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,Χ-'Ένας ακόμη χρόνος έφυγε άφή- 
^ ν ο ν τ α ς  τήν προσωπική του σφρα- 
ϊδα στά γεγονότα πού μεσολάβησανΎστους

στού
12 μήνες

Χ ίΑ

του. Η αναδρομή 
υς μήνες' του 1974 πού πέρασαν 
πάντα στύν αιωνιότητα καί α

ναγκαία είναι καί ωφέλιμη.
L. Μέ τόν φακό τής ψυχρής λογι- 
' κής,πού επιτρέπει νά βλέπωμε 

τά πράγματα σωστά καί όχι επηρεα
σμένα από τόν συναισθηματισμό τής_ 
στιγμής πού ζουμε,ψάχνουμε νά βροΰ 
με ολα εκείνα τά στοιχεία τού χθές 
πού θά βοηθήσουν νά στηρίζωμε όχι 
μόνον ένα σίγουρο σήμερα αλλά καί 
ένα πιό σωστό αύριο.

L , "Ηδη ένας καινούργιος χρόνος
* πού όλοι πρόσοατα υποδεχθήκαμε 

άρχισε τήν Αντίστροφη μέτρησι των 
ήμερων του.Μαζύ του φέρνει τήν j x  ι~ 
σιοδοξία καί τήν ελπίδα γιά ενα 
αύριο καλύτερο άπό τό χθές.
* Τό περιοδικό "ΞΠ.ΧΩΡ'.'στόν χρόνο

που πέρασε κατέβαλε κάθε ποοσ- 
πάθεια νά βελτιώσπ τήν ποιότητά.
του σε δσο τό δυνατόν πιό υώηλά
επίπεδα.Τά σχόλια πού έφθασαν 
στήν σύνταξί του,προφορικά ή^γρα- 
πτά,μας επιτρέπουν νά πιστεύωμε, 
ότι ή προσπάθεια πού έγινε απέδω
σε καρπούς.

Μέ τό άνά νεΐρας τεύχος.ή "ΞΠ, 
ΧΩ?’.1 εισέρχεται στόν έκτο χρό

νο τής κυκλοφορίας.Τ0 γεγονός ̂ αυ
τό δημιουργεί ταύτόχρονα^τήν ύπο- 
χρέωσι τής έξακολουθητικής^βελτι- 
ώσεως πού παραμένει πάντα ό αμε
τακίνητος στόχος τοΰ περιοδικού.-

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
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Η  γ ε ν ν η σ ι ς  τ ο ΰ  Σ ω τ η ρ ο ς  η μ ώ ν  Ί η σ ο ϋ  Χ ρ ί σ τ ο υ ,  τ η ν  όπο ιαν  έορ-  
τ α ζ ο μ ε ν  τ α ς  α γ ί α ς  α ύ τ ά ς  η μ έ ρ α ς ,  θ ε ρ μ α ί ν ε l τ ά ς  φ υ χ ά ς  τ ω ν  α ν θ ρ ώ π ω ν  
καί  α ν α ζ ω π υ ρ ώ ν ε ι  τ ά ς  έ λ π ί δ α ς  τ ω ν ,  δ ι ’ εν ε ύ τ υ χ έ σ τ ε ρ ο ν  μ έ λ λ ο ν .

Δ ι α  τό  ' Ε λ λ η ν ι κ ό ν  "Εθνος ,  τ α  ε φ ε τ ι ν ά  Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α  κα ί  ή α ν α 
τ ο λ ή  τ ο υ  νέου έ τ ο υ ς ,  σ υ μ π ί π τ ο υ ν  μ έ  μ ί α ν  π ε ρ ίο δο ν  ε υ ο ίω νω ν  ε ξ ε λ ί 
ξ εω ν ,  αι ο π ο ι α ι  α π ο τ ε λ ο ύ ν  τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς  ε υ χ ή ν  κα ι  π ρ ο σ δ ο κ ία ν  όλων  
μα ς .

Ή  π ρ ο σ φ ο ρ ά  τ ώ ν  Σ ω μ ά τ ω ν  ’Α σ φ α λ ε ί α ς  εις τ ά ς  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  α ύ τ ά ς  
ΰ π η ρ ξ ε ν  ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς  σ η μ α ν τ ι κ ή ,  έ ξ ε π η γ α σ ε  δε α π ό  τό  ύ φ η λ ό ν  α ί σ θ η μ α  
ευ θυ νης ,  τό  ό π ο ιο ν  σ άς  δ ιακρίνε ι .

Μ έ  α ι σ θ ή μ α τ α  β α θ ε ί α ς  ί κ α ν ο π ο ι η σ ε ω ς  δ ιά  τό  έ π ι τ ε λ ε σ θ έ ν  έ ρ γο ν ,  
ε ύ χ ο μ α ι  εις ύ μ α ς  κα ι  τ ά ς  ο ικ ο γ έ ν ε ι α ς  σας  χ α ρ ο ύ μ ε ν α  Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α  
και  ε υ τ υ χ έ ς  τ ό  νέον έ τ ο ς  1 9 7 5 .

0  Υ π ο υ ρ γ ό ς
Σ Ο Λ Ω Ν  Γ Κ Ι Κ Α Σ
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Έ ίτ’ ευκαιρία των εορτών των Χ ριστουγέννω ν και του επί θύραις 
Νέου έτους 1975 επιθυμώ), διά τη ς  παρούσης μου  νά επικοινωνήσω  
μ εθ ’ υμών καί από βάθους καρδίας ευχηθώ  εις άπαντας, όπως ά διά 
την σωτηρίαν τοΰ κόσμου ενανθρωπησας Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  πλημ μυριση  τας 
καρδίας όλων σας με αγάπην καί ευφροσύνην, χαρίση δε ύμΐν ευ τυχείς  
ημέρας καί κρατύνη την σκέφιν καί την βοάλησίν σας επί έργα αγαθά  
καί ω φέλημα.

Τό μ ε τ ’ ού πολύ φθΐνον έτος 1974 άς συμπαρασύρη εις την λήθην 
του πάσαν πικρίαν τοΰ καθημερινού βίου καί τό άνατελλον Νέου τοι- 
οΰτον άς καταστή  ’ Ε τος προοδου και ευημεριας. Ετος αποθησαυρι- 
σμοΰ ηθικών καί υλικώ ν αγαθών.

Τό απερχόμενον έτος ευρε τό Σ ιΰμα τής Χω ροφυλακής όρθιον, 
ώς πά ντοτε, εις τάς επάλξεις τοΰ ’Εθνικού του καθήκοντος. ’Ε π ’ ευκα ι
ρία δύναμαι μ ετά  πεποιθήσεω ς νά διαβεβαιώ)σω, ότι τούτο  εξεπλη- 
ρωσε την αποστολήν του κατα τροπον αξιοθαύμαστου, πιστόν εις τον 
όρκον καί την ιστορικήν τον πορείαν. Α ιά τούτο εκφράζω  προς υμάς 
άπαντας την πληρη εναρεσκέιαν μου.

"Η δη ή χώρα μας εισήλθε κατά τρόπον οριστικόν εις την λεω φό
ρον τής ομαλής προς την πρόοδον καί την αναγεννησιν πορείας. Χρέος 
ημών είναι, όπως συνδραμωμεν δι όλων τών εις την διαθεσιν μας μεσο>ν 
την λαοπρόβλητου Κυβερνησίν μας εις τό άναληφθεν βαρύτατου έργου 
της καί έκαστος εις τον τομέα  τής ευθυνης του να αποδωση πλειονα, 
ε π ’ άγαθώ τής Π ατρίδος καί τοΰ κοινωνικού συνολου.

Ε ίμα ι βέβαιος ότι θά άρθήτε εις τό ύφος τώ ν περιστάσεω ν καί 
θετικώ ς θά συνεισφερητε τον μόχθον και την φυχην σας, ώ στε η δια- 
νοιγω μενη λεωφόρος τή ς  προοδου και ευημέριας τοΰ λαού μας οδη- 
γή σ η  τό ’Εθνικόν μας σκάφος εις τον ασφαλή λιμένα τής  γαλήνης καί 
τής  ευτυχίας.

' 0  ’Α ρ χη γό ς
Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Κ Ο Υ Τ Σ Ι Α Ν Α Σ

' Υ π ο σ τρ ά τη γο ς
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Μέ τό 60όν τεύχος  τού μηνός Δ εκεμβρίου  1974 συνεπληρώ θη μία π εντα ετία  
κυκλοφ ορίας τού περιοδικού «Ε Π ΙΘ Ε Ω ΡΗ Σ ΙΣ  Χ Ω ΡΟ Φ Υ Λ Α Κ Η Σ» . Ε νας μικρός 
απολογισμ ός τού έργου τής πεντα ετία ς τού περιοδικού καί χρήσιμος καί ω φ έλ ιμ ος  
ε ίν α ι . Π έντε χρόνια  πέρασαν ά φ ’ δτου ή προσπάθεια διά τήν έκδοσίν του ξεκίνησε  
από τό Τ μήμα Δ ημοσίω ν Σ χέσ εω ν τού ’Α ρχη γείου  Χ ω ροφ υλακής μέ πολύ  ένθου-  
σιασμό καί αισιοδοξία διά τήν έπ ιτυ χ ία ν  τ η ς . ’Ε νδογενείς καί έξω γενεΐς  δ υ σ χ έ-  
ρειαι ΰπερπηδήθησαν καί άπεφασίσθη π λέον ή ΰλοποίησις τού από π ολλού  χ ρ ο -  
νίζοντος  θέματος τής άποκτήσεω ς ύπό τού Σ ώ ματος τής Χ ω ροφ υλακή ς ένός έπ ι-  
σήμου δημοσιογραφ ικού όργάνου , τού όποιου όλοι α ντελα μ β α νοντο  τήν αναγκην  
καί τήν χρ η σ ιμ ό τη τα . Τά έμπόδια ήσαν π ολλά  καί αι δυσκολίαι μ εγαλαι ό χ ι  όμως  
καί αξεπ έρ α στοι. Μέ τήν συμπαράστασιν όλω ν τω ν υπηρεσιακώ ν π αρ αγόντω ν  
τήν Ιη ν  ’ Ιανουάριου 1970 τό πρώ τον τ εύ χος  τού περιοδικού είδε τό φ ώ ς  τής δημο- 
σιότητος . Β εβα ίω ς τό τ εύ χος  έκεΐνο δέν ήτο τό ιδανικόν ούτε καν τό έπιθυμητόν  
αλλά όπω σδήποτε ε ίχ ε  γ ίν ε ι ή αρχή καί αυτό ήτο πάρα πολύ  σπουδαΐον δι ένα Σώ
μα μέ Ιστορίαν 140 έτώ ν όπω ς ή Χ ω ροφ υλακή . Τά άτομα τα  όποια έπήνδρω σαν τό 
Γ ραφ εΐον τού Περιοδικού προήρχοντο όλα έκ τού Σ ώ ματος τής Χ ω ρ οφ υλα κ ή ς, 
έάν έξαιρέσω μεν τόν Δ ιευθυντή ν τού Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Π ολιτισμού καί Ε πιστη μώ ν  
κ . Γρηγόριον Ζ ητρίδην, ό όποιος λ ό γω  μακράς δημοσιογραφ ικής πείρας π ρ οσ έ-  
φ ερε π ολυτίμ ους ύπηρεσίας εις τά πρώ τα βήματα τής έκδοτικής προσπάθειας τού  
περιοδικού . Βασικός στόχος καί έπ ιδ ίω ξις  τώ ν άσχολη θέντω ν μέ τήν έκδοσίν του  
ύπ ή ρξενή  συνεχή ς βελτίω σις  τής ύλης καί τής αισθητικής έμ φ α νίσ εω ς ούτω ς ώ στε  
νά ίκανοποιή ό χ ι  μόνον τόν μέσον , αλλά  από τόν π ιό απλό έως τόν π λέον απαιτητι
κόν ά ναγνώ στη ν . ’Αρκετά λάθη καί σ φ ά λμ α τα  έσημειώ θησαν κατά τήν έκδοσίν 
τού π ερ ιοδικ ού , τά όποια ούδέποτε άπεδόθησαν «είς  τόν δαίμονα τού Τ υπογρα  
φ είο υ »  . Ά ν τ ιθ έ τ ω ς , έντοπισθέντα  έγκαίρω ς έγινα ν αιτία ό χ ι  μόνον διορθώσεώς  
τω ν άλλά  βελτιώ σεω ς τού περιοδικού . Αί ύποδείξεις  τώ ν ά να γνω στώ ν έλήφθη  
σαν π ά ντοτε ύ π ’ δψ ιν καί έμελετήθησαν είς βάθος π ολλα ί δέ έξ αυτώ ν συνέβαλ  
λον είς τήν διόρθωσιν σ φ α λ μ ά τω ν καί τήν καθιέρωσην νέω ν σ τη λώ ν .

’Από τεύ χο υ ς  είς τ εύ χος  μέ έπ ιμονή ν , ύπ ομ ονή ν καί μεθοδικότητα τό περιο
δικόν έβ ελτιοΰτο  διά νά  φθάση είς τό σημερινόν έκδοτικόν έπίπεδον , τό όποιον έτυ -  
χ ε  τής γενική ς άναγνω ρίσεω ς τώ ν άνα γνω σ τώ ν του καί έπέσυρε κολακευτικά σχό  
λια  τώ ν ειδικώ ν ώ στε νά  κυκλοφ ορή σήμερον είς 48 .000 τεύχη  μηνιαίω ς μέ συμ 
βολικήν σχεδόν έτησίαν συνδρομ ή ν. Δ έν  είνα ι τής άρχής τού περιοδικού ή π α ρ ά -  
θεσις συγχαρητηρίω ν έπ ιστολώ ν καί έπ ιβρ αβεύσεω ν έκ μέρους τού πνευματικού  
κόσμου τής χώ ρας διά τήν έκδοτικήν άρτιότητά τ ο υ . Χ αρακτηριστικώ ς  
μόνον άναφ έρομ εν ότι ήμερησία έφ η μ ερίς τώ ν ’Α θη νώ ν, έκ τώ ν π λέον έγ κ ύ -  
ρ ω ν, έγρ α φ ε π ροσφ άτω ς ότι τό περιοδικόν «Ε Π ΙΘ Ε Ω ΡΗ Σ ΙΣ  Χ Ω ΡΟ Φ Υ Λ Α Κ Η Σ»  
«τόσον ώς έκδοσις όσον καί ώς π ερ ιεχόμ ενον άπ οτελεΐ υπ όδειγμ α  πρός μ ίμ η σιν»  
Τό γεγονός  τούτο γ ίνετα ι περισσότερον σημαντικόν έαν ληφ θή υπ  όψ ιν ότι τό 
δύσκολον καί έπ ίμ οχθον έργον τής έκδόσεω ς τού περιοδικού τουτου έχε ι αναλη  
φθή έξ ολοκλήρου άπό άνδρας τής Χ ω ρ )κ ή ς, οί όποιοι δέν έχου ν  φ ιλοδοξίας νά  
δρέψ ουν δημοσιογραφ ικάς δάφ νας , άλλά  νά προσφ έρουν είς τό αναγνω στικόν  
κοινόν τού περιοδικού ένα όσον τό δυνατόν όλοκληρω μενον και καλαίσθητον έν 
τ ύ π ο ν .

Μέ τό άνά χεΐρας 61ον τ εύ χο ς  άνο ίγετα ι ή αύλαία τής δευτέρας πεντα ετία ς  
τού π ερ ιοδικ ού . ‘Ο σκοπός τής σ υ νεχούς βελτιώ σεω ς έξακολουθεΐ νά  παραμένη  
αμετακίνητος δι’ όλους έκείνους οί όποιοι ά σχολούντα ι μέ τήν έκδοσίν του . Ή  Αγά
πη τού'άναγνω στικού κοινού καί ή θερμή συμπαράστασις τής Υ πηρεσίας δημιουρ  
γ εΐ εύθύνας καί υπ οχρεώ σεις τάς όποιας τό περιοδικόν ((ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ Χ Ω ΡΟ 
Φ ΥΛΑΚ Η Σ» θά άγω νισθή  νά  δικαιώση .
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ΟΙ ΝΟΣΤΑΛΓΟΙ ΙΟ Ί παρελθόντος δεν μπορεί νά 
μή θυμηθούν κατά τις "Αγιες αύτές ήμέρες ορισμένα έπί- 
καιρα έθιμα που άλλοτε χρωμάτιζαν το χαρακτήρα 
της έλληνικής Φυλής. ’Από αύτά τά έθιμα πάντως 
περισώζονται μερικά καί σήμερα άπό τούς παλιότερους 
που ζοϋν στο ελληνικό χωριό, καί τηρούνται άλλου 
«κατα γραμμα» καί άλλου μέ κάποιες σχετικές....> η /αραριες.

Ετσι, αυτοί οι ((πιστοί)) των εθίμων άπό την παρα
μονή των Χριστουγέννων μέχρι την Πρωτάγιαστη πού 
φευγουν τα καλλικαντζάρια, δεν τρώνε ελιές, φασό
λια καί σΰκα γιά νά μήν κάνουν καλογήρους. Στά πα
λιά χρόνια έσπαγαν μιά στάμνα γεμάτη λιχουδιές. 'Η  
στάμνα ήταν τυλιγμένη μέ πολύχρωμα χαρτιά καί 
μικροί και μεγάλοι ρίχνονταν γιά νά πάρουν τις λιχου
διές ! Ακόμα πολιοτερα, τό μεγαλύτερο άνύπαντρο 
κορίτσι τοΰ σπιτιού φορούσε άπάνω στο κεφάλι του 
μια κορώνα με εφτά κεριά καί πήγαινε στά συγγενικά 
σπίτια, για ν αφηση τραγουδώντας τά δώρα πού ήταν 
γ ι’ αυτούς.

Η νοικοκυρά που εχει μαντρί, άπό την παραμονή 
τών Χριστουγέννων φτιάνει μιά κουλούρα, μέσα στην 
όποια ρίχνει ενα νόμισμα καί άπάνω τήν κέντα μέ τό 
σχέδιο ενός τσοπάνη. Την κουλουρά αύτή τήν πηγαίνουν 
πολύ πρωί στη στρούγκα και τή δίνουν στον τσοπάνη, 
ο δε τσοπάνης θα κόψη μια μπουκιά άπό τήν κουλούρα 
καί θά τή δόση νά τή φάη ή πρώτη προβατίνα πού θ’ 
αρμεςη. Το νόμισμα εξ άλλου που θα βρή ό τσοπάνης 
στήν κουλούρα, τό φυλάει κάπου στήν στρούγκα μέχρι 
 ̂ην παραμονή του Αγιου Βασιλείου, γιατί πρέπει νά 

πα·ήή σε τυ/ΑΡ0 παιχνίδι γιά τό καλό τοΰ κοπαδιού.
I ήν παραμονή τών Χριστουγέννων όταν φθάσουν τά 

παιδια στο σπίτι για να πουν τα καλαντα, ή νοικοκυρά 
κατεβάζει μια εικόνα απο τά εικονίσματα καί τήν κρα-

’Έθιμα τού λαού μας 
τά Χριστούγεννα

καί
Πρωτοχρονιά
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τα μπροστά τους ώσπου νά τελειώσουν τά κάλαντα. 
'Η  ’ίδια νοικοκυρά φροντίζει στο δεξιό μέρος του πα- 
ραγωνιοΰ νά στρώση καθαρά ροΰχα για να προσφέρουν 
τόπο στήν Παναγιά γιά τή γέννηση τοϋ Χρίστου.

’Από τά Χριστούγεννα ώς τά Φώτα έβαζαν άλλοτε 
στο τζάκι 12 άδράχτια γιά νά τά βλέπουν οί καλλικάν- 
τζαροι καί νά μην κατεβαίνουν άπό την καπνοδόχο. Τις 
ήμερες πάντως των Χριστουγέννων δεν τρώνε όσπρια 
καί δεν ρίχνουν στη φωτιά τ’ άποχτενίδια γιά νά μην 
πιάση τό σπίτι κακά ζωύφια.

Την παραμονή έπίσης των Χριστουγέννων «πάντρευ
αν» άλλοτε τή...φωτιά. ’Έπαιρναν ξύλο με θηλυκό 
όνομα, λ.χ. κερασιά, καί ένα ξύλο με αρσενικό όνομα, 
λ.χ. πλάτανο, κι’ έλεγε ό νοικοκύρης: «Παντρεύω σε 
φωτιά γιά τό καλό τής νοικοκυράς».

Πολλοί πιστεύουν ότι, άν τό βράδυ των Χριστουγέν
νων έχει καινούργιο φεγγάρι, όλη ή χρονιά θα έχη καλή 
σοδειά καί γενική εύτυχία. 'Π  στάχτη που θα βγή απο 
τό χριστουγεννιάτικο παραγώνι, πιστεύουν πως θα 
κάνη καλό στη σοδειά, άν άνακατευτή με το σιτάρι τής 
σποράς, καί θά προφυλάξη τά γεννήματα άπό διάφορες 
άρρούστιες. Ένω τά μεσάνυχτα τής παραμονής πηγαί
νουν, γιά τό καλό τού σπιτιού, στην βρύση και παίρνουν 
νερό, άφοΰ προηγουμένως άφήσουν εκεί τυρί, βουτυρο 
ή ψημμένο σιτάρι καί κλαδί ελιάς.

Στά παραλιακά έξ άλλου μέρη ή νοικοκυρά θά κατεβή 
τά ξημερώματα των Χριστουγέννων στήν παραλία για 
νά μαζέψη πετραδάκια καί άμμο, θα τα παρη μαζί της 
στήν έκκλησία καί θά τά σκορπίση μετά τή χριστουγεν
νιάτικη Θεία λειτουργία.

Την παραμονή τής Πρωτοχρονιάς πού σφάζουν στα 
χωριά μας, κατά τή συνήθειά τους, τον κόκορα, βγάζουν 
τήν ούρά του καί τή βάζουν στήν πόρτα, με τα ζουμί 
του δέ βράζουν τό μπλουγούρι (κομμένο σιτάρι) καί 
λένε «Θά φάμε τον "Αγιο Βασίλη». Κι’ όταν τό φάνε, 
λένε: «Γειά σου Βασίλη μπλουγουρά καί Θόδωρε κολο
κυθόπιτά».

Παλαιότερα τή βασιλοκουλούρα τήν έλεγαν «χαμο- 
κούλι», γιατί τήν έφτιαναν κάτω στή στάχτη μέ μπου- 
γάνα καί μέσα έβαζαν ένα κομματάκι καλαμοσίταρο 
καί τό φλουρί γιά νά δουν τον τυχερό.

Τώρα ακόμα οί γυναίκες των χωριών μας την παρα
μονή τής Πρωτοχρονιάς αδειάζουν τό νερό που έχουν 
οί στάμνες τους, γιατί άνήμερα ένας απο την οικογένεια 
πηγαίνει στή βρύση καί πιάνει τό «άμίλητο νερό». Κό
βει έπειτα ένα κλαδί έλιάς καί ξεριζώνει ένα άγριο κρίνο. 
Μέσα στή στάμνα μέ τό νερό ρίχνει ένα βατόφυλλο καί 
τρία χαλικάκια καί γυρίζει στο σπίτι του, όπου φτιάχνει 
μέ τά κλαδιά τής έλιάς καί τό ξεριζωμένο κρίνο ένα 
σταυρό. Τό σταυρό αύτό τον βουτάει μέσα στο άμι- 
λητο νερό καί ραντίζει τις τέσσερις γωνίες τοϋ σπιτιού. 
Κατόπιν παίρνει τά χαλικάκια καί τά ρίχνει μέσα στο 
σπίτι, ένω τό σταυρό τόν κρεμάει στήν πόρτα. Τό με
σημέρι προτού άρχίσουν τό φαγητό, όλοι στήν οικογέ
νεια θά πιουν άπό μιά γουλιά άπό τό άμίλητο νερό.

Τά παιδιά τήν παραμονή κρεμούν τά παπούτσια και 
τις κάλτες τους στά παράθυρα ή στο τζάκι περιμενοντας 
νά περάση δ "Αη Βασίλης νά τά γέμιση δώρα. Ενώ 
τοϋ 'Αγίου Βασιλείου οί νοικοκυρές θά κλείσουν τις 
γάτες γιά τό καλό τοϋ σπιτιού σ ένα δωμάτιο, να μη 
βγουν καθόλου έξω. Οί κυνηγοί έξ άλλου θά προσπα
θήσουν νά χτυπήσουν πουλί γιά νά ματώσουν το του
φέκι τους πιστεύοντας ότι θά χτυπάνε πουλιά ολο το 
χρόνο!

Τή βασιλοκουλούρα σέ μερικά χωριά τήν τρώνε σ 
ένα τρίποδο τραπέζι.

Νά καί μερικά άσυνήθιστα κάλαντα:
"Αγιε Βασίλη σάν ξέρεις γράμματα πές μας τήν 

άλφαβήτα.
Καί τό ραβδί του άκούμπησε νά πή τήν άλφαβήτα.
Ξερό χλωρό ήταν τό ραβδί,
χλωρούς κλώνους πετάει
κι’ επάνω στά κλωνάρια του
πέρδικες κελαηδούσαν.
Δέν ήσαν μόνον πέρδικες 
ήσαν καί περιστέρια.
Κατέβηκε μιά πέρδικα 
νά βρέξη τά φτερά της 
καί βρέχει τόν άφέντη της 
τόν πολυχρονεμένο μας Βασίλη !
Τέλος, στο πρώτο άγόρι πού θά μπή τήν Πρωτο

χρονιά στο σπίτι, τοϋ δίνουν ένα καρύδι για να το 
σπάση μέ τά δόντια του, για να δοΰν άν θα είναι τη 
χρονιά αυτή γερή ή οικογένεια.
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ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ έφυγε, ένας χρόνος ήρθε!
Στή  ̂μικρή καί σύντομη συνάντηση τού παλιού 

καί τοϋ Νέου έτους, κάπου στο σταυροδρόμι τών 
τελευταίωνωρών τής 31 Δεκέμβρη καί τής 1 Γενάρη, 
τά παιδιά ολου τού κοσμου αδημονούν, όνειρεύον- 
ται, καρδιοχτυποϋν. . . Σέ λίγο, τό ξέρουν αυτό 
πολύ καλά, πιστός στό ραντεβού του, ντυμένος μέ 
τό κόκκινο χοντρό πανωφόρι του καί τό σκουφί του, 
τις γυαλιστερές μαύρες μπότες του καί τά κάτασπρα 
μακρυά γένεια του, θά φανή ό "Αη Βασίλης.

Ο Αη Βασίλης των αιώνων έρχεται. Πότε πάνω 
στό έλκυθρό του πού τό σέρναν δυο σερνικά έλάφια, 
καί πότε καταχιονισμένος καί κατάκοπος όδοιπόρος 
άπ τή μακρινή Καισαρεία. "Ομως είτε έτσι είτε άλ- 
λιώς, ό καλόκαρδος "Αγιος φέρνει στούς ώμους του 
πάντα ένα τεράστιο σακούλι μέ δώρα: Δώρα γιά τό 
Νεγράκι, τό Κινεζάκι, τό κάθε παιδί τούτης τής γής. 
Δώρα λογής—λογής, άνάλογα μέ τις έπιθυμίες καί 
τις μυστικές αιτήσεις μικρών καί μεγάλων πού πι
στεύουν στον έρχομό του. Ξεπεζεύει στό προαύλιο 
κάθε σπιτιού κι ύστερα άλαφρός σάν πάχνη μπαίνει 
στά δωμάτια άφήνοντας κάτι γιά «λους.

Ετσι τόν θέλει ό μύθος, έτσι μας τον έδωσε ή 
παράδοση κι έτσι άκριβώς τόν άγαπήσαμε καί τόν 
γνωρίσαμε........

’Από γενιά σέ γενιά, καί συγκεκριμένα άπό τή 
στιγμή πού τό γαλάζιο βλέμμα τού Χριστού σκόρ
πισε στήν Οικουμένη τά δώρα τής Ειρήνης καί τής 
Αγάπης, άρχισε καί ή αποστολή τού πράου καί σο

φούς Αη Βασίλη. ’Ακούραστος στήν προσφορά του, 
άφείδωλος καί μεγαλοπρεπής άπλώνει τά χέρια του 
ώς τήν ψυχή μας, μας καλημερίζει καί μας υπόσχεται 
ένα καλλίτερα αύριο. Ποτέ δέν «χαλάει χατήρι» κι 
είναι ό αισιόδοξος προάγγελος τής ’Αρχιχρονιάς. 
Μ αύτό τόν τρόπο ξεχνιέται ή πικρή πραγματικό
τητα—ότι δηλαδή λιγοστεύουν οί μέρες μας κατά ένα 
χρόνο—καί δίνεται όλάκερη ή σκέψη μας στις έλπί- 
δες καί τις προοπτικές τού μέλλοντος.

Ομως κάθε τόπος καί κάθε λαός έχει τά δικά του 
έθιμα καί τις δικές του άντιλήψεις καί έκδηλώσεις 
πάνω στό συμβολικό πρόσωπο τού "Αη Βασίλη. Οί 
’Ιταλοί π.χ. πιστεύουν σέ δυό έκδοχές: Ή  μιά είναι 
δτι κατεβαίνει άπό τήν καμινάδα ό ’Ιησούς καί βάζει 
τά δώρα στά παπούτσια πού άφήνουν έπίτηδες δίπλα
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στο τζάκι, καί ή άλλη δτι τά μοιράζει μιά άσχημη 
ζαρωμένη μάγισσα μέ γαμψή μύτη καί σουβλερό 
σαγόνι. Στο ένα της χέρι κρατάει μιά σκούπα μέ 
ψηλό ξύλινο χερούλι γιά νά στηρίζη τό κυρτωμένο 
κορμί της καί στό άλλο της σέρνει ένα καλάθι γιο
μάτο δώρα, καί ζαχαρωτά. Δέν είναι κακιά λοιπόν 
αυτή ή μάγισσα πού τή φωνάζουν «Μπεφάνα» δηλα
δή Επιφάνεια (Θεοφάνεια στήν ελληνική) καί πού 
έρχεται κάθε 6 Γενάρη νά γιομίση χαρά τά Ιταλό- 
πουλα. . .

Ή  'Ισπανία καί ή Λατινική Αμερική σκηνο
θετούν γιά τό μοίρασμα τών δώρων μιά καινούργια 
Φάτνη σάν καί κείνη τής Βηθλεέμ. Μέσα στό πιό 
φτωχό σπίτι τής όποιας πόλης τους γίνεται τό στή
σιμο τοϋ ίεροΰ σκηνικού τής Θείας Γεννήσεως. Ε
πειτα όλοι οί άνθρωποι ψάχνουν από γειτονιά σε 
γειτονιά νά βροΰν τόν ’Ιησού γιά νά τον προσκυ
νήσουν καί νά πάρουν άπό κεΐ ένα παιχνίδι ή <5,τι 
δήποτε άλλο. . . Επίσης ντύνουν καί τρεις Μάγους 
πού κι αυτοί σάν τόν Ά η  Βασίλη μας ξεχύνονται 
στους δρόμους νά προσφέρουν λιχουδιές καί άλλα 
όμορφα πράγματα.

Στή Βόρεια καί Κεντρική Ευρώπη τά καθήκοντα 
τού εθίμου τών δώρων τάχουν άναλάβει ό "Αγιος 
Νικόλαος καί ή 'Αγία Λουκία. "Ισως γιατί θεωρούν
ται οί πλησιέστεροι συγγενείς τού "Αη Βασίλη αφού 
γιορτάζουν τό μήνα τών Χριστουγέννων. Στήν 'Ολ
λανδία ό Σάν—Νικολά τό βράδυ τής παραμονής 
κρύβει δ,τι έχει φέρει γιά τήν κάθε οικογένεια στά 
παπούτσια τους μέσα ιίαί τήν έπομενη μέρα παρου
σιάζεται ντυμένος μέ δεσποτική φορεσιά καί μέ 
παρέα του έναν υπηρέτη πάει σ’ όλα τά σπίτια γιά νά 
μάθη. . . άπό τούς γονείς ποιά παιδιά είναι φρόνιμα 
καί ποιά όχι. Κάποτε—κάποτε μάλιστα δέ διστάζει 
νά δόση καί μερικές. . . ξυλιές στούς μικρούς άτα
κτους φίλους του!

Ή  χώρα τών Τσάρων, ή χιονισμένη Ρωσία, Πρω
τοχρονιάτικο είδωλό της έχει τή φτωχή χωριάτισσα 
πού τή λένε «Μπομπούσκα». 'Η παράδοση έχει φορ
τώσει τή «Μπομπούσκα» μ’ ένα μεγάλο άμάρτημα 
πού στηρίζεται στήν άρνηση τής κακής αύτής γυ
ναίκας νά βοηθήσει τόν ’Ιωσήφ, τήν Παρθένα καί τό 
νεογέννητο νά σωθούν άπό τήν όργή καί τή μανία 
τού Ηρώδη! Άπό τότε, γιά νά έξιλεωθή μοιράζει 
στούς αιώνες τούς άπαντας τά δώρα στά παιδιά τής 
πατρίδας της, άδιαμαρτύρητα.

’Εμείς οί "Ελληνες τόν Άγιό μας τόν ξέρουμε σάν 
τόν Βασίλειο τόν «Μεγάλο 'Ιεράρχη» πού έδωσε 
όλα του τά έπίγεια ύπάρχοντα γιά νά βοηθήση^τούς 
φτωχούς καί άδύνατους συνανθρώπους του. "Ετσι 
άκριβώς τόν γνωρίζουν καί τόν πιστεύουν οί Άγγλο- 
σάξωνες καί οί Γερμανοί πού τόν φωνάζουν «Σάντα 
Κλάους» καί οί Γάλλοι πού τόν λένε «Σαίν Νικολά» 
ή «Πέρ Νοέλ.» "Οπως όμως κι’ άν Τόν όνομάζουν 
ό "Αγιος πούρχεται κάθε Χειμώνα μέ τό φιλικό χα
μόγελο είναι σάν έννοια καί σάν πίστη ό ίδιος. 
Είναι ’Εκείνος πού κάθε ψυχή νοιώθει δικόν της 
καί αισθάνεται τόσο έμπιστό της πού έχει τήν πρό
θεση νά ριχτή πάνω στό πλατύ γέρικο στήθος του 
καί νά κλάψη, νά έξομολογηθή, νά λυτρωθή άπό 
ένα βάρος. Είναι έκεϊνος πού ή αίγλη Του κρύβεται 
μέσα στή βαθυστόχαστη άδολη ματιά του, στήν καλο
σύνη καί στήν αυταπάρνηση νά μήν κρατάη ποτέ 
γιά τόν έαυτό Του ούτε ένα δώρο. . .

Σύμβολο άνέπαφο άπ’ τού πολιτισμού τις ρεαλι
στικές δονήσεις. Μιά φιγούρα άναλλοίωτη πού ή 
διαιώνισή της είναι άπώτατη άνάγκη.

ΚΓ είναι φυσικό γιά τή διάσωση τής Πρωτοχρο
νιάτικης αυτής όμορφιας νά φροντίσουν οί άνθρω
ποι μέ χίλιους τρόπους. Δέν είναι, μ’ ένα λόγο, 
εύκολο πράγμα ή ενσάρκωση τού "Αη Βασίλη. Γιά 
κάτι τέτοιο πρέπει νά υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις. 
Εκείνος πού θά ύποδυθή τήν άγια Μορφή, θά χρεια- 
σθή νά είναι 60—75 χρόνων, νά διαθέτη βαθειά καί 
έπιβλητική φωνή, νά λατρεύει τά παιδιά καί νά είναι 
ψηλός καί παχουλός.

Γιά τό σωστό πλησίασμα, τή σαφή γνωριμία 
τών παιδιών μέ τό Ίνδαλμά τους, βοήθησε θετικά μέ 
τήν πρωτότυπη Σχολή του, στό Αλμπιον τής Νέας 
Ύόρκης, ό Τσάρλς Χάουαρντ έδώ καί 25 χρόνια 
όπου φοιτούν καί άποφοιτοΰν μέ δίπλωμα διδάκτο
ρες "Αη—Βασίληδες. Ή  Σχολή μάλιστα είναι τόση 
διάσημη γιά τά υπέροχα. . . άποτελέσματά της πού 
πολλοί καταστηματάρχες ισχυρίζονται: «"Αν δέ 
βρής "Αη—Βασίλη σπουδασμένο στον Χάουαρντ, 
δέ θά δής. . . γιορτές στό μαγαζί σου».

Καί στ’ άλήθεια δέν είναι παράδοξο πού στό 
«Σάντα Κλάους Πάρκ» τής ’Ινδιάνα, έχουν στήσει 
ένα τεράστιο'άγαλμα 40 τόννων βάρους μέ τόν Αη 
Βασίλη. Δέν έπρεπε τάχα νά πάρη κι ’Εκείνος ένα 
δωράκι άπ’ τούς άνθρώπους;
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Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε  Π Π A 
Υ π  ο μ ο ι ρ ά ρ χ  ο υ

Κ αινοτομίες από τόν ΟΤΕ — ’Ε κεί όπου ισ χύ ει ή παροιμία : 
<< Αν δέν έ'χης . . . τείχη δ ιά βα ινε»  .—Π ρω τότυπα πάρκιγκ  στήν 
Αθήνα καί τήν . . . Σελήνη —Ά γ ρ ιο ς  άποκρηάτικος ανταγω 

νισμ ός μεταξύ Α θ η ν ώ ν — Π ειραιώ ς καί Π ατρώ ν μέ π οδοσφ αι
ρικές προεκτάσεις — Χ οροί άπό τή ν π ίστα  μ έ χ ρ ιτ ά . . .τ α ψ ί  
— Η Καθαρά Δ ευτέρα «ήμερα τώ ν απ ορρυπ αντικ ώ ν» — Ταυ
ρομα χίες στήν Α θ ή ν α  -  Τά Ά σ π ρ α  Χ ώ μα τα  άποκτοϋν Π αγκό
σμιο Π ρωταθλητή — Νέα καί έντυπω σιακ ά  τηλεοπτικά  προ
γρά μμ ατα — Α θ η να ίο ς  κ υνη γός ποδοσφ αιρ ικ ώ ν τα λ έντω ν  
παρ' ολ ίγον  θύμα κ υ ν η γ ώ ν . . . κ εφ α λ ώ ν — Α φ ίξ ε ις  δ ιαση- 
μοτή τω ν στήν Α θ ή ν α  —Έ ν α  πρω τάθλημα χω ρ ίς  τέλ ος—Ε π ι 
τ υ χ ίες  θεατρικώ ν έπιθεω ρήσεω ν καί « Έ πιθεω ρήσεω ς Χ ω ρο
φ υ λα κ ή ς»  — Φ υσ ικ ός, τ ε χ ν η τ ό ς , καί .  . . έκλογικός τρόπος  
μαυρίσματος — Κ α λλιστεία  μ ετ ’ έμ π οδίω ν — Τερματισμός  
πυρκαιώ ν έ λ λ ε ίψ ε ι. . . δασώ ν — Ο ύρανοξύστες χω ρ ίς  ένοι
κους καί γκαράζ χω ρ ίς  αυτοκίνητα — 'Υ πηρεσία α φ υ π νίσ εω ν  
Τ ουριστώ ν — Κ ατηγορίες κατά τού Κ ινεζικού  τύπου έ π ί . · . 
κ ιτρινισμώ  -  Κ αινοτομίες τής Δ ιεθνούς Έ κ θέσεω ς Θ εσσαλο- 
νίκης — Φ εστιβάλ μέ έκ π λή ξεις — Κ αινοτομίες τού νέου πο
δοσφαιρικού πρω ταθλήματος -  ’Ε νδιαφ έροντα  π α νελλή νια  
Συνέδρια — Τά παραλειπόμ ενα  τού Τ η λεκινη μ ατογραφ ικ οθεα- 
τρικου π ολέμου — Π ρω τότυπος μέθοδος παρασκευής τ ε χ 
νη τ ο ύ . . .  πετρελαίου — Έ λλη νοα φ ρ ικ α νικ ός ποδοσφ αιρικός  
θρίαμβος .

’Ιανουάριος^! . . . Ό  π ρώ τος μήνας τού 
χρονου, ό όποιος οφείλει τήν ονομασία του 
στον διπρόσω πο Θεό τώ ν Ρ ω μ α ίω ν  Ί α -  
νο, και τονίζει κάθε φορά τόν ερχομό του 

την τράπουλα και τ ις  δικέφαλες φ ι
γούρες τη ς. Ο ί χα ρ το π α ικ τικ ές μάχες μέ 
στόχο κάποιο «καρρέ», «φουλ» ή «κέντα» 
τού φάντη, τή ς ντάμας, κ α ί τού βαλέ, 
προβλεπεται οτι θά συνεχισθοϋν μέχρ ι τόν 
Φεβρουάριο και. . . βάλε. Ιον τώ  μεταξύ 
ολοκληρο τόν μήνα, έκτος άπό 'τήν τρά 
πουλα. κόβονται βασ ιλόπιττες, δρομολό
γ ια  λόγω  κακοκαιρίας, καθώ ς κ α ί πρόσ
τ ιμ α  άπό τήν Τ ροχα ία  λόγω  παρα βά - 
σεων τού Κ ώ όικος 'Ο δ ικής Κυκλοφορίας. 
Κ όβονται έπ ίσης καί πολλά τηλέφω να άπό 
τόν Ο Τ Ε  επειδή οί κάτοχο ι δέν έξώ φλη- 
σαν εγκα ίρω ς τά  όφειλόμενα τέλη. Κ αί

. 19 'θ'>αθζ_βρίσκεται στον άστερισμό τών 
ιχθύων, Ινώ  ή Ά π ο κ ρ η ά  στά τελευταίο 
ξεφάντω μά τη ς. ’Ε ν  τω  μεταξύ έχει ξεσ
πάσει άγριος άνταγω νισμός μεταξύ ’Α θη
νών, Π ειρα ιώ ς, καί Π ατρώ ν γ ιά  τήν διεκ- 
δίκησι τω ν πρω τείω ν στο Καρναβάλι. Έ φ ’ 
ω κ α ι εξαπολύονται δ ιαφημίσεις άπό τήν 
τηλεορασι κ α ί τό ραδιόφωνο, επ ιβλητικά
άρματα, πύραυλοι μέ γό μ ω σ ι άπό κομφετί, 
καί τεράστιοι χαρταετο ί μέ ποδοσφαιρικά 
συνθήματα στήν έπιφάνειά  τους. "Ο πω ς: 
« Ο λυμπιακέ παραλή μάς έφ αγες τόν Δ α - 
βουολή», «Π α ναχα ϊκή  τρώ ει τά  γκολ μέ 
το σακκί», « Ό λ υ μ π ίκ  μεγεμελέ», «Π Α Ο  - 
Π Α Ο  έλα στήν Π ά τρ α  νά σέ φάω », «Μέ 
Δομαζο και Καψή σάς χορεύομε στο ταψ ί» , 
« Π Α Ο  στοϋ Καραϊσκάκη σέ ποτίσαμε φαρ
μάκι» κ .λ .π . "Ολα φαίνονται ότι οδηγούν 
στο αδιέξοδο τού ψυχρού χαρτο - . πο-



εδώ ό έξυπηρετικώ τατος αύτός^ Ό ρ γα ν ι-  
σμός πρω τοτυπεί. Έ ν ω  πρώ τα  η «κομμέ- 
νη» τηλεφωνική συσκευή έμενε^ βουβή, 
τώ ρα, άπό τήν άλλη άκρη του σύρματος, 
έρχεται ή έξης μαγνητοφωνημένη εξηγη- 
σις: «Π αρακαλώ  συγκρατησατε^ τον θυ
μό σας, κατεβάσατε χω ρίς πάταγο  το 
άκουστικό σας, καί σπεύσατε να πληρώ 
σετε τον λογαριασμό σας.^ . .». Κ αι μια 
άκόμη πρω τοτυπ ία  άπό τον Ο Τ Ε : Μ α- 
χω ρίζονται οί υπαίθριοι τηλεφω νικοί θά
λαμοι σέ άνδρικούς καί γυναικείους. Α πο
τέλεσμα: Οί κερματοδέκτες τω ν άνδρικών 
είναι πάντα γεμ άτο ι, ένω οί γυναικείοι, 
μόλις καί μετά  βίας συγκεντρώνουν λίγες 
δεκάδες δραχμές. 'Ύ στερα άπό αυτό, ο 
Ο Τ Ε  άναγκάζεται νά τοποθέτηση στους 
γυναικείους θαλάμους ειδική συσκευή, 0 
οποία δ ιακόπτει αύτομάτω ς κάθε τηλε- 
φώνημα πού έχει διάρκεια μεγαλύτερη απο 
15 λεπτά . Κ αί ό Ιανουάριος άποχω ρεΐ 
συννεφιασμένος καί παγερός, άφήνοντας 
πίσω  του μιά «καυτή» εΐδησι πού συγκλο
νίζει τούς πάντες. Κ ατεδαφ ίζεται τό « τε ί
χος τοϋ αίσχους» στο ’Ανατολικό Βερο
λίνο!. . . "Ολοι οί έλεύθεροι λαοί πανηγυ
ρίζουν άλλα για  λίγο διάστημα. Γ ια τ ί γρ ή 
γορα έρχεται ή άπογοητευτική διευκρί
ν ισ ή : Τήν θέσι του θά πάρη ένα γ ιγα ν- 
τια ΐο  καί χτισμένο μέ χαλύβδινες πλάκες 
παραπέτασμα, συμβολο-δπως τονίζεται - 
ισχύος, ένότητος, καί άσφαλείας. Κ ατα 
τά  άλλα, ό περίφημος «ερυθρός παράδει
σος» έξακολουθεΐ νά ύπάρχη, εννοείται στα 
χαρτιά  τοϋ ’Ανατολικού. . . μπλοκ.

'Ο  ήλιος βρίσκεται στόν άστερισμό τοϋ 
Υ δροχόου , ένω τό φεγγάρ ι σέ διαρκή πα- 
ρακολούθησι άπό τό Δ ιαστημικό  Κέντρο 
τοϋ Χιούστον. Α ίτια : 'Η  εμφανισις μερι- 
κών κηλίδων πού μετακινούνται συνεχώς 
στην περιοχή όπου έγινε ή προσγείω σις 
τού διαστημοπλοίου «’Απόλλων 12». Ο 
ταν καταφθάνη έπ ί τόπου μία επανδρω
μένη σεληνάκατος, οί άστροναΰτες μένουν 
εμβρόντητοι καθώ ς αντικρυζουν μερικούς^.. 
’Αθηναίους γ ιω ταχήδες νά άναζητοΰν χ ώ 
ρο γ ιά  παρκάρισμα!. . . Έ ν  τω  μεταξύ 
στήν 'Ε λληνική Π ρωτεύουσα, τό^ πρόβλη
μα τώ ν σταθμεύσεων βρίσκει επιτέλους 
τήν μόνιμη λύσι του. Τοποθετούνται ει
δικές εξέδρες πάνω  άπό τ ις  σ τέγες των 
πολυκατοικιών, όπου μέ τήν βοήθεια ε ι
δικών υπαιθρίων άσσανσέρ, παρκάρουν 
καθημερινώς δεκάδες χ ιλ ιάδες αυτοκίνητα.

"Υστερα άπό όλα αύτα που συμβαί
νουν μεταξύ Σελήνής και Αθηναϊκής

Π ρω τευούσης, γνω στό θέατρο ανεβαζε 
μία Έ π ιθ εώ ρ η σ ι μέ τίτλο  «Τί^ Φ εγ
γάρι, τ ί ’Αθήνα, τ ί Χ αϊδάρι», ή όποια γν ω 
ρίζει μεγάλες πιέννες. Συγκεκρ ιμένα  π α 
ρουσιάζει διάφορα έξυπνα νούμερα που 
ύπογραμμίζουν τήν ομοιότητα  ̂σέ πολλά 
σημεία  μεταξύ Σεληνιακού και Α θηναϊ
κού χώρου. ’Έ τσ ι οί θεαταί πληροφορούν
τα ι μεταξύ άλλων και τα  εξής: Κ ρατήρες 
καί άχαροι πέτρινοι όγκοι δέν^ ύπαρχουν 
μόνο στο Φ εγγάρι, αλλα και σε διάφορες 
«νταμαρόπληκτες» ’Αθηναϊκές περιοχές. 
"Ο πω ς στοϋ Γ κύζη , τοϋ Σ τρέφ η, τά  Τουρ- 
κοβούνια, τήν Π εντέλη, το Χ αϊδαρι,^κα ι 
άλλου. ’Ε π ίσ η ς ότι μικρότεροι κρατήρες 
δημιουργοϋνται εσπευσμένα καί καλύπτον
τα ι καθυστερημένα σέ όλους τους Α θη
ναϊκούς δρόμους οι οποίοι σκάβονται, 
άνοίγονται, καί ξανασκάβονται γ ιά  δ ιά 
φορά κοινωφελή έργα. Τέλος, ότι ω ρισμε- 
να Σεληνιακά τοπω νύμια  θυμίζουν πολλή 
’Αθήνα. ’Έ τσ ι, ή «Θάλασσα τώ ν όμβρων» 
θυμίζει τήν εικόνα πού παρουσιάζουν διά 
φοροι Κεντρικοί ’Αθηναϊκοί δρομοι ύστερα 
άπό μία  δυνατή νεροποντή. Τό «’Έ λο ς τών 
σήψεων» τήν κοίτη τού Ίλ ισ σ ο ΰ  καί τού 
Κηφισού. Ή  «Θάλασσα τή ς κρίσεως» τόν 
άπειλούμενο άπό τις  ρυπάνσεις Σαρωνικο. 
'ΤΙ «Θάλασσα τώ ν άτμώ ν» τό πλημμυρι
σμένο άπό καυσαέρια κατάστρω μα τής 
οδού ’Α καδημίας, κ .λ .π . κ .λ .π . Κ αί ό Κου
τσοφλέβαρος μάς αφήνει β ιαστικά  μέ έλά- 
χ ισ τα  χρήματα , λόγω  τών εκπτώ σεω ν, και 
πολλά κρυολογήματα λόγω  υγρασίας και 
χιονοπτώσεω ν.

λέμου μέ ένδεχόμενο τήν διακοπή τών 
ποδοσφαιρικών σχέσεων μεταξύ των τριών 
αυτών μεγαλουπόλεων. Ε υτυχώ ς όμω ς 7ην 
τελευταία στιγμή  σώζουν τών καταστασι 
ειρηνευτικές δυνάμεις απο Γαλλιδες Μ α- 
ζορέττες. Παρελαύνουν διαδοχικά απο τις 
τρεις πόλεις, καθησυχάζοντας^ τά  πνεύ
ματα τών οργανωτών, καί άναβοντας τα 
α ίματα  τώ ν. . . θεατών. Α πο τους Α πο- 
κρηάτικους χορούς, επ ιτυχία  ^σημειώνουν 
οί χοροί τών Πυροσβεστών, τή ς Τ ροχαίας 
Χωροφυλακής, τού Συλλόγου Η η το π ω - 
λών ’Αθηνών καί Προαστίων^ (έγινε την 
Τ σ ικνοπέμπτη ) καί τού Συνδέσμου δια ι
τητώ ν ποδοσφαίρου. Στόν πρώτο κάηκε 
τό. . . πελεκούδι, στόν δεύτερο επεκρατησε 
τό σύστημα τών άτομικώ ν προσ -. . . κλή
σεων, ένω στόν τρίτο τό «κλοϋ» τή ς βρα- 
δυάς ήταν ένας χορευτικός διαγω νισμός. 
Π ρώ τος νικητής άνεδείχθη κάποιος μεσό
κοπος, ό όποιος έχόρεψε έπ ί μία ώρα Κ α
λαματιανό μέ όλες τ ις  φιγούρες του στην 
έπιφάνεια ένός δίσκου σερβιρίσματος. "Ο 
λοι έντυπωσιάστηκαν έκτος άπό τήν γυ 
ναίκα του, ή όποια, όπο^ς είπαν οι κακές 
γλώ σσες τό έθεώρησε φυσικό άφοϋ χρο
νιά τώ ρα μέ τήν γκρίνια  της τόν χορεύει 
στο. . . ταψί. Τέλος, στόν χορό τών διαι
τητώ ν ποδοσφαίρου, οι περισσότερό’, προσ
έρχονται μεταμφιεσμένοι ώ στε να αποφυ
γουν καθ’ οδόν άνεπιθύμητες συναντήσεις 
μέ δυσαρεστημένους φιλάθλους. Κ αί κατ,, 
άλλο άξιοσημείω το άπό τήν έφετεινή 
Ά π ο κ ρη ά : Ή  Καθαρά Δευτέρα καθιερώ 
νεται άπό τούς ένδιαφερομένους ως ήμερα 
πανηγυρικής προβολής τώ ν διαφόρων άπορ- 
ρυπαντικών μέ ένζυμα κ α ί χω ρ ίς  ένζυμα.

Ό  ήλιος βρίσκεται στόν άστερισμό τού 
Ταύρου, ένώ στήν ’Αθήνα γίνετα ι ή πρ ώ 
τη άληθινή καί όχι ποδοσφαιρική ταυρο
μαχία. ’Ο ργανω τής είναι ένας βετεράνος 
'Ισπανός «τορρεαντόρ» ό όποιος έλπίζει 
ότι έτσι θά διαδοθή καί στην Χ ώ ρα μας 
τό συναρπαστικό αύτό σπορ, όποτε, οι 
μεταγραφές ταυρομάχων, απο το c-ξω Γέ
ρικο θά ξεπεράσουν αύτές που γίνονται σή
μερα μέ «ομογενείς» ποδοσφαιριστές ό
λων τών ’Εθνικοτήτω ν καί χρω μ άτω ν. Οί 
’Αθηναίοι ένθουσιάζονται άπό τό θέαμα 
καί κραυγάζουν ρυθμικά: «Φ ερτε μας ςε- 
νους τορρεαντόρ — καί όχι ποδοσφαιριστές 
λ ιμοκοντόρ!». Σ έ  διεθνές^ μ ή τιγκ  στίβου 
πού γίνεται στο στάδιο Κ αραϊσκάκη, κα- 
ταρρ ίπτετα ι τό Π αγκόσμιό  ρεκόρ τών 
20.000 μ. βάδην. 'Ο  μεγάλος ρέκορντμαν 
είναι ένας σ υμπατριώ της μας άπο τα 
"Ασπρα Χ ώ μα τα  όνόματι Χ αρίλαος Ά λ α -

φροπάτης. Τό αξιοσημείω το είναι οτι ο 
άνθρωπος αυτός ουδέποτε^ προηγουμένω ς 
ε ίχε  σχέσι μέ τόν άθλητισμο. Ο πω ς δηλώ 
νει" προς τούς έκπληκτους δημοσιογράφους^, 
τήν ικανότητά του αυτή την απέκτησε απο 
τήν στιγμή πού άγανάκτησε άπο την π ο 
λύωρη άναμονή στις ούρές^ των λεωφο
ρείων. Έ τ σ ι  τά  μεσημέρια, άντί νά ταλαι- 
πω ρήτα ι στήν άφετηρία, έκάλυπτε την 
άπόστασι 'Ο μονοίας — Α σπρων Χ ω μ ά 
τω ν μέ πεζοπορία. Ο ι τηλεοπτικοί παρα
γω γο ί παρουσιάζουν νεα ενδιαφέροντα^προ
γράμμ ατα . ’Α πό αύτά ξεχωρίζουν τα  σή
ριαλ « Μέ λαχανιασμένη άνάσα», «Ο ί γ ιο ι 
τοϋ Ναβουχοδονόσορος», «Κ λειδαμπαρω 
μένων τώ ν θυρών, «ό νεραϊδοπαρμένος», 
κ .λ .π . ’Ε π ίσ η ς τά  μουσικά προγράμματα  
«Β ίβα ’Α σημίνα», «Π αραμεθόριός π α ι
δικός σταθμός», «Ο ί ακριβοδίκαιοι» 
«Χθές —Σήμερα—κ αί εις τούς αιώ νας τών 
αιώνων», « Ά π ό  τόν προσπάππο στόν δι
σέγγονο», «Τ ρεις τέσσερις δώδεκα», 
«Τ ρεις κ α ί τό λουρί τή ς μάννας», «Μ που- 
ζουκίσιμα», «Μ ουσικές __ παραγγελιέςΐ), 
«Βαράτε βιολιτζήδες», «Στον ρυθμό τού
Χασαποσερβικοάρ'χοντορεμπέτικου» κ.λ.π.
Τέλος διάφορες άλλες ένημερω τικές εκ πο
μπές όπως: «Τό Ά γγλ ο σ α ξω νικό  ποδό
σφαιρο», « 'Ο  κόσμος τώ ν άπορρυπαντι- 
κών», «Τ ηλετάβλι». « ’Ενεργειακή καί κ ι
νηματογραφική κρίσις», «Μ ατιές στις 
μπουτίκ)), «Μ ηνύματα άπό τ ις  .ντισκοτεκ», 
« 'Ο ργισμένα γεράματα» , «Π έρα  απο το 
κατεστημένο», « Ά π ό  τά  σκουριασμένα 
παληά μέχρι τά  μακρυά μαλλιά», «Μόδα, 
ρόδα, καί ρηλάξ». κ .λ .π ., κ .λ .π .
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, Αθλητικών άπροόπτων συνέχεια. . 
Αυτή^τή φορά οι μεγάλες εκπλήξεις έρχον- 
τα ι από τρία διαφορετικά σημεία τού
ί,κσμ?.υ: Τί]ν Νέα Γουϊνέα, τό Ρίο ντέ 
Γζανέϊρο, καί τό Σάν Κλεμέντε της Καλ- 
λιφορνίας. ’Αλλά ας έΕιστορήσωμε τά 
γεγονότα συνοπτικά καί μέ τήν σειρά' 

,τ"ην απέραντη ζούγκλα της Νέας Γουι
νέας, γνωστός παράγων ’Αθηναϊκού Π ο
δοσφαιρικού Συλλόγου, συλλαμβάνεται ά- 
πο ανθρωποφάγους. Ευτυχώ ς δμως τήν 
τελευταία στιγμή δραπετεύει καί κατορ
θώνει να σωθή κάτω άπό μυθιστορηαατι- 
χες συνθήκες. 'Ό π ω ς μεταδίδουν τά ' ξένα 
ειδησεογραφικά Πρακτορεία, ό μεγάλος 
αυτός ποδοσφαιροπατέρας, βρέθηκε έκεϊ 
/ιροκειμενου νά έξασφαλίσ-η τήν μεταγρα
φή για λογαριασμό τοϋ Συλλόγου του ενός 
καταπληκτικού κυνηγού της φυλής τών 
ΙΊαπουα. Με την διαφορά δμως δτι είχε 
«ιαρα εντελώς λανθασμένες πληροφορίες.
, ιατι απλουστατα τό μεγάλο ταλέντο πού 
αναζητούσε δεν ήταν ποδοσφαιρικός άλλά 
μακάβριος κυνηγός. . . κεφαλών. Εϊδησις 
ευτερα. Σε^ κάποιο προάστιο τοϋ Ρίο ντέ 

I ζανειρο, ένας άεροπειρατής στάθηκε 
αφορμή _να αποτραπ-ή μία αιματοχυσία. 
Αφού εισεπραξε τά λύτρα πού ζηίοϋσε,

έπεσε μέ άλεξίπτωτο άπό ΰψος 4.000 μέ- 
τ Ρων;  Δέν είχε δμως υπολογίσει σωστά τό 
σημείο πτωσεως, μέ αποτέλεσμα νά 
προσγειωθη στον άγωνιστικό χώρο ένός... 
γηπέδου τήν ώρα ακριβώς πού είσωρμοϋ- 
σαν στο εσωτερικό του έκατοντάδες θερ
μόαιμοι φίλαθλοι. Ό  ούρανοκατέβατος επ ι
σκέπτης άπεσπασε τήν γενική προσοχή καί 
εγινε αφορμή νά ηρεμήσουν κάπως τά πνεύ- 
μανα αλλα και να το σκάσουν εγκαίρως ά
πό τό γήπεδο παίκτες, παράγοντες λάϊ- 
σμεν καί διαιτητής. Ε ίδησις τρίτη: Στο 
Σαν^Κλεμεντε τής Καλλιφορνίας, ένας εν
τελώς άγνωστος άθλητής καταρρίπτει τό 
-Παγκόσμιό ρεκόρ τοϋ Μαραθωνίου δρό
μου με επιδοσι 2.05.3. Ά φοϋ τερματίζει 
(και μάλιστα με σπρίντ), κάνει τον γϋρο 

του θριάμβου καί φεύγει άπό τήν κυρία 
είσοδο. Ορθιοι οΐ θεαταί τόν άποθεώνουν 
στην σκέψι δτι θά έπιχειρήση νά τρέξη καί 
δεύτερο  ̂συνεχόμενο Μαραθώνιο. "Οπως 
όια,αστώνεται άργότερα, πρόκειται γιά  
ενα. . . δραπέτη φυλακών, ό όποιος κατα- 
διωκομενος άπό τήν ’Αστυνομία, κρύφτη
κε  ̂ δίπλα άπό μία στροφή, συνέλαβε ένα 
διερχομενο^ μεμονωμένο άθλητή, τόν έγύ- 
μνωσε, καί στήν συνέχεια ύπεσκέλισε δ- 
λους τους άντιπάλους του, έτερμάτισε 
πρώτος, απεθεωθη καί έγινε άφαντος. 
’Ενώ συμβαίνουν δλα αύτά στά πέρατα τοϋ 
κόσμου, στην ’Αθήνα σημειώνονται άθρόες 
άφίςεις διασήμων καί μή τουριστών. ’Από 
τούς πρώτους ξεχωρίζη ό γνωστός συμπα- 
ι.pLco τλ]ς μας πρωταγωνιστής του ((Κότζακ» 
Τέλη Σαβάλλας, εύδιάθετος, εύτραψέστα- 
τος, καί όπως πάντα μέ κεφάλι...γουλί. Τό 
τελευταίο ΙΟήμερο τοϋ Μαΐου περνά μέ 
Σχολικές γυμναστικές επιδείξεις, έπιδεί- 
ξεις μόδας γιά. . . σκύλους, καί τ ις  συνή
θεις εκκλήσεις υπέρ τής Παγκοσμίου Ε ί- 
ρηνης από έχθρούς καί φίλους. . .

Ο ήλιος βρίσκεται στον άστερισμό τών 
Δίδυμων, ενω οϊ σπουδάζουσα νεολαία σέ 
υπερεντασι λόγω εξετάσεων. Τό ποωτά- 
Ολημα ποδοσφαίρου λήγει, άλλά τί π'ερίερ- 
ι'° ■; ■' 01 °Μ·ο;δες ισοβαθμούν στήν
πρώτη θεσι καί μέ τήν ίδια διαφορά τερ- 
ματω ν.. . . Η  Ε Π Ο  προτείνει νά γίνουν 
«αγώνες —μπαράζ» άλλά τά ένδιαφερό- 
μενα Σω ματεία  άρνοΰνται. Τελικά άπο- 
φασιζεται νά συνεχισθή τό ΙΙρωτάθληαα 
σε δυο «μινι γυρους» διάρκειας 50 ήμε- 
Ρω ’1' ,  Επειδή όλοι οι παίκτες αύτήν τήν 
εποχή παραθερίζουν, οΐ άγώνες θά γίνουν 
στην Βυτινα, τό Π ό ρτο -Χ έλ ι, τήν Μαλα- 
κασα\ τό Κακοσάλεσι, τά Καμμένα Βούρ
λα, την Αητομηλίτσα, τήν Κουτσούφλια- 
νη, τον Πλαταμώνα, τό Ά σβεστοχώ ρι, τό 
Πορτο Λαγός καί τήν Μαυροθάλασσα. Ε 
πειδή πάλι ή ζέστη είναι άφόρητη καί τά  
;παρχιακα γήπεδα δέν διαθέτουν φωτισμό, 

ματ,ς θα αρχίζουν άπό τά χαράματα.
, Φ “  ,και ° L εφημερίδες γράφουν δτι νέα 
εποχή ανατέλλει γιά  τό Ελληνικό ποδό
σφαιρο... Στην ’Αθήνα, λειτουργούν 68 
θ εα ^ α  με 124 θιασάρχες καί συνθιασάρ- 
Χε?· A n° αυια, τά 22 έχουν κινητή στέ
γη. Ια  υπόλοιπα έχουν μόνιμη στέγη τόν 
ουρανο, και κατάμεστες κάθε βράδυ τις

Ο ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό τοϋ 
Λεοντος καί βομβαρδίζει τήν ^πυρακ^ μένα >βέλη Τ0υ. Τ , ^  τα

^  μερΐδα ToG λέ™τοε είσ-
ποΠ - Γ  ° Τ  κ“ τοικο0ν στΆ · · ■ Ί ΐλ ιο ύ - υΑ-, ια. _  Καμίνια, τό. . . Λαύριο, τό.
Krf^10’ ΤΥη '  ' ' Ήυρσόγιαννη xa i ’ Χά
ν ο ν ^ Γ π έ ν  Ρλ“ · ^  ’ΑΘ^ α ® ^ λ 'ιώ -
όρόφων Π ο > / 'ε01 ?υΡ“ ν°ζύστες τών 50 
άλλά · Ρ 1°λλ°ι__ περίοικοι διαμαρτύρονται, 
δπω^ ^f^Topa δείχνουν κατανόησι. Γ ιατί 

αρμοδίους, οί ούρανο-
U(jkts αυτοί οεν ζΐνηι ύ\ · ^   ̂ \ * , , ---- υι-κκα ΐΛκυ καυε
ποΛ^ώροφα γκαράζ πού " θ Τ  Ιπ ΐλ λ Ιξ Γ ν
τους Αθηναίους οδηγούς άπό τό άγχος πνίσεως κάνει καί έδώ" σ ί Ζ Γ Χ  Ζ - '

ιης σταθμεύσεως. ’Ε πίσης δτι μετά τήν 
αποπερατωσι τών κτιρίων αύτών τό υ
πόγειό γκαράζ τής Π λατείας Κλαυθμώνος 
υα μετατραπή σε Κέντρον συναυλιών, ήχο- 
γραφησεων, καί πωλήσεων δίσκων λαϊ
κής μουσικής όλων τών κατηγοριώ ν έλα- 
φρών;, μέσων, καί βαρέων βαρών. Οί φί- 
λοι της ελαφράς καί κλασσικής μουσικής 
αδίκως απορούν γ ιατί ή έξήγησις είναι 
απλή και εύλογη: Λόγοι ιστορικοί έπι- 
βαλλουν την προβολή τής Π λατείας Κλαυ- 
υμωνος. Επειδή δμως σήμερα δέν ύπάρ- 
χουν αδικημένοι γιά νά θρηνούν έκεϊ τήν 
μοίρα τους, ή λαϊκή καί δή «ή κλαυθμη- 
ρίζουσα μπουζουκοαμανεδική μουσική» 
αναπληρώνει τό σοβαρό αύτό κενό. "Υστε
ρα ή ιστορική _αύτή Π λατεία  είναι ύπο- 
χρεωτικό σημείο διελεύσεως γιά  χιλιάδες 
ζενους τουρίστες οί όποιοι άσφαλώς καί 
σα προμηθεύωνται άρκετούς δίσκους «λόγκ 
—· . κλαίει». Στήν γειτονική πλατεία

’Ζ μΓ?τ °,ς θστεΡα άπό σχετική είσηγησι 
του E O T , ο Δήμος προσθέτει καί άλλα 
παγκακια ώστε νά έξυπηρετοϋνται καλύ
τερα οι αδέκαροι ξένοι τουρίστες πού δια- 
νυκτερεύουν εκεί οριζοντιωμένοι καί μονί- 
μως πεινασμένοι. Γ ιά  τήν πληρέστερη διευ- 
κολυνσι των τουριστών τής κατηγορίας αύ- 
της, ο Ο ΤΕ τοποθετεί δίπλα άπό κάθε
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πεΐπ TT15 °λ°κληρο τό 24ωρο καί προβάλλει 
διεθνώς το τέλειο άπό κάθε πλευρά τη 
λεπικοινωνιακό μας σύστημα. Καί μια μά
τια σ.ον εςωτερικό χώρο: Στήν Τσεχοσλο
βακία εορτάζεται ή 7η έπέτειος άπό τήν 
«φιλική έπίσκεψι» τών Ρωσικών τάνκς εις 
τα πλαίσια τού συμφώνου τής Βαρσο—... 
βίας. Περιέργως δμως έφέτος άπαγορεύε- 
ται ή έκτόξευσις βεγγαλικών. "Ωσπου ε- 
νας^ Δυτικός δημοσιογράφος μαθαίνει τήν 
αίτια: Τά αναμμένα βεγγαλικά θυμίζουν 
τόν ήρωϊκό φοιτητή Γιάν Π άλατς ό όποιος 
τό ’68 διαμαρτυρόμενος γιά τήν πρω τά
κουστη αύτή εισβολή αύτοπυρπολήθηκε καί 
έγινε ζωντανό πυροτέχνημα. Τό τελευταίο 
ΙΟήμερο τοϋ Αυγούστου πραγματοποιεί
ται ή πρώτη κοινή καί επανδρωμένη Ά -  
μερ ικανό σοβιετική πτήσις στο διάστημα, 
ά σιέρα απο αυτό, ό Μάο άφήνει προς 

στιγμήν τις σκέψεις καί συγκαλεΐ άλεπάλ- 
ληλες Κυβερνητικές. . . διασκέψεις. Σύσ
σωμες οί Κινεζικές εφημερίδες σττλιτεύ- 
ουν ιο γεγονος με βαρείες χαρακτηρισμούς. 
Οι Δυτικές εφημερίδες αδιαφορούν, ένώ 
οί Σοβιετικές περνούν στήν άντεπίθεσι καί 
κατηγορούν τόν Κινεζικό τύπο γιά. . . κ ι
τρίνισμά.



πλατείες άπό. . . άδειες καρέκλες. Ή  λύ- 
σις όμως βρίσκεται άμέσως. Ά νεβάζον- 
ται εσπευσμένα διάφορες έπιθεωρήσεις 
μέ σκαμπρόζικα νούμερα, έπιδείξεις άπο 
καταπληκτικούς ζογκλέρ, καί μουσικές 
γέφυρες μέ σόλο μπουζούκι. ’Έ τσ ι δλες οι 
σκηνές (έκτος άπο 8) παίζουν το Έ λληνι- 
κώτατο θεατρικό είδος Έπιθεωρήσεως. Τον 
μεγαλύτερο άριθμό θεατών συγκεντρώνουν 
οί έξης κατά σειράν επιθεωρήσεις: «’Έ ρ 
χεται ό Κολλάτος», «Κάθε σανίδι καί σκη
νή», «Φέρτε μας τό ν ’Ά γιαξ», «Πετρέλαιον 
πετρέλαιον μάς έβγαλες τό έλαιον», καί 
«"Ολοι θά ζήσωμε μέχρι νά πεθάνωμε». 
Ε π ιτυ χ ία  σημειώνει επίσης καί ή άνά χεί- 
ρας έκδοσις τής «Έπιθεωρήσεως Χωρο
φυλακής». Τό τεύχος ’Ιουνίου κυκλοφο
ρεί μέ εξώφυλλο πού είκονίζει ολόσωμο καί 
έν στολή συμπαθέστατο καί έργένη μιας 
κάποιας ήλικίας συντάκτη της. ’Αποτέλε
σμα: Γνωστό ’Αθηναϊκό Γραφεΐον Συνοι
κεσίων έπισημαίνει στην φωτογραφία την 
έλλειψι βέρας, εξακριβώνει τό άνύμφευ- 
τον τού συνεργάτου μας καί τού προτείνει— 
μέ τό άζημίωτο φυσικά—την έξεύρεσι ε
τέρου ήμίσεος. 'Ο  συντάκτης μας άρνεί- 
ται εύγενικά, καί διευκρινίζει ότι έχει σο
βαρό δεσμό μέ τήν. . . «Έπιθεώρησι Χ ω
ροφυλακής». Έ ν  τώ μεταξύ λαβαίνει καί 
ένα επείγον τηλεγράφημα άναγνώστου 
πού άναφέρει λακωνικά: «Συγχαρητήρια 
είσαι γιά κρέμασμα». Στην άρχή άπορεϊ 
άλλά γρήγορα άντιλαμβάνεται περί τίνος 
πρόκειται. ’Από τήν έφετεινή Πρωτοχρο
νιά, ή «Έπιθεώρησις Χωροφυλακής» εκ
δίδει ένα πολυτελέστατο ήμερόλογιο τοί
χου μέ 12 έγχρωμες φωτογραφίες πού 
δημοσιεύτηκαν σέ ισάριθμα εξώφυλλα τού 
’74. Έ τ σ ι ό συντάκτης μας τού χρόνου θά 
«κρεμαστή» φωτογραφικώς καί μάλλον 
δχι μέ τά δεσμά τού. . . γάμου.

Ό  ήλιος βρίσκεται στον άστερισμό τού 
Καρκίνου, ένώ ή θερμοκρασία σέ ύψηλά 
επίπεδα. Έ φ ’ ω καί εκατοντάδες χιλιά
δες ’Αθηναίοι σπεύδουν στις άκρογιαλιές 
γιά  νά δροσιστούν. Τό ραδιόφωνο καί ή 
τηλεόρασις γιά τήν πρόληψι των ένοχλη- 
τικών εγκαυμάτων, συνιστοΰν τήν άπο- 
φυγή τής πολύωρης παραμονής κάτω άπο 
τον καυτερό ήλιο. Παράλληλα, άπο τά ίδια 
μέσα ένημερώσεως, διαφημίζονται διά
φορες λοσιόν πού έξασφαλίζουν γρήγορο 
καί άκίνδυνο μαύρισμα. Γνωστός Οίκος 
των ’Αθηνών άνακοινώνει δτι χάρη στην 
θαυματουργή κρέμα «Ά ραπέξ» επέρχεται 
ολοκληρωτικό μαύρισμα μέσα σέ τρεις 
ήμέρες. Μάλιστα γιά  νά γίνη περισσότερο 
πειστικός δηλώνει κατηγορηματικώς δτι 
οποίος κατορθώσει νά μαυρίση σέ διάστημα 
λιγώτερο άπο 3 ήμέρες μέ τήν βοήθεια 
άλλου παρασκευάσματος, κερδίζει 50.000 
δραχμές. Τελικά βρίσκονται μερικοί άπο- 
τυχόντες. . . υποψήφιοι τών εκλογών τού 
περασμένου Νοεμβρίου οί όποιοι εισπράτ
τουν τό στοίχημα επειδή βγήκαν μαυρι- 
σμένοι άπο τήν κάλπη σέ διάστημα μιας 
μόνο ήμέρας. Έ ν  τώ μεταξύ ματαιώνονται 
οί άγώνες τού συμπληρωματικού πρω

ταθλήματος ποδοσφαίρου στήν Ε π α ρ χ ία . 
Ή  Ε Π Ο  μοιράζει 18 δσα καί οί ομάδες 
κύπελλα, δέχεται στήν δύναμι τής Α ' Ε 
θνικής τούς πρωταθλητάς τής Β '., καί υσ
τέρα άπό σχετική κλήρωσι ορίζει τις ομά
δες εκείνες πού θά άντιπροσωπεύσουν την 
Χώρα μας σέ διάφορες διεθνείς διοργανώ
σεις. ’Από τις εγχώριες καλλιτεχνικές καί 
μή διοργανώσεις δεσπόζουν τά Ελληνικά 
Καλλιστεία, τό Φεστιβάλ Έπιδαύρου, καί 
ή γιορτή τού Κρασιού στο Δαφνί. "Ολες 
έξελίσσονται όμαλώς έκτος άπό τά Καλ
λιστεία, δπου τήν τελευταία στιγμή οι 
υποψήφιες «στάρ» καί «μις» άδυνατοΰν νά 
βγοΰν στήν πασαρέλα. Α ιτία: "Ενα άνω- 
νυμο άνδρικό τηλεφώνημα πού άπειλεϊ 
δτι άν συμβή αύτό, ολόκληρη ή αίθουσα θα 
τιναχτή στον άέρα. "Οταν ρωτούν τον 
άγνωστο ποιος είναι, άπαντά στερεότυ
πα: ’Ανήκω στήν Ό ργάνω σι Κοινωνικού 
Προβληματισμού «Μαύρος νεροχύτης». 
"Υστερα άπό αύτό, άναστατώνονται οί 
πάντες καί τά πάντα. "Ενας Υ πομοίραρ
χος κάθεται δίπλα άπό τό τηλέφωνο τών 
ύποψηφίων καί περιμένει ύπομονετικά 
μήπως καλέση ό άγνωστος τρομοκράτης. 
"Ωσπου κάποτε ή συσκευή κουδουνίζει ,ό 
’Αξιωματικός τήν συνδέει μ ’ ένα μαγνητό
φωνο καί σηκώνει τό άκουστικό. ’Από τήν 
άλλη άκρη τού σύρματος έρχεται ή έξής 
άπάντησις: «’Αδίκως άνησυχήσατε. Γ ιατί 
άπό τήν στιγμή πού κυκλοφορεί στήν άγο- 
ρά ό «γαλάζιος σίφουνας» δέν ύπάρχει πιά 
σέ καμμιά κουζίνα μαύρος νεροχύτης!. . . 
Καί ό ’Ιούλιος τελειώνει χοορί-ς νά άνα- 
φερθή καμμία πυρκαϊά σέ Ελληνικό δά
σος. Γ ιατί άπλούστατα τά τελευταία κάη
καν πέρισυ καί δέν υπάρχουν άλλα. Κατα 
τά λοιπά οί "Ελληνες πολΐται άγαπούν τό 
πράσινο ιδίως δταν είναι οπαδοί τού Πανα
θηναϊκού ή θιασώτες τής όμοιόχρωμης 
τσόχας καί φυσικά καί τής ποικιλόχρω
μης τράπουλας. . .

Ό  ένατος μήνας τού χρόνου γνωστός και 
ώς τρυγητής. Μέ τήν είσοδο τού Σ επτεμ
βρίου άρχίζουν ραγδαίες βροχές. Έ τ σ ι γιά 
μιά άκόμη φορά επαληθεύουν οί προβλέ
ψεις τής Μετεωρολογικής 'Υπηρεσίας ή 
όποια είχε άνακοινώσει άπό καιρό ότι 
«κατά τόν Σεπτέμβριον θά έχωμεν άν όχι 
καταιγίδας τούλάχιστον βροχάς». Στην 
’Αθήνα ό "Ομιλος Βαρελοφρόνων συγκα- 
λεΐ έκτάκτως Συμβούλιο δπου μεταξύ τών 
άλλων άποφασίζεται ή μετάβασις έμπει
ρων μελών στις οίνοπαραγωγικές περιο

χές τής ’Αττικής, μέ ειδική αποστολή 
νά παρακολουθούν «έκ τού άφανοΰς καί 
άσφαλοΰς» εάν γίνωνται νοθείες εις βάρος 
τού εγχωρίου κρασοκαταναλωτικοΰ κοι
νού. Στήν Θεσσαλονίκη άνοίγουν οι πύλες 
τής 34ης Διεθνούς Έκθέσεως μέ (ορισμέ
νες νέες πρωτοτυπίες. Σέ δλα τα περίπτερα 
λειτουργούν πιτσαρίες, καφετερίες, και 
μπυραρίες. Τό περίπτερο τού EO T μοι
ράζει δωρεάν κομπολόγια, τής Δ Ε Η  σπαρ
ματσέτα, τού Ο ΤΕ «Χρυσους οδηγούς», 
τής Χωροφυλακής, Κώδικες οδικής κυκλο
φορίας γιά  έπαγγελματίες και ερασιτέχνες 
οδηγούς, καί τής ΔΕΘ τόν δίσκο με το 
τραγούδι «Θεσσαλονίκη» καθάιςκαί μπρελ- 
λόκ μέ σήματα τού Π Α Ο Κ , τού Αρεως, 
καί τού Ήρακλέους. Στο Φεστιβάλ τού — 
άλλοτε ελαφρού τραγουδιού, υποβάλλονται 
196 βαρέων, 212 μεσαίων, καί 236 ελα
φρών βαρών λαϊκά τραγούδια. Ε π ίσ η ς  
108 μοντέρνα καί 93 δημοτικά. Πρώτο βρα
βείο παίρνει τό βαρέων βαρών «Κάτσε Χά
ρε νά τά πιούμε», δεύτερο τό δημοτικό 
«Μάς διώξαν άπ’ τόν γάμο», καί τρίτο τό 
μοντέρνο «Σέ γνώρισα στό τρόλ^εϋ και ή
σουν μέ τά ρόλλεϋ». Στήν ψηφοφορία συμ
μετέχουν τά Συμβούλια τών Δήμων, Κοι
νοτήτων, καί Γεωργικών Συνεταιρισμών 
ολόκληρου τής Χώρας, καθώς και 5.000

θεαταί τού Π αλαί—ντέ—σπορ. Στην Θεσ
σαλονίκη επίσης γίνεται καί τό Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου. Τό πρώτο 
βραβείο ταινίας μεγάλου μήκους άποσπά 
μία έγχρωμη παραγωγή τής «Τάνκερ φιλμ» 
τής Ένώ σεως 'Ελλήνων Εφοπλιστώ ν που 
έχει τίτλο «Βίρα τις άγκυρες». Έ χ ε ι  γίνει 
πιά τής μόδας ή συμμέτοχη εφοπλιστών 
παραγωγών στό μεγάλο αύτο Φεστιβάλ. 
Έ φ ’ ώ καί πολλοί άπό τούς διακριθέντας 
σέ άλλες κατηγορίες παραγωγοί, σκηνο
θέτες. όπερατέρ καί ήθοποιοι διαμαρτύ
ρονται. ’Αρνοΰνται νά προσέλθουν στήν 
τελετή άπονομής τών βραβείων, τα  οποία 
όμως «τσεπώνουν» άργότερα δταν πλέον 
έχει σταματήσει ό σχετικός δημοσιογρα
φικός θόρυβος. Τό τελευταίο ΙΟημερο τού 
μηνός στήν ’Αθήνα παρατηρεΐται άληθι- 
νός έκδοτικός οργασμός μέ «μνημειώδη» 
πολύτομα έργα. Έ κδίδονται ταύτοχρόνως 
σέ έβδομ.αδιαία τεύχη «'Ο  Τσελεμεντες», 
«Τά παραμύθια τής Χαλιμάς», « Ή  ιστο
ρία τού ποδοσφαίρου», « ΤΙ εγκυκλοπαί
δεια τών άπορρυπαντικών», καί «Τό Αλ
μανάκ τού σύγχρονου εργενη».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 46
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A. GRESST MORISON
Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου

Π οσον παράδοξον είναι τό γεγο
νός ότι εις τάς άναριθμήτους 
ποικιλίας των ζώων, τόσον 

εκείνων τα όποια ζοϋν τώρα όσον καί 
εκείνων τά όποια έξηφανίσθησαν, μέ- 
χρις δτου φθάσωμεν εις τον άνθρω
πον, δεν συναντώ μεν, παρά όλίγας μό
νον μαρτυρίας διανοητικότητος, εκτός 
τον ένστικτου. Κανένα ζώον δεν άφη
σε τεκμήριον τής ικανότητάς του να 
κνβιση ένα /αθον ή να μέτρηση έως 
τό 10 ή νάέννοή την έννοιαν τοϋ 10.

Είς την ποικιλίαν τής Δημιουρ
γίας πολ.λ,α δημιουργήματα έφθασαν 
νά παρουσιάσουν μερικός μορφάς έν
στικτον εις υψηλόν επίπεδον, διανοη
τικότητα η ειρμόν. 'Η  σφήκα συλ
λαμβάνει την ακρίδα, σκάπτει μίαν 
οπήν ̂ εις την γήν, κεντά την ακρίδα 
εις το σημεΐον ακριβώς πού χρειάζε
ται ώστε νά τής έπιφέρη μεν αναι
σθησίαν αλ.λα και νά την άφήση νά 
ζή ' ωσάν ένα είδος διατηρημένου 
κρέατος. Η  σφήκα τοποθετεί τά 
αύγα της ακριβώς εις την κατάλλη
λον θεσιν, επάνω εις τό έντομον 
αυτό,  ̂ίσως χωρίς νά γνωρίζη δτι, 
όταν εκκαλαφθοϋν τά παιδιά της θά 
ήμποροϋν νά τρέφωνται άπό αυτό 
χωρίς να το φονενσουν, πράγμα τό 
οποίον θα ητο ολεθριον δι αυτά. Καί 
το εκαμε αντο πολω σωστά ή σφήκα, 
τοσον την πρώτην φοράν δσον καί

κάθε φοράν, άλλως δεν θά νπήρχον 
σφήκες. Ή  επιστήμη αδυνατεί νά 
έξηγήση αυτό τό μυστήριον, τό ό
ποιον εν τούτοις δεν ή μπορεί νά 
άποδοθή εις την τύχην. Ή  σφήκα 
σκεπάζει μιαν οπήν είς τήν γήν, 
φεύγει εύθυμη, καί αποθνήσκει. Ού
τε αυτή ούτε οί πρόγονοί της έκαμαν 
συλ.λ.ογισμους ποτέ επάνω είς τήν 
μέθοδον αυτήν, ούτε γνωρίζει τί 
συμβαίνει είς τό σπέρμα της ούτε δτι 
υπάρχει καν σπέρμα. ’Αγνοεί ακό
μη δτι είργάσθη καί έζησε τήν ζωήν 
της χάριν τής διατηρήσεως τοϋ εί
δους. Αι μελισσαι και οι μύρμηγκες 
φαίνονται δτι εννοούν πώς νά οργα
νώσουν καί νά κυβερνούν τον εαυτόν 
των. "Εχουν τούς στρατιώτας των, 
έχουν εργατας και δούλ.ους καί κη
φήνας. "Αν σηκώσετε ένα κομμάτι 
ήλεκτρου είς τήν ακτήν τής Βαλτι
κής θαλάσσης, ενδέχεται αυτό νά 
περιεχη ενα μυρμηκα φυλακισμένον 
εκεί μέσα προ αμέτρητων χρόνων, θά  
τον εύρήτε νά είναι σχεδόν ακριβές 
πανομοιότυπον ένός μύρμηκος ση
μερινού. Μήπως η έξέλιξις έσταμά- 
τησεν δταν ο μύρμηξ προσηρμόσθη 
είς τό φυσικόν, περιβάλλον του; Μή
πως, πάλιν ό μικρός εγκέφαλος τοϋ 
μύρμηκος ητο υπερβολικά μικρόν 
δργανον διά νά ήμπορή νά άνταπο- 
κριθή εις ενα νψηλοτερον σκοπόν;

Βεβαίως, ο μυρμηξ ως ένα έντομον 
ζών κοινωνικήν ζωήν είχε πολλά 
διδαχθή. Φαίνεται νά έφαομόζη τήν 
θαυμασιαν θεωρίαν τής «μεγίστης 
ωφελ.ειας διά τον μέγιστον αριθμόν» 
με ένα πρωτόγονον τρόπον καί νά 
έξάγη το πρακτικόν της συμπέρασμα, 
όπως μερικοί ιθαγενείς τών ’Ανα
τολικών ’Ινδιών τής παρελθούσης 
γενεάς. Είς μερικά είδη μυρ- 
μήκων, δηλωδή, οί έργάται των άπο- 
θηκεύουν τροφήν άπό μικρούς σπό
ρους διά νά τραφούν οί άλλωι μύρμη- 
κες κατα τον χειμώνα. Οί μνρμηκες 
τότε έγκαθιστοϋν αυτό τό όποιον γνω- 
ρίζομεν ώς άλεστήρι: εκείνοι εξ αυ
τών πού έχουν ανεπτυγμένος γιγαν- 
τιαίας σιαγόνας, κατασκευασμένος 
ειδικώς δια να αλέθουν, παρασκευά
ζουν ̂ την τροφήν τής αποικίας. 
Αυτή είναι ή μόνη άπασχόλησίς των. 
Κατα το φθινοπωρον, οπότε πλέον 
δλοι οί σπόροι έχουν έναποθηκευθή 
είς τήν γήν,^ ή αρχή τής «μεγίστης 
ωφέλειας διά τον μέγιστον αριθμόν» 
απαιτεί νά διατηρηθούν αί προμή- 
θειαι τής τροφής, καί καθώς προβλέ- 
πεται αφθονία «μυλωθρών» άπό τήν 
νέαν γενεάν, οί στρατιώται μύρμη- 
κες, φονεύουν τούς μυλωθρούς μύρ- 
μηκας.

Μερικοί μύρμηκες μέ τήν βοήθειαν 
τοϋ ενστίκτου ?’] διά συλλογισμού (έκ-
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λέξατε δ,τι προτιμάτε) καλλιεργούν 
μήκντας προς τροφήν εις κάτι πού 
ήμπορεϊ νά όνομααθή κήπος μανιτα
ριών, και αιχμαλωτίζουν ώρισμένες 
κάμπιες και παράσιτα φυτών. Τά τε
λευταία αυτά είναι αί αγελάδες 
και αί αίγες των μυρμηκών, από 
έκκρίσεις τών όποιων λαμβάνουν 
ένας είδος μέλλιτος ώς τροφήν. 01 
μύρμηκες αιχμαλωτίζουν καί δια
τηρούν δούλους. Πολλοί εξ αυτών, 
δταν κάμνουν τάς φωλέας των, κό
πτουν τά φύλλα εις ώρισμένον σχή
μα καί ενώ μερικοί έργάται κρατούν 
τά άκρα τών φύλλων εις κατάλληλων 
θέσιν, χρησιμοποιούν νεογνά τά όποια 
κατά τύ στάδιον τής νύμφης έχουν 
την ικανότητα νά παράγουν μετάξι, 
ώς ένα είδος σαΐτας διά νά συρρά- 
ψουν τά φύλλα αυτά. Τό πτωχόν 
νεογνόν ενδέχεται νά χάση την εύκαι- 
ραίν νά κάμη ενα κουκούλι διά τον 
εαυτόν του, αλλά έχει υπηρετήσει 
την κοινότητά του.

Πώς τά άψυχα άτομα καί μόρια 
τής ύλης πού αποτελούν ένα μύρμη- 
κα, θέτουν εις κίνηαιν αύτάς τάς 
περίπλοκους λειτουργίας; Πρέπει 
κάπου νά ύπάρχη Διάνοια.

Μόνον εις τον άνθρωπον έχει άνα- 
πτυχθή ένας εγκέφαλος εις τοιοϋτον

βαθμόν ώστε νά δύναται νά άναπτύσ- 
ση μεγάλην συλλογιστικήν δύνα- 
μιν. Τό ένστικτον ομοιάζει προς 
μίαν μοναδικήν νόταν ενός αυλού 
ώραίαν αλλά περιωρισμένην, ενώ 
6 ανθρώπινος εγκέφαλος περιέχει 
δλες τις νότες δλων τών οργάνων 
τής ορχήστρας. 'Ο άνθρωπος δννα- 
ται νά ουνδιατάξη αυτούς τούς τό
νους καί νά δίδη εις τον κόσμον συμ
φωνίας αί όποϊαι πλησιάζουν τό 
άξιοθαύμαστόν. Μέχρι τής δημιουρ
γίας τού ανθρώπου, ή Πρόνοια δεν 
είχε παρουσιάσει από τούς άρχεγό- 
νους βράχους ένα ζωντανόν δημιούρ
γημα με νούν τόσον εϋστροφον δσον 
τού ανθρώπου. Δυνάμεθα, λοιπόν, 
νά προσβλέψωμεν εις τήν δυνατότητα 
νά έλαβε ό άνθρωπος μίαν σπίθα τής 
Παγκοσμίου Δ ιανοίας ή όποια τον 
καθιστά άνώτατον επί τής γής, 
θαυμαστόν διά τάς ικανότητάς του 
καί αθάνατον κατά τον προορισμόν 
του.

Μέ τούς φυσικούς νόμους καί τήν 
«έξέλιξιν» δεν ήμποροϋμεν νά προ-

Μιά καταπληκτική πράγματι φωτογρα
φία τών έγκεφαλικών λοβών άπό τούς 
όποιους, έν πολλοΐς, έξαρταται ή άνά- 
πτυξις τής ανθρώπινης διανοίας.

χωρήσωμεν περισσότερον. 'Η  ώραι- 
ότης τού πτερώματος ενός πτηνού 
θεωρείται δτι είναι μία έκδήλωσις 
τής έλξεως τού φύλου, καί ώς τοιαυ- 
τη ήμπορεϊ νά έκληφθή. Διά τήν 
ϋπαρξιν δμως τού ανθρώπου ένας 
ώραϊος ζωγραφικός πίναξ δεν είναι 
αναγκαίος. Ή  ϋλη ώς άτομα, πετρώ
ματα ή ύδωρ, ήμπορεϊ νά συντεθή, 
καί εάν τής δοθή ζωή, νά έξελιχθή 
εις άνθροοπον δύνανται δμως άρά γε 
τά στοιχεία αυτά, άφοϋ επιτύχουν 
τελείαν προσαρμογήν προς τό φυ
σικόν περιβάλλον νά προχωρήσουν 
περαιτέρω καί νά παραγάγουν ένα 
μουσικόν ό όποιος νά γράφη νότες 
εις τό χαρτί, νά συγκρατή εις τήν 
μνήμην του τήν ώραίαν σχέσιν των, 
νά κατασκευάζη ένα πιάνο, νά μα- 
γεύη τό άκροατήριον, νά καταγράφη 
τήν έκτέλεσίν του αυτήν επί δίσκων 
έκ πλαστικής συνθετικής ύλης καί 
νά τήν στέλλη γύρω εις τον κόσμον 
δι ενός ραδιοφωνικού σταθμού;

Μερικά ζώα συντονίζουν τάς προ
σπάθειας των, οφείλουν νά τάς συν
τονίζουν διά νά συγκεντρώνουν τρο
φήν καί νά τήν αποθηκεύουν διά τό 
μέλλον, καί κατά πολλούς τρόπους 
πολλαπλασιάζουν τάς προσπάθειας 
των μέ ηνωμένη δράσιν, αλλά δεν 
φαίνεται νά προχωρούν πέραν αυτού,

'Ο άνθρωπος, άπό τό άλλο μέρος, 
έκτισε τάς πυραμίδας διά τού πολ
λαπλασιασμού τής ατομικής του 
δυνάμεως, αλλά άνεκάλυψε καί τον 
μοχλόν, τήν τροχαλίαν, τον τροχόν 
καί τό πύρ. Τά κατοικίδια ζώα τα 
έκαμε υποζύγια καί προσέθεσε τον 
τροχόν του, έπιμηκύνων τοιουτο
τρόπως τά πόδια του καί ένισχύων 
τήν ράχιν του. Κατέκτησε τήν δύνα- 
μιν τών υδατοπτώσεων, τού ατμού, 
τών αερίων καί τού ήλεκτρισμού— 
μεταρέπων τήν διά τών χειρών εργα
σίαν εις άπλούν έλεγχον μηχανισμών 
οι όποιοι είναι τέκνα τού εγκεφάλου 
του. Ή  μετακίνησές τον άπό θέσεως 
εις θέσιν υπερτερεί εις ταχύτητα τήν 
αντιλόπην, καί διά τών πτερύγων 
πόύ έθεσε εις τό άρμα του υπερβαί
νει τήν ταχύτητα τών πτηνών. "Ολα 
αυτά προήλθον άπό μίαν τυχαιαν 
έπενέργειαν τής ύλης;

Ή  ώραιότης φαίνεται σύμφυτος 
εις δλην τήν φύσιν. 'Η  ώραιότης τών 
νεφών, τού ουρανίου τόξου, τού αί
θριου ουρανού, ή εξαιρετική άπόλαυ- 
σις άπό τήν ένατένισιν τών άστέρων, 
ή έπιτέλλουσα σελήνη, ή δύσις τού 
ήλιου καί ή θεαματική δόξα τής 
μεσηβμρίας δημιουργούν έμπνευσιν 
καί προκαλούν συγκλονιστικήν συ- 
γκίνησιν. ' Υπό τό μικροσκόπιον τό
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έλάχιστον ζώον καί τό λεπτότερον 
άνθος παρουσιάζονται στολισμένα 
μέ περισσήν τέχνην, μέ γραμμάς 
ώραιότητος. Αί κρυστάλΛιναι γραμ- 
μαί των στοιχείων και ενώσεων, από 
την νιφάδα τής χιόνος μέχρις άπεί- 
ρως μικροτέρων μορφών, είναι τό
σον θαυμαστώς ακριβείς, ώστε ό 
καλλιτέχνης ήμπορεϊ απλώς να τάς 
μιμηθή ή να τάς συνδυάση. Κάθε 
φυλλον κάθε δένδρου ύγιοϋς είναι 
σχηματισμένον τελείως και τό σχή
μα κάθε φυτοϋ μαρτυρεί γούστο 
προσωπικού χαρακτήρας και έχει 
γραμμάς αληθούς τέχνης. Τά άνθη 
είναι σχηματισμένα μέ χάριν και 
τελείαν μορφήν. Αί περιφέρειαί των 
είναι αληθινά καλλιτεχνήματα σχε- 
<5ίου, ό χρωματισμός των χαριέστα- 
τα κατανεμημένος κα'ι σπανίως, εάν 
ποτέ έρχεται εις άντίθεσιν, κτυπά 
άσχημα.

Ενα τελειον ζώον είναι ένα έργον 
τέχνης και αί κινήσεις του είναι 
πλήρεις άνέσεως καί χάριτος. "Οπου 
ένα δημιούργημα έχει άναπτυχθή 
μέσω αναγκαίας προσαρμογής προς 
το περιβάλλον καί άμύνης, καί φαίνε
ται άνεξήγητον, γίνεται τόσον μονα
δικόν ώστε παρουσιάζεται εις τον 
παρατηρητήν ώς μία αριστοτεχνική

έκφρασις τού παραδόξου. Ή  πράσι
νη πεδιάς, ό ποταμός, τά άψιόωτά 
δένδρα, οι βράχοι καί τά χιονοσκεπή 
ορη προκαλούν βαθεΐαν συγκίνησιν. 
Καί εις αυτήν τήν άπέραντον έκτασιν 
τών καμπυλωτών λοφίσκων τής 
άμμου τής ερήμου υπάρχει χαρά. Τό 
μεγαλοπρεπές κύλισμα τών κυμά
των τού ωκεανού, τό ξέσπασμά των 
εις τάς άκτάς, τό πέταγμα τών πτη
νών, εις τήν θάλασσαν ή κατά τό 
μήκος τής ακτής, εις τήν ζούκλαν 
μέ τούς ταιριασμένους χρωματι
σμούς των, είναι μία πρόκλησις δι 
εκείνον ο όποιος έχει τούς οφθαλ
μούς του διά νά βλέπη καί τον 
εγκέφαλον διά νά άντιλαμβάνεται.
Α ί κινήσεις τών ιχθύων, ό άπαλός 
κυματισμός τής θαλασσίας χλωρίδος 
υπό τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης 
συγκλονίζουν τον νούν τού ανθρώπου 
μέ ένα αίσθημα ρυθμού ό όποιος 
άνταποκρίνεται εις ένα πόθον. 'Η  
Φυσις, έφ’ δσον δέν διαστρέφεται, 
παρουσιάζεται προωρισμένη νά διε- 
γείρη δ,τι ύψηλότερον υπάρχει εντός 
μας, καί νά μάς έμπνέη θαυμασμόν 
προς τήν Ύπερτάτην Διάνοιαν ή 
οποία φαίνεται νά μάς έχη δωρήσει 
το χάρισμα τής ώραιότητος, χά
ρισμα το οποίον μόνον ό άνθρωπος

κατανοεί εις δλην του τήν έκτασιν. 
'Η  ώραιότης ανυψώνει μόνον τον 
άνθρωπον προς τον Δημιουργόν του.

'Ο σκοπός φαίνεται βασικός εις 
δ λα τά πράγματα, από τούς νόμους οι 
όποιοι διέπουν τό Σύμπαν έως τάς 
ενώσεις καί τούς συνδυασμούς τών 
ατόμων τά όποια συντηρούν τήν 
ζωήν μας. Και έαν ακόμη δέν νπάρ- 
χη άλλος σκοπός εις τήν έξέλιξιν από 
τό νά έτοιμάση διά τό πνεύμα μίαν 
υλικήν βάσιν, θά ήτο αυτός καθ' 
εαυτόν ένας καταπληκτικός σκοπός. 
Εάν όεχωμεθα πράγματι δτι υπάρ

χει σκοπος εις δλα τά πράγματα, 
και πιο‘τευωμεν οτι ο άνθρωπος 
είναι σήμερον ή σπουδαιοτέρα έκφαν- 
σις τού σκοπού αυτού, τότε υπό τήν 
έννοιαν αυτήν καί ή επιστημονική 
πίστις δτι τό σώμα τού ανθρώπου 
καί ό μηχανισμός τού εγκεφάλου 
του είναι υλικά θά δύναται νά θεω- 
ρηθή εντελώς ορθή. νΑτομα καί μό
ρια εις τά ζωντανά πλάσματα επι
τυγχάνουν θαυμάσια πράγματα καί 
οικοδομούν θαυμαστούς μηχανι
σμούς. Παρομοιοι δμως μηχανισμοί 
είναι άχρηστοι—έκτος δταν ή διά
νοια τους θετή εις σκόπιμον κίνησιν. 
"Υπάρχει ή ιθύνουσα Διάνοια τήν 
οποίαν η Επιστήμη δέν εξηγεί ούτε 
τολμά νά τήν όνομάση υλικήν.



'Ο ’Ιησούς Χριστός είναι 6 πόλος 
έλξεως πολλών και διαφόρων ερευ
νητών. Είναι τό κέντρο γύρω από 
το όποιο εντελώς διαφορετικοί άν
θρωποι, και με κίνητρα επίσης δια
φορετικά, συνωθούνται. Τό φάσμα 
αυτών πού πλησιάζουν ώς έρευνη- 
ταϊ τον Ίησοϋν καλύπτει δλην την 
κλίμακα, από τον πραγματικά άγιο 
μέχρι τον γνήσια άθεο.

Και αν ακόμη περιορίσωμε αύτό τον 
κύκλο τών άναζητητών τού ’Ιησού 
ανάμεσα στους πιστούς ανθρώπους 
και πάλι είναι δυνατό νά ξεχωρί- 
σωμε μια μεγάλη ποικιλία ανθρώ
πων, από τούς οποίους ό καθένας 
πλησιάζει τον Κύριο κινούμενος 
από κάποια ξεχωριστή, προσωπική 
και ατομική, σκοπιά.

Για τον Ίησούν ψάχνουν π.χ. οι 
Θεολόγοι, οι ’Αρχαιολόγοι, οι Φι
λόλογοι, οι Ιστορικοί, οι Έρμη- 
νευται και άλλοι. ’Ακόμη καί μέσα 
σ’ αύτό τό χώρο τής Θεολογίας 
υπάρχουν τόσες διαφοροποιήσεις 
στην άναζήτησι τού ’Ιησού. Ή  
Θεολογία βεβαίως σαν ’Επιστήμη 
στο σύνολό της καί ατούς επί 
μέρους κλάδους της σκοπό έχει νά 
διδάξη την προς τον Χριστό πίστι 
ατούς ανθρώπους, νά σταθεροποίηση 
καί νά αύξήση μέσα στις ψυχές τών 
ανθρώπων την πίστι αυτή. Παρά 
ταύτα κάθε κλάδος τής Θεολογίας 
ατενίζει τον Ίησούν από ένα ξεχω
ριστό, ιδιαίτερο πρίομα. Ή  Συστη
ματική Θεολογία άαχολεϊται με τό 
δογματικό περιεχόμενο τής χριστια
νικής πίατεως καί προσπαθεί νά 
διατυπώση καί νά περιθριγγώση τά 
δόγματα γύρω από τό Θεανδρικόν 
πρόσωπον τού ’Ιησού. Ή  ’Απολο
γητική έρχεται νά ύπερασπισθή τά 
δόγματα καί νά δικαιώση λογικά 
τό περιεχόμενον τής προς τον Θεόν 
πίστεως. 'Η  Χριστιανική ’Ηθική 
άσχολείται μέ τον κώδικα τής ηθι
κής διδασκαλίας, την όποια παρέ
δωσε στήν ανθρωπότητα ό ’Αρχη
γός τής Πίστεως. Ή  'Ερμηνευτική 
Θεολογία εξετάζει φιλολογικά τά 
ιερά κείμενα πού περιέχουν τήν 
διδαχήν τού Χριστού καί προσπα
θούν νά δώσουν τήν ορθή ερμηνεία 
τών λόγων του. Οί Ιστορικοί ασχο
λούνται μέ τον Υιόν τού Θεού ώς 
ιστορικόν Πρόσωπον, ή Πρακτική

Ζ Ω Τ Η Ρ
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Π αν. ’Α ρχιμανδρίτου  
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Θεολογία όρμάται από τό δικό της 
στόχο κ.ο.κ.

Στο σημείο αύτό είναι πλέον 
απαραίτητη μιά διευκρίνησι. Είναι 
δυνατόν νά είμαι Θεολόγος, νά άσχο- 
λούμε καθημερινώς μέ τον Ίησούν, 
νά ομιλώ καί νά γράφω για τον 
Κύριον, καί δμως στήν ούσία νά 
αγνοώ τον ’Αρχηγό τής Πίστεως 
σάν προσωπικό μου Σωτήρα καί 
Λυτρωτή.

Είναι δηλ. νά είμαι ένας άνθρω
πος αναγκασμένος νά ασχολούμαι 
επαγγελματικά, επιστημονικά, μέ 
τον Ίησούν καί δμως ή καρδιά 
μου νά μη έχη δοκιμάσει τήν γεύσι 
τού Ιησού. ’Άλλος λιγώτερο καί 
άλλος περισσότερο μπορεί νά ό- 
μοιάζωμε μέ τον καταστηματάρχη 
εκείνο πού πωλεΐ εικόνες τού Ιησού 
καί άλλα ιερά σκεύη καί αντικεί
μενα χρήσιμα για τήν λατρεία τού 
Ίηοού καί δμως δέν είναι πιστός 
οπαδός τού Κυρίου. Αύτόν ό Χρι
στός τον ενδιαφέρει εμπορικά. Ή  
ϋπαρξις τού Ιησού τού είναι χρή
σιμη δχι γιά τήν καρδιά του, μά 
γιά τήν τσέπη τον.

rH  γνωριμία τού Χριστού είναι 
μιά απόλυτα προσωπική νπόθεσι. 
Ό  Χριστός είναι πάνω απ’ δλα 
ό Σωτήρ τής άνθρωπότητος. Καί 
οφείλω νά τον άνακαλύψω σάν προ
σωπικό μου Σωτήρα. Αύτού τού 
είδους ή άνακάλυψις είναι μιά ολό
κληρη ιστορία, πάντοτε δμως μιά 
προσωπική γιά κάθε άνθρωπο ιστο
ρία, μιά εντελώς ατομική ύπόθεσι. 
Αύτή ή προσωπική άνακάλυψις τού 
Ιησού Χριστού είναι συγχρόνως καί 
μιά ανεξάντλητη πηγή αύτοπεποι- 
θήσεως. Γεμίζει τήν ανθρώπινη

καρδιά μέ μιά ανέκφραστη γλυκύ- 
τητα καί συγχρόνως μέ μιά άμετα 
κίνητη προσή?Μσι στο αντικείμενο 
πού άνεκάλνψε, δηλ. στον Σωτήρα 
Κύριον. Μπορεί τότε ό άνθρωπος 
νά άναφωνή προς πάσαν κατεύθυν- 
σιν τό «ευρήκαμεν τον Μεσσίαν» τού 
μαθητόύ τού Κυρίου. Μπορεί νά 
άκούη τήν δυσπιστία τών άλλων 
ανθρώπων, τις αμφιβολίες καί τούς 
δισταγμούς των, δμως ή άπάντησις 
πού θά δίδη σέ κάθε περίπτοοσι 
θά είναι σννάρτησις τής εσωτερικής 
του ευφροσύνης από τήν άνακά- 
λυψι τού Χριστού. Θά μπορή νά 
πή σέ κάθε τρίτον αυτό τό περίφημο:
«’Έρχου καί ιδε». ’Έλα καί θά 
πεισθής.

Είναι ανάγκη, αγαπητέ άναγνώ- 
στα, νά γνωρίοωμε έτσι καί ύπ’ 
αυτήν τήν έννοιαν τον Χριστόν. 
Είναι άνάγκη νά παύσωμε κάποτε 
νά γνωρίζωμε τον Χριστό μόνον 
από τις ομολογίες πίστεως καί τις 
μαρτυρίες τών άλλων ανθρώπων. 
Είναι μεγάλη άνάγκη νά λάβωμε 
προσωπικήν α’ίσθησιν τής παρου
σίας τού Χριστού στή ζωή μας, νά 
γευθούμε κι εμείς τό λυτρωτικό 
Του χέρι επάνω στήν ψυχή μας 
καί νά μπορούμε κι εμείς νά πούμε 
κάτι γιά τον Ίησούν στούς άλλους 
άνθρώπους, κάτι άπό τήν προσω
πική μας εμπειρία, κάτι γιά τό 
δικό μας Σωτήρα καί Λυτρωτή.

Γιά νά γίνη δμως αύτό χρειά
ζεται μιά προσωπική άναζήτησι τού 
Κυρίου. Ή  μελέτη τού βίου Του 
ας άποτελή λοιπόν τήν κυριώτερη 
ένασχόλησί μας. Ή  μελέτη τής 
διδασκαλίας Του ας είναι γιά μάς 
τό καθημερινό μας εντρύφημα. «Θέ
λεις νά έννοήσης τελείως καί νά 
άπολαύσης τούς λόγους τού Χρι
στού; Ιδού ό μόνον τρόπος· προ- 
σπάθησον νά σνμμορφώσης τήν ζωήν 
σου προς τήν ζωήν τήν ίδικήν του. 
Είναι βέβαιον, δτι συζητήσεις ύψη- 
λαί δέν κάμνουν τον άνθρωπον άγιον 
καί δίκαιον άλλα ζωή ενάρετος 
κάμνει αύτόν άρεστόν εις τον Θεόν»

’Αγαπητέ άναγνώστα,
Εύρισκόμεθα καί πάλι στήν άρχή 

ενός καινούργιου χρόνου. Ξεκινάμε 
καί πάλι.
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Τό λοιπόν παΐδες μεγάλη φτιάξη ή 
τηλεόραση. Ξέρεις τί πά να πή νά πα
τάς ένα κουμπί καί νά άπολαμβάνης 
θέαμα πίσω άπό μιά πρισμένη γυάλα; 
Ρέ που έφθασε ό κόσμος.... Θυμάμαι 
μιά φορά καί ένα'καιρό όταν είμαστε 
πιστσιρήδες. Ρίχναμε σέ κάτι μόρτες 
άπό δίφραγκο μέχρι τάλλαρο γιά νά 
ίδοΰμε τό Πανόραμα. Τό όποιον κάναμε 
τό βλέφαρο στρείδι πάνω σ’ ένα γυαλί 
—κουμπότρυπα καί κυαλάραμε κάτι φω
τογραφίες ίσαμε ένα γραμματόσημο 
πού δείχνανε τόν Κουταλιανό, τή Γενο- 
βέφα, τά£ δύο Όρφαναί καί άλλα πολλά.
Ένώ τώρα........ Πέφτεις μερικές κα-
φετιές χήνες, παίρνεις τό μηχάνημα 
τό στήνεις σ’ ένα τραπεζάκι, ρεγουλά
ρεις όλα τά κουμπιά του περί τά κα
νάλια καί τά τοιαΰτα, πατάς τό κουμπί, 
άνάβουνε όλα τά γλομπάκια, καί βλέ
πεις θέαμα μέ τή ψυχή σου. Θυμάμαι πέ- 
ρισυ τό χειμώνα όταν άγόρασα τελε- 
όραση. Στεκόμουν μέ τις ώρες βιζαβί 
στό μηχάνημα καί έβλεπα άπό κουκλο
θέατρο μέχρι ρεκλάμες περί τις σαπου- 
νόσκονες. Γιά νά κάνω ήμίχρονο άπό 
τούτο τό στήσιμο περάσανε μήνες.... 
Οχι δηλαδή πώς έμπάφιασα νά κάθωμαι 

άκούνητος, καρεκλάτος καί μέ βλέφαρο 
λέπι, άλλά ένεκα τό φιλότιμο. Τώρα τις 
άλλες ήρθανε κάτι κολλητοί μου άπό 
τή πιάτσα καί μοϋ είπανε:
— Ρέ Θρασύβουλο γιατί τά βράδυα γίνε
σαι τής άφαντης άπό τό γκεζί; Είναι 
άλήθεια ότις έχεις γίνει βιδάτος προστά 
στό μπανιστηροκοΰτι ή μπάς καί σοϋ 
έχει στριμώξει τά κόζα ή κεριά σου;

Τούτες οί κουβέντες πέσανε πάνω μου 
μολύβι άσήκωτο. Άκοϋς έκεϊ ό Θρασύ
βουλος νά γίνη σήριαλ στή κενωνία.... 
Γιαυτό καί τούς ξηγήθηκα όρθά κοφτά: 
—-Ίσα ρέ παλληκαράκια τής άφρας καί 
γώ είμαι άπό κείνα τά παιδιά πού βγή
κανε νωρίς στή πιάτσα άνευ τόν κηδε
μόνα τους.Τόλοιπόν κάντε μπράκ λακριντί 
καί ρουφάτε ήσυχα τ’ αύγό σας γιατί 
έτσι καί άγριέψω θά σάς θρηνήσουνε 
οί ρέγγες....

Θά μοϋ πήτε τώρα ότι τούς βγήκα άσκη
μα. Τούς χρειάζονταν όμως γιατί άλ- 
λοιώς θά λέγανε πώς έγώ είμαι έκεϊνος 
πού έβγαλε τό έργο «Κλειδωμένων τών 
θυρών». Στό φινάλε τής γραφής άνθ
ρωπος τής πίάστας είμαι. Δέν δουλεύω 
είσπράκτορας στή γραμμή Κοροϊδία— 
Κασκαρίκα καί φτοΰ άπό τήν άρχή.
Νομίζω;

Θ ρασύβουλος Κάργας

Η τηλεόρασις; Μά αύτή είναι μία 
άπό τις μεγαλύτερες κατακτήσεις τής 
σύγχρονης τεχνολογίας. Ξέρετε τί σημαί
νει ένας τηλεοπτικός δέκτης;Συνδυασμός 
κινηματογράφου, θεάτρου, ραδιοφώνου, 
έφημερίδος κ.λ.π. Αυτά άρχισα νά έξηγώ 
προχθές στήν άξιαγάπητη γυναικούλα 
μου άλλά έκείνη ούτε πού μέ άφησε νά 
όλοκληρώσω τή σκέψι μου.
—’Εσύ ξέρεις τί σημαίνει νά έχης μιά 
γυναίκα σάν έμένα καί νά τής φέρεσαι 
τόσο βάναυσα; μέ ρώτησε μέ άγανάκτησι 
καί παράπονο μαζί. ’Ακόμη καί στόν 
ύπνο μου δέν μέ άφήνεις νά ήσυχάσω...

Κατάλαβα τί έννοοΰσε καί χαμήλωσα 
τό κεφάλι μου γεμάτος ψυχική συν
τριβή. Λίγα λεπτά πριν ένώ έκείνη 
κοιμόταν έγώ έκανα ένα γενικό ξεσήκω- 
μα στό σαλόνι. Κάποια στιγμή όμως 
έχασα τήν ισορροπία μου καί βρέ
θηκα βαρδύς πλατύς στό πάτωμα. Πε
ριττόν νά σημειώσω ότι άπό τόν δυνα
τό θόρυβο ξύπνησε ή γυναικούλα μου 
καί έξαγριώθηκε τόσο πολύ μαέί μου 
ώστε έπαθε νευρικό κλονισμό. ’Εδώ πού 
τά λέμε καί πριν πέση γιά ΰπνο δέν βρι
σκόταν σέ καλή ψυχική κατάστασι. 
Δέκα χιλιάδες ήταν αύτές πού έχασε 
τό προηγούμενο βράδυ σ’ ένα καρρέ 
στό σπίτι τής κυρίας Τσαρλατάνογλου.
Δέν ήταν άστεΐα........ Έν πάση περι-
πτώσει γιά νά μή ξεφεύγωμε άπό τό κυ
ρίως θέμα, ή τηλεόρασις είναι κάτι 
πού μέ τραβάει πολύ. Δέν άφήνω πρό
γραμμα πού νά μή τό παρακολουθώ. 
’Αλλά έκεϊνα πού μέ γοητεύουν στήν 
κυριολεξία είναι τά ξένα έργα. Ό χ ι 
γιατί τά δικά μας υστερούν άλλά συμ
βαίνει τό έξής : Τά ξένα προβάλλονται 
συνήθως μετά τις δέκα όπότε έχω τε
λειώσει όλες τις δουλειές τού σπιτιού 
καί τά βλέπω άπό τήν άρχή. Ό σο γιά 
τις διαφημίσεις πού είναι καί ή μεγάλη 
μου άδυναμία, δέν συναντώ προβλήματα 
γιατί έπαναλαμβάνονται συνεχώς μέχρι 
τέλους τού προγράμματος. Στις τηλεο
πτικές διαφημίσεις χρωστάω πολλά καί 
αύτό γιατί πάντοτε είμαι είς θέσιν νά 
γνωρίζω τά τελευταία έπιτεύγματα τής 
βιομηχανίας, τής βιοτεχνίας, τής μό
δας κ.λ.π. Γιαυτό άλλως τε ή γυναι
κούλα μου μοΰ έχει έμπιστευθή τήν 
φροντίδα τού νοικοκυριού. Ξέρει έπί 
παραδείγματι ότι είμαι άφθαστος στήν 
έκλογή τού καταλλήλου άπορρυπαντικοΰ 
στόν τρόπο χρήσεώς του κ.λ.π. Μήν 
άκοΰτε, μέ λίγη θέλησι κάθε άνδρας 
μπορεί νά καταπλήξη άκόμη καί τήν 
πιό άφθαστη νοικοκυρά. Καί άς λένε 
οί γυναίκες ότι οί άνδρες είναι πάντα 
άδέξιοι μέσα στό σπίτι. Αύτά.

Υ μέτερος : Ί λ α ρ ίω ν  Σ ύξυλος

χήν αξιότιμε^ κύριε Σωτηράκη οφείλω νά 
σάς διευκρινίσω ότι είμαι λογιστής ίδιω 
ηκής ’Επιχειρήσεως καί όχι ραδιοτεννί- 
της. Οφείλω έπίσης νά σάς συστήσω ό 
πως αποφεύγετε αύτού τού είδους τις έρω- 
τησεις οί όποιες είναι άν όχι βλακώδεις 
τουλάχιστον ασυμβίβαστες γιά έναν άν
θρωπο ήλικίας 68 έτών καί όχι 56 όπωε 
Ισχυρίζεστε σέ όσους δέν σάς γνωρίζουν 
Πώς είπατε; Εννοείτε πώς βλέπω τήν 
τηλεόραση ως θέαμα καί όχι ώς συσκευή; 
Ασφαλώς οχι καθησμένος άνάποδα στήν 

πολυθρόνα όπως ένδεχομένως θά νομί- 
ζετε. . . Ναι βέβαια. ’Εσείς μέ ξέρετε ώι: 
Ευλάμπιο Σουτιδίνη καί όχι ώς Ανάποδο 
Ε λοιπον σας πληροφορώ ότι είμαι καί 
Ανάποδος! Ό ταν δέν μπορώ νά φονέψω 

τα στραβα και τα ανάποδα τού κόσμου πώς 
πρεπει να σταθώ γιά νά άπαλλαγώ άπό τήν 
αηδία που μου προκαλοΰν στό στομάχι· 
Πως είπατε; Διάλεξα άσχημο σχήμα λό
γου για να χαρακτηρίσω τόν έαυτό μου; 
Δεν πειράζει. Εαυτός μου είναι καί άφη- 
σε τον να τον κάνω όπως θέλω έγώ. Δέν 
άνεχομαι όμως να τόν βασανίζουν τρίτοι
Ζ ΚΠηΛΚ ΛυμΛνα· Καί έΡ“ ™ κύ-
σεωΓ-^Λ ζ ^  - έρωτησις περί τηλεορά-
ίύν ν ο ^ σ<?αλως γΐ“ νά Ενοποιήσετε την νοσηρη σας περιέργεΐ(ϊι ·Ε γώ δ
δεν είμαι έξωγηϊνο πλάσμα ούτε κάτι τό 
αξ οπεριεργο. Τέλος πάντων. ’Επειδή συν
ηθίζω να εχω παντα τό θάρρος τής γνώ
μης μου έστω καί άν μοϋ τή ζητούν ^
Χ Η 0 ιτρ0π0 σ3< 'πληροφορώ 
mn Α·ης' ?  τηλεόρασις είναι ένα έξαί-
ν η τ ^ αμαΧ° τανδένφ ιλ°ζενΐ1 στην όθό- 
γαδοηκαλ^Α°σφαΐΡα’ κλωτσόσΨαιρα, μιτου-
γαδοκαλαθοσφαιρα. καννιβάλλους λευ- 

υ χρώματος πού όρύονται μέ τή συνο
δεία μιας φρικτής μουσικής, κακόγου
στες διαφημίσεις, σήριαλ άνοήτου περι-
αύτά ν °υτΚ·λ-π· Κ'λ·π· ' ΥστεΡα “π’ όλα αυτα νομίζω οτι έγινα σαφέστατος. Ά ν
με ρωτήσετε γιατί άφοΰ άπεχθάνομαι όλα 
σχεόον τα τηλεοπτικά προγράμματα δέν 
χω πεταξει ακόμη τό δέκτη στά σκουπί- 

σας πληροφορώ ότι δέν τό έκανα για- 
τι είμαι_ πολιτισμένος καί πρό πάντων 
ηρ μος άνθρωπος. Τό ίδιο συνέβη καί μέ 
σας κύριε Σωτηράκη. ’Ενώ έπρεπε νά σάς 
ξαποστειλω άπό τήν άρχή άντε νά μή πώ 

υ, καθομαι καί δίνω άπαντήσεις στις 
άνόητες έρωτήσεις σας. Γιαυτό καλέ μου 
άνθρωπε κάνε μου τή χάρη καί άφησέ με 
ήσυχο πριν έκραγώ. Ά ντε γιατί καί έγώ 
δέν ξέρω πώς κράτησα τήν ψυχραιμία μου 
τόση ώρα.
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Α Μ Ε Σ Ο Σ  Ε Π Ε Μ Β Α Σ Ι Σ

"ΕΝΣΤΑΝΤΑΝΕ,,

ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ 
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ 
ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

—Άμεσος Έπέμβασις έκεϊ;
— Μάλιστα' όμιλεΐτε παρακαλώ........

_-Έχετε τήν καλωσύνη νά μέ πληροφο
ρήσετε γιά κάτι;
—Ευχαρίστως κύριε....
-Ξέρετε.. ..Μέ άπασχολεΐ ένα σοβαρο 
πρόβλημα. Μοϋ λέτε σας παρακαλώ
πόσο έχει σήμερα ό μήνας, , ,
—ΆφοΟ έπιμένετε σας πληροφορώ οτι Χου σκνίπα, στο μεθύσι να χορευη πάνω
σήμερα έχομε Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου.. .. σ’ ενα τραπέζι. "Υστερα τίποτε............Δο-
— Είστε σίγουρος; κίμασε νά σηκωθή, άλλά ένοιωσε ενα
—’Ασφαλώς θά άστειεύεσθε κύριε. Τέλος άσήκωτο βάρος στό κεφάλι του. Μέ- 
πάντων θέλετε τίποτε άλλο; χρι νά φτάση στήν τουαλέττα, πέρασε
—Κρίμα πού δέν τά καταφέρνετε στις πάνω άπό τά συντρίμμια δυο ανθοδο-
φάρσες...· Λυπάμαι πού θά σάς κλείσω χείων καί ένός λαμπατέρ πού τά είχε
^  άνατρέψει τήν νύχτα καθώς πραγματο-
— Μιά στιγμή παρακαλώ θά σάς έξη- ποιούσε τά άποφασιστικά άλλά άκανό-
γήσω νιστα μεθυσμένα βήματά του. "Οταν συ-
—Τί νά μοϋ έξηγήσετε. Τά αίτια πού σάς νήλθε κάπως, άνεβασε τά ρολλά καί 
παρακινούν νά κάνετε τηλεφωνικές φάρ- παραμέρισε τις κουρτίνες. Ήταν πρωινή 
σες. ώρα, άλλά τί ώρα άκριβώς; 'Υστερα άπό
_-0 χι Ό χι....Δ έν  πρόκειται γιά ενα τηλεφώνημα στό «141» άκουσε πώς
φάρσα Μπορώ νά σάς ρωτήσω κάτι ήταν «οκτώ καί δώδεκα καί σαρανταπέν- 
άκόμη' τε άκριβώς». Καί έκεϊ πού σκεφτόταν

—Σάς άκούω κύριε.... τί δικαιολογία θά έλεγε στό Γραφείο
—Πήτε μου σάς παρακαλώ. Τήν παρα- τ0υ άκουσε κάτι πού τού έκοψε στήν 
μονή τών Χριστουγέννων δέν λένε τά κυριολεξία τά γόνατα. Άπό τήν διπλα- 
Κάλλαντα; νή πολυκατοικία έρχονταν μερικές παι-
—Έ  αύτό τό ξέρουν άκόμη καί τά νήπια.. δικές φωνές πού έλεγαν τά κάλλαντα. 
—Επομένως σήμερα δέν είναι όπως μοϋ Αυτό ήταν! Αμέσως έβγαλε τό συμπέ-
προείπατε 23 άλλά 24 Δεκεμβρίου.... ρασμα ότι κοιμόταν ένα.. ..ήμερονυχτο
—Αφού έπιμένετε άφήστε νά πιστεύετε καί κάτι. Έστησε προσεκτικά τό αυτί
ότι είναι παραμονή Χριστουγέννων. τ0υ. Οί παιδικές φωνές είχαν σταματήσει
-Τίποτε άλλο Κύριε ; Μήπως είχε κάνει λάθος; Πώς όμως θά
—Νά μέ συγχωρεΐτε πού σάς ταλαιπωρώ, μπορούσε νά βεβαιωθή; Ά ν  ρωτούσε,
άλλά πρέπει νά σάς έξηγήσω.... κάποιον αύτό θά ήταν αιτία νάγελάση μαζί
-Κ α ί ό άνθρωπος-ένας έργένης ϊδιω- του. "Ωσπου κάποτε βρήκε τήν σωτήρια
τικόε ύπάλληλος—-έξήγησε: Τό προηγού- λύσι. Θυμήθηκε τον «μαγικό» αριθμό
μενο βράδυ ήταν ένας άπό τούς πρωταγω- 109 τού Κέντρου Αμεσου Επεμβασεως
νιστάς μιας γενναίας κρασοκατανύξεως Αμαρουσίου. Χωρίς χρονοτριβή πήρε
μεταξύ φίλων καί συναδέλφων έν ........... τηλέφωνο καί ύστερα απο την συνομι-
άγαμία πού έγινε σέ γνωστή ταβέρνα λία που ηδη άναφεραμε, απεκαλυψε το 
S  Κάτω Κηφισίας. Περασμένες πάθημά του. Τελικά έπεισθη απο τον 
δύο τό πρωί κατέληξε στό μικρό έρ- τηλεφωνητή Χωροφύλακα οτι ήταν προ- 
γένικο διαμέρισμά του πού τού φαινό- -παραμονή και οχι παραμονή Χριστου-
ταν ότι δένέννοοΰσε νά ...........άκινη- γέννων. Συνεπώς είχε κοιμηθη 5—6
τοποιηθή κάποτε. Άκόμη καί τό κρεβ- ώρες, και αργήσει απο τη δουλειά του
βάτι του τό έβλεπε νά ........σκαμπανε- ένα 45λεπτο περίπου. Οσο για τους
βάζη δεξιά—άριστερά σάν άκυβέρνη- μπόμπιρες τής γειτονιάς^ διεπιστωθη αρ- 
τη σχεδία. "Υστερα άπό «ήρωϊκές» προσ- γότερα άπο τον ίδιο οτι έκαναν μια 
πάθειες κατάφερε νά μπή κατά τό .... «πρόβα—τζενεραλε» έν οψει της έξορ- 
ήμισυ κάτω άπό τις κουβέρτες, γιά να μήσεώς τους απο τα αγρια χαραματα 
παραδοθή στήν συνέχεια σ’ ένα βαθύ τής έπομένης. και «επίμαχης» για την
ύπνο. Πόσες ώρες κοιμήθηκε; Άγνωστον. περίπτωσι παραμονής των Χριστουγεν-
"Οταν κάποτε άνοιξε τά μάτια του ένοιω- νων.... ,  ,
θε σάν νά ξυπνούσε ύστερα άπό μιά
προχειρουργική νάρκωσι. Έρριξε μιά Έορταστικών έπεισοδιων συνεχεία 
ματιά στό ρολόι του άλλά είχε σταμα- Αύτή τή φορά το σενάριο της μικρής 
τήσει άπό τις έξη. Άλλά άπό ποιες έξη; μας ιστορίας γράφτηκε και ταυτοχρο- 
Ό σο γιά τό ξυπνητήρι είχε καί έκεΐνο... νως «γυρίστηκε» έκ του φυσικου με- 
άποκοιμηθή μεταξύ κάποιων δύο μέ δύο ταξύ Αμαρουσίου και Αιγάλεω. 11ρω- 
καί πέντε. Προσπάθησε νά συνδέση ταγωνίστριες : Μιά δυναμική—κατα τα
τόν ..............έαυτό του μέ τά προηγού- φαινόμενα σύζυγος τού συζυγου—γυ-
μενα άλλά τί άτυχία!.... Ή  μνήμη του ναίκα καί μία έξυπηρετική .... Υπηρε- 
είχε καθηλωθή στό ίδιο «θολό» στι- σία μέ λαμπρό παρελθόν καί λαμπρότερο 
γμιότυπο: Θυμόταν συνεχώς τόν έαυτό μέλλον πού «άκούει» στό τηλεφωνι

κό νούμερο 109 καί δέχεται μέ κατανόη- 
σι χιλιάδες κλήσεις όλόκληρο τό 24 
ωρο. Συμπρωταγωνισταί: "Ενα περιπο
λικό, τό πλήρωμά του, καί ό «σπή- 
κερ» τού Κέντρου Αμαρουσίου. Γκέστ
«στάρς» : Ένα ήλικιωμένο ζευγάρι άπό 
τήν Επαρχία. Κομπάρσοι : Πολλοί
αύτόκλητοι..........  περίεργοι Σκηνοθέ
της: Ή  καθημερινή ζωή. Ή  περί ής
ό λόγος έλέω..............συζύγου δυναμική
γυναίκα, άναστάτωσε τήν γειτονιά της 
καί στήν συνέχεια τήν Άμεσο Έπέμ- 
βασι γιατί νομίζετε; Τής φαινόταν άδια- 
νόητο νά κάνη Χριστούγεννα μέ τούς 
γονείς τού συζύγου της πού ήρθαν άπό 
ένα μακρυνό χωριό στά «παιδιά » γιά 
τις χρονιάρες μέρες. Φαίνεται όμως ότι 
είχαν λογαριάσει χωρίς τόν ξενοδόχο, 
πού στήν προκειμένη περίπτωσι ήταν 
ή άπονη νύφη. Αύτήν άκριβώς πού όπως 
θά δούμε στήν συνέχεια άπό λίγο νά
........πληρώσουν μέ μιά έσπευσμένη
καί οπωσδήποτε μειωτική γι’ αύτούς 
κακήν κακώς έπιστροφή στό χωριό. 
Άπό τήν πρώτη στιγμή πού πέρασαν 
τό κατώφλι τού σπιτιού φάνηκε καθαρά 
ή ψυχρότης τής νύφης. Ά ν  καί δέν 
ύπήρχε κανένα κακό προηγούμενο έν 
τούτοις έξεδήλωσε άμέσως τήν άποστρο- 
φή της γιά τούς ένοχλητικούς «χωριά- 
τες». Τώρα άν οί δύο αύτοί βετεράνοι 
άγωνισταί τής γής έζησαν μιά όλόκληρη 
ζωή γεμάτη στερήσεις γιά νά γίνη ό 
γιός τους σπουδαίος μηχανικός, αύτό 
θά μοΰ πήτε είναι μιά άλλη ■ ιστορία. 
"Οσο γιά τόν τελευταίο, αύτός ήταν 
άπλός.... θεατής τών πραγμάτων η 
μάλλον τών σημείων καί τών τεράτων πού 
έκανε ή κατά τά άλλα εύγενεστάτη καί 
στοργική σύζυγός του. Ή  κατάστασις 
έχειροτέρευε. "Ωσπου ένα πρωινό ό 
κύβος έρρίφθη!·.·· Ή  άστοργη νύφη 
έκάλεσε τούς δύο άνεπιθύμητους γι 
αύτήν έπισκέπτες, νά έγκαταλείψουν άμέ
σως τό σπίτι. Θά άποτελοΰσαν βλέπετε 
δύο ζωντανές παραφωνίες γιά τά «ρε
βεγιόν» καί τις έορταστικές έπισκέ- 
ψεις τού κοσμοπολίτικου ζεύγους···· 
’Επειδή δέν ευρισκε άνταπόκρισι, μ’ 
ένα τηλεφώνημα άνέθεσε στήν Αμεσο 
Έπέμβασι νά άναλάβη τό έργο τής «έξώ- 
σεως». Ή  συνέχεια ήταν δραματική. 
Οί άνδρες ένός περιπολικού που κατέ- 
φθασε έπί τόπου, μέ συγκρατημενη 
συγκίνηση άλλά καί άξιοθαυμαστη ύπο- 
μονή, προσπάθησαν νά πείσουν τήν φο
βερή αύτή γυναίκα ότι πρέπει νά άλλαξη 
γνώμη. ’Ανέπτυξαν πολλά καί διάφορα 
έπιχειρήματα, άλλά στάθηκε άδύνατον 
νά τήν μεταπείσουν. Ωσπου  ̂ κάποτε 
ένας Χωρ]λαξ τής έκανε τήν έξήςέρώτησι;

Θά θέλατε μαντάμ νά σάς μεταχειρι- 
σθοΰν κάποτε τά παιδιά σας μέ τόν 
ίδιο τρόπο;

Ή  έρώτησις αύτή καθώς καί ώρισμένες 
άλλες συστάσεις τήν έκαναν νά άλλάξη 
γνώμη. Τί τά θέλετε όμω ς....Ή  γεΰσι· 
τής πίκρας θά συνοδεύη μέχρι τόν τάφο 
τούς δύο αύτούς άτυχους γονείς........
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Κ Ι Ν Η Τ Ο Ι  Δ Ι Α Ρ Ρ Η Κ Τ Ε Σ . . . . Κλοπές «κατ οικονομίαν» ή κλοπές άνάγκης θά πρέπει νά 
όνομασωμε αυτές πού.. ..πραγματοποιούσε ό Α.Δ.Π. Επειδή 
δεν ήθελε ό άνθρωπος νά βαδίζη πεζή, οϋτε καί ταξί νά πληρώνη 
διάλεξε το.. ..ευχάριστο χόμπυ τής κλοπής αύτοκινήτων; πού 
του εδινε την χαρα τού Γιώτα—Χί καί τήν ευχέρεια τής καθη- 
μερινής σχεδον άλλαγής τής μάρκας τού αύτοκινήτου πού 
όδηγούσε. Ο τροπος ένεργείας ήταν άπλός καί σχεδόν στερεό
τυπος Επεσημαινε τά πολυτελή παρκαρισμένα αύτοκίνητα 
και μέ το ειδικό άντικλείδι πού διέθετε γιά κάθε μάρκα τά 
Τ4™ΙΪΕ ,Κατα τΡ°πο ταχυδακτυλουργικό καί άφοΰ καθό-
αέ Λ  Καΐ δνΕσΐ σ™ κάθισμα τού όδηγοΰ ξεκινούσε μ έ.... «πολύ μαρσάρισμα και βαρειά έξάτμησι» γιά τις μά
κρυνες του βόλτες. Στήν συνέχεια τό έγκατέλειπε σ’ ένα ώρ?- 

,ση.μει° ' αφ° υ προηγουμένως άρπαζε δ,τιδήποτε ήταν 
μέσα, άπο μπιμπλο, ωρολόγια τού ταμπλώ καί ραδιόφωνα 
μέχρι χαρτοφύλακες και όδικούς χάρτες. Ό λα  αύτά τά πουλοΰ- 
κπιη,τα°-ν- ! υνεργ-ατη του κλεπταποδόχο-καί μάλιστα σέ τιμή εύ- 
καιριας κρατώντας για τον έαυτό του τούς χαρτοφύλακες καί 
το περιεχόμενό τους. Ύστερα άπό στενή παρακολούθησή
Γ?ηοπ0Ργ“νωνΓττΐ1ς Υποδ]νσΕ“ ζ ’Ασφαλείας Χωροφυλακής 
Προαστειων Πρωτευουσης, ό .. ,.αύτοκινητομανής κλέφτης 
συνεληφθη και όμολόγησε ότι έκλεψε 34 αύτοκίνητα στό ν ’ 
Ν φ 1 εΑ  26 στήν ? · ’Ιωνία> 11 σ^ ν Μεταμόρφωσή Γστήν 

α 5 Κα' 3 στ° κέντρο 'Αθήνας, άπό τά όποια πήρε, ο,τι βρήκε μέσα. Συνολικά έκλεψε καί έγδυσε 78 αύτο 
κινητά μέσα σ’ ένα χρόνο, συγκομιδή δηλαδή κάθε άλλο παρά 
ευκαταφρόνητη. Τι αχαριστία τέλος πάντων διακρίνει αύτούς 
τους άνεκδιηγητους κλέφτες δέν περιγράφεται.. Δέν τούς 
φτανει ότι γίνονται—έστω καί πρόσκαιρα!!!—κάτοχοι πολυ-

V αυτ° κινητων> αλλα συγχρόνως ξεσπούν τάκαταστρο- 
φ" 'α τους ένστικτα πάνω στήν ξένη περιουσία....

Καί τά μηχανουργεία μεταβάλλονται πολλές φορές σέ Τρ 
πεζες με μεγάλο ένεργητικό, πού διαθέτουν καταθέσεις «όψεω 
και «έπι προθεσμία», σέ ρευστό καί σέ είδος, μέσα στά ντο 
-απια, στα συρτάρια καί στά .. ..παντελόνια τού προσωπικό 

Αυτό γινόταν, κατά παράδοση στό μηχανουργείο τού Α. 
στην Θεσσαλονίκη, πράγμα πού είχε έπισημάνει ό Δ I Γ 
διαρρήκτης με πλούσιο παρελθόν, ό όποιος ήταν γνωστι 
απο πα/.αια στήν ’Ασφάλεια καί φυγουράριζε άπό χρόνια σι 
καταστιχα της. Ενα, λοιπόν, άπόγευμα πού τό προσωπικ 
τού Μηχανουργείου ήταν άπασχολημένο ό .. ..φιλαράκος μπί 
κε μέσα και άρχισε αμέσως νά ψάχνη τις τσέπες των κρεμασμ, 
νων στον τοίχο παντελονιών καί νά τις έλαφρύνη άπό τό πολι 
τιμο περιεχόμενό τους. Συγκέντρωσε συνολικά περί τις 60 0C 
δραχμές και έτοιμαζόταν νά φύγη. Δέν πρόλαβε, όμως ν 
στριψη στο πρώτο στενό καί στήν γωνία καραδοκούσε 
Α ρπατηθείς συνάδελφός του Ο.Ι.Α., ό όποιος είχε παρακι 
λουθησει την άπιστία, καθώς καί τήν σκηνή τής κλοπής κ 
ζητούσε το μερίδιό του άπό τήν.. ,.έπιχείρησι ™ΰ ξαφρίαμο 
τος. Τόν «έστρίμωξε», λοιπόν, στό σκοτεινό γωνιακό δροιιάκ 
“  ζητ° 0σε έπίμονα τά μισά. ’Επειδή ό άλλος άρνιότα- 
F , s° παΡαδωση τα λεφτά τής .... δουλιάς του, άρχισε άγριοι 
ξυλοδαρμός «μέχρι τελικής πτώσεως». Ή  γειτονιά πού παρα 
κολουθουσε τήν σκηνή τού γρονθοκοπήματος καί τήν “ ξέ
o \\L l° V ° έ σΤυλ" · καουρπόϊκο θυμήθηκε τό μακρυνό Φ άρ- 
Θυεστ και κατατρομοκρατημένη κάλεσε έπειγόντως τήν Ά αε
Γρν,ΕΛεΡΑασ' \ Εν ΤΑ μεταξύ ε1χαν καταφθάσει όργανα τή, 
διππλ™ ^ σφ,αλειας Θεσσαλονίκης, τά όποια συνέλαβαν τού< 
διαπληκτισμένους, που είχαν μεταβάλλει τόν συνοικιακι 
δρομο σ έ .... «ριγκ» γυμναστηρίου καί τούς όδήγησαν στήι
τ ί ΐ ε ^ Γ  η α  άνάΚΡίσ ΐ’ ΈκεΙ τά εΙπαν δλα καίπαρέδωσα\ λεφτά.. φιφτυ—φιφτυ, τα όποια καί έπεστράφησαν στούς 
κατόχους. Αυτοί πλέον θά άκολουθήσουν τό πεπρωμένο τους 
δπως συμβαίνει σέ παρόμοιες περιπτώσεις, γιαυτΓκαί ας μή 
κατηγορούν κανένα άφού οί ίδιοι «εύθύνονται» γιά τήν Γ  
ταντια τους, που άναμφισβήτητα όφείλεται σέ έλλειψΛλλη- 
λεγγυης, συνεργασίας καί.. ..ειρηνικής συνυπάρξεις

ΚΛΕΦΤΕΣ ΧΩΡΙΣ . . . .  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
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TO.. .  «ΣΑΛΤΟ ΜΟΡΤΑΛΕ» ΤΟΥ ΑΚΡΟΒΑΤΗ

'Υπάρχουν καί στά διαρρηκτικά έπαγγέλματα «έκλεκτικές 
συγγένειες» .. ..Μπορεί δηλαδή ένας Ασυνείδητος «κλειδαράς» 
ή ξυλουργός ή όξυγονοκολλητής ή όποιοσδήποτε τέλος πάντων 
άλλος κακός έπαγγελματίας, νά κάνη κακή χρήσι τών έπαγγελ- 
ματικών του γνώσεων καί νά έξελιχθή σέ διαρρήκτη όλκής. 
Ένας λοιπόν, Ακροβάτης έχει πολύ μεγάλη σχέσι μέ .... 
αιλουροειδείς κινήσεις καί μέ μεγάλα «σάλτο μορτάλε», 
λόγω έπαγγελματικών γνώσεων καί μπορεί συνεπώς νά γίνη 
όχι Απλώς ένας παρακατιανός διαρρήκτης, Αλλά ό «ιθύνων 
νους» ολόκληρης σπείρας. Αύτό, Ακριβώς, συνέβη μέ τόν 
Ακροβάτη Ν.Χ.Μ. ό όποιος μαζί μέ τούς Ν.Θ.Θ. Ε.Σ. καίΙ.Β. 
συγκρότησαν έπικίνδυνη διαρρηκτική συμμορία καί «κτυποΰ. 
σαν» σπίτια, καταστήματα, έξοχικές έπαύλεις καί έκλεβαν 
Αδιάκριτα δ,τιδήποτε έπεφτε στά .. ..χέρια τους. "Αρχιζαν Από 
ραδιόφωνα, κασσετόφωνα, αυτόματους τηλεφωνητές καί 
έφθαναν μέχρι Αλλαντικά, Αλίπαστα, τυριά, ποτά καί άλλα βρώ
σιμα είδη. Γιά ένα όλόκληρο μήνα έκλεβαν χωρίς.. ..κέρδος, 
γιατί όλα τά κλοπιμαία Αξίας 600.000 δραχμών βρέθηκαν Ανέ
παφα καί έπεστράφησαν στούς κατόχους—θύματα!!! Τήν με. 
γαλύτερη, όμως, κλοπή—πού ήταν τό «βατερλώ» καί ή Αρχή 
τοϋ τέλους τους-διέπραξαν σέ ντισκοτέκ τής Κηφισιάς, Απ’ 
όπου σήκωσαν όλόκληρο τό στερεοφωνικό της συγκρότημα 
Αξίας 300.000 δραχμών, σερβίτσια πολυτελείας καί πολλές 
φιάλες «Σκώτς Ούΐσκυ» όλων τών τύπων καί τών ποικιλιών. 
Τήν πλούσια λεία τους φόρτωναν σέ κλεμμένο Ι.Χ. αύτοκίνητο 
μέ πλαστές πινακίδες καί τήν μετέφεραν στό .... κοινόβιο 
δωμάτιο, πού είχαν ένοικιάσει ειδικά γιά τήν περίπτωσι- 
Παρ’ όλες, όμως, τις προφυλάξεις καί τήν μυστικοπάθειά 
τους, κάτι είχαν μυρισθεΐ τά λαγωνικά τής Ύποδ]νσεως 
’Ασφαλείας Χωροφυλακής Προαστείων Πρωτευούσης. "Υ
στερα Από έντατική παρακολούθησι τούς έντόπισαν καί σέ 
μιά Από τις μεταφορές καί τις έκφορτώσεις τής κλεμμένης 
πραμάτιας τούς «τσίμπησαν» μέσα στό... .κοινόβιο, μαζύ μέ 
τήν πλούσια λεία τους. Δέν τούς έσωσε, δυστυχώς, ούτε ό 
Ακροβάτης Αρχηγός, ούτε ο ί... .  σαλτοδορίστικοι Ακροβατι
σμοί του.

ά Τ ν ν ν  ^ τ ι ο Χ ν ι

ΟΙ γιορτές δημιουργούν πολλές υποχρεώσεις. 
Χωρίς νά τό καταλαβαίνω μέ Αναγκάζουν σέ ποι
κίλους έξοπλισμούς. Κάπου κάπου καί σέ μερικές 
Ιδιωτικές πρόβες γιά τΙς έπικείμενες έπισκέψεις.

Μ’ αυτές τΙς συνήθειες δέν ύπάρχει λόγος νά 
δώ τις λεπτομέρειες. Αυτές δέν χρειάζονται διότι 
δλοι είμαστε φίλοι, γνωστοί.

Ή  τελετή κάθε γιορτής Αρχίζει μέ τΙς χειρα
ψίες.

Καλή χρονιά—χειραψία.
Χρόνια σας πολλά—χειραψία.
Καληνύχτα—χειραψία.
Μέχρις έδώ δλα τυπικά καί ώραΐα. Τό θέμα 

μου είναι πώς δίδω ή δέχομαι τήν χειραψία.
Πώς τήν έπιθυμεΐ ό άλλος ή τήν Ανταποδίδει;
Μέ λίγα λόγια δέν γνωρίζω πώς πρέπει νά 

κάνω τις χειραψίες.
Αύτές οΐ σκέψεις καί πολλά έρωτήματα, πολύ 

μέ βασανίζουν τώρα τΙς γιορτές!
Νά σφίγγω θερμά τό χέρι δταν γιορτάζω ή 

δταν γιορτάζουν οΐ άλλοι;
Νά είμαι έγκάρδιος στούς άνδρες πού στό κάτω 

κάτω είναι φίλοι μου ή εύγενής στίς γυναίκες ;
Τί μέ συμφέρει καλλίτερα καί πώς θά είμαι 

Ιπποτικός;
"Οταν έπισκέπτωμαι τούς φίλους ή δταν φεύ

γω νά είμαι πιό διαχυτικός καί μέ λίγη παράταση 
στή χειραψία;

Μήπως είναι καλλίτερα νά σφίγγω τό χέρι 
δυνατά μόνον δταν έγώ γιορτάζω ;

’Αλλά τότε βρίσκομαι σέ άλλο δίλημμα νά 
κάνω τήν χειραψία μέ τά δυό χέρια. Αύτό μήπως 
δέν προβλέπεται άπό τήν καλή συμπεριφορά κά
ποιας γαλλίδας πού τήν έγραψε ;

Άραγε τί νά λένε οΐ άλλοι δταν τούς σφίγγω 
τά δυό χέρια; Καί έάν είναι κυρίες ή δεσποινίδες 
πώς θά μέ χαρακτηρίσουν;

Άπό τόν περασμένο χρόνο δέν ένθυμοΰμαι 
τίποτε. Φαίνεται δτι τά έσβησε δλα ή πρωτοχρο
νιά .

Ούτε τό έπεισόδιο στή δεξίωση θυμούμαι κα
λά, αν καί είχα βάλη αύτΐ νά άκούσω μιά κυρία 
τί έλεγε στόν κύριο πού τήν χαιρέτησε μέ τά δυό 
χέρια,σφιχτά. Μόνον δτι σάν νά ντράπηκα τότε!

. . . Καί έπειδή βρίσκομαι σέ δύσκολη θέση 
νά Αποφασίσω πώς θά σας χαιρετήσω διά χειρα
ψίας, όλόψυχα σας εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 
καί ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

____________________  ΣΕΡΓΙΟΣ —
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ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
Η πρώτη μας «έξ άποστάσεως» 

γνωριμία με τον συνάδελφο ποιητή 
καί χρονογράφο κ. Φάνη Καπό- 
πουλο έγινε «μέσω τρίτων». Οί 
«τρίτοι» αύτοί ήταν δύο κείμενα. 
Το ενα άνήκει σέ γνωστή εφημε
ρίδα του Πειραιώς ή όποια έγραφε 
τα έξης:

« Ή  Χ ω ροφ υλα κ ή  μας κατά τά  
τελευτα ία  χ ρ ό ν ια , έκτός από τή ν με— 
τα μ όρ φ ω σ ί της σέ π ολ ιτ ισ μ ένο  Σ ώ μα  
ά σ φ α λ εία ς  καί τ ά ξ ε ω ς , έ χ ε ι  κάνει 
κυριολεκ τικ ώ ς άλματα  καί εις παραλ
λ ή λους τομ είς  τοϋ κ οινω νικ ού  μας 
βίου  , όπ ω ς είνα ι ό α θ λη τισ μ ός , ή μου
σ ικ ή , ή λ ο γ ο τ ε χ ν ία , κ .λ .π  . , χω ρ ίς  
τούτο  νά  γ ίνετα ι εις βάρος της κυρίας 
άποστολή ς της . Ο ΰτω — καί εις τόν  
τομέα τού έμμέτρου λόγου  — έχ ε ι νά  
έπιδείξη  π ο λλ ο ύ ς  ποιη τάς .Κ ορυφ αίος  
όμω ς είνα ι ό κ . Φ άνης Κ α πόπουλος  
τό π ο ιη τικ όν έργον τού όποιου θά προ- 
β ά λω μ εν σ υντόμ ω ς μέ τήν άρ μ όζου-  
σαν εύ φ η μ ο ν κ ρ ιτ ικ ή ν» .

Τό δεύτερο κείμενο έχει έμμε
τρη μορφή καί εύθυμη διάθεσι.

'Υπομοίραρχος

ο rw
Ποιητής V
' ° Ρ
Λογοτέχνης
Ό
"Ανθρωπος _ 7

εποχή αύτή υπηρετούσε στην Μυ
τιλήνη συλλέξαμε τις πληροφο
ρίες μας άπό τόν υπηρεσιακό του 
φακελλο τόν κύκλο των φίλων ή 
συνεργατών του καθώς καί διά
φορες εφημερίδες. Έ τσ ι κατορθώ
σαμε νά μάθωμε τά έξης : Ό  συ-

I ράφτηκε^απο γνωστό ποιητη ακού- νάδελφος άρχισε νά άσχολήται μέ
στηκε για πρώτη φορά σέ συνε- 
στίασι λογοτεχνών καί είδε τό 
φώς τής δημοσιότητος άπό τις 
στήλες ένημερωτικοϋ Δελτίου μέ 
ειδήσεις καί σχόλια άπό τόν κόσμο 
τών γραμμάτων καί τών τεχνών. 
Στην λογοτεχνική συνεστίασι πού 
προαναφέρομε ό ποιητής άφοΰ έχαι- 
ρέτησε καί έσατύρισε μέ λεπτό χιοΰ

την λογοτεχνία και είδικώτερα μέ 
την ποίησι άπό τόν καιρό πού φοι
τούσε στις τελευταίες τάξεις τού 
Γυμνασίου Διαβολιτσίου Μεσση
νίας. Στην συνέχεια ως νεαρός Ύ - 
παξιωματικόι: καί φοιτητής τής
Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανε
πιστήμιου Αθηνών άρχισε νά δη- 
μοσιευη τα πρώτα του ποιήματα

μορ τους κ.κ. 1 εωρ. Αθανασιάσην — πού ήταν έμπνευσμένα άπό τούς 
Δοβαν, Ά γγελον Τερζάκην, Χρήστον κατοχικούς καί μετακατοχικούς
Σολομωνιδην, Πέτρον Χάρην, Ά ν- άγώνες τής Χωροφυλακής καθώς
όρεαν Καραντωνην, I. Μ. Παναγιω- καί τις «δεύτερες πατρίδες» του
τοπουλον, Αποστολον Μαγγανά 
ρην, Δημήτριον Σιατόπουλον κ.λ.π. 
γιά τόν σημερινό φιλοξενούμενο τών 
«Γνωριμιών» άφιέρωσε τό άκό- 
λουθο τετράστιχο :

όπως άποκαλεϊ άνέκαθεν τά μέρη 
εκείνα δπου τόν φέρνει κάθε φορά 
τό ύπηρεσιακό καθήκον. Ά πό  τότε 
και μέχρι σήμερα ό Υπομοίραρ
χος κ. Καπόπουλος έχει δημοσιεύ-

«Χ αΐρ ε Κ α π όπ ουλε άνθρω πε τού  π νεύ μ α τος  κι άκόμα  
πού  εις της Χ ω ροφ υλα κ ή ς άνήκεις τό άξιον Σ ώ μ α . . . . 
πού  δ ίχω ς  νά  π αραμ ελείς σ υ λ λή ψ εις  κακοποιώ ν  
σέ ά π α σ χο λ ο ΰ νε  π ιό  π ολύ  σ υ λ λ ή ψ ε ις . . . ιδ εώ ν . . .» .

Τ ^'α ^υο °ήτα δημοσιεύματα όπως σει δακάδες πονήματα καί έκα- 
ηταν φυσικό μάς παρεκίνησαν νά τοντάδες χρονογραφήματα σέ πολ- 
ασχοληθοΰμε με το έργο τού συνα- λά περιοδικά καί άκόμη περισσό- 
δελφου. Καί επειδή έκεϊνος τήν σότερες έφημερίδες. Ά λλοτε μέ

τήν ύπογραφή του καί άλλοτε 
μέ τήν ένδειξι Φα—Κος» καί 
«Φα—Κα». Ή  . . . .  πολυπρόσωπη 
αύτή παρουσία τοϋ φιλοξενουμέ- 
νου μας ήταν τό ίδιο πάντα έπι- 
τυχημένη. ’Έ τσι πού νά νομίζη 
κανείς ότι είχε σχέσι μέ τρία δια
φορετικά πρόσωπα. Ε π ’ αύτοϋ έχο
με νά σημειώσωμε τό έξής χαρα
κτηριστικό : 'Η  εκλεκτή ποιήτρια
κυρία Αντιγόνη Γαλανάκη — Βουρ- 
λέκη άγνοώντας τό πρόσωπο πού 
κρυβόταν κάτω άπό τό ψευδώνυ
μο «Φα—Κος» είχε δηλώσει 
κάποτε σ ένα δημοσιογράφο : «'Ο 
Φάνης Καπόπουλος είναι εξαιρε
τικός ποιητής. Τόν παρακολουθώ 
καί τόν έχω ξεχωρίσει. Τό ίδιο 
θα πώ και γιά τόν χρονον ράφο 
«Φα—Κος». Ή  εγκωμιαστική αύ
τή κριτική έγινε τό 1970 όταν ό 
κ. Καποπουλος ήταν ό άνώνυμος 
καί μόνιμος χρονογράφος στην 
Εφημερίδα τής Κορίνθου» καί πα
ράλληλα ό έπώνυμος στιχουργος 
καί πανταχοϋ παρών σέ κάθε πνευ
ματική έκδήλωσι στήν ομορφη αύ
τή Πελοποννησιακή πόλι. "Οπως 
άλωστε έγραψε γνωστός Κορίν- 
θιος δημοσιογράφος καί λογο- 
τεΖνήζ· « Ό  Φάνης Καπόπουλος 
υπήρξε ό κορυφαίος μιας πνευμα
τικής παρέας. Αστείρευτη πηγή 
πού όλοι κρεμόμαστε άπό τούς
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κρουνούς της. Πέρα άπο την ποίησι 
στην όποια διακρίνεται εχει Η-1·® 
θαυμάσια έπίδοσι στο χρονογρά
φημά καί τον πεζό λογο. Και 
για τά δύο αυτά πνευματικά 
προσόντα έχει επισύρει την βα- 
θειά έκτίμησι τής πόλης μας. Καί 
δέν άπέκτησε τήν έκτίμησι μόνον 
άλλά καί την άγάπη της  ̂ γιατί 
είχε τό χάρισμα να είναι προ πάν
των άνθρωπος....»· 'Όλα αυτα 
περιέχονται σέ μιά εμπεριστατω
μένη κριτική μελέτη γιά τό έργο του 
κ. Καποπούλου όταν έκεΐνος είχε 
μετατεθή άπό τήν Κόριθνο στην 
Μυτιλήνη. ’Αλλά καί στήν τε
λευταία αυτή «δεύτερη πατρίδα» 
του δέν έπαψε νά άσχολήται μέ 
τήν ποίησι καί τήν πεζογραφία. 
Οί εφημερίδες «Δημοκράτης», «Λε
σβιακός Κήρυξ» καί «Πολιτικά» 
έφιλοξένησαν κατά καιρούς ωραιό
τατα έμμετρα καί πεζά έργα του. 
Έ ξ  άλλου στήν «Συντροφιά Λό
γου καί τέχνης» τής Μυτιλήνης 
ακούστηκαν μέ ένδιαφέρον διά- 
φορεε εισηγήσεις του άναφορικα 
μέ τήν ποίησι τήν προοπτική των 
σημερινών ποιητών τήν έπίδρα- 
σί τους πάνω στήν εποχή μας κ.λ.π. 
Τήν ΐδια εποχή, τέσσερα ποιήματά 
του μέ τίτλο «Νυμφίος» «’Ιούδας» 
«Βηθλεέμ» καί «Χριστούγεννα» 
δημοσιεύθηκαν στήν πεντάτομη 
«Θρησκευτική ’Ανθολογία Ποιη- 
σεως» Μία άληθινά μνημειώδη εκ- 
δοσι φροντισμένη από τον Καθη
γητή Θεολογίας καί λογοτέχνη κ. 
Σήφην Κάλλιαν πού έκυκλοφό- 
ρησε στήν ’Αθήνα καί τήν Νέα 
'Τόρκη μέ πρόλογο τοϋ ’Αρχιε
πισκόπου ’Αμερικής κ. Ιάκωβου 
καί Εκατοντάδες θρησκευτικά ποιή
ματα 750 περίπου ποιητών καί 
ποιητριών τής Ελλάδος απο το 
1453 μέχρι τό 1972. Μεταφέρομε 
έδώ ένα τετράστιχο άπό τό ποί
ημά του «Βηθλεέμ».

Τήν Βηθλεέμ μή τήν ζήτας μακρυά  
σου άν είσαι Χ ριστιανός π ισ τ ό ς . Φ ά -  
τνη καί σϋ νά  κάμης τήν καρδιά σου 
νά κατοικήση ό Χ ριστός . . .

’Ανέκαθεν ό κ. Καπόπουλος άκο- 
λουθεΐ τά παραδοσιακά μέτρα. Τό 
«γιατί» τό άκούσαμε προ ήμερών 
άπό τον ΐδιο (υπηρετεί ήδη στήν 
’Αθήνα) όταν τον έπισκεφθήκαμε 
στο Γραφείο του. Σέ έρωτησι μας 
γιατί είναι θιασιώτης τοϋ παρα
δοσιακού στίχου μάς είπε τά εξής :

— Προτιμώ τά ποιήματα μέ τήν 
κάποια τεχνική επεξεργασία τοϋ

Συνέχεια εις τήν σελ. 64

ε π ο χ ι α κ ά οι
"ΧΩΡΙΑΤΟΑΙΤΟΙ II

Όπως είναι γνωστό, ό λεγόμενος «’Αθηναϊκός» πληθυσμός ό όποιος 
κατοικεί μεταξύ Όμονοίας κ α ί.. .  Σχηματαρίου καί άλλων γειτονικών Προ- 
αστιακών συγκροτημάτων, άποτελεΐται άπό έλαχιστους «βέρους» πρωτευ
ουσιάνους καί άσύγκριτα πολλούς «τέως» κατοίκους όρεινών, ήμιορεινών, 
καί πεδινών διαμερισμάτων τής Επικράτειας. Ωστοσο όμως, πολλοί άπό 
τούς τελευταίους, άφοϋ πρώτα έγκληματοϋν κατα τοϋ έαυτοΰ τους ύστερα 
άπό τήν βιαστική καί έντελώς άπρογραμμάτιστη φυγή προς την πρωτεύουσα, 
στήν συνέχεια. . . έγκλιματίζονται όπως νομίζουν γρήγορα στό καινούργιο 
περιβάλλον. Μέ άλλα λόγια δηλαδή, βαίνουν όλοταχώς προς πληρη.. . άπο- 
χωριατοποίησι. Έξωτερικώς τούλάχιστον τά καταφέρνουν περίφημα. Είτε 
αέ τό σύστημα τών δόσεων είτε τοΐς μετρητοΐς, γίνονται άμεσως πίστα άντι- 
γραφα τών Εύρωπαίων άστών. Χάρη στά λογής - λογής «έτοιματζιδικα» πάν
τα είναι προσιτό ένα μοντέρνο ένδυματολογικό σύνολο μέ βάση τό «τζην», 
τό «μπουφάν» καί τό «ζιβάγκο». . .  Οί άνδρες μέ λίγη φαντασία, πολύ μήκος 
μαλλιών καί ύπογενείου, καί όσο τό δυνατόν περισσότερό φάρδος μιας ό- 
ποιουδήποτε χρώματος «καμπάνας» στήν περιοχή τών άστραγαλων. λυνουν 
σωστά τό πρόβλημα τής προσαρμογής τους μέ τήν άπαιτητικη για μοντέρνες 
καί ύπερμοντέρνες έμφανίσεις πρωτεύουσα. Γιά τις γυναίκες τό πραγμα είναι 
άπλούστερο. Ό χ ι γιατί είναι έκ φύσεως φιλάρεσκες και θέλουν να αίσθα- 
νωνται πάντα «έλεύθερες καί ώραΐες», άλλά έπειδή συμβαίνει να έπιβαλλων- 
ται περισσότερο άπό κάθε έποχή στούς άνδρες, τούς όποιους και παρακι
νούν νά έγκαταλείψουν τό χωριό. Ή  έποχή τοϋ «Παράτα βλαχα μου τις πλα
γιές» είναι πλέον μιά μακρυνή άνάμνησις. . . Έξ άλλου ή γυναίκα εχει σή
μερα τήν εύχέρεια νά μοιράζεται μέ τόν άνδρα άπό πορτοφολι και πανταλόνι 
μέχρι. . . κομμωτήριο. Αύτό σημαίνει ότι μοντερνοποιεϊται με άπιστευτη^ευ
κολία. ’Εν πάσει περιπτώσει σήμερα είναι δύσκολο νά ξεχωριση κάνεις ενα 
νέο «τέως» χωριάτη άπό κάποιον συνομήλικό του γνήσιο Αθηναίο. Εξαι
ρούνται βεβαίως έκεΐνοι οί όποιοι θά θεαθοϋν στήν έξοδο ένός Στάθμου ή 
Πρακτορείου μεταφορών ή κάποια άποβάθρα, νά κουβαλάνε ενα τεράστιο 
δέμα μέ άκαλαίσθητο χωριάτικο σχήμα καί «άμπαλλάζ» καί περιεχόμενό 
άπό λάδι μέχρι. . .  τραχανά. Ό λα  τά άντιαισθητικά άλλά τοσο πολύτιμα αυ
τά δέματα έξαφανίζονται βιαστικά στό έσωτερικό κάποιου ταξί. Θά μοϋ πήτε 
ότι ή μεταφορά αύτών τών άντικειμένων άπαγορεύεται μέ τό αστικό λεωφο- 
ρεΐο ή τρόλλεϋ. Περιέργως όμως, ή ίδια τακτική ακολουθείται και άπο έκει- 
νους πού συνοδεύουν ήλικιωμένους ’Επαρχιώτες, οί όποιοι ώς γνωστόν έρ
χονται στήν ’Αθήνα σπανίως γιά δουλειές, σπανιώτερα γιά άναψυχη, καί 
συχνά γιά κάποια ειδική ιατρική παρακολούθησι.

’Αραιά καί ποϋ θά δοϋμε νέο ή νέα μέ μοντέρνα άμφιεσι να συνοδευη 
καθ’ όδόν κάποιον ήλικιωμένο μέ σαφώς χωριάτικο παρουσιαστικό. Καί σχε
δόν ποτέ τά ίδια πρόσωπα νά άπολαμβάνουν μαζί τόν καφέ ή τό γλυκό τους 
σ’ ενα Κεντρικό Ζαχαροπλαστείο μέ μοντέρνα νεανική καί μή πελατεία. 
Οί «χωριατοαστοί» ’Αθηνών καί Προαστίων, αποφεύγουν τό κάθε τι που θα 
προδώση τήν «εύτελή» καταγωγή τους. Παράλληλα Εκδηλώνουν με κάθε 
τρόπο τήν άποστροφή τους γιά τήν «καθυστερημένη» ’Επαρχία. Εφ ω και 
άκοΰμε πολλές φορές διάφορους ειρωνικούς χαρακτηρισμούς απο «Χωρια- 
τοαστούς» γιά «Χωριατοαστίζοντες» ή απλούς χωρικούς. Οπως:
----Αύτός μυρίζει σκέτη ’Επαρχία!. . .
—  Αύτή ντύνεται σάν χωριάτισσα!. . .
—  Νάτα μας! Πονήρεψε καί ό βλάχος!. ..
—  Ά  τό βλαχαδερό! . . .  , .

Ό λα  τά χωριάτικα άποδοκιμάζονται. Ό λα  έκτός άπό τα .. . εγχώρια
προϊόντα πού καταβροχθίζονται άγρίως, όταν μάλιστα είναι «πεσκέσι» από 
τό χωριό. Μέχρι πότε όμως τά γέρικα στην συντριπτική πλειοψηφία γεωρ
γικά χέρια θά τροφοδοτούν έστω καί μέ τό άζημίωτο τούς κάθε ήλικίας και 
νοοτροπίας «Χωριατοαστούς»; Πότε οί ’Επαρχιώτες θά σταματήσουν να 
κατακλύζουν τήν ’Αθήνα μέ σκοπό τήν μόνιμη έγκατάστασι; ’Ασφαλώς κά
ποτε. Κατά τά φαινόμενα όχι άργά. Τόν τελευταίο καιρό καταρτίζονται ει
δικά προγράμματα ώστε πολύ σύντομα ό γεωργός άπό προλετάριος τής γής 
νά γίνη υπολογίσιμος είσοάηματίας. Αύτό όπωσδήποτε θά συμβή. Εκείνο Ο
μως πού πολύ φοβάμαι ότι δέν θά συμβή ποτέ είναι ή έξάλειψις στό μέλλον 
τών «Χωριατοαστών». Αύτοί ύστερα άπό μακροχρόνια παραμονή στήν Α
θήνα λόγω ύπαλληλικής ή σπουδαστικής ΐδιότητος θά αύτοπροβάλλωνται 
μέ καμάρι ώς ’Αθηναίοι περισσότερο καί άπό τή ν .. . ’Ακρόπολη.. .
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ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΛΛΑ. . . . ΤΑΥΡΟΣ

Τά σπίτια παραβιάζονται συνήθως άπό διαρρήκτες καί άλ
λους κακοποιούς του είδους, οί όποιοι κάνουν τήν απρόσκλητη 
και πολύ έπικινδυνη έπίσκεψί τους σέ όλες τις ώρες του εικο
σιτετράωρου, με ιδιαίτερη προτίμησι τις πολύ μικρές μετα
μεσονύκτιες, «που όλα νεκρώνονται καί δέν άκούγεται σκύλου
παοπΟΓ λ·εε· ποιΙ1τήζ· ' 0ταν’ λοιπόν, μιά κατοικία παραβιασθή οχι απο διαρρήκτη, αλλά άπό ένα μεγάλο μαύρο
ταύρο, τα πραγματα είναι έντελώς διαφορετικά, άφοϋ καί' ή 
Αστυνομία ακόμη δεν έχει ευχέρεια αμέσου. . . έπεμβάσεως 

Αυτό ακριβώς συνέβη στό Νιοϋρτζη τής 'Αγγλίας καί όπως 
μα πληροφορείτο σχετικό «τέλεξ» τά πράγματα άποκατα- 
σταθηκαν μονον επειτα άπό δραματική καταδίωξι καί σύλληψι 
του ταυρου απο τήν Αστυνομία. Ό  ταύρος μπήκε τελείως άνε- 
ξελεγκτα στο σπίτι τής κυρίας Φλώρενς Ούώτερς καί άφοΰ 
περασε απο το «λίβιγκ - ρούμ», όπου τά έκανε γυαλιά - καρ
φιά, άνεβηκε στήν σκάλα καί κατέληξε στήν κρεββατοκάμαρα 
τών παιδιών της Μισιζ Φλώρενς, στό όποιο καί έγκατεστάθη 
μέ ολη του την μεγαλοπρεπή άνεσι. Ή  τρομαλέα κυρία, πρό 
του φοβερού θεάματος, κάλεσε κατεσπευσμένα—ποιόν άλλον; 
—την Αστυνομία, ή όποία μέ τήν βοήθειαν τών γειτόνων καί 
του καταφθασαντος έν τώ μεταξύ ιδιοκτήτου τού ταύρου κα- 
τωρθωσαν να συλλαβουν καί νά. . . έκβάλουν τόν άνεπιθύμητον 
πισκεπτην, ό όποιος κάθε άλλο παρά φρόνιμος καί υπάκουος 

ήταν. Φανταζεσθε τήν άγωνία τής καλής κυρίας στό άντίκρυ- 
σμα του γιγαντόσωμου μαύρου ταύρου, πού ήταν. . . θρονια
σμένος μέ όλη του τήν μεγαλοπρέπεια στό κρεββάτι, άπολαμ- 
βανοντας τό άνετο «στρωματέξ» καί τήν ζεστασιά τού περι
βάλλοντος. Να, λοιπόν, πού οί αφηνιασμένοι ταύροι δέν είναι 
μονον έπικινδυνοι έπισκέπτες. . . ύαλοπωλείου, άλλά καί λα
θρόβιοι συνδαιτημόνες μέ ιδιαίτερη προτίμησι τις ζεστές καί 
άνετες κρεββατοκάμαρες.

ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕ. . . . ΣΤΡΙΠ - ΤΗΖ
συγκλονίζεται μέν άπύ ιην  (νιασ, <ήϊ 5pauS “S a'°t'i ;  
πραξεως, άλλα νοιώθει συγχρόνως καί τήν άνάγκη νά γελάση 
ασυγκράτητα απο τά φαιδρά στοιχεία πού τήν διανθίζουν 
Μια τέτοια ακριβώς ληστεία, ά-λά-ϊταλικά έγινε τ ε ί ί τ Ζ
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Αυτός πάλι, σαν έξουσιοδοτημένος πού ήταν άπό τόν άρχηγό 
τους, συγκέντρωσε σε ενα σάκκο όλα τά παπούτσια κ α Λ ά ^  
υπόλοιπα τών παντελονιών καί τά φόρτωσε στό αύτοκίνητό
που είχαν κλεψει γιά τήν περίπτωσι! !—άφοΰ δέ έπιβιβάσθηκε 
το υπολοιπο «γκρούπ» έξαφανίσθηκαν V W v-is· ι *

Ην«Γ Μ  Γ ? 5 ^  κ α ,α "* ζ ί

ΐρετει τελεία τις. . . ληστρικές τους επιδιώξεις.
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Έλέχθη καί άλλοτε: «Τό σφάλλειν άνθρώπινον» καί νομί
ζομε δτι κανείς γιαυτό δέν έχει τήν παραμικρότερη άντίρρησι. 
Θά πρέπει, δμως, τά σφάλματα αυτά νά έξετάζωνται προσεκτι
κά καί άναλόγως τοϋ μεγέθους, τής βαρύτητος καί τοϋ άντι- 
κτύπου τους νά διαχωρίζωνται σέ δύο βασικές κατηγορίες: 
Στά. . . «έπιδερμικά» σφάλματα, δηλαδή τά «συγγνωστά» καί 
στά όδυνηρά, δηλαδή τά «άσύγγνωστα». Σ’ αυτήν τήν δεύτερη 
κατηγορία άνήκει ή περίπτωσις πού συνέβη στις φυλακές τής 
Μέμφιδος των Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής καί συνε- 
τάραξε τήν άμερικανική κοινή γνώμη. Ένας έπικίνδυνος λη
στής Τραπέζης, ό όποιος είχε ξεσηκώσει στην κυριολεξία 
τό ταμεϊον τής Τραπέζης καί συνελήφθη έπειτα άπό δραματική 
καταδίωξι τής ’Αστυνομίας, άφέθηκε έκ λάθους έλεύθερος 
άπό τις φυλακές τής Μέμφιδος, άντί συγκρατουμένου του, ό 
όποιος είχε νά έκτίση όλιγοήμερη μόνον ποινή φυλακίσεως. . . 
Ό  έλαφροποινίτης κρατούμενος άνακρίνεται ήδη έξονυχιστι- 
κά, άντιμετωπίζοντας τήν κατηγορία δτι έβοήθησε τόν λη
στή νά διαφύγη. . . Δυσκολευόμαστε νά πιστέψωμε, δτι ό έλα
φροποινίτης θά έθυσίαζε τήν έλευθερίαν του, γιά νά διευκο- 
λύνη τήν διαφυγήν τοϋ βαρυποινίτη ληστή. Μάλλον, λοιπόν, 
σέ λάθος τών άρμοδίων θά όφείλεται ή άπόλυσίς του, γιαυτό 
καί οί ύπεύθυνοι τών Φυλακών τής Μέμφιδος άντί νά άναζη- 
τοϋν σέ άλλους τις εύθϋνες τής άφρονης ένεργείας τους καί 
συνάμα νά έπιδιώκουν όπωσδήποτε νά. . . κατασκευάσουν έξι- 
λαστήριον θϋμα, άς. . . μέμφωνται μάλλον έαυτούς γιά τήν 
έγκληματική έπιπολαιότητά τους, πού είχε σάν συνέπεια νά 
άνοίχθοϋν διάπλατα οί πόρτες τής Φυλακής, γιά νά φύγη ένας 
ληστής (υψηλής παρακαλώ κλάσεως). . . «έν χορδαϊς καί όρ- 
γάνοις».

ΛΗΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣ. . . . ΣΙΔΕΡΑ

ΤΟ Μ Α Γ Ι Κ Ο . . . .  Κ Ο Υ ΜΠ Ι

Όταν ένας έπαρχιώτης φθάση σέ μιά μεγάλη πόλι, έφευ- 
ρίσκει ένα δικό του τρόπο, γιά νά διευκολύνεται στούς δρό-

ιους καί στις διευθύνσεις πού τόν ένδιαφέρουν. Βάζει ώρισμέ- 
λι χαρακτηριστικά σημάδια στό μυαλό του, τά όποια χρησι
μοποιεί στήν συνέχεια σάν όδηγητικά καί . . . κατευθυντήρια 
ιής κινήσεώς του. Τέτοια σημάδια, ύλικά καί. . . συμβολικά, 
-τοποθέτησε ό άπαχθείς ’Ιταλός Βιομήχανος κ. Τζώρτζιο Μον- 
τέζι, τά όποια ώδήγησαν τούς ’Αστυνομικούς στην συλληψι 
τών άπαγωγέων του στήν Πάδουα, άφοϋ προηγουμένως ή οί- 
κογένειά του κατέβαλε γιά τήν άπελευθέρωσί του το ποσον 
τών τριών έκατομμυρίων δολλαρίων. Τά γεγονότα που έξιστο- 
ροϋνται είναι πραγματικά καί συνθέτουν συγκλονιστική υπο- 
θεσι γιά πρώτης τάξεως άστυνομικό μυθιστόρημα, απο τα πιο 
πρωτοπορειακά τής Άγκάθα Κρίστι. Ό  άτυχης Μοντεζι συνε
λήφθη ένα βράδυ τοϋ περασμένου μηνος, απο πεντε μασκοφο- 
ρους τήν στιγμή πού έμπαινε στό σπίτι του. ΟΙ απαγωγεις 
άφησαν ένα γράμμα στό γραμματοκιβώτιο τής αύλόπορτας και 
ζητοϋσαν 3 έκατομμύρια δολλάρια, σάν λύτρα για την απελευ- 
θέρωσί του. Τά λύτρα κατεβλήθησαν ύστερα απο μια έβδο- 
μάδα καί ό Μοντέζι άφέθηκε έλεύθερος. Στην Αστυνομία 
πού παρουσιάσθηκε, γιά τήν σχετική κατάθεση εδωσε διαφω- 
τιστικά στοιχεία γιά τό κρησφύγετο τών ληστών. Είπε οτι στο 
γειτονικό διαμέρισμα, άπό έκεϊνο που τον είχαν όδηγησει, 
άκούγοταν νά παίζη ένα σαξόφωνο γιά πολλές ώρες κάθε μέρα. 
’Επίσης κατέθεσε, δτι άκριβώς πάνω άπό την πολυκατοικία 
περνούσαν άεροπλάνα πολλές φορές τήν ήμερα και τέλος 
έκανε τήν συνταρακτική άποκάλυψι, δτι μέσα στο στρώμα που 
κοιμόταν είχε κρύψει ένα κουμπί, πού είχε κόψει απο το αδιά
βροχο του. Κατόπιν όλων αύτών τών. . . περιγραφικών άπο- 
καλύψεων ή ’Αστυνομία έρεύνησε δλα τά σπίτια που ήταν γύ
ρω άπό τό άεροδρόμιο τής Πάδουας καί βρήκε το διαμέρισμα, 
στό όποιον έμενε ό «σαξοφωνίστας», πού έκανε τις πολύωρες 
καθημερινές πρόβες. Τά υπόλοιπα ήταν εύκολα. Εντοπίσθηκε 
άμέσως τό διπλανό διαμέρισμα τών 5 «έργενηδων» και άρχ σε 
άμέσως ή πολύωρη έξονυχιστική και έξαντλητικη ανακρισ 
τους Στήν άρχή άρνιόντουσαν τά παντα οί. . . έρκρηδες και 
διαμαρτύρονταν μάλιστα, γιά τήν κακόβουλη συκοφαντία και 
γιά τόν διασυρμό, πού άναιτίως τούς γινόταν. Ελα, όμως, 
πού ό συνοδεύων τούς ’Αστυνομικούς Μοντεζι είχε άφησει 
τό. . . έπισκεπτήριό του στό δωμάτιο τής. . . φιλοξενίας του 
καί τό όποιον δέν ήταν άλλο άπό τό κρυμμένο στό στρώμα
κουμπί . . ,

Τότε καί οί πέντε «έσπασαν» καί σάν καλα και φιλότιμα 
παιδιά τά είπαν δλα καί έπέστρεψαν συνάμα τά λύτρα τής πα
ρανομίας τους. Έχουν βλέπετε καί τά άψυχα τήν. . . άφωνη 
μαρτυρία τους. Ό  βόμβος τών αεροπλάνων, τό σαξόφωνο καί 
τό. . .  κουμπί, ήταν οί άψευδεΐς καί αποκαλυπτικοί μάρτυρες 
τής άπαγωγής. . .
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Τά Χριστούγεννα είναι αναμφισβήτητα ή μεγάλη 
γιορτή των μικρών. Ή  άγάπη του κόσμου για τις 
μικρές αγνές ψυχές, τό έλπιδοφόρο μέλλον τής 
αυριανής κοινωνίας, ξεχειλίζει τις άγιες αύτές ήμέρες 
καί όλοι σπεύδουν νά προσφέρουν, από τό υστέρημά 
τους έστω, ένα μικρό δώρο πού τόσο μεγάλη χαρά θά 
δώση στήν παιδική ψυχή. Ή  Χωροφυλακή πρωτο
πόρος^ όπως πάντα στις κοινωνικές έκδηλώσεις, 
ιδίως όταν αυτές έχουν σχέσι μέ τό παιδί, δέν ήτο 
δυνατόν νά άπουσιάση άπ’ αυτό τό γενικό προσκλη
τήριο τής χαράς καί τής αγάπης. Έτσι μέ μεγάλη 
φροντίδα όλες οι Διοικήσεις Χωροφυλακής διωργά- 
νωσαν στήν έδρα τους παιδικές χριστουγεννιάτικες 
έορτές καί μέ ώραΐα προγράμματα προσέφεραν μιά 
ώραία καί άλησμόνητη ψυχαγωγία μέ διανομή άνα- 
μνηστικών δώρων στά παιδιά τών άνδρών τών διαφό
ρων Υπηρεσιών τής δικαιοδοσίας των. ’Από τήν 
Ρόδο έως τήν Αλεξανδρούπολι καί άπό τήν Κέρκυρα



έως τήν Μυτιλήνη ή ίδια έορταστική ατμόσφαιρα 
έδόνησε τις ψυχές τών παιδιών πού έλαβαν μέρος 
στις έκδηλώσεις αύτές. ’Ιδιαίτερα λαμπρή υπήρξε 
ή παιδική χριστουγεννιάτικη έορτή πού έλαβε χώραν 
στήν αίθουσα δεξιώσεων των Σχολών Χωροφυλακής 
στήν ’Αθήνα πρός τιμήν τών τέκνων τών άνδρών 
Χωροφυλακής πού υπηρετούν στό λεκανοπέδιο 
’Αττικής. Στήν έορτή παρέστη ό ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής 'Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανας, 
οί Α' καί Β’ Ύπαρχηγοί Χωροφυλακής Υποστρά
τηγοι κ.κ. Ε. Κόκκινος καί Π. Καραγιάννης, οί 
Διοικηταί τών Σχολών, ό Δ]ντής ’Αστυνομίας Προα
στίων Πρωτευούσης, πολλοί άλλοι ’Αξιωματικοί 
καί άσφαλώς οί τιμώμενοι μικροί προσκεκλημένοι 
πού ξεπερνοϋσαν τούς πεντακοσίους. Μετά τήν έκτέ- 
λεσιν τού ώραίου έορταστικοϋ προγράμματος ό κ. 
’Αρχηγός Χωροφυλακής διένειμε ίδιοχείρως τά 
δώρα καί ηύχήθη σέ όλους τούς παρευρεθέντας 
ατομικήν καί οικογενειακήν ευτυχίαν.



II
i

Τας μεσημβρινάς ώρας τής 13-12-1974 
στην αίθουσα των τελετών καί διαλέξεων 
της Ε Σ Η Ε Α  (’Ακαδημίας 20, Ά θήναι) 
εγινε η πανηγυρική έναρξι των πνευμα
τικών έκδηλώσεων μέ την ευκαιρία της 
συμπληρώσεως 60 ετών άπό τής ίδρύ- 
σεως της (1914). Στον εορτασμό πα- 
ρεστη ό Πρωθυπουργός κ. Κ. Καραιιαν- 
λής ο αρχηγός τής Ε Κ —ΝΔ κ. Γ . Μαύρος 
ο Υπουργός Προεδρίας κ. Γ . Ράλλης’ 
ο 1 φυπουργός Τύπου κ. Π . Λ αμπρίας’ 
ο_ΙΙροεδρος καί τό Διοικητικό συμβούλιο 

_ Ενωσεως, έκπρόσωποι τοϋ πολι
τικού, πνευματικού, δημοσιογραφικού καί 
καλλιτεχνικού κόσμου καί πλήθος κό
σμου των γραμμάτων καί των τεχνών.

Η  τελετή άρχισε μέ εμπνευσμένη δμι- 
λια τού Προέδρου τής Ε Σ Η Ε Α  κ. Σπ.

Γιαννάτου, ό όποιος άνεφέρθη στό ιστο
ρικό τής ίδρύσεως καί τούς κυριω τέ- 
ρους σταθμούς τής δράσεώς της, καί 
ειονισε, μεταςυ άλλων, τούς αγώ νες τω ν 
Δημοσιογράφω ν γ ια  την ελευθερία καί 
^ν_  επ ικρατησ ι τώ ν δημοκρατικώ ν θε
σμών.  ̂ Έ π ε ιτ α  έλαβε τον λόγο ό 'Υ φ υ
πουργός Τύπου κ. Λ αμ πρίας ό όποιος 
ετονισεν ιδιαίτερα την σημασία τοϋ ρό
λου τώ ν Δημοσιογράφω ν γ ια  τήν προά- 
σπ ισ ι τή ς ελευθεροτυπίας. ’Ε π ίσ η ς  ύπέ- 
μνησεν  ̂ ότι οί Δ ημοσιογράφοι οφεί
λουν^ να ασκούν τό λειτούργημά του'- 
με υπευθυνότητα άντίστοιχη  προς τ ις  
ηυςημενες ευθύνες πού απορρέουν άπό 
τ °> λ ϊι7 ουΡΤημα τους καί να έργασθοΰν 
γ ια  την άνοδο καί τάν έκσυγχρονισμό 
τού λειτουργήματος τω ν μέσα στά

πλαίσια τών απαιτήσεων μιας νέας έπο- 
χης. Μετά τήν ομιλία τού κ. Λαμπρία 
έλαβαν τόν λογον ήγέται τών πολιτικών 
κομμάτων, οι Πρόεδροι, τού Δημοτι- 
ΐ,0 J —'υμβ°νλιου και τού Δικηγορικού 
Συλλόγου^ Αθηνών οϊ όποιοι άπηύθυναν 
χαιρετισμόν προς τήν Έ νω σιν καί έτό- 
νισαν τούς αγώνες, τήν πνευματική 
προσφορά και τήν δρασι τών Ελλήνω ν 
Δημοσιογράφων.

Τήν όργάνωσιν τών έορταστικών εκδη
λώσεων πού τόση επιτυχία  έσημείωσαν, 
εΙΛεν ο γνωστός ποιητής καί Δημοσιο
γράφος κ. Α^οστολος Μαγγανάρης ’Αν
τιπρόεδρος τής Ε Σ Η Ε Α , έπικεφαλής τρι- 
μέλους Επιτροπής.

εύκαιρία αύτή τοϋ έορτασμοΰ 
της ΘΟετηριδος τής Ε Σ Η Ε Α  θεωρούμε
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τΐοΑύνιμη(
τ ίο ν ν ω ν υ α ϊ(

τ ιρ ο π ψ ο ρ ύ {

νω στικο μας κοινό ώ ρισμένα σ το ιχεία  πού 
αναφερονται στήν ιστορία τή ς Ε Σ Η Ε Α  
ιής δημοσιογραφίας καί τή ς π ρ ώ τη ς έμ- 
φανισεω ς τού τύπου ώ ς λειτουργήματος 
στη χω ρά  μας, οσο ο περιω ρισμένος 
χώ ρος τή ς στήλης αύτής επ ιτρέπει.

χ ^  ,?Ipc;>Tr' συστηματική προσπάθεια γιά 
την ιδρυσι έπαγγελματικού Σω ματεί- 
?υ’ fPXtcre τ° 1864 °ταν συστήθηκε 
ο «Σύνδεσμος Δημοσιογράφων» μέ Π ρό
εδρο τον Μ. Καλαποθάκη. Τόν τίτλο 
όμως του πρώτου επαγγελματικού σωμα
τείου διεκδικεΐ « Ή  Έ νω σ ις Ελλήνων 
Δημοσιογράφων» πού ίδρίθηκε στά 1888 
απο τούς συντάκτες τών ήμερησίων έφη- 
μεριδων Αθηνών. Ό  μόνος έπιζών 
αηο τα μέλη της σήμερα είναι ό κ. Εύάγ- 
γελος Μηλιάδης ό όποιος άνήκει στή 
χορεία τών ιδρυτικών μελών τής Ε Σ Η Ε Α  
ή οποία ιδρύθηκε τήν 14-12-1914. Πρό- 
εδρός της έξελέγη τόν ’Ιανουάριο τοϋ 
1915 0( Ιωάννης Κονδυλάκηε. ’Από
το τε , πλέον άρχισε νά λειτουργή ουσια
στικά και κατά νόμο χωρίς διακοπή μέχρι 
σήμερα ή Ε Σ Η Ε Α  σαν σωματείο έπαγ- 
γ=.λματικο. Δια την οικονομικήν ένί- 
σχυσι τών Δημοσιογράφων ό Δημή- 
τριος Χατζόπουλος ίδρυσε τό «Ταμεί- 
ον ’Αλληλοβοήθειας». «Στό Ταμείο αύτό 
κατεθεσαν^ διάφορα χρηματικά πο
σά οσοι από τούς τότε δημοσιογράφους 
ησαν εύποροι όπως ό Παλαμάς, ό Βλά-



Τά πρώτα μέλη τής ΕΣΗΕΑ είς μιαν έκδρομήν τους εις τούς. . .  ’Αμπελο
κήπους.

χος, ό Ξενόπουλος, ό Μελάς πού άφη
σε μέ τόν θάνατόν του (1966) ένα δυ
σαναπλήρωτο κενό για τήν δημο
σιογραφία τοϋ τόπου καί άλλοι εκλε
κτοί δημοσιογράφοι, λογοτέχνες καί μή 
τής γενιάς του. Αυτά μόνον μπορού
με να έκθέσωμε στις λίγες αυτές γραμ
μές άναφορικά μέ τό ιστορικό της ίδρύ- 
σεως της ΕΣΗΕΑ. Για να άντιληφθοϋ- 
με όμως σαφέστερα την προσφορά καί 
τό έργο της στό τόπο μας, είναι άνάγκη 
νά άναφερθοϋμε μέ λίγα λόγια στά όργα
να πού έξέφρασαν τόν παλμό καί τά 
γεγονότα της ύπό μελέτην έποχής δη
λαδή τούς Δημοσιογράφους, τίς ’Εφημε
ρίδες καί τό δημοσιογραφικό έργο τους.

Ή  Δημοσιογραφία τού τόπου μας 
άπό τά πρώτα της βήματα άκολούθησε 
τόν παλμόν, την πείρα καί τίς άνησυ- 
χίες τοϋ Έθνους τόσο κατά τήν περί
οδο της ειρήνης όσο καί κατά τήν διάρ
κεια των πολέμων πού διεξήγαγε τού
το άπό της άνεξαρτησίας του (1828) 
μέχρι σήμερα. Τίς πρώτες ρίζες της 
πρέπει νά άναζητήση ό έρευνητής στό 
πρόσωπο τού έκλεκτοΰ έκπροσώπου της, 
φιλέλληνος καί ήρωος Ίωάννου Μάγερ. 
Είναι ό πρώτος έν Έλλάδι Δημοσιο
γράφος ό όποιος επέτυχε μέ τά «'Ελλη
νικά Χρονικά» πού έξέδιδε νά πλη- 
ροφορήση ύπεύθυνα καί νά νά έξεγείρη 
τό Πανελλήνιο καί τούς Ευρωπαίους 
ύπέρ τού άγώνος γιά την άνεξαρτησία 
της χώρας μας μέ όλα τά δραματικά 
γεγονότα, πού έζησε καί περιέγραψε 
προσωπικά, σάν αύτόπτης μάρτυς καί 
άγωνιστής. ’Επίσης είναι επιτακτική 
άνάγκη νά άναφερθοϋν τουλάχιστον τά 
όνόματα τού Φιλήμωνος, Άντωνιάδη 
καί Φαρμακίδη ώς καί τού Γαβριηλί- 
δη, Καλαποθάκη καί άλλων μεταγε
νεστέρων. Είναι άνδρες οί όποιοι μέ τούς 
σκληρούς άγώνες πού διεξήγαγον, δί
καια θεωρούνται ότι έπαιξαν ρόλο «προ
πομπού» έτσι ώστε νά ριζώση καί έδραιω- 
θή ό τύπος «σάν λειτούργημα» στην 
'Ελλάδα. Γιά νά κάνωμε όμως σοβαρά 
λόγο γιά τόν τύπο καί την δημοσιογρα
φία σάν λειτούργημα καί έπάγγελμα 
πού άρχισε έπίσημα νά ύπάρχη στη χώ
ρα μας, είναι άνάγκη νά άνατρέξωμε 
στά 1874 πού άρχισε τήν κυκλοφορία 
της ή πρώτη έλληνική καθημερινή έφη- 
μερίδα τού Γεωργίου Κορόμηλά μέ τόν 
τίτλο «Έφημερίς» γιά νά άκαλουθήση 
ή έκδοσι τής «Άκροπόλεως» τού Βλάσ
ση Γαβριηλίδη (1896) καί άργότερα 
νά έλθη είς τό φώς τής δημοσιότητος 
«Τό "Αστυ» τού Θ. ’Άννινου. Τά τρία 
αύτά όργανα τού τύπου είχαν μεγαλό
πνοα σχέδια καί παρουσίαζαν δημοσιεύ
ματα πού προκαλοϋσαν πραγματική θύελ
λα καί σεισμούς στήν κοινή γνώμη τής 
έποχής των. Μπορούμε δέ νά πούμε 
ότι ύπήρξαν πράγματι ένα «σχολείο» τό 
όποιον έγαλούχησε καί έμόρφωσε πολ
λούς έπαγγελματίες δημοσιογράφους.

Μία άλλη έφημερίδα πού έγινε αγα
πητή άπό τό κοινό τής έποχής γιά τή 
σάτυρα, τήν παλληκαριά καί τήν μαχη- 
τικότητά της είναι « Ό  Ραμπαγάς» 
τού Κλεάνθη Τριανταφύλλου καί τού 
Βλάσση Γαβριηλίδη πού έκυκλοφόρησε 
στά 1888—1889. Συντάκτες του ύπήρ
ξαν έκλεκτά πνεύματα τής έποχής όπως 
ό Παλαμάς, ό Χοϊδάς, ό ’Άννινος, ό 
Δροσίνης, ό Καμπούρογλου, 6 Παρά
σχος, ό Κουρτίδης, ό Μητσάκης, ό 
Γαβριηλίδης, ό Σουρής κ. ά.

Μέσα στό διάστημα τής τελευταίας

ΙΟΟετίας έδωσαν τό «παρών» διά τού 
τύπου άνθρωποι πού ήσαν πραγματικά 
ύψηλοΰ πνευματικού άναστήματος καί 
έκρίθησαν δόκιμοι έργάται σέ πολλά 
είδη τού λόγου (λογοτεχνία, ποίησις, 
διήγημα, χρονογράφημα, ρεπορτάζ, ιστο
ρία). Καιροί δόξης καί μεγαλείου άλ- 
λά καί χρόνια δραματικά άφησαν άνεξί- 
τηλα τά ίχνη τους στον τόπο αύτό. 
Σέ όλη αυτή τήν χρονική περίοδο άρκετοί 
σέ άριθμό Έλληνες Δημοσιογράφοι άντι- 
μετώπισαν κινδύνους, άγωνίσθηκαν σκλη
ρά, ύπέμειναν μέ θάρρος καί καρ
τερία ό,τι τούς έπεφύλαξε ή έποχή καί 
ή τύχη καί παρέμειναν άφοσιωμένοι 
στό καθήκον τους προς τήν κοινωνία 
καί τήν Πατρίδα.

Οί λειτουργοί τής τετάρτης έξουσίας, 
όπως πολύ ορθά έχαρακτηρίσθη ό τύπος, 
προσέφεραν πολλά στό παρελθόν καί 
ύπηρετοΰν άποδοτικά μέχρι σήμερα στις 
τάξεις τοϋ τύπου, τόν όποιον προσπα
θούν συνεχώς νά προάγουν σέ βαθμό 
τέτοιο πού νά μπορή μέ έπιτυχία νά 
άνταποκρίνεται στις σύγχρονες άπαιτή- 
σεις τών καιρών καί νά συντελή θετικά 
στήν προοδευτική βελτίωσι τής Δημοσίας 
ζωής τού τόπου μας. Διότι άσφαλώς 
οί εύσυνείδητοι αύτοί ύπηρέται τού Δη
μοσιογραφικού καλάμου, γνωρίζουν ότι 
«ό τύπος έγινε πλέον μία κοινωνική άνάγκη 
και είναι δργανον μέ τό όποιο προάγεται 
καί διαδίδεται ό πολιτισμός, σύμφωνα μέ 
όσα άλλοτε έγραφε ό διαπρεπής συνταγ- 
ματολόγος Ν. Σαρίπολος. Ό  δέ «προο
ρισμός καί τό έργον τού τύπου είναι 
ύψηλόν, μέ χαρακτήρα έκπολιτιστικόν 
πού πρέπει νά συντελή είς τήν μόρφωσιν 
τοϋ κοινού καί τήν έξασφάλισιν τών λαϊ
κών έλευθεριών . . . . . .  όπως πολύ ορθά
άναφέρει στό έργο του ό διεθνούς φήμης 
έγκληματολόγος κ. Κ. Γαρδίκας.

Πολλά άξιόλογα πληροφοριακά 
στοιχεία θά εύρη ό έπισκέπτης τής Βι
βλιοθήκης καί τής έκθέσεως — Μουσείου 
Τύπου πού λειτουργεί στό Β’ όροφο τού 
κτιρίου στό όποιο στεγάζονται όλες οί 
ύπηρεσίες τής ΕΣΗΕΑ. Τά πολύτιμα 
αύτά στοιχεία άναφέρονται στή κατά- 
στασι τήν όποιαν εύρήκαν καί άντιμετώ- 
πισαν οί Έλληνες Δημοσιογράφοι τών 
πρώτων χρόνων τής άναδημιουργίας καί 
όργανώσεως τής έθνικής μας ζωής μετά 
τήν άπελευθέρωσιν τής χώρας άπό τόν 
τουρκικό ζυγό.

Ή  ήθική κρίσις πού ύπάρχει σήμερα, 
είναι μία άπόδειξι ύπάρξεως άντινο- 
μιών μέσα στήν κοινωνία μας καί, κατά 
κάποιο τρόπο, αύτή ή κρίσις ύποδηλώ- 
νει ποιοτική βελτίωσι τής κοινής γνώ

μης ή όποια καί προκαλεΐ μέ τή σειρά 
της τήν έμφάνισι τής ήθικής αύτής κρί- 
σεως. Διότι ή Κοινή Γνώμη είναι μία 
αύτοκριτική. Μάχεται δέ συνεχώς γιά 
τήν ήθική κατάπτωσι καί τή στατικό- 
τητα (συνέπεια ήθικής κρίσεως) τού 
«έκάστοτε παρόντος», μέ όδηγό τά 
αιτήματα τής Δυναμικής ήθικής καί 
τής Κοινωνικής δικαιοσύνης γιά τήν 
ποιοτική βελτίωσι καί τήν ώρίμανσί της 
έστω καί αν δέν κατορθώνει πολλές φορές 
νά φθάση στά όρια τής ήθικής καθάρ- 
σεως. Ευχάριστο δέ είναι τό γεγονός 
ότι μέ τήν έννοια τής «ΙΙειθοΰς» πού 
άπομακρύνεται κάθε στοιχείο δεσποτι- 
σμοϋ άπό τήν κοινή συμβίωσι πραγματο
ποιείται ή έξέλιξι τής κοινωνίας πλέον 
άνοδικά καί ποιοτικά καί έτσι συνειδητο
ποιείται καί προάγεται συνεχώς ή έννοια 
τής «’Ελευθερίας».

Μέ τήν προσφορά τού τύπου γιά τήν 
διασφάλισι τής έλευθερίας καί τής πνευ
ματικής έπικοινωνίας έβελτιώθη ποιοτι
κά ή κοινή γνώμη καί έδημιουργήθησαν 
προϋποθέσεις γιά τήν θεμελίωσι τής 
κοινωνικής δικαιοσύνης καί τής άνθρω- 
πίνης άξιοπρεπείας γιά μιά αρμονική 
συνεργασία τών λαών.

Έξόχως εύχάριστον είναι τό γεγονός 
ότι είς τόν τόπο μας καταβάλλονται 
προσπάθειες γιά μία στενή συνεργασία 
μεταξύ τών Δημοσιογράφων καί τών 
’Αστυνομικών οργάνων. Γιά τό θέμα 
μάλιστα αύτό ώργανώθη τελευταία άπό τό 
Άρχηγεΐον Χωρ]κής ειδική έκδήλωσις 
στή Σχολή Χωρ]κής ’Αθηνών πρός ένη- 
μέρωσιν τών εκπροσώπων τύπου έπί 
τού έργου πού έπιτελείται άπό τήν ’Αστυ
νομίαν καί τών προβλημάτων πού άντι- 
μετωπίζουν τά άστυνομικά όργανα κατά 
τήν έκτέλεσι τών καθηκόντων τους. Πα
ρόμοιες έπίσης έκδηλώσεις έπραγματο- 
ποίησαν πολλές άλλες 'Τπηρεσίες Χωρο
φυλακής μέ τούς έκπροσώπους τού τύ
που τής περιοχής των γιά τό θέμα τής 
συσφίξεως τών σχέσεων καί τήν στενω- 
τέρα συνεργασία των μετά τής ’Αστυνο
μίας. ΟΙ εκδηλώσεις αύτές έσημείωσαν 
έπιτυχία καί είχαν εύνοϊκά άποτελέσμα- 
τα καί γιά τίς δυό πλευρές (Τύπον καί 
Χωρ]κήν) γιά μιά καλύτερη καί συστη- 
ματικώτερη μελλοντική μεταξύ των συ
νεργασία. Μέ τήν εύκαιρία τού εορτα
σμού τής 60ής έπετείου τής ΕΣΗΕΑ  
εύχόμαστε είλικρινά έπιτυχία καί πρόοδο 
στό έργο καί τίς έπιδιώξεις της έτσι ώστε 
νά άνταποκριθή ό τύπος έπαρκώς στις 
προσδοκίες τού Έθνους καί τής έλλη- 
νικής κοινωνίας ώς συνέβη καί κατά τό 
παρελθόν.
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Οί νέοι πού έλαβαν μέρος είς τόν περυσινόν διαγωνισμόν έπΐ πανευρω
παϊκού έπιπέδου.

ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Μέ τούς καλύτερους οΙωνούς Αρχισε 
καί συνεχίζεται ή νέα όδηγική χρονιά. 
Χωρίς νά μειωθή τό ένδιαφέρον τους γιά 
τήν Κύπρο, οί νέες κοπέλλες πού άνή- 
κουν σέ αύτή τήν κίνηση ένεργοποιοϋνται 
κάθε μέρα. Ή  ζωή τών 'Ομάδων, οί 
στόχοι τών Κλάδων καί ή προσφορά 
ύπηρεσιών πρός τήν κοινωνία γεμίζουν 
τις 'Οδηγούς μέ νέα ένδιαφέροντα καί 
μεγαλύτερο ένθουσιασμό γιά Αποδοτική 
δουλειά.Στόέπίκεντροτήςέφετεινήςόδηγι- 
κής δραστηριότητος είναιή έξόρμηση τού 
Κλάδου Μεγάλων 'Οδηγών, μέ σύνθημα 
τό «Ύπηρετείν». ’Ακριβώς γιά νά μετα- 
φέρη αύτό τό σύνθημα στά Στελέχη του, 
άλλά καί τις μεγάλες 'Οδηγούς, ό όμώ- 
νυμος Κλάδος έβγαλε ένα φροντισμένο 
καί κατατοπιστικό τεύχος. ’Από τήν ώραία 
εισαγωγή σάς μεταφέρουμε ένα Απόσπα
σμα, πού έξηγεϊ καί τούς σκοπούς τής νέ
ας αυτής Αξιέπαινης πρωτοβουλίας.

«Ζητάτε—Απευθύνεται τό δελτίο στις 
μεγάλες — τήν Ανάληψη εύθύνης Απέ
ναντι στό «σύνολο», ζητάτε νά συνταιριά
σετε τις Αντιθέσεις τού παλιού καί νέου 
κόσμου, άνασταίνοντας τόν αύθορμητι- 
σμό σας καί τήν έννοια τής οίκουμενικό- 
τητος. Αίσθάνεσθε ένεργά μέλη τού κοι
νωνικού συνόλου. Α ίσθάνεσθε τήν Ανάγκη 
προσφοράς «Υπηρεσίας» σέ κάθε μορφή 
πού θά σάς έπιτρέψη νά όλοκληρώσετε 
τόν έαυτό σας, μέσα άπό πολύτιμες έμπει- 
ρίες πού θά συναποκομίσετε. ’Αλλά πόσο 
έτοιμες είστε γι’ αυτό; Είναι ένας στόχος 
πού έχει ίσως μιά άρχή, όμως δέν έχει 
τέλος.

Γύρω λοιπόν άπ’αύτό τό θαυμάσιο σύν
θημα θά κινηθούν οί μεγάλες 'Οδηγοί. 
Οί πρώτες πληροφορίες πού έφθασαν ώς 
έδώ, μαρτυρούν τήν σοβαρότητα καί τήν 
εύθύνη πού διακατέχει τις νέες κοπέλλες.

Ή  'Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 
διενεργεί κάθε χρόνο γιά τή χώρα μας τόν 
Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων πού δι- 
οργανώνεται άπό τήν έταιρεία PHILIPS 
σέ διεθνές έπίπεδο. Σκοπός του είναι νά 
άναδειχθοΰν καί νά ένθαρρυνθοΰν οί νέοι 
μας πού έχουν έπίδοσι καί ικανότητα γιά 
έρευνες έπιστημονικές καί νά γίνη προ
βολή τού έργου των σέ όλη τήν Ευρώπη. 
'Ο Διαγωνισμός αύτός όργανώνεται γιά 
έβδομη φορά άπό τήν ίδια Εταιρεία στό 
τόπο μας καί διενεργεΐται άπό τήν 'Ελλη
νική Μαθηματική Εταιρεία τής όποιας 
Πρόεδρος είναι ό διακεκριμένος Έλλην 
Μαθηματικός κ. Α. Πάλλας. ’Αντικείμε
νό του θά έχη μιά πρωτότυπη ιδέα, μελέτη 
ή έργασία πού νά άναφέρεται στις θετικές 
ή τεχνολ. έπιστήμες(Φυσική-Χημεία, Βιο

λογία, Γεωπονία, Μαθηματικά, ’Ηλεκτρο
λογία, Μηχανολογία, ’Αρχιτεκτονική, 
Κυβερνητική, Ήχολογία κ.λ.π.) ή καί τις 
θεωρητικές πού έχουν πρακτική έφαρμο- 
γή στή σύγχρονη ζωή (π. χ. Κοινωνιολο- 
γία). Σύμφωνα μέ τούς όρους τού Διαγωνι
σμού μπορούν νά μετάσχουν σέ αύτόν νέοι 
καί νέες ή όμάδες νέων σπουδαστών ήλι- 
κίας 12 - 21 έτών. Στήν άπόλυτη προτίμη- 
σι τών διαγωνιζομένων Ανήκει ή έκλογή 
τού θέματος, σύμφωνα μέ όσα άναφέρον- 
ται στούς όρους τού Διαγωνισμού. Οί σχε
τικές έργασίες πρέπει νά άποσταλούν στήν 
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Άθή- 
ναι, ’Ελ. Βενιζέλου 34) μέχρι τής 20-2-75. 
Σέ κάθε έργασία πρέπει νά άναφέρωνται 
όλα τά στοιχεία, ή δΐνσις καί ή είδικότης 
τού διαγωνιζομένου ώς καί ό τίτλος της. 
Οί έργασίες θά κριθοϋν άπό Καθηγητές 
Άνωτάτων Σχολών ή άλλους ειδικούς έ- 
πιστήμονες. Τά Αποτελέσματα τού Δια
γωνισμού θά ανακοινωθούν μέχρι τής 
20-3-1975. Θά βραβευθούν οί (4) πρώτες 
έργασίες μέ τιμητικά διπλώματα καί χρη
ματικά βραβεία τών 10.000, 8.000, 5.000 
καί 4 000 δραχμών Αντίστοιχα μέ τις Α. 
Β, Γ. καί Δ- έργασίες. Οί δύο (2) πρώτοι 
άπό έκείνους πού θά βραβευθούν θά φιλο
ξενηθούν άπό τήν PHILIPS γιά (7) ήμέ- 
ρες στήν 'Ολλανδία όπου ή έργασία των 
θά διαγωνισθή μέ άλλες έργασίες υποψη
φίων γιά τόν Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
τού ίδιου τύπου. Τά πρώτα βραβεία τού 
Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού θά είναι 
τής τάξεως τών 80.000 δραχμών, τά δέ τε
λικά άποτελέσματά του θά Ανακοινωθούν 
μέχρι τέλους Μαΐου.
Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τά θέματα 
αύτά δίνονται στά Γραφεία τήςΕ.Μ.Ε., 
τηλ. 616-532 ή τής Εταιρείας PHILIPS 
τηλ. 915-311 έσωτ. 216 καί 323-5603.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ
Εις τά πλαίσια των έκδηλώσεων τοϋ 

Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» 
έπραγματοποιήθησαν τελευταία διαλέξεις 
άπό έκλεκτούς ανθρώπους τοϋ πνεύματος, 
τής έπιστήμης καί τής τέχνης, ώς καί άλ
λες έκδηλώσεις μορφωτικού καί ψυχαγω
γικού χαρακτήρος (προβολή ταινιών κι
νηματογράφου, έκθέσεις ζωγραφικής κ.ά.) 
’Ιδιαίτερη έπιτυχία έσημείωσε ή τελετή 
πού ώργανώθη τελευταία στή μεγάλη αί
θουσα τού Συλλόγου κατά τήν όποια έπρα- 
γματοποιήθη ή απονομή τών βραβείων 
τού 54ου Καλοκαιρινείου Διαγωνισμού. 
Στό διαγωνισμό αύτό τού Συλλόγου πού 
έληξε τήν 31-7-74 έλαβαν μέρος 65 συγ
γραφείς μέ Ισάριθμα θεατρικά έργα. Ή  
Κριτική Επιτροπή πού άπετελέσθη άπό 
τόν Πρόεδρο τού Φιλολογικού καί ’Αρ
χαιολογικού Τμήματος Καθηγητή κ. Γεώρ 
γιο Ζώρα, τόν έκλεκτό λογοτέχνη κ. 
Χρήστο Σολωμονίδη καί τόν κ. Ν. Ση- 
μηριώτη, άπένειμε σέ έπίσημη τελετή τά 
βραβεία, ένώ άνεγνώσθησαν κατά τή 
διάρκειά της άποσπάσματα τών βραβευ- 
θέντων έργων άπό έκλεκτούς ήθοποιούς. 
Τό Α' βραβείο μέ έπαθλο (20.000) δραχμών 
άπενεμήθη στό έργο «Τό μεγάλο Πρόβλη
μα» (Εύθανασία) τής Κας Σάσας Στρού- 
ζα - Μαργαρίτη.

ΕΠΕΤΥ-
ΧΟΝ
ΕΙΣ
ΑΝΩΤΑ-
ΤΑΣ
ΣΧΟΛΑΣ

Μέσα στά πλαίσια τής προσπάθειας 
μας γιά τήν ένθάρρυνσι, τήν τόνωσι καί 
τήν προβολή γιά μίμησι τών νέων έκεί- 
νων τών οικογενειών τών άνδρών τού 
Σώματος πού έσημείωσαν έπαινετή έπίδο- 
σι καί έπέτυχαν νά είσαχθοϋν σέ Ανώτα
τες Σχολές τής χώρας μας, παραθέτομε με
ρικές άκόμη συμπληρωματικές πληροφο
ρίες. Τά στοιχεία αύτά γιά τήν έπιτυχίαν 
ώρισμένων νέων μας πού περιήλθαν στά 
γραφεία μας είτε άπό τούς ένδιαφερομέ- 
νους ή άπό άλλες πηγές μετά τήν κυκλο
φορία τοϋ τεύχους Δεκεμβρίου 1975 τού 
περιοδικού, κρίνομε χρήσιμο καί ώφέλι- 
μο νά δημοσιεύσωμε στό τρέχον τεύχος. 
Μέσα στις νέες αύτές έπιτυχεΐς έπιδόσεις 
άναφέρεται ό ΨΑΡΡΑΣ Θεόδωρος τοϋ 
’Αντωνίου, (φωτογραφία) υιός Άνθ]ρχου 
έ.ά. πού είσήχθη (7ος) στό Ε.Μ.Π.(Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών) ένώ ίσοβάθμισε 
σέ μονάδες (186) μέ τόν 5ον καί 6ον έπιτυ- 
χόντα τού ίδιου Τμήματος καί έπήρε άρι
στα (20) στή Γεωμετρία, ό ΚΑΤΣΙΚΟ- 
ΝΟΥΡΗΣ Γεώργιος τού Θεοδώρου υιός 
Άνθ]ρχου πού έπέτυχε (25ος) στό Φυσιο- 
γνωστικό Τμήμα τής Φυσικομαθηματικής 
Σχολής ’Αθηνών καί ή "Αννα ΠΕΤΣΑΑΑ 
τού Ευαγγέλου, κόρη Ταξιάρχου Χωρ]κής, 
πού έπέτυχε καί σπουδάζει ήδη στήν ΓΙάν- 
τειο Σχολή (ΠΑΣΠΕ). Συγχαίρομε καί 
πάλι είλικρινά γιά τις επιτυχίες τούς φε- 
ρέλπιδες νέους μας καί τούς ευχόμαστε 
καλή πρόοδο.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τό Γυμνάσιο Θηλέων Κηφισιάς έπρα- 
γματοποίησε κατά τόν περασμένο χρόνο 
διάφορες πολιτιστικές έκδηλώσεις κοι
νωνικού χαρακτήρος. Στά πλαίσια τών 
έκδηλώσεων αύτών έλαβαν χώρα έξ (6) 
διαλέξεις. Επίσης έπραγματοποιήθησαν 
(16) δέκα έξ έπισκέψεις σέ ισάριθμα εύαγή 
Ιδρύματα τής περιοχής ’Αττικής καί άπε- 
στάλησαν δέματα ιματισμού, γραφικής 
ύλης κ. ά.'στό χωριό Πλάτανος —Σπερ- 
χειάδος πού έχει στό παρελθόν υίοθετηθή 
άπό τό Γυμνάσιο καί όπου συχνά μετα
βαίνει άντιπροσωπεία Καθηγητών καί 
Γυμνασιοπαίδων τής Κηφισιάς.

Πολύ έπιτυχία έσημείωσε ή θεατρική 
παράστασι πού έδωσαν τελευταία τελειό- 
φοιτες μαθήτριες τής Έλληνο-Γαλλικής 
Σχολής «'Αγιος ’Ιωσήφ». Μέ τήν παρά- 
στασι αύτή παρουσίασαν τήν κωμωδία 
τού «Σαίξπηρ» ή στρίγγλα πού έγινε 
άρνάκι» μέ σκηνοθεσία τοϋ Μ. Σταματιά- 
δη. "Ελαβαν μέρος συνολικά (15) μαθή
τριες τής Σχολής. Τά έσοδα τής παραστά- 
σεως διετέθησαν γιά τούς πρόσφυγες Έ λ 
ληνες τής Κύπρου. Σκηνή άπό τήν παρά- 
στασι τοϋ θεατρικού έργου είκονίζει ή 
φωτογραφία μας.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Δέκα όκτώ (18) παιδιά ήλικίας 8 - 12 έ- 
τών τής περιοχής Χολαργοϋ ’Αττικής 
έκαναν έρανο μεταξύ τους καί συνεκέν- 
τρωσαν πρόσφατα (2.150) δύο χιλιάδες 
έκατόν πεντήκοντα δραχμές τις όποιες 
κατέθεσαν στό Ύποκ]μα τής Εμπορικής 
Τραπέζης Χολαργοϋ σέ ειδικό λογαρια
σμό γιά τούς Έλληνο Κυπρίους άδελ- 
φούς μας. ’Ασφαλώς είναι άξιοι μιμή- 
σεως οί μικροί αύτοί κατά τήν ήλικία 
«κοινωνικοί έργάτες» στούς όποιους εύ- 
χόμαστε καλή πρόοδο καί συνέχισι τού 
κοινωνικού τους έργου καί σέ άλλους το
μείς καταλλήλου δράσεως γιά τήν παιδι
κή τους ψυχολογία καί ήλικία.

Ύπό τήν αιγίδα τής Χ.Ε.Ν. καί μέ τήν 
συνεργασία τών δημοσίων καί ιδιωτικών 
Σχολείων τής χώρας, είχε συγκεντρωθή 
κατά τό παρελθόν 2μηνον ποσόν (400.700) 
τετρακοσίων' χιλιάδων έπτακοσίων δρα
χμών περίπου ιιέ σκοπό νά άποσταλοϋν 
οικιακής χρήσεως σκεύη σέ οικογένειες 
Ελληνοκυπρίων προσφύγων. Σέ ειδική 
συγκέντρωσι πού έπραγματοποιήθη τε
λευταία μέ συμμετοχή άντιπροσωπειών 
άπό όλα τά συμμετασχόντα στόν έρανο 
σχολεία στά γραφεία τής Χ.Ε.Ν., παρέ- 
στη ή τότε 'Υφυπουργός Κα Γουλανδρή 
καί έξέφρασε τις εύχαριστίες της γιά τήν 
ευγενική αύτή πρωτοβουλία τών μαθητών 
πρός παροχήν βοήθειας εις τούς Κυπρί
ους πρόσφυγες.

•
’Εξαιρετική έπιτυχία έσημείωσε τό «Λο

γοτεχνικό βραδυνό» πού έπραγματοποιή
θη στήν αίθουσα τής Χ.Α.Ν. Θεσσαλο
νίκης μέσα στά πλαίσια τοϋ έορτασμοΰ 
τής «Παγκοσμίου Έβδομάδος Προσευ
χής καί φιλίας» μέ τήν εύγενή φροντίδα 
τού Τμήματος Νέων καί Νεανίδων τής 
Χ.Α.Ν.Θ. Κατά τήν διάρκεια τού βραδυ- 
νοΰ αύτοϋ έγινε διαλεκτική συζήτηση με
ταξύ τών μελών τών 'Ομάδων τού Τμή
ματος τής Δημοσιογραφίας καί τής Λογο
τεχνίας ύπό τήν εύθύνη τής Κας Α. Πα- 
ραφεντίδου μέ θέμα: «Ή φιλία στις άν- 
θρώπινες σχέσεις καί στήν Κοινωνία»,

Μέ ιδιαίτερη χαρά δημοσιεύει ή στήλη 
αύτή πού έπιθυμεΐ νά άσχολείται καί νά 
τονώνη ήθικά τά νιάτα, μερικά άξιόλογα 
στοιχεία γιά νά πληροφορήση τό άναγνω- 
στικό της κοινό—καί κυρίως τούς νέους 
καί τις νέες—μέ κάτι πού μέχρι τώρα άκού- 
σια αγνοούσε. Πρόκειται γιά τρεις μαθή
τριες τής Δ' τάξεως Τμήματος Πρακτικής 
Κατευθύνσεως τού Γυμνασίου Θηλέων Ά 
γιων ’Αναργύρων ’Αττικής οί όποιες έση
μείωσαν άρίστη έπίδοσι στήν Γ' τάξι καί 
φοιτούν τώρα στή Δ’ τάξι τού ίδιου Γ υμνα
σίου στό όποιο καί σπουδάζουν άπό τήν 
άρχική τους έγγραφή καί πού άνήκουν 
στήν μεγάλη οικογένεια τής Χωρ]κής.

Ή  ΚΟΥΛΟΓΙΩΡΓΑ Δήμητρα τού 
’Αντωνίου, κόρη Ένωμ]ρχου έ. ά. έλαβε 
στό άποδεικτικό τής Γ' τάξεως Γυμνασίου 
τόν βαθμόν 19 9] 14 πρώτη (εις τό μέσον 
τής φωτογραφίας), ή ΠΛΑΣΤΡΑ Έρασμία 
τοϋ Αντωνίου, κόρη Άνθ]στοΰ έ. ά. τής 
ιδίας τάξεως μέ τήν πρώτη, έπήρε τό 
άποδεικτικό της μέ βαθμό 19 1]14(άριστε- 
ρά) καί ή ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Ά ννα τού Στε
φάνου, κόρη Συντ]ρχου Χωρ]κής (δεξιά 
στήν φωτογραφία) πού είναι συμμαθητριά 
τους μέ άξιέπαινη έπίσης έπιμέλεια έπί
δοσι καί ήθος, έτυχε τού βαθμού 18 12]14.

Στις έξαίρετες αύτές μαθήτριες έκφρά- 
ζομε «θερμά συγχαρητήρια» καί καλή 
πρόοδο στις έπόμενες σπουδές τους.
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ZYMBOYAFYFl

Είναι σέ όλους γνωστό δτι καθώς περ
νούν  ̂ τα  χρονιά τά αγγεία  του ανθρώπου 
παχύνονται καί σκληρύνονται. Οί αλλοιώ
σεις αυτές γίνονται σιγά σιγά άπό τήν 
μικρή μας ηλικία. ’Αφορούν δλα τά αγγεία 
τ ?^„ σώίχατ°? και είναι γνωστές μέ 
τό δνομα άρτηριοσκλήρωσις.

Η  άρτηριοσκλήρωσις είναι λοιπόν συνυ- 
φασμενη μέ̂  τήν ζωή μας. Ή  ήλικία μας 
φαίνεται άπό τό βαθμό της άρτηριοσκληρώ- 
σεως πού έ'χουν τά  αγγεία  μας. Τά άγ- 
γεϊα  της καρδιάς, τά στεφανιαία άγγεϊα  
όπως λέγονται παθαίνουν και αύτά τις 
αλλοιώσεις της άρτηριοσκληρώσεως καί 
μαλιστα σε μεγαλυτέρα συχνότητα καί 
εντονώτερα άπό τά άλλα άγγεϊα.

Αμεσος συνέπεια της άρτηριοσκληρώ- 
ενός αγγείου είναι ή στένωσις τοϋ 

αυλού του και ή έλάττωσις της έλαστικό- 
τητος του ώστε νά μή μπδρή νά περάση 
μέσα απ αυτό επαρκής ποσότης αίματος. 
Ε τσ ι προκειμένου γιά  τήν καρδιά, περιο

χές που αρδεύονται άπό τέτοια στενωμένα 
αγγεία  δεν παίρνουν δση ποσότητα αίματος 
χρειάζονται γιά  νά λειτουργήσουν καί έ'τσι 
ισχαιμουν. Αυτό γίνεται περισσότερον φα
νερό όταν η καρδιά πρέπει νά δουλέψη πιό 
έντονα, δταν δηλαδή δουλεύουμε σωματικά 
ή πνευματικά. ”Αν αύτή ή έλάττωσις της 
ποσότητος τοϋ προσφερομένου αίματος 
εις τήν συγκεκριμένην περιοχήν γίνη πιό 
μεγάλη καί αν δέν συνοδευθή,άπό δημιουρ- 
για  μυκρών παραπλεύρων άγγειων ή αν 
γίνη απότομα μιά άπόφραξις τοϋ άγγείου 
άπό^ενα θρόμβο αίματος τότε στην περιο
χή εκείνη δέν θά πηγαίνη καθόλου αίμα
07T0I f  ^Χ01̂ 8 τ ° έμφραγμα τοϋ μυο
καρδίου. JTo έμφραγμα λοιπόν της καρδιάς 
γίνεσαι αν κάποιο άγγεϊο άπό τά στεφα
νιαία έπαψε νά τροφοδοτη μέ άρκετή ποσό
τητα αίματος μιά περιοχή της καρδιάς 
αν^ςαρτη ^ως άν αυτό είναι τελείως άποφρα- 
γμένη ή αποφραχθηκε πρόσκαιρα ή είναι 
πολύ στενωμένο. Δέν είναι άπαραίτητο 
δηλαδή τα στεφανιαία άγγεϊα  νά είναι άπο- 
φραγμένα. ’Αντίθετα πολλές φορές βρίσκε
ται Ισχαιμική βλάβη ή έμφραγμα έπί σχε
δόν υγιούς άγγείου. Αύτό μπορεϊ νά γίνη 
σε καποια στιγμή πού οί άνάγκες της καρ
διάς σε αίμα είναι μεγάλες άλλά αύτό δέν 
προσφερεται, λόγω τής άδυναμίας τοϋ α γ
γείου  νά δεχθή περισσότερο αίμα. Σέ λίγες 
περιπτώσεις έχει διαπιστωθή δτι ή ισχαι
μία μπορεί νά προκύψη άπό παροδικό 
σττασμο των στεφανιαίων άγγειων.

Τα συμπτώματα ττου θα νοιώστ) οττοιος 
πάθη μιά ισχαιμία τοϋ μυοκαρδίου ή έμ
φραγμα είναι χαρακτηριστικά άλλά καί 
πολές ^φορές πολύ άτυπα. Σ τ ις  τυπικές 
έκδηλώσεις θά αίσθανθή πόνο πού έντοπί- 
ζεται στο στέρνο, καταλαμβάνει άρκετή 
εκιαση στο στήθος είναι σταθερός κατά 
την διάρκειαν του, μοιάζει μέ σφύξιμο, μέ 
αίσθημα βάρους ή πιέσεως ή καί μέ αίσθη
μα καύσου. Συνοδεύεται άπό άνησυχία τοϋ 
αρρώστου, άγχος, δυσφορία, αίσθημα 
φοβου και απο ιδρώτες. Πολλές φορές ό 
πονος επεκτεινεται στο λαιμό, στή κάτω

γνάθο, στή ράχη, στο έπιγάστριο καί στούς 
βραχίονες. Σε άλλες περιπτώσεις έμφανί- 
ζεται πόνος μόνον στις παραπάνω περιοχές 
χωρίς ό άσθενής νά αισθάνεται τό παραμι- 
κ Ρ° στήν περιοχή τοϋ στέρνου. Ό  πόνος 

1σΖαίμιας τού μυοκαρδίου ονομάζεται 
στηθαγχικος πονος. ”Αν ή διάρκειά του 
είναι μικρή (απο 5 —15’ λεπτά τής ώρας} 
λεμε ότι ο ασθενής πάσχει άπό στηθάγχη. 
Δηλαδη στην περίπτωση αύτή ή ισχαιμία 
τοϋ μυοκαρδίου κρατάει λίγα λεπτά καί δέν 
άφήνει καμμιά σοβαρή παθολογοανατομική 
βλάβη. _

"Αν ό πόνος μέ τούς παραπάνω χαρα- 
κτηρες κράτηση περισσότερο τότε πιθανόν 
νά δημιουργήση σαφείς βλάβες πού δέν

ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ 
ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΑΙΟΥ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Δ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α
’Ε πιάτρου Χ ω ρ)κής — Κ αρδιολόγου  

Δρος Π α ν)μ ίου  Θ εσ)κης

ανατάσσονται καί έτσι προκύπτει ή χαρα
κτηριστική ίσχαιμική βλάβη καί νέκρωσις 
τοϋ εμφράγματος τοϋ μυοκαρδίου.

Υ πάρχουν βέβαια καί άτυποι τρόποι έκ- 
δηλώσεως τοϋ έμφράγματος όπως επίσης 
ύπάρχουν καί τά λεγάμενα «βουβά» εμ 
φράγματα. δηλαδή χωρίς κανένα πόνον. 
Δέν άποκλείεται επίσης μετά άπ’ τό έμφρα
γμα να έκδηλώση ό άρρωστος άμέσως καρ
διακή άνεπάρκεια, πνευμονικό οίδημα ή καί 
αιφνίδιο θάνατο.

"Οπως βλέπουμε λοιπόν οί συνέπειες τοϋ 
έμφράγματος ποικίλουν άπό έλαφρές 
μέχρι πολύ σοβαρές. Αύτές μπορεί νά 
είναι άμεσες καί άπώτερες. Δέν θά ασχο
ληθούμε μέ αύτές σήμερα. Π ρέπει νά τονι- 
σθήμόνον δτι αύτές είναι τόσονσοβαρώτερες 
όσον πιό εκτεταμένο είναι τό έμφραγμα. 
Ανυποψιασθοΰμε δτι ό πόνος πού αΐσθάνθη- 

κε κάποιος άπό τό περιβάλον μας οφείλεται 
σε ισχαιμία τοϋ μυοκαρδίου πρέπει νά τον 
βάλουμε σέ άναπαυτική θέση νά καθήση 
ή νά ξαπλώση. Δέν πρέπει νά πανικοβλη- 
θοϋμε καί νά φοβήσουμε τον παθόντα γιατί 
άκριβώς τότε αύτός πρέπει νά ήρεμήση καί 
ναξεκουρασθή γιά  νά περάση ή κρίσις. "Αν 
ή κρίσις δέν περνάει σέ 5 '—10' λεπτά τής

ώρας, πρέπει νά φωνάξουμε άμέσως γιατρό 
χωρίς νά μετακινήσουμε τον άσθενή.

Υ πάρχουν φάρμακα τά όποια δροϋν 
άμέσως καί άνακουφίζουν τον άσθενή άπό 
τό στηθαγχικό πόνο. Τέτοιο κλασσικό 
φάρμακο είναι ή τρινιτρίνη ή οποία κυκλο
φορεί σέ δισκία τά όποια λιώνουν κάτω 
άπό τή γλώσσα καί δροϋν έντός 2 '—5' 
λεπτών. ’Ά ν  ά πόνος περάση μέ τήν χρήση 
της τρινιτρίνης έπιβεβαιοΰται καί ή διά- 
γνωσις τής στηθαγχικής κρίσεως. ’Ασθε
νείς καρδιοπαθεΐς μπορούν νά χρησιμο
ποιούν τά δισκία αύτά σύμφωνα" μέ τις 
οδηγίες τοϋ γιατρού πού τούς παρακολου- 
θεΐΠ Αλλα φάρμακα καί κυρίως άντιαρυθμι- 
κά έχουν προταθή νά χορηγούνται άμέσως 
σε κάθε ύποπτο γιά  έμφραγμα περιστατικό 
για να αποφευχθούν οί έπικίνδυνες άρ- 
ρυθ^μίες τοϋ έμφράγματος ιδίως κατά τις 
πρώτες ώρες μετά άπ’ αύτό.

Θεωρώ δμως σκόπιμο νά τονίσω δτι 
δλα τά φάρμακα έχουν παρενέργειες καί 
μπορεί νά προκαλέσουν κακό άντί γιά  καλό. 
Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο γ ιά  φάρμα
κα που χρησιμοποιούνται σέ καρδιακές 
παθήσεις γ ιατί ή δράσις των κατά κανόνα 
είναι άμεσος καί ταχεία  καί άν δέν είναι 
τα κατάλληλα, άμεσες θά είναι καί οί πα- 
ρενεργειες των. Γ ι’ αύτό πρέπει τέτοια 
φαρμακα να χρησιμοποιούνται μόνον άπό 
γιατρό καρδιολόγο. "Ωσπου νά έλθη γιατρός 
μπορούμε μονον νά χρησιμοποιήσουμε γιά 
πιθανόν στηθαγχικό πόνον τρινιτρίνη ή 
οποιοδήποτε παυσίπονο (όπως π .χ . νο- 
βαλζίν κ .λ .π .). Ή  χορήγησις οξυγόνου 
δέν βλάπτει καί έφ’ δσον ύπάρχει πρέπει 
νά χορηγείται.

Η  μεταφορά τοϋ άρρώστου σέ νοση
λευτικό ίδρυμα πρέπει νά γίνεται άφοΰ 
αύτός έξετασθή άπό γιατρό ό όποιος θά 
πάρη δλα τά μέτρα προφυλάξεως γ ιά  νά 
αποφευχθούν δυσάρεστα γεγονότα κατά 
τήν διάρκειαν αύτής.

Τά τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν 
γίνει πάρα πολλά γιά  τήν άντιμετώπιση τοϋ 
έμφράγματος καί τών έπιπλοκών του 
ιδιαίτερα τών έπικινδύνων άρρυθμιών πού 
δυνατόν νά προκόψουν μετά ά π ’ αύτό. Τό 
αποτέλεσμα ήταν νά μειωθή κατά πολύ 
το ποσοστόν τών θανάτων μετά άπό έμ- 
φραγμα τού μυοκαρδίου. Σήμερα επίσης 
“ Ρχίζει νά διαφαίνεται ή δυνατότης φαρ
μακευτικής έπεμβάσεως ώστε νά περιο
ρίζεται ή έκτασις τού έμφράγματος. Ά ν  
συμβή αυτό ένα μεγάλο ποσοστό έμφρα- 
γματιών δέν θά μένουν άνάπηροι μετά τό 
έμφραγμα άλλά θά είναι ικανοί νά έργά- 
ζωνται. Πριν άπό λίγα χρόνια ούτε σκέψις 
γινόταν γ ι’ αύτό ένώ σήμερα καί στο πολύ 
δύσκολο αύτό θέμα ή έπιστήμη τής ιατρι
κής είναι αισιόδοξη.

'Ό π ω ς συμβαίνει καί εις άλλας περι
πτώσεις έτσι καί έδώ ή πρόληψις είναι 
καλλιτέρα τής θεραπείας.

Ή  πρόληψις τού έμφράγματος είναι 
πολύ δύσκολη. Ή  προσπάθεια γιά  τήν 
πρόληψί του πρέπει νά άρχίζη άπό ήλικία 
πολύ μικρότερη έκείνης εις τήν όποια 
συνήθως τούτο έκδηλοΰται, ίσως άκόμη 
καί άπό τής πρώτης παιδικής ήλικίας.
Γιά τούς παράγοντες δμως πού οδηγούν 
ή προδιαθέτουν εις τήν έκδήλωση τού έμ- 
φράγματος θά μιλήσουμε σέ έπόμενο 
τεύχος.
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υχνάκις ό άνακριτικός ύπάλ-Σ ληλος αίτεΐται, δπως τό το- 
ξικολογικόν έργαστήριον 
καθορίση τόν άκριβή χρό
νον, καθ’ δν έπήλθεν ό θάνατος 

άνευρεθέντος νεκρού τίνος ατόμου, 
μετά παρέλευσιν πολλών ώρών ή 
ήμερων.

Επειδή ό χρόνος τοϋ θανάτου 
θεωρείται ώς βασικόν στοιχεΐον, 
διά τήν πρόοδον τής έρεύνης των 
αιτίων αύτοϋ, καταβάλλονται με- 
γάλαι προσπάθειαι ύπό των ειδι
κών διά τόν καθορισμόν αύτοϋ μετ’ 
άκριβείας.

'Ως γνωστόν ό χρόνος τοϋ θα
νάτου καθορίζεται έκ τής κατα- 
στάσεως τής πτωματικής άκαμψίας 
ή τής λύσεως ταύτης, άλλ’ έπί τών 
προκειμένων ευρημάτων χρειάζε
ται προσοχή.

Ή  πτωματική άκαμψία τών μυών 
άρχεται συγχρόνως εις όλα τά μέρη 
τοϋ σώματος, οί μικρότεροι όμως 
μύες συστέλλονται πλήρως ταχύ- 
τερον ή οί μεγάλοι τοιοΰτοι.

Τό γεγονός τοΰτο έξηγεΐ τήν 
προφανή αίτίαν προόδου καί ύπο- 
χωρήσεως τής πτωματικής άκαμ
ψίας, ήτις δύναται έν τή πραγμα- 
τικότητι ν’ άντιστραφή. Ή  λύσις 
τής πτωματικής άκαμψίας είναι 
πλέον βοηθητική διά νά προσδιο- 
ρίση τις μάλλον τήν κατάστασιν 
τοϋ σώματος ή διά νά έκτιμήση 
χρονικάς σχέσεις. Έπί πλέον δέ ή 
λύσις τής πτωματικής άκαμψίας 
έξαρταται έκ διαφόρων παραγόν
των, περιλαμβανομένης τής αίμορ- 
ραγίας, τής αναιμίας, τής ήλικίας 
καί τής θερμοκρασίας τοϋ περι
βάλλοντος.

Παρά τό συνεχιζόμενον ενδια
φέρον διά τό γεγονός τής πτώσεως 
τής θερμοκρασίας τοϋ σώματος, 
κατεδείχθη ότι δέν ύπάρχει από
λυτος κανονικότης άπωλείας τής 
θερμοκρασίας τοϋ σώματος μετά 
τόν θάνατον καί ότι τά μέχρι τοϋδε 
συνταχθέντα σχετικά διαγράμματα 
βαθμιαίας άπωλείας τής θερμοκρα
σίας δύνανται νά όδηγήσουν εις 
παραπλανητικός, άν μή εις έπι- 
κινδύνους εκτιμήσεις.

Οί έρευνηταί άπέδειξαν ότι αί 
κλίμακες άπωλείας τής θερμότητος 
διαφέρουν, ώς έξαρτώμεναι έκ τής 
θέσεως τοϋ σώματος καί έκ τοϋ 
συνόλου τών συνθηκών τοϋ περι
βάλλοντος, αί όποΐαι συντελοΰν 
εις τήν βαθμιαίαν πτώσιν τής θερ
μοκρασίας τοϋ σώματος.

'Ως καί εις άλλας έπιστημονικάς 
μεθόδους, διά τάς όποιας ό χρόνος
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είναι ό μέγιστος παράγων, πρέπει 
νά γίνωνται έπανειλημμέναι θερ
μομετρήσεις, ίσως άνά ήμίσειαν 
ώραν, αρχής γενομένης αμέσως 
μετά τόν θάνατον.

Ό  έγκέφαλος φαίνεται δτι έπη- 
ρεάζεται όλιγώτερον ύπό των παρα
γόντων τοϋ περιβάλλοντος καί 
συνεπώς ενταύθα δύνανται νά γί
νουν λίαν άκριβεΐς μετρήσεις α
πώλειας τής θερμότητος αύτοΰ.

Αί πρόοδοι τής πέψεως καί των 
έκκρίσεων δύνανται νά είναι χρή
σιμοι κατάτήν θεώρησιν πρόσκαι
ρων σχέσεων.

Ή  πλήρης ούρων κύστις δύνα- 
ται νά δεικνύη δτι ό θάνατος έπήλθε 
κατά τάς μεταμεσονυκτίους ώρας, 
έάν τό πτώμα εύρέθη έπί κλίνης.

Ή  κενή ούρων κύστις δέον νά 
ύπολογίζηται έπιφυλακτικώς, ώς 
ενδεικτικόν σημεΐον έπελεύσεως 
τοϋ θανάτου κατά τάς προμεσο- 
νυκτίους ώρας, μέχρις 'δτου άπο- 
κλεισθή ή μεταθανάτιος άπώλεια 
ούρων.

Ή  ΰπαρξις τροφής εις τό άνώ- 
τερον σημεΐον τοϋ συστήματος 
πέψεως θεωρείται ώς ένδειξις τοϋ 
χρόνου λήψεως τοϋ φαγητοϋ, συ- 
σχετιζομένου καί πρός άλλας πλη
ροφορίας.

Ώς γνωστόν ποικίλλει ό χρόνος 
κενώσεως τοϋ στομάχου έκ των 
τροφών, δεδομένου δτι τροφαί δύ- 
νανται νά εύρεθοΰν έντός αύτοΰ 
καί μετά παρέλευσιν 8 ώρών άπό 
τής λήψεως τοϋ φαγητοϋ.

Τό δωδεκαδάκτυλον δέχεται μέ
ρος τοϋ περιεχομένου τοϋ στο
μάχου άμέσως μετά τήν λήψιν 
φαγητοϋ, τοϋτο δμως δέν πρέπει 
νά έπιβάλη τό συμπέρασμα δτι 
παρήλθεν ικανός χρόνος άπό τής 
λήψεως τής τροφής.

Ή  μυϊκή συστολή καί αλλαι μετα
θανάτιοι άντιδράσεις διαρκοΰν άπε- 
ριορίστως μετά μειουμένης διεγε
ρσιμότητας, τοιαΰται δέ μετρήσεις 
δύνανται νά έκτελεσθοϋν δι’ άπλών 
μηχανικών μέσων ή δι’ ήλεκτρι- 
κής καί φαρμακολογικής διεγέρ- 
σεως. Εϊς ολόκληρος μΰς, ώς ό 
δικέφαλος, θά συσταλή λόγω μη
χανικής διεγέρσεως έντός διαστή
ματος μέχρι δύο ώρών άπό τοϋ θα
νάτου, θά διατηρήση δμως μικρά 
ύπολείμματα συστολής καί μετά 
παρέλευσιν 12 έως 24 ώρών.

'Η διέγερσις τών μυών τοϋ προ
σώπου δι’ ήλεκτρικοϋ ρεύματος 
είναι έπίσης ισχυρά έντός δια
στήματος μέχρι δύο ώρών άπό τοϋ 
θανάτου.

Εϊς ιατροδικαστής παρετήρησε 
μεταθανάτιους πετεχείας (διάστι
κτους αίμορραφίας) προελθούσας 
έκ κτυπήματος τής έπιδερμίδος, 
έπί τοϋ ένός τρίτου τών περιπτώ
σεων, δι’ ας ήσχολήθη, μετά μίαν 
ώραν, αλλά διεπίστωσε πλήρη ά- 
πουσίαν αύτών μετά παρέλευσιν εξ 
(6) ώρών άπό τοϋ θανάτου.

Μία ένδοφθάλμιος ένεσις φαρ
μάκου δύναται νά προκαλέση δια
στολήν ή συστολήν τής κόρης έπί 
διάστημα μέχρις 11 ώρών μετά 
θάνατον, αλλά άρνητικαί άντι- 
δράσεις (άδράνεια) έχουν παρατη- 
ρηθή καί ένωρίτερον, ήτοι μετά 
παρέλευσιν 3 ώρών άπό τοϋ θανά
του.

Πρόσφατοι παρατηρήσεις γενό- 
μεναι δι’ όφθαλμοσκοπίου κατά τό 
χρονικόν διάστημα τό άρχόμενον 
μετά παρέλευσιν λεπτών τινων έως 
καί 15 ώρών άπό τοϋ θανάτου 
άπέδειξαν κατά 90 ο]ο σφάλματα 
ώς πρός τόν προσδιορισμόν τοϋ 
χρόνου τοϋ θανάτου έξικνούμενα 
μέχρι 3 ώρών.

Διέγερσις τών ιδρωτοποιών αδέ
νων έπεχειρήθη μετά μεγίστης άν- 
ταποκρίσεως έντός 1—2 ώρών καί 
διεπιστώθη δτι αΰτη διετηρήθη έπί 
διάστημα 30 ώρών άπό τοϋ θανάτου.

Παρά τήν προφανή ρευστότητα 
τοϋ ζώντος αίματος, εις ώρισμένου 
τύπου θανάτους, τό άνθρώπινον 
αίμα θά πήξη έν τώ δοκιμαστικά» 
σωλήνι, έάν έξαχθή έκ τοϋ πτώ
ματος κατά τάς πρώτας ώρας μετά 
θάνατον καί κατά προτίμησιν έκ 
τίνος περιφερειακοΰ άγγείου.

Η έκλυσις θρομβοπλαστίνης 
ύπό τών συνεχομένων ιστών πρός 
τούς τραυματισμένους τοιούτους 
πιθανώς έξηγεΐ τήν άντίδρασιν 
ταύτην, ήτις είναι άνεξάρτητος 
άπό τήν ίστολυτικήν ένέργειαν τοϋ 
νεκροϋ αίματος. Τό φαινόμενον 
τοϋτο τής έξωαγγειακής συμπήξεως 
τοϋ αίματος θά συμβή καί έπί 
διάστημα μέχρι 12 ώρών άπό τοϋ 
θανάτου καί είναι μάλλον σταθερόν 
εύρημα.

Έπίσης διεξάγονται εύρεϊαι βιο
χημικοί μελέται μετά θάνατον, 
καθ’ άς νέα αιματολογικά καί 
ίστολογικά μέσα χρησιμοποιούν
ται, πολύπλοκα έργαλεΐα έπινο- 
οΰνται καί ούσίαι δοκιμάζονται εις 
μεγάλην ποικιλίαν.

Πρέπει νά έχη τις ύπ’ δψιν δτι 
νέαι συνθέσεις δύνανται νά πα- 
ραχθοϋν, δμοιαι πρός τάς άναλω- 
θείσας τοιαύτας κατά τήν πορείαν 
τής άποσυνθέσεως τοϋ Σώματος.

'Ομοίως, ούσίαι τινες, δυνάμεναι 
νά^μετρηθούν, διαπηδοΰν άπό τοϋ 
ένός διαμερίσματος τοϋ σώματος 
εις τό άλλο, δεικνύουσαι «άνοδον» 
«ή πτώσιν» άναλόγως τής έξετα- 
ζομένης ούσίας καί τοϋ χρησιμο- 
ποιουμένου μέσου μετρήσεως ταύ- 
της.

Έν πάση περιπτώσει αί συνθή- 
και περιβάλλοντος, ή ύγιεία ή ή 
άσθένεια τοϋ θανόντος καί ό τύ
πος καί ό μηχανισμός τοϋ θανάτου, 
δύνανται νά έπη ρεόσουν τάς μετα- 
βολάς ταύτας, άν καί τινες βασικαί 
άρχαί είναι έφαρμόσιμοι κατά τό 
άμέσως μετά θάνατον διάστημα 
πρός προσδιορισμόν τοϋ χρόνου 
έπελεύσεως αύτοϋ.

Από τοϋ έτους 1925 διεπιστώθη

μία μεγάλη άνοδος έλευθέρου άμι- 
νοξειδικοΰ άζώτου έντός τοϋ αί
ματος καί τοϋ ύγροϋ τοϋ νωτιαίου 
μυελοΰ. Ή  αΰξησις αΰτη προκα- 
λεΐται ύπό τής ένζυματικής δια- 
σπάσεως τής πρωτεΐνης καί δια
τηρείται μέχρις δτου τά συνθετικά 
μέρη ταύτης διασπασθοΰν πλήρως, 
ήτοι έπί 20 ώρας περίπου άπό τής 
στιγμής τοϋ θανάτου.

Τό μή πρωτεϊνοΰχον άζωτον, ή 
κρεατίνη καί ή άμμωνία όμοίως 
μελετώνται, άλλ’ δταν ύπάρχουν 
άσθένειαι τών νεφρών καί τοϋ 
ήπατος καί σηψαιμία, έπηρεάζουν 
τά σχετικά άποτελέσματα. Τά έπί- 
πεδα τοϋ γαλακτικοΰ όξέος είναι 
λίαν άκανόνιστα, λόγω τής γλυ- 
κολύσεως καί τοϋ ποικίλλοντος 
τελικοΰ γλυκογόνου τοϋ περιεχο
μένου είς τούς ιστούς τοϋ σώματος. 
Ή  συγκέντρωσις Ιόντων ύδρογόνου 
(RH) θά αύξηθή μετά θάνατον, 
άλλά πάλιν ύπόκειται είς διακυ-
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μάνσεις. Αΰτη διαφέρει άπο άλλας 
ούσίας, οπωσδήποτε κατά τό δτι 
αί μεταξύ τής δευτέρας καί τετάρ- 
της ήμέρας από του θανάτου πρα
γματοποιούμενοι μετρήσεις της πα
ραμένουν μάλλον σταθεροί.

Τά παράγωγα ούρικοϋ οξέος 
φαίνεται δτι παρέχουν ελπίδας 
τινάς, διότι κατά τάς πρώτας 24 
ώρας άπό τοϋ θανάτουεύρίσκεται 
ΙΟΟπλασία αΰξησις ξανθίνης καί 
ύποξανθίνης.

Τό άρχικόν (έν ζωή) ποσοστόν 
των ούσιών τούτων είναι άρκετά 
μικρόν ή δέ μεταθανάτιος αύξησις 
αύτοϋ φαίνεται δτι είναι κανονική. 
'Η δυσκολία διαπιστώσεως τής 
μεταβολής ταύτης έγκειται εις τήν

διότι χρειάζονται λεπταί ένζυμα- 
τικαί άντιδράσεις, άνασχετικά δια
λύματα καί μετρήσεις δι’ όργάνων.

Οί ήλεκτρολϋται μελετώνται διε- 
ξοδικώς καί, μέ τήν δυνατήν έξαί- 
ρεσιν τοϋ άνοργάνου φωσφόρου, 
τό κάλιον φαίνεται δτι είναι ή 
περισσότερον προτιμωμένη ού- 
σία διά χημικάς μετρήσεις.

Τό εντός των κυττάρων κάλιον 
είναι κατά πολύ περισσότερον ή 
εις τά περιβάλλοντα ταΰτα ύγρά 
καί οΰτω ή μεταθανάτιος κατα
στροφή των ιστών είναι έπαρκής 
έξήγησις διά τήν κατά τό μάλλον 
ή ήττον κανονικήν άνοδον αύτοϋ 
μετά θάνατον. Εσχάτως τό υ α 
λ ώ δ ε ς  ύγρόν τοϋ όφθαλμοΰ χρη
σιμοποιείται ώς πηγή καλίου, λό- 
γφ ώρισμένων πλεονεκτημάτων ώς 
είναι ή προστασία, ή εύκολος έξα-

γωγή καί ή έλλειψις μολύνσεως, 
έν συγκρίσει πρός τούς άλλους 
ιστούς καί ύγρά τοϋ σώματος. 
Κατά τήν έφαρμογήν τής μεθόδου 
ταύτης, διά τόν προσδιορισμόν 
τοϋ χρόνου τοϋ θανάτου, μερικοί 
τοξικολόγοι έχουν έπισημάνει σφά
λματα έπί πλέον ή έλαττον των 5 
ώρών έξικνούμενον ένίοτε μέχρι 
4 ήμερων, άλλοι δμως έρευνη- 
ταί προτίνουν δτι πρέπει νά 
γίνουν άποδεκτά ευρύτερα πε
ριθώρια σφάλματος.

Ήδη έπιχειρεΐται ή εφαρμογή 
μεθόδων έφαρμογής κυτταρολο- 
γικών δοκιμών, περιλαμβάνουσαι 
κυτταρικός καί πυρηνικός άλλοιώ- 
σεις καί μεταβολάς ώς πρός τό 
εύθραυστον καί τόν χρωματισμόν. 
Τινές τών έφαρμοζομένων μεθό
δων είναι αί άκόλουθοι:

Τό αίμα δοκιμάζεται δι’ ήλεκτρο- 
φορήσεως καί άλλαι βασικαί ιδιό
τητες αύτοϋ καθορίζονται ώς ή 
καθίζησις, ή αιμοσφαιρίνη, ό αι
ματοκρίτης, τό γλοιώδες καί ή 
έπιφανειακή τάσις.

Ό  βαθμός διαπερατότητος τών 
λευκών αιμοσφαιρίων υπό βαφών 
κολλωδίου προκαλεΐ μέγιστον ένδι- 
αφέρον.

Ό  προσδιορισμός τοϋ χρόνου 
τοϋ θανάτου διά τών ένζύμων τοϋ 
όροΰ παρέχει πολλάς έλπίδας κατά 
τήν πρόσφατον μεταθανάτιον περί
οδον, άλλ’ αί καταστάσεις άσθε- 
νειών πρέπει νά λαμβάνωνται σο- 
βαρώς ύπ’ δψιν.

'Οπωσδήποτε ή προσπάθεια αΰ
τη συνεχίζεται ύπό τινων ιατρο
δικαστών. Τά ίσοηλεκτρικά ση
μεία τών παγκρεατικών έπιχρισμά- 
των συσχετίζονται πρός τόν χρόνον 
τοϋ θανάτου ύπό όμάδος ειδικών, 
άλλά δέν έπαληθεύονται ύπό άλλων 
έρευνητών.

Ή  λιπάση τοϋ δωδεκαδακτύλου 
καί τό περιεχόμενον ίστιδίνης έν 
τώ ήπατι μελετώνται έξ ίσου. Ή  λι
πάση προσδιορίζει περισσότερον 
τό τελευταΐον γεΰμα τοϋ θανόντος 
ή τό πραγματικόν μεταθανάτιον 
χρονικόν διάστημα, ένω ή ίστι- 
δίνη παρέχει δυνατότητας προσδιο
ρισμού αύτοϋ, άλλ’ ή μέθοδος προ
σδιορισμού είναι πολύπλοκος καί 
έπί τοϋ παρόντος μή έφαρμόσιμος 
ύπό τής συγχρόνου ιατροδικαστι
κής.

Μερικοί έρευνηταί έχουν κατα
γράψει αΰξησιν άπορροφήσεως ύπε
ριωδών άκτίνων ύπό τοϋ μεταθα
νάτιου όρροϋ, όφειλομένην έπίσης

καί εις αΰξησιν τών άμινωδών 
καί άλλων όξεων, τά εύρήματα δ
μως φαίνεται δτι έξαρτώνται καί 
έκ τής θερμοκρασίας.

Τσως τοΰτο παριστά καλλίτερον 
τόν μελλοντικόν ρόλον τόν όποιον 
δύνανται νά διαδραματίσουν τά 
κατάλληλα όργανα διά τόν προσδι
ορισμόν τών μεταθανάτιων άλλοι- 
ώσεων, ώς είναι αί συνοδεύουσαι 
τήν πτωματικήν άκαμψίαν πυρη- 
νικαί μαγνητικαί καί φασματικαί 
μεταβολαί αί όποΐαι έχουν έσχά- 
τως περιγραφή ύπό διαφόρων έρευ
νητών.

"Εν μέσον, υίοθετούμενον ύπό 
πλείστων έρευνητών, είναι «τό 
δοκιμαστικόν ήλεκτρικόν στοι- 
χεΐον» (μπατταρία) ή συνδυασμός 
πολλών δοκιμασιών καί κατά προ- 
τίμησιν τών βιοχιμηκών τοιούτων.

Γενικώς τά μέχρι τοΰδε αποτε
λέσματα τών σχετικών έρευνών δέν 
είναι πολύ ένθαρρυντικά. Ό  μέ
γιστος βαθμός βεβαιότητος ώς πρός 
τόν προσδιορισμόν τοϋ χρόνου 
τοϋ θανάτου συνεχίζει νά ύπάρχη 
κατά τό διάστημα τών πρώτων ώ
ρών μετά τόν θάνατον, διότι παρου
σιάζονται σοβαραί δυσκολίαι μετά 
τήν παρέλευσιν τών 30 πρώτων ώ
ρών.

Λέγεται δτι ό προσδιορισμός τοϋ 
χρόνου τοϋ θανάτου πρέπει νά εί
ναι ακριβής κατά 99 ο]ο, ακριβής 
δμως προσδιορισμός τοϋ χρόνου 
τοϋ θανάτου θά είναι δύσκολος 
έπί μακρόν, διά πτώματα εύρισκό- 
μενα έντός ΰδατος, κεκαμένα, σεση- 
πότα καί σκελετωμένα.

Έκ τών άνωτέρω είναι προφανές 
δτι αί διάφοροι δΓ έπιστημονικών 
όργάνων δοκιμασίαι έπί ποικιλίας 
ύγρών καί ιστών θά συμβάλουν εις 
τήν προσέγγισιν τοϋ διαφεύγοντος 
στόχου.

Έξ άλλου οί ίατροδικασταί πα
θολόγοι συγκεντρώνουν τήν προ
σοχήν καί τάς έρεύνας των έπί 
άλλων, φαινομενικώς πλέον ένδια- 
φερουσών άπόψεων, διότι όλίγαι 
περιπτώσεις προσδιορίζονται πρά
γματι ή «έξιχνιάζονται» μόνον διά 
τής γνώσεως τοϋ άκριβοϋς χρόνου 
έπελεύσεως τοϋ θανάτου.

'Οπωσδήποτε διά νά έκτιμήση 
τις τήν άξίαν τοιούτων γνώσεων, 
πρέπει αύται νά καταστοΰν πρα- 
κτικώς έφαρμόσιμοι, οί δέ νεώτεροι 
έρευνηταί διά νά έπιτύχουν τοϋτο 
έπιδιώκουν νά διευρύνουν τάς ύ- 
παρχούσας σχετικός πληροφορίας, 
αί όποΐαι έχουν έδραιωθή ύπό τών 
παλαιοτέρων έρευνητών.
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Εις τό άθάνατον έργον του «Τό τέλος 
τής έποχής μας», δημοσιευθέν τόν ’Ια
νουάριον τοΰ 1906, ό Λέων Τολστόϊ Επι
χειρεί κριτικήν τής έποχής του, κριτικήν 
δηλαδή τοΟ εύρωπαϊκοϋ πολιτισμοϋ, δ- 
πως οΰτος ένεφανίζετο κατά τόν ρωσοϊα- 
πωνικόν πόλεμον τοΟ 1904 - 1905, καί κρι
τικήν όξυτάτην όντως, ιδίως άπό άπό- 
ψεως τοΟ πνευματικού προσανατολισμοϋ 
τής έποχής Εκείνης. Δώδεκα περίπου χρό
νια κατόπιν ένεφανίζετο τό περίφημον 
βιβλίον του Oswald Spengler. «'Η δύσις 
τοϋ δυτικού πολιτισμού», (DerUnterga- 
ng des Abendanbes). δπου μέ διαφο
ρετικήν Εντελώς θεμελίωσιν καί μέ ριζι- 
κώς διάφορον τρόπον τού σκέπτεσθαι, ό 
συγγραφεύς οΰτος Επιχειρεί κριτικήν έπι- 
σκόπησιν τής έποχής μετά τόν πρώτον 
παγκόσμιον πόλεμον. Καί ό Arnold 
Toynbee κατόπιν έκαμε τοιαύτην κρι
τικήν καί έπειτα ήνοιξαν πλέον ρί άσκοί 
τοϋ Αιόλου εις θυελλώδεις κριτικάς τής 
έποχής μας. Ά λλ’ Εννοείται δτι ό Τολ- 
στόϊ δέν ήτο ό πρώτος, ό όποιος έπεχεί- 
ρησε κριτικήν τής έποχής του. ’Από τής 
άπωτάτης άρχαιότητος ύπάρχει ή κριτική 
αύτή. Διά νά πεισθήτε, άρκεί νά άνοίξετε 
τόν προφήτην Ήσαΐαν καί νά διαβάσετε 
τούς πρώτους στίχους, μέ τούς όποιους 
ό μεγάλος προφήτης άρχίζει τό Ιερόν 
βιβλίον του.

Δέν θέλω νά ίσχυρισθώ, πολλοΰ γε δει, 
δτι δλαι αύταί αί κριτικοί ήσαν πάντοτε 
όρθαί. Καί, φέρ’ είπεΐν, ή κριτική τοΰ 
Τολστόϊ, διά νά έπανέλθωμεν εις αύτόν, 
έν όνόματι Ενός νέου Χριστιανισμού τής 
ίδικής του έμπνεύσεως, ήτο, καί έκ τών 
υστέρων άπεδείχθη, εις τήν άφετηρίαν

Α Λ Ε Ξ Α Ν ΔΡΟ Υ  Τ Σ ΙΡΙΝ Τ Α Ν Η
Ό μ  . Κ αθηγητοϋ Ν ομικής  
Σ χο λή ς  Π α ν]μ ίου  ’Α θηνώ ν

ούτοπική. ’Αλλά, νομίζω, δτι όσονδή- 
ποτε λανθασμένη καί άν είναι μία κριτική 
τής έποχής τήν όποιαν ζώμεν, άσυγκρί- 
τως χειροτέρα είναι ή έλλειψις τής προσ- 
ηκούσης κριτικής. Τό νά μή άποτολμμ 
κανείς κριτικήν τής έποχής του, άλλά νά 
φ έ ρ ε τ α ι  άπό τήν Εποχήν του, δπως 
ένα κούτσουρο φ έ ρ ε τ α ι  άπό τό ρεύμα 
τού ποταμού, αύτό είναι τό χειρότερον 
άπό δλα. Τουναντίον, Επιβάλλεται, έκεϊ- 
νος ό όποιος δέν φέρεται άλλά πορεύεται 
κατ’ έπίγνωσιν, νά στέκη κάπου κάπου καί 
δση αύτώ δύναμις νά κάνη μίαν κριτικήν 
τής πορείας, ώστε, προκειμένου περί τής 
πορείας τής ίδικής του ζωής, νά ξέρη πού 
πρέπει νά συμμορφώνεται μέ τήν Εποχήν 
του, καί πού, άντιθέτως, Επιβάλλεται 
διαφύλαξις τής αύτοτελείας έναντι τής 
έποχής,διατήρησις τού πνευματικού προσ
ανατολισμού, ό όποιος ύπαγορεύεται δχι 
άπό τήν Εποχήν άλλ’ άπό τό αιώνιον.

Αύτή δμως ή κριτική Επιβάλλεται πο
λύ περισσότερον δταν πρόκειται νά έξε- 
τάσωμεν τήν πορείαν τής σημερινής νεο
λαίας. Ή  νεολαία μας, ή όποια δέν ζή 
άπλώς μέσα εις τήν Εποχήν μας, άλλά μα
θητεύει εις αύτήν καί διαμορφοΰται άπό 
αυτήν, ή νεολαία μας, λοιπόν, σέ τί Επο
χήν ζή; Τί πολιτισμόν έχει ώς παιδαγω
γόν; Ή  κατάστασις τού πολιτισμού τής 
έποχής μας έχει ιδιαιτέραν σπουδαιότητα 
διότι ό άνθρωπος καί μάλιστα ό νέος έχει 
ένα κομφορμισμόν, μίαν τάσιν συμμορ- 
φώσεως πρός τόν πολιτισμόν τής έποχής 
του. «Δέν μπορώ Εγώ νά πάω άντίθετα πρ ός 
τήν Εποχήν μου», θά ακούσετε πολλούς 
νέους, ή πρώην νέους, νά λέγουν, πάρα 
πολλούς; Καί έτσι φθάνομεν εις κάτι

του
ΠΟΛΙΤΙΣΙΠΟν
καί A
ΣΗΠΙΕΡΙΝΗ
ΝΕΟΛΠΙϋ
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πού είναι πλέον άληθινή δουλεία, ή όποια 
είναι ή δουλεία εις τό σύγχρονον, εις τό 
φιγουρίνι. Κανείς δέν τολμά νά πάη άντί- 
θετα πρός τό σύγχρονον πρός τό μοντέρ
νο. ’Εντεύθεν ή έπιτακτική άνάγκη νά 
έξετάσωμεν ποιον είναι αύτό τό σύγχρο
νον καί πώς βαίνει ό σύγχρονος πολιτι
σμός.

* * *
Θά έλεγε τώρα έδώ κανείς, ότι δέν 

χρειάζεται καί τόση έρευνα τού πολι
τισμού μας, διότι ή άνθησις καί ή πρό
οδός του ή καταπληκτική είναι προφανής. 
Εις τήν έποχήν τών διαστημοπλοίων καί 
τών άστροναυτών όχι κριτική άλλά θαυ
μασμός τού πολιτισμού έπιβάλλεται. Τί 
κριτικήν, λοιπόν, νά κάμης εις ένα πολι
τισμόν ό όποιος σέ παίρνει άπό τήν γήν, 
σέ πετάει στό φεγγάρι καί έτοιμάζεται νά 
ρέ πετάξη είς τούς πλανήτας;

Καί όμως δέν είναι καθόλου έτσι. Το 
έρώτημα έτέθη κακώς. Οφείλεται είς ένα 
βασικόν σφάλμα περί τήν θεώρησιν τού 
τί είναι πολιτισμός. Καί διά νά άποφευ- 
χθή τό σφάλμα αύτό, κατ’ άνάγκην θά 
έπαναλάβωμεν τήν γνωστήν διάκρισιν, 
τήν όποιαν προέτεινεν ό Spengler κυ
ρίως, είς Kultur καί Zivilisation "Ας 
τό άποδώσω έτσι, είς πνευματικόν καί 
τεχνικόν πολιτισμόν. Καί ό μέν τεχνικός, 
μηχανικός πολιτισμός, πρόδηλον είναι 
πόσον ίλιγγιώδη πρόοδον έπιτελεΐ. Ό  
πνευματικός πολιτισμός όμως; Καί περί 
αύτοΰ πρόκειται. Διότι όταν δέν έχης 
πνευματικόν πολιτισμόν, ή μονομερής 
άκμή τού τεχνικού, τού μηχανικού πολι
τισμού, όχι μόνον ώφέλιμος διά τόν άν
θρωπον δέν είναι, άλλά όδηγεΐ είς κατα
στροφήν, καταστροφήν τόσον μάλλον 
φρικώδη καί καθολικήν όσον μεγαλυτέρα 
είναι ή μονομερής αύτή πρόοδος. 'Ενα 
μόνον παράδειγμα θά άναφέρω, τήν άτο- 
μικήν ένέργειαν. 'Εάν είχαμεν άκμάζον- 
τα πνευματικόν πολιτισμόν, ή άτομική 
ένέργεια έπρεπε νά είναι άφορμή άγαλ- 
λιάσεως, διότι θά άπετέλει πηγήν εύλο- 
γίας διά τόν άνθρωπον. Τώρα ή άτομική 
ένέργεια προκαλεΐ τρόμον καί φρίκην 
καί άγωνίαν ώς μέσον έξοντώσεως τού 
άνθρώπου.

Ό  πνευματικός, πάλιν, πολιτισμός 
έξετάζεται καί έλέγχεται_εύχερέστερον 
καί όρθότερον έάν άναλυθή εις τάς άξίας 
του, είς τάς άξίας τού πολιτισμού. Είς τόν 
Γερμανόν φιλόσοφον Lotre κυρίως, 
όφείλομεν τήν άνάπτυξιν τής έννοιας 
τών άξιών τού πολιτισμού, τών άξιών αί 
όποίαι ώς νοηταί όντότητες_ συνθέτουν 
τόν πνευματικόν πολιτισμόν. Ή  δέ φιλο
σοφική σχολή τής Βάδης (Windelband 
Rickert) θεμελιοΰσα τό φιλοσοφικόν της 
σύστημα έπί τής Ιστορικής έξελίξεως τού 
πολιτισμού, έχρησιμοποίησε τάς άξίας 
αύτάς είς τήν άνάπτυξιν τού συστήματος 
τής φιλοσοφίας τού πολιτισμού. Αί άξίαι 
αύταί, ένδεικτικώς άναφερόμεναι, είναι: 
Τό άληθές καί άρα ή έπιστήμη, τό ώραΐον 
καί άρα ή τέχνη, ή δικαιοσύνη καί άρα 
τό δίκαιον, καί τέλος ή μάλλον κατά πρώ
τον λόγον, τό άγιον καί άρα ή θρησκεία, 
θά έλέγαμεν έπίσης, ή άξια ή όποια συν
δέει τόν άνθρωπον μέ τήν θεώρησιν τής 
αίωνιότητος.

Δέν θά ήτο τού παρόντος νά έπισκο- 
πήσωμεν τώρα μίαν πρός μίαν τάς άξίας 
αύτάς. Θά άναφέρωμεν όμως τέσσαρα χα
ρακτηριστικά, τά όποια τάς χαρακτηρί
ζουν άλλά καί τάς ένώνουν μεταξύ των.

Τό πρώτον χαρακτηριστικόν είναι 
ή ά ν υ ψ ω τ ι κ ή  έ π ί δ ρ α σ ι ς  τών 
άξιών αύτών. Καί έδώ πρέπει νά προσέ- 
ξωμεν ιδιαιτέρως. Αί πνευματικοί άξίαι 
καλλιεργούν τόν άνθρωπον, τόν άνεβά- 
ζουν, τόν κατευθύνουν, τόν προσανατολί
ζουν. Ό  τεχνικός πολιτισμός, άντιθέτως, 
είναι όργανον είς τήν διάθεσιν τού άν
θρώπου καί τόν έξυπηρετεϊ είς τόν σκο
πόν τόν όποιον έταξεν είς τήν ζωήν του. 
Τόν έξυπηρετεϊ, δέν τόν άνεβάζει. Τά έπι- 
τεύγματα τού τεχνικού πολιτισμού δέν 
έχουν ίδιον χρώμα, ιδίαν πνευματικήν 
άξίαν. Παίρνουν τήν άπόχρωσιν καί τήν 
άξίαν των άπό τήν άξίαν ή άπαξίαν τήν 
πνευματικήν, τήν όποιαν ό άνθρωπος άν- 
τλεΐ άπό τήν θετικήν ή άρνητικήν τοπο- 
θέτησιν τής ζωής του έναντι τών πνευ
ματικών άξιών. Ή  μηχανή είναι όργανον. 
Τήν άξίαν άποτελεϊ ό σ κ ο π ό ς διά 
τόν όποιον τό όργανον αύτό χρησιμο
ποιείται. Καί ή άποστολή τών άξιών τού 
πολιτισμού είναι άκριβώς αύτή, νά άνε- 
βάζη τόν άνθρωπον, ώστε ό σκοπός του 
νά είναι άνώτερος. "Ας μοΰ έπιτραπή νά 
υπενθυμίσω, ότι ό πνευματικός πολιτι
σμός είς τάς λατινογενείς γλώσσας όνο- 
μάζεται Cultura, άπό τό λατινικόν ρή
μα Colete, τό όποιον σημαίνει καλλιερ- 
γεΐν, δηλοΐ τόν διά τής καλλιέργειας 
έξευγενισμόν τών φυτών άρχικώς. Έτσι 
βλέπομεν τήν διαφοράν μεταξύ τεχνικού 
καί πνευματικού πολιτισμού. Τό τεχνι
κόν έπίτευγμα χρειάζεται είς τόν άνθρω
πον. Τού χρειάζεται ή μηχανή, τό αύτο- 
κίνητον, ή τηλεόρασις. Διά τό πνευμα
τικόν έπίτευγμα άντιθέτως δέν τίθεται 
κάν τό ζήτημα άν «χρειάζεται». Δέν χρει
άζεται, άνεβάζει. Αύτό φαίνεται πιό κα
θαρά είς τήν παιδείαν. Ή  παιδεία, ώς 
έκδήλωσις πνευματικού όντως πολιτι
σμού, δέν είναι άπλώς καί μόνον πορι- 
σμός γνώσεων, πού θά χρειασθοΰν είς τήν 
αύριανήν βιοπάλην ή κερδοσκοπίαν. Ή  
μεταδιδομένη γνώσις μεταδίδεται διότι 
έξευγενίζει, διότι άνεβάζει ψυχικώς τόν 
άνθρωπον. Δι’ αύτό, άντιπνευματικόν 
είναι καί αύτό τό έρώτημα τί χρειάζονται, 
φέρ’ είπεΐν, τά άρχαΐα έλληνικά καί τά 
λατινικά πού μαθαίνει τό παιδί είς τό 
σχολεΐον. Δέν χρειάζονται ώς μέσα πρός 
σκοπόν. Δίδουν τόν σκοπόν. ’Ανεβάζουν, 
καλλιεργούν. ’Ανεβάζει καί καλλιεργεί 
ή έπαφή μέ τήν κλασσικήν παιδείαν. 
Καί τά μαθηματικά δέν διδάσκονται μό
νον ώς προπαρασκευή διά τό Πολυτεχ- 
νεΐον άλλ’ ώς είσιτήριον διά τήν ώς άλη- 
θώς παιδείαν, διότι τό «μηδείς άγεωμέ- 
τρητος είσίτω» στηρίζεται είς μίαν άλή- 
θειαν άφορώσαν είς τήν παιδείαν ώς καλ
λιέργειαν τού άνθρώπου. Καί αύτό, ή καλ
λιέργεια, τό άνέβασμα αύτό είναι τό κρι
τή ρ^ον, τό όποιον ισχύει έπί τών άξιών 
τού πνευματικού πολιτισμού, όπως ή διά 
τόν άνθρωπον χρησιμότης άποτελεϊ τό 
κριτήριον έπί τών έπιτευγμάτων τού μη
χανικού, τού τεχνικού πολιτισμού.

Ένα δεύτερον χαρακτηριστικόν τών 
άξιών τού πολιτισμού, είναι έκεΐνο πού 
θά όνομάσω τό άξιωματικόν, ό ά ξ ι ω
μά τ ι κ ό ς χαρακτήρ τών άξιών αύτών. 
"Ας συγχωρηθή έδώ μιά όρολογική ίδιο- 
ρυθμία. "Ας έπιτραπή νά χρησιμοποιηθή 
έδώ ένας όρος, ό όρος «άξίωμα» ύπό μίαν 
ειδικήν διά τόν σκοπόν μας έννοιαν. Υ 
πό τήν έννοιαν μιας προτάσεως έπί τής 
όποιας είναι, άπλούστατα, άδύνατον νά

συζητήσωμεν. "Αν έπ’ αύτών τών προτά
σεων, τών άξιωμάτων αύτών διαφωνοΰ- 
μεν, τούτο σημαίνει ότι άνήκομεν είς ψυ
χικούς κόσμους τόσον διαφόρους, αύτό- 
χρημα άντιθέτους, ώστε, άπλούστατα, δέν 
χωρεΐ συζήτησις. Δέν χωρεϊ συζήτησις 
περί τού έάν πρέπει νά άνέρχεται ψυχι
κώς ό άνθρωπος. Δέν χωρεΐ συζήτησις 
περί τού άν τό άληθές άποτελή άξίαν, 
ή τό ώραΐον, ή τό δίκαιον, ή τό άγιον (ή 
συζήτησις περί ύπάρξεως Θεού είναι κάτι 
άλλο) διότι άν περί αύτών διαφωνοΰμεν, 
χάνεται πλέον τό βάθρον πρός συνάντη- 
σιν δι’ οίανδήποτε συζήτησιν. Έπιτρα- 
πήτω μοι νά νομίζω ότι αύτό περίπου έν- 
νοΰσε καί ό Windelband, όταν έλεγεν 
ότι έξ ένστικτου ό άνθρωπος δέχεται 
τάς άξίας τού πολιτισμού, καί ώς νεο- 
καντιανός έδέχετο τό apriori δεδομένον 
αύτών.

Ώ ς τρίτον χαρακτηριστικόν τών ά
ξιών αύτών πρέπει νά άναφερθή έκεΐνο τό 
όποιον θά ώνόμαζα τ ό ύ π έ ρ  χ ρ ο ν ο ν ,  
έπικαλούμενος καί πάλιν τόν Windelbad 
Αί πνευματικοί άξίαι δέν έχουν ληξιαρχι
κός πράξεις γεννήσεως (ένώ φέρ’ είπεΐν 
ό άτμός καί ό ήλεκτρισμός καί ή άτομική 
ένέργεια ώς άνθρώπινοι έφευρέσεις έ
χουν), δέν έπηρεάζονται άπό τήν πάρο
δον τού χρόνου. Άτενίζομεν πρός αύ
τάς, όπως έλεγεν ό Χπινόζα, Sub spesie 
aetermitatis. Τούτο φαίνεται ιδιαιτέρως 
έπί τής άξίας, ή όποια όνομάζεται άγιον, 
καί ή όποια, άπό τής άπόψεως ή όποια 
μάς άπασχολεΐ έδώ, έχει σπουδαιότητα 
ώς άξια τής αίωνιότητος. Είς τόν τεχνι
κόν πολιτισμόν, κριτήριον δέν είναι ή 
αίωνιότης άλλά τό σύγχρονον, τό up-to- 
date. Ξέρεις ότι τό μοντέλλο τού αύτο- 
κινήτου 1969 είναι καλύτερον άπό τό 
μοντέλλο τού 1959 ή τό άκόμη παλαιό- 
τερον! Είς τάς πνευματικάς άξίας όμως 
τήν σύγκρισιν θά τήν κάνης πρός τό αι
ώνιον, πρός τάς αιωνίους παραδόσεις καί 
ύποθήκας. Έν συμπεράσματι: Ό  τεχνι
κός πολιτισμός κριτήριον έχει τ ό ν ε ώ-  
τ ε ρ ο ν. Ό  πνευματικός πολιτισμός κρι
τήριου έχει τό α ι ώ ν ι ο ν .  Καί όπως 
δέν έπιτρέπεται νά κρίνω ένα μοντέλλο 
αύτοκινήτου, ζητών νά συμμορφοΰται τού
το πρός τά παραδεδομένα άπό περασμένος 
γενεάς, έτσι δέν έπιτρέπεται τό δίκαιον καί 
τό άληθές καί ή άρετή καί τό άγιον νά κρί- 
νωνται μέ κριτήριον τό τελευταίου φιγου
ρίνι. Καί δέν ύπάρχει καταστρεπτικώ- 
τερον πράγμα άπό τήν σύγχυσιν μετα
ξύ κριτηρίων τά όποια χρησιμοποιούν
ται διά τόν πνευματικόν πολιτισμόν 
καί κριτηρίων μέ τά όποια κρίνομεν τήν 
μηχανικήν πρόοδον.

Καί, φεΰ, άπό αύτήν άκριβώς τήν σύγ- 
χυσιν πάσχει ή έποχή μας. ’Επειδή ό 
σημερινός άνθρωπος έχει πάθει μίαν, 
εύεξήγητον άλλωστε, κατάπληξιν άπό 
τήν τεχνικήν πρόοδον τών ήμερων μας, 
ήθελε νά μεταφέρη τόν θαυμασμόν του 
διά τήν μοντέρναν μηχανήν, νά μεταφέρη 
τόν θαυμασμόν αύτόν καί είς τόν κόσμον 
τού πνεύματος καί νά κάμη καί έδώ τό 
μοντέρνο, κριτήριον τών άξιών. Καί λησ
μονεί, μέ τήν σύγχυσιν αύτήν, ότι τό 
μοντέρνο είς μέν τόν τεχνικόν πολιτισμόν 
παρουσιάζει έ π ι τ ε ύ γ μ α τ α  θαυμα
στά, είς δέ τόν τομέα τού πνεύματος πα
ρουσιάζει ρ ε ύ μ α τ α  περί τών όποιων 
δέν ξέρεις ούτε πόθεν προέρχονται ού
τε πού άπολήγουν. Αύτή ή τρομερά σύγ- 
χυσις τού πνευματικού πολιτισμού μέ τόν 
τεχνικόν είναι ή θεμελιώδης πλάνη είς 
τήν έποχήν μας. Ό  σύγχρονος άνθρωπος
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φθάνει νά νομίση δτι έπειδή πρέπει νά 
χρησιμοποίηση συσκευήν τηλεοράσεως 
1974, άγνοών τάς προηγουμένας συσκευ- 
άς, πρέπει καί νά στέκη έκστατικός έμ- 
πρός εις δ,τι τοϋ προβάλλει^αι ώς ή τε
λευταία λέξις των καλών τεχνών, τής ζω
γραφικής ή τής γλυπτικής/ άγνοών τούς 
θησαυρούς πού τοϋ παρέδωσε τό παρελ
θόν, άγνοών τόν'Ερμήν του Πραξιτέλους. 
Αύτή ή σύγχυσις δμως είναι ό παιδαγω
γός τοϋ σημερινού παιδιού, τού σημερι
νού νέου. Ό  σημερινός νέος έκτρέφεται 
εις μίαν άτμόσφαιραν δουλείας, δουλείας, 
ύπό τόν ζυγόν τοϋ μοντέρνου. Καί είναι 
άλύγιστος ό ζυγός αύτός. Μοναδικόν 
κριτήριον άξιών είναι τό μοντέρνο. Τό 
μοντέρνο είσαι υποχρεωμένος νά τό θαυ- 
μάζης καί δχι μόνον νά τό θαυμάζης αλλά 
καί νά τό μιμήσαι δουλικώς. Κριτικήν 
καί άντίλογον δέν έπιτρέπει τό μοντέρνο 
εις κανένα καί ήκιστα πάντων είς τόν 
νέον. «Πρέπει νά συμμορφώνεσαι μέ τήν 
εποχήν σου», είναι τό πρόσταγμα. Ιού 
απαγορεύεται νά κρίνης τήν έποχήν σου. 
Τί είναι άληθές, τί είναι ώραΐον, τί είναι 
πνευματικόν θά σοΰ τό πή ή έποχή σου 
καί δή έκπροσωπουμένη άκριβώς άπό 
τούς άνθρώπους έκείνους, άπό τάς άξίας 
έκείνας πού δέν έχουν ιδέαν άπό τήν πα- 
ράδοσιν τού παρελθόντος, πού κατέστη
σαν άνίκανοι νά αισθανθούν τόν παραμι
κρόν σεβασμόν πρός τάς αιωνίους άξίας, 
πού είναι έντελώς ξένοι πρός ό,τιδήποτε 
τό πνευματικόν, πού δέν διστάζουν νά 
διακηρύξουν δτι θεωρούν άχρηστον πλέον 
τόν πνευματικόν πολιτισμόν. Είς τήν 
άρχήν έτέθη ύπό συζήτησιν πάσα άξιω- 
ματική άλήθεια. Τί χρειάζεται τούτη ή 
πνευματική άξια; Τί χρειάζεται ή άλλη; 
Κατόπιν έφθασε νά γίνεται άξίωμα ή άρ- 
νησις τών πνευματικών άξιών. Δέν χρειά
ζονται αί πνευματικοί άξίαι. Εκείνο πού 
μάς χρειάζεται είναι ή μαριχουάνα. Δέν 
είναι σύμπτωσις όλλά είναι συνέπεια, δτι 
διά τόν σημερινόν εύρωπαϊον νέον ύπο- 
γραμμός άλλά καί αύθέντης ώς πρός τό 
τί θά κάνη, πώς θά ζή, πώς θά ντύνεται, 
πώς θά σκέπτεται, είναι οί Χίππυς. Νομί
ζει δτι εΤναι θαυμαστής τών Χίππυς ό νέος 
τής νοοτροπίας αύτής. ’Αλλά δέν είναι 
μόνον θαυμαστής. Είναι καί δούλος των. 
Δέν έχει δικαίωμα νά μή συμμορφώνεται 
μέ τό παράδειγμά των. Τόν περιμένει ή 
σκληρότητα άπό τάς τιμωρίας πού ύπάρ- 
χουν. Θά γίνη άποσυνάγωγος, άπόβλητος 
άπό τήν κοινωνίαν. Καί διά τόν νέον ό 
όποιος δέν ξέρει είς τήν δουλείαν τοϋ μον
τέρνου νά άντιτάσση τήν άπό τής αίωνιό- 
τητος έλευθερίαν καί άντίστασιν, διά τόν 
νέον αύτόν δέν ύπάρχει φοβερωτέρα ά- 
πειλή άπό τήν άπειλήν δτι θά γίνη άπο
συνάγωγος, δτι θά θεωρηθή «δχι μοντέρ
νος».

Βεβαίως, πρέπει καί έδώ νά έπαναλά- 
βω μίαν παρήγορον έπιφύλαξιν, τήν ό
ποιαν καί είς άλλας εύκαιρίας έτόνισα. 
Οτι δηλαδή λέγων αύτά άναφέρομαι είς 

φαινόμενα πού παρατηρούνται κυρίως 
είς άλλας χώρας καί ευτυχώς δχι τόσον 
είς την Ελλάδα. Είς τόν τόπον μας, είς 
τήν νεολαίαν μας, αύτά άν δέν είναι άγνω
στα, είναι περίπου άγνωστα. ’Αλλά βε
βαίως ή θεώρησις έδώ γίνεται άπό γενι- 
κωτέρας, πανανθρώπινης, ή έστω, πανευ
ρωπαϊκής σκοπιάς.

Η μέχρι τοΰδε έπισκόπησις μάς έφε- 
ρεν είς τήν διαπίστωσιν, δτι ή καταπλη
κτική πρόοδος τής συγχρόνου τεχνικής, 
ή ίλιγγιώδης θαυματουργία, τήν όποιαν 
έπιτελεΐ είς τάς ήμέρας μας ό μοντέρνος

τεχνικός πολιτισμός είχεν ώς άποτέλεσμα 
το μυαλό τού άνθρώπου νά θεοποιήση τό 
μοντέρνο καί είς τήν σφαίραν τοϋ πνευ
ματικού πολιτισμού, όπου δμως κυρίαρ
χος καί όδηγός καί δείκτης πορείας πρέ
πει νά είναι δχι τό μοντέρνο άλλά τό 
α ι ώ ν ι ο ν .  Καί δτι άκριβώς είς τήν ατ
μόσφαιραν τής καταστρεπτικής αύτής 
συγχύσεως έκτρέφεται καί ένηλικιοΰται 
καί αρπάζει τήν σκυτάλην ή σημερινή 
νεολαία. Τό άποτέλεσμα είναι μία άποδυ- 
νάμωσις τών πνευματικών άξιών είς τήν 
έποχήν μας, μία έξόχως έπικίνδυνος άναι- 
μία είς τήν τροφόν τής νεολαίας μας, τόν 
πνευματικόν πολιτισμόν τών ήμερων μας.

- k i c k

Καί διά νά έννοήσωμεν καλύτερα πού 
οοηγεΐ τό κατάντημα αύτό, πρέπει νά 
προσέξωμεν και ένα άλλο, τέταρτον χα
ρακτηριστικόν τών άξιών τοϋ πολιτισμού. 
Ανέφερα προηγουμένως ένα κατάλογον 

τών άξιών αύτών, όϊιως τόν έχει καταρτί
σει ή φιλοσοφική σχολή τής Βάδης. Δέν 
πρέπει δμως νά νομισθή δτι κάθε μία 
άπό τάς άξίας αύτάς πορεύεται τήν πο
ρείαν της είς λαμπρόν άπομόνωσιν καί 
είς έρμητικήν στεγάνωσιν άπό τών άλ
λων άξιών, ώστε νά ήμπορή είς τόν πολι
τισμόν μιας έποχής νά άνθη μία άξια ό
ταν μαραίνεται ή άλλη. 'Υπάρχει μία άλ- 
ληλεξάρτησις τών άξιών τοϋ πολιτισμού, 
εις τρόπον ώστε αί άξίαι αύταί διακρίνον- 
ται μέν άπ άλλήλων, δέν χωρίζονται ό
μως. Δέν μπορεί νά άρνηθή ή άξια δι
καιοσύνη δταν τελή είς μαρασμόν ή άξία 
ιού άληθοϋς. Καί νοσεί ό δλος πνευμα
τικός πολιτισμός δταν ή άξία πού 
λέγεται ώραιον, ή τέχνη, παραμελή- 
ται ή δ ι α σ τ ρ έ φ ε τ α ι .

Καί αύτό ισχύει έπίσης, ή μάλλον ισ
χύει κατ’ έξοχήν, διά τήν άξίαν πού λέγε
ται άγιον. Τήν άξίαν άγιον ή θά τήν άρνη- 
θής, μέ δλας δμως τάς έντεΰθεν συνέπειας, 
ή θά τήν δεχθής ώς τήν κορυφαίαν άξίαν. 
Καί δταν ή άξία άγιον είς τόν πολιτισμόν 
μιας έποχής πάθη άποδυνάμωσιν, έφαρ- 
μόζεται πέρα γιά πέρα ή άλληλεξάρτησις 
τών άξιών, τήν όποιαν εϊδομεν ώς τέταρ- 
τον χαρακτηριστικόν τών πνευματικών 
άξιών. Καί αί λοιπαί άρα άξίαι πάσχουν 
τότε κατ’ άνάγκην άποδυνάμωσιν καί ό 
δλος πνευματικός πολιτισμός νοσεί πα- 
ραπλήσιον θανάτω. Καί κάτι ήξερεν ό 
Spengler δταν τόν άθεϊσμόν έχαρακτή- 
ριζεν ώς τόν πρόδρομον τής δύσεως τού 
δυτικού πολιτισμού. Τόν άθεϊσμόν μάλι
στα ύπό τήν μορφήν τού ύλισμοΰ. Ή  αλή
θεια είναι, δτι είς τήν θεωρίαν ό ύλισμός 
έχει πλέον έγκαταλεκρθή. Καί έπέπρω- 
το τόν έπικήδειον τού ύλισμοΰ νά άπαγ- 
γείλη άκριβώς ό Hans Driesch ό μαθη
τής τού Ernst Haeckel ό όποιος ήτο ό 
πατριάρχης τού ύλισμοΰ. Άλλά έκτος 
άπό τόν υλισμόν τής θεωρίας ύπάρχει καί 
ό ύλισμός τής πράξεως, ό όποιος δταν 
διαδοθή, όπως είς τήν έποχήν μας διαδί
δεται καί προσφέρεται είς τήν νεολαίαν 
άντί πνευματικής τροφής, ό ύλισμός αυ
τός τής πράξεως άποπνίγει τάς πνευμα
τικός άξίας, ματαία δέ καί άνευ νοήματος 
άποβαίνει ή έρευνα τοϋ τί γίνεται μέ τάς 
πνευματικός άξίας. Apriori πλέον είναι 
βέβαιον, δτι αί πνευματικοί αύταί άξίαι 
μαραίνονται.

Δύο λέξεις άκόμη μόνον διά τήν άξίαν 
πού λέγεται έπιστήμη. Μέ τήν ύλιστικήν 
αύτήν νοοτροπίαν ούτε περί έπιστήμης

δύναται νά γίνη λόγος. Ή  καταπληκτική 
πρόοδος τών τεχνικών έπιστημών δέν 
πρέπει νά έξαπατήση ώς πρός τήν πρόο
δον καί τήν καλλιέργειαν τής ιδίας τής 
έπιστήμης ώς πνευματικής άξίας, ώς πρός 
τήν έπιδίωξιν τού α λ η θ ο ύ ς  καί δχι 
άπλώς τού χ ρ η σ ί μ ο υ .

Καί μέ τήν κατωφερικήν αύτήν πο
ρείαν όπου καί ή έπιστήμη ώς άξία τού 
πνευματικού πολιτισμού άποδυναμοϋται, 
λίαν αμφίβολον θά είναι τό μέλλον τής 
έπιστήμης καί ώς έπιδιώξεως τού χρησί
μου μόνον έστω.

Όταν, λήγοντος τού ΙΘ’ αίώνος, τό 
1890, ό Ernest Roman είς τό δχι πολύ 
γνωστόν άλλά πολλοΰ λόγου άξιον βι- 
βλίον του «Τό μέλλον τής έπιστήμης» 
(«L’ avenir de la science») έπλαττε λαμ
πράν περί τής έπιστήμης εικόνα, δέν έφαν- 
τάζετο βεβαίως δτι ή είκών αύτή δέν θά 
είχεν άντοχήν ούτε ένός αίώνος. Καί είναι 
φανερόν, ή άποδυνάμωσις αύτή τής έπι-
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στήμης πόσην έπιρροήν θά έχη κατ’ 
άνάγκην εις όλου τοϋ κόσμου τά Πανε
πιστήμια καί εις όλων των χωρών τήν 
σπουδάζουσαν νεολαίαν.

★ ★ ★

’Ιδού λοιπόν μέσα εις ποιαν κατάστα- 
σιν πολιτισμού αναπτύσσεται ό σημερι
νός νέος, διαμορφώνει τήν νοοτροπίαν 
της καί τήν ψυχοσύνθεσίν της ή σύγχρο
νος νεολαία. Ή  έποχή μας έχει εις τήν 
διάθεσίν της τεχνικόν πολιτισμόν άπέραν- 
τον, άλλα δέν έχει πνευματικόν πολιτι
σμόν. Έ χει εϊς τήν διάθεσίν της άπειρα 
μέσα διά τήν ζωήν, άλλά δέν έχει σ κ ο 
π ό ν  τής ζωής. Καί ό νέος τής έποχής 
μας μπαίνει είς τόν στίβον τής σημερινής 
ζωής, έχων μπροστά του ένα τεχνικόν 
πολιτισμόν θριαμβεύοντα, ένα πνευμα
τικόν πολιτισμόν χρεωκοπημένον. Αύτό 
είναι τό δράμα τής σημερινής νεότητος.

Καί δι’ αύτό τό δράμα πταίει ή γενεά 
των πρεσβυτέρων τοϋ σημερινού νέου 
καί αί περασμένοι γενεαί, αί όποίαι άφη
σαν σιγά - σιγά νά άποδυναμωθή ό πνευ
ματικός πολιτισμός. Διότι αύταί αί γε
νεαί έκαμαν ώστε ό νέος σήμερον νά 
βλέπη μπροστά του τό μέσον πρός τόν 
σκοπόν άλλά όχι τόν σκοπόν. Νά καυ- 
χάται διά τήν τεχνικήν πρόοδον καί νά 
μή άντιλαμβάνεται ότι όλα αύτά, πρό των 
όποιων καταπλήσσεται, έχουν νόημα μο
νόν ώς όργανα τού πνεύματος, όταν τό 
πνεύμα ζών ύφίσταται όντως, όταν ύπάρχη 
καί άντίστοιχος πρόοδος των πνευματι
κών άξιων τοϋ πολιτισμού διότι χωρίς τήν 
πρόοδον αύτήν ή τεχνική είναι κακόν καί 
όχι καλόν.

Τό τελικόν άποτέλεσμα είναι ότι ό 
σημερινός άνθρωπος, μέ μεγαλυτέραν 
έπίγνωσιν ό πρεσβύτερος, μέ μικροτέραν 
ό νέος, είναι αιχμάλωτος τοϋ δημιουργή
ματος του, πού έχει προορισμόν νά τόν 
ύπηρετή καί όχι νά τόν κυβερνά, κυριαρ
χείται καί ψυχικώς άκόμη άπό τήν μηχα
νήν άντί νά κυρίαρχη. Καί έπειδή είς τήν 
μηχανήν τό πάν είναι τό τελευταΐον μον- 
τέλλο, νομίζει ότι καί είς τά πνευματικά 
θέματα τό πάν είναι τό τελευταΐον μον- 
τέλλο καί έπειδή χρησιμοποιεί αύτοκί- 
νητον μάρκας 1974, νομίζει ότι πρέπει καί 
τήν ήθικήν του νά τήν συμμορφώνη μέ 
τούς Χίππυς μάρκας 1974. Αύτός είναι ό 
λόγος διά τόν όποιον αί πνευματικοί άξίαι 
τού πολιτισμού δέν όμιλοΰν σήμερα είς 
τήν ψυχήν τού μοντέρνου άνθρώπου καί 
δέν όμιλοΰν είς τήν ψυχήν τού μοντέρνου 
νέου. Καί τό χειρότερον άπό όλα δέν 
όμιλεΐ είς τήν ψυχήν τού μοντέρνου άν
θρώπου τό ύπέρχρονον τών άξιων τοϋ 
πνευματικού πολιτισμού, δέν όμιλεΐ ή αίω- 
νιότης, δέν άκούεται μέσα του ό άντίλα- 
λος τής αίωνιότητος. Καί όταν είς τήν 
ψυχήν τού άνθρώπου παύη νά άκούεται 
ώς στήριγμα καί ώς έλεγχος καί ώς όδη- 
γός ό άντίλαλος τής αίωνιότητος, παύει 
νά έχη νόημα ή ζωή τού άνθρώπου ώς 
όντως άνθρώπου. Διότι νόημα είς τήν 
ζωήν τοϋ άνθρώπου δίδει ή έπαφή μέ τήν 
αιωνιότητα καί όχι ή λιμουζίνα, μοντέλλο 
1974.

’Επί τοϋ θέματος αύτοΰ διαφορά μετα
ξύ νέου καί μεγαλυτέρου τήν ήλικίαν εί
ναι ή έξής: Ό τι ό πρεσβύτερος τής σή
μερον είχεν άκόμη είς τήν παιδικήν του, 
τήν έφηβικήν καί τήν νεανικήν ήλικίαν, 
είχε μπροστά του, ώς όδηγόν τής πορείας

του, μίαν άκτινοβολίαν τών πνευματικών 
άξιών, άκόμη όπωσοϋν ίσχυράν. Τό θάμ
πωμα τών άξιών αύτών τόν καταλαμβάνει 
είς ήλικίαν ώριμον, μέ διαμορφωμένην 
πλέον τήν προσωπικότητά του. Ένώ ό ση
μερινός νέος, καί όσον νεώτερος τόσον 
δυσκολώτερον είναι τό πράγμα, άρχίζει 
τήν πορείαν τής ζωής του μέ θαμπωμένην 
ήδη τήν άκτινοβολίαν αύτήν αν όχι σβη- 
σμένην. Τί σπουδαιότητα έχει ή διαφορά 
αύτή είναι καταφάνερον. Είς τήν ψυχήν 
τού πρεσβυτέρου αί άξίαι τού πολιτισμού 
έχουν προφθάσει νά κάμουν κάτι. Ό  νέος 
όμως τάς ευρίσκει πλέον νά τελούν έν μα- 
ρασμώ. Δέν τού όμιλοΰν σχεδόν καθόλου. 
Πώς νά ένεργήση λοιπόν έδώ ή άνοδική 
λειτουργία τών πνευματικών άξιών;

Έν τώ μεταξύ ώς πρόβατα μή έχοντα 
ποιμένα, φοιτηταί τής Γερμανίας καί τής 
Γαλλίας άρπάζονται άπό τόν φιλόσοφον 
τών φοιτητικών ταραχών, τόν Γερμανόν 
μέν (έγεννήθη είς τό Βερολΐνον) άλλ έν 
’Αμερική εις τήν Καλιφόρνιαν διδάσκον
τα καί είς τήν ’Αγγλικήν γράφοντα Her- 
bet Marcuce. Ό  φιλόσοφος αύτός, έκ- 
πρόσωπος τής νεότητος, δέν είναι καί 
τόσον νέος, άφοΰ άγει ήδη τό έβδομη- 
κοστόν πρώτον έτος τής ήλικίας του, άλ,- 
λά μαθητής τού Hegel καί τοϋ Μάρξ 
άλλως τε, έχων έπομένως ίδιάζουσαν εύε- 
λιξίαν, ξέρει νά καλοπιάνη τούς ταραξίας 
νέους, τραγουδώντας μαζί τους μέ άνα- 
σκουμπωμένα τά μανίκια τοϋ σακκακιοϋ 
του, γίνεται εΐδωλον, θαυμάζεται, λατρεύ
εται, καί σιγά - σιγά έγκαταλείπεται, διό
τι καί τόν φιλόσοφον τού άναρχισμοϋ καί 
τής νεανικής άναταραχής άκόμη άρχί- 
ζουν νά έγκαταλείπουν τά ταραγμένα νιά
τα.

★ ★ ★

Καί τώρα πού βαδίζομεν; Κατά πού 
πάμε;

Είναι τόσον εύλογον τό έρώτημα, εί
ναι τόσον δικαιολογημένη καί ανθρώπινη 
ή έπιθυμία, νά μπορούσε κανείς νά ήξερε 
τί τέξεται ή έπιοΰσα καί είς τό θέμα αύτό 
τής πορείας τής γενεάς μας, άλλ’ ιδίως 
τής πορείας τής νεολαίας μας είς_τόν δρό
μον τών πνευματικών άξιών τοϋ πολιτι
σμού! Είναι όμως τόσον δύσκολος ή άπάν- 
τησις.. Χρειάζεται προφητικόν πράγματι 
χάρισβα διά νά μπορή κανείς νά άπαντή- 
ση είς τοιοϋτο έρώτημα. Πάντως, ένα εί
ναι βέβαιον. Ό τι έάν ή άποδυνάμωσις 
αύτή τών άξιών τοϋ πνευματικού πολιτι
σμού προχωρήση άκόμη, ή άνθρωπότης, 
καί δή ή σήμερον νέα γενεά θά άκούση 
τά π ρ ά γ μ α τ α  π λ έ ο ν ,  μονονουχί 
φωνήν άφιέντα, νά δείχνουν είς τόν άν
θρωπον καί νά τόν διδάσκουν πόσον πι
κρόν πράγμα είναι ή χρεοκοπία τών πνευ
ματικών άξιών, πόσον, καί όμως, έχρειά- 
ζετο ό πνευματικός πολιτισμός πρόοδον 
ή μάλλον άκριβώς ένεκα τής ίλιγγιώδους 
τεχνικής προόδου. Πικρά καί^όδυνηρά 
πείρα θά δείξη είς ποιον φοβερόν έγκλη
μα οδηγεί ό πνευματικός λιμός, άκόμη και 
όταν διαθέτης λιμουζίναν ή οίονδήποτε 
τεχνικόν κομφόρ. Καί ή πείρα αύτή θά 
άντικαταστήση τάς σημερινάς διαβεβαι
ώσεις τού ’Ινστιτούτου Γκάλλοπ περί δια- 
χύτου αισθήματος εύτυχίας. Θά έπανα- 
ληφθή λοιπόν ή παραβολή τού άσώτου. 
Όπως ό άσωτος έκεΐνος τής παραβολής, 
καί ό αύριανός άνθρωπος, ό αύριανός ώ
ριμος άνθρωπος, δηλαδή ό νέος τής σή
μερον, όπως καί ό νέος τής αϋριον, θά

έπιθυμή «γεμίσαι τήν κοιλίαν αύτοΰ άπό 
τών κερατίων ών ήσθιον οί χοίροι». Καί, 
ξέρετε, τά κεράτια, τά ξυλοκέρατα δηλα
δή, είς τά όποια ήναγκάσθη νά προσφύγη 
ό άσωτος, όταν έσκόρπισε τήν πατρικήν 
κληρονομιάν, τά κεράτια αύτά διδάσκουν 
κατά τρόπον πολύ πειστικόν. Μεγάλη τών 
κερατίων ή πειστικότης! Θά λάβουν καί 
αύτά τόν λόγον μέ τήν σειράν των. Δυσ- 
στυχώς δέν υπάρχει ή παραμικρά άμφι- 
βολία περί αύτοΰ. Καί τότε, καί όσοι τάς 
πνευματικός άξίας έγκατέλειψαν θά ά- 
φήσουν τούς Χίππυς μόνους καί νέαν άν- 
θησιν θά σημειώση ό πνευματικός πολι
τισμός, έπειτα άπό τήν έκ τής έγκατα- 
λείψεως πικράν πείραν. Δέν ύπάρχει, λοι
πόν, άμφιβολία ποία θά είναι ή τελική 
κατάληξις. Άλλά τούτο ισχνήν μόνον 
παρηγοριάν δι’ ήμάς τούς συγχρόνους 
άποτελεΐ. Διότι έν τφ μεταξύ, έως ότου 
όλα αύτά γίνουν, πόση άρά γε ζημία θά 
έχη έπιτελεσθή;

Δέν πρέπει, λοιπόν, καί πολύ νά ξε- 
θαρρεύωμεν άπό τήν θεραπευτικήν δύ- 
ναμιν τών κερατίων. Νομοτελής είναι βέ
βαια ή έπιστροφή είς τόν ίσιον δρόμον. 
Άλλά ή έπίσπευσις τής έπιστροφής θά 
είναι έργον ίδικόν μας καί είναι χρέος 
ίδικόν μας.

Καί έδώ τόν λόγον πλέον έχει ή έκδή- 
λωσις τής πνευματικής άξίας πού λέγεται 
άγιον, τόν λόγον λοιπόν έχει ή Πίστις, 
ή Χριστιανική Πίστις τού Έθνους μας. 
Δέν άρκεΐ έδώ ό ξηρός φιλοσοφικός στο
χασμός. Ό  φιλοσοφικός στοχασμός δέν 
μεθιστάνει όρη. Χρειάζεται ή δύναμις τής 
Πίστεως ή όποια, αύτή όντως, μεθιστάνει 
όρη καί θά θαυματουργήση καί πάλιν, 
όπως έθαυματούργησε πάντοτε, όταν άπό 
ειλικρίνειας καί μετά συνέπειας έξεδη- 
λώθη.

Δέν λείπει δέ ή πίστις είς τόν τόπον 
μας. Εκείνο πού λείπει είναι ή άξιοποίη- 
σις τής πίστεως αύτής. Πρέπει νά άξιο- 
ποιήσωμεν τήν πίστιν μας είς τόν άγώνα, 
διά νά εύρη καί πάλιν τόν δρόμον του ό 
άνθρωπος όσον τό δυνατόν ταχύτερον. 
Καί ή άξιοποίησις θά γίνη μέ τήν άκτι- 
νοβολίαν μας. Κάθε ένας άπό ήμάς άς 
άνάψη τήν λαμπάδα του, τήν άκτινοβο- 
λίαν τής προσωπικότητάς του, ή όποια 
καί μόνη αύτή, καί μόνον μία λαμπάς 
έστω, θά είναι ικανή ώστε νά μή είναι 
μονόλογος τό σκοτάδι. Καί αύτή ή μία 
λαμπάς, ή μία έστω άλλ’ όντως πνευματο- 
φόρος προσωπικότης, είναι τό πειστικώ- 
τερον έπιχείρημα τών πνευματικών άξι
ών, ή πειστική καί άδιάσειστος άπόδειξις 
τής δυνάμεώς των. Αί πνευματικαί άξίαι, 
είπαμεν, είναι άξιωματικαί, δέν έπιδέχον- 
ται συζήτησιν. Χρειάζονται όμως παρου- 
σίασιν, πού θά τήν κάνη μέ τό φώς του ό 
ένας έστω άλλά στ’ άλήθεια πνευματικός 
άνθρωπος, μέ τήν λαμπάδα τήν όποιαν 
θά άποτελή ή ζωή του, ώς παρουσίασις 
τής δυνάμεώς τού πνεύματος, είς τήν ώ- 
ραίαν αύτήν πορείαν τού πνεύματος. Καί 
ή πορεία αύτή καθ’ έαυτήν είναι νίκη.

Καί τήν όφείλομεν τήν νίκην αύτήν 
είς τά παιδιά μας, είς τούς πατέρας μας, 
είς τόν έαυτόν μας, είς τήν Ελλάδα μας. 
Ό χ ι μόνον τήν Ελλάδα τούτης τής γε
νεάς άλλά καί τών γενεών πού έπέρασαν 
καί έθυσιάσθησαν διά νά έχωμεν ήμεΐς 
τόν δρόμον έλεύθερον. Τήν όφείλομεν καί 
είς τήν Ελλάδα τών γενεών πού έρχονται 
καί τών όποιων ή ζωή, ή εύτυχία ή ή δυσ
τυχία θά έξαρτηθή άπό τό κατά πόσον ή
μεΐς οί σημερινοί Έλληνες θά κάμωμεν 
τ ώ ρ α  τό χρέος μας.
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ΑΓΙΟΙ ΒΑΖΙΛΗΖ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ... ΙΑΠΩΝΙΑ

Τά Χριστούγεννα, ή μεγάλη έορτή τής χρι
στιανοσύνης, έχει αποκτήσει οικουμενικό νόη
μα πού μετουσιώνεται σέ μήνυμα αγάπης καί 
φιλαλληλίας πρός τόν συνάνθρωπο πέρα κα; 
έξω άπό τά στενά όρια τής χώρας του, τής θρη
σκείας του καί τής φυλής του. Ή  θεία Γέννησις, 
ό Αγιος Βασίλειος καί τά χριστουγεννιάτικα 
δένδρα άποτελοϋν ιερά σύμβολα, πού όπως δεί
χνει ή φωτογραφία μας, συγκινοϋν απόλυτα όχι 
μόνο τούς χριστιανούς αλλά ακόμη καί τούς 
κατοίκους τής μακρυνής χώρας τοΰ άνατέλον- 
τος ήλιου.

ΖΥΝΑΝΤΗΖΙΖ... ΕΑΚΥΘΡΩΝ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΖΤΟΥΖ ΑΙΘΕΡΕΣ

Ο μικρός μέ τό ξύλινο έλκυθρο άποθαυμάζει τό 
μεγάλο «έλκυθροφόρο» ίλικόπτερο τής ’Ιταλικής Χω
ροφυλακής, πού έχει σπεύσει σέ βοήθεια κινδυνευόν- 
των χιονοδρόμων. Δίκαιος, λοιπόν, ό θαυμασμός του 
πρός τούς άκάματους δνδρας τού έπιλέκτου ιπταμένου 
Σώματος τής «Καραμπινιερίας» αφού ή παρουσία του 
καθ’ όλο ό εικοσιτετράωρο άποβαίνει, παντού καί 
πάντοτε, σωτηρία διά τούς κινδυνεύοντας συνανθρώ
πους μας.

Οί ραγδαίες άνακατατάξεις τής σύγχρονης ζωής έξηνάγκασαν 
τα πολιτισμένα κράτη νά προσαρμόσουν καί νά έκσυγχρονίσουν ό
λους τούς τομείς δραστηριότητός των, σύμφωνα μέ τήν σημειωθεΐ- 
σαν έξελικτικήν κοινωνικήν καί πολιτιστικήν πρόοδον. Ή  ’Αστυνο
μία γενικώς δέν ήτο δυνατόν νά ξεφύγη άπό τόν κανόνα τής τεχνολο- 
ϊικής προόδου. Τής παρεχωρήθησαν όλα τά σύγχρονα τεχνικά μέσα 
μέ σκοπόν τήν άποδοτικωτέραν έπιτέλεσιν τού πολυσχιδούς έργο„ 
της. Η Γαλλική Χωροφυλακή (Ζενταρμερύ), μεταξύ τών πρώτων 
πάντοτε έπρομηθεύθη άξιοθαύμαστον άεροπορικόν στόλον, μέ άε~ 
ροσκάφη όπως τό... «ένπτήσει» περιπολικόν τής φωτογραφίας μας, τά 
όποια προσφέρουν πολύτιμον συνδρομήν εις τό άστυνομικόν έργον.
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Η ΦΡΟΥΡΑ ΤΟΥ »

'Ιστορικοί άλλα καί συναισθηματικοί λόγοι Εχουν Επι
βάλλει τήν Χωροφυλακή ώς Σώμα ’Ασφαλείας 'Υψηλών Προ
σώπων, σέ όλες σχεδόν τις Προεδρικές Φρουρές τής Εύρώ- 
πης. Ή  Προεδρική Φρουρά, όμως, τής ’Ιταλίας, πού πλαισιώ
νει τό Κυρηνάλιο, δηλαδή τήν Επίσημη κατοικία τοϋ Προέ
δρου τής Δημοκρατίας άπαρτίζεται άπό Επίλεκτους Χωροφύ
λακες τής ’Ιταλικής «Καραμπινιερίας» καί άποτελεϊ ίσως τήν 
μεγαλοπρεπέστερη ύψηλή φρουρά τής Ευρώπης, ή όποια δι
καίως έχει άποσπάσει τόν διεθνή θαυμασμό. Οί φωτογραφίες 
μας Επιβεβαιώνουν όπωσδήποτε τοϋ λόγου τοϋ άληθές.

Η ΕΥ ΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΟΥΣ

Τό δριμύ καί έξουθενωτικό ψϋχος, πού ένέ- 
σκηψε τελευταίως στήν Ευρώπη, δέν ταλανίζει 
μόνον τούς ανθρώπους, άλλά άκινητοποιεΐ κα  ̂
τά κινούμενα στις μεγάλες «Άούτομπαν» αύ- 
τοκίνητα, τά όποια οί όδηγοί των Εγκαταλείπουν 
«αύθωρεί» καί σπεύδουν. . . προτροπάδην στις 
πλησιέστερες τηλεφωνικές συσκευές τής Υ πη
ρεσίας ’Αμέσου Έπεμβάσεως, έκζητοϋντες τήν 
σωστικήν άστυνομικήν συμπαράστασιν. Ό  Ευ
ρωπαίος όδηγός τής φωτογραφίας μας άποτελεϊ 
άπτή άπόδειξι τοϋ έκτυλισσομένου. . . «Εν ψυ- 
χρω» δράματος. . .



ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ 
ΝΗΣΙ

■

Μοσχοβολάει τό κλήμα σου, 
ώ φιλτάτη πατρίς μου, 
καί πλουτίζει τό πέλαγος 
από τήν μυρωδιάν 
των χρυσών κίτρων.
”Ας μή μοϋ δώση ή μοίρα μου 
εις ξένην γην τον τάφον, 
είναι γλυκύς ό θάνατος 
μόνον όταν κοιμώμεθα 
εις τήν πατρίδα.

Άνδρέας Κάλβος

«Κάθε γωνιά τής 'Ελλάδος είναι 
ωραία, μά διαμάντι μέσα ατά διαμάν
τια είναι ή Ζάκυνθος, οπού τα πάντα 
σοϋ μιλούν τήν γλώσσα τής ομορφιάς, 
τής αρμονίας και τής άρχοντιάς....»

’Έ τσι χαρακτηρίζει τήν Ζάκυνθο 
ένας σύγχρονός μας λωγοτέχνης και 
ιστορικός, ό Χρήστος ’Αγγελ.ομάτης.

'Η  Ζάκυνθος, τό χιλιοτραγουδη- 
μένο αυτό νησί τοϋ Ίονίου Πελ.άγους, 
από τά αρχαία χρόνια ώς σήμερα, 
υμνήθηκε από "Ελληνες και ξένους, 
με τά ωραιότερα και κολ.ακευτικώ- 
τερα επίθετα.

'Ο δύσκολος σέ ευμενείς κρίσεις 
"Ομηρος τήν άποκαλεί «Ύλήεσσαν», 
ό Στράβων καί ό Πλίνιος σημειώ
νουν τό «εϋγονον» αυτής, ό Βιργί- 
λιος τό «κατάφυτον», ό Μπυσών τήν 
άποκαλεί χαριτωμένο νησί, ό Μα- 
ρεζόσκη «γοητευτικήν», οι Ρελ.κούς, 
"Ιοσελ και Βολταΐρος «χρυσή νήσον», 
οι Βενετοί «"Ανθος τής Ανατολής».

'Ο Ταριέ καί ό περιηγητής Σπόν 
«γήινον παράδεισον», ή πρώτη βασί
λισσα τής 'Ελλάδος ’Αμαλία «πλω
τόν κήπον», ό Τρικούπης «ώραίαν», 
ό Γκράση «ή ώραιοτάτη των νήσων 
μας», ό Πάρς «τιμαλφές κειμήλιον», 
ό Μπουρζέ «άνθος γλυκύ τής ’Ανα
τολής». 'Ο ’Αμερικανός ποιητής 
’Έδγαρ Πόε «ώραίο νησί πού πήρε 
τό άνομα τοϋ ώραιοτέρου λουλουδιού» 
ό Μερκαντίνι «κομφό νησί τοϋ άμπε- 
λιοϋ καί τής έληας» καί ό ιστορικός 
μας Δημ. Καμπούρογλου «ποιητι
κήν νύμφην», ό Γρηγόριος Ξενόπου- 
λος τήν ονομάζει «πανόραμα», ό 
Ζακυνθινολάτρης Κάλβος «ωραία», 
ό Φώσκολος «ποθητή» ό Σωλωμός 
«δι αυτήν λησμονεί κανείς καί αυτά 
τά Ήλύσια», ό Κουντουριώτης ύπε
ρελληνικήν» ό Γάλος συγγραφεύς 
Σατοοβριάνδος «καλλίμορφον» κ.α.

ΙΊλήν των άνωτέρω κρίσεων πού
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Στις 17 τοϋ περασμένου Δεκεμβρίου τό όμορφο νησί τοϋ 
Ίονίου μέ θρησκευτική μεγαλοπρέπεια γιόρτασε τόν πο
λιούχο "Αγιο του, τόν ΑΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ. Μέ τήν εύκαιρία 
αυτή και σαν έλάχιστη προσφορά για τό μυρωμένο νησί τοϋ 
Ίονίου πού τόσα έχει προσφέρει στήν πολιτιστική άνάπτυξι 
τής Χώρας, τό περιοδικό «ΕΜΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ» δημοσιεύει λίγα λόγια παρμένα άπό τόν έπίσημον 
τουριστικό οδηγό τοϋ τόπου. Στις 6 σελίδες πού τό περιοδι
κό μας αφιερώνει στήν ΖΑΚΥΝΘΟ, τό άτίμητο αύτό δια
μάντι τοϋ Ίονίου ανάμεσα στα άλλα έξ ίσου όμορφα νησιά 
άπό τήν Κέρκυρα των Φαιάκων ως τά Κύθηρα τό νησί τής 
’Αφροδίτης, δέν είναι δυνατόν παρά νά δώσωμε μιά άμυδρή 
μόνον εικόνα τής όμορφιάς τοϋ τόπου πού γέννησε τόν Σο
λωμό , τόν Κάλβο καί τόσους άλλους καλλιτέχνες παλαιό- 
τερους άλλά καί σύγχρονους, καί πού ύπήρξε, είναι καί θά 
παραμείνη νοσταλγικά γοητευτικός σ’ δσους είχαν τήν τύχη 
νά ζήσουν έκεϊ ή έστω σάν περιηγηταί νά τόν έπισκεφθοϋν.

άναφέραμε διά τήν Ζάκυνθον, υπάρ
χουν και άλλες ακόμη που αποτε
λούν, όλες μαζί, αληθινόν ύμνον διά 
τήν «εστίαν» τοϋ νεοελληνικού πο
λιτισμού.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΘΕΣΙΣ

'Η  Ζάκυνθος είναι ή νοτιωτέρα 
τών μεγάλων νήσων τής 'Επτάνη
σου.

Εύρίσκεται προς τό βορειοδυτικόν 
άκρον τής Πελοπόννησου και ανήκει 
εις τό Ίόνιον Πέλαγος.

Χωρίζεται προς βαρράν αυτής άπό 
τήν Κεφαλληνίαν, διά τοϋ ομωνύμου 
πορθμού πλάτους 8,5 μιλλίων και 
άπό τήν Πελοποννησιακήν ακτήν διά 
τού πορθμού Ζακύνθου, ελάχιστου 
πλάτους 9,5 μιλλίων.

Τό συνολικόν άνάπτυγμα τής άκ- 
τογραμμής τής Ζακύνθου είναι 58 
μίλλια. Τό σχήμα της είναι τρίγω
νον άκανόνιστον, μέ κλίαιν προς τό 
δυτικόν μέρος.

'Η  Ζάκυνθος έχει εμβαδόν 417 
τ. χιλμ. συμφώνως προς τήν κατα- 
μέτρησιν τής χαρτογραφικήζ 'Υπη
ρεσίας Στρατού, έρχομένη κατά σει
ράν 46η εις έκτασιν εις τόν παγκό
σμιον πίνακα τών νήσων.

Τό καταπράσινο τοπεΐο καί οί όμορφες 
άκρογιαλιές είναι μαγνήτης δυνατός γιά 
τόν έπισκέπτη τοϋ όμορφου νησιού πού 
θά τοϋ μείνουν γιά πάντα αλησμόνητα.

’Έχει μήκος άπό Β. αυτής τό 
άκρωτήριον Σχινάρι μέχρι τοϋ Ν. 
άκρωτήριον Μαραθιά (34 περίπου 
χλμ.) καί μέχρι τό άκρωτήριον 
Γέρακα (37 χλμ.). Τό μεγαλύτερον 
πλάτος είναι 17 χιλιόμετρα καί τό 
μικρότερον, προς τό Β. τμήμα, 9,5 
χιλιόμετρα.

'Ο πληθυσμός τής νήσου είναι 
35.509 κάτοικοι, σύμφωνα μέ τήν 
άπογραφή τού 1961, καί είναι μία 
έκ τών περισσότερον πυκνοκατοι- 
κημένων περιοχών τής Ελλάδος.

Οί άκτές τής Ζακύνθου εις τήν 
Β.Δ. πλευράν είναι άπότομες καί 
καταλήγουν σέ άποκρήμνους βρά
χους. Άντιθέτως, προς τό νότιον 
μέρος τής νήσου, όπου είναι 6 κόλπος 
τοϋ Λαγανά, σχηματίζεται ή μεγάλη 
ομώνυμος άμμουδιά μήκους 9 χι
λιομέτρων.

Εις τήν άνατολικήν πλευράν υπάρ
χει εναλλαγή τοϋ τοπίου, δηλαδή 
χαμηλοί λόφοι καταλήγουν άπαλά 
εις τήν θάλασσαν, όπου σχηματίζον
ται γραφικοί όρμοι μέ ωραίες αμ
μουδιές.

Ζ ΑΚΥΙΜΟΙΝΗ 

ΦΥΣΙΣ

Ή  άφάνταστη ποικιλία τής Ζα- 
κννθινής φύσεως, μαζί μέ τήν πα
λαιό άρχοντιά, τήν ιστορική άλλά καί 
τήν καλλιτεχνική—πνευματική άτμό- 
σφαιρα τής πόλεως, προβάλλουν τήν 
Ζάκυνθο σάν ένα άπό τά ωραιότερα 
νησιά τής Ελλάδος, τής Μεσογείου
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καί γενικώς ολοκλήρου τον κόσμον.
’Από τά παλαιό χρόνια, πολλοί

υπήρξαν οί θαυμαστοί, οϊ εγκάρδιοι 
φίλοι και οι ύμνηταί της. Ποιητα'ι 
και πεζογράφοι, "Ελληνες και ξένοι, 
βασιλείς καί μεγιστάνες, κοσμογυ- 
ρισμένοι τονρίσται καί άπλοι ταξι- 
διώται, έχουν νποβληθή άπό την 
μαγείαν τοϋ ιδιότυπου Ζακυνθυνοϋ 
τοπίου, δια τό οποίον τόσα κολα
κευτικά σχόλια έχουν γραφή μέχρι 
σήμερα. Κύριο χαρακτηριστικόν του 
είναι τό σύνδρομο στοιχείο, ή ήλιο- 
φάνεια τής Ζακύνθου, ή όποια είναι 
ή μεγαλυτέρα εις την ’Ελλάδα, 
ακόμη καί εις την Μεσόγειον μετά 
την Κυανή ’Ακτήν τής Γαλλίας. Τό 
Ζακυνθινό τοπίο δεν τό διακρίνει 
ούτε τό έκπληκτικό μεγαλείο, ούτε 
ή χαώδης άπεραντωσύνη. Μιά άπλή 
καί άόρή γραμμή, σάν ή φύσι νάχε 
γίνει αισθητικός καί ενα ζεστό φως. 
Αυτά είναι τά κύρια στοιχεία, τά 
όποια συνθέτουν τήν απαράμιλλη 
γοητεία του.

Τό πράσινο, σε πολλαπλές απο
χρώσεις καί σ’ όλες τις εποχές, κυ
ριαρχείται από τήν ειρηνικήν μεγα
λοπρέπεια τής εληάς, τοΰ αμπελιού 
καί τοϋ πεύκου καί υπογραμμίζει 
περισσότερον έντονα τον ήμερο τόνο 
του.

Γις άργυροπράσινες αποχρώσεις 
τής εληάς καί τό απαλό πράσινο τοϋ 
αμπελιού καί τοϋ πεύκου τις διαδέ
χονται τά ποικιλόχρωμα περιβόλια 
μέ τις λεμονιές, πορτοκαλιές καί τά 
ά).λα όπωροφόρα δένδρα τής ευφό
ρου νήσου. Πολύχρωμα λουλούδια, 
ήμεμα καί άγρια, λόγω τοϋ υπέροχου 
κλίματος, στολίζουν πάντα τή Ζα- 
κυνθινή γή.

Σέ κάθε περιπλάνησι, εις τό μυ
ροβόλο αυτό νησί θά συναντήσης 
τριανταφυλλιές, υακίνθους, τζατζα- 
μινιές, μπουγαρινιές καί άλλα λου
λούδια σέ πολλαπλές ποικιλίες, πού 
δικαιώνουν τήν ονομασία τής Ζακύν
θου ώς <<"Ανθους τής ’Ανατολής», 
όπως τήν έχαρακτήρισαν οί γεμάτοι 
φινέτσα Βενετοί.

Τό φως καί τό πράσινο, ή απαλή 
γραμμή καί ό ήμεμος τόνος, ή ποι
κιλία τών αποχρώσεων καί ή εναλ
λαγή, νά τί συνθέτει τήν απαράμιλ
λη Ζακυνθινή φύσι. Α ί διαδοχικοί 
εντυπώσεις, τάς όποιας προκαλεϊ, 
δημιουργούν αισθητική χαρά καί 
ψυχική ευφορία. Δ ι αυτό μένουν 
ά/.ησμόνητοι.
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«Μάγεμα ή φύσι καί όνειρο σέ όμορφιά καί χάρι». "Ετσι εψαλε ό ποιητής τών 
«έλεύθερων πολιορκημένων» τήν μαγεία τοϋ ζακυνθινοϋ τοπείου πού ό ίδιος ζοϋσε 
Καί ασφαλώς δέν είχε άδικο. Ή  Ζάκυνθος είναι ενα αριστούργημα τής φύσεως πού 
οί άνθρωποι φρόντισαν νά τό κάνουν πιό όμορφο καί γοητευτικό. Οί φωτογραφίες 
μας όπωσδήποτε είναι πειστικώτερες άπό τά γραφόμενα.

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΙ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

Αί φνσίκαί καλλονάί τής Ζακύν
θου συνετέλεααν είς τήν διάπλασιν 
χαρακτήρων συναισθηματικών, με 
πνευματώδη χαρίσματα και εϋθνμον 
διάθεσιν. Οί Ζακύνθιοι διακρίνονται 
διά τήν προσήλωσίν των και τήν 
αγάπην των είς τάς Τέχνας, κυρίως 
δε είς τήν μουσικήν.

'Η  βυζαντινή εποχή δέν άφησε 
έργα πολιτισμού, διότι ή νήσος, λόγω 
τής γεωγραφικής θέσεως πού έχει, 
έδέχετο συχνά επιθέσεις βαρβάρων 
καί πειρατών είς σημεϊον, ώστε πολ- 
λάς φοράς νά ερημώνεται άπό τας 
ληστρικός αύτάς έπιδρομάς.

Ύ πό τον γαλάζιο καί ήρεμο ουρα
νό της, είς ενα κλίμα όπου ή διαφα
νής λεπτότης ενώνεται με τή γλυκειά 
καί πάντοτε μυρωμένη φύσι, θα 
έλεγε κανείς ότι μόνον ποιηταί μπο
ρούν νά γεννηθούν. Καί πράγματι, 
είς όλους τούς Ζακυνθίους, λίγο ή 
πολύ, υπάρχει έμφυτον τό ποιητικόν 
κάλλος. Είς τάς καθημερινός συνο
μιλίας των αντιλαμβάνεσαι τήν αρ
μονία καί είς τάς συζητήσεις των 
διακρίνεις μία θερμήν ποιητικήν 
διάθεσιν, ή οποία συνήθως συντρο
φεύεται καί άπό ένα τόνο λεπτής 
ειρωνείας ή καί σάτιρας...

«"Οτι καλύτερο καί ψηλότερο έχει 
νά παρουσίαση στον περασμένο αιώ
να ή ποίηση τής έλευθερρας 'Ελλά
δος, τό χρωστάει σχεδόν ολοκληρω
τικά στή Ζάκυνθο».

”Ετσι εκφράζεται διά τή% Ζάκυν
θον καί διά τούς Ζακυνθίους ό κα
θηγητής τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών κ. Γεώργιος Ζώρας.

'Ο παλαιότερος έκ τών ποιητών 
τής Ζακύνθου, τοϋ όποιου τά έργα 
έχουν διασωθή, είναι ό Νικόλαος 
Αουκάνης. Μετέφρασε τήν «Ίλιάδα» 
τοϋ ' Ομήρου έμμέτρως είς τήν 
απλοελληνικήν καί τό έργον του

αυτό έτυπώθη είς τήν Βενετίαν τό 
1526, είς τό τυπογραφείον Στεφάνου 
Σαβιώ. Τό 1663 τό ίδιο βιβλίο έκυ- 
κλοφόρησε καί είς τετάρτην έκδοσιν.

’Άλλοι αξιόλογοι λογοτέχνες τής 
πρώτης περιόδου τής Βενετοκρα- 
τίας είναι: 'Ο Δημήτρης Ζήνος, ό 
Παχώμιος Ρουσανος (1470—1553), 
ό όποιος έγραψε πολλούς ελληνικούς 
κώδικας καί ήτο πολυμαθέστατος, 
ό Τζανές Κορωναιος (1480—1519) 
καθώς καί ό σοφός 'Ερμόδωρος 
Λητάρχης ή Λήσταρχος, διάσημος 
φιλόσοφος καί ρήτωρ τής εποχής του, 
ό όποιος έδίδασκε τά 'Ελληνικά είς 
τήν Χίον, όπου καί άπέθανε τό 1586, 
βάσει μιας νεωτέρας άνακαλύψεως 
παλαιού χειρογράφου, τό όποιον 
εύρίσκεται είς τό 'Ιστορικόν ’ Αρχειον 
τοϋ Ίωάννον Χρυσικόπουλου.

"Ετερος μεγάλος Ζακύνθιος ποιη
τής είναι ό Άνδρέας Κάλβος (1792- 
1863) έξοχος υμνητής τής ιδιαιτέρας 
του πατρίδος. ’ Εγεννήθη είς Ζά
κυνθον καί άπέθανε είς τό Λάουθ 
τής ’Αγγλίας. Τά οστά του, μαζί 
με τά οστά τής δευτέρας συζύγου 
του Καρλότας, μεταφέρθησαν είς τάς 
’Αθήνας τό 1960, έναπετέθησαν είς 
πανελλήνιον προσκύνημα καί μετε- 
φέρθησαν είς τήν Ζάκυνθον, όπου 
έτάφησαν είς τό περιβόλι τοϋ Άγιου  
Γεωργίοι τών Φιλικών.

Είς τήν κορυφήν όμως, τής πνευ
ματικής παραδόσεως τής Ζακύνθου 
καί ως μορφή καί ως άξια έργου 
είναι ό Διονύσιος Σολωμός (1798- 
1857) ποιητική μορφή πού ξεπερνά 
τά εθνικά σύνορα καί παίρνει τιμη
τική θέσι είς τό παγκόσμιο λογο
τεχνικό στερέωμα. 'Ο Σολωμός, ό 
ποιητής τού ’Εθνικού "Υμνου, είναι 
ό άρχηγός τών ποιητών τής 'Επτα
νησιακής Σχολής. 'Ο Δημήτριος 
Γουζέλης (1774-1843), άνηψιός καί 
μαθητής τοϋ Μαρτελάου, είναι συγ- 
γραφεύς τής πασίγνωστης Ζακυνθι- 
νής κωμωδίας, «'Ο Χάσης». 'Ο 
Γουζέλης έδρασε κατά τήν διάρ
κειαν τής ελληνικής έπαναστάσεως 
καί έκαντήριαζε τάς «φατρίας» είς 
τον εμφύλιον σπαραγμόν τοϋ 1827.
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To 1547 έγεννήθη εις τήν Ζάκυν
θον ο "Αγιος Διονύσιος, τό γένος 
Σίγουρου. Νέος ακόμη έγκατάλειψε 
την κοσμικήν ζωήν, έγινε μοναχός 
και έλαβε την επικυριαρχίαν τής εν 
Ζακύνθφ μονής τής Άναφωνητρίας. 
Επιστρεφων από προσκύνημα εις 

τούς 'Αγίους Τόπους (1578) διήλθεν 
έξ Αθηνών, όπου ό τότε Μητρο
πολίτης Αθηνών Νικάνωρ (1571—  
1579), εκτιμήσας την ευσέβειαν καί 
την πολ.υμαθειαν τοϋ νεαρού ηγου
μένου Δανιήλ Σιγούρου, τον έχειρο- 
τόνησε ’Αρχιεπίσκοπον Αίγίνης— 
Πόρου καί "Υδρας. Μετά παρέλευσιν 
διετίας παρητήθη τοϋ επισκοπικού 
θρονου Αίγίνης καί έπέστρεψεν εις την 
Ζάκυνθον,' οπού επί μικρόν χρονικόν 
διάστημα ιερουργεί εις την εκκλησίαν 
τοϋ 'Αγίου Νικολάου Μώλου. Ά πο -  
τυχών τό 1582 εις την εκλογήν του 
ώς επισκόπου Κεφαλληνίας—Ζα
κύνθου, άπεσύρθη εις την μονήν τής 
’Αναφωνητρίας, όπου έζησε μέχοι

ΣΕΛΙΔΟΣ 13 ΚΑΖΑΜΙΑΣ *75

Διονυσίου πού φυλάσσεται σέ ό- 
λόχρυση λάρνακα στο έσωτερικό 
τοϋ όμωνύμου μεγαλοπρεπούς να
ού.

ΚΑΖΑΜΙΑΣ *75

Ο ήλιος βρίσκεται στόν αστερισμέ) τοϋ 
Ζυγού, ένώ τό πρωτάθλημα ποδοσφαί
ρου στην άρχή του. Ή  έφετεινή διοργάνώ- 
σιΦ ϊχ ε ι πολλές καινοτομίες, από τις ό
ποιες σπουδαιότερες είναι οί έξης: Οί δι- 
αιτηταί καί οί λα'ισμεν έπιτρέπεται νά φέ
ρουν προστατευτικά κράνη, μεταλλικούς 
θώρακες, καί πλαστικές έπιγονατίδες καί 
περικνημίδες ώστε νά μή διατρέχουν κίν
δυνο άπό τις «φιλοφρονήσεις» της ήλεκτρι- 
σμένης έξέδρας. Σ τ ις  εισόδους των γηπέ
δων τοποθετούνται ειδικοί εύαίσθητοι ή- 
λεκτρονικοί έρευνηταί, γ ιά  νά έντοπίζοιίν 
τους φίλαθλους έκείνους οί όποιοι έχουν 
μαζί τους βαρελότα, βεγγαλικά, καπνο
γόνα, καί τρακατρούκες. Πρίν άπό κάθε 
αγώνα τά  μεγάφωνα μεταδίδουν τούς ύ
μνους των δύο αντιπάλων Σωματείων.

ι οιαιτηταί έκτος άπό τήν κόκκινη καί 
κίτρινη καρτα, έφοδιάζονται καί μέ άλλες 
τρεις, πράσινη, μπλέ, καί πορτοκαλλί. Μέ 
την πρώτη ειδοποιούνται νά μποΰν στόν

άγωνιστικό χώρο οί παράγοντες της μιάς 
ή της άλλης όμαδος, τήν δεύτερη ό γ ια 
τρός του γηπέδου καί οί τραυματιοφορείς 
καί την τρίτη ή ’Αστυνομία. Τέλος ό τιμ ω - 
ρηθεις μέ αποκλεισμό παίκτης, μετά την 
,η _ ποινής του, προσέρχεται στόν 
αγώνα μέ τόν. . . κηδεμόνα του.' Στην ’Α 
θήνα ο χαμένοι τού Φεστιβάλ τραφγουδιοΰ 
Θεσσαλονίκης όργανώνουν άντι-φεστιβάλ 
οπού κυριαρχεί τό βαρέων βαρών λαϊκό 
τραγούδι. Τα τρία πρώτα βραβεία άπο- 
σπουν οί συνθέτες «Π αραγγελιά τού Χ ά
ρου», «Γου άντρα τού άσήκωτου», καί Π έ
ρα στα κουτούκια κλαΐνε τά μπουζούκια».
Σ τή ν ’Αθήνα έπίσης πραγματοποιούνται 
και άλλα πανελλήνια Συνέδρια. Οί Βιομή- 
χανοι άπορρυπαντικών, άφοΰ διαπι
στώνουν τήν περιωρισμένη άπό Τηλε- 
ορασεως διαφήμίσι τών προϊόντων τους 
αναγ-/έλουν τήν ίδρυσι ειδικού Γρα
φείου μέ τά άρχικά Κ A Τ Ε  Β Α πού 
σημαίνουν «Κέντρον ’Αμέσου Τηλεοπτι
κής Ενημερώσεως Βιομηχάνων ’Απορ
ρυπαντικών». Οί Δ ιαιτηταΙ Ποδοσφαίρου 
αποφασίζουν υποχρεωτική άσφάλεια κατά 
παντός κίνδυνου εντός καί έκτος γηπέδων. 
Παράλληλα διατυπώνουν τήν εύχή νά 
αλλάξη τό κόκκινο χρώμα της ση'μαίας 
των λαϊσμεν ώστε νά μή έρεθίζωνται οί 
θερμόαιμοι φίλαλθλοι καί παίκτες δταν 
όιακόπτωνται διάφορες έπίμαχες φάσεις 
μεταξύ σέντρας καί μικρής περιοχής. Τέ
λος οί Κουρεις ανακοινώνουν ότι μετατρέ
πουν τά  καταστήματά τους σέ Κουρεία _  
Κομμωτήρια ώστε ό οίοσδήποτε έκπρό- 
σωπος του ισχυρού φύλου νά έχη τήν εύ- 
χέρεια έπιλογής μεταξύ κουρέματος, ξυρί
σματος καί. . . περμανάντ.

Ο ήλιος βρίσκεται στόν αστερισμό τού 
Σκόρπιου, το Φθινόπωρο πρός τό τέλος 
του, καί οι Κινηματογραφικές πρεμιέρες 
μέ Ελληνικά έργα στο φόρτε τους. Στίε 
κεντρικές Αθηναϊκές αίθουσες προβάλλον
ται περισσότερες άπό 30 ταινίες τελευταίας 
εσοδείας. _ Από όλες έντυπωσιάζει μία 
έγχρωμη υπερπαραγωγή τής «Σοκ φιλμ». 
Έ χε ι τίτλο « Τ ί - β ί  δρ νότ Τ ι - βί» καί 
κ εινει με το ακολουθο δραματικό φινάλε: 

^νας απελπισμένος κινηματογραφικός 
παραγωγός αυτοκτονεϊ πέφτοντας στάν 
σαλασσα, αφού προηγουμένως δένει στόν 
λαιμό του αντί γ ιά  πέτρα μιά συσκευή Τη- 
λεορασεως των 26 ίντσών. Τά ’Αθηναϊκά 
θέατρα - 58 τον άριθμόν - συνεχίζουν τό 
χειμερινό τους πρόγραμμα μέ μιά μόνο 
απογευματινή ^παράστασι. Οί θεατρόφιλοι 
απορουν εν<ρ οι θιασάρχες διευκρινίζουν δτι 
επειδή οι ηθοποιοί άπό τ ις  τελευταίες βρα- 
όυνές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ένουν 
« γ ι^ σ μ α »  σέ διάφορα τηλεοπτικά προ-

ΑΓΙΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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'Από τήν φύσι του εύθυμος, γε
μάτος ζωή, ό Ζακυνθινός δέν έν- 
νοεϊ ποτέ νά άφήση τήν κιθάρα 
καί τό τραγούδι.

τοϋ θανάτου τον, 17 Δεκεμβρίου 
1622, βίον ένάρετον καί θαυματουρ
γόν. 'Εκεί ευρισκόμενος, συνεχώ- 
ρησε τον φονέα τοϋ αδελφού τον. 
Τό σώμα τοϋ 'Αγίου Διονυσίου με- 
τεφέρθη προς ταφήν εις τάς νήσους 
Στ ροφάδας καί μετά παρέλευσιν 
ολίγων ετών, δταν έγένετο εκταφή, 
εύρέθη τό λείψανον ακέραιον καί 
μυρόβλητον. Τήν 24ην Αύγουστου 
1717, μετά τήν λεηλασίαν τών 
Στροφάδων άπό τον τουρκικόν στό
λον, μετεφέρθη τό λείψανον τοϋ 
'Αγίου Διονυσίου εις τήν Ζάκυνθον, 
δπου φυλάσσεται μέχρι σήμερον.

'Η  Ζάκυνθος εορτάζει άπό τότε 
μέ δύο τριημέρους έορτάς τήν μνήμην 
τοϋ 'Αγίου Διονυσίου. 'Η  πρώτη 
είναι τήν 17ην Δεκεμβρίου, ημέραν 
τοϋ θανάτου τοϋ 'Αγίου καί ή άλλη 
τήν 24ην Αύγουστου, επέτειον τής 
μετακομιδής τοϋ Σεπτού Λειψάνου 
άπό τάς Στ ροφάδας. Αύτή είναι ή 
έπισημοτέρα πανήγυρις καί τό άπό- 
γευμα τής ίδιας ημέρας γίνεται με
γαλοπρεπής περιφορά τοϋ λειψάνου 
τοϋ 'Αγίου εντός τής πόλεως, έν 
μέσω χιλιάδων προσκηνητών άπό 
δλην τήν 'Ελλάδα.

γράμματα, άδυνατοϋν νά δώσουν δύο παρα
στάσεις. Τελικά βρίσκεται ήή μέση λύσις. 
’Επαναλαμβάνονται οί διπλές παραστάσεις 
άλλά μέ την έξης διαφορά: Ή  βραδυνή -μέ 
μειωμένο εισιτήριο- δέν είναι ζωντανή πα- 
ράστασι άλλά. . .  προβολή τοϋ έργου άπό 
μαγνητοσκόπησι. Καί μιά ματιά στόν 
έξωτερικο καλλιτεχνικέ χώρο. Στό 
Ά λπ ερ τ Χώλλ τοϋ Λονδίνου ό Ν ταίη- 
βηντ Κάσσιντυ δίνει μία συναυλία πού άφή- 
νει έποχή. Σημειώνονται λιποθυμίες, μι- 
κροτραυματισμοί, ομαδικοί υστερισμοί, με
μονωμένοι καννιβαλλισμοί, ένώ σέ ολη την 
διάρκεια τοϋ ρεσιτάλ άκούγονται ούρανο- 
μήκεις λαρυγγισμοί, βρυχηθμοί, καί άλαλ- 
λαγμοί. Στήν ’Ιταλία ή «Τσινετσιτά» γυ
ρίζει μία σειρά άπό «γουέστερν σπαγγέττι» 
καθώς καί ένα δυναμικό θρίλλερ μέ τίτλο 
«Φουριόζοι Μαφιόζοι». Τό τελευταίο αυ
τό φιλμ μένει στήν μέση, άφοΰ προηγου
μένως βγαίνει άπό αυτήν ό σκηνοθέτης, 
ό όποιος άπάγεται άπό υψηλά Ισταμενα καί 
θίγόμενα πρόσωπα τοϋ Συνδικάτου τών 
«£Ιονών». Τέλος άπό τό Παρίσι μεταδί
δεται δτι ό Κολλατος μετά τόν πολύκροτο 
«Στρατάρχη Πεταίν», άνεβάζει στό Ιδιό
κτητο θέατρό του τό έργο «Καρδινάλιος 
Ρισελιέ» πού σημειώνει καταπληκτική επι
τυχία. "Υστερα άπό αύτό ή Γαλλική Τ ί - βι 
όργανώνει πρός τιμήν του ειδική έκπομπη 
μέ θέμα «Πρόσκλησις σέ πρόγευμα». Με
ταξύ τών προσκεκλημένων είναι καί ό Φόν 
Καραγιάν (ό μαέστρος) κάποιος Γερμανός 
(τήν καταγωγή) δημοσιογράφος, καθώς 
καί ώρισμένοι Έ λληνες δπερατέρ οί όποιοι 
μαγνητοσκοπούν τήν δλη έκδήλωσι γιά  λο
γαριασμό της Ελληνικής τηλεοράσεως.

Ό  δωδέκατος καί τελευταίος μήνας τοϋ 
χρόνου. Ό  ήλιος βρίσκεται στόν άστερι- 
σμό τοϋ Τοξότη, άλλά καί στό έπίκεντρο 
τοϋ γενικού ένδιαφέροντος. Α ίτια: Ή  έμ- 
φάνισις τών γνωστών κηλίδων στόν δίσκο 
του. Οί άστρονόμοι καθησυχάζουν τήν άνά- 
στατη κοινή γνώμη, ένώ γνωστή φίρμα 
άπορρυπαντικών σπεύδει νά έκμεταλλευθή 
τό γεγονός. Κυκλοφορεί ένα κα^ούργιο 
παρασκεύασμα μέ τήν ονομασία, «Ή λιο - 
τρόπιον 150», καί τήν διευκρίνισι δτι καθα
ρίζει δλους τούς λεκέδες έκτός άπό τούς 
ήλιακούς. Έ ξ  άλλου, γνωστός συνθέτης 
βαρέων βαρών λαϊκών έπιτυχιών, κυκλο
φορεί σέ δίσκο 45 σροφών ττό τραγούδι 
«’Ο ήλιος γέμισε λαδιές καί ή ζωή μου 
άναποδιές».. Στήν ’Αθήνα, γνωστός χημι
κός άνακοινώνει δτι έφεϋρε μία πρωτότυ
πη μέθοδο παρασκευής τεχνητού. . . πε

τρελαίου. Ό  τρόπος είναι άπλός. ’Αναμι
γνύει θαλασσινό νερό άπό τόν Σαρωνικό 
μέ εκχύλισμα άπό πίσσα πού βρίσκει έν 
άφθονία στίς άκτές του. Στήν συνέχεια το
ποθετεί τό μ ίγμα  σέ δυνατή φωτιά, προσ
θέτει άνάλογη ποσότητα γνωστού κατσα- 
ριδοκτόνου ύγρού, καί τό M A D E IN  G R E 
E C E  πετρέλαιον είναι γεγονός. Στήν ’Α 
θήνα έπίσης έρχεται ό διάσημος καρδιοχει- 
ρουργός δόκτωρ Μπάρναρντ. "Ολοι ύποθέ- 
τουν δτι ή άφιξίς του έχει σχέσι μέ κάποια 
σπουδαία έπέμβασι. Στήν πραγματικότητα 
δμως έρχεται γιά  νά παρακολουθήση τόν 
άγώνα ’Αθηναϊκής ποδοσφαιρικής όμάδος 
μέ τήν μικτή Εύρώπης. "Ολοι άποροϋν άλ
λά ή έξήγησις είναι απλή: Στήν 'Ελληνική 
ομάδα άγωνίζονται 7 Νοτιοαφρικανοί 
παίκτες, ένας μάλιστα άπό τούς οποίους 
Ισοφάρισε τόν άγώνα καί στήν συνέχεια 
έπέτυχε τό νικητήριο γκόλ. Τό ίδιο βράδυ 
ή ’Αθήνα καί πολλές πόλεις τής Νοτιοα- 
φρικανικής Ένώσεως, πανηγυρίζουν τήν 
μεγάλη αύτή έπιτυχία τού Ελληνικού 
Ποδοσφαίρου. . . Καί ό Δεκέμβριος κλεί
νει μέσα σέ μιά έορταστική άτμόσφαιρα. 
Τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς οκτώ 
στούς δέκα "Ελληνες δοκιμάζουν τήν τύχη 
τους γύρω άπό τήν πράσινη Τσόχα. Οί 
χαρτοπαικτικές μάχες μέ στόχο κάποιο , 
«καρρέ», «φούλ», ή «κέντα» τού φάντη, 
τής ντάμας, καί τού βαλέ, προβλέπεται δτι 
θά συνεχισθοΰν μέχρι τόν Φεβρουάριο καί 
. . . βάλε. ’Αλλά έδώ ήρθαμε. Π άμε νά 
φύγουμε. . .
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Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς :  κ υ ρ ία ς 

Σ ο φ ία ς  Ά ν α γ ν ω σ τ ά κ η  — Κ ο ττα δά

Τ ο συζυγικό δράμα είναι ένα από τά πιο έπιθυμη- 
τα καί προσφιλή θέματα όλωντώντομέωντήςλο- 
„ * γ°τεχνίας. Μια γυναίκα έγκαταλείπεταιάπό τον 

ανόρα της, ένας σύζυγος καλεϊ σέ μονομαχία τον αντίζη
λο του ή σκοτώνει την συλληφθεΐσα άπιστη γυναίκα του 
κ ,πκος αύτοκράτωρ ή ένας μικρός βασιλιάς χωρίζει’ 
γιατί ή γυναίκα του δεν τοϋ έδωσε διάδοχο. 'Υπάρχουν 
χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις, πού αρχίζουν άπό ένα 
αςλο ραντεβού γιά νά καταλήξουν σ’ ένα μεγάλο δράμα, 
^υλα^αυτα η λογοτεχνία μάς τά παρουσιάζει είτε μέ 
ιην απλότητα ενός εικονογραφημένου, είτε μέ τό 
βάθος μιάς μεγάλης τραγωδίας, όπως τής ’Ανδρο
μάχης, ^του Βαγιαζήτ, τής Φαίδρας του Όθέλλου ή 
σαν το υπεροχο παράπονο τού Πάολο καί τής Φοαντζέ- 
σκας, πού τόσο συγκίνησε τόν Δάντη, ώστε τον έκαμε 
να πεση σαν νεκρός.

Το συζυγικό όμως δράμα, πού μάς παρουσιάζει ή 
λογοτεχνία^ μενει συνήθως στήν επιφάνεια των γεγο
νότων. Μάς δίδει τά εξωτερικά καί φανερά στοιχεία 
με^όυναμι και ζωντάνια, ένω τήν ούσία καί τό βάθος 
του δράματος ^δέν τά  πλησιάζει. Ή  παρουσίασή τού 
συζυγικου δράματος άπό τήν λογοτεχνία ίσως' μάς 
μαγεύει καί μάς συγκινεΐ συγκλονιστικά, δεν μάς ει
σάγει ̂ δμως στήν βαθύτερη ουσία του δράματος καί 
τα ματια μας άδυνατοΰν νά τό άναγνωρίσουν. Τό 
συζυγικό δράμα είναι στήν ούσία του άπείρως έντιμό- 
τερο καί στο βάθος γεμάτο άπό γόνιμο πάθος. Δεν 
δημιουργειται άπό τυχαία περιστατικά, ούτε άπό 
τον κακό χαρακτήρα τοΰ ένός ή τήν ήθική παρεκτροπή 
του άλλου συζυγου. 'Ηφύσις τού δράματος είναι πιό 
βαθεια, για την άκρίβεια εύρίσκεται σέ στενή σχέσι 
μη την θεία κλήσι τοϋ γάμου, πού ξεπερνά τά άνθρώ- 
πινα.. Γι αυτό^τήν νοιώθουν μόνο δσοι είσέδυσαν στό 
βαθύ νόημα τοΰ γάμου.
Είναι ταχα σωστό νά χρησιμοποιούμε τόν δρο «δράμα»

γιά να ^παρουσιάσουμε δυό πραγματικότητες τόσο 
φανερα αντίθετες; Στήν ούσία τους, βέβαια, δέν είναι 
άσχετες. Στο φιλολογικό δράμα οΐ σύζυγοι άρνοΰνται 
τον σκοπο του γάμου καί έπιδιώκουν νά διατηρήσουν 
τον ατομισμό τους, είτε μέ τήν σύναψι κάποιας παρά- 
νομης σχεσεως είτε μέ τό διαζύγιο είτε μέ τόν φόνο 
Χάνουν έτσι τον γάμο τους καί τήν ζωή τους. Στό αλη
θινό συζυγικό δραμα παραδέχονται τόν σκοπό τού γά
μου, θυσιάζουν τήν άτομική τους ελευθερία καί ζοΰν 
μια καινούργια ζωή, δπως τήν θέλει ό γάμος. "Οσο μέ
νομε προσκολλημένοι στό άτομό μας, τόσον πιό ψηλό 
γίνεται το τείχος, πού μάς χωρίζει άπό τόν άλλον. 
,υ σ °, 0 πε?7με από τό άτομό μας πρός τά έξω, 
οσο εγγιζομε την έννοια σύζυγος καί συζυγική ζωή 
τοσο ανοίγεται μπροστά μας μιά ζωή χωρίς αγκάθια.

"Ολες οί συζυγικές σχέσεις πηγάζουν άπό μιά βα
σική ιδέα, την ο,.οια ή ψυχολογία θά τήν ώνόμαζε εικό
να «πρότυπό» τής ή τοΰ τελείου συζύγου. Ή  εικόνα αύτή 
είτε αποτελεί την άντανάκλασι μιάς παλιάς εικόνας τής 
πατρικής οικογένειας ή προέρχεται άπό τις περιγραφές 
των μυθιστορημάτων καί τά θέματα των φίλμς είτε τήν 
μορφώνομε μέσα μας άπό δλα αύτά στις παραμονές τού 
γαμου^η στο διάστημά τής μνηστείας. Ή  εικόνα αύτή 
μπορεί να είναι σέ^ολη της τήν εκτασι ένα άπατηλό 
φευδοειδωλο, μπορεί όμως νά άνταποκρίνεται καί στήν 
πραγματικότητα. Καί στις δυό όμως περιπτώσεις είναι 
ενόειξις καποιας αναμονής, τής έλπίδας γιά κάτι άλλο 
καλύτερο η πιο σωστά, ενδειξις μερικών άπαιτήσεων.

Συνέπεια δλων αύτών είναι, ότι ύστερα άπό λίγο 
καιρό δοκιμάζομε μέσα μας μιά άκαθόριστη άπαγοήτευ-
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σι, ή όποια: σιγά—σιγά παίρνει συγκεκριμένη^ έκφρασι 
καί μορφή. Δ ιαπιστώνει, δηλαδή, κάνεις ότι ο ή η σύ
ζυγος δεν είναι όπως είχε όνειρευθή, δεν άνταποκρί- 
νεται στο ιδανικό του, τήν εικόνα—πρότυπο, πού διε- 
μόρφωσε γύρω από την έννοια συζυγος. Παρατηρεί 
τότε κανείς μέ έντονο αίσθημα άπογοητεύσεως, ότι ο 
γάμος δεν τού έφερε όσα περιμενε και επι πλέον απαι
τε ί θυσίες καί παραχωρήσεις γ ια  τις όποιες δεν ήταν 
καθόλου προετοιμασμένος. Αυτή ή άπογοήτευσις, ^πού 
σέ καμμιά περίπτω σι δεν είναι άδικαιολογητη,  ̂ αντι
μετω πίζεται μέ διάφορο απο τον καθένα τροπο. Αλλοι 
διατυμπανίζουν τήν δυστυχία τους, χωρίς νά ζητούν 
διαζύγιο καί κατατάσσονται έτσι στά δυστυχισμένα 
ανδρόγυνα. ’Ά λλοι παλεύουν δημιουργικά γ ια  να πρα 
γματοποιήσουν τό ιδανικό τους και σ όλη τους τ/)ν 
ζωή προσπαθούν νά κάμουν τον ανδρα τους τελειο και 
τον γάμο τους, όπως τον είχαν φαντασθή. "Αλλοι πάλι 
καταλήγουν στήν διαπίστωσι, ότι τ ίπ οτε  στην^ ζωη 
δέν είναι τέλειο καί ευτυχώς θά ξημερωση κάποτε 
ήμέρα, πού δέν θά χρειάζεται νά παντρευθή κάνεις.^ Ολοι 
πάντως νοιώθουν κάποια πικρία γ ιά  τον ή τήν σύζυγο, 
πού τούς διέψευσε τις έλπίδες, μιά επαναστατική δια- 
θεσι γ ιά  τον γάμο, πού τούς έξαπάτησε, ’ίσως καί κάποιο 
κυνισμό γιά  όλη αύτή τήν ύπόθεσι πού ενώ υπόσχεται 
θαύματα καί μεγαλεία έπιφυλάσσει ήττεε και συμβι
βασμούς. Καί ακριβώς σ’ αύτή τήν διάψευσι τών 
ελπίδων, τήν πικρή τήν καρτερική, τήν μελοδραματι
κή ή τήν κυνική στηρίζονται τά  πλεΐστα συζυγικά δρα- 
ματα. Στο βάθος τους σημαίνουν άρνησι νά αγαπηση 
κανείς τον ή τήν σύζυγόν του, όπως είναι, σημαίνουν 
φυγή ά π ’ τήν πραγματικότητα καί γ ιά  νά χρησιμοποιή
σουμε ένα τεχνικό όρο δείχνουν βραχυκυκλώματα στο 
δίκτυο ύψηλής τάσεως τού συζυγικού συνδέσμου.

Τό συζυγικό δράμα άρχίζει τήν ώρα, πού συνειδητο
ποιεί κανείς τήν διάψευσι. 'Η  στιγμή όμως αυτή 
έπρεπε νά είναι ιερή γιά  κάθε άνθρωπο, γ ια τ ί είναι η 
ώρα πού καλείται νά άπαλλαγή άπό τις ψευδαισθήσεις 
καί νά άντικρύση γιά  πρώτη φορά γυμνή τήν αλήθεια. 
« 'Ο  άνδρας μου δέν είναι όπως τον ώνειρευτηκα. Γ\α 
μιά εύκαιρία νά τον γνωρίσω σάν κάτι διαφορετικό απο 
μένα. 'Ο  γάμος μας δέν άνταποκρίνεται στις προσδο
κίες μας. Ε ίναι όμως ένα μυστήριο, μιά θεία οικοδομή, 
οχι ένα άνθρώπινο κατασκεύασμα».

Ά ν  δεχθούμε τον γάμο όπως είναι στήν πραγματι
κότητα καί οχι όπως τον φαντασθήκαμε, δεχόμαστε 
καί τον ή τήν σύζυγον, όπως είναι, μέ τήν πρωτοτυπία , 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, τον τρόπο τής προσωπι
κής ζωής του. Δέν θά βάλωμε τώρα σάν σκοπό μας νά 
τον ή τήν διορθώσουμε, νά κάνωμε τον άλλο ίδιο με 
μάς, αλλά νά νοιώθουμε χαρά γ ια τ ί είναι άλλοιώτικος 
άπό μάς νά τον άγαποΰμε βαθειά, γ ια τ ί είναι μιά ύπαρ- 
ξις τελείως διαφορετική άπό τήν δική μας.

Οί διαπιστώσεις αυτές βοηθούν πολύ νά προχωρή
σουμε άκόμη. Μέσα στο γάμο ό άνδρας καί ή γυναίκα 
δέν άποτελοϋν δυο άλλά ένα. Μέσα στο γάμο τα  δυο, 
ό άνδρας καί ή γυναίκα, άπαρτίζουν μιά νέα μονάδά. 
Θυμίζω τό γνωστό κομμάτι ά π ’ τήν Γένεσι: «καί έσον- 
ται οί δύο εις σάρκα μίαν». Ή  λέξις «σάρξ» εδώ ση
μαίνει τό «δημιούργημα», «τήν ζωντανή υπαρξι». «Θα 
γίνουν οί δύο μιά νέα ζωντανή υπαρξις» θά έρμηνευσω- 
με. ’Ά ν δέ ζητήσωμε νά μάς βοηθήση ή σύγχρονη ια
τρική καί ή άνθρωπολογία άπό άποψι ορολογίας, θα ερ

μηνεύσουμε: «Θά αποτελόσουν ένα καί μοναδικό πρό
σωπό». Αύτό δέν σημαίνει, ότι ό άνδρας καί ή γ υ 
ναίκα παύουν στο γάμο να είναι δυο πρόσωπα η πω ς 
σταματούν νά είναι δυο ζωντανές υπάρξεις, δυο δημι
ουργήματα, άλλα οτι πρώτα και πάνω απ ολα είναι μια 
υπαρξις, ένα πρόσωπο, τό συζυγικό. Μιά βαθεια με- 
ταμόρφωσις συντελεΐται μέσα στο γάμο και στον 
άνδρα καί στήν γυναίκα. Θά μπορούσαμε εδώ να κά
νουμε λόγο γ ιά  κάποιο θάνατο μέσα στο γάμο, γ ιά  κα- 
ποια «νέκρωσι», όπως θά έλεγε ό άπ. Παύλος. Θά μπο
ρούσαμε νά κάνωμε λόγο γ ιά  τον θανατο τού ατομου 
όχι όμως τής προσωπικότητος, γ ιά  τον θάνατο τής 
άπόλυτης προσωπικής άνεξαρτησίας,τής άπόλυτης 
αύθεντίας, τού εγωκεντρισμού. Κ ατ’ άντιστοιχία προς 
αύτά θά μπορούσαμε νά κάνωμε λόγο γιά  μιά νέα δη
μιουργία, γ ιά  ένα νέο πρόσωπο, τό συζυγικό.

"Ολα αύτά μάς επιτρέπουν νά σκεφθοΰμε, ότι μέσα 
στο γάμο πρέπει νά ύπάρξη μιά μεταμόρφωσις θεμε
λιώδης καί ουσιαστική. Τό τέρμα αύτής τής μεταμορ- 
φούσεως δέν μπορούμε άπ’ τήν άρχή νά τό προδικάοωμε. 
Τό πού θά φθάση κάποτε έξαρτάται άπό μάς. 'Η  όλη 
ορθολογιστική μας μόρφωσις μάς μαθαίνει να παρατη
ρούμε τήν κάθε άνθρωπινη υπαρξι σαν ενα αντικείμενο, 
πού ξεχωρίζει τελείως άπό τά άλλα. Κάνομε συνήθως 
λόγο γ ιά  τό άτομο ή γ ιά  νά χρησιμοποιήσουμε τήν 
φιλοσοφικώτερη έκφρασι γιά  τήν μονάδά. Γο άτομο ή 
τήν μονάδα αύτή ό ορθολογισμός μας είναι έτοιμοε να 
τήν ύποτάξη άκόμη καί στούς κανόνες τής στοιχειώ 
δους προπαιδείας, κατά τήν όποια δύο ή μία δύο. Μ προ
στά στο Θεό όμως δέν ύπάρχει ούτε άτομο ούτε μονάδα, 
δέν υπάρχει «μιά κάποια» άνθρωπινη υπαρξις, υπάρχει 
ό άνδρας καί ή γυναίκα. Δεν αποτελούν δυο ατομα, αλ
λά δυο πρόσωπα, δέν είναι δυο άντικειμενα εντελώς 
εύδιάκριτα, είναι δυο υποκείμενα, τα  οποία δημιουργη- 
θηκαν τό ένα γ ιά  τό άλλο. Γ ι’ αυτό εδώ δεν έχουν θεσι 
οί κανόνες τής μαθηματικής δύο ή μία δύο, άλλα άνδρας 
καί γυναίκα γίνονται ένα, τά δύο πρόσωπα ενώνονται 
στο ένα, τό συζυγικό πρόσωπο.

Ε π ο μ ένω ς εκείνο, πού πεθαίνει στο γάμο δέν είναι 
ή προσωπικότης τού άνδρός ή τής γυναίκας, όπως ο 
Θεός τούς δημιούργησε, άλλάτό άτομο «αντικείμενο» 
ή μονάδα όπως τήν έπλασε ή άνθρώπινη φιλοσοφία και 
ό ορθολογισμός.

Θά θυμίσωμε πάλι όσα σημειώσαμε λίγο πιο χτανω. 
Μέσα στο γάμο ό άνδρας καί ή γυναίκα τοποθετούν 
έξω άπό τον εαυτόν τους τό έπίκεντρο τών ενδιαφερόν
των τους. 'Η  άκριβής έννοια είναι ότι ένας ένδιαφέρε- 
ται πρώτα γ ιά  τον άλλον. Το συζυγικό ζεύγος όμως δεν 
μπορεί νά είναι ενωμένο, όταν τό κέντρον τών ένδια- 
φερόντων τού ενός άπό τούς δύο τοποθετηθή σέ κάποιο 
τρίτο πρόσωπο. Κ αυτό ακριβώς αποτελεί το δράμα 
τού γάμου. Ά ς  έξετάσωμε τό θέμα πιο συγκεκριμένα. 
"Ενας νέος, πού έχει άνατραφή μέσα σ’ ένα κλίμα αυ
στηρών οικογενειακών παραδόσεων και έχει χαραξει 
κάποιο σκοπό στήν ζωη του, παντρεύεται μια κοπελλα 
μέσης τάξεως καί άνάλογης άγωγής. Οί χαρακτήρες 
τους φαίνεται νά συμφωνούν και έχουν το ίδιο ιδανικό 
γ ιά  τήν ζωή. Σέ λ ίγα  χρόνια άποδεικνύεται, οτι ό 
έναε άποτελεΐ έμπόδιο γ ιά  τον άλλον. Ο καθένας απο 
τήν πλευρά του, εμποδίζει το ν‘άλλον νά πραγματοποιή- 
ση τό όνειρο του, τό ιδανικό του. Ο ανδρας μαλιστα 
νομίζει πώ ς δέν έχει καμμιά ύποχρέωσι νά δείχνη κα- 
ποια κατανόησι στις αναγκες και στις επιθυμίες τής 
γυναίκας του ή άγωνίζεται άκόμη νά άλλάξη ριζικά τις
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αντιλήψεις της γιά τόν κόσμο και τήν ζωή καί νά τήν 
προσανατολιση στην δική του γραμμή καίποοεία. Ό  
έγγαμος όμως άνδρας δεν είναι πια έλεύθερος νά κάνη 
6,τι θελει ή όπως θέλει, έξαρτάται άπόλυτα άπό -ό 
καινούργιο άτομο, τό συζυγικό. "Αν ύπάρχη στό ση- 
μειον  ̂αυτό ̂  διαφωνία, άν θέλη νά άκολουθήση καί νά 
συνέχιση σε όλη της τήν έ'κτασι καί σέ όλες της τις 
λεπτόμερειες τήν ζωή, πού ζοϋσε ώς τώρα, άρνείται 
τ-ςν ουσία τοΰ γάμου του. Τον περιορίζει τότε σέ μ>ά 
σχεσι στοργής καθαρά διανοητικής ή οικογενειακής 
δεν όεχεται επομένως τό «εις σάρκα μίαν», νά 
γινη,^ όηλαδη, μιά καινούργια ΰπαρξι μέ τήν 
γυναίκα του. Καταλήγομε πάλι σ’ αύτό, πού σημειώ- 
σαμε ηδη στην άρχή, ότι ή άρνησις τοΰ γάμου προκαλεΐ 
τα δραματα, ενω η άποδοχή του είναι τό ίδιο τό δράμα.

Και φθασαμε τώρα στό κεντρικώτερο σημείο τής 
μικρής μας μελέτης. ’Ενώ τά συνήθη συζυγικά δράματα 
των μυθιστορημάτων έχουν δυο ή τρεις άνθρώπινες 
υπαρςεις σαν πρωταγωνιστάς, τον άνδρα, τήν γυναίκα 
Υ'\ , - ^ μ ^ ω ς  μιαν ερωμένη ή κάποιον εραστή,
το αληθινό συζυγικό δράμα έχει τον Θεό κύριο 
πρωταγωνιστή, γιατί αύτός ένωσε τούς δυο 'σ ’ 
ενα, αυτός τούς έδωσε τήν άγάπη καί τήν άμοι- 
βαια πίστη. Αυτός μεσ άπό τον θάνατο τοΰ έγωκεντρι- 
κου ατομου τούς άνέστησε σέ μιά καινούργια ζωή τάν 
συζυγική. Σ ’ αύτό τό δράμα έχει θέσι τό χωρίο «6ς οίν 
Οελη την ψυχήν αυτού σώσαι άπολέσει αύτήν, ώς δ’ άν
απολεση αυτήν ένεκεν έμοΰ.....ούτος σώσει αύτήν»
(Λουκ. 9, 24). Στο αληθινό δράμα τοΰ γάμου, όπως 
και στην πάλη τού ’Ιακώβ μέ τον Θεό στις όχθες τού 
Ιαβωκ ((Γεν. 32, 23—29) ΐχύει τό άγιογραφικό «ον 

Κύριος αγαπα παιδεύει». Ό  γάμος είναι μιά ειδική κα- 
ταστασις, αντιηαραστάσεως μέ τον Θεόν, είναι μιά 
καταστασις κατά τήν οποία κι’ ό σύζυγος κι’ ή σύζυγος 
καλούνται σ ολη τους τήν ζωη νά προσφέρουν τήν άγά- 
"""? τ»υς στον άνθρωπο. Κι’ άκριβώς ή προσφορά αύτής 

ης αγαπης είναι τό πιο μεγάλο δράμα τού κόσμου
7Γ
τής

Γαύρο.ένα δράμα, πού στοίχισε στον Θεό τον

, Να Υΐατι τό συζυγικό δράμα έχει ουσιαστική σχέσι 
με κάθε αληθινό γάμο. Δέν συνοδεύεται άπό έντονες 
εκρήξεις Ζή σέ μιά κατάστασι, πού άπ’ έ'ξω φαίνεται 
ηρεμη^Μονο όσοι έ'ζηοαν άρκετά χρόνια έγγαμης ζωής 
μπορούν να ξερουν καλά πόσο θυελλώδης είναι ή περι
πέτεια αυτή, στην όποια μπλέχτηκαν καί έμπλεξαν 
κι αυτόν τον Θεόν. Δέν είναι κατόρθωμα ούτε έχει πο
λύ ενδιαφέροντα άπατήση κανείς τόν άνθρωπον καί νά 
ύητ^ση να βρή την χαρά κοντά σέ κάποιον άλλον. Σάν 
πραςις αντεκδικήσεως όμως άποτελεΐ τήν πιο αισχρή

περιπέτεια και προζενει τήν πιο ανήκουστη έντύπωσι.
Αντίθετα νά δεθής τριάντα, σαράντα ή καί πενήντα 

χρονιά μ εναν άνθρωπο—τόν άνδρα σου—νά τού άπο- 
καλυπτεσαι σιγά—σιγά, νά τόν βοηθής νά σοΰ άπο- 
καλυφθη κι αυτός και νά τόν κάνης όπως ό ίδιος ό Θεός 
τον θελησε, αποτελεί τό άληθινό δράμα. Πόσο πονάμε 
οιαν σκονταψωμε σ’ ένα τσιμεντένιο τοίχο, πού μάς 
χωρίζει. Πόση αγωνία αισθανόμαστε ώσπου νά βοούμε 
τον τροπο νά ύπερπηδήσωμε τό έμπόδιο αύτό. Ποιά 
αλλαγή όμως και^ποιά εύφορία άπεριγράπτων αίσθη
μα.ων δημιουργειται μέσα μας, όταν άπό κάποια 
μύστηριωδη δυναμι τό έμπόδιο εξαφανίζεται. Ξανα- 
συνανταμε τό χαρούμενο πρόσωπο τού άγαπημένου μας 
και ο δεσμός μας γίνεται πιό βαθύς. Είναι ή ώοα τότε 

,θα„ £μβ^υνη κανείς στον πλούτο καί τό μυστήοιο 
^.ςς αν ρωπινης υπαρξεως, τότε θά αΐσθανθή κανείς ότι
ε ίγιζει κάποιο^ άρρητο θαύμα, τού οποίου εικόνα είναι

, . . I -  -ι-----  '.-(-.κιιιλιλ. j.ιυνυς, υ/.ιψις,
κίνδυνος, θάνατος, άνέκφραστη χαρά, εύχαρίστησις 
ικανοποιησις,  ̂είναι ή άδιάκοπη κίνησις τής έγγαμης
ζω^ ·  0  “ υ,το σωστά ομιλούμε άπ’ τήν άρχή πεοί 
συζυγικου δράματος.

_ Ενα απο τα πιό εκπληκτικά φαινόμενα τής ίστοοίας 
της λογοτεχνίας είναι ή καθολική σχεδόν άπουσία' έρ- 
γων, ποιο να εγγιζουν αύτό τό δράμα. Είναι άσφαλώς 
μια πραζις πολύ πιό δύσκολη άπό τό νά άσχοληθλ 
κάνετε και να διαπραγματευθή θέματα επιφανειακά 
απλα, και αφελή. Βέβαια ή ούσία ή τό βάθος ένός μυ- 
στηριου σε καμμιά τέχνη δέν μπορεί νά εκφραστή.

ΤΗ , Τ  1 ι Υια πρώτη φορά αύτοΰ τού
α,.ολυτα έντιμου .δράματος. Κι’ άν είναι άλήθεια, οτι 
στην ^εποχή τής Π. Διαθήκης οί άνθρωποι δέν είχαν 
εκτιμήσει τήν άρχέγονη έπιθυμία τοΰ Θεού σχετικά αέ 
τον γάμο, το ίδιο άλήθεια είναι, ότι έδώ καί δυό χιλιά
δες χρονιά οι χριστιανοί πάλι δέν έξετίμησαν τήν ξεχω- 
"'στη χαρωπού δώρισε ό Θεός στον γάμο. Μόλις τώρ 

χισαμε να δί,αβλεπωμε τήν πρακτική δύναμι τή
ρισ
ψΡχ^σαμε . — WJV πρακτική ουναμι τήν 
ψυχολογική και φυσιολογική δύναμι αύτής τής χάρε

ι ι ι ·ν· νϋ·-νι·ν./ι.ισιωσωμετοατοωτο
της χριστιανικής άντιλήψεως γιά τόν γάμο. Τώρα,' πού 
κι αυ.α τα θεμελια τού χριστιανικού κόσμου κλονί
στηκαν νοιώθουμε πόσο μεγάλο είναι τό μυστήριο τοΰ 
γάμου. Γιατί πάνω άπ’ ολα είναι τό μυστήριο, πού έν- 
σαρκωνει ολο τό Εύαγγέλιο.

’Ίσως συναντήσουμε φιλολογικά έργα μέ θέματό συζυ
γικό δραμα. Κι ακόμη ίσως ίδοΰμε, 6τι στά έργα αύτά 
το δραμα αναλύεται καί ζωγραφίζεται λεπτοαεοέ- 
σιερα. Τα έργα αυτά θά έχουν πετύχει νά γοητεύσουν 
τςν φαντασία μας καί νά άπομακρύνουν τήν προσοχή 
μας απο to αληθινό μυστήριο τοΰ συζυγικού δράματος.
, α ηταν ,ισωζ ΧΡήσιμο νά ξαναδιαβάση κανείς τά
α^ σ> η ο^ημα™ ^ ς, ,  ((συζυγικής» λογοτεχνίας άπ’ 
τ °,ν υ(ΰ£λλο ως την Ά ννα Καρένινα,γιά νά βεβαιωθή 
πως οι δημιουργοί, τους δέν είχαν νοιώσει τίποτε άπό 
το αληθινό δραμα τού ζευγαριού κι’ 6τι πολύ άπείχαν 
απο αυτήν την ανακάλυψι άπ’ τήν όποια έξαρτάται άπό 
πολλές απόψεις αυτό τό μέλλον τής κοινωνίας μας
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ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΑΤΑΞΙΣ, ρυθμίζουσα 
τά τής δωσιδικίας των στρατιωτικών 
τής Χωροφυλακής ένώπιον των 
ποινικών δικαστηρίων, διά τά ύπ’ 
αύτών πραττόμενα άδικήματα, εί
ναι ή τοϋ άρθρου 245 τοϋ Στρατιω
τικού Ποινικού Κώδικος.

Κατά τήν διάταξιν ταύτην, οί 
στρατιωτικοί τής Χωροφυλακής 
ύπάγονται είς τήν αρμοδιότητα τών 
Στρατοδικείων: α) διά τά κακουρ
γήματα καί πλημμελήματα τά προ- 
βλεπόμενα καί τιμωρούμενα υπό 
τοϋ Στρατιωτικού Ποινικού Κώ
δικος, έξαιρέσει τοϋ άδικήματος 
τής κλοπής κατά πολίτου, παρ’ φ 
ούτοι καταλύουν (άρθρ. 115 παρ. 3 
Σ.Π.Κ.) καί β) διά τά κακουργή
ματα, πλημμελήματα καί πταίσματα 
τά προβλεπόμενα καί τιμωρούμενα 
ύπό τοϋ κοινοϋ Ποινικού Κώδικος 
ή άλλων, ποινικοΰ περιεχομένου, 
νόμων, έφ’ όσων ταϋτα διαπράττον- 
ται κατά στρατιωτικών (ποιοι ούτοι 
όρα άρθρ. 22 παρ. 1 Σ.Π.Κ.).

Συνεπώς, δι’ άπαντα τά λοιπά 
άδικήματά των υπάγονται είς τήν 
άρμοδιότητα τών κοινών ποινικών 
δικαστηρίων, πλήν τών ύπό τοϋ 
νόμου καθοριζομένων εξαιρέσεων, 
περί ών κατωτέρω.
Οΰτω, κατ’ έφαρμογήν τοϋ άρθρου 

245 έδ. α' Σ.Π.Κ., είς τήν δικαιοδο
σίαν τοϋ Στρατοδικείου ύπαχθή- 
σεται Χωροφύλαξ, όστις διέπραξε 
τό άδίκημα άνυπακοής (άρθρ. 70 
Σ.Π.Κ.), τής έξυβρίσεως άνωτέρου 
(άρθρον 75 Σ.Π.Κ.), τής άπελευθε- 
ρώσεως κρατουμένου (άρθρ. 88 
Σ.Π.Κ .), τών άσκοπων πυροβολι
σμών (άρθρ. 103 Σ.Π.Κ.) κ.ο.κ.

Δυσχερείας προεκάλεσεν ή έρ- 
μηνεία τοϋ έδαφίου β τοϋ ώς άνω 
άρθρου (245 Σ.Π.Κ.) καί είδικώ- 
τερον ή φράσις αύτοΰ «διαπραττό- 
μενα κατά στρατιωτικών», ύπεστη- 
ρίχθησαν δέ έπ’ αύτοΰ δύο διάφοροι 
κατά βάσιν γνώμαι.

Κατά τήν πρώτην τούτων, ό νο- 
μοθέτης διά τής ώς άνω φράσεως 
ήθέλησεν όπως ύπαγάγη είς τήν αρ
μοδιότητα τών Στρατοδικείων τούς 
στρατιωτικούς τής Χωροφυλακής, 
τούς διαπράττοντας κακούργημα, 
πλημμέλημα ή πταίσμα, προβλε- 
πόμενον ύπό τοϋ κοινοϋ Ποινικοΰ 
Κώδικος ή άλλου ποινικοΰ περιε
χομένου νόμου, έφ’ όσον τοΰτο 
στρέφεται άμέσως κατά στρατιω
τικού, έννομον προστατευόμενον 
άγαθόν τοϋ όποιου δέον όπως 
προσβάλη. Ουτω, κατά τήν γνώ
μην ταύτην, είς τήν άρμοδιότητα 
τοϋ Στρατοδικείου ύπαχθήσεται
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Χωροφύλαξ, όστις εξυβρίζει Δεκα
νέα ̂  (εξύβρισις άρθρ. 361 Π.Κ., 
καθ’ δσον πρόκειται περί στρα
τιωτικών τοϋ αύτοϋ βαθμού) ή 
τραυματίζει τούτον (άρθρ. 308 έπ. 
Π.Κ.) κ.ο.κ. Κατά τήν γνώμην, 
δηλαδή, ταύτην, κρίσιμον στοι- 
χεΐον διά τήν άπόφανσιν περί υπα
γωγής τοΰ Στρατιωτικού τής Χωρο
φυλακής, εις τήν άρμοδιότητα των 
Στρατοδικείων είναι ή άμεσος έκ 
τοϋ αδικήματος προσβολή τοϋ καθ’ 
ού στρέφεται τοϋτο προσώπου τοϋ 
στρατιωτικού.

Κατά τήν ετέραν γνώμην, εις τήν 
άρμοδιότητα των Στρατοδικείων 
ύπαχθήσεται ό στρατιωτικός Χωρο
φυλακής, ού μόνον οσάκις τό ύπ’ 
αύτοϋ πραχθέν αδίκημα προσβάλλει 
αμέσως έτερον στρατιωτικόν, ώς 
εις τά προαναφερθέντα παραδεί
γματα, αλλά καί εις ας περιπτώσεις 
εμμέσως, ούτως εϊπεΐν, στρέφεται 
τοϋτο κατ αύτοϋ. Ούτω, κατά τήν 
γνώμην ταύτην εις τήν άρμοδιό

τητα τοϋ Στρατοδικείου ύπαχθή- 
σεται Χωροφύλαξ, όστις ψευδώς 
κατεμήνυσεν έτερον στρατιωτικόν 
(άρθρον 299 Π.Κ.), μέ αποτέλεσμα 
νά διωχθή οΰτος επί τή άποδιδο- 
μένη αύτω άξιοποίνω πράξει ή πα- 
ραβάσει πειθαρχική.

Τήν γνώμην ταύτην δέν όποδέ- 
χονκχι οι τ αντίθετα φρονοΟντες, 
υποστηρίζοντες, ότι επί ψευδοϋς 
καταμηνύσεως προστατευόμενον 
έννομον αγαθόν είναι ή ορθή άπο- 
νομή τής δικαιοσύνης (1 *) καί ούχί 
τό ατομον αύτό καθ’ έαυτό, έστω 
Kaj αν ή πραξις αΰτη έσχε δυσμε
νείς δΤ αύτό συνέπειας.

Τά αύτά δύναται νά λεχθούν άνα- 
λόγως καί προκειμένου περί των 
αδικημάτων τής παραβάσεως κα
θήκοντος (άρθρον 259 Π.Κ.—προ
στατευόμενον έννομον άγαθόν ή 
κανονική διεξαγωγή τής δημοσίας 
υπηρεσίας έν εύρεία έννοια), ψευ
δορκίας (άρθρ. 224 παρ. 'Π .Κ .-  
προστατευόμενον έννομον άγαθόν

ο Τ σ ^ ^

ή ορθή απονομή τής δικαιοσύνης) 
κ.ο.κ.

Λόγοι τής άντιθέσεως των ύπο- 
στηριζομένων ως άνω γνωμών, 
κατ έπανάληψιν άνέκυψαν δια- 
φωνίαι καί  ̂ διχογνωμίαι έπί τής 
καθ ύλην άρμοδιότητος τών ποι
νικών δικαστηρίων πρός έκδίκασιν 
τοιούτων άδικημάτων, μέ άπάσας 
τάς εντεύθεν δυσμενείς, διά τήν 
ταχεϊαν καί άπρόσκοπτον άπονο- 
μή̂ ν τής σδικαιοσύνης, επιπτώσεις.

Ο Αρειος Πάγος διά τής ύπ’ 
άριθ. 443]3-7-1971 άποφάσεώς του, 
ετάχθη υπέρ τής δευτέρας τών 
ύποστη ριχθεισών ώς άνω γνωμών 
δεχθείς ότι έπί ψευδορκίας πρα- 
χθείσης ύπό Υπενωμοτάρχου καβ’ 
όμοιοβάθμου του στρατιωτικού τής 
Χωροφυλακής έν ένεργεία άρμό- 
δια πρός έκδίκασιν καί άπόφανσιν 
είναι, κατ’ άρθρον 245 έδαφ. β' 
Σ.Π.Κ., τά Στρατοδικεία καί ούχί 
τά κοινά ποινικά δικαστήρια.

Εν πάσει περιπτώσει, πέραν τής 
προεκτεθείσης διαφοράς, άμφό- 
τεραι αί προρρηθεΐσαι γνώμαι συμ
φωνούν—καί όρθώς—ότι εις τό 
Στρατοδικεϊον ύπαχθήσεται Χω
ροφύλαξ οδηγός όχήματος, όστις 
έτραυμάτισεν έξ άμελείας έτερον

\  έντυπωσιακο. Οσο πλησίαζε μάλιστα φάνταζε άκό- 
μα πιο πολύ, με τα πολύχρωμα πλατειά σημάδια πού είχε άπα
του τ ΐ ύ μουσαμα που σκέπαζε τή μικρή τετράγωνη καρρότσα 
ου. Στη προσοψι του, στα πλαϊνά του καί στά φτερά τών τρο-

έκα ναν °νη Κ°μα> πολ,λά φανταχτερά πολύχρωμα σημάδια τό 
έκαναν να μοιαζη με έλληνικό ύφαντό. Δίπλα, κατά μήκος
καί Τ ’ δΕμένα μεμικά ξύλινα κοντάρια, ένα φτυάρι
κ ύ κ λ ο ι1 “λλα· Καΐ μ°λθν πθύ “κσλουθοΰσε τό κομβόι τής κυκλοφορίας —αναμεσα σέ νέα μοντέλλα IX—φάνταζε στά
τράβηεΓτνύνθαμωνων·τΐ1ς πλατείας καί τών περαστικών καί τράβηξε τήν προσοχή τους.

Τι νά είναι αύτό τό τρίκυκλο μέ τό τόσο φανταχτεοό του 
δΐερωτήθμκα έγώ. Γιατί τόσος φουτουρισμός; 

Μήπως τίποτε «χιπις» κανουν τό γύρω του κόσμου γιά νά ?
ί ο 7 “Ητα°νυένα°υς; ' ' ύπανάπτυκ™υς: Παρατήρησα τόν όδηγό 
θεηά ά ζ νε0ζ πανου~ κα του  25 χρόνων. Κρατούσε στα-
νά ?όν μρΙ ρ ·η Τ Τ  Τ  κυκλοφορίας. Έτσι μπόρεσα καί 
να τον μελετήσω. Ενα μπλε χοντρό πανταλόνι κι’ ένα που
κάμισο με μεγαλα χρωματιστά τετράγωνα καί μ’ άνεβασμένα
Ζ νΖ ; ί νΓ λ0 του τό νττ μο- μαλλ- ,  άλλΓέλάL r “ μελαΨ°ς· Για Pla στιγμή βλέποντας τά σύνεργα, στό πλάϊ 
me ίρ ΡΡ0τσας’ πη7α να σκεφτώ πώς ήταν κάποιος μικροτεχνί- 

Ε ? ι “π° περιέργεια όμως, καθώς τό τρίκυκλο μέ προσπερ- 
υσε, ερριξα μια ματιά στό πίσω μέρος τής καρ ράτσας του 

που ήταν ανοιχτο. Ξαφνιάστηκα! Μιά όμορφη νεαρή γυφτο-
τό υ π ο ,Γ  Τ° στά μαλλΐά’ ™ μεγάλαΤουΙαρίκια τηςτο μπουμπουκενιο της στόμα καί τό πολύχρωμο φουστάνι της 
ήταν καθισμένη-μέ πόση αλήθεια φυσικότητα-πάνου σ̂
τΓ εΓ ανασοοσωΡ° “π0 τά Τ ' 3χ°ντα τ0° ν0ίκοκυριοϋ τους. Ια είχαν σωρ.ασμενα στη σιδερένια καρρότσα του τρίκυκλου
στό μέσαφαέηοαΐ $ U “ ν01Κ0Κυριά’ όρθια, άκουμποΰσαν 
K m v ^ r  μ ρ ς της καΡΡ°τσας· Ή ταν φανερό ότι ή ιαν μιά 
καινούργια γύφτικη οικογένεια, χωρίς γυφτόπουλα ακόμα. Ρ

σκέφα“ \ ^ Γ ”ρ Γ Τ  “λλες δυ0 Φ0ρές’ πρίν Ολοκληρώσω τις 
νοϋσε υέ ό?η £P° ’ παρομοι° ' τρίκυκλο μέ προσπερ-

μ -Ί ή γύφτικη οικογένεια στή μικρή καρρότσα του.

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Τ Σ Ι Ρ Ω Ν Η
Α ν τ )ρ χ ο υ  Χ ω ροφ υλακ ή ς
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στρατιωτικόν (πεζόν, έπιβαίνοντα 
τοϋ αύτοΰ ή έτέρου όχήματος κλπ.), 
καθ’ όσον πρόκειται σωματική 
βλάβη έξ άμελείας, προβλεπομένη 
καί τιμωρουμένη ύπό τοϋ κοινοϋ 
Ποινικού Κώδικος (άρθρ.314 Π.Κ.), 
στρεφομένη δέ κατά στρατιωτικού 
(άρθρ. 245 έδ. β' Σ.Π.Κ.) κ.ο.κ.

★ ★

ΕΤΕΡΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ, ρυθμίζουσατά 
τής ποινικής δωσιδικίας των στρα
τιωτικών (συνεπώς καί τών τής 
Χωροφυλακής) είναι ή τοϋ άρθρου 
112 παρ. 3 τοϋ Κώδικος Χωροφυ
λακής (Π.Δ. 3365] 1955), εχουσα 
οΰτω:

«Πάσα εις βαθμόν πλημμελή
ματος ή κακουργήματος ύπό τοϋ 
Ποινικοϋ Κώδικος. προβλεπο
μένη άξιόποινος πραξις διαπρατ- 
τομένη ύπό παντός στρατιωτικού 
κατ’ ’Αξιωματικού ή ’Ανθυπασπι- 
στοΰ ή 'Υπαξιωματικοΰ Χωροφυ
λακής ή Χωροφύλακος, κατά τήν 
έκτέλεσιν ή ένεκεν τής έκτελέσεως 
τών ’Αστυνομικών αυτών καθη
κόντων ύπάγεται εις τήν αρμοδιό
τητα τών κοινών Ποινικών Δικα
στηρίων, έάν δέν προβλέπεται καί

τιμωρείται διά βαρυτέρας ποινής 
ύπό τοϋ Στρατιωτικοΰ Ποινικοϋ 
Κώδικος. Εις περίπτωσιν όμως, 
καθ’ ήν ό δράστης τής πράξεως 
στρατιωτικός είναι τής Χωρ]κής, 
διατεταγμένος καί ουτος εις ύπη- 
ρεσίαν κατά τόν χρόνον τής τελέ- 
σεώς της, ύπάγεται εις τήν άρμο- 
διότητα τών Στρατοδικείων».

Συναφής πρός τήν διάταξιν ταύ- 
την τοϋ Κώδικος Χωροφυλακής 
είναι καί ή τοϋ άρθρου 247 περίπ. ζ' 
τοϋ Στρατιωτικού Ποινικοϋ Κώ
δικος, εξαιρούσα τούς Στρατιωτι
κούς τής κατά τά άρθρα 241—246 
Σ.Π.Κ. άρμοδιότητος τών στρα
τιωτικών δικαστηρίων διά «πάσαν 
εις βαθμόν κακουργήματος ή πλημ
μελήματος ύπό τών κοινών ποι
νικών νόμων προβλεπομένην αξιό
ποινον πράξιν, διαπραττομένην κατ’ 
’Αξιωματικού ή 'Οπλίτου τής 
Χωροφυλακής ή κατ’ οργάνου τής 
’Αστυνομίας πόλεων κατά τήν έκτέ- 
λεσιν ή ένεκα τής έκτελέσεως τών 
αστυνομικών αύτών καθηκόντων», 
υπάγουσα αύτούς εις τήν αρμοδιό
τητα τών κοινών ποινικών δικα
στηρίων.

Έκ τής αντιπαραβολής τών ώς 
άνω διατάξεων προκύπτει, ότι ή

διάταξις τοϋ άρθρου 112 παρ. 3 
τοϋ Κώδικος Χωροφυλακής δέν 
περιωρίσθη εις τήν ύπό τοϋ άρ
θρου 247 περ. ζ' Σ.Π.Κ. θεσπιζο- 
μένην έξαίρεσιν από τής άρμοδιό
τητος τών στρατιωτικών δικαστη
ρίων, άλλ’ έπροχώρησε περαιτέρω, 
καθιερώσασα έξαίρεσιν τής έξαι- 
ρέσεως (έάν τό αδίκημα τιμω
ρείται βαρύτερον κατά τόν Σ.Π.Κ.), 
μή άρκεθεΐσα δέ καί εις ταύτην 
προσέθεσεν έν συνεχεία νέαν έξαί- 
ρεσιν διά τήν περίπτωσιν, καί ό 
δράστης είναι στρατιωτικός τής 
Χωροφυλακής, διατεταγμένος καί 
ουτος εις ύπηρεσίαν κατά τόν χρό
νον τής τελέσεως τής πράξεως.

★ ★

ΤΑ ΤΗΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΣ τών στρα
τιωτικών γενικώς (συνεπώς καί τών 
τής Χωροφυλακής) έν περιπτώσει 
συναιτιότητος, ρυθμίζουν βασικώς 
τά άρθρα 248 καί 249 Σ.Π.Κ. ’Εξ 
αύτών, τό μέν άρθρον 248 ρυθμίζει 
τά τής άρμοδιότητος τών δικα
στηρίων έν περιπτώσει συμμετοχής 
εις τό έγκλημα στρατιωτικών καί 
ιδιωτών, τό δέ άρθρον 249 τά τής 
άρμοδιότητος τούτων εις περι-

Κι’ ένα τρίτο κοντά του, μέ μιά ανάλογη κουμπανία πού τήν 
συμπλήρωνε ένα μικρό σκυλάκι. Τό ίδιο πολύχρωμα καί φαν-
ταχτερά μέσα στό σύνολο τών καινούργιων αυτοκινήτων πού 
τά πλαισίωναν.

Καί τά καραβάνια, σκύφτηκα. Τά γραφικά γύφτικα καρα
βάνια; Μέ τά κάρρα, τά δεμένα πίσω τους ζωντανά, τά πουλα- 
ράκια πού τρέχουν πίσω άπό τις δεμένες στά κάρρα μητέρες 
τους, τά σκυλάκια πού ακολουθούν σαν μαραθωνοδρόμοι τής 
ζωής, τί θά γίνουν; Θά τά καταβροχθίση ό μηχανικός πολι
τισμός; Κι’ οί γύφτοι μηχανοκίνητοι!

Γιατί όχι, θά μού πήτε. Αύτό τό «όχι» όμως, έγώ, δέν τό 
ύποστηρίζω. Καί δέν τό ύποστηρίζω γιατί τό μηχανοκίνητο 
καραβάνι δέν έχει καί δέν μπορεί νά έχη τήν ομορφιά καί τήν 
γραφικότητα τού καρροκίνητου. ’Απορώ όμως, πώς τό ίδιο 
τό γύφτικο. . . έθνος, δέχτηκε τήν άλλαγή αύτή.

Μέχρι τώρα ξέρουμε δτι ένας γύφτος δέν μπορεί νά ζήση 
έξω άπ’ τά νερά του. ”Η τούλάχιστον δύσκολα ζή έξω άπ αύτά. 
Ξέραμε δτι σ’ δλο τό κόσμο κάνουν τήν ίδια ζωή. Έχουν τά 
ίδια έθιμα. Είναι ένα. . . έθνος πού μένει πιστό στις παραδό
σεις του. Τώρα τί γίνεται; Διασπάστηκε καί σάν. . . έθνος καί 
σάν λαός; Ναι καί σάν λαός, λέγω. Είναι ό μόνος λαός πού 
έχει. . . ένα Κράτος σ’ δλη τή γή. "Αλλο άν δέν τούς έπιτρέ- 
πουν οί άλλες ράτσες τών άνθρώπων νά τό. . . διοικήσουν.

Τί γίνεται λοιπόν; Έγιναν «μηχανοκίνητα καραβάνια» 
οί γϋφτοι; Καί τά όμορφα, τά γραφικά «καρροκίνητα», πού 
όργώνουν—εύτυχώς άκόμα—όλες τις χώρες, θά τά χάσουμε, 
Νομίζω θά έρθη καιρός, δσο παράξενο καί άν φαίνεται, που 
μόλις θά άκούμε δτι περνάει κανένα «καρροκίνητο» γύφτικο 
καραβάνι, άπομεινάρι τής γραφικότητας αύτής, θά τρέχουμε 
νά τό δούμε. Θά γίνη δηλάδή κάτι παρόμοιο μέ τις λατέρνες. 
Νά μού τό θυμάστε.

Δέν συμφωνώ μέ τήν άποψι δτι τά γύφτικα «καρροκίνητα» 
καραβάνια κάνουν ζημιά στόν τουρισμό τής Χώρας μας. Εί
ναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πώς λοιπόν θά μάς κατηγορήσουν; 
μέ πιό μεγάλη τουριστική άξία. Τά γαϊδουράκια, δηλαδή, πού

Έγώ, λέγω, μακάρι νά ήταν τοπικό. Θά ήταν μιά γραφικότητα 
χρησιμοποιούν στά νησιά μας οί τουρίστες, είναι πιό. . . άν
θρωποι άπό τούς γύφτους;

Νομίζω, σέ πολλές περιπτώσεις, «άδικα» τούς περιορί
ζουμε έκτος τών «ζωνών έμφανίσεως». Ο τουρίστας δέν έρχε
ται νά ίδή τις πολιτείες μας, μόνον, άν θέλετε. Ερχεται νά δή 
καί ό,τι δέν έχει παρασύρει ό πολιτισμός. Νά δή κάτι τό απλό, 
τό φυσικό καί κάτι άπ’ τά παληά πού διατηρούν παράδοσι. 
ΓΓ αύτό καί φεύγει άπ’τόν πολιτισμό.Ψάχνει γιά κάτι πιό άπλό, 
πιό άνετο.

Βρήκα κάποτε στό δρόμο ένα σημειωματάριο πού άνήκε 
σ’ ένα νεαρό τουρίστα. Ξέρετε τί έγραωε σ ένα σημείο (στήν 
αγγλική); ’Ακούστε: «Θέλω νά πάω σ ένα μέρος πού κάνεις 
νά μήν έχη πάει». Καί άάσφαλώς ένα τέτοιο μέρος δέν μπορεί 
νά είναι σύγχρονο, δπου οί συγκοινωνίες φέρνουν καί πέρνουν 
κατά χιλιάδες τούς έπισκέπτες. "Οπου οί μηχανές έχουν αντι
καταστήσει τούς άνθρώπους. Οπου οί γραφικότητες έξαφανι 
ζονται σάν καπνός.

Τά γύφτικα «καρροκίνητα» καραβάνια δέν ζοΰν καί δέν 
κινούνται μέσα στις πολιτείες, άλλά γύρω άπ αύτές. Γι αύτό 
καί είναι γραφικά. Είναι κάτι τό περαστικό, τό μή μόνιμο, δέν 
είναι ρουτίνα πού σκοτώνει. Μπορεί νά είναι γνωστά σ δλο 
τό κόσμο, είναι όμως καί σπάνια, γι’ αύτό καί άσυνήθιστα. Κι’ 
αύτό είναι ένας άκόμα λόγος πού τά κάνει άξιοθέατα. Τά μηχα
νοκίνητα όμως θά τά «φάει» ό πολιτισμός. Θά μπουν στις πο
λιτείες, σάν αύτά πού είδα. Δέν θά περνάνε «ξέσκουρα» άπ 
τις άκρες τους καί δέν θά στήνουν τις γραφικές κατασκηνώ
σεις τους. Δέν θά δίνουν πιά τό δικό τους χρώμα—περαστικό 
σάν φαινόμενο—στούς διάφορους τόπους. "Η θά παρκάρουν 
στις άκρες τών δρόμων ή θά «ρεμιζάρουν» στά γκαράζ. Γιά 
φαντάσου!

ΓΓ αύτό τό λόγο, όχι μόνο ξαφνιάστηκα πού είδα «μηχανο
κίνητα» γύφτικα καραβάνια, άλλά καί λυπήθηκα.

Τί κρίμα άλήθεια. Χάνονται ένα - ένα τόσα όμορφα, άπλα 
φυσικά πράγματα πού πικοίλουν τή ρουτίνα καί τή μονοτονία 
πιά, τοϋ μηχανικού πολιτισμού μας. Τί κρίμα. . .
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πτώσεις συμμέτοχης εϊς τό έγκλη
μα στρατιωτικών, ναυτικών καί 
στρατιωτικών Αεροπορίας.

Ώς εκ τούτου, κατωτέρω θά ανα
πτυχθούν έκεΐναι μόνον αί διατά
ξεις αΐτινες προβλέπουν καί ρυθμί
ζουν τήν δωσιδικίαν τών στρατιω
τικών τής Χωροφυλακής έν περι- 
πτώσει συμμετοχής των μεθ’ ε τ έ 
ρ ω ν  στρατιωτικών ή ιδιωτών εις 
τήν διάπραξιν μιας καί τής αυτής 
αξιοποίνου πράξεως.

α. Κατ’ έφαρμογήν τοϋ άρθρου 248 
παρ. 1 Σ.Π.Κ. ώς άντικατεστάθη δι’ 
άρθρ. 8 παρ. 3 Ν. 3459]1955, έν περιπτώ- 
σει συμμετοχής στρατιωτικών τής Χωρο
φυλακής καί ιδιωτών εις τήν τέλεσιν 
κακουργήματος ή πλημμελήματος, δι’ δ 
οί μέν τής Χωροφυλακής ύπάγονται εις 
τήν άρμοδιότητα τών Στρατοδικείων, οί 
δε ίδιώται εις τήν τών κοινών δικαστη
ρίων, απαντες ύπαχθήσονται εις τά κοινά 
δικαστήρια. Παράδειγμα: α) Εις τήν αρμο
διότητα τών κοινών δικαστηρίων θά 
ύπαχθοΰν Χωροφύλαξ καί ιδιώτης, οΐ- 
τινες άπό κοινού έτραυμάτισαν έξ άμε- 
λείας έτερον στρατιωτικόν (σωματική 
βλάβη έξ άμελείας, άρθρον 314 Π.Κ.), 
ένφ, έάν δέν ύιρίστατο ό δεσμός τής συναι- 
τιότητος, ό Χωροφύλαξ θά ύπήγετο είς 
τήν άρμοδιότητα τών Στρατοδικείων διά 
τήν πράξιν του ταύτην (πλημμέλημα προ- 
βλεπόμενον υπό τού Π.Κ., διαπραχθέν 
κατά στρατιωτικού, άρθρον 245 έδάφ. β' 
Σ.Π.Κ.). β) ’Ανθυπομοίραρχος'καί ίδιώ- 
της έξυβρίζουν άπό κοινού Άνθυπολο- 
χαγόν (έξύβρισις, άρθρον 361 Π.Κ.) ή 
τραυματίζουν έκ προθέσεως τούτον (σω
ματική βλάβη, άρθρον 308 έπ. Π.Κ.). 
'Αρμόδια δι’ άμφοτέρους τά κοινά ποινικά 
δικαστήρια. Έλλείποντος τοϋ δεσμού 
τής συμμετοχής, ό ’Ανθυπομοίραρχος, 
κατά τα ανωτέρω έκτεθέντα, θά παρεπέ- 
μπετο είς τό Στρατοδικεΐον, ώς διαπράξας 
αδίκημα τοϋ κοινού Ποινικού Κώδικος 
είς βάρος στρατιωτικού κ.ο.κ.

Κατά τήν παράγραφον 2 τοϋ αυτού 
άρθρου (248 Σ.Π.Κ.), έάν πρόκειται περί 
εγκλήματος προβλεπομένου ύπό τοϋ 
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος, τότε 
οί συμμέτοχοι θά χωρισθούν καί οί μέν 
στρατιωτικοί τής Χωροφυλακής θά ύ
παχθοΰν είς τά Στρατοδικεία οί δέ μή 
στρατιωτικοί είς τά κοινά ποινικά δικα
στήρια. Παράδειγμα: α) Χωροφύλαξ καί 
ιδιώτης βιαιοπραγοΰν κατ’ Ένωμ]ρχου.
Ο Χωροφύλαξ, ώς διαπράξας στρατιω- 

τικον έγκλημα (βιαιοπραγία κατ’ άνω- 
τέρου, άρθρον 76 Σ.Π.Κ.), ύπαχθήσεται 
εις τήν άρμοδιότητα τών Στρατοδικείων, 
ο δε ιδιώτης^ είς τά κοινά ποινικά δικα
στήρια. β) Υπενωμοτάρχης έν συμμε- 

^ιώτου έξυβρίζει Χωροφύλακα.
Ο μεν 'Υπενωμοτάρχης θά δωσιδικήση 

ένωπιον τών Στρατοδικείων, ώς διαπράξας 
στρατιωτικόν άδίκημα (έξύβρισις κατω
τέρου, άρθρον 113 Σ.Π.Κ.), ό δέ ιδιώτης 
Ηαδικασθή υπό τών κοινών δικαστηρίων, 

β. Κατ’ άρθρον 249 παρ. 1 Σ.Π.Κ. ώς
1 ° ^ ° ,<ί ντΐκατεστάθτ1 δι’ άρθρου 8 παρ.
4 Ν. 3459] 1955, έάν διαπραχθή κακούρ- 
γημα ή πλημμέλημα, διά τό όποιον τινές 
εκ τών συμμέτοχων ύπάγονται είς τήν 
αρμοδιότητα τών Στρατοδικείων, τινές 
εις τήν τού Ναυτοδικείου καί τινές είς 
τήν τού Στρατοδικείου Αεροπορίας, 
αρμόδιόν διά πάντας είναι τό Στρατο-

δικεΐον. Επομένως, είς τήν άρμοδιότητα 
τού Στρατοδικείου έδει νά ύπαχθοΰν 
Χωροφύλαξ καί Σμηνίτης, οίτινες έν 
συμμετοχή βιοπραγοΰν κατά τού κατά 
βαθμόν άνωτέρου των Άρχισμηνίου. 
καθ όσον ό Χωροφύλαξ, διαπράξας στρα
τιωτικόν έγκλημα καί δωσιδικών δι’ 
αύτό ένώπιον τών Στρατοδικείων, θά 
συμπαρέσυρε προς αυτά καί τόν Σμηνίτην, 
κατ έφαρμογήν τής ώς άνω διατάξεως 
τού άρθρου 249 παρ. 1 Σ.Π.Κ., πλήν τό 
άρθρον 108 παρ. 6 τοϋ Κώδικος Χωρο
φυλακής (Ν.Δ. 3365] 1955) καθιερώνει 
έξαίρεσιν έν προκειμένω είς δ,τι άφορμ 
τούς στρατιωτικούς τής Χωροφυλακής, 
όρίζον ότι επί συναιτιότητος τούτων 
μετά στρατιωτικών του Στρατού Ξηράς, 
Θαλάσσης καί Άέρος αρμόδιον Στρα
τοδικείων τυγχάνει τό διά τούς λοιπούς 
συναιτίους τοιοϋτον. Όθεν, άρμόδιον νά 
δικάση τόν Χωροφύλακα καί τόν Σμη
νίτην διά τό ύπ’ αύτών πραχθέν άδίκημα 
τής βιοπραγίας κατ’ άνωτέρου τό Στρα- 
τοδικεΐον Αεροπορίας (άρμόδιος πρός

διον διά πάντας τό Στρατοδικεΐον ’Αερο
πορίας.

Εάν απαντες οί άνωτέρω τόποι 
εύρίσκωνται εντός πολιορκουμένης 
θέσεως τελούσης ύπό στρατιωτικήν 
διοίκησιν, απαντες ύπαχθήσονται 
είς τά Στρατοδικεία.

* * *

ΑΞΙΟΛΟΓΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ άπό
πλευράς τοΰ έξεταζομένου θέματος 
παρουσιάζει ή περίπτωσις τής δια- 
πράξεως συναφών έγκλτμίτων, πε
ρί ών τό άρθρον 250 τοϋ Στρατιω
τικού Ποινικού Κώδικος (διά τήν 
έννοιαν τών συναφών έγκλημάτων 
ό Στρατιωτικός Ποινικός Κώδιξ, 
διά τοϋ άρθρου 434 παραπέμπει 
είς τήν περί αύτών διάταξιν τοϋ

Δ Ο ΣΙΑ ΙΚ ΙΑ  
I Ι ΙΡ Α Γ ΙΟ Τ ΙΚ Π Ν  

ΧΟ ΡΟ Φ ΥΛΑΚΝ Σ
ποινικήν δίωξιν άμφοτέρων ό Υπουργός 
Αεροπορίας, ήδη ’Εθνικής Άμύνης, 
κατ’ έφαρμογήν τοΰ άρθρου 269 παρ. 2 
Σ.Π.Κ. έν συνδ. πρός 108 παρ. 6 Ν.Δ. 
3365] 1955). Επίσης, συμφώνως πρός τά 
άνωτέρω έκτεθέντα, άρμόδιον τό Ναυτο- 
δικεΐον διά τό έγκλημα τής έξυβρίσεως 
άνωτέρου (άρθρ. 75 Σ.Π.Κ.), όπερ διέ- 
πραξαν έν συναιτιότητι Χωροφύλαξ 
καί ναύτης κ.ο.κ.

Ή  παρ. 2 τού άρθρου 249 Σ.Π.Κ. κα- 
θιεροΐ τάς άκολούθους έξαιρέσεις έν 
σχέσει πρός τήν παρ. 1 τοΰ ίδιου άρθρου: 

(ξ) Εάν τό κακούργημα ή πλημμέλημα 
έπράχθη είς κατάστημα ή Στρατόπεδον, 
οχυρόν ή άλλην έγκατάστασιν άποσκο- 
πούσαν είς τήν άμυναν τής Χώρας καί 
εξαρτωμένην έκ τοΰ Στρατού Ξηρας, 
άπαντες οί συμμέτοχοι ύπαχθήσονται 
εις τά Στρατοδικεία.

(2) Εάν τό κακούργημα ή πλημμέλημα 
επραχθη είς Κατάστημα τοΰ Ναυτικού, 
εις τόν Ναύσταθμον, είς πολεμικόν λ ι
μένα ή όρμητήριον, είς Ναυτικόν οχυρόν 
ή άλλην έγκατάστασιν άποσκοποΰσαν 
εις τήν άμυναν τής Χώρας καί έξαρτω- 
μενην έκ τοΰ Ναυτικού, ύπάγονται άπαν
τες οί ύπαίτιοι είς τό Ναυτοδικεΐον.

(3) Εάν τό κακούργημα ή πλημμέλημα 
έπραχθη εις κατάστημα τής ’Αεροπορίας, 
εις αεροδρόμιον, άεροπορικήν βάσιν 
πτέρυγα, στρατόπεδον, οχυρόν ή άλλην 
αεροπορικήν έγκατάστασιν, άποσκο- 
πουσαν είς τήν άμυναν τής Χώρας καί 
έξαρτωμενην έκ τής Αεροπορίας, άρμό-

άρθρου 129 τοΰ Κώδικος Ποινικής 
Δικονομίας).

Προκειμένου περί συρρεουσών 
πράξεων διαφόρου άρμοδιότητος, 
ό Στρατιωτικός Ποινικός Κώδιξ 
έν άρθρφ 250 ορίζει, δτι, έάν ή 
βαρυτέρα έξ αυτών προβλέπεται 
καί τιμωρείται ύπό τών διατάξεων 
τοΰ Κώδικος τούτου, δικάζει περί 
όλων τό Στρατιωτικόν δικαστήριον, 
άλλως χωρίζονται καί αί ύπό τοϋ 
κοινοΰ Ποινικού Κώδικος προ- 
βλεπόμεναι δικάζονται ύπό τών 
κοινών δικαστηρίων, τηρουμένων 
καί τών περί συμμετοχής διατά
ξεων (άρθρ. 248, 249 Σ.Π.Κ.), περί 
ών ανωτέρω εν παραγρ. 3 τής πα- 
ρούσης. Επομένως, είς τάς περι
πτώσεις τής συνάφειας έχομεν πλεί- 
ονα συναφή έγκλήματα, διαφόρου 
δικαιοδοσίας, ήτοι άλλα έξ αύτών 
ύπάγονται είς τήν άρμοδιότητα 
τών Στρατιωτικών δικαστηρίων καί 
άλλα είς τήν τών κοινών ποινικών 
δικαστηρίων. "Ινα δέ άποφανθώμεν, 
έάν τά συρρέοντα συναφή άδική- 
ματα άνήκουν είς μίαν τών ώς άνω 
δικαιοδοσιών, δέον όπως έρευνή- 
σωμεν έν άρχή τό είδος τών άδικη-
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μάτων τούτων καί την άπειλου- 
μένην έν τφ νόμφ ποινήν δι’ έκα
στον έξ αυτών, όπότε θά έχωμεν 
τάς άκολούθους διακρίσεις: 

α. Έάν ή βαρυτέρα πράξις προβλέπεται 
καί τιμωρείται ύπό τού ΣτρατιωτικοΟ 
Ποινικοϋ Κώδικος, τότε άπασαι αί πρά
ξεις ύπαχθήσονται εις τήν αρμοδιότητα 
τών Στρατιωτικών Δικαστηρίων. Ούτως, 
είς τήν άρμοδιότητα τού Στρατοδικείου 
ύπαχθήσεται Χωροφύλαξ βιαιοπραγών 
κατ’ Ενωμοτάρχου καί έξυβρίζων ταύτο- 
χρόνως παρεμβάντα ιδιώτην, καθ’ όσον 
ή βιαιοπραγία είναι έγκλημα προβλεπό- 
μενον καί τιμωρούμενον ύπό τού Σ.Π.Κ. 
(άρθρον 76), έπισϋρον βαρυτέραν ποινήν 
έν σχέσει μέ τήν κατά τού ιδιώτου έξύ- 
βρισιν (άρθρ. 361 Π.Κ.) 'Ομοίως, εις τήν 
άρμοδιότητα τού Στρατοδικείου άνήκουν 
αί πράξεις έξυβρίσεως άνωτέρου (άρθρ. 
75 Σ.Π.Κ.) καί άπλής σωματικής βλάβης 
(άρθρον 308 Π.Κ.), τελεσθείσαι συγχρό
νως ύπό Χωροφύλακος, ή μέν πρώτη κατ’ 
Άνθυπολοχαγοϋ, ή δέ δευτέρα κατ’ Ιδιώ
του, όστις, έπενέβη καί παρετήρησε τόν 
Χωροφύλακα διά τάς ύβρεις του.

β. Ή  βαρυτέρα τών συναφών πράξεων 
προβλέπεται ύπό τού κοινού Ποινικού 
Κώδικος. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην αί 
πράξεις αύται θά χωρισθοϋν καί αί μέν 
ύπό τού Σ.Π.Κ. προβλεπόμεναι καί τιμω
ρούμενοι θά δικασθοϋν ύπό τών στρατιω
τικών δικαστηρίων, αί δέ ύπό τού κοοινοϋ 
Ποινικού Κώδικος προβλεπόμεναι ύπό 
τών κοινών Δικαστηρίων. Ούτω π.χ. 
α) Χωροφύλαξ έπιτίθεται κατ’ Έπιλοχίου

καί έν συνεχείς φονεύει προστρέξαντα 
είς βοήθειαν τού Έπιλοχίου ιδιώτην. 
Διά μέν τήν πράξιν τής βιαιοπραγίας 
κατ’ άνωτέρου (άρθρον 76 Σ.Π.Κ.) θά 
παραπεμφθή είς τά Στρατοδικεία, διά δέ 
τήν άνθρωποκτονίαν (άρθρον 299 Π.Κ.) 
είς τά κοινά ποινικά δικαστήρια, β) 'Υπε
νωμοτάρχης πυροβολεί άσκόπως εις τόν 
άέρα (άρθρον 103 Σ.Π.Κ.), έν τέλει δέ 
στρέφει τό δπλον του κατ’ Ιδιώτου έπι- 
χειρήσαντος νά τόν έμποδίση καί τραυμα
τίζει τούτον βαρέως (άρθρον 310 Π.Κ.). 
Αρμόδια, διά μέν τούς άσκόπους πυρο
βολισμούς τά Στρατοδικεία, διά δέ τήν 
βαρείαν σωματικήν βλάβην τά κοινά 
Ποινικά δικαστήρια.

γ. Έάν άπασαι αί συναφείς πράξεις 
προβλέπονται ύπό τού κοινού ποινικού 
νόμου, άρμόδια πρό έκδίκασιν τούτων 
τά κοινά ποινικά δικαστήρια (π.χ. Χωρο
φύλαξ έξυβρίζει ιδιώτην καί τραυματίζει 
παρεμβάντα έτερον ιδιώτην).

Έσημειώθη άνωτέρω, ότι τό 
άρθρον 250 παρ. I τοϋ Σ.Π.Κ., 
καθορίζον τήν άρμοδιότητα τών 
δικαστηρίων έν περιπτώσει συρ
ροής διαφόρου άρμοδιότητος αξι
οποίνων πράξεων, προσθέτει έν 
τέλει τήν φράσιν «τηρουμένων καί 
τών διατάξεων τών άρθρων 248 καί 
249 τοϋ παρόντος Κώδικος». Τούτο 
σημαίνει, ότι, έάν μεταξύ τών δια- 
πραττόντων συναφή έγκλήματα ύ-

φίσταται ό δεσμός τής συναιτιό- 
τητος, τότε έφαρμογήν θά έχουν 
τά άρθρα 248 καί 249 τοϋ Σ.Π.Κ., 
άτινα άνεπτύχθησαν άνωτέρω έν 
παραγράφφ 3.

* * *

ΤΕΛΟΣ, ή παράγραφος 2 τοϋ άρ
θρου 250 Σ.Π.Κ. όρίζει, ότι, έάν 
έκ τής ένώσεως τών συναφών πρά
ξεων δύναται νά προκύψη βλάβη, 
δύνανται αί δίκαι νά χωρισθοϋν. 
Ούτως, είναι δυνατόν νά προχω- 
ρήση ή έκδίκασις τοϋ ένός τών 
συναφών έγκλημάτων καί νά έξα- 
κολουθήση ή άνάκρισις διά τά 
λοιπά ή νά διαταχθή ή συνέχισις 
τής έκδικάσεως τής μιας πράξεως 
καί ή άναβολή τής έτέρας συνα
φούς, έφ’ όσον κριθή ύπό τοϋ Δι
καστηρίου (ή τοϋ Δικαστικού Συμ
βουλίου), ότι έκ τής ένώσεως τών 
συναφών πράξεων είναι δυνατόν 
νά προκύψη βλάβη τις (π.χ. κλο
νισμός πειθαρχίας, βραδύτης περί 
τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης 
κ.ο.κ.). Πότε έπέρχεται βλάβη είναι 
ζήτημα πραγματικόν, μή υποκεί
μενον είς τόν έλεγχον τοϋ Άρείου 
Πάγου (Α.Π. 23] 1955 Ποιν. Χρ. Ε').

Φ Α Ν Η  Κ Α Π Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Qj/ojirla 'vac ζα αομμααα ζαβ αζαμαζζίνμζα ζονίζζζθένα^
μ α  ίό  μ /ϊΰψ ι αόαμοδό avou μονααα ονα-
Q/fanfopo'μζα'μω ζζαο etev eaa όζρμαο/α 
iu  ’ό/?μμας ζό μοδμζ,νοιμέμ^ανα/?ζμο2)/?δΖδδ.
Ο̂τζζ) ioVoza rtf# ααομρζάμδ

ααα ζομαμοο ζμρμμζζδζμζζδ μ ο  μοδαζΑ. αο/ζζμ/έ ■

δαααΘζρ δ776 να μα $  ααμμο?αδθθΡ 
z/ca'οα μΟδζζ ζααμζα ομο να μα $  όμζαζζζμα 
Q fu’orap αμζτϊ ζόν ζααμμ ζζό rAfog, o k a ftfu  
jrz>za$ ζ/Α) Sa  όδέΡζααμμΑα οζζ//ζοζΑμ zfez? ζ)α μν/δ/μίζ. 
-Θα'ωι) ζΜ ζδα μοα μ "μ α $μ /α α 'α οζα  ζίονα μ  Αονοο 
m ’iauvoe Θζμαν zarzzzzz αμφ ομα " Θοομονοζζ...,,

λ

foe ναί μζα  βαδΖ/τΌα/δδα ι/α ι 'τζ μζοάμας 
ααα'ζόμμιμζ rαν άνομο μανό  α / Θ /ζαναζταμαν. 
(Χ/ζζβ zfz'vezοόααμμσαμομ a z7zaz/v/z,
μ μ  μ  μ / aw  ζο μζοδο ο 7δJaa/zζοαα zo dz'vo.

ά  Α μζδζ/αμψ ψ ζζ, δ ’αΘ δονφμα αααο'να 
μ / ’α/Ζνοζ δδμαώνα δά μζζ/ά α /'αοομα  ζα μοδμδ'νο.
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A O A Η Τ I Κ Η
έπιθεώρησι

Τ Π Ο Δ Ο-
χ Λ Σ Φ  A IP  Ο ΝΛ ·

Τό 1974 θά μπορούσε νά όνομαθή «έτος 
’Ολυμπιακού» άν ό ιστορικός αύτός Σύλ
λογος είχε κατορθώσει νά έπιτύχη τό 
«ντάμπλ» ή τούλάχιστον νά άποφύγη τόν 
πρόωρο άποκλεισμό άπό τό Κύπελλο 
Πρωταθλητριών Εύρώπης. Έ ν α ς  «’Α γγλι
κός» τελικός κυπέλλου στήν Ν. Φιλαφέλ- 
φεια με τόν Π Α Ο Κ  καί ένα βαρύ σκορ 
στήν έδρα τής Βελγικής ’Ά ντερλεχτ, 
υπήρξαν αφορμή νά διαλυθούν χιλιάδες 
ερυθρόλευκα όνειρα. ’Αλλά καί οί υπό
λοιποι πρεσβευταί τού 'Ελληνικού ποδο
σφαίρου στήν Ευρώπη, δεν είχαν καλύ
τερη, τύχη. Ό  Παναθηναϊκός, ό Π ΑΟ Κ, 
καί ό ’Ά ρης γνώρισαν γρήγορα τήν πικρή 
γευσι του oc7toxa£uj|j.ou. C) ττρώτος άττό 
πήν άσήμαντη Γκρασχόπερς, ό δεύτερος 
από τόν πεπειραμένο καί σκληροτράχηλο 
Ερυθρό ’Αστέρα Γιουγκοσλαβίας, καί ό 
τρίτος άπό τήν ιστορική Ραπίντ Βιέννης. 
Τό άντίθετο ακριβώς συνέβη με τις διε
θνείς εμφανίσεις τής Ε θν ική ς όμάδος 
Α νδρών. Τό 0—0 μέ τήν ’Ε θνική 'Β ρα
ζιλίας μέσα στο «Μαρακάνα», ήταν ή 
“ ΡΧ7!· Στην συνεχεία επακολούθησαν οί 
αγώνες τού Κυπέλλου ’Εθνών Εύρώπης. 
Τό 3—3 στήν Σόφια καί τό 2—ί στήν 
’Αθήνα μέ τήν πανίσχυρη Ε θν ική  Βουλγα
ρίας, καθώς καί τό άδικο 2—2 μέ τούς 
Πρωταθλητας Κόσμου Γερμανούς, άσφα- 
4ώς αποτελούν εντυπωσιακές περγαμηνές 
για  τό ’Εθνικό μας συγκρότημα. Τό ίδιο 
θά μπορούσαμε νά υποστηρίξουμε καί γιά 
την 4 η θεσι τής Εθνικής Νέων στήν 
Εύρώπη, άν δέν συνέβαιναν τά γνωστά 
εκείνα θλιβερά γεγονότα, πού τής στοί
χισαν τόν αποκλεισμό άπό τις ·δύο έπό- 
μενες διοργανώσεις. Ή  Ε θνική  Ε λπ ίδω ν 
δέν κατώρθωσε νά διακριθή ούτε καί στο 
περισυνό 7ο κατά σειράν Βαλκανικό Κύ
πελλο. Έ νίκησε τήν Τουρκία μέ 4—0, άλλά 
έχασε άπό τήν ’Αλβανία (1—2) καί τήν 
Βουλγαρία (1—3). Στο Διασυλλογικό 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα, ή Λάρισα αφού 
ενίκησε τήν Παρτιζάν Τιράνων μέ 3—1 
καί πήρε ισοπαλία (2—2) έκτος έδρας, 
έχασε άπό τήν Γιουγκοσλαβική Βαρντάρ 
μέ 2—0 χωρίς νά πάρη τήν ρεβάνς, γιατί 
απλούστατα δέν έγινε. Τέλος, ή ’Εθνική 
’Ενόπλων, μετά τό 4—1 έπί τής Γαλλικής 
προκρίνεται γιά  τά τελικά τού Σ ΙΣ Μ .

Δεκατέσσερα νεα Πανελλήνια ρεκόρ —6

ανδρικά καί 8 γυναικεία —«έμέτρησαν» 
στον Ελληνικό^στίβο τό ’74. Τά γνωστά 
γεγονότα  τού Τουλιου υπήρξαν αφορμή 
να ανακοπή ο ρυθμός τής προετοιμασίας 
των Αθλητών και αθλητριών μας έν όψει 
ιής Βαλκανιαδος τής Σόφιας, όπου όμως 

κατωρθωσαμε νά τερματίσουμε τρίτοι, καί 
μέ διαφορά 14 βαθμών άπό τούς διοργα
νω τές ^Βουλγάρους. Σ τις λοιπές Βαλκα
νικές αναμετρήσεις ιαας είχαμε τά έξής 
αποτελέσματα: Ή τ τ α  μέ 114 — 97 καί 
οκτώ πρώτες νίκες στήν Έλληνορουμα- 
νικη συναντησι εφηβουν, μόλις ένα χρυσό, 
τρία αργυρά, καί δύο χάλκινα μετάλλια 
σ.ο Βαλκανικό Πρωτάθλημά Νέων—Νεα- 
νιδων. Στους Πανευρωπαϊκούς άγουνες 
κλειστού στίβου (Γκέττεμποργκ 9—10 
Μαρτίου) περάσαμε άπαρατήρητοι. Τό 
ίδιο θά συνέβαινε καί στούς Πανευρω- 
ποακους ανοικτού στίβου της Ρώ μης άν 
ό Τζωρτζής δέν^έτερμάτιζε 4ος στά 400 
μ. εμττ. ύστερα από μία — ώς συνήθως— 
κούρσα αυτοθυσίας. Πριν άπό τούς Πανευ
ρωπαϊκούς τής Ρο’υμης, έγιναν δύο διεθνείς 
αναμετρήσεις τής ’Εθνικής όμάδος στίβου.

Στην  πρώτη, χωρίς τήν συμμετοχή τών 
Παπαγεωργοπουλου — Καθηνιώτη, χάσα
με άπό ̂ τούς Καναδούς μέ 108—100. 
Στήν δεύτερη (τριεθνής συνάντησις Γενεύ
ης) νικήσαμε τούς Ισπανούς 107—102, 
σόλα χασαμε απο τους Ε λβετούς μέ 
Μ 4—98. Καί ή σαιζόν έκλεισε μέ τούς 
Πανελλήνιους αγώνες. Ο Παναθηναϊκός 
ανεδειχθη γ ιά  20ή συνεχή χρονιά πρωτα- 
θλητης. Σ τα  γυναικεία άγωνίσματα, δ 
Πανιώνιος έτερμάτισε ποώτος μέ 71 
βαθμούς.

Μ Π Α Σ Κ Ε Τ

Ό  Παναθηναϊκός γιά  τέταρτη συνεχή 
χρονιάς ανεδειχθη πρωταθλητής Ε λλάδος. 
Στο Κύπελλο Πρωταθλητριών Εύρώπης, 
αφού απεκλεισε τήν Πολωνική Βύμπριζε, 
έχασε τήν πρόκρισι άπό τήν Γαλλική 
Μπέρκ ύστερα άπό έντυπωσιακή νίκη 
στην Αθήνα (99—80) καί βαρειά άλλά 
άναγκαστική ήττα στήν Γαλλία μέ 57— 
102. Ό  ’Ολυμπιακός (Κύπελλο Κυπελ- 
λούχω ν) άπέκλεισε τήν Πολωνική ΜΑΦΚ 
άλλά έχασε καί αύτός τήν πρόκρισι άπό 
την Βουλγαρική Τ Σ .Σ .Κ .Α . μέ ένα καλάθι 
διαφορά  ̂ (67—59, 69—79) Τέλος ή
Α Ε Κ  εφθασε στα προημιτελικά τού 
Κυπέλλου Κόρατς άφοΰ άπέκλεισε τήν 
Ισραηλινη Χαποελ (άνευ άγώνος) καί 

την Βελγική Στάνταρ Λιέγης. Στήν συνέ
χεια απεκλεισθη άπό τούς ημιτελικούς 
άπό τήν Γιουγκοσλαβική Γιουγκοπλά- 
στικα καί τήν ’Ιταλική Σναϊντέρο Ούντινε. 
Σαφώς καλύτερη ήταν ή έμφάνισις τών 
Ε θν ικώ ν συγκροτημάτων. Ή  ’Εθνική 
άνδρών έτερμάτισε τρίτη στο πρώτο 
Κύπελλο · Εθνών Εύρώπης, γεγονός πού 
θά τής έπιτρέψη νά άγουνισθή τό ερχό
μενο καλοκαίρι στούς άγώνες τού Διη- 
πειρουτικού Κυπέλλου. Στο Πανευρωπαϊ
κό Πρωτάθλημα, ή ’Εθνική Νέων κατέ
λαβε την 7η θέσι αν καί τής άξιζε τούλά
χιστον η 5η. Ιδιαίτερα λαμπρή έμφάνισι 
είχε και η Εθνική ’Ενόπλων στούς άγώ 
νες τοϋ Σ ΙΣ Μ , ενώ ή ομάδα τού ΙΑ,’, 
Γυμνάσιου Αρρένων Θεσσαλονίκης κατέ
λαβε την 3η θέσι εις τούς Διεθνείς Σ χο 
λικούς άγώνες.

’Αργή άλλά σταθερή ύπήρξε ή πρόοδος 
στό θεαματικό αύτό σπόρ. Τό 1974 ό
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Παναθηναϊκός 'έχασε δύο Πανελλήνιους 
τίτλους άπό την άνδρική ομάδα _τοϋ ’Ολυ
μπιακού κ α ί την γυναικεία τοϋ Ζ Α Ο Ν . 
Σ τ ις  διεθνείς υποχρεώ σεις ̂  τους κ α ι οι 
δύο νέες πρω ταθλήτριες απεκλείσθησαν 
στον πρώτο άγώ να απο σαφώς ανώτερες 
ομάδες. Σ το  Βαλκανικό πρωτάθλημα ΐ) 
Ε θ ν ικ ή  άνδρών, αφού ενική σε την πανι- 
σχυρτ) Ρουμανία με 3 2, ισοβαθμισε με
τήν Γ ιουγκοσλαβία—Ρουμανία, και κα- 
τέλαβε τήν 4η θέσι λόγω  χειροτέρας δια
φοράς στά σέτ. Στην 'ίδια διοργάνωσι η 
γυναικεία ομάδα ήττηθη απο τους τρεις 
αντιπάλους της καί έτερμάτισε τελευ
ταία.

Τό 1974 άσφαλώς θά άποτελή μιά 
δυσάρεστα) άνάμνησι γ ια  τήν Ε λλη νική  
κολύμβησι. "Αν έξαιρέσωμε τον θρίαμβο 
τοϋ ’Ο λυμπιακού εις τούς Πανελληνίους 
άγώνες, τήν σταθερή άνοδο τοϋ Π αναθη
ναϊκού, τήν πρόοδο τοϋ Έ θνικοϋ Αθηνών 
καί τοϋ Ν .Ο . Βόλου, ό άπολογισμός τοϋ 
’74 κάθε άλλο παρά ευχάριστος πρέπει 
νά είναι. Ή  άπουσία μας άπό τούς Β αλκα
νικούς καί ή ολοκληρωτική άποτυχία  μας 
στους Πανευρωπαϊκούς, συνοδεύεται και 
μέ τήν στασιμότητα  των ρεκόρ. ’Ενώ τα  
προηγούμενα χρόνια ε ίχα με εντυπωσιακή 
«συγκομιδή», το ’74 έσημειώθησαν δυο 
μόνο Πανελλήνια ρεκόρ στήν κατηγορία  
τών άνδρών. "Ας έλπίσωμε δτι τ ό ’75. θά 
βρουν τήν φόρμα τους τά  διάφορα μεγαλα 
ονόματα της πισίνας.

« Έ τ ο ς  τών ρεκόρ» μπορεί νά χαρα- 
κτηρισθή τό 1974 γ ιά  τήν σκοποβολή. 
Συνολικά έδημιουργήθησαν 9 Π ανελλή
νια ρεκόρ σέ διάφορα αγω νίσματα . Α πο 
τό πλήθος τώ ν άγώύων τοϋ εσωτερικού 
τό μεγαλύτερο ένδιαφέρον συνεκεντρωσαν 
οί Πανελλήνιοι άγώ νες 1974, οΐ Γ  . 
Πανελλήνιοι γυναικών καί έφήβων τυφ. 
S T A N D A R D  (22), καί οί Ε ' Π ανελλή
νιοι άγώ νες άεροβόλων οπλ.ων. Ε ις  τους 
Πανελληνίους 1974 έπεκρατησε η Α στυ
νομία Πόλ.εων ή όποια καί άνεδειχθη 
πρω ταθλήτρια  στήν γενική βαθμολογία. 
Δευτέρα κατετάγη  ή ομάδα τή ς Χωρο
φυλακής,. Ο ί δύο άλλοι Πανελλήνιοι 
διεΕήχθησαν μεταξύ 13)15 Δεκεμβρίου 
1974." Πολυνίκης άνεδειχθη ή ομάδα τής 
Χωρ ]κής, ή όποια άπέσπασε 4 πρώ τες, καί 
δυο δεύτερες ομαδικές νίκες. ’Ε π ίσ η ς 3 
πρώ τες, 2 δεύτερες καί 3 τρ ίτες ατομικές 
νίκες. Τ ις  άτομικές αυτές νίκες άπέσπασαν 
ό Μ οίραρχος Κοτρώνης (αεροβολον π ι-  
στόλιον άνδρών Ίος μ.ε 3 8 8 )4 0 0 ), Χ ω ρο
φύλαξ Τσέλλου (τυφέκιον S T A N D A R D  
3X20 γυναικών 1η μέ 346 ]300 ), 'Υ π ε
νω μοτάρχης Νικολοπουλου (αεροβολον 
πιστόλιον γυναικών 1η μέ 3 4 5 )4 0 0 ), 
Χωροφύλαξ Βασιλάκου (τυφέκιον S T A N 
D A R D  πρηνηδόν 60 βολαί γυναικών 2α 
μέ 5071600), Χωροφύλαξ Ά γ γ ε λ ε -  
τοπούλου (τυφέκιον S T A N D A R D  3X20

γυναικών 2α μέ 4 2 8 ]6 0 0 ), Χωροφύλαξ 
Τσέλλου (τυφέκιον S T A N D A R D  60 
βολαί γυναικών 3η μέ 5 0 4 )6 0 0 ), Χ ω ρο
φύλαξ Τ ιαλάκα  (τυφέκιον S T A N D A R D  
3X 20 γυναικών 3η μέ 4 0 0 )6 0 0 ), καί 
Χωροφύλαξ Φ έκα (άεροβόλον πιστόλιον 
γυναικώ ν 3η μ.έ 3 1 5 )4 0 0 ). Ε ις  τούς ά 
γώ νες δέν έλαβε μέρος λόγω  άσθενείας 
ή ρεκορντγοϋμαν 'Ε λλάδος τοϋ άεροβόλου 
πιστολιού Χωροφύλαξ Καρακώστα. Οί 
σκοπευταί τή ς ’Ε θνικής όμάδος στις 
διάφορες διεθνείς διοργανώσεις δέν άπέ- 
δωσαν τά  άναμενόμενα άποτελέσματα. 
Έ ξα ίρ εσ ι άπετέλεσε ό Α άμπης Μάνθος 
ό όποιος στήν Βαλκανιάδα τοϋ Βουκου- 
ρεστιου και τό Π ρω τάθλημα  Ε λλ ά δο ς 
καί Λ ατινικών Χ ωρών τών Βρυξελλών, 
άπέσπασε άπό μία πρώ τη νίκη.

Ό  ’Εθνικός άπέσπασε τον Πανελλήνιο 
τίτλο άπό τον ’Ο λυμπιακό, ένώ οί άλλοι 
Σύλλογοι —πλήν τοϋ Π αναθηναϊκού— 
υπήρξαν άπλοι «θεαταί». Έ ξ  άλλου η 
’Εθνική ομάδα, ή όποια ώ ς γνωστόν 
συγκροτείτα ι μέ βάση τον. . . ’Εθνικό, 
έπραγματοποίησε ώρισμένες άξιόλογες δ ι
εθνείς έμφανίσεις. 'Ω στόσο, όμω ς κοινή 
είναι ή πεποίθησις μεταξύ τών φιλάθλων 
ότι τό ωραίο αυτό σπόρ είναι καιρός νά 
καλλιεργηθή σέ μεγαλύτερο βάθος άπό 
τούς Συλλόγους τή ς Χ ώ ρας μας.

Π Ο Δ Η Λ Α Σ Ι Α

Τ ά σημαντικώ τερα «ποδηλαακά» γ ε 
γονότα τοϋ ’74 ήσαν τα  εςης: Η ιδρυσις 
άνεξαρτήτου Π οδηλατικής 'Ο μοσπονδίας, 
ή άνασυγκρότησις τοϋ ποδηλατικοΰ τμ.η- 
ματος τή ς Α Ε Κ , καί ή έξαγγελία  τής 
ίδρύσεως συγχρόνου Ποδηλατοδρομίου. 
Σ το  Πανελλήνιο Π ρω τάθλημα  επί δημο
σίας όδοϋ πού έγινε στήν Θεσσαλονίκη, 
ή Α Ε Κ  έκέρδισε μέ άνεση τό ομαδικό 
πουρσουΐτ τών 100 χιλιομέτρω ν, τά  130 
χιλ ιόμετρα  άντοχής, καί τά  50 χ ιλ ιόμετρα 
άτομικής χρονομετρήσεως. Έ ξ  άλλου 
στούς άγώ νες τής Ρόδου έπ ί π ίσ τα ς έγιναν 
τά  άγω νίσματα  άτομικό πουρσουΐτ 1000 
u.., πουρσουΐτ άτομικής χρονομετρήσεως 
10.000 μ. καί ομαδικής 4.000 μ., καί 45 
γύροι «άλά — Αμερικεν». Σ τα  τρία πρ ώ 
τα  άγω νίσ ματα  έκυριάρχησε ο τοπικος 
Σύλλογος Κολοσσός, κ α ί στο τελευταίο 
ό Παναθηναϊκός. Τέλος στους Β αλκα
νικούς άγώ νες πού έγ ινα ν  στο Κρουσε- 
βατς τής Γ ιουγκοσλαβίας, στο ομαδικο 
πουρσουΐτ τώ ν 100 χιλιομέτρω ν, οί "Ε λ
ληνες ποδηλάτες έσημείωσαν νέο Π ανελ
λήνιο ρεκόρ μέ 2 ώρες, 20 και 27 .

Τό ’74 έγιναν οί εξής επίσημες διο

ργανώσεις: 1) Π ρω ράθλημα Γ  . κα τη 
γορίας ('Ε λληνορω μαϊκής). Ν ικη της ο 
Σ π ό ρ τιγκ  μέ 42 βαθμούς. 2) I Ιρω ταθλημα 
Γ '.  κατηγορίας (έλευθερας). Ν ικη τα ι. 
Στον Βόρειο "Ο μιλο ο Η ρακλής με 47,5 
βαθμούς, καί στον Ν οτιο ο Α τλας Καλ- 
7,ιθέας μέ 46 βαθμούς. 3) Π ρω τάθλημά  
Β ’. κατηγορίας (Ε λληνορω μα ϊκής), Ν ι
κητής ό "Α τλας Καλλιθέας με 52 βαθμούς 
4) Π ρω τάθλημα  Β '. κατηγορίας Βο
ρείου Ε λ λ ά δο ς (Ε λληνορω μα ϊκής) Ν ι
κητής ό 'Η ρ α κλή ς με 67,5 βαθμούς. 
Στήν κατηγορία  τής έλευθερας νικήτρια 
άνεδειχθη ή Χ Α Ν Θ  μέ 89 βαθμούς, 
διάφορες Δ ιεθνείς διοργανώσεις η Ε λλη
νική πάλη ε ίχε  τ ις  άκόλουθες επ ιτυ χίες:
1) Διεθνές τουρνουά πάλης (Μ αροκο). 
Ή  Ε λ λ ά ς  μέ μία πρώ τη νίκη τοϋ Ό λ υ -  
μπιονίκου Π έτρου Γαλακτόπουλου και 
δύο δεύτερες τώ ν Χ ω λίδη—Μ ηγιακη, επ ι 
συνόλου 9 Χω ρώ ν κατέκτησε τήν 3η θεσι.
2) Π ανευρωπαϊκόν Π ρω τάθλημά . Δ ιε-
κρίθησαν οί Χ ω λίδης (4ος), Μ εσικιαρης 
(5ος), Μ ηγιάκης (7ος) καί Κοσσομας 
(10ος). 3) Π αγκόσμιον Π ρω τάθλημά
Ε λληνορω μα ϊκής πάλης. Μ ηγιάκης (4ος), 
Χ ω λίδης (7ος), Κόσσοβας (7ος) και 
Μ εσικιάρης (9ος).

Π ρω ταθλητής Ε λ λ ά δ ο ς  άνεδειχθη _ο 
Παναθηναϊκός. ’Από πλευράς^ διεθνών 
συμμετοχών, έγιναν ώρισμένες σε διάφορά 
διεθνή α ή τιγκ  ( Σόφιας—Βουκουρεστιου 
κ .λ .π .) 'μέ μεμονωμένες έπ ιτυ χιες  των 
πυγμ άχω ν ιαας. Στήν Βαλκανιαδα τη ς 
Κ ω νστάντξας, έλαβον μέρος 8 Ελληνες 
π υγμ άχο ι άπό τούς όποιους 3 (Μ ακρυ- 
σώρης, Ή λ ιά δ η ς  κ α ί Χ ουλιαρας) εφθασαν 
μέχρι τά  τελικά, έχασαν, και κατέλαβαν 
τήν 2α θέσι κ α ί ένα άργυρο μετάλλιο. 
Στήν ’ίδια διοργάνωσι άπό μία  τρ ίτη  νίκη 
κ α ί ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι 
π υγμ άχο ι Γιαννόπουλος, Στρεμ πελιας, και

A Ρ Σ I Σ 
Β Α Ρ Ω Ν

'ΤΤ «νεοφώ τιστη» — ιδρύθηκε το 1972  ̂
'Ο μοσπονδία  άρσεως βαρών, ύστερα απο 
τήν ματα ίω σι έπ ί δύο συνεχή χρόνια τοϋ 
Πανελληνίου Π ρω ταθλήματος, έπανέφερε 
τον θεσμό τον Νοέμβριο τοϋ ’74. Σ το  
Π ρω τάθλημα  έλαβαν μέρος 11 Σύλλογοι 
καί έσημειώθησαν 8 νέα άνδρικά Π α νελ 
λήνια ρεκόρ κ α ί 4 εφηβικά. Σ έ  Φιλική 
συνάντησι μέ την Γαλλική ομαδα, η 
Ε λλ η ν ικ ή  ήττήθη μέ 9—0. Ε ις  τούς Π α - 
νευρωπαϊκούς τη ς Βερονας,^ απο την Ε λ- 
ληνική ομάδα διεκριθησαν οι Αθανασιαδης 
(52 κιλά  11ος), Τ σικρικώ νης (56 κ .1 3 ο ς(, 
Ζήκας (60 κ. 17ος), Γ ιαλιατσατος (82 κ. 
20ός), Ή λ ιά δ η ς  (90 κ. 8ος) καί Σπύοου 
(90 κ. 16ος). Τέλος στήν Βαλκανιάδα 
τοϋ Μ πουργκάς Βουλγαρίας,  ̂ άπό  ̂ τήν 
Ε λλ η νική  ομάδα διεκριθησαν οί Ια κ ώ β ο υ  
(82,5 κιλά  2ος), Ή λ ιά δ η ς  (90 κ. 2ος), 
Χωροφύλαξ Κουτσουριδάκης (60 κ . '4 ο ς )  
κα ί'Χ ω ροφ ύλα ξ Στεφανουδάκης (67,5 κ. 
3ος στο «ζεττέ»  άφοϋ άκυρώθηκε στο 
«άρασσέ»). Σ τήν  ομαδική βαθμολογία 
ή Χ ώ ρα μας κατετάγη  4η.
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1. Αταίριαστα—Χωρίς τήν θέλησί του (οϋδ.)·
2. Υπάρχουν καί τέτοιες στροφές—Ύπνος νηπίων.
3. ’Από τούς μεγαλύτερους ποταμούς τής Γαλλίας—Γνωστές 

και οι λαϊκές.
4. Σύντομοι άδελφοί— Υποκοριστικό γυναικείου όνόματος
5. Απαραίτητο στοιχείο ώρισμένων έγκλημάτων— Δοκιμα-

6 Αιγυπτίων τετράποδο—'Γεωμετρικό σχήμα—Θεότης τών

7. Σήμα βοήθειας — "Ενα άπό τά μυστήρια τής 'Εκκλησίας— 
επαναλαμβανόμενό χορεύεται.

8. Απαγορεύει (άντ.)—Μεγάλη φασαρία—Τό πολύ είναι 
καταχρησι.

9. Φασαρία, καυγάς—Φρέσκος.
10. Μπορεί νά είναι καί έπιστημονικός—Στρατιωτική μονάς

που κάνει έργα. μ ^
11. Τό σύνολο τών ζώων μιας γεωγραφικής περιοχής—Μα

κάβριο σεντόνι. IS
12. Έλαβε μέρος στήν καταδίκη τού Χριστού—Αύτά δέν 

τραγουδούν σωστά.
13. Διαστημική ύπηρεσία—’Ανάξιες, άνήμπορες.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1. Πρόθεσι πρό 
—Κατοικούσε

φωνήεντος—Μέρος ένός συνόλου (θηλ.) 
στά δάση.

2. Πρόθεσις—Έχουμε όλοι κάποιο—Πρόθεσι μέ δύο όμοια 
φωνήεντα.

3. Ροδόχρους—Υπάρχει καί στρατιωτική.
4. Ηταν ό νεκρός τού άδελφοΰ τής ’Αντιγόνης—Ό πλο τών 

αρχαίων Μακεδονων.
5. Σημεΐον στίξεως—Γνωστός ό παπουτσωμένος.
6. Δικοί μου—Μιά γνωστή φωνή τής όπερας—Βυζαντινή

7.
8.

Λατινικό πράγμα—Κτίσμα γιά θυσίες—Παρομοιάζει.
Προτρέπει—Χαρακτηριστικά κοντός—Ξενικό ύποκορι- 
στικο τής Μαρίας.

9.

10.

Γνωστό καί τό άσβεστο—’Ηθοποιός τού 
πού τό μικρό της όνομα είναι Κίμ.
Εξωτικό φρούτο—Σκεπάζουν μπουκάλια.

κινηματογράφου

11. Περίφημος Έλληνοαμερικανός σκηνοθέτης—Λέγεται με- 
ταφορικώς ό ασυνεπής (αίτ.).

12. Εγραψε τόν «Άρχισιδηρουργό» 
σημείου—Τό 12α καθέτως. —Χαρακτηρισμός ένός

13 Γαλλική πόλις—Τροφή ζώων—Παρομοιάζει (άντ.).

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σ το  σκίτσο^ βλέπετε π ρ ά γ μ α τ ι τούς τρ ε ις  βοσκούς πού πη
γαίνουν τά  ^δώρα τους στη ψά τνη, ά λλα  ό σκίτσογράψ ος ι
σχυρ ίζετα ι δ τ ι ε ΐνα ι πέντε οΓ βοσκοί. Ο ι δύο κάπου βρίσκον
τα ι.  Που ε ίνα ι;



Μ αθα ίνοντας
ό-'

Α Λ Ε Λ Φ I Κ ▲ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΚΙΑ

1. Δυο δεσττοινίδες υπ οβάλ
λουν κάπου άπό μ icc α ϊτη σ ι 
η καθεμ ιά . Ό  αρμόδιος υπάλ
ληλος δ ιαβάζε ι στη μ ια  α ΐτη -  
<7 1 : « 'Ελένη Π ολίτου, τού  Γεω ρ
γ ίο υ  κα ί της Μ αρίας τό  γένος 
Ψηλού, ήμεραμηνία  γεννήσεως 
14 Μ αΐου 1950 διεύθυνσις κα 
το ικ ία ς  ’Αλω πεκής 127, Ά θ ή -  
ναι». Κ α ί στην άλλη α ϊτησπ: 
«Νίκη Π ολίτου, τού Γεω ργίου 
καί τής Μ α ρ ία ς τό  γένος Ψη
λού, ήμερο,μηνία γεννήσεως 14 
Μ αΐου 1950, διεύθυνσις κα 
το ικ ία ς  ’Αλω πεκής 127, Α 
θήναν» .

—  Ε ίσ τε  δ ίδυμες! λέε ι ό υ
πάλληλος.

— Ό χι ! τοΰ άτταντοΰν οΐ δυό 
κοττέλλες.

Κι έχουν δίκηο. Μ πορείτε 
νά εξη γή σ ετε  τό  φαινόμενο α υ 
τό ;

•
2. Ή  διαθήκη το ΰ  π α τέρ α  

έλεγε πώς ο ϊ δυό γ ιο ί του  έπρε
πε νά μοιρασθούν έξ ίσ ου  τήν 
π ερ ιουσ ία  που τούς άφησε. 
Κ α ι τ ά  μεν χρήματα , τ α  δυό 
αδέλφ ια  τ ά  μοίρασαν εύκολα: 
πήραν άκ,ριβώς άπό μ ισ ά  ο 
καθένας. ’Α λλά  τήν κινητή και 
ακ ίνητη  περ ιουσ ία , που μέ έ
ναν όρο τή ς  δ ιαθήκης δεν έπρε
π ε νά πουλήσουν δεν μπορού
σαν νά τήν μοιράσουν γ ια τ ί  
δεν έικτι μούσαν μέ του ίδ ιο  
τρόπο τήν α ξ ία  τού  κάθε π ρ ά 
γματος. Τ ελ ικά , αποτάθηκαν 
σ ’ έναν φ ίλο γ ια  νά τούς βο- 
ηθηση νά έκτελέσουν τή ν  τ ε 
λ ευ τα ία  θέληση τού  π α τέρ α  
τους ά λ λ α  κ α ί νά μήν τ σ α 
κωθούν μεταξύ  τους. Ό  φ ίλος 
τους άπ άντησε πώς τή  μοι
ρα σ ιά  έπρεπε νά  τήν κάνουν 
μόνοι τους κα ι τούς υπέδειξε 
τον τρόπο γ ιά  νά μήν έχη κοτ- 
νενας παράπονο. Πώς;

Τά τρία χαρτιά τής κάθε ομάδας τοποθετήθηκαν βάσει ενός λογικού κρι
τηρίου. Τό μεσαίο χαρτί τής κάθε ομάδας έχει επίσης κάποια λογική σχέ
ση μέ τά διπλανά του, άλλα πάντοτε η ίδια σχέση για όλες τις ομάδες. 
Μπορείτε εσείς τώρα νά βρήτε ποιο χαρτί λείπει στην κάτω δεξιά ομάδα,

ΟρΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΜΗΜΑΤΑ

□ v i z o u r i n
ΣΤΑΔΙΟΥ 4 8  (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ 

Α Θ Η Ν Α  I

) ΤΗ A . 3218-239 

\ ΤΗ A. 3210-357
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Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 1974
Τήν 16-12-74 είς τήν αίθουσαν τελετών τής Έ λλπνικτϊε

ίά  β ^ β ^ Λ ^ Τ  Καί Αύττ° Κΐνήτ0υ <ΕΛΠΑ) έπεδόθησίν 
καί καλυτέρων Τροχονόμων τής Χωροφυλακής
και τής Αστυνομίας Πόλεων διά τό έτος 1974. Τήν πρωτο
βουλίαν διοργανωσεως τής έκδηλώσεως είχεν ή ΕΑΠΑ τής

α Τ ^ Γ Γ Τ ν Ρ° σφθρά Είς ΐ0ν  ™ρέα το0 αυτοκλήτου 
λα! ι?ς ·0δΐΚής βοήθειας είναι πανελληνίως γνωστή ΔιάΛής
δ,„κη Βτησεως είδΐΚών κατ’ βραβείων άπονεμομένων είς

KaTa/ PV έκτέλε™  τοϋ καθήκοντος Τροχονό
μους ηθελησε να άναγνωρίση ού μόνον σιωπηρώς άλλά καί 
κατα τροπον πανηγυρικόν τήν πολύτιμον συμβολήν τών «ή- 
τ ύ ^ ό  τΐΙζΐ  ασφαΣτου» οί όποιοι τόσα πολλά προσφέρουν είς 

^ ο°Ρΐακήν κίνησιν. Έ κ  μέρους τής ΧωρΙκής 
λ Ρ°όαθΛη Κ-αΐ έ,βραβευθΓ1 ό Χωροφύλαξ κ. ΛΙΟΥΤΑΣ Α π ό σ το 
λου’ O i m lfipRUrtT1PeTf tT ? Τ0 Τμήμα τ Ρ0Χαίας Κ.νήσεως Βό-
καΓόλοί 0£?rm T pv° ΤροχονόΗ°ι Χωρ]κής είναι άριστοι 

χ ουΥ ενα μεγάλο «εύγε» διά τήν κοινωνικήν άπο-
ό ι ι ο 'Τ  ?η ν .όποιαν τοσον φιλοτίμως έπιτελοϋν, ό Χωροφύλαξ 

μ ,  . ιουτας ξεχώρισε τό 1974 διά τήν άρίστην παράστασιν
καθΛκη Ρφωσΐν’ ψ  βραστΓΙΡΐότητα, τήν προσήλωσιν είς τό 
καθήκον και την άντικειμενικήν έφαρμογήν τών Νόμων. ζ

ΠοόεΕδοοΓήκναίέτΑτΑν άπονο^ ζ ^ τών βραβείων παρέστησαν ό 
7πγόςδ ΧωοΝΛΓ 1° ΙΚητΐΚΟν Συρβ°ύλι°ν τής ΕΑΠΑ, ό Ά ρ- 
έ π Λ ι^ ρ  ' 0Υ.ποστρ“τη7ος κ. Ν. Κουτσιανάς, ό όποιος 
έπεδωσε το βραβειον είς τόν καλύτερον Τροχονόμον Α σ τυ 
φύλακα, ό Αρχηγός τής Α στυνομίας Πόλεων κ. Β ^ ζα β έλ α ς
ΧωρΤκας ό Β “γσπεαο6 ιΕίς T0V καλύτερ°ν Τροχονόμον, ’ w Υπ^ρχηγός Χωρ]κής Υποστράτηγος κ. Π. Κα-
ραγιαννης, άλλοι άνώτατοι καί άνώτεροι ’Αξιωματικοί καί
πολλοί προσκεκλημένοι. Είς τήν πρώτην φωτογραφίαν ό κ.

ΡΧηγος τής Αστυνομίας Πόλεων έπιδίδει τό βραβειον είς
τον Τροχονόμον Χωρ]κα κ. Λιούταν. Είς τήν δευτέραν ό βρα-
βευθεις έν μεσω τοϋ κ. Α ρχηγού Χωρ]κής, τοϋ κ. Β’ Ύ παρχη-
γοϋ και τοϋ κ. Προέδρου τής ΕΑΠΑ.

ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΒΡΑΔΥΝΟ

α ΐ θ ο ™ Ι8\ 12'Λ974. Κα| ώραν 7 Β·ά·'έπραγματοποιήθη είς τήν 
βραδυνόν V ΣΧθλών Χωροφυλακής μουσικολογικόν
καί έ 5 πρ° σεγγΐσει τών Αορτών τών Χριστουγέννων
αέ τύν ψυχίκήν προετοιμασίαν τών άνδρών τοϋ Σώματος, 
μ . η συμμετοχήν πολυμελούς Βυζαντινού χοροϋ ύπό τήν 
δ]νσιν του Γεωργίου Καλούδη, ό όποιος έψαλε έκκλησιαστι 
κους υμνους τοϋ Βυζαντινού υμνολογίου Είς τήν ώραΓαν αύ-'
λών ΓΤανμα·ΛΚην έκβ1ί?"ωσιν έπρολόγισεν ό Τερεύς τών Σχο- 

TF  ’ Α ρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Λενής καί ώμίλ ησεν 
έπι τής σημασίας τών έορτών τών Χριστουγέννων ό Παν \ ο -
Ζ Χ ' ς ς 1,5 ,Ρδ5 ·ΑΘΪ»®, κ Κ ^  ίν ,ίο 'ς

ΆθηνώνΡέότΣ ρ Τ ': Ωζ έκπρ° Γ π° ς ΐ0ϋ Μ ακ· 'Α ρχιεπισκόπου 
γόε Χωηίκ-Ar μΐωτατ° ς Μτί τΡθπολίτης Λαρίσης, ό ’Α ρχηγός Χωρ]κής Υποστράτηγος κ. Ν. Κουτσιανάς, οί Α ’ καί Β’
Π πΚαοηγ°-1 Χωρ]^ . ς, 'Υ ποστράτηγοι κ .κ. Ε. Κόκκινος καί 
κ ‘ Ν ΡΠοοαννης’ ·0Α Α Επιθεωρητής Χωρ]κής ’Υποστράτηγος 
κ. Ν. Πορικος, Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί οί
άλλοΓ ά1 χΑξΐωμ“ τ| Κ-θί Καί Ύ παξιωματικοί τών Σ χο λ ώ ν’καί άλλοι ανδρες του Σώματος. Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα 
από την ωραιαν αυτήν έκδήλωσιν στιγμιότυπα



" Ο π ω ς  κάθε χρόνο έτσι καί εφέ
τος κατά τήν διάρκεια των έορτών 
των Χριστουγέννων καί τοϋ Νέου 
’Έτους οί Έλληνες προσέφεραν 
τά δώρα τους στους Τροχονόμους 
της Χωροφυλακής. 'Απλοί πολίτες 
άλλά καί επίσημοι έκπρόσωποι 
τοϋ Κράτους με τά συμβολικά τους 
δώρα έπιστοποίησαν τήν άναγνώ- 
ρισι τοϋ μόχθου τών άνδρών τής 
Χωρ]κής διά τήν προστασίαν τοϋ 
κοινωνικοΰ συνόλου. Σέ ολόκληρη 
τήν Ελλάδα σέ πόλεις καί σέ χω
ριά άθρόα ύπήρξεν ή προσφορά 
τών δώρων τής άγάπης καί έκτιμή- 
σεως πρός τούς Τροχονόμους καί 
δι’ αύτών πρός ολόκληρον τό 
τό Σώμα τής Χωροφυλακής. Οί 
φωτογραφίες πού δημοσιεύομε δεί
χνουν άκριβώς τήν προσφοράν 
τών δώρων πρός τούς Τροχονόμους 
τής Χωροφυλακής.
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ΠΕΡ ΙΟ ΔΕΙΑ  κ. Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  ΧΩΡ)ΚΗΣ

Ε ις τά πλαίσια των καθιερωθεισών ύπό της ήγεσίας τοϋ Σώματος 
περιοδειών προς έπιτόπιον έξέτασιν των άπασχολούντων τάς 'Υ π η 
ρεσίας προβλημάτων καθώς καί της προσωπικής επαφής των ήγητό- 
ρων μετά των άνδρών τής Χωροφυλακής καθ’ δλην την Ικτασιν τής 
επικράτειας ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Νικόλαος 
Κουτσιανας έπεσκέφθη άπό 13 εως καί 15-12-1974 υπηρεσίας των 
Διοικήσεων Χωροφυλακής Μεσολογγίου, ’Αγρίνιου, Ά ρ τ η ς  καί Ίω α ν- 
νίνων καθώς καί τάς άκριτικάς υπηρεσίας τής Κονίτσης καί τοϋ Καλ- 
πακίου.

Ό  κ. ’Αρχηγός κατά την περιοδείαν του διεπίστωσε τό υψηλόν 
φρόνημα των μανδρών τής Χωροφυλακής καθώς καί την αγαστήν συνερ
γασίαν των 'Υπηρεσιών τοϋ Σώματος μετά τών άλλων Δημοσίων 
3 πηρεσιών καί τών πολιτών τά  έννομα συμφέροντα τών οποίων 

εταχθησαν όπως υπηρετοϋν και όντως διασφαλίζουν κατά τρόπον 
άριστον.

Ό  κ. ’Αρχηγός ώμίλησε εις συγκεντρώσεις τών άνδρών τών 'Υ πη
ρεσιών τάς ό—οίας επεσκέφθη καί τούς όποιους άφοϋ συνεχάρη διά τό 
υψηλόν φρόνημα καί τό άριστον ήθικόν τούς διαβεβαίωσε διά τό 
άμέριστον ένδιαφέρον τής ήγεσίας τοϋ Σώματος διά τά άπασχολοΰντα 
αυτους προβλήματα, συστησας προς αύτούς διαρκή έπαγρύπνησιν 
και συναισθησιν τών εύθυνών τοϋ λειτουργήματος τό όποιον εύορ
κους υπηρετούν διά τήν κατά τό δυνατόν καλυτέραν έξυπηρέτησιν 
του κοινωνικοϋ_ συνόλου. Ε π ίσ η ς  ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής συνε- 
ζητησε με,ο. των άνδρ^ών άπασχολοΰντα αύτούς προβλήματα τά όποια 
ικανοποίησε εντός τών έφικτών υπηρεσιακών δυνατοτήτων Γ ε
νικώς αί Εντυπώσεις τοϋ κ. Ά ρχηγοϋ έκ τής περιοδείας ύπήρξαν 
ικανοποιητικοί. Ε ις τήν πρώτην φωτογραφίαν ό κ. ’Αρχηγός όμιλών 
εις συγκεντρωσιν άνδρών τών 'Υπηρεσιών τής πόλεως τών Ίω αννί- 
νων. Ε ις _την  ̂ δευτέραν φωτογραφίαν ό κ. ’Αρχηγός συνομιλούν μέ 
ανόρας του —ωματος κατά τήν περιοδείαν.

Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

’Ε γγράφ ους ευχαριστίας  

έξέφρασαν :

Ό  προϊστάμενος τοϋ Μικτοϋ ’Επιτε
λείου τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τά- 
ξεως ταξίαρχος κ. Αναστάσιος ΜΠΑΛ- 
ΚΟΣ πρός τόν ’Αρχηγόν Χωρ]κής διά 
τήν εύγενή χειρονομίαν τοϋ Σώματος, 
έκφρασθεΐσαν διά τής δωρεάς τής δί
τομου Ιστορίας τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής.

•
Ό  έν Θεσ]νίκη ’Αμερικανός Γενικός 

Πρόξενος κ. EDW ARD Τ. BRENNAN 
πρός τόν Δ]τήν τοϋ Κέντρου ’Αλλοδαπών 
Θεσ]νίκης, Άντ]ρχην κ. Βασίλειον 
ΜΠΙΟΑΝ, διά τήν παρασχεθεΐσαν ύπ’ 
αύτοϋ συνδρομήν, κατά τό έπισυμβάν 
εις τόν κ. Πρόξενον πρόσφατον θλιβερόν 
γεγονός, λόγω θανάτου συγγενικού του 
προσώπου.

•
Ό  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΒΕΡΟΙΑ» πρός τό Τμήμα 
’Ασφαλείας Βέροιας, διά τήν έπ’ αυτοφώ
ρου σύλληψιν τών δραστών άποπείρας 
δωροδοκίας παίκτου έκ μέρους άντιπά- 
λου ποδοσφαιρικού Συλλόγου.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ κ. 
Ήλίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ πρός τήν 
Διοίκησιν Χωρ]κής Άργολίδος διά τήν 
έπιδειχθεϊσαν άψογον καί εύγενή συμπε
ριφοράν τών άνδρών ταύτης, καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τής προεκλογικής περιό
δου καί κατά τήν ήμέραν τών έκλογών.

•
Ο Εμπορος Θεσ]νίκης ’Ανδρικών— 

Γυναικείων καί Παιδικών Ειδών κ. Χα
ράλαμπος ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ('Αγίου Δη- 
μητρίου 148) πρός τήν Δ]νσιν ’Αστυνο
μίας Θεσ]νίκης διά τήν ύπό τοϋ Χωρ]κος 
τοϋ Δ' Άστυν. Τμήματος Θεσ]κης κ. 
Φραγκίσκου ΜΠΕΣΙΑ, άνεύρεσιν άπο- 
λεσθέντος δέματος ρούχων, δπερ άμέ- 
σους άπεδόθη εις τόν άνωτέρω καταστη
ματάρχην.

Ό  Διευθύνων Σύμβουλος τής Ελληνι
κής Εταιρίας πρός προστασίαν τής πνευ
ματικής ιδιοκτησίας Α.Ε. (Άθήναι, Δε- 
ληγιάννη 14), κ. Δημ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, 
πρός τήν Δ]τήν τοϋ Β Άστυν. Τμήματος 
’Αγρίνιου, διά τήν άμέριστον συμπαρά- 
στασιν τοϋ ίδιου καί τών άνδρών τοϋ 
Τμήματος πρός προστασίαν τής πνευ
ματικής Ιδιοκτησίας.

•
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥ

ΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ κ. Γεώργιος ΛΙΟΥ- 
ΜΗΣ πρός τό Άρχηγεϊον Χωρ]κής διά 
τήν ήρεμίαν, τάξιν καί εύπρέπειαν πού 
έπεκράτησαν κατά τήν προεκλογικήν 
περίοδον, είς δλην τήν έπικράτειαν, ώς 
καί κατά τήν ήμέραν τών έκλογών.

Ο ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΤΑ
ΞΙΑΡΧΩΝ ©ΕΣ]ΝΙΚΗΣ πρός τήν Δ]νσιν 
’Αστυνομίας Θεσ]νίκης διά τήν συμπα
ράστασήν τοϋ Σώματος τής Χωρ]κής κατά 
τήν ίεράν καί λατρευτικήν έπέτειον τών 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ένθα ή πα
ρουσία τής Χωροφυλακής άνεζωπύρωσε 
τό έθνικόν καί θρησκευτικόν συναίσθημα 
τών κατοίκων τής περιφερείας.

•
Ό  κ. BERTILI HANSSON (Επιθε

ωρητής ’Εγκλήματος, KOMOMILLGA- 
ΤΑΝ 8 261 LANDSKRONA, ΣΟΥΗ
ΔΙΑ) πρός τήν Δ]σιν Χωροφυλακής 
Ρόδου καί τάς ύπ’ αύτήν υπηρεσίας 
διά τήν άμέριστον πρός τοΰτον συμπα- 
ράστασιν κατά τήν έκεϊσε μετάβασίν 
του.

Π Α ΡΑ ΔΕΙΓΜ Α  Π Α ΤΡΙΩ ΤΙΣΜ Ο Υ

Φωτεινό παράδειγμα πατριωτισμού 
άποτελεΐ ή έθνική πράξις τοϋ Προέ
δρου Ομίλου Χωρ]κής Άλεξανδρου- 
πόλεως Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ, τοϋ όποιου ή προσφο
ρά κατά τήν πρόσφατον γενικήν έπιστρά- 
τευσιν άποτιμάται ώς ύψίστη έθνική 
ύπηρεσία. Συγκεκριμένως προσέφερε 
τό Γραφεϊον του έπί μίαν έβδομάδα, πρός 
συγκρότησιν Τάγματος Κινητής ’Εφε
δρείας. ’Εν συνεχείς μέ αίσθημα έθνι- 
κής εύθύνης προσέφερε .άφιλοκερδώς 
καί είς βάρος τής άτομικής του έργα- 
σίας, καθ’ δλον τό εικοσιτετράωρον 
τάς ύπηρεσίας του διά τήν συγκρότησιν 
τοϋ έν λόγω Τάγματος.
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επικαιροτητε
Ό  πατριωτισμός τών άνδρών τής 'Ελ

ληνικής Χωρ]κής έχει κατ’ έπανάληψιν 
άποδειχθή καί ποικιλοτρόπως διατρανω- 
θή, τόσον εις τά πεδία τών μαχών, όσον  
καί εις τόν ειρηνικόν κοινωνικόν στί
βον. Προμαχοϋντες πάντοτε, οί άγνοί 
καί άψανεϊς αυτοί ήρωες, δέν έφείσθησαν 
οϋτε καί αυτής τής ζωής των, δίδοντες 
εις όλους τό υψηλόν παράδειγμα τής 
έθελοθυσίας καί τοϋ άπαραμίλλου πα- 
τριωτισμοϋ. Ή  ανιδιοτελής προσφορά 
των άνεγνωρίσθη πάντοτε καί έγκωμιά- 
σθη μέ συγκινητικούς λόγους ύπό τών 
υπευθύνων φορέων τοϋ έπισήμου κρά
τους, οί όποιοι μάλιστα δλως τιμητικώς 
έξήραν καί έπεβράβευσαν τόν ένθουσιώ-

δη πατριωτικόν παλμόν των. Ώ ς έκδή- 
λωσις άγνοϋ, άλλά καί άφθάστου πατρι
ωτισμού, πρέπει νά χαρακτηρισθή ή χει
ρονομία τοϋ Χωροφύλακος κ. Θωμά ΕΥ- 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ό όποιος προσέφε- 
ρε έκ τοϋ γλίσχρου βαλαντίου του τό 
ποσόν τών χιλίων (1.000) δραχμών υπέρ 
τοϋ έξοπλισμοΰ τών 'Ενόπλων Δυνά
μεων. Εις άναγνώρισιν τής προσφοράς 
του ό "Αρχηγός τών ένοπλων Δυνάμεων, 
Στρατηγός κ. Διονύσιος ΑΡΜΠΟΥΖΗΣ 
άπέστειλε πρός τόν ’Αρχηγόν Χωρ]κής 
Ύ ποσ]γον κ. Νικόλαον ΚΟΥΤΣΙΑ- 
Ν ΑΝ  τήν κατωτέρω συγχαρητήριον 
έπιστολήν :

Καί κατά τόν παρελθόντα μήνα τό 
Σώμα τής Χωρ]κής έδωσε τό μεγάλο πα
ρόν είς τόν τομέα τής δημοσίας τάξεως 
καί άπέσπασε τήν ειλικρινή καί όμόθυ- 
μον άναγνώρισιν τής έλληνικής κοινής 
γνώμης, ή όποια έξεφράσθη κολα
κευτικότατα, τόσον ύπό τοϋ τύπου, ό
σον καί ύπό τών λοιπών μέσων ένημερώ- 
σεως. ’Ιδιαιτέρως κατά τάς έκλογάς καί 
τό έπακολουθήσαν δημοψήφισμα, χά
ρις εις τά ληφθέντα μέτρα τής Χωρ]κής, 
έπεκράτησαν ιδεώδεις συνθήκαι τά
ξεως καί ήρεμίας καί ό έλληνικός λαός 
ήσκησε Απερίσπαστος τό έκλογικόν 
του δικαίωμα. Πάμπολλα δημοσιεύματα 
τοϋ τύπου άπ’ όλην τήν έπικράτειαν 
έγκωμιάζουν τήν στάσιν τής Χωρο
φυλακής. ’Εξ αύτών σταχυολογοΰμε δύο 
Αντιπροσωπευτικά άπό τάς άκραίας έπάλ- 
ξεις τής Ε λλάδος, τό ένα άπό τήν Μα
κεδονία καί τό άλλο άπό τήν Κρήτη. 
Ή  έφημερίς τής Καβάλας «ΠΡΩΙ ΝΗ» 
είς τήν σελίδα «ΠΡΩ Ι ΝΕΣ ΚΟΥΒΕΝ
ΤΕΣ» γράφει :

«Θά πρέπει σήμερα νά καλύψουμε 
τήν παράλειψη ένός χρέους μας, πού τό 
συνέθεσε ή άψογη καί πολιτισμένη συμ
περιφορά τών όργάνων Χωροφυλακής 
σέ όλη τήν προεκλογική περίοδο. Καί 
όταν άκόμα σέ έλάχιστες περιπτώσεις 
σημειώθηκε μιά ένταση στήν πολιτι
κή διαμάχη άνάμεσα στούς ύποψηφίους 
καί τούς όπαδούς τους, τά όργανα τής 
τάξεως στάθηκαν ψύχραιμοι παρατη
ρητές καί σέ ένα δύο περιστατικά πα
ράγοντες άποκαταστάσεως τής φιλίας 
άνάμεσα σέ πολιτικά άντιμαχομένους. 
’Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί καί 
Ό πλΐτες τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής δικαιούνται τοϋ έπάθλου κα
θολικής άναγνωρίσεως, έκτιμήσεως καί 
τιμής γιά τήν ευσυνείδητη έπιτέλεση 
τής Αποστολής τους, πού ένα άπό τά 
βασικά γνωρίσματά τους ήτανε ή 
καλλιέργεια πνεύματος φιλίας καί άγά- 
πης μέ τούς πολίτες κάθε κοινωνικής 
τάξεως».

ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Ά θήναι, 28 Νοεμβρίου 1974

Υποστράτηγον 
Κον Νικόλαον Κουτσιανάν 
Αρχηγόν Χωροφυλακής 

Ά ρχηγεΐον Χωροφυλακής 
'Ενταύθα

Κ ύ ρ ι ε  ' Α ρ χ η γ έ ,
Έ λαβον τήν άπό 22 Νοεμβρίου 1974 έπιστολήν σας διά τής όποιας μοι 

γνωρίξητε τήν προσφοράν χιλίων (1.000) δραχμών ύπέρ τοϋ έξοπλισμοΰ 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων ύπό τοϋ Χωροφύλακος Θωμά Εύαγγελοπούλου.

Ή  εύγενική αΰτη χειρονομία, δηλωτική τών πατριωτικών αισθημάτων 
τούτου καί τής άγάπης του πρός τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις, είναι άξια παντός 
έπαίνου.

Παρακαλώ διαβιβάσατε είς τόν Χωροφύλακα Θωμάν Εύαγγελόπουλον 
τάς θερμάς μου εύχαριστίας.

Μετά τιμής 
Υπογραφή

Στρατηγός Διονύσιος Άρμπούζης

ΥΤΤΗΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μία πολύτιμος προσφορά είς τήν 

άνάπτυξιν τού έλλην/κοϋ τουρισμού.

Βασικός στόχος τής γενικωτέρας Κυβερνητικής πολιτικής 
είναι ή τουριστική άνάπτυξις τής χώρας. Ή  Ε λληνική Χωρο
φυλακή ένστερνιθεΐσα άπολύτως, τό πνεΰμα καί τάς κατευ
θυντηρίους γραμμάς τής Διοικήσεως, προέβη έκ τών πρώτων 
εις τήν ύλοποίησιν τών τεθέντων στόχων, οί όποιοι συνθέ
τουν τήν όλην ύποδομήν τής τουριστικής συνειδήσεως καί 
άποσκοποΰν είς τήν προαγωγήν ταύτης, βάσει τών συγχρόνων 
άντιλήψεων.

At τουριστικοί ύπηρεσίαι Χωροφυλακής, άποτελοϋνται 
άπό ειδικευμένα μέλη, μέ ευρύτητα γνώσεων, πολυετή έκπαί_ 
δευσι καί τυγχάνουν κάτοχοι μιάς τούλάχιστον ξένης γλώσ. 
σης. Είναι έγκατεστημέναι εις όλους τούς βασικούς «πόλους» 
τουριστικής έλξεως τής έπικρατείας καί ή προσφορά των είς

τόν εύαίσθητον αύτόν τομέα έχει άναγνωρισθή άπό τό έλληνι_ 
κόν κοινόν, πού διακινεΐται είς τούς άρχαιολογικούς καί λοι. 
πούς τουριστικούς χώρους τής έπικρατείας.

Ε πίση ς χιλιάδες άλλοδαποί, πού έπισκέπτονται κατ 
έτος τήν χώραν μας, έχουν κολακευτικώτατα έκφρασθή, διά 
τάς Τουριστικός Υ πηρεσίας Χωρ]κής.

Είς τήν φωτογραφίαν μας ό Ένωμ]ρχης Τουρισμού κ. 
Δημήτριος Ρέβης, ξεναγεί είς τόν άρχαιολογικόν χώρον τών 
Δελφών φιλοξενουμένους τοϋ Έθνικοϋ Ιδρύματος, Δημοτικούς 
καί Κοινοτικούς Υ παλλήλους.
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Συνέχεια έ κ  τής σελ. 23

στίχου. Έ χ ω  την γνώμη δτι εμείς 
οί "Ελληνες δεν πρέπει νά επηρεαζό
μαστε τόσο πολύ άπό τά ξένα 
πρότυπα γιατί στην χώρα μας ή 
μετρική ποίησις έχει βαθειές ρί
ζες άλλα καί μεγάλη άπήχησι στο 
λαϊκό αισθητήριο.

— Προτιμάτε δηλαδή τήν επιμε
λημένη παραδοσιακή φόρμα ;

—Βεβαίως ναί άλλα χωρίς με 
αύτό νά σημαίνη δτι είμαι κατά τής'

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Γ υ ρ ίσ τ ε  α ν ά π ο δ α  τή ν  ε ικ ό 
να. Ό  εινας β ο σ κό ς  ε ίν α ι σ τή ν  
κ ά τω  δ ε ξ ιά  γ ω ν ία  κ α ί ό ά λ λ ο ς  
σ τή ν  άνω  α ρ ισ τ ε ρ ή  γ ω ν ία .

ΑΔΕΛΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. ΟΙ κοττέλλες ε ίν α ι... τ ρ ί
δυμες. Ή  τ ρ ίτ η  δέν υπέβαλε α ί 
τηση.

2. Ν ά μο ιράση ό ένας τήν 
π ερ ιουσ ία  σ έ δυο Ισ α  κ α τά  τήν 
κρ ίσ η  του , μέρη κα ί νά  δ ια λέξη  
ό άλλος οποίο μερ ίδ ιο  θέλει.
Γ ιά  νά  μήν βρεθή μέ τ ά  λ ιγ ώ - 
περα, ό πρώ τος θά φροντίση 
όπω σδήποτε νά  κάνη α κρ ιβ ο δ ί
κα ιη  μ ο ιρ α σ ιά !

ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ

Παρατηρούμε δτι ή κάθε ομάδα άπο- 
τελεϊται άπό χαρτιά τής ίδιας φυλής 
(καρρό, σπαθιά, μπαστούνια), συνεπώς 
στήν τέταρτη ομάδα τό χαρτί πού λείπει 
πρέπει νά είναι κούπα. ’Επίσης παρατη
ρούμε δτι τό μεσαίο χαρτί κάθε ομάδας 
ισοΰται πάντοτε με τό άθροισμα των 
διπλανών του συν 1. νΑρα τά χαρτί 
που λείπει είναι τό G κούπα.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ Α Ρ . 61
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άνανεώσεως τής ποιήσεως. Τί είδους 
δμως άνανέωσι μπορούν νά φέρουν 
στήν ποίησι τά μακαρονοειδή, γρι- 
φώδη, καί άκαταλαβίστικα ποιή
ματα μέ τά περίεργα τυπογραφι
κά τους τσακίσματα; "Η μήπως 
ονομάζομε «άνανέωσι» τον άνε- 
λέητο κατακερματισμό τοϋ πεζοϋ 
λόγου καί τό άραδιασμά του στο 
χαρτί πρόχειρα καί άκανόνιστα δίκην 
στίχων; Αύτό δεν είναι —- ίσως 
υποστηρίζουν ώρισμένοι — μον
τέρνα ποίησις, άλλα ένα στυφό 
ποιητικό φρούτο πού δεν έχει μέ
τρο, ούτε μέλος, ούτε στροφή, ούτε 
καν ρυθμό, καί είναι όπωσδήποτε 
άσχετο μέ τήν Ελλάδα, τήν πα
τρίδα τοϋ ρυθμού καί της αρμονίας. 
Πάνω σ’ αύτό ό Πλάτων έχει δια
τυπώσει τό άκόλουθο άξίωμα :

«Εί τις περιέλοιτο τής ποιήσεως 
πάσης τότε μέλος καί τον ρυθμόν, 
λόγοι, γίνονται τό έλειπόμενον». 
Δέν λέω βέβαια δτι πρέπει νά πε
ριοριζόμαστε στήν μορφή, τήν μου
σικότητα τού κάθε ποιήματος δί
χως νά προσέχωμε τό βάθος του. 
Ή  άληθινή ποίησις είναι ό κα
θρέφτης των άνησυχιών μας. Ό  
ύπερευαίσθητος δέκτης των μηνυ
μάτων πού έκπέμπουν «τά κανά
λια τού σύμπαντος κόσμου» γιά 
νά μεταχεϊρισθώ τήν επιγραμμα
τική έκφρασι τού Σάρτρ. ’Αλλά

πώς θά πάρουν αυθεντική ποιητική 
μορφή τά μηνύματα αύτά δταν 
έχουν Πυθιακή άσάφεια ή προσχη- 
μα-ασμένη νοηματική βάσι;

—Λέγεται δτι ή ποίησις δέν 
συγκινεΐ πλέον καί τό μέλλον της 
στήν υλιστική εποχή μας δέν είναι 
καί τόσο σίγουρο. ’Εσείς τί γνώμη 
έχετε;

—'Η  ποίησις μπορεί νά μήν είναι 
στοιχεΐον ζωής, ό έπιούσιος άρτος. 
Είναι δμως τό άρτυμα τής ζωής. 
Καί «ούκ έπ’ άρτω ζήσεται άν
θρωπος». "Οποια μόρφωσι καί άν 
έχη, σέ όποιαδήποτε κοινωνική τάξι 
καί άν άνήκη, νοιώθει κάποτε τήν 
άνάγκη νά ξεφύγη άπό τήν άσφυ- 
κτική άγκαλιά τής καθημερινότη- 
τος, καί νά βρεθή στον κόσμο τού 
υψηλού συναισθήματος καί τού ονεί
ρου. Νοιώθει άκόμη τήν άνάγκην 
νά έκφράση τους καϋμούς, τις λύπες, 
τις χαρές, καί τις έλπίδες του. Καί 
ό καλύτερος τρόπος γιά νά έκφρα- 
σθή σ’ δλες αύτές τις περιπτώσεις 
δέν είναι οί λογης —· λογής άνέ- 
σεις τήε «κλιματισμένης» έποχής 
μας, άλλα ή ποίησις, τό εύωδιαστό 
καί άμάραντο αύτό λουλούδι τοϋ 
λόγου. Νά γιατί πιστεύω δτι ή 
ποίησις θά συγκινή πάντα τις άν- 
θρώπινες καρδιές έστω καί άν είναι 
λιγοτερο μουσική άπό τήν ποίησι 
άλλων έποχώ ν.. . .

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ 

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

Ως προερχόμενος έκ των Σωμάτων ’Ασφαλείας θέτω εις τήν διά— 
θεσιν τών κ .κ . Αξιωματικών καί 'Οπλιτών τής Ελληνικής Χω
ροφυλακής , άπαντα τά είδη τοϋ Καταστήματός μας .

Α Ν Δ Ρ Ι Κ Α :  Κουστούμια, σακκάκια, πανταλόνια, γρα
βάτες, υποκάμισα, έσώρουχα κ.λ.π.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ: Φορέματα, ταγιέρ , κουστούμια , πανταλό
νια , φούστες, πλεκτά κ.λ.π.  ώς καί είδη 
προικός.

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

Απαντα τά άνωτέρω είδη μας, παρέχονται μέ ευκολίας πληρωμής 
έπι μικρά προκαταβολή , μέ έκπτωσιν 10ο)ο έπί τών άναγραφομένων 
τιμών μας καί έξόφλησιν τοϋ υπολοίπου εις 6 μηνιαίας δόσεις.
Σημ. Επί τών άγοραζομένων τοις μετρητοΐς έμπορευμάτων ή πα- 

ρεχομένη έκπτωσις άνέρχεται εις 20ο^ο .

Μετά τιμής
Νικόλαος Κουρκουντής
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Children are the Nation’s most valuable 
asset; its future citizens and the future 
manpower. They need education for safe 
living and all the protection it is possible 
to give them. This responsibility never 
ends, from the time they reach manhood 
or womanhood.

IN T HI S  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 w ill make satis
factory progress toward its objectives, and it w ill be an asset to the com 
m unity and a credit to those who are engaged in its work.
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In  o u r  two p rev ious articles we 
tried to  give in  b r ie f  a general 
outline o f  the p rob le  which no w a
days is a co n s tan t  headache o f  not 
only those responsib le  to  face it 
but a lso  o f  all people in general 
fo r  the traffic p rob lem s today  affect 
directly o r  indirectly  every indivi
dual an d  the society as an  whole 
as well.

Traffic p ro b lem s overshadow  in 
m agnitude every o the r  p ro b lem  to 
day. Practically  every individual in 
a  com m unity  is involved, f ro m  the 
to t ju s t  able to m anipula te  his 
kiddie ca r  on the p lay -g rounds  or  
on the sidewalk to the decrepit 
old m an  taking his last  autom obile  
drive by am bulance  to  a hospital 
o r  a re s t  house. The d ra g o n  o f  the 
aspha lt  m akes  no exceptions. The 
wheels m ay kill anyone, good  o r  
bad r ich  o r  p o o r .

We have m entioned  in a general 
way some o f  the m ost im p o r tan t  
co n tr ibu ting  fac to rs  to the road  
traffic accidents and  to the o ther  
traffic problem s. We have also 
num bered  some o f the activities 
which shou ld  be initiated an d  pu t 
into practice  by var ious  g ro u p s  
such as legislatory, enforcem ent, 
judicial and  civic ones.

In o rd e r  to  deal successfully with 
this so im p o r tan t  p ro b lem  one 
should  at f irst get thorough ly  ac
qua in ted  with it. T ha t  m eans tha t 
one should  make a definite d iagno
sis o f  the illness ju s t  as the do c to rs  
does for  any decease. Som ew hat 
the sam e m ethods  m ust be used 
to deal intelligently an d  effectively 
with the accident o r  o the r  traffic 
p roblem s. The com m unity  is, in 
this case, the patien t and  the safety 
organ iza t ion  is the doc to r .  In a 
safety p ro g ra m  the rem edial m eas
u re s  are decided on  an d  applied 
a f te r  thorough  diagnosis. O r  it 
m ay  be impossib le  to apply them, 
o r  they m ay be applied and  prove 
to be ineffective.

An effective safety p ro g ra m  
should  be based up o n  facts cover
ing all aspects  o f  the p rob lem , 
every  nook  and c o rn e r  o f  it, o th e r 
wise it shou ld  - not have results.

F ir s t  o f  all, it should  cover the 
ro a d  rules an d  regula tions - the 
written and unw ritten  laws o f  the 
road .

U niform ity  and  simplicity o f  these 
rules and  regu la tions  is the basis 
upon a traffic safety p ro g ra m  can 
2
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«The most valuable resource of a Nation 
is its children and youth. A nation depri
ved of many natural resources may still 
be strong and vigorous, if its human re
sources are nourished and conserved. 
No Nation, however rich in natural reso
urces, can long endure as a nation, or 
can enjoy vigorous national health, if it 
wastes its human resources».

be developed and  pu t into practice. 
Rules and regulations must be 
simple, unders tandab le  and  not 
complicated and  obscure.

Collection, analysis and study 
o f  ro a d  accidents da ta  is the basis 
upon  which a traffic p ro g ra m  
should  begin. Decisions taken at 
r a n d o m  can never be effective and 
lead usually to failure.

The collection and  analysis of 
traffic accidents rep o r ts  should  be 
pu t on an effective basis th ro u g h 
out the country , and  should  be 
made full use o f  these reco rds  in 
guiding ro ad  safety activities and 
p ro g ram s.

Education comes next. This 
should s ta r t  at the K inder - G a r 
dens an d  be completed at the 
university level, so tha t  the young 
generation shall be thorough ly  ac
quain ted  with the b ackground  story  
o f  this so complicated and  im p o r 
tan t p rob lem  which play such a 
vital role in their  individual o r  
social life after their  leaving the 
school benches.

Elementary schools should  p r e 
pa re  courses  o f  studies or  guides 
in safety which should include suf
ficient s tress  on traffic p rob lem s 
and  should provide day-by-day in 
s truction  based on imm ediate  needs 
and local s ituations an d  p roblem s. 
The school adm in is tra t ion  should 
assum e the responsibility  for  es ta 
blishing a safe environm ent, and 
school, home and  com m unity  safe
ty p ro g ram s should be c o o rd in a t
ed. School safety p a tro ls  should 
be established where traffic surveys 
indicate a need.

Secondary schools should  as far 
as practicable provide driver edu
cation and  training.

Universities should  develop a 
more complete and advanced safety 
education p ro g ram s.  Advanced s tu
dy and  research  opportun ities  
should  be prov ided  by universities 
to those students  tha t  show a 
particu lar  in terest  in this respect.

The courts , p ro secu to rs  and  Law 
Enforcem ent D epartm ents  should 
be given adequate personnel, p r o 
perly selected and trained. M odern  
facilities for  efficient opera tion  and 
sound  administrative organisation , 
direction and supervision should 
be prov ided  to all these agencies 
if we like to  be successful in com 
bating ro ad  accidents today.

Law Enforcem ent requires  the

establishment of perfect traffic units 
supplementing at the perform ance 
level the traffic law enforcement 
activities o f  all uniformed police. 
Special t ra in ing  is needed fo r  p e r 
sonnel assigned to  those units.

Traffic supervision should  be pu t 
on a selective basis, with pa tro l,  
warnings, and  a r re s ts  geared as 
closely as possible to the time, 
place and type of  law violations 
contribu ting  to accidents, as in
dicated by analysis and study of 
accidents records. Enforcem ent 
should  be sufficient in volume to 
deter violations.

The law Enforcem ent are the 
avan-guard  in the C om bat against 
ro a d  accidents and they should be 
m ost careful in dealing with this

great and so im por tan t  responsi
bility tow ards  the State and its 
citizens. They should  adop t uni
form  enforcem ent policies th ro u g h 
out the country. They should  avoid 
excessively liberal tolerances, make 
p ro p e r  use of  warn ings and ad m o 
nitions, secure p ro m p t  correction  
of  vehicle safety equipm ent defects, 
extend leniency to non-residents  
only on n o nhaza rdous  violations, 
give no pa r t icu la r  privileges to 
any g roups  o r  individuals, provide 
selective enforcem ent of pedestrian  
regulations an d  they should  have 
special tra ined men in the traffic 
accident investigation units.

As far as the p ro secu to rs  and 
judges, they should  be specifically 
qualified fo r  the jo b  an d  they should

3



vigilantly follow p rocedures  a s su m 
ing p ro p e r  p resen ta t ion  of cases 
and  preventing im p ro p e r  d isposi
tion or  «fix» o f  traffic cases.

Traffic engineering comes next, 
albeit, this should  be first in a traffic 
safety p ro g ram . The responsibility  
o f  this g roups  is g rea t  and basically 
im p o r tan t  fo r  the elimination or  
reduction o f  physical h azards  and 
fo r  the safe, efficient contro l of 
traffic movements.

Some of the specific m easures  to 
this end are  the following :

G re a t  a ttention to safety and 
opera ting  fac to rs  at the design of 
vehicles and roadw ays, should  be 
given, looking tow ards  : Continued 
im provem ent tn brakes, headlights, 
driver  vision, directional signals, 
tires, wheel r im s  and bum pers— ; 
m odernization  o f  principal streets 
and  highways, with application of  
the s tan d a rd  policies, and m odern  
techniques, and  im provem ent o f  se
condary  ro a d s  and  streets to s tan 
da rds  adequate  for  safe year-round  
use; — elimination ofcail-way-high- 
way grade crossings on priorities, 
de term ined on the basis o f  hazard  
and  econom y o f  operation , with a- 
dequate p ro tec tion  o f  crossings whe
re grade separa t ion  s truc tu res  are 
not fearsible.

ί  fsiateafety edUCatl'°n " m°St Seri° US and important activity of the Police and

Provis ion where needed o f side
walks and  o ther  pedestrian  p ro tec 
tion facilities.

M aintenance of  roadw ays  so that 
they will be safe.

P rovis ion m odern  street and high
way lighting on m ain  u rban  streets 
and  on the m ore  h aza rdous  sections 
of su b u rb an  and  ru ra l  highways.

Application of  m odern  planning 
and traffic engeneering techniques.

Extended engineering research 
into hum an  and  physical fac tors  
relating to safety in traffic o p e ra 
tions.

Sound driver licensing and ade
quate facilities fo r  tra in ing  of exa
m iners  and for  p ro p e r  examination 
o f  drivers.

Em phasis  on re-examination of 
drivers who are involved in acci
dents and repeatedly violate traffic 
laws, who have physical o r  mental 
disabilities, o r  who fo r  any reason 
are m ore  than norm ally  likely to 
be involved in accidents.

Maintenance and use o f  central 
files p roviding complete records of 
o to r  vehicles reg is tra tion  and ope
ration.
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And finally the m ost im portan t 
thing in a traffic safety p ro g ra m  is 
the dessimination of in form ation  to 
the public th rough  the several me
ans o f  public information.

Bublic inform ation activities 
should be coordinated and. should 
seek to.

In fo rm  the public fully on where, 
how, why, and when traffic acci
dents occur.
A ssure tho rough  public u nders tand 
ing o f  the social and economic effects 
of road-accidents.

Familiarize every citizen with all 
phases of  the safety p ro g ra m  and 
with its progress .

Encourage each individual to ac
cept persona l responsibility for  so
lution of  the highway safety p r o 
blem and give him specific in fo rm a
tion needed to p ro tec t himself from  
accidents.

P rom ote  wider understanding  of 
and su p p o r t  fo r  the necessary en
gineering, enforcement, and educa
tional m easures.

Full coord ination  of  activities 
must be established between the of
ficial services, M inis try  of  C om m u
nication, M inistry o f  T ra n sp o r ta 
tion, M inistry  of Justice, Ministry 
of Education, M inistry  o f  Public 
O rder  etc. and the civilian organi
zations and groups  in o rder  to reach 
satisfactory results  in combatting 
traffic accidents.

The public officials can never

reach a satisfactory exercise o f  their 
responsibilities w ithout public sup
p o r t  and backing.

Accidents, as we said before, are 
a fo rm  of social sickness and  the 
same unified app roach  to ro ad  sa
fety should  be employed as in t r e 
ating medical epidemics.

So, in o rd e r  to be successful in 
this so im por tan t  effort we m ust 
apply to traffic safety coord inated  
preventive and control techniques 
tha t have enabled medical and p u 
blic health authorit ies  to accom
plish magnificent benefits. The way 
to do it, it is not unfeasible or 
dificould, is easy, if one will take a 
leaf f rom  the medical p ro g ram  and  
treat traffic safety as follows :

— Organize to do the jo b ;  T ra in  
people to do the jo b ;

— Identify the disease; D eter
mine the causes; D iscover the cu
res ;  Use in app rop ria te  com bina
tion, all remedial elements and  Ser
vices which should  be employed in 
effecting the cure ; M ain ta in  there
after a consistent continuing p re 
ventive and corrective p rog ram .

People m ust be thoroughly  g ro u n 
ded in every aspect o f  the traffic 
accident p rob lem  and tra ined  to the 
busic philosophy an d  p rocedures  of 
a unified traffic safety p rog ram . 
The old saw tha t  «knowledge is 
pow er is applicable to  safety as 
well as to  a lm ost every o ther sub
ject. D rivers  need to know  m ore

to drive better and safer and  educa
tion of  the m o to r is ts  and  the pedes
tr ians  m ust be ham m ered  at cease
lessly.

The responsibility  of  doing all 
these things does no t re s t  exclusi
vely upon  the shoulders  o f  the P o 
lice, bu t it m ust be shared  with all 
the Public Agencies, the local au 
thorities, the various civic g ro u p s  
and organizations and the public 
itself and they should be directed 
to -w ards the winning public u n d e r 
s tanding of traffic p rob lem s and 
su p p o r t  o f  p ro g ram s,  policies and 
m ethods used in  their  solutions 
and tow ard s  the im proving  of h a 
bits o f  safety am ong individual d r i 
vers, pedes tr ians  and especially 
school children and  youth  at gene
ral.

One considerable  p a r t  of these 
responsibilities rest, undoubtedly, 
upon the M inis try  o f  Education, the 
School teachers, the p a ren ts  etc. 
because the P R O T E C T IO N  of chil
d ren  should  take precedence over 
everything else in  the opera t ion  of 
safety p ro g ram s ,  for several re a 
sons.

Children, are the N a t io n ’s m os t  
valuable asse t;  its fu ture  citizens 
and  the fu tu re  m anpow er of  our 
N ation. They need all the education 
for  safe living and  all the p ro tec 
tion it is possible to give them. The 
responsibility  fo r  saving them  from  
accidental death and in jury  never



ends , f ro m  the time they are born  
th ro u g h  the years until they reach 
m an h o o d  and w om anhood .

School au thori t ies  and  p a ren ts  
m ust w o rk  closely together in this 
respect and  they m ust  be im bued 
by the ph ilosophy  o f  safety educa
tion. Because a social Agency like 
the school is obligated  by its very 
na tu re  to secure certa in  r igh ts  fo r  
the child, his p a ren ts ,  and  the N a 
tion. The school exists fo r  the 
child. The child has a r ight to 
these knowledge and  skills neces
sary  fo r  full and efficient living in 
the society in which he is born . He 
has the r igh t to be taught how to 
read, to write, and to work. He has 
the righ t to a knowledge o f  the hi
s to ry  and  social p ro b lem s o f  his 
coun try .  All these knowledges and 
skills are  necessary  fo r  efficient liv
ing today  and, therefore , a re  de- 
finetely a p a r t  o f  the w ork  the school 
m ust  do.

A n te r io r  to all these intellectual 
r igh ts  the child has a r ight to life, 
to  healthy g row th  and to freedom 
from  un reasonab le  fear  o f  sickness 
and accident. It is therefore  the 
obligation o f  the school to supply 
O pportun it ie s  and experiences 
th ro u g h  which the child can learn 
the knowledge and  skill necessary  
to p ro tec t  his life f rom  the haza rds  
o f  m o d e rn  living.

P a ren ts  tu rn  over to the teachers  
som e o f  the functions and  r ,gh ts  
p e r  a im ng to the educa tion  o f  their 
children. In p ro p o r t io n  as the 
school assum es these paren ta l  r ights  
it also a ssum es definite paren ta l  d u 
ties. The teacher s tands  in the place 
o f  the p a ren ts .  The p a re n ts  have a 
r ight to expect tha t  the school will 
p ro tec t  the ir  children as m uch as 
they themselves would. This implies 
tha t the school m u s t  p rov ide  a rea- 
sonably  healthy and  safe enviro- 
ment fo r  chilodren and  m ust  teach 
them  healthy an d  safe hab its  o f  
living.

Finally, the School has an obli
ga tion  to  the N ation . The m o s t  va
luable re so u rce  o f  o u r  N a t io n  is its 
children. A N a t io n  dep r ired  o f  m a 
ny n a tu ra l  re so u rces  m ay still be 
s t ro n g  and  v igorous  i f  its h u m a n  
resou rces  a re  n o u r ish ed  a n d  c o n 
served. N o  N a tion ,  however rich  in 
na tu ra l  re sou rces ,  can  long endure  
as a nation , o r  can  enjoy v igorous 
na tional health, if  it w astes its h u 
m an  resources .
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F o r  the com m on go o d  of the N a 
tion, its children  m ust  be pro tec ted  
t ro m  disease an d  from  fatal o r  
crippling accidents. The School 
m ust bear  som e o f  the re sp o n s ib i
lity fo r  this p ro te c t io n . l t  m u s t  m ain 
tain certa in  s ta n d a rd s  in the m a tte r  
o f  a healthy an d  safe school envi
ronm ent.  M uch o f  the p ro tec tion , 
however, is secured when you th  it
self know s the h aza rd s  to life and 
limb inheren t  in o u r  m o d e rn  way 
o f  living; has developed a conscious 
a tt i tude  o f  a le rtness  for  those h a 
z a rd s ;  and  the habit  o f  constan tly  
reacting in every s itua tion  in  the 
safe way. These developm ents in 
the childre nare  a function o f  edu
cation. O u r  N at io n  has a right to 
dem and  tha t  schools p e r fo rm  this 
function adequately.

Safety education is an im p o r tan t  
“ uty> no t  °n ly  o f  the police, bu t o f  
the school too. It is the s c h o o l’s 
responsibility  to  establish  a safe 
and healthy env ironm ent for  the 
pupils, an d  to develop in  them a t 
titudes o f  safety and au tom atic  h a 
bits o f  living calculated to safeguard  
their  own lives and  the lives o f  o- 
thers. It is useless to concentra te  
on healthy and  s t ro n g  younth , if  
no p recau tions  a re  taken  to  p r o 
tect them f ro m  fatal and  crippling 
accidents. The h aza rd s  to life and 
limb, an d  the dangers  a ris ing  from
an age o f  pow er-d riven  vehiedes and
e v e r - in c re a s in g  speede dem and  a 
to new kind o f  a lertness  and aw are 
ness new kinds o f  danger. To effect 
must, this end Traffic Safety E d u 
cation, certainly, become p a r t  o f  the 
c u r r ic u lu m  o f  the m o d ern  schools.

Teachers  instinctively shy away 
trom  the add ition  o f  m ore  courses  
to an already  overloaded cu rn c u -
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lum.
Sometimes this is offered as an 

excuse for  neglecting Safety educa
tion, which unfortunate ly , has  not 
yet s ta r ted  systematically  in ou r  
country , despite the so m any efforts 
th a t  have been m ade since I960, 
but this is n o t  a convincing excuse. 
Actually the best safety lessons are  
taugh t w ithout r e s o r t  to a specific 
cou rse  o f  study. N o t  all the im 
p o r ta n t  learning is the resu lt  o f  
following definite course . The best 
learn ing  is tha t  which grow s ou t o f  
activities in real life situations. 
«L earn ing  by doing» is the accep
ted technique o f  m o d e rn  education.

T h ro u g h  a varie ty  of  activities 
which na tu ra l ly  g row  ou t o f  the 
school situation , the objectives o f  
safety education can be adequately  
achieved. A safety p ro g ra m  p lan 
ned by the principal and  faculty 
may provide  fo r  lessons in  safe 
living as p a r t  o f  the activities that 
take place th ro u g h o u t  the entire 
school day. In addition , the m a te 
rials o f  Safety E duca tion  may be 
in co rp o ra ted  in a lready  existing 
courses ,  fo r  example, the Health 
course , the R eading  course , the a- 
r i thm etic  course , the physics, the 
religion course  efc.

The safety p ro g ra m  dem ands  that 
each school s tudy its own peculiar 
safety p rob lem s arising f ro m  its 
location, building and play g rounds. 
This is a m a tte r  fo r  the teachers.
To guaran tee  the safest possible 
env ironm ent requires  some study 
o f  the danger spo ts  in and a ro u n d  
the school buildings. Once these

Safety education programs is an impor
tant duty for the Police.



are located it becomes all necessary 
precautions to pa tro l  them. N o t 
only will this directly p ro tec t  the 
children, but indirectly it will im 
press  them  with a valuable lesson in 
safety. The concern  o f  teachers for 
safety is a powerful example to the 
children. The teacher should  evince 
a m arked  concern for  safety. I f  a 
teacher is careless in his own be
haviour or shows little concern  a- 
bou t establishing safety rules, o r  
teaching safety lessons, the pupils 
can scarcely be expected to trea t 
the m atte r  seriously. Such a teacher 
definetely fails in his duty to the 
child, the paren ts ,  and  the Nation.

Over and over again teachers

m ust rem ind themselves tha t ef
ficiency in reading o r  science avails 
little indeed, if the pupil loses his 
life o r  becomes blinded, sm ashed 
o r  crippled before his intellectual 
abilities m ature . Life comes first. 
It is the m ost p recious gift, the r i
chest resource.

Safety education m ust  im press 
the pupils with the value of  hum an 
life. A hum an  being is no m ore  a 
clod o f  m a tte r ;  no mere piece of  
machinery and  no purchasable  com 
modity.

In whatever course of studies the 
innate dignity of  m an  is treated a 
safety lesson can be drawn. Reli
gion which stresses  m a n ’s im m o rta 
lity, his e ternal destiny, his freedom 
and  his duty to his fellowmen, also 
afforts ample opportun ity  to stress 
the value of  a hum an being, and the 
obligation of  caring for  ou r  own 
and ou r  ne ighbour’s life. Im pressed  
with an appreciation  o f  his desti
ny, his abilities and  his o p p o r tu n i
ties for  service, the pupil will place 
a high value on himself. He will 
realize tha t his happiness depends 
on  the integrated development of  his 
physical, mental and m oral powers. 
He will, therefore, be m otivated to 
gua rd  his own life and to take w hat
ever p recautions are necessary to 
p ro tec t  himself from  injury. He will 
realize tha t a sound body makes 
the best in s trum ent for a healthy 
and  sound  mind.

The pupil m ust value his fello- 
m a n ’s life too. The simple virtue 
o f  courtesy  is considered a p ro p e r  
objective for  teaching in the school. 
The need fo r  courtesy  arises from  
o u r  recognition o f  the value of other 
hum an  lives, and a recognition o f  
the respect tha t  is due to all men. 
Out of  this virtue of courtesy  grows 
the wider and m ore  im por tan t  v ir
tue of  charity. A  charitable p e rso n  
feels a deep concern  fo r  the wel
fare o f  o ther people. C harity  is not 
simply a negative thing, it  is not 
practiced by simply avoiding wha 
might cause pain  to othe'rs. It is 
much m ore  than this. It is a pos i
tive concern fo r  the happiness of 
o ther people. A person  well g ro u n d 
ed in courtesy  and charity  will cop- 
duct himself always in  such fashion 
as to  b r ing  h u r t  to no  one but r a 
th e r  to  b ring  all men joy. H e will 
therefore avoid behaviour which 
may possibly cause physical inju
ry to o thers  o r  to  so r ro w  their 
families.

7



The protection of children should take 
precendence over everything else in the 
operation of safety programs.

8

Since so m any o f  the haza rd s  to 
life in o u r  age arise  ou t  of the heavy 
m o to r  vehicle traffic, p a r t icu la r  
s tress  m us t  be placed upon safety 
in traffic.

F o r  this reason  the school t r a f 
fic safety p ro g ra m  m ust  a im  at the 
following objectives :

To create  in the pupil a realiza
tion  o f  the effect physical, mental 
and em otional charac ter is tics  have 
upon  d river and pedes tr ian  beha
viour.

a) To ac tuate  cu rios ity  an d  explo
ra t ion  by the pupil concern ing  his 
own characteris tics ,  and  concern- 
ning ways and  m eans  o f  co rrec ting  
o r  com pensa ting  fo r  such  as are 
un fa ro rab le  to safety and  efficien
cy in  traffic movement.

b) To estab lish  in  the pupil a 
sense o f  pe rso n a l  responsib ili ty  for 
conserva tion  o f  life.

c) T o  develop an understand ing  
an d  consequent application by the 
pupil o f  the so u n d  principles and  
practices  essential to traffic efficien
cy and  safety.

d) To cause a recognition  o f  the 
necessity fo r  traffic laws and  rules 
and  to insp ire  in the pupil a self- 
disciplined adherence to them.

e) To insp ire  the pupil with a 
desire fo r  active citizen pa r t ic ip a 
tion  in the field o f  traffic safety 
not only by p e rso n a l  observance  o f  
the ru les and practices, bu t  by su p 
p o r t  o f  needed p ro g ra m s  in all 
o ther  fields o f  traffic safety.

0  To guide the pupil to w ard  the 
acquisition o f  a scientific a ttitude 
concerning the in te rp re ta t ion  of

traffic conditions, analyzing acci
dents an d  hazards ,  critically evalu
ating existing traffic rules, making 
original c o n tr ib u t io n s  to the im 
p rovem en t o f  efficiency and the se
curity  o f  safety.

g) To educate the pupil the es
sential special techniques o f  d riv 
ing and  walking, by actual practice  
under  guidance until accom plish
m ent o f  skill is acquired.

These are  the main objectives of  
the traffic safety school p ro g ram  
and  this is the m ost  im p o r ta n t  and 
unique responsibility  o f  o u r  teachers 
to w hom  we have en tru s ted  the e- 
ducation o f  o u r  children, the gol
den hope o f  o u r  beloved Nation.

The p ro tec tion  o f  o u r  children 
should  take P R E C E D E N C E  over 
everything else, because they are 
the m os t  prec ious asset o f  ou r  N a 
tion, its fu tu re  citizens and the fu
ture  m an p o w er  o f  it.

Activities which involve child 
pro tec t ion  have a pow er, ful ap 
peal, and help je t  public support.  
They often m ake it  easier to get 
public acceptance o f  necessary ac
tion which otherwise might encoun
ter opposition.

P repar ing  ou r  youth  fo r  becom- 
ing traffic-minded we offer a g reat 
share  in the so lution o f  the traffic 
p rob lem s which devastate o u r  life 
nowadays. The p ro b lem  urges for  
immediate action, there  m u s t  not 
he any delay a t  all, because in e- 
very m om en t lost we lose a fel- 
low m an. . .and  this is unexcusable.
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