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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο  Ν*
Ό  Χ ω ρ ο φ ύ λ α ξ  

παντού καί πάντοτε 
πρόθυμος συμπαρα
στάτης τού πολίτου, 
άποτελεϊ τήν καλυ- 
τέραν έγγύησιν τής 
τάξεως διά τήν άπρό- 
σκοπτον έ π ί δ ο σ ι ν 
τών 'Ελλήνων εις τά 
έργα τής προόδου.

r Λ
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

Τά Επιτεύγματα τής σύγχρονης 
τεγνολονέας άλλα£αν καί την 

μορφ?Γ~τή£ αστυνομεύοεως πού χά
ρις  ο ’ αυτά έγ ινε  πιδ άνετη καί 
γι  αύτδ πιδ έπιτυχημένη. Αύτοκί- 
νητα, Ασύρματα τηλέφωνα,ραντάρ, 
κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεωςκαί 
πολλά δλλα μηχανικά μέσα π α ύ ο υ ν  
σήμερα σπουδαίο ρόλο ατό έργοτή ς  
Χωροφυλακής,

Ό  άνθρωπος δμως καί ατήν μη- 
χανοκρατουμενη έποχή μας ε ΐ -  

vat Αναντικατάστατος. Γ ι ’ αυτά δ 
πεζός σκοπός τοποθέτης Χωοοφύλαξ 
που πολλές φορές πέρνα Από κοντά 
μας χωρίς ίσως νά τον προσέζωμε. 
ε ίν α ι  η πιδ ζωντανή παρουσία της 
Αστυνομίας  κοντά ατΰν πολίτΐίΐ

’ Αθόρυβος,σεμνός,προσεκτικός,  
παρατηρητικός,πρόθυμος σπεύ

δει πάντα νά προσφέρη τδς ϋπηρε- 
σ ίε ς  του σέ όποιον τ ί ς  ζητήσει ,ή  
άντιληφθή ότι  τδς έ χ ε ι  ανάγκη.

Στό λιοπύρι τοΰ καλοκαιριού  
καί στό άγριο κρΰο τοΰ χ ε ι 

μώνα, τήν ήμέρα,άλλά καί τήν νύ
χτα όταν οΐ άλλοι έχουν παραδοθηχτα Οταν o l  ο λ λ ο ι  έχουν παραοουη 
στήν άνεσι τοΰ κρεββατιοΰ μετά 
τόν κάματο τής ήμέρας έ κ ε ΐνο ς  ά
γρυπνα πιστός στό καθήκον καί 
τήν κοινωνική του Αποστολή«

Σ’ αύτόν τόν άγνωστο σκοπό το
ποθέτη Χωροφύλακα,ποό καί τό 

έξώφυλλό μας ε ί κ ο ν ί ζ ε ι , ε ί ν α ι  Α
φιερωμένο το τεΰχος αύτό τοΰ πε-  
ριοδικοΰ μας.

I
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έκτέλεσις τής συγχρόνου 
άστυνομικής άποστολής απαι
τεί ύψηλόν βαθμόν αμοιβαίας 
κατανοήσεως, συνεργασίας 
καί συντονισμού μεταξύ πο
λιτών καί άστυνομικών.

Ύφίσταται έπιτακτική άνάγκη άνευ- 
ρέσεως πρακτικών καί άποφασιστι- 
κών λύσεων έπϊ τών σοβαρών προβλημά
των, τά όποια μαστίζουν κυριολεκτι- 
κώς την σημερινήν κοινωνίαν, ώς π.χ. 
έγκλήματος, κυκλοφορίας όχημάτων, ναρ
κωτικών, αισχροκέρδειας, κ.λ.π.

Τό έγκλημα άποτελεί μίαν ασκοπον 
σπατάλην έμψυχου καί άψυχου ύλικοΰ 
πράγμα τό όποιον καί έπιβάλλει τήν έπι- 
τακτικήν άνάγκην άποφασιστικής προ- 
λήψεως ή καταστολής τούτου, διότι 
πράγματι άποτελεί ένα στίγμα διά τήν 
σύγχρονον πολιτισμένην κοινωνίαν. Άνα- 
μφισβητήτως τό έγκλημα ύπήρχεν άνέ- 
καθεν, είς όλας τάς έποχάς, εις δλας 
τάς χώρας καί είς όλους τούς προγενεστέ
ρους πολιτισμούς, πλήν όμως ή σημερινή 
μορφή καί σοβαρότης τούτου είναι έντε- 
λώς άδικαιολόγητος καί ή άντιμετώπι- 
σίς του άπαιτεϊ άσφαλώς τήν στενήν 
συνεργασίαν όλων τών μελών τής κοινω
νίας. Ή  ’Αστυνομία ή όποια εύρίσκεται 
είς τήν πρώτην γραμμήν άμύνης είς τόν 
κατά τού έγκλήματος άγώνα, δέν είναι 
δυνατόν μόνη της νά φέρη είς πέρας τό 
σοβαρώτατον τούτο έργον.

Τό ίδιο βεβαίως ισχύει καί δι’ όλα τά 
λοιπά προβλήματα τής συγχρόνου κοινω
νίας, τά όποια καλείται δυστυχώς ένίοτε 
νά έπιλύση μόνη της ή ’Αστυνομία, ή 
όποια έάν μέν έπιτύχη, άρκεΐται είς τήν 
ήθικήν ίκανοποίησιν, ότι προσέφερεν έπι- 
τυχώς θετικάς ύπηρεσίας πρός τήν κοινω
νίαν, έάν όμως άποτύχη τότε θεωρείται 
δυστυχώς, καί συνήθως πάντοτε δ άπο- 
διοπομπαΐος τράγος, καί είς αύτήν ή κοι
νωνία έπιρρίπτει δλας τάς εύθύνας, άσχέ- 
τως τού έάν αύτη ούδεμίαν άσφαλώς εύθύ- 
νην φέρει διά τήν δημιουργίαν τών τόσων 
προβλημάτων, τά όποια κατατρέχουν τήν 
σημερινήν κοινωνίαν (τροχαία, ναρκωτι
κά, έγκληματικότης άνηλίκων, άγορανο- 
μία, τάξις κ.λ.π.).

Τούτο άκριβώς έπιβάλλει είς τήν ’Αστυ
νομίαν τήν βαρυτάτην ύποχρέωσιν διά 
τήν μελέτην καί έπίλυσιν τού βασικού καί 
σοβαρωτάτου προβλήματος τού προσωπι
κού της. Ή  έπιλογή καί στρατολογία 
δθεν τού καταλλήλου, διά μίαν τοιαύτης 
σημασίας διά τήν κοινωνικήν ζωήν απο
στολής προσωπικού, άποτελεί τήν βάσιν 
τής έπιτυχίας μιάς συγχρόνου ’Αστυνο
μίας. Δυστυχώς όμως τό θέμα τούτο δέν 
είναι τόσον άπλοΰν.

Άντιθέτως, ώς καθωμολογήθη είς πλεί- 
στα διεθνή Συνέδρια έπΐ τού θέματος, 
είναι πρόβλημα δυσχερέστατον καί μά
λιστα άπασχολεϊ σοβαρώτατα δλας σχε
δόν τάς ’Αστυνομίας τού κόσμου. Ή  δέ 
σοβαρότης τούτου, ώς είναι γνωστόν, 
κρατεί είς διαρκή άνησυχίαν τούς άπαν- 
ταχού τού κόσμου ήγέτας τής ’Αστυνο
μίας, οί όποιοι, παρά ταύτα, καταβάλλουν 
άπεγνωσμένας προσπάθειας, ΐνα άντιμε- 
τωπίσουν τούτο άποτελεσματικώς καί καθ’ 
δ έξαρτάται βεβαίως άπό αύτούς.

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Δέν ύπάρχει καμμία άμφιβολία, δτι τό
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άστυνομικόν έπάγγελμα πρέπει νά βασί
ζεται έπί τής φιλοδοξίας καί τής δυ- 
νατότητος έξασφαλίσεως μιας έπιτυ- 
χοΰς σταδιοδρομίας. Δι’ αύτόν άκρι- 
βώς τόν λόγον, πρέπει νά έχουν κατά 
νοΟν, ότι πρέπει νά έπιλέγουν κυρίως 
έκείνους έκ τών υποψηφίων, οί όποιοι 
έχουν φυσικήν, ψυχικήν καί συναισθημα
τικήν προδιάθεσιν διά τό δυσχερές τούτο 
έπάγγελμα—καί πρό πάντων νά έχουν 
ΰπ’ όψιν των, τό έξής:

«Τί είναι έκεϊνο τό όποιον ώθεΐ έναν 
άνθρωπον εις τήν έπιλογήν τού ’Αστυνο
μικού έπαγγέλματος»;

Ή  όρθή άπάντησις εις τό άνωτέρω έρώ- 
τημα, είναι άναμφισβητήτως καί ή λύσις 
τού άκανθώδους τούτου προβλήματος, 
καί προκειμένου τις νά άπαντήση εις τό 
άνωτέρω έρώτημα, όφείλει νά λάβη ΰπ’ 
όψιν του σοβαρώς τήν ψυχολογικήν 
συγκρότησιν τού σημερινού άνθρώπου, 
τά ιδανικά του καί φυσικά καί τόν τρόπον 
τού σκέπτεσθαι καί ένεργεΐν. Δηλαδή: 
Ποϊαι είναι αί άντιλήψεις τού μέσου 
συγχρόνου άνθρώπου διά τό μέλλον του; 
Ποϊαι είναι αί φιλοδοξίαι του; Τί ούτος 
άναμένει άπό τούς άλλους; Ποια ή γνώμη 
του διά τό ’Αστυνομικόν έπάγγελμα; Ποια 
τά γενικά ιδανικά του, αί έκδηλώσεις του, 
ό τρόπος τού σκέπτεσθαι καί πολλά άλλα 
παρεμφερή πράγματα, τά όποια προσδιο
ρίζουν τήν ψυχολογικήν καί συναισθη
ματικήν συγκρότησιν αύτοΰ. Καί μόνον 
όταν άνεύρη τάς όρθάς άπαντήσεις έπί 
τών άνωτέρω έρωτημάτων, τότε ν’ άπο- 
φασίση βάσει συγκεκριμένων φυσικά 
κατά τό δυνατόν, στοιχείων, έάν θά πρέπει 
νά έπιλέξη τινα ώς ΰποψήφιον άστυνομι
κόν ή οϋ.

Τό πρώτον στοιχεΐον, τό όποιον θά 
προσελκύση τόν κατάλληλον τύπον τού 
υποψηφίου, είναι έκεϊνο τό όποιον θά 
παρέχη εις αυτόν ισχυρά κίνητρα. Τό δέ 
πρώτον καί ίσχυρότατον τοιοΰτον κίνη
τρο ν είναι χωρίς καμμίαν άμφιβολίαν, τό 
οικονομικόν. Τό πρώτον πράγμα τό όποιον 
έρωτά, ό σύγχρονος νέος είναι συνήθως: 
Πόσον μισθόν θά παίρνω; πόσας ώρας 
θά έργάζομαι καί τί έργασία θά έκτελώ;. 
Ή  ίκανοποίησις τών φυσικών άναγκών 
είναι πρώτιστης σημασίας καί φυσικά καί 
τό κίνητρον τούτο, τό ίσχυρότερον όλων 
τών λοιπών. Λόγω δέ τού ύφισταμένου

σήμερον άνταγωνισμού πρός τήν άνθοΰ- 
σαν ιδιωτικήν έπιχείρησιν γενικώς, ή 
πρός τούς άλλους τομείς τής δημοσίας 
διοικήσεως, ή ’Αστυνομία εύρίσκεται 
συνήθως εις λίαν μειονεκτικήν θέσιν, 
λόγω τής φύσεως κυρίως τής άποστολής 
της, ίσως δέ καί τής κρατησάσης νοοτρο- 
πείας γενικώς, έναντι όλων αύτών εις τό 
θέμα προσελεύσεως νέων, οί όποιοι 
έκλέγουν εύκολωτέρους δρόμους καί τρό
πους έξασφαλίσεως μιάς καλής σταδιο
δρομίας.

Άπαραιτήτως έπιβάλλεται, όπως ό ΰπο- 
ψήφιος πεισθή άπολύτως περί τής πα- 
ρασχεθησομένης ίκανοποιήσεως τών φυ
σικών του άναγκών κατ’ άρχήν, καί έν 
συνεχείς: τών λοιπών τοιούτων, ήτοι ψυ
χολογικών , κοινωνικών κ.λ.π.

Ά νευ παροχής κινήτρων καί άνευ 
έξασφαλίσεως τής ίκανοποιήσεως αύτών, 
οίαδήποτε προσπάθεια βελτιώσεως τού 
έμψύχου ΰλικοΰ τών ’Αστυνομικών 'Υπη
ρεσιών θά είναι άναμφισβητήτως ματαία.

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τό πρώτον λοιπόν βήμα εις τήν διαδι
κασίαν στρατολογίας εις τό όποιον θά 
πρέπει νά δίδεται καί ή μεγαλυτέρα έμφα- 
σις, είναι ή προσπάθεια έξασφαλίσεως 
τών προϋποθέσεων (κινήτρων)—αί όποΐαι 
θά προσελκύσουν τούς καλυτέρους έκ τών 
νέων. Ή  προσπάθεια στρατολογίας θέλει 
άσφαλώς άποτύχει, έστω καί έάν χρησι
μοποιηθούν αί καλύτεροι δυνατοί μέθοδοι 
ή συστήματα, έάν δέν βασίζωνται όπωσδή- 
ποτε έπί τού άνωτέρω άξιώματος. ’Ακρι
βώς τούτο καθιστά τήν ΰποχρέωσιν τού
την τών ιθυνόντων βαρυτάτην καί πρω
ταρχικής σημασίας. Καθ’ όσον ή καταλ- 
ληλότης καί ή τελειότης τών νέων, είναι 
έκείνη ή όποια, όχι μόνον, θά κρίνη τήν 
έπιτυχίαν ή άποτυχίαν ένός ’Αστυνομικού 
Σώματος, άλλά, όπερ καί σπουδαιότερον, 
καί τήν τύχην αύτοΰ διά τά έπόμενα 35 
έτη, ώς καί τό άπώτερον μέλλον τού άστυ- 
νομικού έπαγγέλματος γενικώτερον. Δι’ 
αύτόν κυρίως τόν λόγον, ό βασικός σκο
πός τής τακτικής στρατολογίας πρέπει 
νά είναι ή έπιλογή άτόμων, τά όποια άγα-

ποΰν τόν συνάνθρωπόν των καί είναι ικα
νά νά χειρίζωνται αυτόν κατά τρόπον άν- 
θρώπινον, έν τή κυριολεξίςι τής λέξεως. 
Οί ΰποψήφιοι πρέπει νά είναι άπό πάσης 
πλευράς, κατά τό δυνατόν τέλειοι, ήτοι, 
φυσικής ψυχολογικής, πνευματικής καί 
συναισθηματικής τοιαύτης καί κυρίως νά 
διαπνέωνται άπό φιλάλληλα καί άνθρωπι- 
στικά, ίδεαλιστικά αισθήματα, εί δυνατόν 
ισχυρότερα καί τελειότερα τοΰλάχιστον 
τού μέσου συγχρόνου άνθρώπου.

Τούτο έπιβάλλει, όπως ή ύπεύθυνος 
'Υπηρεσία Στρατολογίας, όργανωθή κατά 
τόν πλέον συστηματικόν τρόπον καί πλαι- 
σιωθή διά καταλλήλως κατηρτισμένων 
άξιωματικών, οι όποϊοι θά ΰλοποιήσουν 
τήν βαρυτάτην ταύτην ΰποχρέωσιν ένός 
’Αστυνομικού Σώματος, άπό τήν όποιαν, 
άναντιρρήτως, έξαρτάται τό μέλλον καί 
ή τύχη αύτοΰ.

Ήύπηρεσίααύτη, όμοΰμετά τής ύπηρε- 
σίας Προσωπικού γενικώς, πρέπει ν’ 
άποτελοΰν τό έπιστημονικό ν έργαστή ριον, 
τό όποϊον θά έκπονή σχέδια, συστήματα 
καί μεθόδους, στρατολογίας, έκπαιδεύ- 
σεως, άξιοποιήσεως, έξελίξεως κ.λ.π. 
τού προσωπικού βάσει τών συγχρόνων 
έπιστημονικών άρχών καί δεδομένων, 
ΐνα έπιτύχουν τό καλύτερον δυνατόν 
άποτέλεσμα.

Αί διαφοραί προσωπικού τών διαφόρων 
Υπηρεσιών προέρχονται κυρίως έκ τών 
κάτωθι παραγόντων: Ό ρων καί συνθηκών 
έργασίας, άμοιβής αύτών, άπαιτουμένων 
γνώσεων καί τού μορφωτικού έπιπέδου 
αύτών, άπαιτουμένων τεχνικών ικανοτήτων 
καί δεξιοτήτων, έμπειρίας, φυσικής κα- 
ταστάσεως, προσωπικής έμφανίσεως, 
άντιλήψεως περί τής μετ’ άλλων συνεργα
σίας καί τού έπιπέδου τού έπαγγέλματος, 
τό όποιον άσκεϊ. Τά στοιχεία ταΰτα πρέ
πει όπωσδήποτε νά λαμβάνωνται σοβαρώς 
ύπ’ όψιν πάντοτε κατά τήν κατάρτισιν τών 
έκάστοτε προγραμμάτων στρατολογίας 
προσωπικού. Ή  σημασία τών στοιχείων 
τούτων καί ή άξιολόγησις τούτων εις

Τό προσωπικόν άποτελεϊ τό βασικόν 
στοιχεΐον έπιβιώσεως καί έπιτυχίας ένός 
’Αστυνομικού Σώματος, άλλά καί οίασδή- 
ποτε άλλης Κρατικής 'Υπηρεσίας ή ιδιω
τικής έπιχειρήσεως.
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οίονδήποτε τομέα έργασίας, είναι άμοι- 
βαίως συνδεδεμένη μέ τό έργον, τό όποιον 
τό προσωπικόν έκτελεϊ, τόν βαθμόν πρω
τοβουλίας αύτοΟ, κατά τήν έκτελεσίν του, 
τήν κοινωνικήν ή οικονομικήν σημασίαν 
των προσφερομένων ύπηρεσιών ύπό δημο
σίας τινός όπηρεσίας ή τών προϊόντων 
προκειμένου περί Ιδιωτικής τινός έπι- 
χειρήσεως, τήν φύσιν τοΟ ύφισταμένου 
μεταξύ των άναγκών άνταγωνισμοϋ, καί 
τέλος τό σύστημα ίκανοποιήσεως τών 
άναγκών—κινήτρων, ήτοι, άμοιβής τοϋ 
έργαζομένου, δπερ άποτελεϊ, έν κατακλεΐ- 
δι, τό βάθρον έπί τοϋ όποιου στηρίζεται 
τό όλον οικοδόμημα μιας ύπηρεσίας ή 
έπιχειρήσεως.

Οί πλεϊστοι τών συγχρόνων άνθρώπων 
σκέπτονται κυρίως περί τής έργασίας 
άναλόγως πρός τάς εύκαιρίας τάς όποιας 
προσφέρει σήμερον ή άνθοϋσα ιδιωτική 
έπιχείρησις καί τό έμπόριον γενικώς.

Τά χαρακτηριστικά βάσει τών όποιων 
διακρίνεται μία δημοσία ύπηρεσία άπό 
τήν ιδιωτικήν τοιαύτην δύνανται νάσυνο- 
ψισθοϋν είς τά έξής:

α) Είναι γενικώς μονοπωλιακού ή ήμι- 
μονοπωλιακοΰ χαρακτήρος.

β) Είναι περισσότερον έπείγουσα συνή
θως παρά τών ιδιωτικών έπιχειρήσεων.

γ) Ή  παροχή ΰπηρεσιών ύπό τών Δημο
σίων 'Υπηρεσιών δέν διέπεται άπό τόν 
νόμον προσφοράς καί ζητήσεως τής άγο- 
ρας.

δ) Ή  προσφορά δημοσίων υπηρεσιών 
βασίζεται έπί νομικών διατάξεων, πρός 
τούτοις δέ ή έκτέλεσις τούτων γίνεται 
πάντοτε δημοσίμ καί ύπό τό κριτικόν βλέμ
μα τοϋ έξυπηρετουμένου πολίτου.

Ή  σημασία τών έν λόγω χαρακτηρι
στικών καί ή έφαρμογή των έν τώ Άστυ- 
νομικώ έπαγγέλματι χρήζει Ιδιαιτέρας 
έξάρσεως καί έπεξηγήσεως.

Είναι γενικώς παραδεκτόν, ότι ή ποιό- 
της τοϋ τελικοϋ προϊόντος οίασδήποτε 
ώργανωμένης διαδικασίας δέν είναι δυνα
τόν νά είναι άνωτέρα τής ποιότητος τών 
βασικών στοιχείων τά όποια συνέδραμον 
είς τήν τελικήν παραγωγήν του. Τό άτο- 
μον ώς καί τό κοινόν γενικώτερον, θά 
άποδεχθή ή θά άπορρίψη μίαν ύπηρεσίαν 
ή ένα προϊόν άναλόγως πρός τόν βαθμόν 
ίκανοποιήσεως τήν όποιαν θά έχη έκ τής 
άπολαύσεως τής ύπηρεσίας ταύτης ή 
τοϋ προϊόντος τούτου. ΑΙ προσφερόμεναι 
ύπηρεσίαι είναι συνήθως ζωτικής σημα
σίας διά τόν πολίτην.

Αί ύπό τών Δημοσίων ύπηρεσιών προ
σφερόμεναι πρός τόν πολίτην ύπηρεσίαι 
έχουν μίαν ειδικήν σχέσιν πρός αύτό τοϋ- 
το τό άτομον, έφ’ όσον προβλέπονται καί 
προσφέρονται ύπό είδικώς πρός τοΰτο θε- 
σπισθέντων νόμων, πράγμα τό όποιον δέν 
συμβαίνει μέ τήν ιδιωτικήν έπιχείρησιν.

Είς πάσαν καί έκάστην περίπτωσιν ή 
ύπηρεσία είναι άμοιβαίως συνδεδεμένη 
μέ τήν βασικήν πρός τοΰτο ύποχρέωσιν 
τής έκάστοτε Κυβερνήσεως. Είς έκάστην 
περίπτωσιν ή δραστηριότης μιάς δημο
σίας ύπηρεσίας φέρει τό σύμβολον τής 
έξουσίας. Πέραν τούτου, Δημόσιοι τινές 
ύπηρεσίαι άποστολήν έχουν τήν διασφά- 
λισιν τής έλευθερίας καί άσφαλείας, τής 
έν τφ πλαισίω τής κοινωνικής ζωής,

Ό  καινοφανής διά τήν χώραν μας θε
σμός τών γυναικών άστυνομικών τής 
Χωρ]κής έπέτυχε άπολύτως είς τούς το
μείς όπου έδραστηριοποιήθη καί ιδίως 
είς τήν προστασίαν τής νεότητος.
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δράστη ριότητος των πολιτών, πράγμα 
τό όποιον είναι βασικής σημασίας διά 
τήν ευημερίαν καί ευτυχίαν των.

Ή  ιδιωτική έπιχείρησις έξ άλλου έπέ- 
δειξε μίαν προθυμίαν καί ικανότητα τα
χείας προσαρμογής πρός τάς απαιτήσεις 
τής ζωής, διότι έχει μεγαλυτέραν ευχέ
ρειαν ευελιξίας, έν άντιθέσει πρός τάς Δη
μοσίας 'Υπηρεσίας, αί όποΐαι δέ δύναν- 
ται νά διαθέτουν τό άνωτέρω πλεονέκτημα, 
καθ’ όσον ή έν γένει δραστηριότης των, 
ούχί μόνον προσδιορίζεται σαφώς υπό τών 
νόμων, άλλά καί διότι είναι συνήθως δυσ
χερής καί βραδεία ή διαδικασία μεταβο
λής τούτων γενικώς διά πολλούς καί δια
φόρους λόγους, οί όποιοι ένίοτε είναι 
πέραν τής καλής θελήσεως καί τών φιλο
δοξιών τών ύπευθύνων πρός τούτο.

Τά βασικά στοιχεία τά παρέχοντα κί
νητρα πρός έργασίαν διαφέρουν άπό 
’Οργανισμούς εις ’Οργανισμόν καί άπό 
'Υπηρεσίας εις 'Υπηρεσίαν καί φυσικά 
διαμορφώνουν τήν φύσιν καί τόν χαρα
κτήρα αυτών γενικώς.

Ώ ς προκύπτει άπό γενομένας σχετικάς 
μελέτας, ένώ αί ιδιωτικοί έπιχειρήσεις 
δυνατόν νά διαφέρουν μεγάλως ώς πρός 

■ τόν σκοπόν, τήν όργάνωσιν, τήν διαδικα
σίαν λειτουργίας των κ.λ.π., έν τούτοις 
προσομοιάζουν εις εν κοινόν σημείον— 
καί τούτο είναι, ή έπιδιωξίς των νά έπι- 
λέγουν καί προσλαβάνουν τό καλύτερον 
δυνατόν προσωπικόν, πράγμα τό όποιον 
καί τελικώς έπιτυγχάνουν διά τής βελτιώ- 
σεως τού διοικητικού των προσωπικού 
καί τών ταλαντούχων ύπευθύνων πρός 
στρατολογίαν άνθρώπων.

Ή  ιδιωτική έπιχείρησις προσδίδει ιδιαι
τέραν σημασίαν εις τόν τομέα προσωπικού 
καί εις,τούτο κυρίως στηρίζει καί έλπίδας 
έπιτυχίας καί φυσικά καί έπιβιώσεώς της. 
Βεβαίως έν προκειμένω δέν πρέπει νά 
παραγνωρίζη τις, ότι ή έπιτυχία εις τόν 
τομέα αυτόν όφείλεται κυρίως εις τό βα
σικόν στοιχεΐον, τόν όποιον δέν είναι 
άλλο άπό τό κέρδος, τό όποιον προσδιο
ρίζει τήν προσήλωσιν εις τήν έφαρμογήν 
τού άξιώματος π.χ. «ό κατάλληλος άν
θρωπος εις τήν κατάλληλον θέσιν», 
πράγμα τό όποιον άποτελεί καί τό μυστι
κόν έπιτυχίας αυτών.

Αί προσφερόμεναι άντιθέτως ύπηρεσίαι 
ύπό τού Κράτους σπανίως άξιολογοΰνται 
βάσει τών πραγματοποιουμένων έξ αύτών 
κερδών. Καί ένώ, ή ιδιωτική έπιχείρησις

προσφέρει τό θετικόν κίνητρον τού κέρ
δους, ή Δημοσία 'Υπηρεσία προσφέρει 
συνήθως τήν άρνητικήν στάσιν τού φο- 
ρολογουμένου πολίτου.

Ό  σκοπός τής Δημοσίας Διοικήσεως 
είναι νά προσφέρη τό ύψηλότερον 
δυνατόν έπίπεδον ικανοποιητικών ύπη- 
ρεσιών, εις άντάλλαγμα έκάστης προσ- 
φερομένης δραχμής διά τής φορολογίας 
καί διατεθειμένης άναλόγως ύπό τού 
Κράτους διά μίαν υπηρεσίαν του. Δι’ 
αυτόν άκριβώς τόν λόγον έπιβάλλεται, 
όπως ή Δημοσία Διοίκησις πλαισιωθή 
άπαραιτήτως ύπό άτόμων τά όποια θά 
είναι ικανά καί πρό πάντων τίμια καί καλά 
άπό πάσης άπόψεως.

Κατά τό παρελθόν ό ’Αστυνομικός 
είχεν κυρίως έπαφήν περισσότερον μέ 
τό έγκληματικόν στοιχεΐον τής κοινωνίας 
παρά μέ τό νομοταγές τοιοΰτον, ένώ 
σήμερον συμβαίνει άκριβώς τό άντίθετον, 
καί τούτο είναι άποτέλεσμα θεσπίσεως 
πληθώρας νέων νόμων ρυθμιζόντων τάς 
σχέσεις καί τήν δραστηριότητα τών 
συγχρόνων άνθρώπων, πρός έξασφάλισιν 
τής αρμονικής κοινωνικής συμβιώσεώς 
των.

Παρά ταΰτα όμως, είναι όμολογουμένως 
πολύ σκληρόν νά διανοηθή τις, ότι ένώ 
ή ιδία ή κοινωνία έδημιούργησε αύτούς 
τούς Νόμους καί μάλιστα καί τήν ειδικήν 
ύπηρεσίαν πρός έφαρμογήν των, πρός 
διατήρησιν τής τάξεως καί ήσυχίας καί 
τήν έξασφάλισιν τής εύημερίας τών πολι
τών γενικώς, οί ίδιοι αύτοί πολΐται, τής 
κοινωνίας ταύτης, νά προσφέρουν όχι 
μόνον τήν παραβίασιν αύτών, καί φυσικά 
αύτοί είναι εύτυχώς ή μειοψηφία, άλλά 
καί συνήθως καί τήν άδιαφορίαν, τήν 
άπάθειαν καί ένίοτε μάλιστα καί τήν 
αύστηράν κριτικήν, περί τής ’Αστυνομίας 
καί μάλιστα οί τελευταίοι ούτοι είναι 
δυστυχώς οί πολλοί δηλαδή ή πλειοψηφία 
τών πολιτών. Τά αίτια τού πράγματι πα
ραδόξου τούτου φαινομένου είναι πολλά 
καί διάφορα. Τό κοινόν τείνει ν’ άποδεχθή 
τήν ’Αστυνομίαν ώς ένα άναγκαϊον κακόν 
καί μάλιστα δέν θεωρεί ταύτην ώς μίαν

θετικήν 'Υπηρεσίαν, ή όποια προστα
τεύει τό άτομον καί τήν κοινωνικήν τάξιν 
καί ήσυχίαν. Ή  τοιαύτη άποψις σχετίζε
ται άσφαλώς μέ τόν γενικόν κανόνα, ότι 
τό άτομον δέν έπιθυμεΐ τό περιορισμόν 
τής έλευθερίας του καθ’ οίονδήποτε τρό
πον, δι’ ό καί, ώς είναι φυσικόν, άντιδρά 
είς κάθε περιοριστικόν ή άπαγορευτικόν 
κανόνα συμπεριφοράς. Ή  άποψις όμως 
αΰτη είναι έντελώς άβάσιμος. Τό γεγονός 
όμως, ότι ύπάρχει είναι μία άπόδειξις τού 
τρόπου καθ’ όν Αντιλαμβάνονται, πολλά ά
τομα ή όμάδες, άτόμων, τά δικαιώματα άτο- 
μικήςή συλλογικής έλευθερίας, παράτό 
προνόμιον νά Απολαμβάνουν άμοιβαίως τά 
πλεονεκτήματα ταύτης έκ τής έφαρμογής 
τών έπιβαλλομένων πρός τούτο περιορισ
μών της έπ’ άγαθφ αύτών τούτων τών κατ’ 
ίδιαν άτόμων καί τού κοινωνικού συνόλου 
γενικώς. Τούτο καταφαίνεται σαφώς είς 
πλείστας περιπτώσεις καθ’ &ς είς πολίτης 
παραβιάζει εύσυνειδήτως τόν νόμον καί 
παρά ταΰτα προσπαθεί νά δικαιολογηθή 
διά τούτο είς τόν έπεμβάντα ’Αστυνομι
κόν, ό όποιος προσπαθεί νά έκτελέση εύόρ- 
κως τό καθήκον του πρός τήν κοινωνίαν. 
Βεβαίως ή κοινωνία άσκεΐ αύστηράν κρι
τικήν έπί τής δράστη ριότητος τής ’Αστυ
νομίας είς πλείστας περιπτώσεις, μάλιστα 
δέ δέν βραδύνει ν’ άνεύρη θέματα δυσμε
νούς κριτικής δι’ αυτήν.

ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ή  ’Αστυνομία, είναι έκείνη ή όποια συνή
θως ύφίσταται τήν αύστηράν κριτικήν έκ 
μέρους τού κοινού, περισσότερον άπό κάθε 
άλλην Δημοσίαν 'Υπηρεσίαν, λόγω άκρι
βώς τής φύσεως καί τής σοβαρότητος τής 
άποστολής της. Ό  ’Αστυνομικός είναι 
έκπρόσωπος τής έξουσίας καί συνεπώς 
άνά πάσαν στιγμήν είναι άντικείμενον 
τής κριτικής παντός πολίτου, ό όποιος 
άναμένει άπ’ αύτόν νά είναι ύπόδειγμα 
άπό πάσης πλευράς. Τούτο είναι άκρως

Τά σύγχρονα μέσα τής τεχνολογικής έξελίξεως ύποβοηθοΰν τό άστυνομικόν 
προσωπικόν είς τήν άνετον καί κατά τό δυνατόν άριστον έκτέλεσιν τών καθηκόν
των των.
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Διά τούς άνδρας μιας συγχρόνου ’Αστυνομίας ή άσκησις τού σώματος μέ άθλο- 
παιδιάς εύρίσκεται εις άπόλυτον συνάρτησιν μέ τήν έπαγγελματικήν των κατάρ- 
τισιν.

σοβαρόν, τόσον δι’ αύτήν ταύτην τήν 
’Αστυνομίαν, άλλά καί δι’ αύτό τούτο τό 
Κράτος. Ή  είκών τού καθ’ έκαστου αστυ
νομικού, αντικατοπτρίζει γενικώτερον 
τήν εΙκόνα τής ’Αστυνομίας καί αυτού 
τούτου τού Κράτους καί τού Νόμου. Ή  
γνώμη τού κοινού περί τής ’Αστυνομίας, 
είναι πρωταρχικώς παράγων διά τήν έπιτυ- 
χίαν στρατολογίας καλών ύποψηφίων 
άστυνομικών, καί τούτο είναι φυσικόν, 
διότι έφ’ όσον ή κοινωνία συμπαθεί καί 
έκτιμά τήν ’Αστυνομίαν, καί τό άστυνο- 
μικόν έπάγγελμα, άσφαλώς αυτό θά 
όδηγήση καί περισσοτέρους νέους νά 
ύπηρετήσουν εις αύτό τό κοινωνικόν 
λειτούργημα. Βεβαίως ύπάρχουν πολλοί 
δυσμενείς παράγοντες πρός τούτο διότι, 
ό χαρακτήρ καί ή φύσις τής άστυνομικής 
έργασίας είναι όχι μόνον ίδιάζουσα, 
άλλά καί δυσχερής. Αί άπαιτήσεις τής 
ύπηρεσίας πολλαί καί σοβαροί. Ό  ήμι- 
στρατιωτικός χαρακτήρ τής όργανώσεώς 
της έπιβάλλει πλείστους όσους δεδικαιο- 
λογημένους περιορισμούς τόσον εις τήν 
ιδιωτικήν, όσον καί εις τήν ύπηρεσιακήν 
ζωήν τού άστυνομικοΰ. Τό άκανόνιστον 
συνήθως ώράριον έργασίας, ή συνήθης 
νυκτερινή έργασία, καθιστούν τήν ζωήν 
τού άστυνομικοΰ περισσότερον σκληράν 
καί ένίοτε έπικίνδυνον. Τό βάρος τών 
ύποχρεώσεων τού άστυνομικοΰ, ή έκτασις 
τών άπαιτήσεων τόσον τού Κράτους, 
όσον καί τών πολιτών είναι πράγματι 
δυσβάστακτον καθ’ ό σοβαρώτατον. Ό  
άστυνομικός είτε έν υπηρεσία, είτε οΰ, 
είναι υποχρεωμένος νά έπέμβη εις πάσαν 
περίπτωσιν διαπιστώσεως άντικοινωνικής 
τινός συμπεριφοράς τών πολιτών. Καί 
όχι μόνον τούτο, άλλά καί εις πάσαν άλ
λην περίπτωσιν, ή κάθε ένέργεια τού 
άστυνομικοΰ πρέπει άπαρεγκλήτως νά 
είναι όχι μόνον νόμιμος, άλλά όπερ καί

δυσχερέστερον νά ίκανοποιή τόν πολίτην 
καί τούς πάντας, άσχέτως έάν ό άστυνομι
κός έργάζεται συνήθως ύπό λίαν άντιξό- 
ους καί δυσχερείς περιστάσεις, καί άσχέ
τως τού έάν ό πολίτης δέν κατανοεί τήν 
σκοπιμότητα ή τήν ύποχρέωσιν τού άστυ- 
νομικοΰ. Εις πάσαν περίπτωσιν ό πολίτης 
πρέπει νά μείνη ικανοποιημένος άπό τόν 
τρόπον ένεργείας τού άστυνομικοΰ, είτε 
είναι παραβάτης είτε οΰ, είτε καί άπλώς 
θεατής μιάς τινός ένεργείας αύτοΰ. Τό 
κοινόν δέν συγχωρεί σφάλματα τού 
άστυνομικοΰ. Τό Κράτος δέν συγχωρεί 
όπωσδήποτε παρατυπίαν τινά, έστω καί 
άν αΰτη δέν βλάπτει κανέναν, ή έγένετο 
έξ ύπερτάτου ζήλου.

Ή  κριτική τής κοινωνίας εις πάσαν περί- 
πτωσιν είναι αύστηρά καί μάλιστα έν 
τελευταία άναλύσει δέν στρέφεται μόνον 
κατά τού ένεργοΰντος άντικανονικώς 
άστυνομικοΰ όργάνου, άλλά καί έναντίον 
τού Σώματος εις τό όποιον άνήκει καί 
μάλιστα αύτοΰ τούτου τού Κράτους. 
Βεβαίως ό παραπονούμενος πολίτης δυ
νατόν νά μή γνωρίζη τά γεγονότα. Δυνα
τόν νά μή είναι εις θέσιν νά διακρίνη έάν 
έν έπεισόδιον είναι άντικείμενον ευθύνης 
τής ’Αστυνομίας ή διαφορά άστικής (ρύ
σεως άρμοδιότητος άστικοΰ δικαστηρίων, 
καί πιθανώς νά μή γνωρίζη τούς νόμους 
καί διατάξεις κ.λ.π., κι’ όμως παρά ταΰτα 
κατακρίνει τήν ’Αστυνομίαν, ή καί κατα
δικάζει ταύτην. Βεβαίως ούδείς άναμάρ- 
τητος, άφοΰ καί ό Χριστός είπεν: «Ό  
άναμάρτητος πρώτος τόν λίθον βαλέτω», 
πλήν όμως σήμερον δέν δικαιολογείται 
καμμία άποτυχία τής άστυνομίας τούλά- 
χιστον εις τό νά μεταχειρίζεται τόν άνθρω
πον άνθρωπίνως.

Κατά συνέπειαν καί τά προσόντα τού 
ύποψηφίου ’Αστυνομικού σήμερα πρέπει 
νά είναι άνάλογα μέ τάς άπαιτήσεις τής

πολύπλοκου ζωής τής συγχρόνου τεχνο
λογικής έποχής. Ή  φύσις τής άστυνομι
κής ύπηρεσίας, καίτοι κατά βάσιν ή άπο- 
στολή ταύτης είναι ή ιδία, έχει μεταβλη- 
θή πολύ κατά τήν τελευταίαν 40ετίαν, λό- 
γώ τής ραγδαιοτάτης τεχνολογικής έξε- 
λίξεως, η όποια έπηρέασεν όχι μόνον τόν 
τρόπον ζωής τών άνθρώπων, άλλά καί τόν 
τρόπον τού σκέπτεσθαι καί φυσικά καί 
τού συμπεριφέρεσθαι. Καθώς δέ έπεξε- 
τάθη ή προοπτική καί ή φύσις τής ’Αστυ
νομικής ύπηρεσίας, ηύξήθησαν τερα- 
στίως καί αί υποχρεώσεις αύτής πρός τήν 
κοινωνίαν, Καί όχι μόνον τούτο, άλλά 
μετεβλήθη άρδην καί ό τρόπος έκτελέ- 
σεως τών άστυνομικών καθηκόντων, καθ’ 
όσον ή χρησιμοποίησις τών άπαραιτήτων 
συγχρόνων τεχνικών καί έπιστημονικών 
μέσων, άπαιτεΐ όπωσδήποτε ηύξημένην 
άντίληψιν, τεχνικήν κατάρτισιν καί ικα
νότητας. Τούτο άκριβώς θέτει έν σοβαρόν 
πρόβλημα εις τούς ύπευθύνους διά τήν 
όργάνωσιν τής ’Αστυνομίας ύπό τό πρί
σμα καί τήν προοπτικήν τής συγχρόνου 
έποχής, ή λύσις τού όποιου, δυστυχώς 
δέν έξαρτάται μόνον άπό αύτούς, άλλά 
καί άπό πλείστους όσους έξωυπη μεσιακούς 
παράγοντας, οί όποιοι είναι πέραν τής 
δυνατότητος έλέγχου ύπ’ αύτών. Διά τού
το δέν άρκεϊ ή καλή θέλησις τών έκά- 
στοτε ιθυνόντων, άλλ’ έπιβάλλεται, νά 
πεισθούν περί τής άνάγκης άμέσου άνα- 
προσαρμογής καί έκσυχρονισμοΰ τής 
Αστυνομίας καί όλοι οί λοιποί παράγον

τες οί όποιοι άμέσως ή έμμέσως έπηρεά- 
ζουν ή συμβάλλουν εις τούτο. Δέν άρκεϊ 
π.χ. ή έκπόνησις ένός τελείου προγράμμα
τος στρατολογίας ή έπιλογής, πρέπει νά 
πεισθούν διά τήν ΰλοποίησίν του καί όλοι 
όσοι έμπλέκονται εις τούτο παράγοντες, 
ίνα συνδράμουν εις τήν πραγματοποίησίν 
του, άρχής βεβαίως γενομένης άπό τήν 
ήγεσίαν ένός ’Αστυνομικού Σώματος.
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Α Γ Χ Ο Α Η Σ

ΩΕ ΑΙΤΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΛΑΚΗ 

Δ ι κ η γ ό ρ ο υ

Β'
Μ Ε Ρ Ο Σ

Α1 ψυχικοί νόσοι έχουν άμεσον σχέσιν 
μέ τήν Εγκληματικότητα καί άπετέλεσαν 
άντικείμενον Ενδελεχούς μελέτης Εκ μέρους 
των Επιστημόνων. Ή  «Έπιθεώρησις Χω
ροφυλακής» ΕφιλοξΕνησεν εις τό προηγού
μενου τεύχος της τό πρώτον μέρος άρθρου 
τού διακεκριμένου Δικηγόρου Θεσσαλονίκης 
κ . ’Εμμανουήλ Κοκολάκη , ό όποιος άνα- 
πτύσσει τήν σχέσιν της άγχώδους μελαγχο
λίας πρός τήν Εγκληματικότητα, τό δλον 
δΕ θέμα όλοκληροϋται διά τής δημοσιεύσεως 
τού β' μέρους είς τό παρόν τεύχος.

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

ματικότητα παρετηρήθη καί ΰπό των άρχαίων Ε λ 
λήνων.

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

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

5. 'Η  μελαγχολία ελάχιστα συμβάλλεται είς 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 είς τήν αυτοκτονίαν (αύτοαφανισμόν) 'ίνα σώση 
έαυτόν έκ τής δυστυχίας τής ζωής.

8 Οί μελαγχολικοί άγονται είς τόν φόνον ολο
κλήρου τής οικογένειας αυτών καί είτα κατά κανόνα 
αύτοκτονοϋν.

9. Περιπτωσιολογία.
10. Μέσα καταπολεμήσεως.
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Σ υ ν έ χ ε ι α

έκ τής προηγουμένης σελίδος
*

7. Έκ τής τάσεως πρός άπελευθέρωσιν έκ 
τής βασανιστικής ταύτης καταστάσεως ό πα
σχών έκτρέπεται εις τήν αυτοκτονίαν (αύτοα- 
φανισμόν) ΐνα σώση έαυτόν έκ τής δυστυχίας 
τής ζωής.

Ό  πάσχων λόγω τής βασανιστικής καταστάσεώς 
του έχει ρο7ΐήν άκατάσχετον πρός τήν αύτοκτονίαν 
(αύτοαφανισμόν). Τοϋτο συμβαίνει πρός διάαωσιν 
έαυτοϋ έκ τής δυστυχίας τής ζωής.

Άναντιλέκτως λοιπόν έν δψει τούτων αΐ άπόπει- 
pat αύτοκτονίας των έκ μελαγχολίας είναι πραγμα- 
τικαί καί σοβαραί. Δέν είναι παιδικαί ό δέ τρόπος τής 
αύτοκτονίας των έστιν δτε είναι φρικιαοτικός.

Ή  έπικινδυνότης των μελαγχολικών περιορίζεται, 
πλήν ώρισμένων περιπτώσεων αύτοκατηγορίας δι* 
ώρ.ομένα έγκλήματα, άκριβώς εις τήν ροπήν των 
πρός αύτοκτονίαν, ήτις δυνατόν ν’ άπειλήση καί τούς 
άλλους. ’Άλλαις λέξεσιν έκ τοϋ τρόπου όπου αύτοκτο- 
νοϋν ήμποροϋν να έκθέσουν είς σοβαρόν κίνδυνον 
τό περιβάλλον των. Ώ ς όταν ρίπτωνται έμπροσθεν 
τροχοφόρων ή όταν περιχύνωνται διά πετρελαίου 
ίνα καοΰν διά τής θέσεως πυράς.

Ή  άπαισιοδοξία, ή κατάθλιψις, τό άγχος, ή άπελ- 
πισία καί άπαντα τά ψυχικά βιώματα τή, μελαγχολι
κή, φάσεως όδηγοΰν τό άτομον εις άπόγνωσιν καί τό 
«σπρώχνουν» εις τήν αύτοκτονίαν ώς τον μόνον άσφα- 
>ή τρόπον ν’ απαλλαγή έκ τούτων. Μέ τάς ιδέας 
αύτοκτονίας παλαίουν οί μελαγχολικοί πολύ χρόνον. 
Αί άναστολαί πού τούς συγκρατοϋν άπό τήν πραγμα
τοποίησή οφείλονται εις ήθικά έπιχειρήματα. Άναλο- 
γίζονταί τάς θρησκευτικάς έντολάς αϊτινες τήν άπα- 
γορεύουν. ’Όντως δέ ή βαθεϊα θρησκευτική των πίστις 
άσκεΐ τοιαύτην έπιρροήν, ώστε συγκρατεΐ πολλούς 
μελαγχολικούς άπό τήν πραγματοποίησιν τής αύτο
κτονίας.

8 . Οί μελαγχολικοί άγονται είς τόν φόνον 
όλοκλήρου τής οίκογενείας αυτών καί είτα κα
τά κανόνα αύτοκτονοΰν.

Ό  μελαγχολικός φονεύει τά προσφιλέστατα πρό
σωπά του. 'Η  μελαγχολική μήτηρ άποκτείνει τό τέ- 
κνον της. ’Ή τοι συλλήβδην άφανίζει ούχί έπικίν- 
δυνα ή μισητά εις αύτόν άτομα. ’Αλλά τά φονεύει 
ένεκα τής άγάπης αύτοϋ καί Ϊνα άπαλλάξη τής δυστυ
χίας, καταισχύνης καί άτιμώσεως ήτις νομίζει έν τοϊς 
παραληρήμασιν αύτοϋ 6τι άναμένει ταϋτα. Ό  θάνατος 
έν τοιαύτη περιπτώσει είναι ή μόνη άπολύτρωσίς των. 
Μέ τήν έντύπωσιν λοιπόν ταύτην παραμένει ή μελαγ
χολική μήτηρ. "Οταν δέ πρόκειται περί άνηλίκων 
τέκνων πού δέν δύνανται ν’ άμυνθοϋν άποτελεσματικώς 
ή μελαγχολική μήτηρ τά έκτελεϊ εις τήν σειράν. Τάς 
περισσοτέρας περιπτώσεις μάλιστα κατά τήν ώραν 
τοϋ ύπνου. Κάποτε δμως συμβαίνει τό παράδοξον. 
'Ό τι άκριβώς ό άσθενής ύστερον άπό τό αίματόλου- 
τρον τοϋτο παραμένει είς τήν ζωήν. Εϊτε διότι τό

μέσον τής πραγματοποιήσεων (οπλον) ύπέστη έμπλο- 
κήν έκ τής προηγουμένης χρήσεως, εϊτε διότι δέν λει
τουργεί παρά τάς αγωνιώδεις προσπάθειας τοϋ μελαγ- 
χολικοΰ.

Είς πολλάς δμως γνωστάς περιπτώσεις πραγμα
τοποιείται ή όλοκλήρωσις τοϋ σχεδίου. Ό  φόνος ένερ- 
γεϊται καί δι’ έμπρησμοΰ τής κατοικίας, δι’ ού συγ- 
καταστρέφεται ολόκληρος ή οικογένεια καί ό πάσχων 
(ομαδική οικογενειακή αύτοκΊονία). Ό  φόνος τής 
οίκογενείας ψυχολογικώς είναι οίονεί έπέκτασις τ ή ς  
α ύ τ ο κ τ ο ν ί α ς  τ ο ϋ  π ά σ χ ο ν τ ο ς .

'Υπογραμμίζεται δτι εύθύς ώς άντιπαρέλθει ή 
φάσις τής νόσου συνέρχεται ό πάσχων. Μετανοεί 
διά τά διατρέξαντα καί ζητεί έπιείκειαν. Τοϋτο δμως 
δέν ύποδηλοϊ καί δτι ό πάσχων δέν θά έπαναλάβη 
τό αύτό (κατωτέρω περίπτωσις Θεοπίστης Τσδλα- 
κίδου).

αγχώδης μελαγχολία 

ώς αιτία εγκλημάτων
ί

9. Π ε ρ ι π τ ω σ ι ο λ ο γ ί α .

1 η  Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς .

'Η  Μήδεια τοϋ Εύριπίδου έτέλεσε πολλούς φό
νους τόν τοϋ άδελφοΰ καί τοϋ Πελίου έξ έρωτικοΰ 
πάθους πρός τόν Ίάσονα, είτα δέ τόν τής Γλαύκης 
έκ ζηλοτυπίας καί τών ιδίων τέκνων πρός έκδίκησιν 
τοϋ έραστοΰ καί πατρός αύτών. Ό  Κουρέτας 
άνευρίσκει ώς πρός τό τελευταϊον έγκλημα τής Μή
δειας καί στοιχεία ένθυμίζοντα τήν ά γ χ ώ δ η 
μ ε λ α γ χ ο λ ί α ν .

Έ κ  τών τεσσάρων φόνων τής Μήδειας οί τρεις 
έτελέσθησαν διά φ α ρ μ α κ ε ί α  ς. Ό  κατά τής 
Γλαύκης έγένετο, διότι αύτη έπρόκε.το νά ύπανδρευθή 
τόν Ίάσονα, άνδρα τής Μήδειας, ήτις έμελλε ν’ άπε- 
λαθή. Ή  Μήδεια έζήτησε δολίως νά παραμείνη έπί 
μίαν ημέραν πρός προπαρασκευήν δήθεν τοϋ ταξι
διού. Είς τήν πραγματικότητα, δμως ίνα έκδικηθή. 
Διότι έστειλε διά τών τέκνων της πρός τήν νύμφην 
ώς δώρον έσθήτα δηλητηριώδη. Δι’ αύτής έφονεύθη 
ή Γλαύκη καί ό προοδραμών πατήρ της. 'Η  ιδία ή 
Μήδεια μάλ.ιστα; λέγει είς τόν χορόν. Τέλος άποφασί- 
ζει νά θανατώση τά ’ίδια τά τέκνα της ίνα μή βασανί- 
ζωνται ύπό τών έχθρών της.
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2 α Π ε ρ Ι π τ ω σ ι ς .

Τοϋ τραγικού ζεύγους Τσολακίδη.

'Η  Θεοπίστη Τσολακίδου, πάσχει έξ αγχώδους 
μελαγχολίας καί θέλει να έκδικηθή τον σύζυγόν της 
έκ ζηλοτυπίας. 'Υπέθετε ότι είχε έρωμένην «φοβό
ταν μη τον χάση». Συλλαμβάνει την ιδέαν να άπο- 
κτείνη τα δύο νήπια τέκνα της (6 καί 3 ετών) καί 
τιμωρήση οΰτω τον σύζυγόν της. ’Επί τούτοις κρα
τούσα ταϋτα έκ των χειρών τήν νύκτα τής 9.2.1972 
τούς είπε ότι θά άνέβουν εις την «ταράτσαν» νά 
ΐδουν την θάλασσαν ήτις θά κοκκινίση. Περιχαρή 
ταϋτα τήν ήκολούθουν χωρίς νά μαντεύσουν τί τά 
άνέμενεν. Οΰτω μετ’ αύτών άνήλθε τήν κλίμακα τριών 
πολυκατοικιών πλήν εΰρισκε τήν θύραν κλειστήν καί 
κατείρχετο. Τέλος έξήλθεν εις τον έξώστην τοϋ τρίτου 
ορόφου τοϋ διαμερίσματος της καί άνέβασε ταϋτα επί 
καθίσματος. ’Ακολούθως ώθησε ταϋτα το εν μετά τό 
άλλο, εις τό κενόν καί κατέπεσαν εις τό πλακόστρω- 
τον τής όδοΰ. Μετά ταϋτα έρρίφθη καί αΰτη. Γείτων 
της τήν άντελήφθη κατά τήν πτώσιν της.

Πρόκειται περί έπαναλήψεως τοϋ δράματος τής 
Μήδειας. 'Η  διάγνωσις ότι έπρόκειτο ένταΰθα περί 
άγχώδους μελαγχολίας, προκύπτει πλέον ή σαφώς 
έκ τοϋ άποτελέσματος τοϋ φόνου δηλονότι τών τέ
κνων ύπό τής μητρός καί τής αύτοκτονίας της μετά 
ταϋτα.

3 η Π ε ρ Ι π τ ω σ ι ς .

Ή  άμερικανίς Ε. R. προ διετίας, σύζυγος τοϋ άμε- 
ρικανοϋ λοχίου Ρ. R. άπέκτεινε τά άνήλικα τέκνα της. 
Ούτος ύπηρέτει εις τήν βάσιν τοϋ Ελληνικού. 'Η  έν 
λόγω σύζυγος εις τό Καλαμάκι ’Αθηνών κατεχομένη 
ύπό τοϋ πάθους τής έκδικήσεως άπέκτεινε τά τέκνα 
της ίνα κάνη τοΰτον νά ύποφέρη. Κατά τήν γνώμην 
της παρέβαινε τήν περί τον γάμον πίστιν. Διά τής 
πράξεώς της ταύτης έκόρεσε τήν άσβεστον ζηλοτυ
πίαν της.

Ένταΰθα είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις δια- 
φαίνεται ού μόνον ή ζηλοτυπία άλλά καί ή έκδικησις 
τοϋ συζύγου διά τοϋ φόνου τών τέκνων, ώστε ν απο- 
στερηθη τούτων ούτος. ’Άλλαις λέξεσιν, όταν 
έπραττε ταϋτα ή Τσολακίδου ώς καί ή άμερικανίς Ε. R. 
κατείχοντο ύπό άγχώδους μελαγχολίας. Δεν είχον 
σώας τάς φρένας.

10. Μέ σα  κ α τ α π ο λ ε μ ή σ ε ω ς .

Είναι άληθές ότι μέγα μέρος τών τελουμένων εγ
κλημάτων έχουν ώς αιτίαν τάς ψυχικάς νόσους.
Τό πρόβλημα τής άντιμετωπίσεως τών άνωμάλων 
έγκληματιών παρουσιάζεται σήμερον όξύτατον. Είναι 
ή έποχή κατά τήν οποίαν ό σκληρός άγων τής ζωής 
αυξάνει διαρκώς τάς άπαιτήσεις της. Πολλαπλασιά
ζω. ,ται τά αίτια τής ψυχικής άνωμαλίας καί παρουσιά
ζει μέγαν άριθμόν τών προσώπων άτινα ή νοσηρότης

οδηγεί εις τό έγκλημα. Καί δεν είναι μόνον ή φιλάγα- 
θος καί φιλάνθρωπος διάθεσις ήτις έπιβάλλει τήν πρό
νοιαν διά τήν τύχην τών προσώπων τούτων, άλλά 
προ παντός ή άνάγκη τής κοινωνικής προστασίας 
είναι εκείνη ή οποία επιτάσσει τήν παρακολούθησιν 
τής τύχης τών έπικινδύνων τούτων άνθρώπων. Τό 
έργον τής Ποινικής Δικαιοσύνης δεν περατοΰται μέ 
τήν έκδοσιν μιας άποφάσεως διά τής οποίας άπαλλάσ- 
σονται ούτοι τής άπειλουμένης διά τήν πράξιν ποινής, 
άλλά συνεχίζεται μέ τήν έξασφάλισιν άπό τον έξ 
αύτών προκύπτοντα μέγαν κοινωνικόν κίνδυνον. Διά 
τοϋ συνθήματος τής θεραπείας καί τής άσφαλείας αί 
σχετικαί διατάξεις τής νομοθεσίας μας έχουν άνάγκην 
άναζωογονήσεως καί συμπληρώσεως κατά τό υπό
δειγμα ξένων προτύπων ίνα έπιτευχθή άντιμετώπισις 
τοϋ κολοσσιαίου τούτου κοινωνικού θέματος. Προς 
καταπολέμησιν τούτων άνάγκη θεσπίσεως μέτρων 
γενικής προφυλάξεως οΐον καταπολεμήσεως τής συ- 
φιλίδος, τής φυματιώσεως, τής οΐνοπνευματιάσεως. 
Έ τ ι πλέον άνάγκη διαφωτίσεως τοϋ κοινοΰ περί τών 
οικογενειακών καί κληρονομικών στιγμάτων, υγιεινή 
τής άναπαραγωγής, εύγονική, ιατρική προ τοϋ γάμου 
έξέτασις. ’Αναγκαία έπίσης ή έγκαιρος διάγνω- 
σις τής νόσου ή άνωμαλίας καί ή εισαγωγή τοϋ πά- 
σχοντος ή τοϋ ψυχικώς λίαν άνωμάλου έν θεραπευτικέ» 
καταστήματι. Προς τούτοις άπαιτεϊται ειδική μόρφω- 
σις ιατρών. Προσαπαιτεΐται έτι άνέγερσις καί λει
τουργία καταλλήλων θεραπευτηρίων.

Τό πρόβλημα τών άνωμάλων έγκληματιών άντι- 
μετωπίζεται μετ’ ιδιαιτέρας φροντίδος άπό τάς νο
μοθεσίας πολλών ξένων Κρατών ιδιαιτέρας δέ μερί- 
μνης τυγχάνει έν Βελγίω δπου άπό τοϋ έτους 1930 
έτυχεν ειδικής ρυθμίσεως διά τοϋ νόμου τής κοινω
νικής άμύνης, δστις μετερρυθμίσθη προσφάτως έπί 
τη βάσει τής κτηθείσης πείρας μ.ετ’ έφαρμογήν υπέρ 
τριάκοντα έτών ύπό τοϋ νεωτέρου Βελγικού νόμου 
τοϋ 1964.

'Η  έξέτασις τών διατάξεων τοϋ νεωτάτου τούτου 
νόμου θά μάς δώση άξιόλογον εικόνα θεωρητικής τοϋ 
προβλήματος λύσεως έφόσον αί διατάξεις του στη
ρίζονται είς τά πορίσματα τής ψυχιατρικής πρακτικής 
καί τής έφαρμοσθείσης νομολογίας έπί χρονικόν διά
στημα μεγαλύτερον τής τριακονταετίας.

Διά τοϋ νόμου τούτου παρακολουθεϊται ή τύχη 
τοϋ άνωμάλου έγκληματίου δστις θεωρείται άνίκα- 
νος, προς καταλογισμόν είτε μειωμένης ίκανότητος 
μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν δυνατήν θεραπείαν άφ’ 
ένός καί τήν έξασφάλισιν τοϋ κοινωνικού συνόλου 
άπό τον έξ αυτού προκύπτοντα κίνδυνον άφ’ έτέρου. 
Έ ν Στοκχόλμη έξ έτέρου τό 1917 ή Κοινωνική Πρό
νοια έπιχορηγουμένη καί ύπό τών Κοινοτικών ’Αρχών 
ίδρυσε λ α ϊ κ ά  ι α τ ρ ε ί α  ή σ τ α θ μ ο ύ ς  
ψ υ χ ι κ ή ς  ύ γ ι ε ι ν ή ς ,  άτινα δίς έβδομαδιαίως 
έξετάζουσι τούς πάσχοντας έκ ψυχικών καί νευρι
κών νοσημάτων. Τό ίατρεΐον μεριμνά προς διεκπε- 
ραίωσιν τών ύποθέσεων τών πασχόντων, χορηγούν 
καί βοηθήματα είς τούτους, έξευρίσκον είς αυτούς 
καί καταλλήλους έργασίας.

Νομίζομεν δτι μέ πρότυπα τό σύστημα τοΰτο τών 
έν Στοκχόλμη ’Ιατρείων ώς καί τον νεαρόν Βελγικόν 
νόμον τής 1.7.1964 «περί τής θέσεως τοϋ κατηγο
ρουμένου ύπό έπιτήρησιν», θά καταπολεμείτο ή 
έγκληματικότης τής κατηγορίας τών άτόμων τούτων.
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ψ
α πτηνά έχουν το έν
στικτον τον «σπιτικόν». 
Ή  χελιδών, ή όποια 
έκαμε την φωλεόν της 
εις τό σπίτι σας, τό 

φθινόπωρον φεύγει προς νότον, άλ
λα την έπομένην άνοιξιν επανέρχεται 
ε’ις την παλαιόν της φωλεόν. Σμήνη 
πτηνών πετοϋν τον Σεπτέμβριον προς 
νότον, πολλάκις επάνω από χιλιάδας 
μιλιών ανοικτού ωκεανού, χωρίς να 
χάνονν τον δρόμον των. Ή  κατοι
κίδιος περιστερά κατά τό μακρννόν 
ταξείδιόν της που κάμνει κλεισμένη 
εις ένα κιβώτιον, ζαλίζεται προς 
στιγμήν από τους ήχους που ακούει 
διά πρώτην φοράν καί διαγράφει 
μερικούς κύκλους, κατόπιν όμως 
κατευθύνεται άλανθάστως σχεδόν 
έκεϊ, όπου είναι ή κατοικία της. 
Ή  μέλισσα ευρίσκει την κυψέλην 
της ενώ ό άνεμος πού ριπίζει την 
χλ.όην καί τά δένδρα εξαφανίζει 
κάθε ορατόν οδηγόν προς την γνω
στήν της περιοχήν. Αυτό τό ένστι
κτον, τό όποιον οδηγεί τό πτηνόν 
ή τό έντομον διά νά κατευθύνεται 
προς την φωλεόν του ^homing 
instinctJ είναι ελάχιστα άνεπτυ- 
γμένον εις τον άνθρωπον, ό όποιος 
συμπληρώνει τον άσθενή εξοπλι
σμόν του με τά όργανα πού τον 
όδηγοΰν εις την πορείαν του, Ιδίως 
με τά όργανα ναυσιπλοΐας. Ό  άν
θρωπος χρειάζεται αυτό τό ένστι
κτον καί διά την άναπλήρωσίν του 
ενεργεί ή διάνοιά του. Τά λεπτά 
έντομα θά έχουν μάτια σάν μικρο
σκόπια, πόσον τέλεια δεν γνωρίζο- 
μεν, καί ό ιέραξ, ό άετός, ό κόνδωρ 
θά πρέπη νά έχουν τηλεσκοπικήν 
όρασιν. ’Εδώ πάλιν υπερτερεί ό 
άνθρωπος με τά μηχανικά του μέσα. 
Με τό τηλεσκόπιό του ήμπορεϊ 
νά ΐδη ένα νεφελοειδή τόσον άμυ- 
δρόν ώστε ν’ άπαιτή όρασιν κατά 
δύο εκατομμύρια φοράς μεγαλυτέ- 
ραν τής ίδικής του, καί με τό ηλε
κτρονικόν μικροσκόπιον, νά διακρί- 
νη άόρατα μέχρι σήμερον βακτήρια, 
καί άκόμη καί τά μικρά έντομα τά 
όποια δαγκάνουν τά βακτήρια αυτά.

5Εάν άφήσετε τό άλογον τον 
γειοργοϋ μόνον του, θά προχωρήση 
με άσφάλειαν εις τον δρόμον του, 
έστω καί κατά τήν σκοτεινοτέραν 
νύκτα. Ή  γλαυξ διακρίνει τον 
ώραϊον ζωηρόν ποντικόν καθώς τρέ
χει εις τήν ψυχράν χλόην καί κατά 
τήν σκοτεινοτέραν νύκτα. ’Ημείς 
μεταβάλλομεν τήν νύκτα εις ημέραν 
δημιουργοϋντες άκτινοβολίας εις τήν 
σύντομον αυτήν οκτάβα των άπλών 
χρωμάτων, τήν όποιαν καλού μεν φώς.

A . GRESSY MORRISON
Καθηγητοϋ Παν]μίου
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Ή  άρμονία τής ζωής καί ή θαυμαστή 
νομοτέλεια πού παρατηρεΐται άπό τά άτε- 
λέστερα έως τά πλέον τέλεια έμβια όντα 
δέν είναι δυνατόν παρά νά προκαλέσουν 
τόν θαυμασμόν τού άνθρώπου διά τόν Μέ- 
γαν Δημιουργόν.

'Ο φακός τον οφθαλμού σας 
προβάλλει, μίαν εικόνα έπί τον 
αμφιβληστροειδούς καί το σύστημα 
των μνών αυτομάτως προσαρμόζει 
τόν φακόν εις μίαν τελείαν εστίαν. 
'Ο αμφιβληστροειδής άποτελεϊται 
άπό εννέα διαχωρισμένα στρώματα, 
τά όποια εις τό σύνολόν των, δέν 
είναι παχύτερα άπό ένα <ψύλλον 
λεπτού χάρτου. Τό έσωτερικόν στρώ
μα άποτελεϊται άπό ράβδους καί 
κώνους, οι όποιοι λέγεται ότι άνέρ- 
χονται εις τριάντα εκατομμύρια ρά
βδους καί τρία εκατομμύρια κώνους. 
"Ολα αυτά εύρίσκονται εις τελείαν 
σχέσιν μεταξύ των, καί προς τόν 
φακόν, πολύ παραδόξως όμως στρέ
φουν τά νώτα των προς τόν φακόν 
καί βλέπουν προς τά μέσα όχι προς 
τά έξω. ’Εάν έκύτταζαν έξω, μέσω 
τού φακού θά έβλέπατε τόν έχθρόν 
σας, με τό έπάνω κάτω καί την 
αριστερόν του πλευράν ώς δεξιάν. 
Καί πράγματι θά τά έχάνατε έάν 
έπιχειρούσατε νά άμυνθήτε. "Ωστε 
κατά κάποιον τρόπον η φύσις ηξευ- 
ρε τί θά συνέβαινε καί προτού ό 
οφθαλμός ήδύνατο πράγματι νά ϊδη, 
έκαμε την διόρθωσιν άναπτύασουσα 
διά τών εκατομμυρίων τών νευρικών 
νημάτων τά όποια οδηγούν προς 
τόν έγκέφαλον μίαν πλήρη άναπρο- 
σαρμογήν" τότε ανέπτυξε την οκτά
βα τής αίσθήσεώς μας άπό τής 
θερμότητος μέχρι τού φωτός καί 
κατέστησε τόν οφθαλμόν εύαίσθη- 
τον εις τό χρώμα. Τοιουτοτρόπως

έχομεν μίαν έγχρωμον καί ορθήν 
εικόνα τού κόσμου, μίαν καλήν 
οπτικήν άντίληψιν αυτού. 'Ο φακός 
τού οφθαλμού μας ποικίλλει εις πυ
κνότητα, εις τρόπον ώστε όλαι αί 
άκτϊνες νά φθάσουν εις τήν εστίαν. 
'Ο άνθρωπος διαπιστώνει ότι τό 
προσόν τούτο τού οφθαλμού δέν 
έπιτυγχάνεται μέ καμμίαν ομογενή 
ουσίαν, όπως ή ύαλος. "Ολαι αί 
θαυμάσιοι προσαρμογαί φακού, ρά
βδων, κώνων, νεύρων καί όλων τών 
άλλων πρέπει νά συνέβησαν συγχρό
νως διότι προτού έκαστον άπό τά 
όργανα αυτά συμπληρωθή, ή όρα- 
σις ήτο άδύνατος. Πώς όμως ήμπο- 
ροϋσε κάθε ένας έξ αυτών τών άναγ- 
καίων παραγόντων νά γνωρίζη καί 
νά προσαρμόζη εαυτόν προς πάσαν 
άπαίτησιν τών άλλων;

Ή  μέλισσα δέν έλκύεται άπό 
τά έπιδεικτικά άνθη όπως τά βλέ- 
πομεν ημείς, άλλά τά βλέπει μέσω 
τού υπεριώδους φωτός, τό όποιον 
ένδέχεται νά τά καθιστά άκόμη 
ωραιότερα εις τάς μέλισσας. Ά πό  
τάς άκτϊνας τού μικροτέρον άρι- 
θμού κυμάνσεως μέχρι καί πέραν 
τής φωτογραφικής πλακός υπάρ
χουν βασίλεια ώραιότητος, χαράς 
καί έμπνεύσεως τά όποια μόλις 
άρχίζομεν ότι θά δυνηθώμεν, κά
ποιαν ήμέραν, νά άπολαύσωμεν αυτό 
τό εύρύτερον βασίλειον τού φωτός 
διά τής μεγαλοφυΐας τού έφευρέτου. 
Δυνάμεθα ήδη νά άνακαλύψωμεν 
τήν θερμικήν κύμανσιν ενός απο
μακρυσμένου άστέρος καί νά με- 
τρήσωμεν τήν ένέργειάν του.

Α ί μέλισσαι—έργάτιδες κατασκευ
άζουν κελλία διαφόρων μεγεθών εις 
τήν κηρήθραν, ή όποια χρησιμο
ποιείται διά τήν άνατροφήν τών 
μικρών. Μικρά κελλία κατασκευά
ζονται διά τάς έργάτιδας, μεγαλύ
τερα διά τούς κηφήνας, καί ειδικά 
κελλία διά τάς έπιδόξους βασίλισ
σας. Ή  μέλισσα—βασίλισσα, θέτει 
άγονιμοποίητα ώά εις τά κελλία 
τά προοριζόμενα διά τούς άρρενας, 
άλλά θέτει γονιμοποιημένα ώά εις 
τά δωμάτια τά κατάλληλα διά τάς 
θηλείας—έργάτιδας καί τάς ένδε- 
χομένας βασίλισσας. Α ί έργάτιδες, 
έξειλιγμέναι θήλειαι, έχουν προ πολ- 
λοϋ προβλέψει τήν έλενσιν τής νεα
ρός γενεάς καί είναι προπαρασκευα- 
σμέναι νά ετοιμάσουν φαγητόν διά 
τάς νεογενείς μέλισσας άπό γύριν 
καί μέλι τό όποιον μασσούν καί 
χωνεύουν προηγουμένως. Τήν λει
τουργίαν αυτήν τού μασσήματος 
καί τής ταχείας πέψεως τήν διακό
πτουν εις κάποιον στάδιον τής άνα-
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πτύξεως των άρρένων καί θηλέων 
καί τούς τρέφουν μόνον μέ μέλι 
καί γϋριν. Α ί θήλειαι μέ αυτήν την 
περιποίησιν γίνονται αί έργάτιδες.

Διά τάς θηλείας εις τά κελλία 
τής βασιλίασης, εξακολουθεί ή δίαι
τα τής μασημένης καί προπαρα- 
σκενασμένης τροφής. Ανταί αί θή- 
λειαι μέ την ειδικήν μεταχείρισιν 
άναπτύσσονται εις βασίλισσας αί 
όποιαι μόναι παράγουν γόνιμα ώά. 
Ή  λειτουργία τής αναπαραγωγής 
προβλέπει ειδικά δωμάτια, ειδικά 
ώά καί τοθαυμαστόν αποτέλεσμα μιας 
αλλαγής τής διαίτης. Αυτό σημαίνει 
πρόβλεψιν, διάκρισιν, άνακάλυψιν 
καί εφαρμογήν τοϋ αποτελέσματος 
τής διαίτης. Α ί άλλαγαί ανταί 
εφαρμόζονται ιδίως εις μίαν κοινήν 
συμβίωσιν διά τήν ϋπαρξιν τής 
όποιας φαίνονται άναγκαίαι. Ή  
γνώσις καί αί έπιδεξιότητες αί 
όποιαι χρειάζονται νά έχουν άνα- 
πτυχθή μετά τήν άρχήν τής κοινής 
αυτής ζωής, καί δέν είναι κατ’ ανάγ
κην κληρονομικαί κατά τήν κατα
σκευήν ή τήν έπιβίωσιν τής μελίσ- 
σης ώς τοιαύτης. Ή  μέλισσα φαί
νεται νά ύπερέβη τον άνθρωπον εις 
τήν γνώσιν των (αποτελεσμάτων 
τής διαίτης υπό ώρισμένας συνθή- 
κας.

'Ο κύων μέ τήν ερευνητικήν 
μύτην του άντιλαμβάνεται τό ζώον 
τό όποιον έπέρασε. Κανέν όργανον 
ανθρώπινης έρεύνης δέν προσέθεσε 
εις τον υποτακτικόν μας αυτόν τήν 
όσφρησιν τής οποίας τήν έκτασιν 
μόλις γνωρίζομεν από ποϋ νά άρχί- 
σωμεν νά έρευνώμεν. ’Εν τούτοις 
ή ίδική μας όσφρησις είναι τόσον 
πολύ ανεπτυγμένη ώστε δύναται 
νά άνακαλνπτη ύπερμικροσκοπικά 
μόρια. Πόθεν γνωρίζομεν ότι όλοι 
άντιδρώμεν κατά τον ίδιον τρόπον 
εις τήν ιδίαν οσμήν; Τό ζήτημα 
είναι ότι δέν ξεύρομεν. Επίσης 
ή γεΰσις δίδει πολύ διάφορον αίσθη- 
σιν βίς καθένα από ημάς. Πόσον 
παράδοξον είναι τό ότι αί διάφο
ροί αύταί είναι κληρονομικοί.

"Ολα τά ζώα ακούουν ήχους, καί 
έξω τής ίδικής μας παλμικής κλί
μακας, καί μάλιστα μέ οξύτητα ύπερ- 
βαίνουσαν κατά πολύ τήν ίδικήν μας 
περιωρισμένην ακοήν. 'Ο άνθρω
πος όμως μέ τά μέσα πού διαθέτει 
ήμπορεί νά άκούη από άπόστασιν 
μιλιών τό βάδισμα μιας μυίγας ωσάν 
νά ήτο επάνω εις τό τύμπανον τοϋ 
αύτιοϋ του, καί μέ άνάλωγα όργανα 
αναγράφει τήν δόνησιν πού προκα- 
λεί μία κοσμική άκτίς.

"Ενα μέρος τοϋ ανθρωπίνου αύ

τιοϋ είναι μία σειρά περίπου τεσσά
ρων χιλιάδων μικροσκοπικών αλλά 
συνθέτων τόξων διαβαθμισμένων μέ 
έξαίρετον κανονικότητα κατά τό μέ
γεθος καί τό σχήμα. Ή μπορεί νά 
λεχθή ότι ομοιάζουν προς μουσικόν 
όργανον καί φαίνονται προσηρμο- 
σμένα ώστε νά συλλαμβάνουν καί 
διαβιβάζουν κατά κάποιον τρόπον 
εις τον εγκέφαλον, κάθε ρυθμόν ήχου 
ή θορύβου, από τήν βροντήν έως 
τον ψίθυρον των πεύκων καί τό λε
πτόν κράμα των τόνων καί αρμο
νιών κάθε οργάνου τής ορχήστρας. 
’Εάν τά κύτταρα κατά τον σχηματι
σμόν τοϋ αύτιοϋ ήσαν υποχρεωμένα 
νά αναπτύξουν δραστηριότητα περι- 
ωρισμένην μόνον εις τό νά έπιζήση 
ό άνθρωπος, διατί δέν έξέτειναν τήν 
διάταξιν αύτήν (τών χιλιάδων τών 
τόξων) ώστε νά αναπτύξουν μεγα- 
λυτέραν οξύτητα; ’Ίσως, ή όπισθεν 
τών ενεργειών αυτών τών κυττά
ρων κειμένη δύναμις, προέβλεψε

τήν μελλοντικήν άνάγκην τοϋ άν- 
θρώπου διά διανοητικήν άπόλαυσιν, 
ή μήπως κατά σύμπτωσιν κατε- 
σκενάσθησαν καλύτερα άπό ό,τι 
ήξ έυραν;

Τό νεογνόν τοϋ σολωμοϋ ζή επί 
έτη εις τήν θάλασσαν, κατόπιν επι
στρέφει εις τον ποταμόν του, καί, 
όπερ σπουδαιότερον, ανέρχεται τον 
ποταμόν άπό τήν πλευράν όπου 
ρέει ό παραπόταμος εις τον όποιον 
έγεννήθη. Οι νόμοι πού ισχύουν 
εις τήν περιοχήν τής μιάς πλευράς 
τοϋ διηρημένον ρεύματος ενδέχεται 
νά είναι αύστηροί καί τής άλλης 
πλευράς όχι, άλλά οί νόμοι αυτοί, 
άφοροϋν μόνον τά ψάρια διά τά ό
ποια ήμπορεί νά λεχθή ότι ανήκουν 
εις τήν πλευράν των. Τί τά καθοδη
γεί εις μίαν τόσον, καθωρισμένην 
πορείαν; ’Εάν ένας σολωμός, όταν 
ανέρχεται τον ποταμόν, μεταφερθή 
εις άλλον παραπόταμον, θά άντιλη- 
φθή αμέσως ότι δέν είναι εις τον 
ίδικόν του παραπόταμον, θά άγωνι- 
σθή νά έπιστρέιμη εις τό κύριον ρεύ
μα καί τότε θά στραφή άντιθέτως 
προς τό ρεύμα διά νά εκπλήρωσή

τον προορισμόν του. Υπάρχει ίν 
τούτοις, ένα ακόμη δυσκολώτερον 
πρόβλημα εις τήν λύσιν τής άκρι- 
βώς αντιθέτου περιπτώσεως, διά τό 
χέλι. Αύτά τά θαυμαστά δημιουρ
γήματα μεταναστεύουν όταν φθά- 
σουν εις πλήρη άνάπτυξιν άπό όλα 
τά τέλματα καί τούς ποταμούς παν
τού —άπό τήν Εύρώπην μέσω χι
λιάδων μιλιών ώκεανοϋ —καί πηγαί
νουν εις τά άβυσαλέα βάθη προς 
νότον τών Βερμούδων νήσων. ’Εκεί 
τεκνοποιούν καί άποθνήσκουν. Τά 
νεογνά των, χωρίς κανένα εμφανή 
οδηγόν διά νά γνωρίζουν τίποτε άλλο 
εκτός τοϋ ότι είναι εις μίαν άπέραν- 
τον έκτασιν νδάτων, επιστρέφουν 
καί ευρίσκουν τον δρόμον προς τήν 
άκτήν άπό τήν οποίαν έξεκίνησαν 
οί γονείς των, καί άπ εκεί προς 
κάθε ποταμόν, λίμνην καί μικρόν 
τέλμα, καί τοιουτοτρόπως κάθε υδά
τινη περιοχή είναι κατοικημένη άπό 
χέλια. Άφοϋ άψήφησαν ισχυρά ρεύ

ματα, θύελλας καί παλίρροιας, καί 
ένίκησαν τά κύματα τά όποια τά 
έδειραν εις κάθε άκτήν, τώρα ήμπο- 
ροϋν νά αύξηθοΰν καί όταν φθάσουν 
εις πλήρη άνάπτυξιν, κατά τινα μυ
στηριώδη νόμον, θά επιστρέφουν 
διά μέσου όλων αυτών πάλιν καί θά 
συμπληρώσουν τον κύκλον. Πόθεν 
έχει τήν προέλευσίν της ή κατευθύ- 
νουσα ορμή; Ποτέ δέν ήλιεύθη χέλι 
τής ’Αμερικής εις τά Εύρωπαίκά 
νδατα καί ποτέ χέλι τής Εύρώπης 
δέν ήλιεύθη εϊςϋδατα ’Αμερικανικά. 
Προσέτι, τά χέλια τής Εύρώπης τά 
οποία έχουν νά κάμουν πολύ μακρύ- 
τερον ταξείδιον, φθάνουν εις τον χρό
νον τής ωριμότητάς των πολύ άργό- 
τερον άπό τά άλλα χέλια, διά νά έ- 
τοιμασθοϋν διά τό ταξείδιόν των.
Μήπως τά άτομα καί τά μόρια 

τά όποια άποτελοϋν τό χέλι, όταν 
ένώνωνται, έχουν τήν έννοιαν τής 
κατευθύνσεως καί τήν δύναμιν τής 
θελήσεως ώστε νά τήν επιτύχουν;

Ή  βλάστησις κάμνει έξυπνον χρή- 
σιν άκονσίων πρακτόρων διά τήν 
συνέχισιν τής ύποστάσεώς της —τά 
έντομα διά νά μεταφέρουν τήν γϋριν
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Οικογένεια πελαργών κάπου εις τόν θεσσαλικό κάμπο. Ή  όργάνωσίς της 
διέπεται άπό (ορισμένους κανόνας συμπεριφοράς ή παράβασις τών όποιων έπισύ- 
ρει ποινάς.

άπό άνθους εις άνθος, τους ανέμους 
καί δ,τι δήποτε πέτα, ή περιπατεϊ 
διά νά σκορπίζη τούς σπόρους. Εις 
τό τέλος, ή βλάστησις δεσμεύει τόν 
κυρίαρχον άνθρωπον. Αυτός προή- 
γαγε την φύσιν και εκείνη γενναιο- 
δώρως τοϋ τό ανταποδίδει. ’Αλλά 
την έπλήθυνε τόσον καταπληκτικής, 
ώστε είναι τώρα αλυσοδεμένος εις 
τό άροτρον. Είναι υποχρεωμένος νά 
σπείρη, νά αυνάγη καί νά άποθη- 
κεύη' νά άνατρέφη- κτήνη καί διά 
εκλεκτών διασταυρώσεων νά βελ- 
τιώνη τό είδος των. Κλαδεύει καί 
εμβολιάζει. ’Εν τούτοις εάν παρη- 
μέλει αύτάς τάς άσχολίας, ό εκ πεί- 
νης θάνατος θά ήτο ό κλήρος του’ ό 
πολιτισμός θά κατέρρεε καί ή γή 
θά επέστρεφε εις την πρωτόγονον 
κατάστασίν της.

Πολλά ζώα ομοιάζουν προς ένα ασ
τακόν, ό όποιος όταν χάσει μίαν δ αγ- 
κάνα, διά μιας άνεδιεγέρσεως τών 
κυττάρων καί επαναφοράς εις δράσιν 
τών γεννητών, άνακαλύπτει δτι ά- 
πώλεσε ένα μέρος τοϋ σώματος καί 
τό άποκαθιστά. "Οταν ή εργασία αυ
τή έπιτελεσθή, τά κύτταρα σταμα
τούν διότι με κάποιον τρόπον γνω
ρίζουν δτι είναι ώρα νά άναπαυ- 
θοϋν. ’Εάν όμως πολύπους πού ζή 
εις τό γλυκό νερό διαιρεθή εις δύο 
θά έπανακτήση τό σχήμα του άπό 
τό ένα τών ημίθεων αυτών. ’Απο
κόψατε την κεφαλήν ενός σκώληκος 
πού βάζουν ώς δόλωμα καί συντό- 
μως θά δημιουργήση άλλην. Η μείς  
δυνάμεθα νά κάμωμεν τήν θερα
πείαν, άλλά πότε οί χειρουργοί μας 
θά γνωρίζουν, εάν ποτέ τό έγνώρι- 
ζον, πώς νά διεγείρουν τά κύτταρα

διά νά κάμουν ένα νέον βραχίονα, 
σάρκα, οστά, όνυχας καί εν ένερ- 
γεία νεύρα; "Ενα εξαιρετικόν γεγο
νός ρίπτει κάποιο φώς εις τό μυστή
ριον αυτό τής άναδημιουργίας. ’Εάν 
τά κύτταρα διαιρεθούν κατά τά πρώ
τα στάδια τής άναπτύξεώς των, κά
θε ένα άπό αυτά έχει τήν ικανότητα 
νά δημιουργήση ένα τέλειον ζώον. 
"Οθεν, εάν τό άρχικόν κύτταρον 
διαιρεθή εις δύο καί αυτά άποχω- 
ρισθοΰν θά άναπτυχθοϋν δύο άτομα. 
Αυτό εφαρμόζεται δι όμοιους διδύ
μους άλλά έχει μεγαλυτέραν άκόμη 
σημασίαν —κάθε κύτταρον κατ’ άρ- 
χήν είναι εις τάς λεπτομέρειας του 
«δυνάμει» ένα πλήρες άτομον. Δεν 
υπάρχει λοιπόν καμμία άμφιβολία 
δτι σείς είσθε εις κάθε κύτταρον καί 
ιστόν τοϋ σώματός σας. Ό  θαυμα
στός τρόπος με τόν όποιον ένα καί 
μόνον κύτταρον αναπτύσσεται εις 
χωριστόν δν εκτίθεται με άπλοΰν 
καί άληθή τρόπον εις τόν 138ον ψαλ- 
μόν, έδάφ. 14-16.

«’Εξομολογήσομαί σοι, δτι φοβε-

ρώς εθαυμαατώθης' θαυμάσια τά 
έργα σου, καί ή ψυχή μου γιγνώ- 
σκει σφόδρα.

Ούκ έκρύβη τό όστοϋν μου άπό 
σοϋ, δ έποίηαας εν κρυφή, καί ή 
ύπόστασίς μου εν τοις κατωτάτοις 
τής γής.

Τό άκατέργαστόν μου εϊδον οί 
οφθαλμοί σου, καί επί τό βιβλίον 
σου πάντες γραφήσονταϊ ημέρα 
πλασθήσονται καί ούδείς εν αύτοις».

Βεβαίως θά ήμποροϋσαν νά άφιε- 
ρωθοϋν σελίδες ολόκληροι εις τά 
θαύματα μιάς αίσθήσεως ή όποια 
υπερβαίνει κατά πολύ τήν παρού
σαν γνώσίν μας, άλλά τά ανώτερα» 
παραδείγματα άρκοϋν διά νά μάς 
δείξουν δτι μάς μένουν άκόμη πολλά 
νά μάθωμεν. Μέχρις δτου ό άνθρω
πος άναπτύξη νέας αισθήσεις, ή δυ- 
νηθή, διά μηχανικών μέσων, νά φθά- 
ση κάθε ειδικήν ικανότητα τών ζώ
ων, θά υπολείπεται ευρύ στάδιον 
έξελίξεως ενώπιον του. Κάθε ίκα- 
νότης τήν όποιαν ημείς δεν κατέ- 
χομεν είναι μία πρόσκλησις διά τήν 
διανοητικήν μας ικανότητα καί μέ- 
χρις δτου παράσχωμεν ίκανοποίη- 
σιν εις τήν πρόκλησιν αυτήν, αί γνώ
σεις μας θά είναι πλημμελείς. ’Α- 
δυνατοϋμεν επίσης νά έννοήσωμεν 
τό ένστικτον ή νά τό γενικεύσωμεν 
με βεβαιότητα, έφ’ όσον στηριζό- 
μεθα εις τάς ελλιπείς άκόμη γνώ
σεις μας. Μέχρι δτου άποκτήσω- 
μεν κάθε αϊσθησιν τήν όποιαν έχουν 
άλλα ζωντανά δντα, δεν θά εϊμεθα 
εις θέσιν νά κατανοήσωμεν τήν πρα
γματικήν συσχέτισιν τών νόμων τής 
φύσεως καί νά συζητήσωμεν διά τό 
άπειρον παρά μόνον με μονομερή 
γνώσιν. Τό γεγονός δτι κάμνομεν 
καί κακήν χρήσιν τών νέων μας δυ
νάμεων, είναι συνέπεια τοϋ δτι δεν 
έχομεν τήν προσήκουσαν πνευμα
τικήν άνάπτυξιν. rΗ  πνευματική 
άνάπτυξις τοϋ άνθρώπου εύρίσκεται 
εις τήν άρχήν της. Ό  θείος Σπινθήρ 
πού είναι εις τόν άνθρωπον άποκτά 
σιγά - σιγά έλεγχον επί τοϋ υλικού 
εγκεφάλου του.

« Ό  A. CRESST MORRISON ήτο διακεκριμένος χημικός καί με- 
ταλλειολόγος, έργασθεΐς εις τήν έπιστημονικήν καί βιομηχανικήν κί-
νησιν—άπό άπόψεως έφαρμογών τής έπιστήμης----τών Η . Π . A .
Έκαμε πολλάς ανακαλύψεις εις τόν κλάδον του καί δή τήν μέθοδον 
διαχωρισμού όξυγόνου καί αζώτου τής άτμοσφαίρας, μέ τήν βοή
θειαν τού μαγνητικοΰ πεδίου. Διετέλεσε Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας 
τών θετικών έπιστημών τής Ν . Ύ όρκης. ‘Υπήρξε μέλος τοϋ 'Εθνι
κού Συμβουλίου ’Ερευνών καί τού Μουσείου Φυσικής ‘Ιστορίας 
Η .Π .Α ., τού ’Αμερικανικού ’Ινστιτούτου Ν . ‘Υόρκης, τού Βασιλι
κού ’Ινστιτούτου Μ. Βρεττανίας κ . ά . Χημικών 'Εταιριών. Διεκρίθη 
ώς συγγραφείς βιβλίων γενικού ένδιαφέροντος. Είς τά έργα του 
συγκαταλέγεται καί τό «MAN DOES NOT STAND ALONE,Ν. YORK» 
1946 πού έκυκλοφόρησεν είς 50 .000 καί πλέον άντίτυπα καί έσχολιά- 
σθη εύμενώς άπό τόν διεθνή καί έγχώριον τύπον (βλέπε REA D ER’S 
DIGEST, NOV. 1946, ΑΚΤΙΝΕΣ 1947 καί 1948 κ λ π .» .
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ά Ιστορικά κειμήλια τής Πατρί- 
δος μας είναι πολλά καί μεγάλης 
άξίας. Τοϋτο άκριβώς έδημιούρ- 
γησεν είς τόν λαόν μας ίδιαίτε- 

ρον πρόε αυτά σεβασμόν καϊ ύπηρεφά- 
νειαν.

Έ να άπό τά σημαντικώτερα ιστορικά 
μνημεία τής Ελλάδος είναι καί ή διαλε- 
λυμένη 'Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου ή 
Ρεκίτσας έπιλεγομένης.

Αΰτη εύρίσκεται έπί τοΟ ΆρκαδικοΟ 
ΤαΟγέτου, εις τό μεταίχμιον τής Λακεδαί- 
μονος, τής ’Αρκαδίας καί τής Μεσση
νίας, όπου καί τό δριον τών μεσαιωνικών 
Μητροπόλεων Μονεμβασίας, Λακεδαί- 
μονος καί Χριστιανουπόλεως καί έντός 
τών όρίων τής σημερινής Κοινότητος 
Δυρραχίου Μεγαλοπόλεως, έκ τής όποιας 
άπέχει περί τά 6 χιλιόμετρα.

Ό  ΡΑΓΓΕ καί πολλοί άπό τούς χρονο
γράφους τής Ενετοκρατίας (μετάφραοις 
Καλλιγά έν. Εύρ. Έρανιστή καί Πανδώρα 
Τ. ΙΒ' σελ. 530 καί Τ. IF  σελ. 34) βεβαιώ
νουν, ότι μεταξύ τών 20 Ιερών Μονών τής 
Πελοποννήσου πού ήκμαζον τήν έποχήν 
έκείνην καί είχον περιβληθή τήν Πα
τριαρχικήν Σταυροπηγιακήν άξίαν, σχε
δόν τό πρώτον ήτο τό Μοναστήρι τής 
Ρεκίτσας.

Είδικώτερον κατά τούς τελευταίους 
χρόνους τής Τουρκοκρατίας ήκμαζεν αΰ
τη όλως ιδιαιτέρως εΰρισκον είς αύτήν 
σκέπην, όσοι διέφευγον τάς διώξεις τού 
κατακτητού.

Τό έτος 1777 είς τήν Μονήν αύτήν είχε 
τό λημέρι του ό Καπετάν ΜΑΤΖΑΡΗΣ 
άπό τό Πιαλί τής Τεγέας, Ζορμπδς τού 
Βιλαετιού τής Τριπόλεως. Ζορμπάδες, ώς 
γνωστόν, έπί Τουρκοκρατίας έλέγοντο 
άνδρες, τούς όποιους έμίσθωναν οί Δημο
γέροντες καί οί πλούσιοι Τούρκοι, διά νά 
προστατεύωνται άπό τάς έπιδρομάς τών 
Κλεφτών. Τά άτίθασα, όμως, αύτά στοι
χεία, άπό όργανα τής τάξεως πολύ εΰκολα 
έγένοντο Κλέφτες.

Μεταξύ τών παλληκαριών αύτών ήτο 
καί ό περιβόητος Καπετάν Ζαχαρίας Βαρ- 
βιτσιώτης, ό όποιος, ώς γνωστόν, είχεν 
ιδρύσει τήν 'Ομοσπονδίαν τής Κλεφτου- 
ριδς τού Μωριά καί τό Σχολεϊον γραμμά
των καί ’Εθνικού φρονήματος. ’Επίσης 
καί ό Καπετάν Ζαχαρίας είχε τό μόνιμον 
σχεδόν ένδιαιτημάτουκαί τό Στρατηγεΐον 
του είς τήν Ρεκίτσα καί είς τήν περιοχήν 
Πάρνωνος, άπ’ όπου καί κατήγετο.

Είς αύτήν τήν Μονήν έχουν συνδέσει 
τά όνόματά των οί όνομαστοί 'Οπλαρχη
γοί τού 1821 Κολοκοτρώνης, Νικηταράς, 
Κεφάλας, Άναγνωσταρας καί άλλοι, οϊ- 
τινες έφοίτησαν είς τήν Σχολήν τού Ζαχα
ρία.

Ό νειρα καί πόθοι αιώνων μετουσιώθη- 
σαν είς πραγματικότητα κατά τούς μετέ- 
πειτα θρυλικούς έκείνους άγώνας τού ’21, 
χάρις είς τό άδάμαστον ήθικόν, τήν φιλο
πατρίαν καί τήν όρμητικότητα τών άτρο- 
μήτων τούτων 'Οπλαρχηγών, πού τούς 
ένέπνευσε τό ένδοξο τούτο Μοναστήρι.

Τά ήρωϊκά κατορθώματά των θά πρέπει 
νά παραμείνουν έσαεί βαθέως χαραγμένα 
είς τήν ’Εθνικήν μνήμην, διά ν’ άποτελοΰν 
είς τάς νέας γενεάς μίαν άστείρευτον πη
γήν φρονηματισμού καί ήθικοΰ μεγαλείου 
άπό τήν όποιαν θ’ άντλοΰν ύψίστης σημα
σίας διδάγματα, άδολου πατριωτισμού, 
άπαραμίλλου αύταπαρνήσεως καί άδαμά- 
στου πίστεως πρός τήν Πατρίδα καί τήν 
έλευθερίαν.

Πλέον τούτων καί ό (Μπουρλοτιέρης 
τών Ψυχών) ’Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος 
Δίκαιος—Παπαφλέσσας, άσημος γόνος 
μιας άγροτικής οικογένειας, πού είχε γεν- 
νηθή είς τό γειτονικόν χωρίον Πολιανή, 
έμόνασεν είς τήν Ρεκίτσα έπί πολλά έτη.

Είς τούς υψηλούς αιθέρας τού Μονα
στηριού αύτοΰ κατώρθωσε νά πλησιάση 
τό θειον καί μετά είς τήν έκστασιν πού 
τού δημιουργούσε τό μυστικοπαθές αύτό 
περιβάλλον κατώρθωσε νά γνωρίση τά 
βάθη τής ψυχής του καί τάς πηγάς τού

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Κ Α Ι Σ Α Ρ Η
Συντ)ρχου Χωρ)κής I . & .

φωτός καί τής ζωής, νά είσδύση άκολού- 
θως είς τήν ψυχήν τού λαού καί τού Έ 
θνους, νά είσχωρήση είς τάς πηγάς τής 
’Εθνικής ιδιοσυγκρασίας καί νά όραμα- 
τισθή έλευθέραν 'Ελλάδα καί μεγάλην.

Είς τήν πλουσίαν Βιβλιοθήκην τής Ρε
κίτσας ό Μοναχός Γρ.Δικαΐος εύρεν άφθο- 
νον πνευματικήν τροφήν διά νά ίκανο- 
ποιήση τήν μεγάλην του δίψαν πρός μά- 
θησιν.

Είς αύτήν καί προηγουμένως είς τήν 
μεγάλην Σχολήν τού φιλοσόφου παρά τήν 
Δημητσάναν, όπου είχε φοιτήσει, διακρι- 
νόμενος διά τήν έπιμέλειαν καί τήν έφε- 
σίν του πρός μάθησιν, έδιδάχθη άπό τούς 
ένθέους τού γένους Διδασκάλους Κληρι
κούς, άλλά καί έπκρανεΐς λογίους, ότι εί
ναι γέννημα καί θρέμμα άριστοτόκου Πα- 
τρίδος.

Τά σοφά διδάγματα τών διδασκάλων 
του ένέπνευσαν πρός αύτόν βαθυτάτην τι
μήν πρός τά πάνσεπτα ’Εθνικά ιδανικά 
καί άκλόνητον άφοσίωσιν είς τόν δρόμον 
τής άρετής καί τό αίσιώτερον τής Πατρί- 
δος μέλλον.

’Από τά πύρινα θούρια τού Ρήγα Φε- 
ραίου καί άπό τό διδακτικώτατον δράμα 
τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, έθερμάνθη- 
σαν τά στήθη του, διά νά παρασκευάση 
άργότερα τήν πυρφόρον θρυαλλίδα τού 
’21.

Πολλάκις είς τό Μοναστήρι τής Ρε
κίτσας, ό νεαρός ούτος Μοναχός έβυθίζε- 
το είς σκέψεις καί συλλογισμούς καί ή 
κεντρική ιδέα πού κυριαρχούσε είς τόν 
νοΰν του, κατά θείαν άσφαλώς έμπνευσιν, 
ήτο ή άνάστασις τού γένους.

Κατήχετο ύπό συνεχούς άγωνίας έάν ό 
Ελληνικός Φοίνιξ, είς τό έρεβος αύτής
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τής καταθλιπτικής δουλείας, θά είχε τήν 
δύναμιν τής άναβλαστήσεως καί άν θά 
άνθίστατο εις τό ψΟχος τοϋ θανάτου ό 
Ελληνικός σπόρος, έπί τοΟ όποιου ή δου
λεία έστρωσε τά χιόνια της.

Διαβάζοντας τήν ‘Ιστορίαν τών προγό
νων του κατελαμβάνετο άπό μελαγχο
λίαν, συλλογιζόμενος τήν άδυσώπητον 
διά τό Έθνος μας έπίδρασιν τής κακής 
μοίρας καί έδυνάμωνε μέσα εις τήν ψυ
χήν του τό άσπονδον μίσος κατά τοϋ κα- 
τακτητοΰ.

Δέν ήμποροΰσε, όπως έλεγε είς τούς 
άλλους Μοναχούς, ν’ άνεχθή νά στενά
ζουν ύπό τό πέλμα τών Τούρκων τά άγια 
χώματα έπί τών όποιων έχυσαν τό χρυσά
φι των αί λαμπρότεροι δόξαι τής 'Ιστο
ρίας καί τά βουνά πού άνεπαύθησαν θεό
τητες.

Ό ταν ήλθε τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, διά 
τήν άνάστασιν τοϋ γένους ύπήρξεν ό 
άσφαλής τόπος τών προετοιμασιών διά 
τήν έξόρμησιν πρός άπελευθέρωσιν τής 
Καλαμάτας.

’Επίσης ύπήρξεν ή Ρεκίτσα διά τούς 
πληθυσμούς τών περιοχών ’Αρκαδίας, 
Λακωνίας καί Μεσσηνίας τό μεγαλύτερον 
κέντρον, όπου είς όλας τός δεινάς περι
στάσεις έγινε καταφύγιον τών χειμαζο- 
μένων σκλάβων τής περιφερείας της καί 
όπου έδιδε θάρρος, ύπομονήν θέλησιν καί 
αισιοδοξίαν διά τήν πραγματοποίησιν 
τών εύγενεστέρων όνείρων.

’Από αύτό τό Μοναστήρι, ό Παπαφλέσ 
σας, έξ αιτίας ένός σοβαρού έπεισοδίου 
πού έλαβε χώραν μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ 
Τούρκου Διοικητοϋ Λεονταρίου, έφυγε 
τήν 18 Αύγούστου 1817 πρός τήν Ζάκυν
θον άρχικώς καί έν συνεχεία πρός τήν 
Κωνσταντινούπολή καί τήν Βλαχίαν ώς 
κήρυξ, ώς προφήτης καί πρόδρομος τών 
ιερών πόθων τοϋ γένους.

Τό μέγιστον τοϋτο ιστορικόν γεγονός, 
τής έξόδου έκ τής μονής Ρεκίτσας τοϋ 
Μοναχοϋ Γρηγορίου Δικαίου-Παπαφλέσ- 
σα, διά τήν πραγματοποίησιν τών όραμα- 
τισμών του, ώς είναι γνωστόν, έορτάζεται 
κατ’ έτος μεγαλοπρεπώς είς τήν Ρεκίτσαν.

Τό έορταζόμενον ιστορικόν τοϋτο γε
γονός αποτελεί όρόσημον είς τήν 'Ιστο
ρίαν τοϋ Έθνους μας, δι’ ό καί αϋτη δέον 
νά έορτάζεται έσαεί ώς μία έξαιρετική 
ήμέρα, διότι χωρίς τήν άποφασιστικό- 
τητά του καί τήν πίστην του πρός τήν 
ιδέαν τής ’Ελευθερίας, ίσως νά μήν άπε- 
φασίζετο ή έναρξις τής Έπαναστάσεως.

Καί αύτή είναι ή άλήθεια. Διότι όντως 
ή έορτή αϋτη δίδει είς τό Έθνος τήν εύ- 
καιρίαν ν’ άναπολήση μέ ύπερηφάνειαν 
τήν τρισένδοξον έκείνην έποχήν, κατά 
τήν όποιαν ήνωμένον καί άγέρωχον τό 
ύπόδουλον γένος εϊχεν άποδυθή είς θαρ- 
ραλέαν έξόρμησιν διά τήν ’Εθνικήν του 
άποκατάστασιν.

Ό λα  αύτά μάς δίδουν τό μέτρον τής εύ- 
θυκρισίας, τής όρθής έκτιμήσεως τής κα- 
ταστάσεως, τής εύρυτέρας άντιλήψεως 
τοϋ έξαιρέτου τούτου άνδρός, ό όποιος 
κατώρθωσε νά ύπερπηδήση όλα τά έμπό- 
δια καί νά πυρπολήση τάς ψυχάς τών 
Ελλήνων.

Κατάφερε όχι μόνον ν’ άπομονώση τις 
παγίδες τής λογικής, όχι νά νικήση άπλώς

«Τό φίλημα» ό περίφημος πϊναξ τοϋ 
Έθνικοϋ Ιστορικού Μουσείου πού πα
ριστάνει τόν Ίμπραήμ νά άσπάζεται τόν 
νεκρό πλέον Παπαφλέσσα μετά τήν μά
χη στό Μανιάκι.
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τήν φρόνησιν, άλλα νά τής άφαιρέση όλο 
τό Εδαφος. Άπέκοψε όλους τούς δρόμους 
τής ύποχωρήσεως.

Φλογερός καί θερμός, όπως ό Ή λιος, 
κατώρθωσε νά ώριμάση εις όλίγας ήμέ- 
ρας ό άωρος καρπός, ή μεγάλη άπόφασις 
τού άγώνος. Αύτούς τούς χαρακτηρισμούς 
δίδει διά τήν προσωπικότητα τού Παπα- 
φλέσσα ό συγγραφεύς Σ. Μελδς.

Τό όνομα τού Παπαφλέσσα συνεδέθη 
(όσον ποτέ άλλοτε) μετά τής μεγαλυτέρας 
φυσιογνωμίας τής Ελληνικής 'Ιστορίας, 
διότι λίγοι φιλοπάτριδες έκ τών άγωνι- 
στών τού ’21 έπέτυχον τοιαύτην άκτινο- 
βολίαν, ή όποια δύναται νά συγκριθή 
πρός τήν δόξαν τού Λεωνίδου τού Σπαρ
τιάτου. Ή  ιδία δόξα καί τιμή άνήκει καί 
εις τούς μετ’ αύτοϋ ήρωϊκώς πεσόντας 
συμπολεμιστής του εις τό Μανιάκι Στρα
τηγόν Π. Κεφάλαν καί λοιπούς.

Είς τήν έποχήν τού ’21 δεσπόζει ό ήρως 
ούτος, ώς ή καταπληκτικωτέρα μορφή, 
διότι όλόκληρος ή ζωή του μέ τά πάθη 
του, τά προτερήματά του καί τήν θυσίαν 
του, ήτο μία Εναλλαγή δραματικών περι
στατικών, πού τόν άναβιβάζουν είς τό Ζε
νίθ τής περιπετειώδους Ιστορίας μας. 
Ώμοίαζε πρός τήν όρμητικήν καταιγίδα 
πού έσβυσε, τέλος, είς τήν δοξασμένην 
κορυφήν, είς ένα λαμπερό ούράνιο τόξο, 
άπ’ αύτά πού είδε σπανίως όρίζων Ε λλη
νικός.

"Οταν ήλθεν τό πλήρωμα τού χρόνου, 
διά τήν άνάστασιν τού γένους έν τή μονή 
ταύτη έλάμβανον χώραν άλλεπάλληλα 
συμβούλια όπλαρχηγών τού κρησφυγέ- 
του της, καί έν αύτή υπήρξε μία τών ση- 
μαντικωτέρων βάσεων άνεφοδιασμοΰ καί 
έξορμήσεως, διά τήν άπελευθέρωσιν τής 
Καλαμάτας. Ή  Ρεκίτσα είχεν έκτεταμέ- 
νας έκτάσεις άγρών καί τά είσοδήματά 
της κυρίως είς σιτηρά, ήσαν έν άφθονίμ. 
διά τήν περιοχήν Εκείνην, έν συγκρίσει 
πρός άλλα μοναστήρια.

Καί μετέπειτα, καθ’ όλην τήν διάρκειαν 
τής έπαναστάσεως προκύπτει έξ Επισή
μων Εγγράφων, εύρισκομένων είς τά γε
νικά άρχεϊα τού Κράτους, ή μονή αύτη 
περιέθαλπε τούς έξ αύτής διερχομένους 
άγωνιστάς καί διέθετε συνεχώς ύπέρ τού 
άγώνος άπασαν τήν παραγωγήν της.

Ή  περιοχή αΰτη, τού ορεινού Ταύγέ- 
του, λόγω τού άπροσίτου τού Εδάφους, εί
ναι θέσις φυσικώς όχυρά καί άπρόσβλητος 
άπό Εχθρικές Επιδρομές, ένεκεν δέ τούτου 
οί διωκόμενοι ή πιεζόμενοι άπό τούς 
Τούρκους ήδύναντο, διευκολυνόμενοι ύπό 
τού Εδάφους, νά έλιχθώσι καί νά καταφύ- 
γωσιν είς τήν γειτονικήν καί άνεξάρτητον 
σχεδόν Μάνην, πρός άποφυγήν τών κτυ
πημάτων τού κατακτητοΰ.

Είς τήν περιοχήν τής Ρεκίτσας, διά 
τούς άνωτέρω κυρίως λόγους, έθερμάνθη- 
σαν, Εζησαν καί Εδρασαν κατά τού κατα
κτητοΰ καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής δου
λείας Εκτός τών άνωτέρω μνημονευομέ- 
νων Κλεφταρματωλών καί οί περιώνυμοι 
Σταματέλλος, Τουρκολέκας, Κωνστ. Κο- 
λοκοτρώνης μετά τού άδελφοΰ του ’Ανα
γνώστη .

'Ομοίως είς αύτήν έγεννήθησαν, άνε- 
τράφησαν καί έδρασαν οί άπλοϊκοί άλλ’ 
όμηρικοί άγωνισταί Θ. Κολοκοτρώνης, 
Άναγνωσταράς, Νικηταράς, Γρηγόριος 
Δίκαιος - Παπαφλέσσας, Π. Κεφάλας, 
Παπατούρτας, Μεταξάς, Κολοβός κ.λ.π.

Είς τό Μοναστήρι τούτο έκαλλιεργεΐτο 
ή στενή ψυχική συνένωσις τών ραγιάδων 
πού έδιδε πρός αύτούς δύναμιν καί άντο- 
χήν καί καρτερίαν. Είς αύτό καί τά γειτο

νικά μικρά Μοναστήρια τού Μπούρα, τού 
Ά γ. Δημητρίου Τουρκολέκων, τής Σο- 
λωμονής, τής Σιδηρόπορτας, τού Μαρδα- 
κίου, τών 'Αγίων ’Αποστόλων Μικρός 
Άναστασόβης κ.λ.π. έδιδάσκετο ή Ε λ 
ληνική γλώσσα, έδυναμώνετο ή πίστις 
πρός τήν Αγίαν τού Χριστού θρησκείαν, 
έκρατύνετο τό ’Εθνικόν φρόνημα, έχα- 
λυβδοΰτο ή θέλησις καί έζωντάνευε 
είς τά στήθη ή ιδέα τής Ελευθερίας.

Ό  μοχλός πού έκίνησε τόν όλον άγώνα, 
ό σπινθήρ πού άνέφλεξε Κοτσαμπάσηδες 
καί Λαόν, ή Φιλική 'Εταιρεία, βρήκε πλή
ρη άνταπόκρισιν είς τούς Καπεταναίους 
τής περιοχής αύτής καί μέ τήν προσπά
θειαν τού ’Αναγνωσταρά ιδρύεται ό πρώ
τος πυρήν αύτής είς τήν Μονήν Ρεκίτσας 
μέ τόν τότε Ηγούμενόν της Νεόφυτον.

Μετά πάροδον όλίγων Ετών άπό τής 
άπελευθερώσεως τής Πατρίδος καί συγ- 
κεκριμένως τό έτος 1834 διελύθη ή Μονή 
αΰτη δυνάμει γενικού Κυβερνητικού μέ
τρου, προβλέποντος τήν διάλυσιν όλων 
τών Μονών Εκείνων, τών όποιων ό άρι- 
θμός τών Μοναχών δέν ύπερέβαινε τούς 
εξ 6 κατά τήν δημοσίευσιν τού σχετικού 
Δ]τος.

Οί κάτοικοι, όμως, τής περιοχής της 
τών τέως Δήμων Βελαμίνης, Πελλάνης, 
Καστοριού, Δυρραχίου Άλαγονίας καί 
Άμφείας, διά τού άπό 24] 11)1841 κοινού 
Υπομνήματος των, τεθεωρημένων τών 
ύπογραφών ύπό τών Δημάρχων τών άνω

τέρω Δήμων, ήτήσαντο τήν διατήρησιν 
ταύτης μέ τόν δίκαιον ισχυρισμόν ότι αΰ
τη 1) ύπήρξεν άνέκαθεν τό άντικείμενον 
τού σεβασμού όλων τών περίοικων, τών 
όποιων ή συγκοινωνία διά τής Μονής είχε 
τήν δίοδον, 2) είς τούς χρόνους τών Πα
τέρων ήκμαζεν οίκονομικώς καί πρός 
τούς έν αύτή μονάζοντας παρείχε αύτάρκη 
τά άναγκαία καί καταγώγιον Επωφελές 
ύπήρχε πρός τούς διαμένοντας καί τούς 
χάριν εύλαβείας προσερχομένους, 3) κατά 
τήν διεξαγωγήν τού 'Ιερού άγώνος συνήρ- 
γησε καί αΰτη τά μέγιστα είς τήν Ελευθε
ρίαν τής Πατρίδος καί έθυσίασεν όλην 
τήν κατάστασιν τού Μοναστηριού είς τά 
διαβαίνοντα ‘Ελληνικά Στρατεύματα κλπ.

Μολονότι ή 'Ιερά Σύνοδος έπεκρότησε 
τά άνωτέρω αιτήματα καί είσηγήθη τήν 
διατήρησιν τής Ιστορικής ταύτης Μονής, 
έν τούτοις διελύθη τελικώς ή Μονή Επί 
Ήγουμενείας Ίερομονάχου Παρθενίου 
Σαματά ή Κεφάλα έκ Δυρραχίου Ίερομο- 
νάχου Δαμασκηνού καταγομένου έκ Πελ
λάνης Λακεδαίμονος, καί τών Μοναχών 
Λεοντίου καταγομένου Επίσης έκ Πελλά
νης, Ίωαννικίου Βεργή, Θεοδοσίου Βερ- 
γή. Νεκταρίου Ζέρβα έκ Δυρραχίου, 
Ήσαία Καραφωτιά καί Λαυρέντιου Καρα- 
λιά καταγομένου έκ Φαλαισίας.

Ό λα  τά κινητά άντικείμενα καί γενικώς 
κειμήλια καί ίερά σκεύη τής διαλυθείσης 
Μονής, παρεδόθησαν είς τήν ’Επισκοπήν 
Λακεδαίμονος καί είς τήν διατηρηθεΐσαν

Μονήν Καστοριού βάσει τακτικών άπο- 
δείξεων παραλαβής ύπό τού Ηγουμένου 
Παρθενίου είς δύο περιόδους, τήν 24 ‘Ιου
νίου 1834 καί 23 ’Ιανουάριου 1835.

Τό σωζόμενον ήδη καθολικόν τής δια- 
λυθείσης ταύτης Μονής ύπήγετο έκκλη- 
σιαστικώς είς τήν Ίεράν Μητρόπολιν 
Μονεμβασίας καί Σπάρτης άνέκαθεν, διό
τι Διοικητικώς εύρίσκετο Εντός τών όρίων 
τής Λακωνίας.

Ό ταν μετά ταΰτα, μέ τήν κατάργησιν 
τών Δήμων συνεστήθησαν Κοινότητες, 
μετεκινήθησαν τά όρια καί τό Μνημεΐον 
τούτο ύπήχθη Εντός τών τοιούτωντής Κοι- 
νότητος Δυρραχίου. Παρά ταΰτα έξηκο- 
λούθη νά ΰπάγεται τούτο έκκλησιαστικώς 
μέχρι τού έτους 1959 έν τέλει δέ δι’ άπο- 
φάσεως τής Ίεράς Συνόδου ύπήχθη είς 
τήν Μητρόπολιν Γόρτυνος καί Μεγαλο- 
πόλεως. Παραλλήλως δι’ Ετέρων Ενερ
γειών έχαρακτηρίσθη ώς ’Αρχαιολογικός 
Χώρος καί έκτοτε έτέθη ύπό τήν προστα
σίαν τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας.

Κατά τό διάστημα τούτο, τό σημαντι
κόν αύτό μνημεΐον τής Πατρίδος μας, πού 
άνέδειξε τά μεγαλύτερα άναστήματα με
ταξύ τών άγωνιστών τού ’21, τά όποια έξη- 
σφάλισαν είς τήν ψυχήν τού Έθνους τήν 
άθανασίαν, παρέμεινε άπροστάτευτο, καί 
τελείως έγκαταλελειμμένον καί οΰτω τά 
Κελλία, ό Περίβολος αύτοΰ κ.λ.π. ύπέ- 
στησαν όλοκληρωτικήν καταστροφήν, 
οΰτω δέ κατάκειται είς Ερείπια ό τόπος

αΰτός, ό όποιος θά έπρεπε νά ήτο τό προ
σκύνημα Ιερόν δι’ όλους τούς Έλληνας 
καί κολυμβήθρα, διά νά άναβαπτίζουν τήν 
ψυχήν των είς τό ’Εθνικόν αύτό Λουτρό.

Ή δη έκ τής Ιστορικής Μονής Ρεκίτσας 
διασώζεται τό καθολικόν ταύτης μέ άρί- 
στης τέχνης τοιχογραφίας* έργα τών έκ 
Κρήτης άδελφών ζωγράφων Πέτρου καί 
Μιχαήλ Παιδιώτη, κατά τά μέσα τής δευ- 
τέρας δεκαετηρίδος τού ΙΗ' αίώνος, έρ- 
γασθέντων ώς άναγράφει ή Εντός τού 
Ναού σωζομένη σχετική Επιγραφή.

Κατά τήν άτυχή έπανάστασιν τού 1770 
ή μονή δέν διέφυγε τήν ’Αλβανικήν λαί
λαπα, δοθέντος ότι έν αύτή διεξήχθη καί 
ή περίφημος μάχη τής Ρεκίτσας, καθ' ήν 
κατετροπώθησαν οί Τούρκοι τφ 1777 ύπό 
τού Καπετάν Ζαχαρία.

’Εκείνος πού θά έπισκεφθή διά πρώτην 
φοράν τό μνημεΐον τούτο διά νά αίσθανθή 
όλίγον χρόνον πνευματική χαρά καί ψυχι
κή άνάταση, θά πρέπει προηγουμένως νά 
γνωρίζη κάτι σχετικόν μέ τήν ιστορίαν, 
τις φυσικές του όμορφιές καί τά αισθή
ματα τών κατοίκων τής περιοχής του.

Είναι πολλοί Εκείνοι πού ήσχολήθησαν 
κατά καιρούς, άλλ’ άκροθιγώς, περί τήν 
'Ιστορίαν τού μνημείου, ώς οί Ε. Καφε- 
τζής, Κ. Ψυχογιός, Γ.Γκλέκας, Π. Καλο- 
γερέσης Ίερεύς, Τάσος Γκριτσόπουλος, 
Διον. Σιγαλός, Θ. Κ. Μαυροειδής καί τά 
περιοδικά Λακωνικά, Λακωνική Δράσις, 
Πελοποννησιακά Νέα τής Μεγαλοπό-
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λεως, ’Αρκαδικά κ.λ.π. Ούτοι είναι άξιοι 
παντός έπαίνου, διότι φιλοτίμως έπεδόθη- 
σαν είς τήν συγκέντρωσιν στοιχείων ικα
νών, διά νά χρησιμεύσουν εις τήν συγ
γραφήν τής 'Ιστορίας του Μνημείου.

Τινές Εξ αυτών υποστηρίζουν ότι είς 
τήν τοποθεσίαν τής διαλελυμένης μονής 
υπήρχε κατά τήν άρχαιότητα τό ιερόν τού 
Κερατίου ’Απόλλωνος, άπ’ όπου ήρχιζον 
κατά τόν Παυσανίαν αί πηγαΐ τού Καρ- 
νίωνος ποταμού, παραποτάμου τού ’Αλ
φειού.

Κατά τήν έπικράτησιν τού Χριστιανι
σμού, άνηγέρθη έπί τών θεμελίων τού εΐ- 
δωλολατρικού Ναού Χριστιανικός τοιοΰ- 
τος, τιμώμενος έπ’ όνόματι τού Μεγα- 
λομάρτυρος Γεωργίου τού Τροπαιοφό- 
ρου.

Ή  φήμη τού Αγίου τούτου άσκεϊ με- 
γάλην Επιρροήν, μέχρι καί σήμερον, είς 
τούς πέριξ αυτού πληθυσμούς, δι’ ώ καί ή 
συρροή προσκυνητών κατ’ Ετος είς τήν 
Εορτήν του είναι ικανοποιητική.

Ή  άξιόλογος Βιβλιοθήκη τής τότε μο
νής καί τό υψηλής στάθμης άναμφιβόλως, 
πνευματικόν Επίπεδον Ενίων μοναχών, συ- 
νΕτειναν τά μέγιστα είς τήν πνευματικήν 
άνάπτυξιν τού πληθυσμού τής περιοχής 
της, κατά τήν Εποχήν τής δουλείας.

Διά ν ’ άξιοποιηθή τό μνημεϊον τούτο 
καί καταστή καί πάλιν Εστία πνευματικής 
άκτινοβολίας, κΕντρον ψυχικής τροφο
δοσίας, δεξαμενή δημιουργικών Εμπνεύ
σεων καί χώρος στηρίγματος καί προστα
σίας τών δεινοπαθούντων, δέον νά Επα- 
νέλθη είς τήν φυσικήν του κατάστασιν 
άπαραιτήτως, ώστε όλοι οί ευλαβείς προ- 
σκυνηταί νά ΕπισκΕπτωνται τούτο, διά νά 
δοκιμάζουν ίκανοποίησιν καί σκίρτημα 
χαράς.

’Επιβάλλεται, λοιπόν, νά Επιδειχθή Εν
τονον τό Ενδιαφέρον Εκ μΕρους τών αρμο
δίων πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν. Ή  
άναγκαιοΰσα δαπάνη δέν είναι σημαντική, 
δι’ Ενα τέτοιον σοβαρόν Εθνικόν σκοπόν. 
’Εκτός τούτου καί κάθε "Ελλην θά ήδύνα- 
το νά συμβάλη άτομικώς διά τήν άξιο- 
ποίησιν τού ιστορικού μνημείου πανελ
ληνίου άκτινοβολίας καί προβολής.

Ή  άξια τού Μνημείου τούτου.άπό πλευ
ράς προσφοράς Εθνικών υπηρεσιών Εχει 
ήδη προβληθή καί διαφημισθή άρκούν- 
τως άνά τό Πανελλήνιον καί άπό τό θεα
τρικόν Εργον τού άειμνήστου συγγραφέως 
καί ’Ακαδημαϊκού Σπυρ. Μελά (Τά ματω- 
μΕνα Ράσα) καί άπό τό πρόσφατον κινη
ματογραφικόν τοιοΰτον(ό Παπαφλέσσας).

Πέραν τής προφανούς συμβολής 
τού Μνημείου τούτου είς τήν πνευματικήν 
άνοδον τής Χώρας μας καί είδικώτερον 
τής πέρίξ αύτής περιοχής, θά συμβάλη 
άποφασιστικώς καί είς τήν Τουριστικήν 
της άνάπτυξιν, λόγψ τής Εξαιρετικής ο
μορφιάς τού τοπίου καί τής θαυμασίας 
διαδρομής, δεδομένου ότι ή τελευταίως 
κατασκευασθεϊσα αμαξιτή όδός Εξασφα
λίζει άνετον προσπέλασιν.

Ή  ιστορική Ρεκίτσα δέν ύπολείπεται 
είς προσφοράν ύπηρεσιών καί θυσιών 
πρός τό "Εθνος διά νά καταταγή είς δευ- 
τερεύουσαν μοίραν άπό πλευράς κρατι
κού Ενδιαφέροντος, πρός θεραπείαν τών 
δικαίων άπαιτήσεών της.

Τά ιστορικά μνημεία τής Πατρίδος μας 
είναι πολλά καί μεγάλης άξίας. Μεταξύ 
αυτών ή Ρεκίτσα κατέχει ίδιάζουσαν θέσιν 
διότι άπέδειξεν ότι τό φώς πού έφώτισε 
τήν άνθρωπότητα άνεπήδησε καί πάλιν 
άπό τήν αίωνίαν πηγήν του, τήν Ελλάδα, 
είς τήν Ρεκίτσα καί τό Μανιάκι.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1940
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Α Ι Α Τ Α Γ Η
κ .  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΛΗΜΟΖΙΑΖ ΤΑΞΕΩΖ

Π Ρ Ο Σ

"Απαντας τούς ’Αξιωματικούς, Υ παλλήλους καί κατώτερα δργανα
τών Σωμάτων Α σφ αλείας, τού Πυροσβεστικού Σώματος 

καί τής ’Αγροφυλακής.

Τό Ελληνικόν ’Έθνος, κατά τήν μακράν καί Ενδοξον ιστορικήν 
πορείαν του, είχε τό προνόμιον νά διδάξη είς όλόκληρον τήν άνθρω
πότητα, ποΐαι είναι αί άκατάλυτοι ήθικαί άξίαι αί όποΐαι στηρίζουν 
τήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν τού άνθρώπου.

Ή  ευλαβής προσήλωσις τών Ε λλή νω ν εις τάς ήθικάς αΰτάς 
άξίας ΰπήρξεν ή άφετηρία λαμπρών Εθνικών άγώ νω ν, κατά τούς 
όποιους ή Ελληνική φυλή έδοκιμάσθη μέν , άλλά Εδωσε τήν ευκαιρίαν 
είς τούς λαούς τής γής νά άντλήσουν διδάγματα περί τού τρόπου, 
κατά τόν όποιον όφείλουν νά ύπερασπίζωνται τήν Εθνικήν των άνε- 
ξαρτησίαν καί άξιοπρΕπειαν.

Τήν Ιστορικήν αύτήν άλήθειαν Επιβεβαιοί κατηγορηματικούς ή 
ληφθεΐσα, τήν αύγήν τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, άπόφασις τού 
Ελληνικού ’Έθνους, δπως άντιταχθή είς τήν Ιταμήν πρόκλησιν τής 
φασιστικής 'Ιταλίας.

Τό ιστορικόν «ΟΧΙ» τού 1940 χαρακτηρίζεται άπό τήν ίδιαν 
άπλότητα τού «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» τών Θερμοπυλών καί τού « ’Εγώ 
γραικός γεννήθηκα γραικός ΘΕ νά πεθάνω» τού Διάκου τής ’Αλαμά
νας, δίδει δέ τό μΕτρον τού ήθικοΰ μεγαλείου Ενός λαού, ό όποιος 
γνωρίζει νά άγωνίζεται διά τά (δανικά τής Ελευθερίας καί τής Εθνι
κής άνεξαρτησίας.

Ή  στρατευμένη Ελληνική νεότης είς τά πεδία τών μαχώ ν, αί 
γυναίκες , οί γέροντες καί τά μικρά παιδιά είς τά μετόπισθεν συνέ
θεσαν Εν άρραγές Εθνικόν σύνολον, πρό τού όποιου συνετρίβη ή 
ματαιόδοξος άλαζονεία τού είσβολέως .

Ηύτύχησεν ή ’Ελλάς νά προσφέρη εις τούς συμμάχους της τήν 
πρώτην νίκην τού δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου καί νά διαλύση 
τόν μύθον , δτι αί δυνάμεις τού άξονος ήσαν άήττητοι.

Ή  νίκη, δμως, αύτή τών Ε λ λή νω ν, ώς ήτο Επόμενον, Εθορύ- 
βησεν τούς Γερμανούς ναζιστάς, οι όποιοι Εσπευσαν είς βοήθειαν 
τών συμμάχων τ ω ν . Έπηκολούθησεν ή Γερμανική εισβολή διά νά 
κατάδειξη διά μίαν άκόμη φοράν, δτι ό Έ λλην δέν συμβιβάζεται 
δταν ή πατρίς του κινδυνεύει, ούτε κάμπτεται πρό τής άριθμητικής 
ύπεροχής τών άντιπάλων του .

Ή  28η ’Οκτωβρίου 1940, συνεπώ ς, κατέχει Εξέχουσαν θέσιν είς 
τήν Ιστορίαν τού ‘Ελληνικού ’Έθνους καί πρέπει νά άποτελή φωτει
νόν παράδειγμα διά τάς Επερχομένας γενεάς .

Συμμετέχοντες είς τόν σημερινόν πανελλήνιον Εορτασμόν, ας 
στρέψωμεν εύγνώμονα τήν σκέψιν μας πρός τούς γενναίους δημιουρ
γούς τού Επους τού 1940, τούς ήγέτας, τούς πολεμιστάς, τούς ήρωϊ- 
κώς πεσόντας καί άς τούς διαβεβαιώσωμεν, δτι καί είς πάσαν είς τό 
μέλλον κρίσιμον περίστασιν, άρραγής θά ύπάρξη ή Εθνική ένότης 
καί δτι θά εΐμεθα πάντοτε Ετοιμοι νά προσφέρωμεν καί τήν ζωήν μας 
άκόμη, άν χρειασθή , διά τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον τής ’Ελληνικής 
Πατρίδος.

Ζήτω τό ’Έθνος
Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου 1940

Ό  Υ πουργός  
ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ

—Ή τανε μια φορά και ένα καιρό ένας 
Θεός άπό τούς δώδεκα τής άλφα κατηγο
ρίας πού τήν είχανε αράξει κατά ’Όλυμπο 
μεριά, έτρωγαν άμβροσία μέ χρυσά κου
τάλια, έπιναν νέκταρ μετά ή άνευ σόδα, καί 
έκαναν διαιτησία περί τις μπαμπεσιές τής 
κενωνίας. Τό λοιπόν ό θεός πού λέγαμε 
’Απόλλων γραφότανε, σπαθάτο παλληκα- 
ράκι ήτανε, ξανθό σγουρό μαλλί εί
χε, καί άνευ σιδερικό στή γη καί τά 
ουράνια περπατούσε. Καί ένεκα πού 
έκανε κουμάντο τού ήλιου τά γυρίσματα 
καί τις νύχτες έμενε ρέστος άπό δουλειά, 
είπε μέσα του: Λές ρέ νά μοϋ τραβήξη ό 
Δίας καμμιά μετάθεσι κατά "Αδη μεριά 
καί πήξω στό σκοτάδι χωρίς νά μπορώ 
νά άνάψω ούτε τσιγάρο; Κάτσε νά τό ρίξω 
στήν μουζική. Τό είπε καί τό έκανε στό 
πίτσι—φυτίλι. Καί σκάρωσε πού λές άδερ- 
φάκι μου κάτι άσματα βαρειά καί άσή- 
κωτα πού ήταν σκέτη μέγκλα. Μέχρι καί 
αυτός άκόμη ό κούτσαβλος ό "Ηφαιστος 
μόλις τά άκουγε, παρατούσε σφυρί καί 
άμόνι καί έρριχνε κάτι ξεγυρισμένες βόλτες 
πού έκαναν την μπροστοποδιά του παντιέ
ρα. Τό καλό πρέπει νά λέγεται. Ό  ’Απόλ
λων έφτιαχνε μουζική καί δχι τις σαπουνό
φουσκες πού άκοΰμε σήμερις. Τήν σήμε
ρον ήμέραν ό πάσα ένας μόρτης κάνει δ,τι 
τού κατεβάσει ή γκλάβα του. Τό όποιον 
βαράτε βιολιτζήδες γιατί ή φτιάξη έγινε 
κουλουβάχατα. Καί ξηγιέμαι στά ίσα άνευ 
φόβου καί πάθους. Γουστάρεις ν’ άκούσης 
φίνα μουζική, σόλο μπουζούκι νά πού
με; Πρέπει νά φέρης βόλτα δλο τό λεκα
νοπέδιο ’Αττικής, καί άν τό βρής. 
"Ασε πού μπορούν νά πάθουν τ’ αυτιά σου 
ένεκα πού τό μεγάφωνο είναι στό φουλ. 
Γουστάρεις ν’ άκούσης ένα παλιό ρεμπέ
τικο; Σοΰ τό σερβίρουν κάλπικο μέ μουζι
κή άπό τούμπανα, γιεγιέδικα κλαπατσί- 
μπανα, καί τραγουδιστή άπολειφάδι. "Αν 
πήτε γιά τά σημερινά λαϊκά άσματα, τά 
περισσότερα είναι σκέτες φόλες. Λαϊκό, 
έλαφρολαΐκό, νέο κύμα σοΰ λέει ό άλλος 
καί σοΰ μοστράρει άμανέ, βάλς ή ταγκό 
μέ όλίγη καί άνάλατη άπό μπουζούκι. Δέν 
λέω. Έ χω  μέν σέ έχτίμηση κάθε μουζική 
φτιάξη, γουστάρω δέ καθαρή λαϊκή πεν- 
νιά. "Οταν δμως τό μπουζούκι καί ό 
μπαγλαμάς βαράνε μουζική άπό άλλο άνέκ- 
δοτο, τό πράμμα γίνεται άγγουροντοματο- 
κρεμμυδοσαλάτα μέ ζάχαρη άντίς γιά 
αλάτι. Νομίζω;

Θρασύβουλος Κάργας

ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

—Ή  μουσική; Μά αυτή είναι ένα θείο 
δώρο. Αυτό είπα προχθές στήν άξιαγά- 
πητη γυναικούλα μου δταν γύρισε άπό 
τά ψώνια της καί μέ βρήκε νά βάζω 
δίσκους στό πίκ —άπ. Τελικά ξέρετε ποιά 
ήταν ή άπάντησίς της; Μοΰ πέταξε 
ένα δίσκο στό κεφάλι πού εύτυχώς δέν 
έσπασε γιατί έπεσε έπάνω στό χαλί. 
Καλά νά πάθω δμως. Γιατί ένώ είχα 
τελειώσει τό σιδέρωμα, βιάστηκα νά 
στρογγυλοκαθήσω μπροστά στό πίκ—άπ. 
"Ετσι ξέχασα τό σίδερο άναμμένο μέ 
άποτέλεσμα νά κάψη μιά γωνιά άπό τό 
σιδερόπανο. 'Ωστόσο δμως είχα καί 
έγώ ένα μικρό δίκαιο. Έ ξ  αιτίας ένός κρυο- 
λογήματος δέν είχα καλή οσφρησι ώστε 
νά καταλάβω έγκαίρως δτι κάτι καιγόταν. 
’Αλλά πώς νά προβάλω αύτό τό έπιχείρημα, 
άφοΰ υπαίτιος γιά τό κρυολόγημα ήμουν 
έγώ. Τί φταίει ή γυναικούλα μου άν 
έγώ άπλωσα τήν μπουγάδα στήν ταράτσα 
φορώντας ένα λεπτό πουκάμισο; "Αν έξαι- 
ρέσω δλες αυτές τις δυσάρεστες συμπτώ
σεις, ή μουσική είναι γιά έμένα κάτι περισ
σότερο άπό άνάγκη. Φαντασθήτε δτι δέν 
αποχωρίζομαι τό τρανζίστορ άκόμη καί 
δταν άσχολοΰμαι μέ τις συνηθισμένες 
οικιακές έργασίες. Μοΰ είναι τόσο ευχά
ριστο νά έργάζωμαι μέ τήν συνοδεία μουσι- 
κής. Έ τσ ι είναι. Σήμερα έχουν γίνει δλα 
σχετικά. Τί μουσική δωματίου καί τί μου
σική κουζίνας καί πλυσταριού. Ζοΰμε στήν 
εποχή τών λεγομένων συνεχών μετακινή
σεων μέ σύμβολο τό φορητό ραδιό
φωνο ή τηλεόρασι.. Προσωπικά δέν έχω 
καμμία ιδιαίτερη μουσική προτίμησι. 
Πάλι καλά γιατί καθώς είμαι μανιώδης 
μέ τήν μουσική, θά ζοΰσα μέ τό άγχος 
πότε νά άκούσω τά τραγούδια τής άρε- 
σκείας μου. ’Εν πάσει περιπτώσει τό 
εύχάριστο γιά μένα είναι, δτι έχω δπως 
λένε μουσικό αυτί. ’Αρκεί νά σάς άναφέρω 
τό έξής χαρακτηριστικό παράδειγμα: 
Έ χω  ειδικό άκουστικό γιά τό τρανζίστορ, 
ώστενά άπολαμβάνω μουσική χωρίς νά 
συγχύζω τήν γυναικούλα μου, δταν είναι 
έκνευρισμένη μαζί μου ή τηλεφωνεί καί θέ
λει απόλυτη ήσυχία. Θά μοΰ πήτε δτι αύτό 
πού κάνω είναι κάτι μεταξύ προκλήσεως 
καί σαδισμοΰ. ”Ας όψεται δμως τό πάθος 
μου γιά τήν μουσική, καίάς είναι καλά ή 
γυναικούλα μου πού δέν πιάνει τά άκρα...

Ύ  μ έ τ ε ρ ο ς  
Ίλαρίω ν Σύξυλος

, Τήν μουσική είπατε; Κατ’ άρχήν πρέπει 
νά διευκρινίσωμε ώρισμένα βασικά πρά
γματα. Γιατί άπλούστατα σήμερα υπάρ
χουν πολλοί αΰτοαποκαλούμενοι μουσικοί, 
καί άπελπιστικά έλάχιστη ή άληθινή μου
σική. Σήμερα τά πάντα έχουν ήχητικώς 
καλυφθή άπό τήν λεγομένη μοντέρνα μου
σική πού μεταδίδεται είς τήν διαπασών μέ 
ήλεκτρικές κιθάρες, βούκινα, τάμ —τάμ 
καί  ̂ύστερικούς βρυχηθμούς καί άλαλα- 
γμούς. "Αν οί καννίβαλοι τής άνεξερεύνη- 
της ζούγκλας έγνώριζαν τά δικαιώματά 
τους, άσφαλώς θά είχαν γίνει σήμερα 
εκατομμυριούχοι άπό άποζημιώσεις λόγω 
κλοπής τής μουσικής —τρόπος τού λέγειν— 
ιδιοκτησίας τους. Δυστυχώς εκεί κατα- 
λήξαμε. Καί σάν νά μή έφταναν δλα αύτά. 
έχομε καί ένα δεύτερο έξ ίσου σοβαρό 
κρούσμα μουσικού παραλογισμοΰ: τήν 
μπουζουκομανία. ’Εδώ είναι πού υφίστα
μαι άνελέητο βασανισμό τών άκουστικών 
μου τυμπάνων, άπό μακρόσυρτες λαρυγ
γόφωνες καί ρινόφωνες θρηνωδίες μέ 
μπουζουκική κάλυψι. Μά είναι φοβερό! 
Είναι άνυπόφορο! Κάτι πού δέν θά μπο
ρούσε νά συλλάβη ούτε καί ό μεγαλύτερος 
τραγωδός τής άρχαιότητος. Πώς νά 
ήσυχάσω δταν στά καλά καθούμενα έν- 
δέχεται νά ύποστώ ψυχική άλεργία ύστε
ρα άπό άναγκαστική μπουζουκοαμανεδική 
ακρόασι; Θέλω νά πάω στόν κινηματο
γράφο; Πρέπει νά βεβαιωθώ προηγουμέ
νως άπό άξιόπιστο πρόσωπο δτι τό έργο 
δέν έχει μπουζουκική ή γιεγιεδική μου
σική έπένδυσι. "Οσο γιά τό ραδιόφωνο 
καί τήν τηλεόρασι, αύτά τά έχω σχεδόν 
καταργήσει. Πώς νά τά άνοίξω άνεπιφύ- 
λακτα άφοΰ κινδυνεύω νά ύποστώ, άπό 
στιγμή σέ στιγμή, έντονο κλονισμό καί τής 
τελευταίας άπολήξεως τού κεντρικού καί 
περιφερειακού νευρικού συστήματος; Πε
ριττόν νά άναφέρω δτι τό δμορφο άνθρω- 
πινό γλέντι σέ μιά ήσυχη ταβέρνα, μού 
είναι μιά μακρυνή άνάμνησις. "Ας δψεται 
ό κατακλυσμός τών πάντων άπό τήν εισ
βολή τής άνεκδιήγητης αυτής μουσικής 
Βαβυλωνίας... Καί νά πή κανείς δτι μπορεί 
νά ήσυχάση στό σπίτι του; ’Εκεί είναι πού 
μέ πιάνει φρίκη καί άπελπισία. ’Ακόμη καί 
τό τηλέφωνο μοΰ έχει γίνει φοβερός έφιάλ- 
της.  ̂Πολλές φορές δταν μέ καλούν καί 
σηκώνω τό άκουστικό τί νομίζετε δτι 
ακούω; Άνατριχιαστική μουσική πού 
μεταδίδει κάποιος άγνωστος μαζοχιστής!... 
Αύτά καί μή χειρότερα!...

Εύλάμπιος Σουτιδίνης
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Ή ταν περασμένα μεσάνυχτα όταν ό 
νεαρός δικηγόρος άπεφάσισε νά έγκατα- 
λείψη τό Γραφείο του. Καθώς όμως βρέ
θηκε στήν κυρία είσοδο, διεπίστωσε μέ 
φρίκη ότι ήταν κλειδωμένη. Τί είχε συμ- 
βή; Άπλούστατα ό θυρωρός νομίζοντας 
ότι είχαν φύγει όλοι οί ιδιοκτήτες των 
Γραφείων τής πολυκατοικίας, έφυγε καί 
εκείνος μέ τήν σειρά του. Ό  παγιδευμένος 
δικηγόρος τί νά κάνη; ’Επέστρεψε στό 
Γραφείο του από όπου καί άνέφερε τά 
διατρέξαντα στήν Άμεσο Έπέμβασι Θεσ
σαλονίκης. Ό  έκφωνητής τού έζήτησε 
τήν διεύθυνσι τοΰ θυρωρού, αλλά εκεί
νος ούτε πού ήξερε καί τό μικρό του όνο
μα. "Υστερα άπό μερικές άκαρπες τηλεφω
νικές αναζητήσεις, βρέθηκε έπί τέλους 
ένας άπό τούς ιδιοκτήτες Γραφείων τής 
ιδίας πολυκατοικίας πού είχε κλειδί τής 
εισόδου. Ή  συνέχεια ήταν άπλή. Οί άν- 
δρες τού πληρώματος ένός περιπολικού 
έξασφάλισαν όσο πιό σύντομα μπορού
σαν τήν περίεργη αυτή... άποφυλάκισι 
τοΰ συνηγόρου, ό όποιος άφοϋ του. ευ
χαρίστησε, άρχισε μία δριμύτατη άγό- 
ρευσι κατά τοΰ θυρωρού. 'Εκείνοι άφοΰ 
τοΰ θύμισαν ότι ή άπαγόρευσις των θορύ
βων δέν... συνηγορεί γιά μεταμεσονύ
κτιες ύψηλόφωνες συζητήσεις, τοΰ συνέ- 
στησαν καλού κακού νά προμηθευθή ένα 
κλ· ιδί τής εισόδου...

Περιπέτειες ενοίκων πολυκατοικιών 
συνέχεια. Πρωταγωνίστριες γυναίκες, 
«Γκέστ-στάρ» ή "Αμεσος Έπέμβασις Θεσ
σαλονίκης μαζί μέ τήν... δίδυμη άδελφή 
της τοΰ ’Αμαρουσίου, καί άναγκαστικοί 
κομπάρσοι άγανακτισμένοι συγκάτοικοι, 
οί όποιοι θά πρέπει νά άναθεμάτισαν γιά 
μιά άκόμη φορά τήν ώρα καί τήν στιγμή 
πού άγόρασαν διαμέρισμα. Έπεισόδιον 
πρώτον: Θεσ]νίκη, όδός Τ. ώρα 01,27 
τό πρωί. "Ενα καζανάκι τουαλέττας πού 
βρυχόταν άσταμάτητα άπό τό ύψος τοΰ 
ρετιρέ, κρατούσε άγρυπνη καί μέ τεντω
μένα τά νεύρα τήν κυρία τού άντιστοίχου 
διαμερίσματος στόν άμέσως χαμηλότερο 
όροφο. ’Αποτέλεσμα: Μέσα σέ λίγα λε
πτά είχαν ξεσηκωθή όλοι οί όροφοι μέ 
ένα τρόπο πού θυμίζει τόν πολεμικό συνα

γερμό τών ιθαγενών μέ τήν μέθοδο τοΰ 
τάμ - τάμ. Πιό συγκεκριμένα: ή κυρία, 
στήν προσπάθειά της νά είδοποιήση τούς 
ενοίκους τοΰ ρετιρέ ότι τήν ένοχλεϊ τό 
περίφημο καζανάκι, άρχισε νά χτυπά 
ρυθμικά τό ταβάνι μέ ένα σκουπόξυλο. 
Έ ν τώ μεταξύ, ό ένοικος τοΰ άντιστοί- 
χου διαμερίσματος στόν άμέσως χαμηλό
τερο όροφο, προσπάθησε νά άνακαλέση 
στήν τάξι τήν άγανακτισμένη κυρία, καί 
ούτω καθεξής... "Οταν έφθασε τό πλήρω
μα ένός περιπολικού, τό σκηνικό τοΰ 
καυγά είχε άλλάξει μέ τό πλήρωμα τού... 
χρόνου. Οί άντεγκλήσεις τών γειτόνων 
συνεχίζονταν άλλά αύτή τήν φορά άπό 
τις βεράντες. Σέ όλες έκτος άπό μία. Τού 
ρετιρέ. Τί είχε συμβή; Άπλούστατα οί 
ένοικοι άπουσίαζαν καί τό καζανάκι -προ
φανώς λόγω βλάβης - έκανε τις ... γαργά
ρες του μέ τήν ησυχία του. Αύτό τούλά- 
χιστον άπέδειξε ή πρόχειρη έξέτασις. Καί 
τί περίεργο... Σέ μιά στιγμή τό καζανάκι 
διέκοψε όριστικά τις ενοχλητικές καταρ
ροές του. Τότε υψώθηκε ένα δεύτερο κύμα 
διαμαρτυριών μέ πρωταγωνίστρια τήν 
γνωστή μας κυρία ή όποια έπέμενε ότι οί 
ένοικοι τοΰ ρετιρέ δέν άπουσίαζαν, άλλά 
άπλώς έκαναν τήν... πάπια. Τελικά έκλή- 
θη ό θυρωρός. Άφοΰ διαβεβαίωσε τούς 
πάντες ότι πράγματι άπουσίαζαν, τά πνεύ
ματα ήρέμησαν.

•
Έπεισόδιον δεύτερον: Ήλιούπολις,

όδός Α’ ώρα 02.38' τό πρωί. Θέμα: Πώς 
κόβεται ό... βήχας. Ά πό ό,τι γνωρίζομε 
τόν κοινό βήχα τόν κόβει ό γιατρός μέ 
τήν άνάλογη θεραπευτική άγωγή. Τόν 
βήχα τής παλληκαριάς τόν κόβει μέ ά- 
πειλές ό νταής μιας άνωτέρας τούλάχι- 
στον κλάσεως. ’Εξαιρούνται βεβαίως οί 
γκάγκστερς πού άντί γιά τόν βήχα κό
βουν τό νήμα τής ζωής δικαίων καί άδι
κων καί έτσι ξεμπερδεύουν μιά γιά πάντα 
μαζί τους. Τό θέμα όμως τής ιστορίας μας- 
είναι διαφορετικό. ’Εδώ έχομε φυσιολο
γικό καί παρατεταμένο βήχα πού άναπη- 
δοΰσε άπό τό στήθος ένός ήλικιωμένου 
ένοικου τοΰ διαμερίσματος τοΰ δευτέρου 
ορόφου καί ένοχλοΰσε τά άκουστικά τύ
μπανα τής κυρίας τοΰ ισογείου. Ή  ύπό-

θεσις έφθασε μέχρι τήν Άμεσο Έπέμβα- 
σι. Ό  έκφωνητής μάταια προσπαθούσε νά 
ήρεμήση τήν άγανακτισμένη κυρία. Τε
λικά έστειλε ένα περιπολικό μέ τήν ρητή 
έντολή πρός τόν έπικεφαλής Ένωμοτάρ- 
χή νά ένεργήση μέ κάθε λεπτότητα. Σέ 
λίγα λεπτά τό πλήρωμα βρισκόταν έμ- 
πρός άπό τήν πολυκατοικία. Ή  κυρία πού 
περίμενε στήν είσοδο έξήγησε μέ κάθε 
λεπτομέρεια τά διατρέξαντα. Ό  έπικεφα
λής μέ τις πρώτες λέξεις πού άκουσε βρή
κε κιόλας τήν λύσι. Ό  άκούσιος καί σε
βάσμιος λόγιο ήλικίας ταραξίας ζοΰσε 
όλομόναχος. Τό συγκινητικό αύτό δεδο
μένο καί ή πειστική έπιχειρηματολογία 
τοΰ’Ενωμοτάρχη έγινεν άφορμήνά ήρε
μήση ή κυρία. Καί τό σπουδαιότερο: δέχ
θηκε μέ προθυμία τήν σύστασι τοΰ ’Ενω
μοτάρχου νά ένδιαφερθή μαζί μέ τις άλ
λες κυρίες τής πολυκατοικίας γιά τήν 
υγεία τοΰ ήλικιωμένου συγκατοίκου. Μήν 
άκοΰτε... "Ολοι οί άνθρωποι έχουν τις 
ευαίσθητες χορδές τους. Γιά νά άκουσθή 
ό μελωδικός τους ήχος στή σημερινή έπο- 
χή τής προσχηματισμένης πολλές φορές 
κοινωνικής, άλλά καί μουσικής πολυφω
νίας. χρειάζεται κάποιος «ένισχυτής». 
"Οχι μηχανικός άλλά άνθρώπινος μέ τόν 
χαρακτήρα τοΰ καλοπροαίρετου καί προ
πάντων άθόρυβου κοινωνικού άρωγοΰ.

Ή ταν περασμένα μεσάνυχτα άλλά ό 
ένοικος τής μονοκατοικίας έμενε άγρυ
πνος. Αιτία: ένας όξύτατος πονόδοντος 
πού τόν είχε καθηλώσει στήν πολυθρόνα 
τοΰ σκοτεινοΰ Γ ραφείου του. Λίγα μέτρα 
μακρυά, καί συγκεκριμένα στήν μεσοσκό- 
τεινη γωνιά τοΰ δρόμου, άγρυπνοΰσε καί 
κάποιος άλλος. Μέ τήν διαφορά ότι έκεϊ- 
νος δέν είχε πονόδοντο, άλλά πονοκέφα
λο στήν σκέψι ότι ή διάρρηξις πού έτοί- 
μαζε μπορούσε νά ματαιωθή επειδή ή γει
τονική ταβέρνα δέν έννοοΰσε νά κλείση. 
Ή  έπίμονη αύτή άναμονή κράτησε άρκε- 
τή ώρα. Σέ κάποια στιγμή, ό άνθρωπος 
μέ τόν πονόδοντο είδε άπό τήν μισάνοιχτη 
γρίλλια τόν διαρρήκτη πού παρίστανε 
τό... άγαλμα μέσα στό μισοσκόταδο γιά 
νά μή δίνη στόχο. Χωρίς χρονοτριβή πή
ρε τήν "Αμεσο Έπέμβασι Αμαρουσίου 
καί άνέφερε τά διατρέξαντα. Σέ λίγα λε
πτά, οί άνδρες τοΰ πληρώματος ένός περι
πολικού, είχαν άποκλείσει τήν σκοπιά 
τοΰ διαρρήκτη άπό όλες τις πλευρές. Συν- 
ελήφθη μέ όλα τά σύνεργα τής «δουλειάς» 
καθώς καί τήν συγκομιδή άπό μιά διάρ- 
ρηξι πού είχε κάνει τό ίδιο βράδυ σέ 
άλλη περιοχή. Ό  έπικίνδυνος αΰτός «πον
τικός» κοντά στά άλλα ήταν καί φοβερά 
λαίμαργος. Ένας πονόδοντος άκινητο- 
ποίησε ξαφνικά τις άδηφάγες μασέλες 
του. Αύτή είναι ή μοίρα τών κακοποιών. 
Γι’ αυτούς ύπάρχει πάντα καί άπό ένα 
«μοιραίο» άτύχημα πού είναι όμως τόσο 
σωτήριο γιά τήν κοινωνία.
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'Η  ζωή, παρά τίς τραγικότητες καί τις απαισιοδο
ξίες της, έχει καί πολύ εύθυμες νότες, πού την κάνουν 
να φαίνεται στήν κυριολεξία...κλαυσιγελαστική. Στην 
κοσμογονική, μάλιστα, εποχή μας πού οΐ διαφοροποιή
σεις καί οί ανακατατάξεις, σέ πρόσωπα καί σέ προσα
νατολισμούς, είναι σέ δλους μας κοινή καθημερινή δια- 
πίστω.σις, δεν πρέπει να μάς «σοκάρει» άν άκούσωμε 
αίφνης δτι ένας μυλωνάς (πιο εξελληνισμένα καί έξω- 
ραϊσμένα: μυλωθρός), άσχολεΐται μέ την άρχαιολογία 
καί ...επικουρικά μέ τήν άρχαιοκαπηλεία. 'Ο μυλωνάς 
Δ.Κ.Τ., πέρα από τίς.. «μυλωθριστικές» του ενασχο
λήσεις έδιάβαζε οτιδήποτε βιβλίο έπεφτε στά χέρια 
του καί τό όποιο άναφερόταν σέ άρχαιολογία καί άρχαϊ- 
κή τέχνη. ’Έτσι έφτιαξε μιά ολόκληρη βιβλιοθήκη μέ 
βιβλία τοϋ είδους, μέ άποτέλεσμα νά γίνη σύντομα καί 
στήν κυριολεξία, .«ξεσκολιασμένος» περί τά άρχα to λο
γικά, παρά τό γεγονός δτι (γραμματικώς) ήταν μό
νον άπόφοιτος...Δημοτικού. Αντί, δμως,νά άγαπήση 
τήν άρχαία τέχνη καί νά θαυμάση τό μεγαλείο της, 
αύτός σκέφθηκε πώς θά άξιοποιήση τίς γνώσεις 
του καί γενικώτερα τίς έμπειρίες του θετικά καί προ 
παντός., άποδοτικά. Μαζί, λοιπόν, μέ τον φίλο του 
Χ.Β.Β. άπό τήν Θεσσαλονίκη κατέστρωσαν τό «πλάνο 
ένεργείας» άπό τήν πρώτη κιόλας συνάντησι, πού έγινε 
σ’ ένα χωριό τοϋ Λαγκαδά. Συνδέθηκαν μέ άρχαιοκα- 
πήλους τής περιοχής καί άρχισαν, άμέσως κοινή δράσι. 
Αγόρασαν, σέ τιμή εύκαιρίας, μεγάλο άκέφαλο άγαλμα 
ρωμαϊκής εποχής, 150 χάλκινα νομίσματα ’Αλεξαν
δρινής έποχής καί ένα άγαλματίδιον Κλασσικής έποχής, 
τά όποια προώριζαν γιά.... έξαγωγικό έμπόριον. ’Ενώ

Ε Μ Μ Ι Σ Θ Ο Σ ....... Κ Λ Ε Φ Τ Η Σ

Πιστεύω δτι στήν εποχή μας είναι τρομερά δύσκο
λο πράγμα νά βρή κανείς τό σωστό τρόπο, γιά νά 
κάνη τήν έπιτυχημένη επιλογή τών άφοσιωμένων 
και προ παντός τών έμπιστων συνεργατών του, 
οί όποιοι άμειβόμενοι άδρά θά πρόσφεραν τίς καλές 
τους ύπηρεσίες στον έπιχειρηματία προϊστάμενό τους.

Μιά τέτοια άτυχής έκλογή, στο πρόσωπο τοϋ άποθη- 
καρίου, παρ’ ολίγο νά όδηγήση σέ πλήρη χρεωκοπία 
ένα μεγάλο έργοστάσιο τής Θεσσαλονίκης. Νά πώς.... 
εικονογραφείται τό σχετικό άδίκημα στο βιβλίο ’Αδι
κημάτων καί Συμβάντων τής 'ΐποδ]νσεως ’Ασφαλείας 
Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης. 'Ο Χ.Σ. ήταν ύπεύθυνος 
άποθηκάριος τοϋ Εργοστασίου, δταν άποφάσισε νά.;.. 
ξελαφρώση τήν έπιχείρησι άπό τήν παραγωγή της. 
"Αρχισε, λοιπόν, σιγά, άλλά σταθερά νά παίρνη άπό ένα 
—δύο δέματα τής ήμερησίας παραγωγής καί νά τά 
έναποθηκεύη σέ ειδικό χώρο, έκτος έργοστασίου, αύθη- 
μερόν ή μάλλον «αύτονυκτί». Μέ αύτό τον τρόπο κατώρ-

τά παζάρευαν μέ..ειδική σπείρα έξαγωγέων άρχαιοκα- 
πήλων, άπό τήν Θεσσαλονίκη, έπεσαν στά χέρια τών 
Χωροφυλάκων, οί όποιοι παρουσιάσθηκαν μέν ως 
άρχαιοκάπηλοι ένώ ήταν άνδρες τής 'Υποδ]νσεως 
’Ασφαλείας Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, οί όποιοι 
τούς έπιασαν (κατά τό δή λεγόμενον) στά «πράσσα», 
μαζί μέ τήν πολύτιμη λεία τους. ’Έτσι άδοξα έκλεισε— 
δπως γίνεται πάντοτε σέ παρόμοιες περιπτώσεις — 
ένα θλιβερό κεφάλαιο πού άνοιξε ή πολυπραγμωσύνη 
τοϋ αφελή μυλωνά, ό οποίος πίστεψε δτι γρήγορα θά 
γίνη.. «νεοπλουτίδης» μέ άκίνητα καί λιμουζίνες. Τί 
φτωχός καί μωροφιλόδοξος έμεινε, νοθεύοντας συνάμα 
τήν γραφικότητα, άλλά καί τήν γνησιότητα τοϋ μυλωνά!

θωσε νά ξεσηκώση, σέ διάστημα δύο ετών, πάνω άπό 
1.000 δέματα, άξίας δύο έκατομμυρίων περίπου 
δραχμών. Ά πό τίς σχετικές άνακρίσεις τής Ύποδιευ- 
θύνσεως διεπιστώθη δτι τον Χ.Σ. βοήθησαν ό οδηγός 
αύτοκινήτου τής Εταιρίας Δ.Χ.Λ. καί ό έργάτης Κ.Β.Ι. 
οί όποιοι καί συνελήφθησαν. 'Η  περίφημη αύτή... 
τριανδρία κατάφερε μέ τήν πλούσια «άφαίμαξι» τής 
παραγωγής τοϋ έργοστασίου νά άνοιξη μεγάλο κατά
στημα σέ κεντρικό σημείο τής πόλεως καί νά διαθέτη... 
μισοτιμής τά κλαπέντα είδη, άφοΰ προηγουμένως 
ξηλωνόταν ή φίρμα τοϋ έργοστασίου. "Οπως βλέπετε 
χωρίς κεφάλαια κατάφεραν οί τρεις λεβέντες νά 
«στρωσουν» μιά καλή δουλειά καί νά προσπορίζωνται 
διπλά κέρδη, τόσον άπό τήν ύπαλληλική ιδιότητα ώς 
προσωπικό τοϋ έργοστασίου, δσον καί άπό τήν ...κλε
πτικήν τοιαύτην. Δέν μπόρεσε, δμως, νά εύδοκιμήση 
ή ’Ανώνυμη Εταιρία τους, γιατί οί άνδρες τής ’Ασφα
λείας ενετόπισαν τό επικίνδυνο «σπάσιμο» τής τιμής, 
πράγμα πού έκίνησε τίς υποψίες τους, οί όποιες καί 
εδικαιωθησαν άπόλυτα. 'Ο επίλογος γράφτηκε στά 
κρατητήρια τής ’Ασφαλείας μέ τήν πλήρη ομολογία 
τών ένοχων ή μάλλον τών συνενόχων.
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Σέ ένα άπό τά γραφικά άκρογιάλια τής ’Αττικής 
έλαβε χώρα τό πρωτότυπο συμβάν, πού έβαλε σέ 
μεγάλο μπελά την 'Υποδ]νσιν ’Ασφαλείας Χωροφυ
λακής Προαστείων Πρωτευούσης. Καί δικαίως, γιατί 
τόσον ή πρωτοτυπία του, όσον καί τό είδος του είναι 
στοιχεία, τά όποια—τουλάχιστον μέχρι σήμερα—δέν 
έχουν παρουσιασθή στά χρονικά τής Χωροφυλακής. 
Είναι, λοιπόν, ή πρώτη φορά πού απασχολούνται 
οί αρχές της μέ αύτό τό είδος τού συμβάντος, τό 
όποιον άντιπροσωπεύει μιά νέα μορφή κλοπής... .βελ
τιωμένης καί έπηυξημένης. 'Ο Ι.Γ. κατοικεί σέ σύγ
χρονο καί ιδιόκτητο__ ύπνόκουτο (ή κατ’ ευφημισμόν
λεγόμενο: διαμέρισμα) κεντρικής περιοχής των ’Αθη
νών, μέσα στους θορύβους καί στην άφόρητη καλοκαι
ρινή άθηναική ζέστη. Κοντά στήν στενότητα καί τις
άλλες δυσχέρειες πού... .διαθέτει τό μοντέρνο__ κου-
κουβαγεϊον του έχει καί τό μειονέκτημα νά άνήκη 
σέ «καυσαεριοβριθή» περιοχή τής μείζονος πρωτευού
σης. Γιά νά μπορή, λοιπόν, ό άνθρωπος νά κάνη μιά
κάπως μονιμώτερη καί διαρκέστερη__ όξυγόνωσι
τού αίματός του, κατάφερε μέ αίματερή—πάλιν— 
οικονομία νά άποκτήση ένα μικρό παραθαλάσσιο
οικόπεδο, άπ’ αύτά πού διαφημίζονται__ κατά κόρον
προσφάτως σάν__ εύθηνά καί προνομοιοϋχα. ’Ανέ
θεσε, στή συνέχεια, σέ ειδικό τεχνικό έργαστήριο 
νά τού φτιάξη ένα... .λυόμενο «διαράκι», τό όποιον 
καί έσπευσε νά έγκαταστήση, άμέσως, στο παράλιο 
κτήμα του, μέ άδεια φυσικά τής Πολεοδομίας. Δέν 
πρόλαβε, όμως, ό άνθρωπος νά τό ίδή θεμελιωμένο
καί τό λυόμενο__ έκανε φτερά. 'Ο κλέφτης ή οί
κλέφτες θά έχουν συγκροτήσει οπωσδήποτε Εταιρία 
Ξεσηκώματος Λυομένων—κατά τό πρότυπο τής συ-

σκευασίας καί μεταφοράς έπίπλων—ή οποία σάν 
στόχο της θά έχη βάλει τό νέο είδος θερινής κατοι
κίας. Τώρα, πλέον, δέν θά γδύνουν τις διάφορες βίλ-
λες, όπως έκαναν οί παλαιότεροι διαρρήκτες__ μπου-
καδόροι, άλλά θά ξεσηκώνουν «μιά καί καλή» ολόκληρη 
τήν κατοικία, άφού άνήκει καί αύτή στά φορητά είδη 
τού συρμού, όπως τά τραζίστορς, τά κασεττόφωνα, οί 
φωτογραφικές μηχανές κ.λ.π. κ.λ.π. ’Επειδή ένδέχεται 
τό νεοφανές είδος κλοπής νά εύδοκιμήση στή χώρα μας, 
συνιστούμε στούς κατόχους νά θεμελιώνουν βαθύτερα 
καί στερεώτερα τά λυόμενα, ώστε τό ξεσήκωμά τους νά 
είναι δύσκολο, άλλά συνάμα νά άπαιτή καί ειδικές 
τεχνικές γνώσεις. Είναι, βλέπετε, τρομερό πράγμα— 
τήν σήμερον ήμέραν—νά μή κινδυνεύουν μόνον τά 
υπάρχοντά σου, άλλά....καί «αύτή αύτη» ή ύπαρξις 
τού σπιτιού σου.

ΜΙ Α ΤΟΥ (ΖΩΟ) Κ Λ Ε Φ Τ Η  . . . .

Ή.,.στιχομυθική παροιμία τού θυμόσοφου λαού μας: 
«ξέρης νά κλέψης; ξέρω- ξέρεις νά κρυφτής; δέν ξέρω* 
έ τότε μή κλέψης», είναι σωστή καί πέρα γιά πέρα 
άληθινή. Περίτρανη άπόδειξι τού παροιμιώδους αύτού

πενταστάγματος μάς δίνει ή ζωοκλοπή πού έγινε στήν 
περιοχή τού Βόλου καί άποκαλύφθηκε πρόσφατα άπό 
τό οικείο Τμήμα ’Ασφαλείας. Συγκεκριμένα ό Ε.Α. 
είχε τό.. «χόμπυ» τής κρεοφαγίας, άλλ’ έπειδή ή τσέπη 
του είχε... καβούρια, δέν πλησίαζε κεντρικό ή συνοικια
κό κρεοπωλείο γιά άγορά κρέατος. ’Αντίθετα έπισκέ- 
πτοταν —καί μάλιστα πολύ συχνά, τις μικρές ώρες τά 
μαντριά τής περιοχής, άπό τά οποία καί ξεδιάλεγε τό 
«ζωντανό» τής άρεσκείας του. ’Έτσι κατάφερε, σέ 
διάστημα δύο μηνών νά ..έκπορθήση κάμποσες στάνες 
τής περιφερείας, μεταξύ τών οποίων καί τού Ι.Κ. άπ’ 
όπου πήρε ένα., «βετούλι» (δηλαδή έρίφιον, άλλά όχι.... 
γαλακτερόν) καί ένα πρόβατο τό όποιο όμως στάθηκε 
ή άφορμή τής άποκαλύψεώς του. ’Αφού τό έσφαξε καί 
τό έγδαρε στο συνηθισμένο του ερημικό μέρος, τό 
τεμάχισε καί ύστερα άρχισε νά τον μεταφέρη «κατά 
δόσεις» πίσω στή σχάρα τού ποδηλάτου. Τελευταίο 
κράτη-ε γιά μεταφορά τό ..τομάρι άλλά—ώ τής κακοτυ- 
χίας!!!—τήν στιγμή πού τό κουβαλούσε..άμπαλαρισμέ- 
νο, έπεσε πάνω στήν «παγάνα» τών άνδρών τού Τμή
ματος ’Ασφαλείας Βόλου. 'Ο έλεγχος, ή έρευνα καί ή 
διαπίστωσις έγιναν άστραπιαία. «Τά ύπόλοιπα εύκολα 
κανείς τά εικάζει» 0πωε λέει καί ό ποιητής. 'Ωμολόγη- 
σε, όχι τήν1πράξι του, άλλά τις πράξεις του, γιά νά 
άκολουθήση καί αύτός στήν συνέχεια τό δρόμο τού... 
πεπρωμένου του.
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Θεσσαλονίκη ’Ιούνιος 1972. Στην αίθουσα 
τελετών τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστη
μίου ορκίζεται μία ομάδα άπό νέους πτυ- 
χιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής. Ένας 
ακόμη πνευματικός Μαραθώνειος είχε 
λήξει μέ πανηγυρική νίκη κα ίμ έ αναμνη
στικό έπαλθο τον πάπυρο τοϋ πτυχίου... 
Μετά την δλη τελετουργική διαδικασία 
έρχεται ή στιγμή τής καθιερωμένης άνα- 
μνηστικής φωτογραφίας. Οί νέοι έπιστή- 
μονες ποζάρουν μέ δικαιολογημένη υπε
ρηφάνεια δίπλα άπό τούς καθηγητάς τους. 
Αύτήν τήν μεγάλη στιγμή τήν περίμεναν 
δλοι άπό χρόνια μέ λαχτάρα. ΤΗταν ή δι- 
καίωσις μιας μεγάλης προσπάθειας άπό 
άγωνίες καί ξενύχτια. "Ολη αυτή βέβαια 
ή ύπερέντασις μέχρι τήν ώρα τοϋ πτυχίου, 
αποτελεί τον κοινό δπως θά έλεγε κανείς 
παρονομαστή γιά κάθε έπιστήμονα. 'Ω
στόσο δμως, άνάμεσα σ’ αύτούς πού προ- 
αναφέραμε στήν αρχή, ύπήρχε καί μία 
έξαίρεσις: ό Μοίραρχος κ. Ναπολέων 
Δοκανάρης, ό όποιος μέχρι νά τερματίση 
στο πτυχίο, —καί μάλιστα μέ «λίαν κα
λώς» —ακολούθησε μία εξαιρετικά έπίπονη 
διαδρομή γεμάτη άπό σπουδαστικές άλλά 
καί ύπηρεσιακές φροντίδες. Ό  συνδυα
σμός εργασίας καί σπουδών, είναι πάντα 
μία δύσκολη ύπόθεσις πού γίνεται άκόμη 
δυσκολώτερη δταν ό έργαζόμενος είναι 
’Αστυνομικός. Γιατί άπλούστατα έδώ τά 
ξενύχτια μοιράζονται μεταξύ βιβλίου καί 
πεζοδρομίου. Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία 
δτι κάπως έτσι πήρε τό πτυχίο τής 
φιλολογίας ό Μοίραρχος κ. Δοκανάρης. 
’Αλλά στο σημείο αύτό πρέπει νά κά- 
νωμε μία διευκρίνισι γιά τις έκατοντάδες 
πτυχιούχους καί φοιτητάς —ιδίως τής 
Νομικής —συναδέλφους. Δέν μας διαφεύ
γει τό γεγονός δτι καί εκείνοι έσπούδασαν 
ή σπουδάζουν κάτω άπό δχι ευχάριστες 
συνθήκες. Θά πρέπει δμως νά τούς θυμί- 
σωμε δτι ή Ποινική Δικονομία, ό Ποινι
κός Κώδιξ, ή ’Εγκληματολογία, ή Σω- 
φρωνιστική, Τό Διοικητικόν Δίκαιον, τό 
Συνταγματικόν Δίκαιον, ένα μεγάλο μέρος 
από τό ’Αστικόν Δίκαιον κ.λ.π. είναι σέ 
ύψηλό βαθμό γνωστά άπό τήν Σχολή 
Χωροφυλακής. Καί τό σπουδαιότερο: άπό 
παραδόσεις Πανεπιστημιακών διδασκά
λων. Αύτοί έχουν επομένως μία μεγάλη 
γνωριμία μέ τά βασικώτερα μαθήματα 
τής Νομικής ’Επιστήμης πού άναμφισβή- 
τητα τούς δημιουργούν ένα άρκετά ύπο- 
λογίσιμο «άβαντάζ». Δηλαδή αύτό ακρι
βώς πού δέν βρήκε στις σπουδές του ό 
σημερινός φιλοξενούμενος τών «Γνωρι
μιών». 'Ωστόσο δμως είχε ένα άλλο άκα- 
μάχητο «άτοΰ»: Τήν έφεσι γιά φιλολογι
κές σπουδές, πού ήταν γι’ αύτόν ένα άπια
στο μαθητικό δνειρο. Κλασσική ή περί- 
πτωσις. Παλαιότερα, τό χωρίς φροντιστή
ριο καί βοηθητικά βιβλία «λίαν καλώς» ή 
«άριστα» τοϋ Γυμνασιακού άπολυτηρίου, 
ήταν γιά πολλούς μία πύρρεια νίκη
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χωρίς άντίκρισμα. Αιτία: τό «λίαν κακώς» 
τής οικονομικής του καταστάσεως. Γιά νά 
σπουδάσης τότε, έπρεπε νά έχης σοβαρές 
οικονομικές προϋποθέσεις. Γιά νά σπου
δάσης σήμερα μέ τήν δωρεάν παιδεία, 
πρέπει νά προηγηθή τό Φροντιστήριο καί 
νά έπακολουθήσουν «Άκαδημαϊκώ δικαιώ- 
ματι» ένα σωρό παραχωρήσεις καί άνέσεις. 
Κατά τά άλλα ισχύει τό γνωστό ρητό «παι
δείας αί μέν ρίζαι πικραί οί δέ καρποί γλυ
κείς»... Πολλοί άπό τούς παλαιότερους 
συναδέλφους διαβάζοντας αυτές τις γραμ
μές, θά Θυμηθούν ένα κομμάτι άπό τον πα
λαιό, τον μαθητικό έαυτό τους. Πόσοι δέν 
άφησαν τό Γυμνάσιο μέ ένα σωρό φιλολο
γικά καί λογοτεχνικά δνειρα; Πόσοι δέν 
έχουν σήμερα τήν νοσταλγία τής μαθητι
κής συνεργασίας σ’ ένα περιοδικό ή τού 
Σχολικού βραβείου στήν έκθεσι ιδεών; 
Προσωπικά γνωρίζομε πολλούς συναδέλ
φους τής κατηγορίας αυτής. ”Αν άκολου- 
θοΰσαν δταν έπρεπε τις σπουδές πού έπι- 
θυμούσαν, θά μπορούσαν σήμερα νά ήταν 
φτασμένοι φιλόλογοι, λογοτέχνες ή δη
μοσιογράφοι. Τούς ζητάμε καμμιά φορά 
συνεργασία γιά τό περιοδικό καί χαμογε
λούν θλιμμένα. Πού καιρός γιά τέτοια 
πράγματα... Πού νά άφήσουν περιθώρια 
γιά πνευματική έργασία τά τροχαία άτυ- 
χήματα, τά γήπεδα, τό κυνηγητό τών κα
κοποιών καί τόσα άλλα; Πάλι καλά πού 
βγήκε τό πτυχίο τής Νομικής ή μιά ξένη 
γλώσσα. Είναι άμεσα χρήσιμα γιά τό 
έπάγγελμα...’Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι καί 
ό Μοίραρχος κ. Δοκανάρης. Μέ τήν δια
φορά δτι έκεϊνος δέν καταθέτει τά δπλα. 
’Ανέκαθεν κάνει ένα σκληρό άγώνα γιά νά 
βρή διέξοδο στις πνευματικές ανησυχίες 
του. Τήν πρώτη του έμφάνισι στά γράμ
ματα έκανε ώς μαθητής Γυμνασίου. Πολ
λά άπό τά έργα του, έμμετρα καί πεζά, 
είναι διασκορπισμένα σέ διάφορα μαθη
τικά περιοδικά τής έποχής 1949—1952. 
Τόν έπόμενο χρόνο (1953) έρχεται στήν 
Χωροφυλακή μέ άποκλειστικό σκοπό νά 
γίνη φιλόλογος καθηγητής. ’Από τά πρώτα 
δμως χρόνια τής υπηρεσιακής του ζωής άλ- 
λάζει γνώμη. Προτιμά νά σταδιοδρομήση 
ώς αξιωματικός τής Χωροφυλακής. "Οσο 
γιά τήν μαθητική του έπιθυμία νά σπου- 
δάση φιλολογία, ούδεμία ύποχώρησις. 
Πρώτα θά γινόταν ’Αξιωματικός, καί

Δ Ο Κ Α Ν Α Ρ Η Σ
Φι λόλογος

ύστερα φιλόλογος. Έ ν τώ μεταξύ χωρίς 
κανένα ύπηρεσιακό κώλυμα-θά μπορούσε 
νά γράφη. 'Π  άρχή έγινε τό 1956. Δόκιμος 
Υπενωμοτάρχης τότε, δημοσιεύει τά 
πρώτα του ποιήματα στο περιοδικό «Χω
ροφυλακή» καί τήν εφημερίδα «Νέα 
Κέρκυρα». Παράλληλά άσχολεΐται καί μέ 
τήν πεζογραφία. Λόγω καταγωγής, — 
είναι Κερκυραΐος—καταπιάνεται μέ τήν 
'Επτανησιακή φιλολογία, 'Ιστορία καί 
λαογραφία. ’Αργότερα ώς φοιτητής καί 
μέ τό ψευδώνυμο «Λέων Κορφιάτης» δη
μοσιεύει ανάλογα κείμενα στις εφημερίδες 
τών Ίωαννίνων «Έρευνα» καί «Η πειρω
τικός ’Αγών». Βιογραφίες αγωνιστών 
έχει δημοσιεύσει καί στήν έπιθεώρησι 
«’Εθνική ’Αντίστασις». Τόν τελευταίο 
καιρό είναι συνεργάτης τού Ίστορικολαο- 
γραφικοΰ περιοδικού «’Ηπειρωτική Ε 
στία». Μιά άπό τις Ιστορικές του έρευνες 
πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό αύτό μέ 
τίτλο «ληστρικαί Έπιδρομαί τών Τούρ
κων είς τά νότια παράλια τής Κερκύρας», 
έκανε μεγάλη έντύπωσι γιά τήν άποκά- 
λυψι άγνώστων μέχρι σήμερα πτυχών τής 
κερκυραϊκής ιστορίας. Γιά τήν έργασία 
αύτή ό Πρόεδρος τής Εταιρίας Κερκυρα- 
ϊκών Σπουδών γνωστός λογοτέχνης κ. 
Κώστας Δαφνής, έδημοσίευσε ένα έγκω- 
μιαστικό σχόλιο στήν τοπική έφημερίδα 
«Κέρκυρα». Μεταξύ τών άλλων έγραψε 
καί τά έξής: «....ό συγγραφεύς κατονομά
ζει τις πηγές του κατά τόν καλύτερο τρόπο. 
Είναι δέ ιδιαίτερα εύχάριστο δτι νέοι 
Κερκυραΐοι έπιστήμονες έξακολουθοΰν νά 
μελετούν τήν τοπική ιστορία καί νά προ
βάλουν άγνωστες πλευρές της.....». ’Εξ
άλλου ό «Ελληνικός Βορράς» τής Θεσσα
λονίκης αφιέρωσε γιά τήν έργασία του 
όλόκληρη τήν στήλη «’Ερευνητής». Αύτές 
τις πληροφορίες είχαμε άπό φίλο καί 
συμμαθητή του μέχρι νά συναντήσο>με 
τόν ίδιο. Αύτό έγινε προ ήμερών μέ τήν 
ευκαιρία μιάς διελεύσεώς μας άπό τήν 
συμπρωτεύουσα. "Οταν έπισκεφθήκαμε 
τό ΙΕ’ ’Αστυνομικό Τμήμα, τού όποίου 
είναι Διοικητής, τόν βρήκαμε άπασχολη- 
μένον. Περιμέναμε στό χώλ μέχρι νά τε- 
λειώση μία άνάκρισι. Τού είμαστε έντελώς 
άγνωστοι. Δέν έκρυψε τήν έκπληξί του 
δταν είπαμε ποιοι είμαστε καί τί ζητάμε. 
'Η  έκπληξί του μεγάλωσε περισσότερο



δταν είδε τό φωτογράφο μας νά έτοιμάζη 
τή μηχανή του.

—Έ  όχι συνεντεύξεις καί φλάς.... 
είπε χαμογελώντας. Δέν νομίζετε ότι πη
γαίνει πολύ;
Καταλάβαμε άμέσως δτι ήταν περισσότερο 
μετριόφρων άπδ δσο μας τον είχαν 
περιγράφει. Γι’ αυτό πραγματοποιήσαμε 
επί τόπου στροφή 180 μοιρών. Θά παίρ
ναμε δ,τι θάλεγε —έκτός βέβαια άπό φω
τογραφίες —μέ έπαγωγικό τρόπο.

—Ποιός είπε δτι ήρθαμε για συνέντευξι 
καί φωτογραφίες κ. Μοίραρχε; 'Απλώς 
θέλομε πληροφορίες για τό περιοδικό. 
Έ χομε άκούσει δτι είσθε φιλόλογος, 
άσχολεϊσθε μέ ιστορικές καί ...

—Κατάλαβα...Μόνο πού ήρθατε πολύ 
ενωρίς. ’Αφήστε πρώτα νά κάνω κάτι 
αρκετά σπουδαίο καί υστέρα βλέπομε... 
(εύσχημος τρόπος άποφυγής)..

•—Μά εμείς νομίζομε δτι ήρθαμε άργά...
—Δηλαδή:
—"Οπως ξέρετε κάθε χρόνο έρχονται 

στην Χωροφυλακή τόσα νέα καί μορφωμέ
να παιδιά. Καλύτερα νά σας μάθουν άπό 
τώρα. Έ τσ ι ύπάρχει περίπτωσις νά σας 
μιμηθοϋν πολλοί...

•—Λέτε νά άγνοοϋν δτι υπάρχουν τρεις 
Φιλοσοφικές Σχολές σέ ισάριθμα 'Ελ
ληνικά Πανεπιστήμια;

—’Ό χι άλλά... Ξέρετε... Τό παράδειγμα 
σας ίσως νά....

Γελάει μέ την ξαφνική άμηχανία μας. 
— Δηλαδή εσείς ούτε λίγο ούτε πολύ ίσως 
νά νομίζετε δτι ή συνηθισμένη περίπτωσις 
μου πρέπει νά γίνη τό σλόγκαν πού θά 
λέη «παράδειγμα τοϋ... Δοκανάρη άς 
είναι γιά έμας φωτεινό» ή κάτι παρόμοιον. 
Γελάμε δλοι μέ τό άστεΐο. 'Ύστερα ή συ- 
ζήτησις παίρνει σοβαρή μορφή. ’Αφορμή 
παίρνομε άπό μιά σειρά μέ ιταλικά βιβλία 
πού βρίσκεται επάνω στδ τραπέζι του. 
Ό  κ. Μοίραρχος μάς έξηγεΐ δτι φοιτά στό 
δεύτερο καί τελευταίο έτος ένός σεμινα
ρίου ταχυρρύθμου έκπαιδεύσεως γιά δη
μοσίους υπαλλήλους τοϋ ’Ιταλικού ’Ιν
στιτούτου Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια, 
καί ύστερα άπό διεξοδική συζήτησι, μάς 
έκμυστερεύεται δτι σκοπός της ζωής του 
είναι νά άσχοληθή μέ ιστορικές έρευνες. 
"Οταν τού τό έπιτρέπουν οί υπηρεσιακές 
του υποχρεώσεις, άσχολεΐται μέ την με
λέτη μιάς περιόδου τής ’Εθνικής μας 
ιστορίας ή όποια δέν έχει άπόλυτα 
έρευνηθή.
Σχεδιάζει καί φιλοδοξεί νά παρουσιάση 
τήν έποχή Βενετοκρατίας στην Ελλάδα 
κάτω άπό ένα νέο πρίσμα. ’Έτσι έλπίζει 
δτι θά ρίξη φώς σέ μιά περίοδο τής ’Εθνι
κής μαέ ιστορίας λιγώτερο γνωστής στό 
ευρύτερο κοινό, ή, όποια δπως είπε έπί 
λέξει «έχει μεγιστον ένδιαφέρον επειδή 
συμπίπτει χρονικώς μέ τό λυκαυγές τοϋ 
Νέου Ελληνισμού». Σπουδαίο ρόλο στην 
άπόφασί του αυτή έπαιξε ό κ. ’Απόστολος 
Βακαλόπουλος, τακτικός καθηγητής τής 
ιστορίας τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης, ό όποιος άφοΰ έξετίμησε τήν αρτιό
τητα τής έργασίας του, τόν παρώτρυνε 
νά συνέχιση τις έρευνες καί νά τις πα- 
ρουσιάση μέ τήν μορφή τής διδακτορικής 
διατριβής. Γιά τόν σκοπό αυτόν τελειο
ποιεί τά ’Ιταλικά του, έπειδή οί περισσό
τερες άρχειακές πηγές του πού βρίσκονται 
στήν Κέρκυρα καί τις ύπόλοιπες έπτανη-
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Τά τελευταία άνακοινωθέντα τών διαφόρων «μαίτρ» τής υψηλής άνδρικής 
μόδας, είναι σαφή καί κατηγορηματικά: τόν έρχόμενο χειμώνα θά φορεθή 
τό βελούδο στό μπλέ, καθώς καί τις άποχρώσεις τοϋ μαραμένου φύλλου ή 
τού καφέ. ’Επίσης πλεκτά μονόχρωμα καί ζακάρ, ζώνες στενές φίδι, σπόρ 
ζακέττες μέ λάστιχο στήν μέση, παντελόνια φαρδειά μέ πιέτες ή στενά 
μέσα σέ μπότες, δίχρωμα παπούτσια, ζακέτες σέ άδιάβροχο γκρι άσημί, 
κ.λ.π. κ.λ.π. "Ολες αύτές οί μοντέρνες ένδυματολογικές παραινέσεις άπευθύ- 
νονται προς τούς «έξαντρίκ» άνδρες. Αύτούς δηλαδή πού σαγηνεύονται άπό 
τις έπινοήσεις τού Ελληνικού καί ξένου πρέτ—ά—πορτέ καί δέν φοβούνται 
νά έντυπωσιάσουν, μέ εκκεντρικές έμφανίσεις έννοεΐται, πρώτα τούς φίλους 
καί γνωστούς καί ύστερα τούς θαμώνες σέ κάποιο κοσμικό «στέκι» ή τούς 
άπλούς διαβάτες. Οί τελευταίοι δέν νομίζω δτι έντυπωσιάζονται πάντα.

’Ανεξάρτητα αν λίγοι ή πολλοί άποδοκιμάζουν τις κατ’ άλλους έπανα- 
στατικές έπινοήσεις τής τελευταίας άνδρικής μόδας, γεγονός είναι δτι οί 
θιασώτες της καθημερινώς αύξάνονται καί πληθύνονται. ’Εννοείται δτι 
μέ τόν ίδιο ρυθμό αύξάνονται καί τά καταστήματα προσφοράς εύκαιριών 
γιά μιά σύγχρονη άνδρική άμφίεσι. Καθημερινώς κάνουν τήν έμφάνισί τους 
καινούργιες μπουτίκ άνδρικής μόδας μέ κάποια ξενική συνήθως όνομασία 
καί τήν χαρακτηριστική ένδειξι: For men. Δηλαδή άποκλειστικά γιά άνδρες 
κάθε ήλικίας καί σωματικής διαπλάσεως. ’Εκείνο πού ένδιαφέρει αν προέχη 
ή δχι δέν είναι ή κοιλιακή ή εδραία χώρα, άλλά ή φαντασία, τό μοντέρνο 
γούστο, καί φυσικά τό άναλόγου πάχους πορτοφόλι γιά τήν έξόφλησι τών 
τετραψηφίων συνήθως λογαριασμών. Πολλοί βρίσκουν τήν ένδειξι «For men» 
ώς πλεοναστική στήν σκέψι δτι άφοΰ ένα κατάστημα έχει στις βιτρίνες του 
άνδρικά είδη ή διευκρίνισις είναι περιττή. ’Άλλοι πάλι ρωτάνε μέ καποια 
δόσι άπορίας καί άγανακτήσεως:
—’Εμείς δηλαδή πού δέν ψωνίζομε άπό τά καταστήματα For men δέν είμαστε 
άντρες;
—Είμαστε καί μάλιστα__ φανατικοί συμπληρώνουν οί κακεντρεχείς.

Πολύ φοβάμαι δτι έχουν παραξηγηθή πράγματα καί----πρόσωπα.
Ή  ένδειξις For men έχει απλώς κατατοπιστικό καί δχι διφορούμενο χαρακτήρα 
μέ ύπονοούμενα. Τό πράγμα είναι άπλό. Ή  σημερινή τάσις γιά τήν έξίσωσι 
τών δύο φύλων επόμενο είναι νά δημιουργή διάφορες μικρές ή μεγάλες 
ένδυματολογικές ομοιότητες. ’Αποκορύφωμα δλων είναι ή περιβολή «γιου- 
νισέξ» πού θέλει τόν άνδρα καί τήν γυναίκα ομοιόμορφα ντυμένους. ’Έτσι 
γιά νά άποτραπή κάθε παρεξήγησις, άλλά καί ό άθέμιτος άνταγωνισμός, 
μπαίνει στήν μοντέρνα βιτρίναέναέπεξηγηματικό For men καί τό θέμα βρίσκει 
τήν απλή καί μόνιμη λύσι του. Διαφορετικά θά είχαμε ένα σωρό ταλαιπωρίες 
τού καταναλωτικού κοινού καθώς καί πολύωρες άσκοπες άπασχολησεις τού 
υπαλληλικού προσωπικού τών καταστημάτων ύψηλής άνδρικής μόδας. 
Καί γιά νά ύπάρχη κάτι τό συγκεκριμένο, μεταφέρω έδώ ένα σχετικό διάλογο. 
Τόν άκουσα πρό καιρού δταν βρέθηκα περαστικός άπό τό κατάστημα άνδρικών 
νεωτερισμών ένός φίλου. Ιδού ή στιχομυθία μεταξύ υπαλλήλου καί μιάς 
δεσποινίδος ή οποία βρέθηκε κατά λάθος έκεί.
—Ή  δεσποινίς παρακαλώ;
—Θά ήθελα νά μοΰ δείχνατε τό βυσσινί πανταλόνι πού έχετε στήν βιτρίνα----
—Φοβάμαι δτι δέν προσέξατε καλά.
—Τό χρώμα;
—’Ό χι τήν πινακίδα τού καταστήματος πού γράφει For m en.........

Περιττόν νά άναφερθή δτι ένα τέτοιο λάθος δέν θά μπορούσε νά γίνη 
άπό άνδρα σέ μία γυναικεία μπουτίκ. Γιατί άπλούστατα στήν βιτρίνα της 
πάντα θά ύπάρχη κάποιο φουστάνι.... Έκτος άπό τά καταστήματα νεωτε
ρισμών υπάρχουν καί ώρισμένα άλλα πού έχουν άποκλειστικά μοντέρνα 
άνδρική πελατεία. "Οπως τά άρωματοπωλεΐα, τά ’Ινστιτούτα αισθητικής
καί τά__  κομμωτήρια. Τά τελευταία αύξάνονται καί πληθύνονται πρός
μεγάλη άπαγοήτευσι τών άποκλειστικών μέχρι χθές περιποιητών τής άνδρι
κής κεφαλής. Δηλαδή τών κλασσικών κουρέων οί όποιοι θά πρέπει νά σπευ- 
σουν νά άποκτήσουν τήν ειδικότητα τού κομμωτοΰ καί μαζί μερικά «σε
σουάρ», ειδικές χτένες, βαφές, κ.λ.π. ’Έτσι θά άνταποκρίνωνται σέ δλες
τις άπαιτήσεις τών πελατών τους πού θά θέλουν κούρεμα, ξύρισμα, ή ----
περμανάντ. Αύτά πρός πείσμα δλων έκείνων πού δέν έννοοϋν νά παραδεχθούν 
δτι ή έποχή μας είναι άπίστευτα πρακτική__
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ

ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ . . . .  ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ

Για σκεφθήτε τί φοβερό «σόκ» θά παθαίνατε, εάν 
γυρίζοντας άπό τις διακοπές σας βρίσκατε τό σπίτι 
σαε... «διακοσμημένο» μέ θεσπέσιες τοιχογραφίες, άπό 
άγνωστο διαρρήκτη :—καλλιτέχνη!!!
'Όσο, λοιπόν, παράξενο κι’ αν φαίνεται, αύτό άκριβώς 
συνέβη στο Χαρριγκαίητ τής Αγγλίας, στο σπίτι τοΰ 
Φράνκ Μπόουερς, τοΰ όποιου ή απουσία είχε καί την

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

καλή της πλευρά, σύμφωνα μέ τις περιγραφές πού δί
νουν. μ έ ......  συγκλονιστικές λεπτομέρειες, οί άγγλικές
εφημερίδες.

Ό  άνθρωπος γύρισε άπό τις θερινές διακοπές μέ τά 
τέσσαρα παιδιά του καί όταν μπήκε στο σπίτι του 
έξεπλάγη, άπό τούς μοντέρνους πίνακες πού είδε νά 
διακοσμούν όλα τά δωμάτια. Συγκεκριμένα 6 άγνω
στος ή οί άγνωστοι διαρρήκτες άφοΰ κατανάλωσαν με
ρικές φιάλες ούϊσκυ καί τζίν, έγκατέλειψαν πέντε πίνα
κες καί έζωγράφιοαν οκτώ μεγάλες τοιχογραφίες στά 
δωμάτια τοΰ σπιτιοΰ, μεταξύ των οποίων καί δύο 
«άπιθάνου τέχνης» γυμνά στο λουτρό, πού τό ένα 
(άτυχώς!) είναι ήμιτελές.

■—«Δέν γνωρίζω πετί τίνος πρόκειται, έδήλωσε ό 
Μπόουερς στήν άνάκρισι καί τούς δημοσιογράφους, 
εκείνο πού μέ ενδιαφέρει είναι νά εύρεθή ό διαρρήκτης, 
όχι γιά νά τιμωρηθή, άλλά γιά νά...όλοκληρώση τον 
ήμιτελή πίνακα πού μοΰ άφησε, καί νά είσπράξη τήν 
άμοιβή, γιά τήν θαυμάσια έμπνευσι πού είχε νά δια- 
κοσμήση τό σπίτι μου. ’Επίσης νά πληρωθή γιά τούς 
πέντε πίνακες πού μοΰ έδώρησε......

Πάντως ό...ρέκτης καλλιτέχνης δέν έχει κάνει, μέχρι 
σήμερα τήν έμφάνισί του, προς μεγάλη λύπη τοΰ άξιο- 
τίμου κ. Μπόουερς, γιατί φοβάται μήπως ή πρόσκλησις 
κρύβει κάποια παγίδα. Πιστεύομε ότι ό ταλαντούχος.... 
διαρρηκτό —καλλιτέχνης θά πεισθή τελικά νά ολοκλή
ρωσή τήν δουλιά του, άλλά παράλληλα τοΰ εύχόμεθα 
νά έπιδοθή μέ ζέσι καί ζήλο σ’ αύτή, ώστε νά σταδιο- 
δρομήση μέ έπιτυχία, έγκαταλείποντας τις άνόητες 
διαρρηκτικές του έπιδόσεις, μιά καί ή φύσις τον έφι- 
λοδώρησε μέ έξαιρετικό καλλιτεχνικό τάλαντο.

ΑΜΦΙΤΡΥΟΝΕΣ ΜΕ. . . . ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

Φαντασθήκατε ποτέ ένα...διαρρηκτικό «σορπράϊζ 
πάρτυ», οργανωμένο άπό τήν ’Αστυνομία, μέ συνδαι
τυμόνες σημαίνουσες προσωπικότητες τοΰ κόσμου (ή 
μάλλον τοΰ υποκόσμου) των διαρρηκτών; Ά ν  όχι, 
τότε άπό δημοσιογραφική ύποχρέωσι προς τό εκλεκτό 
άναγνωστικό μας κοινό, παρουσιάζομε ένα γνήσιο τέτοιο 
πάρτυ, δοσμένο άπό τήν ’Αστυνομία τής Νέας Ύόρ- 
κης, προς τιμήν των...διαρρηκτών τής περιφερείας της. 
Τό ιστορικό τής όλης ύποθέσεως περιγράφεται άνα- 
λυτικά στά σχετικά ’Αστυνομικά Χρονικά καί σάς τό 
παραθέτομε αυτούσιο γιά νά κρίνετε τήν ...,άκρισία 
τών λωποδυτών.

Σαράντα δύο διαρρήκτες φόρεσαν τά «σμόκιν» καί 
τά «παπιγιόν» τους καί πήγαν στο πάρτυ, στο όποιο 
άπό μέρες είχαν προσκληθή. ’Αλλά έκεΐ άνακάλυψαν 
ότι οί οργανωτές ήταν ’Αστυνομικοί τής ’Ασφαλείας 
καί ότι είχαν πέσει σέ παγίδα, πού μέ πολύ δεξιοτεχνία 
τούς είχαν στήσει.

Πραγματικά καί οί σαράντα δύο ήταν προμηθευτές 
διαφόρων κλοπιμαίων, πού άγοράζονταν σέ πολύ καλές 
τιμές άπό τό ...Σούπερ Μάρκετ τής συνοικίας Κουήνς 
τής Ν. 'Υόρκης καί τό όποιον διατηρούσαν ’Αστυνομι

κοί τής ’Ασφαλείας. Συγκεκριμένα τό κατάστημα άνοι
ξαν οί ’Αστυνομικοί Ρίτσαρντ Λέντα καί Τζόζεφ 
Φαζοΰλο καί διέδωσαν σκόπιμα ότι ήταν κλεπταποδό
χοι καί άνθρωποι τής «Μαφφίας» καί ότι έδιναν τις 
καλύτερες τιμές γιά τήν άγορά τών κλοπιμαίων, 
γιαυτό καί συγκέντρωσαν μεγάλη ποικιλία διαφόρων
κοσμημάτων, ειδών γραφείου, βιβλιοπωλείου καί .....
’Ιατρείου, άξίας 700.000 δολλαρίων (21.000.000 
δραχμών). "Οταν οί ’Αστυνομικοί άποφάσισαν νά συλ- 
λάβουν τούς... πελάτες τους, έδωσαν τήν περίφημη 
δεξίωσι, στήν οποία τούς προσκάλεσαν. Τό «ραντεβοΰ» 
ώρίστηκε μέ τον Λέντα σ’ ένα άπόμακρο σημείο τής 
πόλεως, όπου περίμεναν ναυλωμένα ταξί, γιά νά πα
ραλάβουν τούς...«βίπς» τοΰ υποκόσμου τής Ν. 'Υόρκης, 
καί τά όποια οδηγούσαν ’Αστυνομικοί. 'Η  ..κουστωδία 
έφυγε γιά τήν πολυτελή βίλλα, μέ τήν πανοραμική θέα, 
πού θά δινόταν ή δεξίωσις. Μπήκαν στο μεγάλο σαλέ 
τών δεξιώσεων καί άρχισαν τις προπόσεις τους, μέ 
ύπόκρουσι άπαλής μουσικής. Δέν πρόλαβαν, όμως, νά 
άπολαύσουν τό...ούϊσκάκι μέ ...παγάκι καί οί συνδαι
τυμόνες ’Αστυνομικοί άρχισαν νά συλλαμβάνουν τούς... 
«γλετζέδες» λωποδύτες κι’ έτσι μέσα σέ λίγα λεπτά 
είχε όλοκληρωθή ό κύκλος τών συλλήψεων.

Ε μείς δέν έχομεν νά προσθέσωμε τίποτε, υπενθυμί
ζομε άπλώς τήν λαϊκή μας παροιμία: «πήγαν γιά μαλ
λί καί βγήκαν κουρεμένοι».
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'Η  περίοδος τοϋ ρομαντισμού, πού έπηρέασε βαθύ
τατα τήν λογοτεχνία τής εποχής, δέν άφησε ανεπηρέα
στο τό άστυνομικό μυθιστόρημα, ούτε τούς ήρωές του, 
τούς οποίους ήθελε ίπποτικούς, άναλόγου ύψους, μέ 
άβρούς τροπους καί κινήσεις καί μέ μαύρα γυαλιά!! 
Αντιπροσωπευτικός τύπος ένός τέτοιου...ήρωος τής 
έποχής εκείνης, ήταν ό Άρσέν Λουπέν, πρόδρομος 
τοϋ σημερινού πράκτορος...007. "Ενας τέτοιος, λοιπόν, 
γραφικός Άρσέν Λουπέν, πού ήλθε άπό τα παληά, έκα
νε τελευταία τήν έμφάνισί του στο Παρίσι καί όπως 
διαβάζομε στην Έπιθεώρησι τής Γαλλικής Χωροφυ
λακής (Ζενταρμερύ), κατάφερε μέ άντικλείδια να άνοι
ξη πολλά άτομικά χρηματοκιβώτια τής Τραπέζης 
Ρότσιλντ των Παρισίων καί νά άφαιρέση διάφορα 
κοσμήματα καί άλλα πολυτελή άντικείμενα. Χωρίς διάρ- 
ρηξι ή άλλη βίαιη ενέργεια ό άγνωστος δράστης επέ
τυχε νά παραβιάση καί κυριολεκτικά νά λεηλατήση 
πενήντα περίπου χρηματοκιβώτια, πού χρησιμοποιούν
ταν άπό διαφόρους πολίτες σάν θυρίδες άσφαλείας τι
μαλφών, χρεογράφων κ.λ.π. καί στη συνέχεια νά τά 
άσφαλίση, ώστε νά φαίνονται τελείως άθικτα. Άπό 
τις άνακρίσεις άπεδείχθη ότι ό δράστης είχε έμφανισθή 
λίγες μέρες ένωρίτερα σάν πελάτης στήν διεύθυνσι τής 
Τραπέζης καί έζήτησε —άκουσον, άκουσον!!—νά ένοι- 
κιάση ένα χρηματοκιβώτιο, τό όποιον καί τού παραχω- 
ρήθη. Συνολικά έθεάθη τέσσετρις ή πέντε φορές νά 
προσέρχεται καί νά φεύγη άπό τήν Τράπεζα. Τό προ
σωπικό έπίστευε ότι μετέφερε πολύτιμα αντικείμενα, 
γιά νά τά άσφαλίση στο χρηματοκιβώτιο πού μόλις

είχε μισθώσει. Στήν πραγματικότητα, όμως, άνοιγε καί 
ξελάφρωνε τις ξένες θυρίδες άπό τό πολύτιμο περιεχό
μενό τους. Οί Γαλλικές Αστυνομικές Αρχές άνα- 
ζητοΰν ήδη, βάσει των χαρακτηριστικών πού έδωσαν 
οί υπάλληλοι, ένα περίεργο τύπο ηλικίας 35-40 έτών, 
ύψους 1,75, μέ μαύρα γυαλιά καί σκούρο κουστούμι. 
Ή  περιγραφή ταιριάζει άπόλυτα μέ τον περίφημο 
Άρσέν—Λουπέν τής ....Μπέλλ—Έπόκ.

Πιστεύομε ότι οί Γάλλοι συνάδελφοι δέν θά δυσκο
λευτούν νά έντοπίσουν τον....ρομαντικό διαρρήκτη, για
τί τό ιδιόρρυθμο ντύσιμό του, άποτελεϊ σωστή παρα
φωνία στήν σημερινή έποχή τών μακρυών μαλλιών 
καί τών.... παρδαλών κουστουμιών.

ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

Καί μέ αυτό τό έπεισόδιο τού περισκοπίου μας θά 
γελάσωμε άλά— άμερικανικά. Δύο άργόσχολοι, άπό 
την πολιτεία τοΰΜίτσιγκαν, άποφάσισαν νά δοκιμάσουν 
τήν σκοπευτική τους δεινότητα σκοτώνοντας ή σωστό
τερα. .πυροβολοΰντες μυΐγες, μέ...άληθινό περίστροφο.

"Οπως μάς πληροφορεί ή σχετική εΐδησις οί δύο φίλοι 
Όλνεϊ καί Μπέργκερ, ήλικίας 30 έτών ό καθένας, 
ύπέφεραν άπό άθεράπευτη άνία. Γιά νά σκοτώσουν, 
λοιπόν, τον καιρό τους άρχισαν τήν σκοποβολή μέσα σέ 
ένα γκαράζ, σημαδεύοντες μέ τά περίστροφά τους τις 
μυΐγες, πού πετοΰσαν άπαθεΐς καί άμέριμνες καί τις 
πυροβολούσαν στο...φτερό. Οί τρεις εργάτες τού γκα
ράζ έφυγαν πανικόβλητοι, γιά νά προφυλαχτοΰν άπό 
τις σφαίρες τών.,.μυιγο —νεμρώδ, καί έκάλεσαν τήν 
Αστυνομία. Οί Αστυνομικοί πού έφθασαν ύστερα άπό 
λίγο, δέν πίστευαν στά μάτια τους. Βρέθηκαν έμπρός 
σέ ένα σωρό άπό άδειες σφαίρες τις όποιες είχαν ρίξει
οί...πολεμοχαρείς άνδρες κατά τήν διάρκειαν τής......
μυιογιγαντομαχίας. "Οπως δέ έδήλωσαν χαρακτηριστι
κά δέν υπάρχουν ενδείξεις, αν οί τετρακόσιοι περίπου 
ριφθέντες πυροβολισμοί κατάφεραν νά σκοτώσουν καί 
τήν ....παραμικρότερη έστω μυΐγα.

Μέχρι τώρα είχαμε διαβάσει τήν ....«βατραχομυιο- 
μαχία» καί είχαμε γελάσει μέ τήν καρδιά μας. Τώρα 
όμως βλέπομε, μέ πολύ έκπληξι, οτι... έλαβε χώραν 
καί....Άνθρωπο—μυιομαχία, τήν οποίαν ό συγγραφέας 
τού μέλλοντος θά περιγράψη, μέ συγκλονιστικό τρόπο, 
κατά τό πρότυπο τού Αόν — Κιχώτη, πού έδωσε ομη
ρικές μάχες μέ τούς ... άνεμόμυλους. Τό «ρεζουμέ» τής 
ύποθέσεως είναι, ότι δυστυχώς καί στήν σημερινή 
«πυραυλική» έποχή μας υπάρχουν πολλοί Δόν — 
Κιχώτες, πού άναζητοϋν σύγχρονους Θερβάντες, γιά 
νά τούς περιγράψουν.
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HS. ε λ λ η ν ι κ ο ύ ς

ΕΘΝΙΚΗ OAOZ ΑΘΗΝΩΝ - OEDNIKHI
500 - 533ov χιλιόμετρον

Γνωρίζομε τις κυκλοφοριακές συνθήκες τω ν μεγάλων ’Εθνικών 
μας δρόμων ; Και άν να ι, τ ις  υπολογίζομε πάντα σωστά ; Αυτά είναι 
δύο βασικά έρωτήματα πού πρέπει νά απασχολούν τούς όδηγούς, 
οί όποιοι, είτε άπό έπαγγελματικούς λόγους είτε άπό ψ υ χα γω γ ία , 
άφήνουν κάθε φορά τούς άστικούς δρόμους γιά  νά βρεθούν σ’ ένα 
σαφώ ς  διαφορετικό περιβάλλον κυκλοφορίας μέ έξαιρετικά έπίμο - 
μονές όπως θά έλεγε κανείς αξιώσεις όδηγήσ εω ς. Γ ιατί έκεϊ τό έλά- 
χιστο σφάλμα , ή παραμικρή άπροσεξία , μπορούν νά έχουν αιματηρή 
κ α τά λ ηξ ι. Ά πάντησ ι εις τά προαναφερόμενα έρωτήματα ή καλύτερα 
ώρίσμένα ένημερωτικά γιά  τούς άναγνώστες σ το ιχε ία , θά προσπα- 
θήση νά δώση μία έρευνα τού συνεργάτου μας 'Υπομοιράρχου κ . 
Χρήστου Ρέππα , αναφορικά μέ τό τί πρέπει νά γνω ρίζουν καί ανά
λογα  νά άκολουθούν ή νά αποφεύγουν οί όδηγοί, όταν κυκλοφορούν 
στον μεγάλο αύτοκινητόδρομο ’Αθηνών—Θεσσαλονίκης.

Τά τελευταία 33 χιλιόμετρα τής ’Εθνι
κής οδού ’Αθηνών—Θεσσαλονίκης εί
ναι τό σημερινό θέμα μας. Πρόκειται 
γιά ένα πολυσύχναστο άδικό διάστη
μα μέ δεκάδες προσβάσεις προς την κατεύ- 
θυνσι οικιστικών, βιομηχανικών καί βιο
τεχνικών χώρων, πού άρχίζει άπό 
την γέφυρα τού Λουδία καί τελειώνει 
στο ύψος τού συγκροτήματος ΕΣΣΟ — 
ΠΑΠΑΣ. Παρά την λειτουργία τού 
νέου αυτοκινητοδρόμου Κατερίνης —Θεσ
σαλονίκης, ή δυτική αυτή είσοδος τής 
συμπρωτευούσης δέν έχει γνωρίσει αισθη
τή κυκλοφοριακή άποσυμφόρησι. Δύο 
είναι οί βασικές αιτίες: τό γεγονός δτι άπό 
τό σημείο αυτό έξυπηρετεΐται έξ ολοκλή
ρου ή συγκοινωνία τής Δυτικής καί μεγά
λου μέρους τής Κεντρικής Μακεδονίας, 
καί ή ΰπαρξις τών βιομηχανικών καί βιο
τεχνικών έγκαταστάσεων πού προαναφέ- 
ραμε. Τά τελευταία χρόνια ή άλλοτε ήσυχη 
άγροτική περιοχή τής Σίνδου, τών Δια
βατών κ.λ.π. έχει μεταβληθή σέ μία πο
λυθόρυβη βιομηχανική καί βιοτεχνική 
κυψέλη. Ή  καθημερινή διακίνησις τών 
χιλιάδων εργαζομένων καί οί συνεχείς 
μεταφορές πρώτων υλών καθώς καί 
προϊόντων παραγωγής, έπηρεάζουν σημαν
τικά τήν κυκλοφοριακή πυκνότητα τής 
κεντρικής αυτής οδικής άρτηρίας. ’Αλλά 
ας έξετάσωμε ώρίσμένα άπό τά χαρα
κτηριστικά σημεία τής διαδρομής της. 
’Αμέσως μετά τήν γέφυρα τού Αουδία, 
συναντάμε μιά μεγάλη ευθεία μήκους 10 
χιλιομέτρων. "Οπως μάς έξηγεΐ ό συνοδός 
μας 'Χπομ)ρχος κ. Σ. Ναλπάντης, ώρι- 
σμένοι όδηγοί παρασύρονται άπό τήν 
εύθεία αυτή μέ αποτέλεσμα νά γίνωνται 
πρωταγωνισταΐ τροχαίων άτυχημάτων κυ
ρίως άπό υπερβολική ταχύτητα καί άντικα- 
νονική ύπέρβασι. Τό 1973, στήν διαδρομή 
αύτή τών 10 χιλιομέτρων, συνέβησαν τρία 
θανατηφόρα τροχαία άτυχήματα. Τό άξιοση 
μείωτο είναι δτι δλα αυτά τά άτυχήματα 
συνέβησαν νυκτερινές ώρες. Τό πρώτο άπό 
ύπνηλία τού οδηγού,τό δεύτερο άπό ύποεκτί- 
μησι τής όλισθηρότητος τού οδοστρώματος

λόγφ βροχής, καί τό τρίτο άπό υπερβολική 
ταχύτητα, πού είχε άποτέλεσμα τήν άπώ- 
λεια έλέγχου τού οχήματος καί έν συνεχεία 
τήν έκτροπή καί πρόσκρουσί του σέ σταθε
ρό άντικείμενο. ’Αμέσως μετά τήν μεγάλη 
αύτή εύθεία, υπάρχουν τρία χαρακτηρι
στικά σημεία τά όποια έπιβάλλουν τήν 
προσεκτική ρύθμισι τής ταχύτητος. Δη
λαδή ή κωμόπολις τής Νέας Χαλκηδόνος 
(510ον χιλιόμετρον), ή διακλάδωσις προς 
Έδεσσαν (51 Ιον), καί ή γέφυρα τού ’Αξιού 
(515ον). Ή  τελευταία—μήκους 700 περί
που μέτρων—έχει καί άπό τις δύο εισόδους 
φωτεινούς σηματοδότες πού ρυθμίζουν τήν 
προτεραιότητα προσπελάσεώς της άπό 
τά διάφορα όχήματα. 'βρισμένοι όδηγοί, 
στήν προσπάθειά τους νά προλάβουν τό 
πράσινο φώς, άναπτύσσουν ταχύτητα μέ 
άποτέλεσμα ώρισμένες φορές τήν πρό- 
σκρουσιν στά κιγκλίδωμα τής γεφύρας. 
Πριν άπό ένα περίπου χρόνο, καί συγκε
κριμένα τήν 1-12-1973, δύο άλλοδαποί 
—οδηγός καί έπιβάτης Ι.Χ.—βρήκαν τρα
γικό θάνατο άπό τήν αιτία αύτή. Οί παρα
βιάσεις τών σηματοδοτών δημιουργούν 
πολύωρο «μποτιλιάρισμα» δεκάδων αύτο-

δ ρ ό μ ο υ ς

κινήτων καί άπό τις δύο πλευρές τής γεφύ
ρας. Συμβαίνει δηλαδή νά μπουν ταύτο- 
χρόνως στο άνοιγμά της παραβάτες καί 
μή όδηγοί, οπότε ή συνέχεια είναι γνω
στή: παρατεταμένα κορναρίσματα, ση- 
μειωτόν κίνησις μέ τήν «όπισθεν», γε
νικός έκνευρισμός.. "Υστερα άπό τήν 
άναγκαστική αύτή καθήλωσι ποιος μπορεί 
νά άποκλείση δτι πολλοί άνυπόμονοι όδη
γοί δέν θά «άπογειωθοϋν» στήν συνέχεια 
γιά νά καλύψουν τήν καθυστέρησι; Μή
πως δσοι βιάζονται άπό τήν αιτία αύτή 
«σκοντάφτουν» κιόλας; Τίτοτε δέν είναι 
άπίθανο. Άλλωστε είναι γνωστό δτι δλα 
τά τροχαία άτυχήματα ξεκινούν άπό ώρι
σμένες άπίθανες έκ πρώτης οψεως λε
πτομέρειες...

Πριν άφήσωμε τήν γέφυρα τού Άξιου, 
θά πρέπει νάσημειώσωμε δτι τούς χειμερι
νούς μήνες έχει μόνιμη σχεδόν όλκτθηρότητα 
καί δταν άκόμη τό υπόλοιπο οδόστρωμα 
είναι στεγανό. Συμβαίνει δηλαδή τις περισ
σότερες ώρες νά «παγώνη» ή έπιφάνειά 
της καθώς τό ψυχρό ρεύμα άέρος έρχεται 
σ’ επαφή μέ τήν διάχυτη άπό ,τήν κοίτη 
τού ποταμού υγρασία. Έ να χιλιόμετρο 
μετά τήν γέφυρα τού Αξιού σταματάμε. Ό  
συνάδελφος μάς δείχνει τό σημείο δπου 
στις 11 Μαΐου 1973 βρήκε τραγικό θά
νατο άπό τροχαίο άτύχημα ό άείμνηστος 
Άντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής Στα- 
μάηος Μπογιατζής καί τραυματίστηκε 
σοβαρά ό οδηγός Χωροφύλαξ κ. Νικόλαος 
Χατζής. Ή  άναγκαστική λόγω άνωτέρας 
υπηρεσιακής βίας μεγάλη ταχύτης ένός 
περιπολικού καθώς ή ξαφνική βλάβη 
στό σύστημα άναρτήσεώς του, έδημιούρ- 
γησαν τήν μοιραία έκτροπή άπό τό οδό
στρωμα. Γιά μιά άκόμη φορά οί άμείλικτοι 
νόμοι τής φύσεως είχαν υπογραμμίσει
μέ αίμα τήν φοβερή ισχύ τους__  Ή
υπόλοιπη διαδρομή πλαισιώνεται άπό 
τρεις κόμβους. 'Ο πρώτος εύρίσκεται

Συγκοινωνιακός κόμβος τής παλαιάς έθνι- 
κής όδοΰ παρά τήν Σίνδον—Θεσ]κης.
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στό ύψος του 520οΰ χιλιομέτρου καί έχει 
τρεις άνισόπεδες διαβάσεις πού οδηγούν 
προς τόν νέο αυτοκινητόδρομο Κατερί
νης—Θεσσαλονίκης, τούς γύρω συνοικι
σμούς, καί τον άμέσως έπόμενο κόμβο 
τού 523ου χιλιομέτρου. Ό  δεύτερος 
αύτός κόμβος έξυπηρετεΐ την άδική έπι- 
κοινωνία Εύζώνων — Θεσσαλονίκης. *0 
τρίτος καί ό τελευταίος (533ον χιλιόμε- 
τρον) σχηματίζει τήν διακλάδωσι προς 
Κιλκίς. Ή  διακλάδωσις αύτή έπί τού 
παρόντος φυλάσσεται άπό τροχονόμους, 
οί όποιοι θά πρέπει να σημειωθή ότι 
ρυθμίζουν τήν κυκλοφορία μέ κίνδυνο 
της σωματικής τους άκεραιότητος. Αύτό 
άλλωστε συμβαίνει καί σέ όλα τά σημεία 
εισόδου τής συμπρωτευούσης, όπου τά 
τελευταία χιλιόμετρα τοΰ Εθνικού δι
κτύου παίρνουν άστική μορφή. Ή  ρύθμι- 
σις δμως τής κυκλοφορίας κατά μήκος 
των καθαρώς αστικών λεωφόρων είναι 
οπωσδήποτε εύκολώτερη διαδικασία. Ή  
Θεσσαλονίκη ώς γνωστόν δέχεται μεγάλη 
περιφερειακή κυκλοφοριακή πίεσι άπό 
δέκα σημεία δπου καταλήγουν οκτώ 
’Εθνικοί καί δύο ’Επαρχιακοί δρόμοι. 
Ή  κατάστασις αύτή έπέβαλε τήν συγ- 
κρότησι μιας ταχυκίνητης καί ειδικά εκ
παιδευμένης δυνάμεως Τροχαίας μέ τομέα 
ελέγχου τις πολυσύχναστες αύτές οδικές 
αρτηρίες. "Ετσι «γεννήθηκε» το Τμήμα 
Τροχαίας Προαστίων Θεσσαλονίκης πού 
είναι ή μοναδική στήν Χώρα μας 'Υπη
ρεσία Τροχαίας μέ άρμοδιότητες σέ μία 
περιοχή έξ ολοκλήρου μή άστική. Τά 
δργανά του διατρέχουν ολόκληρο τό

Ταγμ]ρχης κ. Νικόλαος Δαφνδς. Διοι
κητής Τ. Τ. Κ. Προαστίων Θεσσαλονίκης: 
«Πολλά άπό τά τροχαία άτυχήματα οφεί
λονται στήν παράλειψι των οδηγών νά 
προσαρμόζωνται μέ τις έκάστοτε κυκλο- 
φοριακές συνθήκες».

2 4 cop ο 281 χιλιόμετρα ’Εθνικού καί 32 
χιλιόμετρα Επαρχιακού δικτύου. ’Απο
στολή τους είναι νά εξασφαλίσουν άκίν- 
δυνες συνθήκες κυκλοφορίας στις χιλιάδες 
των οχημάτων πού έχουν προορισμό ή 
αφετηρία τήν Θεσσαλονίκη καθώς καί 
διάφορα άλλα σημεία τού Ελληνικού, 
Βαλκανικού, καί υπολοίπου Ευρωπαϊκού 
χώρου. Οί προσπάθειές τους γίνονται

περισσότερο απίθανες τις νυκτερινές ώρες, 
δταν διευθύνουν τήν κυκλοφορία στήν 
σκοτεινή άσφαλτο μέ ειδικές έξαρτήσεις 
—άνακλαστήρες καί φορητούς φακούς—ση
ματοδότες. ’Αλλά τό άποκορύφωμα των 
προσπαθειών τους συμπίπτει μέ τήν χει
μερινή περίοδο, δταν οί συχνοί επισκέ
πτες τής Μακεδονικής φύσεως, δηλαδή 
ή ομίχλη, οί βροχές, οί παγετώνες, καί 
τά χιόνια δημιουργούν σοβαρά κυκλοφο- 
ριακά προβλήματα. "Οπως μάς είπε ό 
Διοικητής τοΰ Τμήματος Τροχαίας Προ
αστίων Θεσσαλονίκης Ταγ)ρχης κ. Ν. Δα- 
φνάς, πολλά άπό τά άτυχήματα τά όποια 
συμβαίνουν στήν περιοχή του έχουν σχέ- 
σι μέ τήν παράλειψι τών οδηγών νά προ- 
σαρμόζωνται μέ τις έκάστοτε κυκλοφο- 
ριακές συνθήκες. Ό  ίδιος προσέθεσε 
έπίσης δτι τήν τελευταία 5ετία στήν δια
δρομή τών 33 χιλιομέτρων πού προανα- 
φέραμε, συνέβησαν τά έξής άτυχήματα: 
33 θανατηφόρα, 249 σωματικών βλαβών 
καί 615 υλικών ζημιών, μέ θύματα 36 
νεκρούς καί 476 τραυματίες. Καί ό 
κ. Ταγματάρχης κατέληξε ώς έξής:
«Αισθάνομαι τήν άνάγκην νά έκφράσω 
τήν βαθεϊαν λύπην τής ύπηρεσίας μου 
διά δλα αύτά τά άτυχήματα τά όποια 
έπληξαν πολλάς Έλληνικάς οικογένειας.
Συγχρόνως πρέπει νά έξάρω καί τάς 
φιλότιμους προσπάθειας τών ύφισταμέ- 
νων μου οί όποιοι πράττουν παν τό άν- 
θρωπίνως δυνατόν διά τόν περιορισμόν 
τών άδικων ανθρωποθυσιών εις τήν 
άσφαλτον__ ».

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Μέ τό σημερινό σημείωμά μας έγινε 
καί ή όλοκλήρωσις τής συνοπτικής πε
ριγραφής τών κυκλοφοριακών συνθηκών 
ένός μεγάλου αυτοκινητοδρόμου ό όποιος 
συνδέει τήν πρωτεύουσα μέ τήν συμπρω
τεύουσα. Στά 533 χιλ. τής διελεύσεώς του 
άπό 8 Νομούς αστυνομεύεται άπό 1 'Υπο
διεύθυνσή 5 Τμήματα, καί 8 Σταθμούς 
Τροχαίας. "Ολες αυτές οί 'Υπηρεσίες 
μέ τά υπάρχοντα στήν διάθεσί τους μέσα, 
δίνουν μία σκληρή καί, συνάμα ανθρωπι
στική μάχη, στήν προσπάθειά τους 
νά περιορίσουν τήν άστείρευτη δυστυχώς 
αιμορραγία τής άσφάλτου. Πώς θά άντι- 
μετωπισθή άποτελεσματικώτερα τό πρό
βλημα ύστερα μάλιστα άπό τήν βαθμιαία 
διόγκωσι τού κυκλοφοριακοϋ ρεύματος 
κατά μήκος τού μεγάλου αυτού δρόμου; 
Πριν άπό ένα περίπου χρόνο, δταν ξεκι
νήσαμε τό οδοιπορικό μας, είχαμε ζητή
σει τήν γνώμη τού τότε Διευθυντοΰ τής 
Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Προαστίων 
Πρωτεύούσης καί σημερινού Άνωτέρου 
Διοικητοϋ Χωροφυλακής τής Κεντρικής 
Μακεδονίας Συνταγματάρχου κ. Γ. Μα- 
νωλάκου. Ό  κ. Συντ)οχης, μεταξύ τών 
άλλων, είχε τονίσει τότε καί τά έξής:

« Ή  ’Εθνική οδός ’Αθηνών—Θεσ
σαλονίκης, είναι άναμφισβητήτως 
ή σπονδυλική στήλη τού οδικού 
δικτύου τής 'Ελλάδος. "Οτε κατε- 
σκευάσθη, άνταπεκρίνετο εις τάς 
κυκλοφορ ιακάς συνθήκας τής έπο- 
χής έκείνης, πλήν δμως σήμερον 
τά πράγματα έχουν ΰποστή μεγά- 
λην μεταβολήν. Είς τούτο συνέ-

βαλον τά μέγιστα αί πληθυσμια- 
καί μεταδομήσεις, ή ταχύρρυθμος 
οικονομική άνάπτυξις τής Χώρας, 
ή διόγκωσις τοΰ τουριστικού ρεύ
ματος, ή άπογείωσις τής κυκλο- 
φοριακής κινητικότητος τοΰ αύτο- 
κινήτου, καί γενικώς ή άνάπτυξις 
τής δευτερογενούς καί τριτογενοΰς 
παραγωγής είς τήν περιοχήν τής 
’Αττικής. Ή  πραγματικότης αυ
τή, έπιβάλλει δπως άπαντες οί 
άρμόδιοι φορείς, έπαναμελετήσουν 
τό δλον πλέγμα τής οδού αύτής, 
ώστε νά διασφαλισθή τό αίσθημα 
οδικής άσφαλείας τών διακινου- 
μένων οδηγών, άλλά καί γενικώς 
νά έπιτευχθή ή ένεστωποίησις 
καί μελλοντοποίησις τής οικονο
μικής ύπάρξεως τής όδοΰ αύτής 
χάριν τού Δημοσίου συμφέροντος».

Μετά τήν όλοκλήρωσι τής έρεύνης μας, 
ζητήσαμε τήν γνώμη τού μέχρι προ τίνος 
Άνωτέρου Διοικητοϋ Χωροφυλακής Θεσ
σαλίας καί σημερινού Διευθυντοΰ Στρα
τολογίας τοΰ ’Αρχηγείου Συνταγματάρ
χου κ. Παν. Τσικούρη. 'Ο κ. Συνταγμα
τάρχης, άφοΰ έσκιαγράφησε τις μελλον
τικές διαστάσεις τοΰ προβλήματος, ύπέ- 
δειξε ώρισμένους τρόπους γιά τήν άπο- 
τελεσματική άντιμετώπισί του. Συγκε
κριμένα μάς είπε τά έξής:

«Τό πρόβλημα τής Τροχαίας Κι- 
νήσεως άπασχολεϊ σήμερον λίαν 
σοβαρώς τάς 'Υπηρεσίας τοΰ Σώ
ματος, καί θέλει καταστή έτι σο- 
βαρώτερον είς τό άμέσως προσε
χές μέλλον. Μέ τά σήμερον υφι
στάμενα δεδομένα, δυνάμεθα νά 
προβλέψωμεν μετά βεβαιότητος 
δτι είς τήν Χώραν μας τό έτος 
1980, ό αριθμός τών κυκλοφο-

ρούντων αύτοκινήτων θά ΰπερβή 
τό 1.000.000, ένώ ό άριθμός τών 
αύτοκινήτων τών άλλοδαπών του
ριστών θά άνέλθη είς 1.500.000. 
Έ κ  παραλλήλου ή άνεπάρκεια τοΰ 
όδικοΰ δικτύου τής Χώρας μας, μέ 
τήν μή ικανοποιητικήν σήμερον κυ
κλοφορ ιακήν άγωγήν τοΰ Έλλη- 
νος όδηγοΰ, καί τήν αΰξησιν τών 
διανυομένων άποστάσεων ύφ’ έκά- 
στου αύτοκινήτου, συνθέτουν τό 
μέγεθος καί τήν έκτασιν τοΰ προ
βλήματος. Φρονώ δτι είς τήν επι
τυχή άντιμετώπισιν τοΰ προβλή
ματος, θέλουν συμβάλλει άποτε- 
λεσματικώς καί τά έπόμενα μέ
τρα: 'Η  άνάθεσις τής άστυνομεύ- 
σεως τής Τροχαίας Κινήσεως έπί 
τοΰ πρωτεύοντος Έθνικοΰ δικτύου 
τής Χώρας (Άθήναι—Θεσσαλονίκη, 
Άθήναι—Κόρινθος—Πάτραι κ.λ.π.) 
είς άποκλειστικώς προς τοΰτο 
'Υπηρεσίας Τροχαίας. Ή  έπάν- 
δρωσις τών 'Υπηρεσιών Τροχαίας 
δι’ έπαρκοΰς καί καταλλήλου προ- 
σωπικοΰ (γλωσσομαθούς, έχοντος 
τεχνικάς γνώσεις κ.λ.π.). 'Ο έφο- 
διασμός τών 'Υπηρεσιών Τροχαίας 
διά τοΰ άναγκαίου έκάστοτε τε
χνικού έξοπλισμοΰ. Ή  δημιουργία 
Κεντρικού Μηχανογραφικού άρ- 
χείου τροχονομικών παραβάσεων, 
καί ή θέσπισις αύστηροτέρων ποι
νών διά τούς ύποτρόπους παραβά- 
τας οδηγούς. Κατάρτισις καί διο
ρισμός βαθμοφόρων τής Χωροφυ
λακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων 
ώς «πραγματογνώμων τροχαίων 
άτυχημάτων» διά τήν επιστημονι
κήν διερεύνησιν παντός τροχαίου 
άτυχή ματος__ ».
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Τό Γερμανικόν ’Αρχαιολογικόν Ίν- 
στιτοϋτον ’Αθηνών έώρτασεν έπισήμως 
από 8—15 ]10 ]74 τήν ΙΟΟήν έπέτειον 
άπό της ίδρύσεώς του. Τήν 8-10-1974 
έγένετο ή έναρκτήριος πανηγυρική συν- 
εδρίασις των έορταστικών έκδηλώσεών 
του εις τήν αίθουσαν της ’Αρχαιολογι
κής 'Εταιρίας ’Αθηνών. Εις αυτήν 
παρέστησαν πολλοί "Ελληνες καί ξέ
νοι επίσημοι μεταξύ τών οποίων καί 
ό Γερμανός Υφυπουργός εξωτερικών 
κ. Χάνς Γκεόργκ Ζάχς. 'Ομίλησαν ό 
Πρόεδρος καί ό Διευθυντής τοϋ Γερμα
νικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών, Καθηγηταί 
κ.κ. Βέρνερ Κραΐμερ καί Οΰλφ Γιάν- 
τσεν, ό Γερμανός Υφυπουργός Δρ κ. 
Χάνς Γκεόργκ Ζάχς καί ό εκπρόσωπος 
τών Γερμανικών ’Αρχαιολογικών ’Ιν
στιτούτων Καθηγητής κ. Κούρτ Μπίτ- 
τελ. Τήν έπομένην οί σύνεδροι μετέβησαν 
εις τόν χώρον της ’Αρχαίας ’Ολυμπίας— 
όπου, ώς γνωστόν, υπάρχει ένα δεύτερον 
κτίριον τοϋ Γερμανικού ’Αρχαιολογικού 
’Ινστιτούτου—προς παρακολούθησιν τών 
έργασιών τού έκεϊ όργανωθέντος 3η- 
μέρου διεθνούς επιστημονικού συμπο
σίου. Έλαβον μέρος εις αύτό (100) περίπου 
άρχαιολόγοι διαφόρων χωρών καί έπρα- 
γματοποιήθησαν (19) διαλέξεις. ’Από ελ
ληνικής πλευράς μετέσχον καί ώμίλησαν 
οί Καθηγηταί Πανεπιστημίου κ.κ. Ό ρ- 
λάνδος, Κοντολέων κ. ά,

Τό Γερμανικόν ’Αρχαιολογικόν Ίν- 
στιτοΰτον ’Αθηνών άρχισε να λειτουργή 
από τό 1859 ώς κλάδος τού Γερμανικού 
’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Ρώμης. ’Α
πό τό 1884 όμως έγινε Παράρτημα έξαρ- 
τώμενον άμεσα άπό τό Γερμανικόν ’Αρ
χαιολογικόν Ίνστιτοϋτον τού Βερολίνου, 
πού είναι άνεξάρτητον επιστημονικόν 
"Ιδρυμα καί υπάγεται διοικητικούς εις 
τό 'Τπουργειον ’Εξωτερικών Δυτικής 
Γερμανίας. Έκτίσθη τό 1888 μερίμνη 
τού ’Αρχαιολόγου Σλήμαν, βάσει σχεδίων 
τού Άρχιτέκτονος Δαϊρπφελντ πού 
έξετελέσθησαν άπό τόν Τσίλερ. Με
τά τόν θάνατόν του περιήλθε τούτο 
είς τήν θυγατέρα του Άνδρομάχην 
Μελά άπό τήν όποια τό ήγόρασε τό 1899 
τό Γερμανικόν Κράτος. Στεγάζεται είς

1874 -1974 
1 0 0  χ ρ ό ν ι α  

πολύτ ι μης  
προσφοράς

Ά ν ω : Τό κτίριον όπου στεγάζεται 
τό ’Ινστιτούτο.

Μέγαρον νεοκλασσικοΰ ρυθμού πού εΰ- 
ρίσκεται είς Αθήνας έπί τών οδών Φει- 

δίου καί Χαρ. Τρικούπη (γωνία). Α πα 
σχολεί σήμερον 20 περίπου άρχαιολό- 
γους. ’Επίσημον δργανόν του είναι τό 
Περιοδικόν «Ανακοινώσεις Γερμανικού 
Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών», 
πού έκδίδεται άπό τού 1876. Άξια 
ιδιαιτέρας προσοχής είναι ή Βιβλιοθήκη 
του πού έχει έμπλουτισθήμέ 50.000 
τόμους εκλεκτών βιβλίων, φωτογρα
φικόν τμήμα μέ 70.000 περίπου άρ- 
νητικά καί διαφάνειες, ώς καί άρχαιο- 
λογικόν έργαστήριον. Τό Γερμανικόν Α ρ 
χαιολογικόν Ίνστιτοϋτον ένήργησε πολ- 
λάς είς τήν χώραν μας άνασκαφάς. Ή  
πρώτη τοιαύτη έγινε τό 1879 εις Μενίδι 
Αττικής. Σημαντικόν σταθμόν είς τήν 
ιστορίαν του άπετέλεσε ή παρουσία τού 
άρχιτέκτονος Δαϊρπφελντ (Συμβούλου καί 
άργότερα Διευθυντοΰ αύτοϋ) ό όποιος 
έγκαταλείψας τήν Αρχιτεκτονικήν άφιε- 
ρώθη έξ ολοκλήρου είς τήν Αρχαιολο
γίαν. Συνεδέθη στενώς μέ τούς έπιφανεΐς 
άρχαιολόγους τής εποχής του Σλήμαν 
Τσούνταν κ. ά. καί έλαβε μέρος είς τάς 
άνασκαφάς Μυκηνών, Τροίας, ’Ιθάκης, 
Πύλου, Πνυκός, Κεραμεικοΰ, Άκροπό- 
λεως κ.ά. Ή  ιστορία καί ή επιστημο
νική δράσις του, πού έπετεύχθη βεβαίως 
μέ τήν συνεργασίαν έλλήνων άρχαιο- 
λόγων καί τήν συμπαράστασιν τών 
αρμοδίων Κρατικών ύπηρεσιών, συνδέεται 
στενά μέ τήν πρόοδον τής έλληνικής 
άρχαιολογίας καί τάς ένεργηθείσας είς 
τήν χώραν μας άνασκαφάς κατά τήν 
τρέχουσαν έκατονταετίαν. Τά ονόματα 
τών Διευθυντών του κ. κ. EMIL KUNZE 
καί ULF JANTZEN (1952 - 1974) 
συνδέονται στενά μέ τήν ιστορίαν καί 
τάς έν Έλλάδι άνασκαφάς του. Εΰχόμεθα 
είλικρινώς συνέχισιν τής δημιουργικής 
αύτής συνεργασίας τοϋ ’Ινστιτούτου προς 
όφελος τών χωρών μας.

Κάτω: Χώρος άνασκαφών τοϋ ’Ιν
στιτούτου στήν άρχαία ’Ολυμπία.

668



Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Α Τ Ο Σ

(7907 - 1974)
Μιά ζωή δοσμένη στην αρχαιολογία

Την 1-10-74 άπεβίωσεν ό διε
θνούς κύρους ’Ακαδημαϊκός καί 
'Ομότιμος Καθηγητής ’Αρχαιολο
γίας τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
Σπΰρος Μαρινάτος. Έποπτεύων 
καί καθοδηγών ειδικόν συνεργεϊον 
εις τόν χώρον άνασκαφών τοΰ 
’Ακρωτηρίου Θήρας, κατέπεσεν 
λόγω ΰποχωρήσεως τών χωμάτων, 
έξ άναστηλωθέντος τοίχου καί 
τραυματισθείς είς την κρανιακήν 
χώραν άπεβίωσεν. Είς τήν νεκρώ- 
σιμον ακολουθίαν πού έτελέσθη 
τήν 4-10-74 είς Θήραν, παρουσία 
έκπροσώπων τοϋ πνευματικού, επι
στημονικού καί καλλιτεχνικού 
κόσμου, προέστη ό Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Θήρας κ. Γαβριήλ.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τήν 4-11- 
1901 είς Ληξούρι Κεφαλληνίας. 
Έσπούδασε Φιλολογίαν καί ’Αρχαι
ολογίαν είς τά Πανεπιστήμια ’Αθη
νών, Βερολίνου καί Χάγης. ’Από 
τό 1919 καί εντεύθεν διετέλεσεν 
’Επιμελητής Έφορος καί Διευ
θυντής ’Αρχαιοτήτων καί 'Ιστορι
κών Μνημείων τοϋ 'Υπουργείου 
Παιδείας. ’Ενωρίς άνεκηρύχθη δι- 
δάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου Άθη-

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ ΗΡΧΙΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Μέ Προεδρικόν Διάταγμα πού έδημοσιεύθη ήδη είς τήν έφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. τ. Α' φ. 273]30-9-74) καθωρίσθη ή ΐδρυσις καί 
λειτουργία τοΰ πέμπτου κατά σειράν Πανεπιστημίου τής χώρας μας είς τήν 
άκριτικήν περιοχήν της Θράκης. Δι’ αύτοϋ ίδρύθη ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ή όποια 
άπό τόν τρέχοντα μήνα θά λειτουργήση είς Κομοτηνήν μέ (20) τακτικάς έδρας 
Ίδιωτικοΰ καί Δημοσίου Δικαίου, είς έκάστην τών οποίων συνεστήθη άνά μία 
(1) θέσις Έπιμελητοϋ καί άνά (2) δύο βοηθών, ώς έπίσης καί όκτώ (8) σπου
δαστήρια πρός πλήρη έξυπηρέτησιν τών φοιτητών τής σκληρώς δοκιμασθείσης 
περιοχής ̂ αύτής.

’Από τής ιδίας χρονικής περιόδου θά άρχίσΟ νά λειτουργή ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣχΟ Λ Η  (Πολιτικών Μηχανικών) ώς Τμήμα τοϋ αύτοϋ Πανεπιστημίου, είς 
Ξάνθην μέ Προεδρικόν Διάταγμα, δημοσιευθέν είς Φ.Ε.Κ. τ. Α' φ. 246, πού 
προβλέπει τήν ΐδρυσιν (18) δέκα όκτώ τακτικών εδρών, είς έκάστην τών 
όποιων συνιστώνται άνά (2) δύο θέσεις επιμελητών, άνά έξ (6) θέσεις βοηθών 
καί άνά δύο (2) θέσεις παρασκευαστών.

’Επίσης ίδρύθη Μαθηματικόν Σπουδαστήριον μέ μίαν (Ι)θέσιν έπιμελη
τοϋ, τρεις (3) θέσεις βοηθών καί μίαν (1) τοιαύτην διοικητικοϋ ύπαλλήλου Β' 
κατηγορίας ώς έπίσης καί δέκα έξ (16) έργαστήρια είς έκαστον τών οποίων 
συνεστήθησαν άνά δύο (2) θέσεις τεχνικών, επί συμβάσει Ίδιωτικοΰ Δικαίου 
άορίστου διάρκειας, σύμφωνα μέ τάς διατάξεις τών Ν.Δ. 385)1969 καί 1198) 
1972. Ωσαύτως συνεστήθη μία θέσις (1) διδασκάλου τεχνικών σχεδιάσεων 
καί έτέρα (1) τοιαύτη διδασκάλου Παραστατικής Γεωμετρίας.

Διά τό έπόμενον ακαδημαϊκόν έτος προβλέπεται ή ΐδρυσις καί έτέρων 
Σχολών πόύ θά είναι Τμήματα τοΰ ίδιου Πανεπιστημίου, καί είς άλλας 
πόλεις τής Θράκης όπως π.χ. ή ΐδρυσις ’Ιατρικής Σχολής είς Άλεξανδρούπολιν 
καί Κομοτινήν, ώς καί ή ΐδρυσις Πολυτεχνικής Σχολής είς Ξάνθην, σύμφωνα 
μέ τάς τελευταίας δηλώσεις πού έκαμε είς συνέντευξιν τύπου ό 'Υπουργός 
Παιδείας καί ό Γενικός Διευθυντής Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως Καθηγητής 
κ. Φατοΰρος.

'Υπολογίζεται δέ, βάσει τών σημερινών δεδομένων, δτι κατά τό τρέχον 
άκαδημαϊκόν έτος θά φοιτήσουν (200) φοιτηταί είς τήν Νομικήν Σχολήν 
Κομοτηνής καί (100) σπουδασταί είς τήν Πολυτεχνικήν Σχολήν Ξάνθης, 
παρά τάς ύπαρχούσας δυσχερείας άπό άπόψεως διδακτικού καί διοικητικοϋ 
προσωπικοΰ, ώς έπίσης καί κ’αταλλήλων κτιριακών έγκαταστάσεων.

νών, ένώ άπό τοΰ 1939 διετέλεσε 
τακτικός καθηγητής τής ’Αρχαιο
λογίας καί Πρύτανις αύτοϋ (1958- 
1959). Διετέλεσεν έπίσης μέλος 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών άπό τοΰ 
1955 μέχρι τοϋ θανάτου του ώς 
καί Διευθυντής τής Γενικής Διευ- 
θύνσεως ’Αρχαιοτήτων καί Άνα- 
στηλώσεων.

Έλαβε μέρος είς πολλά διεθνή 
άρχαιολογικά συνέδρια ώς έκπρό- 
σωπος τής χώρας μας. Έδίδαξεν 
είς πολλά Πανεπιστήμια τής άλλο- 
δαπής.

Διά τήν έξαιρετικήν του δράσιν 
είς τόν χώρον τής έπιστήμης, έτιμή- 
θη μέ έλληνικά καί ξένα παράσημα. 
Συνέγραψε πολλά έπιστημονικά 
συγγράμματα καί μονογραφίες. Πε
νήντα περίπου άπό τά έργα του 
άναφέρονται είς τόν Μινωϊκόν, 
Μυκηναϊκόν, Κυκλαδικόν καί Αί- 
γηιτικόν πολιτισμόν καί ρίχνουν 
νέον φώς είς" τήν προϊστορίαν τής 
Ελλάδος καί τής λεκάνης τοΰ Αι
γαίου. Ή το  φλογερός, όραματι- 
στής, άνάστημα έπιστημονικόν πού 
λόγω τών προσόντων του, κατέστη 
σύμβολον καί έπεβλήθη είς τήν 
συνείδησιν τής διεθνοΰς έπιστημο- 
νικής κοινωνίας. 'Υπήρξε στοιχεΐον 
γονιμότητος διά τήν ’Αρχαιολογίαν 
τής έποχής του. Συνέβαλεν είς τήν 
κίνησιν τών ιδεών καί άφησε ση
μαντικόν έργον καί παράδειγμα 
εργάτου τής έπιστήμης πού έμπνέει 
καί προβληματίζει. Αί άπόψεις καί 
θέσεις του άναφορικά μέ τήν παλαιο
λιθικήν καί μεσολιθικήν έποχήν, ή 
μέθοδος καί ή τολμηρότης τών 
σχεδιασμών του διά τήν άποκάλυ- 
ψιν τοΰ συναρπαστικοΰ άρχαίου 
κόσμου κυρίως τής Θήρας όπου 
είργάσθη έπί δεκαετίας, ή άνακά- 
λυψις τών ύστερομινωϊκών τάφων 
είς Κεφαλληνίαν, ό έπακριβής προσ
διορισμός τοΰ πεδίου τής μάχης τών 
Θερμοπυλών καί αί έπιτυχεΐς άνα- 
σκαφαί του είς τήν 'Ομηρικήν Πό
λον, τάς Μυκήνας, τόν Μαραθώνα, 
τήν Κνωσόν καί Φαιστόν (Κρήτης), 
έφεραν είς φώς πολύτιμα στοιχεία 
καί ήνοιξαν νέους ορίζοντες είς τήν 
άρχαιολογικήν σκέψιν. Τό ονομά 
του συνεδέθη άδιάσπαστα μέ τήν 
Θήραν τοΰ 16ου π.Χ. αίώνος, αί 
άποδοτικαί άνασκαφαί τής όποιας 
έπεσφράγισαν τό τεράστιον άρχαιο- 
λογικόν του έργον. Διότι μέ τάς τοι
χογραφίας καί τά άλλα άρχαιολογι- 
κά ευρήματα συνάγονται συμπερά
σματα, τά όποια πέραν τής καλλι
τεχνικής των άξίας, έρμηνεύουν 
γεγονότα τοΰ κόσμου τοΰ Αιγαίου 
καί τής Λιβύης.

Έ τσ ι ό έπιστήμων πού έπί 10ε- 
τίαν διηύθυνε τήν ’Αρχαιολογικήν 
Υπηρεσίαν τής χώρας, άνεκάλυψε 
καί ερμήνευσε πολύπλευρα ένα 
μνημειώδη άρχαΐον πολιτισμόν. 
’Εξήγησε βασικά τής άρχαιολογίας 
θέματα καί έφώτισε βαθύτερα τήν 
'Ελληνικήν Ιστορίαν μέ τά έπι
στημονικά του ταξείδια είς τό 
άπώτατον άρχαΐον Ελληνικόν πα
ρελθόν, τήν συνεπή καί γόνιμον 
προσφοράν του.

Ά ς  είναι ή μνήμη του αίωνία.
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έπιθεώρηαι
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Η ΟΜΑΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Ν Ι Κ Η Τ Ρ Ι Α  

ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΜΕ ΑΡΗΝ ΚΑΙ ΠΑΟΚ

Μετάβασι καλής θελήσεως στην συμ
πρωτεύουσα έπραγματοποίησε μεταξύ 12 
καί 13 ’Οκτωβρίου ή όμάς μπάσκετ τής 
Χωροφυλακής, ή οποία έδωσε έκει δύο 
φιλικούς αγώνες μέ τις αντίστοιχες ομά
δες τοΰΑΡΕΩΣ καί τοϋ ΠΑΟΚ. Τά ιστο
ρικά καί δημοφιλή αύτά Σωματεία, έδέ- 
χθησαν μέ συγκινητική προθυμία την 
πρότασι τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής 
γιά τήν πραγματοποίησι των δύο αύτών 
άγώνων, τά έσοδα των οποίων διετέθησαν 
υπέρ ένισχύσεως των Κυπρίων προσφύ
γων. Τό γεγονός αύτό είχε ώς άποτέλε- 
σμα νά συγκεντρωθούν πολλοί φίλαθλοι 
στό Παλαί ντέ σπόρ τής Θεσσαλονίκης, 
δπου έχειροκρότησαν μέ ενθουσιασμό 
τις ομάδες γιά τήν συμπαράστασι πρός 
τούς Κυπρίους άδελφούς, άλλά καί τήν 
εξαιρετική άπόδοσί τους. Τούς άγώνες 
παρηκολούθησαν ό Β' ’Επιθεωρητής Χω
ροφυλακής Ταίίαρχο' κ. Σόλων Βούλγα- 
ρης, εκπρόσωποι διαφόρων ’Αρχών τής 
συμπρωτευούσης, καθώς καί άρκετοί 
’Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί καί Χωρο
φύλακες τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης. Ή  πρώτη συνάντησις πού 
έγινε τό Σάββατον 12 ’Οκτωβρίου μέ τόν 
Άρην, έληξε 78—72 υπέρ τής Χωροφυ
λακής. Οί συνθέσεις τών ομάδων:

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ: Ίορδανίδης 18, 
Μπογατσιώτης 7, Γιαννουζάκος 19, Ζέρ- 
βας 13, Τσάνταλης 14, Τσοσκούνογλου 7, 
Ραπτόπουλος.

ΑΡΗΣ: Άλεξανδρής 18, Χωλόπουλος 
27, Χατζηϊωάννου 2, Καλαντίδης 6, 
Σπάρταλης, Σπηλιώτης 1, Ρόκκας 5, 
Νάστος 6, Σκόνδρας 2, Τσακίρης. Ή

συνάντησις μέ τόν ΠΑΟΚ έγινε τή,ν Κυ
ριακή 13 ’Οκτωβρίου καί έληξε 67 — 
65 υπέρ τής Χωροφυλακής. Οί συν
θέσεις τών ομάδων:

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ: Ίορδανίδης 22, 
Γιαννουζάκος 22, Ζέρβας 3, Ραπτόπου
λος 6, Τσοσκούνογλου 6, Μπογατσιώ
της 8, Τσάνταλης.

ΠΑΟΚ: Τσομπανάκης 14, Πολίτης 
12, Καραμβέρης 18, Μπάζιος 2, Κανα- 
κάκης 8, Γκουσκούνης 5, Βασιλας, Πα- 
ρασκευας 6, Καλπίδης.

’Από τήν ομάδα τής Χωροφυλακής 
διεκρίθησαν δλοι οί παίκτες μέ κορυφαί
ους τούς Ίοοδανίδην, Γιαννουζάκον, Τσο
σκούνογλου, καί Μπογατσιώτην. ’Εντυ
πωσιακή έπίσης υπήρξε καί ή έμφάνισις 
τών δύο ομάδων τής συμπρωτευούσης 
οί όποιες έδειξαν δτι θά πρωταγωνιστή
σουν κατά τό έφετεινό πρωτάθλημα, 
Α' ’Εθνικής κατηγορίας, πού ήδη έχει 
άρχίσει. Πριν κλείσωμε τό σημείωμα αύτό 
θά πρέπει νά εύχαριστήσωμε τά Διοικη
τικά Συμβούλια τοϋ "Αρεως καί τοϋ 
ΠΑΟΚ γιά τήν αποδοχή τής προτά- 
σεως τοϋ ’Αρχηγείου καί τήν άψογη 
διοργάνωσι τών άγώνων. ’Επίσης καί 
τούς αθλητικούς συντάκτες τών έφημε- 
ρίδων τής συμπρωτευούσης «Θεσσαλο
νίκη», «Ελληνικός Βορράς» καί «Μακε
δονία» οί όποιοι αφιέρωσαν κολακευτικά 
σχόλια γιά τήν ομάδα τής Χωροφυλακής 
πριν καί μετά τούς άγώνες.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

t  *1  ‘Κ Κ ' Λ *

j& ϊ  ρ-

ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

1974-1975

Τό 'Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων έκοινοποίησε πρός τις 
Διοικητικές Υπηρεσίες του, Διευθυντάς 
Γυμνασίων κ.λ.π. πρόγραμμα τών αθλη
τικών έκδηλώσεων Μ. Έκπαιδεύσεως 
Σχολικού έτους 1974—1975. Τό πρό
γραμμα αύτό προβλέπει τήν τέλεσι άγώ
νων στίβου, ανωμάλου δρόμου, μπάσκετ, 
βόλλεϋ, ποδοσφαίρου, κολυμβήσεως, καί 
ένοργάνου γυμναστικής μέ τις εξής 
τέσσερις φάσεις: ’Εσωτερικόν πρωτά
θλημα μεταξύ τάξεων, πρωτάθλημα μετα
ξύ Σχολείων τής αύτής Διοικητικής περι
φέρειας, πρωτάθλημα μεταξύ τών νικη
τριών ομάδων τής αύτής Άνωτέρας 
Εκπαιδευτικής Περιφερείας, καί τελι
κούς άγώνες έπί Πανελληνίου επιπέδου. 
Εις τούς Πανελληνίους Σχολικούς άγώνες 
θά λάβουν μέρος οί αντιπροσωπευτικές 
ομάδες τών 10 Άνωτέρων ’Εκπαιδευτι
κών Περιφερειών τής Χώρας, καθώς καί 
μία ομάδα τής Κύπρου. Οί πρωταθλή- 
τριες ομάδες τών Πανελληνίων άγώνων 
θά μετάσχουν τών Διεθνών Σχολικών 
άγώνων οί όποιοι διεξάγονται κάθε χρόνο 
σέ διάφορες Χώρες ύπό τήν αιγίδα τής 
Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Σχολικού ’Αθλη
τισμού (I.S.F.). 'Ο τόπος καί ό χρόνος 
διεξαγωγής τών Πανελληνίων Σχολικών 
άγώνων έχει όρισθή ώς έξής: ’Ανώμαλος 
δρόμος (4.000 μ. άρρένων, 2.000 μ. θη- 
λέων) ’Αρχαία ’Ολυμπία 16 Μαρτίου 
1975. Μπάσκετ—βόλλεϋ: Άθήναι 11—13 
’Απριλίου 1975. ’Ενόργανος Γυμναστική: 
Θεσσαλονίκη 20 ’Απριλίου 1975. Ποδό
σφαιρου: Βόλος 25—27 ’Απριλίου 1975. 
’Αγώνες στίβου: Άθήναι 18 Μαΐου 1975. 
Κολύμβησις: Θεσσαλονίκη 29 ’Ιουνίου
1975.
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Μέ τήν άψογη διοργάνωσι της ΣΚΟΕ, 
διεξήχθησαν μεταξύ 13 καί 14 ’Οκτω
βρίου είς τα Σκοπευτήρια Αγίου Κοσμά 
καί Καισαριανής, οί καθιερωμένοι έτή- 
σιοι άγώνες σκοποβολής είς μνήμην τοϋ 
μεγάλου Έλληνος γυμναστοϋ Ίωάννου 
Χρυσάφη. Είς τούς άγώνες έλαβον μέρος 
δλα τά Σωματεία τοϋ Κέντρου, καθώς 
καί οι ομάδες των Πανεπιστημίων ’Αθη
νών, Θεσσαλονίκης, καί Πατρών. Τήν 
ομάδα της Χωροφυλακής άποτελοϋσαν οί 
σκοπεύτριες Ύπεν)ρχαι Νικολοπούλου 
Βασιλική καί Γαλάνη Δήμητρα, Χωρ)κες 
Καρακώστα Σπυριδούλα καί Φέκα Ελένη, 
καθώς καί οί σκοπευταί Άνθ)ρχος Γαλα- 
τιανύς Νικόλαος, 'Τπεν)ρχης Ρούσσης 
Νικόλαος, καί οί Χωροφύλακες Βασιλειά- 
δης Βασίλειος, Δημούλας Άνδρέας, Ζέρ- 
βας Νικόλαος, Ζέρβας Γεώργιος, καί 
Ήλιάδης Πελοπίδας. Ό  Μοίραρχος Κο- 
τρώνης Δημήτριος δέν έλαβε μέρος λόγω 
άσθενείας. ’Από τήν γυναικεία ομάδα 
τής Χωροφυλακής διεκρίθησαν όλες άνε- 
ξαιρέτως οί σκοπεύτριες, μέ κορυφαία 
την 'Υπεν)ρχην Νικολοπούλου, ή οποία 
στό άγώνισμα *τοϋ άεροβόλου πιστολιού 
άπέσπασε τήν πρώτη νίκη μέ 351)400. 
Έπίδοσις πού υπολείπεται κατά 1 βαθμό 
άπό τό Πανελλήνιο ρεκόρ τής Χωροφυ- 
λακος Καρακώστα. Ή  τελευταία κατε- 
τάγη δευτέρα μέ έπίδοσι 345)400. Έ ξ 
άλλου 4η καί 5η- νίκη έσημείωσαν άντι- 
στοίχως ή 'Τπεν)χης Γαλάνη (322)400) 
καί ή Χωροφύλαξ Φέκα (308)400). 
Ά ν  ληφθή ύπ’ 8ψιν ότι κατά τήν άντίστοι- 
χη περυσινή διοργάνωσι δλες οί σκοπεύ- 
τριές μας δέν είχαν ξεπεράσει τούς 300 
βαθμούς άλλά έν τούτοις είχαν πλασσα- 
ρισθή μεταξύ 2ας καί 9ης θέσεως, αύτό 
σημαίνει δτι μέσα σ’ ένα χρόνο έσημείω
σαν έντυπωσιακή έξέλιξι. Καί τό σπου
δαιότερο: Δύο άπό αύτές (Καρακώστα— 
Νικολοπούλου) ύπερέβησαν τήν έπίδοσι 
345)400 πού ήταν μέχρι τόν περασμένο 
Αύγουστο τό έπίσημο Πανελλήνιο ρεκόρ. 
"Ολα αύτά, άποτελοϋν μία σαφή ένδειξι 
δτι ή γυναικεία σκοπευτική ομάδα τής 
Χωροφυλακής έχει τήν δυνατότητα νά 
δημιουργήση υψηλότερες έπιδόσεις, ικα
νές νά προβάλουν Διεθνώς τήν 'Ελλη
νική σκοποβολή. ’Εννοείται βεβαίως δτι 
δλα αύτά είναι δυνατόν νά συμβοΰν μέ 
έντατική προπόνησι καί σωστή έφαρμογή 
τών όδήγιών τοϋ προπονητοϋ τους Μοι
ράρχου κ. Δημητρίου Κοτρώνη. ’Από τήν 
άνδρική σκοπευτική ομάδα τής Χωρο
φυλακής διεκρίθη ό άνερχόμενος μέ έκ- 
πληκτικό τρόπο τόν τελευταίο καιρό 
Χωροφύλαξ Ήλιάδης Πελοπίδας ό όποιος 
στό άγώνισμα τής Καραμπίνας «στάνταρ» 
3X20 κατετάγη δεύτερος μέ έπίδοσι 
553)600. Τήν ίδια έπίδοσι έσημείωσαν 
καί οί πρώτος Παπαχρήστος (Α.Π.) καί 
τρίτος Μάνθος (Δ.Ε.Η.),. Ή  τελική 
κατάταξις έγινε ύστερα άπό άξιολόγησι 
τής τελευταίας στάσεως (γονυπετώς). 
Ό  Χωροφύλαξ Ήλιάδης κατέλαβε καί

'Εντυπωσιακή έμφόνι- 
σις τής γυναικείας όμά- 
δος τής Χωροφυλακής.

μία 4η θέσι (άεροβόλον τυφέκιον άνδρών) 
μέ έπίδοσι 359)400. Τά υπόλοιπα μέλη τής 
άνδρικής όμάδος είχαν τήν έξής κατάταξι: 

Άεροβόλον τυφέκιον: Χωροφύλαξ Βα- 
σιλειάδης Βασίλειος (7ος), 'Υπεν)ρχης 
Ρούσσης Νικόλαος (13ος), Χωροφύλαξ 
Δημούλας Άνδρέας (21ος).

Άεροβόλον πιστόλιον: Χωροφύλακες
Βασιλειάδης Βασίλειος (8ος), Ζέρβας

Ή  Ύπεν]ρχης Νικολοπούλου, ή όποια 
διεκρίθη ιδιαιτέρως εις τούς άγώνας 
καί άπέσπασε πρώτην νίκην είς τό άε
ροβόλον πιστόλιον.

Νικόλαος (9ος), Άνθ)ρχος Γαλατιανός 
Νικόλαος (11ος) καί Χωροφύλαξ Ζέρβας 
Γεώργιος (27ος).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝ Μ ΑΡΑΘ ΩΝ ΙΟ Υ  ΔΡΟ Μ Ο Υ
Μέ συμμετοχή 65 Ελλήνων καί ξένων 

έγνωσμένης καί μή άξίας, δρομέων άντο- 
χής, διεξήχθη τήν 19 ’Οκτωβρίου Διε
θνής άγών Μαραθωνίου δρόμου στήν κλασ
σική διαδρομή του. Πρώτος έτερμάτισε 
ό Τσιμιγκάτος τής Παναχαΐκής μέ χρό
νο 2 ώρες 29.31. Τις υπόλοιπες θέσεις 
στήν πρώτη δεκάδα κατέλαβαν οί Σμίντ 
(Δυτ. Γερμανία), Άργυρόπουλος ('Ελλάς), 
Κροΰγκερ, Ρέΐτζ, ’Όρθεν (Δυτ. Γερμανία), 
Χαλικιας ('Ελλάς), Γκάπ (Δυτ. Γερμανία), 
Ψαρομιχαλάκης (Ελλάς) καί Στέφνυ 
(Δυτ. Γερμανία).

Ά πό τούς 653 δρομείς έτερμάτισαν 
519 άνδρες καί 23 γυναίκες (!) κάθε 
έθνικότητος καί ήλικίας. Ά πό Ελληνικής 
πλευράς έδημιουργήθη καί ένα πρωτότυπο 
ρεκόρ. Ή  Ζωζώ Χριστοδούλου κατώρθω- 
σε νά τερματίση μέ χρόνο 5 ώρες 1.20 
γιά νά κατακτήση έτσι τόν τίτλο 
τής πρώτης Έλληνίδος Μαραθωνοδρόμου. 
Έντύπωσι έπίσης προεκάλεσε καί τό 
γεγονός δτι ώρισμένοι δρομείς παρά τήν 
παρωχημένη ήλικία τους κατώρθωσαν 
νά τερματίσουν. Άλλά έκεΐνος ό όποιος 
κατέπληξε τούς πάντες ήταν ό ήλικίας 
95 έτών (!!!) Βορειοελλαδίτης Δημήτριος 
Ίορδανίδης. Έτερμάτισε 542ος μέ χρόνο 
6 ώρες καί 40 πρώτα λεπτά. Αύτό σημαί
νει δτι ό «παππούς άτμομηχανή» έκάλυψε 
τήν διαδρομή τών 42 χιλιομέτρων καί 
192 μέτρων μέ μέση ώριαία ταχύτητα 6,3 
περίπου χιλιομέτρων. ’Εντυπωσιακή έπί
σης ύπήρξε καί ή κούρσα τοϋ ήλικίας 63 
έτών Χρήστου Βαρτζάκη ό όποιος έτερ
μάτισε 117ος μέ χρόνο 3 ώρες 51.25. 
Δηλαδή μέ σημαντική διαφορά πριν άπό 
πολλούς άνταγωνιστάς του πού θά μπο
ρούσαν κάλλιστα νά ήταν καί έγγόνια 
του. Τί έχουν νά ποΰν γιά δλα αύτά οί 
περίφημοι δυναμικοί νέοι κα ί... ,νεάζον- 
τες τής έποχής μας;

Ό  95ούτης Δημήτριος Ίορδα
νίδης άκμαϊος πλησιάζει πρός τό 
τέρμα τής διαδρομής τοϋ Μαραθω
νίου δρόμου.

671



Χ . Α . Ν .  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙ  Ζ Η Τ Α Σ ;

Μέλη των 'Ομίλων τοϋ Τμήματος Νέων, 
άνδρών καί νεανίδων της Χ.Α.Ν. Θεσσα
λονίκης, ώργάνωσαν έπιτυχώς μέθοδον 
έργασίας μέ σκοπό τήν γνωριμία των 
νέων καί νεανίδων της Θεσσαλονίκης μέ

τήν ΧΑΝΘ, τούς στόχους καί τάς έπι- 
διώξεις της μέσα είς τά πλαίσια τοϋ 
προγράμματος λειτουργίας τοϋ Τμήμα
τός των πού άρχισε τόν περασμένο Σε
πτέμβριον. Έτοιχοκόλλήσαν άφίσες τής 
Χ.Α.Ν.Θ. μέ τόν τίτλον «ΤΙ ΖΗΤΑΣ» 
καί έμοίρασαν δωρεάν είς τούς νέους 
καί τάς νέας της πόλεως μέ τόν ίδιο 
τίτλο φυλλάδια, είς τά όποια άναλύεται 
λεπτομερώς τό πρόγραμμα δράσεως τοϋ 
Τμήματος καθ’ ομίλους (Δημοσιογραφίας, 
Λογοτεχνίας, Μουσικής, Ζωγραφικής, κ.ά). 
κατά τήν περίοδον 1974-1975. ’Αξίζει νά 
μελετηθή ιδιαίτερα ό πρόλογος τοϋ Φυλ
λαδίου «'Ένας Νέος μεταξύ μας» πού είναι 
γραμμένος άπό τόν ύπεύθυνο τοϋ Τμή
ματος κ. Κωστόπουλον, ό όποιος όρθώς 
άναφέρει, μεταξύ άλλων, δτι «οί νέοι κάθε 
λαοΰ είναι ή αίχμή κάθε προσπαθείας γιά 
τό μέλλον, είναι αύτοί είς τούς οποίους 
ή ζωή άφήνει ανεξίτηλα σημάδια μέ τις 
χαρές καί τις λύπες της». Καί προσθέτει 
δτι «τά Ελληνικά νειάτα πού έγραψαν 
σελίδες δόξης, είναι τά άκμαϊα καί δημιουρ
γικά στοιχεία τής ζωής πού όνειρεύονται 
τήν λαμπράν κληρονομιάν μας, είναι ό 
πρώτος δημιουργός καί θεμελιώδης λίθος 
τής εύτυχίας καί τής εύημερίας πού πρέ
πει νά άκτινοβολεΐ τήν άρετήν μέσα είς 
τήν κοινωνίαν».

N E W S

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  
ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Δέκα επτά (17) Κέντρα Μορφώσεως 
Γυναικών, ήλικίας 21 έτών καί άνω 
θά λειτουργήσουν, ύπό τήν αιγίδα τοϋ 
Λυκείου Έλληνίδων, είς τήν περιοχήν 
’Αθηνών κατά τήν έφετεινή χειμερινή 
περίοδο, είς τά πλαίσια τής προσπαθείας 
του πρός καταπολέμησιν τοϋ γυναικείου 
άναλφαβητισμοΰ. Είς τό πρόγραμμα'-τής 
διδακτέας ύλης περιλαμβάνονται μαθή
ματα Γεωγραφίας, 'Ιστορίας, Θρησκευτι
κών, γραφής, άναγνώσεως κ. ά. Ή  φοίτη- 
σις καί τά είδη γραφής θά παρέχωνται δω
ρεάν πρός τάς ένδιαφερομένας.

Τό Άρχεΐον Λαογραφίας τοϋ Λυκείου 
Έλληνίδων ’Αθηνών προεκήρυξε διαγω
νισμόν διά τήν συλλογήν Λαογραφικοΰ 
ύλικοΰ άπό τήν περιοχήν τών νήσων τών 
Κυκλάδων. Τό έπαλθον πού θά άπονεμηθή 
είς τόν βραβευθησό£ιενον άνέρχεται είς 
τό ποσόν τών (6.000) δραχμών. Προθεσμία 
ύποβολής καθωρίσθη ή τοιαύτη μέχρι τής 
31-3-1975. Πληροφορίαι δίνονται άπό τήν 
Γραμματείαν τοϋ Λυκείου (Άθήναι, Δη
μοκρίτου 14,) καθημερινά (10—1 π.μ.).

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  
Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ Ω Ν  Ο Δ Η Γ Ω Ν

Σέ κάθε δύσκολη γιά τόν τόπο μας 
στιγμή, τό Σώμα Έλληνίδων 'Οδηγών 
άνταπεκρίθη μέ ένθουσιασμό στό έθνικό 
χρέος. Στήν τελευταία, ωστόσο, δοκιμασία 
τής Κύπρου μας ή άνταπόκρισις αύτή ξεπέ- 
ρασε κάθε προηγούμενο. ’Από τήν πρώτη 
κιόλας στιγμή τής βάρβαρης εισβολής στό 
μαρτυρικό νησί, τό Σώμα Έλληνίδων 
'Οδηγών, έσπευσε νά κινητοποιήση τά 
μέλη του σέ μιά πρωτοφανή σέ προθυμία 
καί πατριωτικό παλμό έξόρμησι.

Τά γραφεία τοϋ Σώματος Έλληνίδων 
'Οδηγών, θύμιζαν πραγματική κυψέλη 
έργασίας.

’Αμέτρητες ήσαν οί προσφορές σέ είδος 
καί σέ χρήματα καί άρκετές οί χαρακτηρι
στικές περιπτώσεις άτόμων, πού προσήρ- 
χοντο πρόθυμα καί προσέφεραν τήν σύντα- 
ξί τους, τις ύπηρεσίες τους, προσωπικά 
τους πράγματα, άκόμη καί τόν «κουμπα
ρά» τους οί πιό μικροί.

Συνεργεία μέ πυρετώδη ρυθμό, δέχον
ταν, συσκεύαζαν καί προωθούσαν μέ 
συνεχείς άποστολές στήν Κύπρο τά προ- 
σφερόμενα είδη. Ή ταν μιά «σκυταλο
δρομία» άγάπης καί συμπαραστάσεως, 
πού γνώρισε τήν έπιδοκιμασία καί τό 
θαυμασμό τόσον τοϋ Πρέσβεως τής Κύ
πρου, όσον καί τών κρατικών παραγόντων 
καί τής κοινής γνώμης.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΗΣ

Πέρα άπό τό πατριωτικό τους χρέος, 
οί 'Οδηγοί δέν παραμέλησαν καί τά όδηγι- 
κά τους καθήκοντα. Τόν περασμένο Σε
πτέμβριο ό Κλάδος 'Οδηγών ώργάνωσε 
μέ έπιτυχία, στό Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Βάρης, τήν Δ' Πανελλήνιο Συνάντησι τών 
Στελεχών του πού είκονίζει καί ή δημοσι- 
ευομένη φωτογραφία. Πήραν μέρος σέ

αύτή 130 περίπου στελέχη άπ’ δλη τήν 
χώρα, καί ένημερώθηκαν πάνω στό και
νούργιο πρόγραμμα τοϋ Κλάδου. Στά πλαί
σια τής συναντήσεως έγινε καί ή παρου- 
σίασις τών δύο νέων βιβλίων τοϋ Κλάδου, 
πού έκυκλοφόρησαν πρόσφατα. Πρόκειται 
γιά τά βιβλία «Νέοι Δρόμοι» καί «Και
νούργια Μονοπάτια». Τό πρώτο προορί
ζεται γιά τά Στελέχη καί τό δεύτερο γιά 
τά παιδιά. Κι’ οί δύο έκδόσεις έκαναν ξεχω
ριστή έντύπωσι γιά τήν Ιδιαίτερη τυπο
γραφική φροντίδα τους καί γιά τόν πλοΰτο 
τών περιεχομένων τους. ’Ασφαλώς δέ θά 
άποτελέσουν πολύτιμα βοηθήματα τοϋ 
Κλάδου.
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Ί 4 ον

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Ν  

Τ Ζ Α  Μ Π Ο  Ρ Η  

Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ω Ν

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζουν 
τά μαθήματα πού δίδονται είς τούς 
«Μορφωτικούς Κύκλους» τής Χ.Ε.Ν. 
’Αθηνών (’Αμερικής 11) άπύ εκλεκτούς 
άνθρώπους τοϋ πνεύματος μέ τά θέματα: 
Εισαγωγή είς την Νεοελληνική ποίησι καί 
τήν Νεωτέρα Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, 
Περιφρονημένη Λογοτεχνία, Νεοελληνική 
ιδιοσυγκρασία, ή τελευταία Βυζαντινή 
’Αναγέννησις, το 'Ελληνικόν Βιβλίο».

’Επίσης μεγάλη προσέλευσις σπουδα
στών παρουσιάζεται είς τά τμήματα Καλ
λιτεχνικών ’Εφαρμογών, Κεραμικής, Ζω
γραφικής, ’Επαγγελμάτων γραφείου, καί 
Σχολήν Βιβλιοθηκάριων. Κατά τήν έφετει- 
νή περίοδο θά λειτουργήσουν (20) νέα 
τμήματα ’Αγγλικής δι’ άρχαρίους καί ύπο- 
ψηφίους Proficiency, (12) τμήματα τών 
γλωσσών ’Ιταλικής, 'Ισπανικής, Γερμανι
κής, Γαλλικής καί Ελληνικών διά ξένους, 
(16) τμήματα χειροτεχνίας καί (20) ρυθμι
κής καί γυμναστικής.

· ·

’Επιτυχίαν σημειώνουν τά έλεύθερα 
μαθήματα ψυχολογίας πού γίνονται είς τήν 
Χ.Ε.Ν. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Πραξιτέλους 152α, 
τηλ. 425-753), δπου λειτουργεί, άλλωστε 
κύκλος μαθημάτων Ελληνικής Λογοτε
χνίας καί πραγματοποιούνται είδικαί συ
ναντήσεις συμβουλευτικής γονέων. ’Επί
σης λειτουργούν τμήματα σμάλτου, χαλκού, 
μπατίκ, δέρματος, λινολέου, οικιακής 
οικονομίας, ρυθμικής —χορού, κοπτικής, 
ραπτικής, στενοδακτυλογραφίας καί έργα- 
στήρια χειροτεχνίας, δανειστική βιβλιο
θήκη, άναγνωστήριον καί έντευκτήριον 
μαθητών καί εργαζομένων. Ένώ ταυτό
χρονα όργανώνονται ειδικά προγράμματα 
καί διάφορες φιλικές συναντήσεις γιά 
παιδιά, χάριν τών οποίων λειτουργούν και 
ειδικά τμήματα.

· ·

Οί παιδικές φωλιές τής Χ.Ε.Ν. ΘΕΣ)- 
ΝΙΚΗΣ πού λειτουργούν είς τά Κέντρα 
Χαριλάου (Μαρασλή 105, τηλ. 418-311) 
καί Καλαμαριάς (Νικοπόλεως 24 τηλ. 
411-720) φιλοξενούν παιδάκια προνηπια- 
κής καί νηπιακής ήλικίας είς τά όποια 
προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες καί τρο
φοδοσίαν διά τήν έν γένει πρόοδον καί 
άνάπτυξίν των.

· ·

Μέ έπιτυχίαν συνεχίζονται είς τήν 
Χ.Α.Ν. ’Αθηνών ('Ομήρου 28) τά μαθή
ματα ’Αγγλικής καί Γαλλικής δι’ άρχα
ρίους σπουδαστάς, ώς καί έλληνικής γλώσ- 
σης δι’ άλλοδαπούς. ’Επίσης λειτουργούν 
ειδικά τμήματα Λογιστικής, Στενοδακτυ
λογραφίας, Κοπτικής-Ραπτικής ιταλικού 
συστήματος ΣΙΤΑΜ, Γυμναστικής καί 
Ρυθμικής. ’Ενώ παράλληλα γίνονται μα
θήματα ’Αγγλικής σέ ειδικά τμήματα 
προχωρημένων σπουδαστών δι’ άπόκτησιν 
πτυχίων LOW ER καί ROFICIENCT 
άπό πεπειραμένους Καθηγητάς. Πληροφο- 
ρίαι παρέρχονται είς Χ.Α.Ν. Αθηνών 
τηλ. 626-970 καί 614-944.

Πέντε χώρες τής Βορείου Εύρώπης 
(Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, ’Ισλανδία 
καί Φιλλανδία) όργανώνουν τό 14ον 
Παγκόσμιον Προσκοπικό Τζάμπορη πού 
θά πραγματοποιηθή τό έρχόμενο καλο
καίρι (29]7-7]8]75) στήν Νορβηγία. Ό  
κατασκηνωτικός χώρος τοϋ Τζάμπορη 
βρίσκεται κοντά στή πόλι ΛΙΛΛΕ- 
ΧΑΜΠΕΡ, βορείως τής Νορβηγικής 
Πρωτευούσης (Όσλο) καί καλύπτει έκτα- 
σι τριακοσίιον περίπου στρεμμάτων πού 
δέν άπέχει πολύ άπό τή λίμνη Μγιόζα 
«τοποθεσία Γιορσταντσμόεν», δπου ένώ- 
νονται δύο όρμητικά Νορβηγικά ποτάμια. 
Έ χει πολλά πλεονεκτήματα καί κυρίως 
μαγευτική θέα, ένώ όλη ή γύρω του περιο
χή μέ τά παρθένα δάση της, είναι ένας 
ιδανικός χώρος γιά έκδρομές καί ιχνη

λασίες. ΓΓ αύτό τόν λόγο, πολύ δικαίως, 
θεωρείται πώς είναι ένα άπό τά καλύτερα 
θέρετρα τής Νορβηγίας. Είναι, άκόμη, 
ένα κομμάτι έδάφους μέ παρθένες δασώ
δεις όροσειρές, πού τροφοδοτούν τήν 
διεθνή άγορά μέ πρώτες ύλες.

Στό Τζάμπορη αύτό θά λάβουν μέρος 
15.000 περίπου Πρόσκοποι Α’ τάξεως 
πού έχουν ήλικία 14 έτών καί άνω καί 
Βαθμοφόροι πού θά προέρχωνται άπό 
έκατό καί πλέον χώρες τοϋ κόσμου. Ό 
λοι αύτοϊ οί νέοι πού θά συγκεντρωθούν 
έκεϊ, .θά φιλοξενηθούν, πριν άπό τήν 
έναρξι καί μετά τήν λήξι τού Τζάμπορη, 
σέ σπίτια Σκανδιναβών Προσκόπων. 
Έλήφθη όμως μέριμνα άπό άρμοδίους 
όργανωτικούς παράγοντας τού Τζάμπορη 
νά πληροφορηθοΰν καί νά άπολαύσουν 
κατά κάποιο τρόπο καί οί πρόσκοποι έκεΐ- 
νοι τού κόσμου πού δέν θά μπορέσουν 
νά παρευρεθοΰν έκεϊ, ένα «Διεθνές άπο- 
γευματινό ’Αγέλης» ή μία «Πλήρη κατα- 
σκήνωσι» καί άλλα χρήσιμα πράγματα, 
διά μέσου ένός όργάνου έπικοινωνίας

πού λέγεται «Σύνδεσις μέ τό Τζάμπορη». 
Τό Παγκόσμιο Γραφείο σέ συνεργασία 
μέ τούς όργανωτάς τού Τζάμπορη, θά 
δίνουν λεπτομερώς χρήσιμες πληροφο
ρίες κατά τήν διάρκεια τού Τζάμπορη, 
διά μέσου τού «Δελτίου ’Ανταλλαγής 
’Ιδεών» καί άλλων μέσων έπικοινωνίας 
πού θά διατεθούν γιά τό σκοπό αύτό.

Ή  Κεντρική ’Επιτροπή τού Τζάμπο
ρη έδρεύει στή Νορβηγία. 'Η ’Επιτροπή 
Δημοσίων Σχέσεων θά έπανδρωθή άπό 
Φιλλανδούς. Ή  ’Επιτροπή τού Παγκο
σμίου Προσκοπικού Συνεδρίου (πού θά 
γίνη είς Κοπεγχάγη τό 1975) καί ή Οικο
νομική ’Επιτροπή θά έπανδρωθοΰν άπό 
Δανούς.

Μία πανοραμική άποψι τού μαγευτι
κού κατασκηνωτικοΰ χώρου πού θά λάβη 
χώρα τό Τζάμπορη.

θά παρουσιασθοΰν άπό τούς ύπευθύνους 
παράγοντας έντυπωσιακά προγράμματα, 
Ιδέες καί γεγονότα άπό τή ζωή καί τό 
έργο τού Προσκοπισμού πού θά έχουν 
γενικώτερη σημασία καί άπήχησι καί θά 
μπορούν νά βοηθήσουν μέ θετικό τρόπο 
στή θεραπεία άναγκών τής νεολαίας τής 
κοινωνίας μας. "Οσοι άπό τούς νέους, 
κυρίως, ένδιαφέρονται καί θά ήθελαν νά 
πληροφορηθοΰν περισσότερες λεπτομέ
ρειες γύρω άπό τό θέμα αύτό, μπορούν 
νά άπευθύνωνται στή διεύθυνσι:

NORDJAMB — 75, Ρ. Ο. BOX 1330.
S—111 83 STOKHOLM

SW EDEN
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"Αν έρωτηθή ένας ’Αξιωματικός, 'ϊπ α -  
ξιωματικός ή Χωροφύλαξ τί διασκεδα- 
στικό θυμάται άπό την έκπαίδευσί του 
στην Σχολή, θά άπαντήση χωρίς πε
ριστροφές : τήν αγωνία μέ την έβδομαδιαία 
έπιθεώρησι τοϋ Σαββάτου, καί τήν χαρά 
έν δψει τής Κυριακάτικης έξόδου. Σέ ίση 
περίπου μοίρα έρχονται ή ... στοίχισις καί 
τό «άναφορεΐο» μαζί μέ δλα τά σχετικά 
έπακόλουθα. ’Ενώ δλα αυτά γιά τους πολ
λούς άποτελοΰν μία άνάλογα μακρυνή ή 
πρόσφατη άνάμνησι, γιά δλους έμάς πού 
έχομε τήν φροντίδα έκδόσεως τοϋ περιο
δικού, είναι μία καθημερινή πραγματικό- 
της. Μέ τήν διαφορά δμως δτι τήν θέσι 
τής έβδομαδιαίας έπιθεωρήσεως έχει πάρει 
ή «Έπιθεώρησις Χωροφυλακής», τής 
στοιχίσεως ή διαδικασία τής ..στοιχειοθε
σίας, τοϋ «κασσέ», καί τοϋ «μοντάζ», καί 
τοϋ «άναφορείου» ό ...άρχισυντάκτης. "Οσο 
γιά τήν χαρά τής έξόδου, έμεϊς τήν δοκι
μάζομε κάθε μήνα δταν βγαίνομε άπό τό 
τυπογραφεΐον έξουθενωμένοι άπό τά τρε
χάματα καί τίς άναθυμιάσεις τοϋ άντιμο- 
νίου, άλλά νικηταί καί τροπαιοΰχοι μέ τό 
φρεσκοτυπωμένο περιοδικό ύπό μάλης...
’Ά ς μάς συγχωρήσουν οί άγάπητοί άνα- 
γνώστες γιά τά τελευταία αύτά έπίθετα 
πού χρησιμοποιήσαμε γιά τόν έαυτό μας. 
Δέν είναι κοσμητικά άλλά ένδεικτικά γιά 
τίς προσπάθειες πού καταβάλλομε, καί 
δικαιολογητικά γιά τίς μικρές ή μεγαλύτε
ρες άτέλειες πού ενδεχομένως νά έμφανί- 
ζωμε κατά καιρούς. ’Εν πάση περιπτώσει 
ή σημερινή υπηρεσιακή μας άπασχόλησις 
έχει, έστω καί μέ μεταφορική έννοια, ώρι- 
σμένα κοινά σημεία μέ τήν ζωή τών έκπαι- 
δευομένων μαθητών τών διαφόρων Σχο
λών. ’Ιδού ώρισμένες «ομοιότητες». Δό
κιμοι ’Αξιωματικοί, 'ϊπαξιωματικοί ή 
Χωροφύλακες έκεΐνοι. Δόκιμοι έκδοτες, 
Διευθυνταί συντάξεως, άρχισυντάκτες καί 
συντάκτες έμεϊς. Περιωρισμένοι έκεΐνοι 
σέ θαλάμους καί μελετητήρια; ’Απομονω
μένοι έμεϊς τίς περισσότερες ώρες καί μέ... 
βάρδιες στις σοφίτες τοϋ ’Αρχηγείου δπου 
βρίσκομε τήν πολυπόθητη ήσυχία γιά νά 
συντάξωμε τά χειρόγραφά μας. 'Η  πε
ρίεργη αύτή άλλαγή φρουράς μεταξύ σοφί
τας, τυπογραφείου καί τοϋ συνηθισμένου 
Γραφείου μας είναι έπιβεβλημένη έκ 
τών πραγμάτων. Στήν πρώτη διατύπω- 
νομε τίς σκέψεις μας μέ χειρόγραφο τρόπο, 
στο δεύτερο άπλώς τίς.. τυπώνομε ένώ 
στο έπίσημο Γραφείο μας δεχόμαστε 
χωρίς ... τυπικότητες τούς φίλους μας ή 
τά τηλεφωνήματά τους. Ή  ίδια περίπου 
άλλαγή ισχύει καί μέ τίς άδειές μας. Μέ 
τήν διαφορά δμως δτι έδώ οί βάρδιες δέν 
ύπολογίζονται μέ ώρες, άλλά μέ λίγες ήμέ- 
ρες. Διαφορετικά, σέ περίπτωσι μηνιαίας 
άπουσίας τοϋ προσωπικού, τό περιοδικό 
μας θά άπουσίαζε άπό τήν κυκλοφορία 
διπλάσιο καί ίσως παραπάνω χρόνο. 
Τό εύτύχημα γιά τήν μικρή μας οικογέ
νεια είναι δτι μεταξύ τών μελών της έπι- 
κρατεΐ άπόλυτη άλληλεγγύη. Τόν περα
σμένο ’Ιούλιο ένας άπό τούς συνεργάτας 
έζήτησε δνθήμερη άδεια έπειδή είχε νά 
τακτοποιήση έπείγουσα άτομική του έργα- 
σία στή Ρόδο. ’Εμείς τόν πείσαμε νά ζη- 
τήση 1 δνθήμερη ώστε νά παρατείνη τήν 
παραμονή του κοντά στήν οίκογένειά του 
πού παραθέριζε έκεΐ. Καί μία μικρή πα- 
ρένθεσις: ό συνάδελφος διαθέτει μία Ιδιό
κτητη έξοχική βίλλα....προικώας προε- 
λεύσεως. Θά είχε διανύσει 7 ή 8 ήμέρας 
άδεια δταν ένα πρωϊνό έζήτησε νά μάς ίδή 
ό Διευθυντής. Χωρίς περιστροφές μάς 
είπε μ’ ένα αινιγματικό χαμόγελο:

'  9  > r β ,^τι/^/ΐίο ιι/ω τ α/ιο im  u w a ifkm i
f y j o i i y j a nτων

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

674



—Παιδιά ό συνάδελφός σας έζήτησε νά.. 
—Μετά χαράς νά πάρη καί άλλη άδεια τον 
διέκοψε—κακώς—ένας άπό εμάς. 'Ο προϊ
στάμενος προσποιήθηκε δτι δέν ενοχλήθηκε 
άπό τήν διακοπή.
— Εννοώ δτι ζητάει νά πάρετε καί εσείς 

άδεια είπε μέ τό ίδιο αινιγματικό χαμό
γελο. ’Επειδή έκυκλοφόρησε ήδη τό περιο
δικό, προσωπικά δέν έχω άντίρρησι νά 
πάρετε άπό 5 ήμέρες. Φυσικά αν θέλετε...

’Ανταλλάξαμε δλοι μία φευγαλέα ματιά 
γεμάτη σημασία. "Αδεια καθ’ ΰπαγόρευσιν 
τοϋ συναδέλφου πήγαινε πολύ...Πολύ γρή
γορα δμως βεβαιωθήκαμε δτι άδίκως τον 
είχαμε παραξηγήσει. Ό  Διευθυντής, άφοϋ 
διασκέδασε λίγο μέ τήν άμηχανία μας, 
ανήγγειλε τό έξης καταπληκτικό: ό συνά
δελφος μάς καλοΰσε γιά φιλοξενία στην 
βίλλα του (!). Τό τί έπακολούθησε είναι 
εύνόητο. Σέ λίγα λεπτά είχε συγκροτηθή 
κιόλας τριμελής άποστολή γιά την Ρόδο. 
Δέν άπόμενε παρά τό άεροπορικό...πήδημα. 
Ετοιμάστηκαν οί άδειες, βγήκαν τά 
εισιτήρια καί τό επόμενο πρωινό ξεκινήσαμε 
μέ τήν πρώτη πτήσι τής «’Ολυμπιακής». 
Στις οκτώ περίπου είχαμε φθάσει στον 
προορισμό μας. Καί έξηγούμεθα: δχι στον 
τελικό άλλά τό άεροδρόμιο. ’Από έκεϊ 
μέχρι τό δμορφο ήσυχαστήριο τοϋ συνα
δέλφου, είχαμε πολλές ενδιάμεσες καθυ
στερήσεις. Αιτία: οί συνάδελφοι καθώς καί 
οί δεκάδες γνώριμοι ένός άπό τά μέλη τής 
συντροφιάς μας πού είχε προϋπηρετήσει

στήν Ρόδο. Παντού τά ίδια εύχάριστα. 
Θερμές χειραψίες, χαμόγελα έκπλήξεως, 
συστάσεις καί φιλοφρονήσεις μέ άνωτέρους, 
όμοιοβάθμους καί κατωτέρους. Συγκινητι
κές καί άληθινά άνθρώπινες οί έπαφές μας. 
Δεκάδες οί προσκλήσεις γιά τό συνηθισμέ
νο «κέρασμα» ή έπίσημο τραπέζι. Ά πό 
τό συγκινητικό κάθε φορά άδιέξοδο μάς 
έβγαζε ή παρουσία τοϋ επίσημου Α μφι
τρύωνα συναδέλφου, καθώς καί ή διαβε- 
βαίωσίς μας δτι είχε μόλις προηγηθή κά
ποιος καφές, κάποιο τσιγάρο ή άναψυκτι- 
κό. "Αν είχαμε άποδεχθή δλες τις προτά
σεις, ή γαστρορραγία καί ή φαρυγγίτιδα θά 
ήταν οί πιθανώτερες συνέπειες γιά εμάς. 
Τήν προτελευταία ήμέρα, έκεί πού μοιρα
ζόμαστε τις εύχάριστες ώρες μας μεταξύ 
βίλλας, πλάζ, άξιοθεάτων, καί Αστυνομι
κών καταστημάτων τής Ρόδου, Θυμηθή
καμε κάτι πού είχαμε άδικαιόλογητα 
παραμελήσει: νά σκαρώσωμε ένα «θέμα» 
γιά τό περιοδικό μας. Άλλά ό διαθέσιμος 
χρόνος ήταν έλάχιστος καί οί έμπειροι 
φωτογράφοι τοϋ Αρχηγείου εκατοντάδες 
ναυτικά μιλιά μακρυά μας. 'Ύστερα άπό 
λιγόλεπτη σύσκεψι, βρήκαμε τήν λύσι. 
Θά κάναμε ένα ρεπορτάζ — άστραπή 
στήν Σχολή Χωροφυλακής Ρόδου. Θέμα: 
οί Δόκιμοι Χωροφύλακες. Ά μ ’ έπος 
καί άμ’ έργον, σπεύσαμε στήν Σχολή. 
"Αν καθυστερούσαμε έστω καί μισή ώρα, 
θά συναντούσαμε μόνο τόν... . ’Αξιωμα
τικό ύπηρεσίας. Οί Δόκιμοι είχαν άθλο-

παιδιές καί έν συνεχεία έξοδο. Εύτυχώς 
τούς πετύχαμε έπάνω στήν πιο κατάλληλη 
ώρα. Διασκορπισμένους στις αθλητικές 
έγκαταστάσεις τής Σχολής νά παίζουν 
ποδόσφαιρο, βόλλεϋ, μπάσκετ, πίγκ—πόγκ 
κ.λ.π. Δίπλα άπό τόν προθάλαμο τοϋ 
Διοικητηρίου, σ’ ένα εύρύχωρο δωμάτιο 
πού θά μπορούσαμε νά τό ποΰμε ύποτυ- 
πώδες κλειστό «μίνι γυμναστήριο», με
ρικοί Δόκιμοι παίζουν μποξ, κάνουν λα
βές προπονήσεως ζίου—ζίτσου καί 'Ελ
ληνορωμαϊκής πάλης, άνοίγουν ελατήρια, 
ή άνυψώνουν ελαφρά βάρη. Ό  Αξιωμα
τικός Υπηρεσίας Άνθ)ρχος κ. Νικόλαος 
Γαλατιανός, μάς εξηγεί δτι οί Δόκιμοι 
αύτοί είναι άναγνωρισμένοι άθληταί. ’Επί
σης δτι ή ιδέα γιά τό πρόχειρο αύτό 
γυμναστήριο ξεκίνησε άπό τόν τέως 
Διοικητή τής Σχολής—σημερινό Διοικητή 
τής Δ.Χ. Ρόδου—Άντισυνταγματάρχην 
κ. Δημήτριον ’Ελευθερίου. Οί συνάδελφοι 
πού άπεφοίτησαν άπό τήν Σχολή Α ξιω 
ματικών Χωροφυλακής μεταξύ 1965-1969, 
θά θυμούνται άσφαλώς τόν τότε Μοίραρχον 
καί πάντα σπόρτσμαν κ. ’Ελευθερίου ό 
όποιος έχει έντυπωσιάσει πολλούς δχι 
μόνο γιά τήν πολύπλευρη άθλητική του 
κατάρτισι, άλλά καί τήν καταπληκτική 
του δεξιοτεχνία στο μονόζυγο καί τήν 
καθημερινή του άσχολία μέ τούς δρόμους 
αντοχής καθώς καί τις ρίψεις. Ά πό τόν 
άθλητικό οργασμό πού συναντήσαμε εί
χαμε έξασφαλίσει πρώτης τάξεως φωτο-

Χαρακτηριστικά στι
γμιότυπα άπό τήν 
ζωή και τήν έκπαί- 
δευσι των Δοκίμων 
Χωροφυλάκων ε ις  
Π . Σ . Ο . Χ .  Ρόδου.
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γραφικά θέματα. Άλλα τόν πρώτο ενθου
σιασμό διαδέχθηκε ή άπαγοήτευσις. Οί 
ιδιωτικές μηχανές μας δέν είχαν τα άπα- 
ραίτητα φλας για τα εσωτερικά «ενστα
ντανέ». Γρήγορα δμως βρέθηκε 6 «άπό 
μηχανής θεός» κατά τά άλλα μανιώδης 
έρασιτέχνης φωτογράφος Μοίραρχος κ. Σε
ραφείμ Παπαλιανός. ’Ανέσυρε άπό τό 
Γραφείο τό—δπως έχαρακτήρισε—«μόνι
μο έξάρτημα τοϋ έαυτοϋ του», καί άπό 
κοινού αρχίσαμε νά σκοπεύομε άλλοτε 
μέ φλάς τούς έντός έκτός καί έπί τά άθλη- 
τικά άσχολουμένους Δοκίμους. Μερικοί 
άπό αυτούς ξαφνιάζονται. Άλλοι προσ
ποιούνται δτι άδιαφοροϋν γιά τον φακό. 
Ά πό την όλιγόλεπτη παρακολούθησι δια
φόρων άθλοπαιδιών έσχηματίσαμε τήν 
γνώμη δτι πολλοί άπό τούς Δοκίμους 
μπορούν νά γίνουν σπουδαίοι άθληταί. 
Έ π ί παραδείγματι οί ποδοσφαιρισταί 
’Ιωάννης Καψάλης καί Αθανάσιος Μα- 
τρακούκας, ό μπασκετμπωλίστας ’Ιωάν
νης Άδαμίδης, οί πυγμάχοι Ευάγγελος 
Μαργαρίτης, Χαράλαμπος Άντωνόπου- 
λος καί Τρακάλας, οί παλαισταί Ελληνο
ρωμαϊκής Δημοσθένης Ζάχος καί ένδε- 
χομένως καί άλλοι, μπορούν κάλλιστα 
νά πλαισιώσουν τις άντίστοιχες ομάδες 
τού Σώματος. Μέ μερικές άκόμη φωτο
γραφίες τελειώνομε τήν πρώτη επαφή μας 
μέ τούς Δοκίμους. Δέν τούς άπασχολοΰμε 
άλλο γιατί σεβόμαστε τήν πολύτιμη 
έξοδό τους. Τό έπόμενο πρωινό—τελε- 
ταία ή μέρα τής παραμονής μας στήν 
Ρόδο—μάς βρίσκει καί πάλι στήν Σχολή. 
Συναντάμε τούς Δοκίμους, στό έστια- 
τόριο νά παίρνουν τό πρόγευμά τους. 
Ά πό τό εγερτήριο μέχρι τήν ώρα αύτή, 
έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα: ατομική 
καθαριότης—ρόφημα—πρωινή μελέτη — 
στοίχισις — γυμναστική — τακτοποίησις 
των θαλάμων—διδασκαλία δύο ωρών. 
Παρακολουθούμε τούς Δοκίμους καθώς 
άπολαμβάνουν μέ 8ρεξι τό πρόγευμά τους. 
"Ολοι τους είναι γεροδεμένα παιδιά 
γεμάτα ζωή. "Αθελα ή σκέψις μας γυρίζει 
πολλά χρόνια πίσω, δταν νεαροί Δόκιμοι 
Χωροφύλακες άρχίσαμε τήν σταδιοδρο
μία μας άπό τήν ίδια Σχολή. Πώς άλλά-
ζουν δμως οί έποχές__ Ή  γενική εικόνα
τής Σχολής έχει έντονα τά χρώματα 
ένός γόνιμου νεωτερισμού. Σήμερα ό 
έκπαιδευτής έχει μεγαλύτερη καί ού- 
σιαστικώτερη έπιβολή στόν έκπαιδευό- 
μενο άσχετα άν τις ελεύθερες ώρες παίζει 
μαζί του ποδόσφαιρο ή πίγκ—πόγκ. 
Γενικά ή έκπαίδευσις είναι προσαρμοσμέ
νη στήν σημερινή υπηρεσιακή πραγμα
τικότητα, πού θέλει τον Χωροφύλακα 
ικανό διώκτη τής παρανομίας, αλλά καί 
ένθερμο κοινωνικό συμπαραστάτη. "Ετσι, 
ό Δόκιμος Χωροφύλαξ μαζί μέ τήν χωρίς

τήν χρήσι δπλου αυτοάμυνα, τις άσκή- 
σεις πυκνής τάξεως, τις βασικές διατά
ξεις Νόμων καί Κανονισμών κ.λ.π., 
διδάσκεται καί άλλα έξ ίσου άπαοαίτητα 
μαθήματα. "Οπως: ’Επαγγελματική καί 
κοινωνική άγωγή, Αστυνομική καί Έ γ- 
κληματολογική τακτική, Τροχαία, Του
ρισμό, Δημόσιες Σχέσεις, Ελληνικούς 
καί μοντέρνους χορούς κ.λ.π. Σημαντική 
έπίδρασι στήν έκπαίδευσι τού Δοκίμου 
Χωροφύλακος έχουν καί οί διάφορες 
διαλέξεις οί όποιες πλαισιώνονται καί 
άπό έλεύθερη συζήτησι. Μέχρι νά άφή- 
σωμε τήν Σχολή, έτυχε νά παρακολου
θήσουμε ένα μεγάλο μέρος άπό τήν θεω
ρητική καί πρακτική έκπαίδευσι τών 
Δοκίμων Χωροφυλάκων. ’Εκείνο πού 
μάς εντυπώσιασε περισσότερο ήταν ή 
προσήλωσίς τους στήν διδασκαλία, κα
θώς καί οί εύστοχες έρωτήσεις τους. 
Φαινόταν καθαρά δτι δλοι αύτοί οί άνθρω
ποι ήρθαν έδώ ύστερα άπό κάποια έσώ- 
τερη παρόρμησι γιά ένα έπάγγελμα πού 
έχει πάρει σήμερα τις διαστάσεις ένός 
κοινωνικού λειτουργήματος μέ τόσα συγ
κλονιστικά ενδιαφέροντα. Αύτός άλλωστε 
είναι ένας άπό τούς βασικούς λόγους πού 
παρακινεί πολλούς νά άκολουθήσουν τό 
έπάγγελμα τού Αστυνομικού. Α μφ ι
βάλλει κανείς δτι δλοι πού υπηρετούν 
σήμερα στά Σώματα Ασφαλείας δέν θά 
μπορούσαν μέ άλλον τρόπο καί μέ λιγώ- 
τερο ίσως κόπο νά έξοικονομίσουν 
«τόν άρτον αυτών τον έπιούσιον»; Πόσοι 
Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί, καί Χω
ροφύλακες είναι Πτυχιοΰχοι Άνωτάτών 
Σχολών καί γλωσσομαθείς; Αλλά ας 
δούμε τι μάς είπαν πάνω σ’ αύτό οί Δό
κιμοι Χωροφύλακες. Κατ’ άρχήν θά 
πρέπει νά σημειώσουμε δτι δλοι έχουν 
έκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο
χρεώσεις. Περιττόν νά διευκρινισθή δτι 
μέχερι νά έρθουν στό Σώμα, κάτι έκαναν 
και αύτοί στήν ζωή τους. Αύτό τό «κάτι» 
προτίμησαν νά τό συνδέσουν μέ τήν Χωρο
φυλακή. Ρωτήσαμε αίφνης πόσοι άπό τούς 
Δοκίμους έχουν έπαγγελματικό δίπλωμα 
οδηγού αύτοκινήτου. Πολλοί ήταν έκεΐνοι 
πού έδωσαν καταφατική άπάντησι. "Οταν 
ζητήσαμε νά μάς έξηγήσουν γιατί άφησαν 
τό έπαγγελματικό βολάν καί ήρθαν στήν 
Χωροφυλακή, οί απαντήσεις μάς έξέπλη- 
ξαν. "Ολες γενικά είχαν τό έξης νόημα: 
Προτιμήσαμε τήν Χωροφυλακή γιατί 
μάς δίνει κοινωνικά καί οικονομικά πλεο
νεκτήματα. "Ολοι μας γρήγορα ή. άργά 
θά γίνωμε οδηγοί περιπολικού ή αύτοκι- 
νήτων άλλης κατηγορίας. Άλλο νά είσαι 
οδηγός ύπηρεσιακού αύτοκινήτου καί 
άλλο ένός άνατρεπομένου ή . . . .  νεκροφό
ρας. Άλλο «ταξιδιάρης» καί προσωρινός 
καί άλλο μόνιμος στήν περιοχή μιάς 
μικρής πόλεως ή συνοικίας μαζί μέ τήν 
οίκογένειά σου. Μέ ’Ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψι της άρεσκείας σου, δωρεάν 
στέγη, φώς, νερό, θέρμανσι, κουβέρτες, 
σεντόνια άπό τήν πρώτη ήμέρα της κα- 
τατάξεώς σου. 'Ο γάμος δέν δημιουργεί 
προβλήματα. Μέ τήν βοήθεια τών μισθο- 
λογικών προσαυξήσεων, καί τών οικο
νομιών τού ίδιου καί το ύ .... έτέρου ήμί- 
σεος, δέν δημιουργοΰνται προβλήματα. 
Σέ δλα αύτά καί πολλά άλλα πρέπει 
νά προστεθή καί κάτι πού δλοι οί έργα- 
ζόμενοι όνειρεύονται: μία ικανοποιητική 
σύνταξι σέ ήλικία νεώτερη τών 50 έτών. 
Έν τώ μεταξύ τά χρόνια περνούν, οί 
μισθοί αυξάνονται καί ή Χωροφυλακή 
έκσυγχρονίζεται. Έ τσ ι πού σέ λίγα 
χρόνια ό Χωροφύλαξ, πιλότος ή πλήρωμα

τού ελικοπτέρου, θά βλέπουν__ άφ’ υψη
λού τό περιπολικό, ό Χωροφύλαξ τού 
προαστίου μέ τις ήσυχες βίλλες μέ ίλα- 
ρότητα τόν συνάδελφό του__  νυχτοφύ
λακα τού κέντρου τών μεγαλοπόλεων 
τύπου «Σίτυ» τού- Λονδίνου, καί ό «σερί
φης» μιάς κοσμοπολίτικης τουριστικής 
γωνιάς μέ οίκτο τόν άστυνόμο της πνι
γμένης άπό καυσαέρια καί θορύβους βιο
μηχανικής περιοχής....

Άλλες γνώμες Δοκίμων Χωροφυλά
κων: Ευστάθιος Δερμεντζόγλου Τεχνίτης 
οχημάτων—Πτυχιοΰχος Μέσης Τεχνικής 
Σχολής: «....Μπορούσα καί διαφορετικά 
νά άξιοποιήσω τά προσόντα μου. Μέ 
«τραβούσε» δμως ή Χωροφυλακή. Δέν 
μέ ενδιαφέρει άν κάνω ή όχι τήν ίδια 
δουλειά καί ώς Χωροφύλαξ__ ».

Κωνσταντίνος Τ σιφούτης—μουσικός:
« ----  ’Εργαζόμουν ώς μουσικός πρώτα
στήν Φιλαρμονική τής Πρώτης Σερρών, 
καί ύστερα σέ νυκτερινό Κέντρο της Θεσ
σαλονίκης. Δέν είχα οικονομικά προβλή
ματα. Α γαπώ δμως τήν Χωροφυλακή 
καί ελπίζω δτι πολύ σύντομα θά πάρω 
μόνιμη θέσι στήν «μπάντα» της. Γνωρίζω 
δύο μουσικά όργανα__ ».

Αναστάσιος Γκαϊταρτζής—τυπογρά
φος: «. . .  .’Εργαζόμουν 8 χρόνια ώς τυπο
γράφος. Ευχαρίστως θά πήγαινα στό 
Τυπογραφείο τής Χωροφυλακής άν μέ 
ζητούσαν__ ».

Μέ τό ίδιο πνεύμα μάς μίλησαν καί 
οί Δόκιμοι Χωροφύλακες Γεώργιος Μαυ- 
ρωνάς μέ προϋπηρεσία τυπογράφου 7 
έτών, Γεώργιος Γεραρχάκης πτυχιοΰχος 
Μέσης Τεχνικής Σχολής ’Ηλεκτρολόγων— 
’Εργοδηγών, Θρασύβουλος Ντανόπουλος 
πτυχιοΰχος Δημ. Σχολής Κατωτέρας 
Τεχνικής έκπαιδεύσεως, Βασίλειος Σα
λιάρας μέ προϋπηρεσία ήλεκτροσυγκολ- 
λητού 7 έτών, καί πολλοί άλλοι. ’Επίσης 
καί ο! άπόφοιτοι Γυμνασίου πού ήρθαν 
στό Σώμα μέ σκοπό νά σταδιοδρομήσουν 
ώς βαθμοφόροι. ’Επ’ εύκαιρία άξίζει νά 
μεταφέρωμε έδώ τό έξής χαριτωμένο 
περιστατικά: "Οταν ρωτήσαμε τούς Δο
κίμους πότε τελειώνουν τήν Σχολή, 
ένας άπό αύτούς—ό κ. Λάμπρος Παππάς— 
είπε μέ τό πιο φυσικό ύφος τού κόσμου:

—Κανονικά μέ τήν συμπλήρωσι 6 μη
νών. ’Εγώ δμως καί ώρισμένοι άλλοι 
ένδέχεται νά τελειώσωμε μετά 3—4 χρόνια 
(!). ’Εμείς έχομε τό δικαίωμα νά δώσωμε 
άπ’ εύθείας γιά Αξιωματικοί καί 'Υπε- 
νωμοτάρχαι. ’Εάν πετύχωμε πρώτα Ύπε- 
νωμοτάρχαι καί ύστερα Αξιωματικοί 
3—4 χρόνια δέν θά χρειασθοΰν γιά νά 
άποφοιτήσωμε άπό τις Σχολές; "Ολα 
αύτά βέβαια έκτός άπροόπτου...............

—Καί άν, δ μή γένοιτο, συμβή τό 
άπρόοπτο;

—Τότε θά κάνω δ,τι έκανε ένας συγ
γενής μου.

—Έ φυγε στήν 12ετία;
—"Οχι υπηρετεί. "Εχει περισσότερα 

άπό 25 χρόνια. Μέσα σέ μιά 3ετία άπό 
Χωροφύλαξ έγινε ’Ενωμοτάρχης. Είναι 
έκείνος ό Νόμος πώς τόν λέτε;

—Τό Νομοθετικό διάταγμα 974)71.
—Ναι αύτό πρέπει νά είναι__
Μή μάς πήτε τώρα δτι ό Δόκιμος 

Παππάς πριν ξεκινήση γιά τήν Χωροφυ
λακή δέν ήταν άριστα πληροφορημένος 
καί όμαλώς προσγειωμένος__
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

*Η όστεοπόρωσις άποτελεϊ συ
νήθη διαταραχήν τοϋ ανθρωπίνου 
σκελετού είναι δε γνωστός δ χαρα
κτηρισμός αυτής, ιδιαιτέρως τής 
μετακλιμακτηριακής μορφής, ώς τό 
άναπόφενκτον συνακόλουθον τοϋ γή 
ρατος. «Ου γάρ έρχεται μόνον».

Είναι μία πολύ συχνή κατάστασις 
και όσο περνούν τά χρόνια καί 
όσο βελτιώνονται οί συνθήκες δια- 
βιώσεως καί όσο οί άνθρωποι ζοϋ- 
νε περισσότερο, τόσον αυξάνουν αί 
περιπτώσεις όστεοπορώσεως.

Φυσιολογικώς υπό ώρισμένων κυτ
τάρων τοϋ οστού παράγεται μία 
ουσία ή όποια λέγεται οστεοει
δής. Ή  ουσία αυτή καθημερινώς 
φθείρεται άλλα καί καθημερινώς 
άναπαράγεται. Ή  οστεοειδής ου
σία άποτελείται από λευκώματα καί 
Βιταμίνη C.

Ή  διαταραχή τής παραγωγής 
αυτής τής ουσίας ή ή ηύξημένη 
φθορά της είναι ή όστεοπόρωσις.

Δ ιαταραχαί εις τήν άνταλλαγήν 
τών βιταμινών, εις τον μεταβο
λισμόν τοϋ ασβεστίου, τών λευκω
μάτων ώς καί διάφοροι όρμονικαί 
άνωμαλίαι οδηγούν εις όστεοπό- 
ρωσιν.

'Ως εκ τούτου τά αίτια καί αί μορ- 
φαί της είναι ποικίλαι.

Ή  πλημμελής σίτισις οδηγεί εις 
όστεοπόρωσιν εξ υποσιτισμού, ή 
παρατεταμένη άκινητοποίηοις π.χ. 
εις τήν κλίνην οδηγεί εις τήν 
όστεοπόρωσιν εξ άδρανείας, κατά 
τό γήρας, λόγω ήλαττωμένης λή- 
ψεως τροφής άφ’ ενός καί άφ’ ετέ
ρου λόγω ορμονικών διαταραχών 
επέρχεται ή γεροντική όστεοπόρωσις.

’Επί θηλέων παρατηρεϊται ή με- 
τακλιμακτήριος όστεοπόρωσις καί 
οφείλεται εις τήν απότομον δια
κοπήν τής λειτουργίας τών ωοθη
κών, αποτελεί δε συνήθη μορφήν 
καί ένα πράγματι σοβαρόν ίατρο- 
κοινωνικόν πρόβλημα. "Ετεραι ένδο- 
κρινοπάθειαι όπως, μεγαλακρία, 
υπερθυρεοειδισμός, σακχαρώδης δια
βήτης, ή έλλειψις τών αναβολικών 
ορμονών (οίστρογόνων εις τάς γυ
ναίκας—άνδρογόνω ν εις τούς αν- 
δρας), ή θεραπεία διά κορτικο- 
στερινοειδών καί ή χορήγησις κορ
τιζόνης, οδηγούν εις όστεοπόρωσιν.

Ο Σ Τ Ε Ο ·
Π Ο Ρ Ω Σ Ι Σ

Δρος Π . ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ 
Μοιράρχου — Ίατροΰ  

’Ορθοπεδικού — Χειρουργού

Ό  πάσχων εξ όστεοπορώσεως 
θά διαμαρτυρηθή δι άλγη ακαθό
ριστα καί διάχυτα, ενίοτε τά χα
ρακτηρίζει σάν «ρευματικά», δυ
σκαμψία σπονδυλικής στήλης, ενίοτε 
προοδευτική κύρτωσιν, άτυπον οσ
φυαλγίαν, αδυναμίαν, καταβολήν τών 
δυνάμεων, έπίδρασιν, ιδία επί γυ
ναικών επί τοϋ ψυχισμού των, 
ξηρότητα δέρματος, αϋξησιν υπο
δορίου λίπους, ατονία τών μυών. 
Εις τάς προκεχωρημένας περιπτώ
σεις τέλος, λόγω εύθρυπτότητυς τών 
οστών, παρατηρούνται είτε αυτό
ματα κατάγματα στήν Σ.Σ. με 
σφηνοειδή παραμόρφωσιν τών σπον
δύλων ή άλλαχοΰ, είτε κατάγματα 
με τήν παραμικρόν ή άσήμαντον 
κάκωσιν.

Ή  έκθεσις τών εργαστηριακών 
ευρημάτων στο παρόν σημείωμα 
δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπόν.

Σημειωτέον όμως ότι ή πρώιμος 
άκτινολογική διάγνωσις είναι πολύ 
δύσκολος, δεδομένου ότι απαιτείται 
άπώλεια αλάτων τών οστών άνω 
τών 30ο]ο διά νά άπεικονισθή 
εις τήν ακτινογραφίαν' ώς έκ τούτου, 
συνήθως άκτινολογικώς διαγιγνώ
σκονται αί ήδη εγκατεστημένοι οστε
οπορώσεις.

Θεραπευτικώς συνιστώμεν, μή 
φαρμακευτικά μέσα, φάρμακα καί 
ειδικήν δίαιταν.

Ή  άνάπαυσις, εις τήν όποιαν 
τόσον ευκόλως καί συχνά, κατα
φεύγουν οί όστεοπορωτικοί, λόγω 
τών αλγών των, είναι ολέθρια. 
Πρέπει νά συνιστάται μόνον διά 
τήν άντιμετώπισιν τοϋ οξέος καί 
εντόνου άλγους τοϋ συμπιεστικού 
κατάγματος τής όστεοπορώσεως, 
ενώ εις όλας τάς άλλας περιπτώ
σεις είναι προσωρινώς μόνον ανα
κουφιστική, έντ είνουσα άθορύβ ως 
καί βραδέως, αλλά ασφαλώς, τήν 
όστικήν ατροφίαν. Τουναντίον, συ-

νιστώνται ώς λίαν ωφέλιμοι αί 
ειδικοί σωματικοί ασκήσεις καί ή κι
νησιοθεραπεία. Κατά τό δυνατόν ό- 
λιγώτερον πρέπει ο όστεοπορωτικός 
νά φορή ορθοπεδική ζώνην ό- 
αφύος, καί τούτο, μόνον διά τήν 
άντ ιμετώπισιν τοϋ άλγους π.χ. άπό 
κάταγμα. Ή  παρατεινομένη άκινη- 
σία, έστω καί ενός τμήματος τής 
σπονδυλικής στήλης ή άλλων οστών, 
επιτείνει, καθώς καί ή άνάπαυσις, 
τήν όστικήν άτροφίαν.

Ώ ς  προς τήν φαρμακευτικήν άντι- 
μετώπισιν συνήθως χορηγούνται επί 
εντόνου άλγους άναλγητικά καί μυο- 
χαλαρωτικά καί επί μακρόν άνα- 
βολικά, άσβέστιον καί βιταμίνη D.

’Επί τών όστεοπορωτικών ή έλ- 
λειψις τοϋ άσβεστίου δεν οφείλεται 
μόνον εις τήν ήλαττωμένην προ
σφοράν διά τής τροφής, άλλά καί 
εις πλημμελή μεταβολισμόν τού
του καί μή κατακρατήσεως υπό τοϋ 
οργανισμού άλλά άποβολήν του.

Επίσης επί όστεοπορώσεως καί 
επί ηλικιωμένων άτόμων ή άπορ- 
ρόφησις τοϋ άσβεστίου διά τοϋ 
εντέρου μειοϋται.

Ώ ς  προς τήν διαιτητικήν άγωγήν 
ό όστεοπορωτικός πρέπει νά τρέ
φεται έπαρκώς κυρίως όσιό άπό- 
ψεως τροφής πλουσίαν εις πρωτεΐνας 
καθώς καί εις βιταμίνην D. Τό 
γάλα είναι ή καλυτέρα ίσως τροφή 
του διά τον λόγον ότι εκτός τοϋ 
άσβεστίου περιέχει καί πρωτείνας 
άπαραιτήτους διά τον όστεοπορω- 
τικόν.

Τό πλήρες γάλα περιέχει περί
που 1,2 γρ. άσβεστίου κατά λί- 
τρον. Δεδομένου ότι τόσον είναι ή 
συνιστωμένη δόσις τοϋ άσβεστίου 
έπαρκει ήμερησίως 1 λίτρον γά
λακτος ή 100 γρ. τυρού.

’Εν κατακλεϊδι ή θεραπεία τοϋ 
όστεοπορωτικοϋ άστοτελεί δύσκολον 
πρόβλημα. ’Εκείνο τό όποιον δυνά- 
μεθα νά άναμένωμεν όσιό τήν θε
ραπείαν είναι ή άνάσχεσις τής 
περαιτέρω άπωλείας οστού. Συ- 
νιστώμεν λήψιν άσβεστίου είτε φαρ
μακευτικού είτε φυσικού ( διά τών 
τροφών) εις ποσότητα 1 γρ. του
λάχιστον ήμερησίως, πρωτείνας 
καί βιταμίνας ιδιαιτέρως τήν βιτα
μίνην D.

Κεφαλαιώδους σημασίας είναι ή 
κινησιοθεραπεία. Ώ  όστεοπορω
τικός πρέπει νά διατηρή κατά τό 
δυνατόν επαρκή φυσικήν δραστη
ριότητα.
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e i c a r c o r n
Στους πρόποδες τοΰ γίγαντα Ταϋ- 

γέτου οί Φράγκοι κατακτηταί, γιά 
να έξασφαλίσουν τις κτήσεις τους, 
ίδρυσαν τδ 1249 τδ φρούριο του 
Μυστρα. Οί Βυζαντινοί, πού τούς 
διαδέχτηκαν καί άνάκτησαν τις έλ- 
ληνικές περιοχές, έγκατέστησαν έ- 
κεΐ μονιμώτερες στρατιωτικές φρου
ρές, κάτω άπδ τήν άρχηγία άνδρών, 
πού κατήγοντο κυρίως άπδ τδν αύ- 
τοκρατορικδ οίκο.

Ά πδ αύτδ τδ γεγονδς συγκεντρώ
θηκε έκεϊ μέ τήν πάροδο τοΰ χρό
νου ή άφρόκρεμα τής βυζαντινής άρι- 
στοκρατίας, ή οποία έ'δωσε ζωή καί 
λαμπρότητα στδ Μυστρα, πού στήν 
άρχή ήταν φτωχός. Επίσης έχα- 
ράχθη καί νέα δδδς προς τή στρα
τιωτική, πολιτειακή, έπιστημονική 
καί ιδιαίτερα καλλιτεχνική άναγέν- 
νηση τοΰ τόπου.

Δυστυχώς δλα αυτά άνετράπησαν 
άργότερα έξ αιτίας τής τουρκικής 
επιδρομής.

Στδ Μυστρα έζησαν Αύτοκράτο- 
ρες, γιοι καί άδελφοί Αύτοκρατόρων, 
επίσης οί φημισμένοι Δεσπόται καί 
ολόκληρη σειρά άπδ Άρχοντόπου- 
λα. Έ κεϊ έζησαν θαυμάσιοι άρχιτέ- 
κτονες καί ζωγράφοι καί τορνευταί, 
άλλά καί σοφοί άνδρες, δπως ό Πλή- 
θων, καθώς καί ό τελευταίος μας Αύ- 
τοκράτορας Κωνσταντίνος ό Παλαιο- 
λόγος, πού οραματίστηκε τήν άνα- 
νέωση ένδς νεώτερου Ελληνισμού. 
’Αλλά τδ σκοτάδι τής σκλαβιάς καί 
ή στέρηση τής έλευθερίας δέν εξα
φάνισε έντελώς τή λαμπρότητα τοΰ 
Μυστρα πού τά άγια χώματά του 
πότισε μέ τδ αίμα του ό ’Εθνομάρ
τυρας 'Ιεράρχης Άνανίας, στις 15 
’Απριλίου τοΰ 1764, λαμπρότητα 
πού έσβησε μαζύ μέ τδν ύπέροχο 
Μυστριώτη άρχοντα Κρεββατά, 
πού σκοτώθηκε στις άρχές τοΰ ’Α
γώνα τοΰ 1821.

Οί Βυζαντινοί άρχοντες τοΰ Μυ- 
στρά ίδρυσαν έκεϊ πολυτελέστατες 
Μονές καί Ναούς καί Παλάτια καί 
’Αρχοντικά, μοναδικά δείγματα νεο- 
βυζαντινής άρχιτεκτονικής μέ 
πλουσιώτατη έσωτερική διακόσμη- 
ση. Έ κεϊ εικόνες μέ ζωή, μέ φώς, 
μέ χρώμα καί έλευθερία κινήσεως. 
Έ κεϊ έπίσης τάφοι άρχόντων καί 
εικόνες μετανοούντων άριστοκρα- 
τών. Ά πδ αυτές τις εικόνες δ λαδς 
διατηροΰσε μέ εύλάβεια τδ γλυκύτα
το καντήλι τής έκκλησίας μας, νο
μίζοντας δτι πρόκειται γιά τήν εί-

Γ Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν εϊ Μ Ν Η Μ € Ι Α ~ ϊ

ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 
Ξ ε ν α γ ο ύ

Η  (M6KPH Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Η  Τ ΙΟ Λ ΙΤ € ΙΑ  
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κόνα τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιο- 
λόγου. 'Η  άκμή τοϋ Μυστρά άλλοτε 
ήταν ή αιτία να ξεχαστή ή Σπάρτη. 
Άλλα κατά τήν δημιουργία πάλι 
τοϋ νέου μας ελευθέρου "Εθνους ή 
πρόοδος, πού άκολούθησε σέ όλους 
τούς τομείς τής κοινωνικής ζωής 
τής Σπάρτης, ήταν ή αιτία νά έρη- 
μωθή σιγά - σιγά ό Μυστράς.

Το χαρακτηριστικό τραγούδι των 
τελευταίων κατοίκων τοϋ Μυστρα, 
πού τον έγκατέλειψαν άκούγεται μέ
χρι σήμερα.

«Παρώρι μέ τά κρύα νερά κι’ 
Άγιάννη μου μέ τάνθη 

καί σύ περήφανε Μυστρα, σάς 
χάλασε ή Σπάρτη». 

Δυστυχώς οΰτε οί Φράγκοι άλλά 
οΰτε καί οί Βυζαντινοί τής Α' καί Β' 
Περιόδου μάς διαφώτισαν γιά τήν 
προέλευση τοϋ ονόματος τοϋ Μυ- 
στρά. ’Αρχικά πιστεύθηκε ότι ή ονο
μασία του προήλθε άπό την παληά 
Γαλλική λέξη MESSIRE (αρχών 
κ.λ.π.), όστερα ότι προήλθε άπό τή 
φράση MAISON DU TRONE. Τύ 
«χρονικό τοϋ Μορέως» ονομάζει, ώς 
γνωστόν, τό Μυστρά: Μυζηθρά.

Συγχρόνως μάς πληροφορεί ότι οί 
Φράγκοι ώνόμασαν τό φρούριο Μυ
ζηθρά, γιατί έτσι βρήκαν νά ονομά
ζεται ή τοποθεσία. Τή γνώμη αύτή 
ύποστήριξε καί έγγραφη πηγή, πού 
άναφέρει ότι κατά τον 13ον αιώνα 
έζησε έκεϊ ό ιερέας Λέων Μυζηθράς. 
"Αλλη έξήγηση μάς δίνει ή γνωστή 
παράδοση γύρω άπό τήν ονομασία 
τοϋ Μυζηθρά, πού οφείλεται σέ κά
ποια πολιορκία, κατά τήν όποια 
οί κάτοικοι γιά νά άποδείξουν ότι δέν 
έστεροΰντο άπό τρόφιμα, καί γιά 
νά άπελπίσουν τούς έχθρούς άνάγ- 
κασαν τις Μυστριώτισσες νά προσ
φέρουν ύπέρ τής κοινής σωτηρίας 
τό γάλα τους, μέ τό όποιο έπηξαν 
δώδεκα κεφάλια μυζήθρας καί έπι- 
δεικτικά τά κρέμασαν άπό τις έπάλ- 
ξεις τοϋ φρουρίου.

Άραγε όμως πραγματικά άπό 
τον Μυζηθρά προέκυψε ό Μυστράς 
ή τό άντίθ ετο;

Μήπως έπαθε καί ό Μυστράς δ,τι 
καί ή Φλάντρα πού έγινε Φιλάνδρα; 
Γιατί νά δεχθούμε Μυζηθρά κτήτορα

καί όχι Μυστρά;
Δέν πρέπει όμως νά ξεχάσωμε 

ότι ύπήρξε κάποτε καί Σαρακηνή 
άκμή καί ότι Μίσρα (Μάσρ) ώνο- 
μάζετο καί τό παλαιό Κάιρο. Γιά 
τό όνομα Μίσρ, πού σημαίνει πόλις, 
έχει γίνει σοβαρή μελέτη. Είναι λέ
ξη ’Αραβική, διά τής οποίας έχα- 
ρακτηρίζετο κάποτε ή Αίγυπτος. 
Ά πό αύτή προήλθε καί τό Μισραίμ 
τής Γραφής.

Κατά τήν διάρκεια τών προφρα- 
γκικών χρόνων υπήρχε Εβραϊκή 
κοινότητα στή Λακεδαίμονα, πού 
εντοπίστηκε άργότερα καί στο Μυ
στρά, όπου καί τάφοι Εβραϊκοί άνε- 
κοϊλύφθησαν. Μερικοί ύποστήριξαν 
ότι τό όνομα τοϋ Μυστρά είναι Α ρα
βικό καί σημαίνει πόλις. "Αλλοι πά
λι ύποστήριξαν ότι πρόκειται γιά 
λέξη Σλαυϊκή χωρίς νά μάς εξηγή
σουν τή σημασία της. Τήν πιο σω
στή όμως γνώμη ύποστήριξε ό με
γάλος μας γλωσσολόγος. Γ. Χα- 
τζιδάκις πού παράγει τό όνομα άπό 
τή λέξη Μυζηθράς.

Ή  Μητρόπολι τοΟ Μυστρα, ή έκκλησία τοϋ Αγίου Δημητρίου, ζωντανό άπο- 
μεινάρι μιας άξέχαστης έποχής καί ένός λαμπρού πολιτισμού.
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Τά m N H m eia
'Η  νεκρή πόλη τοϋ Μυστρα, 

όπως φαίνεται σήμερα (σπουδαιό
τατο τουριστικό κέντρο), θά έ'λεγε 
κανείς ότι είναι έ'να υπέροχο Μου
σείο τής Βυζαντινής τέχνης, όπου 
μάς δίνεται ή εύκαιρία να σπουδά- 
σωμε τό μεγάλο καλλιτεχνικό έργο 
των Παλαιολόγων.

'Η  γλώσσα των μνημείων είναι 
σαφέστατη, αποκαλύπτει καί διδά
σκει. Καλά διατηρημένα τά μνη
μεία βυθισμένα στη σιωπή τους, 
δείχνουν στον έπισκέπτη τήν αξία 
τους, μά πιο πολύ τό πάθος καί τό 
μεράκι έκείνων πού τά έδημιούργη- 
σαν.

Γιά νά μπορέσουμε νά άποθαυ- 
μάσουμε τά μνημεία, σωστό είναι 
νά άρχίσουμε τήν έπισκεψή μας άπό 
την τοποθεσία πού λέγεται Μαο- 
μάρα, δηλαδή άπό τήν είσοδο τής 
παληάς πόλης.

Στήν άρχή πηγαίνομε στήν περί
φημη Μητρόπολη τοϋ Μυστρα. Τρι
γύρω βρίσκεται μιά ομάδα άπό βυ
ζαντινά σπίτια στήν αριστερή μεριά 
καί μετά δ ναός τής Εύαγγελιστρίας, 
έπειτα ό ναός των 'Αγίων Θεόδω
ρόν καί τό ’Αφεντικό. ’Από τήν 
ανατολική πλευρά των Αγίων Θεο- 
δώρων ένα μονοπάτι οδηγεί στήν 
Παντάνασσα. Ά πό τήν Πύλη τής 
Μονεμβασίας ό έπισκέπτης άνηφο- 
ρίζει στήν πάνω Χώρα καί στά Πα- 
λατια των Παλαιολόγων, όστερα 
στήν Α γία  Σοφία.
Στην πάνω χώρα άξια λόγου είναι 
πολλά σπίτια τής βυζαντινής έπο- 
χής καί τό άρχοντικό πού βρίσκεται 
άνατολικά τής Αγίας Σοφίας. ’Επί
σης ό ναός τοϋ Αγίου Νικολάου στά 
χρόνια τής μαύρης δουλείας. Ά πό 
τήν Παντάνασσα ένα στενό δρομάκι 
οδηγεί τον έπισκέπτη στήν εκκλη
σία τής Περιβλέπτου καί άπό έκεί 
στο σημείο άπ’ όπου ξεκινήσαμε, 
δηλ. στή Μαρμάρα.

Ή  κορυφή τοϋ Μυστρα υπολογί
ζεται ότι έχει όψος 621 μέτρα.

®Χ αρχισωμε μέ ένα άπό τά 
σπουδαιότερα μνημεία τοϋ Μυστρα 
τήν περίφημη Μητρόπολη τοϋ Α 
γίου Δημητρίου γιά νά συνεχίσωμε 
σε επόμενο τεύχος μέ τά άλλα μνη
μεία.

Ή  έρειπωμένη πολιτεία τοΟ Μυστρα 
όπως σώζεται σήμερα στήν γή τής Σπάρ
της πού γέννησε Λεωνίδες καί γαλούχησε 
Παλαιολόγους.
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H IM TPO nO M G
( a r  a u m u T P i o e )

Μέ βάση τήν κτητορική επιγραφή 
γνωρίζομε δτι ή εκκλησία χτίστηκε 
άπό το Μητροπολίτη Νικηφόρο με
ταξύ 1291 - 1292. 'Ο άρχικός άρ- 
χιτεκτονικός τύπος τής Μητροπό- 
λεως, πού είναι άφιερωμένος στον 
"Αγιο Δημήτριο, ήταν μια βασιλική, 
μέ τρία κλίτη. ’Αργότερα, γύρω στον 
15ον αιώνα, στο ύψος τοϋ έσωτερι- 
κοΐί γείσου τής εκκλησίας προστέ
θηκε ένας δροφος μέ γυναικωνίτη 
καί στέγη μέ πέντε τρούλλους. "Ε
τσι ό ναός πήρε τή μορφή, πού θά 
συναντήσουμε σέ λίγο στο ’Αφεντικό 
καί στήν Παντάνασσα, δηλαδή ένας 
συνδυασμός τρίκλιτης βασιλικής στο 
ισόγειο καί πεντάτρουλλης σταυρι
κής εκκλησίας στο ύπερώο (γυναι- 
κωνίτης). ’Ανάγλυφη επιγραφή πού 
σώζεται στο γείσο τοϋ γυναικωνίτη, 
στή δυτική πλευρά τοϋ μεσαίου 
κλιτούς καί πάνω άκριβώς άπό 
τον ξύλινο άμβωνα, μας πληροφο
ρεί δτι ή άλλαγή αύτή έγινε άπο 
τον Μητροπολίτη Λακεδαιμόνιας 
Ματθαίο. Δυστυχώς ή άλλαγή τοϋ 
τρόπου τής στεγάσεως—πού ή αι
τία της παραμένει άγνωστη—κατά- 
στρεψε σημαντικά τήν ζωγραφική 
διακόσμηση τοϋ Ναοΰ, μέ άποτέ- 
λεσμα, ολόκληρη ή σειρά τοϋ βίου 
τοϋ Ίησοΰ, άπο τίς τοιχογραφίες 
τής νότιας πλευράς τοϋ μεσαίου 
κλιτούς, νά μένη άκέφαλη. Άπο 
το δψος τοϋ γυναικωνίτη δμως καί 
κάτω ολόκληρος ό ναός σώζει τήν 
άρχική του εικονογράφηση πού, μέ 
τον τελευταίο καθαρισμό (1968), 
ξαναβρήκε το παληο έαυτό της. Δη
λαδή τήν λαμπρότητα τών χρωμά
των της καί άποκάλυψε καινούργιες 
λεπτομέρειες στις άπαλλαγμένες ά
πό τό θαμπό στρώμα τών αλάτων 
τοιχογραφίες. Στήν κόγχη τοϋ ίεροΰ 
δεσπόζει ή μορφή τής «Παναγίας 
τής βρεφοκρατούσας», πού στέκε
ται δρθια.
Στήν καμάρα τοϋ βόρειου κλιτούς— 
στή μισή πλευρά προς τό 'Ιερό— 
είναι ζωγραφισμένες μέ τέχνη υπέ
ροχη ένδεκα σκηνές άπό τό Μαρτύ
ριο τοϋ Αγίου Δημητρίου. Στήν 
υπόλοιπη πλευρά τής καμάρας, προς 
τό Νάρθηκα, βλέπουμε ζωγραφι
σμένα τά θαύματα τοϋ Χριστού (ή 
ϊαση τοϋ τυφλού, ή θεραπεία τών 
λεπρών κ.λ.π.). 'Ολόκληρος ό τοί
χος αύτοΰ τοϋ κλιτούς, άπό πάνω 
μέχρι κάτω, είναι τοιχογραφημέ

νος σέ τρεις ζώνες, μορφές 'Αγίων 
μέσα σέ κύκλους, ζεύγη Μαρτύρων 
καί ολόσωμοι Στρατιωτικοί Ά γιοι 
πιο χαμηλά.

Στο κλίτος πού βρίσκεται άπέ- 
ναντι στο τμήμα τής καμάρας πού 
σκεπάζει τό διακονικό - στο ιερό - 
υπάρχει μιά θαυμάσια σύνθεση, πού 
δείχνει Αγγέλους νά προετοιμά
ζουν τον θρόνο τοϋ Χριστού γιά 
τή Δευτέρα Παρουσία. Στο ύπό- 
λοιπο τμήμα —μέχρι τον ξύλινο 
Δεσποτικό θρόνο πού είναι έργο 
τοϋ 18ου αιώνα —βλέπομε σκηνές 
άπό τή ζωή τής Παναγίας. Ά πό 
τό ιερό μέχρι τον Νάρθηκα υπάρ
χουν χαμηλά ολόσωμες μορφές πού 
δείχνουν κατά πάσα πιθανότητα τούς 
12 Αποστόλους. Στο νάρθηκα τέ
λος βλέπομε τή Δευτέρα Παρου
σία. 'Όλους τούς τοίχους καί τίς 
καμάρες έδώ τίς καλύπτουν παρα
στάσεις, πού άναφέρονται στήν λαμ
πρή αυτή σύνθεση μέ επίκεντρο τήν 
«Ετοιμασία τοϋ Θρόνου». Γύρω 
άπό τό θρόνο στέκουν "Αγγελοι μέ 
ύψωμένα κόκκινα φτερά, ένώ πιο 
κάτω ζωγραφίζονται δύο "Αγγελοι 
πού κρατοΰν άνοιχτά τά βιβλία τής 
Κρίσεως, περιμένοντας νά έρθη ό 
Κύριος.

Χρονολογικά ή ζωγραφική δια- 
κόσμηση τής Μητροπόλεως τοπο
θετείται στά τέλη τοϋ 13ου αιώνα 
καί στις αρχές τοϋ 14ου.

Ή  διακόσμηση τοϋ Ναοΰ συμ
πληρώνεται άπό τά γλυπτά στούς 
κίονες καί στο τέμπλο. Στή μέση 
τοϋ ναοΰ, πάνω στο δάπεδο, ύπάρ- 
χει άνάγλυφη πλάκα μέ τό Δικέφαλο 
Αετό, οικόσημο τής Δυναστείας 
τών Παλαιολόγων. Κατά τον G. Mil 
let οί έξωτερικοί τοίχοι τοϋ ναοΰ — 
στήν αύλή μέ τίς κιονοστοιχίες, πού 
μάς θυμίζουν Αναγέννηση διατη
ρούν τμήματα άπό τοιχογραφίες 
'Ιεραρχών —’Επισκόπων τής Λα
κεδαιμόνιας.

Στή νότια πλευρά τής αύλής βλέ
πομε τή σαρκοφάγο τής Μαρμά- 
ρας, ένώ άκριβώς άπέναντι στεγά
ζεται τό Μουσείο. Στο ισόγειό του 
ύπάρχει μιά άρκετά πλούσια συλλο
γή άπό έπιγραφές, κιονίσκους, κιο
νόκρανα, άπό διακοσμήσεις εκκλη
σιών καί Αρχοντικών, ένώ στή 
δεύτερη αίθουσα στον πάνω δροφο 
έκτίθενται κομμάτια τοιχογρα
φιών άπό γκρεμισμένα παρεκκλή
σια, κοσμήματα, φορητές εικόνες, 
νομίσματα καθώς καί ένα κομμάτι 
Βυζαντινού υφάσματος πού βρέθηκε 
σέ άνασκαφή.
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Κατ’ αρχήν, ας μοϋ επιτρέψουν 
οί άγαπητοί άυαγνώσται να τούς 
δώσω μια συμβουλή. Νά άποφεύ- 
γουν νά παρέχουν... συμβουλές στους 
άλλους, καί μάλιστα για θέματα πού 
άφοροϋν τήν υγεία ή τύ μέλλον. Και, 
για πιο σιγουριά, καλά θά κάμουν 
νά άποφεύγουν τελείως τις συμβου
λές, αν δεν έπιθυμοϋν νά τήν πά- 
θουν, δπως—καλή—ώρα εγώ μέ το 
Μελέτη το φίλο μου. Τί μοϋ ζήτησε 
ό ά·.θρωπος, νομίζετε; νά τοϋ ύπο- 
δείξω καμιά πρακτική μέθοδο γιά 
νά μάθη ό γιος του Γαλλικά. Κι’ έ- 
γώ, σάν έκπαιδευτικός πού είμαι, 
τοϋ τάθεσα ωμά.

'Η  μόνη «μέθοδος», Μελέτη μου, 
είν’ ένα καλό φροντιστήριο, καί δεύ
τερον ή εντατική μελέτη τοϋ κανα
κάρη σου.

Κούνησε περίλυπα το κεφάλι.
Το καλό φροντιστήριο το βρήκα

με. Πέντε χρόνια φοιτά σ’ αυτό. Τον 
«κανακάρη» όμως πώς τον στρώ
νουν στή μελέτη; Προσπάθησα νά 
τοϋ εξηγήσω πώς στο θέμα της γνω- 
σεως προέχει νά κινηθή το ένδιαφε- 
ρον τοϋ σπουδαστοϋ. Τοϋ μίλησα, 
μέ τήν ευκαιρία αύτή, γιά τά νεώ- 
τατα έπαναστατικά συστήματα δι
δασκαλίας, τοϋ άράδιασα ένα σωρό 
μεθόδους πού κάνουν θαύματα, κι’ 
έφυγα μέ τή βεβαιότητα πώς ή συμ
βουλή μου θάπιανε έπί τέλους τό
πο. Πίστευα πώς στο κεφάλαιο αυ
τό ήμουν... αύθεντία. Καί φαίνεται 
πώς ή πραγματικότης έρχόταν νά 
μέ δικαιώση. Γιατί δέν πέρασαν 
ούτε πέντε μήνες άπ’ τήν τελευταία 
μου συνάντησι μέ το Μελέτη, σάν 
ήρθε πρόσχαρος στο γραφείο νά μοϋ 
άναγγείλη τή μεγάλη είδηση.

'Ο γιός μου τά κατάφερε έπί 
τέλους! Νά δής, μοϋ λέει, μέτί ευ
κολία μιλάει τά... Γερμανικά.

Νόμισα πώς αστειευόταν.
Θές νά πής, δηλαδή, πώς άντί 

γιά μιά μιλάει... δυύ γλώσσες;
"Οχι, άδελφέ, μοϋ λέει. Μόνο τά 

Γερμανικά.
Μά, αν δέν άπατώμαι, αυτός 

έσπούδαζε τήν Γαλλικήν.
Λοιπόν; Τί το περίεργο; Δέν τοϋ 

άρεσαν τά Γαλλικά, κι’ επιασε τά 
Γερμανικά.

Πολύ άπλό, φίλε μου.
Δέν θέλησα νά τον πικράνω. 'Ό 

μως δέν τδβλεπα καί τόσο απλό τό 
ζήτημα. 'Η  πείρα μοϋ έλεγε πώς 
δταν κάποιος άγωνίζεται πέντε χρό
νια γιά νά μάθη μιά γλώσσα, σχετι
κά εδκολη, καί δέν τά καταφέρνει, 
είναι άπίθανο νά το πετύχη μέ μιά 
γλώσσα, άπείρως δυσκολώτερη, καί

μάλιστα σέ λίγους μήνες μέσα. Κα
τά συνέπειαν, ή μοϋ έλεγε ψέματα ό 
φίλος μου γιά τις προόδους τοϋ γιοΰ 
του, ή είχε άνακαλυφθή κάποια 
καινούργια μέθοδος γιά γλωσσική κα- 
τάρτισι, πού δέν τήν είχα πληρο- 
φορηθή άκόμη. ’Από κάτι συζητή
σεις, τέλος, έμαθα, κάπως άόριστα 
βέβαια, πώς ό νεαρός χρωστούσε τή 
γλωσσομάθειά του στήν ELGA. Νά, 
λέω μέσα μου, ή άκρη. Μόνο πού 
αύτή τή «μέθοδο» πρώτη μου φορά 
τήν άκουγα, καί-κατά περίεργη σύμ- 
πτωσι-το ίδιο συνέβαινε μέ τούς 
συναδέλφους καί γνωστούς μου. Κα
νείς δέν είχε άκούσει μέχρι τής στι
γμής παρόμοια μέθοδο διδασκαλίας. 
’Έφτασα μέχρι τή Διεύθυνσι Έκ- 
παιδεύσεως τοϋ 'Υπουργείου Παι
δείας, μά ούτε κι’ άπό κεϊ φωτίστη
κα περισσότερο. ’Αποφάσισα νά 
άποταθώ-ποϋ άλλοΰ;-στόν ίδιο το 
φίλο μου.

Τον βρήκα σ’ ένα χάλι άπερίγρα- 
πτο. Ή  στενοχώρια κι’ ή κατάθλι- 
ψι ήταν διάχυτες στο πρόσωπό του. 
Προσπάθησα λοιπόν νά φερθώ μέ 
διάκρισι, θυμίζοντάς του εύχάριστες 
στιγμές, καί, φυσικά, θεώρησα κα
λό νά φέρω τήν κουβέντα γύρω άπ’ 
τήν άπίθανη έξέλιξι στή γλωσσο
μάθεια τοϋ παιδιού του, πού ήταν 
μιά άληθινή έκπληξι γιά όλους μας. 
Δέν έτρωγα τή γλώσσα μου καλύ
τερα; "Αν τον είχα βρίσει, δέν θάδει- 
χνε άγριώτερος.
— Μέ κοροϊδεύεις, μωρέ; Μοϋ έκανε 
μ’ ένα ύφος πού δέν σήκωνε άστεΐα. 
«"Εκπληξι» τό λές έσύ τό χουνέρι 
ποΰπαθα;

"Αρχισα νά ζαλίζωμαι έλαφρώς.

— Θέλεις νά πής, δέν σοϋ άρεσε πού 
έμαθε Γερμανικά ό γιός σου;
— Καί ποιος σκοτίστηκε γιά τό τί 
έμαθε ό «προκομένος» μου;
— Μά έσύ, άπ’ όσο ξέρω, χάλασες 
τον κόσμο γιά νά μάθη -ό γιός σου 
μιά γλώσσα.
— Νά τή μάθη, σύμφωνοι. "Οχι ό
μως έτσι.
— Διαφωνείς δηλαδή μέ τή μέθοδο;
— Ποιά μέθοδο; Μέθοδο τό λές έσύ 
τό... «ψηστήρι» καί τις «έργολαβίες» 
μέ κείνη τήν άντίχριστη τήν ξένη 
πού μοϋ τον έμπλεξε;

Σάν ν’ άρχιζα κάπως νά μπαίνω 
στο νόημα.
— Γερμανίδα έμπλεξε τό γιό σου 
Μελέτη;
— "Αμ τί Κογκολέζα;
— Μπορείς νά μοϋ πής τ’ όνομά της;
— Μ’ αυτό πιά έχει βουήξει τό σόμ
παν. Δέν άκουσες ποτέ νά μιλοΰν 
γιά τήν... ELGA;

Τί νά τοϋ πώ τώρα; Πώς δέν 
άκουσα; Θά ήταν ψέμα. Νάλεγα πά
λι πώς έξέλαβα τήν ELGA γιά... 
μέθοδο διδασκαλίας, θά ήταν ρεζιλίκι 
γιά μένα. "Αν κι’ εδώ πού τά λέμε, 
δέν θά είχα καί πολύ άδικο στήν κρί- 
σι μου. Τώρα ιδίως πού βλέπω κα- 
θαρώτερα τό πράγμα, μπορώ νά πώ 
πώς ή διά τής αισθηματικής όδοΰ 
έκμάθησις μιας ξένης γλώσσης έχει 
πολλά τά πλεονεκτήματα, κυρίως 
δέ είναι... ταχείας άποδόσεως. Τό 
μέγα μειονέκτημά της είναι μόνο 
πώς φορτώνεσαι διά βίου καί τή... 
μέθοδο. Καί, τό κυριώτερο, δέν σοϋ 
άπομένουν περιθώρια γιά νά έκμά- 
θης καί μιά... δεύτερη γλώσσα. Έ κ 
τος πιά κι’ άν... κόψης τήν πρώτη.



Ή παιδική ηλικία όπετέλεσεν πάντοτε  
άντικείμενον ιδιαιτέρας μερίμνης τού Δικαίου
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ΚΑΙ
ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΙ 
ΕΝΑΝΤΙ TOYTSN

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
'Υπομοιράρχου

Η  ΣΠ Ο ΥΔΑΙΟ ΤΗ Σ τής παι
δικής ηλικίας εις την βιολογικήν 
καί κοινωνικήν ζωήν των άνθρώ- 
πων, τήν ϋπαρξιν, έξέλιξιν καί άνά- 
πτνξιν των πολιτειών άποτελεϊ κοι
νήν καί παραδεδεγμένην άναγνώ- 
ρισιν από άρχαιοτάτων χρόνων.

’Επιστήμονες πλείστων ειδικο
τήτων έχουν ένδιατρίψει περί τό θέ
μα των ανηλίκων καί ή σχετική βι
βλιογραφία εν Έλλάδι καί άλλαχον 
είναι πλονσιωτάτη. ’Από άπόψεως 
δε δίκαιον, άφ’ ής καί έρευνάται τό 
έν λόγω θέμα, όλοι οι κλάδοι τού
τον, διαλαμβάνονν ειδικός διατά
ζεις περί των ανηλίκων, άποσκοπού- 
σας εις τήν προστασίαν τούτων. Εϊ- 
δικώτερον δέ:

1. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜ Α, περιέχει 
κατενθνντηρίονς διά τούς νέονς δια

τάξεις. Οντω διά τον άρθρον 14 παρ. 
7 επιτρέπεται νά ληφθώσι διά νό
μον ιδιαίτερα κατασταλτικά μέτρα 
προς καταπολέμησιν τής έπικινδύ- 
νον εις τό ήθος τής νεότητος, φιλο
λογίας.

Ύπερτάτην δέ έκδήλωσιν τον 
Κρατικού ενδιαφέροντος διά τούς 
νέονς άποτελεϊ ή μέριμνα αυτού διά 
τήν παιδείαν τούτων, ήτις, κατά τό 
άρθρον 16 τού Σνντάγματος, τελεί 
υπό τήν άνωτάτην έποπτείαν τού 
Κράτονς καί ένεργεΐται δαπάνη αυ
τού ή τών οργανισμών τοπικής αύ- 
τοδιοικήσεως. 'Η  διδασκαλία εις 
πάντα τά σχολεία μέσης καί στοι
χειώδους έκπαιδεύσεως άποσκοπεΐ 
εις τήν ηθικήν καί πνευματικήν άγω- 
γήν καί άνάπτνξιν τής εθνικής σνν- 
ειδήσεως τών νέων επί τή βάσει τών 
ιδεολογικών κατευθύνσεων τού 'Ελ
ληνοχριστιανικού πολιτισμού. Ή  
στοιχειώδης εκπαίδευαις είναι δι 
όλους υποχρεωτική.

2. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, περιέχει 
ειδικός διατάξεις περί τών άνηλί-

κων, έρειδομένας επί τής αρχής τής 
αγωγής καί τής περιθάλψεως.

Κατά συνδεδυασμένην ερμηνείαν 
τών διατάξεων τών άρθρων 121, 
126 παρ. 1 καί 133 τού Π. Κ., οι 
ανήλικοι χαρακτηρίζονται ως:

α) Παϊδες, από τού 7 μέχρι καί 
τού 12 έτους τής ηλικίας των.

β) ’Έφηβοι, από τού 13 έτους 
μέχρι καί 17 έτους καί

γ ) Μετεφηβικής ηλικίας από 
τού 18 έτους μέχρι καί 21 έτους.

ΟΙ ανήλικοι υποβάλλονται εις ανα
μορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα ή 
εις ποινικόν σωφρονισμόν.

ΟΙ κάτω τών 7 ετών ανήλικοι εί
ναι ποινικώς ανεύθυνοι. Τά εφαρ
μοζόμενα κατ’ αυτών αναμορφω
τικά ή θεραπευτικά μέτρα έχουν 
διοικητικόν χαρακτήρα καί δεν συνι- 
στούν ποινικήν κύρωσιν (Πλημ. 
’Αθηνών 5608)1957).

Εις τό ειδικόν μέρος τού Π.Κ. 
προβλέπονται καί τιμωρούνται δι αυ
στηρών ποινών διαπραττόμενα κατά 
τών άνηλίκων εγκλήματα ώς:

312 Σωματική βλάβη άνηλίκων, 
324 'Αρπαγή άνηλίκων, 328 Έ -



κονσία απαγωγή, 339 ’Αποπλά
νησές παίόων, 342 Κατάχρησις ανη
λίκων εις άσέλγειαν, 360 Παραμέ- 
λησις τής έποπτείας ανηλίκων.

403 Παραπλάνησις ανηλίκων εις 
χρέη κ. ά.

3. ΠΟ ΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. 
Ό  Κ. Π. Δ. ορίζει ειδικήν διαδικα
σίαν καί δικαιοδοσίαν επί τών ανη
λίκων. Οντω:

α) Ή  άνάκρισις κατ' ανηλίκων 
άνατίθεται εις ειδικόν ανακριτήν— 
"Αρθρον 4 παρ. 2 Κ.Π.Δ. Έρευνά- 
ται δε, είδικώτερον, ή υγιεινή, ηθι
κή καί διανοητική κατάστασις, ο 
πρότερος βίος, αί οικογενειακοί συν- 
θήκαι καί τό εν γένει περιβάλλον 
τον ανηλίκου —’Άρθρον 239 παρ. 
2 Κ.Π.Δ.

β) Τά εγκλήματα τών ανηλίκων 
έκδικάζονται υπό ειδικών δικαστη
ρίων ανηλίκων—’Άρθρα 7 καί 113 
Κ.Π.Δ.

γ )  Οι μή σνμπληρώσαντες τό 17ον 
έτος τής ηλικίας των εξετάζονται 
ανωμοτί—’Άρθρον 221 στοιχ. α'κ. ά.

4. ΑΣΤΙΚΟ Σ ΚΩΔΙΞ. περιέχει 
πλήθος διατάξεων άφορωσών τους 
ανηλίκους. Οντω: ’0  μή σνμπλη- 
ρώσας τό ΙΟον έτος ανήλικος είναι 
ανίκανος προς δικαιοπραξίαν —’Ά ρ 
θρον 128 A. Κ. καί δεν ενθννεται 
διά προξενηθείσαν νπ αυτόν ζη
μίαν—’Άρθρον 916 Α. Κ.

Ό  σνμπληρώσας τό ΙΟον έτος— 
”Αρθρον 134 A. Κ., τό 14ον—’Ά ρ 
θρα 135 καί 136, τό 18ον—”Αρθρον 
137 A. Κ. είναι ικανός προς δικαιο- 
πραξίαν υπό περιορισμούς. Ό  σνμ
πληρώσας δέ τό 2Ιον έτος (ένήλιξ) 
είναι ικανός προς πάσαν δικαιοπρα- 
ξίαν. Εις τον πατέρα επιβάλλονται 
υποχρεώσεις, δσον αφορά τήν επι
μέλειαν καί έκπροσώπησιν τον τέ
κνου τον—”Αρθρον 1501 Α.Κ., τήν 
επιτροπείαν τών ανηλίκων—’Άρθρα 
1589 - 1665 A. Κ., τήν κηδεμονίαν 
τών χειραφέτων άνηλίκων A. Κ. 
1666-1685 Α.Κ. Ειδική μέριμνα 
λαμβάνεται διά τους νίοθετονμένονς 
ανηλίκους ”Αρθρον 1578 Α.Κ. καί 
Ν. Δ. 610)70 κ. ά.

5. Π Ο ΛΙΤΙΚ Η  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. 
Κατά τό αρθρον 405 τοϋ Κώδικος 
Πολιτικής Δικονομίας, εάν ένεκεν 
ειδικών λόγων επιβάλλεται ή έξέ- 
τασις ώς μαρτύρων προσώπων μή 
σνμπληρωσάντων τό ΐ4ον έτος τής

ηλικίας των, ταϋτα έξετάζοντο ανω
μοτί. 'Ομοίως, οι μή σνμπληρώσαν
τες τό 14ον έτος τής ήλικίας των εί
ναι ανίκανοι προς ορκοδοσίαν—’Ά ρ 
θρον 426 Κ. Πολ. Δικονομίας (Β. 
Δ 657)71).

’Επί άχειραφέτων άνηλίκων, ό 
όρκος δίδεται υπό τοϋ άσκονντος 
τήν πατρικήν εξουσίαν—’Άρθρον 427 
Κώδικος Πολ. Δικονομίας. Προ
σωπική κράτησις δεν διατάσσεται 
κατά τών τελούντων υπό επιτρο
πείαν άνηλίκων—’Άρθρον 1048 Κώ
δικος Πολ. Δικονομίας.

6. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. 
Προστατεύει τά συμφέροντα τών 
άνηλίκων, οίτινες είναι άν ικανοί 
προς ενέργειαν εμπορικών πράξεων, 
έκτος εάν λάβουν άδειαν προς τού
το, ώς ορίζεται εν τοίς άρθροις 2, 3 
καί 6 τοϋ ’Εμπορικού Νόμου.

7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟ
ΜΟΙ. Εις τάς περιπτώσεις, καθ’ 
ας τό άντικείμενόν των σχετίζεται 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον προς άνηλί- 
κους, λαμβάνουν, ούτοι, ειδικήν μέ
ριμναν διά τήν προστασίαν τούτων 
Οντω:

α) ’Εργατική Νομοθεσία.
’Από τοϋ 1912, διά τοϋ Νόμου 
Δ.Κ.Θ., καί μεταγενεστέρως δι’ ετέ
ρων πολλών όμοιων έχουν θεσπι- 
σθή ε’ιδικαί διατάξεις δι ών ρυθμί
ζεται ή εργασία τών άνηλίκων, επί 
τώ σκοπώ τής προστασίας των άπό 
σωματικής, πνευματικής καί ψυχι
κής άπόψεως.

β) Νομοθεσία περί κινηματο
γράφων καί θεάτρων. ΙΙρός πρό- 
ληψιν επιβλαβών επιδράσεων επί 
τών άνηλίκων εκ θεαμάτων άκαταλ- 
λήλων διά τον εϋπλαστον χαρακτή
ρα τούτων, καθιερώθη:

I. ’Απαγόρευαις εισόδου άνηλί
κων εις κινηματογράφους προβάλ
λοντας ταινίας άκαταλλήλους δι 
άνηλίκους—’Άρθρον 9 A. Ν. 445) 
1937 ώς έτροποποιήθη διά τοϋ Ν. 
Δ. 482)70.

II. Άπαγόρευσις εισόδου άνηλί
κων κάτω τών 14 ετών εις θέατρα 
άτινα παρουσιάζουν έργα χαρακτη- 
ρισθέντα ώς ακατάλληλα δι άνηλί
κους A. Ν. 446)1937.

III. Ή  είσοδος βρεφών καί νη
πίων μή συμπλήρωσαν των τό 4ον 
έτος εις κινηματογράφους χειμερινούς 
άπαγορεύεται άνεξαρτήτως τοϋ χα
ρακτηρισμού τής προβαλλομένης

ταινίας ώς καταλλήλου ή άκαταλλή- 
λου δι άνηλίκους A. Ν. 482)70.

γ) Νομοθεσία περί παιγνίων.
Διά τοϋ άρθρου 5 παρ. 6 τοϋ Β.Δ. 
29)1971, άπαγορεύεται ή παρου
σία ή συμμετοχή άνηλίκων μή συμ- 
πληρωσάντων τό 17ον έτος τής ηλι
κίας των εις τά εντός δημοσίων, 
εν γένει, κέντρων διενεργούμενα τε
χνικά παίγνια.

8) Διά τών A. Ν. 171)1936, Ν. 
4083)60 καί Ν. 1658)51 ’επιβάλλε
ται ύποχρεωτικώς ο εμβολιασμός 
εις τούς παϊδας προς προστασίαν 
τής υγείας των εκ τών λοιμωδών 
νόσων.

ε) Διά τοϋ A. Ν. 300)1968—· 
Σχετ. Β. Δ. 549)68 έθεσπίσθη τό 
προγαμιαίον πιστοποιητικόν υγείας, 
επί τώ σκοπώ τής έξασφαλίσεως 
ταύτης υπό βεβαρημένων δι άσθε- 
νειών άτόμων.

στ) Διά τοϋ άρθρου 284 τοϋ Κα
νονισμού 'Υπηρεσίας Χωρ)κής—Β. 
Δ. τής 22-3-58, ορίζονται είδικαί 
υποχρεώσεις εις τούς άνδρας τής 
Χωρ)κής, όσον άφορά τήν προστα
σίαν τών άνηλίκων.

ζ) Δι ’Αστυνομικών Διατάξεων, 
άπαγορεύεται ή πώλησις οινοπνευ
ματωδών ποτών εις άνηλίκους, υπό 
τών δημοσίων κέντρων.

’Εκτός τών ϋπερθεν, ένδεικτικώς 
μνημονευομένων διατάξεων, υπάρ
χουν καί πλείσται έτεραι τοιαϋται, 
ρυθμίζουσαι θέματα άφορώντα τούς 
άνηλίκους, ώς π.χ. τήν λειτουργίαν 
τών ιδρυμάτων άνηλίκων, τούς παι
δικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, 
τάς παιδικάς εξοχάς καί κατασκη
νώσεις κ.λ.π.

’Εκ τών άνωτέρω, ολίγων καί 
λίαν περιληπτικώς έκτεθέντων, προ
κύπτει ότι, άπό άπόψεως κειμένου 
δικαίου, υπάρχει πληθύς διατάξεων, 
άποσκοπουσών εις τήν προστασίαν 
τών άνηλίκων.

’Άλλωστε, συμφώνως προς πρόσ
φατα συμπεράσματα κοινωνιοψυ- 
χολογικής έρεύνης έν ’Αμερική, α
παιτείται προστασία τών νέων καί 
ούχί υπερπροστασία, διότι ή δευ- 
τέρα δημιουργεί άσφυκτικήν κατά- 
στασιν καταπιέσεως καί εμποδίζει 
τήν άνάπτυξιν τής πρωτοβουλίας 
καί τοϋ συναισθήματος ευθύνης τού
των.

'Η  πολιτεία, διά τών αρμοδίων 
οργάνων της, πράττει πάν τό εντός 
τών δυνατοτήτων της προς προσ
τασίαν τών άνηλίκων καί γενικώς 
διά τήν άγωγήν των, επί τή βάσει 
τών άξιών τοϋ Ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού.
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’Αλλά, ώς γνωστόν, δεν άρκεΐ 
μόνον τοϋτο. ’ Απαιτείται, όπως αυμ- 
βάλη πρωταρχικώς καί ή οικογέ
νεια, ήτις αποτελεί κατά κοινήν άνα- 
γνώρισιν θεμελιώδη θεσμόν τής κοι
νωνικής μας διαρθρώσεως. ’Αποτε
λεί τό άμεσον περιβάλλον εντός τοϋ 
όποιον γεννάται, διέρχεται τά πρώ
τα έτη τής ηλικίας τον καί διαμορ
φώνει τον χαρακτήρα τον ό ανή
λικος.

'Ο ανήλικος δέ, τής σημερινής 
εποχής, είναι κοινωνικόν ον. Δεν 
περιορίζεται μόνον εις τό οικογενεια
κόν περιβάλλον. Διαβιοί εις τον ευ- 
ρντερον κοινωνικόν χώρον καί επη
ρεάζεται από τούς ερεθισμούς αν- 
τοϋ.

’Εντεύθεν άνακνπτονν βαρεϊαι 
υποχρεώσεις όλων τών ενηλίκων 
έναντι τών ανηλίκων. Υποχρεώ
σεις πλήρους τηρήσεως ονχί μόνον 
τών προεκτεθεισών νομικών διατά
ξεων, αίτινες όσον πολλαί καί σοφαί 
καί αν είναι δεν δννανται να δαμά
σουν την καθημερινώς μεταβαλλο- 
μένην, εκ ποικίλων παραγόντων, 
πραγματικότητα, άλλα καί τών κα
νόνων τής κοινής πείρας καί λογι
κής τούς αφορώντας τούς ανηλί
κους, έτι δέ καί τών άγράφων προσ
ταγμάτων τής ηθικής «Ου γάρ τι 
νΰν κάχθές, άλλ’ αείποτε ζή ταϋτα 
κ ουδείς οΐδεν εξ ότου φάνη». Σο- 
φοκλέους ’Αντιγόνη (456 - 7).

Υποχρεώσεις, έναντι τών ανηλί
κων ποικίλης μορφής, έντάσεως καί 
έκτάσεως, αίτινες αρχίζουν από τοϋ 
ειλικρινούς ενδιαφέροντος καί έξι- 
κνοϋνται μέχρι τής θυσίας.

Διά την διαπαιδαγώγησιν τών 
νέων δεν άρκοϋν μόνον συμβουλαί, 
χρειάζονται πράξεις, παραδείγματα 
καί υποδείγματα πρότυπα προς μί- 
μησιν. Πραγματικόν ενδιαφέρον, 
στοργή καί διακριτική αγάπη. 01 
παίδες, ώς εΐπεν ό Αριστοτέλης «Ου 
κακοήθεις, άλλ’ ευήθεις, διά τό μή- 
πω τεθεωρηκέναι πολλάς πονηριάς».

Νομίζομεν δέ ότι, εάν ή οικογέ
νεια, τό αχολείον, ή εκκλησία, ή 
πολιτεία καί τό κοινωνικόν, εν γένει, 
περιβάλλον μέ άπαντα τά εν αντώ 
διαβιοϋντα άτομα, έκπληροϋν πλ.ή- 
ρως καί διηνεκώς τό καθήκον των 
έναντι τών ανηλίκων καί βοηθούν 
τούτους εις χρηστήν διάπλασιν τής 
προσωπικότητάς των, τήν άπόκτη- 
σιν προσόντων καί ικανοτήτων, ο
πωσδήποτε θά άναβιβασθοϋν οι νέοι 
άνθρωποι εις άνωτέραν μοίραν, επ' 
ώφελεία τών ιδίων, τής πατρίδος 
καί τής άνθρωπότητος γενικώτε- 
ρον.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 

κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡ)ΚΗΣ

«Ή  μεγαλωσύνη τών Εθνών 8έν μετριέται μέ τό στρέμμα, 
μέ τής καρδιάς τό πύρωμα μετριέται καί τό αίμα».

’Α ξιω ματικοί,Ά νθ)σταΙ, Ύ παξιωματικοί, Χωρ)κες καί 
Πολιτικοί 'Υπάλληλοι.

Εις τό πάνθεον τών ’Εθνικών ’Επετείων, αί όποΐαι κοσμούν τήν 
μακράν καί ένδοξον 'Ελληνικήν 'ιστορίαν, τό "Επος τών 'Ελλήνων εις 
τά Βορειοηπειρωτικά βουνά αποτελεί Ιστορικόν γεγονός ΰψίστης 
σημασίας κατά διεθνή όμολογίαν καί παραδοχήν.

Τό Ιστορικόν «ΟΧΙ» τό όποιον έβροντοφωνήθη πρός τόν ’Ιταλόν 
Πρέσβυν δταν ούτος ίταμώς έπρότεινε εις τόν Πρωθυπουργόν τής Χώ
ρας τήν άνευ δρων παράδοσιν τής 'Ελλάδος, έγινε σύνθημα δλων τών 
Ε λλή νω ν καί έδραίωσε τήν άπόφασιν διά καθολικήν καί μέχρις 
έσχάτων άμυναν πρός ύπεράσπισιν τών πατρίων .

Πράγματι μία πανίσχυρος αυτοκρατορία, γεμάτη άπό άλαζονι- 
κήν αϋτοπεποίθησιν καί περιφρονοΰσα τήν τιμήν καί τό δίκαιον τής 
μικράς, άλλ’ άδαμάστου καί ύπερηφάνου πατρίδος μας , έζήτει έν μια 
νυκτί τήν πλήρη υποταγήν καί άμαχητί παράδοσιν της είς τούς πλοκά
μους τού φασισμού.

Καί δμως ή μικρά , άλλά κραταιά είς σθένος καί φρόνημα 'Ελλάς, 
άτρόμητος πρό τού δγκου τών δυνάμεων τού είσβολέως, χωρίς νά δι- 
στάση καί χωρίς νά συζητήση καν τάς άτιμους προτάσεις του , χωρίς 
νά σκεφθή οίασδήποτε συνεπείας, άντέταξεν άπό τής πρώτης στιγμής 
τήν σιδηράν καί γρανιτώδη πυγμήν της, τήν όποιαν μετουσίωσεν είς 
τήν ϋπερήφανον άπάντησιν τού άποφασιστικοΰ έκείνου «’Ό χ ι» ,  τού 
όποιου τό άσύγκριτον μεγαλεϊον άπεθεύμασεν έκθαμβος όλόκληρος ό 
έλεύθερος καί πολιτισμένος κόσμος .

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής μετέσχεν ένεργώς είς τήν προσπά
θειαν τού Έθνους καί προσέφερεν άνεκτιμήτους υπηρεσίας είς τήν 
άπόκρουσιν τού ιταμού είσβολέως .

’Αξιωματικοί, Ά νθυπασπισταί, Ύ παξιωματικοί, Χωροφύλακες 
καί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι .

Είς κάθε κρίσιμον περίοδον τής έθνικής μας ιστορίας , οί "Ελληνες 
όμονοοΰντες έπιτελοΰν άπαραμίλλους άθλους , προασπίζοντες μέ τό 
αίμα καί τήν ζωήν των δ ,τι προσδίδει περιεχόμενον καί νόημα είς 
τήν ζωήν.

Αύτής, λοιπόν, τής κληρονομίας ήμείς συνεχισταί, άς τήν 
διαφυλάξωμεν άλώβητον , παραμένοντες συναδελφωμένοι καί άπτόη- 
τοι έπί τών έπάλξεων , ώστε νά άντιμετωπίσωμεν έξ ίσου νικηφόρως, 
οίανδήποτε δοκιμασίαν είς ήν ήθελε τυχόν τό ’Έθνος ϋποβληθή.

Εύγνώμονες στρέφομεν σήμερον τήν σκέψιν μας πρός τούς ήρωας 
τού 1940. Ή  28η ’Οκτωβρίου 1940 θά μας ύποδεικνύη πάντοτε τόν 
όρθόν δρόμον τού καθήκοντος τόν όποιον εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά βα- 
δίσωμεν, ώς γνήσια τέκνα Πατρίδος γενναίων καί Χώρας ήρώων .

Ζ ή τ ω  ή α ί ω ν ί α  ' Ε λ λ ά ς !
Ζ ή τ ω  ή 2 8 η  ’ Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  1 9 4 0 !

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ

'Υποστράτηγος
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Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

’Από τό Γαλλικό περιοδικό «Ζενταρμερύ» (ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗ) δανεισθήκαμε τήν θαυμάσια καί έκφραστι- 
κώς παραστατική φωτογραφία των τριών Γάλλων βα
θμοφόρων τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής, μέ τις χρυ
σοποίκιλτες στολές καί τά άπαστράπτοντα «λοφιοφό
ρα» κράνη τους, ίππεύοντες μεγαλοπρεπής τούς κέλη- 
τας—δρόμονας τής ύπηρεσίας τους. Ό  έπικεφαλής, μέ 
δικαιολογημένη έθνική ύπερηφάνεια, κρατά άνηρτημέ- 
νη τήν παραχωρηθεϊσα πρός τό Σώμα πολεμική σημαία 
τήν όποια ή Γαλλική Κυβέρνησις άπένειμε σέ ενδειξι 
τιμής καί εύγνωμοσύνης, πρός τήν ήρωϊκή «Ζενταρμερύ» 
(ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ) καί σέ άναγνώρισι τών πολλαπλών 
πρός τήν πατρίδα υπηρεσιών.

Τήν φωτογραφία πλαισιώνει ή άποφθέγματική ρή- 
σι του άειμνήστου ’Αμερικανού Προέδρου WILSON : 
«Ή  σημαία δέν είναι σύμβολο ένός αισθήματος, άλλά 
μιάς Ιστορίας».

Συμπεράσματα έρεύνης

ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ  
Η ΧΡΗΙΙ Ι  ΤΗΣ ΜΑΡΙ ΧΟίΑΝί :

Τό κάπνισμα μαριχουάνας έξασθενίζει τήν άντίστασιν 
τοϋ όργανισμού τών νέων είς τάς άσθενείας, αποκαλύ
πτει όμάς ιατρών τού Πανεπιστημίου Κολούμπια, είς 
έκθεσιν, δημοσιευθεΐσαν είς Νέαν Ύόρκην.

Ή  άδυναμία αύτή διεπιστώθη είς άνδρας καί γυναί
κας, ήλικίας 16 έως 35 έτών, οί όποιοι έκάπνιζον μαρι
χουάναν ή χασίς τούλάχιστον άπαξ τής έβδομάδος, έπί 
έν τούλάχιστον έτος. Οί πλεΐστοι έκ τών έξετασθέντων 
έκάπνιζον τέσσαρας φοράς τήν έβδομάδα έπί τέσσαρα 
έτη.

Συγκεκριμένως, οί έρευνηταί διεπίστωσαν ότι, είς 
τούς καπνιστός μαριχουάνας, παρετηρήθη μείωσις τής 
ίκανότητος τών λευκών κυττάρων (τά όποια προστα
τεύουν τό σώμα άπό τάς άσθενείας), νά άγωνισθοϋν

—έντός τοϋ δοκιμαστικού σωλήνος—έναντίον «ξένων» 
ούσιών.

Είς τά άτομα αύτά παρατηρεΐται, έπίσης, μείωσις τής 
ίκανότητος αναπαραγωγής τών κυττάρων των.

Ή  ανωτέρω μελέτη παρέχει τήν πρώτην άμεσον άπό- 
δειξιν τής βλάβης, τήν όποιαν προξενεί ή μαριχουάνα 
είς τά κύτταρα τών ανθρώπων.

Ό  δρ. Γκαμπριέλ Ναχάς, καθηγητής τής άναισθησιο- 
λογίας καί διευθυντής τής όμάδος τών έρευνητών, ζητεί, 
είς τό άρθρον του, τό όποιον δημοσιεύεται είς τό τεϋχος 
Φεβρουάριου τοϋ περιοδικού «Σάϊενς», όργάνου τής 
’Αμερικανικής Εταιρείας διά τήν Πρόοδον τής Ε π ι
στήμης, όπως τά πορίσματα τής ’Εθνικής ’Επιτροπής 
τής Γερουσίας, όσον άφορςί είς τήν χρήσιν τής μαρι
χουάνας, άναθεωρηθοΰν.

«ΔΓ αύτόν τόν λόγον», λέγει ό κ. Ναχάς, «είναι απο
λύτως άπαραίτήτον νά διαπιστώσωμεν μέχρι ποιου ση
μείου είναι δυνατόν, ή μακροχρόνιος χρήσις τής μαρι
χουάνας. νά έπηρεάση δυσμενώς καί τά τέκνα τού κα- 
πνίζοντος».

Είς μίαν περίπτωσιν, διά τήν μελέτην τών άντιδρά- 
σεων τών κυττάρων έτέθη ώς άντιδραστήριον μία φυτι
κή πρωτεΐνη, ή ΡΗΑ, ή όποια βοηθεΐ είς τήν μεγέθυνσιν 
καί τήν άναπαραγωγήν τών κυττάρων.

Ή  ίκανότης άναπαραγωγής τών λεμφοκυττάρων τών 
καπνιστών μαριχουάνας ήτο κατά 40 τοΐς έκατόν μι
κρότερα έκείνων τά όποια προήρχοντο άπό μή καπνι
στός, άναφέρει ή έκθεσις. Τό γεγονός ότι οί μισοί κα
πνιστοί ήσαν μεγαλυτέρας ήλικίας είναι άκόμη σημαν- 
τικώτερον, διότι «ή άνοσιολογική άντίδρασις τών λευ
κών αιμοσφαιρίων είναι γνωστόν ότι μειοΰται μέ τήν 
ήλικίαν».

Οί καπνιστοί μαριχουάνας ένεφάνισαν τήν ίδιαν 
άμβλυνσιν τής ίκανότητος άντιδράσεως, τήν όποιαν 
παρουσιάζουν τά άτομα τά όποια πάσχουν έκ τοπικών 
όγκων. Είναι άγνωστον τί προκαλεΐ τό φαινόμενον αύ- 
τό, προσθέτει ή έκθεσις.
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Έ χει λεχθή—καί δικαίως—δτι οί σκύλοι είναι 
οί πιστότεροι σύντροφοι τού άνθρώπου, τόν 
όποιον υπηρετούν μέπίστι, άφοσίωσι καί άγάπη. 
Είναι, ακόμη, συμμαχηταί καί συστρατιώται καί 
τόν συνεπικουρούν στην καθημερινή του δρα
στηριότητα. Ό  είκονιζόμενος στην φωτογραφία 
μας σκύλος, Γερμανικής ποιμενικής ράτσας, 
πού άπαντά στό όνομα «Ούίλλυ», έχει είδικώς 
καί άντατικώς έκπαιδευθή εις τόν διαχωρισμόν 
τής όσμής τών έκρηκτικών υλών, καί έτσι έγινε 
άριστος ανιχνευτής βομβών διά τής ... όσφρή- 
σεως. "Ηδη ό «Ούίλλυ» χρησιμοποιείται, έπιτυ- 
χώς, στήν διερεύνησι άεροπλάνων καί αποσκευ
ών, διά τήν άναζήτησι καί άνακάλυψι τυχόν έκρη
κτικών μηχανημάτων. Στήν φωτογραφία μας ό 
άνιχνευτής.. αστυνομικός σκύλος μετά τού 
«όρίτζιναλ» ’Αστυνομικού έκπαιδευτοΰ, στό 
διεθνές αεροδρόμιο τού Ντάλλας (Τέξας) τών 
’Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής.

Ό  Ά γγλος ’Αστυνομικός είναι τό σύμβολον τής φιλίας, τής κα
λοσύνης καί τής αγάπης τών φλεγματικών συμπατριωτών του, γι 
αύτό καί τόν άποκαλούν λίαν τιμητικώς καί... χαϊδευτικώς «Μπόμπυ». 
Προσηνής, εύπροσήγορος, μεγαλοπρεπής καί ... θεωρητικότατος εις 
παράστημα, αποτελεί τό σέμνωμα καί τό καύχημα τών κατοίκων τής 
γηραιός Άλβιόνος, άλλά καί τόν Φύλακα—Άγγελο μικρών καί μεγά
λων. Παρακολουθεί, κατά πόδας, τόν συρμόν καί προσαρμόζεται 
άναλόγως πρός τάς έπιταγάς του, έμφανιζόμενος πάντοτε άψογος καί 
καθ’ όλα έπιβλητικός, πολλάκις δέ καρηκομόων καί μέ συμπαθέστατον 
ύπογένειον, έφ’ όσον οί έπιταγές τών καιρών τό έπιβάλλουν. Τήν περι
γραφή έπιβεβαιώνει, κατά τρόπον άναμβισβήτητο, τό παραστατικό 
πορτραϊτο τού «Μπόμπυ» τής φωτογραφίας μας.
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κινηματογράφος για την νεο
λαία είναι, λέγει ή έπιστήμη 
τής κοινωνιολογίας, δ,τι ακρι
βώς καί ή άτομική βόμβα υδρο
γόνου γιά τήν γεωφυσικήν. 

Καί έξηγοϋμαι. Ή  κινηματογραφική 
τέχνη, ή έβδομη όπως άποκαλεΐται, είναι 
ή ύποβλητικώτερη καί ή δυναμικώτερη 
σέ συνέπειες κοινωνιολογικές άπό όλες 
τις άλλες. Οί πρωταγωνιστές είναι προ
σωπικότητες παγκόσμιες. Διαθέτουν μυ
θώδεις περιουσίες. Ζοϋν ώς ήγεμόνες 
του παλαιού καιρού. Είναι τά προσφιλέ
στερα καί έντυπωσιακώτερα πρόσωπα 
τής συγχρόνου έποχής. Μέ ένα λόγον 
έχουν τις τιμές καί τήν δόξαν τών Στρα
ταρχών καί τών Ναυάρχων τών παρελ
θόντων αιώνων.

Οί σημερινοί στρατηλάτες καί στό
λαρχοι, έρχονται καί φεύγουν άπαρατή- 
ρητοι καί άπό τήν χώραν μας, δταν πρέ
πει νά τήν έπισκεφθοϋν, όπως καί άπό 
δλας τάς άλλας συμμάχους έπικρατείας. 
Ή  υποδοχή καί αί δεξιώσεις περιορίζον
ται είς τό αϋστηρώς στρατιωτικόν περι
βάλλον καί μέρος τού ένδιαφερομένου 
πολιτικού κόσμου. Ά πό τούς λαούς μένει 
ή κίνησίς των άδιάφορη. Έ ν τούτοις 
άπό τάς ϊδικάς των σκέψεις, καλάς ή 
κακάς, έξαρτάται αυτή αΰτη ή ύπαρξις 
τών λαών. ’Ενώ δταν τιμούν μέ τήν πα
ρουσίαν τους μίαν χώραν ξένην, οί 
ήρωες τού κινηματογράφου, έπακολου- 
θεΐ συναγερμός. Ταξιδεύουν πάντοτε 
«ίγκόγνιτο» οί αστέρες του καί έν τούτοις 
οί κοσμικές στήλες τών έφημερίδων καί 
τών περιοδικών κατακλύζονται άπό τάς 
φωτογραφίας των, τάς σκέψεις των, τά 
διανοήματά των, τά σχέδια καί τις προ
τιμήσεις των. Δέν είναι άνάγκη νά μακρη
γορήσω. Νομίζω δτι δλοι είσθε σύμφωνοι 
δτι ή έπιβολή των είς τήν νεολαίαν είναι 
καταπληκτική καί έξώφθαλμος.

"Ας δούμε τώρα τι λέει διά τόν κινη
ματογράφον ή παιδαγωγική έπιστήμη 
παγκοσμίως, διά τών έπισημοτάτων έκ- 
προσώπων της. Άρχίζομεν άπό τόν 
κορυφαϊον τών Ελλήνων παιδαγωγών 
κ. Νικόλαον Μελανίτην καθηγητήν τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί έπί εικοσαε
τίαν διευθυντήν τού Πειραματικού Σχο
λείου τού Πανεπιστημίου. ’Ιδού τί λέει 
διά τό θέμα πού μάς άπασχολεΐ είς τό 
μοναδικής έμβριθείας σύγγραμμά του.

«Ή  έφηβική ήλικία καί τά προβλήμα- 
τά της» έκδοσις 1966. Είς αύτό έξετάζει 
τήν ζωήν τού παιδιού άπό τής γεννήσεώς 
του μέχρι τής έφηβείας.

«Ό  κινηματογράφος, άν αί είς αύτόν 
προβαλλόμενοι ταινίαι είναι τοιαύται, 
ώστε δι’ αυτών νά παρέχεται χρήσιμος 
πείρα νά γίνεται παρώθησις πρός ήθικάς 
ένεργείας, ή έν πάση περιπτώσει νά μήν 
έπέρχεται σύγκρουσις πρός τό κοινόν
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αίσθημα περί ηθικής, αποτελεί λαμπρόν 
μέσον πρός ψυχαγωγίαν καί μόρφωσιν 
καί διαφοροποίησιν των διαφερόντων 
νέων, καίτοι είναι αληθές, ότι ούτος δέν 
θέτει εις δράσιν τάς πνευματικός ικανό
τητας αύτών, ώς συμβαίνει τούτο διά 
τής διδασκαλίας, τής μελέτης καί τής 
αυτοβούλου ένασχολήσεως περί πολλά 
άλλα έργα (Σελίς 170). Καί αύτή είναι 
ή λαμπροτέρα πλευρά τού κινηματογρά
φου.

«Ό  νέος γενικώς άνθρωπος, κατ’ έξο- 
χήν δέ ό έφηβος, "στερείται συνήθως τής 
άπαιτουμένης δυνάμεως πρός άντίστασιν 
εις έρεθίσματα προκαλοϋντα τήν έγερσιν 
έπιθυμιών καί οΰτω παρασύρεται εις 
ένεργείας άντιβαινούσας εις τάς γνώσεις 
καί τάς πεποιθήσεις αύτοϋ. Εις τοιαύτας 
ένεργείας ώθεΐ ένίοτε αυτόν ή τάσις πρός 
άνεξαρτησίαν, τό περιπετειώδες πνεύμα, 
καί ό εύχερής ταυτισμός του πρός πρό
σωπα, τά όποια προβάλλονται ένώπιόν 
του, δλως δέ ιδιαιτέρως πρός τά πρόσω
πα τού κινηματογράφου, ένεκα τού κύρους 
τό όποιον έχουν, κατά τήν γνώμην του. 
Πολλάκις είναι τόσον βαθειά ή έπίδρα- 
σις τήν όποιαν δέχεται έκ τών προσώπων 
τούτων, ώστε άναζητεΐ ευκαιρίας νά 
έπαναλάβη εις τήν πράξιν, 6,τι έπροξένη- 
σεν εις αυτόν μεγάλην έντύπωσιν εις τόν 
κινηματογράφον. Διά τόν λόγον τούτον 
διαπράττουν έγκλημα εις βάρος τής 
νεολαίας καί τής κοινωνίας οι παράγον
τες δι’ έμπορικούς σκοπούς έργα, δυνά- 
μενα νά ώθήσουν τούς νέους εις άνηθί- 
κους πράξεις καί οί έπιτρέποντες τήν 
προβολήν αύτών (σελίς 192).

«Δέν είναι δυνατόν νά είσέλθη τις 
εις λεπτομέρειας άφορώσας εις τήν έρω- 
τικήν διαφώτισιν τού έφήβου, ή όποια 
πρέπει νά προσαρμόζεται εις τήν σωμα
τικήν καί πνευματικήν άνάπτυξιν, τήν 
πείραν καί τήν ιδιοσυγκρασίαν έκάστου. 
Γενικώς όμως έχει τις νά εϊπη τά έξής. 
Έν πρώτοις δέον νά άποφεύγωνται τά 
έρεθίσματα, διά τών όποιων έξάπτεται, 
έρωτικώς ό έφηβος. Είναι δέ ταΰτα ποικί
λης φύσεως έκ τών όποιων άναφέρομεν 
τάς συζητήσεις περί έρωτικών ζητημά
των, τάς άσέμνους χειρονομίας, τάς 
προκλητικός εικόνας, τά άκατάλληλα 
άναγνώσματα καί τάς άκαταλλήλους 
κινηματογραφικός ταινίας» (σελίς2 51).

«Εις τά αίτια τά προκαλοϋντα άντικοι- 
νωνικάς έκδηλώσεις εις τούς έφήβους 
τόν πρώτιστον λόγον έχει ό κακός καί 
προπαγανδιστικός κινηματογράφος καί 
κατά δεύτερον τά άναγνώσματα» (σελίς 
299).

«Ή  περιγραφή άσέμνου σκηνής, έγ- 
κλήματος, διαπραχθέντος ύπό νέου, όσον 
καί άν κακίζεται κατ’ αύτήν ή άνήθικος 
πράξις. προβάλλεται ώς παράδειγμα καί 
κατ’ άκολουθίαν ζητεί μίμησιν. Τήν μίμη- 
σιν δέ αύτήν τήν ευρίσκει μεταξύ τών 
νέων καί πλέον εύφαντάστων ή τών δι- 
ψώντων περιπέτειας καί κατ’ έξοχήν τών 
έφήβων. Καί έν τούτοις οί άνθρωποι αύ- 
τοί πιθανόν νά ψέγουν τάς ταινίας τών 
κινηματογράφων, διά τών όποιων προ
βάλλονται άκατάλληλα έργα, ή τούς γο
νείς πού έπιτρέπουν εις τά τέκνα των, ή 
δέν έχουν τήν δύναμιν νά άπαγορεύσουν 
εις αυτά νά παρακολουθήσουν τήν προ
βολήν τοιούτων ταινιών». Αυτά άναφέ- 
ρει ό μεγάλος "Ελλην παιδαγωγός, άρμό- 
διος νά έχη γνώμην εις τό θέμα πού μάς 
απασχολεί.

Διά νά ζυγίσωμεν τώρα τό μέγεθος 
τής καταστροφής πού προκαλεί ένας

κακός καί άνήθικος κινηματογράφος 
πρέπει νά μπούμε στήν ήθικήν ύπόστασιν 
καί τήν ψυχολογίαν τών έφήβων. Πώς 
θά τήν έξακριβώσωμεν; 'Υπάρχουν πολ
λοί τρόποι καί μέσα.

"Ενας Πέρσης ποιητής τού 14ου μ.Χ. 
αίώνος όνόματι Χαφίζ έχει συνθέσει 
ποιήματα καί άποφθέγματα πού διδάσκον
ται εις όλα τά Πανεπιστήμια τού κόσμου. 
Είναι βαθύτατος μά καί δυσνόητος. ’Ιδού 
λοιπόν τί άποφθεγματίζει γιά τούς νέους. 
«’Εάν ένας νεαρός δέν φαντάζεται τόν 
έαυτόν του μέλλοντα στρατηγόν, ποιη
τήν, συγγραφέα, ηρώα κ.λ.π. καί μία 
νεαρά έαυτήν βασίλισσαν, καλλονήν 
άσύγκριτον καί τά λοιπά, δέν είναι διό
λου καλά. Είναι άνώμαλοι, καί νά τούς 
άποφεύγετε, αύτούς τούς προσγειωμένους 
τόσον πρόωρα. Βεβαίως είναι δυνατόν 
μερικοί άπό τούς γεροντονέους αύτούς 
νά γίνουν σπουδαίοι. Νά γίνουν μεγάλοι. 
Νά κυβερνήσουν άν θέλετε καί λαούς. 
Νά είσθε όμως βέβαιοι ότι θά πάνε ίσως 
τή χώρα τους πάρα πέρα, ούδέποτε όμα>ς 
πάρα πάνω».

Τί σημαίνουν αύτά; Πώς οί όμαλοί 
νέοι είναι καί πρέπει νά είναι ευφάντα
στοι καί όνέιροπόλοι. Άλλοίμονον άν 
δέν είναι. Οί γονείς λοιπόν πρέπει νά 
είναι ένημερωμένοι. Τά παιδιά τους, 
περνούν τήν περίοδον τής έφηβείας καί 
νά μήν προσπαθούν νά βάλλουν μέσα 
στό κρανίον τους τήν ίδικήν τους πείραν, 
άφοϋ διαφέρουν κατά μίαν όλόκληρον 
γενεάν. Τό μόνον πού θά έπιτύχουν, άν 
έπιμείνουν, είναι νά χωρίσουν ψυχικά 
άπό τά παιδιά τους.

Μακρυά άπό άζήτητες συμβουλές καί 
άπό πρόωρες γνώσεις καί διδασκαλίες. 
Τό μέγιστον άπό τά παιδαγωγικά μέσα 
είναι τό παράδειγμα τής ζωής τών γονιών. 
Τά παιδιά δέν άκοΰν τί τούς λένε, άλλά 
βλέπουν τί κάνουν καί πώς φέρονται οί 
γονείς. Τούς θεωρούν έπίγειους, κατά 
τήν παιδαγωγικήν, Θεούς, καί τά έργα 
των φιλοτιμοϋνται καί φιλοδοξούν νά 
τά μιμηθοΰν. Οί διαπληκτισμοί τών γο
νιών τραυματίζουν βαθύτατα τις ψυχές 
τών παιδιών. Πώς νά μήν άναστατωθοϋν 
όταν βλέπουν συμπλεκομένους τούς Θε
ούς των;

Τά έβδομήντα πέντε τοίς έκατόν τών 
άδεσπότων κοριτσιών τού Έμπειρικείου 
’Ασύλου είναι θυγατέρες χωρισμένων 
συζύγων καί άσυδότων μανάδων.

Πώς πρέπει τώρα νά φερθή μιά φωτι
σμένη μάνα στήν κόρη της; ’Εκτός άπό 
τό προσωπικόν της παράδειγμα, πού 
άποτελεΐ τήν βάσιν τής άγωγής, είναι καί 
ό τρόπος πού θά τήν διαφώτιση. ’Ιδού τί 
γράφει σχετικά ό Λεόν Μπλούμ, ό πέντε 
φορές Πρωθυπουργός τής Γαλλίας καί 
δοκιμώτατος συγγραφεύς σ’ ένα βιβλίο 
πού έχει συγγράψει μαζί μέ τήν γυναίκα 
του γιά τήν άνάπτυξιν τής οικογένειας. 
«Ή  κόρη μου δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς 
γνωρίζει τά πάντα άπό έπτά χρονών. 
Νά τήν διαπαιδαγωγήσω όμως έγώ στήν 
σεξουαλική ζωή καί τήν άντιμετώπισίν 
της; Αΐ! Ό χι! "Ας τά μάθη άπό άλλους, 
όχι άπό τόν πατέρα της. Έγώ χρέος έχω 
νά τήν καταστήσω ικανήν νά άντιμετω- 
πίζη μόνον τήν ζωήν, γιατί δέν θά ζήσω 
στό διηνεκές νά τήν συμβουλεύω. Μά 
είναι ένδεχόμενον νά πάθη τί; Νά άπο- 
τύχη. "Ας πάθη. Θά συνετισθή άπό τό 
πάθημα χίλιες φορές πιό πολύ καί άπό 
τις λαμπρότερες τών συμβουλών μου. 
Νά τροχισθή τό ξίφος της στήν οικο
γενειακή ζωή, γιά νά κόβη ό,τι τού τύχει.

Τό θέαμα όμως Θεάτρου καί κινηματο
γράφου είναι τρομερά έπικίνδυνον. Στό 
Παρίσι δίδουμε κάθε Κυριακή παραστά
σεις 10-12 π.μ. τις γνωστές ώς «Ματινέ», 
όλων τών έπιθεωρήσεων τών κέντρων 
διασκεδάσεως, άλλά άφαιροϋμεν όλα τά 
άνήθικα καί τολμηρά στοιχεία καί οί 
φωτεινές έπιγραφές, τών Θεάτρων γρά
φουν «Πούρ ζέν φίγ» γιά τά κορίτσια».

Θά μέ έρωτήσετε τώρα πολύ καλά. 
Μά πρέπει νά κρατάμε τά παιδιά σέ κοι
νωνική άπομόνωση; Στό φυσικό αύτό 
έρώτημα ιδού τί άντί έμοΰ άπαντά ό κ. 
Ν. Μελανίτης στή 25η σελίδα τού βι
βλίου του.

«Ό χι! Νά μήν νομισθή πώς ό έφη
βος πρέπει νά κρατείται μακράν άπό φί
λους καί άντιπροσώπους τού άλλου, τού 
άντιθέτου φύλου. Βέβαια όμως πρέπει νά 
έλέγχωνται ήθικώς τά πρόσωπα, τά ό
ποια συναναστρέφεται ό έφηβος, γιά νά 
μήν άσκοΰν κακήν έπίδρασιν έπάνω του. 
’Αλλά αύτό δέν σημαίνει πώς ό έφηβος 
δέν πρέπει νά συναναστρέφεται άλλα 
πρόσωπα καί μάλιστα όμήλικά του, άπό 
τά όποια, νά σημειωθή τούτο, πολλές φο
ρές θά λάβη πληροφορίες καί σ’ αύτό τό 
γενετήσιον ένστικτον άναφερόμενες. Ό  
φίλος τού έφήβου, πού έχει τήν έκτίμη- 
σιν τής οικογένειας, λόγω τού χαρακτή- 
ρος καί τού ήθους του καί τών άλλων ήθι- 
κών του προσόντων, είναι πολλές φορές 
τό καταλληλότατον πρόσωπον διά νά 
δώση πολλές πληροφορίες έρωτικής φύ
σεως πού τόν ένδιαφέρουν».

Βλέπετε λοιπόν ότι συμφωνούν καί οί 
δύο μεγάλοι παιδαγωγοί καί ό Γάλλος 
μέ τήν Γαλατικήν του μόρφωσιν καί ό 
'Ελλην μέ τήν Ελληνικήν καί ’Αμερικα
νικήν —σπούδασε ειδικά παιδαγωγικά 
στό άριστον τών ’Αμερικανικών Πανε
πιστημίων τό «Κολούμπια —Ούνιβέρσι- 
τυ» ότι δέν πρέπει μέ κανέναν τρόπον 
νά κάνουν τήν έρωτικήν ένημέρωσιν τών 
παιδιών οί γονείς, γιατί σύν τοίς άλλοις 
χάνουν καί τό κύρος καί τόν σεβασμόν 
τών παιδιών, σέ όλες τις άλλες έκδη- 
λώσεις τού βίου, χωρίς νά έπιτυγχάνουν 
καί σ’ αύτό πού έγκληματικώτατα έπι- 
χειρούν. Τούς γονείς του τό παιδί τούς 
θέλει νά στέκωνται υψηλά.

Στήν σελίδα 259 λέγει ό κ. Μελανίτης, 
πώς σέ ώρισμένες περιπτώσεις οί γονείς 
πρώτον, μέ τήν άνεκτικότητά τους στις 
ποικίλες κακές έκδηλώσεις τών παιδιών 
τους, πού τάς έμαθαν άπό άλλα πρόσωπα 
πού είχαν μεγαλύτερη έρωτική πείρα, μέ 
τις υπερβολικές φροντίδες πού δείχνουν 
μέ τήν έμφάνισίν τους, τό κτένισμά τους, 
κ.λ.π., μέ τήν άπρονοησία νά οδηγούν 
τά παιδιά τους στόν κινηματογράφο, 
νά παρακολουθήσουν ταινίες άκατάλλη- 
λες γιά τήν ήλικία τους, μέ τάς έντελώς 
άψυχολογήτους άπαντήσεις πού δίνουν 
στις προβαλλόμενες άπό τά παιδιά άπο- 
ρίες, σχετικά πρός τά διάφορα ζητήματα 
τού γενετησίου ένστικτου, συντελούν, 
ώστε ν’ άποκτοΰν πρόωρα πείρα, πού έπρε
πε νά τούς δοθή άργότερα, καί δημιουρ
γούν έρωτικές άνάγκες πού δέν συμβι
βάζονται διόλου μέ τό έξελικτικόν έπί- 
πεδον πού βρίσκονται.

Πότε είναι ό κατάλληλος χρόνος νά 
διαφωτισθοΰν τά παιδιά; Αύτό έξαρτάται. 
Μιά φορά ή ήλικία άποκλείεται ώς κρι- 
τήριον. Γιατί, κάθε παιδί δέν ώριμάζει 
στήν ίδια ήλικία. Ό  κατάλληλος χρό
νος, είναι άκριβώς έκεΐνος πού θά δείξη 
αύτός ό έφηβος, μέ τις διάφορες έκδηλώ- 
σεις του, τά λόγια του, τά σωματικά του
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γνωρίσματα κ.λ.π. Ό λ α  αύτά θά δείξουν 
πώς έφτασε στήν ήλικία πού θέλει νά μά- 
θη ώρισμένα πράγματα, πού άναφέρον- 
ται στήν γενετήσια λειτουργία. ’Αλλά 
κάθε άλλο παρά άρμόδιος είναι ό δια- 
φθορεύς κινηματογράφος. Μέ τήν άκα
τανίκητη συναρπαστικότητα τών εικό
νων του παρασύρει καί τούς μεγάλους 
όχι τάς άνησύχους νεαράς φαντασίας!

Φυσικά εις μίαν μελέτη δέν είναι δυνα
τόν νά άναφέρωμεν τά όσα άναφέρει τό 
πλέον μοντέρνον καί τό πλέον ένήμερον 
έλληνικόν βιβλίον άγωγής τών νέων, 
εις τάς έξακοσίας σελίδας του. Νήξεις 
μόνον κάνωμεν άναφορικώς μέ τόν κινη
ματογράφον.

Μία σκανδαλώδης σεξουαλική ταινία 
μέ τάς γυμνικάς άποκαλύψεις τής πρω
ταγωνίστριας, πού τήν βλέπουν οί γονείς 
μαζί μέ τά παιδιά, τά πληροφορεί άπλού- 
στατα πώς οί γονείς των τάς έγκρίνουν 
ώς θεάματα. Έ τσι σκέπτονται καί πολύ 
σωστά τά παιδιά. "Υστερα ή άνηθικότης 
τού κινηματογράφου προβάλλεται μέ 
μίαν παραμυθένια λαμπρότητα. Τις πρω
ταγωνίστριες, τις θεωρούν, κατόπιν τού
του, οί έφηβοι σάν ύπερκόσμιες προσω
πικότητες. Πολλοί έξημμένοι νεαροί τάς 
έρωτεύονται θανάσιμα. Τούς γράφουν 
έπιστολές καί μερικοί μάλιστα αύτοκτο- 
νοΰν. Τούτο γιατί δέν ξέρουν άκόμη, πώς, 
όχι μόνον προνομιούχα πλάσματα δέν 
είναι, άλλά πραγματικά άπαστράπτουσες 
δυστυχίες μέσα στις τυφλωτικές λαμπρό
τητες τού φίλμ.

Φθάνουν μερικές δεκάδες μόνον καί 
καταστρέφονται έκατοντάδες χιλιάδες 
κοριτσιών, πού τούς καίονται τά φτερά 
καθώς γυρίζουν γύρω άπό τήν ήφαιστια- 
κή φλόγα τής έπιδείξεως. Τούτο γιατί 
δέν γνωρίζουν ότι στόν κινηματογράφο 
άξίζει ή πρώτη θέσις. Ή  δεύτερη δέν άξί- 
ζει τίποτε. ’Αλλά κι’ αυτές πού φθάνουν 
είναι πιά κουρέλια ήθικά καί πνευματικά. 
Οικογένεια δέν μπορούν μέ κανέναν τρό
πον νά κάνουν καί άν κάνουν τήν διαλύ
ουν μέ τήν ίδια εύκολία πού βγάζουν ένα

είσιτήριον τού τράμ. "Αν τύχη μάλιστα 
νά κάνουν καί παιδιά, τί ύπόληψιν θά 
τούς έχουν αύριο όταν βλέπουν τήν μη
τέρα τους νά γυμνώνεται καί νά όργιάζη 
μέ τήν στολήν τής Εϋας μπροστά σέ έκα- 
τομμύρια θεατάς μέ τόν έραστή τής στι
γμής. Μέ αύτά πού είπαμε δέν έννοοΰμεν 
ότι πρέπει νά καταργήσωμεν τόν κινη
ματογράφον. Οί υπηρεσίες πού προσέ- 
φερε καί προσφέρει στήν άνθρωπότητα 
καί τόν πολιτισμόν της είναι άνυπολό- 
γιστες. 'Υπάρχουν έταιρείες μέγιστες πού 
παράγουν ιατρικές, μορφωτικές, χημι
κές καί κάθε άλλης λογής έπιστημονικές 
ταινίες. Βοηθούν τις έπιστημονικές έρευ
νες. Γνωρίζουν εις τούς φοιτητάς καί τάς 
φοιτήτριας όλου τού κόσμου, τις ζούγ
κλες καί τά ζώα των. ’Ενημερώνουν τό 
κοινόν διά γεγονότα παγκόσμια. Προσ- 
φάτως προεβλήθη έδώ ή ταινία τών ’Ολυ
μπιακών ’Αγώνων τού Μονάχου. Ούδείς 
άπό τούς αύτόπτας ήτο άνθρωπίνως δυ
νατόν νά ίδή καί νά ζήση τούς άγώνας εις 
όλα των τά στάδια. Έ να τομέα τό πολύ 
καί μόνον ήτο δυνατόν νά δή. Καί δέν 
γνωρίζομεν μάλιστα άν θά ήτο τυχερός 
νά εύρεθή εις κανένα ένδιαφέρον τμήμα, 
διότι καί τά τριτεύοντα άκόμα στάδια εί
χαν άπειρίαν θεατών ώς έπληροφόρησεν 
άψευδώς ή ταινία.

’Εκείνο λοιπόν πού πρέπει νά προσέ
χουν οί γονείς είναι ή ποιότης τών ται
νιών πού θά ίδοΰν τά παιδιά τους. Νά τις 
μελετούν πρώτα οί ίδιοι καί κατόπιν νά 
τά οδηγούν εις τάς αίθούσας τών διαφθο
ρείων αυτών. Θά πήτε είναι πιθανόν νά 
πάνε μόνα τους. Ναί. ’Αλλά ιδού διατί 
χρειάζεται ή έπιλογή τών φίλων του τών 
μεγαλυτέρων άπό τούς γονείς των. Διότι 
αύτοί δέν θά τά άφήσουν καί θά τούς 
άκούσουν, ένώ τούς γονείς δέν θά τούς 
άκούσουν.

Είναι παιδαγωγικώς έξηκριβωμένον ό
τι τά παιδιά άντιδρούν εις τάς συμβου- 
λάς τών γονέων κατά κανόνα, άλλά άκοΰν 
καί έκτιμοΰν τάς συμβουλάς τών φίλων 
οί όποιοι κατώρθωσαν νά κερδίσουν 
τήν έμπιστοσύνην καί τήν άγάπην τους.

’Εάν ό πατέρας ένός νεαρού πή εις τόν 
γυιόν του ύπό τύπον συμβουλής χωρίς 
αυτός νά τόν έχει ρωτήσει. «Βλέπεις αύ- 
τήν τήν σιδερένια πόρτα; Τήν βλέπω. 
Ξέρεις πώς άνοίγει; Μέ ένα κλειδί πού 
θά ψάξης νά τό βρής ή νά τό έφεύρης. 
Άλλοιώς δέν άνοίγει». «Ναί πατέρα. Τό 
άκουσα». Καί όταν μείνη μόνος θά πή. 
«Τί λέει ό πατέρας μου, βλαμμένος θά 
είναι, δέν ξέρει τήν δύναμίν μου». Καί ά- 
μέσως θά πάρη φόρα καί θά τής δώση μιά 
μέ τό κεφάλι του νά τήν άνοιξη. Φυσικά 
θά τό σπάση. Καί τό βράδυ θά πή στόν 
πατέρα του! Είχες δίκηο! Δέν άνοίγει 
άλλοιώς ή πόρτα». Τό κεφάλι του όμως 
είναι σπασμένον.

Έτερος γυιός εις τάς άκαίρους καί άψυ- 
χολογήτους παρατηρήσεις τού πατέρα 
του πού τού θύμισε τις φροντίδες, τούς 
μόχθους, τις δαπάνες καί τις άγωνίες πού 
τράβηξε γιά νά τόν μεγαλώση* άπάντη- 
σε κυνικώτατα. «Εύχαριστώ πατέρα γιά 
τό μάθημα. Έ τσ ι άκριβώς όπως μέ έδί- 
δαξες θά κάνω αύριο καί γώ στόν δικό 
μου γυιό,» Ό  Ααφοντένειος μύθος τού 
κυπρίνου μέ τά κυπρινίδια έχει πάντα 
τήν ίσχύν του. Τά κυπρινίδια έτρεχαν 
στις άκρες τού πλημμυρισμένου ποτα
μού, γιατί εΰρισκαν άφθονη τροφή. Ό  
γέρο-κυπρϊνος όμως τά συμβούλευε! Ό χ ι 
στις άκρες! Στήν μέση τού ποταμού νά 
τρέχετε. Καί ό,τι βρήτε. Γιατί στις άκρες 
φθάσαν τά νερά σέ μιά στιγμή· σέ μιάν 
άλλη θά άποσυρθοΰν καί τότε θά χα- 
θήτε! Τί λές γέρο - κυπρίνε ξεμωραμένε! 
Τί νά βρούμε στήν μέση τού ποταμού;

Οί νέοι μέ τόν άγνό ένθουσιασμό τής ήλικίας τους, τόν χείμαρρο τών συ
ναισθημάτων καί τήν πλούσια φαντασία έπηρεάζονται άπό τό κινηματογραφικό 
θέαμα σέ μεγάλο βαθμό.
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Ή  τηλεόραση μαζύ μέ τόν κινηματο
γράφο, μπορεί νά γίνη τό πιό δυναμικό 
μέσο όπτικοακουστικής έκπαιδεύσεως. 
Εις τήν άνωτέρω φωτογραφία μαθητής 
παρακολουθεί μάθημα χημείας από τη- 
λεοράσεως.

άπάντησαν παίζοντας. Καί χοροπηδού
σαν—τρώγοντας άφθονα άπό τά χωράφια 
ζωύφια. Τά νερά όμως ξαφνικά τραβήχτη
καν, όπως πριν πλημμύρισαν καί τά κυ- 
πρινίδια τό βράδυ έτηγανίσθησαν άπό 
τόν Ιδιοκτήτη τού χωραφιού, πού τού 
ήρθαν ουρανοκατέβατα.

Έχοντας αύτά ΰπ’ όψιν μας καταλή
γουμε στό συμπέρασμα πώς ή κύρια δου
λειά τών γονέων είναι ή έξακρίβωσις τού 
χαρακτήρα καί τής νοοτροπίας τών παι
διών καί ή προσαρμογή καί άφανη παρα- 
κολούθησίς των κατά τό δυνατόν. Είναι 
νόμος φυσικός καί άμετάκλητος πού 
πρώτος άνεκάλυψε ό Νεύτων. «Πάσα 
δράσις φέρει ίσην άντίδρασιν». Βίαιες 
έπιβολές έχουν βίαιες άντιδράσεις. Καί 
καμμιά φορά είναι βιαιότερες οί άντιδρά- 
σεις. Τελειώνομεν μέ τήν διατύπωσιν ένός 
άρθρου πίστεως τού παιδαγωγικού συμ
βόλου, τής Μοντεσόρι. «Ποτέ νά μήν 
μαλλώνουν τό παιδί γιά μιά παρεκτροπή 
καί οί δυό γονείς μαζί. Ό  ένας θά δέρνη, 
έν άνάγκη, καί ό άλλος θά περιθάλπη, 
όταν βέβαια προσφύγει εις αυτόν, πρός 
δικαίωσιν, χωρίς νά άποκηρύσσει όμως 
τού άλλου γονέως τήν τιμωρίαν. Τά παι
διά τό είπομεν, θεωρούν τούς γονείς θεούς 
καί όταν τούς χάσουν καί τούς δυό τό 
ψυχικόν τραύμα πού θά προκαλέση ή 
άπώλεια, είναι καμμία φορά, άνίατον 
καί τά παρακολουθεί όλην τους τήν ζωήν.

Ή  μορφωτική έπίδρασις τού κινημα
τογράφου έπί τής διανοίας τών παιδιών 
είναι κυριολεκτικά άνυπολόγιστος. Δι’ 
αυτό καί ή έφεύρεσις τού κινηματογρά
φου σχετικά μέ τήν μόρφωσίν των θεω
ρείται άπό τήν παιδαγωγικήν καί άπό 
τήν κοινωνιολογίαν ώς πραγματικά θαυ- 
ματουργική.

Σαφή ιδέαν τής έπιδράσεώς του θά λά- 
βωμεν άν σάς έκθέσωμε μέ όλίγας γραμ- 
μάς τάς ένδείξεις τής πνευματικής άνα- 
πτύξεως τού παιδιού, όπότε θά σταθμι- 
σωμεν άσφαλέστερα τήν άξίαν τού κι
νηματογράφου ώς μεγάλου καί πολυτί
μου παιδαγωγικού μέσου.

Ή  ώρίμανσις τών παιδιών έμφανίζεται 
κατά τό 6ον έτος τής ήλικίας των, όταν 
είναι «όμαλά». Κατά τό έτος λοιπόν αυ
τό θά μάθουν τάς βασικάς γνώσεις, άνά- 
γνωσιν, γραφήν κ.λ.π. Καί όσον προχω

ρεί ή ήλικία θά άποκτοΰν άλλην πείραν 
πού θά παίρνουν καί άπό άλλους κύκλους, 
όπως είναι ή πατριδογνωσία, ή γεωγρα
φία, τά θρησκευτικά, τά μαθηματικά, ή 
βιολογία, ή φυσική, ή ιστορία κ.λ.π.

Αυτήν άκριβώς τήν περίοδον ό ζήλος 
τών παιδιών νά γνωρίσουν τόν κόσμον 
καί παράλληλα ή έπιθυμία των, ή τόσον 
σφοδρά νά μποΰν εις τόν κόσμον αυτόν, 
είναι τά κίνητρα πού τά ώθοΰν εις τήν 
βροχήν τών έρωτήσεων διά διάφορα πρά
γματα. Αύτό είναι μιά άλλη ένδειξις τής 
έπελθούσης πλέον πνευματικής άναπτύ- 
ξεώς των. Τότε πρέπει νά βρούμε τρό
πον διά τήν συγκέντρωσιν τής προσοχής 
τών παιδιών έπί μακρότερον πλέον χρό
νον, άσχέτως ένδιαφέροντος. ’Ιδού ή άξια 
τού κινηματογράφου. ’Εμφανίζει πλη
θώραν εικόνων, δηλαδή παραστάσεων 
ζωηρών καί διατηρουμένων έπί μακρό- 
τατον χρόνον καί μετά τήν παΰσιν τού 
έρεθισμοΰ τών ματιών. Διά τάς κινηματο
γραφικός εικόνας πρέπει νά τονίσωμεν 
έδώ ότι, αύτό τό παιδί πού έχει τέτοιες 
εικόνες, βοηθείται εις πολύ μεγάλον 
βαθμόν νά ένθυμήται λεπτομέρειας τών 
διαφόρων περιστατικών, έπεισοδίων, καί 
καταστάσεων. Τούτο διότι ή άφαιρετική 
του ίκανότης, μολονότι είναι άνωτέρα 
άπό έκείνην, πού είχε πριν πάει σχολείον, 
άκόμη, ώς τά δώδεκά του δηλαδή χρόνια, 
δέν έχει άκόμη μεγαλώσει άρκετά ώστε 
νά τού έπιτρέπη νά διατηρήση αύτά πού 
έμαθε μέ γενικεύσεις, όπως βεβαιότατα 
θά συμβή κατά τήν έφηβικήν καί τήν 
ώριμον ήλικίαν του.

Εύχής έργον θά ήτο άν διέθετον καί τά 
σχολεία κινηματογράφους καί όχι μόνον 
αί είδικαί αίθουσαι προβολής. Πάντως 
διά τά παιδιά τών 6 - 12  έτών κατάλληλοι 
ταινίαι είναι αί προβάλλουσαι τόπους 
άπλησιάστους—Δάση, άγρια ζώα, θαλάσ- 
σας, ταξείδια, σιδηροδρόμους, τελεφε
ρίκ, όρειβασίες, χιονοδρομίες, άγώνες 
κολυμβήματος, άθλητικούς στίβους, πο- 
δόσφαιρον. ’Επίσης ιεροτελεστιών, έορ- 
τών, πανηγύρεων κλπ. Αύτά ώς πρός τάς 
αίθούσας. "Αν τώρα ένα σχολείον δια
θέτει τά μέσα προβολής ταινιών μορφω
τικών, τότε θά ήτο τούτο θεία εύλογία. 
Διότι ύπάρχουν Γερμανικοί, Γαλλικοί, 
’Αγγλικοί καί ’Αμερικανικοί ταινίαι αί 
όποϊαι έγυρίσθησαν είδικώς διά τά παι
διά καί αί όποϊαι δέν είναι δυνατόν νά 
προβληθούν άπό τούς κινηματογράφους 
διά λόγους έμπορικούς. άλλά εις τά σχο
λεία όπου παραχωροΰνται δωρεάν. Βε
βαίως έγυρίσθησαν ύπό τήν έποπτείαν 
διασήμων παιδαγωγών είδικώς διά τόν 
σκοπόν μορφωτικής διαπαιδαγωγήσεως 
τών παιδιών. Ή  ’Αλίκη στή χώρα τών 
θαυμάτων (ήλικίας 8 έτών). 'Η  Σταχτο
πούτα. Ή  καταπολέμησις τής έλονοσίας 
καί άλλων μολυσματικών άσθενειών διά 
ψεκασμού τών στάσιμων νερών. Τό θειά- 
φισμα τών άμπελώνων. ή περίθαλψις παι
διών στά νοσοκομεία άπό μικροτραυματι- 
σμούς στά παιγνίδια κ.λ.π.

Γενικώς συνιστώ τήν τακτικήν φοί- 
τησιν τών παιδιών στούς κινηματογρά
φους ύπό τόν όρον νά βλέπουν μορφωτι
κός καί συγχρόνως ψυχαγωγικός ται
νίας. Πολύ σύντομα θά ϊδουν οί γονείς 
ότι ή έπίδοσις τών παιδιών εις αύτοΰ τού 
είδους τήν μορφωτικήν ψυχαγωγίαν, θά 
τά καταστήση άσυγκρίτως ίκανώτερα 
τών όμηλίκων των εις κάθε έκδήλωσιν 
μαθητικής δραστηριότητος, έναντι έκεί- 
νων πού δέν συνέβη νά παρακολουθή-
σο υν τοιαΰτα κινηματογραφικά έργα.
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'Ο Πέτρος Βακάλογλου ή Βουρλιώτης έγεννήθη 
εις τήν Σμύρνην το 1809, κατήγετο δέ, έκ θηλυγενείας, 
άπό τήν άρχοντικήν οικογένειαν Δούκα, μέλη τής οποίας, 
έπί τουρκοκρατίας, είχον διατελέσει δεσπόται τής 
’Ηπείρου καί προσέφερον μεγάλας υπηρεσίας είς τό 
Έθνος. Είς το φύλλον μητρώου του άναφέρεται ότι 
έδιδάχθη ιστορίαν καί φιλοσοφίαν καί δτι έγνώριζε τήν 
ιταλικήν, γαλλικήν καί οθωμανικήν γλώσσαν. Τό 
1827 κατετάγη εις τό Β' Πεζικόν τακτικόν τάγμα 
ώς στρατιώτης, έλαβε μέρος είς τήν έκστρατείαν 
τής Χίου, προήχθη δέ μέχρι τοϋ βαθμού τού έπι- 
λοχίου. Είς τήν Χωροφυλακήν κατετάγη τό 1834 
μέ τον βαθμόν τού ένωμοτάρχου Β' τάξεως. 
Τό 1835 προήχθη είς ένωμοτάρχην Α' τάξεως 
καί έτοποθετήθη είς τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής ώς 
γραμματεύς παρά τώ άρχηγω Βαυαρώ ταγματάρχη 
Ρόσνερ, διότι έγνώριζε ξένας γλώσσας καί εϊχεν 
όξεϊαν άντίληψιν. Τό 1839 προήχθη είς 'Υπομοίραρχον 
Γ'τάξεως, τό 1844 είς Β' τάξεως καί τό 1848 είς Α* 
τάξεως. Κατά τό χρονικόν αυτό διάστημα διώκησε 
διαφόρους Ύπομοιραρχίας καί έξετέλεσε προσωρινώς 
χρέη μοιράρχου είς τάς περιφερείας ’Αττικής, Βοιω
τίας, Φθιώτιδος, Εύβοιας, Κορινθίας, ’Αρκαδίας 
κλπ. Προήχθη είς μοίραρχον, διοικητήν μοίρας τό 1856, 
τοποθετηθείς ώς διοικητής τής Μοιραρχίας Βοιωτίας 
καί ταυτοχρόνως, έπί τινα καιρόν, διοικητής τοϋ «με
ταβατικού σώματος» αύτής, οπότε καί διηύθυνε τήν 
συμπλοκήν κατά τήν όποιαν έξωντώθησαν αί ληστο- 
συμμορίαι Νταβέλη, Μπελούλια κλπ. Έν συνεχεία 
διετέλεσε διοικητής των Μοιραρχιών Λακωνίας, Βοιω
τίας, Φθιώτιδος, ’Αττικής κ.λ.π.

Τον Δεκέμβριον τού 1859 έχαρακτηρίσθη ταγματάρ
χης. Τό 1862 άπεσπάσθη είς τό Ύπουργεΐον Ε σω 
τερικών καί έτέθη είς άποστρατείαν τό 1863. Διετέ- 
λεσεν έπίσης διευθυντής τής Διοικητικής ’Αστυνομίας 
’Αθηνών—Πειραιώς καί Νομάρχης.

Τολμηρός, γενναίος, ριψοκίνδυνος, εύφυής καί προι
κισμένος μέ έξαιρετικάς ικανότητας καί μέ πολλάς 
ήθικάς άρετάς, ό Πέτρος Βακάλογλου, κατέκτησε τήν 
γενικήν έκτίμησιν καί έγνώρισε μεγάλας έπιτυχίας, 
κατά τήν μακράν καί λαμπράν έπαγγελματικήν του 
σταδιοδρομίαν. Ούδείς άλλος άξιωματικός, είς τήν 
εποχήν του, είχε κατορθώσει νά έξοντώση καί νά έξαρ- 
θρώση τόσας ληστοσυμμορίας καί νά συλλάβη τόσους 
κακοποιούς, δσους ό Βακάλογλου.

'Ο Βακάλογλου έλαβε διαφόρους τιμητικάς διακρί
σεις, πλείστας εύαρεσκείας καί έπαίνους, διά τήν έξοχον 
έθνικήν δρασιν του καί διά τάς έξαιρετικάς πράξεις του 
κατά τήν διάρκειαν τής έν τή Χωροφυλακή υπηρεσίας 
του. Έτιμήθη, έπίσης μέ τό Άριστεΐον τού Άγώνος, 
μέ τό Χάλκινον Άριστεΐον, μέ τόν Άργυροΰν Σταυρόν 
τοϋ Σωτήρος, μέ τόν Χρυσοΰν Σταυρόν τού Σωτήρος 
κ.λ.π. Τοϋ άπενεμήθη ωσαύτως τό ’Οθωμανικόν πα- 
ράσημον τοϋ Όσμανιέ.

Τό 1867 έξελέγη τακτικός έπαρχιακός σύμβουλος 
τοϋ δήμου Όρχομενών τής Λεβαδείας.

Είς τό άρχεΐον τής οικογένειας Βακάλογλου υπάρ
χουν, έξ άλλου, πολλά έγγραφα στρατιωτικών, δήμο- 
τικών και πολιτικών αρχών, διά τών οποίων έκφρά- 
ζεται προς αύτόν εύαρέσκεια καί εύγνωμοσύνη διά τάς 
υπηρεσίας πού ποοσέφερεν ώς άξιωματικός τής Χωρο
φυλακής. Άπεβίωσε τόν ’Ιούλιον τοϋ 1884 είς Χαλκίδα.
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Άποκρύπτων τδ κύριον οικογενειακόν του όνομα, 
ίνα μή προκαλέση νέας καταστροφάς κατά της έν 
Σμύρνη οικογένειας του, έ'φερε τδ τής πατρίδος του 
δνομα Βουρλιώτης, έπανέλαβε δέ τδ οΐκογενιακόν του 
μετά την άποκατάστασιν των πραγμάτων, δτε τδ 1849 
προήχθη εις τδν βαθμδν τοϋ υπομοιράρχου τής Χωρο
φυλακής, εις ήν είχε καταταγή μέ τδν βαθμδν τοϋ ένω- 
μοτάρχου. ’Αργότερα άποσταλείς εις Λοκρίδα, κατέ
στρεψε τήν συμμορίαν των Κουγκουλακαίων καί κατά τδ 
1854 προσελήφθη υπασπιστής τοϋ ’Αρχηγείου τής 
Χωροφυλακής καί κατόπιν τοϋ ’Αλεξίου Βλαχοπούλου. 
Κατά δέ τδ 1856 διορισθείς διοικητής τής Μοίρας έν 
Θήβαις, καί άρχηγδς επί τής-καταδιώξεως, κατώρ- 
θωσεν, έν όλίγαις μόνον ήμέραις, νά άπαλλάξη τήν 
Στερεάν άπδ των λυμαινομένων αύτήν συμμοριών των 
Νταβέλη, Κακαράπη, Φουντούκη, Ζαφείρη καί λοιπών 
καί έτιμήθη μέ τδ άργυροΰν κατ’ άρχάς, καί τδ χρυ- 
σοΰν ολίγον κατόπιν παράσημον τοϋ Σωτήρος.

’Αργότερα διωρίσθη διοικητής τής Διοικητικής 
’Αστυνομίας τής Πρωτευούσης, ή δέ. άπομάκρυνσίς 
του, ώς Όθωνιστοΰ, κατά τήν έξωσιν, άφήκε κενδν 
έν τη υπηρεσία, δπερ άμέσως έγένετο καταφανές, μέχρις 
ού ή προσωρινή Κυβέρνησις έκάλεσεν αύτδν καί πάλιν 
άρχηγδν έπί τής καταδιώξεως τής κατά τήν ’Αττικήν 
καί Βοιωτίαν άναφανείσης αυθις τότε τρομεράς λη
στείας. Καί μετά δεκαετίαν δτε ή ληστεία ήρξατο πά
λιν νά έμφαίνη σημεία ζωής, ό Βακάλογλου καλείται 
ώς Νομάρχης Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας καί άργό- 
τερον Φθιώτιδος, τήν αύτήν άναπτύξας δραστηριότητα 
πρδς κατάπνιξιν τής ληστρικής μάστιγος.

Έ π ί τοϋ νεκροΰ τοϋ άειμνήστου άνδρός κατετέθησαν, 
εις ένδειξιν σεβασμοΰ, τρεις στέφανοι, εις μέν ΰπδ τών 
άξιωματικών Χωροφυλακής, έτερος υπό τών άξιωμα- 
τικών καί χωροφυλάκων καί ό τρίτος ύπδ τής οικογέ
νειας Σουλτάνη».

'Η  έν Χαλκίδι έκδιδομένη, τήν έποχήν έκείνην, 
έφημερίς «Εΰριπος» έγραφε τά άκόλουθα διά τδν 
Βακάλογλου, εις τδ φύλλον τής 7 ’Ιουλίου 1884: 
«Άπεβίωσε χθές δ Πέτρος Βακάλογλου, ταγματάρχης 
τής Χωροφυλακής καί αξιωματικός τοϋ σώματος 
τούτου, έκ τών διακεκριμένων. 'Ο μακαρίτης, χρη- 
ματίσας καί άνώτερος διοικητικός υπάλληλος, ποικι- 
λοτρόπως υπηρέτησε τήν Πατρίδα, άναδειχθεις, το- 
σον έν τη στρατιωτική, δσον καί έν τη διοικητική υπη
ρεσία, εις τών ίκανωτέρων. 'Η πόλις ήμών ελυπηθη 
σφόδρα έπί τή άπωλεία ύπάρξεως πολυτίμου».

Δύο έτη μετά τήν έξόντωσιν τών ληστοσυμμοριών 
Νταβέλη, Κακαράπη κ. ά. ό Βακάλογλου έπαγίδευσε 
τήν ληστοσυμμορίαν Καλαμπαλίκη εις θέσιν Πέτρα 
τής Λεβαδείας. Αυτή εις συμπλοκήν μετ’ άποσπάσμα- 
τος πού δ ίδιος είχε συγκροτήσει, έξοιντώθη ολοκλη- 
ρωτικώς.

'Η  έφημερίς «Έθνοφύλαξ» εις τδ φύλλον τής 29 
Μαίου 1863 έγραφε τά άκόλουθα:

«Εύχαρίστως άγγέλλομεν δτι κατά τάς τελευταίας 
ήμών πληροφορίας, τδ έπάρατον τής ληστείας μόλυσμα 
πνέει τά λοίσθια. Τδ δνομα τοϋ περί τήν δίωξιν τής 
ληστείας πολυμηχάνου Βακάλογλου ένέπνευσε τρόμον 
είς τά άνθρωπόμορφα τέρατα, τά όποια έκκολάπτουν 
κηλίδας είς τήν Ελληνικήν λαμπρότητα».

«Μετ’ άκρας εύχαριστήσεως άγγέλλομεν, δτι χάρις 
είς τά καταδιωκτικά μέτρα καί τήν ικανότητα τοϋ κ. 
Βακάλογλου, άπασαι αΐ έν τή ’Αττική ληστρικαί συμ- 
μορίαι προσήλθον εις αύτόν, μηδέ μιας έξαιρουμένης».

Ή  ’Αθήνα τών αρχών καί τών μέσων τοϋ περασμένου 
αίώνος, ειδυλλιακή μικρή πρωτεύουσα.

'Η  «Νέα Έφημερίς» είς τδ φύλλον τής 20 ’Ιουλίου 
1884 γράφει τά άκόλουθα διά τδν Βακάλογλου έπί τώ 
θανάτω του:

«Όλίγας λέξεις καί έν συντόμω σημειώσεις περί 
τοϋ σταδίου του άρτι έν Χαλκίδι άποβιώσαντος έξαι- 
ρέτου στρατιωτικού τούτου άνδρός δέον άκόμη νάείπω- 
μεν, διότι δεν είναι κοινοί οί μετά τόσης δυνάμεως καί 
άφοσιώσεως τδ καθήκον των έκπληρώσαντες, ώς ό 
Βακάλογλου. Μεταξύ τών στρατιωτών τοϋ Φαβιέ 
διεκρίνετο έν πάσαις ταϊς μάχαις διά τδ άτρομον 
καί ορμητικόν αύτοΰ, έκδικούμενος τδν θάνατον τοϋ 
πατρδς του, δστις έφονεύθη, φωραθείς δτι έτροφοδότει 
τούς Σαμίους έπαναστάτας, ένεπρήσθη δέ ή οικία του 
καί διηρπάγη ή περιουσία του.



1. Σ υ ν τ ά ξ ι μ ο ς  μ ι σ θ ό ς .
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πλειστάκις έγείροντσι άμφιβολί- 
αι, όσον άφορμ τόν συντάξιμον 
μισθόν, βάσει τοϋ όποιου κανονί
ζεται ή σύνταξις, ιδίμ έπϊ περιπτώ
σεων προαγωγής, εις τόν άνώτερον 
βαθμόν, ής ακολουθεί έξοδος έκ 
τοϋ Σώματος, δι’ δ κρίνεται άναγκαί- 
α ή παροχή άναλόγων διευκρινί
σεων. Κατά τήν άρχικήν διατύπω- 
σιν τοϋ συνταξιοδοτικοϋ Κώδικος, 
ή σύνταξις έκανονίζετο επί τή βά
σει τοϋ μισθοΰ τοϋ βαθμοϋ δν έφε- 
ρεν ό στρατιωτικός, κατά τό τελευ- 
ταΐον έτος τής υπηρεσίας του ή, έφ’ 
δσον έξήλθε τής υπηρεσίας άκου- 
σίως, κατά τόν τελευταΐον μήνα 
τής υπηρεσίας του. Έπηκολούθη- 
σεν όμως τροποποίησις τής άντι- 
στοίχου διατάξεως, διά τοϋ έδαφ. 1 
τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 3768] 1957 
καί ώρίσθη, κατά γενικόν τρόπον, 
δτι ή σύνταξις κανονίζεται έπί τή 
βάσει τοϋ μισθοϋ τοϋ βαθμοϋ, δν 
έφερε καί ύφ’ δν έμισθοδοτεΐτο ό 
στρατιωτικός, κατά τόν χρόνον τής 
έξόδου του έκ τής υπηρεσίας. Κατά 
συνέπειαν, άρκεΐ ή έν ένεργεία, 
κτήσις τοϋ άνωτέρου βαθμοϋ, ου- 
σης άνεξαρτήτου τής χρονικής 
διάρκειας παραμονής έν τω βαθμώ 
τούτω. 'Υπηρεσιακοί μεταβολαΐ 
γενόμεναι μετά τήν όριστικήν άπό- 
λυσιν έκ τής 'Υπηρεσίας καί άνα- 
φερόμεναι εις χρόνον μή συντάξι
μον, δέν λαμβάνονται ύπ’ όψιν. 
Είδικώς, ή προαγωγή εις τόν άνω- 
τέρον βαθμόν, ή τις έγένετο μετά 
τήν άπομάκρυνσιν, άλλά έν άνα- 
δρομή εις τόν χρόνον τής ένεργοϋ 
υπηρεσίας, λαμβάνεται ύπ’ δψιν 
κατά τόν κανονισμόν τής συντά
ξεως, μόνον έφ’ δσον αυτή στηρί
ζεται έπί, υποχρεωτικών διά τήν 
διοίκησιν, διατάξεων ίσχυουσών 
μέχρι τής τοιαύτης άπομακρύν- 
σεως. Βεβαίως, ή 'Υπηρεσία Συντά
ξεων τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου 
τοϋ Κράτους ή, έπί άσκήσεως 
ένδικου μέσου, τό Ελεγκτικόν 
Συνέδριον, έρευνών τήν νομιμότη
τα τής τοιαύτης προαγωγής, καθ’ 
δσον έχουσι σαφώς διαγεγραμ- 
μένην άρμοδιότητα δικαστικής 
κρίσεως καί έκτιμήσεως πάντων 
τών συνταξιοδοτικών στοιχείων. 
'Ως καί παλαιότερον έξετέθη, συν
τάξιμος μισθός, βάσει τοϋ οποίου 
κανονίζεται ή σύνταξις, είναι τό 
80% τοϋ άθροίσματος τοϋ βασικοϋ 
μισθοΰ ένεργείας, μετά τών έπ’

Σ υ ν ΐ α ξ ι ο -

δ ό ΐ η ο ι ς

ά ν δ ρ ώ ν

Χωρ)κης

Η Λ I Α  Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Έν τη έπιδιώξει της, κατά τό δυνατόν, πληρεστέρας ένημερώ- 
σεως τών άνδρών Χωρ )κής έπί τών άπασχολούντων αύτούς, 
βασικωτέρων συνταξιοδοτικών προβλημάτων, συνεχίζομεν 
τήν, άπό μακροϋ άναληφθεΐσαν συναφή προσπάθειαν, πιστεύ- 
οντες δτι αΰτη άποβαίνει, άρκούντως κατατοπιστική καί χρήσι
μος. Εις τήν παρούσαν διατριβήν, διευκρινίζονται είδικαί τινές 
περιπτώσεις, ήτοι τοιαΰται άναφερόμεναι εις τόν συντάξιμον 
μισθόν καί τήν προτίμησιν τής έπικρατεστέρας συντάξεως, έν 
τέλει δέ παρατίθεται πίναξ έμφαίνων τά ύψη τών, κατά βαθμούς 
δικαιουμένων συντάξεων, ώς ταϋτα διεμορφώθησαν μετά τήν, 
έκ 10ο)ο, χορηγηθεΐσαν αϋξησιν (άπό 1-9-1974).
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αυτοΰ προσαυξήσεων λόγφ ευδό
κιμου παραμονής καί πολυετούς 
υπηρεσίας. Ούτως, έάν τό άθροισμα 
τούτο ανέρχεται εις δραχμάς 11.162 
(Ένωμ]ρχης 24 καί άνω, μέ 22% 
καί 40%, ό συντάξιμος μισθός 
ανέρχεται εις δραχμάς 8.930, ποσόν 
δπερ άντιστοιχεϊ εις τά 50]50 τής 
συντάξεως (πλήρης σύνταξις τού 
εν λόγφ Ένωμ]ρχου).

2. Προτίμησις επικρατέστερος 
συντάξεως.

Δύο είναι αί συνήθεις περιπτώσεις, 
καθ’ άς έμφανίζεται τό φαινόμενον 
τής προτιμήσεως τής μείζονος 
συντάξεως.
Ή  πρώτη, είναι ή τοιαύτη του εδα
φίου 5 άρθρου 12 τοΰ Ν.Δ. 3768] 
1957, καθ’ δ ή σύνταξις δέν δύναται 
νά είναι μικροτέρα εκείνης, ήν θά 
εδικαιούτο ό στρατιωτικός, βάσει 
τών συνταξίμων άποδοχών τοΰ 
βαθμού δν έφερε, προ τής προαγω

γής του εις άνωτέρον τοιούτον.
Ούτως, 'Υπομ]ρχος προερχόμενος 
έξ Άνθ]στών καί κεκτημένος 25ετή 
συντάξιμον υπηρεσίαν, δικαιούται 
(βάσει τών σημερινών δεδομένων) 
συντάξεως τού βαθμού του, άνερ- 
χομένης εις τό ποσόν τών δραχμών 
5.290. 'Η σύνταξις δμως Άνθ]στού, 
μέ τόν αυτόν συντάξιμον χρόνον, 
άνέρχεται εις δραχμάς 6.590. Κατά 
συνέπειαν, βάσει τής άνωτέρω άρ- 
χής, δύναται ό είρημένος νά προ- 
τιμήση τήν έπικρατεστέραν σύντα
ξιν, ήτοι τήν τοιαύτην τού βαθμού 
έξ ου προήλθεν (’Ανθ]στού). Ή  
δευτέρα περίπτωσις, συντρέχει όσά- 
κις ύφίσταται συνταξιοδοτικόν δι
καίωμα, βάσει τών ετών υπηρεσίας 
καί, παραλλήλως, λόγφ σωματικής 
ή διανοητικής άνικανότητος κρι- 
θείσης, κατά τήν νόμιμον διαδικα
σίαν, ώς προελθούσης προδήλως 
καί άναμφισβητήτως έξ αιτίας τής 
υπηρεσίας. Ούτως, έάν Ένωμ]ρχης 
κεκτημένος 20ετή ύπηρεσίαν άπο- 
λυθή διά τήν αιτίαν ταύτην (σω

ματική άνικανότης προελθούσα 
κατά τήν ύπηρεσίαν καί ένεκεν 
ταύτης), βάσει τών έτών υπηρεσίας 
του δικαιούται συντάξεως, άνερχο- 
μένης εις τό ποσόν τών δραχμών 
5030, τό αυτό δμως ποσόν συντά
ξεως (κατά τά σημερινά δεδομένα 
έπίσης) παρέχει ποσοστόν άνικα
νότητος 60%. Κατ’ άκολουθίαν, 
έάν τό ποσοστόν τούτο είναι μέχρι 
60%, θά προτιμήση τήν σύνταξιν 
τήν προκύπτουσαν βάσει τών έτών 
υπηρεσίας του, έάν δέ είναι ύπέρτε- 
ρον (άνω τού 60 %), τήν τοιαύτην 
τήν προκύπτουσαν έκ τού έν λόγφ 
ποσοστού άνικανότητος. Βεβαίως 
θά δικαιωθή καί τοΰ, εις τό ποσο
στόν άνικανότητος, άναλογούν- 
τος ποσού τού προσωπικού καί 
άμεταβιβάστου έπιδόματος νόσου, 
οίανδήποτε σύνταξιν καί άν προ
τιμήση. Γενικώς, τό ποσοστόν 
άνικανότητος δίδει μείζονα σύντα
ξιν, έάν είναι ύπέρτερον τού δι
πλάσιου τών πεντηκοστών.

Π I Ν Α Ξ

Έμφαίνων τό ύψος τών, παρά τοΰ Δημοσίου, παρεχόμενων εις τούς άνδρας τής Χω 

ροφυλακής μηνιαίων συντάξεων, άπό 1-9-1974 καί έντεϋθεν.

'ΰΗt)
ΤΑΞ)ΡΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΣ Υ ΝΤ]ΡΧ ΗΣ Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ

ΟV Μέ εύδόκιμον 40% Μέ εύδόκιμον 40% Μέ εύδόκιμον 40% Κ. Β.
Ρ*Η>

Μέ εύδόκιμον 
40%  καί πο- Κ. Β. καί πολυετίαν Κ. Β. καί πολυετίαν καί πολυετίαν

a λυετίαν 26%
22% 26% 22% 26% 18% 22% 26%

50 22.765 18.650 19.110 15.955 16.350 14.065

47 21.400 17.530 17.965 15.000 15.370 — — 13.220

44 — 16.415 16.820 14.040 14.385 — — 12.375

41 , — — — 13.085 13.405 — 11.255 —

38 — — — 12.125 12.425 — 10.430 —

35 — — — 11.170 11.445 — 9.610 —

33 — — — 10.530 10.790 — 9.060 —

31 — — — 9.895 10.140 — 8.510 —

29 — — — — — — 7.965 —

27 — — — — — 7.230 7.415 —

25 _ — — — — 6.695 6.865 —
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*-»b
ΜΟΙΡΑΡΧΟΣ ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΣ ΑΝΘ ΥΠΟ ΜΟΙΡΑΡΧΟΣ

ο* Μέ εύδόκιμον 40% Κ. Β. Μέ εύδόκιμον 40% Κ. Β. Μέ εύδόκιμον 40% Κ. Β.Ρ"Η> καί πολυετίαν καί πολυετίαν καί πολυετίαν
C 18% 22% 26% 18% 22% 26%

sOοο 22% 26%

50 — — 11.725 --  -- 10.840 _ _ 10.135
47 — — 11.025 — — 10.190 — — 9.525
44 — — 10.320 — — 9.540 — — 8.920
41 — 9.385 — — 8.675 — — 8.110 —
38 — 8.700 — 8.040 — — 7.515 —
35 — 8.015 — 7.405 — — 6.925 —
33 — 7.555 — 6.980 — — 6.530 —
31 — 7.100 — 6.560 — — 6.135 —
29 — 6.640 — 6.135 — — 5.730 —
27 6.040 6.185 — 5.570 5.715 — 5.210 5.345 —
25 5.590 5.725 — 5.160 5.290 — 4.825 4.950 _

Π
εν

τη
κο

στ
ά

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ
24 καί άνω

ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ
24 καί άνω

ΥΠΕΝ]ΡΧΗΣ 
24 καί άνω

ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ
24 καί άνω

Μέ εύδόκιμον 40% 
Κ. Β. καί πολυετίαν

Μέ εύδόκιμον 40% 
Κ. Β. καί πολυετίαν

Μέ εύδόκιμον 40% 
Κ. Β. καί πολυετίαν

Μέ εύδόκιμον 40% 
Κ. Β. καί πολυετίαν

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

50 9.410 9640 — 8930 9150 _ 8010 8205 _ 7075 7275
48 — 9035 9255 — 8575 8785 — 7690 7880 — 6795 6960
45 — 8470 — — 8040 — — 7210 — — 6370 —
43 — 8095 — — 7680 — — 6890 — — 6085 —
41 — 7715 — — 7325 — — 6570 — — - 5805 —
39 7160 7340 — 6795 6965 — 6095 6250 — 5385 5520 —
37 6795 6965 — 6445 6610 5780 5930 — 5110 52ΐ)0 —
35 6425 6590 — 6100 6250 — 5470 5610 — 4835 4955 _

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:α) Ή  άντιστονχία έτών πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας καί πεντηκοστών, 
είναι ή ακόλουθος: 25 έτη 25]50, 26 έτη 27]50, 27 έτη 29]50, 28 έτη 31]50, 
29 έτη 33]50, 30 έτη 35]50, 31 έτη 38]50, 32 έτη 41]50, 33 έτη 44]50, 34 έτη 47]50 
καί 35 έτη 50]50 (προκειμένου περί Άνθ]στών καί όπλιτών, τά 31 1]2 έτη παρέ
χουν πλήρη σύνταξιν, λόγω τής χάριτος των 10]50).
β) Εις τόν παρόντα πίνακα, περιλαμβάνονται αί πιθανώτεραι των περιπτώσεων, 
ώς βάσις δέ λαμβάνεται ή 25ετής συντάξιμος υπηρεσία, μετά τήν συμπλήρωσιν 
τής όποιας, είναι δυνατή ή έκουσΐα έξοδος έκ τοΰ Σώματος.
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Νά καταφύγωμε στο Χριστό γιά νά 
εΰρωμε προστασία σωτηριώδη καί ανα
ντικατάστατη. Αυτό ήταν τό συμπέρα
σμά μας στό προηγούμενο άρθρον. Πλήν 
όμως ή καταφυγή μας στό Χριστό προϋ
ποθέτει την γνωριμία ή καλύτερα την έπί- 
γνωσι τοϋ Κυρίου. Πώς νά προστρέξωμε 
κάπου, όταν δέν έχωμε οΰτε την οικειό
τητα, πού θά μας έδινε τό θάρρος, οΰτε 
καί την έπίγνωσι, πού θά μάς ώπλιζε 
μέ την άπαραίτητη δύναμι; Δυστυχώς 
δέ στό σημερινό άνθρωπο, πού μαθαίνει 
τόσα καί τόσα πράγματα, ό Χριστός μένει 
ό Μεγάλος ’Άγνωστος. 'Ο Χριστός ζή, κι
νείται, υπάρχει άνάμεσά μας. Ή  παρου
σία Του πληροί τά πάντα, γεμίζει τον κό
σμο, πλουτίζει την άνθρωπότητα. Είναι 
τό φώς τοϋ κόσμου, σύ όμως πρέπει νά 
έχης τά κατάλληλα όργανα γιά νά άνα- 
καλύψης αύτό τό σωστικό φώς. Ή  παρου
σία τοϋ Χριστοΰ είναι ψηλαφητή γιά κά
θε πιστό άνθρωπο, πού διαθέτει ενεργό 
θρησκευτική ζωή. Τί κρίμα όμως! 'Ο 
κόσμος σήμερα δέν έχει χρόνον γιά νά τον 
άφιερώση σέ θρησκευτικά ένδιαφέροντα.Γι’ 
αύτό καί ζή δίπλα στόν Μεγάλο άγνωστο, 
τον Ίησοΰν. Επαληθεύουν έτσι τά λόγια 
τοϋ Ίωάννου : «έν τώ κόσμω ήν καί ό κό
σμος δι’ αύτοϋ έγένετο, καί ό κόσμος αυτόν 
ούκ έγνω. Εις τά ίδια ήλθε καί οί ίδιοι 
αύτόν οΰ παρέλαβον» (α' 10—11). ΤΗταν 
άνέκαθεν καί έξ άρχής στόν κόσμο καί 
προνοοΰσε καί κυβερνούσε τόν κόσμο 
καί, όλα τά ορατά καί άόρατα κτίσματα έκ 
τών οποίων άποτελεϊται ό έπίγειος καί ό 
ουράνιος κόσμος έγιναν δι’ αύτοϋ. Καί 
όμως όταν τό Φώς έσαρκώθη καί έγινε 
άνθρωπος, ό διεφθαρμένος καί στά γήϊνα 
προσκολλημένος κόσμος τών άνθρώπων 
δέν τόν άνεγνώρισε. Αύτά λέγει ό Ευαγ
γελιστής ’Ιωάννης. Καί αύτό είναι τό 
δράμα τών άνθρώπων! Δέν γνωρίζουν καί 
δέν άναγνωρίζουν τόν Ίησοΰν. Είναι δί
πλα μας καί όμως οΰτε κάν ύποπτευόμεθα 
τήν παρουσίαν Του. Ναι, είναι ό Μεγάλος 
Άγνωστος.

Μέ τήν ευκαιρία αυτής τής διαπιστώ- 
σεως θά ήθελα νά σέ έρωτήσω, άγα- 
πητέ άναγνώστα : ’Αλήθεια, σύ ό γεννη
μένος στή χριστιανική Ελλάδα, ό Βα- 
πτισμένος ’Ορθόδοξος Χριστιανός, σύ πού 
ζής μέσα στό λίκνο τής ’Ορθοδοξίας, πού 
είχες γονείς καί προγόνους χριστιανούς, 
πού συναναστρέφεσαι κάθε μέρα μέ τόσους 
χριστιανούς, ναι σύ τί ξεύρεις γιά τό Χρι
στό; Πώς τόν έχεις τοποθετήσει μέσα 
σου; Σέ ποιο βάθος έκτείνονται οί γνώ
σεις σου γιά τόν Ίησοΰν; Καί κάτι άκόμη. 
Αύτά πού γνωρίζεις σχετικά μέ τόν Χρι
στό πότε τά έμαθες; Ά πό ποιον τά έδι- 
δάχθης; Πώς τά έδιδάχθης; Σέ έδίδαξαν 
δηλ. σωστά ή λανθασμένα; Καί τί έκαμες 
λοιπόν γιά νά αύξήσης τις γνώσεις σου 
γιά τόν Χριστό; Πόση προσπάθεια κατέ
βαλες γιά νά καλλιεργήσης τις γνώσεις σου 
σέ βάθος; Γιά νά μάθη κάτι ό άνθρωπος 
συνήθως πρέπει νά πληρώση κάτι καί νά 
καταβάλη μόχθο καί χρόνο. Πές μου σ’ 
έσένα τί έχει κοστίσει ή γνώσις σου γιά 
τό Χριστό; Πόσα έχεις καταβάλει γιά νά 
αύξήσης τις σχέσεις σου μέ τόν Χριστό;

ΤΙ ΓΝ Ω Ρ ΙΖ Ε ΙΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ;

Π α ν. ’Αρχιμανδρίτου 
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  

Ταγμ)ρχου—Ίεροκήρυκος Χωρ)κής

αρμόδιοι γιά τό έργο τής γνωριμίας τοϋ 
Ίησοΰ. Ζοϋμε πιά στόν αιώνα τών ειδικο
τήτων καί τών έξειδικεύσεων καί γίνεται 
περισσότερο κατανοητή αυτή ή πρότασις. 
Διδάσκαλοί μας γύρω άπό τά θέματα τής 
πίστεως θάπρεπε νά ήσαν τά είδικώς προς 
τοΰτο προετοιμασμένα πρόσωπα. Κι’ άνά- 
μεσα σ’ αύτά τήν πρώτη θέσι έχει ό ίερεύς. 
'Ο ίερεύς πού πρέπει νά γίνη πνευματικός 
ποδηγέτης κάθε ψυχής, τήν οποίαν ό Θεός 
τοϋ έχει έμπιστευθή. Είπαν πώς ό Χρι
στιανισμός είναι ή τέχνη τών τεχνών καί 
ή έπιστήμη τών επιστημών. Γιά τή μετά- 
δοσι αυτής τής τέχνης —τέχνης τοϋ όρ- 
θώς καί έναρέτως ζήν —δέν είναι ίσως 
οΰτε καί οί ιερείς μας έτοιμοι. ’Ανάμεσα 
σ’ αύτούς λίγοι θά είναι ικανοί νά μάς βοη
θήσουν. 'Ωστόσο, αν καί ύπάρχουν, εμείς 
δέν τούς χρησιμοποιούμε. Μένομε λοι
πόν μέ όσα μάς έμαθαν πρόσωπα πού δέν 
ήσαν έξ ολοκλήρου άρμόδια γιά τό έργο 
αύτό. Γ ι’ αύτό καί οί γνώσεις μας ύπήρ- 
ξαν έλλειπεΐς. Μάς έμαθαν, όσα κι’ έκεϊνοι 
έγνώριζαν. Καί εκείνοι μέν είναι άξιέπαι- 
νοι, έμεϊς όμως άξιοκατάκριτοι, γιατί δέν 
αύξήσαμε τις πρώτες γνώσεις πού μάς 
έδωσαν.

Ή  άπάντησι πού θά δώσωμε στά ερω
τήματα αύτά έχει άμεση σχέσι μέ τό 
θέμα πού έθέσαμε στήν άρχή τοϋ παρόν
τος. ’Άφησε λοιπόν γιά μιά στιγμή τις 
βιοτικές σου μέριμνες, παραμέρισε γιά λί
γο τά προβλήματα τής καθημερινής ρου
τίνας, έξελθε γιά δυό λεπτά άπό τήν σφαίρα 
επιρροής τής βιοπάλης καί έλα νά σκε- 
φθοΰμε πάνω στό πρόβλημα αύτό. Ά ς  άρ- 
χίσωμε άπό τήν ομάδα τών ερωτημάτων, 
γιά νά φθάσωμε στήν κατανόησι τής πρώ
της διαπιστώσεως, γιά νά άντιληφθοΰμε 
δηλ. τό γιατί ό Χριστός παραμένει καί 
σήμερα ό Μεγάλος Άγνωστος.

Ά ν  θέλωμε νά είμεθα ειλικρινείς πρέπει 
νά όμολογήσωμε ότι σχετικά μέ τόν 
Ίησοΰν δέν γνωρίζομε καί πολλά πρά
γματα. ’Ελάχιστοι φθάνουν σέ μιά έπί
γνωσι τοϋ Θεοΰ. Εμείς, οί πιο πολλοί, 
σταματάμε σέ μιά ρηχή καί έπιπόλαιη γνώ- 
σι πάνω στό ζωτικό αύτό θέμα. Αιτία 
τοϋ κακοΰ είναι διάφοροι παράγοντες.

α) Χ ρ ό ν ι α  ά κ α τ ά λ λ η λ α .  'Ότι 
εμάθαμε γιά τό Χριστό άνάγεται 
βασικά στά παιδικά μας χρόνια. Τότε 
πού μάς έλεγαν ιστορίες γιά τό Χριστό, 
πού στό άκουσμά τους άπερροφάτο ή 
παιδική μας ψυχή. Τις γνώσεις μας τις 
αύξήσαμε μετά ταΰτα στό Δημοτικό Σχο
λείο. Πολλοί άνθρωποι έσταμάτησαν νά 
διδάσκονται έκτοτε γιά τό Χριστό. 
"Ομως τά χρόνια έκεΐνα ήταν άγουρα 
χρόνια καί γ ι’ αύτό άκατάλληλα γιά 
μιά ουσιαστική γνώσι τοϋ Θεοΰ. ’Αλ
λοίμονο, πολλοί έμειναν στάσιμοι στις 
γνώσεις εκείνες.

β) Πρόσωπα άναρμόδια. Δέν είναι μό
νο τά μή κατάλληλα χρόνια ή αιτία τής 
άγνοιας μας. "Ενας άκόμη παράγων είναι 
τά άναρμόδια πρόσωπα. Οί γονείς καί 
οί διδάσκαλοι είναι εκείνοι πού θά βάλουν 
μέσα μας τις πρώτες καταβολές γιά τόν 
Χριστό. ’Αλλά δέν είναι οί «καθ’ ΰλην»

Φίλε άναγνώστα,
Θά σέ έρωτήσω καί πάλι. Τί ξεύρεις γιά 

τόν Ίησοΰν; ’Έχεις αύξήσει τις γνώσεις 
τών παιδικών καί τών νεανικών σου χρό
νων; Ά ν  οχι, τότε ή διαπίστωσις θά είναι 
τραγική. Μέτρησε όλες τις γνώσεις, πού 
άπέκτησες στή ζωή σου- τις έπαγγελμα- 
τικές, τις επιστημονικές, τις οικονομικές, 
τις εγκυκλοπαιδικές, τις τουριστικές, τις 
γλωσσικές (σπουδή ξένων γλωσσών), 
κι’ άκόμη τις άθλητικές, τις χορευτικές, 
τις μουσικές κλπ. κλπ. καί κάμε μιά σύγ- 
κρισι μέ τις θρησκευτικές σου γνώσεις. Θά 
διαπιστώσης μέ λύπη, ότι αύτές πού θά
πρεπε νάναι πρώτες, οί θρησκευτικές σου 
γνώσεις, είναι οί τελευταίες. ’Έμειναν στό 
σημείο πού έσταμάτησαν! Στό Δημοτικό 
ή στό Γυμνάσιο! Είναι συνεπώς ελλείπεις, 
λυμφατικές, άδύνατες νά σέ χειροκρατή- 
σουν στις δύσκολες ώρες τής ζωής!

’Αλήθεια τί κρίμα! Ό  Ίησοΰς έχει 
τόσα πολλά νά σοΰ προσφέρη ! Καί έσύ 
τά άγνοεΐς! 'Ο Χριστός είναι ή ύψίστη 
καί μοναδική γνώσις. Έσύ έμαθες πολλά 
άλλα, ώφέλιμα ή καί άνωφελή, άφησες 
όμως έξω άπό τή ζωή σου, έξω άπό τά 
ένδιαφέροντά σου αύτή τή μοναδική γνώσι! 
'Ο Κύριος είναι ή πηγή τής σοφίας! 
Έσύ δέ ό σοφός κατά κόσμον, έμεινες 
άγευστος αύτής τής κατά Θεόν σοφίας! 
'Η  ζωή τοΰ Χριστοΰ, δηλ. ή χριστιανική 
ζωή είναι φιλόσοφος βίος. Έσύ όμως ένώ 
έδιάβασες μ’ άπληστία τόσες φιλοσοφικές 
θεωρίες, άφησες έξω άπό τήν σφαίρα τών 
ένδιαφερόντων σου τήν μοναδική φιλο
σοφία, τήν άλήθεια τοΰ ευαγγελίου! Έ με- 
λέτησες τόσους καί τόσους φιλοσόφους 
άφησες όμως μακρυά άπό τήν ψυχήν σου 
Εκείνον, «έν ω είσι πάντες οί θησαυροί 
τής σοφίας καί τής γνώσεως» (Κολ. β' 3) 
τόν Κύριον! Λοιπόν, τί ξεύρεις γιά τόν 
Ίησοΰν;
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1. Ά πό τις πρώτες φωνές στήν Όπερα—Θηλυκόν άρθρον 
(άντ.).

2. Συνηθισμένη αιτία μιας αργοπορίας—Γνωστό άπό τό 
κλειδί του.

3. Καλλιτεχνική έκδήλωσι σέ ξενική λέξι—Απαραίτητο 
σέ κάθε λιμάνι (ξεν.).

4. Στήν γλώσσα γείτονος χώρας.
5. Στρέφεται κατά μισητών προσώπων (καθ.)—’Αδελφός του 

ήτο ό Ευαγγελιστής Ιωάννης.
6. Μεγάλος Καρχηδόνιος στρατηγός.
7. Ρήμα τής καθαρεύουσας πού σημαίνει άγώνα—Συνοδεύει 

συνήθως τό εύτυχές (άντ.).
8. «...γαλλικά» έκφρασι πού σημαίνει κρυφά—Πασίγνωστος 

ήρωάς του είναι ό Σέρλοκ Χόλμς.
9. Πρωτεύουσα κράτους τής Νοτίου ’Αμερικής—Συνθετικό 

άμερικανικών γεωγραφικών όνομάτων (άντ.).
10. Γνωστή έταίρα τής άρχαίας Κορίνθου—Πολεμικό 

όπλο μεγάλου βεληνεκούς.
11. Παλαιό μέτρο βάρους (άντ.)—Ναυτικό σημείο.
12. Τό μεγαλύτερο τείχος τού κόσμου—’Εκφράζει τρόπο 

(δημ.).

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1. Ή  «κόκκινη» όδηγεϊ στά άποδυτήρια—Συνηθισμένη έπί- 
κλησι τής Θεάς ’Αθήνας.

2. Έ ργο του είναι «ό άρχισιδηρουργός»—Παλαιά ισπανικά 
νομίσματα (τό νεκρό γράμμα είναι Ε).

3. ’Αποτελούν τήν ’Ιαπωνία—Ή  αιτιατική πόλεως τής Στε
ρεός Ελλάδος.

4. Είδος θερινού γυναικείου ύφάσματος—Κατασκευάζεται 
άπό δέρμα τράγου.

5. Ποτήρια μυκηναϊκής έποχής—Στήν περιοχή τού ποτα
μού αυτού διεξήχθη ή μάχη τής Γαλλίας κατά τόν Β' παγκόσμιο 
πόλεμο—’Αμερικανική συμφωνία.

6. Υποδηλώνουν καί τούς άθυρόστομους.
7. 'Υποκοριστικό γυναικείου όνόματος (τό πρώτο γράμμα 

είναι Λ)—Παράγων εύθυμίας στήν καθαρεύουσα (άντ.).
8. Πληθυντικός άρθρου —Χαριτωμένα ζώα τού δάσους.
9. Κοσμική λουτρόπολι τής Γαλλίας—Γνωστή ή κιβωτός 

του.
10. Σχηματίζεται καί άπό χιόνι—Φιλόσοφος τού περασμένου 

αίώνος (τό νεκρό γράμμα είναι Κ).
11. ’Αριθμός όπτικά—’Από τά είκοσι... τά μισά—Ξαφνικό 

συνταρακτικό γεγονός μπορεί νά τό προκαλέση (άντ.).
12. «...Θρύλος» τό λογοτεχνικό ψευδώνυμο τής Ελένης 

Ούράνη—Πελάτες της είναι γεωργοί (άρχικά)—Μουσική νότα.
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Μ α θ α ίνοντα ς

1) Ποιον όχημα έχει τό προβά
δισμα εις τήν εικόνα;
α) Τό έπιβατηγόν 
β) Τό φορτηγόν.

2) Εις διασταύρωσιν όπου προτί- 
θεσθε νά στρέψητε δεξιά, εΰρί- 
σκεσθε εις τό αυτό ΰψος μέ 
ποδηλάτην. Ποιος όφείλει ν’ 
άναμείνη;
α) Ό  ποδηλάτης 
β) Σείς, ό όποιος όδηγεΐτε τό 

έπιβατηγόν.

3) Είς ποιον όχημα δίδει τό δικαί
ωμα ό τροχονόμος νά προχω- 
ρήση πρώτον;
α) Είς τό δίκυκλον 
β) Είς τό έπιβατηγόν αύτοκί- 

νητον
γ) Είς τό τράμ.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ή  πόλη τού Βατικανού έχει έκταση 
μικρότερη άπό ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Είναι 
έπομένως τό μικρότερο κράτος τού κόσμου. Εδώ 

ζοϋν περίπου 1000 κάτοικοι. Στό έδαφος της 
περιλαμβάνονται μερικά άπ' τά διασημότερα 
κτίρια: ή Βασιλική τού 'Αγίου Πέτρου, μέ τήν 

θαυμάσια πλατεία καί τήν κιονοστοιχία της, έργο 
τού Μπερνίνι- τό μέγαρον τού Βατικανού, όπου 
έδρεύει ό Πάππας- τό Μουσείο τού Βατικανού, 
πλούσιο σέ έργα τέχνης. Καί τήν ζωγραφισμένη 

άπό τόν Μιχαήλ "Αγγελο, Καπέλλα Σιστίνα.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΦΩΝ Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Η  Ο.Ε.
ΤΣΑΜΑΔΟΥ 16—ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ—ΤΗ Λ. 422-728

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

A Ν Δ Ρ IK Α : Κουστούμια , σακκάκια, πανταλόνια, γρα
βάτες, υποκάμισα, εσώρουχα 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.

"Άπαντα τά άνωτέρω είδη μας, παρέχονται μέ ευκολίας πληρωμής 
έπί μικρά προκαταβολή , μέ έκπτωσιν 10ο)ο έπί τών άναγραφομένων 
τιμών μας καί έξόφλησιν τοΰ υπολοίπου εις 6 μηνιαίας δόσεις.
Σημ. Έ πί τών άγοραζομένων τοϊς μετρητοΐς έμπορευμάτων ή πα- 

ρεχομένη έκπτωσις άνέρχεται είς 20ο)ο.

Μετά τιμής
Νικόλαος Κουρκουντής
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ - ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

1970—1971) οΐτινες κέκτηνται τά υπό 
τοΰ Νόμου προβλεπόμενα προσόντα 
καί συνεπλήρωσαν ήδη 3ετίαν έν τώ 
βαθμφ των άπό τής χρονολογίας προαγω
γής των εις τόν βαθμόν τοΰ Άνθυπ]ρχου.

Ε Π Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
Α Π Ο Λ Υ Θ Ε Ν Τ Ω Ν

Άπεστρατεύθη τή αιτήσει του ό Άντι- 
συνταγματάρχης Π1ΕΡΡΗΣ ’Αντώνιος. 
Πρός πλήρωσιν τών δημιουργηθεισών 
κενών θέσεων, έπραγματοποιήθησαν αί 
προαγωγαί τών κάτωθι ’Αξιωματικών:

Ταγματάρχης ΚΑΤΣΑΡΗΣ Γ. εις Άντι- 
ρχην, Μοίραρχος Κ Α Β Α Θ Α Σ  Δ. 
εις Ταγ]ρχην καί Ύπομίρχος ΚΗΡΥ- 
ΚΟΣ Δ. εις Μοίραρχον (Π.Δ. τής 2-10- 
1974).

★
Διά τοΰ άπό 15-10-74 Π.Δ. προήχθη- 

σαν εις 'Υπομοιράρχους οί έκ τής Σχο
λής Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιστών 
προερχόμενοι (99) ένενήκοντα έννέα 
’Ανθυπομοίραρχοι (Α' σειρά περιόδου

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 

ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τό άπό 1-1-1974 μέχρι 30-10-74 
χρονικόν διάστημα ένηργήθησαν αί κά
τωθι, κατά Νόμον, προαγωγαί:

Εις Άνθυπασπιστάς προήχθησαν (38) 
Ένωμοτάρχαι καί εις Ένωμοτάρχας 
(1553) Ύπενωμοτάρχαι. ’Επίσης, κατά 
τό Ιδιον χρονικόν διάστημα, προήχθη
σαν εις 'Υπενωμοτάρχας (1565) Χωρο
φύλακες γενικών καί ειδικών τοΰ Σώμα
τος Υπηρεσιών.

Μέ δημοσιευθέν προσφάτως Ν.Δ. (Ν.Δ. 
119, ΦΕΚ 312 τής 22-10-74) δύνανται, νά 
έπανέλθόυν εις τό Σώμα, όσοι επιθυμούν, 
άπό τούς άπομακρυνθέντας άπ’ αυτό 
Άνθυπασπιστάς, Ύπαξ]κούς καί Χωρ]κας 
άπό 21-4-1967 μέχρι 23-7-1974 διά πολι
τικούς λόγους κ.λ.π. Χρειάζεται όμως νά 
ύποβάλουν σχετικήν αΐτησιν μέ δήλωσιν 
(ή καί υπόμνημα μαζί μέ αυτή) πρός άνα- 
θεώρησιντής άποφάσεως τής Διοικήσεως 
περί άπομακρύνσεώς των έντός 30 ήμερών 
άπό τήν έναρξι τής ισχύος τού Ν. Δ. 
119 τής 25-10-1974.

Μέ άνάλογον πνεύμα ρυθμίζεται ευνοϊ
κά καί δίκαια ή συνταξιοδότησα τών έξελ- 
θόντων διά τήν Ιδια αιτία άνδρών πού 
δέν δικαιούνται πλέον νά έπανέλθόυν εις 
τήν ένεργόν ύπηρεσίαν τοΰ Σώματος.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28-10-1940

ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΑΑΣ ΧΩΡ)ΚΗΣ

Εις τά πλαίσια τών έορταστικών έκδηλώσεων, έπί τή έθνι- 
κή έπετείω τής 28ης ’Οκτωβρίου, έλαβε χώραν όμιλία εις τήν 
Σχολήν Χωρ]κής ’Αθηνών, μέ όμιλητήν τόν Συντ]ρχην κ. 
Διονύσιον ΣΕΡΡΑΝ.

Τήν όμιλίαν παρηκολούθησαν: ό Α’ Ύπαρχηγός τού Σώ
ματος Ταξίαρχος κ. Ε. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ώς έκπρόσωπος τού κ. 
Αρχηγού, ό Α' ’Επιθεωρητής Ταξίαρχος κ. Ν. ΠΟΡΙΚΟΣ, 
οί Διοικηταί τών Σχολών Άξ]κών καί 'Οπλιτών Χωρ]κής 
Ταξίαρχοι κ. κ. Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ καί I. ΚΑΡΑΜΠΑ- 
ΓΙΑΣ καί οί Ταξίαρχοι κ. κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚ., ΠΕ- 
ΤΣΑΑΑΣ Ε. καί ΤΖΟΥΜΑΑΑΚΟΣ Σ., οί ύπηρετούντες 
εις τό λεκανοπέδιον ’Αττικής Συντ]ρχαι, άντιπροσωπεΐαι ’Α
ξιωματικών, Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων, καθώς καί οί 
έκπαιδευόμενοι Δόκιμοι ’Αξιωματικοί καί Ύπαξιωματικοί τής 
Σχολής.

Ό  όμιλητής άνεφέρθη, κατ’ άρχάς, εις τήν μεγάλην

σημασίαν τής συγχρόνου έλληνικής έποποιΐας, ή όποια έστεψε 
νικηφόρως τά όπλα τοΰ στρατευμένου 'Ελληνικού Λαού, έχά- 
ρισε τήν νίκην εις τούς συμμάχους καί άναντιρρήτως μετέ
βαλε τόν ροΰν τής ιστορίας.

Έ ν συνεχεία ό όμιλητής άνεφέρθη, διεξοδικώς, εις τήν 
δλην δραστηριότητα τής Χωροφυλακής, κατά τήν διάρκειαν 
τού πολέμου, τόσον εις τά μετόπισθεν, όσον καί εις τήν 
γραμμήν τοΰ πυράς, τονίσας ιδιαιτέρως τήν έπαγρύπνισιν καί 
τήν άνεξάντλητον ένεργητικότητά της, διά τών όποιων καί 
έπετεύχθη, εις σύντομον χρόνον, ή ταχεία καί απρόσκοπτος 
προώθησις τών στρατευσίμων καί τοΰ πολεμικού υλικού εις 
τήν πρώτην γραμμήν.

Τέλος, εις τό πολεμικόν μέτωπον, ή δράσις τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής ήτο άποφασιστική καί γενναία, διότι τά μάχιμα 
καί στρατωνομικά τμήματά της έδρασαν πολυσχιδώς καί 
ύπεβοήθησαν τά μέγιστα τόν Στρατόν εις τήν διεξαγωγήν 
τών έπιχειρήσεων.

Καί ό όμιλητής κατέληξεν : Ό  "Ελλην δέν έθεσε τίποτα 
ύπεράνω τής πατρίδος. Αύτήν ένέκλεισεν εις τήν ψυχήν του. 
Αύτήν έλάτρευσεν ώς θεότητα. "Ολη ή ζωή του είναι μιά κατα- 
νυκτική λειτουργία, μιά ιεροτελεστία άφιερωμένη εις τήν 
πατρίδα, είς ύμνος πρός τήν αγάπην της, μία συγκινητική 
όμολογία πίστεως πρός τήν δόξαν καί τήν έλευθερίαν.
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Χάρις εις τό άμέριστον ένδιαφέρον τής 
ήγεσίας τοϋ Σώματος πού έτυχεν τής 
συμπαραστάσεως τής Κυβερνήσεως διά 
τόν έκσυγχρονισμόν τών συστημάτων έκ- 
παιδεύσεως καί έξελίξεως τών άνδρών αυ
τού μέ πνεύμα ίσότητος καί δικαιοσύνης, 
έξεδόθησαν, προσφάτως, Νομοθετικά Δια
τάγματα τά όποια συνεπλήρωσαν καί έ- 
τροποποίησαν, ριζικά, Αντίστοιχες διατά
ξεις πού ίσχυσαν μέχρι σήμερον, άναφο- 
ρικώς μέ τήν βαθμολογικήν έξέλιξιν καί 
έκπαίδευσιν τών κατωτέρων όργάνων.

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μέ τό Ν. Δ. 121 πού έδημοσιεύθη τε
λευταίως (ΦΕΚ 312 τ. Α' τής 25-10-74), 
είσάγονται εις τήν Σ.Α.Χ. Άνθυπασπισταί 
καί Ένωμοτάρχαι ήλικίας μέχρι 35 έτών, 
Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου, 
(έγγαμοι ή άγαμοι Ανεξαρτήτως) συμ
πλήρωσα ντες υπηρεσίαν δύο (2) έτών, έξ 
ής εν (1) έτος εις τόν βαθμό των. Είσάγον- 
ται έπίσης εις αυτήν Ύπαξιωματικοί καί 
Χωροφύλακες πτυχιούχοι Άνωτάτων 
Σχολών (Νομικής, Παντείου, Άνωτάτης 
’Εμπορικής) οί όποιοι ΰπηρετοϋν έπί ένα 
τουλάχιστον έτος εις τό Σώμα καί έχουν 
τά ύπό τοϋ Νόμου όριζόμενα προσόντα 
κατά τόν χρόνον διενεργείας τοϋ εισιτη
ρίου διαγωνισμού.

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μέ τό ίδιο Ν. Δ. κατηργήθη τό II Τμή
μα τής Σχολής Όπλιτών Χωρ]κής καί 
ίδρύθη ή Σχολή Ύπαξιωματικών Χωρο
φυλακής άπό τήν όποιαν Αποφοιτούν 
πλέον Ένωμοτάρχαι μετά Από εύδόκιμον 
έκπαίδευσιν ένός έτους. Εις αύτήν είσά- 
γονται μέ διαγωνισμόν Απόφοιτοι τούλά- 
χιστον Γυμνασίου Ύπενωμοτάρχαι, Δό
κιμοι Χωροφύλακες καί Χωροφύλακες, 
Ανεξαρτήτως ήλικίας καί χρόνου υπηρε
σίας εις τόν βαθμόν των, έγγαμοι ή άγαμοι, 
ώς καί ίδιώται τής ιδίας γραμματικής μορ- 
φώσεως, άγαμοι, ήλικίας μέχρι 21 έτών, 
πού έχουν ταύτόχρονα όλα τά ύπό τοϋ 
οικείου Κανονισμού όριζόμενα προσόν
τα. Καθιερώθη δέ διά πρώτην φοράν ή καθ' 
ύπέρβασιν τού Αριθμού εισακτέων, άνευ 
έξετάσεων, εισαγωγή εις αύτήν Υπενωμο
ταρχών καί Χωροφυλάκων πτυχιούχων 
’Ανωτάτων Σχολών. Παράλληλα είσάγον- 
ται μέ διαγωνισμό, ΜΗ Απόφοιτοι Γυ
μνασίου'Χωροφύλακες, Ανεξαρτήτως ήλι
κίας, πού έχουν συμπληρώσει δύο (2) του
λάχιστον έτών ύπηρεσίαν εις τόν βαθμόν 
των καί έχουν όλα τά άλλα προσόντα πού 
όρίζει ό Νόμος. Τά 2)3 τών είσαγομένων 
εις τήν Σχολήν καλύπτονται άπό Αποφοί
τους Γυμνασίου ύποψηφίους άνδρας τού 
Σώματος καί ίδιώτας καί τό 1]3 αύτών 
προέρχεται Από μή Αποφοίτους Ύπενω- 
μοτάρχας καί Χωρ]κας, σύμφωνα μέ τά 
όριζόμενα εις τόν οίκεΐον Κανονισμόν. 
Οί άποφοιτήσαντες Ύπεν]ρχαι τού II 
Τμήματος τής Σ.Ο.Χ. πρό τής ένάρξεως 
τής ισχύος τού παρόντος θά όνομασθοΰν 
Ένωμοτάρχαι ένα μήνα πρό τής όνομα- 
σίας εις Ένωμοτάρχας τών ήδη έκπαιδευ- 
ομένων εις τήν Σχολήν Ύπαξιωματικών 
Δοκίμων.

Η ΛΝΑΓΗΩΡΙΖΙΖ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Τήν 24ην Σεπτεμβρίου 1974 έκλεισαν οί πύλες τής 39ης Διεθνούς 
Έκθέσεως Θεσσαλονίκης, τής όποιας ή έπιτυχής όργάνωσις, κατά τό τρέ- 
χον έτος, άνταπεκρίθη εις τάς προσδοκίας τόσον τών Ελλήνων διοργα
νωτών καί τής έλληνικής κοινής γνώμης, όσον καί τών συμμετασχόντων 
διεθνών έμποροτεχνικών καί οικονομικών κύκλων.

Καθ’ όλον τό διάστημα τής λειτουργίας της έπανειλημμένως ό τύπος 
καί τά λοιπά μέσα μαζικής ένημερώσεως έξήραν τήν έποικοδομητικήν 
συμπαράστασιν τής Χωροφυλακής εις τό όλον έργον τής Έκθέσεως.

Παρά τήν σημειωθεΐσαν καταπληκτικήν κοσμοσυρροήν ούδέν έπεισό- 
διον έσημειώθη, ή δέ τάξις καί εύρυθμία—ύπό τήν εύρυτέραν έννοιαν— 
υπήρξαν εις όλους τούς τομείς υποδειγματικοί. Ό  άθλος αυτός οφείλεται 
Αναμφισβητήτως εις τάς προσπάθειας τών άνδρών Χωροφυλακής Θεσσαλονί
κης, οί όποιοι χωρίς στιγμήν Αναπαύσεως, έλαβαν όλα τά Απαραίτητα μέτρα 
διά τήν ομαλήν διακίνησιν τών έπισκεπτών τής Έκθέσεως.

’Επί τή ευκαιρία, λοιπόν τής λήξεως ταύτης καί εις άναγνώρισιν τών 
πολλαπλών ύπηρεσιών τών άνδρών Χωροφυλακής τής Διευθύνσεως Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης, έδόθη δεξίωσις ύπό τής Διοικήσεως τής Έκθέ
σεως πρός τιμήν των διά τήν θετικήν συμβολήν αυτών εις τήν έπιτυχή 
διεξαγωγήν τών έκδηλώσεων καί δραστηριοτήτων έν γένει, κατά τό 20ήμερον 
τής λειτουργίας της.

Εις τήν έκδήλωσιν κατά τήν όποιαν έπεκράτησε πνεύμα έγκαρδιότητος, 
παρέστησαν ό Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ.Μυλονογιάννης, ό Β' Επιθεωρη
τής Χωρ]κής Ταξίαρχος κ. Βούλγαρης, ώς έκπρόσωπος τοϋ ’Αρχηγού Χωρο
φυλακής, ό Πρόεδρος τής Δ.Ε.Θ. κ. Ζαρντινίδης, ό ’Αντιπρόεδρος κ. Άθα- 
νασιάδης, ό Γενικός Διευθυντής κ. Τζελέπογλου, τά λοιπά μέλη τού Διοι
κητικού Συμβουλίου αυτής, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ]νίκης Ταξίαρχος 
κ. Σταυρόπουλος, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρ]κής Κεντρικής Μακεδονίας 
Συντ]ρχης Κ.Μανωλάκος καί άλλοι προσκεκλημένοι. Κατά τήν έπακολου- 
θήσασαν δεξίωσιν άντηλλάγησαν προπόσεις, ένθα ό κ. Πρόεδρος τής Έκθέ
σεως μεταξύ άλλων έτόνισεν ιδιαιτέρως τά έξής: «Εκφράζομε πρός ύμάς καί 
τήν ήγεσίαν σας έκ βάθους καρδίας τάς θερμάς μας ευχαριστίας διά τό έρ
γον τό όποιον προσφέρατε εις τήν Έκθεσιν. Εϊσθε άξιοι τής έμπιστοσύνης, 
τής Αγάπης καί τής συμπάθειας μέ τήν όποια σάς περιβάλλει ό λαός. Σάς θαυ- 
μάζομεν διά τό ήθος καί τήν έργατικότητά σας».

Εις άπάντησιν ηύχαρίστησαν τόν κ. Πρόεδρον ό κ. Β' Επιθεωρητής καί 
ό κ. ’Αστυνομικός Διευθυντής, οί όποιοι καί διετράνωσαν τήν έκτίμησίν των 
πρός αύτόν καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον, διά τήν άναγνώρισιν τοϋ πολυ
μόχθου έργου τών άνδρών τής Διευθύνσεως, κατά τό 20ήμερον τής Διεθνούς 
Έκθέσεως.

Εις τήν φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τά μέτρα τάξεως τής Δ]νσεως 
’Αστυνομίας Θεσ]νίκης κατά τήν λειτουργίαν τής Έκθέσεως.
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Έ χει άπολύτως άναγνωρισθή καί έκτι- 

μάται δεόντως ή άνιδιοτελής συμπαράστα- 
σις των άνδρών τής Χωροφυλακής πρός 
τόν Έλληνα πολίτην, τόν όποιον περι
βάλλει μέ αγάπην και στοργήν. Καθημερι
νή καί διαρκώς έπιτεινομένη είναι ή έξαρ- 
σις άξιολόγων γεγονότων καί άλλων άλ- 
τρουϊστικών πράξεων των όργάνων της, 
τόσον ύπό τοϋ τύπου καί των λοιπών μέ
σων ένημερώσεως, όσον καί ύπό μεμονω
μένων άτόμων. Έπί τή εύκαιρία παρα- 
θέτομεν κατωτέρω άποσπάσματα σχολίου 
τής έν Κερκύρα έκδιδομένης έφημερίδος 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ, 3-9-74 όπου εις τήν οίκείαν 
στήλην ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ—ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ 
—ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ έπαινεΐται ή εΰγενής καί 
άνθρωπιστική πράξις τοϋ ΰπηρετοϋντος 
εις τήν Δ]σιν Χωρ]κής Κέρκυρας ·Χωρ]κος 
ΞΥΔΙΑ Γεωργίου, ό όποιος, άνευρε καί 
παρέδωσε άμέσως πορτοφόλιον, περιέ- 
χον τό ποσόν τών 62.000 δραχμών.

«ΕΞΗΝΤΑ δύο χιλιάδες δέν 
έπαψαν ποτέ, έστω καί τώρα 
μέ τήν αισθητή άποδυνάμωσι 
τής δραχμής, νά είνα ι. . .  έξή- 
κοντα δύο χιλιάδες!! Ποσό κα
θόλου εύκαταφρόνητο , πού θά 
μπορούσε, όποιονδήποτε θά τό 
εϋρισκε στον δρόμο, νά τόν 
έξωθήση στό πονηρό , στό «τσέ- 
πωμά» του δηλαδή καί στήν 
γρήγορη άπομάκρυνσι άπό τόν 
τόπο τής άνευρέσεως . 'Ό μως, 
ό Χωροφύλακας Γεώργιος Ξυ- 
διάς τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής Κερκύρας , δέν παρασύρ
θηκε άπό τήν άνάγκη τής έπου- 
λώσεως τόσων καί τόσων μι- 
κροπληγών τής οικονομικής του 
καταστάσεως , πού τού υποσχό
ταν τό χρηματόδεμα πού βρήκε . 
Βέβαια τό μεγάλο «μπράβο» 
άνήκει στόν άξιο Χωροφύλακα, 
πού δέν σκέφθηκε έστω καί γιά 
μιά στιγμή νά «βολευτή» προ- 
καλώντας τήν πρόσκαιρη δυ
στυχία σ’ έναν συνάνθρωπό του 
’Αλλά καί τό ένδοξο Σώμα στό 
όποιο άνήκει ό κ . Ξυδιδς δέν 
είναι άγευστο αύτού τού έπαί- 
ν ο υ . Γιατί, ή «άνθρώπινη» 
πράξις τού οργάνου του, στήν 
άγωγή πού παίρνουν καθημερι
νώς δσοι στοιχοΰνται στις τά
ξεις του βρίσκει τήν αφετηρία 
τ η ς : ’Ό χι μόνο φρουρός τής 
έσωτερικής μας τάξεως, ό Χω
ροφύλακας . ’Αλλά κΓ ακόμη -  
πέρα άπό τόν ύπηρεσιακό του 
έαυτό άπαιτητής τοϋ κεφα
λαίου «Α » στις «άνθρώπινές» 
του ένέργειες. . . » .

•
Ή  δραστηριότης τών άνδρών Χωρο

φυλακής έσυνεχίσθη άμείωτος καί κατά 
τόν παρελθόντα μήνα, γεγονός τό όποιον 
άνεγνωρίσθη ύπό πλείστων παραγόντων 
καί έπηνέθη δεόντως ύπό τοϋ ήμερησίου 
καί περιοδικοϋ τύπου, καθώς καί ύπό τών 
λοιπών μέσων ένημερώσεως. 'Η σταχυο- 
λόγησις, σημασιολόγησις καί άξιολό- 
γησις τών πολλαπλών ευμενών σχολίων

καί λοιπών δημοσιευμάτων καί δυσχερής, 
άλλά καί έπίπονος είναι. Πρός τοϋτο προ- 
βαίνομεν εις τυχαίαν καί ένδεικτικήν δη- 
μοσίευσιν μερικών, χάριν τών άναγνω- 
στών μας. Εις τό Χριστιανικόν Περιοδι
κόν ΑΜΠΕΛΟΣ έδημοσιεύθη έγκωμια- 
στικόν σχόλιον διά τόν ’Αστυνομικόν 
Σταθμάρχην Λαμπείας.

«Πώς νά μήν έκφράσωμεν δημοσία 
τόν έπαινον πρός τόν Σταθμάρχην Χωρο
φυλακής Λαμπείας, Ένωμ. κ. Σπυρ. Κλεί
δωνα. Ό  κ. Σταθμάρχης τής Λαμπείας άπέ- 
δειξεν ότι είναι καλός φρουρός τών πνευ
ματικών μας συνόρων. Εύγε του... τιμά 
τό Σώμα Χωροφυλακής. "Ας γράψει τό 
όνομά του εις καλήν θέσιν τής καρδίας 
του ό άξιαγάπητος Διοικητής τής Χωρο
φυλακής ’Ηλείας Άντ]ρχης κ. ’Ιωάννης 
Ξηράκης. Τοϋ άξίζει φρονοϋμεν!!».

•
Αί σχέσεις τής Χωροφυλακής μετά 

τής ’Εκκλησίας καί τών ’Ορθοδόξων γενι
κώς Χριστιανικών ’Οργανώσεων ύπήρ- 
ξαν άνέκαθεν καλαί, έξακολουθοϋν δέ νά 
άναπτύσσωνται εντός πνεύματος άμοιβαίας 
κατανοήσεως καί άγαστής σύμπνοιας. 
'Απτόν δείγμα ή τελευταία θεάρεστος 
έκδήλωσις τών άνδρών τοϋ Τμήματος 
’Ασφαλείας Χαλκίδος, διά τής προαιρε
τικής προσφοράς τών όποιων συνεκεν- 
τρώθη χρηματικόν ποσόν, όπερ προσεφέ- 
φέρθη εις τόν ιερόν Ναόν τοϋ 'Αγίου 
Δημητρίου, τής όμωνύμου πόλεως, διά 
τήν άγιογράφησιν έπί τοϋ νάρθηκος τής 
προστάτιδος τοϋ Σώματος ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗ
ΝΗΣ.

•

Εις τόν τομέα τής Δημοσίας Άσφα 
λείας καί ιδιαιτέρως τής διαφυλάξεως 
τής περιουσίας καί τής παγιώσεως τοϋ 
αισθήματος άσφαλείας τοϋ κοινοΰ έπέ- 
τυχεν ή Χωροφυλακή—εις τήν περιοχήν 
ευθύνης της—καί κατά τόν παρελθόντα 
μήνα άξιόλογα άποτελέσματα. Οί άνδρες 
της, άκάματοι καί άκοίμητοι φρουροί, 
χάρις εις τήν ευσυνειδησίαν των καί τήν 
άκαταπόνητον δραστηριότητα των έξι- 
χνίασαν σοβαράς διαρρήξεις, συνέλαβον 
τούς δράστας καί άπέδωσαν τά κλοπιμαία

εις τούς κατόχους των. Διά τόν λόγον 
αύτόν, ή ύπηρεσία, άναγνωρίζουσα καί 
έπιβραβεύουσα τήν έξαίρετον δράσιν 
των, άπένειμε πανηγυρικόν έπαινον 
εις τούς Ένωμοτάρχας κ.κ. ΚΑΡΑΠΑΝ 
Δημήτριον, ©ΩΜΑΔΑΚΗΝ Χρήστον, 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΝ Κων]νον, 'Υπεν]ρχην 
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημήτριον, Χω
ροφύλακας ΑΔΑΜΟΝ Δημήτριον, ΛΑ- 
ΜΠΡΙΑΝΙΔΗΝ Γρηγόριον, ΣΕΡΕΤΗΝ 
Δημήτριον καί ΣΑΒΒΑΚΗΝ ’Ελευθέ
ριον, διότι έπέτυχον έντός 2ημέρου τήν 
άνακάλυψιν δράστου λαβούσης χώραν 
έν Δράμα κλοπής διαρρήξεως κοσμημα
τοπωλείου παρά τοϋ όποιου άφήρεσαν 
τιμαλφή άξίας οκτακόσιων χιλιάδων δρα
χμών (800.000). ’Επίσης εις τόν Ένωμ]ρχ- 
χην κ. ΞΟΥΡΗΝ Κων]νον καί εις τούς 
Χωρ]κας κ. κ. ΛΑΓΟΠΑΤΗΝ Δημήτριον, 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΝ Ίωάννην, ΚΑ- 
ΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΝ Παναγιώτην. ΣΤΑΥ- 
ΡΑΚΑΚΗΝ Γεώργιον καί ΣΦΕΤΣΑΝ 
Δημήτριον άπενεμήθη ύπό τοϋ ’Αρχη
γείου Χωρ]κής «ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ Ε
ΠΑΙΝΟΣ» διότι ύπηρετοϋντες εις τόν 
Σταθμόν Χωρ]κής Σταυρού θεσ]νίκης 
έπέτυχον τήν έπ’ αύτοφώρωσύλληψιν έπι- 
κινδύνου διαρρήκτου, λυμαινομένου τήν 
περιοχήν.

•
Εις τά πλαίσια τής καλλιέργειας καί 

άναπτύξεως Δημοσίων Σχέσεων καί ι
διαιτέρως τής διατηρήσεως- άγαθών τοι- 
ούτων μετά τών ξένων ’Αστυνομικών, 
ώς καί τής άμοιβαίας ένημερώσεως έπί 
θεμάτων ’Αστυνομικού ένδιαφέροντος ή 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡ]ΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
είχε τήν εύκαιρίαν νά δεχθή προσφάτως 
τήν έπίσκεψιν τοϋ "Αγγλου Άξ]κοΰ κ. 
W HILLOCK μετά τής Έλληνίδος συζύ
γου του. Κατά τήν διάρκειαν τής παραμο
νής του έν τή νήσω Σύρω ή Δ]σις Χωρ]κής 
παρέσχεν εις αύτόν τήν δυνατότητα νά 
έπισκεφθή τά έξιοθέατα τής περιοχής 
καί νά γνωρίση έκ τοϋ πλησίον τήν έν γέ- 
νει δραστηριότητα τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ εις τόν τομέα εύθύ- 
νης της. Ό  ξένος συνάδελφος άνεχώρη- 
σε διά τήν πατρίδα του μέ τάς πλέον ευ
μενείς έντυπώσεις, τόσον διά τήν όργά- 
νωσιν καί τάς συγχρόνους μεθόδους τοϋ 
Σώματός μας, όσον καί διά τάς φιλοφρο
νήσεις καί τήν φιλοξενίαν τής όποιας έ- 
τυχεν, δι’ ό καί άπηύθυνε έκ τής πατρίδος 
του θερμήν εύχαριστήριον έπιστολήν 
πρός τήν άνωτέρω υπηρεσίαν.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΧΩ Ρ)ΚΗ Σ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής σεβόμενον τάς παραδόσεις καί έχον βα- 
θεϊαν έπίγνωσιν τών έναντι τοϋ Έθνους καί τής κοινωνίας ιστορικών ευθυ
νών του πρωτοπορεί πάντοτε εις τόν τομέα τής προσφοράς κοινωνικών 
ύπηρεσιών, μέσα εις τά πλαίσια τών κανόνων τής άλληλεγγύης καί τής 
«λόγω καί έργω» συμπαραστάσεως, πρός κάθε πονοϋντα ή δοκιμαζόμενον 
συνάνθρωπον. Δέν ή το έπομένως δυνατόν νά παραμείνη άπαθές εις τό γενικόν 
προσκλητήριον τής Κυβερνήσεως διά τήν παροχήν βοήθειας πρός τούς 
δοκιμαζομένους άδελφούς Κυπρίους. 'Υπό τό πρίσμα τής ύγιοϋς αύτής 
άρχής, συνεκεντρώθη μέ προαιρετικήν χρηματικήν συνεισφοράν τών άνά 
τήν έπικράτειαν ύπηρετούντων άνδρών Χωροφυλακής, τό ποσόν τών τεσ
σάρων έκατομμυρίων τριάκοντα έπτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι όκτώ 
δραχμών (4.037.528) καί κατετέθη εις τήν Γενικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος 
άπό τήν άρμοδίαν Υπηρεσίαν Χωροφυλακής. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής διά μίαν άκόμη φοράν έξέφρασαν έμπράκτως τά 
διακατέχοντα αυτούς ειλικρινή συναισθήματα άγάπης καί άλληλεγγύης.
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ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

Μακ. Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών 
εις Άρχηγεϊον Χωρ)κής.

Τήν 23ην ’Οκτωβρίου 1974, ό Μακαριώτατος 
’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος κ. κ. 
Σεραφείμ, έπεσκέφθη τό έπί τής όδοΟ ΊουλιανοΟ άριθ. 
36 Άρχηγεϊον Χωρ]κης, όπου είχε συνάντησιν μετά 
του ’Αρχηγού Χωρ]κής 'Υποστρατήγου κ. Νικολάου 
Κουτσιανά καί τής λοιπής ήγεσίας τού Σώματος. Ό  
Μακαριώτατος συνεχάρη τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής 
διά τό έπιτελούμενον ύπό τού Σώματος κοινωνικόν 
6ργον, ό δέ κ. ’Αρχηγός ηύχαρίστησε τόν Μακαριώ- 
τατον διά τήν τιμήν τής έπισκέψεως, ή όποια αντα
νακλά τήν έκτίμησιν τής ’Εκκλησίας πρός τό Σώμα 
άνταποδιδομένη διά τού βαθυτάτου σεβασμού τών 
άνδρών τής Χωρ]κής πρός τήν ’Εκκλησίαν τού Χρι
στού.

Εις τήν πρώτην φωτογραφίαν παραπλεύρως, ό 
Μακαριώτατος μετά τού κ. Αρχηγού εις τό γραφεϊον 
τού δευτέρου, εις τήν δευτέραν δέ φωτογραφίαν ό 
Μακαριώτατος μετά τού κ. ’Αρχηγού καί τών κ. κ. 
Α' καί Β' Ύπαρχηγών Χωρ]κής.

Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α
\

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

Εγγράφους ευχαριστίας 

έξέφρασαν :

Ό  έν Έλλάδι Πρέσβυς της Μ. Βρετ- 
τανίας κ. R .W . J , H O PER, πρός τόν κ. 
Νομάρχην Κιλκίς διά τήν συνδρομήν 
τών υπηρεσιών τοΰ Νομού κατά τήν 

κατάσβεσιν τής έκραγείσης πυρκαΐάς 
είς τό Στρατιωτικόν Νεκροταφεΐον 
Δοϊράνης, ένθα συνετέλεσαν τά μέγιστα 
οί άνδρες τού ’Αστυνομικού Τμήματος 
Δροσάτου —Κιλκίς.

•  ·
Ό  Νομάρχης ’Ηλείας κ. Γεώργιος 

ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ πρός τό Άρχηγεϊον 
Χωρ]κής διά τήν άποτελεσματικήν συν
δρομήν τοΰ Α.Τ. ’Αρχαίας ’Ολυμπίας 
είς τήν κατάσβεσιν τής έκραγείσης πυρ- 
καϊδς, ήτις ήπείλησε τήν περιοχήν τής 
’Αρχαίας ’Ολυμπίας.

•  ·
Ό  Γερμανός τουρίστας κ. HEINZ 

ROMER πρός τόν Άνθ]στήν κ. Μιχαήλ 
ΓΚΟΜΕΣΗΝ, Δ]τήν τού Σταθμού Του
ριστικής ’Αστυνομίας Αίγίνης, διά τήν 
παρασχεθεΐσαν αύτώ συνδρομήν καί ξε
νάγησή, κατά τήν έπίσκεψίν του έν 
Αίγίνη.

•  ·

Ό  κ. Δημοσθένης ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΤ, κά
τοικος Νίκαιας—Πειραιώς, όδός Άβύδου 
6, πρός τόν Δ]τήν τοΰ Τμήματος Τρο
χαίας Α γίας Παρασκευής, διά τήν έπι-

δειχθεϊσαν ύπό τοΰ Τροχονόμου Χωρ]κος 
κ. Κων]νου ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ άψο- 
γον συμπεριφοράν, κατά τήν βεβαίωσιν 
τροχονομ ικής παραβάσεως.

•  ·
'Ο κ. Νικόλαος ΓΚΙΝΗΣ, κάτοικος 

Μοσχάτου—’Αττικής, όδός Φλέμιγκ 19, 
πρός τό Άρχηγεϊον Χωρ]κής διά τήν 
συμπαράστασιν τοΰ Δ]τοΰ τοΰ Στα
θμού Χωρ]κής Νεοχωρίου —Μεσολογ
γίου Ένωμ]ρχου κ. ΜΑΝΙΑΤΗ καί τών 
άνδρών τής έν λόγιρ υπηρεσίας, οΐτινες 
συμπαρεστάθησαν είς τοΰτον καί τήν 
συντροφιάν του, είς τήν σοβαράν δοκιμα- 
μασίαν των, κατά τήν πρόσφατον κυ
νηγετικήν έκδρομήν ένθα άπώλεσαν τόν 
προσανατολισμόν των καί παρ’ ολίγον 
νά πνιγοΰν είς τόν ’Αχελώον ποταμόν.

•  ·
Ή  υπάλληλος ’Εφορίας Κα Άθηνά 

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΤΛΟΤ, κάτοικος Θεσ
σαλονίκης, όδός Στρατ. Μακρυγιάννη 
άριθ. 10, πρός τήν Ύποδ]νσιν Γενικής 
’Ασφαλείας Θεσ]νίκης διά τό έπιδειχθέν 
άμέριστον ένδιαφέρον ύπό τοΰ ΙΕνωμ]ρχου 
κ. Θεοδώρου ’ ΣΑΜΟΤΗΛΙΔΗ, δστις 
άνεΰρε καί παρέδωσε τό άπολεσθέν είς 
τόν χώρον τής Έκθέσεως ώρολόγιόν της. 

•  ·
Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΔΟΞΑ» ΔΡΑΜΑΣ πρός τήν Δ]σιν 
Χωρ]κής Θεσσαλονίκης διά τάς παρασχε- 
θείσας ύπηρεσίας, κατά τάς διαφόρους 
συναντήσεις μεθ’ έτέρων ομάδων, κατά 
τό πρόσφατον παρελθόν.

•  ·
Η ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑ- 

ΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ πρός 
τόν Διοικητήν καί τά όργανα τοΰ ’Αστυ
νομικού Τμήματος Σπετσών, διά τήν 
παρασχεθεΐσαν συνδρομήν πρός κατάσβε- 
σιν τής έκραγείσης πυρκαϊας είς δασικήν 
περιοχήν τής νήσου.

Ό  κ. Βρασίδας ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ, κά
τοικος ’Αθηνών, όδός Πουλοπούλου άριθ. 
23, πρός τό Άρχηγεϊον Χωρ]κής, διά 
τήν έθελοντικήν προσφοράν αίματος ύπό 
τών άθλητών Χωρ]κων τής Σ.Ο.Χ. 
’Αθηνών κ.κ. ΜΩΥΣΙΔΗ ’Ανδροκλή, 
ΗΛΙΑΔΗ Πελοπίδα καί ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ- 
ΛΗ Θωμά, κατά τήν πρόσφατον έπικίν- 
δυνον χειρουργικήν έπέμβασιν τούτου 

•  ·
'Ο κ. Γεώργιος ΔΟΥΤΣΟΣ, ’Ανά

πηρος Χωρ]κής, κάτοικος Νεαπόλεως 
Κοζάνης, πρός . τόν ’Αρχηγόν Χωρ ]κής 
'Υποσ]γον κ. Νικόλαον Κοτσιαναν διά 
τήν έκ 12.000 δραχμών οικονομικήν 
ένίσχυσιν ήτις τοΰ παρεσχέθη ύπό τοΰ 
’Αρχηγείου Χωρ]κής.

•  ·
'Ο κ. Σταΰρος ΧΗΤΑΣ, έμπορος, 

κάτοικος Θεσπρωτικοΰ Πρεβέζης, πρός τό 
Περιοδικόν «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ», διά τάς προσφερομένας 
πολλαπλάς ύπηρεσίας ύπό τών άνδρών τοΰ 
Σώματος, πρός έμπέδωσιν καί παγίωσιν 
τοΰ αισθήματος τάξεως καί άσφαλείας.

•  ·
Ό  κ. Χαράλαμπος ΠΟ ΤΗ ΡΗΣ, με

τανάστης έξ Αύστραλίας, κάτοικος προ- 
σωρινώς ’Αθηνών, όδός Ρούμελης άριθ. 11, 
πρός τόν Διοικητήν τοΰ Α.Τ. Κυθήρων 
καί τούς ύπ’ αυτόν άνδρας, διά τάς προ- 
,σφερθείσας πρός αύτόν ύπηρεσίας, κατά 
τήν έκεΐσε διαμονήν του.

•  ·
'Ο Γάλλος Δικηγόρος κ. Μ. F. GA- 

VARONE, κάτοικος GRENOBLE 
(Γαλλίας) πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής, 
διά τάς έπιδαψιλεύσεις καί τόν - φιλικόν 
πνεύμα πού έπεδείχθη πρός τοΰτον ύπό 
τοΰ έ.ά. 'Υποσ]γου Χωρ]κής κ. ΠΑΠΑ- 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατά τήν διάρκειαν τών 
διακοπών του έν Βούλα—’Αττικής.
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Σουφλίου, ΜΥΛΩΣΗΣ Δημήτριος Α.Τ. 
Έλευθερουπόλεως, ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ Χρη
στός Τ.Τ. Κιν. Πρ. Θεσσαλονίκης, ΜΠΟ- - 
ΛΟΜΥΤΗΣ Βασίλειος Τ.Τ. Κιν. Κοζά
νης, ΒΛΑΧΟΣ Θεόδωρος Α.Τ. Φλωρίνης, 
ΚΑΛΤΣΗΣ Εύστράτιος Τ.Α. Ίωαννίνων, 
ΣΚΑΡΜΠΟΥΤΣΟΣ Άναστ. Β' Α.Τ. 
Ίωαννίνων, ΜΠΟΥΚΑΣ Χριστόφορος 
Α.Τ. Πρ. Κέρκυρας, ΤΣΙΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ 
Μηνάς Β' Α.Τ. Λαρίσης, ΜΗΤΣΗΣ 
Αθανάσιος Α.Τ. Λαμίας, ΔΕΛΛΗΣ Σπυ
ρίδων Τ.Α. Λεβαδείας, ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ

Γεώργιος Τ.Τ. Κιν. Θηβών, ΘΕΟΦΙΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Άθαν. Α.Τ. Παρ. Πατρών, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Πόνος Α.Τ. Με
σολογγίου, ΦΛΩΡΟΣ Βασ. Τ.Τ. Κιν. Κό
ρινθου, ΡΑΔΗΣ Νικ. Α.Τ. Λουτρακιού, 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημήτριος Τ.Τ. Κιν. Κα
λαμάτας, ΜΑΡΙΝΑΚΗΣΆναστ. Τμ. Τουρ. 
Άστ. Ρόδου, ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ Παναγ. Τ.Τ. 
Κιν. Ρόδου, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ’Αντώ
νιος Α' Α.Τ. Ρόδου, ΣΤΡΙΚΟΣ Άθαναν. 
Τ.Α. Χανίων, ΒΑΡΣΟΣ Άθαναν. Α' Α.Τ. 
Ήρακλ ίου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΩΝ

Οί έξελθόντες προσφάτως έκ τής 
Σ.Α.Χ. νέοι ’Ανθυπομοίραρχοι έτοποθε- 
τήθησαν εις τάς κάτωθι ύπηρεσιας τοΰ 
Σώματος είς άς μετέβησαν καί άνέλαβον 
τά καθήκοντά των μετά τήν λήξιν τής 
2μήνου πρακτικής έκπαιδεύσεώς των 
εις Θεσσαλονίκην, δυνάμει τής Α.Π. 
302]4]8δ έ.έ. Διαταγής τοΰ ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής:

ΕΙΣ Δ.Α.Π.ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ: ΝΤΙΝΟΣ 
Δημήτριος, ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ Παναγιώτης, 
ΚΛΩΝΑΡΗΣ Κων]νος, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Νικόλαος, 
ΡΟΥΜΠΟΣ Σταύρος, ΣΦΗΝΑΡΟΛΑ- 
ΚΗΣ Ευτύχιος, ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Γεώργι
ος, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ’Αλέξανδρος, ΚΟΛ- 
ΛΙΑΣ ’Ιωάννης, ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Κων
σταντίνος, ΤΖΩΝΗΣ Κων]νός, ΠΟΛΥ- 
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΝΙΟΥ- 
ΡΑΣ Στέφανος.

ΕΙΣ Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΤΣΙ- 
ΜΠΡΑΣ Χρήστος, ΔΑΑΑΜΑΓΚΙΔΗΣ 
’Αθανάσιος, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μό- 
δεστος, ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ — ΤΖΑΝΕΤΑ- 
ΚΟΣ Παύλος, ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Νικό
λαος, ΓΙΑΝΝΕΣ Γεώργιος, ΡΙΝΗΣ Κων
σταντίνος ,ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Άριστοκλής, 
ΠΑΤΣΗΣ Βασίλειος.

ΕΙΣ Π.Σ.Ο.Χ. ΚΡΗΤΗΣ: ΠΟΘΟΣ
Μιχαήλ, ΧΑΛΑΣΟΧΩΡΗΣ ’Αθανάσιος, 
(κατ’ άπόσπασιν).

ΓΚΟΤΣΗΣ Δημήτριος Τ.Τ.Κιν. Κομο
τηνής, ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ Νικόλαος Α.Τ. 
Διδυμοτείχου, ΣΩΤΗΡΙΟΥ Κων]νος Α.Τ. 
Όρεστιάδος, ΛΕΚΚΑΣ ’Αναστάσιος Α.Τ.

Σ υ ν έ χ ε ι α  
έκ τής σελίδος 663

σιακές πόλεις είναι γραμμένες στην ’Ιτα
λική γλώσσα. "Ενα έπίσης ενδιαφέρον 
πεδίον της μελλοντικής έρεύνης του είναι 
καί τά άρχεϊα τής Βενετίας, τήν όποιαν 
και θά έπισκεφθή μέ διαδοχικά ταξίδια. 
Καί ό κ. Μοίραρχος κατέληξε ώς έξής:

—Πιστεύω δτι ή σταθερή πορεία πρός 
τό μέλλον κάθε λαοϋ πού θέλει νά ζήση 
καί νά μεγαλουργήση, προϋποθέτει βα- 
θειά έπίγνωσι τής ιστορίας του. Ή  προ
σωπική μου έπίσης γνώμη είναι δτι τά τε
λευταία 20 χρόνια παρατηρεϊται ένα είδος 
άποκοπής στήν αναφορά τοΰ χθές, άπδ 
τήν προσέλευσι στο σήμερα καί τό αύριο 
μ’ ένα τρόπον σαφώς έπηρεασμένον άπό 
έξωελληνικές κατά τό πλεϊστον συνήθειες. 
Γενικά παρατηρεϊται μιά άπομάκρυνσις 
από τις παραδοσιακές μας συνήθειες. Καί 
όμως τά ήθη καί τά έθιμα είναι συνυφασμέ- 
να μέ τήν ιστορία μας. 'Επομένως όποιος 
άρνεϊται τά ήθη καί τά έθιμα τοΰ τόπου 
του, μοιραίως άπομακρύνεται άπό μία 
φυσική πραγματικότητα πού είναι δημι- 
ούργημα τών αιώνων. Ά ν  σκεφθή κανείς 
δτι δλοι οί αιώνες φωτίζονται άπό τήν

ελληνική άκτινοβολία, είναι άδικο έμεϊς 
σήμερα νά είμαστε έτερόφωτοι καί μάλι
στα δχι πάντα σωστά...

Μέ τό ίδιο πνεύμα μας μίλησε καί γιά 
τον σύγχρονο Ελληνικό στίχο πού έχα- 
ρακτήρισε λίγο ή πολύ συγκεχυμένον στήν 
νοηματική του σύλληψι καί σκόπιμα άσχε
τον μέ τά γνωστά παροδοσιακά μέτρα. 
Σέ έοώτησί μας έάν έξακολουθή νά γράφη 
ποιήματα, μάς είπε δτι ετοιμάζει τήν 
έκδοσι μιας συλλογής μέ τον τίτλο 
«Ίόνιος Αύρα». ’Αλλά γιά τήν συλλογή 
αύτή καθώς καί «ορισμένες πανεπιστη
μιακές εργασίες του ό διαθέσιμος χώρος 
δεν μάς επιτρέπει νά άσχοληθοϋμε εκτε
νέστερα. 'Υπολογίζομε δμως δτι πολύ 
σύντομα θά έπανέλθωμε άπό τήν ειδική 
στήλη τοΰ περιοδικού μας. Πριν κλείσωμε 
τό σημείωμα θά πρέπει νά έέηγήσωμε 
στον κ. Μοίραρχο δτι πήραμε τή φωτο
γραφία του πού δημοσιεύομε άπό τό άρμό- 
διο άρχεΐο τοΰ ’Αρχηγείου έπειδή άρνή- 
θηκε ευγενικά νά τον φωτογραφήσωμε στό 
Γραφείο του.'Όσο γιά τήν παρασπονδία μας 
στήν προφορική (τό ύπογραμμίζομε αύτό) 
ύπόσχεσί μας δτι θά γράψωμε δύο λόγια 
στήν στήλη «Πνευματικοί αντίλαλοι» 
καί 8χι τις «Γνωριμίες » τί νά πούμε; 
Τίποτε άλλο άπό τό γνωστό γνωμικό «τά 
γραπτά μένουν τά λόγια πετοϋν...»
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1) Τό έπιβατηγόν
2) Ό  όδηγών τό έπιβατηγόν
3) Είς τό έπιβατηγόν αύτοκίνητον
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The personel of the Greek Gendarmery 
acting as law enforcement officers, at 
any time during the day or the night, 
regardelles on or of duty help and protect 
the law abiding citizens.

IN T H I S  I S S U E

Major Mr John Tripis in his efforts to present some of the today’s most complex 
and difficult Law Enforcement problems is trying to give us a general outline of the traffic 
problem and its solution suggesting that since the traffic problems are created by the people 
themselves it should be solved by them too. Its solution requires the taxation of the brains, 
abilities, imagination and energies of the most talented and able men to deal decisively with 
it.—
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There is not any doubt that the 
progress of human race and its 
technological achievements are clo
sely related with the growth and 
development of all kinds of trans
portation. The history of man
kind can be traced in terms of 
travel and the methods, from long 
before the earliest years down to 
the present-day, by land, water 
and air. People have always sought 
adventure in strange places, new 
markets for their goods, more 
knowledge of the world they did 
not know — And today man ven
tures into the unknown space too 
in order.to broaden his knowledge 
about the visible world and even 
to try to find answers to so many 
questions which have been arisen 
from time to time since the early 
days of Man’s history. Land travel 
has developed from long before 
the dawn of recorded history. The 
first roads used by men were only 
paths, following the tracks of an- 
nimals leading to their water pools 
and feeding grounds. Travel in the 
beginning wason foot, and then, 
as camels, oxen, donkeys and hor
ses were domesticated, on the backs 
of animals.

With the invention of the wheel, 
man traveled in vehicles drawn by 
animals. These were developed 
through centuries to a high degree 
of utility. But the speed of travel 
was limited by the physical abilities 
of animals.

Thus the horse age of land travel 
continued for many centuries until 
the perfection of the steam engine 
which brought the dawn of the 
machine age.

After the invention of the machine 
transportation has been complete
ly revolutionized, and to day reach
ed the point of a dead-lock which 
keeps ever busy all those respon
sible for the traffic control and 
traffic safety.

The traffic problem is not a 
new one; it is as old as man’s 
first efforts to go from one place 
to another. When the first travelers 
met one another on a narrow path, 
the question of which one was to 
move aside so they could pass, 
and whether to left or right, arose, 
and so it was necessary to adopt 
what probably was the first traffic 
rule.

Through the centuries man al-
2
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«Today’s traffic problem is so difficult and complex 
that its solution taxes the brains, abilities, imagina
tion and energies of the most talented and able men 
to deal with it.»

ways sought better and faster faci
lities of travel and every advance 
brought with it more traffic and 
new problems and the need for 
better regulation and of course 
safety too.

Today’s traffic problem was cre
ated by the mass production and 
general use of the automobile. The 
present day traveler has a terrible 
highway engine possessing enorm
ous power and a speed potential 
beyond his needs and too great 
for his ability as an operator and 
for the roads on which it is used. 
For this reason, self-control by 
the users of the present-day motor 
vehicle and regulation by law are 
absolute necessities.

Delving into the distant past, 
historians have found many inter
esting facts about the problems of 
high-way travel and the efforts to 
deal with them. It is surprising 
how basically similar many of these 
problems and methods are to what 
we have today.

Today’s traffic problem all over 
the world is so difficult and com
plicated that its solution taxes the 
brains, abilities, imagination and 
energies of the most talented and 
able men to deal decisively with it. 
There is no doubt that today’s 
world with its technological pro
gress and achievements provides 
Mankind with diversified advant
ages. Nevertheless, the improper or 
illogical use of those advantages 
has brought in its trial a host of 
many disadvantages. The develop
ment and use of the motor vehicle 
has revolutionized the way of the 
present-day living. It is beyond any 
doubt that the technological deve
lopments of today has also brought 
a great deal of changes in the in
dividual and social life and these 
did not only altered the way of 
thinkihg and living but they also 
had many economic and social in
fluences. The economy, for instance, 
rests heavily on transportation, and 
the methods of doing business and 
the social life have been radically 
altered by changes wrought by the 
motor-vehicle. The automatization 
of every facet of man’s life resulted 
in accelerating considerably the 
rythm of his life and it brought 
a constant anxiety and worry, be
cause man is continuously endea
voring to experience everything 
within the shortest possible period

of time.
The motor transport has certain

ly influenced both individual and 
social life and it is one of the pro
gresses that has brought a great 
deal of advantages and social and 
economic benefits because of the 
usefulness of the vehicle as a means 
of individual and public transport 
with a great deal of savings in 
time and energy. The motor-vehicle 
is, undoubtedly, connected with 
every facet of man’s life today and 
for this reason it constitutes the 
ground upon which is based the 
social and economic life of the 
individual and the society as well. 
But, besides these advantages, the 
motor has brought along with 
them and a great deal of disadvant
ages such as, the loss of lives and 
property, the deterioration of en
vironment etc, which have, certain
ly, serious unfavorable influences 
in man’s life.

The motor traffic is, undoubted
ly, an economic problem, because 
a vast amount of goods and people 
moves on the highways and streets. 
All dislocation and delay in this 
movement is certainly most costly. 
It is further a technological pro

blem; it is a legal and a sociological 
problem, and, finally it is a moral 
problem as well.

The tremendously fast growing 
number of motor vehicles, the in
adequacy of suitable streets and 
highways to accept the constantly 
increasing traffic volumes, the grow
ing horse power of engines, the 
lack of parking facilities, the inade
quate training and inefficiency of 
so many new drivers, the inade
quate traffic safety education of 
the public, the frustration in the 
use of motor-vehicles and many 
other reasons have taken by sur
prise most countries of the world 
which were not ready to keep pace 
with the most threatening growth 
of the traffic problems, the solution 
of which is, if not impossible, cer
tainly most difficult.

There is no doubt that vehicular 
traffic of all kinds play a vitally 
important role in man’s life today, 
but at the same time it also creates 
a lot of serious problems which 
make every one to share in its 
tremendous cost, not only in money, 
but also in loss of lives. The loss 
of lives in road accidents is the 
worst and most unjustified wastage
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of all, and it can also be expected 
to rise with the growth of traffic, 
unless effective steps can be taken 
in due time. The largest propor
tion of the whole, and that part 
should be regarded as being most 
preventible, is accidents to pedes
trians. It may be that future gene
rations will regard our eareless- 
ness in allowing human beings 
and moving vehicles to use the 
same streets, and our apparent 
callousness to the inevitable results 
with the same horrour and incom
prehension with which we recall 
the indifference of early genera
tions to elementary sanitation.

The traffic problem is, therefore, 
of a most general social and eco
nomic interest and concern, because 
nobody is excluded from both, the 
favorable and untavorable influen
ces and consequences. And exactly 
for this reason, should be the prim
ary concern not only of these re
sponsible to deal with it, but also, 
of all citizens who are its probable 
direct or indirect victims, since 
they both share the favorable and 
unfavorable results.

The accidents may happen every
where and at any time. The tragic 
by — products of the road acci
dents are immeasurable. The sta
tistics which they create are writ
ten in blood and suffering and sor
row, for individually these are 
intensely personal things. They 
wreck families, leave little children 
orphans, destroy hopes, plans and 
opportunities of thousands of peo
ple. In their wake lie hopeless crip
ples, doomed to live out the re
mainder of their lives as best as they 
can, burdens on relatives and public 
charity. The price tag of millions 
a year is only money, which goes 
for wages, medical expenses and 
overhead cost of insurance and 
property damage. No one can do 
more than imagine the cost in terms 
of human anguish and pain.

Traffic accidents are a symptom 
of the modern traffic disease. They 
indicate something which just hap
pened and could not have been

Traffic accidents are a symptom of the 
modern traffic disease.
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avoided, something, or many things 
wrong in the highway transporta
tion operation. To prevent them 
or materially reduce their number 
calls for the application of many 
skills and talents. The complex 
nature of the problem complicates 
the task of bringing about improve
ment.

Since, the traffic problems are 
a daily challenge it should be met 
with the finest weapons physical, 
mechanical and mental that can be 
provided. The traffic problems are 
not the result of a single factor and 
cause that create a specific problem 
or problem such as : a road - 
accident of any kind, a traffic jam 
etc. For this reason, the study of 
a traffic problem should cover each 
factor which in one or the other 
way has contributed to the problem 
and locate the cause of the final 
result, in order to determine the 
extent of responsibility of each 
factor on the one hand, and to 
find out the remedy and way of 
prevention in the future on the 
other hand.

At some risk of over-simplifica
tion, there are three main factors 
in a traffic accident : that is, the 
road, the vehicle and the people. 
Many of these people are drivers 
and practically the entire popula
tion of a country comprises the 
pedestrians. Users of non-motoriz- 
ed vehicles, principally bicycles, 
make up a third classification of 
people.

Considering the first factor, the 
road, Greece has today an over 
60.000 miles of roads which link 
together all parts of the coun
try and reach the most remote 
hamlets -1— but although a great 
part of these roads has been im
proved, another part are already 
inadequate for modern needs — so
me are too narrow, winding and 
hilly for the volume of high-speed 
traffic, that moves on them.

Traffic clogs city streets that are 
too narrow and have serious bot
tlenecks, and traffic jams are daily 
occurrences at the peak hours. 
Traffic volume has doubled and re
doubled and eiforts of road-build
ing to keep up with its growth 
has lagged behind the actual needs 
of today.

The second factor is the roar
ing vehicle. The modern motor -

vehicle considering its purpose and 
use, is one of the most rugged 
and safest machines man has ever 
built. Mechanical failure is a negli
gible cause in accidents. When 
there is mechanical failure, it usu
ally is due to lack of proper main
tenance of the vehicle, and in such 
cases the fault reverts to the owner 
or the driver. Today’s automobile 
is safe to use if it is kept in good 
condition. It is not inherently dan
gerous to operate. Used properly 
it will rarely cause accidents of 
its own failures or weaknesses.

It is true that the modern vehicle 
has more power and speed than 
is needed, both from the stand
point of the roads on which it is 
driven safely, and also easier and 
easier to operate dangerously. But 
even the car of several»years ago 
would go fast for safety if it was 
driven at its top speeds. Driver 
judgement was then and is now 
the most important factor. Today’s 
vehicle gives much protection to 
driver and passengers.

Finally comes the third and most 
important factor, the people — dri
vers or pedestrians. Both play a 
vitally important role in causing 
traffic problems and accidents.

This is a problem in which every
body is involved except those con
fined in various institutions. The 
general public attitude toward the 
traffic situation is one of accept
ance, tinged with some frustration. 
It is characterized by a fraling 
that «they» meaning the police and 
other officials, ought to do someth
ing about it.

The average individual regards 
traffic laws and regulations as 
«little» laws as they concern him. 
He is for more enforcement applied 
to the other fellow, not to him. 
There is a rather wide-spread feel
ing that traffic control is a kind 
of game between drivers and Law 
Enforcement officers, with unwrit
ten rules that make it unfair for an 
officer to «hide» at the side of the 
roadway to operate a speed check 
or to try to control hot-rodding 
in unmarked vehicles.

Driving is looked upon as a 
right, not a privilege to be earned 
by proven ability and retained by 
competent performance. Efforts to 
enact necessary legislation to con
trol traffic always meets with re

sistance, even though it is needed, 
is sound and is designed for the 
protection of everybody.

Public opinion generally con
doles the misdeeds of drivers, ex
cept in the most flagrant cases in 
which emotions become involved. 
The principal exception is drunken 
driving, \vhich is generally con
demned.

There is not enough feeling of 
moral responsibility in the opera
tion of a motor-vehicle. For this 
reason we need men to interpret 
«thou shall not kill» as applying 
to highway murder just as it does 
to killing by other means.

As we said before, driving a 
motor-vehicle is not a «right» but 
a «privilege» and the State should 
be most careful in granting this 
privilege only to those citizens who 
have proved that are qualified for 
this most serious responsibility.

The driver’s licensing is certainly 
the weakest link in the chain of the 
traffic problems in general and for 
this reason, the legislation pertain
ing to this subject should provide 
all necessary provisions and mea
sures that guarantee the licencing 
of those individuals who are jus
tifiably and apparently qualified and 
entitled to this highly important 
use of privilege, otherwise, we give 
this deadly weapon to hands of 
unqualified persons to learn driving 
safety practices by the bitter ex
perience of ignorance and unskill
fulness, which leads, certainly, to 
an accident or other road problems.

There is one mistake a person 
dealing with the traffic problem 
should never make. That is to as
sume that the great majority of 
drivers know how to drive well, 
but just do not do as well as they 
know how to do. Driving an auto
mobile is a difficult art, which re
quires physical and mental fitness 
and specific knowledge and skill. 
Driving is the most dangerous thing.

The method of selecting those 
persons who shall be licensed to 
drive falls far short of insuring 
that they are qualified for the pri
vilege. They are given an examina
tion to determine if they can see 
and understand the meaning of 
road signs, a driving test and a 
brief written test on rules of the 
road. Any one who can operate 
a motor vehicle can pass this lic-
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Traffic accident rate grows year by year.

ense examination with a little study. 
There is nothing to indicate the 
person’s attitude as a driver. Some 
of the most skillful applicants in 
handling their vehicles and the most 
successful in answering the short 
list of questions, prove to be dange
rous drivers in traffic.

Licensing is a valuable tool in 
controlling and upgrading drivers 
if it is used to the fullest extent, 
which it is not in many cases and 
always.

It is most necessary that all fut
ure drivers have a systematic and 
intensive instruction before becom
ing eligible for licensing — of cour
se, good instruction for drivers will 
not make them all equally com
petent, but it will make all who 
receive it better than they would 
be otherwise. Their individual ment
al and physical characteristics and 
capacities will determine how good 
they are and how better will become. 
And they still will be human beings, 
subject to human frailties and fail
ures. But if all persons who drive 
vehicles were properly educated to 
do their job as drivers, much of
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the traffic problem would disap
pear.

Another element of the human 
factor in the traffic problem is 
certainly the pedestrian. Pedestri
ans are the entire active popula
tion including the drivers. There 
are more pedestrians who never 
drove a car than there are driver 
pedestrians. These non-driving pe
destrians often do not realize the 
driver’s problems and do not fully 
understand what he can and cannot 
do with his vehicle. They constitute 
a large proportion of pedestrian 
accident victims.

If the children would receive 
traffic safety instruction from the 
first day they arrive, in school, 
this would help to make them safe 
pedestrians. But, we must never 
forget that still the example of any 
other person ifluences always their 
actions and attitudes.

The elderly pedestrians are also 
a serious problem. They have some
times formed bad habits years ago 
and they continue to walk accross 
Streets as they did when there 
was only a fraction as much traffic 
as there is today. They often pay 
dearly for it.

The driver’s responsibility in 
regard to pedestrians is 'a  heavy 
and serious one. He is expected 
to protect them not only when 
they are obeying the law and walk
ing safely, but also when they put 
themselves in danger illegally and 
make it difficult for him to avoid 
running them down. It must be this 
way, because the pedestrian is the 
one who is vulnerable in any con
flict between the person on foot 
and a motor-vehicle.'

Bicycles are also a problem on 
the roadways, particularly on city 
streets. The number of bicycles in 
use has increased tremendously in 
recent years. Most of these bicycles 
are ridden by children, but in some 
areas adults use them for trans
portation. The child drivers have 
the same failings as the child pedes
trians, due to their age and con
sequent lack of judgment at times. 
And many parents permit their 
children to ride bicycles on the 
street when they are too young 
to have the skill and judgment to 
do so. Organized again training 
and inspection are the unique ans
wers to the bicycle accident pro
blem.

There is no doubt that vehicular traffic plays a vitally impcrtant role in man s 
life today.
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The combination of motor-cars, 
pedestrians and bicycles using the 
same roadway together is something 
which should not be, but which 
is almost universal phenomenon. 
These are such diverse elements 
that they cannot blend as oil and 
water. Considering the common
place situations fraught with danger 
in the movement of roadway traffic 
today in our country, it is a matter 
of wonder that we do not kill and 
injure twice as many people.

A most serious task which should 
begin is the research into the under
lying reasons for traffic accident. 
This task is not easy. Because the 
necessary research must be done
8

by specialists, and particularly by 
psychologists who should seek the 
motivations which cause drivers to 
act as they do, and also for motiva
tions which can be employed to 
get better driving performance. 
If some way can be found the mes
sage that competent and safe driv
ing is something which must be 
taught and learned, it will be a 
great contribution to an improved 
traffic situation.

It is well known that worry, hur
ry, fatigue and emotional upsets 
all are secondary causes of road 
accidents. A driver takes his trou
ble with him when he gets behind 
the wheel. His mental and physical

condition at a given time affects 
his driving ability. He can compen
sate for impairment if he recognizes 
it and adjusts his driving to it. 
Some drivers do this and many 
others do not. So one of the causes 
of any accident may be a quarrel 
at home, a headache, worry about 
debt or a job or any one of many 
other things. Being a good driver 
includes recognizing such handi
caps and allowing for them.

Perhaps the psychologists can 
find out why a person who ordinari
ly seems to be courteous and con
siderate of others seems to change 
into another personality when he 
is driving a car. Courtesy probably 
pays bigger dividends in traffic 
than anywhere else in every-day- 
life.

A man with a chip on his shoulder 
could better afford to push some
one off the sidewalk and engage 
in a fight than to be discourteous 
in traffic and as a result get in
volved in a wreck.

We think that the problem of 
drivers behaviour is an interesting 
field to be studied carefully and 
if this is done successfully then it 
is certain that it will make a valu
able contribution to traffic safety. 
Any how, this is so difficult for 
the time being. The urgent thing 
is that we must begin our traffic 
safety instruction and campaign 
immediately, now.

Traffic accident rate grows year 
by year. This slaughter and maim
ing of human beings is certainly 
a national disaster and disgrace.

Through using traffic safety in
struction and strict inforcement of 
rules and regulations of the roads 
there is a hope that traffic accidents 
cun be cut in half. Using the ex
perience, knowledge, tools and me
thods requires great efforts both 
by the State and the citizens.

Accidents are a form of social 
sickness and the same unified ap
proach to traffic safety should be 
employed as in treating medical 
epidemics. We must think it over 
seriously and start the job at once 
if we wish to be successful in this 
respect.

In our next article we shall try 
to give some hints on how this can 
be done. . .

TO BE CONTINUED



τ Η ’ΜΕΡΕΝΤΑ" 
είναι άποκλειστικό 
ποοϊόν καί καύχηυα
τής σοκολατοποιίας 
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