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Εκστατικοί μέ
νουν οί άνθρωποι
μπροστά στό θείο
όραμα τής ένανθρωπίσεως τοΰ Ίησοδ
στήν ταπεινή φάτνη
τής Βηθλεέμ καί εύλαβώς κλείνουν τό
γόνυ στον λυτρωτή
τής άνθρωπότητος.
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- ^ ‘ Η’ Ε λλη νικ ή Χωροφυλακή στά 141
χρόνια της
ζωής τη ς
έδωσε
π ά ν τ α τ<5 παρόν α τ ο ύ ς έ θ ν ι κ ο ύ ς α
γ ώ ν ε ς κ α ί μέ τ ό ν ήρωϊσμό τη ς δ ι 
κ α ίω σ ε ό λ ο υ ς ε κ ε ί ν ο υ ς πού π ρ ο σ έ βλεψαν σ ’ α ύτή ν μ έ έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η .

^■'Η έ π ο π ο ι ί α όμως του Συντάγμα
τ ο ς Χωροφυλακές Μακρυγιάννη,
τόν Δεκέμβριο του 1 9 4 4 , ε ί ν α ι κά
τ ι ξεχω ριστό στήν σύγχρονη * Ελλη
ν ικ ή ι σ τ ο ρ ί α πού φ θάνει τά ό ρ ια
τή ς ε θ ε λ ο θ υ σ ί α ς .
JL Πρίν άπό 30 ακρ ιβώς χ ρ ό ν ι α λ ί^ γ ο ι άριθμητικώς^άλλά γ ί γ α ν τ ε ς
στήν ψυχή ά ν δ ρ ε ς τ η ς Χωροφυλακής,
στό φ ρ ούρ ιο το υ Μακρυγιάννη^κάτω
άπό τήν σ κ ι ά τ ο ύ Ι ερ ο ύ βρ άχ ουτ ής
’ Ακροπόλεως,πρόταξαν
τά
στήθη
τ ο υ ς κ α ί τά έκ α να ν π ύ ρ γ ο υ ς ά π ό ρ θ η τ ο υ ς πού πάνω τ ο υ ς γ κ ρ ε μ ί σ τ η κ ε
σ έ σ υ ν τ ρ ί μ μ ι α ή μ α ν ί α του
ερ υ
θρού ό λ ο κ λ η ρ ω τ ι σ μ ο ύ .
^

Δέκα π έ ν τ ε ’ Α ξ / κ ο ί κ α ί ’ Α νθ υ π α σ π ι σ τ α ί κ α ί έκ α τ ό ν σαράντα
‘Υ π α ξ / κ ο ί κ α ί Χ ωρ/κες έδωσαν^τήν
ζωή τ ο υ ς γ ι ά νά γραφή τό " έπ ο ς
Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η " . *Η θ υ σ ί α τ ο υ ς ^δμως
δ έ ν ήταν μ ά τ α ι η . Τ ό φ ρ ο ύ ρ ι ο έ μ ε ι 
ν ε άπόρθητο πίσω άπό τ ρ ν έ κ α τ ό μ βη τών άνδρών τ ο υ πού έ π εσα ν κά
ν ο ν τ α ς τά κ ο ρ μ ι ά τ ο υ ς
μετερίζια
γ ι ά νά ζήστ^ ή ‘ Ελλάδα.

Σ ’αυτούς τούς ή ρ ω ε ς ,σ τ ρ έ φ ε τ α ι
σήμερα ή μνήμη κ α ί γ ο ν α τ ί ζ ε ι
ε υ λ α β ι κ ά μπροστά στό
μεγαλείο
τ ο υ ς πού θά μ ε ί ν ρ γ ι ά π άν τα
βαθ ε ι ά χ α ρ α γ μ έ ν ο σ τ ί ς ψ υ χές όλω ν.
^
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ΑΡΧΗΓΞΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ

ΗΜΕΜΣΙΑ Δ ΙΑ Τ ΜΈ ΤΗΣ 3 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 9 7 4
’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ό ί , ’ Α ν θ υ π α σ π 'ισ τ α ί,' Ο π λ ΐ τ α ι , Π ο λ ι τ ι κ ο ί
Π ρ ίν άπό 30 χ ρ ό ν ι α ,

τδν Δεκέμβριον του

1944,

'Υ πάλληλοι.

ένφ 6 ή λ ι ο ς τ η ς

ά ν έ τ ε λ ε κ α ί τά μαύρα φ α σ ι σ τ ι κ ά σύν ν εφ α δ ι ε λ ύ ο ν τ ο , ό

έλευθερίας

' Ε λ λ η ν ι κ ό ς λ α ό ς έ π έ π ρ ω τ ο νά

ά ντ ιμ ετω π ίσ η τήν μανίαν καί τήν κ α τ α σ τρ επ τ ικ ή ν θ ύ ε λ λ α ν ,τη ν όποία ν
όρδαί

έξαπέλυσαν,πρός κατάληψιν τή ς εξο υ σ ία ς κ α ί

ξενοκίνητοι

β ια ία ν άνατροπήν του

πολίτι

κου κ α ί κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς .
'Η 'Ε λ λ ά ς κ α τ α π ο ν η μ έ ν η κ α ί αίμ άσσ ο υσα ακόμη εκ τ ή ς φ α σ ι σ τ ι κ ή ς κ α τ ο χ ή ς
ρίσκετο

κ α ί ά ν τ ε θ ν ι κ ά σ χ έ δ ι α των αρνητών τ ή ς
At

έστίαι

άντιστάσεω ς

έ ν τ ό ς των

'Ε λληνικής π α τρ ίδο ς κ α ί τής Δημοκρατίας.
’Αθηνώ ν,παρά τή ν γ ε ν ν α ί α ν κ α ί η ρ ω ικ ή ν άμυ

ναν των υ π ε ρ α σ π ι σ τ ώ ν τ ω ν , κ α τ έ ρ ρ ε υ σ α ν ή μ ί α μ ε τ ά τ ή ν άλλην κ α ί ή έρυθρά
χία

έφαίνετο

ε ί χ ε ν ά πλ ω θ ή π α ν τ ο ύ , ό τ α ν ά πό τ ό ν χ ώρ ο ν τ ο υ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς

φ υ λ α κ ή ς Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η έ λ α μ ψ ε τ ό φως τ ή ς έ λ π ί δ ο ς . Τ ά
έστράφησαν πρός α υ τ ό . ’ Εκεί έ σ τ η ρ ίζ ο ν τ ο αί
ρος ήτο ή κ α ρ δ ιά τής

προσδοκίαι

δλω ν.'Ο μικρός αυτός

'Ισ το ρ ία ς,έ ν α ν τι

έλαβον τήν μ ε γ ά λ η ν ,τ ή ν

τής

' Ε λλάδος,έναντι

'Ε λλάδοςκαί

ισ τ ο ρ ικ ή ν άπόφασιν

έφοδίων κ α ί

’ Εστάθμισαν

τή ς άνθρωπδτη-

" δ έ ν θά π ε ρ ά σ ο υ ν " .Μ έ

μ ι λ λ ο ν α υ τ ο θ υ σ ί α ν π αρ ά τ ά ς δ υ σ χ ε ρ ε ί α ς , τ ή ν ά σ ύ γ κ ρ ι τ ο ν υ π ε ρ ο χ ή ν τ ο ΰ
τήν έλ λ ε ιψ ιν

χώ

Ευρώπης.

Οί ή ρ ω ϊ κ ο ί ύ π ε ρ α σ π ι σ τ α ί τ ο υ , έ γ ν ώ ρ ι ζ ο ν κ α λ ώ ς τ ί ά ν τ ε π ρ ο σ ώ π ε υ ο ν .
τ ά ς ε ύ θ ύ ν α ς των έ ν α ν τ ι τ ή ς

Χωρο

βλέμματα του κδσμου όλοκλήρου

‘ Ε λ λ ά δ ο ς . 'Η π τ ω σ ι ς του θά έ σ ή μ α ι ν ε π τ ω σ ι ν τ ή ς

θ ά έ π η ρ έ α ζ ε ίσως τ ή ν μοήραν τ ή ς

τος καί

κυριαρ

βεβαία.

*Η ά π ε λ π ι σ ί α

καί

εύ-

ε ί ς α δ υ ν α μ ί α ν νά ά ν τ ι δ ρ ά σ η ά π ο φ α σ ι σ τ ι κ ώ ς κ α ί ν ά ά π ο τ ρ έ ψ η τ ά κ α τ α χ θ ό ν ι α

έ π ικ ο ιν ω ν ιώ ν ,έ δ ω σ α ν τόν ύπέρ πάντων αγώνα.

έ ν ί κ η σ α ν . Μ ε τ έ β α λ ο ν μ έ τ ό ν ή ρ ω ϊ σ μ ό ν τ ω ν τ ό ν χ ώ ρο ν α υ τ ό ν

Γ ρ α β ι α ς " , κ α ί άπέσπασαν τόν θαυμασμόν του

άπαρά-

άντιπάλου

’ Ξκράτησαν

ε ι ς άλλο "Χάνι

'Ε λ λ η ν ι κ ο ύ λαοΰ κ α ί

,

τής

τήν ευγνωμοσύνην

τής πατρίδος.
' Η Χωροφυλακή σ ε μ ν ύ ν ε τ α ι

καί κ λ ίνει

εύλαβως τό γ ό ν υ πρό των ηρωικών νεκρών

τ ο υ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς Χ ω ρ ο φ υλ ακ ή ς Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η .
Θ ε μ α τ ο φ ύ λ α ξ τ ων
άσφαλείας του
π εχείρει

ιερών κ α ί όσ ίω ν τ ή ς Π α τ ρ ί δ ο ς κ α ί φύλαξ ά γ γ ε λ ο ς τ ή ς
'Ε λλ η νικ ο ύ λ α ο υ ,ύ π ό σ χ ε τα ι

τάξεως κ α ί

νά ά ν τ ι μ ε τ ω π ί σ η ο ΐ ο ν δ ή π ο τ ε δ σ τ ι ς θά έ -

κ α ί ε ι ς τ ό μ έ λ λ ο ν νά έ π ι β ο υ λ ε υ θ ή τ ή ν ά σ φ ά λ ε ι α ν κ α ί τ ή ν γ α λ ή ν η ν α ΰ τ ο ΰ .

Κ α ί ή ύ π ό σ χ ε σ ι ς α ύ τ η , ά π ο τ ε λ ε ΐ τ ό ώ ρ α ι ό τ ε ρ ο ν μ ν η μ ό σ υ ν ο ν π ρ ό ς ΕΚΕΙΝΟΥΣ.
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1944 ΑΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1974 1
30 KPOHIfl ΜΙΛΙ ΕΠΟΠΟΜΑΙ I
Τήν 3ην Δεκεμβρίου έ. έ. εις τον χώρον τοϋ Συντάγματος
Χωρ]κής «Μακρυγιάννη» μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα έωρτάσθη
ή 30η επέτειος των μαχών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας τον Δε
κέμβριον τοϋ 1944.
Παρέστησαν: Ό Μακ. ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης
Ελλάδος κ. Σεραφείμ.
Οί 'Υπουργοί, Δημοσίας Τάξεως κ. Σ. ΓΚΙΚΑΣ, Προεδρίας
Κυβερνήσεως κ. Γ. Ρ ΑΛΛΗΣ, ’Εθνικής Άμύνης κ. Ε. ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κ. Β. ΔΕΡΔΕΜ ΕΖΗΣ, Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Α. ΙΙΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ,
οί 'Υφυπουργοί ’Εσωτερικών κ. Δ. ΜΟΑΤΣΟΣ, Κοινωνικών
'Υπηρεσιών κ. Ν. Μ ΠΡΙΣΙΜ ΗΣ.
Ό ’Αρχηγός ’Ενόπλων Δυνά χεων Στρατηγός κ. Δ. ΑΡΜΠΟΥΖΗ Σ, ό ’Αρχηγός Στρατού ’Αντιστράτηγος κ. I. ΝΤΑΒΟΣ,
’Αεροπορίας Άντιπτέραρχος κ. Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ,
Ό Διοικητής τής ΑΣΔΕΝ ’Αντιστράτηγος κ. Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ,
ό Πρόεδρος τοϋ Άναθεωρητικοΰ Δικαστηρίου ’Αντιστράτηγος
κ. I. Κ ΡΙΤΣΕΛ Η Σ, οί ’Αρχηγοί, Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγος κ. Ν. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Β. ΤΖΑΒΕΛΑΣ, Πυροσβεστικού Σώματος κ. Τ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ.
Οί Ύπαρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ’Ανώτατοι καί ’Ανώ
τεροι ’Αξιωματικοί τών τριών Κλάδων τών Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
κ. Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ό Εϊσαγγελεύς τοϋ Άρείου Πάγου κ. Δ.
Μ ΠΛΕΤΣΑΣ, έκπρόσωποι τών Δικαστικών, Διοικητικών καί
Δημοτικών ’Αρχών, άντιπροσωπεΐαι Έφεδροπολεμιστικών ’Ορ
γανώσεων, έπιζώντες μαχηταί τοϋ Συντάγματος καί πολλοί
άλλοι.
Έ ν αρχή έτελέσθη επιμνημόσυνος δέησις χοροστατήσαντος
τοϋ Μακ. ’Αρχιεπισκόπου. Έ ν συνεχείες ώμίλησεν ό κ. 'Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως, ό όποιος άνεφέρθη εις τό ιστορικόν τής
ήμέρας, μετά δέ τήν ομιλίαν τού κ. 'Υπουργού έτηρήθη ενός
λεπτού σιγή καί άνεκρούσθη ό ’Εθνικός "Υμνος.
'Ο κ. 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως όμιλών κατά τήν τελετήν
είπε τά έξής:
«Προ 30 ετών, άρχάς Δεκεμβρίου, εις τον χώρον εις τόν όποιον
εύρισκόμεθα έγράφετο μία νέα ιστορική σελίς. Έγράφετο μέ τό
άλικον αίμα τών νεαρών οργάνων τής Χωροφυλακής, τά όποια
μνήμονα τών ήρωϊκών παραδόσεων τού Έθνους μας, μέ άφθαστον ψυχικόν σθένος, μέ φλογερόν πατριωτισμόν καί μέ άκλόνητον πίστιν εις τό δίκαιον τού άγώνος, ΰπερήσπισαν ο,τι επέ
βαλλε τό καθήκον των έναντι τής πατρίδος, έναντι τής τιμής τοϋ
Σώματος, έναντι τής προστασίας τού στρατώνος των.
*

Μόλις ή Ελλάς είχεν απαλλαγή άπό τήν τριπλήν ξενικήν κα
τοχήν και πριν ή αίσθανθή τήν χαράν της άπελευθερώσεως, ό
κίνδυνος και νέας κατοχής έπεκρέματο επί τής τόσον δοκιμασθείσης χώρας μας. Κατοχής, ήτις προοιωνίζετο σκληρά, ζοφερά,
διαρκής, άκατάλυτος. Μέ πυρ καί σίδηρον καί με πάσης φύσεως
αγριότητας, ό Σταλινικός κομμουνισμός είχε προπαρασκευάσει
τήν κατάληψιν τής Ελλάδος διά νά τήν σύρη δεσμίαν εις τό
ερυθρόν παραπέτασμα.
Αί ομάδες τής πραγματικής Εθνικής άντιστάσεως κατεπνίγοντο εις τό άϊμα. Καί αί Έλληνικαί στρατιωτικαί μονάδες τής
Μέσης ’Ανατολής αί όποΐαι προπαρεσκευάζοντο ίνα μετάσχουν
εις τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος καί διεκδίκησιν τών Ε θνι
κών δικαίων, διελύοντο άπό κομμουνιστικά κινήματα καί συνω
μοσίας. Ή εποποιία του Έλληνοϊταλικου Πολέμου, τής άμύνης
τών οχυρών τής γραμής Μεταξά, τής μάχης τής Κρήτης, του
Έ λ ’Αλαμέϊν, του Ρίνιμι, τών νήσων τού Αιγαίου, τής Εθνικής
’Αντιστάσεως δεν κατέστη δυνατόν νά άξιοποιηθή.
Οί 'Έλληνες έσφάδαζον υπό τήν κομμουνιστικήν λαίλαπα
ήτις είχεν καλύψει ολόκληρον τήν χώραν. Αί Άθήναι περισφίγγοντο πανταχόθεν. Μικραί νησίδες άντιστάσεως έκρατούντο χά
ρις εις τήν ήρωϊκήν άντίστασιν τών ’Αξιωματικών καί άνδρών
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας διά νά υπενθυμίζουν τήν ύπαρξιν τού
έπισήμου Κράτους καί νά δίδουν μικράν έλπίδα σωτηρίας εις
τούς μελλοθανάτους.
Εις τό Μηχανοκίνητον Τμήμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, εις
τήν Σχολήν Χωροφυλακής, εις τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν ’Αθηνών,
εις τάς Φυλακάς Χατζηκώστα καί Άβέρωφ, εις τό Άρχηγεϊον
τού Πυροσβεστικού Σώματος, εις τήν Σχολήν Ύπαστυνόμων καί
εις όλίγας άλλας θέσεις όπου ύπήρχον δυνάμεις άσφαλείας διεξήχθησαν έπικοί άγώνες τιμώντες τούς ύπερασπιστάς τών όσιων
καί ιερών μας.
Ή μεγαλυτέρα όμως άντίστασις, ή άποτελεσματικωτέρα, άλλά
καί ή άποφασιστικωτέρα εις τάς ζοφεράς έκείνας ήμέρας ήτο ή
πραγματοποιηθεΐσα εις τόν χώρον τούτον εις τόν όποιον εύρι
σκόμεθα, εις τούς στρατώνας τού Συντάγματος Χωροφυλακής
Μακρυγιάννη. ’Εδώ έγράφη πραγματικόν ήρωΐκόν έπος.
Τήν 5 Δεκεμβρίου 1944 παραμονήν τής έπιθέσεως τών Έλασιτών, ή δύναμις τού Συντάγματος Χωροφυλακής άνήρχετο εις
100 Αξιωματικούς καί Άνθυπασπιστάς καί 429 όπλίτας.
Διοικητής των ήτο ό Συνταγματάρχης Σαμουήλ Γεούργιος,
'Υποδιοικητής ό άντισυνταγματάρχης Σοφράς Εύάγγελος,
Διοικητής δέ τής Άμύνης 6 εθελουσίως προστρέξας εις τού
Μακρυγιάννη άντισυνταγματάρχης πεζικού Κωστόπουλος Κων
σταντίνος, γενναίος πολεμιστής καί έμπειρος τακτικός. *0
εξοπλισμός τού Συντάγματος είχεν ένισχυθή δι’ ένός τεθωρακι
σμένου οχήματος τής Σχολής Εύελπίδων καί διά 2 πυροβόλων
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Α]Τ των 37 χιλ. μέ τό προσωπικόν των εκ 10 άξιωματικών
και 5 οπλιτών του στρατού ξηρας. 'Ο υπόλοιπος οπλισμός του
Συντάγματος ήτο πεπαλαιωμένος, μεγάλης ποικιλίας καί μέ
μικράς ποσότητας πυρομαχικών.
Οΐ αμυνόμενοι γενικώς εΰρίσκοντο είς μειονεκτικήν θέσιν
έναντι των επιτιθεμένων, λόγω σημαντικής διαφοράς άριθμοϋ
' !-taX7)T“ v> ποιότητας καί ποσοτητος οπλισμού, οδών καί μέσων
ανεφοδιασμού, διαβιβάσεων, διακομιδής τραυματιών, συνδέσμου
μέ φιλίας μονάδας κ.λ.π.
"Επρεπε νά σημειωθή μεγάλη ύπεροχή Διοικήσεως καί τακτι
κή? χρησιμοποιήσεως τών άνδρών καί μέσων τα όποια διέθετεν
ή φρουρά Μακρυγιάννη, ώστε ό ηρωισμός καί ή μαχητικότης τών
υπερασπιστών τοϋ Συντάγματος νά άξιοποιηθοΰν έπωφελώς καί
νά αποδώσουν αποτελέσματα άνάλογα προς τάς θυσίας είς αίμα,
άλλά^ καί πρός τάς γενικωτέρας επιδιώξεις τής μάχης ταύτης
τών ’Αθηνών.
Είναι εύτύχημα ότι είς τήν μάχην του Μακρυγιάννη έπετεύχθη
ό συνδυασμός τών δύο αυτών άπαιτήσεων: ’Αξία Διοίκησις καί
ήρω'ισμός άνδρών καί βαθμοφόριυν.
Ή μάχη τοϋ Μακρυγιάννη μέ έναλλασσομένας φάσεις διήρκησε κυρίως έξ ήμερονύκτια μέ συνεχή έντασιν. Παρά τό γεγο
νός ότι οί άνδρες τής Χωροφυλακής δέν εϊχον έκπαιδευθή διά
πολεμικάς επιχειρήσεις, έν τούτοις έ’δειξαν προσόντα ταχείας
προσαρμογής των.
Καί μέ τον φλογερόν ενθουσιασμόν των, τό υψηλόν φρόνημα,
τήν άκαταπόνητον προσπάθειαν, τήν αύτοθυσίαν των έπέτυχον
νά άντιμετωπίσουν τά μαινόμενα στίφη τών εχθρών καί νά έξουδε_τερώσουν τάς άνηλεεΐς έπιθέσεις των.
«Δεν θά περάσουν» ήτο τό επικρατούν σύνθημα τών ηρώων
τοϋ Μακρυγιάννη καί πράγματι οί ξενοκίνητοι όρδαί δέν έπέρασαν.
Ή νίκη τοϋ Μακρυγιάννη, περιφανής αυτή καθ’ έαυτήν, υπερ
βαίνει τά όρια μιας τοπικής επιτυχίας.
Ό ερυθρός εχθρός διά νά όλοκληρώση τάς επιδιώξεις του δέν
ΰπελείπετο παρά νά φθάση είς τήν πλατείαν Συντάγματος, νά
σχηματίση τήν Κυβέρνησίν του καί νά έπιβάλη επί τής χώρας
στυγνήν τυραννίαν του. Διά νά έπιτύχη όμως τοϋτο-προέλασιν
ολίγων εκατοντάδων μέτρων—ήτο υποχρεωμένος νά έξουδετερώση τό μόνον είς τήν πορείαν του άνθιστάμενον σημειον. ’Αλλά
είς τό σημειον τοϋτο είχε προτάξει τό στήθος της ή Ελληνική
Χωροφυλακή καί τοϋ έδιδε τάς διαστάσεις καί τήν δύναμιν
άπροσίτου, φοβερού φρουρίου.
Τό φρούριον δέν παρεβιάσθη καί ή καρδία τών ’Αθηνών δέν
έπληγη. ’Αλλά συχρόνως έδόθη ή εύκαιρία νά έλαφρυνθή ή
πίεσις ή οποία ήσκεϊτο είς τό άλλο κέντρον άντιστάσεως, είς τό
Γουδί, καί νά άρχίσουν όργανούμενα μέ ταχύν ρυθμόν τά τάγματα

εθνοφυλακής, τά όποια μέ τήν συνδρομήν τής Ταξιαρχίας τοϋ
Ρίμινι καί τών όλίγων ’Αγγλικών τμημάτων είσήλθον είς τόν
άγώνα διά νά άλλάξη ή πορεία της ιστορίας υπέρ τής Ελληνικής
Πατρίδος.
Βαρύ ήτο τό είς αίμα τίμημα, με τό όποιον ή Χωροφυλακή
επέτυχε τήν ιστορικήν νίκην της.
Αί συνολικαί άπώλειαι τοϋ Σώματος Χωροφυλακής’Αθηνών,
τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ όποιου ήγωνίσθη είς τοΰ Μακρυγιάννη κατά τά Δεκεμβριανά ήσαν αί εξής:
Νεκροί:
’Αξιωματικοί
6
όπλϊται
34
Τραυματίαι
»
7
»
51
Έκτελεσθέντες παρά τών έλασιτών
’Αξιωματικοί
11
όπλϊται
109
Είς τούς αριθμούς αυτούς δέν άναφέρονται αί άπώλειαι τών
άλλων μονάδων Χωροφυλακής ούτε αί τοΰ άδελφοϋ Σώματος τής
’Αστυνομίας Πόλεων τό όποιον δέν ύστέρησεν είς θυσίας τήν
άπαισίαν εκείνην περίοδον.
Ή θυσία τών ήρωϊκών άνδρών τής Χωροφυλακής είς τοϋ
Μακρυγιάννη δέν προσεφέρθη ώς ολοκαύτωμα είς τήν ιδέαν τής
Πατρίδος, άλλά δι’ αυτήν ταύτην τήν σωτηρίαν τής πατρίδος
—διότι ή Ελλάς έσώθη.
’Επαναλαμβάνω ολίγα λόγια διαπρεπούς δημοσιογράφου, τοϋ
άειμνήστου Ν. Κρανιωτάκη, λεχθέντα είς μνημόσυνον τών νε
κρών τοΰ Μακρυγιάννη κατά τό 1945.
« Ή Χωροφυλακή...Ή γενναία, ή μαρτυρική, ή άδικημένη,
ή Ελληνική Χωροφυλακή..’’Eppttjiav τήν ύπόληψίν της βοράν
είς τόν κόκκινον λύκον τοΰ άναρχισμοΰ καί άπεφάσισαν νά τήν
θυσιάσουν είς τήν ούτοπίαν τοΰ εξευμενισμού του. Τήν είχαν
διαλύσει ήθικώς μέ μίαν άσυγχώρητον άποκήρυξιν, τήν είχαν
καταλύσει διά Νόμου καί έπρόκειτο νά τής πάρουν τά όπλα.
Εύτυχώς ότι κατά τήν κρίσιμον στιγμήν μερικά όπλα εύρίσκοντο
άκόμη είς χεΐρας της. Ευτυχώς ότι καμμία μνησικακία δέν
έφώλευεν έντός της καί καμμία πικρία δέν έπηρέασε τήν προ
θυμίαν της νά θυσιασθή διά τό καθήκον».
Καί πραγματικώς, ή Χωροφυλακή έκπληροϊ πάντα τό χρέος
της. Είς τήν μακράν ιστορίαν της δέν έχει παρά νά επίδειξη μόνον
τίτλους τιμής, συμμετέχουσα είς δλας τάς θυσίας.
Ή χρυσή όμως σελίς τής ιστορίας της είναι ή σελίς τής μάχης
τών ’Αθηνών, ή σελίς τοΰ έπους τής άντιστάσεως τοΰ Μακρυγιάν,
,
Τιμώμεν σήμερον
τήν
Χωροφυλακήν.
Τιμώμεν τά άδελφά της Σώματα ’Ασφαλείας.
Τιμώμεν τούς άθανάτους νεκρούς των καί τά μέλη τών οικο
γενειών των.
Τιμώμεν τούς μετασχόντας καί έπιζήσαντας ήρωΐκούς άγωνιστάς τοΰ Μακρυγιάννη.
Τιμώμεν άλλά καί έπαγρυπνώμεν».
ν η ·

ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΧΩΡ/ΚΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

‘Η ιστορία
ε ν ό ς κ τ ιρ ίο υ
πού ε γ ιν ε
σύμβολο
άγώνος,
καί θ υ σ ί α ς .

ις τάς υπώρειας του ίεροϋ
βράχου της Άκροπόλεως,
κάτω άπό την σκιάν τοϋ
Παρθενώνος, άνηγέρθη τό πρώτον
Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον εις τήν
νεαράν πρωτεύουσαν τοΰ νεοσυστάτου
Ελληνικού Κράτους. Ή κατασκευή
τοΰ κτιρίου ήρχισε τό έτος 1834 καί
έπερατώθη τό 1836. Ά ρχιτέκτω ν
καί κατασκευαστής του ύπήρξεν ό
Βαυαρός Γουλιέλμος Βάϊλερ εις τον
όποιον οφείλονται καί αί πρώται
πινακίδες των οδών τής πρωτευούσης. Τό κτίριον έχρησιμοποιήθη ως
Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον μέχρι
τοϋ Α ' παγκοσμίου πολέμου. Εις τό
Νοσοκομεΐον τοϋτο ύπηρέτει καί ό
στρατιωτικός ιατρός Μιμικός τοϋ
οποίου ή αυτοκτονία μετά τής άγαπημένης του Μαίρης τό έτος 1893
συνετάραξε τήν μικράν κοινωνίαν
των ’Αθηνών τής εποχής εκείνης.
Μετά τον Α' παγκόσμιον πόλεμον
τό κτίριον έχρησιμοποιήθη δι’ έτέρους στρατιωτικούς σκοπούς μέχρι
τής παραχωρήσεώς του εις τήν Χω
ροφυλακήν ή οποία έστέγασε εις αύτό τό περιώνυμο Σύνταγμα Χωρο
φυλακής «Μακρυγιάννη» καθώς καί
έτέρας βοηθητικάς 'Υπηρεσίας.
Κατά τήν διάρκειαν τής Δεκεμ
βριανής άνταρσίας προς κατάλυσιν
τοΰ κράτους διά τήν έγκαθίδρυσιν
Λαϊκής Δημοκρατίας άνατολικοΰ τύ
που οί κατέχοντες τό κτίριον άνδρες
τής Χωροφυλακής μέ Διοικητήν τον
Συντ]ρχην καί μετέπειτα ’Αρχηγόν
Χωροφυλακής άείμνηστον Γεώργιον
Σαμουήλ συνεπικουρούμενοι άπό εύ-

Ε

◄“ ------------------------------------------Τό Σύνταγμα Χωρ]κής Μακρυγιάννη
άμέσως μετά τήν άνέγερσίν του. (Λιθο
γραφία τοΰ 6τους 1836. Μουσεΐον 'Ιστο
ρικής καί Εθνολογικής Εταιρείας).
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αριθμούς Ά ξ]κούς του Στρατού άπεφάσισαν νά μή παραδοθοΰν καί νά
άντιτάξουν άμυναν μέχρις έσχάτων.
Ά π ό 5ης έως 12ης Δεκεμβρίου
1944 πέριξ τοϋ κτιρίου διεδραματίσθησαν έπικαί συγκρούσεις αί όποΐαι κατέληξαν εις θριαμβευτικήν νί
κην των άνδρών τής Χωροφυλακής.
Ε κατόν πεντήκοντα πέντε Α ξιω μ α 
τικοί, 'Τπαξιωματικοί >αί Χωροφύ
λακες έθυσίασαν τήν ζωήν των εις
τον βωμόν τοϋ καθήκοντος καί τής
τιμής. Τό κτίριον έπίσης ύπέστη πολλάς καταστροφάς άπό τάς λυσσώδεις
επιθέσεις. Βραδύτερου τό κτίριον
τοϋ ήρωϊκοΰ Συντάγματος Χωρο
φυλακής έπεσκευάσθη έκ των κατα
στροφών τής έπιθέσεως, εις δέ τό
προαύλιου του άπενεμήθη εις τήν
Χωροφυλακήν ή πολεμική σημαία
εις έ'νδειξιν τιμής καί εύγνωμοσύνης διά τάς προς τό "Εθνος θυ
σίας των άνδρών τοϋ Σώματος.
Σήμερον τό αιωνόβιου κτίριον έξωραϊσμένον, όσον αί συνθήκαι έπέτρεπον, υψώνει υπερήφανου τό άνάστημά του διά νά θυμίζη τον ήρωϊσμόν τών ολίγων έκείνων γενναίων
υπερασπιστών του οί όποιοι άψηφοΰντες τήν λογικήν τών άριθμών έδημιούργησαν τό «"Επος Μακρυγιάννη».

Άνω: Δεκέμβριος 1944. Ή ήρωϊκή
αμυνα τοδ Συντάγματος γίνεται θρύλος.

Κάτω: Td Σύνταγμα Χωρ]κής Μακρυγιάννη δπως διατηρείται σήμερον.
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«Τό χάνι της Γραβιάς. .. πηγαί
νετε νά τό δήτε είς τόν στρατώνα τοϋ
Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη. Νεκροί τής μάχης των
’Αθηνών, νεκροί τής μάχης τής Πλά
κας. "Οταν έρρίπτεσθε ακάθεκτοι είς
τήν χάλαζαν τοΰ πυράς, όταν κατέρρεαν γύρω σας οί τοίχοι και ύπεράνω
σας αί όροφαί, δέν έγνωρίζατε άν
έπίπτατε διά νά σώσετε,ή προσεφέρεσθε όλοκαύτωμα διά τήν ιδέαν τής
Πατρίδος. Σάς τό βροντοφωνοϋμεν
δμως τώρα. Έσώσατε τήν ζωήν
δλων μας καί τήν όντότητα τής φ υ
λής, καί τήν τιμήν τοϋ ’Έθνους».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
Πρόεδρος
Ένώσεως Συντακτών Ημερησίων
’Εφημερίδων ’Αθηνών

■ ■ ■
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Γ
Καμηάνης
Κ ω ν.
Κανναβός
Νιαρχάκος
Παν.
Κοσμάς
Καποϋτσος
,πακώστας
Κ ω ν.
Χρ.
Καραχάλιος
Στεφανάκης
Κ ω ν.
Ά ν.
Κίτσος
ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ
Κοντάκος
Νικ.
Δημ.
Κουρουβάνης
Δ ιον.
Ά ντύπ α ς
Κ ω ν.
Δ ιον. Κουταλιδς
Καπάτος
Κωστογιάννης
Λ.
Ά θ α ν.
Τριγώνης %
Λαμπρόπουλος
Σ.
Γεώργ.
Λούτας
ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ
Θωμάς
Μαναός
^Βλάχος
Νικ.
Έ λ.
Μανωλόπουλος
Δελής
Παν.
’ Ιω άν.
Μπλέσσας
Καφίρης
Άπ.
Ή λίας
Μπουτδς
Κοράλλης
Γεώργ. Μωρός
Γεώργ.
Σπυριδάκης
Νικ.
Ά θ.
Οικονόμου
Ψαρρός
Γεώρ.
Κ ω νζ .
Παναγιώτου
Βλ.
Πασσαλής
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΑΙ
Χ αρ.
Πετράκης
-Βισβίκης
Στ.
’ Ιω άν.
Ποταμιάνος
I Παπασπυρόπουλος Ά λ έ ξ . Ρέππας
Α εω ν.
y Στρογγυλάκος
Δ ημ.
Γεώργ.
Σουξές
Φώτιος
Τσαντόπουλος
ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΑΙ
Τρ.
Τσούκης
Ά λ.
Φιλιππίδης
Ά λεβίζος
Ά ν.
Ή λ.
Χειμώνας
’Άνθης
Σ π.
ΊΓέλής
Δημ.
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Γκλεζάκος
Κ υρ .
Δίκαιος
Θεόδ.
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'Αγ._
Άποστολάκης
^Ζευγαράς
Θωμάς Βακαλάκης
πίοφαβίτης
Ά λ.
Βαρλάμης
Μπιτσιβής
Ά ν.
Βενιεράτος
Νάσκος
Κ ω ν.
Βλάμης
Παπαδάκης
Άρ.
Γεωργιόπουλος
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ΐΠαπαπολΐτης
Κ ω ν.
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Τσάμης
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Φίνος
Δημ.
Διαμαντόπουλος
Ψυλλάκης
Ε ύάγ. Διολίτσης
Δούνας
ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΑΙ
Εύσταθίου
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Άντωνόπουλος
Λέων
Ζουγανέλης
ποστολόπουλος Δ ημ.
Θεοδωρόπουλος
Βλαχιώτης
Θεόδ.
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Γαλανής
Νικ.
όυργούρης
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Καλφόγλου
ς
Δημ.
Κάντζος
Δάρας
Νικ.
Καπνάς
Δημητρακόπουλος Κ ω ν .
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’ Ιω άν. Καραγκούνης
Καρούσιας
Δρίβας
Δημ.
Καυκαλάκης
Ζωγράφος
Χρ'
Κιμιτσής
Ή λιόπου^ ς
^
ι, ^ —
. Μ' ■■■■—
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Κιούσης
Κολοκούρής
Κομπιλίδης
Κοτσαύτης
Κότσιας
Κουβέλης
Κούρκουλας
Κουρμπάς
Κουσουρής
Κοτσολάκος
Κωνσταντικάκος
Κωσταξενάκης
Λιώσης
Μάζης
Μαλοϋκος
Μανιάτης
Μανϊνος
Μαρίνης
Μαφαφούρης
Μυτιλήνης
Μωρός
Νικολάου
Νικολόπουλος
Πάλλας
Παπαδόπουλος
Παπαδόπουλος
Παπουτσής
Πάτρας
Πετρόπουλος
Πηλιχός
Πολυμίλης
Πουλημένος
Πρέπης
Προγουλάκης
Ρίγος
Σάλτας
Σάλτος
Σαπουνάς
Σιδέρης
Σπερδούλης
Στεφανάκης
Σπύλιος
Τερζής
Τραπατάς
Τριάντης
Τσάκλας
Τσάμης
Τσάτσαρης
Τσώνης
Φιλοσοφόπουλος
Φλωράκης
Φωκάς
Χαλκιάς
Χατζηδιάκος
Χατζηκαλής
Χεκίμσγλου
Ψυχου^άκης ^
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Γεώργ.
Ά ρ .-ν
’ Ιω ά ν.
Χρ.
’Ονούφ7
Ματ.
Γεώργ.
Γεώργ.
Εύάγ.
Εύάγ. Φ ίλ. _
Χ αρ.
Δημ.
Θεόδ.
Ή λίας
Β α ίΓ Λ
Γεώργ.
Δημ.
Δημ.
Εύάγ.
Κ ω ν.
Γεώργ.,

Έ μ.
Ά ν.
’Ιωάν.
Σ τ.
Βασ.
’ Ιω ά ν.
Ά λ. Γεώργ.
Σ τ.
Δημ.
\
Ά ν.
\
Κ ω ν. J
Γεώργ ^
Φώτιος
Άθ.
’ Ιω ά ν.
Δημ.
Νικ.
Άθ. J
’ Ιω ά ν. ι
Β λ.
’ Ιω ά ν.
Θεοδ.
Σωτ.
Π α ν.
Έ μ.
Στ,
Δημ.
Δημ.
Στ.
Γεώργ.
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Δ ΙΕ Θ Ν Ε ΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αί διεθνείς σχέσεις είναι προϊόν μακρας
έξελίξεως, τά ίχνη της οποίας εΰρίσκομεν
είς την άρχαιότητα.
Θεμελιωτής τοϋ κλάδου των διεθνών
σχέσεων θεωρείται ό ιστορικός Θουκιδίδης,
δστις είς τό σύγγραμμά του: 'Ιστορία τοϋ
Πελοποννησιακοϋ Πολέμου, άνεφέρθη τό
πρώτον είς τήν πολιτικήν τής ισχύος τών
κρατών. (1)
ΑΕ πρώται έκδηλώσεις κανόνων συμπε
ριφοράς μεταξύ διαφόρων κρατών τοϋ
άρχαίου κόσμου, άναφέρονται είς μεμονω
μένα προβλήματα τών διεθνών σχέσεων.
Τοϋτο δέον να άποδοθή είς τό γεγονός της
άπομονώσεως της πολιτικής ζωής έκάστου λαοϋ.
Είς τήν άνάπτυξιν καί διαμόρφωσιν κα
νόνων συμπεριφοράς είς τάς διεθνείς σχέ
σεις μεγάλως συνέβαλον οί ίβυρικοί μετασχολαστικοί θεολόγοι —διεθνολόγοι, ώς
ό VITORIA, ό SUAREZ κ. &.
Έ ξ αυτών ό V ITORIA (1480—1546)
ύπεστήριξε τήν θεωρίαν τής υποχρεωτικής
(OBLIGATORIUM) συνάψεως καί διατηρήσεως διεθνών σχέσεων μεταξύ τών
κρατών. (2)
Ή θεωρητική αυτή άποψις τοϋ VITO
RIA περί ύποχρεωτικής άναπτύξεως
σχέσεων μεταξύ τών κρατών, άντικρούεται
άπό τον διεθνολόγον ROUSSEAU, θε
μελιωτήν τής θεωρίας περί Λαϊκής Κυ
ριαρχίας, καθ’ ήν είς τό κυρίαρχον
κράτος έναπόκειται ν’ άποφασίση περί
τής συνάψεως ή μή διεθνών σχέσεων
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μετ’ άλλων κρατών. (3)
Ή σύναψις τής συνθήκης Ειρήνης τής
Βεστφαλίας (1648) θεωρείται ώς άφετηρία τοϋ συγχρόνου διεθνούς δικαίου καί
τών διεθνών σχέσεων, αΐτινες άπό τής
εποχής τοϋ GROTIUS (1583—1645),
πατρός τοϋ διεθνούς δικαίου, έθεωροΰντο
ώς ρυθμιζόμεναι ύπό τών κανόνων τοϋ
διεθνούς δικαίου. (4)
Τό Συνέδριον τής Βιέννης (1815) άποτελεϊ νέον σταθμόν μεγάλης σημασίας διά
τήν έξέλιξιν τοϋ διεθνούς δικαίου καί τών
διεθνών σχέσεων. Τέλος, αί Συνθήκαι
Ειρήνης, αΐτινες έθεσαν τέρμα είς τον
πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον καί ή ΐδρυσις διεθνών όργανισμών άποτελοΰν νέαν
περίοδον είς τήν όργάνωσιν τής διεθνούς
κοινότητος καί τήν αλματώδη άνάπτυξιν
τών διεθνών σχέσεων.
Είς τήν ραγδαίαν έξέλιξιν τών διεθνών
σχέσεων δέον να τονισθή καί ή συμβολή
τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής,
λόγω τής έξάδου των έκ τού άπομονωτισμοϋ μετά τόν Πρώτον Παγκόσμιον Πό
λεμον καί τής συστάσεως ύπό τού Προέ
δρου Γούδρου Ούίλσων τής Κοινωνίας
τών ’Εθνών, εΐτα δέ τής ίδρύσεως τών
Ηνωμένων Εθνών καί τών άλλων διεθνών
ή περιφερειακών οργανισμών. Ένεκα
τούτου ό κλάδος, τών διεθνών σχέσεων
έκαλλιεργήθη καί άνεπτύχθη έν Η. Π. Α.,
κατ’ έξαίρεσιν, άπετέλεσε δέ κεχωρισμένον
κλάδον τών πολιτικών επιστημών διδασκόμενον έν τοΐς άμερικανικοις πανεπιστημίοις. (5) Είς τό γεγονός αύτόδέοννά άπο
δοθή καί ό χαρακτηρισμός τής έπιστήμης
τών διεθνών σχέσεων ώς άμερικανικής. (6)

Κ Ω Ν) Ν Ο Υ Σ Κ Α Λ Τ Σ A
Δρος Σχολής Νομικών
καί Οικονομικών ’Επιστημών
Παν)μίου Θεσσαλονίκης
Αί διεθνείς σχέσεις δεν έχουν σαφώς
καθωρισμέναδρια. (7) Τούτο δέον ν’ άποδο
θή είς τό γεγονός οτι ό κλάδος αυτών εύρίσκεται είσέτι έν εξελίξει, διότι τά ύπ’ αυτού
διερευνώμενα φαινόμενα είναι δυναμικής
φύσεως, τουτέστιν παρουσιάζουν συνεχή
καί ταχεϊαν έξέλιξιν, ένεκα τής όποιας
δυσχεραίνεται ή διαμόρφωσις παγίων κα
νόνων καί ό άκριβής ορισμός (8) τών διε
θνών σχέσεων.
Μέχρι τού Πρώτου Παγκοσμίου Πο
λέμου ή μελέτη τών διεθνών σχέσεων συνίστατο σχεδόν άποκλειστικώς έκ τής
διπλωματικής ιστορίας, τού διεθνούς δι
καίου καί τής πολιτικής θεωρίας. (9) Μετά
ταΰτα ή έννοια τών διεθνών σχέσεων
διηυρύνθη καί ή προσοχή τού περί τήν
έπιστήμην ταύτην άπασχολουμένου συνεκεντροΰτο είς τήν διεθνή πολιτικήν, τήν
διεθνή διπλωματίαν, τούς διεθνείς ’Οργα
νισμούς, τάς διεθνείς έμπορικάς καί οίκονομικάς σχέσεις κ.λ.π.
Σήμερον ή μελέτη τών διεθνών σχέσεων
απαιτεί, έκτος τής πολιτικής καί δι
πλωματικής ιστορίας, τήν συνδρομήν κα;
άλλων κλάδων, ώς είναι τό διεθνές
δίκαιον, ή φιλοσοφία, ή κοινωνιολογία, ή
δημογραφία, ή ψυχολογία, ή γεωγραφία
κ.λ.π. Τούς κλάδους αυτούς ό Q. W R I
GHT άναβιβάζει είς 32. Διά τούτο αί

L

>

>

I

διεθνείς σχέσεις θά ήδύναντο νά χαρατκηρισθοΰν ώς διεπιστημονικός κλάδος.
(

10).

'Ο κλάδος των διεθνών σχέσεων έντάσσεται έντός τοϋ εύρυτέρου πλαισίου της
πολίτικης καί οΰχί της νομικής επιστήμης,
ώς διακεκριμένος κλάδος αυτής. Ή άποψις
αΰτη επικροτείται άπό ’Αμερικανούς καί
Βρετανούς συγγραφείς έξ ών οί τελευταίοι
διατείνονται μάλιστα, δτι ό κλάδος των διε
θνών σχέσεων περιλαμβάνει τό διεθνές πολι
τικόν σύστημα, τήν άνάλυσιν τής εξωτερι
κής πολιτικής καί τούς διεθνείς οργανι
σμούς. (11)
Έ ν Έλλάδι, ό κλάδος τών διεθνών σχέ
σεων δεν έχει άναπτυχθή έπαρκώς ούτε
διδάσκεται κεχωρισμένως. Συνήθως οίκαθηγηταί τοϋ διεθνούς δικαίου διδάσκουν
παραλλήλως καί τάς διεθνείς σχέσεις. (12)
Είναι λίαν ενθαρρυντική ή πληροφορία,
καθ’ ήν εις τό νεοσύστατου Δημοκρίτειον Πανεπιστήμιου τής Θράκης πρόκειται
νά ΐδρυθή καί έδρα τών Διεθνών Σχέσεων.
Διά του ορού Διεθνείς Σχέσεις εΐθισται
νά νοούνται αί διακρατικαί σχέσεις. ’Εν
τούτοις, εις τάς σχέσεις ταύτας περιλαμβάνονται καί αί σχέσεις ή δραστηριότητες
μή κυβερνητικών οργανισμών, ώς π.χ.
είναι ό Διεθνής ’Ερυθρός Σταυρός κ.λ.π.
Ό ALGER παρατηρεί, ότι αί Διεθνείς
Σχέσεις αποτελούν άνθρωπίνην δραστη
ριότητα κατά την άνάπτυξιν τής όποιας
υπάρχει άλληλεπίδρασις άτόμων άνηκόντων εις πλείονα τοϋ ενός Έθνη. (13)
Τό βασικόν άντικείμενον τής έρεύυης
τών διεθνών σχέσεων είναι ή παρακολούθησις καί μελέτη τής πολιτικής συμπερι
φοράς τών «παικτών» ομάδων ή άτόμων
τοϋ διεθνούς στίβου καί πρόγνωσις έπί τής
άκολουθητέας πολιτικής τών μελών τής
Διεθνούς Κοινωνίας εις τάς μεταξύ αυτών
ύφισταμένας ή άναπτυσσομένας σχέσεις.
Ό Me CLELLAND παραλληλίζει τήν
επιστήμην τών διεθνών σχέσεων μέ τήν
επιστήμην τής μετεωρολογίας καί σημειοΐ,
δτι: «Οί μετεωρολόγοι έχουν καθιερώσει
σύστημα παρατηρήσεως τοιοΰτον, ώστε τά
αποτελέσματα νά τούς δίδουν ένδειξιν περί
τοϋ έάν είναι πιθανόν νά βρέξη ή νά είναι
ήλιοφάνεια εις μίαν συγκεκριμένην περιο
χήν. "Εκαστος γνωρίζει, δτι αί προβλέψεις
είναι συχνάκις έσφαλμέναι άλλ’ άντιλαμβάνεται επίσης, δτι ό μετεωρολόγος
άντιμετωπίζει πληθώραν μεταβλητών καί
συνδυασμών. Έ ν συντομία ούτος είναι
τροφοδότης πιθανοτήτων καί δχι βεβαιοτή
των».
Ή έπιστημονική έρευνα τών διεθνών
σχέσεων προχωρεί βάσει μιας παρόμοιας
κατευθύνσεως άσχολουμένη μέ ζητήματα,
•ώς ποία είναι ή πορεία τών προγραμμάτων,
πώς συνδυάζονται αί μεταβληταί καί ποια
τά δυνατά καί πιθανά άποτελέσματα. (14)
Επακόλουθου τών διεθνών σχέσεων
είναι αί διεθνείς διαφοραί, τών οποίων
επιλαμβάνεται τό διεθνές δίκαιον. Τό
διεθνές δμως δίκαιον δέν καθιεροΐ μέσα
έξαναγκασμού, ώς συμβαίνει μέ τό έσωτερικόν δίκαιον τών κρατών. ’Από τής
σκοπιάς αύτής ό μηχανισμός έπιλύσεως
τών διεθνών διαφορών είναι βραδύς,
δυσχερής καί πολλάκις άτελέσφορος. Τό
αύτό ισχύει καί διά τούς διεθνείς οργανι
σμούς, ώς θά καταφανή κατωτέρω.

Ή ΡΥΘΜ ΙΣΙΣ ΤΩΝ Δ ΙΕ 
ΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
α) Μέσω τής Κοινωνίας τών
Εθνών (Κ . τ.Ε .).
Προ τοϋ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
δέν ύπήρχεν ώρισμένη διαδικασία πρός
έπίλυσιν τών διεθνών διαφορών. Δέ; ύπήρ
χεν, ομοίως, διαδικασία προβλέπουσα τήν
ειρηνικήν διευθέτησιν τών διαφορών. Ή
κήρυξις πολέμου δέν άπηγορεύετο άπό τό
διεθνές δίκαιον. 'Ο λόγος είναι, ότι δέν
ΰφίσταντο διεθνείς κανόνες άπαγορεύοντες
τον πόλεμον ή ύπαγορεύοντες τήν δι’ ειρη
νικών μέσων διευθέτησιν τών άναφυομέυων
διαφορών. (15)
Μετά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον,
σημειοΰται μία νέα εποχή άναπληροϋσα
τό προ αύτοΰ ύπαρχον κενόν καί προβλέ
πουσα καινοφανείς μεθόδους ειρηνικού
διακανονισμού τών διεθνών διαφορών, τότε
μέν διά τοϋ Καταστατικού τής Κοινωνίας
τών Εθνών, σήμερον δέ διά τού Καταστα
τικού τών Ηνωμένων Εθνών.
Ό Χάρτης τής Κοινωνίας τών Εθνών
δέν έπέτρεπε, κατ’ άρχήν, άλλά ού
τε άπηγόρευε τόν πόλεμον έκ μέρους Κρά
τους —Μέλους ταύτης, έν περιπτώσει
άναφυομένης διεθνούς διαφοράς. Ή δυαδι
κή αΰτη συμπεριφορά ώφείλετο εις τήν
διάταξιν τού άρθρου 12 τοϋ Καταστατικού,
τό όποιον εις ούδέν Κράτος —Μέλος έπέ
τρεπε νά χωρήση εις πόλεμον πριν ή έπιχειρήση ειρηνικήν έπίλυσιν τής διαφοράς
μετά τού άλλου κράτους. Ή διευθέτησις
τής διαφοράς ϊδει νά γίνη δι’ υποβολής ταύ
της εις τήν διαιτησίαν ή τόν δικαστικόν
διακανονισμόν ή τήν κρίσιν τοϋ Συμβου
λίου τής Κοινωνίας τών Εθνών. Ώφείλετο
έπίσης εις τήν ομόφωνον ή μή άπόφασιν
τού Συμβουλίου. Ή άπαγόρευσις προσφυ
γής εις τόν πόλεμον ήτο υποχρεωτική μό
νον έν περιπτώσει ομοφώνου άποφάσεως
τού Συμβουλίου. Άντιθέτως, έν περιπτώσει μή ομοφώνου άποφάσεως τού Συμβου
λίου, τά Μέλη —Κράτη τής Κοινωνίας
τών Εθνών, είχον τό δικαίωμα νά ένεργήσωσιν ώς θά έκρ ινον αναγκαίου πρός τήρησιν ή έπιβολήν τού Δικαίου καί τής Δικαιο
σύνης (άρθρ. 15, παρ. 7). Τούτο έσήμενε καί δικαίωμα προσφυγής εις τόν πό
λεμον.
Ή έπίλ.υσις τών διαφορών ήδύνατο νά
άχθή καί ένώπιον τής Συνελεύσεως τής
Κοινωνίας τών Εθνών. Τό άρθρου 11 παρ.
2, ώριζεν ότι, παν Μέλος τής Κοινωνίας
έδικαιοΰτο νά έπικαλεσθή φιλικώς τήν
προσοχήν τής Συνελεύσεως ή τού Συμβου
λίου έπί πάσης περιπτώσεως δυναμένης νά
θίξη τάς διεθνείς σχέσεις καί κατ’ ακο
λουθίαν ν’ άπειλήση ή ταράξη τήν ειρήνην.
Πρός έπιτυχή έπιβολήν τού ειρηνικού
διακανονισμού τών διεθνών διαφορών καί
αποτροπήν τού πολέμου, τό Σύμφωνον τής
Κοινωνίας τών Εθνών καθιέρου καί ώρισμένα κυρωτικά μέτρα, διαλαμβανόμενα έν τώ
άρθρω 16 τούτου.
Τά μέτρα αυτά ήσαν οικονομικά καί
στρατιωτικά. Τά πρώτα συνίσταντο εις

τήν παραχρήμα διακοπήν ύπό τών Μελών
τής Κοινωνίας τών Εθνών πάσης μετά τοϋ
έπιτιθεμένου έμπορικής η δημοσιονομικής
σχέσεως, τήν άπαγόρευσιν πάσης σχέσεως
μεταξύ τών ιδίων ύπηκόων καί τού έν ρήξει
πρός τό Σύμφωνον διατελοΰυτος Κράτους,
τήν παΰσιν πάσης οικονομικής έμπορικής ή
προσωπικής έπικοινωνίας, μεταξύ τών
ύπηκόων τού Κράτους τούτου καί τών
ύπηκόων παντός άλλου Κράτους —Μέλους
ή μή τής Κοινωνίας (άρθρον 16, παρ. 1).
Τά στρατιωτικά μέτρα συνίσταντο εις
τήν διάθεσιν ύπό τών ένδιαφερομένων
Κυβερνήσεων, κατόπιν συστάσεως τού
Συμβουλίου, τελεσφόρων στρατιωτικών,
ναυτικών ή αεροπορικών δυνάμεων πρός
έπιβολήν κυρώσεων (άρθρον 16, παρ. 2).
Πρός τούτο τά Μέλη ύπεχρεοϋντο νά
διευκολύνουν τήν διέλευσιν τών στρατιω
τικών δυνάμεων (δικαίωμα διελεύσεως)
παντός Μέλους τής Κοινωνίας συμμετέχοντος εις κοινήν δράσιν (άρθρον 16, παρ. 3).
Τά στρατιωτικά όμως μέτρα τού άρθρου
16 δέν έθεωροΰντο υποχρεωτικά καί τά
οικονομικά τοιαυτα ούχί δεσμευτικά, κατά
τήν άποψιν πολλών Μελών—Κρατών τής
Κοινωνίας τών Εθνών. (17) Εις τό γεγονός
τούτο δέον ν’ άποδοθή καί ή απροθυμία έν
τινι μέτρω τών Κρατών —Μελών τής
Κοινωνίας τών ’Εθνών νά ένισχύσουν ταύτην διά τής λήψεως στρατιωτικών μέτρων
κ.λ.π.,κατά τάς πρώτας'συρράξεις, αΐτινες
έξησθένησαν καί τελικώς κατέλυσαν τήν
Συμμαχίαν.
Πράγματι, άφ’ ής στιγμής μία χώρα
αγνοεί τόν σκοπόν δι’ δν συνεστήθη
είς Διεθνής ’Οργανισμός καί υιοθετεί τήν
έπιθετικήν μέθοδον πρός έπίλυσιν τών
διαφορών της, ή έπιβολήν τών κατακτητι
κών βλέψεών της, ό ’Οργανισμός ούτος είναι
καταδικασμένος είς άποτυχίαν. Οΰτω,
π.χ. ή έπίθεσις τής ’Ιαπωνίας κατά τής
Μαντζουρίας (1931) καί τής ’Ιταλίας κατά
τής Αιθιοπίας (1935) καί ή άδυναμία τής
Κοινωνίας τών Εθνών νά παρεμποδίση
ή τιμωρήση ταύτας κατέστησαν μοιραΐαι
διά τήν κατάρρευσιν τού τότε έλπιδοφόρου
οικοδομήματος τής Κοινωνίας τών Εθνών,
τό όποιον είχεν άνεγερθή έπί τώ τέλει διαφυλάξεως τής ειρήνης καί αποτροπής ενός
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, τόν οποίον
ή άνθρωπότης δέν άπέφυγεν.
Ή Κοινωνία τών Εθνών, παρά τάς
άδυναμίας της, είς ας δέον νά προστεθή καί ή άπουσία τών Η.Π.Α., αΐτινες
έπηρέαζον άμέσως τάς διεθνείς σχέ
σεις καί τήν όλην πορείαν τής διεθνούς καταστάσεως, βάσει τού διαμορφωθέντος
ειδικού θετικού δικαίου αύτής, συνέβαλον
κατά πολύ είς τήν ειρηνικήν διευθέτησιν
τών διεθνών διαφορών καί εΐς τινας περι
πτώσεις άπεσόβησε τόν πόλεμον ή έθεσε
τέρμα είς τάς έχθροπραξίας. (18)
Τάς άδυναμίας αύτάς τής έκλειψάσης
Κοινωνίας τών Εθνών, ήλθε νά καλύψη ό Διεθνής ’Οργανισμός τών Η νω μέ
νων Εθνών καί άλλοι Περιφερειακοί ’Ορ
γανισμοί, οΐτινες, ώς βασικόν σκοπόν των
θέτουν τήν άνάπτυξιν φιλικών διεθνών σχέ
σεων καί τόν διακανονισμόν πάσης διεθνούς
διαφοράς δι’ ειρηνικών μέσων κ.λ.π., πρός
διαφύλαξιν τής διεθνούς ειρήνης καί άσφαλείας.
Ά λλ’ ώς διεπιστώθη ήδη καί θά καταφανή
κατωτέρω, είδικώς έκ τής έξετάσεως τού
Κυπριακού ζητήματος, ό σκοπός αυτός
καί αί άρχαί τού δικαίου καί τής ήθικής,
θυσιάζονται πρός έξυπηρέτησιν τών πολι
τικών συμφερόντων ώρισμένων χωρών,
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καπηλευομένων τούς λαούς, ώς τον Κυ
πριακόν, καί διακυβευόντων τα συμφέροντα
καί τάς τύχας των, ώς έάν έπρόκειτο περί
«πιονίων» εις τυχηρόν παίγνιον.

β) Μέσω τοϋ ’Οργανισμού
των 'Ηνωμένων ’Εθνών (ΟΗΕ).
'Ο Καταστατικός Χάρτης των 'Ηνω
μένων Εθνών, έν άντιθέσει προς τόν Κα
ταστατικόν Χάρτην τής Κοινωνίας των
Εθνών, άπαγορεύει πάντα πόλεμον καί
πάσαν προσφυγήν είς τά όπλα, προς διευθέτησιν τών διεθνών διαφορών.
Ε π ’ αύτοϋ τό άρθρον 2 παρ. 4 τοϋ Κα
ταστατικού Χάρτου ορίζει ρητώς καί
κατηγορηματικώς ότι: «Πάντα τά Μέλη
θά άπέχωσιν είς τάς διεθνείς αυτών
σχέσεις της άπειλής ή χρήσεως βίας κατά
τής εδαφικής άκεραιότητος ή τής πολιτικής
άνεξαρτησίας οίουδήποτε Κράτους ή καθ’
οίονδήποτε άλλον τρόπον ασυμβίβαστον
προς τούς σκοπούς τών Ηνωμένων
Εθνών».
Ό Καταστατικός Χάρτης τών Η ν ω 
μένων ’Εθνών είς τό άρθρον 33 αύτοϋ
καθορίζει, ώς μέσα έπιλύσεως τών διεθνών
διαφορών, αΐτινες δύνανται νά θέσουν
έν κινδύνω τήν διατήρησιν τής ειρήνης καί
άσφαλείας τοϋ κόσμου:
α) τάς διαπραγματεύσεις, β) την έρευναν,
γ) την μεσολάβησιν, δ) τήν συνδιαλλαγήν,
ε) τόν δικαστικόν διακανονισμόν, στ) τήν
προσφυγήν είς τάς τοπικάς οργανώσεις ή
συμφωνίας ή άλλα ειρηνικά μέσα τής
έκλογής των.
Τά διάδικα Μέρη—Κράτη τοϋ Διεθνούς
’Οργανισμού δύνανται νά ύποβάλουν είς τό
Συμβούλιον ’Ασφαλείας τήν διαφοράν των,
έν περιπτώσει άποτυχίας διευθετήσεως
ταύτης, ή παράτασις τής οποίας θά έθετεν
έν κινδύνω τήν διεθνή ειρήνην καί άσφάλειαν (άρθρον 33, παρ. 1).
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Ή διεθνής διαφορά θά ήδύνατο νά
άχθή ένώπιον τοϋ Συμβουλίου ’Ασφα
λείας ή τής Γενικής Συνελεύσεως τών
'Ηνωμένων ’Εθνών ή είς άμφότερα, ύπό
παντός αρμοδίου ή ένδιαφερομένου Μέ
ρους.
Ώ ς τοιοΰτο δύναται νά θεωρηθή:
α) παν Κράτος—Μέλος τών Ηνωμένων
Εθνών, β) παν Κράτος—μή Μέλος, όπερ
είναι διάδικον είς τήν ύπό έξέτασιν
διαφοράν καί άποδέχεται έκ τών προτέρων
διά τήν ύπό έξέτασιν διένεξιν τάς υπο
χρεώσεις τοϋ Καταστατικού Χάρτου,
περί ειρηνικού διακανονισμού, γ) ό Γενικός
Γραμματεύς. Τέλος, ή Γενική Συνέλευσις
δύναται νά έφελκύση τήν προσοχήν τού
Συμβουλίου ’Ασφαλείας έπί μιας διαφο
ράς ή καταστάσεως, ή οποία έγκυμονεϊ
κίνδυνον διά τήν διεθνή ειρήνην καί άσφάλειαν (άρθρον 11 παρ. 3).
'Ομοίως, τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας
δύναται νά παραπέμψη είς τήν Γενι
κήν Συνέλευσιν οίονδήποτε ζήτημα, τό
όποιον αφορά είς τήν διεθνή ειρήνην
καί άσφάλειαν τού Κόσμου (άρθρον 11
παρ. 2).
’Επί τού προκειμένου, είναι ένδιαφέρον
νά άναφερθή ή Άπόφασις τής Γενικής
Συνελεύσεως τών Ηνωμένων ’Εθνών τής
3ης Νοεμβρίου 1950, γνωστή ώς « Η νω 
μένοι διά τήν Ειρήνην «(UNITED FO R
PEACE RESOLUTION). 'Η άπόφασις
αΰτη έλήφθη ύπό τής Γ ενικής Συνελεύσεως
είς ήν προσέφυγε τό Συμβούλιον ’Ασφα
λείας μή δυνάμενον, λόγω τού Σοβιετικού
VETO, νά λάβη ομόφωνον άπόφασιν έπί
τής ύποβληθείσης ύπό τών Η .Π .Α. προ-

τάσεως περί άποστολής είς τήν Κορέαν
στρατευμάτων έκ μέρους τών Μελών—
Κρατών τού Διεθνούς ’Οργανισμού. (19)
Φρονοΰμεν, ότι παρομοία ένέργειαν θά
ήδύνατο νά γίνη καί διά τήν πρόσφατον
τραγικήν Κυπριακήν ύπόθεσιν, άντί τών
διαπραγματεύσεων τής Γενεύης.
Τής δικαιοδοσίας τού Συμβουλίου ’Ασφα
λείας καί τής Γενικής Συνελεύσεως έξαιροΰνται: α) τά ζητήματα τά όποια άνήκουν
ούσιαστικώς είς τήν έσωτερικήν δικαιοδο
σίαν ένός Κράτους (άρθρον 2, παρ. 7).
Ή παράγραφος 7 τού άρθρου 2 τού
Χάρτου τού Ο.Η.Ε. έχει ώς έξής:
«Ούδεμία διάταξις έκ τών διαλαμβανομένων είς τόν παρόντα Χάρτην θά παρέχη
τό δικαίωμα είς τά 'Ηνωμένα Έθνη νά
έπεμβαίνουν είς ζητήματα άνήκοντα ούσια
στικώς είς τήν έσωτερικήν δικαιοδοσίαν
οίουδήποτε Κράτους ή θά ΰποχρεοϊ τά
Μέλη νά ύποβάλλωσι παρόμοια ζητήματα
προς διακανονισμόν κατά τόν παρόντα
Χάρτην. Ή αρχή αύτη έν τούτοις δέν θά
παρεμποδίζη τήν έφαρμογήν έξαναγκαστικών μέτρων κατά τό Κεφάλαιον 7».
β) Τά ζητήματα, τά όποια δύναται νά
έπιλυθοΰν ύπό τών ένδιαφερομένων Μελών
ενός τοπικού Συμφώνου, ώς τό άρθρον 52
τοϋ 8ου Κεφαλαίου τού Καταστατικού
Χάρτου ορίζει. Τό άρθρον 52 ορίζει ότι:
«1. Ούδέν τών έν τώ παρόντι Χάρτη διαλαμβανομένων άποκλείει τήν ΰπαρξιν το
πικών συμφωνιών ή οργανώσεων διά τά
ζητήματα άτινα, σχετιζόμενα μέ τήν διατήρησιν τής διεθνούς ειρήνης καί άσφα λείας, είναι κατάλληλα διά τοπικήν ένέργειαν, ύπό τόν όρον ότι παρόμοιαι συμ-

Τό τεράστιο κτίριο τών Ηνωμένων ’Εθνών στήν Νέα Ύόρκη πού ένσαρκώνει
τις έλπίδες τοϋ ανθρώπου γιά ειρήνη καί πρόοδο.

φωνίαι ή οργανώσεις καί αί ένέργειαί των
τυγχάνουν σύμφωνοι πρός τούς σκοπούς
καί τάς άρχάς τών 'Ηνωμένων ’Εθνών.
2. Τά Μέλη τών Ηνωμένων Εθνών
προσχωροΰντα είς παρόμοιας συμφωνίας
ή συνιστώντα παρομοίας οργανώσεις θά
καταβάλλωσι πάσαν προσπάθειαν νά έπιτύχουν ειρηνικήν διευθέτησιν διαφορών διά
μέσου τοιούτων τοπικών συμφωνιών ή διά
τών τοιούτων τοπικών οργανώσεων πριν
ή άναφέρωσι ταΰτα είς τό Συμβούλιον
Άσφαλείας.
3. Τό Συμβούλιον Άσφαλείας θά ένθαρρύνη τήν άνάπτυξιν ειρηνικού διακανο
νισμού τών τοπικών διαφορών διά μέσου
τών τοιούτων τοπικών συμφωνιών ή διά
τών τοιούτων τοπικών οργανώσεων είτε
έκ πρωτοβουλίας τών ένδιαφερομένων
Κρατών είτε έκ τοιαύτης τού Συμβουλίου
Άσφαλείας.
4. Τό παρόν άρθρον κατ’ ούδέν θίγει

τήν έφαρμογήν τών άρθρων 34 καί 35».
Ή έξαίρεσις, όμως, αΰτη είναι δυνατή
ύπό δύο όρους: α) τόν όρον καθ’ δν, αί
ένέργειαί, έν προκειμένω, είναι σύμφωνοι
πρός τούς σκοπούς καί τάς άρχάς τών
Ηνωμένων ’Εθνών (άρθρον 52 παρ. 1)
καί β) τόν όρον, δν θέτει ή παρ. 1 τοΰ άρ
θρου 53 τοΰ Καταστατικού Χάρτου, συμ
φώνως τή όποια: ούδεμία ένέργεια έξαναγκαστική θά λαμβάνηται δυνάμει τοπι
κών συμφωνιών ή ύπό τοπικών όργανώσεων (π.χ. ΝΑΤΟ) άνευ τής έξουσιοδοτήσεως τοΰ Συμβουλίου Άσφαλείας.
'Ο Καταστατικός Χάρτης τών 'Ηνω
μένων ’Εθνών διαθέτει ισχυρότερα καί
περισσότερα μέτρα τού Καταστατικού
Χάρτου τής Κοινωνίας τών ’Εθνών πρός
έπίλυσιν τών διεθνών διαφορών καί διαφύλαξιν τής διεθνούς ειρήνης, έν περιπτώσει διαταράξεως ταύτης.

Τά μέτρα ταϋτα δέον νά διακριθοΰν εις
προσωρινά καί εξαναγκαστικά.
Τά προσωρινά μέτρα διαγράφονται εις
τά άρθρα 39 και 40 του 1 Κεφαλαίου τοΰ
Καταστατικού Χάρτου.
Συμφώνως προς τά άρθρα αυτά, τό Συμ
βούλιου ’Ασφαλείας θά άποφαίνηται περί
της ύπάρξεως άπειλής κατά της ειρήνης
κ.λ.π. καί θά προβαίνη εις συστάσεις ή θά
προσκαλή τά ένδιαφερόμενα μέρη νά συμ
μορφωθούν προς τά προσωρινά μέτρα, τά
όποια ήθελον κρίνει άναγκαϊα ή ευκταία (20)
Τά έξαναγκαστικά μέτρα διακρίνονται
εις τά μή συνεπαγόμενα την χρήσιν ένοπλου
βίας, περί ών διαλαμβάνει τό άρθρον 41,
καί τά συνεπαγόμενα την χρήσιν ενόπλου
βίας, ήτοι τά στρατιωτικά μέτρα, περί ών
διαλαμβάνει τό άρθρον 42 έν συνδυασμώ
προς τό άρθρον 43 τοΰ Καταστατικού Χάρ
του τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών.
Τά άνωτέρω άρθρα είναι σημαντικά καί
έχουν ό>ς έξής:
α) ’Άρθρον 41: «Τό Συμβούλιου ’Ασφα
λείας δύναται νά άποφασίζη τίνα μέτρα,
μή συνεπαγόμενα την χρήσιν τής ένοπλου
βίας δέον νά χρησιμοποιηθώσι πρός έπιβολήν των αποφάσεων του καί δύναται νά
προσκαλή τά Μέλη των Ηνωμένων ’Εθνών
νά θέσωσιν εις έφαρμογήν τά τοιαΰτα
μέτρα. Ταΰτα δύναται νά περιλαμβάνουν
διακοπήν πλήρη ή μερικήν τών οικονομι
κών σχέσεων, τών σιδηροδρομικών, θαλασ
σίων έναερίων, ταχυδρομικών, τηλεγραφι
κών, ραδιοφωνικών καί λοιπών μέσων
συγκοινωνίας καί τήν διακοπήν τών δι
πλωματικών σχέσεων».
β) Άρθρον 42: «’Εάν τό Συμβούλιον
’Ασφαλείας ήθελε θεωρήσει τά προβλεπόμενα ύπό τοΰ άρθρου 41 μέτρα μή τε
λεσφόρα ή ήθελον ταύτα άποδειχθή μή
τελεσφόρα θά δύναται νά άναλάβη άπό
άέρος, θαλάσσης ή διά στρατιωτικών δυ
νάμεων τής ξηράς, τήν δράσιν ήτις θά είναι
άναγκαία όπως διατηρηθή ή άποκατασταθή ή διεθνής ειρήνη καί άσφάλεια. Παρό
μοια δράσις θά δύναται νά περιλαμβάνη
στρατιωτικάς έπιδείξεις, άποκλεισμόν καί
άλλας έπιχειρήσεις άπό άέρος, θαλάσσης
ή ξηράς ύπό Μελών τών 'Ηνωμένων
’Εθνών».
γ) Άρθρον 43: «1. Πάντα τά Μέλη τών
Ηνωμένων ’Εθνών, πρός τον σκοπόν
όπως συμβάλωσιν είς τήν διατήρησιν τής
διεθνούς ειρήνης καί άσφαλείας, άναλαμβάνουσι νά θέσωσιν είς τήν διάθεσιν τού
Συμβουλίου ’Ασφαλείας, τή προσκλήσει
τούτου καί συμφώνως πρός ειδικήν συμ
φωνίαν ή συμφωνίας, ένοπλους δυνάμεις,
συνδρομήν καί ευκολίας συμπεριλαμβανο
μένου καί τού δικαιώματος διελεύσεως,
άναγκαίων πρός τόν σκοπόν τής διατηρήσεως τής διεθνούς ειρήνης καί άσφαλείας.
2. Παρόμοια συμφωνία ή συμφωνίαι θά
καθορίζουν τόν άριθμόν καί κατά τήν
φύσιν τών στρατιωτικών δυνάμεων, τόν
βαθμόν τής ετοιμασίας καί τής γενικής
θέσεώς των, ώς καί τήν φύσιν τών ευκο
λιών καί τής συνδρομής άτινα θά πρόκειται
νά παρασχεθώσι.
3. Ή συμφωνία ή αί συμφωνίαι τίθενται
ύπό διαπραγμάτευσιν τό ταχύτερον τή
πρωτοβουλία τοΰ Συμβουλίου Άσφαλείας.
Θά συνάπτωνται μεταξύ τοΰ Συμβουλίου
Άσφαλείας καί Μελών ή μεταξύ τού Συμ
βουλίου Άσφαλείας καί ομάδων Μελών καί
θά ύπόκεινται είς έπικύρωσιν ύπό τών
Κρατών άτινα τάς ύπογράφουσι συμφώ
νως πρός τούς οικείους αύτών συνταγμα
τικούς κανόνας».
Αποτελεί όδυνηράν άνάγκην ή ύπόμνη-
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σις, ότι κατά τήν τουρκικήν ένοπλον
έπίθεσιν έναντίον τής Κύπρου, Μέλους των
'Ηνωμένων ’Εθνών, ούδέν μέτρον προβλεπόμενον ύπό των άνωτέρω άρθρων
έλήφθη.
Τέλος, έν μέσον διευθετήσεως των
διεθνών διαφορών είναι δ πόλεμος.
'Υπό τήν έννοιαν τοϋ διεθνούς δικαίου
πόλεμος είναι πας ένοπλος έγών, δστις
έπιχειρεΐται κατά παράβασιν τοϋ Χάρτου
τών Ηνωμένων Εθνών και διέπεται ύπό
τοϋ δικαίου τοϋ πολέμου δεδομένου δτι
ό Καταστατικός Χάρτης τών Ηνωμένων
’Εθνών άπαγορεύει μέν τόν πόλεμον, δέν
καταργεί δμως τούς νόμους τούτου. (21)
Τό παρόν άρθρον θά ήδύνατο νά τελειώση εις *τό σημεϊον αύτό. Τά γεγονότα
δμως τής μαρτυρικής Κύπρου μας επιβάλ
λουν, έφ’ δσον δέν δυνάμεθα νά πράξωμεν
άλλο τι κατά τήν παρούσαν στιγμήν, νά
ύπομνήσωμεν ώρισμένα άρθρα τοϋ Καταστατικοΰ Χάρτου τοϋ ’Οργανισμού τών
'Ηνωμένων ’Εθνών, τά όποια έτάχθησαν
προς ειρηνικήν έπίλυσιν τών διαφορών καί
άποτροπήν τοϋ πολέμου, καταφώρως δέ
παρεβιάσθησαν έκ μέρους τής Τουρκίας
κατά τήν ένοπλον έπέμβασιν ταύτης εις τό
Κράτος τής Κύπρου.
Τό άρθρον 2 παράγραφος 4, τοϋ Κα
ταστατικού Χάρτου τού διεθνούς οργα
νισμού ορίζει δτι: «Πάντα τά Μέλη θά
άπέχωσιν εις τάς διεθνείς αυτών σχέσεις
τής άπειλής ή τής χρήσεως βίας κατά τής
εδαφικής άκεραιότητος ή τής πολιτικής
άνεξαρτησίας οίουδήποτε Κράτους ή καθ’
οίονδήποτέ άλλον τρόπον άσυμβίβαστον
προς τούς σκοπούς τών Ηνωμένων ’Εθνών»
’Εκ τούτου σαφώς προκύπτει, δτι ό
Χάρτης δέν άπαγορεύει μόνον τήν χρήσιν
βίας, άλλά καί τήν άπειλήν κατά τής έδαφικής άκεραιότητος καί τής πολιτικής
άνεξαρτησίας οίουδήποτε Κράτους. Συνε
πώς ή Τουρκία παρεβίασε τόν Καταστα
τικόν Χάρτην τού ΟΗΕ άπειλήσασα καί
χρησιμοποιήσασα ένοπλον βίαν έναντίον
τού ’Ανεξαρτήτου καί Κυριάρχου Κράτους
τής Κύπρου.
Γενικώς, πάσα τουρκική ένέργεια κατά
τής Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστα πα
ραβίασή τού Καταστατικού Χάρτου τού
ΟΗΕ, διότι είναι άντίθετος προς τούς θε
μελιώδεις σκοπούς τούτου, καθ’ οΰς πάντα
τά Μέλη —Κράτη οφείλουν νά διευθετούν
δι’ ειρηνικών μέσων τάς διαφοράς των
ούτως, ώστε ή διεθνής ειρήνη, άσφάλεια
καί δικαιοσύνη νά μή τίθενται έν κινδύνω
(άρθρον 2, παρ. 3), νά άναπτύσσουν φιλικάς σχέσεις μεταξύ των, βασιζομένας εις
τόν σεβασμόν προς τήν άρχήν τής ίσότητος τών δικαιωμάτων καί τής αύτοδιαθέσεως τών λαών (άρθρον 1, παρ. 2).
Πέραν τών άνωτέρω φραγμών έπεμβάσεως, ύφίστανται καί οί τοιοϋτοι τών άρ
θρων 53 καί 103 τού Καταστατικού Χάρ
του τού ΟΗΕ.
Έ ξ αύτών, τό άρθρον 53 ορίζει δτι:
«Ούδεμία ένέργεια έξαναγκαστική θά
λαμβάνηται δυνάμει τοπικών συμφωνιών
ή ύπό τοπικών οργανώσεων άνευ τής έξουσιοδοτήσεως τού Συμβουλίου ’Ασφαλείας».
Ή Τουρκία, λοιπόν, δέν δύναται νά κάνη
χρήσιν τού έκ τής Συμβάσεως έγγυήσεως
τού Λονδίνου άπορρέοντος δικαιώματος
περί συλλογικής ή μονομερούς έπεμβάσεως έν Κύπρω, άνευ προηγουμένης έξουσιοδοτήσεως τιΰ Συμβουλίου ’Ασφαλείας
τού ΟΗΕ. Συνεπώς ή πρόσφατος τουρκι
κή έπέμβασις εις Κύπρον συνιστα ώμήν
καί κυνικήν παραβίασιν τού Χάρτου τού
ΟΗΕ.
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Αί διασκέψεις τών ένδιαφερομένων
κρατών διά τήν άνάπτυξιν τών σχέσεων,
ή τήν έπίλυσιν τών διαφορών των αποτε
λούν σήμερον τήν καλυτέραν έλπίδα
πρός αποφυγήν τών ένοπλων άναμετρήσεων.
Έπιπροσθέτως, τό άρθρον 103 όρίζει
δτι: «Έ ν περιπτώσει συγκρούσεως τών
κατά τόν παρόντα Χάρτην ύποχρεώσεων
τών Μελών τών Ηνωμένων Εθνών πρός
τάς ύποχρεώσεις αύτών έξ οίασδήποτε
άλλης Διεθνούς Συμφωνίας θά προέχουσιν
αΐ κατά τόν παρόντα Χάρτην υποχρεώ
σεις αύτών».
Δεδομένου δτι ή Κύπρος τυγχάνει Κρά
τος ’Ανεξάρτητον καί Μέλος τού ’Ορ
γανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι βέβαι
ον δτι προστατεύεται ύπό τού δικαίου τού
Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών, δπερ, ώς
άναγκαστικόν δίκαιον (JUS COGENS),
κατισχύει τού συμβατικού δικαίου, ήτοι
τού δικαίου δπερ διέπει τάς Συμβάσεις, έν
περιπτώσει συγκρούσεως. Κατά συνέπειαν
ή Σύμβασις Έγγυήσεως είναι άνίσχυρος
διότι είναι άντικρυς άντίθετος πρός τούς
σκοπούς καί τάς άρχάς τού Καταστατικού
Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών.
Έ ν συμπεράσματι, ούδόλως ύφίσταται,
ούτε δύναται νά ύφίσταται, δικαίωμα
στρατιωτικής έπεμβάσεως τής Τουρκίας
έν Κύπρω, τοιαύτη δέ ένέργεια γενομένη,
είναι άσυμβίβαστος πρός τούς σκοπούς
τών Ηνωμένων Εθνών καί τούς κανόνας
τού Διεθνούς Δικαίου.
Έλέχθη άνωτέρω, δτι ή Κοινωνία τών
Εθνών άπέτυχεν εις τόν προορισμόν της,
δηλαδή τήν διατήρησιν τής διεθνούς ειρή
νης, διότι έστερειτο δυνάμεως έπιβολής καί
διότι τά μέλη της υπήρξαν άπρόθυμα νά
συμβάλουν εις ειρηνικήν έπίλυσιν τών
διαφορών των. Ά ν τ’ αύτοΰ ήκολούθησαν
τήν έπιθετικήν μέθοδον. Οϋτω, π.χ. ή
’Ιαπωνία κατά τής Μαντζουρίας (1931),
ή ’Ιταλία κατά τής Αιθιοπίας (1935) κ.λ.π.
Τάς στρατιωτικάς ταύτας έπεμβάσεις ή
Κοινωνία τών Εθνών δέν ήθυνήθη νά

παρεμποδίση ούτε νά τιμωρήση. Ούτως
ήρχισε βαθμηδόν ή κατάρρευσίς της καί ή
διάλυσίς της.
Κατ’ αύτάς, ό ΟΗΕ άντιμετώπισε παρομοίαν τραγικήν κατάστασιν, λόγω τής
τουρκικής άπροκλήτου καί άνάνδρου
στρατιωτικής έπεμβάσεως είς τό κυρί
αρχον Κράτος τής Κύπρου, κατά παράβασιν τού Καταστατικού τού ΟΗΕ καί παν
τός διεθνούς κανόνος δικαίου καί ήθικής.
'Ο ’Οργανισμός 'Ηνωμένων Εθνών,
έν άντιθέσει πρός τήν Κοινωνίαν τών
Εθνών, διαθέτει τήν δύναμιν καί τά μέσα
πρός έπιβολήν τής διαταραχθείσης διε
θνούς έννόμου τάξεως. 'Ως έλέχθη άνωτέ
ρω, τό άρθρον 42 τού Κεφαλαίου 7 τού
Καταστατικού Χάρτου αύτοΰ, έξουσιοδοτεϊ τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας, δπως άναλάβη τελεσφόρα μέτρα, έν περιπτώσει
άνεπαρκείας τών ειρηνικών τοιούτων, πρός
διατήρησιν ή άποκατάστασιν τής διεθνούς
ειρήνης καί άσφαλείας. Τά μέτρα ταΰτα
συνίστανται είς δράσιν άπό άέρος, θαλάσ
σης καί ξηράς, είς_στρατιωτικάς έπιδείξεις,
άποκλεισμόν καί άλλας έπιχειρήσεις έκ
μέρους τών Δυνάμεων τού Διεθνούς ’Ορ
γανισμού. 'Ο ΟΗΕ, ούδέν τών μέτρων
τούτων έφήρμοσε διά τήν σωτηρίαν τής
Κύπρου. Ή παράλειψις είναι άπογοητευτική καί ίσως καταστροφική δι’ αύτόν τού
τον τόν Διεθνή ’Οργανισμόν, έάν δέν έξευρεθή λύσις τοϋ Κυπριακού προβλήματος
ύπό τού έν λόγω Παγκοσμίου ’Οργανισμού.
'Ο ιδρυτής τής Κοινωνίας τών Εθνών,
καί Πρόεδρος τών Η ΠΑ κατά τόν Α’
Παγκόσμιον Πόλεμον, W. WILSON, ήθε
λε νά είναι αΰτη τό Δικαστήριον τής Κοινής
Γνώμης, είς δ ή συνείδησις τού Κόσμου θά
ήδύνατο νά έκδώση τήν έτυμηγορίαν της.
Τό αύτό έτόνισεν καί ό ’Αμερικανός γερου
σιαστής VANDENBERG, χαρακτηρίσας
τόν ΟΗΕ «τόπον συγκεντρώσεως τής
ύφηλίου» δυνάμενον ν’ άσκήση έπιρροήν
πρός όφελος τής ειρήνης.
’Επί τού προκειμένου ή έτυμηγορία τού
ΟΗΕ έξεδόθη καί είναι καταδικαστική
διά τήν Τουρκίαν. Ή τουρκική δμως ίτα-

σει της έλ,ευθέρας παραδοχής έκ μέρους τοϋ
λαοΰ, ό όποιος κατοικεί έπί τοϋ εδάφους
τούτου». (22)
Διά τον Κυπριακόν Λαόν, δέν έφηρμόσθη ή άρχή τής Αύτοδιαθέσεως τών Λαών,
διδαχθεΐσα ΰπό ένός ’Αμερικανού Προέ
δρου καί λησμονηθεϊσα ύπό τής Πατρίδος
του, τής όποιας ή θέσις είς τήν Κυπριακήν
ύπόθεσιν προύξένησεν, έκτος τών άλλων
δεινών, καί βαθεϊαν άπογοήτευσιν..
’Αλλά, διά νά μεταχειρισθώμεν καί
πάλιν τήν φράσιν τοϋ Γούδρου Ούίλσων.
(23).
«...Μόνον εκείνοι, οΐτινες είναι άγνωστικισταί τοϋ κόσμου δύνανται νά πιστεύ
ουν, ότι Sv έθνος, έστω καί τόσον μέγα,
όσον αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερι
κής, δύναται νά σταθή μόνον του καί νά
διαδραματίση μοναδικόν ρόλον (TO PLAT
A SINGLE PA R T ) είς τήν ιστορίαν τοϋ
άνθρωπίνου γένους.
Εϊμεθα συνεταίροι (PA RTN ERS) τοϋ
λοιπού κόσμου είς ό,τι άφορα είς τήν εδα
φικήν άκεραιότητα καί πολιτικήν άνεξαρτησίαν τών άλλ.ων».

μότης άποδεικνύει ότι μία άπόφασις τοϋ
Διεθνούς ’Οργανισμού δέν άρκεΐ να είναι
καταδικαστική, άλλα καί άποτελεσματική,
διότι είς τήν άντίθετον περίπτωσιν θά είναι
καταδικαστική δι’ αύτόν τοϋτον τον Διεθνή
Όργανισμόν, δηλαδή τον ΟΗΕ, τοϋ όποιου
αί άποφάσεις άπεδείχθη, μέχρι σήμερον,
ότι ρίπτονται είς τον κάλαθον των άχρη
στων.
Τό κυπριακόν δράμα μας ύπενθυμίζει
τούς λόγους τοϋ Προέδρου των Η Π Α
Γούδρου Ούίλσων, καθ’ οΰς:
«Οί Λαοί καί αί έπαρχίαι δέν πρέπει να
τυγχάνουν καπηλείας καί να διακυβεύων-
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—Προχτές τό βράδυ τήν είχα άράξει
λάσκα καί πολυθρονάτα μπροστά στην
Τελεμπανιστήρα. Δηλαδής τήν τελεόραση
δπως τήν λένε περί διά γραμμάτων.
Έκανα χάζι ένα άστεράτο σερίφη και
πέντε —έξ σαΐνια μέ άλόγατα και σι
δερικά στο χέρι καθώς τρέχανε άπάνω
—κάτω καί άφαλοκόβανε κάτι μασκαρεμένους μόρτες πού είχανε χτυπήσει το
μπεζαχτά σέ μιά Τράπεζα κατά Τέξας
μεριά, καί πηγαίνανε νά γίνουν της άφαν
της μέ τον ξένο παρά στο χέρι. Τότες ήτανε πού πήγε νά μοϋ τό χαλάση ή κεριά jxou.
Θρασύβουλα ξέρεις δτι πλησιάζουν οί
γιορτές; μοϋ βγαίνει άνευ προοειδοποίησι. Μέσα μου άνάψανε τότες δλα τά λαμπά
κια τής τσατίλας. Είπα νά τό γυρίσω στό
σαματά άλλά στό φινάλε έκανα μπράκ
ένεκα τό θέαμα. "Οταν πιά τελείωσε ή
ταινία καί αρχίσανε οί ρεκλάμες περί σαπουνόσκονες, τσιχλόφουσκες, αλοιφές γιά
τούς κάλους καί τά τοιαϋτα, μέ ρωτάει ή
κερία μου:
Ρέ Θρασύβουλα είχες κάνει λέπι τό
βλέφαρο ένεκα τό έργο ή στό επί τούτου
μοϋ παρίστανες τό βαρύ πεπόνι;
—Χαμήλωσε τήν έντασι καί έξηγήσου
στό δμορφο προτοΰ γίνωμε μανταλλάκια!
τής όρμάω στά ίσια.
«Θρασύβουλα ξέρεις δτι πλησιάζουν οι
γιορτές; Βγαίνει μέ τό ίδιο ζάρι εκείνη.
—Γιορτές είναι καί άστες νά πλησιάζουν.
Δέν είναι αύτοκίνητα γιά νά μάς φάνε
λάχανο εκτός διάβασι πεζών καί μέ έρυθρό
φως. Ά —πάγαινε τώρα νά ρίξης τουμποφλό στον νεροχύτη καί παράτα με
ήσυχο τής είπα γεμάτος ζωχάδα. Ρέ
μυστήρια φτιάξη πού είναι αί γυναΐκαι...
"Αν ήμουνα ρέστος άπό κονόμι θάλεγα
πώς καλά σοΰ τά λέει ρέ Θρασύβουλα γιατί
έτσι δπως κατάντησες φτωχός μπατήρης,
είσαι πιο στεγνός καί άπό τά φρεσκοψημένα κουλούρια...’Ενώ τώρα...Δόξα τώ
Θεω άπό δλα ύπάρχουν. ’Ακόμα καί παραδάκι ρεζέρβα γιά νά κάνωμε χαρτοΰρες.
Τουτέστιν νά κολλάμε χονδρό χαρτονόμι
σμα στή μάπα τοΰ πάσα ένα άσίκη μπου
ζουξή δταν μάς άνεβάζη τόν σεβντά ένεκα
τό βαρύ άσμα. Έ τσ ι είναι γιά. Γιορτές
άνευ ξεφάντωμα σέ μπουζούκια μέ ασή
κωτη διπλοπενιά σοΰ φέρνουν χλίψη καί
άπορπισία δπως ή συννεφιασμένη Κυριακή
τοΰ Τσιτσάνη. Νομίζω;

Στό δίμηνο' Δεκεμβρίου—’Ιανουάριου
δημιουργεΐται μιά αλυσίδα άπό άλλεπάλληλες έορτές. Είπα τήν λέξι άλυσσίδα
καί Θυμήθηκα μιά δυσάρεστη περιπέ
τεια μέ τήν άνεψιά μου τήν Σπυριδούλα
πού γιόρταζε προχθές. ’Από μιά ξβδομάδα
πριν ή άξιαγάπητη γυναικούλα μου έξέφρασε τήν επιθυμία νά τής κάνωμε δώρο ένα
μονόπετρο. ’Εγώ πάλι έπέμενα δτι μιά χρυ
σή ταύτότητα μέ χοντρή άλυσίδα θά
ήταν τό καλύτερο δώρο γιά τήν ήλικία της.
Τελικά έπεκράτησε ή δική μου γνώμη πού
είχε δμως μοιραία άποτελέσματα. Τήν
επομένη κιόλας τής γιορτής τής άνεψιάς
μου δέχθηκα ένα ολόκληρο άνδοδοχεϊο στό
κεφάλι άπό τήν έξαργιωμένη γυναικούλα
μου. Ό άφιλότιμος ό χρυσοχόος άντί γιά
«Σπυριδούλα» έγραψε επάνω στήν ταύτό
τητα τό όνομα «Κούλα». "Οσο δμως καί
αν προσπάθησα, στάθηκε αδύνατον νά
πεισθή ή γυναικούλα μου δτι δέν είχα παραγγείλει χρυσές ταυτότητες γιά δύο δια
φορετικές γυναίκες. Καί τι δέν μοϋ είπε....
Μέ άπεκάλεσε Καζανόβα έλεεινής μορφής,
άπιστο, τύραννο, σαδιστή, καί τόσα άλλα.
Τά άκουσα δλα άμίλητος καί μέ ψυχική
συντριβή, γιά τήν δοκιμασία πού περνούσε
έξ αιτίας μου. ’Αλλά νά δήτε πόσο πονηρός
είμαι καί έγώ. Τής χάρισα ένα θαυμάσιο
μπριγιάν καί έτσι έξαγόρασα τήν δικαιο
λογημένη άγανάκτησί της. ’Αλλά δέν
σταμάτησα έδώ. Γιά νά άποκαταστήσω
όριστικώς τήν οικιακή μου γαλήνη κατέ
στρωσα προς χάριν της ένα καταπληκτικό
σχέδιο γιά τις γιορτές πού έρχονται. Τό
πρόγραμμα αύτό τών έκπλήξεων τό κρατάω γιά λόγους εύνοήτους μυστικό. Ή
γυναικούλα μου δμως κάτι έχει μυριστή.
Γι’ αύτό κάθε φορά μέ ρωτάει:
—Ίλαρίων γιατί χαμογελάς μονάχος
σου σάν χάνος;
Ποΰ νά ξέρη δμως δτι γελάω πλημμυρι
σμένος άπό ευτυχία γιά τις έορταστικές
έκπλήξεις πού ετοιμάζω...Άλλες φορές
πάλι τήν στενοχωρώ μέ τό άμίλητο καί
θλιμμένο ΰφος μου. Τότε είναι πού ξεσπάει.
—Ίλαρίων τί σ’ έπιασε καί μέ κοιτάς
σάν μποΰφος; μέ ρωτάει άγανακτισμένη.
Ά ν ήξερε δμως δτι τρέμω στήν σκέψι
μήπως ναυαγήση τό θαυμάσιο σχέδιό μου
δέν θά μέ ρωτοΰσε.,.Αύτά.

Θρασύβουλος Κάργας

’ Ιλαρίων Σύξυλος

—Ά ν άκουσα καλώς κύριε Σωτηράκη
μέ· ρώτησες τί πρόγραμμα έχω γιά τις
γιορτές πού έρχονται. Κανονικά θά έπρεπε
νά σέ έξαποστείλω· άν τ λα ιβάνεσαι ύπο έτω ποΰ εννοώ. Γιατί είναι ή όγδόη ή ή
ένάτη φορά πού άκούω τήν βλακώδη αύτή
έρώτησι σέ διάστημα μιοξς έβδομάδος. Μή
μοΰ πής τώρα δτι είμαι υποχρεωμένος νά
σοΰ εγχειρίσω ειδική έγγραφη άναφορά
ώστε νά έχης πλήρη ένημέρωσι περί τοΰ τί
θά άγοράσω, τί θά φάω, τί θά πιώ καί ποΰ
θά πάω τά Χριστούγεννα καί τήν Πρωτο
χρονιά. Πολύ φοβάμαι κύριε Σωτηράκη
δτι έχεις άνάγκη ιατρικής παρακολουθήσεως. Γ ιατί αύτό πού μέ ρωτάς δέν προέρ
χεται άπό ενδιαφέρον, άλλά άπό νοσηρή
περιέργεια. Πώς είπες; Ρωτάς άπό συνή
θεια; Νά τήν βράσω έγώ αύτή τήν συνήθεια!
..."Ωρα είναι νά μοΰ πής δτι έχει γίνει τής
μόδας νά άνακοινώνωνται καί άπό τόν
ήμερήσιο τύπο οί έορταστικές προετοιμα
σίες κάθε οικογένειας. ’Άφησε με καλέ μου
άνθρωπε στήν δυστυχία μου. Μοΰ είναι
άρκετή ή έπίμονη άνάκρισις άπό τήν γυ
ναίκα μου. Νύχτα μέρα μοΰ τριβελίζει τό
μυαλό μέ τις ίδιες, έρωτήσεις. Ευλάμπιε
ποΰ θά κάνωμε ρεβεγιόν; Ευλάμπιε τί θά
φορέσω τις γιορτές; Εύλάμπιε τί δώρο θά
κάνωμε στήν γιορτή τοΰ κυρίου Χρήστου
Καρακουδούνογλου; Εύλάμπιε θά άγοράσωμε έφέτος καινούργιο δέντρο; Ευλάμπιε
θά μάς φτάσουν οί δύο γαλοποΰλες; Ευλά
μπιε τό ένα, Εύλάμπιε τό άλλο πού νά
μοΰρθη ταμπλάς καί νά κουφαθώ γιά νά
μήν άκούω τή φωνή της. Δέν μέ ρώτησε
δμως ποτέ: Εύλάμπιε πώς θά άντιμετωτίσης τά σπρωξίματα καί τήν κλωτσοπατινάδα άπό τόν άνθρώπινο συρφετό στούς
δρόμους; Θ’ άντέξουν τά νεΰρα σου τις
παραμονές τών Χριστουγέννων καί τής
Πρωτοχρονιάς δταν θά παρελάσουν άπό
τήν είσοδο τοΰ σπιτιοΰ σου δεκάδες
μαντράχαλοι γιά νά σοΰ ποΰν τά κάλλαντα
μέ γραμμόφωνα, κλαρίνα, νταούλια, τρουμπέτες καί πίπιζες; Πώς θά άνεχθής τόσες
γελοίες φάτσες στις έπισκέψεις πού θά
κάνωμε; Πώς θά άντιδράσεις δταν θά
ίδής τήν πεθερά σου νά κουβαλιέται' άπό
τήν προπαραμονή τών Χριστουγέννων;
Μέ τί κουράγιο θά τήν φιλήσης στό φτιασιδωμένο μάγουλο μέ τις άπαίσιες κρεατοελιές;
Αύτά καί μή χειρότερα.
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ΑΜΕΣΟΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ
—Πάρτε παρακαλώ τό 634....Είναι μία
άποθήκη ξυλείας. Σέ δποιον σηκώσει τό
άκουστικό πήτε πώς τηλεφωνεί ό Α.Β. καί
ζητάει νάρθουν έδώ μ’ ένα αυτοκίνητο γιατί
είναι μεγάλη άνάγκη...

"Ε Ν I Τ Α Η Τ A Ν Ε„
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΜΙ ΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ή ύπόθεσις πού θά έξιστορήσωμε α
πασχόλησε προ ήμερων τύ Κέντρον ’Αμέ
σου Έπεμβάσεως ’Αμαρουσίου. Ή ώρα
ήταν 3.17' μετά τά μεσάνυχτα, δταν χτύ
πησε το τηλέφωνο. ’Από την άλ)η άκρη
του σύρματος άκούστηκε μιά κουρασμένη
ανδρική φωνή πού ζητούσε λίγο... νερό.
Πώς είπατε κύριε; ρώτησε ό τηλεφωνη
τή?·
—Λίγο νερό παιδί μου... έπανέλαβε ή
ίδια φωνή. Είμαι ήλικιωμένος καί δέν
μπορώ νά βγώ άπό τό διαμέρισμά μου
αύτή τήν ώρα...
—Έ χετε δηλαδή άνάγκη άπό είδικό
έμφιαλωμένο νερό;
—’Ό χι ένα ποτήρι κοινό νερό ζητάω.
Έ χ ε ι σταματήσει ή ύδροπαροχή στήν πο
λυκατοικία μας καί βασανίζομαι άπό τήν
δίψα... Νά μέ συμπαθάτε, άλλά δέν έχω
κανένα νά μέ βοηθήση. Ζώ ολομόναχος....
—Μείνετε ήσυχος καί θάρθωμε αμέσως,
είπε ό τηλεφωνητής.
—’Άντε ναχετε τήν ευχή μου καλά μου
παιδιά συμπλήρωσε, ό ήλικιωμένος κύ
ριος καί κατέβασε τό άκουστικό.
Σέ λίγα λεπτά οί άνδρες ενός περιπολι
κού μετέφεραν στο διαμέρισμα τού διψασμένου άνθρώπου μιά καράφα μέ νερό πού
είχαν δανειστή άπό κάποιο νυκτερινό
κέντρο. Γιά μιά ακόμη φορά ή ’Άμεσος
Έπέμβασις τής Χωροφυλακής είχε ση
μειώσει «άριστα» στήν μεγάλη κοινωνική
άποστολή της. Τό γνωστό μας σύνθημα
«εις τήν υπηρεσίαν τού πολίτου» έπιβεβαιώθηκε καί μέ αύτό τό άπλό περιστατικό
πού έκ πρώτης δψεως φαίνεται διασκεδαστικό. Στο βάθος του όμως κρύβει μιά
μεγάλη άλήθεια: Τον ψυχικό δεσμό πού
ύπάρχει μεταξύ πολιτών καί Χωροφυλα’ κής. Χαλάλι λοιπόν οί κόποι καί τά ξενύχτια μας..,

★ ★
’Αναστατώθηκε εκείνο τό πρωί τό
Κέντρον ’Αμέσου Έπεμβάσεως ’Αμαρου
σίου. Αιτία: Ή ξαφνική έξαφάνισις ένός
μικρού άγοριοϋ λίγα λεπτά πριν ξεκινήση γιά τό Σχολείο του. Είχαν κινητοποιηθή
δύο περιπολικά δταν ή μητέρα του ξαναπήρε
τηλέφωνο γιά νά άναγγείλη δτι τό παιδί
της βρέθηκε.
—Ευχαριστούμε πού μας πήρατε κυρία
μου είπε ό τηλεφωνητής. Θά δώσωμε
έντολή νά σταματήσουν οί άναζητήσεις...
—’Ό χι σας παρακαλώ. Είναι άνάγκη
νάρθη άμέσως εδώ ένα περιπολικό. Ό γιός

μου βρέθηκε άλλά...
—Τού συνέβη μήπως κανένα άτύχημα;
τήν διέκοψε γεμάτος άνησυχία ό τηλεφω
νητής.
—’Ό χι άλλά φοβάμαι δτι μπορεί νά τού
συμβή.
—Δηλαδή;
—’Επειδή δέν θέλει νά πάη στο Σχολείο
έχει άνεβή σ’ ένα πεύκο. ’Απειλεί μάλιστα
δτι θά πέση άπό εκεί άν ειδοποιήσω τον
μπαμπά του ή τύν δάσκαλο. Κάνετε κάτι
καλοί μου άνθρωποι...
"Οταν τό πλήρωμα ένός περιπολικού
έφθασε έπί τόπου, ή γειτονιά είχε άναστατωθή. Ό πεισματάρης μπόμπιρας
έμενε άσυγκίνητος καί άμετακίνητος στήν
θέσι του. Τελικά οί Χωροφύλακες τον....
περισυνέλεξαν άφού προηγουμένως τού
ύποσχέθηκαν δτι: Θά μεσολαβήσουν ώστε
νά άποφύγη τό ξύλο άπό τούς γονείς του,
καί θά τον μεταφέρουν γιά λόγους... άσφαλείας μέ τό περιπολικό μέχρι τό Σχολείο
του. Ή «συμφωνία κυρίων» τηρήθηκε μέ
άπόλυτη άκρίβεια. Ό άτίθασος μικρός
άμίλητος καί καμαρωτός στρογγυλοκάθησε
στο πρώτο κάθισμα τού περιπολικού κοι
τάζοντας μέ σημασία
τούς
άλλους
μπό .πιρες πού τον έβλεπαν μέ φανερή
ζήλεια καθώς περιεργαζόταν τό ρα
διοτηλέφωνο. Τί σοΰ είναι τέλος πάντων
αυτά τά παιδιά...
Τά παληά χρόνια έβλεπαν Χωροφύλακα
καί πάγωναν άπό τον φόβο τους. Σήμερα
«τό συζητάνε» μαζί τους δπως οί μεγάλοι...
Μήπως τά παιδιά τού 74 δέν είναι δπως
λένε τόσο «τρομερά» άλλά άπλώς χρειά
ζονται κάποια ειδική μεταχείρησι;

★ ★
Ό νεαρός στάθηκε νευρικός καί άναποφάσιστος μπροστά στό περίπτερο.
—Ό κύριος παρακαλώ; ρώτησε μέ
εύγένεια ό ήλικιωμένος περιπτεράς.
—Θέλω νά κάνω ένα τηλεφώνημα, είπε
μέ κάποιο δισταγμό στήν φωνή του.
'Ορίστε έκεΐ είναι ή συσκευή.
—Ξέρετε., δέν μπορώ... δέν έχω....
—Χρήματα; Δέν πειράζει τηλεφωνήστε.
—Ό χι...δχι... έχω χρήματα...Τά χέρια
μου δμως είναι ............
«...Φαίνεται δτι είναι άνάπηρος...Δυστυ
χισμένο παιδί...» μουρμούρισε ό περιπτεράς καί άνασηκώθηκε άπό τό κάθισμά
του.
Πού θέλετε νά τηλεφωνήσετε κύριε; τον
ρώτησε καθώς σήκωνε τό άκουστικό
τής συσκευής.

Ό περιπτεράς έρριξε μιά περίεργη μα
τιά προς τον νεαρό, είδε,
καί...άνεπήδησε. Στά χέρια του ήταν περασμένες...
χειροπέδες (!)
—Βοήθεια! Ληστής!... δραπέτης....κα
κούργος ! φώναξε έντρομος καί έσπευσε
νά έξαφανισθή πίσω άπό τήν χαμηλή πόρτα
τού περιπτέρου. Μαζεύτηκε κόσμος... Στα
μάτησαν περαστικά αυτοκίνητα... ’Ανα
στατώθηκε ή γειτονιά... Μαζί της άναστατώθηκε καί τό Κέντρον ’Αμέσου Έ πεμ
βάσεως ’Αμαρουσίου. Δέχθηκε περισ
σότερες άπό πενήντα τηλεφωνικές κλήσεις
πού είχαν τήν έξής περίπου στερεότυπη

άρχή·
—Ελάτε στήν όδό Β... Έ νας έπικίνδυνος
δραπέτης τριγυρίζει στήν γειτονιά μας...
Κάποιος μάλιστα πού φαινόταν περισσό
τερο ένημερωμένος άλλά καί τρομοκρα
τημένος έδωσε περισσότερα συγκλονιστι
κά στοιχεία.
—Γιά δνομα τού Θεού έλάτε!... είπε
λαχανιασμένος. Έ νας έπικίνδυνος δρα
πέτης φυλακών τραυμάτισε τον περίπτερά
τής γειτονιάς μας καί άπειλεί δτι θά σκοτώση δύο όμήρους πού έχει στά χέρια του
αν δέν τού διαθέσωμε χρήματα καί αυτο
κίνητο γιά νά ξεφύγη...
'Όταν έφθασαν έπί τόπου δύο περιπολι
κά, ένας πυκνός όμιλος άνθρώπων είχε
συγκεντρωθή έξω άπό τό περίπτερο. Πε
ριέργως δμως δλοι χαμογελούσαν. Οί
Χωροφύλακες δέν άργησαν νά γελάσουν
καί έκεΐνοι μέ τήν σειρά τους. Τί είχε
συμβή; 'Οπωσδήποτε κάτι τό άνεπανάληπτο στά χρονικά τής ’Αμέσου Έ πεμβά
σεως. Ό νεαρός έργαζόταν σέ μιά άποθήκη
ξυλείας. Καθώς άνασήκωνε μερικές σα
νίδες σέ μιά οικοδομή πού κατεδαφιζόταν,
βρήκε ένα ζευγάρι σκουριασμένες χειρο
πέδες ’Αγγλικού τύπου. Πώς βρέθηκαν
έκεϊ είναι άγνωστον. Ό εργοδότης του τόν
παρακίνησε νά τις παραδώση στό πλησιέστερο ’Αστυνομικό Τμήμα τής Χωροφυ
λακής. Έ νώ δμως βρισκόταν καθ’ οδόν
προς τό Τμήμα, τις πέρασε άπό περιέρ
γεια στά χέρια του. 'Όταν δοκίμασε νά
τις βγάλη στάθηκε άδύνατον. Οί χειροπέ
δες ήταν άπό τις λεγάμενες αύτόματες.
Αύτές δηλαδή πού άνοιγοκλείνουν μέ ειδι
κό κλειδί—βίδα. Σκουριασμένες καθώς
ήταν δέν άνοιγαν καί μάλιστα άπό άνθρωπο
άμύητο στά «μυστικά» τους. Τά υπόλοιπα
μάς είναι ήδη γνωστά. Καί ό έπίλογος:
Ό άθώος άλλά καί εκούσιος δεσμώτης ώδηγήθηκε στό πλησιέστερο ’Αστυνομικό
Τμήμα δπου μέ τήν βοήθεια κάποιας
πένσας έλευθερώθηκε άπό τά δύο σκου
ριασμένα.. βραχιόλια. Ά ν είχε πάη
έκεί άπό τήν άρχή δλα θά είχαν τελειώσει
χωρίς φασαρίες. Μέ άλλα λόγια δηλαδή
ό νεαρός αυτός ξυλουργός είχε πέσει σέ
μία φοβερή...πλάνη πού είχε έξέλιξι
φαρσοκωμωδίας....
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ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΣ . ... ΜΑΜΟΥΘ
Μία άξιοθρήνητη κατηγορία ανθρώπων της παρα
νομίας είναι οί φυγόποινοι. Είναι δηλαδή οί άνθρωποι,
πού όπως λέει καί ή ?ιέξις, ένώ έχουν παρανομήσει καί
θά πρέπει νά «πληρώσουν» γιαυτο, δεν έννοοϋν νά
συμφιλιωθούν μέ αυτή τήν ιδέα καί παίρνουν των όμματιών τους, κρυπτόμενος «νυχθημερόν», για νά άποφύγουν τήν ...τσιμπίδα τής Δικαιοσύνης. "Ενας τέτοιος
φυγόποινος—φάντασμα μέ πλούσιο κ α ί... συμπυκνω
μένο σέ λιποταξίες, άπατες, πλαστογραφίες (καί τά

ΚΑΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΛΑ .... ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ
’Αφού σέ παγκόσμια κλίμακα—καί σέ όλους τούς τό
νους—προπαγανδίζονται τά μέτρα λιτότητος καί περι
συλλογής, γιατί τάχα νά μή συμβή κάτι παρόμοιο καί
στον ...διαρρηκτικό τομέα. Αύτό ακριβώς έγινε, προσφάτως, σέ κωμόπολι τής Μακεδονίας, όπου έκανε τήν
έμφάνισί του πεπειραμένος κλέφτης—επιχειρηματίας
μέ ...τζίρο, ενός μόνον τριμήνου, μισού εκατομμυρίου...
αφορολογήτου. Ό Ι.Κ.Χ. συνελήφθη άπό τήν Χωρ]κή
τού Σταυρού Θεσ]νίκης, ύστερα άπό ένταντική παρακολούθησι καί άφοΰ προηγουμένως διέπραξε «σωρεία
κλοπών» στήν Ν. ’Απολλωνία, Άσπροβάλτα, Περαία,
Α γ ία Τριάδα, Λαγκαδά κ.λ.π., κ.λ.π. άπ’ όπου συναπεκόμισε τό χρηματικόν ποσόν πού προαναφέραμε, σέ έλληνικά καί ξένα νομίσματα, καθώς καί διάφορα άλλα
είδη καί τιμαλφή, όπως φωτογραφικές μηχανές, μα
γνητόφωνα... είδη προικός καί άλλα. Ό δραστήριος
κλέφτης διέθετε μοτοποδήλατο γιά τις μετακινήσεις
του, τις όποιες πραγματοποιούσε κατά προτίμησι
ήμέρα, γιά νά μή δίνει ύποψίες στά όργανα ’Ασφαλείας.
"Οταν έφθανε στο χωριό, πού είχε έπιλέξει γιά στόχο,
παρουσιάζονταν σάν μικροπωλητής μέ τήν λιγοστή του
«πραμάτια» σέ..λευκά είδη, καθώς καί σέ άλλα παρό
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τούτοις όμοια καί παρόμοια) ένεργητικό, συνελήφθη
στήν Άργυρούπολι άπό το Τμήμα ’Ασφαλείας Χωρο
φυλακής τής περιοχής καί έτσι τερματίσθηκε το άμαρτωλο παρελθόν τού Χ.Κ. ή Ψ . ή Β. ή Σ. κ.λ.π., κ.λ.π.
(Σταματούμε, γιατί μέ τά παρώνυμα καί τά ψευδώ
νυμα, πού τον κοσμούσαν, θά συμπληρώναμε τό κεί
μενο μέ όλα τά γράμματα τού ....’Αλφα—βηταρίου).
Αύτός, λοιπόν, ό ώριμος πενηντατεσσάρης, κατεζητεΐτο άπό τό 1954 μέ βούλευμα τού Διαρκούς Στρατο
δικείου ’Αθηνών γιά λιποταξία καί μέ μιά σειρά καταδικαστικών άποφάσεων, πού άπεκάλυπτάν μιά πλούσια
συγκομιδή παρανόμου δραστηριότητος. Γιά τήν ιστορία
άναφέρομε ότι ό ....«τύπος» είχε φιλοδωρηθή μέ τρία
έντάλματα των ’Ανακριτών ’Αθηνών καί Θεσ]νίκης
καί μέ δέκα τρεις ερήμην καταδικαστικές άποφάσεις,
πού προστέθηκαν σέ βάρος του άργότερα, γιά άπάτες
καί πλαστογραφίες. Τ ί νά πρωτοθαυμάση κανείς στον
δραστήριο φυγόποινο άπατεώνα, δέν ξέρει. 'Ο πω σ
δήποτε, όμως, θά πρέπει νά θαυμάζεται γιά τήν άπύθμενη, άφέλεια πού διέθετε, πιστεύοντας ότι μπορεί ανε
ξέλεγκτα νά παρανομή σ’ αύτό τον κόσμο, χωρίς νά
δίνη λόγο σέ κανένα. Νά, όμως πού έρχετάι κάποτε ή
τιμωρός Νέμεσις καί μέ τήν πύρινη ρομφαία της κατα
κεραυνώνει τούς άδικοπραγήσαντας, έστω καί αν έχει
περάσει ολόκληρη εικοσαετία άπό τήν ήμέρα τής πα
ρανομίας τους. Βλέπετα ή ίδια δέν πάσχει άπό άμνησία, άλλά ούτε καί μακροθυμία διαθέτει γιά τούς άδίστακτους κακοποιούς, πού δέν εννοούν νά θεραπευθούν
άπό τήν ανίατη υποτροπή, ή οποία έχει προσβάλλει τά...
νοσογόνα καί κακοποιά κύτταρα τού οργανισμού τους,
γιαυτο γίνεται—έστω καί άργά κάποτε—ή σωστική
διάγνωσις.

μοια είδη ρουχισμού καί ..ύποδήσεως.
Συνήθως «κτυποΰσε» σπίτια, άπό τά όποια έλλειπαν
οί ένοικοι καί έπαιρνε κατά προτίμησι, χρήματα καί
ίδη ρουχισμού άπό τά πιο καινούργια πού ήταν φυλα
γμένα στο μπαούλο. Τά φόρτωνε στο «μηχανάκι» του
καί εξαφανιζόταν γιά κάμποσο καιρό, ώστε νά μή δίνη
λαβή σέ ύποψίες, πού θά μπορούσαν νά τον μπλέξουν
σέ «δαιδαλώδεις άνακριτικούς κυκεώνες», όπως χαρα
κτηριστικά κατέθεσε στήν άποκαλυπτική του άπολογία
πού έκανε στήν ’Αστυνομία. Ά π ό τήν ένεργηθεϊσαν
στο σπίτι του έρευνα, άπεκαλύφθη τό δεύτερο καί τε
λευταίο μέρος τής ύποθέσεως μέ τήν άνεύρεσι καί κατάσχεσι τών κλοπιμαίων, πού κάθε άλλο παρά εύκαταφρόνητα ήταν. Βρέθηκε λοιπόν, ένα χαρτόδεμα μέ 290.
000 δραχμές, ένα βιβλιάριο Τραπέζης μέ καθατέσεις
110.000 δρχμ. καίτά διάφορα είδη πού προαναφέραμε.
Οί διαπιστώσεις μας άπό τήν όλη ύπόθεσι είναι ότι ό
δράστης—επιχειρηματίας —διαπνεόταν άπό πνεύμα
οικονομίας, λιτότητος καί...περισυλλογής καί δέν έρρεπε στις σπάταλες διασκεδάσεις, όπως ή πλειοψηφία
τών συναδέλφων του. Αύτό, οπωσδήποτε, είναι ένα
θετικό προσόν, γιαυτο καί εμείς τού εύχόμεθα—μέ τήν
σειρά μας—νά συνετισθή στήν φυλακή, ώστε όταν μέ
τό καλό βγή νά επίδειξη τό ίδιο πνεύμα λιτότητος,
άλλά—προς Θεού !—γιά τό δικό του καλό πρώτα καί
τού κοινωνικού συνόλου γενικώτερα.

Α ΠΑ Τ Ε Ω ΝΩ Ν . . .

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ

Οί άπατεώνες «σκαρφίζονται» τούς πιο άπίθανους
τρόπους, για νά επιτύχουν τον (αντικειμενικό τους στό
χο, ό όποιος άποβλέπει—σύμφωνα μέ τήν οικονομική
opoXo^ ία-στήν..εισοδηματική μεγιστοποίησι καί στήν...
διεύρυνσι τής χρηματικής τους επιφάνειας. Οί τρόποι καί
τά μέσα πού χρησιμοποιούν είναι, όμολογουμένως, πρω
τότυπα καί καταπληκτικά καί θά μπορούσαν, μέ πολ
λή εύκολία, νά καταλάβουν επίζηλη θέσι στο..«χώρο»
των επαναστατικών επινοήσεων τής εποχής μας. Μιά
τέτοια άγορανομική έμπνευσις—έπινόησις παρουσιάσθηκε τελευταία στο Βόλο καί όπως μας πληροφορεί
ή σχετική έγγραφή τού Βιβλίου ’Αδικημάτων καί
Συμβάντων τής Υπηρεσίας ’Αγορανομίας τής πόλεως,
έχει όλα τά ένδιαφέροντα στοιχεία τής πρωτοτυπίας
καί τής άδίστακτης νοοτροπίας ώρισμένων, οί όποιοι
πιστεύουν ότι πρέπει οπωσδήποτε νά πλουτίσουν σ’
αυτή τήν ζωή, πατώντας έπί πτωμάτων, έκμεταλλευόμενοι τήν άγνοια ή τήν άφέλεια τών συνανθρώπων τους.
"Υστερα άπό στενή παρακολούθησι τού παντοπώλη
Α.Β.Α. οί άνδρες Χωρ]κής τής ’Αγορανομίας Βόλου,'
κατώρθωσαν νά έντοπίσουν έργαστήριον νοθεύσεως

ΚΛΕΦΤΗΣ

ΓΡ ΑΜΜΑΤΟ (ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΣ)

Στήν σημερινή έποχή τών ειδικεύσεων καί έξειδικεύσεων ή μόρφωσις είναι άναγκαία άκόμη καί στούς
κακοποιούς, οί όποιοι δέν μπορούν, χωρίς αύτή νά
κάνουν σωστά, άνετα καί άποδοτικά τήν.,.δουλιά τους.
Τρανή καί έπιβεβαιωτική αυτού άπόδειξις είναι ή
περίπτωσις, πού δανειζόμαστε άπό τήν σχετική έγγρα
φή τού βιβλίου Συμβάντων τής 'Υποδ]νσεως ’Ασφα
λείας Χωρ]κής Θεσ]νίκης. 'Ο Ι.Γ.Δ. ήταν βασικά
μικροδιαρρήκτης μέ άρκετά «βεβαρυμένο» παρελθόν,
πού ήθελε όμως νά πετύχη τό στόχο του καί νά «πιάση
τήν καλή» μέ μιά μεγάλη καί..προσοδοφόρα δουλιά,
τερματίζοντας έτσι τήν έπικίνδυνη διαρρηκτική του
καρριέρα, ή όποια θά τού είχε στο μεταξύ άποφέρει πολ
λά καί καλά κέρδη, πού θά τού έξασφάλιζαν νά ζήση
μέ άνεσι τά υπόλοιπα χρόνια τής ζωής του. Σκέφθηκε,
λοιπόν, στά πενήντα του νά ...«χτυπήση» τήν πλούσια
λεία, όταν τού δινόταν ή κατάλληλη ευκαιρία, γιαυτό
καί καραδοκούσε τήν στιγμή, πού θά εόρισκε τό μεγάλο
θύμα. "Υστερα άπό άγρυπνη παρακολούθησι τών
μεγάλων ξενοδοχείων τής πόλεως καί ιδιαίτερα τών
πολυτελών «ρεσεψιών», πού υποδέχονταν τούς έρχό-

έλαιολάδου μέ βαμβακέλαιον, τό όποιον λειτουργούσε
επάνω στο πατάρι τού παντοπωλείου αου καί νά συλλάβουν τον φανοποιόν Δ.Γ.Κ ., συνεργάτην καί συνένο
χον τού παντοπώλη.
'Η νόθευσις γινόταν άργά τό βράδυ τών ήμ'.ερ
γασίμων ήμερών, πού τά καταστήματα ήταν κλειστά
ώστε νά μή κινούνται υποψίες στούς περίοικους καί
στά όργανα τής Άγορανομικής υπηρεσίας. Στο πατάρι
βρέθηκαν καί κατασχέθηκαν όλα τά σύνεργα τής
δουλιάς (πένσες, ψαλλίδια, φλόγιστρα, κομμάτια τσί
γκου, κασσιτέρου (καλάί), χωνιά, χιλιόλιτρα) καί μαζύ μ’ αυτά οκτώ (8) δοχεία έλαιόλαδο, νοθευμένο μέ
βαμβακέλαιο σέ ποσοστό 62 — 79% καθώς επίσης καί
πλαστικές φιάλες γεμάτες βαμβακέλαιο, πού προορι
ζόταν γιά τήν νοθεία. Τί νά πρωτοθαυμάση καί τι νά
μυκτηρίση κανείς άπό τήν όλη ύπόθεσι; είναι τρομερά
δύσκολο, μιά καί οί πρωταγωνιστές, σάν «μαιτρ» τής
άτσιδοσύνης, διέθεταν άναμφισβήτητα προσόντα, μέ τά
όποια μάλιστα θά μπορούσαν νά σταδιοδρομήσουν
σάν επιτυχημένοι έπαγγελματίες ή ακόμη καί σάν...
εφευρέτες. ’Αντίθετα προτίμησαν τό ταλέντο τους νά τό
χρησιμοποιήσουν γιά τήν φοβερή καί άπάνθρωπη πα 
ρανομία, η όποια τούς «άνέδειξε» μέν άλλά σάν «μαιτρ»
τού κακού καί τής συμφοράς

μενους γιά «μπίζνες» ή γιά άλλες παρεμφερείς έργασίες μεγαλόσχημους χρυσοκάνθαρους (ήμεδαπούς καί
άλλοδαπούς), έντόπισε τό θύμα του. Κρατούσε μεγάλο,
παχύ καί βαρύ χαρτοφύλακα, τον όποιον άφηνε—ή
σωστότερα πετοΰσε σέ καμιά άδεια πολυθρόνα, όση ώρα
θά άπολάμβανε τό ούίσκυ του (μετά ή άνευ σόδας),
χωμένος μέ πολλή άνεσι στήν άναπαυτική πολυθρόνα.
Γιά δυο μέρες γίνονταν τά ίδια άκριβώς πράγματα,
γιαυτό καί τήν τρίτη άποφάσισε νά δράση. Τήν στιγμή
πού ή έκφωνήτρια τού ξενοδοχείου κάλεσε άπό τήν
μεγαφωνική συσκευή τον κύριον Τζώρτζ ΙΊε....
(άγγλικής καταγωγής) νά προσέλθη στο τηλέφωνο,
γιά νά συνδεθή μέ τό έξωτερικό, ό καραδοκών Ι.Γ.Δ .
μέ μιά άστραπτα ία κίνησι άρπαξε τον χαρτοφύλακα καί
έξαφανίσθηκε. Στο άντρο του, πού βρισκόταν σέ μακρυνή συνοικία τής πόλεως, άνοιξε τον χαρτοφύλακα
καί διαπίστωσε ότι περιείχε γραμματόσημα άξίας
800.000 δραχμών περίπου, 420 χάρτινες λίρες ’Α γ
γλίας καί 3000 ελληνικές δραχμές. ’Αφού πήρε τις
λίρες καί τά χρήματα, πέταξε στήν συνέχεια τον χαρτο
φύλακα μέ τά γραμματόσημα σέ κεντρική λεωφόρο τής
πόλεως. ’Εκεί βρέθηκε καί έρευνήθηκε άπό τήν ’Ασφά
λεια καί τήν Έγκληματολογική 'Υπηρεσία Χωρ]^ής
καί έπειτα άπό έξονυχιστική άνάκρισι έντοπίσθηκε ό
διαρρήκτης. 'Η σύλληψις καί ή ομολογία του ήταν τό
«κλού» τής ύποθέσεως. Άπεκάλυψε σειρά ολόκληρη
άπό μικροδιαρρήξεις καί μικροκλοπές, καθώς καί
τά μεγαλεπήβολα σχέδια πού είχε γιά τό μέλλον. Οί
άτυχίες, όμως, τού θλιβερού κλέφτη ήταν άπανωτές
καί άναπάντεχες, άλ.λά καί ή συγκομιδή, άπό τήν διαρρηκτική του δραστηριότητα ευτελής καί., άμελητέα.
Στήν συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωσι, άπό τήν όποιαν
περίμενε μεγάλα κέρδη, στάθηκε πολύ άτυχος, άφοΰ
λόγω παχυλής άγνοιας, πήρε τά.,.ψιλά καί άφησε τον
θησαυρό. Περίτρανα, λοιπόν, άποδεικνύεται αύτό πού
είπαμε στήν άρχή. "Οτι δηλαδή χρειάζεται μιά κάποια
μόρφωσις άκόμη καί γιά νά είσαι (στήν έποχή μας)
ένας κλέφτης τής προκοπής. Νομίζω;
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m a n s
M E o y rS
Καμαρώστε αύτά τα παιδιά!...
Αυτός ό τίτλος θά ταίριαζε περισσότερο
για έ'να τόσο εύχάριστο καί σημαντικό γε
γονός πού φιλοξενεί σήμερα ή όμορφη νεα
νική μας στήλη. Δέν ξέρομε έάν καταφέρα
με νά συγκεντρώσωμε έδώ δλα τα όνόματα
των παιδιών μας πού έπέτυχαν εφέτος σέ
διάφορες ’Ανώτατες Σχολές. ’Άν δέν άναφέραμε κάποιο ονομα έπιτυχόντος ή έπιτυχούσης, αύτό δέν πρέπει νά άποδοθή σέ
συντακτικό ή τυπογραφικό λάθος, άλλα σέ
άκούσια παράλειψι δλων εκείνων τούς
οποίους ρωτήσαμε νά μας πληροφορήσουν
ποιά άπό τά παιδιά γονέων —μελών της
Μεγάλης Οικογένειας της Χωροφυλακής,
πήραν εφέτος τό πολυπόθητο εισιτήριο
γιά τις διάφορες ’Ανώτατες Σχολές. Δέν
νομίζομε δτι θά ύπάρξουν παράπονα έπειδή άφιερώνομε ολόκληρη την στήλη γιά τα
παιδιά τής Χωροφυλακής. Αύτό δπως θά
έλεγε κανείς συμβαίνει «κατά συνθήκην».
’Άν έξαιρέσωμε τήν σημερινή στήλη, δλες
οί άλλες προηγούμενες έχουν ποικίλο περι
εχόμενο. ’Άλλωστε αύτή είναι ή βασική
άρχή μας: Νά καταχωρούμε σ’ αύτές τις
δύο σελίδες δ,τι δήποτε έχει σχέσι μέ τήν
νεανική δραστηριότητα δπως άκριβώς τήν
παρακολουθούμε ή μας τήν γνωστοποιούν
κάθε φορά οί φίλοι μας μέ έπιστολές καί
φωτογραφίες. ’Επιθυμία μας ήταν νά
δημοσιεύσωμε δλες τις φωτογραφίες τών
άγοριών καί κόριτσιών μας πού πέτυχαν
στις διάφορες Σχολές. ’Αλλά δπως βλέ
πετε ό διαθέσιμος χώρος είναι περιωρισμένος. Έ τσ ι άναγκασθήκαμε έκ τών
πραγμάτων νά δημοσιεύσωμε τις φωτο
γραφίες εκείνων οι όποιοι κατέλαβαν μιά
άπό τις πρώτες θέσεις; ’Ά ν υπάρχουν έπιτυχόντες σέ διάφορες πρώτες θέσεις άλλά
παρά ταΰτα δέν άναφέρονται τυπογραφικώς καί ...φωτογραφικώς, αύτό σημαίνει
δτι άγνοούσαμε τό γεγονός.Λυπούμεθα είλικρινά πού δέν είχαμε τόν χρόνο γιά νά
έξακριβώσωμε τά στοιχεία τών έπιτυχόν-
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των παιδιών άποστράτων ’Αξιωματικών.
Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων. Ω σ 
τόσο δμως είχαμε τήν χαρά νά πληροφορηθοΰμε τήν επιτυχία τής δεσποινίδος ’Αλε
ξάνδρας Παπαδοπούλου (5η είς Νομικήν
’Αθηνών) κόρης τού ‘Υποστρατήγου Χω
ροφυλακής έ. ά. κ. Γεωργίου Παπαδοπού
λου ό όποιος διετέλεσε καί άμεσος προϊ
στάμενός μας κατά τό πρόσφατο παρελθόν.
’Επίσης καί τήν επιτυχία είς τήν Σχολήν
’Αξιωματικών Χωρ]κής τών Μποζίκη
Κων]νου τού Νικολάου (υιού ’Ενωμοτάρ
χου έ. ά .), Μπέτσιου Νικολάου τού Γεωρ
γίου (υιού Άνθ]ρχου έ. ά. πού έπέτυχε
έπίσης είς Πάντειον καί Στρατιωτικήν
Σχολήν Ά ξ]κώ ν Σωμάτων (Τμήμα Στρα
τολογικόν) Άναγνωστοπούλου Γεωργίου
τού Νικολάου (υιού Άνθ]στοΰ έ. ά. ) καί
Κουσουνή Σπυρίδωνος τού Γεωργίου
(υιού Ένωμ]ρχου έ. ά .). ’Επειδή συνηθί
ζομε νά βλέπωμε πάντα τούς άποστράτους
μέ τά ίδια δπως καί τούς έν ένεργεία
συναισθήματα σεβασμού καί έκτιμήσεως,
σπεύδομε νά άναγγείλωμε δτι εύχαρίστώς
θά δημοσιεύαμε στο έπόμενο τεύχος—άργόΈ ξ άριστερών πρός τά δεξιά :
Μποζίκης Κων]νος τού Νικο
λάου (υιός Ένωμ]ρχου έ. ά .) 1ος
είς Σχολήν ’Αξιωματικών Χωρ]κής
(κατηγορίας ιδιωτών).
Κωνσταντάκης Νικόλαος τού Δημητρίου (υιός ’Αντ]ρχου). Είσήχθη
είς Στρατιωτικήν Σχολήν ’Αξιωμα
τικών Σωμάτων (1ος είς ’Οδοντια
τρικόν Τμήμα καί 9ος είς ’Ιατρικόν).
Παπαδοπούλου ’Αλεξάνδρα τού
Γεωργίου (κόρη ‘Υποστρατήγου
Χωρ]κής έ. ά .) 5η είς Νομικήν
’Αθηνών.

I

>

ΠαπαγεωργΙου
Δημήτριος τοϋ Σταύ
ρου (υιός ’Ενωμοτάρχου)
1ος εις τήν Νομικήν Θεσσα
λονίκης , μέ βαθμόν άπολυτηρίου ίκ τοϋ Γυ
μνασίου 19,6.

τέρα τό θέμα απομακρύνεται σημαντικά
άπό την έπικα'ιρότητα-περιπτώσεις έπιτυχιών παιδιών άποστράτων καθώς καί
φωτογραφίες δσων έπέτυχαν στίς πρώτες
(τό τονίζομε αύτό) θέσεις. Ή δλη προσπάθειά μας δεν έχει τον χαρακτήρα προ
βολής, άλλα ήθικής ίκανοποιήσεως τών
έπιτυχόντων, ώς καί τών γονέων τους.
Αύτοί οί γονείς...’Αναρωτήθηκε ποτέ κα
νείς σέ πόσους κόπους καί θυσίες έχουν
ΰποβληθή αύτοί οί άνθρωποι; Δεκαοχτώ
ολόκληρα χρόνια περίμεναν την μεγάλη
αυτή στιγμή. Δεκαοχτώ χρόνια συνεχών
μετακινήσεων σέ διάφορα σημεία τής Ε π ι
κράτειας, δπου τούς καλοϋσε κάθε φορά
τό υπηρεσιακό καθήκον. ’Άν κρίνωμε δτι
ό μέσος χρόνος παραμονής στην ίδια Υ πη 
ρεσία κάθε ’Αξιωματικού Ύπαξιωματικοϋ ή Χωροφύλακος είναι 3—4 χρόνια,
αύτό σημαίνει δτι οί γονείς τών σημερινών
φιλοξενουμένων μας είχαν τούλαχιστον 4
υπηρεσιακές μετακινήσεις μέσα στά 18
αύτά χρόνια. ’Άν μάλιστα οί μεταθέσεις
Έ ξ άριστερών πρός τά δεξιά :
Θεοδώρογλου Χαρίκλεια τού Δη
μοσθένους (κόρη *Τπεν]ρχου) 10η
εις Γεωπονικήν Θεσσαλονίκης.
Κώτσης Κων]νος τού Χρήστου
(υιός Ύπεν]ρχου). ’Επέτυχε 3ος
εις Στρατιωτικήν Σχολήν ’Αξιω
ματικών Σωμάτων (Τμήμα ’Ιατρι
κής)
Κουσουνής Σπυρίδων τού Γεωρ
γίου (υιός Ένωμ]ρχου έ. ά.) πτυχιοϋχος Άνωτάτης ’Εμπορικής.
Είσήχθη εις τήν Σχολήν ’Αξιωμα
τικών Χωρ]κής.

Έ κ τώ ν άνω πρός τά κάτω :
Ρουσάκη Μαρία τοϋ Άριστοτέλους (κόρη Ένωμ]ρχου) 2α εις
Φυσικομαθηματικήν Θεσσαλονίκης
(Τμήμα Χημικόν).

•·
Ιΐατσωνάκης Φραγκίσκος τοϋ
Νικολάου (υίός’Ενωμ]ρχου) 8ος εις
Στρατιωτικήν Σχολήν Εύελπίδων.

Συρογιάννη Αικατερίνη τοϋ Θεο
δώρου (κόρη Άντισυνταγματάρχου)
20η εις Νομικήν ’Αθηνών.

συνέπεσε νά γίνουν δταν τά παιδιά αύτά
διέτρεχαν τήν μετανηπιακή ήλικία, είναι
εύκολο νά συμπεράνη κανείς τις προσπά
θειες πού κατέβαλλαν κάθε φορά γιά νά
προσαρμοσθοΰν στό καινούργιο τους Σχο
λικό περιβάλλον. ’Αλλά έμεις οί τής
Χωροφυλακής έχομε συνηθίσει νά ξεπερ
νάμε άποτελεσματικά δχι μόνο τις υπη
ρεσιακές, άλλά καί όποιεσδήποτε άλλες
αντιξοότητες. Τό γεγονός πάντως είναι
ένα καί άδιαφιλονίκητο: Πάντα εξασφαλί
ζομε μία καλή σταδιοδρομία γιά τά παιδιά
μας. Μαζί μέ τήν δυνατότητα γιά νά ζοϋν
(Συνέχεια είς τήν σελίδα 7 5 9 ).
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ΔΥΣΠΕΠΤΕΣ....
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ΚΛΟΠΕΣ

Τό κλεμμένο δακτυλίδι πού δέν μπόρεσε μέ άλλο τρόπο
νά. . . έξαφανίση ή λονδρέζα κλέπτρια, ούτε λίγο ούτε πολύ,
τό. . . κατάπιε—ή άθεόφοβη!..—μέ άποτέλεσμα νά άποδειχθή
άκτινοσκοπικώς ή ΰπαρξίς του στό στομάχι της, όταν μέ φρικτούς πόνους μετεφέρθη στό Νοσοκομείο. Είναι μιά άπό τις
σπάνιες περιπτώσεις «διακεκριμένης κλοπής», όπως θά έλεγαν
οί ποινικολόγοι καί τερπνής συνάμα θά συμπληρώναμε έμείς,
αύτή πού διαβάζομε στις άγγλικές έφημερίδες καί πού συνέβη
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τελευταία στό Λονδίνο. Ή ύπόθεσις ή όποια άπεκαλύφθη,
όπως είπαμε, άκτινολογικώς—καί όχι άνακριτικώς!—εχει
περίπου ώς έξης: Ή Λύν Χάρτ... σάν σύγχρονη, μοντέρνα
καί κοκέττα γυναίκα, ήθελε νά. . έμπλουτίση τήν «μπιζουτιέρα»
της μέ διάφορα κοσμήματα άξίας καί έπειδή δέν είχε χρήματα
άπεφάσισε—κατά διάφορα χρονικά διαστήματα—νά έπισκέπτεται «έναλλάξ» τά κοσμηματοπωλεία τής πόλεως. Μπήκε,
λοιπόν, σ’ ένα άπό τά κεντρικώτερα μέ άπώτερο σκοπό, όχι
γιά νά άγοράση έπί πληρωμή, αλλά γιά νά . . . σουφρώση τό
κόσμημα πού θά τής «κτυποΟσε στό μάτι». Μετά άπό τήν πρώ
τη (έποπτική!) ματιά τών προθηκών καί τών άλλων τμημάτων
τής έκθέσεως στάθηκε σέ ένα περίτεχνο δακτυλίδι πολλών
καρατιών καί σμαραγδιών, άλλά καί σπανίας τέχνης. Τό
έπεξεργάστηκε λεπτομερώς καί τό άπεθαύμασε μέ όλη της τήν
καρδιά, γιαυτό καί σκέφθηκε ότι δέν θά έπρεπε νά χρονοτριβή
μέ άσκοπες έρωτήσεις καί... άνατολίτικα παζάρια. Τό πήρε,
τό δοκίμασε, τ ό .. . ξαναδοκίμασε καί άφοϋ φόρεσε τά λευκά
γάντια της, (συμπλήρωμα τήςάλά — γκράν τουαλέττας της...)
άπεφάσισε ν ά .. . φύγη, «χωρίς νά διέλθη έκ τοΟ ταμείου». ΟΙ
άνδρες τής ’Ασφαλείας, όμως, πού περιπολοΰν καί συγχρόνως
έποπτεύουν τά καταστήματα τών. .. κινητών θησαυρών, ένετόπισαν άμέσως τήν. . . άπουσία του δακτυλιδιού άπό τήν προ
θήκη καί άπευθύνθηκαν στήν Χάρτ... σάν τό περισσότερο
ύποπτο άτομο. Αύτή μέ μιά άστραπιαία ταχυδακτυλουργική
κίνησι, άντί άλλης άπαντήσεως, κατάπιε τό δακτυλίδι μέ τά
διαμαντάκια καί τούς σαπφείρους, χωρίς νά γίνη άντιληπτή
άπό κανένα. Δυό μέρες, όμως, άργότερα είσήχθη έπειγόντως
στό νοσοκομείο μέ ισχυρούς πόνους στό στομάχι. ’Εκεί άπε
καλύφθη όλόκληρη—καί σ’ όλη της τήν έκτασι—ή άλήθεια.
Τό. . . περιπετειώδες δακτυλίδι, πού είχε κάνει φτερά άπό τήν
προθήκη τού χρυσοχοείου, «φιγουράριζε» μέ όλη τήν μεγα
λόπρεπη λάμψι του μέσα στό στομάχι τής Χάρτ. . . άνάμεσα
σέ «τόστ μέ ζαμπόν» καί.. . γαστρικά ύγρά. "Ατυχη στήν
κυριολεξία ή φιλάρεσκη κλέπτρια, ή όποια άπεκαλύφθη τόσο
άδοξα, άπό τήν ιατρική παρακολούθησι τού. .. γαστρεντερικοΰ της συστήματος, μιά καί τό κλεμμένο δακτυλίδι άπεδείχθη τρομερά δύσπεστο καί προξένησε—στήν δύσμοιρη!—
άθεράπευτη βαρυστομαχιά.
W M M S sm a m em m

ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ...

ΣΥΝΕΠΕΙ ΕΣ

Ή μάχη κατά τών θορύβων, τών καυσαερίων καί γενικώτερα τής προστασίας τού περιβάλλοντος δέν κερδίζεται ούτε
μέ. . . άφορισμούς, ούτε μέ ένημερωτικές διαλέξεις, ούτε καί
μέ διαφωτιστικά σεμινάρια. Έτσι κατέθεσε ή. .. μίσιζ Νταίηλυ Ούΐγκλεϋ, άπό τό Μπαρκάϊλαντ τής Κομητείας τού Ύορκσάϊρ τής ’Αγγλίας, στήν άπολογία της, όταν έκλήθη άπό
τήν τοπική ’Αστυνομία, πού ένεργοΰσε τήν άνάκρισι. ’Αποφάνθηκε μάλιστα δογματικά, ότι τό παράδειγμά της πρέπει νά τό
μιμηθοΰν όλοι οί σύγχρονοι άνθρωποι, πού τά άκουστικά
τους τύμπανα ταλαιπωρούνται δεινά άπό τόν καθημερινό
βομβαρδισμό τών θορύβων. Τήν εϊδησι διαβάσαμε σέ άγγλικό
άστυνομικό περιοδικό καί τήν βρήκαμε ένδιαφέρουσα γιά
τήν στήλη τού «Περισκοπίου μας», γιαυτό καί σάς τήν μετα
φέρουμε μέ τά σχετικά σχόλια καί τις άνάλογες συμπληρώσεις
τού συντάκτου μας. Ή κυρία, λοιπόν, πού προαναφέραμε
άπελπίστηκε άπό τό γεγονός, ότι οί ’Αρχές τής πόλεως, στις
όποιες άπευθύνθηκε έπανειλημμένως, δέν θά τήν έπροστάτευαν
άπό τούς ένοχλητικούς θορύβους καί τά καυσαέρια, πού δημι
ουργούσαν τά περαστικά έξω άπό τήν πόρτα της αύτοκίνητα,
γιαυτό καί άποφάσισε νά. . . άντιδράση μόνης της, έφαρμόζοντας μιά «ιδιόρρυθμη αύτοάμυνα». Πετοΰσε πέτρες καί άλλα
βαρειά άντικείμενα κατά τών διερχομένων αύτοκινήτων, μέ
άποτέλεσμα νά προκαλέση σοβαρές ζημίες σέ πολλά άπό αύτά.
Στήν διεξοδική άπολογία της έδωσε διαφωτιστικές καί συνάμα
άποκαλυπτικές έξηγήσεις γιά τίς. . . μαχητικές άντιδράσεις
της, τίς όποιες έδικαιολόγησε ώς έξής: «Σκοπός μου δέν ήταν
νά προκαλέσω αύτοκινητιστικά δυστυχήματα ούτε σωματικές
βλάβες στούς όδηγούς. Ήθελα μόνον νά προκαλέσω υλικές
ζημίες στά αύτοκίνητα, ώστε νά άναγκασθοΰν οί όδηγοί νά
άλλάξουν πορεία κατά τίς διαδρομές τους». Κρίνοντες μέ
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άντικειμενικότητα τά πράγματα δέν βρίσκομε καί πολύ...
«ήμαρτημένη» τήν άγανάκτησι καί τήν άντίδραση τής κυρίας
«Νταίηλυ» (τής όποιας ώς γνωστόν τό όνομά της στά άγγλικά
σημαίνει... καθημερινός—ή—όν), διότι είναι πλέον κοινή
καθημερινή διαπίστωσις, ότι οί θόρυβοι καί τά καυσαέρια
όχι μόνον ένοχλούν, άλλά στήν κυριολεξία σκοτώνουν.

Τό Επάγγελμα του ’Αστυνομικού τό χαρακτηρίζουν «τραχύ
καί αχαρι», γιατί στήν πραγματικότητα είναι ένα άπό τά δύσκο-
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λα Επαγγέλματα, πού άπαιτοϋν δυνατή θέλησι καί άτσάλινα
νεϋρα. Ό ’Αστυνομικός αντιμετωπίζει στήν καθημερινή του
ύπηρεσία άνθρώπους καί άνθρώπους, κάθε είδους, τάξεως,
στάθμης καί. . . ύποστάθμης, γιαυτό καί είναι ψυχολογικά
προετοιμασμένος νά άντιδράση, μέ τά ισχυρά «άνακλαστικά»
πού διαθέτει, καί στήν πιό άπίθανη καί πρωτόφαντη περίπτωσι
πού θά τοϋ παρουσιασθή. Νά όμως, μιά Εντελώς άπρόβλεπτη
περίπτωσις πού παρουσιάσθηκε στον ’Αστυνομικό τοϋ Σικά
γου Στήβεν Λάνταζερ, ό όποιος βρέθηκε άντιμέτωπος, κατά
τήν ώρα τής ύπηρεσίας του, μέ ένα. . . καγκουρώ—δραπέτη
τοϋ ζωολογικοϋ κήπου τής ’Αμερικανικής αυτής μεγαλουπόλεως. Ό εύσυνείδητος λοιπόν ’Αστυνομικός, έκτελών κατά
γράμμα τό καθήκον του, Επιχείρησε νά. .. συλλαβή τό καγκου
ρώ καί μάλιστα όταν τό έπλησίασε σέ. . . άπόστασι βολής,
προσπάθησε νά τοϋ. . .περάση χειροπέδες σέ «στύλ» καί σχήμα
λάσσο. Αύτό, όμως, άντέδρασε σάν όλους τούς δραπέτες τοϋ
είδους καί άφοΰ έφιλοδώρησε μέ μιά δυνατή.. . κλωτσιά στό
ύπογάστριο τόν δυστυχή Στήβεν. . . έξηφανίσθη. Τό θϋμα τοϋ
καθήκοντος νοσηλεύεται σήμερα σέ κεντρικό νοσοκομείο
τής πόλεως, εύρισκόμενο, εύτυχώς κατά τις Επίσημες ιατρικές
διαβεβαιώσεις, Εκτός κινδύνου. Όσο, λοιπόν, καί άν φαίνεται
έκ πρώτης όψεως φαιδρό τό πάθημα τοϋ Στήβεν, Εχει ώστόσο
στό βάθος όλα Εκείνα τά στοιχεία, πού συνθέτουν τήν ύψηλή
Εννοια τοϋ καθήκοντος καί άποτελοϋν τόν γνώμονα καί τήν
συνισταμένην τής άποστολής τοϋ κάθε Άστυνομικοΰ όργάνου,
είτε ’Αμερικανός, είτε "Αγγλος, είτε άπό τήν Μαρτινίκα είναι.
Καί Επειδή ή στήλη μας έχει χιουμοριστικό χρώμα, Επανερ
χόμαστε στό κανονικό μας «μοτίβο», γιά νά συμπληρώσωμε, ότι
ό ταλαίπωρος Λάνταζερ δέν έκινδύνευσε άπό τούς, .περίφημους
γκάγκστερς τοϋ Σικάγου, πού καραδοκούν σέ κάθε δρόμο,
άλλά άπό ένα. . . ζωάκι, τό όποιο μάλιστα ή Ζωολογία θεωρεί
πολύ άθώο. Φαίνεται, όμως, ότι τούς γκάγκστερς ξέρει νά
τούς άντιμετωπίση, είτε μέ τό «ρεβόλβερ», είτε μέ ένα ισχυρό
«ντιρέκτ», άπό Εκείνα πού βγάζουν νόκ—άουτ τόν άντίπαλο,
ένώ γιά τό....... άκίνδυνο καγκουρώ δέν έλαβε ούτε τά στοι
χειώδη μέτρα προφυλάξεως καί δέν μεταχειρίσθηκε ούτε τό
κλασσικό ζίου—ζίτσου πού τοϋ έμαθαν στήν Σχολή, μιά καί
δέν έδιδάχθη τήν τέχνη τοϋ θηριοδαμαστοϋ. ..

ΕΙΣΒΟΛΕΙ Σ

Ή εΐδησι πού μας Ερχεται άπό τό Σίδνεϋ τής Αύστραλίας
μπορεί νά είναι λίγο αστεία, άλλα είναι συνάμα πολύ... άνησυχητική. Διαβάστε την, άν θέλετε, καί άπολαϋστε την. Στό
άγροτικό προάστιο Ντάρλιγκ Χόρστ πολλές οικογένειες, πού
διέμεναν στον έπάνω όροφο των σπιτιών τους, έκάλεσεν έπειγόντως πρό ήμερων—καί μάλιστα τις μεταμεσονύκτιες ώρες—
τήν 'Αμεσο Έπέμβασι, γιατί άκουγαν στον πρώτο όροφο υ
πόπτους θορύβους, καθώς καί άλλες ύποπτες κινήσεις. Έσπευσαν, άμέσως, τά περιπολικά τής ’Αμέσου Δράσεως καί τά
ειδικευμένα «πληρώματα» τών όχημάτων, πού γιά τήν περίπτωσι είχαν ένισχυθή, μέ πολλές προφυλάξεις πήραν θέσι
«άκροβολισμοΰ», γιά νά έπιτεθούν καί νά συλλάβουν τούς
διαρρήκτες. . . Επιδρομείς. ’Αφού τούς κάλεσαν νά παραδοθούν καί δέν πήραν άπάντησι, σκέφθηκαν νά δράσουν χωρίς
χρονοτριβή. Μπήκαν καί έρεύνησαν «έξονυχιστικά» τούς
χώρους, άπό τούς όποιους προέρχονταν οί θόρυβοι, άλλά πρός
μεγάλην έκπληξιν όλων, οί νυκτερινοί έπισκέπτες δέν ήταν
κακοποιοί όλκής, άλλά άθώα φτερωτά μυρμήγκια άπ’ αύτά
πού. . . εύδοκιμοϋν στά τροπικά κλίματα. Δέν πρόλαβαν, όμως,
'Αστυνομικοί καί πολίτες νά συνέλθουν άπό τήν έκπληξι καί
καινούργια έπείγουσα κλήσις—άπό τήν ίδια τήν ’Αστυνομία
αύτή τή φορά—καλούσε τούς ’Αστυνομικούς νά σπεύσουν
σέ βοήθεια τοϋ. . . ’Αστυνομικού Τμήματος, γιατί ύπέστη καί
τό ίδιο σοβαρή εισβολή έκατομμυρίων φτερωτών μυρμηγκιών.
Ό ταν έφθασαν, βρέθηκαν προ. . . ίλαροτραγικού θεάματος.
Τά μυρμήγκια είχαν καταλάβει όλους τούς χώρους τοϋ οική
ματος, άπό κρατητηρίου μέχρι γραφείου ’Αστυνόμου καί έπιδί
δονταν στό. . . μακάβριο Εργο τους. Κατεβρόχθιζαν χαρτιά
άπό τις άρχειοθήκες, στολές άνδρών άπό τις «γκαρνταρόμπες»
καί τρόφιμα άπό τις άποθήκες τοϋ κυλικείου, μέ άποτέλεσμα
νά καθίσταται άδύνατη ή συνέχισις τής ύπηρεσίας καί τής
παραμονής μέσα στό ’Αστυνομικό Τμήμα. Ή πολιορκία έληξε,
όταν συνεργεία τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων Εξόντωσαν
τελικώς τούς «εισβολείς» μέ ψεκασμούς έντομοκτόνων. Τό

μήνυμα πού έρχεται άπό τήν. . . τραγωδία τοϋ Ντάρλιγκ Χόρστ
τής Αύστραλίας είναι, ότι δέν πρέπει νά φοβόμαστε μόνον
τούς Επικίνδυνους δίποδες διαρρήκτες, άλλά καί τά άθώα τε
τράποδα φτερωτά «μυρμηγκάκια», τά όποια ούτε συλλαμβάνονται, άλλ’ ούτε καί... χειροπέδες μπορεί ή ’Αστυνομία νά
τούς . . . περάση.
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r W ia P L M IE X
Τον Μάρτιο τοϋ ’74 ή στήλη είχε άσχοληθή μέ το έκπληκτικό στην κυριολε
ξία ταλέντο τοϋ αύτοδίδακτου κατά ένα
μεγάλο μέρος ζωγράφου 'Υπενωμοτάρ
χου κ. Γεωργίου Κοκολογιάννη πού υπη
ρετεί στον Σταθμό Χωρ]κής ’Ερέτριας.
Τύν είχαμε τότε «άνακαλύψει» υστέρα άπδ
μία αίτησι πού είχε ύποβάλει πρύς το
Άρχηγεϊον Χωρ ]κής για να τοϋ έπιτραπή
ή όργάνωσις μιας έκθέσεως στην ’Αθήνα
μέ δικά του έργα. Καί έπειδή ώρισμένοι
άπό τούς άναγνώστες ίσως άναρωτηθοϋν
έάν τοϋ έπετράπη ή δχι ή όργάνωσις της
έκθέσεως αυτής, τούς πληροφορούμε δτι
ύστερα άπό σχετική είσήγησι τοϋ ’Αρχη
γείου, ικανοποιήθηκε τό αίτημά του. Μα
ζί του Ικανοποιηθήκαμε καί ....έμεΐς. Μέ
αύτό βέβαια δέν σημαίνει δτι παίρνομε θέσι στήν άπόφασι της 'Υπηρεσίας. 'Απλώς
ύστερα άπό τό προαναφερόμενο δημοσί
ευμά μας τον «άνεκάλυψαν» στό άτελιέ
του πολλοί άναγνώστες μας μέ την εύκαιρία κάποιας έπισκέψεώς τους στην ειδυλ
λιακή ’Ερέτρια. ’Ήδη έχομε τήν τιμή νά
φιλοξενούμε στό άρχεϊο μας έπιστολές
άνθρώπων της τέχνης καί τών γραμμάτων,
άλλά καί άπλών φιλοτέχνων συναδέλφων
καί μή, κάθε ένας άπό τούς όποιους έγκωμιάζει μέ τόν τρόπο του τό έργο τοϋ 'Υπε
νωμοτάρχου κ. Κοκολογιάννη. Αύτά σάν
εισαγωγή γιά νά περάσωμε στήν περίπτωσι ένός άλλου αύτοδίδακτου ζωγρά
φου μέ ταλέντο. Πρόκειται γιά τόν Άνθυπασπιστήν Χωρ]κής κ. Χριστόδουλον
Ξέραν τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος Κατσί
κα—Ίωαννίνων. Τόν «άνακαλύψαμε» έντελώς τυχαία σέ μία πρόσφατη έπίσκεψί μας
στήν περιοχή της Άνωτέρας Διοικήσεως
Χωρ]κής Ηπείρου. Γιά τήν άκρίβεια μας
τόν ύπέδειξε ό Διοικητής του 'Υπομ]ρχος
κ. Όδυσσεύς Παράσχης, μέ τήν διευκρίνισι δτι ή μετριοφροσύνη τοϋ ύφισταμένου
του είναι κάτι πού πρέπει νά προσέξωμε
Ιδιαιτέρως. Αύτό τό διαπιστώσαμε λίγο
άργότερα δταν τοϋ άνακοινώσαμε δτι
έπιθυμοΰμε νά είναι ό μελλοντικός φιλο
ξενούμενος τών «Γνωριμιών». Μας εύχαρίστησε γιά τό ένδιαφέρον μας ύπογραμμίζοντας ταύτόχρονα δτι δέν είναι τίποτε
περισσότερο άπό ένας άνθρωπος πού ζω
γραφίζει άπό «χόμπυ»
τίς έλεύθερες
ώρες του. "Ολα έδειχναν δτι προσπαθούσε
μέ εύγενικό τρόπο νά άποφύγη τήν δημο
σιότητα. Έπαναλαμβανόταν δηλαδή ή
ίδια ιστορία μέ δσους συναδέλφους έχομε
«γνωρίσει» μέχρι σήμερα..."Υστερα άπό
αύτό μεταχειρισθήκαμε ένα δχι άπόλυτα
ένδεδειγμένο τρόπο ένεργείας. Τόν παρακαλέσαμε νά μάς δείξη τά έργα του. Δη
λαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσαμε νά...
παραβιάσουμε τό άσυλο τής κατοικίας του
άφοΰ τό άτελιέ του συστεγάζεται μέ αύτήν.
Πώς δμως θά μπορούσε νά γίνη διαφορε
τικά άφοΰ οί «άποκλειστικές» πληροφορίες
μας γιά τήν έξαιρετική ποιότητα τών
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έργων του ήταν κατηγορηματικές; "Αλλω
στε ό Άνθυπασπιστής κ. Ξέρας σύμφωνα
μέ τήν πατροπαράδοτη καί τόσο άνθρώπινη
Ελληνική συνήθεια, άπό τήν άρχή μάς
είπε νά περάσωμε άπό τό σπιτικό του.
Αύτό μάς διευκόλυνε σημαντικά στήν
άποστολή μας. "Οταν δμως λίγο άργότερα
περνούσαμε τήν κυρία είσοδο τού διαμε-

ρίσματός του μέ τό μπλόκ άνά χεϊρας καί
τίς φωτογραφικές μηχανές ύπό μάλης,
τότε σκεφθήκαμε δτι αύτό όπωσδήποτε
δέν ήταν έπίσκεψις άλλά πραγματική....
εισβολή. Ά πό τήν ξαφνική αύτή άμηχανία μάς έβγαλαν οί οικοδεσπότες πού μάς
δέχθηκαν μέ πηγαία εύγένεια καί καλωσύνη. ’Ελαφρώς «τρακαρισμένοι» περνάμε
στό σαλόνι όπου μεταξύ τσιγάρου καφέ καί
συζητήσεως, μάς δίνεται ή εύκαιρία νά
άποθαυμάσουμε τά πρώτα δείγματα τής
δουλειάς του. Μερικούς δμορφους πίνακες
πού στολίζουν τούς τοίχους. "Οπως μάς
έξηγεϊ ό ίδιος, άπεικονίζουν διάφορα τοπία
τής Θεσσαλίας καί τής ’Ηπείρου, δπου
ύπηρέτησε τά τελευταία 15 χρόνια. 'Ω 
ραίες συνθέσεις δοσμένες μέ φυσιολογικό
χρωματικό πλούτο άπό τά Μετέωρα, τίς
άκροποταμιές καί τά γραφικά χωριά τού
Θεσσαλικοΰ κάμπου, τίς έπιβλητικές ’Η 
πειρωτικές άκρογιαλιές, τούς άσημόχρωμους έλαιώνες τής Πάργας, καθώς καί
διάφορα στιγμιότυπα άπό τήν καθημερινή
ζωή τών άπλοϊκών άνθρώπων. Τά ίδια
συναισθήματα θαυμασμού δοκιμάζομε εύθύς άμέσως δταν περνάμε στό μικρό αύτοσχέδιο άτελιέ του. ’Εδώ, άνάμεσα άπό
τελειωμένους καί μισοτελειωμένους πί
νακες πού δείχνουν δμορφες Γιαννιώτικες
γωνιές, διακρίνομε καί ώρισμένες άγιογραφίες. Βαθύτατα θρησκευόμενος ό κ.
Ξέρας άσχολεΐται καί μέ αύτό τό είδος
τής ζωγραφικής. Δέν είμασθε ζωγράφοι ή
τεχνοκρίτες, ώστε νά άξιολογήσωμε τό
έργο του μέ τά άντίστοιχα λεπτομερειακά
κριτήρια. Άρκούμεθα δμως νά σημειώσωμε δτι αν βλέπαμε τούς ίδιους πίνακες σέ
κάποιο σαλόνι ή γκαλλερί τέχνης, θά έκφράζαμε τήν έπιθυμία νά είχαμε καί έμεΐς
πολλούς άπ’ αύτούς. Σήμερα πολλοί φίλοι
καί συγγενείς τού κ. Ξέρα φιλοξενούν στό
σαλόνι ή τό Γραφείο τους διάφορα έργα
του. ’Εδώ δμως θά πρέπει νά άναφέρωμε
δτι ό κ. Ξέρας—καί αύτό είναι πρός τιμήν
του—ποτέ δέν ανταλλάσσει τούς πίνακές
του μέ χρήματα. Άλλά ας παρακολουθή
σουμε πώς ξεκίνησε καί πώς τελειοποιήθηκε
στήν ζωγραφική. "Οπως μάς είπε ό ίδιος
ζωγραφίζει άπό τήν παιδική του ήλικία
άπό μία έσώτερη παρόρμησι καί έκστασι
μαζί γιά τήν φύση καί τό Θείο μεγαλείο

Μερικά χαρακτηριστικά έργα τού Άνθ]στού κ. Χρισ. Ξέρα.

τοϋ Μεγάλου Δημιουργού της. Γεννήθηκε
κοντά στήν φύση ή οποία σύμφωνα μέ τον
χαρακτηρισμό του «είναι ό μεγαλύτερος
καλλιτέχνης πού δέν έκανε τίποτε τό άφηρημένο». Στον ’Αμμότοπο, ένα γραφικό
χωριουδάκι της 'Άρτας, είδε τό πρώτο
φως της ζωής. ’Από τά μαθητικά του
χρόνια προσπαθούσε πάντα μέ λίγα φτηνά
χρώματα νά άποτυπώση σέ κάποια αύτοσχέδιο χάρτινο ταμπλώ τό πέρασμα των
έποχών τοϋ χρόνου πάνω άπό τίς ειδυλλια
κές γωνιές τοϋ τόπου του. Γραφικά έξωκκλήσια, έπιβλητικές λαγκαδιές, άνοιξιάτικα ήλιοβασιλέμματα, φθινοπωρινά δει
λινά, χιονοσκέπαστες βουνοπλαγιές, περή
φανοι σαυραετοί πού πετοΰσαν στά μεσού
ρανα, κοπάδια πού έβοσκαν σέ καταπράσινα λειβάδια, γάργαρα τρεχούμενα νερά
πού κατηφορίζουν βιαστικά κατά τόν
κάμπο πηδώντας άπό ψηλούς καταρράκτες
καί σημαδεύοντας τό πέρασμά τους μέ
αιωνόβια δέντρα, ήταν τά συνηθισμένα
του θέματα. "Ωσπου άποχωρίστηκε τά
πρωτόγονα σύνεργα τής ζωγραφικής καί
τά πρωτόλεια έργα του γιά νά βρεθή
τόν χειμώνα τοϋ ’51 Δόκιμος Χωροφύλα!:
στην Σχολή τής Ρόδου. Δηλαδή σέ μιά
έποχή πού τό τελ.ευταϊο πράγμα πού θά
μπορούσε νά έλπίζη ήταν οί καλλιτεχνικές
σπουδές...Στην
Σχολή δέν άργησε νά
δείξη τά προσόντα του. Ά ρχισε μέ σκίτσα
τής στιγμής σέ ώρες ψυχαγωγίας μέ τούς
συναδέλφους του, γιά νά γίνη τελικά ό
άποκλειστικός σκηνογράφος καί ντεκορα
τέρ στις διάφορες καλλιτεχνικές παραστά
σεις καί έορταστικές εκδηλώσεις τής
Σχολής. Στό πλευρό του βρισκόταν πάντα
έμψυχωτής ό τότε συνάδελφος του κ. Εύάγγελος Βόλλας πού ήταν ένα άπό τά μέλη
τής παρέας τών «διανοουμένων» Δοκίμων
Χωροφυλάκων. Μάλιστα έγραφε καί
όμορφους στίχους...Δέν γνωρίζομε αν
έγινε ποιητής. ’Έγινε όμως ένας άπό τούς
σπουδαίους σήμερα δικηγόρους τών Ίωαννίνων... Κλασική ή περίπτωσις. "Οσοι θέ
λουν νά σταδιοδρομήσουν μέσα στήν Χω
ροφυλακή ή μέσω τής Χωροφυλακής τά
καταφέρνουν πάντοτε θαυμάσια. Περιττόν
νά διευκρινισθή ότι στον όρο «σταδιοδρο
μία» συμπεριλαμβάνομε καί κάθε οικογε
νειάρχη Ύπαξιωματικόν καί Χωροφύλακα
οί όποιοι έξασφαλίζουν λαμπρή σταδιο
δρομία αύτό τό γράφομε μέ ύπερηφάνεια
άκόμη καί γιά τά παιδιά τους. Πριν χαράξωμε τίς γραμμές αύτές, μέ την ίδια
ύπερηφάνεια συντάξαμε ένα χειρόγραφο
πού άναφέρεται στόν έφετεινό κατακλυ
σμό τών Άνωτάτων Σχολών άπό παιδιά
συναδέλφων όλων τών βαθμών..’Αλλά άς
έπανέλθωμε στό θέμα μας. Ό κ. Ξέρας
θυμάται μέ νοσταλγία τίς συμβουλές τοϋ
φίλου του«...Έάν μάθω ότι έγκατέλειψες
τήν ζωγραφική, αύτό θά σημαίνη ότι προ
δίδεις ένα χάρισμα...» τοϋ είχε είπεΐ
όταν άποχωρίζονταν άπό τήν Σχολή.
—Αύτό άσφαλώς θά σάς βοήθησε ση
μαντικά, τόν διακόπτομε.
—Αύτό καί κάτι άλλο άκόμη, παρατηρεί
μέ ένα χαμόγελο. Τό 1958, όταν ύπηρετοΰσα ώς ’Ενωμοτάρχης στήν Καρδίτσα,
είχα τήν καλή εύκαιρία νά γνωριστώ μ’
ένα Έλληνογάλλο Διευθυντή αν δέν άπατώμαι τών ύδροηλεκτρικών έργων τοϋ
Μέγδοβα. Ώνομάζετο κ. Ροβύθης καί
ήταν σπουδαίος ζωγράφος. Ώργάνωσε
μάλιστα καί μία έκθεσι στήν Καρδίτσα
πού έσημείωσε μεγάλη έπιτυχία. Στήν
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Στήν σημερινή έποχή τής πολυσυζητημένης «βαθμιαίας πτώσεως τών ήθικών
άξιών» διατυπώνονται ρητώς καί κατηγορηματικώς ώρισμένες ήχηρότατες
άλλά ωστόσο βραχύβιες ή άλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες γιά τήν έπιτακτική άνάγκη έξόδου τοϋ άνθρώπου άπό κάποιο άγνωστο μέχρι χθές «κατεστη
μένο» καί τήν είσοδό του στόν ταχυκίνητο συρμό τών «συγχρόνων» καί άδιασταυρώτων πολλές φορές άντιλήψεων. Ό συρμός αυτός ξεκινάει πάντα άπό
τό σήμερα καί οδηγεί παντού καί πουθενά. ’Έτσι έχομε νά λέμε κάθε φορά
ότι ή σημερινή κοινωνία τοϋ συρμοΰ συνεχώς έκτροχιάζεται. ’Επειδή όμως
δέν θέλομε νά μάς ποΰν όπισθοδρομικούς καί καθυστερημένους, άναγκαστικά είμαστε άγκιστρωμένοι στήν μάζα ή όποια σύμφωνα μέ τήν γνωστή λαϊκή
διατύπωσι «τρέχει—τρέχει καί σταματημό δέν έχει». Δηλαδή δέν σταματάμε
νά περισυλλέξωμε ή νά περιεργαστούμε άν όχι νά μελετήσομε «πρός ιδίαν
γνώσιν καί μελλοντικήν συμμόρφωσιν» τά έμψυχα καί άψυχα συντρίμμια πού
δημιουργούν οί άλλεπάλληλοι αύτοί έκτροχιασμοί. Άρκούμεθα μονάχα νά άποδοκιμάσωμε τό γεγονός μέ διάφορους μικροδογματισμούς καί άφορισμούς.
Λέμε έπί παραδείγματι:
—Φταίει ή κοινωνία!.....
—Φταίει ή Αστυνομία!...
■
—Φταίνε οί γονείς! ...
—Φταίνε οι ελαστικοί νόμοι!...
"Ολοι φταίνε έκτός άπό τούς εαυτούς μας. ’Εμείς είμαστε οί άσπιλοι, οί
άφθαρτοι καί οί άνεύθυνοι. Στό ’Εγώ μας έχομε τοποθετήσει τήν ιδιόγραφη
έτικέττα τού «νομοταγούς πολίτου» τού «άρίστου οικογενειάρχου» κ.λ.π.
κ.λ.π. Ή κοινωνία όμως άποτελείται καί άπό άδικους. Πόσοι αυτοί; Τόν λόγον
έχουν καί πάλι οί έτικέττες πο!> γράφουν οί μέν γιά τούς δέ. Ό άλφα, ό βήτα,
ό γάμα έχει καταδικασθή άπό τήν κοινή γνώμη. Ά ρ α είναι άντικοινωνικός
καί άδικος. Ποιός όμως διαμορφώνει τήν κοινή γνώμη; Ή άνώνυμη καί πολυ
πρόσωπη μάζα τών δικαίων καί άδικων, ή οποία συγκροτεί αύτό πού συλλή
βδην άποκαλοΰμε «κοινωνία». Ά ν μάλιστα έχει προηγηθή καί κάποια ποινική
καταδίκη, τότε είναι πού τήν έτικέττα μέ τόν χαρακτηρισμό «κλέφτης», «άπατεών», «καταχραστής» κ.λ.π. τήν γράφομε μέ πηχυαΐα καί άνεξίτηλα γράμμα
τα. Πολλές φορές ή έτικέττα τής κατηγορίας αύτής μετατρέπεται σέ συστατικό
γράμμα γιά νά περάση ό κοινωνικώς άποδιοπομπαΐος στόν χώρο τού ύποκόσμου. "Ολοι αύτοί οί άνθρωποι είναι ποινικώς καί όχι ήθικώς καταδικασμένοι.
’Έχουν καί έκεΐνοι προσωπικότητα καθώς καί ευαίσθητες ψυχικές χορδές πού
ήχοΰν χαρμόσυνα μιά κάποια στιγμή δχι μόνο άπό ειλικρινή μεταμέλεια,άλλά καί
άπό άληθηνή αγάπη γιά τόν συνάνθρωπό τους. Άκόμη καί όταν ό άνθρωπος
αυτός είναι ό νόμιμος διώκτης ή φρουρός τους. Πρό μηνός περίπου ένα αύτοκίνητο τής Χωρ]κής μετέφερε άπό τά Τρίκαλα τρεις ύποδίκους καί ένα κατάδικο
οί όποιοι βαρύνονται μέ σοβαρές έγκληματικές πράξεις. Καθ’ οδόν τό αυτοκίνη
το άνετράπη, μέ άποτέλεσμα νά τραυματισθοΰν σοβαρά οί συνοδοί Χωροφύλα
κες καί νά ύποστοΰν έλαφρές άμυχές οί κρατούμενοι. Οί τελευταίοι ένώ είχαν
τήν εύκαιρία νά άποδράσουν άνενόχλητοι, έκαναν ό,τι θά έκανε ό κάθε νομοτα
γής πολίτης μέ ύψηλά αισθήματα άλτρουϊσμοΰ. ’Αφού έφρόντισαν μέ συγκινη
τικό τρόπο γιά τίς πρώτες βοήθειες καί τήν μεταφορά τών τραυματιών, περισυνέλλεξαν περίστροφα, χειροπέδες, διάφορα διασκορπισμένα προσωπικά άντικείμενα τών Χωρ]κων κ.λ.π. καί τά παρέδωσεν μαζί μέ τούς,.έαυτούς τους
στήν ’Αστυνομία τών Τρικάλων. "Οπως είπαν άργότερα, ή καθ’ οδόν άψογη
συμπεριφορά τών Χωροφυλάκων τούς μετέβαλε ξαφνικά σέ καλούς Σαμαρείτες
Μήν άκοΰτε.. "Ολοι μας γεννηθήκαμε μέ άγγελική ψυχή, άλλά άφήνομε νά
είσχωρή κάθε φορά στό λίκνο της ή κάθε μορφής άδυναμία ή αύτοσυμβιβασμός
μέ τά τόσο καταστροφικά τους άποτελέσματα...

(Συνέχεια εις τήν σελίδα 768)
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ΤΟ Π Ρ Ω Τ Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

όποιος έχάρισε στην ’Αθήνα τών πρώτων
μεταπαναστατικών χρόνων πολλά άρχιτεκτονικά άριστουργήματα έφτιαξε μόνος
του τά σχέδια τοϋ σπιτιού του καί ήτο
φυσικό νά προσέξη κάθε λεπτομέρεια κατά
την κατασκευή του. ’Αργότερα τό παρεχώρησε στο Ελληνικό Κράτος γιά νά στεγασθή τό πρώτο ’Εθνικό μας Πανεπιστήμιο.
Μιά παληά περιγραφή άναφορικά μέ τά
εγκαίνιά του, γράφει γιά τούς μπαρουτοκαπνισμένους άγωνιστές, τούς φουστανελάδες μέ ροζιασμένα χέρια, τούς βρακοφό
ρους, τούς έπτανησιώτες μέ τις βελάδες
καί τά ψηλά καπέλα τους καί άλλους τύ
πους πτωχών άνθρώπων μέ τριμμένα
ροΰχα πού έμαζεύθηκαν άπό κάθε γωνιά
τοϋ Έλληνισμοΰ στό ιερό αύτό τέμενος
της Παιδείας.
Τώρα πλέον ήλθε ή ώρα νά διασωθή τό
ρημαγμένο άπό χρόνια έξαίρετο αύτό

Θ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Στό Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ συνήλθε τε
λευταία [13—16 ’Οκτωβρίου) τό 9ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών ’Ιατρών
στό όποιο έλαβον μέρος (1.000) περίπου
Έλληνες ’Ιατροί καί άρκετές αύθεντίες
τού ’Ιατρικού κόσμου τής Εύρώπης καί
τής ’Αμερικής. Συνεκλήθη ύπό τήν αιγίδα
τών Υπουργείων Πολιτισμού—’Επιστη
μών καί Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Έγένοντο 300 περίπου έπιστημονικαί
άνακοινώσεις καί συζητήσεις έπί επικαί
ρων θεμάτων καί τών νεωτέρων εξελίξεων
τής Χειρουργικής ’Επιστήμης, τόσον άπό
διαγνωστικής, δσον καί άπό θεραπευτικής
άπόψεως.
Τήν μέριμνα τής όργανώσεώς του είχε
ή Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία. Με
ταξύ τών άλλων έπιφανών ξένων ήτο καί δ
διάσημος χειρουργός άγγείων καί καρδίας
’Αμερικανός κ. Ντή Μπέκεϋ ό όποιος
ύπεγράμμισε στήν ομιλία του, τήν άξια τών
μοσχευμάτων προς έξουδετέρωσι βλαβών
τών άρτηριών, τήν τελειοποίησι τών βη
ματοδοτών τής καρδιάς κ. ά.

Δύο άπόψεις του κτιρίου τού πρώτου
'Ελληνικού Παν]μίου όπως σώζεται σή
μερα.
Κατόπιν συνεννοήσεως των αρμοδίων
παραγόντων τοϋ Υπουργείου Πολιτισμού
καί Επιστημών καί Παιδείας μετά τού
Πρυτάνεως τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών
άπεφασίσθη ή έναρξι τών εργασιών για
την άναστήλωσι τοϋ κτιρίου δπου έστεγάσθη τό πρώτο Πανεπιστήμιο της χώρας
μας. Είναι ή οικία τοϋ διάσημου άρχιτέκτονος τών πρώτων μετά την ’Εθνική μας
παλιγγενεσία χρόνων Κλεάνθους Σταμάτη,
πού εύρίσκεται στην όδό Θόλου άριθ. 5,
στά Άναφιώτικα της Παληάς ’Αθήνας.
Τό πρώτο Πανεπιστήμιο έλειτούργησε με
ταξύ τών έτών 1837—1841 ανάμεσα στην
όδό Πρυτανείου καί Θόλου δπου ύψώνεται
ένα κτίριο νεοκλασσικοΰ ρυθμοΰ πού έστέγασε τήν ’Επιστήμη καί την Σοφία κατά
την πρώτη περίοδο της Βασιλείας τοϋ
Όθωνος.
Τό σπίτι αυτό πού στά παλαιότερα χρό
νια μέ την ιδιότυπη άρχιτεκτονική, τήν
τζαμαρία, τις ταράτσες, τις κολώνες καί
καί τήν αύλή του ήτο γνωστό σέ δλους τούς
άνθρώπους της έποχής σάν «σπίτι τοϋ
Κλεάνθη».
Ό έξαίρετος άρχιτέκτων Κλεάνθης ό

732

«άρχοντικό» πού άποτελεϊ μοναδικό ιστο
ρικό καί άρχιτεκτονικό μνημείο γιά τή
χώρα μας καί νά ξαναπάρη τήν άρχική του
καλαίσθητη δψι καί έμφάνισι. Τό κτίριο
αύτό ήδη παραδόθηκε άπό τό Δημόσιο εις
τό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, ό πρύτανις
τοϋ όποιου μετέβη πρόσφατα καί έμελέτησε
έπί τόπου, μαζί μέ τούς 'Τπουργούς Παι
δείας καί Πολιτισμού—’Επιστημών, δλα
τά σχετικά μέ τήν άναστήλωσι καί άναπαλαίωσι τού κτιρίου θέματα ώς καί τον
έξωραϊσμό τοϋ πέριξ αύτοΰ χώρου.
Συνετάχθησαν μάλιστα καί σχετικές με
λέτες γιά τό ζήτημα αύτό. Προτάθηκε δέ
άρμοδίως ή κατάλληλη έσωτερική του
άνακαίνισι ώστε νά χρησιμοποιηθή σάν
έντευκτήριο 'Ομότιμων Καθηγητών Πα
νεπιστημίου δπου θά εύρίσκουν τήν βιβλιο
θήκη τους καί θά ζοΰν κοντά στήν Ε π ι
στήμη. ’Επίσης θά κατασκευασθή καί Π ι
νακοθήκη μέ πορτραϊτα δλων εκείνων πού
διετέλεσαν Πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι.
Τά σχετικά συμβόλαια ύπεγράφησαν καί
έλπίζεται δτι σύντομα θά άρχί'ση τό εργον
της άναστηλώσεως γιά τήν άξιοποίησι τού
ιερού αύτοΰ χώρου.
Εις τήν φωτογραφίαν είκονίζεται τό
πρώτο Ελληνικό ’Εθνικό Πανεπιστήμιο
στήν περιοχή της Πλάκας τών ’Αθηνών
δπως τούτο διεσώθη καί έμφανίζεται στά
μάτια τού κάθε διαβάτη.

Θέματα τού συνεδρίου άπετέλεσαν ή
χειρουργική τής καρδιάς, αί μεταμοσχεύ
σεις τών νεφρών, ή πρόδος διαγνώσεως καί
θεραπεύσεως τού καρκίνου τού μαστού
κ. ά. Διά τήν κυστικήν μαστοπάθειαν
προέβη εις άνακοίνωσιν ό κ. Νικόλαος
Καβαζαράκης κ. ά. *0 Πρόεδρος τής Χει
ρουργικής Εταιρείας Κύπρου κ. Μαραγκός
ώμίλησε γιά τήν μέθοδο τού βελονισμού
στή χειρουργική καί τήν Παθολογία.
’Εκτενής συζήτησις έγινε γύρω άπό τό
θέμα τής μεταμοσχεύσεως νεφρού κ. ά.
οργάνων—μελών τού σώματος, τών μετεγ
χειρητικών έπιπλοκών, τού κινδύνου άπορρίψεώς του ώς καί τών έξ αύτών γεννωμένων νομικών, τεχνικών κ. ά. προβλημά
των. Έτονίσθη επίσης ή συμβολή τών
ραδιοϊσοτόπων στή διαγνωστική διαφό
ρων παθήσεων τού άνθρώπου καί άνεπτύχθη έπαρκώς ή άναγκαιότης, ή παρασκευ
ή καί ή διάθεσις αύτών εις τά Νοσηλευτικά
'Ιδρύματα, τά ’Εργαστήρια τών ’Ιατρικών
Σχολών ’Αθηνών καί Θεσ [νίκης καί τις
κλινικές τής χώρας μας άπό τόν Δ]ντήν
τής Δ]νσεως ’Ισοτόπων τού Κέντρου Πυ
ρηνικών Δοκιμών «Δημόκριτος» έκλεκτόν
"Ελληνα ’Επιστήμονα κ. Μ. Κωσταντινίδην.
Τήν έναρξι τού Συνεδρίου έκήρυξεν ό
'Υπουργός Πολιτισμού καί ’Επιστημών
παρευρέθη δέ κατ’ αύτήν, μεταξύ τών άλ
λων επισήμων, καί ό Μακαριώτατος ’Αρχι
επίσκοπος ’Αθηνών καί Πάσης 'Ελλάδος
κ. Σεραφείμ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΠΟΔΗΜΩ Ν
ΕΛΛΗ ΝΟΠΑΙΔΩΝ
Εύχαρίστως έπληροφορήθημεν δτι διά
τοϋ ύπ’ άριθ. 339)74 Ν.Δ. άνετέθη
εις τό Εθνικόν 'Ίδρυμα «Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΠΑΥΛΟΣ» ή ΐδρυσις έν Άθήναις ήμερησίου έξαταξίου Γυμνασίου Άρρένων ’Απο
δήμων Έλληνοπαίδων, μέ σκοπόν τήν έπί
τη βάσει των άξιων τοΰ Ελληνικού καί
Χριστιανικού Πολιτισμού, διαπαιδαγώγη
σή καί μόρφωσιν Έλληνοπαίδων ’Εξω
τερικού.
Τό Γυμνάσιον θά στεγασθή εις εγκατα
στάσεις άνεγερθησομένας μερίμνη καί
δαπάνα ις τοϋ ’Εθνικού Ιδρύματος «Ο
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ» εις θέσιν Πύρ
γου Βασιλίσσης (’Άνω Λιόσια).
Έ ν τώ μεταξύ καί μέχρις άνεγέρσεως
των νέων Κτιρίων άπό των αρχών
’Οκτωβρίου έ. έ. ήρξατο λειτουργούν τό
Γυμνάσιον, εις τάς έγκαταστάσεις τοΰ
Γυμνασίου ’Αριστούχων Άνάβρυτα μέ 13
έπί τοΰ παρόντος οίκοτρόφους μαθητάς,
τέκνα άποδήμων Ελλήνων, έξ ών ένδεκα
(11) μαθηταί έξ ’Αμερικής, (1) έκ Καναδά
καί (1) έκ Ζα'ίρ (Κογκό).
Διά τοΰ ώς άνω Ν.Δ. καθορίζονται λε
πτομερώς οί έν γένει οροί καί διαδικασίαι
λειτουργίας τοΰ Γυμνασίου, ή όργάνωσις,
διοίκησις καί Έποπτεία τοΰ οποίου ανήκει
εις τό Ύπουργεΐον Εθνικής Παιδείας καί
Θρησκευμάτων.
Επίσης διά τοΰ αύτοΰ διατάγματος
προβλέπονται τά τής έπιλογής, έγγραφής,
εισδοχής κ.λ.π. τών οΐκοτρόφων ώς καί τής
τά λειτουργίας τής Μαθητικής Εστίας,
μερίμνη τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος «Ο
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ».
Ή άποστολή τοΰ Γυμνασίου τών Έ λ 
ληνοπαίδων τών άποδήμων άδελφών μας
είναι, ώς γίνεται εΰχερώς άντιληπτόν,
ύψίστης άπό πάσης πλευράς σημασίας
ώστε νά παρέλκη οίαδήποτε έξαρσις ταύτης ένταϋθα.
Τό περιοδικόν μας συγχαίρει θερμώς
άπαντας εκείνους οίτινες συνέβαλον εις
τήν ίδρυσιν τοΰ Γυμνασίου τούτου καί
εύχεται άπόλυτον έπιτυχίαν είς τούς διά
τής λειτουργίας αύτοΰ έπιδιωκομένους
υψηλούς στόχους.
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ΜΟΥΣΕΙΟ “ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ,, ΕΙΣ ΔΕΛΦΟΥΣ
Ιδιαίτερη χαρά καί ίκανοποίησι δοκιμάζει καί αισθάνεται κάθε άνθρωπος
πού ζή σ’ αύτό τόν τόπο δταν βλέπη έμπρακτα τό ένδιαφέρον τής Πολιτείας
έναντι τής ιστορικής καί πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Έναυσμακαί άφορμή
γιά τή δημιουργία αύτών τών σκέψεων έδωσε μιά πρόσφατη συγκινητική
άνακοίνωσι τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών. Σέ αυτή άναφέρεται
ότι έλήφθη άρμοδίως άπόφασι γιά τήν έπισκευή καί τή μετατροπή τής έρειπωμ νης είς Δελφούς οικίας τοϋ ποιητοΰ ’Αγγέλου ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, σέ σύγχρονο
ομώνυμο Μουσείο. Μέσα σέ αύτό θά έκτεθοϋν δλα γενικά τά διασωθέντα
προσωπικά άντικείμενα καί ένθύμια τής ζωής τοΰ έκλεκτοΰ αύτοΰ νεοέλληνος
ποιητοϋ.
’Ανάμεσα στά άντικείμενα πού πρόκειται νά έκτεθοϋν στο σπίτι αύτό—
«Μουσείο» τοΰ ποιητοΰ πού έργάσθηκε σάν ιεραπόστολος γιά νά άναστήση
τή «Δελφική ιδέα» θά ύπάρχη ένα έκμαγεϊο χεριοΰ τοΰ Παλαμά πού τοΰ τό
είχε χαρίση ό ποιητής δταν άκόμη ζοΰσε καί μιά νεκρική μάσκα τοΰ ποιητοΰ.
Πολύ άξιόλογη πρέπει νά είναι ή Βιβλιοθήκη τοΰ ποιητοΰ πού άποτελεϊται
άπό (1.500) περίπου τόμους βιβλίων, πολλά έκ τών οποίων φέρουν Ιδιόχειρα
σχόλιά του. Ή Υπουργική αύτή άπόφασι ένέχει ιδιαίτερη σημασία διότι έτσι
θά μετάσχη καί ή χώρα μας στή κοινή προσπάθεια Εύρωπαϊκών χωρών πού
καταβάλλεται τελευταία γιά τήν προστασία, τήν έπισκευή καί διάσωσι ιστο
ρικών μνημείων καί χώρων. Στή φωτογραφία παρουσιάζεται τό σπίτι τοΰ
μεγάλου νεοέλληνα ποιητοΰ δπως σώζεται σήμερα στούς Δελφούς μέσα άπό τή
φθορά τοΰ χρόνου.

Ή οικία τοϋ Σικελιανοΰ είς τούς Δελφούς δπως διατηρείται σήμερον.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ή Χ.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ μέσα είς τά
πλαίσια τών πνευματικών καί καλλιτε
χνικών έκδηλώσεων «ΚΗΦΙΣΕΙΑ *75»
προεκήρυξε διαγωνισμούς ΛΟΓΟΤΕΧΝΙ
ΑΣ (διηγήματος—ποιήσεως) καί ΖΩΓΡΑ
ΦΙΚΗΣ μέ θέμα έλεύθερον, άνέκδοτον καί
μή βραβευμένον είς τό παρελθόν καί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (μέχρι 4 άσπρόμαυροι
30X40). Μποροΰν νά λάβουν μέρος σέ αύτούς "Ελληνες καί Έλλήνίδες. Είς τούς
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«ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ»

βραβευθησομένους θά άπονεμηθοΰν βρα
βεία (χρυσοΰν καί άργυροΰν μετάλλιον μέ
περγαμηνήν), έπαινοι καί διακρίσεις. Δέν
θά δοθοΰν χρηματικά βραβεία. Τά έργα
πρέπει νάύποβληθοΰν μέχρι τής 15-3-1975.
Αί έορταστικαί έκδηλώσεις τών «ΚΗΦΙΣΕΙΩΝ ‘75» θά πραγματοποιηθοΰν
άπό 11-17ης Μαίου 1975 μέ έκλεκτά πνευ
ματικού περιεχομένου προγράμματα είς τό
Κέντρον τής Χ.Ε.Ν. Κηφισιάς (Στεφ.
Δέλτα 7, στάσις Κανάρη, τηλ. 80-12-114)
δπου καί δίνονται σχετικές πληροφορίες
είς τούς ένδιαφερομένους.

•·
Μέ τόν τίτλο αύτό έκυκλοφόρησε σέ όλο
τόν κόσμο ή συγκινητική αύτή Κάρτα γιά
νά διαφώτιση τούς έλευθέρους λαούς γιά
τό δράμα τής ήρωϊκής Κύπρου. Νά καταγγείλη δημοσία καί νά πληροφορήση τήν
παγκόσμιο κοινή γνώμη γιά τις ωμότητες
τών Τούρκων στήν μαρτυρική μεγαλόνησο.
Τό σύνθημα τής Κάρτας είναι «ΣΩΣΤΕ
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ άπό τούς βαρβάρους.
Σώστε τήν Κύπρο άπό τούς Τούρκους.
Σώστε τήν έλευθερία, τήν άξιοπρέπεια, τόν
πολιτισμό».
Τή σύνθεσίτης έφιλοτέχνησε ό κ. Στήβεν
Μάρτης. Τυπώθηκε στήν Ν. Ύόρκη γιά
νά μοιρασθή στά μέλη τής Φιλικής Ε τ α ι
ρείας πού είναι σκορπισμένα σέ δλο τόν
κόσμο καί στήν Ελλάδα (Άθήναι, ΙΙερικλέους 8, Χολαργός, τηλ. 65-14-452)

Ή ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΡΙΣ Η Σ προεκήρυξε τόν Α' Πανθεσσαλικό
διαγωνισμό Λαογραφίας καί τόν Δ' τοιοΰτον Ποιήματος καί Διηγήματος μέ θέματα
ελεύθερα καί άνέκδοτα. Πρέπει δέ νά άναφέρονται στο Θεσσαλικό χώρο τά θέματα
τής Λαογραφίας. Οί υποψήφιοι πρέπει νά
κατάγωνται άπό τή Θεσσαλία. Θά βραβευθοΰν τρία (3) έργα Λαογραφίας, έξ (6)
ποιήματα καί ισάριθμα διηγήματα καί θά
δημοσιευθοΰν είς τό περιοδικό «Λαρισαϊκά
γράμματα». Τά έργα πρέπει νά ύποβληθοΰν
μέχρι 31-12-1974 είς τήν «Λογοτεχνική
'Ομάδα Ααρίσης» (Λάρισα, Κούμα 27, τηλ.
228.240) γιά λογαριασμό τοΰ Δ' Πανθεσσαλικοΰ Διαγωνισμού Ποιήματος, Διη
γήματος καί Λαογραφίας.
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τερο έν δψει τής νέας σαιζόν. Μέ αύτές
τις προσδοκίες άρχισαν ήδη τήν προε
τοιμασία τους οί άθληταί στίβου τής
Χωροφυλακής. Ό λοι τους γυμνάζονται
έντατικά καί αίσιοδοξοΟν γιά τό μέλλον.
Προκειμένου νά έχωμε μία σαφή είκόνα
τού θέματος ζητήσαμε «δειγματοληπτικώς» πληροφορίες, άναφορικά μέ
τούς στόχους ώρισμένων άθλητών μας,
οί όποιοι είναι οί έξής:

Σέ μιά έποχή πού τά ρεκόρ στίβου
γνωρίζουν διαδοχικούς κατόχους μέσα σέ
σχετικά μικρή χρονική συχνότητα, έπόμενο είναι οί άθληταί νά καταβάλλουν
ύπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε νά είναι
κάθε φορά φορμαρισμένοι. "Ετσι, όσοι
Κατέχουν μεγάλα ρεκόρ έχουν τήν πεποίθησι ότι θά τά διατηρήσουν άκατάρριπτα
μέ συνεχείς βελτιώσεις, ένώ άλλοι πού
βρίσκονται σέ χαμηλότερες θέσεις, ότι
θά έρθη καί γι’ αύτούς ή μεγάλη στιγμή
γιά νά έκτοπίσουν τούς πρώτους άπό τό
βάθρο τού ρέκορντμεν. ’Εννοείται ότι
όλα αύτά παραμένουν εύσεβείς πόθοι
όταν ό άθλητής δέν άκολουθεί έντατική
καί σωστή προπόνησι. 'Ως γνωστόν τό
μεγαλύτερο καί ούσιωδέστερο μέρος τής
προπονήσεως συμπίπτει μέ τήν χειμε
ρινή περίοδο ή όποια γιά τόν στίβο είναι
περισσότερο γνωστή ώς «νεκρή». Μέ
άλλα λόγια ή «νεκρή» αύτή χειμερινή
περίοδος έξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες
προπονήσεως ένώ παράλληλα ζωντανεύει
τις έλπίδες τών άθλητών γιά κάτι καλύ

Χωροφύλαξ Μιχαήλ Κούσης :Ό πρω
ταθλητής Ελλάδος τών 10.000 μ. μέ
28.44,4 προβλέπει γιά τό 1975 ένα χρόνο
τούλάχιστον 28.25, καί 13.38—13.35 στά
5.000 μ. ’Επίσης 3.42—3.41 στά 1.500 μ.
καί 7.54—7.55 στά 3.000 μ. όπλα. Αύτές
είναι καί οί προβλέψεις τού προπονητού
του κ. Μιχάΰ Ίγκλόϊ, ό όποιος πρέπει νά
σημειωθή ότι στις περισυνές του είχε
πετύχει «διάνα». Συγκεκριμένα σέ δήλωσί του πού έχομε δημοσιεύσει στό
τεύχος Μαρτίου ’74, είχε προβλέψει:
28.45 στά 10.000 μ. Ή μεταγενέστερη
έπίδοσις τού άθλητού μας (28.44,4) τόν
έδικαίωσε άπόλυτα. Ά ς έλπίσωμε λοι
πόν ότι θά έπαληθεύσουν καί έφέτος τά
προγνωστικά πού προαναφέρομε. Ή
πείρα τού κ. Ίγκλόϊ καί τό μεγάλο τα
λέντο τού Χωρ]κος Κούση άποτελούν Χωροφύλαξ Γεώργιος Μανδέλλος : Ό
όπωσδήποτε δύο άρκετά σοβαρές ένδεί- μεγάλος άτυχος τής περασμένης σαιζόν.
ξεις. ..
Χ ω ροφ ύλαξ Φώτιος Κούρτης : Οί έπιδόσεις τού πολυσυνθέτου αύτοΰ ταλέντου
είναι οί έξήε: 1.500 μ. (3.40.7), 800 μ.
(1.49.3), 3.000 μ. στήπλ (8.57 Π.Ε.Ρ.) Μέ
τήν νέα σαιζόν προβλέπει άντιστοίχως
3.38—3.37, 1.48.5, καί 8.40—8.35. Ό
προπονητής του κ. Ίγκλόϊ, μάς είπε ότι
ό Χωροφύλαξ Κούρτης έχει τήν δυνατό
τητα νά άγωνισθή καί στά 5.000 μ. καί
νά σημειώσει χρόνο 13.50 περίπου. Όλες
αύτές οί έπιδόσεις—ίσως καί καλύτερες
άκόμη—είναι μέσα στις δυνατότητες

τού άθλητού μας. Τό μεγάλο ταλέντο του
άλλά καί τό γεγονός ότι έχει άποθεραπευθή άπό τό γνωστό τραύμα του, υπό
σχονται πολλά...
Χωροφύλαξ Γεώργιος Μανδέλλος : Ό
μεγάλος άτυχος τής περασμένης σαιζόν
μετά τήν έγχείρησι στό πόδι του. αϊσθάνετ(Ι1 τώρα έντελώς καλά Γυμνάζεται
κάτω άπό τήν έπίβλεψι τού προπονητού
κ. Σταμ. Σμυρνιώτη καί ύπολογίζει ότι
θά σημειώση καλύτερες έπιδόσεις. Δη-

ΑΙΕΗΗΕΙ! ΑΓΟΝΕ! ΪΤΙΒΟΪ ΕΙ! ΜΝΗΜΗΝ ΓΟΕ ΒΑΡΟΝΟΥ ΝΟΥΜΟΕΡΝΤΕΝ
Μέ συμμετοχή άθλητών άπό όλόκληρο τόν κόσμο έγιναν τόν προηγού
μενο μήνα στό Ρίο ντέ Τζανέϊρο τής Βραζιλίας άγώνες στίβου εις μνήμην
τού άναβιωτού καί θεμελιωτοΰ τών συγχρόνων ’Ολυμπιακών Αγώνων Γάλ
λου Βαρώνου Πιέρ ντέ Κουμπερντέν. ’Από Ελληνικής πλευράς έλαβε μέρος
ό άλτης τού ύψους Χωροφύλαξ Δημήτριος Πατρώνης, ό όποιος ήταν καί ό
μοναδικός μας έκπρόσωπος. Ό ταλαντούχος αυτός άθλητής έπέστρεψε άπό
τήν μακρυνή αύτή Χώρα τής Λατινικής ’Αμερικής, μέ ένα άργυρό μετάλλιο.
Συγκεκριμένα, ύστερα άπό σκληρή άναμέτρησι μέ διαφόρους έγνωσμένης
άξίας ξένους άλτες, κατέλαβε τήν 2α θέσι μέ 2.09 μ. Έπίδοσις, ή όποια κρίνεται άρκετά Ικανοποιητική, άν λάβωμε ύπ’ δψιν ότι άγωνίσθηκε στό τέλος
τής σαιζόν καί κάτω άπό άσυνήθιστες γι’ αύτόν κλιματολογικές συνθήκες.
Όπωσδήποτε ή έπιτυχία τού Χωρ]κος Πατρώνη, ό όποιος είκονίζεται είς
τήν παραπλεύρως φωτογραφία, έδωσε μία ξεχωριστή τιμή γιά τήν Χώρα
μας. Τού άνήκουν συγχαρητήρια.
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λαδή: 14— 13.9 στά ύψηλά έμπόδια 10.5
καί 21.3 στά σπρίντ. ΟΕ άτομικές του
έπιδόσεις στά άγωνίσματα αύτά είναι
άντιστοίχως: 14.5, 10.7, καί 21.7. Δέν
έχομε λόγους πού νά μή αΕσιοδοξούμε
καΕ έμεϊς μαζί του. 'Ο, άθλητής—φαινό
μενο τού ‘73 μετά τήν άποθεραπεία του
ξαναβρήκε τόν παλιό έαυτό του καί άνεβαίνει σταθερά.. .
Χωροφύλαξ Δημήτριος Πατρώνης : Ό
μεγάλος «μικρός» τού 'Ελληνικού 'Αθλη
τισμού, μετά τό Ικανοποιητικό γιά τήν
ήλικία του 2.17 στό ύψος, φιγουράρει
ήδη στήν πρώτη γραμμή τών 'Ελλήνων
άλτών, καί προετοιμάζεται έντατικά γιά
νά σπάση τό φράγμα τών 2.20 μ. Τό θαυ
μάσιο ταμπεραμέντο του, οΐ έμπειρίες
πού άπέκτησε άπό τήν έφετεινή συμμε
τοχή του σέ μεγάλους Διεθνείς άγώνες,
καθώς καί οΐ έντατικές προπονήσεις του
δημιουργούν έξαιρετικά εύοίωνες συνθή
κες γιά ένα νέο άτομικό ή Πανελλήνιο
ρεκόρ. Αύτές είναι σέ γενικές γραμμές
όί μετριοπαθείς όπως θέλομε νά πιστεύωμε
προσδοκίες τών άθλητών μας. Εύχόμεθα
όχι μόνο νά έκπληρωθοΰν άλλά καί νά
ύπερβληθοΰν.. .

Φ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ φ
ΟΙ φίλοι τής σκοποβολής άναμένουν
μέ Ιδιαίτερο ένδιαφέρον τούς Πανελλη
νίους άγώνες καραμπίνας ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ
γυναικών—έφήβων, οί όποιοι θά διεξαχθούν μαζί μέ τούς Πανελληνίους άερο,βόλων όπλων τήν 15 Δεκεμβρίου στόν
ΐχώρο τών σκοπευτηρίων 'Υμηττού καί
Α γίο υ Κοσμά. Ό πω ς πληροφορούμεθα,
άπό πλευράς Χωροφυλακής, θά λάβη
μέρος πλήρης σκοπευτική όμάδα άνδρών
καί γυναικών. ’Επίσης ότι οί σκοπεύτριες Χωρ. Τσέλλου 'Ελένη, Χωρ. Τιαλάκα Έρμίνα, Χωρ. Βασιλάκου Πολυ
ξένη καί Χωρ. Άγγελετοπούλου Βασιλ.
6ά λάβουν γιά πρώτη φορά μέρος στις
έξής κατηγορίες: Άεροβόλον τυφέκιον,
καί καραμπίνα ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ τών 22,
πρηνηδόν καί 3X20. Οί νέες αύτές συμμε
τοχές, άνεξάρτητα δν έχουν περισσότερο
τόν χαρακτήρα τής «έπίσημης γνωρι
μίας» μέ τίς προαναφερόμενες κατηγο
ρίες τού άθλήματος, δέν παύουν νά είναι
ένα έλπιδοφόρο ξεκίνημα. "Ας μή ξεχνά
με ότι κάτω άπό τίς ίδιες συνθήκες ξεκί
νησαν πριν άπό ένα περίπου χρόνο, καί
οί σκοπεύτριες Χωρ. Καρακώστα Σπυρί δούλα καί Ύπεν]ρχης Νικολοπούλου
Βασιλική γιά νά καταλήξουν σήμερα νά
είναι ή πρώτη κάτοχος τού Πανελληνίου
ρεκόρ στήν κατηγορία τού άεροβόλου
πιστολιού γυναικών μέ 352]400, καί ή
δεύτερη σέ άπόστασι άναπνοής μέ 351)400
Οί δύο τελευταίες σκοπεύτριές μας προβλέπεται ότι θά διακριθούν.Έάν βρεθούν
σέ καλή ήμέρα, δέν άποκλείεται νά βελτιωθή άπό τήν μία ή τήν άλλη ή στάθμη
τού Πανελληνίου ρεκόρ. Τήν άνδρική
όμάδα θά άποτελέσουν οί Μοίραρχος
Κοτρώνης Δημήτριος, Ύπομ]ρχος Ά σπρούδης Νικηφόρος, Ύπεν]ρχης Ρούσσης Νικόλαος καί οί Χωρ]κες Βασιλειάδης Βασίλειος, Ή λιάδης Πελοπίδας,
Δημούλας Άνδρέας, Ζέρβας Νικόλαος
καί Ζέρβας Γεώργιος.

ΟΙ Α Ο Κ Ι Μ Ο Ι Υ Π Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ Α Θ ΛΗ ΤΙΚ Η Π Α Ρ Α Α Ο ΖΙ
ΤΗΖ ΖΧΟΛΗΖ ΕΙΣ ΤΟΝ Α ΓΩ Ν Α Α Ν Ω Μ Α Λ Ο Υ ΑΡΟ Μ Ο Υ

Ή όμάς τών Δοκίμων Ύπαξιωματικών τής τάξεως 1973-74 ή όποια διεκρίθη
είς τόν άγώνα άνωμάλου δρόμου μέ έξαιρετικές έπιδόσεις τών άθλητών της.
Ή έφετεινή τάξις τών Δοκίμων Ύπαξιωματικών τής Σ.Ο.Χ. 'Αθηνών φιλοδοξεί
νά διατηρήση μία ώραία παράδοσι πού
έκληρονόμησε άπό τήν άμέσως προηγού
μενη. Ό πω ς είναι γνωστόν, ή μεγάλη
άθλητική έφημερίδα «’Αθλητική ’Ηχώ»,
όργανώνει κάθε χρόνο μέ συμμετοχή
έκατοντάδων άθλητών πού δέν άνήκουν
στά Σωματεία τού ΣΕΓΑΣ, άγώνα άνω
μάλου δρόμου έπί άποστάσεως 4.000 μέ
τρων. Κατά τήν 15η διοργάνωσι τού '74
πού είχε γνωρίσει τήν έκπληκτική συμ
μετοχή τών 833 άθλητών, ή Σχολή Ύπαξιωματικών έκτος άπό 2η, 3η νίκη καθώς
καί πολλές άλλες στις τρείς πρώτες δε
κάδες, κατέλαβε καί τήν πρώτη θέσι στήν
όμαδική βαθμολογία. Ή έπιτυχία αυτή
προβλέπεται ότι θά έπαναληφθή καί
κατά τήν έφετεινή 16η διοργάνωσι τής
«’Αθλητικής Ή χοΰς». Ή δη ή Σχολή
ώργάνωσε ειδική άθλητική ήμερίδα κα
θώς καί σειρά ειδικών τέστ μέ τήν συμμε
τοχή όλων άνεξαιρέτως τών Δοκίμων.

Τελικά γιά τήν σύνθεσι τής όμάδος έπελέγησαν οί Δόκιμοι Χουλιάρας ’Ιωάννης,
Θεοχάρης Κων]νος, Ζεμπίλης Δημήτριος,
Δημητρίου ’Ιωάννης, Βλάχος Μιχαήλ,
Ναστούλης ’Αναστάσιος, Κεχαγιάς ’Αχιλλεύς, Ά ρβαντής ’Ιωάννης, Σιδερίδης
Δημήτριος, καί Σιώμος ’Ιωάννης. Ό λ ο ι
αύτοί οί άθληταί προπονούνται έντατικά
κάτω άπό τήν έπίβλεψι τού προπονητοΰ
τής όμάδος στίβου τού Σώματος Χωρ]κος
κ. Γεωργίου Άποστολοπούλου. Ό π ω ς
μάς είπε ό κ. Άποστολόπουλος, είναι
άρκετά αισιόδοξος έπειδή οί δέκα αύτοί
Δόκιμοι έχουν στό ένεργητικό τους άξιόλογες έπιδόσεις στούς δρόμους άντοχής
άπό τίς πρόσφατες Γυμνασιακές σπου
δές τους. Ό λ α αύτά δίνουν μιά σοβαρή
ένδειξι ότι ή Σχολή Ύπαξίκών έχει
όλα τά φόντα γιά νά πρωταγωνιστήση
καί έφέτος στήν ώραία αύτή διοργάνωσι
τής «’Αθλητικούς Ή χοΰς». Όψόμεθα
λοιπόν. . .

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΡΣΕΩΣ ΒΑΡΩΝ
Μέ συμμετοχή τής Ελλάδος, Βουλγα
ρίας, Γιουγκοσλαβίας, Ρουμανίας καί
Τουρκίας, διεξήχθησαν μεταξύ 23—24
Νοεμβρίου στήν Βουλγαρική πόλι Μπουργκάς, οί Βαλκανικοί άγώνες άρσεως βα
ρών. ’Από Ε λληνικής πλευράς διεκρίθησαν οί Χρήστος ’Ιακώβου (κατηγο
ρία 82,5 κιλών) 2ος άφοΰ άνύψωσε συνο
λικά 325 κιλά, Νικόλαος Ή λιάδης (κατη
γορία 90 κιλών) 2ος (σύνολον 307,5 κιλά).
’Επίσης καί οί Χωροφύλακες ’Ελευθέ
ριος Στεφανουδάκης (κατηγορία 67,5
κιλών) 3ος (άκυρώθηκε στήν κίνησι
«άρασσέ» καί κατετάγη 3ος στό «ζεττέ»
μέ 150 κιλά) καί ’Αντώνιος Κουτσουριδάκης (κατηγορία 60 κιλών) 4ος άφού
άνύψωσε συνολικά 210 κιλά. Στήν όμα
δική βαθμολογία ή Χώρα μας κατετάγη
τελικά 4η πριν άπό τήν Τουρκία. Τίς
τρείς πρώτες θέσεις κατέλαβαν κατά
σειράν ή Βουλγαρία, Ρουμανία καί Γιουγκοσλαβία.

Ό πρωταθλητής τής άρσεως
βαρών Χωρ]λαξ Έ λ. Στεφανουδά
κης είς μίαν χαρακτηριστικήν
προσπάθειαν.
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
Λίγα θά είναι τά άτομα εκείνα τά
όποια δεν θά έχουν κρυολογήσει
μία δύο ή καί περισσότερες φορές
στην ζωή τους, ενώ τά περισσότερα
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο
ύφίστανται τήν ταλαιπωρία τοϋ κοι
νού κρυολογήματος.
Τά συμπτώματα του είναι σέ
όλους γνωστά. Λίγος πόνος στο λαι
μό γενική κακοδιαθεσία πυρετός καί
τό ένοχλητικό βούλωμα τής μύτης μέ
τό επακόλουθο συνάχι. Παρ’ ότι
δμωε τό κοινό κρυολόγημα είναι μία
τόσο συχνή πάθησις ή αιτιολογία
της δεν είναι γνωστή κατά πάσαν
πιθανότητα στον περισσότερο κόσμο.
Ή επικρατούσα γενικώς άντίληψις
είναι ότι τό κρύωμα, αυτό καθ’
, εαυτό, είναι εκείνο τό όποιο προκαλεϊ
ολα τά παραπάνω συμπτώματα.
'Η πράγματικότης όμως είναι δια
φορετική καί σ’ αύτήν θά άναφερθοϋμε στήν συνέχεια.
’’Ισως φανή λίγο παράξενο, άλλά
τό κοινό κρυολόγημα είναι μία λοι
μώδης νόσος ή όποια οφείλεται σέ
ίό. Οί έρευνες γιά τήν άνεύρεση της
αιτίας τοϋ κοινού κρυολογήματος
είχαν άρχίσει έδώ καί 20 χρόνια
περίπου μέ άποτέλεσμα σήμερα νά
έχουν γίνει γνωστά πάρα πολλά
πράγματα σχετικά μέ τούς υπευ
θύνους ιούς.
Οί κυρίως υπεύθυνοι ιοί οί όποιοι
προκαλοΰν τό κοινόν κρυολόγημα
ονομάζονται ρινοϊοί καί υπάρχουν
περίπου 80 διαφορετικοί τύποι τού
των. Έ κτος όμως άπό τούς ρινοϊούς καί άλλοι ιοί είναι δυνατόν νά
προκαλέσουν τά συμπτώματα τού
κοινού κρυολογήματος άλλά σέ πολύ
μικρότερο ποσοστό. Εις αυτούς πε
ριλαμβάνονται ώρισμένοι άδενοϊοί
ό ιός τής παραϊνφλουέντζας οί ιοί
κοξάκι καί άλλοι.
Ά π ό πολλών ετών έγένοντο προσπάθειαι γιά τήν παρασκευή ένός
άποτελεσματικοΰ εμβολίου κατά τού
κοινού κρυολογήματος, πλήν όμως
έμβόλιον πρακτικώς εφαρμόσιμου
δέν κατέστη δυνατόν νά παραχθή.
Τούτο οφείλεται εις τό πλήθος τών
τύπων τών ρινοϊών οί όποιοι προκα
λοΰν τό κοινόν
κρυολόγημα, εις
τρόπον ώστε διάφορα άτομα πάσχοντα συγχρόνως, νά είναΐ' προσβεβλημένα άπό διάφορον τύπον ιού. Διά
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Δρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ
’Ε πιάτρου Χ ω ροφυλακής
Παθολόγου — Γαστροεντερολόγου

νά ήτο άποτελεσματικόν ένα έμ
βόλιον θά έπρεπε νά περιλαμβάνη
σχεδόν καί τούς 80 τύπους τών
ρινοϊών καί τούτο δέν κατέστη δυ
νατόν νά έπιτευχθή μέχρι σήμερον.
Τά παρασκευασθέντα μέχρι τοΰδε
έμβόλια παρέχουν άνοσίαν έναντίον
δύο ή τριών τύπων ιού καί ώς έκ
τούτου λίαν περιωρισμένην προστα
σίαν. Μία σκέψις διά τήν άπομόνωσιν τών υπευθύνων ιών σέ κάθε
επιδημία κοινού κρυολογήματος καί
τήν παρασκευήν τού ειδικού έμβολίου έναντίον τών συγκεκριμένων
αύτών τύπων τού ιού δέν κατέστη
δυνατόν νά γίνη πραγματικότης.
’Έ τσ ι μέχρι σήμερα, τό πρόβλημα
τής άσφαλοΰς προφυλάξεως άπό τό
κοινόν κρυολόγημα δέν έχει όριστικώς λ.υθή. Έ κτος αύτοΰ όμως καί
ώρισμένα άλλα σχετικά προβλήματα
παραμένουν άλυτα ή άσαφή. Δέν
είναι π.χ. γνωστόν γιατί ώρισμένα
άτομα προσβάλλονται σπανίως ή
καθόλου άπό κοινόν κρυολόγημα,
καθ’ όσον διεπιστώθη ότι τούτο δέν
εγκαταλείπει άνοσία. Διεπιστώθη
δηλαδή ότι άτομα εις τά όποια
υπήρχαν ήδη άντισώματα έναντίον

των ρινοϊών προφανώς απο προη
γούμενες λοιμώξεις, προσεβάλοντο
έκ νέου, έκτος έάν ό τίτλος (πυκνότης) τών άντισωμάτων εις τό αίμα
ήτο πολύ υψηλός.
Δέν είναι όμως μόνον τό θέμα
τής άνοσίας κατά τής παθήσεως
άσαφές καί μέ άλυτα προβλήματα.
Τό ίδιο ισχύει όσον άφορα καί εις τον
τρόπον τής μεταδόσεως τής νόσου
καί εις τήν έμφάνισιν μικροεπιδημιών. Κατά μίαν θεωρίαν, ό υπεύ
θυνος ιός εγκαθίσταται στον βλεν
νογόνον τής ρινός τού πάσχοντος
καί μεταδίδεται εις άλλα άτομα διά
τής εισπνοής τών σταγονιδίων τά
όποια έκπέμπονται κατά τό πτάρνισμα. Κατ’ άλλην θεωρίαν, αί εξάρ
σεις τού κοινού κρυολογήματος δέν
οφείλονται εις μετάδοσιν τού ιού άπό
άτόμου εις άτομον, άλλά οί τυχόν
υπάρχοντες εις τον βλεννογόνον τής
ρινός έκάστου άτόμου ιοί, ενεργο
ποιούνται διά τών μεταβολών τής
θερμοκρασίας καί τής υγρασίας καί
προκαλοΰν τάς έκδηλώσεις τής νό
σου. Δέν
ξέρουμε ποιά άπό τις
δύο θεωο!ες είναι ή σωστή. Πολύ
πιθανόν νά είναι καί αί δύο καί έτσι
ή έμφάνισις καί μετάδοσις τής νόσου
νά πραγματοποιήται καί μέ τούς
δύο τρόπους.
Αΐτιολογική θεραπεία έναντίον
τού κρυολογήματος δέν υπάρχει.
Δηλαδή δέν υπάρχουν φάρμακα τά
όποια νά προσβάλλουν τον ΐό. ’Ά λ 
λωστε ή νόσος είναι τόσο ήπια καί
σχετικώς μικράς διάρκειας ώστε νά
μήν δημιουργή
έπί τό πλεϊστον
προβλήματα. Λίγη ασπιρίνη καί
μερικά χαρτομάνδηλα συνήθως είναι
υπεραρκετά έναντίον τής νόσου. Τά
αντιβιοτικά παρ’ ότι χρησιμοποιούν
ται ευρέως, τούλάχιστον στο τόπο
μας, ούδεμία άπολύτως ένδειξιν
έχουν πλήν ώρισμένων εξαιρέσεων.
Άνακεφα>αιώνοντας μπορούμε νά
πούμε ότι:
1. Τό κοινόν κρυολόγημα είναι
μία λοιμώδης νόσος ή όποια οφεί
λεται σέ ίό.
2. ' Η έκθεσις στο ψΰχοε, υγρασία
κ.λ.π. δυνατόν νά ύποβοηθή τήν
έμφάνιση τής νόσου χωρίς νά είναι
αύτό καθ’ έαυτόν τό αίτιον τής νόσου.
3. Δέν υπάρχει μέχρι σήμερον
άποτελεσματική προφύλαξις κατά
τής νόσου.
4. 'Η θεραπεία τής νόσου είναι
συμπτωματική καί ούδόλως ένδείκνυνται τά άντιβιοτικά.

XPICTOC ΓβΝΝΧΓΧΙ
“Ας άφήσουμε αυτές τις λυτρωτικές σ τιγμ ή τοϋ ανθρώπου— μέσα στήν
ύποβλητική αιωνιότητα — νά γυρίση ό νους.- σ,τό απέριττο σπήλαιο!.
Τΐ έξαίσιο θαΰμα! Ti μεστό σέ ουσία $
^Αρτιώτερο πραγμάτωμα «τοΰ μεγαλείου έν τή άπλότητι» δέν είν«:
Τό σπήλαιο είναι ή αφετηρία τής λυτίρ<
πού αιώνες προσδοκοϋσε ή οικουμένη μέ αγωνία.
Καί ή λύτρωσι αύτή έχει τοϋτο x m Q a £
ξιώνει μιά θυσία γιά
νά έλευθερώση τόν άνθρωπο, δίχως ευ
ός τό δωρητή! Είναι
από τις αντινομίες έκεΐνες ιϊ& ζωής, πού S
χάος δσο μοχθείς νά
γεφυρώσης τά ρήγματαέ ? ^ ^ κενοΰ.
Γι* αυτό είναι _άναγκαΐο~%ί
ό:
ίς ιερές αύτές ώρες
τόν μεγάλο δρόικ^ ^-όιι,σίυς ά νβ ή ^ α ^ μ Λ ρ
αί περιμένει νά όδηγήση τά Koupaqgiyri "Ρ ίμ α τα fffc -άνθΐ ι
που ή άνθρώπινη
φύσι οδηγείται γ^% ή ν|1 ελ είω ι
μιουργοΰ
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στιγμή εϊν’ επίσημη καί τό δίδαγμα μέγα! . . .
Ό Υιός τοΰ Θεοΰ γεννιέται σ’ ένα σπήλαιο κ’ ένα αστέρι λαμπερό, πού καρφώθηκε άπό πάνω
του, ρίχνει τήν υπερκόσμια φωτοχυσία του. Σάν σπαθιές τά φτερά τών αγγέλων ανοίγουν φω
τεινές ρωγμές στό ουράνιο παραπέτασμα κι’ άποκαλύπτουν τις μυστικές πηγές τοΰ Γαλαξία,
πού παρασέρνει στή ροή του τις μυριάδες τών άλλων αστεριών. . . Ν ύχτα έπίσημη, φωτεινή
καί γεμάτη άπό τό μυστήριο τής δημιουργίας!. . .
Καί μέσα στό σπήλαιο, κοντά σέ μιά φάτνη τών άλογων, μιά γυναίκα, πού άντικρύζει μέ μίαν τρυ
φερότητα, πού δέν είναι τοΰ κόσμου τούτου, τό νιογέννητο της. Μιά γυναίκα, πού δείχνει καθαρά στήν
έκφρασί της, πώς έχει ξεφύγει πιά άπό τό στάδιο τής λαχτάρας καί τής ταλαντεύσεως— πώς έχει ξεφύγει
πιά άπό τήν άγωνία τής περιπλανήσεως καί τήν άνησυχία. Κάποιο καινούργιο καί άνεξήγητο συναίσθημα
μιας άπέραντης εύτυχίας, πού τήν πλημμυρίζει όλόκληρη, έχει άπλώσει στή μορφή της τήν άδιατάραχτη
ήσυχία τοΰ φυτοΰ. Είναι ή Μάννα, πού, έπειτα άπό τις πικρές στιγμές τής γέννας, όντας άκόμη μέσα σέ
όδυνηρόν άγώνα, μποροΰσε πιά νά αίσθανθή γιά καλά τή δημιουργική στοργή, πού έδωκε τή ζωή στό
π α ιδ ί.. . Τώρα μποροΰσε πιά ν’ άκούση καθαρά τις πρώτες του φωνές—μποροΰσε νά τ’ άγκαλιάση μέ τά
μάτια της κΓ άκόμα μέ τά χέρια της, άφοΰ ήταν ένα υπαρχτό πλάσμα, μιά ζωή νέα, πού, πριν άπό λίγο,
βρισκόταν στό άδυτο τής δημιουργίας καί πού τώρα βρισκόταν δίπλα της. Ό δρόμος πού είχε κάμει—
δρόμος έπίπονος—ως τό σπήλαιο τής Βηθλεέμ, είχε ξεχαστή. Τό ίδιο κΓ ό πόνος. Έ μ ειναν ή ευτυχία καί
τό μειδίαμα. Γιατί εύτυχία, καί μάλιστα ύπέρτατη, είναι τό νά είσαι μητέρα.. ΚΓ αύτήν τήν εύτυχία δέν τήν
άλλάζουν διόλου ό πόνος καί τά δάκρυα. Τό άντίθετο: μόνο μέ μιά τέτοια πείρα ώριμάζει ή βαθειά της εύτυχία! Είναι ή μητέρα, πού έχει, ώς φαίνεται, ξεμάθει τό πλατύ γέλιο, γιατί έχει κερδίσει κάτι πολύ σπου
δαιότερο: Τό γεμάτο έγκαρτέρησι καί βαθύτερη γνώσι χα μ ό γελ ο .. .
Καί πόσον ώραΐα δέν μάς τώχουν άποδώσει, άλήθεια, τό χαμόγελο αύτό, τήν μητρική, γενικά, αυ
τήν εύτυχία, οί πιό ξακουστοί ζωγράφοι. Οί ποιητές δέν κατάφεραν καί σπουδαία πράγματα, γιατί, όπως
φαίνεται, ή εύτυχία τής μητρότητας, ξεπερνάει τή μαγεία καί τή δύναμι τοΰ λόγου. Μόνο μέ σύμβολα,
μονάχα στήν εικόνα, βρήκε αύτή τήν έκφρασί της. Χιλιάδες πολλές χρόνια πρίν, γεννούσαν οί μανάδες.
Γεννοΰσαν, όμως, γιατί έπρεπε νά γεννούν, γιατί έπρεπε ή ζωή νά διαιωνίζεται. Πολύ κάτω οί γυναίκες,
πολύ ύποδεέστερες, ώσπου νάρθη τό άποκαλυπτικό δημιουργικό φώς τής Βηθλεέμ γιά νά τούς φωτίση
τό μεγάλο δρόμο τής ύψίστης άποστολής τους. Έ πρεπε νάρθη ή Μάννα, πού διάλεξε ό Θεός γιά τό παιδί
Του, γιά νά φωτιστή ή θεόσταλτη άποστολή τής μάννας. Κ ’ έπρεπε, γιά νά καταρρεύση ό άνδρικός έγωϊσμός ό άδυσώπητος, νά συλλάβη ή έκλεκτή τοΰ Θεοΰ μέ τό Πνεΰμα τό "Αγιον!
’Ιδού τό μέγιστον δίδαγμα, πού, πρό παντός, θά πρέπει βαθιά νά έννοήσουν οί γυναίκες. Σκεύη ηδο
νής καί άσυνείδητες τεκνοποιητικές μηχανές ήσαν πρό τής Γεννήσεως τοΰ Χριστού. Τό σκοτάδι τής άμάθειας έσκέπαζε τήν άξια τής βαθύτερης άποστολής τους καί ή φυσική δύναμι τοΰ άνδρός τυραννικά τις
κατέθλιβε.
ΤΗρθε όμως, ή στιγμή ή έπίσημη, πού ό ένανθρωπισμένος Θεός έδιάλεξε γιά Μάννα Του τήν
πάναγνη καί ένάρετη κόρη γιά νά πλησιάση τούς άνθρώπους. Καί ή στιγμή αύτή είναι ή μεγίστη τής Βη
θλεέμ. Οί άνθρωποι έγιναν άνθρωποι, γιατί ένας καινούργιος κόσμος γεννήθηκε μαζί μέ τό Θεϊκό Βρέφος!
"Ολα φθαρτά στόν κόσμο τοΰτο. "Ολα υποκείμενα σέ άλλοιώσεις καί σέ άναπόφευκτες παλινδρομή
σεις. Κ ι’ αυτά πού βλέπουμε κ’ εκείνα πού δέν βλέπουμε. ΚΓ άκόμη κ’ οί σκέψεις κ’ οί ιδέες—όλα άναθεωροΰνται, όλα άποβάλλονται κΓ όλα συμπληρώνονται κΓ άφαιροΰνται. ’Ανάλογα μέ τούς καιρούς καί τά
ρεύματα καί τις κάθε τόσο κοινωνικές πεποιθήσεις. Βιολογικός νόμος—ρευστή άτμόσφαιρα καί περιρρέουσα—πράγματα τόσο γνωστά άπό καταβολής άνθρώπου. 'Η Μάννα, όμως; Τό Βρέφος; Τό λίκνο, άπ’
όπου ξεπηδάει πάντα τό μυστήριο τής καινούργιας ζωής; Δέν διαφοροποιούνται—δέν άλλάζουν ποτέ τους.
Ούτε σάν θέσις, οΰτε σάν ούσία, οΰτε σάν ιδέα. Αύτή ή φάτνη είναι ή μόνη άλήθεια. 'Η στιγμή εϊν’ έπίσημη
καί τό δίδαγμα μ έγα !. . .

ΙΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

'6 Ν Η ΗCl TO Y IHCOT
To ασύλληπτο είς τήν φαντασίαν του άνθρώπου γεγονός τής
ένανθρωπίσεως τοϋ Θεοΰ είς τήν ταπεινή φάτνη τής Βηθλεέμ διά
τήν σωτηρίαν τοϋ άνθρώπου ένέπνευσε πάρα πολλούς καλλιτέχνας
οι οποίοι μέ τό τάλαντών των, άλλα καί τήν πίστιν έδημιούργησαν
αριστουργήματα άξια θαυμασμού. Εκείνοι όμως οί όποιοι περισσό
τερον άπό όλους τούς άλλους καλλιτέχνας ένεπνεύσθησαν άπο τήν
γεννησι τοϋ Χριστοΰ ήσαν οί ζωγράφοι. 'Ο χρωστήρ. διά μέσου των
αιώνων καί μέ άποκορύφωμα τήν Άναγέννησι, έδημιούργησε πληθύν έργων σχετικών μέ τό κοσμοσωτήριον γεγονός τής γεννήσεως
τοϋ Ίησοΰ, τά όποια κοσμοΰν σήμερον τά μεγάλα Μουσεία τοϋ
κόσμου καί άποθαυμάζονται ύπό των επισκεπτών.
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Έ λ—Γκρέκο). Ή προσκύνησι των ποι
μένων. ’Ελαιογραφία σέ μουσαμά γύρω στό 1500 . μ. X. Μουσεΐον Π ράντοΜαδρίτης.

Σάντρο Μποτιτσέλι. Ή προσκύνησι των Μάγων. Πίνακας μέ τέμπερα
σέ σανίδι γύρω στό 1500 μ. X. Πινακοθήκη Οόφίτσι—Φλωρεντίας.

Κορρέτζιο. Ή προσκύνησι τοϋ Θείου Βρέφους. ’Ελαιο
γραφία σέ μουσαμά γύρω στό 1520 μ.Χ. Πινακοθήκη Οΰφίτσι
—Φλωρεντίας.
Ρέμπραντ. Ή προσκύνησι των ποιμένων. ’Ελαιογραφία,
σέ μουσαμά γύρω στό 1646 μ. X. Πινακοθήκη Μονάχου
Φρά—Άντζέλικο. Ή προσκύνησι των Μάγων. Ζωγραφική σέ
σανίδι γύρω στό 1450 μ. X. Μουσεϊον Οΰάσιγκτων - Η.Π.Α.

Τζορτζιόνε. Ή προσκύνησι των ποιμένων. Ζωγραφική
σέ σανίδι γύρω στό 1500 μ. X. Μουσεϊον Ούάσιγκτων-Η.Π.Α.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΤΖΗ
Φ ιλολόγου Κ οθηγητοϋ

Ε Π ’ ΕΥΚΑ ΙΡΙΑ της μεγίστης χριστιανικής έορτής,
τής Γεννήσεως τοϋ Χρίστου τήν όποιαν ή χριστιανοσύ
νη έτοιμάζεται μέ χαράν καί εύλάβειαν να ύποδεχθή
καί να έορτάση μέ κατάνυξιν παρέχομεν διά τοϋ άρ
θρου τούτου άσθενή εικόνα τής ήθικής καταστάσεως
τοϋ κόσμου προ τής έμφανίσεως τοϋ Χρίστου, ίνα
νοηθή πόσον έβελτιώθη έ'κτοτε ό άνθρώπινος βίος
καί έορτασθή συνεπώς ή περίδοξος ήμέρα των Χρι
στουγέννων μέ μεγαλυτέραν αίσθησιν.
Πριν γεννηθή ό Χριστός ολόκληρος ό κόσμος έστέναζε άπό άφάνταστον δι’ ήμάς σήμερον δυστυχίαν εις
τήν όποιαν είχεν περιπέσει. Ή άνθρωπότης ήτο διηρημένη εις δύο τάξεις: Εις έλευθέρους καί δούλους. Οί
δούλοι οί όποιοι άπετέλαυν τήν μεγίστην πλειονότητα
(70% ) έπί τοϋ συνόλου ήσαν προωρισμένοι νά ικανο
ποιούν πάσαν κτηνώδη τοϋ κυρίου των διάθεσιν.
Δέν εΐχον οΰτε αυτά τά δικαιοόματα τής προστασίας
τήν όποιαν έχουν παρ’ ήμϊν τά ζώα. Οί κύριοι είχον
δλα τά δικαιώματα. Εΐχον δικαιώματα ζωής καί θα
νάτου έπί τών δούλων. Χάριν διασκεδάσεως ό κύριος
έρριπτεν μερικούς δούλους εις τό θηριοτροφείου διά νά
εύφρανθή βλέπων τούς συνανθρώπους του νά σπαράσσωνται ύπό τών λεόντων καί τών τίγρεων. Εΐχον έπινοη-
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θή μάλιστα τά φρικτότερα βασανιστήρια διά τούς δού
λους καί τά άγριώτερα οργιά.
Χάριν διασκεδάσεως οί κύριοι, οί προνομιούχοι
συνεκεντρώνοντο είς τά θέατρα —στάδια, άφηναν
ελεύθερα τά θηρία άπό τούε κλωβούς των μέσα είς τον
στίβον καί κατεσπάρασσαν τούς δυστυχείς δούλους
πού ήσαν κατάδικοι δι’ άσημάντους άφορμάς.
Έ κ τών ισχνών καί ολίγων τούτων γραμμών άντιλαμβάνεταί τις ποία ήτο ή ήθική κατάστασις τής άνθρωπότητος πριν γεννηθή ό Χριστός. Ή άνθρωπότης
έβάδιζε τυφλή προς τον κρημνόν, τον όλεθρον, τήν κα
ταστροφήν. Ποία λοιπόν δύναμις ήτο ικανή νά σταματήση τον κόσμον άπό τον κατηφορικόν τής καταστρο
φής δρόμον του καί νά τον διαφώτιση καί τον όδηγήση
είς τήν οδόν τής ήθικής άναγεννήσεως;
Τοιαύτη κραταιά δύναμις ικανή νά συγκρατήση τό
άνθρώπινον γένος βαδίζον προς τήν καταστροφήν ήτο
βέβαια ή Θρησκεία.
Ταύτης ή δύναμις είναι ίστορικώς βεβαιωμένου δτι
δύναται νά έπιφέρη γενικήν μεταβολήν έπ’ άγαθώ τού
άνθρώπου. Ά λ λ ’ άτυχώς αί Θρησκεϊαι δλων τών λαών
προ τής γεννήσεως τού Χριστού έδούλευον τήν έσχάτην
ήθικήν κατάπτωσιν καί διαφθοράν τών άνθρώπων. Ή
τών Ελλήνων Θρησκεία, οί δώδεκα τού Όλύμπου

Θεοί, ή σαν φορτωμένοι μέ τά χειρότερα των άνθρωπίνων ελαττωμάτων.
'Η αΐσχρότης και ή διαφθορά είχε έΐσέλθη εις τά
άδυτα τής εΐδωλολατρικής θρησκείας καί είχε καταν
τήσει γενικώς ή θρησκεία των ’Αρχαίων όργανον
της διαφθοράς καί τής ακολασίας. Ούτε ή μονοθεία
των ’Ιουδαίων, ή διά του Μωϋσέως καί των Προφη
τών δοθείσα εις τον Ίσραηλιτικόν λαόν, δεν ήδυνήθη
νά σώση τήν άνθρωπότητα άπό τήν άθλιότητα διότι
καί αυτή είχε έκπέσει σημαντικώς καί είχε παρερμηνευθή τελείως.
Τό δέ ταλαίπωρου άνθρώπινον γένος έτυραννεΐτο,
έβασανίζετο φρικτώς, διότι έδούλευεν τήν στυγερωτέραν καί άπαισιωτέραν ήθικήν δουλείαν. Οΰτε καί
αί άλλαι θρησκεΐαι έστάθη δυνατόν νά βελτιώσουν τήν
κατάστασιν. Έ κ τής τοιαύτης παγκοσμίου άθλιότητος
καί φρικτής δυστυχίας προήλθεν άμυδρά κατ’ άρχάς
έλπίς βελτιώσεως τοϋ άνθρωπίνου βίου. 'Ολόκληρον
δηλαδή τό άνθρώπινον γένος όλοι οί ’Αρχαίοι λαοί τής
’Ανατολής καί Δύσεως άνέμεναν μέ έλπίδα γλυκυτάτην
τήν ήμέραν κατά τήν οποίαν θά έκαλλιτέρευεν ή άθλια
καί άφόρητος ζωή των. Οί Αιγύπτιοι ό αρχαιότερος
τών πολιτισμένων λαών σύμφωνα μέ τάς παραδόσεις

πινον γένος άπό τήν φρικτήν άθλιότητα. 'Οσοφώτερος
όλων τών σοφών τοϋ κόσμου Σωκράτης έδίδασκε τούς
συμπολίτας του ’Αθηναίους 400 π.Χ. ότι οί άνθρωποι
θά έξακολουθοϋν νά μένουν εις τό σκότος καί τήν δυσ
τυχίαν αν ό Θεός δέν στειλη έλευθερωτήν. «καθεύδοντες θέλουσι διατελεί αν μή ό Θεός κηδόμενος αύτών
έπεμπεν αύτοϊς έλευθερωτήν». Οί μεγάλοι ιστορικοί καί
φιλόσοφοι τής Ρώμηε έρμηνεύοντες τάς παλαιάς πα
ραδόσεις τής άνθρωπότητος έ'λεγον, ότι μέλει νά έλθη
έξ ’Ανατολής κραταιός μονάρχης βασιλεύς ισχυρότατος
ό όποιος θάκυριαρχήση όλου τοϋ κόσμου καί θά γίνη
βασιλεύς όλων τών έπί τής γής βασιλέων. Ό δέ ποιη
τής Βιργίλιος άναφέρει ότι υπήρχε άρχαία παράδοσις
καί σταθερά γνώμη έξηπλωμένη εις άπασαν τήν ’Ανα
τολήν ότι έμελλεν νά άναφανή έκ τής Ίουδαίας κάποιος
ισχυρός άνθρωπος ώς' βασιλεύς τοϋ κόσμου. Άμυδραί
λοιπόν έλπίδες έφώτιζον τον σκοτεινόν πνευματικόν
ορίζοντα καί προσδοκίαι άόριστοι μέν, άλλά σταθεραί
περί σωτηρίας εΐχον γεννηθή εις τήν καρδίαν τής δεινοπαθούσης άνθρωπότητος. Μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου
αί έλπίδες αύταί καθίσταντο καί ζωηρότεραι ώστε εις
όλην τήν άνθρωπότητα εις δλας τάς κοινωνικάς τάξεις
νά κρατή ή πεποίθησις πλέον περί γενικής τοϋ κόσμου
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των έπερίμεναν νά γ^ννήση ή θεά ’Ίσις τον ~Ωρον ό
όποιος έμελλε (νά συντρίψη τήν κεφαλήν τοϋ Τυφώνος)
νά σώση δηλ. τήν Αίγυπτον άπό τήν δυστυχίαν. Οί
’Ινδοί μέ τά ιερά βιβλία των γονυπετείς εις τούς ναούς
των μέ ύμνους καί μέ δεήσεις παρεκάλουν τον Θεόν
νά φανή ύπό μορφήν άνθρώπου νά τούς φωτίση καί νά
τούς χαρίση ζωήν εύτυχή.
Οί Πέρσαι, οί Χαλδαΐοι είχον ζωηροτέραν έλπίδα,
,έπίστευαν ότι θά έλθη ό Θεός (Μίθρας) καί θά τούς
σώση άπό τήν άθλιότητα (θά καταστρέψη τον Ά ρειμάνην διάβολον).
Ό Κομφούκιος έδίδασκε τούς Σίνας ότι θά κατέλθη
άπό τον ουρανόν εις άγιώτατος άνθρωπος καί κραταιός
δστις θά άπολυτρώση τό τυραννούμενον άπό τά δεινά
άνθρώπινον γένος.
Οί 'Έλληνες, οί άρχαϊοι σοφοί πρόγονοί μας, οί
όποιοι έδημιούργησαν πολιτισμόν ύπέροχον καί άνυπέρβλητον, πολιτισμόν διά τον όποιον καυχάται ό
σημερινός πεπολιτισμένος κόσμος, οί μεγαλοφυείς
έκεΐνοι π.Χ . "Ελληνες οί όποιοι προσεπάθουν νά εΰρουν
τήν αιτίαν τής γενέσεως τοϋ κόσμου καί νά έξηγήσουν
τον προορισμόν τοϋ άνθρώπου έπί γής είπαν, ότι πρέπει
νά έλθη ένας Θεός εις τήν γήν μέ μορφήν άνθρώπου, ίνα
διορθοοση τά κακώς έχοντα καί άπολυτρώση τό άνθρού-

μεταβολής. Καί ούτως ή γλυκυτάτη αύτή έλπίς τοϋ
άνθρωπίνου γένους δέν διεψεύσθη άλλά έπραγματοποιήθη διότι τό πλήρωμα τοϋ χρόνου είχεν έλθει πλέον. Έ κ
τών όρέων τής Ίουδαίας άνέτειλεν ό παρήγορος καί
ζωογόνος ήλιος.’Εγεννήθη πρό2.000 έτών είςενσπήλαιον τής Βηθλεέμ ό άπό αιώνων προσδοκώμενος ύπό τών
λαών Μεσσίας, ό Χριστός, δστις έμελλε νά άναμορφώση τήν άνθρωπότητα καί νά τήν άπαλλάξη άπό τά
δεινά.
Τήν άσθενή ταύτην εικόνα τής ήθικής καταστάσεως
καί τών προσδοκιών τής προ Χριστού άνθρωπότητος
τήν οποίαν έδώσαμεν δι’ ισχνών γραμμών έχων τις
ύπ’ οψιν δύναται νά κρίνη καί νά έκτιμήση πόση μεγάλη
υπήρξε ή έπίδρασις τοϋ Χριστιανισμού προς άναμόρφωσιν τοϋ κόσμου καί ήθικήν άναγέννησιν τοϋ άνθρώ
που ώς παρουσιάζεται ούτος σήμερον.
'Ο Χριστιανισμός βεβαίως δέν ίκανοποίησεν απολύ
τως τήν άνθρωπότητα. Καί τοΰτο διότι παρενοήθησαν
καί δέν έφηρμόσθησαν τά ύψηλά καί άνθρωπιστικά
αύτοϋ διδάγματα. Ά λ λ ’ ένεκα τούτου βεβαίως δέν
δυνάμεθα νά κακίζωμεν τον Χριστιανισμόν όπως δέν
δυνάμεθα νά λέγωμεν ότι «ό ζωογόνος ήλιος βλάπτει
διότι μερικοί άποθνήσκουν έξ ήλιάσεως».
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Ά πό μικρός είχε μιά μανία: νά κοιτάζη
στό χωριό του τά πόδια τών ανθρώπων,
κι όταν ήταν ποδεμένοι—τις πιό πολλές
φορές μπορεί νά ήταν ξυπόλητοι—νά
περιεργάζεται τά τσαρούχια τους, ή τά
παπούτσια τών γυναικών, μέ κάποιον
τρόπο πού θάκανε τόν άλλον νά πιστέψη
πώς ό μικρός τσοπανάκος ήξερε νά κρίνη
άν ήταν τάχα καλά ή κακά φτιασμένα άπό
τό μάστορά τους. Αύτός φορούσε γουρνοτσάρουχα, πέδιλα καμωμένα άπό τό
πετσί τού χριστογεννιάτικου γουρου
νιού. Στά μέρη μας σφάζουν τά θρεφτά
γουρούνια τήν παραμονή τών Χριστου
γέννων. Κ’ είναι τά μόνα γουρούνια πού
γίνονται γδαρτά κι όχι μαδητώ. Γιατί
είναι μεγάλα καί τετράπαχα. Δέν ξένονται γιά νά ροδοκοκκινίση ή πέτσα τους
καί νά τρώγεται κριτσανιστά πού νά είναι
σά μύγδαλο καβουρδισμένο. Τώρα τό
πετσί τους γδέρνεται, άλατίζεται καί
άπλώνεται στόν ήλιο. ’Απ' αΰτό βγαίνουν
τά γουρνοτσάρουχα τής φαμελιάς. Τό
πάχος γίνεται γλύνα, οί χοντράδες γί
νονται τσιγαρήθρες, κι’ έπειτα μένουν τά
κόκκαλα γιά μαγειρευτά, τά έντόσθια
γιά πηχτές καί γιά ματιές, τό κρέας γιά
λουκάνικα καί γιά παστουρμά. Μ’ ένα
καλό γουρούνι περνάει τόν ύπόλοιπο
χειμώνα ή φτωχοφαμελιά.
Ό Θανάσης ήθελε άπό έννιά χρονών
νά φκιάνη μόνος του τά γουρνοτσάρουχα
του. Καί τά κατάφερνε τόσο περίφημα,
πού σέ λίγα χρόνια αύτός έφκιανε καί τού
πατέρα καί τής μάνας καί τής γειτονιάς
άκόμα. Ό μω ς τήν πιό μεγαλύτερη χαρά
τής μικρής του ζωής είχε δοκιμάσει όταν
κάποια παραμονή Χριστουγέννων ήλθε
ό πατέρας άπό τή Χώρα καί τού έφερε ένα
ζευγάρι τσαρούχια. Δικά του ! Δέν είχε
ξαναφορέσει ποτέ ώς τότε. Τ’ άνάρπαξε
μέ λαχτάρα, τούς χάίδευε τις φούντες,
τούς άγγιξε τό λουστρίνι, καί τά ξεμά
κρυνε λίγο νά καμαρώση τό ζωηρό κατακόκκινο χρώμα. Μά σάν πέρασε ή πρώτη
χαρά τής άπόχτησης, είχε δοκιμάσει
μεγάλη λύπη. Καλοκοίταζε τά τσαρούχια
του καί τά βρήκε άσχημα, κακοφκιασμένα.
Τί άγαρμπο σουλούπι ήταν έκεϊνο πού
είχαν! Καί τόσο κακοδουλεμένα! Μέ κάτι
άτσαλες φούντες. Μέ κάτι άνοστα κεντίδια! Ώ , αν τά είχε φκιάσει ό ίδιος, πόσο
θά ήταν καλύτερα καί γερότερα! Τό είπε
τού πατέρα του αυτό. Κ’ έκεΐνος τού άπάντησε
—Τότε νά σέ στείλουμε κάτου νά γίνης
τσαρουχάς.
—Μακάρι!
—Θέλεις;
—Ά ν θέλω ;.. . .
Τό μέλλον του είχε κριθή. Ό μικρός
τσοπανάκος μέ τά γουρνοτσάρουχα θά
γινόταν ό μεγαλύτερος τσαρουχάς τού
τόπου. Θά πόδενε τούς πιό ντερτιλήδες
λεβέντες καί τις πιό άσίκησες κοπέλες.
Στούς γάμους καί στά πανηγύρια, απάνω
στήν άναψη τού χορού, τά δικά του τά
τσαρούχια καί τά δικά του τά παπούτσια
θά κάνανε τή μεγαλύτερη φούβα! Ή ταν
γεννημένος γιά τσαρουχάς. Πώς άλλιώς
θά κοιτούσε μέ τόση περιέργεια τά ποδήματα τών άνθρώπων καί θάφκιανε μέ τό
σην τέχνη τά γουρνοτσάρουχα όλης τής
γειτονιάς; Κανείς δέν ξεφεύγει τό γρα
φτό του!
Μέ τί περηφάνεια φόρεσε τήν άλλη
μέρα τά καινούργια τσαρούχια! Ή ταν
σά νά πρωτόγβαινε στόν κόσμο. Τά γουρ
νοτσάρουχα τόν κρατούσαν στήν άφάνεια
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καί στήν άσημαντότητα. Τώρα έκανε κι
αυτός τήν έπίσημη έμφάνισή του. Καθώς
περπατούσε κ’ έτριζαν, τό τριζοβόλημά
τους έμοιαζε σά γαμπριάτικο τραγούδι.
Έ να ζευγάρι τσαρούχια δίνει πολλές
φορές στή ζωή τών άνθρώπων τή σημασία
της!
—Μέ γειά, Θανάση!
—Τού χρόνου πού θά τά φκιάσω μόνος
μου, νά ΐδήτε τί λόγιά τσαρούχια θάχω!
Περνώντας τά Χριστοήμερα, τόν κατέ
βασε ό πατέρας του στή Χώρα. Είχε
κάποιο σταυραδερφό τσαρουχά, μαγα
ζάτορα, καί σ’ αυτόν πέτονταν. Τού πήγε
δυό λουκάνικα κ’ ένα τσουβάλι πηχτή.
Αύτά ήταν τά δίδαχτρα. νά πούμε, τού
Θανάση.
—Κουμπάρε (ήταν ψευτοκούμπαροιί
σοΰ παραδίνω τό παιδί. Ά π ’ τό Θεό καί
στά χέρια σου! Έ χει μεγάλο ζήλο γιά
τήν τέχνη σου. Θά ΐδής.

—Γιατί, όρέ, δέν κάνεις νισάφι;
—’Αφού έχουμε δουλειά;
—Βάλε καλή σειρά, γιατί θά σέ πάρω
στό χωριό!
—Παραπέρα, τά Χριστοήμερα, άς έρθη,
είπε τ’ άφεντικό, νά ξεκουραστή.
Τί καλός λόγος! Ναί, τά Χροστούγεννα
πρέπει νά πάη χωρίς άλλο στό χωριό. Νά
τούς ίδή καί νά τόν ίδούν. Κι όλο τό
νειρευόταν πιά αυτό τό ταξίδι. Καί τό
έτοίμαζε μέσα στό μυαλό του. Πώς νά
πάη; Αύτός καλά, θά είχε καινούργια
ρούχα καί καινούργια τσαρούχια. Μά νά
πάη μέ άδεια χέρια; Δίχως πεσκέσι γιά
τή μάνα καί γιά τόν πατέρα; Δέ γίνεται.
Θυμήθηκε τά τσαρούχια πού τού είχε
πρωτοφέρει ό πατέρας χωρίς νά τού τά
ζητήση. Μέ τί χαρά είχε γιορτάσει, φο
ρώντας τα τις άγιες μέρες! "Ετσι πρέπει
νά τού πάη τώρα κι αύτός, χωρίς νά τού

Ό κουμπάρος τόν κράτησε. Καί είδε.
Ό χ ι άλλο! Τεχνίτης γεννητάτος. Πρόω
ρη μεγαλοφυΐα τής τέχνης τών τσαρουχιών. Τόν είχε δά ό κουμπάρος μή στάξη
καί μή βρέξη. Ό Θανάσης κι ό κόσμος
όλος! Καμάρωνε ό Θανάσης όταν κατέ
βαιναν οί χωριανοί νά ψωνίσουν καί τόν
παίνευε ό κουμπάρος, κι άγόραζαν έκεϊνοι
τά τσαρούχια πού είχε βάλει κι αύτός τόν
κόπο του καί τήν τέχνη του. Τού φαι
νόταν πώς τάστελνε πεσκέσι στό χωριό
του. Θά τριζοβολοΰσε καί θά κατακοκκί
νιζε τό χοροστάσι άπ’ τά δικά του έργα.
Πέρασ’ ένας χρόνος. Ζηλευτικιά τέχνη.
Ό λ ο καί τόν τραβούσε πιό πολύ. Δού
λευε όλη μέρα. "Εκανε καί νυχτέρι, άν
ήταν βολετό νά ποδέση αύτός όλα τά
χωριά τής Ρούμελης καί όλα τά εΰζωνικά
συντάγματα τής 'Ελλάδας! Ό μως, άπ’
τήν πολλή δουλειά είχε κόψει, είχε άχαμνήνει λίγο. Κάποτε ποΰρθε ό πατέρας
του, τό πρόσεξε. Μήν ήταν τίποτα ζαμπούνής; Μήν τόν πείραξε κανένα κρυφομάζωμα; Νά κράξη τό γιατρό;
Ό Θανάσης γελούσε κι ό κουμπάρος
ξηγήθηκε:
—Είναι στή δουλειά του νταμαχιάρης.
Πέφτει άπάν’—καταπάν’. ’Εγώ τόν μα
λώνω. Δέ μ’ ακούει.

τάχη ζητήσει, ένα ζευγάρι τσαρούχια.
Κ ι’ ένα ζευγάρι παπούτσια τής μάνας!
Αυτό είναι. Θά τό μάθη όλο τό χωριό. Θά
χαροΰν οί φίλοι καί θά σκάσουν οί όχτροί. Ά ! χωρίς άλλο καλύτερα νά μήν
πάη καθόλου, παρά νά πάη χωρίς τά
δώρα τών γονέων!. . . Μά πώς νά τά πάρη;
Δέ μπήκε άκόμα σέ μεροδούλι. Λογαριά
ζεται πώς άκόμα μαθαίνει τήν τέχνη.
Τόν ταΐζει καί τόν ντένει τ’ άφεντικό,
μονάχα.. . Ό μως, κάπως πρέπει νά τά
οίκονομήση!----- Ό χ ι ,όχι έτσι! Θά πής,
δέν θά τό καταλάβη ό κουμπάρος. Έ χουν
τόσο πολύ έτοιμο πράμα στό μαγαζί!. . .
Μά δέν κάνει, δέν κάνει!. . . Ά κοΰς έκεϊ
νά τά κλέψη. . . νά τά κλέψη!. . . Πώς τού
ήρθε τέτοιος πειρασμός στό νού; Καί τί
άξια θά είχαν τά κλεμμένα τσαρούχια;
Καταραμένα θά ήταν. Θά γλίστραγε ό
πατέρας μ’ αύτά νά τσακιστή. Θεός φυλάξοι!. . . Ή θά έρχόταν τό άπόσπασμα
νά τούς πιάση όλους, θά τούς κρέμαγε ό
νωματάρχης τά κλεμμένα τσαρούχια στό
λαιμό καί θά τούς πόμπευε σ’ όλο τό
χωριό. Φαντάσου ντρ ο π ή !... Μπά, σέ
καλό! Τά κάνει αύτός τέτοια πράγματα;....
—Τί λές, Θανάση, θά πας ή όχι;
—Πώς νά πάω, άφεντικό;
—Μέ τά ποδαράκια σου. Παιδί πράμα.

—"Οχι αυτό.. . Δέν έχω άλλοιώς τόν
τρόπο.. .
—Θά σού δώσω τό χαρτζιλίκι σου. ..
Πάρε μπρος μεριά τό μποναμά έσύ.
Μποναμά; Χαρτζιλίκι; Κάτι θά γίνη,
σώπα!. . . Νά τοϋ τό πή; Τί θά χάση;. ..
Τό καί τό!. ..
Ό καλός άφεντικός, ό καλός κουμπάρος
συγκινήθηκε. Τέτοια παιδιά άξίζουν. ΤοΟ
είπε ένα μπράβο, καί τόν χρέωσε μ’ ένα
ζευγάρι τσαρούχια κ’ ένα ζευγάρι πα
πούτσια. Τά καλοδιάλεξε ό Θανάσης καί
τήν παραμονή τών Χριστουγέννων τάβαλε στό σακκούλι του, μαζί μέ τά και
νούργια τά δικά του, τό κρέμασε στόν

ώμο καί τράβηξε γιά τό χωριό, συντρο
φιά μ’ άλλους χωριανούς καί μ’ άλλους
γειτονοχωρίτες.
Ή ταν μιά χαρά στό δρόμο, καθώς περ
πατούσε γρήγορα κάί κουβεντιαστά τό
χαρούμενο άσκέρι. "Ολοι πήγαιναν τά
ψώνια τους, κι’ άλλος συλλογιόταν τή
νιόνυφη γυναίκα του, άλλος τή μάνα του,
κι άλλος τήν άδερφή του. Έλεγαν ποιός
έχει τό μεγαλύτεριο θρεφτάρι φέτο στό
χωριό καί ποιός έχει τό καλύτερο κρασί.
’Αλλά τούς έπιασε στό δάσος μέ τις με
γάλες δρυς βροχή, κι αύτό ήταν πολύ
κακό. Οί άλλοι είχαν τις καπότες τους
καί κάτι γλύτωσαν. Ό φτωχός ό Θανάσης

έγινε μουσκίδι. Είδαν κι έπαθαν όσο νά
φτάσουν στό χάνι τού Ρουπακιά. Ά ν α 
ψαν έκεϊ μεγάλη φωτιά καί στέγνωσαν.
Οί άλλοι κίνησαν σέ λίγο νά φύγουν. Θά
τραβούσαν όλη νύχτα. Είχαν άκόμα τέσσερες ώρες δρόμο. Βγήκαν όξω—σιγόβρεχε.. . Θεοσκόταδο- πού νά πάη αύτός;
Θά μείνη νά περάση ή βροχή, νά ξαστερώση κιόλα. Ά ς δώσουν χαμπάρι πώς
έρχεται καί θά ξημερώση κι αύτός στό
χωριό. Πώς άλλιώς νά γίνη; Γύρισε μέσα
καί ξανάκατσε ν’ άποστεγνώση στό παραγώνι. Ή ταν κι άλλοι πεντέξη άπό κοντι
νότερα χωριά. Αυτοί δέν βιάζονταν πολύ
κ’ έκατσαν νά πυρωθούν καλά. Δέν τούς
γνώριζε τά δνόματά τους. Ό ένας τώρα
έβγαινε άπό φυλακή- τέσσερα χρόνια γιά
ζωοκλοπή. Βλαστήμαγε τόν άποσπασματάρχη πού τόν είχε πιάσει καί τόν πρόεδρο
πού τόν είχε δικάσει. Ά λλ ο ς ήταν άκόμα
τώρα φυγόδικος, γιά όμοια δουλειά.—
«"Οταν τά τρώγατε, ήταν καλά!», τούς
έλεγε ό χαντζής. Έ βγαλε ό Θανάσης άπ’
τό σακκούλι τά καινούργια του τσαρού
χια νά τά πυρώση. Είχαν βραχή κι αύτά
πολύ.
—Πούθε τάκλεψες; τόν ρώτησε ό φυ
γόδικος.
—Δέν τάκλεψα. Τά δούλεψα!
—Τίνος είσαι;
—Τού πατέρα μου.. .
—Είναι τ’ Θωμαχρήστ* άπό τά Βαρικά,
τό γνώρισα! είπε ό χαντζής.
—Μέ τόν πατέρα σ’ έχουμε κλέψ’
μαζί δυό τραγιά! είπε ό κατάδικος.
—Δέν τό πιστεύω νά λές άλήθεια, είπε
ό Θανάσης πειραγμένος. Ά ν έκλεβε
ό πατέρας μου, θάηταν σάν καί σένα στή
φυλακή!
—Είν’ άξιος καί νά σκεπάζεται.
—Ά λλ η κουβέντα έχεις;
Ή βροχή είχε δυναμώσει. Δείπνησαν
μέ ψωμί κι έλιές. Έ πειτα τούς πήρε ό
ύπνος. Ό Θανάσης πλάγιασε ρίζα στόν
τοίχο. Βεργόπλεχτο ήταν τό χάνι, μόνο
ή σκεπή του ήταν μέ κεραμίδια. Κι άπό
μέσα τό πλέμα τού τοίχου του ήταν άλειμμένο μέ πηλό. ’Εκεί πού πλάγιασε ό Θα
νάσης, ένα μεγάλο κομμάτι πηλός είχε
φαγωθή καί φαινόταν τρυπητός όβεργοπλεγμένος τοίχος. "Ομως άπέξω ήταν ένα
χαμηλό ΰπόστεγο, σά μαγειριό καί σάν
άποθήκη, κολλημένο στήν καλύβα. Έ τσ ι
δέν έφτανε νά μπή ή βροχή άπ’ τό χάλα
σμα έκεϊνο—τό πρόσεξε καλά ό Θανάσης
κι ασφαλισμένος έγειρε νά κοιμηθή.
Ή φωτιά είχε κατακάτσει, μόνο ή θρά
κα, μπόλικη, έκαιγε. Κουκουλώθηκε σ’
ένα βρωμερό τσόλι τού χαντζή, καί τόν
πήρε βαριά.
Χίλια όνείρατα έβλεπε στόν ύπνο του.
Τό χωριό του, τό σπίτι του, τούς γονιούς
του, τό γουρούνι τους σφαγμένο. Άκόμα
είδε τούς καλλικαντζάρους, καμιά δεκαριά
νά πολεμάνε νά κατεβούνε άπό τό μποχαρί μέσα στό σπίτι τους. Αύτός ήταν
τάχα άπέξω καί τούς έβλεπε. Καμώθηκε νά φωνάξη γιά νά τούς διώξη, μά
πάλι θυμήθηκε πώς δέν έκανε. Τώρα λοι
πόν νά κατεβοΰν στό σπίτι, νά τούς μαγα
ρίσουν τό άμπάρι μέ τάλεύρι;.. ."Ο χι!...
Ίδές τους πώς φεύγουν παρασανταλιασμένοι! Ή μάνα τά ξέρει αύτά, είχε βά
λει ένα παλιοτσάρουχο στό τζάκι. Όπου
φύγει—φύγει οί καλλικαντζαραΐοι!.. .
Ά ξαφνα τόν ξύπνησαν κάτι φοβερά
σκουξίματα. Λαβάτωοε! Οί καλλικαντζάροι, οί καλλικάντζαροι χωρίς άλλο! Θά
μπήκαν στό χάνι, θά τούς μολέψουν—
μπορεί νά τούς φάνε τ’ άφτιά! Κουκλώ-
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Τά
Χριστουγεννιάτικα

Ο ίφ ίό Ζ ΰ ψ ίν Μ ,Μ ο β Χ & ό μ ^α ϊο ζ
θηκε στό τσόλι. Τά σκουξίματα βάσταξαν
λίγην ώρα κ’ έπειτα έπαψαν μεμιάς. Θάφευγαν κι άπό δώ. . . Σκοτάδι στό χάνι. . .
"Εβγαλε τό κεφάλι του έξω. Κάποιος
ρουχνοϋσε. Μά έφεγγαν ζωηρά οι χαρα
ματιές έκεΐ στό χάλασμα πλάι του. Ά πό
κεϊ είχαν έρθει τά σκουξίματα. Τί φλόγα
ήταν αυτή; Μήπως έβαλαν φωτιά στήν
καλύβα οΐ καλλικαντζάροι;. . . Κόλλησε
τό μάτι του στις χαραματιές—καί τί νά
ΐδή. Δύο χωριάτες ντυμένοι μέ κοντοκάπια, ίδιοι καλλικαντζάροι, είχαν σφά
ξει ένα γουρούνι μικρό. Καί τώρα τό
βουτοϋσαν σ’ ένα καζανάκι βραστό νερό
καί τό μαδοϋσαν γρήγορα—γρήγορα.
’Αλήθεια σάν καλλικαντζάροι, σάν παγανά έμοιαζαν τήν ώρα έκείνη, μέ τά
κοντοκάπια τους γύρω στή φωτιά. Καί
τό γουρουνάκι έμοιαζε σάν άνθρωπάκος,
σάν παιδόπουλο πού τόχαν τά έξωτικά
καί τό βασάνιζαν. ’Ανατρίχιασε. . .
—Ά μ ’ πώς; Δέ θά κάνουμε κ’ έμεϊς
Πάσχα έδώ στήν έρημιά; έλεγε ό ένας
χωριάτης.
—Ά πό ποϋ τόκλεψες, μωρέ; ρωτούσε ό
άλλος, πού ήταν ό ίδιος ό χαντζής.
—Αύριο μεθαύριο θά τ’ άκούσης. . . Τί
μοναχά πρόσεξε μή μέ ζεματίσης μέ τό
θερμό!. . .
Πετάχτηκε ό Θανάσης νά φύγη, νά
μήν κολαστή κι αυτός έκεΐ πέρα. Σιάχτηκε, άπλώνει νά πάρη τό σακκούλι
του—πουθενά σακκούλι! . . Μπήχνει τις
φωνές:
—Μ’ έκλεψαν!.. . τό σακκούλι μου!. . .
Ξυπνούνε οί άλλοι, τρέχει ό χαντζής.
—Ποϋ τόχες άπιθώσει;
—Τόχα κρεμάσει στό καρφί!
—Μήν έπεσε κάτω;
Έψαξαν όλο τό χάνι μέσα κ’ έξω.
—Καλά καί σέ κουβεντιάζω!.. . Νά
μοϋ φέρης τό σακκούλι καί τά τσαρούχια
πού είχε μέσα!
Α νοίγει μεγάλος καβγάς.
—Θά τόκλεψαν αύτοί πού σηκώθηκαν
κ’ έφυγαν πιό νύχτα, λέει ό χαντζής. Τώρα
μόλις έφυγαν.
—Θά τούς βρούμε -πού θά μάς παν!
—’Εσύ τόκλεψες! φωνάζει ό Θανάσης.
’Εσύ, όπως έκλεψες καί τό γουρνόπουλο
πού μαδάτε κεΐ άπόξω!
—Θά τόκλεψαν τά παγανά! είπε κά
ποιος χωρατατζής.
—Ξανάειδες καλλικαντζάρους μέ και
νούργια τσαρούχια; ρώτησε άλλος κορο
ϊδεύοντας.
"Εσκασαν στά γέλια όλοι. Έ ν α βαθύ
παράπονο ένιωσε ό Θανάσης. Κοροϊ
δεύουν; Είναι γιά κοροϊδία; Είχε μιά
κρυφή όρμή νά τούς σκοτώση όλους.
"Ολοι τους τέτοιοι είναι. Κακούργοι,
κλέφτες! Παραμονή Χριστουγέννων, τήν
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ώρα πού γεννιέται ό Χριστός στή σπη
λιά του, αύτοί κλέβουν τά ξένα γουρου
νόπουλα καί τά ξένα τσαρούχια. Τί χειρότετα θάκαναν- οί καλλικαντζάροι τά
όργανα τού Σατανά;
"Ηταν έτοιμος νά κλάψη.
—Μήν κάθεσαι παιδί μου, τού είπαν οί
άλλοι. Αύτός πόκανε τήν πράξη δέν είναι
μακριά φτασμένος. . . Κυνήγησε τον,
σάν παιδάκι πού είσαι. Ά μ α τόν φτάσης,
θά ντραπή καί θά τό πετάξη τό σακκούλι.
Τούς κοίταξε άμίλητα, κουτά, ντρά
πηκε νά κλάψη, δέν είχε τί άλλο νά κάμη
καί χώθηκε στό σκοτάδι έξω άπ’ τό χάνι.
Μόλις χώριζε ό δρόμος καταγής. Έτρεξε βιαστικά τόν άνήφορο, μιά τρομα

o fa d a r M o z )

γμένος καί μιά άγαναχτισμένος. Ό αέρας
τίναζε τά δέντρα κ’ οί βροχοσταλίδες τόν
χτυπούσαν στά μούτρα. Έτρεξε κάμποσο.
Δέν απάντησε ψυχή. Άφουγκράστηκε.
Δέν άκουγόταν άλλη περπατησιά. Κοντοστάθηκε. Τόν περόνιαζε τό κρύο. Είπε
νά γυρίση πίσω. Πού νά πάη;. . . Πάλι
στό χάνι;. . . Μπορεί καί νά τόν σκοτώ
σουν κιόλας, καί νά τόν ζεματίσουν σάν
τό γουρουνόπουλο!
Προχώρησε. . . Α νή φ ορος.; . Βγήκε
στό ψηλό διάσελο.. . Άγνάντεψε τή
μεγάλη χούνη τών βουνών, πού ήταν
γιομάτη πηχτό σκοτάδι. Είχε ξαστερώσει
καί τά κορφοβούνια ξεχώριζαν άνάμεσα
στά σκόρπια καί στ’ ανάρια τ’ άστεράκια.

Τσουχτερό κρύο στάλαζε άπό γύρω του. Κι
άπό μέσα του άνάβλυζε μυστικός τρόμος.
Τάχασε. Κάποια συντέλεια προφήτευε ή
ψυχή του. Ζοϋσε ή δέ ζοΰσε έκείνη τήν
ώρα; Ό πω ς καί νάναι, δέ θά ζήση άλλο,
ποτέ πιά!
Κάποτε, μέσα στήν κατασκότεινη χούνη, πρόσεξε λίγα μακρινά φωτεράκια.
Κι άλλα πιό κεϊ. Κι άλλα πιό>πέρα^ τρεμόσβηναν σάν αστέρια τ’ οΰρανοΰ σάν
σπίθες άπό παραγώνι.. . Τά χωριά είναι!
Τά χω ριά!.. . σκύφτηκε. Βέβαια. Ξυ
πνούν τώρα πιά γιά τήν έκκλησιά. Χρι
στούγεννα. Θά είναι οί παπάδες, οί ψάλ
τες, οί καντηλανάφτες. Οί πρώτοι πού
ξυπνούν κάθε χρόνο.
Σέ λίγο ακούστηκε ή πρώτη καμπάνα.
Έπειτα καί δεύτερη. Έ πειτα καί τρίτη.
ΓΤοιά νάναι άπ’ τό δικό του χωριό; Τά
φωτεράκια πυκνώσανε, κ έπειτα όλα,
όλα σχεδόν, κουνηθήκανε καί πήγαιναν
σέ κάθε χωριό, κατά ένα μέρος όλα.
Πήγαιναν κατά τήν έκκλησία.. . Ή ταν
οί χωριανοί μέ τά κλεφτοφάναρα καί μέ
τά δαδιά, πού βάδιζαν γιά τή φάτνη τού
Χριστού!
Ζεστάθηκε ή καρδιά τού Θανάση. Ά λ 
λαξε όλος ό τόπος γύρα. Ή σκοτεινή
χούνη σά νά γιόμισε φως. Σά νά τήν κατσίκεψαν άγγελοι κι όχι πιά καλλικαντζάροι.
Έ τσ ι. Ά ς τρέξη κι αύτός στό χωριό
του. Νά προφτάση τήν έκκλησία. Ν
άκούση τό Δόξα έν ύψίστοις.
Προχώρησε δύο βήματα. Καί στάθηκε
πάλι. Πώς νά πάη έτσι, μέ αδειανά χέρια,
χωρίς δώρο γιά τούς γονιούς, χωρίς κάν
δικά του καινούργια τσαρούχια:. . . Ό χ ι
δέν θά πάη! Καλύτερα νά γυρίση στή
Χώρα. Κι άκόμα καλίτερα νά ριζώση κά
που έκεΐ,ν’ άπαγιάση, νά παρακολουθήση
άπό μακριά τή λειτουργία τών Χριστου
γέννων στά τρία χωριά τής χούνης. Θ
άκούση κι άλλες φορές τις τρεις καμπά
νες. Θά ξαναϊδή τά φωτεράκια νά φεύ
γουν τά ξημερώματα άπό τις έκκλησίες,
όλα μαζί, καί νά σκορπούν ένα—ένα πρός
τούς μαχαλάδες.
Θά είπή: «—Χρόνια πολλά, χρόνια
πολλά!». Κ’ έπειτα, ναι άς γυρίση στή
Χώρα καταμόναχος, άφοΰ ό κόσμος είναι
τόσο κακός καί δέ φοβάται τό Χριστό,ούτε
όταν σταυρώνεται, ούτε όταν γεννιέται.
Έ τσ ι θά κάμη. . . Άφοΰ μάλιστα καί
ξαναβρέχει. Έτρεξε νά κρυφτή κάπου,
καί, τυχερό του, βρέθηκε μπροστά στή
μικρή σπηλιά πού άντίκρυζε, καί παραπανούλια άπ’ τό δρόμο, τό χωριό του, τά
Βαρικά. Μπήκε κι άπάγγιασε στόν τα
πεινό της θόλο. Κοιτάζοντας τις χλωμές
σπιθούλες τής ξέμακρης έκκλησιάς, καί
προσμένοντας νά ξανακούση τούς σβησμένους ήχους τής χωριανής καμπάνας,
άποκοιμήθηκε, γιά νά ίδή στόν ύπνο του,
πώς βρισκόταν τάχα στήν ίδια τή σπηλιά
τής Βηθλεέμ πού γεννήθηκε ό ’Ιησούς
Χριστός. Νά ή Παναγία. Νά κι ό ’Ιωσήφ!
Νά τό άστρο πού όδηγεΐ τούς Μ άγους!.. .
Έφτασαν οί Μάγοι καί προσκυνούν
τό Χριστό. Γιομίζουν μέ δώρα, πολλά
δώρα τή φάτνη τών άλογων!. . . . Ούτε
μπορεί νά ξεχωρίση κανείς πόσων λογιών
δώρα έχουν φέρει οί Μάγοι! Όμως, άνάμεσα στ’ άλλα δώρα, τά πολλά τά δώρα,
μπόρεσε ό Θανάσης νά ξεχωρίση ένα
ζευγάρι καινούργια κατακόκκινα τσα
ρούχια!. . . .

Ό θεσμός τώ ν 'Ο μ ίλ ω ν Φ ίλω ν τή ς Χ ω ροφ υλα κή ς, αποτελεί
θετικόν παράγοντα , πρός τήν κατεύθυνσιν τής ά ναπτύξεω ς καί συσ φ ίγξεω ς τώ ν σ χέσ εω ν, μεταξύ τού Σ ώ μα τος τή ς Χ ω ροφυλακής
ά φ ’ ενός καί τού Ε λ λ η ν ικ ο ύ κοινού ά φ ’ έτέρου .
Ή συμβολή τώ ν 'Ο μ ίλ ω ν Φ ίλω ν Χ ω ροφυλακής εις τήν έ π ιτυ χ ία ν τώ ν σκοπών καί τώ ν σ τό χω ν τού Σ ώ μα τος άποδεικνύεται
άπό τήν πλουσίαν δράσιν το ύτω ν άπό τή ς ίδρύσεώς τω ν μέχρ ι σή
μερον .
Ε ίναι πρός τιμ ή ν όλω ν έκείνω ν οί όποιοι συνέλαβον τή ν ιδέαν
τής Δημιουργίας τού θεσμού, ώ ς καί όσων προσεφέρθησαν νά έργασθούν διά τήν ΰλοποίησιν τ α ύ τ η ς .
Ή Χ ω ροφ υλα κή , ώ ς σώ μα άστυνομικόν διά τήν έκπλήρω σιν
τής άποστολής τ η ς , έχει άνάγκην τής συμπαραστάσεως καί τής ένισχύσεω ς τού κ ο ιν ο ύ .
’Α ποτελεί πλέον συνείδησιν όλων τώ ν άσχολουμένω ν μέ τό
άστυνομικόν έργον, ότι τά άστυνομικά όργανα διά νά καταστούν
άξια τής άποστολής τω ν καί διά. νά άποβούν άποτελεσματικοί παρά
γοντες προστασίας τού κοινω νικού συνόλου , άπό τά κακοποιά στοι
χ ε ία , τά όποια προσβάλλουν καί πλή ττουν τά άτομα καί τήν κοινω νί
αν , πρέπει νά συνδεθούν τόσον στενώ ς μετά τού κοινού τού οποίου
τήν φρούρησιν έχουν άναλάβη , ώ στε νά έξαφανισθή καί ή έλαχίστη
υποψ ία ότι είναι δυνατόν αί σχέσεις τω ν νά διαταραχθοΰν άπό όποιανδήποτε α ιτ ία ν .
Ε ις τόν τομέα αυτόν , τόν τόσον σοβαρόν καί τόσον ουσιώδη , ή
συμβολή τώ ν 'Ο μ ίλ ω ν Φ ίλω ν Χ ω ροφυλακής είναι εξαιρετικής ση
μασίας .
Τά μέλη τώ ν 'Ο μ ίλ ω ν το ύ τ ω ν , δέν είναι μόνον, οί νομοταγείς
π ολΐται οί οποίοι σέβονται τήν κρατικήν έξουσίαν καί πειθαρχούν
πρός τούς νόμους τού κρά τους, άλλά οί συνδεόμενοι συναισθηματικώ ς μετά τώ ν οργάνω ν τής τά ξ ε ω ς, οί ένστερνισθέντες βαθύτατα
τάς έννοίας τής τά ξεω ς καί άσφαλεία ς , οί ίδεολόγοι αν θέλετε «ά σ τυνομικοί» τώ ν όποιω ν τό ένδιαφέρον διά τήν τήρησιν τής τάξεω ς καί
άσφαλείας καί πρός τούς έπιφ ορτισμένους μέ τό έργον αύτό , ξεπερνά
τά συνήθη όρια καί λαμβάνει μορφήν προστασίας καί ένεργού συμπα
ραστάσεως .
Πέραν όμω ς το ύ το υ , ή προσφορά τώ ν Ό μ ίλ ω ν Φ ίλω ν Χωρο
φ υλ α κή ς έκ τείνεται καί εις άλλους τομείς καί δύναται νά έπεκταθή
καί νά διευρυνθή άκόμη περισσότερον, έάν δοθή εις αύτούς ή σωστή
όργάνω σις καί ό ορθός προσανατολισμός.
Α ί δυνατότητες υπάρχουν καί είναι σ η μ α ν τικ α ί. Α ί σημεριναί
Διοικήσεις τώ ν Ό μ ίλ ω ν άπέδειξαν ότι έχουν τήν ικανότητα νά δη
μιουργήσουν πολλάς προϋποθέσεις διά τήν πλήρη άξιοποίησιν αύτώ ν
καί τήν έπ ιδίω ξιν ύψ ηλοτέρω ν σ τ ό χ ω ν . ' Υπό τάς νέας δια μ ο ρ φ ω θείσας συνθήκας , αί όποΐαι είναι καί αί πλέον πρόσφοροι διά τήν
άνάπτυξιν καί εύδοκίμησιν παρομοίω ν οργανώ σεω ν, θά άπαιτηθή
ά φ εύ κ τω ς νέα προσπάθεια ή οποία θά κατατείνη εις τήν άναδιάρθρωσιν τώ ν Δ )σεω ν , διά τού έμπλουτισμού τω ν καί διά νέω ν προσω
π ικοτή τω ν , άλλά καί εις τήν διεύρυνσιν τού άριθ. τώ ν μελώ να ύτώ ν
διά τής συμμετοχής άτόμω ν όλω ν τώ ν κατηγοριώ ν . Μετά τό στάδιον
τούτο τό όποιον άποτελεί προϋπόθεσιν, θά πρέπει νά διευρυνθή ό
κύκλος τώ ν δραστηριοτήτω ν καί τώ ν εκδηλώσεων έπ ’ι τή βάσει προ
γράμματος τού όποιου ό στόχος θά είν α ι, πέραν τή ς άπλής έπ α φ ή ς
καί τώ ν γνω ρ ιμ ιώ ν κοινού καί άνδρών τού Σ ώ μ α το ς, ή ά νά π τυξις
π ο λιτισ τικ ώ ν σχέσεω ν καί έπ α φ ώ ν καί ή δημιουργία καί σ φ υρ η λά τησις δεσμών βασιζομένω ν εις τό πνεύμα καί τάς άρχάς αί όποΐαι
πρέπει νά διέπουν μίαν εύνομουμένην κ ο ιν ω ν ία ν .
Ε ίναι βέβαιον ό τι μία τοιαύτη προσπάθεια, θά στεφθή ύπό
πλήρους έπ ιτυ χ ία ς δ ιό τι, θά εύρη συμπαραστάτας όλους τούς φ ιλ ο νόμους π ολίτας , οί οποίοι έντός τώ ν διανοιγομένω ν εύρυτάτω ν π λ α ι
σ ίω ν , θά πυκνώσουν τούς 'Ο μ ίλους Φ ίλω ν Χ ω ροφ υλακής καί θά
συνεργασθούν είς τόν νευραλγικόν το μ έα , τής διατηρήσεως τή ς Δη
μοσίας Τ άξεω ς καί Ά σ φ α λ εία ς καί εις τήν έξυπηρέτησιν πλήθους
κοινω νικώ ν καί π ο λ ιτισ τικ ώ ν σ κ ο π ώ ν .
Ε ίναι περιττόν νά τονίσω μεν τή ν άγάπην καί τήν ίμπισ τοσ ύνην
τώ ν άνδρών τής Χ ω ροφ υλακής πρός τούς 'Ο μ ίλους καί τή ν ά να γνώ ρισιν ύπό πά ντω ν τής χρησιμότητος α ύτώ ν καί τώ ν πολλαπλώ ν ώ φ ε λη μ ά τω ν διά τήν 'Ε λλη νική ν κ ο ιν ω ν ία ν .
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Thu ep^Hueau Τού Su^
μιλοΰντες περί της χρι
στιανικής έπιδράσεως
έπί τήν έρμηνείαν τοΰ
WJ
δικαίου, έννοοΰμεν τήν
ύπό τής χριστιανικής
κοσμοθεωρίας άσκηθεΐσαν έπίδρασιν έπί τήν μέθοδον καί τήν τεχνι
κήν τής έρμηνείας, ήτοι τής έργασίας πρός άποκάλυψιν τής άληθοΰς έννοιας των κανόνων τοϋ δι
καίου. Καί είναι μέν εύνόητον,
ότι, μέ τήν άναζήτησιν τής χριστια
νικής ταύτης έπιδράσεως, κατ’ ανάγ
κην φερόμεθα πρός τό γενικώτερον πρόβλημα τής έπιδράσεως
τήν όποιαν ήσκησεν ή χριστιανική
διδασκαλία έπί τήν διαμόρφωσιν
τοΟ συστήματος τοϋ δικαίου κα
θόλου, καί δή τοϋ συστήματος τοϋ
Ρωμαϊκού Δικαίου, έφ’ όσον, ώς
γνωστόν, κατά τήν κρίσιμον περί
οδον καθ’ ήν άνεφάνη καί άνεπτάχθη ή έπίδρασις αυτή, τό Ρωμαϊκόν
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Δίκαιον διετήρει αυτόχρημα οικου
μενικόν χαρακτήρα, κατά τε τήν
’Ανατολήν καί τήν Δύσιν. Ά λ λ ’
ή άντιμετώπισις τοϋ γενικωτέρου
τούτου προβλήματος αποτελεί έν
πάση περιπτώσει ίδιον καθ’ έαυτό
θέμα, τό όποιον δέν πρόκειται νά
μας άπασχολήση ένταϋθα σήμερον,ένθα,τούναντίονθά περιορισθωμεν εις τινας παρατηρήσεις συνα
φείς πρός τήν χριστιανικήν έπίδρασιν τήν άσκηθεΐσαν είδικώς έπί
τήν μεθοδολογίαν τής έρμηνείας
τοϋ δικαίου.
Εις τήν ιστορίαν τοΰ Ρωμαϊκοϋ
Δικαίου έλλείπει, ώς γνωστόν, λε
πτομερής τις θεωρητική έπεξεργασία τοϋ προβλήματος τής ύπό τών
ρωμαίων νομικών άσκηθείσης έρμηνευτικής μεθόδου, κατ’ άνάγκην
δ’ αί πληροφορίαι μας περιορίζον
ται εις όσα μέσω τών ρωμαϊκών
πηγών δυνάμεθα νά συναγάγωμεν

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΖΕΠΟΥ
Ό μ . Κ αθηγητοΰ Νομικής Σ χολή ς
Π αν)μίου 'Α θηνώ ν - ’Ακαδημαϊκού

ώς πρός τήν μέθοδον τής έρμηνείας
συγκεκριμένης τινός περιπτώσεως
καί μεμονωμένου τινός θέματος.
Εις τήν ιστορίαν όμως τοϋ ’Αρ
χαίου Κόσμου καθόλου, δέν έλλείπει καί ή προσπάθεια πρός κατα
σκευήν ίδιου έπιστημονικοϋ, ώς
θά έλέγομεν σήμερον, συστήματος
τής έρμηνευτικής μεθόδου, τοιοϋτο δέ σύστημα πράγματι άπαντςί
ούχί εις τούς ρωμαίους, άλλ’ εις
τούς έλληνας, άκριβέστερον εις
τούς έλληνας ρήτορας, τών όποιων
ή ρητορική τέχνη, άναπτυχθεΐσα
εις πλήρες σύστημα, περιέλαβε καί
μεθοδολογικά έρμηνευτικά στοι
χεία σημαντικώτατα. Είναι δέ σή
μερον άναμφισβήτητον, παρά τάς
έπί μέρους διατυπουμένας άντιρρή-

σεις, δτι τό μεθοδολογικόν έρμηνευτικόν τοΰτο σύστημα των έλλήνων ρητόρων ήσκησεν ήδη κατά
τούς κλασσικούς ρωμαϊκούς χρό
νους έντονωτάτην επιρροήν, εις
τρόπον, ώστε ή καθ’ έαυτήν λογική
εργασία πρός άναζήτησιν τής άληθοϋς έννοιας των κανόνων τοϋ ρω
μαϊκού δικαίου νά παρίσταται ώς
τελούσα ύπό τήν επιβολήν των
έλληνικών τούτων μεθοδολογικών
διδαγμάτων.
Οί έλληνες ρήτορες, ώς γνω
στόν, έδίδασκον πλείονας τρόπους
καθ’ οϋς ήδύνατό τις νά άμυνθή
εναντίον άγωγής έγειρομένης κατ’
αύτοΰ. Ή άμφισβήτησις τής νομιμότητος τής διαδικασίας ή τώνέν
τή άγωγή προσαγομένων πραγμα
τικών περιστατικών, ή διά της προ
βολής ένστάσεως άσκουμένη άντεπίθεσις διά τήν έκτίμησιν τών πρα
γματικών τούτων περιστατικών, ώς
καί ή άμφισβήτησις τής όρθής ύ
πό τινα τόμον υπαγωγής συγκεκρι
μένων πραγματικών γεγονότων,πάν
τα ταΰτα ήσαν, κατά τούς έλληνας
ρήτορας, τά συνήθη μέσα ύπερασπίσεως τού έναγομένου. Μεταξύ
τούτων δ’ Ιδίως ή τελευταία περίπτωσις ώδήγει εύθέως εις τήν άξίωσιν όρθής έρμηνείας τού έφαρμοστέου κανόνος δικαίου, διά τήν
ερμηνείαν δέ ταύτην, κατά τήν έλληνικήν ρητορικήν, προσεφέρετο
ού μόνον ή απλή γραμματική άλλ’
ιδίως ή λογική έρμηνεία, ή προ
βολή «άντινομίας», όταν τό προσαγόμενον περιστατικόν ήδύνατο νά
καλυφθή ύπό πλειόνων συγκρουομένων πρός άλλήλους νόμων, ή
προβολή «άμφιβολίας» όταν ό αύτός νόμος ήτο δεκτικός διαφόρου
έρμηνείας, τέλος ό «συλλογισμός»
όταν ιδίως ύπεστηρίζετο ή ΰπαρξις κενού έν τώ νόμω καί συνήγετο
λύσις έξυπηρετοΰσα τά συμφέρον
τα τού έναγομένου. Τά μέσα ταΰτα
ήσαν φύσεως τεχνικής, εις τήν έλ■ληνικήν όμως σκέψιν ταχέως κα
τέληξαν νά σημαίνουν άληθή μέ
θοδον έρμηνευτικήν, άντίστοιχον
τής όποιας άπαντώμεν σήμερον έτι
εις τήν καθόλου θέσιν τού έρμηνευτικοΰ προβλήματος, τής όποιας
όμως δέν άνήκει ένταΰθα νά παράσχωμεν περαιτέρω λεπτομέρειας.

νόημα αυτού, τό μέσω τού γράμ κοΰ ρωμαϊκού συστήματος, οδτινος
ματος μέν συναγόμενον άλλ’ έκ τής έκφρασιν κατ’ έξοχήν παρέχει ό
θελήσεως τού νομοθέτου καί τού κλασσικός όρισμός τού δικαίου
σκοπού αύτοΰ άκριβέστερον προσ- ύπό τού Κέλσου, καθ’ δν . .., ή,
διοριζόμενον. Έ π ΐ τού σημείου τού κατά τά Βασιλικά, «νόμος έστί τέ
του ή έλληνική σκέψις έδιδε τό χνη τού καλού καί τού ίσου».
προβάδισμα εις τήν άναζήτησιν
Έ κ τοτε τό δίκαιον—καί έννοΰτού έλευθέρου νοήματος τής έρμημεν τό ρωμαϊκόν δίκ α ιο ν—ήρμηνευομένης διατάξεως. 'Η ιδέα δέ
νεύθη κατά τάς άξιώσεις τών φιλο
τής έπιεικείας ώς καί τής αύτόσοφημένων έλληνικών Ιδεών. Ή
χρημα ήθικής έκτιμήσεως τού έρμακρά δ’ ιστορία τής έξασκηθείσης
μηνευομένου κανόνος ήσαν τά κύ
έλληνικής έπιδράσεως συνεπληρια κριτήρια, άλλά καί τά όρθά
ρώθη καί είς τό κεφάλαιον τής έρ
μέσα διά τήν έπιτυχή έρμηνείαν
μηνευτικής μεθόδου διά τής έπικανόνος τινός κατά τό άδέσμευβολής τών διδαγμάτων τής τότε
τον έκ τού γράμματος αύτοΰ νόη
καινοφανούς χριστιανικής κοσμο
μά του.
θεωρίας, διδαγμάτων, είς τά όποια
Τά διδάγματα αύτά τής έλληνι- διάπλατα πλέον ήνοίχθη ή θύρα
κής ρητορικής έπέδρασαν έμφα- ήτις ώδήγησεν είς τήν κατάκτησιν
νώς έπΐ τού τρόπου καθ’ όν οί κα τού υπό έλληνικήν έπιρροήν έκφινόνες τού δικαίου ήρμηνεύοντο εις
λοσοφηθέντος ρωμαϊκού δικαίου.
τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον άκόμη καί
κατά τούς κλασσικούς χρόνους. Τό έργον τής έλληνικής φιλοσο
Μέ τήν άκολουθήσασαν δ’ έπιβο- φίας συνεπληρώθη ούτω καί είς τό
λήν τής στωϊκής φιλοσοφίας καί κρίσιμον τομέα τής έρμηνευτικής
τής διδασκαλίας της έπί τού γενι μεθόδου διά τών χριστιανικών ιδα
κού τρόπου τού σκέπτεσθαι τών
νικών. Καί είς τόν παράλληλον
κλασσικών ρωμαίων νομικών, τά
διδάγματα ταΰτα έπλουτίσθησαν τούτον δρόμον τού έλληνικοΰ καί
έτι μάλλον, καί αί ίδέαι τής έπιει- τού χριστιανικού πνεύματος πρέ
κείας, τής ήθικής άξιολογήσεως πει νά άναζητηθή ή αίωνία άξια,
τής καλής πίστεως κ.
έν γένει τήν όποιαν μέ τήν πρόοδον τών
δέ καί τής κατά τό άδέσμευτον νό
•αιώνων άπέκτησεν ύπό τήν έπιρ
ημα τού κανόνος έρμηνευτικής
τούτου έπεξεργασίας, κατέστησαν ροήν τού πνεύματος τούτου τό Ρω
ή κρηπίς τού καθόλου έρμηνευτι- μαϊκόν Δίκαιον.
Οί κορυφαίοι τών ’Αποστόλων ΠΕΤΡΟΣ καί ΠΑΥΛΟΣ, οί όποιοι μετέδωσαν
τήν Χριστιανικήν πίστιν είς όλον σχεδόν τόν τότε γνωστόν κόσμον καί είς τό τέλος
ϋπέστησαν μαρτυρικόν θάνατον δι’ αύτήν τήν πίστιν των.

Διά τό άπασχολοΰν ήμάς θέμα,
ίδιάζουσαν έχει σημασίαν ή υπό τών
έλλήνων τό πρώτον έπιχειρηθεΐσα άνάλυσις τού προβλήματος, έάν
έπρεπεν, ό νόμος νά έρμηνεύεται κατά τό άπλοΰν αύτοΰ γράμμα
ή τούναντίον κατά τό έλεύθερον
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Είχον άλλοτε τήν ευκαιρίαν νά
σημειώσω πώς τό κεντρικόν πρό
βλημα τής έρμηνείας τοϋ νόμου άντιμετωπίζεται υπό του άποστόλου
Παύλου εις τάς έπιστολάς του, ό
που πράγματι ό απόστολος παρίσταται ώς μή πιστεύων εις τήν παν
τοδυναμίαν τοϋ γραπτού νόμου, τόν
όποιον τουναντίον θεωρεί ώς άπλήν έκφρασιν τοϋ όλου πνεύμα
τος τής Δικαιοσύνης, ήτις καί μόνη
δεσμεύει καί έχει δύναμιν αποφασι
στικήν.
Κατά τόν άπόστολον «τό γάρ
γράμμα άποκτείνει, τό δέ πνεϋμα
ζωοποιεί» (Β' Κορινθ. γ' 6), ό δ’
άφοριτμ5ς του αυτός είναι σύμ
φωνος πρός τόν άγώνα του έναντίον τοϋ ξηροϋ γράμματος τοϋ
(Μωσαϊκοϋ) Νόμου, τον όποιον,
κατ’ αυτόν, ούδαμώς συμπίπτει πρός
τήν έννοιαν τής άναζητουμένης
Δικαιοσύνης. Ό νόμος, άπλώς
«σκιάν έχων των μελλόντων αγα
θών», δέν έχει «αύτήν τήν εικόνα
τών πραγμάτων» (Έ βρ. ι' 1), καί
κατ’ άκολουθίαν είναι άπλοΰν μέ
σον πρός άναζήτησιν τοϋ τελικοΰ
τής δικαιοσύνης σκοποϋ —«τέλος
γάρ νόμου Χριστός εις δικαιοσύ
νην» (Ρωμ. ι' 4) καί «όντως έκ νό
μου άν ήν ή δικαιοσύνη» (Γαλ. γ'
21), ώς λέγει ό άπόστολος.
"Οπως εις τόν Ά ρισ τοτέλην οότω
καί εϊς τόν Παΰλον, ό νόμος δέν
δύναται πάντοτε ν’ άνταποκρίνηται πλήρως πρός τάς άξιώσεις τής
ιδέας τής δικαιοσύνης, άλλ’ έχει
άνάγκην κάποιου άλλου μέσου,
τό όποιον νά δύναται νά προσέγγι
ση τό ξηρόν γράμμα τοϋ νόμου
πρός τήν Ιδέαν τής δικαιοσύνης.
Καί διά τόν Α ριστοτέλη μέν τό
βασικόν τοΰτο έρμηνευτικόν πρό
βλημα αντιμετωπίζεται μέ τήν ’Ε
πιείκειαν, τής όποιας «ή φύσις»
είναι «έπανόρθωμα νόμου, ή έλλείπει διά τό καθόλου» (Ή θικ. Νικομ.
Ε. 14. 1137 26 έπομ.). Διά τόν Παϋλον όμως ή ’Επιείκεια αΰτη δέν
είναι άλλη άπό τήν χριστιανικήν
«’Αγάπην», τήν όποιαν μέ τόσην
τέχνην έξυμνεΐ εις τήν πρός Κορινθίους, Α ' ’Επιστολήν του (κεφ.
ιγ). Ή αγάπη είναι ό πυρήν πέριξ
τοϋ όποιου έλίσσεται ή όλη χρ ι
στιανική κοσμοθεωρία, κριτή ριον
δ’ άποφασιστικόν καί διά πάσαν
έρμηνευτικήν τοϋ νόμου έπεξεργασίαν. Διά τόν Παϋλον «ό άγαπών, τόν έτερον νόμον πεπλήρωκε. ..» (Ρωμ. ιγ' 8 έπ.) ώς και «πλή
ρωμα νόμου ή αγάπη» (Ρωμ. ιγ'
10), οϊ δ’ άφορισμοΐ του ουτοι άπο-
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πνέουν ίσως όλόκληρον τήν τελεολογικώς, ώς θά έλέγομεν σήμε
ρον, άσκουμένην έρμηνευτικήν του
μέθοδον, μέ τάς έπιεικεΐς, στοργι
κός, ανθρωπιστικός καί κατά κα
θαρόν χριστιανικήν κοσμοθεωρίαν
αντιλήψεις του.
Τοιαΰται όμως άντιλήψεις, ίστάμεναι έγγύς πρός τά προηγηθέντα
διδάγματα τής έλληνικής φιλοσο
φίας, ήτο αδύνατον νά μή επιδιώ
ξουν νά διαχυθοϋν καί εις τό σώμα
τοϋ ρωμαϊκοϋ δικαίου, άφ’ ής στι
γμής τό δίκαιον τοϋτο ήλθεν εις
άμεσον επαφήν πρός τήν πνοήν
τής χριστιανικής διδασκαλίας. Τεχνικώς δέ τοϋτο δέν ήτο δύσκολον,
διότι καί ή όμοιογένεια τής άκολουθητέας έρμηνευτικής μεθόδου
δέν έλειπε, αλλά καί ή φορά τής
ιστορίας ταχέως έφερεν εις . επα
φήν τόν κόσμον τοϋ ρωμαϊκοϋ δι
καίου πρός τήν χριστιανικήν διδα
σκαλίαν. ’Επί τών δύο δέ τούτων
σημείων παρακαλώ νά μοϋ έπιτραπή νά σημειώσω τά άκόλουθα:
Διά τήν όμοιογένειαν τής έρμη

λικώς άνάγεται είς τό πλατωνικόν
πνεϋμα τών ιδεών, ήτοι είς τό έλληνικόν πνεϋμα, τοϋ όποιου, ώς έσημειώθη, εύρυτάτη ύπήρξεν ή συμ
βολή είς τήν άντιμετώπισιν τοϋ
όλου έρμηνευτικοϋ προβλήματος,
ή άλληγορική αΰτη μέθοδος οΰδαμώς έξαντλεΐ τήν είς τήν θεολογι
κήν έρμηνείαν, ήτις έν πάση περιπτώσει παρίσταται ώς κατεχομένη ύπό τών αύτών άκριβώς κανόνων
τής Λογικής, οΐτινες διέπουν πάσαν
έρμηνείαν, καί δή καί τήν έρμη
νείαν τοϋ δικαίου. Πέρα δέ τού
των, όλως χαρακτηριστικός διά τήν
όμοιογένειαν τής θεολογικής καί
τής νομικής μεθόδου έρμηνείας
είναι ό είς τήν θεολογικήν, καί
τήν έκκλησιαστικήν έρμηνείαν ένωρίτατα άναπτυχθείς θεσμός τής
«οικονομίας», ήτοι τής έπιεικοϋς
έφαρμογής τών έκκλησιαστικών
κανόνων είς τήν συγκεκριμένην
περίπτωσιν —θεσμός όστις έφερεν
έτι μάλλον έγγύς τήν θεολογικήν
πρός τήν νομικήν, έρμηνευτικήν
μέθοδον καί καθιέρωσεν έτι μάλλον
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Ή Χριστιανική έπίδρασις
έπ'ι
τήν έρμηνείαν τοϋ δικαίου
νευτικής μεθόδου ούδαμώς πρέπει σαφώς τήν όμοιογένειαν τών δύο
νά λησμονήται, ότι όπως ό νόμος τούτων μεθόδων έρμηνείας.
οΰτω καί ή Βίβλος εϊχεν άνάγκην Τελικώς, οΰτω, καί ή θεολογική
έρμηνείας, πρός τόν σκοπόν άπο- έπιστήμη, άκριβώς ώς καί ή νομι
καλύψεως τής άληθοϋς έννοιας ά λ  κή, παρίσταται είς τόν τομέα τοϋ
λ α καί προσαρμογής τοϋ γράμμα
θέματος τής έρμηνείας ώς δεσποτος πρός τάς άξιώσεις τής διαρκώς ζομένη άπό τήν αύτήν μέθοδον, τήν
έξελισσομένης ζωής. 'Υπό τήν έ- ύπό τών Ε λλή νω ν τό πρώτον καποψιν ταύτην, ή ύπό τών θεολό θιερωθεΐσαν, καί τής όποιας κύ
γων άσκηθεΐσα μέθοδος υπήρξε μέ ρια χαρακτηριστικά είναι ή άνύθοδος έρμηνευτική, άντίστοιχος ψωσις τοϋ έρμηνευτοΰ ύπεράνω τοϋ
πρός τήν ύπό τό δίκαιον άναπτυ- ξηροϋ γράμματος, ή άναζήτησις
χθεΐσαν, όπου λ. χ. τό επιχείρημα τής άληθείας κατά τό άδέσμευτον
έκ τοϋ έλάσσονος εις τό μεΐζον ή νόημα τοϋ κειμένου καί ή χρησιμοάντιστρόφως έκ τοϋ μείζονος εις ποίησις τών αύτών μέσων ή έπιχειτό έλασσον, ή άναλογία, ό συμβι ρημάτων τής Λογικής. Θεολογία
βασμός άντιμαχομένων χωρίων τών καί Δίκαιον έρμηνεύονται κατά
πηγών κ.τ.τ. υπήρξαν, ώς καί ύπό τήν αύτήν μέθοδον. Ή δέ τοιαύτη
τό δίκαιον, συνήθη μέσα λογικής ομοιογένεια τής άκολουθουμένης
θεολογικής έρμηνείας. Καί είναι έρμηνευτικής μεθόδου ένωρίς έδωμέν άληθές ότι εις τήν θεολογικήν κε τούς άναμενομένους καρπούς,
έπιστήμην, ένεκα τοϋ έν αυτή άνα- ευθύς ώς τό ρωμαϊκόν δίκαιον ήλ
πτυσσομένου έξ άποκαλύψεως στοι θεν εις άμεσον έπαφήν πρός τήν
χείου, ίδιάζουσαν άπέκτησε σημα χριστιανικήν κοσμοθεωρίαν.
σίαν καί ή λεγομένη «άλληγορική»
Πράγματι, διά τήν τοιαύτην άμε
έρμηνευτική μέθοδος. ’Εκτός τοϋ σον έπαφήν τοϋ κόσμου τοϋ ρωμαϊότι όμως καί ή μέθοδος αΰτη τε- κοϋ δικαίου πρός τήν χριστιανικήν

διδασκαλίαν άποφασιστικήν σ η
μασίαν έσχε ή πιθανώτατα καί προ
τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, ιδία όμως
άπό τοϋ μεγάλου τούτο υ χριστιανι
κού αύτοκράτορος άναπτι χθεΐσα
άρμοδιότης των επισκόπων διά τήν
έπίλυσιν των μεταξύ χριστιανών
άνακυπτουσών διαφορών. Οί λό
γοι τοϋ Ίησοϋ (Ματθ. ιη' 15 έπ.),
καθ’ οΰς: «εάν δε άμαρτήση ό άδελφός σου, ύπαγε έλεγξον αυτόν με
ταξύ σοϋ καί αύτοΰ μόνου- εάν σοϋ
άκούση, έκέρδησας τον άδελφόν
σου- έάν δε μή άκούση, παράλαβε
μετά σοϋ έτι ένα ή δύο, ΐνα επί στό
ματος δύο μαρτύρων ή τριών σταθη παν ρήμα- έάν δέ παρακούση
αυτών, είπέ τη έκκλησία- έάν δέ
καί τής έκκλησίας παρακούση, έσ
τω σοι ώσπερ ό έθνικός καί ό τελώ
νης», ώς έπίσης καί ή ρήσις τοϋ
Παύλου (Κορ. Α' στ' 1 έπ.), καθ’
ήν: «τολμά τις υμών πράγμα έχων
πρός τον έτερον κρίνεσθαι έπί τών
άδικων, καί ούχί έπί τών άγιων;
ή ούκ οΐδατε ότι οί άγιοι τόν κό
σμον κρίνουσιν;. ..» , άπετέλεσαν
τήν δικαιολογητικήν βάσιν διά
τήν καθιέρωσιν τής έπισκοπικής
δικαιοδοσίας. Τά έπισκοπικά ή
έκκλησιαστικά δικαστήρια υπήρ
ξαν έκφρασις τής καθαρός χρισ τια
νικής διδασκαλίας, καθιερώθησαν
δέ ταϋτα άρχικώς άπλώς ώς διαι
τητικά διά νά έξελιχθοϋν βραδύτερον, εις μεταγενεστέρους βυζαν
τινούς χρόνους, εις άληθή δικα
στήρια, έξωπλισμένα μέ πλήρεις
άρμοδιότητας διά τήν έπίλυσιν τών
έκ τοϋ γάμου, καί δή τοϋ διαζυγίου,
άνακυπτουσών άστικών διαφορών
(βλ. οότω λ. χ. Νεαράν ’Αλεξίου
Κομνηνοϋ έτους 1086 δ' έν τέλει,
τά δικονομικά τυπικά διαλύσεως
γάμων άπό τοϋ ιγ' αίώνος κ. ά.).
Διά τό άπασχολοϋν όμως ήμάς
ένταϋθα έρμηνευτικόν πρόβλημα,
ή συμβολή τής έκκλησιαστικής
ταύτης δικαιοδοσίας δέν ήτο άνευ
συνεπειών. Πράγματι δέ δέν λεί
πουν τά κείμενα, ήδη άπό τοϋ Θεοδοσιανοΰ Κωδικός καί μεταγενε
στέρους, εις τά όποια ή έκκλησιαστική άρμοδιότης διά τήν έπίλυσιν άστικών διαφορών παρίσταται
ανάγλυφος, μέ τήν αυτονόητον συν
έπειαν, ότι ή έφαρμογή καί ή έρμηνεία τοϋ δικαίου ύφίσταται πλουσίαν τήν εισροήν χριστιανικών
ιδεών. Αί άρχαιότεραι οότω έννοιαι
τής έπιεικείας, τής καλής πίστεως,
τής ήθικής έκτιμήσεως κ. ά. άποκτοϋν διά τοϋ τρόπου τούτου νέον
χρώμα χριστιανικής νοοτροπίας.

Δέν είναι δέ άνευ σημασίας τό γε
γονός, ότι εις τάς ρωμαϊκάς πηγάς
ήδη άπό τών χρόνων τοϋ Μ. Κων
σταντίνου άπαντώμεν τήν έλληνο ρωμαϊκήν «έπιείκειαν» έμπλουτισμένην μέ στοιχεία χριστιανικά,
ώς απέδειξαν πολλαί νεώτεραι έρευναι καί ώς σαφώς μαρτυρεϊται
μέ τήν άποδοχήν τοϋ καί άνωτέρω
σημειωθέντος θεσμοΰ τής «οικο
νομίας», ώς έκφράσεως τοϋ πνεύ
ματος τής έπιεικείας εις τό έκκλησιαστικόν δίκαιον. Τό έρμηνευτι
κόν πρόβλημα προσλαμβάνει οΰτω
άναντιρρήτως καί χρώμα χρισ τια
νικόν. Έ άν δ’ είναι υπερβολή νά
ύποστηριχθή, ώς Ιδίως υπό τής
νεωτέρας ιταλικής έπιστήμης υπο
στηρίζεται, ότι εις τήν χριστιανι
κήν πατρολογίαν δίεμορφώθη ίδιον
αυτόνομον σύστημα δικαίου μέ τάς
ιδίας αύτονόμους συνέπειας καί
διά τήν έρμηνείαν, έν τούτοις εί
ναι, ώς φρονοϋμεν άναμφισβήτητον, ότι τό πρόβλημα τής έρμηνείας τοϋ δικαίου έπλουτίσθη μέ
στοιχεία χριστιανικά έντονώτατα.
Τό θέμα οΰτω τής έρμηνείας τοϋ
δικαίου, διαπλασθέν εις τό ρωμαϊ
κόν σύστημα άρχικώς υπό τήν
έπιβολήν έλληνικών άντιλήψεων,
έπλουτίσθη εις τούς βυζαντινούς
χρόνους μέ άντιλήψεις χρισ τια
νικός. Καί δύναται μετ’ άσφαλείας
έν τέλει νά λεχθή, ότι τό θέμα τής
έρμηνείας τοϋ δικαίου κατέληξεν
εις τούς βυζαντινούς νά τελή υπό
τήν έπιβολήν αύτόχρημα άντιλήψεων έλληνοχριστιανικών, νά παρίτταται δ’ ώς θέμα · φωτιζόμενον
ά τό τόν συνδυασμόν τής διδασκα
λίας τής έλληνικής φιλοσοφίας
καί τής χριστιανικής κοσμοθεω
ρίας.
ts s u s

Δέν δύναμαι νά έκταθώ περισ
σότερον.
Εις τό τέλος όμως τής άνακοινώσεως ταύτης, παρακαλώ νά μοϋ έπιτραπή νά ύπομνήσω χαρακτηρι
στικήν τινα περίπτωσιν έπιβολής
στοιχείων θεολογικών χριστιανι
κών έπί τήν μέθοδον έρμηνείας τοϋ
ρωμαϊκοΰ, άκριβέστερον τοϋ βυζαντινοϋ, δικαίου.
Πρόκειται περί τοϋ εις τήν θεολογικήν φιλολογίαν άπαντώ/τος συ
στήματος τών «σειρών» καί τής
έπιρροής ήτις ήσκήθη υπό τοϋ συ
στήματος τούτου εις τόν σχολια
σμόν θεμελιωδών κανόνων τοϋ ρωμαιοβυζαντινοΰ συστήματος δικαί
ου.

«Σειραί» άποκαλοϋνται, ώς γνω
στόν, εις τήν θεολογικήν φ ιλολο
γίαν συλλογαί υπομνημάτων εις
ώρισμένον κείμενον εις τάς όποιας
ό συλλέκτης άναφέρει πάντοτε εις
γενικήν πτώσιν τό όνομα τοϋ συγγραφέως ε ν ό ς έκάστου άποσπάσματος τοϋ χρησιμοποιουμένου ύπομνήματος. Τοιούτων «σειρών»
διακρίνονται πλείονες κατηγορίαι
καί είδη είς τήν θεολογικήν φιλο
λογίαν. Τό χαρακτηριστικόν όμως
είναι πάντοτε, ότι ό διά τών τοι
ούτων «σειρών» έπιχειρούμενος ύπομνηματισμός έν τέλει παρίσταται ώς ένιαΐον καθ’ έαυτό φιλολο
γικόν έργον, τό όποιον, δίκην άλύσεως, διήκει μέσω τών πλειόνων
έρμηνευομένων κειμένων. Αί «σειραί» δ’ αΰται είναι συνήθης έρμηνευτικός ΰπομνηματισμός είς θεολογικά κείμενα.
’Ακριβώς όμως ή μορφή αυτή
τοϋ έρμηνευτικοϋ ΰπομνηματισμοϋ,
ώς άπεδείχθη διά νεωτέρων έρευνών είς τάς όποιας δέν έλειψαν καί
αί ύπερβολαί, έχρησιμοποιήθη καί
άπέκτησεν ίδιάζουσαν σημασίαν
είς τήν βυζαντινήν νομικήν φιλο
λογίαν. 'Ω ς «σειραί» οΰτω χαρα
κτηρίζονται τά πολύτιμα σχόλια
άτινα συνοδεύουν τό έκδεδομένον
κείμενον τών Βασιλικών, σχόλια
προερχόμενα είτε άπό τήν παλαιοτέραν—άπό τοϋ έκτου αίώνος— έπιχειρηθεΐσαν έρμηνείαν τών Παν
δεκτών, είτε άπό τήν νεωτέραν —
άπό τοϋ δεκάτου ή ένδεκάτου αί
ώ νος—άσκηθεΐσαν έρμηνείαν τών
βυζαντινών κειμένων. 'Η διάγνωσις δέ τής «σειράς» ταύτης τών
έρμηνευτικών σχολίων, άπέβη, ώς
γνωστόν, σημαντικώτατον βοήθη
μα διά τήν άκριβή κατανόησιν καί
τήν ιστορικήν τοποθέτησιν σπου
δαίων προβλημάτων τής όλης ΰλης
τοϋ βυζαντινορωμαϊκοϋ δικαίου.
Έ ξ έπόψεως όμως μεθόδου έρμηνευτικής παρέχει κατ’ έξοχήν χα
ρακτηριστικόν έπιχείρημα διά τήν
άπόδειξιν τής έπιρροής ήτις ήσκή
θη υπό τής χριστιανικής θεολογικής έπιστήμης έπί τήν έρμηνευτικήν τοϋ δικαίου μέθοδον. Τό τελευταΐον δέ τοϋτο σημεΐον αξίζει νά
έξαρθή όλως ιδιαιτέρως είς τήν παροΰσαν άνακοίνωσιν, είς τήν ό
ποιαν προσπάθεια καγεβλήθη νά
έπισημανθοϋν τά χριστιανικά στοι
χεία, άτινα παραλλήλως πρός τά
έλληνικά, έπέδρασαν έπί τήν είς τό
δίκαιον άκολουθουμένην έρμηνευτικήν μέθοδον.
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ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ τό κουδούνι
τής έξώπορτας ή κυρία Πάτζετ σκούπισε
μέ δυσφορία τά χέρια της στήν ποδιά της
κι’ ετρεξε στό χώλ. "Ανοιξε τήν πόρτα μέ
έπιφύλαξη. Ό ψηλός, λιγνός άντρας, μέ
τό σκούρο κοστούμι, τά μαύρα γυαλιά
καί τό χαρτοφύλακα στό χέρι, τράβηξε
άμέσως τό ένδιαφέρον της.
—Ή κυρία Πάτζετ; τά μαύρα γυαλιά
έπεσαν έπάνω της, άλλά αύτή δέ μπόρεσε
νά διακρίνη τίποτα πίσω τους. Θαυμάσια!
Θά μοΰ έπιτρέψετε νά σάς άπασχολήσω
γιά λίγο; Πρόκειται γιά τό γιό σας!
—Γιά τό γιό μου; τά φρύδια τής κυρίας
Πάτζετ έσμιξαν άνησυχαστικά. 'Ο Ντέξτερ βρίσκεται στό σχολείο του!
—Κάνετε λάθος, ό γιός σας δέ βρί
σκεται στό σχολείο.
Τής ήρθε ό ουρανός σφοντύλι.
—Μήπως. . . μήπως έπαθε τίποτα κακό;
—Ό χ ι, καθόλου. . . μήν άνησυχήτε!
Ό τα ν τόν άφησα, ήταν μιά χαρά στήν
υγεία του. ’Επιτρέψτε μου νά σάς έξηγήσω πώς έχουν τά πράγματα, έπέμενε ό
άγνωστος, καί γλύστρησε μέσα.
"Ενας άνεξήγητος πανικός τή σάρωσε
σάν άνεμοστρόβιλος.
—Κ αλά.. . πέστε μου, τί συμβαίνει;
—Κυρία Πάτζετ, γνωρίζω ότι ό άντρας
σας είναι πρόεδρος τής Τραπέζης ’Εμπό
ρων, είπε ό άνθρωπος μέ τό μαύρο καπέλο.
—Μά, τί σχέση έχει αύτό; στάθηκε
κουνώντας καταφατικά τό κεφάλι.
—Κυρία Πάτζετ, θά ήθελα νά έχω στή
διάθεσή μου πενήντα χιλιάδες δολλάρια
σέ μικρά, άμαρκάριστα χαρτονομίσματα.
Θά πρέπει νά τάχω στά χέρια μου σέ μιάν
ώρα. Τότε, καί μόνον, τότε, ό γιό σας θά
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Πρωτότυπο
'Αστυνομικό
Διήγημα

0 άνθρωπος μέ τά μαύρα γυαλιά καί τόν
χαρτοφύλακα ήταν σαφής: « Ά ν δέ μου δώ
σετε μέσα σέ μία ώρα, πενήντα χιλιάδες δολ
λάρια είπε στήν κυρία Πάτζετ ό γιός σας
κινδυνεύει».

γυρίση σώος καί άβλαβης στό σπίτι του.
Γι’ αύτό σάς παρακαλώ, ένημερώστε τόν
άντρα σας σχετικά.
—Ώ σ τε πρόκειται γιά άπαγωγή; ψέλ
λισε σάν ξεφούσκωτο λάστιχο ή κυρία
Πάτζετ.
—Ή λέξη «άπαγωγή» άκούγεται άσχη
μα καί θά προτιμούσα νά μήν τή χρησι
μοποιήσω. Ελάτε, άς μή χάνουμε κ α ιρ ό ...
οί συνεργάτες μου είναι άνθρωποι νευ
ρικοί. . . άνυπόμονοι. . . θέλουν νά τε
λείωση γρήγορα αύτή ή ιστορία!
—Καί πώς μπορώ νάμαι βέβαιη ότι ό
Ντέξτερ;. . .
Δέν πρόλαβε νά άποσώση τά λόγια της
κι’ ό άγνωστος άνοιξε τό χαρτοφύλακα
κι’ έβγαλε τρία σχολικά βιβλία. Τής τά
έδωσε. Ή θέα τους τής ήταν πολύ γνώριμη
Γιά πρώτη φορά, ή κυρία Πάτζετ πρόσεξε
ότι ό συνομιλητής της φορούσε γάντια.
Διάβασε γρήγορα, τό γνώριμο γραφικό
χαρακτήρα τού Ντέξτερ καί κούνησε
άπελπισμένη τό κεφάλι, όταν ό άγνωστος
τής έβαλε στό χέρι ένα προσκοπικό σουγιαδάκι.
—Ά ν αύτά δέ σάς πείθουν, τηλεφω
νήστε στό διευθυντή τού σχολείου.
Ή κυρία Πάτζετ σήκωσε τό άκουστικό
κι’ έπειτα άπό λίγο τό κατέβασε μέ άπόγνωση.
—Μέ πιστεύετε τώρα; τή ρώτησε λίγο
άργότερα ό άγνωστος.
Κούνησε καταφατικά τό κεφάλι.
—Θαυμάσια. Θέλω νά υπολογίζω στήν
καλή σας συνεργασία, κυρία Πάτζετ. Ά ν
κάτι δέν πάη καλά, γνωρίζετε τις συνέ
πειες. Λοιπόν, τηλεφωνήστε στόν άντρα
σας.
—Μπόμπ, ακούσε με, ή φωνή τής νεα
ρής γυναίκας έτρεμε έλαφρά, καθώς μιλού
σε στό σύζυγό της.
—Σ’ άκούω, Έ λλεν, συμβαίνει τίποτα;
ό κύριος Πάτζετ άνησύχησε. Ή γυναίκα
του ποτέ δέν τού τηλεφωνούσε τέτοια
ώρα. Πρόκειται γιά τόν Ντέξτερ, Μπόμπ..
τόν. . . τόν άπήγαγαν. Ζητούν πενήντα
χιλιάδες δολλάρια, σέ μικρά άμαρκάριστα
χαρτονομίσματα. . . τά χρήματα πρέπει
νά τάχουν μέσα σέ μιά ώρα.
Μιά μακρυά, δύσκολη σιωπή, συνόδεψε
τά λόγια της.
—’Αλλά. . .Έλλεν, μιλάς σοβαρά;
—Ναι Μπόμπ! Ό Ντέξτερ δέ\» είναι
στό σχολείο του. . . ό άνθρωπος αυτός
μοΰ έφερε τά βιβλία του καί τό σουγιαδάκι, πού τού είχες χαρίσει στά γενέθλιά
του.
—Ποιός άνθρωπος;
—Αύτός πού άπήγαγε τόν Ντέξτερ'.
Ζητά χρήματα, πρόσθεσε μέ άνυπομονησία.
. — Δηλαδή.. ,θές νά πής, ότι ήρθε στό
σπίτι, λές καί ήταν πλασιέ ή κάτι παρό
μοιο; ρώτήσε ό άντρας της έμβρόντητος.
—’Ακριβώς. . . είναι έδώ, κοντά μου
τού άπάντησε ξεψυχισμένα.
—Τρελλάθηκες! Δέν γίνονται έτσι
αύτά τά πράγματα.
—Κυρία Πάτζετ, άς τελειώνουμε. Πέστε
στόν άντρας σας νά συγκεντρώση τά χρή
ματα, έπενέβη ό κύριος μέ τό μαύρο κα
πέλο.
—Μπόμπ, κύτταξε νά κάνης γρήγορα,
άλλοιώς. . . Ναί, ρώτησα.. . ό Ντέξτερ
δέν πήγε σήμερα σχολείο.
—Μά πώς μπορώ νά συγκεντρώσω
αύτά τά χρήματα σέ τόσο σύντομο χρο
νικό διάστημα; διαμαρτύρθηκε ό Μπόμπ.
Ή κυρία Πάτζετ μετέδωσε άμέσως τά
λόγια του.

—Τά θέλουμε όπωσδήποτε σέ μιά ώρα,
έπέμενε ό άγνωστος. Μπορεί νά τά άποσύρη άπό τήν Τράπεζα, πού είναι άπέναντι στό γραφείο του. ’Εκεί, έχει άπεριόριστη πίστωση.
—Μά τί λές; Νά πάρη ό διάβολος, πές
του. ..
—Μπόμπ, σέ ικετεύω, βιάσου!
—Καλά, καλά. Καί πώς θά τού δώ
σουμε τά χρήματα;
Ή κυρία Πάτζετ μετέδωσε καί πάλι τήν
έρώτηση.
—Θά περάσω άπό τό γραφείο του σέ
μιά ώρα. Ό Ντέξτερ θά γυρίση σπίτι του
τό μεσημέρι, άν φυσικά δέν έπιχειρήση
κανείς νά παρέμβη ή νά μέ άκολουθήση.
—Καλά, κα λά .. . μπορεί νά πάρη τά
χρήματα καί νά πάη στό διάβολο, κανείς
δέ θά τόν ένοχλήση, είπε συνοφρυωμένος
ό Μπόμπ.
"Οταν ό κύριος μέ τό μαύρο καπέλο
μπήκε στήν πολύβουη Τράπεζα ’Εμπόρων,
μιάν ώρα άργότερα, ό Μπόμπ τόν περίμενε στό σιδερένιο κιγκλίδωμα πού χω
ρίζει τούς ύπαλλήλοϋς άπ’ τό κοινό. Χωρίς
δισταγμό ό άγνωστος πλησίασε τόν Πάτ
ζετ, πού τόν κύτταζε άφωνος.
—Καλημέρα σας, κύριε Πάτζετ, είναι
όλα έν τάξει; ρώτησε καί τού έδωσε τό
χαρτοφύλακα.
—Ναί. . . ναί. . .όλα τακτοποιήθηκαν,
τραύλισε ό Μπόμπ καί χάθηκε γιά ένα
δευτερόλεπτο μαζί μέ τόν χαρτοφύλακα.
—’Ελάτε, κύριε Πάτζετ, μή παίρνετε
αύτό τό ύφος, τού είπε λίγο άργότερα
ό κύριος μέ τό μαύρο καπέλο, σάς βεβαι
ώνω ότι όλα θά γίνουν όπως σάς ύποσχέθηκα.
—Ξέρω ότι δέν παίρνετε άπό λόγια,
άλλά τό παιδί μου είναι δ,τι πολυτιμότερο
έχω στόν κόσμο.
—Κύριε Πάτζετ, ό Ντέξτερ είναι παιδί
χάρμα καί πολύ θά λυπόμουνα άν τού
συνέβαινε κάτι «δυσάρεστο». Ά ν άκολουθήσετε πιστά τις όδηγίες μου, ό Ντέξ
τερ θά γυρίση σπίτι του, κι’ έγώ θά κερδί
σω αύτό πού πάντα όνειρευόμουνα! Πολ
λά χρήματα.
Μ’ ένα σύντομο χαιρετισμό, ό κύριος
μέ τό μαύρο καπέλο, πήρε τό χαρτοφύλακα
πού τού άπλωσε ό Μπόμπ καί βγήκε άπό
τήν Τράπεζα. Κανείς δέν τόν άκολούθησε
καί κανείς δέν έγραψε τόν άριθμό τού
αυτοκινήτου του, γιατί άπλούστατα ό
κύριος αύτός χρησιμοποίησε ταξί.
Ό Ντέξτερ Πάτζετ γύρισε σπίτι του τήν
καθορισμένη ώρα. Είχε περάσει ένα θαυ
μάσιο πρωινό. Καθώς πλησίαζε στήν
έξόπορτα, είδε μ’ έκπληξή του τρία— τέσ
σερα περιπολικά παρκαρισμένα έξω άπό
τή βίλα καί μικρές όμάδες άνθρώπων στήν
καγκελόπορτα.
Κανείς δέν έδωσε σημασία στό μικρό,
ώς τή στιγμή πού μπήκε σπίτι καί προχώ
ρησε πρός τήν πίσω πόρτα.
Τότε κάποιος έμπηξε τίς φωνές.
—Τό παιδί γύρισε! Έ , νάτο!
Ό Ντέξτερ κύτταξε πίσω άπό τήν πλά
τη του. Μόλις είδε τό λεφοΰσι νά τρέχη
πρός τό μέρος του, έκανε αύτό πού ήταν
φυσικό: τόβαλε στά πόδια φοβισμένο.
'Οταν έφτασε στήν πίσω πόρτα, άρχισε
νά τή χτυπά δυνατά μέ τίς μικρές γρο
θιές του. Ή πόρτα άνοιξε κΓ ό Ντέξτερ
έπεσε πάνω σ’ ένα σμάρι άπό δημοσιο
γράφους καί φωτορεπόρτερς.
Ή σκηνή πού άκολούθησε στήν κου
ζίνα, πήρε διαφορετική μορφή. Λές καί
κάποιος σίφουνας φύσηξε έκεϊ μέσα, κι’
όλοι άρχισαν νά φωνάζουν, νά παίρνουν

φωτογραφίες, νά τόν κατακλύζουν μ’ έραι
τήσεις. Τελικά οί γονείς του κατάφεραν,
μέ πολύ κόπο, νά σπάσουν τόν κλιό καί
νά τόν πλησιάσουν.
—Θεέ μου σ’ ευχαριστώ. Φτωχό μου
άγοράκι. έλεγε καί ξανάλεδε ή κυρία
Πάτζετ στά σύνορα τής ύστερίας, ένώ ό
Ντέξτερ τήν κύτταζε έμβρόντητος, χωρίς
νά μιλά.
—Δέν σέ κακοποίησαν, δέν είναι έτσι
άγόρι μου; ρώτησε ό Μπόμπ καί τόν ψαχούλεψε άπό τήν κορυφή ώς τά νύχια.
—Μ μ .. .ό χ ι.. . τραύλισε τότε ό Ντέξ
τερ άνοιγοκλείνοντας ήλίθια τά μάτια,
στά φλάς.
—Ντέξτερ, ή άστυνομία καί τό Έ φ —
Μπί—Ά ϊ θέλουν νά μάθουν τί άκριβώς
συνέβη, τού είπε μέ γλυκειά φωνή ό πα
τέρας του.
—Ή άστυνομία καί τό Έ φ —Μπί—Ά ϊ ;
ή φωνή τού μικρού γέμισε άγωνία. Ώ ,
θεέ μου, δέ φανταζόμουνα ότι ήταν τόσο
κακό αύτό πού έγινε. Μά πώς μέ βρήκαν;
ό Ντέξτερ κύτταζε μέ άνησυχία τόν άστυνόμο "Αλισον.
—Νεαρέ μου, αύτό πού συνέβη είναι
ένα άπό τά σοβαρώτερα άδικήματα, σύμ
φωνα μέ τό νόμο. Ά ς είναι, πές μας τί
έγινε άκριβώς.
—Καλά. . .κα λά .. . θά σάς πώ, άν καί
δέν φανταζόμουνα ότι θά σάς ένδιέφερε
τόσο πολύ, ό Ντέξτερ έρριχνε ματιές δε
ξιά—άριστερά, λές καί ζητούσε νά χωθή
κάπου.
Βαρειά σιωπή έπεσε στό δωμάτιο κι ό
μικρός έγινε ό όπτικός στόχος όλων.
—Έ , νά ό Μπίλ κι’ έγώ. . .
—Ό Μπίλ Χάκμαν; Μή μοΰ πής ότι
τόν άπήγαγαν κι’ αυτόν;
Έ , έκανε σά χαζός ό μικρός.
—Πές μας λοιπόν, τόν άπήγαγαν κι
αύτόν, κραύγασε ό Ά λισ ον.
—Ό χ ι. . .όχι, μά ποιόν άπήγαγαν;
—’Εσένα, άνόητο παιδί !
Ό Ντέξτερ έξακολουθούσε νά κουνά
άρνητικά τό κεφάλι, καθώς ή κυρία Πάτ
ζετ έ|ρεξε νά τόν ύπερασπιστή.
—Μά πώς; Δέ σέ άπήγαγε κανείς, ό
Πάτζετ έπεσε σιγά σέ μιά πολυθρόνα,
γιατί τά πόδια του δέν τόν βαστοΰσαν.
—Διάβολε. . .ό χ ι.
— Τότε, μπορείς σέ παρακαλώ νά μάς
πής, πού βρισκόσουνα σήμερα, άφοΰ
Ιλλειπες άπό τό σχολείο;
Ό Ντέξτερ κύτταξε φοβισμένος τόν
Ά λισ ον.
—Νά. . . .όπως σάς έλεγα πρίν, πήγα
μέ τόν Μπίλ στήν Ντίσνέυλαντ βέβαια
δέν έπρεπε ν’ άπουσιάσουμε άπό τό σχο
λείο.
—Πού πήγες; οΰρλιαξε μέ θυμό ό Πάτ
ζετ. Στή Ντίσνέυλαντ; Καί πού βρήκατε
τά χρήματα.
—Σήμερα τό πρωί καθώς πηγαίναμε
στό σχολείο, στάθηκε δίπλα μας ένα μι
κρό, άστείο αύτοκινητάκι. Ένας^ κύριος,
μάς ρώτησε, άν είχε κανείς μας ένα σουγια δά κ ι.. . .Τού έδειξα τό δικό μου, αύτό
πού μοΰ δώρισες στά γενέθλιά μου. Μου
είπε ότι έργαζόταν στή Βιομηχανία πού
τά βγάζουν, κΓ έπειδή έτυχε νά έχω ένα
άπό τά προϊόντα τους, είχα κερδίσει ένα
λαχνό. Τό άντίτιμο ήταν πενήντα δολλά
ρια καί δυό δωρεάν εισιτήρια γιά τή
Ντίσνέυλαντ. Φυσικά, άναγκάστηκα νά
τού δώσω τό σουγιαδάκι μου, άλλά τό
βρήκα πολύ σωστό.
—Καί δέ σκέφθηκες νά είδοποιήσης
τή μητέρα σου, γι’ αύτήν τ ή ν .. ,άλλαγή
τού προγράμματος; ή φωνή τού Πάτζετ
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είχε γίνει ένα μουγκρητό.
—Ό χ ι, γιατί αύτός ό καλός κύριος, μοΰ
είπε ότι θά κατάφερνε νά τήν πείση, όταν
θά άφηνε τά βιβλία μου στό σπίτι μας.
ΤοΟ τά έδωσα, άφοΰ είχε τήν καλωσύντι
νά μοΰ τά κουβαλήση ώς έδώ.
Ό Ντέξτερ κύτταξε άνήσυχος γύρω
του. Ό λ ο ι τόν κύτταζαν σκυθρωποί,
έχθρικοί καί, προπαντός, σιωπηλοί.
—Αύτός ό κύριος δέν έπεχείρησε νά σέ
πάρη μαζί του στό αυτοκίνητο; ρώτησε
ό "Αλισον.
—Ό χ ι, μάς έδωσε τά χρήματα, μάς
είπε ότι κερδίσαμε στό διαγωνισμό καί
πώς τά εισιτήρια ίσχυαν μόνο γιά σήμερα.
Πατέρα, νά φαντασθήςότι μάς έξήγησε
πώς άκριβώς θά πάμε στή Ντισνέϋλαντ.
Ό Πάτζετ γόγγυξε άπελπισμένος.
—Πενήντα χιλιάδες δολλάρια γιά μιά
μέρα στή Ντισνέϋλαντ. Καί δέ σοϋ άγγιξε
ούτε τό χέρι, πού θά πή ότι δέν έγινε κάν
άπαγωγή.
’Ακολούθησε μεγάλη φασαρία, ό κα
θένας έλεγε τή γνώμη του.
—'Ησυχία! οϋρλιαξε ό "Αλισον. . .
Κυρία Πάτζετ, αύτός ό κύριος σάς είπε άν
ό ίδιος ή οί συνένοχοί του είχαν τό παι
δί στά χέρια τους;
—Ό χ ι, δέν είπε τέτοιο πράγμα. . . είχε
βέβαια τά βιβλία τοΰ Ντέξτερ, τό σουγιαδάκι του καί ζητούσε χρήματα. . . έτσι
υπέθεσα.
—’Ακριβώς. Υποθέσατε !
—"Εχει κανείς νά μοΰ πή τίποτε γιά τό
ταξί πού μπήκε;
—Τίποτα. . .τό ταξί τόν άφησε τρία
τετράγωνα παρακάτω.. . ίσως έκεΐ κοντά
νά ήταν τό αύτοκίνητό του, είπε ένας
άστυνομικός.
—Κυρία Πάτζετ, πέστε μας τί άκριβώς
σάς είπε;
—Μοΰ είπε ότι ήθελε νά μοϋ μιλήση
γιά τό γιό μου, ότι ό Ντέξτερ ήταν σώος
κι άβλαβής καί πώς δέν πήγε σήμερα στό
σχολείο του. Μοΰ έδειξε τά βιβλία του
καί τό σουγιαδάκι καί μοΰ ζήτησε άν
ήθελα νά γυρίση σπίτι του, πενήντα χιλιά
δες δολλάρια σέ μικρά χαρτονομίσματα.
— Δέ χρησιμοποίησε ποτέ τή λέξη
άπαγωγή; φώναξε χολιασμένος ό "Αλισον.
Οχι. . ,έγώ. . . έγώ τή χρησιμοποί
ησα, άλλά μοΰ είπε ότι άκουγόταν άσχημα
καί έπρεπε νά τήν άποφύγουμε.
—Κατάλαβα. Μήπως σάς άπείλησε
καθόλου;
—Μμ. . . όχι άκριβώς ! Είπε ώστόσο
ότι οί συνένοχοί του ήταν άνθρωποι οξύ
θυμοι. . . άνυπόμονοι.
—Καί σάς, κύριε Πάτζετ, σάς άπείλησε;
Μήπως είπε ότι άπήγαγε τό γιό σας, μή
πως ανέφερε τή λέξη «λύτρα»;
—Ό χ ι. . .ό χ ι.. . μοΰ είπε μόνον ότι ό
Ντέξτερ είναι χάρμα παιδί καί ότι θά
λυπόταν, άν τοΰ συνέβαινε κάτι «δυσά
ρεστο».
—Έγώ όμως είμαι βέβαιη, ότι αύτός ό
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άνθρωπος είναι άρχηγός μιάς συμμορίας .
είπε μ’ έλπίδα ή κυρία Πάτζετ.
—Μαντάμ—ό "Αλισον ήταν τώρα έκτος
έαυτοΰ—είναι ολοφάνερο ότι, δυστυχώς
δέν υπάρχει καμμιά συμμορία. Ό λ η ή
δουλειά έγινε άπό έναν άνθρωπο, κι’ άπ’
ότι κατάλαβα, αύτός ό άνθρωπος δέν
καταπάτησε κανένα νόμο. Σάς πληρο
φόρησε άπλώς ότι ό γιός σας δέν ήταν
στό σχολείο, σάς έδωσε μερικά άντικείμενα πού τοΰ άνήκαν καί σάς είπε ότι
θά «ήθελε» πενήντα χιλιάδες δολλάρια,
σέ μικρά χαρτονομίσματα. Ό λ α αύτά
είναι νόμιμα. Αλλά άκόμα κι’ άν βρί
σκαμε κάτι έπιλήψιμο, δέν ξέρουμε τί
ποτα γιά αύτόν τόν άνθρωπο. Τά χοντρά,
μαύρα γυαλιά, τό καπέλο, τό μουστάκι.
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όλα μάς τόν κρύβουν. "Ας πάη, λοιπόν,
στό διάβολο ! φώναξε ό "Αλισον καί μ’
ένα σύντομο χαιρετισμό βγήκε άπό τό
δωμάτιο, μαζί μέ τούς άλλους.
—Μά τόσο γρήνορα κλείνουν μιάν
ύπόθεση; ρώτησε ή κυρία Πάτζετ.
—Ό χ ι βέβαια. . .άλλά πρέπει νά ύπάρχη άδίκημα. . .
—Μά πού πήγε ό Ντέξτερ; ρώτησε ή
κυρία Πάτζετ, κυττάζοντας άνήσυχη γύ
ρω της. . . Θυμάμαι πού αύτός ό άνθρωπος
είπε ότι θά λυπόταν, άν συνέβαινε κάτι
«δυσάρεστο» στόν Ντέξτερ;
—Περίμενε λίγο καί κάτι «δυσάρεστο»
θά τοΰ συμβή, μουρμούρισε άπειλητικά
ό Πάτζετ. Άκοΰς πενήντα χιλάδες δολ
λάρια γιά μιά μέρα στή Ντισνέϋλαντ. . .

ί τ ι ο χ χ χ
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Πολλές φορές πλήττομεν στή μοναξιά τοΰ πλήθους. Οί άγνωστοι πού
πηγαινοέρχονται βιαστικά δύσκολα μάς συγκινοΰν.
Κάπου κάπου μερικές έκκεντρικότητες μάς άπορροφοΰν τά βλέμματά
μας. Αλλά καί τότε φευγαλέα, μάλλον άδιάφορα ξεπερνούμε τό σκηνικό
χωρίς νά μάς καλιεργήση άξιόλογα τό ένδιαφέρον.
Τά βήματά μας συνεχίζουν μηχανικά τόν ρυθμό τους σάν νά πρόκειται
γιά κάποια μηχανή πού έτσι κλείνει τόν κύκλο τής ήμέρας—λειτουργίας.
Ο έαυτός μας όμως μαζεύει πολλές έντυπώσεις, παραστάσεις, έμπειρίες
κάθ5 ήμέρα.
Τό βράδυ στή γαλήνη τοΰ σπιτιοΰ, όταν καί όπου υπάρχει, ό κάθε έαυτός
οργανισμός έπεξεργάζεται τήν ύλη τής ήμέρας.
Ταξινομεί τις έντυπώσεις—εικόνες, διαλέγει ό,τι μπορεί νά άφομοιώση
καί δημιουργεί ένα δικό του ψυχολογικό ή αισθησιακό μπουκέτο.
Αύτό πότε άρωματίζει τήν ψυχή καί πότε σάν πολύποδας άπειλεϊ νά
τήν πλημμυρίση μέ άπαισιοδοξία.
Πρέπει νά είναι κανείς δυνατός, έτοιμοπόλεμος σ’ αύτή τήν απαίσιο,
δοξία του γιά νά νικήση.
Επιβάλλεται στή δίνη τών άπειρων προβλημάτων νά διαστείλη τήν
πραγματικότητα καί νά έξαργυρώση μέ ρεαλιστικούς συμβιβασμούς τόν
χρόνο του.
Είναι πολύ τιμητικό καί εύχάριστο νά μηδενίζωνται όλα τά δυσάρεστα
αισθήματα.
Νά συντάσσεται ό άνθρωπος στήν κατηγορία έκείνη πού διακρίνεται
γιά τήν κάποια άφέλεια, γιά τήν καλωσύνη της.
Η καλωσύνη μέ τις φιλοφρονήσεις, τις πρόθυμες έξυπηρετήσεις, γε.
νικώτερα τήν άπροσποίητη διάθεση νά μάς ίκανοποιήση, κάθε έπιθυμία,
είναι ιδανικό. Δηλαδή ή άπλότης καί ή καλωσύνη γιά μάς ξεπερνά τήν
συμβατικότητα ή τήν άνεκτικότητα.
’Αλλά καί τότε ό άνικανοποίητος, όπως συνήθως είναι, μεγάλος έαυτός
μας, κουράζεται άπό τις καλωσύνες.....
Α πορρίπτει καί τήν διέξοδο αύτή.
. . .Σιγά σιγά όταν καί οί φίλοι του κουρασθοΰν άπό τήν ιδιορρυθμία του,
άπομονώνεται έπικίνδυνα, καί μπαίνει στό κυκλοθυμικό του περιβάλλον.
Χαιρετήστε τον άπό τήν σκοπιά σας, δεχθήτε άδολα τις καλωσύνες,
άλλά προσέξατε... έχουν καί αύτέςτούς κινδύνους στήν καθημερινή μας
ζούγκλα . . .

«Ώοϋ έστιν ό τεχθεΐς Βασιλεύς των ’Ιου
δαίων»;
Ά πό καιρό τώρα έχομε έγκαινιάσει ένα
διάλογο μέ τόν αναγνώστη μέ κεντρικό
θέμα τόν Ίησοϋν Χριστόν καί τήν άνάγκη
τής έσώτερης γνωριμίας μαζί του. Στην
προσπάθεια νά βοηθήσωμε στή συνειδητοποίησι αύτής τής έλλείψεως έθέσαμε
στό προηγούμενο άρθρο τό έρώτημα' τί
ξεύρεις γιά τόν Ίησούν; Καί είδαμε έκεϊ
πόσο φτωχές καί έπιπόλαιες είναι οί
γνώσεις μας έπάνω στό σπουδαιότερο
πρόβλημα τής ύπάρξεώς μας.
Σήμερα θά τοποθετήσωμε τόν άναγνώστην καί πάλι μπροστά σέ ένα έρώτημα.
Θά τόν έρωτήσωμε· άγαπητέ, γιά ποιόν
Ίησούν ψάχνεις; Ποιον Χριστόν ζητείς;
Πώς Τόν έχεις πλάσει μέσα στή φαντα
σία σου; Άναλογίζομαι πώς μέσα στην
καρδιά σου καίει ή φλόγα τής γνωριμίας
σου καί τού συνδέσμου σου μέ τόν Χρι
στό. Θέλεις νά τού δώσης τήν καρδιά σου,
τό είναι σου όλόκληρο. Είσαι σέ μιά
νοσταλγική άναζήτησι τού Ιησού. Δέν
άρκεΐ όμως αύτό γιά νά τύχης τού ποθουμένου. Πρέπει νά ξεύρης ποιόν Χριστόν
θά άναζητήσης. "Οχι, διότι είναι πολλοί.
Έ νας είναι ό Κύριος. Μά γιά νά γίνη ή
πρόσληψίς Του πρέπει νά ύπάρχουν (Βρι
σμένες προϋποθέσεις, άλλοιώς μένει άγνω
στος, καί ένώ είναι παρών παντού καί
πάντοτε, συμβαίνει πολλές φορές νά είναι
καί άθέατος. Μπορεί νά είναι δίπλα μας
καί νά μή αίσθανώμεθα τήν παρουσίαν
του. Πρέπει γι’ αύτό νά ξεκαθαρίσωμε μέ
σα μας τήν εικόνα τού ’Ιησού, πρέπει νά
ξεύρωμε πώς είναι ό ’Ιησούς. Αν τό κατορθώσης, τότε εύκολα θά τόν άναγνωρίσης. Γι’ αύτό λοιπόν σήμερα σέ έρωτώ.
Γιά ποιόν Ίησούν ψάχνεις; Πώς τόν φαν
τάζεσαι; Ποιόν Ίησούν ζητείς;
Στό γεγονός τής Γεννήσεως, έκεΐ κάτω
στήν μικρή πολίχνη, τήν Βηθλεέμ, μέσα
στό άπλό καί άπέριττο έκεϊνο λίκνο, τήν
φάτνη τών άλογων ζώων, όπου ό Βασιλεύς
τών Βασιλευόντων καί Κύριος τών κυριευόντων, ό Πανυπερτέλειος καί "Απει
ρος Θεός ένηπίασε γιά νά σώση τόν πεπτωκότα άνθρωπο καί νά άναστήση τήν
άνθρώπινη φύσι, έκεΐ λοιπόν άποκαλύπτεται ένα μεγάλο μυστικό, σχετικό μέ τό
θέμα πού διερευνάμε.
Ή άνθρωπότης περίμενε τόν Μεσσία,
' λαχταρούσε γιά τόν Σωτήρα, άγωνιοΰσε
γιά τόν Λυτρωτή. Πανανθρώπινη ήταν ή
νοσταλγία καί ή προσμονή τού έρχομού του. Καί όμως όταν ήλθε έλάχιστοι
έλαβαν αίσθησι τής παρουσίας του. Τήν
νύχτα τών Χριστουγέννων ό Χριστός ήλ
θε πάνω στή γή. « Ό Λόγος σάρξ έγένετο
καί έσκήνωσεν έν ήμΐν, καί έθεασάμεθα
τήν δόξαν αύτοΰ, δόξαν ώς μονογενούς
παρά πατρός, πλήρης χάριτος καί άληθείας » (Ίωάν. α' 14).
Στήν κατάμεστη άπό ξένους Βηθλεέμ
τή νύχτα τούτη τών Χριστουγέννων προσετέθη καί ένας άκόμη έπισκέπτης, όΜεγάλος Ξένος καί τόσο δικός μας, ό Λυτρω
τής τού κόσμου. Καί όμως κανείς δέν λαμ
βάνει αίσθησι τής παρουσίας Του. Καί
τούτο γιά δύο λόγους. Πρώτον μέν γιατί
ό Χριστός ήλθε ταπεινά, άπλά, άθόρυβα,

ΠΟΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΝ
ΖΗΤΕΙΤΕ;

Παν. Α ρχιμανδρίτου
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΛΕΝΗ
Ταγματάρχου-Ίεροκήρυκος Χωρ]κής
δίχως μεγαλειώδεις πομπές καί δίχως
τυμπανοκρουσίες. Ή μάλλον αύτό άκριβώς ήτο τό μεγαλεΐον Του «ότι δΓ ύμάς
έπτώχευσε πλούσιος ών, ϊνα ήμεΐς τή
έκείνου πτωχείμ πλουτήσωμεν» (Β' Κορ.
η' 9). Ή το ό Μέγας καί ’Αχώρητος παντί
καί έσμίκρυνεν έαυτόν τόσον, ώστε νά
έμφανισθή ένώπιον τής άνθρωπότητος
ώς ένα νήπιον, μέσα σέ μία φάτνη, στό
βάθος ένός σπηλαίου, πού ήταν τόπος
σταβλισμοΰ ζώων καί όχι κατοικίας άνθρώπων, σέ μία άσημη πολίχνη! Τό μεγαλείον τού Σωτήρος ήταν ή έσχατη ταπείνωσίς του! «Έπτώχευσε»! Αύτή ή λέξις
τά λέγει όλα. Μέσα άπό τό άνήλιο σπή
λαιο τής Βηθλεέμ ξεπρόβαλε ό Ή λ ιο ς
τής Δικαιοσύνης! Αύτό είναι τό πρώτο
θαύμα, πού έπετέλεσεν ό Κύριός μας, τό
θαύμα τής ένσάρκου οικονομίας. Μέσα
σ’ αυτό περιέχεται συγχρόνως καί τό μέ
γιστο θαύμα τής άφάτου ταπεινώσεώς
του. Γι’ αύτό τό θαύμα ό μέν Παύλος έγρα
ψε: «έαυτόν έκένωσε μορφήν δούλου
λαβών, έν όμοιώματι άνθρώπων γενόμενος» (Φιλιπ. β 7), ό δέ ύμνωδός μή
μπορώντας νά τό χωρέση μέσα στή σκέψίν
του, περιωρίσθηκε νά εϊπη: «ό άχώρητος
παντί, πώς έχωρήθη έν γαστρί; ό έν κόλποις τού Πατρός, πώς έν άγκάλαις τής
Μητρός», Ό Μέ /ας Έπισκέπτης, ό ’Απε
σταλμένος τού Ούρανού, ό ’Αναμενό
μενος, ό προσδοκώμενος Λυτρωτής, ό
Σωτήρ τής άνθρωπότητος ήταν ήδη έπά
νω στή γή! Καί όμως οί άνθρωποι τής
Βηθλεέμ δέν Τόν άντελήφθησαν.
Έρχόμεθα ήδη στή δεύτερη αιτία,
ένεκα τής όποιας οί άνθρωποι τής Βη
θλεέμ δέν έλαβαν αίσθησι τής παρουσίας
τού Κυρίου. Ή πρώτη ήταν ό τρόπος μέ
τόν όποιον ό Χριστός ήλθε. Ή δεύτερη
ότι οί άνθρωποι έκείνοι, καί άν άκόμη
έμάθαιναν γιά τόν έρχομό του, δέν θά
μπορούσαν ποτέ νά γίνουν ταπεινοί προσκυνηταί Του. ΓΓ αύτούς, τούς σοφούς
καί πεπαιδευμένους, τό μεγαλεΐον τής
φάτνης ήταν σκάνδαλο. Δέν διέθεταν τήν
άπαιτούμενη άπλότητα γιά νά διακρίνουν
τόν άνατέλλοντα ’Αστέρα μέσα άπό τό
άσημρ σπήλαιο. Ό Χριστός δέν θέλησε
νά γεννηθή ούτε στή Ρώνη ούτε στήν
’Αθήνα ούτε στήν Ιερουσαλήμ. «Τό γε
γονός αύτό έχει σπουδαία σημασία. Πρέ

πει νά ξέρουμε πώς δέν μπορούμε νά νοιώσουμε τό μυστήριο τής γεννήσεως τού
’Ιησού παρά μόνο στό φτωχικό χωριό τής
Ίουδαίας. Πρέπει νά άνεβούμε στή Βη
θλεέμ, νά γίνουμε πολίτες τής Βηθλεέμ,
νά έπιτύχουμε—όχι νά κατακτήσουμε—
τό ταπεινό πνεύμα τής Βηθλεέμ» (Ιη 
σούς σελ. 11 - 12). Αύτό τό πνεύμα, πού
είχαν άπ’ όλη τήν πολίχνη μόνον οί ποι
μένες. Αΰτοί οί άπλοϊκοί άνθρωποι πρώ
τοι μαθαίνουν τό μεγάλο μήνυμα τής Γεν
νήσεως καί πρώτοι γίνονται ταπεινοί προσ
κυνηταί τού θείου Βρέφους. Έ χουν τό με
γάλο προνόμιο νά είναι άνέγγιχτοι άπό
τά μολύσματα τής άνθρώπινης σοφίας.
Δέχονται άπό τόν άγγελο τό μέγα μήνυ
μα ότι «έτέχθη ύμίν σήμερον Σ ω τήριός
έστιν Χριστός Κύριος έν πόλει Δαυίδ»
καί τό άκούουν έν ταπεινώσει ψυχής,
μέ χαρακτηριστική παιδική εύλάβεια.

Αγαπητέ άναγνώστα,
"Αν δέν ήσαν καί οί Μάγοι προσκυνηταί τού θείου Βρέφους θά μπορούσαμε
νά πούμε πώς ό Χριστός άποστρέφεται
τούς σοφούς καί έκλέγει τούς άγραμμάτους. Ό μω ς στήν περίπτωσι τών ποιμέ
νων, ότι είλκυσε τήν χάριν τού Θεού ή
ταν ή άγραμματοσύνη τους ή απλή άλλά
καί πάναγνη ψυχή τους. Δέν είχαν προ
καθορίσει μέσα τους τήν εικόνα τού Μεσ
σία, άλλά έδέχθησαν Αύτόν όπως ό άγ
γελος τόν άπεκάλυψε. Ά πό τήν έπιφάνειαν τών πραγμάτων έπροχώρησαν σέ
μιά έσώτατη έπαφή μέ τόν Ίησούν. Εδέχ&ησαν ταπεινά τήν άποκάλυψι τού Ούρανού.
Τό μήνυμα λοιπόν τής Βηθλεέμ είναι
ότι ό Χριστός είναι ταπεινός, εισέρχεται
ταπεινά καί άθόρυβα καί άποκαλύπτεται
σέ ταπεινές καρδιές. Δέν μπαίνει σέ έπηρμένες κεφαλές. Δέν πλησιάζετάι μέ λογι
κά μέτρα. Γιά τή λογική ή παρουσία του
είναι «σκάνδαλον», «μωρία», «λίθος προσκάμματος». Πλησιάζετάι μόνον μέ πίστιν, μέ βαθειά καί όλοκάρδια πίστι. Γιά
νά Τόν πλησιάσης πρέπει καί έσύ, όπως,
Εκείνος, νά πτώχευσης. Νά άποθέσης
έκούσια όλα τά κοσμικά μεγαλεία καί νά
προσέλθης ταπεινός προσκυνητής.
Ά ν σού άρέσουν οί κοινωνικές διακρί
σεις, άν σέ θέλγη ή δόξα τού κόσμου, άν
ό πλούτος είναι γιά σέ ό μοναδικός ύποκάρδιος πόθος, άν σού άρέση ή εύκολη
άναρρίχησι, άν άγαπάς τούς συμβιβα
σμούς, άν είσαι αιχμάλωτος τών τύπων,
άν θέλης ένα χριστιανισμό μέσα κλεισμέ
νο σέ ώρισμένες συνταγές, τότε μή προχωρ ή ςπ ρ ό ςτό Χριστό. Τίποτε άπ’ αύτάδέν
μπορεί νά σού ύποσχεθή. Τίποτε άλλο
έκτόςάπό τήν άναγέννησι τής καρδιάς σου>
τόνάγιασμό σου, τή θέωσί σου, τήν πολιτο"
γράφησί σου στή βασιλεία τών ΟύΡα_
νών, στή χορεία τών σεσωσμένων. ΠΡι^ν
άκόμη ξεκινήσης γιά μιά συνάντησι μαί ι
Του σκέψου τί είναι ό Χριστός γιά σέ καί
τί μπορεί νά σού προσφέρη. Καί τότε
συνειδητά άρχισε αύτή τή σωστική πό
ρεία πού θά σέ φέρη ταπεινό προσκυνητή
τού μεγαλείου Του.
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ
Μοιράρχου

Πέρασαν 31 δλόκληρα χρόνια από τότε. Ά π ό την
ανείπωτα φοβερή καί έφιαλτική τραγωδία τών Κα
λαβρύτων. Ά π ό τήν άποφράδα εκείνη Δευτέρα 13 Δε
κεμβρίου 1943. Ά π ό τήν ήμέρα πού ξέσπασε ή ανή
κουστη βαρβαρότητα καί θηριωδία των ανθρώπων
τοΰ Φύρερ, εναντίον των κατοίκων τής κωμοπόλεως
Καλαβρύτων καί τής γύρω περιοχής.
'Ο νους σταματάει μ’ εύλάβεια, μπροστά στά α
θώα εκείνα θύματα τής Ν αζιστικής βαρβαρότητος.
Δάκρυα καί λουλούδια προσφέρονται, μέ ξεχωρι
στή συγκίνησι, άπ’ όλους, στά θύματα αυτά, τά τρα
γικότερα τής Γερμανικής λαίλαπος. Στά Καλάβρυ
τα οι υποτακτικοί τοΰ Χίτλερ διέπραξαν ένα άπό τά
πιό φοβερά άνοσιουργήματα. Μέ τά μυδραλιοβόλα
τους θέρισαν νέους, γέρους, παιδιά, άκόμη καί Καλογήρους. Α νθρώπους άφταιγους, προσηλωμένους
στις δουλειές τους καί άφωσιωμένους στή λατρεία
τοΰ Θεοϋ. Σκόρπισαν τόν θάνατο καί τήν καταστρο
φή χωρίς έλεος.
Α νό σ ιο τό έγκλημά τους, αλήθεια. Α φάνταστα
άνατριχιαστικό. Αιώνιο στίγμα των ανθρώπων πού
φαντάστηκαν πώς ήταν δυνατόν νά επιβάλουν καί
νά θεμελιώσουν τόν έθνικοσοσιαλισμό τους, περ
νώντας τις σιδηρόφρακτες δυνάμεις τους πάνω άπό
αμέτρητες χιλιάδες άνθρώπινα κορμιά καί ποικίλες
καταστροφές. Πρωτάκουστη ή άπανθρωπιά τους.
Πολύ σπάνια στήν ιστορία άναφέρεται παρόμοια
Εγκληματική μανία. Μέ τά έγκλήματα τών ναζιστών
στά Καλάβρυτα στιγματίστηκε άνεξίτηλα ή άνθρωπότης.

Είναι άδύνατον. Α φάνταστα άδύνατον νά άναφέρουμε εδώ, έστω καί σέ σύντομη περίληψη τά γεγο
νότα τής ολοκληρωτικής καταστροφής τών ιστο
ρικών Καλαβρύτων καί τής γύρω περιοχής καί τά
άνήκουστα έγκλήματα τών Γερμανών Ναζί. Δέν εί
ναι δυνατόν νά χωρέση κάτι τέτοιο, στόν λίγο, αυτόν
έδώ, χώρο τής «Ε. X.». Θά επιχειρήσω όμως μιά
σύντομη, πολύ σύντομη, μέ κίνδυνο νά ύποπέσω σέ
άσάφειες, άναδρομή στά συγκλονιστικά εκείνα γε
γονότα τής 8ης καί 13ης Δεκεμβρίου 1943:
Οκτώ (8) Δεκεμβρίου 1943. Μιά Γερμανική φά
λαγγα "Όύ ξεκίνησε άπό τό Αίγιο καί κατευθύνεται
πρός τά Καλάβρυτα, καταστρέφει, χωρίς λόγο καί
μέ ξεχωριστό μίσος, περιουσίες, πυρπολεί οικίες
τών χωριών Ρωγούς καί Κ ερπινής καί θανατώνει
95 άνδρες κάθε ήλικίας, μπροστά στά μάτια γυναι
κοπαιδών. Τήν ίδια ήμέρα, μιά άλλη Γερμανική φά
λαγγα, πού κι’ αυτή στό διάβα της σκορπάει τόν όλε
θρο καί τ ό ν θάνατο, περνάει άπό τό Μέγα Σπήλαιον,
παίρνει μαζί της 19 μοναχούς κΓ έναν υπηρέτη, τούς
όδηγεΐ σέ οίκτρό θάνατο καταγκρεμίζοντάς τους
σ ένα βάραθρο καί καίει τό ιστορικό Μ οναστήρι,
τό «προπύργιο» αύτό τοΰ Ελληνισμού.
Α λ λ ά στά Καλάβρυτα, στις 13 Δεκεμβρίου 1943,
οί Γερμανοί τοΰ Χίτλερ διαπράττουν τό πιό φρικα
λέο έγκλημά τους. Συγκεντρώνουν όλους τούς κα
τοίκους στό Σχολείο καί βάζουν φωτιά στά σπίτια.
Ολα γίνονται στάχτη. Κατόπιν ξεχωρίζουν τούς
άνδρες, άπό 14 έως 80 χρόνων, τούς όδηγοΰν στό
χωράφι τοΰ δασκάλου Καππή καί τούς έκτελοΰν
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άνανδρα. (’Από όλους αυτούς διεσώθησαν ώς έκ
θαύματος μόνον δέκα τρεις).
Κατόπιν βάζουν φωτιά καί στό Σχολείο όπου
έχουν κλείσει τά γυναικόπαιδα. Θεέ μου, πόση θη
ριωδία έκλειναν μέσα τους αύτοί οί άνθρωποι. . .
Εύτυχώς πού τήν τελευταία στιγμή, ένας άπ’ αύτούς
τούς στυγνούς καί άνελέητους πυρπολητές, Αύστριακός στήν καταγωγή, πού ξύπνησαν μέσα του κάποια
φιλάνθρωπο αισθήματα, άνοίγει τήν πόρτα τοΰ Σ χο
λείου καί σώζονται τά αθώα αύτά πλάσματα.
Ό θλιβερός άπολογισμός των άνεπανάληπτων
αύτών γερμανικών κακουργημάτων, άπό τής 8 μέχρι
καί 13 Δεκεμβρίου 1943, στά Καλάβρυτα καί στήν
.γύρω περιοχή, ήταν 1.400 νεκροί καί δλοσχερής καταστροφή τών ιστορικών Καλαβρύτων. . .
Πέρυσι σέ δημοσίευμα ’Αθηναϊκής έφημερίδος,
σχετικό μέ τήν «σφαγή στά Καλάβρυτα» άνεφέρετο
ότι ό έπικεφαλής τοΰ μοιραίου γερμανικοΰ αποσπά
σματος, ό «Πυρράρχης» Τέννερ,
«ήταν κοντός, μιας πιθαμής άνθρωπος. Κανείς
μέχρι σήμερα δέν έμαθε γιά τήν τύχη του . . . .
Κοιτούσε σαρκαστικά τούς μελλοθανάτους Καλα
βρυτινούς καί άναμασοΰσε, σάν τρωκτικό, μύγδα
λα περιμένοντας τό σύνθημα διά νά φέρη είς πέ
ρας τήν άποστολή του» .

Στό ίδιο αύτό δημοσίευμα άνεφέρετο έπίσης ότι
ό άνθρωπος πού «κατακρεούργησε» τούς Καλαβρυ
τινούς,

« είχ ε τόν βαθμό τού λοχαγού καί στόν πολιτι
κό του β ίο , ήταν ή είναι καθηγητής βοηθός ή
υφηγητής τής άγροτικής χημείας τού Πανεπιστη
μίου τής Καινιξβέργης τής ’Ανατολικής Πρωσσίας καί ήταν ή είναι Ιδιοκτήτης περιοχής πλη
σίον τού ELBINQ, δτι κάποιος συμπατριώτης
του δικηγόρος ,τόν είδε γιά τελευταία φορά
στις 31 Δεκεμβρίου 1944 τό βράδυ σ' ένα πύργο
καί δτι άπό τότε δέν γνω ρίζει τίποτα δι’ αυτόν».

Είναι άλήθεια ότι ή παγκόσμιος κοινή γνώμη
έστιγμάτισε, κατεδίκασε καί έστηλίτευσε μέ τά πιό
μελανά χρώματα καί πρωτοφανή δριμύτητα, τήν χω
ρίς προηγούμενο άνθρωποσφαγή τών Καλαβρύτων.
’Ακόμη καί αύτοί, οί έχθροί τοΰ Ναζισμοΰ Γερμα
νοί, κατέκριναν τό άνείπωτα άποτρόπαιο αύτό έγκλη
μα τών συμπατριωτών τους.
"Ομως, τό έγκλημα τών Καλαβρύτων, τό θέλουμε
δέν τό θέλουμε, θά θυμίζη στις έπερχόμενες γενιές,
όλων τών λαών, ότι κάποιοι συνάνθρωποί τους, άπόγονοι τοΰ Κάϊν, άρνηταί ιερών καί όσιων καί κάθε
άνθρωπιστικής έννοιας, πέρασαν άπό τά ιστορικά
Καλάβρυτα τής Ε λλά δος καί άφησαν άδρά δεί
γματα τής αξεπέραστης απανθρωπιάς τους.
’Αλλά έσύ ταξιδευτή, Έ λ λ η ν α ή ξένε, σάν πάς στά
Καλάβρυτα στάσου στό χωράφι τοΰ δασκάλου Καππή, στό ταπεινό μνημείο μέ τόν όλάσπρο σταυρό,
κλίνε εύλαβικά τό γόνυ καί πρόσφερε λουλούδια,
ραντισμένα μέ τά δάκρυά σου, στούς άδικοσκοτωμένους, πρό τριάντα ένός χρόνων, άδελφούς σου.
Θά είναι τό εύλαβικώτερο μνημόσυνό τους. . .
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Έγεννήθη έν Μπρομμυρίω τοϋ Βόλου τώ 1802. Ό
πατήρ του Γεώργιος Φιλάρετος κατήγετο έκ Τρικάλων
και ήτο άρκετά εύπορος. Εις τον υιόν του έδωκε άρίστην άνατροφήν γαλουχήσας αύτόν εις τά νάματα τής
έλληνικής ελευθερίας, ή όποια ήτο τό ονειρον των υπο
δούλων Ελλήνων και ή κρυφία ελπίς κάθε καλοϋ πα
τριώτου.
"Οταν έξερράγη ή Ελληνική Έπανάστασις, ό Νικό
λαος Φιλάρετος ήτο μόλις δεκαενεατής. 'Ο πατήρ του,
φοβούμενος τάς άντεκδικήσεις, παρέλαβε τήν ο’κνγένειά του καί έτράπη εις τά ορη, ιΰτω δέ διέφυγε
τήν μήνιν των Τούρκων, οί όποιοι ένήργησαν άγρίαν
σφαγήν εις Μπρομμϋρι τήν 9ην Μαίου 1821. ’Ολίγον
μετά τήν σφαγή τοϋ Μπρομμυρίου, ό υιός Φιλάρετος
κατετάσσετο, μετά τοϋ πατρός του, εις τό σώμα τοϋ
F . Ζορμπά καί έλάμβανε μέρος εις τήν πολιορκίαν
τοϋ φρουρίου τοϋ Βόλου καί άλλαχοΰ τής Θεσσαλίας.
Τώ 1822, άλωθείσης τής γεννετείρας του ύπό τοϋ
Δράμαλη, ό Νικόλαος Φιλάρετος ήχμαλωτίσθη. ’Απε
λευθερωθείς μετά εν έτος, προσήλθεν έκ νέου εις τό σώ-

πρώτοι ’Πΐ/koi
«15

Eririnuihns
Xup/kifs
μα τοϋ Ζορμπά, μετά τοϋ όποιου έλαβε μέρος είςπολλάς μάχας. Τω 1825 προήχθη εις ταξίαρχον. Κατά
τό αύτό έτος, πολέμων μέ τό σώμα του εναντίον τών
ορδών τοϋ Ίμπραήμ πασά, έπληγώθη σοβαρώς εις τό
δεξιόν ώμον. Ό Νικόλαος Φιλάρετος έλαβεν επίσης
μέρος εις τάς μάχας τής Σκοπέλου, Τρίκκερι, Πέρκοβας, Λιδωρικίου, 'Υπάτης, Θηβών καί άλλαχοΰ, διακριθείς διά τό θάρρος καί τήν άνδρείαν του.
’Ολίγον μετά τον θάνα- ον τοϋ Κυβερνήτου, εστάλη
προς καταδίωξιν τών ληστών εις τήν Στερεάν Ε λ λ ά 
δα, διακριθείς καί πάλιν.
Τήν ΙΟην ’Ιουνίου 1833, ό Νικόλαος Φιλάρετος,
κριθείς, λόγω τής πείρας του καί τών πολλαπλών
υπηρεσιών του, κατάλληλος διά τήν Χωροφυλακήν,
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κατετάχθη εις αύτήν μέ τον βαθμόν τοϋ υπομοιράρχου
Β' ,άξεως καί έτοποθετήθη εις τήν Μοιραρχίαν Εύ
βοιας. Τό αύτό έτος άπεσπάσθη ύπό τοϋ Γκραγιάρ εις
τό Άρχηγεΐον τής Χωροφυλακής, παρά τώ όποίω
ύπηρέτησεν έπί έν έτος εύδοκίμως. ’Ακολούθως μετετεθη εις τήν Λεβάδειαν, ή όποια έμαστίζετο τότε ύπό
τής ληστείας.
’Από τής εποχής αύτήε άρχίζει ή λαμπρά δράσις
τοϋ γενναίου τούτου άξιωματικοΰ. Καταρτίσας κατα
διωκτικόν άπόσπασμα έκ χωροφυλάκων καί τινων
πεπειραμένων εντοπίων, οί όποιοι έχρηοίμευσαν μάλ
λον ως οδηγοί, περιέτρεχε τά βουνά τής έπαρχίας του,
κατορθώσας νά άπαλλάξη τούς κατοίκους αύτής άπό
τά κακοποιά στοιχεία.

To 1847 6 Φιλάρετος διετάχθη νά συλλαβή τον άπειΘήσαντα στρατηγόν Κριεζώτην τον όποιον ένέκλεισεν
εις τάς φυλακάς της Χαλκίδος. Την 18ην Σεπτεμβρίου
τοϋ ΐδίου έτους ό Φιλάρετος προήχθη εις μοίραρχον,
διατελέσας προϊστάμενος διαφόρων Μοιραρχιών καί

άνετα τούς δίνομε καί κάτι άλλο πολύτιμο:
Χρήσιμες έμπειρίες άπό τήν ύπηρεσιακή
μας ζωή. Τα παιδιά των άνδρών τής Χωρο
φυλακής πού φοιτούν σήμερα στις διάφορες
’Ανώτατες Σχολές ή καί τις Γυμνασιακές
άκόμη τάξεις, γεννήθηκαν σέ μια έποχή
πού ό γάμος έπετρεπόταν μετά τήν συμπλήρωσι τοϋ 30οΰ έτους. Σήμερα δμως δ γά
μος έπιτρέπεται μετά τήν συμπλήρωσι
τοϋ 26ου. Αύτύ σημαίνει δτι στο μέλλον
θά παρατηρεΐται τό έξής: Τύ παιδί τού
’Αξιωματικού, Ύπαξιωματικοΰ, ή Χωροφύλακος θά άποφοιτα άπο μία ’Ανώτατη
Σχολή άρκετά πριν άπο τήν άποστρατεία
τού πατέρα του. ”Αν σκεφθή κανείς δτι τύ
μεγαλύτερο μέρος των άνδρών τής Χωρο
φυλακής γίνονται συνταξιούχοι γύρω στύ
50ο έτος τής ήλικίας τους, αύτο σημαίνει
δτι ή δύσις τής ύπηρεσιακής μας ζωής θά
συμπίπτη μέ τήν άνατολή μιας λαπρής
έπαγγελματικής καρριέρας τών παιδιών
μας. Πριν κλείσωμε τύ σημείωμά μας σφίγ
γομε νοερά τύ χέρι δλων τών παιδιών πού
στολίζουν σήμερα τήν στήλη μας. Τούς
συγχαίρομε θερμά γιά τήν έπιτυχία τους,
καί τούς διαβεβαιώνομε δτι μοιραζόμαστε
τήν χαρά τους. Τούς εύχόμεθα «καλύ πτυ
χίο» καί λαμπρή σταδιοδρομία μέσα σέ
'Ελληνοχριστιανικά πλαίσια γιά τύ καλύ
τού τόπου μας. Τις ίδιες εύχές απευθύνομε
καί προς τούς εύτυχεΐς γονείς τους καθώς
καί σέ δλους τούς νέους μας πού φοιτούν
σήμερα σέ διάφορα ’Ανώτατα Πνευμα
τικά 'Ιδρύματα τής Χώρας μας.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Π Α ΠΑ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Τ Δημήτριος τού
Σταύρου (υίύς Ένωμ]ρχου) Νομική Θεσ
σαλονίκης (1ος). ΜΠΟΖΙΚΗΣ Κων]νος
τού Νικολάου (Τίύς Ένωμ]ρχου έ. ά .)
Σχολή ’Αξιωματικών Χωρ]κής (1ος).
ΚΩΤΣΗΣ Κων]νος τού Χρήστου (υίύς
Ύπεν]ρχου) Στρατιωτική Σχολή ’Αξιω
ματικών Σωμάτων (Τμήμα ’Ιατρικής 3ος)
καί ’Ιατρική Θεσσαλονίκης (6ος). ΡΟΥΣΑΚΗ Μαρία τού Άριστοτέλους (κόρη

έπιδείξας παντού καί πάντοτε ζήλον καί άφοσίωσιν
εις τό καθήκον. Την 3ην Δεκεμβρίου 1861 έτέθη εις
άποστρατείαν μέ τ·όν βαθμόν τοϋ Ταγματάρχου Ά π εβίωσε τήν 19ην ’Ιουλίου 1868.

Ένωμ]ρχου) Χημικύν Θεσσαλονίκης (2α).
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ’Αλεξάνδρα τού Γε
ωργίου (κόρη ύποστρατήγου Χωρ ]κής έ.ά.)
Νομική ’Αθηνών (5η). ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος τού Δημητρίου (υίύς
Άντι]ρχου) Στρατιωτική Σχολή ’Αξιω
ματικών Σωμάτων (1ος ’Οδοντιατρικού
9ος ’Ιατρικού Τμήματος). Μ ΠΕΤΣΙΟΣ
Νικόλαος τού Γεωργίου (υίύς Άνθ]ρχου
έ. ά. ) Σχολή ’Αξιωματικών Χωρ]κής
(8ος) ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ Χαρίκλεια τού
Δημοσθένους (κόρη Ύπεν]ρχου) Γεω
πονική Θεσσαλονίκης (10η) ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Αικατερίνη τού Θεοδώρου (κόρη
Άντ]ρχου) Νομική ’Αθηνών (20η). ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ Σπυρίδων τοϋ Γεωργίου (υίύς)
Ένωμ]ρχου έ. ά. ) Σχολή ’Αξιωματικών
Χωρ]κής (Πτυχιοΰχος Άνωτάτης ’Εμπο
ρικής). ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ τού
’Αντωνίου (υίύς Ύπεν]ρχου) Σχολή ’Αξι
ωματικών Χωρ ]κής, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τού Νικολάου (υίύς Άνθυπασπιστοϋ έ. ά .) Σχολή ’Αξιωματικών
Χωρ ]κής. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Όδυσσεύς τού Κων]νου (υίύς Ένωμ]ρχου)
Σχολή ’Αξιωματικών Χωρ]κής, ΚΟΥΤΤΟΥΠΗΣ Παναγιώτης τού Ίωάννου
(υίύς Ταγ]ρχου) Πολυτεχνική Πατρών.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Δημητρούλα τού Εύσταθίου (κόρη Χωρ ]κος)Φιλοσοφική Ίωαννίνων. ΚΟΡΜΑ Γεωργία τού Μαρίνου
(κόρη Άντ]ρχου) Πολυτεχνική Πατρών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. ΛΑΖΑ
ΡΟΥ ’Αθανασία τού Διονυσίου (κόρη
Ύπομ]ρχου) Πάντειος. ΓΙΩΤΗ ’Αθανα
σία τού Χρήστου (κόρη Ένωμ]ρχου) Φι
λοσοφική Ίωαννίνων. ΣΤΑΓΑΚΗΣ Χα
ράλαμπος τού Κων]νου (υίύς 'Υπεν]ρχου)
Άνωτάτη Βιομηχανική Θεσ]νίκης. ΖΟΡΜΠΑΣ ’Ιωάννης τού Σπυρίδωνος (υίύς
Ύπεν]ρχου) ‘Ιατρική ’Αθηνών. ΔΕΑΣ
Παύλος τού Χρήστου (υίύς Ύπεν]ρχου)
Χημικύν Θεσ]νίκης. ΣΤΑΥΡΟΥ Λιθαρια
τού ’Αβραάμ (κόρη Χωρ]κος) Νοκιμη
Θεσ]νίκης. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Σόφια τού
Σταύρου (κόρη Ένωμ]ρχου) Ο.Π.Ε.
Θεσ]νίκης. Π Α Π Π Α Σ Δημήτριος τού
Βασιλείου (υίύς Ένωμ]ρχου) Ο.Π.Ε.
Θέσ ]νίκης
ΛΥΤΡΑΣ Δημήτριος τού
Διονυσίου (υίύς Άνθ]ρχου)
Νομική
Θεσ ]νίκης. ΑΝΔΡΙΚΟΥ Χριστίνα τού
Κων.]νου (κόρη Χωρ]κος) Φαρμακευτική
Αθηνών. ΧΡΥ ΣΑ ΓΗ Σ Κων]νος τού
Δημητρίου (υίύς Άντ]ρχου) Έθνικύν
Μετσόβιον Πολυτεχνεϊον—Τμήμα Πολι
τικών Μηχανικών. ΠΑΠΑΓΕΩΡ ΓΙΟΥ
Κων]νος τού Φωτίου (υίύς Άντ]ρχου)
Έθνικύν Μετσόβιον Πολιτεχνεϊον—Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
Γεώργιος τού Σταύρου (υίύς Ύπεν]ρχου)
Γυμναστική ’Ακαδημία ’Αθηνών. ΜΠΟΣΜΗ ’Ιωάννα τού Εύστρατίου (κόρη
Ένωμ]ρχου) Φυσικομαθηματική Ίωάννίνων. ΣΙΜ ΙΤΖΗ Μερόττη τού Σπυρίδωνος
(κόρη Χωρ]κος) Φιλοσοφική Ίωαννίνων.
ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ Γεράσιμος τού Δημοσθέ
νους (υίύς Ένωμ]ρχου) Πολυτεχνική
Θεσσαλονίκης—Τμήμα ’Αρχιτεκτόνων.
ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ Ελένη τού Περικλ. (κόρη
Άντ]ρχου) ’Ιατρική ’Αθηνών. ΚΟΥΜΑ-

ΝΤΑΡΗ ’Αναστασία τοϋ Ίωάννου (κόρη
Ταγματάρχου) ’Αγγλική Φιλολογία Θεσ
σαλονίκης). ΤΣΩΚΟΥ Μαρία τού Σωτη
ρίου (κόρη Ύπομ]ρχου) ’Αγγλική Φιλο
λογία Άθήνών, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ’Αθανά
σιος τού Ίωάννου (υίύς Άνθ]στοϋ) Ι α 
τρική ’Αθηνών—Τμήμα Κτηνιατρικύν.
ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ Ιωάννης τού Δημη
τρίου (υίύς Άντ]ρχου) Πολυτεχνική Πα
τρών—Τμήμα Ηλεκτρολόγων. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα τοϋ Γεωργίου
(κόρη ’Ανθ]ρχου) Μαθηματική Άθήνών.
ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΥ ’Ασημένια τού Εύαγγέλου (κόρη Άνθ]στοΰ) ’Αγγλική Φιλολο
γία Θεσσαλονίκης. ΚΑΤΣΟΣ Παναγιώ
της τού ’Αθανασίου (υίύς Ένωμ]ρχου,
Γεωπονική ’Αθηνών. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΑΟΣ
’Αθανάσιος τού Κων]νου (υίύς Άνθ]στοϋ)
Άνωτάτη Βιομηχανική Πειραιώς. ΑΛΕ
ΞΙΟΥ Γεώργιος τού Βασιλείου (υίύς
Ένωμ]ρχου) Άνωτάτη Βιομηχανική Θεσ
σαλονίκης. ΠΑΤΣΩΝΑΚΗΣ Φραγκίσκος
τού Νικολάου (υίύς Ένωμ]ρχου) Στρα
τιωτική Σχολή Εύελπίδων) ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Ιωάννα τού Δημητρίου (κόρη Έ νω μ]
ρχου) Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης. ΠΑΝΤΖΟΣ Αθανάσιος ρου Χρήστου (υίύς
Ένωμ]ρχου) Ιατρική Αθηνών. ΤΣΙΟΓΚΑΣ Γεώργιος τού Βασιλείου (υίύς
Ύπεν]ρχου)Ίατρική Θεσ]νίκης. ΧΑΤΖΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ιωάννα τού Κυριάκου (κό
ρη ' Υπεν ]ρχου) Νομική Αθηνών. M flEΚ Α Λυδία τού Δημητρίου (κόρη Άνθ ]στοΰ)
Φαρμακευτική Θεσ]νίκης. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
Αθανάσιος τού Εύθυμ. (υίύς Ένωμ]ρχου)
Ο.Π.Ε. Θεο (νίκης. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΑΟΥ
Ζωή τού Αντωνίου (κόρη Άντ]ρχου)
Νομική Αθηνών. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Νι
κόλαος τού ’Εμμανουήλ (υίύς Άνθ]στοΰ)
’Οδοντιατρική Θεσ (νίκης. ΛΑΜΠΡΙΑΝ ΙΔΗΣ Χρηστός Κων]νου (υίύς Έ νω μ]
ρχου (Φυσικομαθηματική Πατρών. ΖΙΩΓΑ
Άθηνά τού ’Αθανασίου (κόρη Έ νωμ ]ρχου)
Νομική Αθηνών. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ Ε λ έ
νη τού Νικολάου (κόρη Χωρ]κος) Νομική
Αθηνών. Π Α ΠΠ Α Ελένη τού Χρήστου
(κόρη Χωρ]κος) Πάντειος. ΤΣΟΓΚΑΣ
Αναστάσιος τού Ευαγγέλου (υίύς Υ π ε
νωμοτάρχου ) Πολυτεχνική Θεσ ]νίκης.
ΣΤΕΦΟΥ Δημήτριος τού Στεφάνου
(υίύς Χωρ]κος) Φιλοσοφική Θεσ]νίκης.
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ Φιλαρέτη τοϋ Δημητρίου
(κόρη Χωρ]κος) Φιλοσοφική Θεσ]νίκης.
ΤΡΟΥΛΛΑΚΗ Μαρία τού Ίωάννου
(κόρη Ύπεν]ρχου) Φαρμακευτική Θεσ
σαλονίκης. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ Γεσθημανή
τού Κων]νου (κόρη Χωρ]κος) Φιλοσοφική
Θεσ ]νίκης. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αικατερίνη
τού Βασιλείου (κόρη Ύπεν]ρχου) Φιλο
σοφική Θεσ]νίκης. ΔΟΣΗ Μαρία τού
Σωκράτους (κόρη Άνθ]στοϋ) Πολυτεχνι
κή Θεσ]νίκης. ΒΑΑΧΟΥΛΗΣ Γεώργιος
τού Κανέλλου (υίύς Χωρ]κος) Πολυτεχνι
κή Θεσ]νίκης. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τοϋ Γρηγορίου (υίύς Χωρ]κος)
Μαθηματική Ίωαννίνων. ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ
Βαρβάρα τού Χρήστου (κόρη Χωρ]κος)
Μαθηματική Θεσ]νίκης. Λ Ε X ΟΥ Ρ IT Ο Υ
Βασιλική τού Άνδρέου (κόρη Άντ]ρχου)
Α γγλική Φιλολογία Αθηνών.
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ΜΕ Τ Ο ____

:

Ε

ΖΟΡΙ

Κάπως έτσι θά έπρεπε νά ήταν ό τίτλος τοΟ σεναρίου, πού
θά έβασίζετο στό θέμα τής φωτογραφίας μας, μέ τήν όποιαν
δίνεται μιά καινούργια διάστασις στήν απλή καθημερινή
ζωή μας, πού μερικές φορές ξεπερνά, άναμφισβητήτως, καί
τήν π ιό .. . καλπάζουσα φαντασία. Στό Βανκοϋβερ τού Καναδά
ένα ζευγάρι ρώτησε άστειευόμενο μιά γυναίκα, πού κρατούσε
τό μωρό της, &ν τό πουλούσε. Αυτή συγκατένευσε καί ζήτησε
πέντε δολλάρια. Συνεχίζοντας τό άστείο ό άνδρας τής έδωσε
τά 5 δολλάρια, τά όποια ή γυναίκα πήρε καί έξαφανίσθηκε,
άφήνοντας στό. . . έμβρόντητο ζευγάρι τό μωρό. Στήν φωτο
γραφία μιά γυναίκα ’Αστυνομικός δίνει τό. .. μπιμπερό στό
μωράκι, ένώ ή ’Αστυνομία ψάχνει ακόμη γιά τήν «στοργική»
μητέρα.

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

Α Ν Τ Ι ____ Κ Λ Η Σ Ε Ω Ν

Ή ’Αστυνομία δέν είναι πάντοτε ή βλοσυρή διώκτρια των
πολιτών, πού σημειώνει συνεχώς παραβάσεις καί μοιράζει
διαρκώς κλήσεις, άλλ' άντίθετα ό προστάτης καί φύλαξ άγγε
λος όλων μας. Αύτό έπιβεβαιώνει. .. περιτράνως!. .. τό στιγμι
ότυπο τής φωτογραφίας, πού εϊκονίζει τούς τροχονόμου;
τής Γαλλικής «Ζενταρμερύ» Χωρ]κής νά προσφέρουν άνθη
στούς παραβάτας οδηγούς, αντί κλήσεων, σέ μιά έορταστική
έκδήλωσι. .. . Άνθεστηρίων, τήν όποιαν πλαισιώνουν μαθηταί καί φοιτηταί.

ΕΝΑ Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο
ΙΔΡΥΜΑ

Τό ' Ε λ β ε τ ι κ ό
Μουσείο
ΛαΘρεμπόρ ων

760

Έ άν έχη κανείς κουρασθή, έπισκεπτόμενος τά κλασσικά Μουσεία τής Εύρώπης, ήμπορεί νά έπισκεφθή τό μοναδικόν
είς τό είδος του Μουσεϊον Λαθρεμπόρων,
εις τήν Ελβετίαν. Εΰρίσκεται είς τά
Ίταλο—Ελβετικά σύνορα, πλησίον τής
λίμνης Λουγκάνο, είς δέ τάς αίθούσας
του έκτίθεται ή καταπληκτικώτερη συλ
λογή άντικειμένων καί συσκευών, τάς
όποιας έχουν έπινοήσει οί λαθρέμποροι
διά νά μεταφέρουν, διά μέσου τών συνό
ρων, άπηγορευμένα ε ίδ η .. . κάτω άπό
τήν μύτην τών μεθοριακών φρουρών.
Δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι τό καταπλη
κτικώ ν ρον τών έκθεμάτων είναι έν
μικροσκοττικόν, μονοθέσιον ύποβρύχιον,
είς τό οποίον ό έπιβάτης κρατεί τήν κε
φαλήν του ύπεράνω τού ύδατος. Οί μεθο
ριακοί φρουροί τό κατέσχον, καί συνέλαβον τόν έπιβάτην του καθ’ ήν ώραν
έπλεεν είς τήν λίμνην Αουγκάνο. μετα
φέρουν έξ ’Ιταλίας άνω τοΰ ένός τόννου
σαλάμι.

Ούδείς γνωρίζει πάσας φοράς τό μικροσκοπικόν τούτο ποδοκίνητον—ώς ποδήλατον—ύποβρύχιον, διήλθε τά ύδάτινα Ίταλο—Ελβετικά σύνορα. Έ.ν τούτοις, μίαν νύκτα, είς ρωμαντικός περιπα
τητής, προικισμένος μέ αρκετήν φαντα
σίαν, ένόμισεν ότι είδε νά πλέη είς τήν
λίμνην έν «παράξενο ψάρι», καί ειδο
ποίησε τάς Ά ρχάς. Ή άστυνομία, ή
όποία γνωρίζει νά δύσπιστή πρός τά
«παράξενα ψάρια», άπέστειλε περιπολικάς ακάτους, αί όποϊαι συνέλαβον τό
άσύνηθες αύτό πράγμα. Ό πρωτότυπος
έκεϊνος λαθρέμπορος ήτο είς σπουδαστής
τοΰ Πολυτεχνείου, ήλικίας 23 έτών, όστις
είχεν έπινοήσει καί κατασκευάσει ό
ίδιος τό μικροσκοπικόν του ύποβρύχιον.
’Αφού έξέτισε τήν ποινήν του είς τάς
φυλακάς, ό σπουδαστής—λαθρέμπορος
συνεφιλιώθη μετά τής ’Αστυνομίας, τώρα
δέ φέρει συχνά είς τό μουσεϊον τήν οικο
γένειαν καί τούς φίλους του διά νά δείξη
είς αύτούς τό έκτιθέμενον δημιούργημά
του.

■

1

I

!

'Εκτός άπό τήν συνοδεία ζώντων κ α ί.. . ύπαρκτών προ
σώπων, οί 'Αστυνομικές 'Αρχές βρίσκονται στήν αδήριτη
άνάγκη νά συνοδεύουν πολλές φορές άψυχα μέν, άλλα ύπερπολυτελή άντικείμενα καί μάλιστα κοσμήματα, μεταφραζό
μενα σέ δεκάδες έκατομμύρια δραχμών. Αύτό συνέβη—πρό
τίνος—μέ τήν έπίδειξι στήν Βιέννη τής μεγαλυτέρας συλλογής
κοσμημάτων ή όποια έχει έκτεθή ποτέ στήν Αυστρία. Πρό
κειται γιά τό δημιούργημα τοΰ παγκοσμίου φήμης ’Αμερικανού
σχεδιαστοΰ κοσμημάτων Χάρρυ Ούΐνστον, περιλαμβάνουσα
τό μεγαλύτερο σμαράγδι τού κόσμου, βάρους 143 καρατιών,
πού έχει τό περίεργο. .. σεληνιακό όνομα «Τό 'Αστέρι τής
Σιέρα Λεόνε». Ή άξια τής συλλογής ύπολογίζεται σέ 80 έκα
τομμύρια, έλληνικές δραχμές, γι’ αύτό καί ή ’Αστυνομία έχει
λάβει «ηύξημένα» μέτρα άσφαλείας κατά τήν διάρκειαν τής
έκθέσεως, τήν όποιαν, όπως φαίνεται στήν φωτογραφία
πλαισιώνουν καλλιπάρειες υπάρξεις.. . πάσης φυλής καί
άποχρώσεως.
►

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Υ Π Ο . . . Σ Υ Ν Ο Δ Ε Ι Α Ν

ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΤΙ 01 ΑΙΑΙΗΜΕΙ ΟΡΟίΟΜΙΟΤΗΤΪΙ ΠΟ ΤΟ 1000 01 10 1900
29

m

'Εάν δεν ύπήρχε τό Γουτεργκαίητ γιά νά άπασχολήση τό
ένδιαφέρον τών 'Αμερικανών, γράφει σέ πρόσφατο τεύχος
τό έγκυρο άμερικάνικο περιοδικό TIME, ή αϋξησις τής έγκληματικότητος θά ήταν τό κυριώτερο θέμα τής καθημερινής
συζητήσεως.
Σύμφωνα μέ έπίσημα στατιστικά στοιχεία ή αϋξησις αυτή
‘ένώ τό 1972 ήτο 4 ο]ο γιά τό τρέχον έτος λέγεται άπό υπευθύ
νους φορείς καί έπίσημα χείλη ότι θά προσέγγιση τό 14 ο]ο.
Τόν περασμένο μήνα ό Πρόεδρος τών Η.Π.Α. έτίμησε μέ
τήν παρουσίαν του τήν έτησίαν σύνοδον τών ’Αρχηγών τών
διαφόρων Δημοτικών 'Αστυνομιών τής 'Αμερικής, γιά νά
διατρανώση μέ αυτόν τόν τρόπον, τήν άμέριστον ύποστήριξιν
τοΰ έπισήμου κράτους πρός τό δύσκολον, άλλά κοινωνικώς
άναγκαϊον καί πολύτιμον έργον τών ’Αστυνομικών. ’Επί τή
εύκαιρίμ συνεχάρη προσωπικώς τούς άνακηρυχθέντας ώς
καλυτέρους ’Αστυνομικούς γιά τό έτος 1974 όπως είκονίζει
ή φωτογραφία.
Ό Πρόεδρος Φόρντ έτόνισε μέ έμιρασι ένώπιον τών 3000
συνέδρων, ότι-τό πολύπλοκο καί δαιδαλώδες σύστημα τής
ποινικής διώξεως καί τιμωρίας τών άδικοπραγούντων έχει
άνάγκη άμέσου άναπροσαρμογής, ούτως ώστε όλοι οί παρανο μούντες νά ύφίστανται τάς συνέπειας τώ πράξεών των χωρίς
νά διαφεύγουν, έκμεταλλευόμενοι τις άτέλειες, τις χαριστικές
εύνοιες καί τϊς άσάφειες τού ποινικού συστήματος πού ίσχύει
σήμερα εις τάς Η.Π.Α.

Μια ομάδα καθηγητών τοΰ πανεπιστημίου
τής Ρώμης έκανε άπογραφή τών διάσημων προ
σωπικοτήτων τοΰ κόσμου και τις κατεταζε κατα
έθνη καί αιώνες, άπό τό έτος 1000 ως το 1900.
Ή Γαλλία έχει τή μερίδα τοΰ λέοντος: περίπου
τούς μισούς. Ή Γερμανία, ή Βρεττανία καί ή
’Ιταλία έχουν, ή καθεμιά, ένα ποσοστό περίπου
10 τοϊς έκατό άπό τό παγκόσμιο σύνολο τών
διάσημων προσωπικοτήτων, πού άνέρχεται σέ
29.771. Ή μελέτη, πού τήν ώργάνωσε τό Δημογραφικο ’Ινστιτούτο του πανεπιστήμιου της
Ρώμης, βασίσθηκε σχεδόν άποκλειστικά στή γαλ
λική έγκυκλοπαίδεια Λαρούς, άν καί οί καθηγηταί παραδέχονται πώς συμβουλεύθηκαν, σε μερι
κές περιπτώσεις, καί τή Βρεττανική ’Εγκυκλο
παίδεια, καθώς καί τήν ’Ιταλική ’Εγκυκλοπαί
δεια Τρεκάννι.
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14 Ό ργανο αίσθήσεως—Μέρος τοΰ σώ
ματος—’Ακολουθεί σέ πολλές έπιχειρήσεις—Έ πίκλησις βοήθειας.
15 Είναι ό Προύθος γιά τόν Δούναβι.
16 Μικρό έρπετό—Σύζυγος τοΰ Δία—Ό ,
τι έμεινε άπό τήν παληά ’Αθήνα.
17 Συνήθως δέν κάνουν τόν παπά—Στρα
τάρχης ΐή ς Γαλλίας καί μετέπειτα
Πρόεδρος.

ΚΑΘΕΤΩΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1 Ενας άπό τούς άρχηγούς τής Γαλλι
κής Έπαναστάσεως —Τό ανθρώπινο
κεφάλι (άρχ.).
2 Θεμελιώδης αρχή τοΰ Χριστιανισμού
—Έ χει τις ίδιες διαστάσεις—Τά μι
κρότερα τμήματα τής ύλης.
3 Τά πεδία όπου έγινε ή μάχη τών Εθνών
καί νικήθηκε ό ’Αττίλας.
4 Διεστραμμένος Μ αρκήσιος-’Απαραί
τητη στό παπούτσι—Πρωτεύουσα τής
Λετονίας —'Ισπανικός τίτλος εύγενείας.
5 Βασικό προσόν προόδου—Συμπαθητι
κή, γλυκεία—Νήπιο στήν καθομιλου
μένη.
6 Τό προσφιλέστερο όνομα (γεν.)—Διά
σημη Γαλλίδα συγγραφεύς.
7 Λεπτή κλωστή —Γερμανικός τίτλος
εύγενείας.
8 ’Επαναλαμβάνει (άντιστ.)—Β λέπε,...
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σώπα.
9 Έρωτα—’Αμερικανός στρατηγός τοΰ
έμφυλίου πολέμου (άντ.).
10 Χωρίς θέλησι —Είναι πολλές φορές
μιά έντολή.
11 Ή ταν καί ό Πήγασος—Πρόθεσις.
12 Πόθος, μένος —Τόν φορούν ’Αρχιε
ρείς (γεν.).
13 Μίασμα, ανοσιούργημα —Έ χ ε ι τήν
έννοια τής βαρείας προσβολής—Πρω
τεύουσα μεσογειακού κράτους.

1 Είναι τό έμβλημα—Ή ήμερα τοΰ Ό μήρου.
2 Συχνά έννοεϊ καί τά μέσα διαβιώσεως
—Περίπατος νηπίων—Λατρεύεται άπό
τήν έκκλησία.
3 Μοναχός γνωστού Τάγματος Καθολι
κών.
4 Τό μικρό όνομα πολλών Σκωτσέζων—
Πρωτεύουσα τής Υεμένης —Πτηνό,
τό γνωστό άγριόγαλο—Τό έκλεψε ό
Προμηθέας.
5 Ολόκληρος—Παλαιό όμόσπονδο κράτος τής Γερμανίας—Συνήθως κρατά
λίγο.
6 Περιέχει αρκετή σοφία—Έ χ ε ι τό αρ
σενικό έλάφι (άρχ.).
7 Τηλεφωνική κλήσι (ξεν.) —Παραπέ
μπει.
8 Τό φορούν γυναίκες (άντ.) —Είναι
τά. . . στέατα.
9 Παρομοιάζει (δημ.) —’Αγγλική διάζευξις.
10 Ωραίες γυναίκες τοΰ Μουσουλμανικοΰ Παραδείσου—Είναι καί τά άνθη.
11 Πόλις τής Γαλλίας—’Αναφορική άντωνυμία (όν. πληθ.).
12 ’Ανόθευτα, άγνά —Τήν διεδέχθη τό
καλοριφέρ.
13 Τήν χρησιμοποιούν άκόμα οί γυναίκες
στά χωριά —Σκοτώνουν —Μονωδία.
14 Συμπεραίνει—Δένει πλοία—Πολύτιμο
όργανο τοΰ σώματος (καθ.) —Παρο
μοιάζει.
15 'Υπάρχουν καί τέτοιοι άνάπηροι (έπιρ.).
16 Ε ντός τών πλαισίων τοΰ Νόμου—Εί
ναι άφθαρτη—Γειτονικά κράτη.
17 Ή ζημιά, τό πάθημα—Γιός τού Ούρανοΰ καί τής Γαίας.

Στην είσοδο ένός σχολείου, 6 διευθυνιΐής τού σχολείου τοποθέτησε ιμιά πΤνακίδά πού έγραφε: «'Οδηγοί: ’Βδώ Σχο
λείο. Προσέχετε μην παρασύρετε: κανέ
να)/ άφηρηιμέΙνο μχϊΛγτή...».
Κσί κάτω άττο τήν εΓδσποίηρη σύτή,
δνας μαβητής προσέθεσε:
«Προτιμάτε τούς δάσκαλους».

t,
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a

*
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ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

φ

1) Είς ποιον όχημα επιτρέπεται, ή
περαιτέρω κίνησις;
α) Είς τό έπιβατηγόν.
β ) Είς τό δίκυκλο.
γ) Είς τό τρίκυκλον.

Αριθμητικά παράξενα
α) Μπορείτε νά χωρίσετε τούς άριθμούς άπό τό 1 μέχρι το 9 σέ τρεις όμάδες, ώστε νά σχηματιστούν τρεις δια
φορετικοί τριψήφιοι άριθμοί, πού ό με
σαίος νά είναι διπλάσιος άπό τον μι
κρότερο και ό μεγαλύτερος τριπλάσιος
έπίσης άπό τον μικρότερο;
6) Μπορείτε νά γράψετε έπτά τεσσάρια σέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά δίνουν
άθροισμα 100;
γ ) Ό πληθυσμός τής ’Αλσατίας άποτελεΐπαι άπό Γάλλους καί Γερμανούς.
Τά 70% τών κατοίκων μιλάνε γερμανικά
καί τά 60% γαλλικά. Τί ποσοστό κα
τοίκων μιλάει καί τίς δυο γλώσσες συγ
χΐρόνως;
δ) Πώς μπορούμε- νά έχουμε άριθμητικό άποτέλεσμα τό 25, βάζοντας τά
σημεία + ή — άνάμεσα στούς άριθμούς:
68 37 12 43 13 62

*** «Οΐ έμπνουσμένοι άνθρωποι φωτίζουν
τό λαό, ένώ οί έ-θοσοΊώδιις τον παρα
πλανούν». Ντ’ 'Αλμπέρ
*** «Είναι δυσικολώτρρο νά ttnoi κοα/είς
ειλικρινής γιά τά μικρά πράγμοίτα, παρά
γ:ά τά [μεγάλα». Σάρλ νπέ Φραισινέ
*** «Νόμος είναι ό κανόνας πού άπαγορεύει τόσο στούς πλουσίους όσο καί
οπούς φτωχούς, νά κοιμούνται οπά π α γ 
κάκια, νά ζητούν έλεημοσύνη στούς δρό
μους καί νά κλέβουν ψωμί». Άνοπόλ
Φράνς
*'** «Κανόνα πουλί δεν πετά ψηλότερα
άπό τούς πόθους του άνθρώττου». Τανγκάρ
*** «Ή κοινή γνώμη είναι ή βασίλισσα
τού κόσμου, γιαπί ή άνοτραία είναι ή
βασίλισσα τών άνσήτων». Σανφόρ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ

ΚΟΥΡΚΟΥΝΤΗ

ο.Ε.

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 16—ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ—Τ Η Λ . 422-728
f?

2) Ποιον όχημα πρέπει ν’ άναμείνη
είς την άνωτέρω εικόνα;
α) Τό αύτοκίνητον.
β) Τό ποδήλατον.

Ώ ς προερχόμενος έκ τών Σωμάτων ’Ασφαλείας θέτω είς τήν διάθεσιν τών κ. κ. ’Αξιωματικών καί ‘Οπλιτών τής ‘Ελληνικής Χω
ροφυλακής , άπαντα τά είδη τοΰ Καταστήματός μ α ς.

Α Ν Δ Ρ Ι Κ Α : Κουστούμια, σακκάκια, πανταλόνια, γρα
βάτες, υποκάμισα, έσώρουχα κ. λ. π.
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ : Φορέματα, ταγιέρ , κουστούμια , πανταλό
νια , φούστες, πλεκτά κ. λ. π. ώς καί είδη
προικός.

4»

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

3) Ποιον όχημα έχει προτεραιότητα
είς τήν άνωτέρω εικόνα;
α) Τό λεωφορεΐον
β) Τό έπιβατηγόν

"Απαντα τά άνωτέρω είδη μας, παρέχονται μέ ευκολίας πληρωμής
έπΐ μικρά προκαταβολή , μέ έκπτωσιν 10ο)ο έπί τών άναγραφομένων
τιμώ ν μας καί έξόφλησιν τοΰ υπολοίπου είς 6 μηνιαίας δόσεις.
Σ η μ . Έ π ί τώ ν άγοραζομένων τοΐς μετρητοϊς έμπορευμάτων ή π α ρεχομένη έκπτωσις άνέρχεται είς 20ο )ο.
Μετά τιμής
Νικόλαος Κουρκουντής
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ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡ)ΚΗΣ
Ό κ. Υ πουργός Δημοσίας Τάξεως
καί ό κ. ’Αρχηγός Χωρ]κής έξέφρασαν
τήν πλήρη ευαρέσκειάν τους πρός τούς
άνά τήν έπικράτειαν ΰπηρετοΰντας άνδρας του Σώματος διά τό έκ μέρους αυτών
έπιδειχθέν έμπράκτως ύψηλόν αίσθημα
ευθύνης καί τήν πλήρη συναίσθησι των
ευθυνών καί τοΰ χρέους των πρός τόν
έλληνικόν λαόν μέ άποτέλεσμα νά συντελέσουν άποφασιστικώς κατά λόγον εύθύνης καί άρμοδιότητός των, εις τήν έπικράτησιν κλίματος ειρήνης, τάξεως,
άσφαλείας καί πολιτισμού τόσο κατά τήν
προεκλογική περίοδο, όσο καί κατά τήν
ήμέρα διενεργείας τών έκλογών τής
17-11-1974.

ΝΕΟΣ ΠΡΟ I ΣΤΑΜΕΝΟΣ
Μ . Ε . 0 \ Υ . Δ . ΤΑΞΕΩΣ
Κατόπιν προσφάτου άποφάσεως τοΰ
’Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Σόλωνος
Γκίκα έτοποθετήθη ώς προϊστάμενος τοΰ
Μικτού ’Επιτελείου τού Υ.Δ. Τάξεως, ό
έ.ά. έξ έφέδρων μόνιμος Ταξίαρχος κ.
’Αναστάσιος ΜΠΑΛΚΟΣ ό όποιος άνεκλήθη διά τόν σκοπόν αύτόν εις τήν ένεργόν τοΰ Στρατού ύπηρεσίαν. Ή έπιλογή
καί ή τοποθέτησις τοΰ κ. Μπάλκου έγινε
πρός άναπλήρωσιν τοΰ παραιτηθέντος
άπό τήν ίδιαν θέσιν Άντ]γου κ. ’Αποστό
λου Βαρνάβα.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
'Υπό τοΰ συνελθόντος τήν 28-11-74 Συμβουλίου Κρίσεως Ά ν ω τ ά των ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοΰ
'Υποστρατήγου οί κάτωθι Ταξίαρχοι της Χωρ]κής .
1) ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ευάγγελος, Α' Ύ παρχηγός Χωρ]κής .
2) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Παντελής, Β' Ύ παρχηγός Χωρ]κής.
3) ΠΟΡΙΚΟΣ Νικόλαος, Επιθεωρητής Α' Έπιθεωρήσεως Χωρ]κής .
4) ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Σ όλω ν, 'Επιθεωρητής Β' Έπιθεωρήσεως Χωρ]κής .

ν -

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ — ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ
—Ώνομάσθη ’Ανθυπίατρος Χωρ]κής
ό άποφοιτήσας τελευταίως άπό τήν Σ.Σ.
Α.Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κων]νος (Π.Δ. τής
27-9-74).
—Άπεστρατεύθησαν προσφάτως, λό
γω όρίου ήλικίας, δώδεκα (12) ’Αξιω
ματικοί καί τέσσερες εϊσέτι οί όποιοι
άπελύθησαν τοΰ Σώματος καί δέν παρέμειναν έκτος οργανικών θέσεων εις τήν
ύπηρεσίαν πρός συμπλήρωσιν 35ετοΰς
συνταξίμου υπηρεσίας, διότι προσμε
τρούν πέντε έτη (5) έπί πλέον συντάξιμα
εις τό διπλάσιον, δυνάμει τοΰ Ν.Δ. 142]
1-11-74 πού έγινε πλέον νόμος τοΰ Κρά
τους, καί έτσι καλύπτουν 50 πεντηκοστά
στή σύνταξίν των.
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους 1974

ΕΟΡΤΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΧΩΡ)ΚΗΣ
Με θρησκευτικήν λαμπρότητα έώρτασε καί έφέτος ό φ
ρωνυμος Ιερός Ναός τών Σχολών Χωρ]κής τήν μνήμην τέ
προστατών του Αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ.
Μ ρ Ιη,ν4 σπεραντής 7-11_74· παΡαά°νήντής έορτής, έτελέσθ
Μεγας Εσπερινός χοροστατησαντος τοΰ Σεβ. Μητροπολίτε
Δημητριαδος κ. Χριστοδούλου, τήν δέ έπομένην ’Αρχιερι
τικη Θεία Λειτουργία.
μ
Εις τάς θρησκευτικός αύτάς έκδηλώσεις, τόν κωλυόμενο
εις περιοδείαν κ. Αρχηγόν Χωρ]κής, έξεπροσώπησεν ό Α
Υπαρχηγός Ταξίαρχος κ. Κόκκινος. Παρέστησαν έπίσης
■ρ Χπαρχη,γ% χ ωρ]κήζ Ταξίαρχος κ. Καραγιάννης, ό Δ
Επιθεωρητής Χωρ]κής Ταξίαρχος κ. Πορικός, οί Διο,κητα
νΖ 4 w
Τ Λξ,(ίΡχ01.,Κ·κ· Θεοδωρόπουλος καί Καραμπά
γιας, οι εις το Λεκανοπεδιον Αττικής ύπηρετοΰντες κ κ Τα
ςιαρχοι και Συνταγματάρχαι, άντιπροσωπείαι ’Αξιωματικών
Υπαξιωματικών και Χωροφυλάκων, οί έκπαιδευόμενοι είι
Ι ι« ο Σχθλας -Δοκιμ° ι Αξιωματικοί καί Ύπαξιωματικοί κα
πιστων,
πέριξ περιοχών. Εις τάς φωτογραφίαν
στιγμιότυπα απο το έορτασμόν.
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άπεστρατεύθησαν καί έξήλθον άπό τήν
ένεργόν ύπηρεσίαν τοΰ Σώματος συνο
λικά (104) έκατόν τέσσαρες Άνθυπασπισταί.
Οί Άνθυπασπισταί ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γρηγόριος καί ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος
πού είχον άποστρατευθή έπανήλθον εις
τήν ένεργόν υπηρεσία τοΰ Σώματος δικαιωθέντες, κατόπιν προσφυγής των εις
τό άρμόδιον Συμβούλιον κρίσεων Χωρο
φυλακής, δυνάμει τοΰ Π.Δ. τής 22-10-74,

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡ)ΛΑΚΩΝ
Κατά τό έτος 1974 προήχθησαν, βά
σει τών έν ίσχύϊ κεκυρωμένων πινάκων
332 ’Ενωμοτάρχαι εις ’Ανθυπασπιστάς,
1733 Ύπενωμοτάρχαι εις ’Ενωμοτάρχας
καί 2488 Χωροφύλακες εις τόν βαθμόν
τοΰ 'Υπενωμοτάρχου.

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΠ Ο Π Ο ΙΊΑ Σ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΑΡΧΗΓΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τήν μεσημβρίαν τής 27ης Νοεμβρίου έ.ε. έπεσκέφθη τόν
’Αρχηγόν Χωροφυλακής 'Υποστράτηγον κ. Νικόλαον Κουτσιανδνείς τό έπίτής όδοϋ Ίουλιανοϋ άρ. 36 Γραφεϊον του, ό έκ
των πρωταγωνιστών τής συνταρακτικής έποποιΐας του Μακρυγιάννη, τόν Δεκέμβριον τοϋ 1944, έ.ά. Στρατηγός κ. Κων
σταντίνος Κωστόπουλος. Ό σεβάσμιος Στρατηγός, ΰπερογδοηκοντούτης σήμερον, Άντ]ρχης τότε κατά τήν έποχήν τών
δραματικών γεγονότων τοϋ Δεκεμβρίου 1944, ώργάνωσε τήν
άμυναν τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη καί
έπολέμησεν ήρωϊκώς μαζί μέ τούς άνδρας τής Χωρικής. Ό
Στρατηγός άπουσιάζων έπί μακράν εις τήν άλλοδαπήν έθεώρησε καθήκον του νά έπισκεφθή τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής
διά νά έκφράση διά μία ακόμη φοράν τόν θαυμασμόν του πρός
τούς ηρωικούς μαχητάς τοϋ Μακρυγιάννη πολλοί άπό τούς
όποιους έθυσίασαν τήν ζωήν των διά νά ζήση ή Ελλάς.
Είς τήν φωτογραφίαν ό ήρως Στρατηγός είς τό γραφεϊον
τοϋ κ. Ά ρχηγοΰ Χωροφυλακής.

ΝΕΑ

ΡΗΙΙΚΕΛΕΥΘΑΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜ ΑΤΑ

Χάρις είς τό άμέρ ιστόν ένδιαφέρον τής ήγεσίας τοϋ Σώματος
καί τήν έμπρακτον συμπαράστασιν τής Κυβερνήσεως έπετεύχθη ή
έγκαιρος κατάρτισις, ψήιρισις καί δημοσίευσις ρηξικέλευθων Νο
μοθετικών Διαταγμάτων τά όποια έπιλύουν σπουδαία προβλήματα
οικονομικής καί βαθμολογικής έξελίξεως τών άνδρών τής Χ ω ρ)κής.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ
( Ν . Δ . 142)1-11-1974)

Μέ τό άνωτέρω Νομοθετικόν Διάταγμα,
άνεγνωρίσθη νομοθετικώς πλέον άπό 111-74, πλασματικός χρόνος υπηρεσίας,
μιας έπΐ πλέον πενταετίας δι’ όσους ύπηρέτησαν είς ώρισμένας σαφώς είς τό νόμον
άναφερομένας τοΰ Σώματος ύπηρεσίας άπό
1ης Νοεμβρίου 1949 καί μέχρι τής παρό
δου πέντε (5) έτών άπό τήν έναρξι τής
ισχύος αύτοϋ (1-11-1974 (.Βασική προϋπόθεσις διά τόν διπλασιασμόν τοϋ έν λόγω
χρόνου υπηρεσίας άποτελεΐ ή έξοδος
(άπόλυσις—παραίτησις) τοϋ ένδιαφερομένου έκ τοΰ Σώματος μετά άπό τήν συμπληρωσιν 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας.
Ό διανυθείς δηλαδή ΰπό τάς προϋποθέσεις
αύτάς τοΰ Νόμου χρόνος υπηρεσίας τών εν
ένεργεία μονίμων οργάνων υπολογίζεται
ηύξη μένος είς τό διπλάσιον καί ταυτόχρονα
ώς χρόνος πραγματικής συνταξίμου υπη
ρεσίας, μέ τήν προϋπόθεσιν δτι ούτος δέν
δύναται νά ύπερβή συνολικώς τά πέντε
(5) έτη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΑΝ ΘΥΠΑΣΠ ΙΣΤΩΝ
(Ν .Δ. 445)1-6-74)
Τό Ν.Δ. 445]1-6-74 τό όποιον ρυθμίζει
τήν διαδικασίαν προαγωγής τών Άνθυπασπιστών καί 'Οπλιτών τών Ενόπλων
Δυνάμεων, προσφάτως άπέκτησε ίσχύν
καί έχει άνάλογον έφαρμογήν διά τούς
Άνθυπασπιστάς τής Χωρ]κής. Είς τό
άρθρον 52 αύτοϋ καθορίζεται ή έξομοίωσις

τών Άνθυπασπιστών πρός τούς ’Αξιω
ματικούς άπό άπόψεως άποδοχών καί μό
νον, άναλόγως τών έτών παραμονής
πού έχουν συμπληρώσει είς τόν βαθμόν
των. Ή έξομοίωσις αύτή άφορά τήν
λήψιν τοΰ βασικοΰ μισθοϋ μετά τών έπιδομάτων τοΰ άντιστοίχου βαθμοΰ πρός
τόν όποιον έξομοιοΰνται κατά Νόμον. Διά
τήν λήψιν δέ έπιδόματος εύδοκίμου
παραμονής, τά έτη ύπηρεσίας Άνθυπασπιστοΰ θεωροΰνται ώς έτη διανυθέντα
είς τούς άντιστοίχους βαθμούς πρός τούς
07ΐ«οίους έξομοιοΰνται άπό μισθολογικής
άπόψεως. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ό Άνθυπασπιστής ό όποιος συνεπλήρωσε 4—7
έτη πραγματικής ύπηρεσίας είς τόν
βαθμόν του, προάγεται οίκονομικώς καί
λαμβάνει άποδοχάς ’Ανθυπομοιράρχου.
Ό Άνθ]στής όστις συνεπλήρωσε 7—11
έτών υπηρεσίαν είς τόν βαθμόν του λαμ
βάνει άποδοχάς Υπομοιράρχου. Τέλος
Άνθ]στής συμπληρώσας πραγματικήν
ύπηρεσίαν είς τόν βαθμόν του άνωτέραν τών
ένδεκα έτών, έξομοιοΰται οίκονομικώς
πρός Μοίραρχον.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
(Ν .Δ . 142)6-11-1974)
Τό Ν.Δ. 142 ]6-11-74 έπέφερε βαθεϊαν
τομήν είς τήν μέχρι τοΰδε ίσχύουσαν νομο
θεσίαν περί έξελίξεως τών 'Τπαξιωματικών
καί Χωροφυλάκων. Μέ τό Νομοθετικόν
τοΰτο Διάταγμα προβλέπεται ή προαγωγή
Ένωμ]ρχών προερχομένων έκ τής Σχολής
'Τπαξ]κών είς τόν βαθμόν τοΰ Άνθ]στοΰ
μετά τήν συμπλήρωσιν 9ετοΰς ύπηρεσίας
πραγματικής είς τόν βαθμόν των. Ε πίσης
καθωρίσθη διά πρώτην φοράν ή προαγωγή

Χωροφυλάκων είς 'Τπενωμοτάρχας μετά
τήν συμπλήρωσιν 22 έτών πραγματικής
είς τό Σώμα ύπηρεσίας καί ή μετά ταΰτα
προαγωγή των είς τόν βαθμόν τοΰ Ε νω 
μοτάρχου μετά τήν συμπλήρωσιν 25ετοΰς
πραγματικής ύπηρεσίας. Μέ τόν ίδιον έπίσης Ν.Δ. καθωρίσθη ότι δύνανται πλέον
νά ύπηρετοΰν Χωροφύλακε, Ύπαξιωματικοί ή Άνθυπασπισταί είς 'Υπηρεσίας Χω
ροφυλακής αί όποΐαι εύρίσκονται είς τόν
Νομόν τής καταγωγής αύτών τών ιδίων
ή τής συζύγου των πλήν τής έπαρχίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ Μ .Τ .Σ .
( Ν . Δ . 312)1974)
Μέ τό Ν.Δ. 312]1974 ίδρύθη είς τό
Μ.Τ.Σ. Ειδικός Λογαριασμός μέ σκοπόν
τήν έφάπαξ χορήγησιν χρηματικής παρο
χής πρός έπαγγελματικήν άποκατάστασιν
τών δικαιουμένων άσφαλίσεως ΤΕΚΝΩΝ
τών μετόχων ή μερισματούχων του τά
όποια έγεννήθησαν άπό 1-1-1952 καί
μετέπειτα. Ή παρεχομένη αύτή άσφάλισι
είναι προαιρετική. Κάθε τέκνον άσφαλίζεται κατ’ έπιλογήν τοΰ μετόχου ή μερισματούχου είς μίαν άπό τάς τέσσαρας
κατηγορίας, άνάλογα μέ τήν ειδικήν μη
νιαία προσφορά, τών δραχμών 50, 100,
150, 200 άνεξαρτήτως άποδοχών βαθμοΰ
ή μερίσματος τά όποια λαμβάνει ό πατήρ
τοΰ τέκνου. ’Εκτός τής μηνιαίας εισφοράς
προβλέπεται καί κράτησις έφάπαξ έκ
500 δραχμών διά δικαίωμα έγγραφής τοΰ
τέκνου είς τά οικεία μητρώα άσφαλίσεως.
'Η έφάπαξ χρηματική παροχή θά άρχίση
νά καταβάλλεται στούς δικαιούχους άπό
1-1-1977, δηλ. μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ
25ου έτους τής ηλικίας τών τέκνων πού
έγεννήθησαν τό έτος 1952. Τά ύποβλητέα δικαιολογητικά έγγραφής τών
τέκνων είς τά οικεία μητρώα κ. ά. πληρο
φορίες γιά τό θέμα αυτό, παρέχονται είς
τήν ύπ’ άριθ. 518]7]4 τής 23-10-74 Δια
ταγήν τής Δ]νσεως Οίκονομικοΰ τοΰ
’Αρχηγείου Χωρ ]κής.
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ΜΙΚΡ
Α ΑΛΛΑ
\
Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α
Εγγράφους εύχαριστίας
έξεφρασαν :
'0 κ. Παναγιώτης ΜΑΜΜΑΣΗΣ,
Πολιτικός Συνταξιούχος, κάτοικος ’Αθη
νών, οδός Θησέως 125, Καλλιθέα, πρός
τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής, διά την ΰπό τοϋ
Δ]τοϋ τοϋ Σταθμού Χωρ]κής Ν. Άρτάκης
—Εύβοιας παρασχεθεΐσαν συνδρομήν πρός
τούτον, κατά την πρόσφατον έπίσκεψίν
του, πρός διεκπεραίωσιν σοβαράς καί
έπειγούσης ύποθέσεώς του.
• ·
Ο ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
(οδός Άριστοτέλους άριθ. 89, Άθήναι)
πρός τον Δ]τήν τής Δ.Χ. ’Αρκαδίας
Ά ν τ ]ρχην κ. Γεράσιμον ΚΟΥΤΑΒΑΝ καί
τούς άνδρας τής έν λόγιο Διοικήσεως, διά
τάς καταβληθείσας άόκνους προσπάθειας
πρός έπιτυχίαν τής μεγάλης Έμποροπανηγύρεως ΤΕΓΕΑΣ.
• ·
ΤΟ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ—ΒΥΡΩΝΟΣ, πρός τό Ά ρ 
χηγεΐον Χωρ]κής, διά την συμπαράστασιν
τού Σώματος, κατά τήν θρησκευτικήν
πανήγυριν τού φερώνυμου ναού.
• ·
*0 κ. Βρασίδας ΚΟΥΖΟΥΝΑΣ, Συντα
ξιούχος Ύπαξ]κός Χωρ]κής, κάτοικος

’Αθηνών, Πουλοπούλου' 23, πρός τόν κ.
’Αρχηγόν Χωρ]κής διά τήν έθελουσίαν
προσφοράν αΐματος ύπό τών άθλητών
Χωρ]κων τής Σχολής Χωρ]κής ’Αθηνών
κ.κ. Ανδροκλή ΜΩ'Υ'ΣΙΔΗ, Πελοπίδα
ΗΛΙΑΔΗ καί Θωμά ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ,
κατά τήν πρόσφατον έπικίνδυνον έγχείρισίν του.
• ·
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΣΕΓΑ Σ) πρός τό Ά ρ 
χηγεΐον Χωρ]κής διά τήν πολύτιμον συν
δρομήν τών Αρχών Χωρ ]κής, κατά τήν
διεξαγωγήν τού Μαραθωνίου Δρόμου τής
19-10-1974.
• ·
*0 κ. Ά ν. ΜΠΕΚΟΣ, Βοτανολόγος,
κάτοικος Βέλου—Κορινθίας πρός τόν ’Αρ
χηγόν Χωρ]κής Ύποσ]γον κ. Νικόλαον
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ διά τάς άόκνους προ
σπάθειας τών άνδρών τού Τμήματος
Ασφαλείας Κορίνθου, τού Α.Τ. Βραχατίου καί τού Σ.Χ. Βέλου, οίτινες εΐχον ώς
άποτέλεσμα τήν άμμεσον έξιχνίασιν σοβαρωτάτης κλοπής διαρρήξεως εις βάρος τού
άνωτέρω έκ τής οικίας τού όποιου άγνω
στοι άφήρεσαν τό ποσόν τού ενός εκατομ
μυρίου έκατόν τεσσαράκοντα πέντε χι
λιάδων (1.145.000) δραχμών. Οί δράσται
συνελήφθησαν καί τό χρηματικόν ποσόν
έπεστράφη εις τόν κάτοχον.
• ·
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ «Ο ΒΑΣΙ
ΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Φιλελλήνων 9 Ά θή 
ναι ) πρός τό Άρχηγεΐον Χωρ ]κής διά τήν
άμέριστον συμβολήν τών υπηρεσιών Χω
ροφυλακής καί ίδίφ τών τής Βορείου Ε λ 
λάδος, είς τό έργον τής πραγματοποιήσεως τού σχετικού προγράμματος ύπό
τού έν λόγω 'Ιδρύματος.

"Ενας Θερμός φίλος τής Χωρ)κής έφυγε γιά πάντα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦ ΑΛΑΣ
Πρόεδρος Ο.Φ.Χ. Σάμου
Έσβυσε άθόρυβα, ήσυχα, ήρεμα καί
γρήγορα σάν άνθρωπος πού ξέρει νά
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πεθαίνη. ’Έτσι κάπως ξαφνικά —ούτε πού
προφθάσαμε νά τόν ίδοΰμε, πέθανε σχεδόν
νέος, μετά βραχυτάτην άσθένειαν τό πρωι
νό τής 22-10-1974 είς τό Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
όπου εκτάκτως μετεφέρθη έκ τής γενετείρας του Σάμου, ό καθηγητής Μαθηματικών
ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΚΕΦΑΛΑΣ, Πρόεδρος
τού Συνδέσμου Φίλων Χωροφυλακής
Σάμου.
“Ενας άπλός άνθρωπος. Αθόρυβος.
Αύτοδημιούργητος. ’Ενθουσιώδης πατριώ
της, μέ έξαιρετικήν έθνικήν δράσιν καί
κοινωνικήν προσφοράν στον τόπο του. Μέ
εκτιμησιν καί άγάπην πολλήν πρός τό
Σώμα τής Χωροφυλακής πού τις έδειχνε
όχι μόνον μέ λόγους άλλά καί τις πρόβαλε
μέ έργα ζωντανά, σημαντικά.
Δεμένος όπως ήταν μέ τό νησί του—τήν
Σάμο—πρόσφερε πολλά στήν κοινωνική
καί πολιτιστική άνάπτυξι καί πρόοδό της.
Μεταξύ άλλων ίδρυσε καί τόν Σύνδεσμο
Φίλων Χωροφυλακής Σάμου. Καί τόν
κατέστησε πρότυπον τού είδους του. Μέσω
τού Συνδέσμου τούτου έργάσθηκε άπλά,
μεθοδικά πρός τήν κατεύθυνσι τής άναπτύξεως άριστων σχέσεων μεταξύ κοινού—
Χωροφυλακής. Καί τό πέτυχε. Τό Ά ρχη
γεΐον Χωροφυλακής τόν έτίμησε διά τούτο
επαξίως. Αύτοπροσώπως μάλιστα ό Α ρ 
χηγός Χωροφυλακής σέ σεμνή τελετή στήν

'Ο κ. Αθανάσιος ΔΙΑΛΥΝΑΣ, Δικη
γόρος, Δημοτικός Σύμβουλος Θεσ]νίκης,
πρός τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής, διά τάς
άόκνους προσπάθειας τών άνδρών Χωρο
φυλακής τής Δ]νσεως Αστυνομίας Θεσ]
νίκης, κατά τήν προεκλογικήν περίοδον,
καθ’ ήν έλήφθησαν επιτυχή μέτρα τάξεως
καί ασφαλείας, μέ άποτέλεσμα νά έπικρατησουν ιδεώδεις συνθήκαι, καθ’ ολην τήν
διάρκειαν αύτής.
• ·
'Ο Νομάρχης Καβάλας κ. Δημήτριος
ΚΙΟΥΡΚΤΣΗΣ πρός τήν Δ]σιν Χωρ]κής
Καβαλας, διά τήν θετικήν συνδρομήν τών
άνδρών αύτής, καθ’ δλην τήν διάρκειαν
τού άγώνος έναντίον τών πυρκαΐών, πρός
προστασίαν τών δασών τής περιοχής.
• ·
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ε Σ Τ Ι
ΩΝ Θ ΕΣ]Ν ΙΚ Η Σ τού ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥ
ΜΑΤΟΣ «Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ»
πρός τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής, διά τήν δω
ρεάν διάθεσιν 30 τευχών τού περιοδικού
κατα μήνα, πρός τούς οίκοτρόφους τών
Φοιτητικών Εστιών Θεσ]νίκης.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Είς τό προηγούμενον τεύχος καί είς τήν
στήλην «μικρά άλλά ένδιαφέροντα» έκ
παραδρομής άνεγράφη ό Ένωμ]ρχης
Τουρισμού κ. Κων]νος ΠΑΠΑΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ, ώς Ταξίαρχος Χωρ]κής έ.ά.
Κατόπιν σχετικής επιστολής τού έν λόγω
Ένωμ]ρχου διευκρινίζεται ότι ή Ι’αλλίς
Δικηγόρος Κα MARI—FRANS GAVARONE εκφράζει πρός τούτον τάς εύχαριστίας της.
Σάμο τόν Μάϊο 1970 τού άπένειμε άνωτάτην τιμητικήν διάκρισιν τού Σώματος.
Μέ τολμηρές έξ άλλου πρωτοβουλίες
του έθεμελίωσε καί ώλοκλήρωσε διάφορα
έργα είς Σάμον, πολιτιστικού κυρίως ένδιαφέροντος, πού τιμούν τό Σώμα τής
Χωροφυλακής.
Ή Λέσχη Χωροφυλακής Σάμου, πού
τήν άνέδειξε είς τόπον συνεντεύξεων καί
μοναδικόν κέντρον ψυχαγωγίας τών Σαμιων. Τό περικαλλές μαρμάρινον μνημεΐον
Ήρώον τών πεσόντων είς Σάμον άνδρών
Χωροφυλακής, πού κοσμεί κεντρικήν
πλατείαν τής πόλεως. 'Ο νέου ρυθμού
'Ιερός Ναός πρός τήν τιμήν τής Προστάτιδος τού Σώματος τής Χωροφυλακής
Α ΓΙΑΣ Ε ΙΡ Η Ν Η Σ είς περίοπτον καί
δεσπόζουσαν θέσιν τής Σάμου, είναι δικά
του προ παντός έργα.
Αύτός ό άνθρωπος—ό καλός φίλος τού
Σώματος τής Χωροφυλακής έφυγε τόσο
γρήγορα. Ά ς είναι έλαφρό τό χώμα τής
φιλόξενης Σαμιακής γής πού τόν σκεπά
ζει.
Είς τήν κηδείαν του πού έγινε πάνδημα
στή Σάμο παρέστησαν καί άπαντες οί
Αξιωματικοί καί 'Οπλΐται τής Χωρο
φυλακής Σάμου.
Τόν κ. Αρχηγόν Χωροφυλακής έξεπροσώπησε ό Διοικητής Χωροφυλακής Σάμου,
ό όποιος καί κατέθεσε στέφανον έπί τής
σοροΰ του έκ μέρους τού Σώματος διά τάς
προσφερθείσας πρός αύτό λαμπράς ύπηρεσίας του.
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Καί· κατά τον παρελθόντα μήνα ή Χω
ροφυλακή συνέδραμε ποικιλοτρόπως τον
Έλληνα πολίτην εις πλείστας περιπτώσεις,
κατά τάς όποιας προσέφυγε προς αυτήν.
Παρέσχεν άνιδιοτελώς την άρωγήν της εις
τοϋτον καί τοϋ συμπαρεστάθη θετικώς,
εις ώρισμένας δέ περιπτώσεις τά όργανα
της Χωρ ]κής εξέθεσαν εις άμεσον κίνδυνον
την ζωήν των, προκειμένου νά διασώσουν
κινδυνεύοντας συναθρώπους των. Ώ ς πράξις αύταπαρνήσεως καί αύτοθυσίας δύναται
νά χαρακτηρισθή ή ένέργεια τοΰ Δ]τοΰ
τοϋ Α.Τ. Σκριπεροϋ Κερκύρας 'Υπομ]ρχου
κ. ΤΣΟΥΚΑΚΗ Γεωργίου, ό όποιος μέ
άμεσον κίνδυνον της ζωής του διέσωσε έκ
βεβαίου πνιγμού τήν ’Όλγαν ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ 82 έτών. Αΰτη πάσχουσα έξ άνοίας
καί διαλαθοϋσα τής προσοχής των οικείων
της έπεσεν εντός φρέατος καί θά έπνίγετο,
οπωσδήποτε, αν δέν κατήρχετο νά τήν
άνασύρη καί νά τήν διασώση ό άνωτέρω
Ύπομ]ρχος. Ή ήρωϊκή αύτή πραξις,
ή όποια ξεπερνά κατά πολύ τά όρια τοϋ
καλώς έννοουμένου καθήκοντος, έσχολιάσθη ευμενέστατα μεταξύ τοΰ Κερκυραϊκοΰ
λαοΰ έξαρθεϊσα ύπό τοΰ τύπου καί των
λοιπών μέσων ένημερώσεως.
’Επίσης ύπό τοΰ υίοΰ τής παθούσης κ.
Κοσμά Νικ. ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ άπεστάλη
συγκινητική εύχαριστήριος έπιστολή πρός
τόν Δ]τήν τής Δ]σεως Χωρ]κής Κερκύρας,
εις τήν όποιαν έξαίρεται τό ήθος καί ή
αύταπάρνησις τοΰ 'Υπομ]ρχου. Μεταξύ
άλλων γράφει καί τά έξής ό κ. Μαρτζοΰκος
εις τήν επιστολήν του.
«Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά
έκφράσω. ένώπιον ύμών τήν εύαρέσκειάν μου πρός τόν Διοικητήν τοΰ
Άστυνομικοΰ Τμήματος Σκριπεροϋ
τής καθ’ υμάς Διοικήσεως 'Υπο
μοίραρχον Τσουκάκην Γεώργιον.
Ή πραξις αΰτη τιμά δχι μόνον τόν
άνωτέρω 'Υπομοίραρχον, άλλά καί
ολόκληρον τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής τό όποιον άγρυπνεΐ, διά νά
προσφέρη τάς πολλαπλάς υπηρε
σίας του, πρός πάσαν κοινωνικήν
καί έθνικήν κατεύθυνσιν..
Τοιοΰτοι εύσυνείδητοι άξιωματικοί,
πώς είναι δυνατόν νά μή έκτιμηθοΰν άπό τούς πολίτας τοΰ περιβάλ
λοντος τοΰ Τμήματός των καί νά
μή έμπνεύσουν τόν σεβασμόν, τήν
άγάπην καί τήν έκτίμησιν τών κα•
τοίκων, δχι μόνον πρός αυτούς,
άλλά καί πρός τό Σώμα τό όποιον
ύπηρετοΰν...».
• ·
Ή μεγάλη οικογένεια τοΰ Σώματος τής
Χωρ]κής βλέπει μέ στοργή καί συμπάθεια
τά δργανά της, τά όποια πάντα μέ ιδιαιτέ
ραν φροντίδα ύποθάλπει εις τάς δυσκόλους
στιγμάς, πού συναντούν τόσον εις τήν
υπηρεσιακήν, δσον καί εις τήν ιδιωτικήν
των ζωήν. Τά συντρέχει παντιοτρόπως καί
προσπαθεί νά άπαλύνη τούς τρομερούς
άντικτύπους, πού συσσωρεύονται άπό τάς
τραγικάς ενίοτε δοκιμασίας τής ζωής.
Αύτό συνέβη μέ τόν πρόσφατον θάνατον
τοΰ Χωρ]κος ΚΑΡΙΩΡΗ ’Αντωνίου τοΰ
Δημητρίου, ό όποιος ύπηρέτει εις τόν
Σταθμόν Χωρ ]κής Έπιταλίου τής Διοικήσεως Χωρ]κής ’Ηλείας καί άπεβίωσε εις

τό Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομεϊον ’Αθη
νών έκ χρονιάς νεφρικής άνεπαρκείας. Ό
ατυχής Καριώρης κατέλιπε σύζυγον καί
τρία ανήλικα τέκνα. Διά τήν οικονομικήν
ενισχυσιν τής άπορφανισθείσης οικογένειας
ή ’Ανωτέρα Δ]σις Χωρ]κής Δυτικής 'Ε λ
λάδος ένήργησε προαιρετικόν έρανον με

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΙΣ
ΑΙΓΙΝΑΝ
Χιλιάδες πιστών έξ όλων τών
διαμερισμάτων τής χώρας συνέρρευσαν καί εφέτος είς τό ώραϊο
νησί τής Αίγίνης διά νά τιμήσουν
τήν μνήμην τοϋ θαυματουργού
'Αγίου Νεκταρίου. Τήν 8ην Νοεμ
βρίου έτελέσθη μέγας άρχιερατικός έσπερινός τήν δέ έπομένην
άρχιερατική θεία λειτουργία καί
λειτάνευσις τής είκόνος τοϋ 'Αγιου. Είς τάς θρησκευτικός αϋτάς
έκδηλώσεις, τάς όποιας παρηκολούθησαν αί άρχαί τοΰ Πειραιώς
καί μεγάλο πλήθος πιστών ή Χώροφυλακή έτήρησε ύποδειγματικήν
τάξιν, ή όποια έπέσυρε τήν προσοχήν καί τά ευμενή σχόλια τών
αρχών καί τοϋ κοινοϋ. Είς τήν
φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό
τήν περιφοράν τής κάρας του
'Αγίου Νεκταρίου.

ταξύ τών άνδρών τής δυνάμεώς της κα>
συνεκέντρωσε τό ποσόν τών 80.000δραχμών
τό όποιον καί παρέδωσε εις τήν χήραν τοΰ
άποβιώσαντος, εις ενδειξιν φιλαλληλίας
καί συναδελφικής αλληλεγγύης. Διά συγκι
νητικής επιστολής της ή χήρα Καριώρη
έξέφρασε τάς εύχαριστίας της καί τήν
βαθυτάτην ευγνωμοσύνην της, πρός τόν
Ανωτερον Δ]τήν, διά τήν στοργικήν καί
φιλάνθρωπον χειρονομίαν.
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ΔΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Φερεται εις γνώσιν τών κ .κ . συνδρομητών τοΰ περιο
δικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», οτι αδήριτος
ανάγκη ύπηγόρευσε τήν ύπό τοϋ ’Αρχηγείου Χωρ)κής
αναπροσαρμογήν τών συνδρομών διά τό έτος 1975. Είναι
γνωστή είς άπαντας ή κατά τό τρέχον έτος έπελθοΰσα αϋξησις τής τιμής τοΰ χάρτου διεθνώς είς ποσοστά έγγίζοντα
τά 100ο)ο, ώς καί τών έξόδων έκτυπώσεως. ’Αποτέλεσμα
τουτου υπήρξε ό διπλασιασμός σχεδόν τής τιμής πωλήσεως
τοΰ ήμερησίου καί περιοδικού τύπου. ’Εκ τών άναγκών
τούτων καί πρός άντιμετώπισιν τών δαπανών έκδόσεως
τοΰ περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» άπεφασίσθη η έπιβάρυνσις τών συνδρομών κατά 2,50 δραχμάς
μηνιαίως. Οΰτω αί συνδρομαί τών μέν ’Αξιωματικών,
Ανθ)στών καί ’Ιδιωτών συνδρομητών άπό 120 δραχ. αυ
ξάνονται είς 150 δρχ. έτησίως, τών δέ Ύπαξ)κών καί
Χωρ)κων άπό 100 δρχ. είς 120 δρχ. έτησίως. Τό μικρόν
τούτο ποσόν αύξήσεως τών συνδρομών πιστεύεται ότι θά
χύχη τής δεούσης κατανοήσεως έκ μέρους όλων διά τήν
διατήρησιν τής έκδόσεως είς τά αύτά ύψηλά ποιοτικά έπίπεδα, δεδομένου οτι ούδεμίαν σοβαράν οικονομικήν έπιβάρυνσιν δημιουργεί είς τούς συνδρομητάς τοΰ περιοδικού.
«ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ»
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διετία 1958—1960 από τόν κ. Ροβύθην
έμαθα πολύ καλά τήν σύνθεσι των χρω
μάτων, στοιχεία άπό τήν προοπτική, κα
θώς έπίσης πώς νά άντιλαμβάνωμαι τήν
μοντέρνα τέχνη......
...Τήν όποιαν καί δεν ακολουθήσατε...
—’Ό χι βεβαίως. Νομίζω δτι έκανα δ,τι
έπρεπε νά κάνη κάθε αύτοδίδακτος.
Ακολουθώ τήν κλασσική ζωγραφική ή
όποια μοϋ άρέσει άλλά καί μοϋ δημιουργεί
λιγώτερα προβλήματα. 'Ό πω ς σας άνέφερα στήν άρχή, είμαι ένας άνθρωπος πού
ζωγραφίζει άπό «χόμπυ». Μέ αυτό βεβαί
ως δέν σημαίνει δτι είμαι βιαστικός ή
σκόπιμα αφαιρετικός στήν δουλειά μου...
Γιά δλα αύτά δέν έχομε τήν παραμικρή
αμφιβολία. Άφοϋ ό κ.· Ξέρας ζωγραφίζει
μονο γιά φίλους, είναι αύτονόητο δτι φρον
τίζει πάντα ώστε κάθε έργο του νά είναι
ένα «εύπρόσδεκτον καί διατηρητέον» ή
μάλλον «διαρκώς άνηρτημένον» δώρον.
Και μιά άκόμη πρωτοτυπία του: Τελευταία
συνηθίζει νά κάνη όμορφες μινιατούρες
πάνω σέ ξύλινη επιφάνεια άπό κορμό
δένδρου μέ τόν φλοιό του, πριονισμένη σέ
ελλειπτικό σχήμα μέ τις διαστάσεις τής λο
ξής καί ισοπαχής «φέτας». Μέχρι νά άποκτήση τήν εύχέρεια αύτή τού χρωστήρα,
ό κ. Ξέρας δούλεψε σκληρά. Στήν άρχή
έκανε ελεύθερα σχέδια μέ κάρβουνο γιά νά
έξοικειωθή μέ ένα σωρό λεπτομέρειες πού
συγκροτούν ένα καλό ζωγραφικό σύνολο.

Μόλις τό ’61 άπεφάσισε νά δημιουργή
«υπεύθυνες» δπως θά έλεγε κανείς συνθέ
σεις. Μέσα σέ μιά 3ετία έδημιούργησε
διάφορα άξιόλογα έργα, κυρίως τοπία καί
προσωπογραφίες. Στο διάστημα αύτό
άρχισε νά άσχολήται καί μέ τήν άγιογραφία. Τό πρώτο «υπεύθυνο» έργο του ήταν ό
"Αγιος Σεραφείμ σέ φυσικό μέγεθος. Τό
έδώρησε γιά νά τοποθετηθή σέ μιά εκκλη
σία τού Νομού Καρδίτσης. "Ενα άλλο έργο
του μέ θέμα. « Ή φιλοξενία τού ’Αβραάμ»
στολίζει σήμερα τό τέμπλο τής εκκλησίας
τού Α γίου Παντελεήμονος στήν γενέτειρά
του. ’Ήδη ετοιμάζει καί μία εικόνα τής
'Αγίας Είρήννης προστάτιδος τού Σώματος
τής Χωροφυλακής, δωρεά γιά τήν Λέσχη
Χωροφυλακής Ίωαννίνων. Τό ’65 υπηρετεί
ώς Διοικητής τού Σ.Χ. Πέρδικας—Θεσ
πρωτίας. ’Εκεί εντυπωσιάζεται άπό τό
επιβλητικό μέ τις εντυπωσιακές εναλλαγές
’Ηπειρωτικό τοπίο, μέ τούς έλαιώνες καί
τις άπότομες παραλιακές βουνοπλαγιές πού
άλλοτε λογχίζουν τά κύματα καί άλλοτε τά
καταβροχθίζουν μέ τά κοφτερά ή σπασμένα
ύπερφυσικά πέτρινα δόντια τής άκτής....
Σπουδαία έπίσης θέματα τού δίνει καί τό
Ίόνιο πού άλλάζει χίλια χρώματα καί άλ
λες τόσες μικρές ή μεγάλες υδάτινες ρυτί
δες άπό τήν ’Ανατολή μέχρι τό ηλιοβα
σίλεμα. Στήν άπέναντη παραλία τής
Άρήλας δουλεύει μέ κέφι τις παρισσότερες
θαλασσογραφίες του. ’Από τήν άπασχόλησί του αύτή θυμάται καί ένα ευχάριστο
περιστατικό. Δύο Γερμανοί τουρίστες
παρακολουθούσαν κάθε ήμέρα καί μέ μεγα
λύτερο ένδιαφέρον τις συνθέσεις του. Καί
έκείνος άφησε νά ξεχειλίση τό παραδοσια
κό Ελληνικό φιλότιμό του. Τούς χάρισε
δύο πίνακες πού έγιναν δεκτοί μέ χαρά
καί συγκίνησι. ’Έτσι οί δύο αυτοί ξένοι
μαζί μέ τις ευχάριστες άναμνήσεις άπό τήν
όμορφη χώρα μας πήραν μαζί τους καί
ένα πρωτότυπο σουβενίρ μέ «Χωροφυλακί
στικη» όπως θά λέγαμε σφραγίδα. Ό
Άνθυπασπιστής κ. Ξέρας είχε δημιουργή
σει μέ ένα απλό τρόπο αύτό πού έμεϊς έδώ
άποκαλοΰμε συχνά «Διεθνείς σχέσεις τού

Σώματος τής Χωροφυλακής».Τήν τελευ
ταία 6ετία υπηρετεί σέ διάφορες 'Υπηρε
σίες τής περιοχής τού Νομού Ίωαννίνων.
Στό διάστημα αύτό είναι ό μόνιμος διακοσμητής τής Λέσχης Χωροφυλακής Ίωαννίνων σέ κάθε έορταστική έκδήλωσι. Έντύπωσι έχει προκαλέσει ή έπιβλητική σέ
φυσικό μέγεθος Φάτνη, ή όποια όπως κάθε
χρόνο, έτσι καί έφέτος θά άποτελέση τό
έπίκεντρο στόν Χριστουγεννιάτικο διάκο
σμο τής Λέσχης. Τόν τελευταίο καιρό ό κ.
Ξέρας άφιερώνει όλες σχεδόν τις έλεύθερες
ώρες του γιά νά τελειώση μία σειρά άπό
άγιογραφίες καί πρωτότυπες μινιατούρες.
Πλησιάζουν βλέπετε τά Χριστούγεννα καί
ή Πρωτοχρονιά οπότε πρέπει νά βρεθούν
τήν ώρισμένη ήμέρα στά χέρια έορταζόντων καί μή φίλων καί συγγενών. Αύτό
μάς τό έκμυστηρεύεται σέ μιά στιγμή ό
γιος του Γιάννης, ένα συμπαθέστατο άγόρι
πού είναι άριστοΰχος μαθητής τής Δ'
τάξεως τού Γυμνασίου, έπίδοξος υποψή
φιος άρχιτέκνων, καί άρκετά μύημένος
στά μυστικά τής ζωγραφικής. Αύτό του
λάχιστον φάνηκε άπό μερικές μοντέρνες
συνθέσεις μέ τήν υπογραφή του πού είδαμε
κρεμασμένες στό Γραφείο του. Κατά σύμπτωσιν, όσοι έπισκεφθήκαμε τό χαρούμενο
αύτό σπίτι είμαστε γονείς παιδιών σέ
άρκετά μικρή ήλικία. Εΰχόμεθα νά έχουν
μία ήμέρα καί έκεϊνα καθώς καί όλα τά
μικρά σήμερα παιδιά των συναδέλφων, τις
Γυμνασιακές έπιδόσεις τού Γιάννη Ξέρα...
'Όσο γιά τούς ευτυχείς γονείς του τί νά
γράψωμε; Μία λέξι: Συγχαρητήρια. Κλεί
νομε τό σημείωμα αύτό μέ ένα μεγάλο
«Ευχαριστώ» γιά τόν σημερινό φιλοξενού
μενο τών «Γνωριμιών» ό όποιος μέ άνυπόκριτη μετριοφροσύνη, εύγένεια, καί
συναδελφική άγάπη μάς έδωσε τήν ευκαι
ρία νά άσχοληθούμε γιά κάτι πού τιμά τόν
ίδιο, τό Σώμα τής Χωροφυλακής καί φυ
σικά καί τις σελίδες μας...

ΛΥΣΕΙΣ
ΟΔΗΓΕΙΤΕ

ΣΩΣΤΑ

1) Εις τό έπιβατηγόν
2) Τό αύτοκίνητον
3) Τό έπιβατηγόν
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I SSUE

Major John G. Tripis in his effort to give some idea of the necessity
for an organized Traffic Safety program stresses in this article, that there
is no mystery about an effective safety program, but there are principles
and policies of operation that are essential to success.
If these principles and policies are followed, the effort will make satis
factory progress toward its objectives, and it will be an asset to the com
munity and a credit to those who are engaged in its work.

In our previous article we referr
ed to some generalities of the to
day’s traffi c problem s and we
mentioned a few of the m ost im
p o rtan t factors which generate it.
We have, also, stressed that road
accidents are a symptom of the
modern traffic disease, —which in
dicates something or many things,
wrong in the today’s high way
transportation operation.
There is no doubt that the traffic
problem is a m ost complex one.
Nevertheless, it is not unsolvable.
It cannot be considered unsolved
because it is created by men who
do not follow certairt rules and re
gulations, and since it is a result
of m an’s carelessness it surely can
be prevented, or reduced.
The Traffic problem is a gene
ral one. It affects the interests of
every individual directly or indirect
ly. It is everybody’s business and
responsibility. And, everybody’s bu
siness m ust not be allowed to be
come nobody’s business». The ve
hicle is here to stay, it is a m ost
vital need for every individual and
for the entire society as 'Well, and
when official and every citizen, dri
ver or pedestrian, fail to control it,
the vehicle will overun lives and
crush people and properties. It, su
rely, is extremely difficult that the
overall traffic problem s will ever be
completely solved, but there is no
reason why they cannot be controll
ed efficiently and satisfactorily.
The control of traffic is one of
the m ost thankless and heartbreak
ing tasks perform ed by those who
are responsible for it. It is likfe the
drudging routine of the housewife.
No sooner is her house clean, the
dishes washed and the children car
ed for the jo b has to be done all
over again. Managing traffic can be
even more arduous than keeping
house. While the housewife can call
on autom atic devices such as wash
ing machines and vacuum cleaners
to lighten her burden, the m ost suc
cessfully managed — and general
ly the happiest — households revol
ve around a carefully planned sche
dule.
So it is with traffic, and more
traffic problem s stem from inade
quate planning than from any other
single cause.
Traffic rules should be made as
simple as possible. If they are com-
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plicated, the time spent drafting
them is certainly wasted. The pu
blic will not obey rules and regu
lations that it cannot understand.
The traffic problem can be divid
ed into what are probably called
the «three E ’s» that is, engineering,
enforcement and education. There
m ust be a skillful blending of the
«E’s» to solve the problem , becau
se if one would put em phasis on
only one phase there surely will be
shortcom ings in the two others.
The basic problem of good traffic
management has many ram ifica
tions, and everyone concerned with
solutions should remember that the
underlying objective is «to do the
greatest good for the greatest num 
ber».
The engineer, in theory, is con
cerned with laying out roads and
improving them to the extent that
perm its traffic to move smoothly
fastly and safely.
Unfortunately, traffic engireering process is very difficult, timeconsuming and of course m ost ex
pensive. Perfection can hardly be
reached for many reasons and dis
advantages. To build a road, a
street or a highway which will se
cure com fort, speed, and safety, it
takes long planning, it needs mo
ney and finally it requires quite a
long time to be realized.
Planning, which is the traffic en
ginner’s original and m ost im por
tant concern, is a time consuming
process and, because of the trem en
dous acceleration of road traffic
volume, frequently becomes out
dated before the construction crews
are even ready to start.
There are countless half-truths
uttered in defence of expensive traf
fic projects, and one of the m ost
hallowed statem ents of engineers is
■that they «can do anything that the
public is willing to pay for».
Half-truths about enforcement,
Good traffic habits go hand in hand
with rational and good enforce
ment. Teaching traffic rules requi
res endless repetition. N ot ju sti
fied or bad traffic rules encourage
laxity of enforcement and breed dis
respect for enforcement officers
and the law itself. But even, in the
case when haw Enforcement offi
cials, traffic engineers and policy
making bodies are in agreement, it
is m ost essential th at the C ourts
which are the final arbiters, also be

“There is no mystery about an ef
fective organized safety programm,
but there are principles and polices
of operation that are essiential to
succes,,.

in agreement and impose the pe
nalties set by the traffic laws. Overlenient or renal ju rists can defeat
the best traffic regulations and ru 
les.
Traffic Safety Education is cer
tainly a sadly overworked word, in
which some see a panacea for the
countries’ traffic ailments. Any
how, it is certain, however, that sy
stematic and continuous vigorous
traffic safety education program s
covering the entire population of a
C ountry-drivers and pedestrians —
can, at best, keep at least road ac
cidents in check. At worst, they
give righteous groups an opportu
nity to make headlines that might
better be devoted to emphasizing
the shortcom ings of indolent in
terests which hold that all traffic
reform s are wonderful, if only favorate their interests.
Traffic safety experts believe that
traffic accidents can be cut in half
by using the knowledge, tools and
methods at present available. Us
ing the knowledge, tools and me
thods require organized efforts by

both the State and its entire popu
lation. It requires both official State
action and citizen action as well.
Analysis of the traffic problem
clearly reveals that the problem
lies prim arily in the minds and
hearts of men-drivers and pedest
rians. It involves the thinking and
actions of all the citizens, and it
can be solved only by the citizens
themselves. They can do this only
by organised study, mutual under
standing, cooperation and vigorous
and combined systematic action.
The overall traffic problem of
our Country is the sum total of
the local road traffic problems of
all the cities, villages and commu
nities, large or sndall.
F or this reason the traffic Sa
fety program m ust be generated and
put into practice by the officials
and the citizens of each community
in their own community under the
guidance and counseling o f the
State respective Body, which should
w ork out generalities about it and
support local program s in term s
of money and advice.
3

Unfortunetely, in our Country,
despite some official and private
efforts, the traffic Safety is still in
the birth stage. The struggle through
the years, in the face of indifference
and ignorance and against the over
whelming odds in m otor tran sp o r
tation growth, in many cases is little
known even to older persons who
are well inform ed on many im por
tan t subjects.
If there is justifiable cause for
worder, it is th at so much has been
accomplished, that today we know
so much of the methods and tech
niques for dealing with the problem.
The difficulties of applying what
we know are inherent in the very
nature of the road-problem itself.
Nevertheless, the traffic safety m o
vement in Greece has not yet re
ached the point that we can say, it
is effectively satisfactory. There exists a great deal of know ledge
and good will but a general and sy
stematic action has not yet been
generated and put in work.
Men in all walks o f life m ust wil
lingly offer their services in this
respect if we want to have good
results, because the work of acci
dent prevention today m ust reach
into every area of hum an activity.
On land and water and in the air,
in the work places, the homes, on
the roads and highways and in the
places of recreation the safety mo
vement must influence the way of
living of all people. Only this way
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we can have good results and block
the road to the disastrous m onsters
the death bringing accidents.
Today m otor vehicle traffic pre
sents the most serious accident
problem, and its control is the num 
ber one objective of a safety p ro 
gram.
Accidents certainly can be pre
vented. Today we have enough
knowledge and methods for deal
ing with the problem effectively,
and the great need is for them to
be used universally with determ ina
tion and intelligence.
It is of param ount im portance
that a National Safety Counsil m ust
be set up in order to initiate a na
tionwide traffic safety movement
and resume the responsibility and
initiative in working out the gene
ral outlines and details of a programum to be put into practice by
all communities of our accident suf
fering country. This national T raf
fic Safety Body, m ust include every
personality that could offer its
knowledge and experience in this
so im portant field. It m ust become
the C ountry’s clearing house for
accident prevention inform ation in
all areas! It m ust collect inform a
tion pertaining to every aspect of
the problem , but not only to pile
it up in the dusty shelves of the

record room s. It must analyse eve
ry cause and it m ust scientifically
study problem s of all kinds and be
able to come into useful conclusions
for making analogous traffic safety
policy and for taking immediately
correct decisions in this respect. It
m ust be able to produce an en o r
mous quantity of m aterials of wide
variety which m ust be available to
anyone who desires to use them.
Into this material goes the know
ledge not only of trained specialists,
but of many volunteers and experient people in all areas of acci
dent prevention. This National Bo
dy m ust assist its members, public
officials and local authorities and
communities in solving particular
road-accident problem and espe
cially in developing effective traf
fic safety campaigns and short or
long range education program s.
It must keep on carrying con
stantly out broad program s of pu
blic information on traffic safety.
Besides, it must coordinate, super
vise and support all kind of safety
activities initiated and developed in
every nook and corner of our Coun
try. It must welcome the efforts of
other responsible organizations and
cooperate willing and closely with
them.
Traffic safety is not an object or

An effective weapon to combat traffic accidents is to teach children the value of life
to themselfes and to the nation.
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thing that one can reach out and
grasp when he wants it. It is a com
pletely negative condition, whose
image is reflected only in the ab
sence of accidents. But, even though
Traffic Safety is negative, there is
a positive approach to it. We know
that it is the product of doing a
lot of things right. To do these
things right, however, one m ust first
know all there is to know about
them. W hat m ust be done, how they
should be done for the greatest ef
fectiveness, and why they must be
done in the general public interest.
So that everyone will understand
and do his part and share in the
overall program .
Statistics indicate that the human
factor, the willingness of drivers
and pedestrians to take unwise
risks, is the cause of the large ma
jority of road accidents at general.
Defects in roadways and vehicles,
physical defects of drivers and pe
destrians, and lack of driver and
pedestrian skill are certainly con
tributory factors in many traffic
accidents. The majority occur, how
ever, when there is no defect in the
driver, vehicle, or roadway, and
they involve the skilled rather than
the unskilled driver. The contribut
ing factor in this case is certainly
the so called attitude, which also
aggravates congestion and many
other traffic situations and p ro 
blems.
Attitude is m ost vital in every as
pect or walk of life, but basically
serious as far as the m otor vehicle
traffic concerns. It is the state of
mind that influences conduct for
good or bad. And, an im proper at
titude induces violations that re
present bad driving m anners, which
undoubtedly lead the guilty driver
to an accident. A driver with phy
sical defects but with a proper at
titude may drive a defective vehicle
through hazardous locations in re
lative syafet. Some violations that
cause accidents and other problem s
result from ignorance of the road
rules and regulations, some from
ack of driver skill, but the great
majority are the direct result of a
selfish attitude and bad driving
m anners that cause the m otorists
to disregard and disrespect the sa
fety and concevience of the other
people-drivers or pedestrians. Thus,
the m ost paying and fruitful direc
tion of traffic safety education ef
fort, therefore, should be certainly

To day motor vehicle traffic, presents the most serious traffic problem and its control
is the number one objective of a safety programm.
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directed tow ards correcting the un
satisfactory attitudes and m anners
of both drivers and pedestrians.
One m ost effective way in doing
this is, surely, winning compliance
through persuading drivers and pe
destrians to respect and comply
with the provisions of traffic laws.
Safe driving practices are thus en
sured. Compliance with regulations
is won by public support. The pu
blic m ust understand and approve
both the purpose of the regulation
and the method used in effecting
observance.
This can be done by both the
Law Enforcement officials and the
Traffic Safety Organization people
by inform ing the public of the best
practices of driving and walking,
and of the nature and purpose of
the rules and regulations and their
effectiveness in preventing or re
ducing road accidents and other
road traffic problems.
The effectiveness of traffic safety
education is much more worthy
and im portant than any other me
thod, for each drachm a or minute
expended, traffic safety education
offers greater immediate results in
preventing accidents than any en
gineering or enforcement effort.
Im portant engineering chenges or
improvements, as we have men
tioned here above, to eliminate
traffic accidents require time-con
suming and costly m ajor construc
tion or reconstruction projects. Even such relatively m inor underta
kings as signal installations and in
tersection redesign are quite ex
pensive and frequently require con
siderable installation time. Also, the
enforcement of road rules and re
gulations by the presence of a law
enforcement officer and by arrest
or punishm ent o f the violator is
most expensive in term s of salary
and equipment operating costs. Dec
rease in the accident ratefollowing
rigid enforcement results from the
publicity incident thereto as wellas
from the actual punishm ent of the
offender. The education benefits of
the publicity may by gained with
out prosecution of large num bers
of drivers, such action, therefore,
may be both unnecessary and so
metimes unwise. A well-grounded
traffic safety education program
reaches more people than does an
enforcement and persecution p ro 
gram because it affects every citi-
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zen.
It is m ost advisable, therefore,
and most advantageous and fruit
ful that traffic safety Educational
program s should be preferable than
any other. They should precede any
other method in this respect. This
program should be directed tow
ards the following objectives;
(a) Winning public understand
ing of traffic problem s in general
and support of the program s, poli
cies, and methods used in their so
lution and,
(b) Improving habits of safety
among individual drivers and pe
destrians and school children.
Educational program s, designed
to accomplish these objectives and
purposes, should be specific and
for thright.
The first objective is attained by
explaining the purpose and the re
lationship between the accident ra 
te and enforcement, the reason for
selective enforcement the need for
engineering improvements, the re
sults of engineering and enforce
ment failure, and the progress and
effectiveness of the Law Enforce
ment Traffic program .
The second objective, to influence
drivers and pedestrians to circulate
safely, is perhaps the prim ary p u r
pose of a traffic education program .
It is attained by im proving their
skills, icreasing the desire to move
with consideration for the safety
and convenience of other people.
This is accomplished by training in
superior driving and walking prac
tices, by disseminating informatiqn
to ensure that the public undrstands traffic rules and regulations
and appreciate their purpose, and
by stimulating an active public dis
approval of noncompliance with
safe practices. O f these m ost im
portant is the development of m an
ners and attitudes that favor safe
practices and condemn behavior
that is without fegard to the com
fort, convenience and safety of other
people. M an’s great desire for pu
blic approval and favorable recog
nition causes him to conform to
public opinion.
The second objective of traffic
safety education is, surely, also the
unique purpose of law enforcement.
Enforcement, however, is intended
principally for the driver who de
m onstrates by wilful and persistent
violations a driving attitude not

amenable to correction by the edu
cation process. Enforcement is a
form of education for those, who
will learn in no other way.
It must be stressed here that en
forcement not preceded and accom
panied by a thorough traffic safety
education of the public regarding
the regulation will be almost in
variably unsuccessful. Punishment
for a violation that results from ig
norance of the regulation o r law
usually creates an undesirable at
titude and ill will toward the Law
Enforcement Agency. Inadvertent
violations of this kind indicate a
need for more adequate signs and
markings and the dissemination of
regulatory information.
The Police as the avanguard in
the combat against the road acci
dents and traffic problems should
play a leading role and participate
in the development and carrying out
of the traffic safety educational
plans and efforts of the State and
its communities or other public
and private Organizations or groups
Traffic Safety education is the
most serious and im portant acti
vity of the police and the State.
Public opinion is the device by
which it can attain successfully its
objectives and goals, which are the
prevention or elimination at least
of the traffic accidents and other
problems. The active and syste
matic participation of the police in
the educational efforts is of a pa
ram ount and decisive importance.
Because the police are those who
can discover needs and obtain facts
and relative inform ation which aid
the establishing, development and
successful application of such edu
cational program s and efforts.
Police participation in all and
every phase of public safety p ro
gram s has considerable and m ost
im portant values. In addition to
stimulating safe practices, valuable
contacts are made which have fafavorable public reactions, which
develop a spirit of mutual under
standing, respect and cooperation
and prom ote the relationship with
the public and especially with the
youngsters.
Such educational program s are
not easy to be put into effect. They
require preparation, information,
study of facts and analysis of fac
tors of the problems they are con-

Traffic safety education is the most serious and important activity of the Police and
the State.

fronted with and finally they re
quire development of plans, thecarrying out of which require also
competent and skilled personnel
and of course considerable time
and effort. It must not be a part
time activity but a continuous and
constant concern of every member
of a Police D epartm ent and espe
cially of those responsible for the
road traffic ones.
Since the traffic problem is of a
m ore general concern and since the
responsibility of it lies upon every
citizen driver or pedestrian it is
urgently necessary that every citi
zen should be involved in the p ro 
cess of preventing or solving it.
This practically cannot be realized
but it is necessary that the official
authorities and especially those res
ponsible for dealing with this so
im portant problem s secure the coo
peration and support of those ele
ments of each community which
can devote time, brain and good
will in establishing and carruing out
educational program s. As soon as
they organise such groups they
must get to w ork with enthusiasm
and determination, which should
not be lost but directed always by
wise leadership. The m ost im portant
thing is to harness it to the job which
needs to be done first.
In prom oting the idea of safety
organization to community leaders
and to the public it is necessary to
present systematically some facts
about the accident record, in order
to prove the need for immediate
action. These facts must be the
basis of the development of the
safety program . Any proposed new
idea should be based on facts and
sufficient knowledge of the p ro 
blem.
Thus, the first step in setting up
a safety program is a thorough stu
dy of the traffic situation in the
area to be served. Nothing should
be assumed to be true until such
investigation shows it to be true.
This study is in two parts : (a) Ex
amination and analysis of the ac
cident facts and (b) A survey of the
facilities and resources available
for dealing with the problem.
Since the traffic problem is a
modern disease should be met with
the same manner and methods
which the doctors use in dealing
with the various diseases at gene
ral. In this case the public is the
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patient and the Law Enforcement
and the Safety Organizations are
the doctors. In a safety program
the remedial m easures are decided
on and applied after thorough diag
nosis.
F or this reason, in the first step,
an examination of the accident facts,
complete inform ation m ust be ga
thered about the road accidents
which are occrring and have occur
red in the immediate past-how maly, what kind, when and where,
pertinent facts about the people in
volved, and the immediate causes
of the accidents. There should be
constant study of these facts, so
that changes in the traffic situation
will be recognized prom ptly as they
occur and the safety program can
be kept properly related to the
current problems.
The study of the traffic accident
records will reveal some problem s
which need attention, and will help
point the way to what should have

priority in the safety program .
Then it comes, as we said here
above, the second step in p rep ar
ing a safety program and this is
the gathering, analysis and study
of the facilities and resources avai
lable. This is most im portant be
cause one cannot put into practice
or realize any idea without having
the necessary facilities, tools and
resources.
Finally, there should be a gene
ral operating policy and this should
be followed without deviation. D o
ing this will help prevent costly mi
stakes and help insure sound ope
rating.
In concluding, we can say, that
there is no mystery about an effec
tive traffic safety program , but
there are some principles and poli
cies of operation that are essential
to final suceess, and some of these
are the following :
1. Get the facts and work from
the facts.

2. Apply efforts to major p ro 
blems first, where it is needed
as revealed by the facts.
3. Adopt and strictly follow gene
ral operating policies.
4. Invite and urge support of others
and give them credit for good
work.
5. Coordinate and control the en
tire program .
6. W ork from a clear plan toward
specific objectives and appraise
results regularly.
If these principles and policies of
operation are followed, the traffic
safety will make satisfactory
progress tow ard its objectives.
In our next article we shall deal
with some o f these principles and
policies in order to give a thorough
picture of application of a traffic
safety program .
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Μιά κομψή καί περήφανη
Άγγλίδα:
Γνήσιο τ έ κ ν ο τ ή ς μ ε γ ά λ η ς
γ ε ν ιά ς τ ώ ν MORRIS.
Κ λ η ρ ο ν ό μ ο ς 60 χ ρ ό νω ν ι 
σ τ ο ρ ία ς καί παραδόσεως
μ η χ α ν ικ ή ς τ ε λ ε ι ό τ η τ ο ς .
Κ λα σ σ ικό ε γ γ λ έ ζ ι κ ο σ τ ύ λ
σ τ ή ν πιό μ ο ν τ έ ρ ν α τ ο υ έκφρασι.
Σ υ νδ υ α σ μ ό ς ό λ ω ν τ ώ ν σ υ γ 
χ ρ ό νω ν ά ν τ ιλ ή ψ ε ω ν περί
κομφόρ.
Καί μιά άπό τ ις πιό δ ο κ ιμ α 
σ μ έ ν ε ς μ η χ α ν έ ς πού έ χ ο υ ν
π ο τ έ τ ο π ο δ ε τ η δ ή σ' έ ν α
κ α ιν ο ύ ρ γ ιο α ύ τ ο κ ίν η τ ο .
Ό κ ιν η τ ή ρ α ς α ύ τ ό ς τ ώ ν
1.300 κ υ β ικ ώ ν έ χ ε ι πίσω του
πολλά έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ια χ ιλ ιό 
μ ε τ ρ α - κ α ί όχι λ ί γ α άπ’ α ύ τ ά
δ ια ν ύ δ η κ α ν σέ ρ ά λλυ . Τ ε
λ ε ιο π ο ιη μ έ ν ο ς κ α ί έ φ ο δ ια σ μ έ ν ο ς μ έ ν έ ο κ ιβ ώ τ ι ο τ α 
χ υ τ ή τ ω ν , δ ικ α ιώ ν ε ι άπόλυτ α τ ις ά ε ρ ο δ υ ν α μ ικ έ ς γ ρ α μ 
μ ές τ ή ς M AR IN A.
Κ ά τ ι ά λ λ ο πού ύ π ο γρ α μ μ ίζει
τ ή ν π ο ιό τ η τ α τ ο ύ μ ο ν τ έ λ ο υ

α ύ το ΰ τ ή ς MORRIS ε ί ν α ι ή
ό λ ο κ λ η ρ ω τικ ή
π ρο στα σία
τ ο ύ α μ α ξ ώ μ α τ ο ς έπάνω κ ά 
τ ω μέσα κΓ έξω, έ ν α ν τ ί ο ν
τ ή ς σ κ ο υ ρ ιά ς καί π α ν τό ς
ε ί δ ο υ ς δ ια βρώ σ εω ς. Κά δ ε
τε τρ α γ ω ν ικ ό έκ α το σ τό μ ετρ ο μ ετά λλο υ έχει ήλεκτ ρ ο λ υ τικ ώ ς κ α λ υ φ δ ή μ έ άδ ια π έ ρ α σ τ η π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ή
έπίστρωσι πριν άπό τ ή ν βαφή.
Θ ά μπορούσαμε ά κ ό μ α νά
άναφέρουμε τά π ροστατευό μ ε ν α άπό τ ις μ ικ ρ ο σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ις φ α νά ρ ια , τ ις πίσω

..

’Ά ν ε σ ις , ευρυχω ρία, π ο λυ τέλ εια

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ BRITISH LEYLAND ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ϋ9 Κ βνταυρος α.β.
ΑΘΗΝΑΙ: Ιερά Οδός 131, Τηλ. 367.201
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Θεμ. Σοφουλη 14. Τηλ. 425.530-4
ΔΙΚΤΥΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

π ό ρ τ ε ς πού δ έ ν μπορούν ν ’
ά ν ο ίξ ο υ ν τ ά μ ικ ρ ά παιδιά
καί π ο λλές ά λ λ ε ς λ ε π τ ο μ έ ρ ιε ς πού τ ις χ α ίρ ε τ α ι ό πε
π ε ιρ α μ έ ν ο ς ο δη γός.
Θά ά ρ κ ε σ τ ο ϋ μ ε όμως νά τ ο 
ν ίσ ο υ μ ε τ ή ν ύ π ερ η φ ά νεια
τ ή ς BRITISH LEYLAND γιά
τ ό α ύ τ ο κ ί ν η τ ο α ύ τό .
Καί δά δ υμ ίσ ο υ μ ε πώς οΐ
ά γ γ λ ι κ έ ς έ φ η μ ε ρ ίδ ε ς χ α ρ α 
κ τ ή ρ ι σ α ν τ ό λ α ν σ ά ρ ισ μ α
τ ή ς M AR IN A σάν έ ν α άπό
τ ά σ η μ α ν τ ικ ώ τ ε ρ α α ύ τ ο κ ιν η τ ισ τ ικ ά γ ε γ ο ν ό τ α τώ ν
τ ε λ ε υ τ α ί ω ν 20 χρόνω ν.
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