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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο Ν

Στήν άγρια κακο
καιρία τοϋ χειμώνα 
οί άνδρες τής Χω
ροφυλακής βρέθηκαν 
κοντά σέ έκείνους 
πού είχαν ανάγκη 
συνδρομής.

Τό καθήκον τούς έτα&ε προστάτεςτού 
πολίτη,αλλά αυτοί ξεπερνώντας σέ 

άλτρο~υΐσμό χαί αυτοθυσία τίσ έννοιες 
των λέξεων προσφέρουν τόν ίδιο τόν ε- 
«υτό τους θυσία στόν βωμό τής κοινωνι
κής αλληλεγγύης.

★ Την προσφορά αυτή όσοι τήν γνώρι
σαν τήν εκτίμησαν δεόντως.Στίς Έπι 

καιρότητες’των σελίδων 126,127 δημοσι
εύονται δύο χαρακτηριστικές επιστολές 
πού μαρτυρούν τό μέγεθος αυτής ακριβώς 
τής ’ έθελοθυσίας'τών άνδρών τής Χωρο
φυλακής στό κοινωνικό σύνολο.

'Αλλοδαπός ό συντάκτης τή^ πρώτης 
γράφει ότι εντυπωσιάσθηκε άπό τύν 

φιλό^ρονα και ευγενική συμπεριφορά των 
άνδρων τής Χωρ/κης Σαντορίνης. Ημεδα
πός ο άλλος σ ενα αυθόρμητό ξέσπασμα εύ 
γνωμοσύνης ομολογεί οτι η βοήθεια που
του προσεφέρθη άπό Ύπεν ι ρχη σέ χωριό 
της Φλώρινας ήταν μιά πραγματική άπε- 
ραντωσύνη ανθρωπιάς"

★ Δύο περιστατικά ανάμεσα στίς χιλιά 
δες άλλες παρόμοια πού όμως δείχ

νουν τό μέγεθος τής προσφοράς τής Χω
ροφυλακής .0ι άνδρες της δέν ζητούν χει 
ροκροτήματα γιά τίς πράξεις τους αυτές. 
Σέρουν ότι ο 'Ελληνικός Λαός στό σύνο
λό του εκτιμά καί αναγνωρίζει τό έργο 
τους όπως πραγματικά τό αξίζουν.

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

Α  ΜΕΡΟΣ

« Ή  Χωροφυλακή τής ’Ηπείρου καί ή ’Ήπειρος 
τής Χ ω ροφ υλακή ς!....» . Ή  προμετωπίδα αύτή 
του κειμένου μας, άς μή θεωρηθή δτι αντιπροσω
πεύει τον έντεχνα σχεδιασμένο δημοσιογραφικό 
τίτλο, άλλα τήν συντομογραφία ένός μεγάλου 
τίτλου τιμής γιά τήν Χωροφυλακή , άφοϋ άστυ— 
νομεύει σέ μιά άπό τίς περισσότερο Ιστορικές 
περιοχές τής Χώρας μας : Στήν Ήπειρο . .. ’Εκεί 
δπου άκούστηκε γιά πρώτη φορά ή λέξις « ΕΛΛΗΝ» 
καί πολλές φορές τό σάλπισμα ’Εθνικών ’Αγώ
νω ν. Στήν γενέτειρα ήρώων, μεγάλων διδασκά
λω ν, καί ’Εθνικών Ευεργετών........

Τό δίπτυχο «Ήπειρος — Χωροφυλακή» άποτε- 
λεΐ έπίσης καί τήν συντομογραφία ένός μεγάλου 
ιστορικού συμπεράσματος πού προκύπτει άπό 
τούς κατά καιρούς κοινούς άγώνες τού Σώματος 
καί τού γενναίου Ηπειρωτικού λαού έναντίον 
ξένων καί ξενοδούλων έχθρών τής Πατρίδος μας.

"Οταν στίς 21 Φεβρουάριου 1913 πρώτη ή Χωρο
φυλακή μαζί μέ τρεις ίλες ιππικού έμπαινε θριαμ
βευτικά στήν άπελευθερωμένη πόλι των Ίω α ν-  
νίνω ν, είχαν προηγηθή ή ιστορική μάχη τού 
Γριμπόβου, ή δράσις τού ήρωϊκού Ταγματάρχου 
Χωροφυλακής Σπυρομήλιου στό έσωτερικό τής 
κατεχομένης άκόμη^ Ηπείρου , καί οί σκληροί 
άγώνες έναντίον τού Τουρκοαλβανικού ένόπλου 
στοιχείου, άπό τά άνταρτικά Σώματα τού 'Υπο
μοιράρχου Καρύδη καί ’Ανθυπομοιράρχου Βασι
λείου .

Ή  πρώτη έπομένως «έγκατάστασις» τής Χω
ροφυλακής στήν Ήπειρο δέν συνδέεται μέ τυπι
κές διαδικασίες, άλλά μέ τήν συμμετοχή της σέ 
άγώνες καί θυσίες.

’Από τότε καί μέχρι σήμερα έχουν συμπληρωθή 
62 όλόκληρα χρόνια.
Στό διάστημα αύτό ή Χωροφυλακή στάθηκε στορ
γικά καί άποφασιστικά στό πλευρό τού Ήπειρώτη , 
καί έκείνος μέ φλογερό πατριωτισμό στό πλευρό 
τής Χωροφυλακής. Ή  'Ιστορία, ό άδέκαστος 
αύτός κριτής τών αιώνων, έχει καταγράψει πολ
λούς καί λαμπρούς κοινούς άγώνες Χωροφυλακής 
καί Ηπειρωτικού λαού . ’Αγώνες «ύπέρ πάντων» 
οί όποιοι έδραίωσαν τήν ’Εθνική κυριαρχία καί 
ασφάλεια σ’ ένα τόπο, πού υπήρξε ή πανάρχαιη 
κοιτίδα τού Ελληνισμού .

Υστερα από δλα τά άδιάσειστα αύτά Ιστορικά 
δεδομένα, πώς νά μή αισθάνεται σήμερα ύπερη- 
φάνεια ή Χωροφυλακή γιά τήν Ήπειρο καί ή 
Ήπειρος γιά τήν Χωροφυλακή ;
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ΗΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ σύντομο το πρόσφατο οδοιπορικό 
μας στην ’Ήπειρο. Για την ακρίβεια εντελώς απρο
γραμμάτιστο. "Οταν φύγαμε από την ’Αθήνα, τό όλο- 
καίνουργο «Φίατ 125» που έχει την ατυχία νά. . . 
ύποφέρη από τις άλεπάλληλες καί πάντα βιαστικές 
μετακινήσεις μας, ήταν έφωδιασμένο μέ έγγραφη 
«εντολή» νά κινηθή αποκλειστικά κατά μήκος τής 
’Εθνικής δδοϋ ’Αθηνών—Ήγονμενίτσης. Αιτία : Η
γνωστή μας σειρά «Γνωρίσατε τους 'Ελληνικούς δρό
μους», ή όποια θά άρχίση νά δημοσιεύεται σ’ ένα από 
τά αμέσως προσεχή μας τεύχη. ’Ενώ όμως ξεκινή
σαμε γιά νά παρουσιάσουμε σ’ ένα ρεπορτάζ συνεχείας 
τις κυκλοφοριακές συνθήκες πού επικρατούν στον με
γάλο αυτόν αυτοκινητόδρομο, μόλις πλησιάζαμε τον 
Νομό ’Άρτης, σκεφθήκαμε ότι μέ λίγη προσπάθεια καί 
ύπό τάς. . . ευλογίας βεβαίως τού Διευθυντοϋ μας, θά 
μπορούσαμε νά «σκαρώσωμε» ενα ρεπορτας και για 
την "Ηπειρο. (Σημ. Συντ. 'Ο κ. Διευθυντής μας συνε- 
φώνησε καί μάς συνεχάρη από ραδιοτηλε
φώνου ). ΎΓΙταν ένα ξάστερο δειλινό, από εκείνα πού 
σπάνια βλέπομε τον χειμώνα, όταν, άφήνοντας τό Με- 
νίδι, ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό τής ’Αμφι
λοχίας, άνηφορίζαμε προς την "Αρτα. ΓII  όμορφη θεα 
προς τη γαλάζια μαγεία τού Ίονίου είχε χαθή ορι
στικά καθόος είχαμε ξεμακρύνει αρκετά από τις βρα- 
χόσπαρτες ακτές του. "Ωσπου μετά από λίγα χιλιόμε
τρα διαδρομής ανάμεσα από σκιερές στροφές, βρισκό
μαστε αντίκρυ από μιά καινούργια θάλασσα πράσινη 
καί ακύμαντη. ’Έχομε ήδη πλησιάσει τις παρυφές 
τού πλημμυρισμένου από πορτοκαλεώνες Άρτινον 
κάμπου. Μπροστά μας απλώνονται δάση από τά βα- 
ρυμυρωμένα αυτά δέντρα, ενώ στο βάθος, διακρίνομε 
μιά ασημένια λουρίδα πού ασπρίζει καί γίνεται ακα
νόνιστο πλάτοιμα καθόος κατεβαίνει προς την θάλασσα. 
Είναι ό ”Αραχθος κοντά στις εκβολές του. Τούτο τό 
ιστορικό ποτάμι έρχεται από μακρννές πηγές. Άνα- 
βλύζει από τά σπλάχνα τής Πίνδου, κατηφορίζει βια
στικά από βουερές νεροσυρμές, πιάνει τά νωχελικά 
γυρίσματα όταν βρεθή στον κάμπο, καί σκορπάει σα
στίζοντας δεξιά καί αριστερά λίγο προτού χαθή στον 
υγρό τάφο τού Ίονίου. Είναι γοητευτική τούτη ή 
χειμωνιάτικη διαδρομή ανάμεσα από τις πορτοκα

λιές πού γέρνουν, χρνσοφορτωμένες από τούς ώριμους 
καρπούς. ΤάI χωριά παρακολουθούν τό αυτοκίνητο 
καθοός τρέχει. ”Αλλοτε από κάποιο ξέφωτο τού κάμ
που, καί άλλοτε σκαρφαλωμένα σέ χαμηλές βουνοπλα
γιές.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ συναντάμε τον ’Άραχθο. Ψηλό
λιγνες λεύκες καί λογής - λογής δέντρα πού φυτρώνουν 
στις ακροποταμιές, σημαδεύουν παντού τό πέρασμά 
του. ’Έχει αρχίσει νά σουρουπώνη όταν μπαίνομε στην 
πόλι. Περνάμε από στενούς δρόμους, στρίβομε σέ μιά 
κεντρική λεωφόρο, καί σέ λίγα λεπτά παρκάρομε εμ
πρός από την Διοίκησι Χωροφυλακής. Δυο - τρεις πε
ραστικοί μάς κοιτάζουν μ’ ένα φευγαλέο άλλα, σαφώς 
περίεργο βλέμμα. Άντίδρασις γνώριμη καί φυσιολο
γική γιά μιά μικρή επαρχιακή πόλι μέ στενό κοινωνικό 
κύκλο. 'Η  ’ίδια σκηνή θά έπαναληφθή άργότερα καί 
στο σαλόνι τού ξενοδοχείου μας όταν σέ μιά στιγμή, 
μερικά βλέμματα, καρφωμένα μέχρι πριν στην μικρή 
οθόνη, χάνουν μερικά πλάνα από τό «Χαβάη 5 - 0» 
καθόος στρέφονται προς τό μέρος μας.«. . . Μοιάζομε 
γιά τουρίστες, πλασσιέ, ή έμποροι πορτοκαλιών;» 
παρατηρεί χαμηλόφωνα ό φοοτογράφος τής συντρο
φιάς «.. . Μάλλον γιά κατάκοποι από τήν κούρασι. . .» 
συμπληρώνει κάποιος άλλος μ’ ένα χασμουρητό, πού 
τό «κολλάει» αμέσως καί σ’ εμάς. Αυτό ήταν και τό 
αυθόρμητο σύνθημα γιά γενική κατάκλισι. Σε λίγα 
λεπτά, σ’ ένα μονόκλινο δωμάτιο, ό ύπνος έρχεται νά 
σκεπάση τά κουρασμένα βλέφαρα μαζί με τις τελευ
ταίες παραστάσεις τής ημέρας. . . Τό πρωινό μάς 
βρίσκει—πού άλλού;—στήν Διοίκησι Χωροφυλακής. 
’Εκεί κάνομε τήν πρώτη «υπηρεσιακή» γνωριμία μέ 
τήν ’Άρτα. «. . . Φιλήσυχοι καί προοδευτικοί άνθρω-

Φεβρουάριος 1913. ’Ακάθεκτος, νικητής, άσυγκράτητος ό 
Ελληνικός Στρατός έχει έκπορθήσει τό οχυρό τοϋ Μπιζανίου 
καί απελευθερώνει τά ’Ιωάννινα. Οί νικηταί παρελαύνουν στους 
δρόμους τής πόλεως κάτω άπό τις ζητοκραυγές τοϋ παραλη- 
ροϋντος λαοϋ.
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Φίλος μέ δλους ο Χωρ)λαξ είναι τό σύμβολο της ησυχίας, 
τής τάξεως καί τής γαλήνης.

ποι. . .», μάς λέει. 6 Διοικητής τής Διοικήσεως Ά ντι-  
σννταγ ματαρχης κ. Τιμολεων ΣδρολΑιας. «. . . Βλέπουν 
με κατανοησι τό έργον τής Χωροφυλακής. . .» συμ
πληρώνει ό Υποδιοικητής Ταγματάρχης κ. Γεώργιος 
Μιζερακης. Απο τους όνο ανώτερους ’Αξιωματικούς 
πληροφορούμεθα επίσης δτι οι κάτοικοι τοϋ Νομού για 
να τιμήσουν την προσφορά τής Χωροφνλ.ακής σε διά
φορους ’Εθνικούς αγώνες, έχουν προσφέρει ένα σημαν
τικό ποσό πού προορίζεται για την άνέγερσι μνημείου 
πεσόντων Χωροφυλακής στην πλατεία Καραΐσκάκη. 
0  καλλιτέχνης έχει παραδώσει την μελέτη και την 

μακέττα και δεν απομένει παρά να έκδοθή ή σχετική 
έγκρισις.

Ενθουσιάζονται δταν τούς πληροφορούμε δτι παράλ- 
λ̂ ηλ.α με το τροχονομικο, σχεδιάζομε και ένα γενικώ- 
τερο ρεπορτάζ γιά τήν ’Ήπειρο. Μάλιστα ό κ. Διοι
κητής, δ όποιος έχει προϋπηρετήσει στήν πάλα των 
Ιωαννινων, φτάνει μέχρι τοϋ σημείου να μάς δίνη διά

φορες ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τήν ’Ηπειρω
τική πρωτεύουσα. Εν τω μεταξύ ό κ. cΥποδιοικητής, 
α(>χιζει να καταστρωνη ενα πρόγραμμα περιοδείας

, Ιερό ̂ καθήκον η πρωινή έπαρσις τής γαλανολεύκου γιά 
τους ακρίτες των συνόρων.

στον Νομο Αρτης. Ποσο όμως θά τον άπαγοητεύσω- 
με· ■ ■ Ο διαθέσιμος χρόνος μας είναι τόσο περιωρι- 
σμένος. . . Ωστόσο δμως, βρίσκομε τήν ευκαιρία νά 
επισκεφθοϋμε δυο ομορφα και ιστορικά προάστια τής 
πόλεως: Τό Κομπότι και τό Πέτα. Πρώτος μας στα
θμός είναι τό Κομπότι. Πατρίδα τοϋ Φιλικού Νικολάου 
Σκωυφά, καί τοϋ όνομαστοϋ διδάσκαλου Γεροστάθη. 
Είναι μια γραφική κωμοπολις με ώραϊα σπίτια, θαυ
μάσια πλ,ατεϊα, καί πεντακάθαρα καταστήματα. Στή 
μέση της πλ.ατειας ορθώνεται επιβλητικά 6 άνδοιάντας 
τοϋ μεγάλου στυλοβάτη τής Φιλικής Εταιρίας, έργο 
τοϋ γλύπτη Β. Φαληρέα. Στήθηκε εδώ τό 1931, ύστερα 
από Πανελλήνιο έρανο πού έγινε μέ πρωτοβουλία τοϋ 
τότε Γενικού Διοικητοϋ Χωροφυλακής ’Ηπείρου αει
μνήστου καί Κομποταίου τήν καταγωγή Ή λία Λά
ζου. ’Όλα αυτά μάς τα εξηγεί ό Διοικητής τοϋ Στα
θμού Άνθ]στής κ. Κων]νος Μάργαρης. "Ωσπου σε 
μια̂  στιγμή τον. . . χάνομε. Οταν τον αναζητούμε, τον 
βλέπομε νά έρχεται προς τό μέρος μας μαζί μ ένα 
σεβάσμιο κύριο. Μάς τον συνιστά. Είναι ό συνταξιού
χος̂  διδάσκαλος κ. Λάμπρος Τατσόπουλος. Μάς είδε 
άπότό διπλανό Καφενείο, καί άφοϋ βεβαιώθηκε άπό 
τον ’Αστυνόμο δτι είμαστε αυτοί πού αρχικά είχε υπο
λογίσει, έσπευσε νά μάς καλωσορίση."Σε λίγα λεπτά 
έσπευσαν καί άλΑοι νά μιμηθοϋν τον καλό τους δάσκα
λο, ό όποιος, δπως μάς είπε αργότερα ό Άνθ]στής κ. 
Μάργαρης, είναι καί συγγραφεύς. Παράλληλο μέ τις 
μελέτες πού δημοσιεύει κατά καιρούς, έχει έκδώσει 
και δυο ενδιαφέροντα βιβλία. Τό ένα είναι ιστορικό μέ 
τίτλο «Τό Κομπότι τής ’Άρτης», καί τό άλλο θεατρικό 
με τίτλο «Α ικολοος Σκουφάς». Με τήν συνεργασία 
τήζί ουζυγου του κυρίας Βασιλακής Παππά—Τατσο- 
πουλΙου, έχει ασχοληθή με την συλΛογή πλ,ηροφοριών 
γιά τήν πρακτική λαϊκή θεραπευτική μέ διάφορα βό- 
τα,να3 τ^ν αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ή  έργασία 
αυτή έχει τιμηθή μέ έπαινο άπό τήν ’Ιατρική Σχο
λή τοϋ' Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Κατά τήν συνομιλία 
μας, ο κ. Τατσόπουλος βρήκε τήν ευκαιρία νά μάς 
περιγραφή τήν μακροχρόνια συνεργασία του σέ θέματα 
Κοινοτικής αναπτνξεως με πολλούς ’Αξιωματικούς 
} παξιωματικους, και Χωροφύλοκες. ' Υπηρέτησε καί 

τά 35 χρόνια τής καρριέρας του στήν Ήπειρο καί δ
πως μάς είπε έπι λέξει «είμαι εις θέσιν νά γνωρίζω 
καλώς τον σπουδαίον ρόλον τον όποιον διεδραμάτισε ή 
Χωροφυλακή τόσον εις τήν πολεμικήν, δσον καί τήν 
ειρηνικήν περίοδον. . .». Μέ τά ίδια λόγια μάς μίλησε 
καί ένας ακόμη συνταξιούχος δάσκαλος: Ό  κ. ’Ιωάν
νης Κώτσης δταν τον συναντήσαμε στο Πέτα. “Εχει 
ζήσει δλα τά χρόνια του στήν ιστορική αυτή κωμό- 
πολ.ι, καί θυμάται δλους τούς Διοικητάς τοϋ Σταθμού 
Χωρικής που πέρασαν από έδώ. ’Επίσης καί ένα χαρα
κτηριστικό περιστατικό: Κάποτε έγινε λόγος περί 
καταργησεως τοϋ Σταθμού Χωρ]κής Πέτα. Οι αντι
δράσεις τών κατοίκων υπήρξαν άμεσες καί δυναμικές....
« Εγινε χαλασμός κόσμου καί ό Σταθμός παρέμεινε. 
Οχι για τίποτε άλλο, αλλά διότι τον θεωρούμε δικό 

μας. . .» είπε ο κ. Κώτσης, καί επιβεβαίωσαν πολλοί 
παρακαθήμενοι συμπατριώτες του. Οι κάτοικοι τοϋ 
Πέτα μάς μίλ,ησαν επίσης γιά τήν ιστορία τοϋ τόπου 
τους μέ δικαιολογημένη υπερηφάνεια. Γιά τήν γνω
στή μάχη τοϋ 1822, καί τούς συμπατριώτες τους: ’Ανα
γνώστη Μόστρα, Υπασπιστή τοϋ Στρατηγού Τζώρτζ 
καί οπλαρχηγό κατά τήν πολιορκία καί έξοδο τοϋ Με
σολογγίου. Τον Σπυρίδωνα Μόστρα ό όποιος έχρη-
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μάτισε πρεσβευτής. Τον οπλαρχηγό Σπυρίδ ωνα 77α- 
παγεωργίου, και τον Στρατηγό Χωρ]κής Γεώ ργιον Θεο
χάρην. . . Πόσο ευχάριστο είναι νά άκούη κανείς αυτές 
τις συζητήσεις μέσα σ’ ένα τόσο αληθινά ανθρώπινο 
περιβάλλον. . . ’Εμείς όμως είμαστε βιαστικοί. Την 
ίδια κιόλας ήμερα πρέπει νά φτάσωμε στα ’Ιωάννινα. . . 
Γι αυτό βρισκόμαστε στην ανάγκη νά άφήσωμε τούς 
εξαιρετικούς αυτούς ανθρώπους. ’Αποχαιρετάμε την 
’Άρτα ύστερα από ένα σύντομο σταθμό στο θρυλικό 
γεφύρι της. Τό ιστορικό αυτό κτΐσμα με τις προχρι- 
στιανικές βάσεις και τις μεταγενέστερες προσθήκες, 
πού ένέπνευσε την λαϊκή μούσα, αλλά καί δύο κορυ
φαίους "Ελληνες εκπροσώπους τού λόγου καί τής μου
σικής: Τον Νικ. Καζαντζάκη γιά νά γράψη την τρα
γωδία «Πρωτομάστορας», καί τον θεμελιωτή τής 
’Εθνικής μας μουσικής Μανώλη Καλομοίρη, γιά νά 
συνθέση μιά όπερα με τον ίδιο τίτλο. ’Αφήνομε τό 
γεφύρι καί συνεχίζομε τήν διαδρομή μας. Στην γέφυρα 
τού Λούρου στρίβομε δεξιά. Ακολουθούμε τήν κατεύ- 
θυνσι τής Φιλιππιάδος απολαμβάνοντας ένα θαυμάσιο 
τοπίο από καταπράσινους λόφους. ’Αφού περνάμε τήν 
γραφική Φιλιππιάδα, άποθαυμάζομε σε τρεις διαδο
χικές στάσεις τό Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο τού Λού
ρου τήν αρχή τού Ρωμαϊκού υδραγωγείου πού τρο
φοδοτούσε τήν Νικόπολι, καί τό φράγμα τού Λούρου. 
Λίγα χιλιόμετρα χαμηλότερα μπαίνομε στον Νομό 
Ίωαννίνων. Οι επόμενοι σταθμοί μας γίνονται στα 
Χάνια Τερρόβου καί Έμίν ’Αγά. Τόπος άναψυχής τό 
πρώτο, Ιστορικό μνημείο τό δεύτερο. ’Εδώ ήταν εγκα
τεστημένο τό 'Ελληνικό Στρατηγείο κατά τήν πο
λιορκία των Ίωαννίνων τό ’13. ’Από τό ύψος τού χω
ριού Αυγό διακρίνομε αριστερά μας τό ιστορικό ύψωμα 
τής Μανωλιάσας, καί από χαμηλότερα δεξιά μας τό 
θρυλικό Μπιζάνι. Δύο ’Εθνικές επάλξεις πού φέρνουν 
στήν μνήμη τούς άθάνατους ήρωες τής 'Ελληνικής 
έποποιΐας τού 1912 - 1913.

ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΙ προς 
τήν ’Αρχαία Δωδώνη καί μπαίνομε στήν ’Ηπει
ρωτική πρωτεύουσα, αφού προηγουμένως κάνο
με ένα νοερό προσκύνημα καθώς διακρίνομε τό Μνη
μείο τών Μπιζανομάχων, καί τον λόφο τού ήρωϊκοϋ 
Ταγματάρχου Βελισσαρίου, πού δεσπόζουν αριστερά 
μας. Μέχρι νά φθάσωμε στήν Άνωτέρα Διοίκησι 
Χωροφυλακής ’Ηπείρου, διασχίζομε τήν κεντρική 
λεωφόρο τής πόλεως, πού περιστοιχίζεται από και
νούργιες πολυκατοικίες, καί θαυμάσια Δημόσια κτί
ρια. Είναι δύσκολο νά συνειδητοποιήση κανείς αμέσως 
αν βρίσκεται στήν 'Ελληνική πρωτεύουσα ή σέ ’Επαρ
χιακή πάλι. Τά ’Ιωάννινα γνωρίζουν τά τελευταία 
χρόνια ραγδαία έξέλιξι. 'Ο ρυθμός αυτός τής έξελί- 
ξεως έχει δημιουργήσει πρόσθετα υπηρεσιακά θέματα 
ατούς τομείς τής Τροχαίας, τού Τουρισμού, καί τής 
Δημοσίας ’Ασφαλείας, τά όποια όμως αντιμετωπίζον
ται αποτελεσματικά. Τό ’ίδιο θά μάς ποϋν άργότερα ο 
’Ανώτερος Διοικητής Χωρ)κής ’Ηπείρου Συντα
γματάρχης κ. Σωτήριος Πουλόπουλος, καί ό Διοικη
τής τής Δ ιοικήσεως Χωρ)κής Άντισυνταγματάρχης 
κ. Κων)νος Μπουγουλιάς, γιά νά προσθέσουν δτι ή 
έπαγρύπνησις τών 'Υπηρεσιών τής πόλεως αποβλέ
πει στήν έξυπηρέτησι τών χιλιάδων ξένων επισκεπτών 
τής πόλεως, αλλά καί στήν προστασία τών εντοπίων 
άπό τούς λίγους—συνήθως περιαστικούς—σεσημασμέ
νους καί μή κακοποιούς. ’Εδώ πρέπει νά σημειωθή

Μακρυά άπό τόν θόρυβο τών πόλεων είδυλιαχη η γαληνη 
τοϋ ήπειρώτικου χωριοϋ.

δτι οι κάτοικοι τής ’Ηπειρωτικής πρωτευούσης είναι 
φύσει καί θέσει φιλόνομοι. Σπάνια απασχολούν τήν 
’Αστυνομία καί τότε, γιά διάφορες κοινές καί εν πάσει 
περιπτώσει ανθρώπινες παραβάσεις. Πιστεύουν στήν 
μεγάλη κοινωνική αποστολή τής Χωροφυλακής, καί 
δέχονται μέ εύχαρίστησι κάθε μορφής εποικοδομητική 
συνεργασία μαζί της. 'Ένα χαρακτηριστικό δείγμα τής 
καλής θελήσεώς τους απέναντι στήν Χωροφυλακή, 
είναι ή λειτουργία άπό χρόνια στήν πάλι τού «'Ομίλου 
Φίλων Χωρ)κής Ίωαννίνων». Τό σημερινό Διοικη
τικό Συμβούλιο αποτελούν ο'ι κ. κ. Νικόλαος Καλαν- 
ταρίδης—Πολιτικός Μηχανικός (Πρόεδρος), Ιωάννης 
Τσαπάρας — Πρόεδρος ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πο
λέμου 1940 - 1941 (Γεν. Γραμματεύς). Ιωάννης 
Καμπέρης—’Επιχηρηματίας (Ταμίας), Μιχαήλ Παν
τελής—Ιατρός, Μηνάς Κήττας— Επιχειρηματίας, καί 
Άννα Θρουμουλοπούλου—Πρόεδρος Λυκείου Έλλη- 
νίδων Ίωαννίνων (Μέλη). Ποικίλη είναι ή μέχρι σή
μερα δραστηριότης τοϋ 'Ομίλου. Έκτος άπό τήν κα
θημερινή του συμπαράστασι προς τό έργον τής Χω
ροφυλακής Ίωαννίνων, έχει υλοποιήσει: Την ιδέα
άνεγέρσεως Μνημείου πεσόντων Χωρ)κής ύψους 
300.000 δραχ., καί ναού τής προστάτιδος τοϋ Σώμα-

’Αξεπέραστη αρχιτεκτονική όμορφιά πού συναντάται στις 
πόλεις καί τά χωριά τής ’Ηπείρου.
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τος 'Αγίας Ειρήνης άντιστοίχως στην πλατεία Πάργης, 
καί τό άλσος Πυρσινέλ,α. ’Έχει επίσης συ μπαρασταθή 
στην προιόθησι των διαδικασιών για την άνέγερσι τον 
πενταωρόψου Μεγάρου Χωρ(κής, πού θά στεγάση 
όλες τις r Υπηρεσίες τής πόλεως, τα Γραφεία τοϋ Ό μ ι
λον, Λέσχη, αίθουσα διαλέξεων κ.λ.π. Τό οίκημα βρί
σκεται στο στάδιο των επιχρισμάτων και υπολογίζε
ται δτι θά είναι έτοιμο τό ερχόμενο καλοκαίρι. "Ολ.α 
αυτά τά ευχάριστα και εξαιρετικά ευοίωνα γιά την 
μελλοντική συνεργασία μεταξύ Χωροφυλακής καί 
κατοικούν των Ίωαννίνων, μάς τά έκανε γνοοστά ό Πρό
εδρος τοϋ Όμιλον, ό όποιος μεταξύ των άλλων μάς 
είπε καί τά εξής: «. . . Ή  προσπάθεια δλων των Ό μί- 
λων, θά πρέπει νά σνντείνη ώστε νά γίνη γνωστόν εις 
τό εύρντερον κοινόν, τό θετικόν έργον τό όποιον προσ
φέρει ή Χωροφυλακή εις τήν δημιουργίαν συνθηκών 
διά μίαν άπερίσπαστον πρόοδον τών ατόμων. "Οταν 
τοϋτο γίνη γνωστόν εις δλον τό βάθος καί τό πλάτος 
του, τότε, θά ύπάρξη ή πλέον στενή συνεργασία πολι
τών και Χωροφυλοκής. . .». «. . .’Αφού συγχρόνως 
γίνη βίωμα καί στις δύο πλευρές δτι οι Νόμοι δεν έχουν 
σκοπό τήν τιμωρία, με τήν έννοια τής έκδικήσεως, 
άλλά τοϋ συνετισμοϋ. . .» προσθέτομε εμείς, απευθυ
νόμενοι προς ώρισμένονς πολίτες ή μόλις «τέως» πολί
τες καί ήδη εκπαιδευο μένους «νεοσσούς» τοϋ Σώμα
τος στις διάφορες Σχολές του. . .

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩ Ι ΝΟ μας βρίσκει καθ’ οδόν γιά τά 
'Ελληνοαλβανικά σύνορα. 'Η  ημέρα έχει ξυπνήσει 
γκρίζα καί μελναγχολική. Ό  ουρανός είναι μολυβένιος 
ενώ από τά γύροο βουνά κατρακυλιάνε βαρειά σύννεφα 
φορτωμένα βροχή. Ό  νεροποντή δπου νάναι θά ξε- 
σπάση. Οι πρώτες σταγόνες μάς υποδέχονται ενώ άνη- 
φορίζομε προς τό Καλιπάκι. Ή  τοποθεσία γύρω έχει 
μιά έπιβλ.ητική μεγαλοπρέπεια. ’Αριστερά μας δια- 
κρίνεται ή ιστορική Μονή τής Βελλ,άς. Σκαρφαλωμένη 
σε μιά δασωμένη πλαγιά άγναντεύει από ψηλά τήν 
είδυλλαακή κοιλ.άδα τοϋ Καλαμά. Ό  δρόμος δλ.ο καί 
άνηφορίζει γλυστρώντας ανάμεσα από τά υψώματα 
τής Γραμπάλ,ας καί τής Άσόνισας πού δεσπόζουν σε 
τοϋτο τό στενό πέρασμα. ’Εδώ πριν άπό 35 χρόνια οι 
rΕλληνικές δυνάμεις αναχαίτισαν καί στήν συνέχεια 
έτρεψαν σέ άτακτη φυγή τούς ’Ιταλούς. Πίσω άπό 
κάθε βράχο, πάνω σέ κάθε κορυφή, γράφτηκαν με 
αίμα οι σελίδες τής μεγάλες νίκης. Κοντά στον 31ο 
χιλιόμετρο έχει στηθή ένα μαρμάρινο μνημείο, γιά

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ή πρωτεύουσα τής ’Ηπείρου μέ έντονη εμπο
ρική καί πνευματική κίνησι, έδρα τής ομωνύμου Άνωτέρας 
Διοικήσεως Χωροφυλακής.

νά θυμίζη στήν αιωνιότητα τήν ευγνωμοσύνη τοϋ 
”Εθνους γιά τούς ήρωες τοϋ ’40. "Ενα καινούργιο μνη
μείο προβάλλει έπιβλ.ητικά στον ορίζοντα, καθώς πλη
σιάζομε προς τό Καλιπάκι. Πάνω σ’ ένα λόφο ορθώ
νεται ό περίφημος χάλκινος «Τσολιάς». Μέ τό δπλο 
παρά πόδας καί τό περήφανο βλέμμα γυρισμένο προς 
τά σύνορα, συμβολίζει τις θυσίες τών 'Ελλήνων γιά 
νά μείνουν τοϋτα τά ιερά χώματα ελεύθερα, καί τήν 
άγρυπνη έπιτήρησι τών συνόρων άπό τούς ηρωικούς 
ακρίτες μας. . .

Τό Καλιπάκι, ένας νέος συνοικισμός μέ 650 κατοί
κους, δημιουργήθηκε μετά τό ’40. Ό  ομώνυμος Στα
θμός Χωρ)κής άστυνομεύει μιά μεγάλη άλλά άραιο- 
κατοικημένη περιοχή μέ χωριά σέ διάφορες κατευθύν
σεις, πού απέχουν άπό τήν έδρα 7 μέχρι 20 χιλιόμε
τρα. Γιά νά καλ.υφθοϋν οΐ αποστάσεις αυτές, πολλές 
φορές χρειάζεται έξαντλ.ητική πεζοπορία μέσα στον 
ήλιο, τό χιόνι, καί τήν βροχή. Υπάρχει βέβαια ένα 
υπηρεσιακό δίκυκλο, άλ,λ.ά δέν προσφέρεται γιά δ λες 
τις διαδρομές. Ή  περιοχή δέν παρουσιάζει σοβαρά 
θέματα άστυνομικής φύσεως. Συμβαίνει δμως οι κά
τοικοι νά έχουν τόσο πολ,ύ συνδεθή μέ τήν Χωροφυ
λακή, ώστε οι περιπολίες τών άνδρών τοϋ Σταθμοϋ νά 
έχουν περισσότερό κοινωνικό και λαγώτερο υπηρεσια
κό χαρακτήρα. ”Εκπληκτοι άκοϋμε αυτά"πού μάς διη
γείται ό Διοικητής τοϋ Σταθμοϋ Ύπεν]ρχης κ. Γρη- 
γόριος Τοιλ,ιμής: Αίγες ημέρες μετά τήν τοποθέτησί 
του στο Καλ.πάκι, τον έπισκέφθηκαν μερικοί κάτοικοι 
ενός μακρυνοϋ χωριοϋ, γιά νά τοϋ παραπονυθούν δτι 
επρεπε να τους επισκεφθή άμέσως μετά τήν άνάληψι 
τής Διοικήσεως τοϋ Στάθμοϋ. ’Επίσης δτι κάποτε σ’ 
ένα χιοριο μεταξύ αστείου και σοβαρού τοϋ είπαν δτι 
θά τον αναφέρουν στον «μεγάλο Διοικητή» επειδή εί
χε περάσει μια εβδομάδά και ούτε φάνηκαν ούτε άκού- 
στηκαν οι Χωροφυλακές . . .» Αυτή είναι ή σημερινή 
παρουσία τής Χωροφυλακής στήν φιλήσυχη καί ιστο
ρική αυτή γωνία τής πατριδος μας. . . ’Αδελφωμένη 
με τούς κατοίκους, ταυτισμένη απόλυτα μέ τήν νοο
τροπία. τους, μόνιμη καί ζωντανή στοργική παρουσία 
τοϋ Κράτους. . . ’Εδώ δέν υπάρχουν διώκτες καί συ
στηματικοί παραβατες, αλλ,α άνθρωποι τοϋ σκληρού 
και τίμιου μόχθου, πού αισθάνονται σιγουριά κοντά
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σε κοινωνικούς συμπαραστάτες. Τους λίγους αυτούς 
ανθρώπους με στολή πού ζοϋν εδώ με τις οικογένειες: 
τους καί μοιράζονται μαζί τους την μοναξιά, γιατί 
π ρ έ π ε ι  καί α ξ ί ζ ε ι .  ’Εδώ ή λέξις «Χωροφύλαξ» 
αποδίδει στην κυριολεξία το υψηλό νόημά της. . .

Με τις σκέψεις αυτές άνηφορίζομε προς τα Δολιανά, 
την γενέτειρα τον Γενναδίου. Μια πινακίδα που γρά
φει «Καθαριότης—Πολιτισμός—' Υγεία», μάς  ̂ υπο
δέχεται στην είσοδο του χωριού. Ή  δυνατή βροχής μασ
τιγώνει τα γραφικά δρομάκια καί τις πεντακάθαρες 
αυλές. Πίσω από τά θαμπά τζάμια ενός Καφενείου 
δυο - τρία χέρια υψώνονται καί μάς χαιρετούν. Τους 
ανταποδίδομε τήν φιλοφρόνησι με τον ίδιο τροπο. Προ- 
χωρούμε ακόμη, σταματάμε κάπου, κατεβαίνομε, και 
μπαίνομε τρέχοντας στον Σταθμό Χωρ)κής γιά να 
γλυτώσωμε από τό ασταμάτητο κρουνέλιασμα τής 
βροχής. ' Ο Διοικητής τού Σταθμού Ένωμ)ρχης κ. 
Βασίλειος Γρίβας καί δύο Χωροφύλακες, δοκιμάζουν 
ευχάριστη έκπληξι από τον αναπάντεχο ερχομό μας « . . 
Πώς ήρθατε με αυτόν τον καιρό; , . .» μάς ρωτάει ετας 
Χωροφύλαξ. ’Αργότερα, όταν πληροφορηθήκαμε ότι οι 
άλλοι δύο Χωροφύλακες τού Σταθμού είχαν βγή εξω
τερική υπηρεσία, ρωτήσαμε και εμείς με τήν σειρά 
ρά μας: Πώς κυκλοφορούν έξω μέ αυτόν τον καιρό; 
«. . !'Εφυγαν μ’ ένα διερχόμενο λεωφορείο, θά συνε- 
χίσουν μέ τά πόδια 5-6 χιλιόμετρα, και θα επιστρέ
φουν τό βράδυ. . .» ήταν ή άπάντησις τού Σταθμάρ
χου. Ό  ίδιος μάς πληροφορεί ότι διαφορετικά δεν 
μπορεί νά γίνη, άφού ή κακοκαιρία είναι μόνιμος επι
σκέπτης στήν περιφέρειά του εδώ καί αρκετές ημέρες. 
Είναι άλήθεια ότι οι χειμώνες στήν ’Ήπειρο έρχονται 
ενωρίς ανυπόμονοι, συνεχίζουν επίμονοι, και φευγουν 
χοορίς βιασύνη, όταν αλλού έχει προβάλλει γιά τα καλα 
ή ”Ανοιξις. Μέσα σ’ αυτούς τούς άγριους χειμώνες  ̂
έκτελοϋν τά υπηρεσιακά τους καθήκοντα οι φρουροί 
αυτοί τής γαλήνης τών πολιτών. ’Ακούραστα, υπο
μονετικά, καί αδιαμαρτύρητα. Σήμερα αυτοί, αύριο 
άλλοι. Αυτή είναι ή υπηρεσιακή ζωή μας. . . ’Αλλά 
καιρός είναι νά έπανέλθωμε στο οδοιπορικά μας που 
συνεχίζεται μέ προορισμό τό Δελβινάκι. Καθώς έχει

Ό  ’Ανώτερος Δ)τής Χωρ)κής ’Ηπείρου Συντ)ρχης κ. Σ. 
Πουλόπουλος άπονέμει τιμητικόν δίπλωμα εις βραβευθεϊσαν 
μαθήτριαν Γυμνασίου της πόλεως έπί προκηρυχθέντος προ
σφάτους διαγωνισμού μέ θέμα την Χωροφυλακήν.

σταματήσει ή βροχή, ή διαδρομή είναι εξαίσια. I I  
κοιλάδα τού Καλαμά αναδιπλώνεται μπροστά μας 
μέσα σέ μία ελαφριά γαλάζια πάχνη, αρωματισμένη 
από τήν μεθυστική άνάσα πού άναδίνουν τά πυκνά σύ
δεντρα στά ψηλώματα καί τις ακροποταμιές. ’Αφού 
περνάμε δίπλα από τά ερείπια τής ιστορικής γέφυρας 
τών 'Αγιών, παρακάμπτομε τήν λίμνη τής Ζαραβί- 
νας, καί άνηφορίζομε προ τήν πρωτεύουσα τού Πωγω- 
νίου. Οι κορδέλλες τού δρόμον φιδολυγίζουν πάνω από 
επιβλητικές χαράδρες καί άντικρυστά άπο άλλοτε δα
σωμένες καί άλλοτε φαλακρές βουνοκορφές, πού κυ
ματίζουν φεύγοντας κατά τό βάθος τού μολυβένιου 
ουρανού. Τό Δ ελβινάκι βρίσκεται καθισμένο σ’ ένα βα- 
θύπεδο. Είναι έδρα ’Αστυνομικού Τμήματος μέ 8 Στα
θμούς Χωροφυλακής πού αστυνομεύει 1 Δήμο καί 48 
Κοινότητες, διασκορπισμένες σ’ ολόκληρη τήν περιοχή 
τού Πωγωνίου καί μέρος τής Δωδώνης. Φιλήσυχοι 
καί προοδευτικοί οι κάτοικοι, ζοϋν σ ενα τοπο φορ
τωμένο άπό βουνά, ιστορία, θρυλονς, παραδόσεις, και 
καημούς γιά τούς ξενητεμένους. «. . .Τά έρημα τά 
ξένα ν’ άνάψουν νά καούν — κάνουν τά παλληκάρια κι 
λησμονούν νάρθοϋν. . .». Αύτη είναι η επωδός στα πε
ρισσότερα ’Ηπειρώτικα τραγούδια τής ξενητειάς, πού 
είναι ίσως τά πιο πονεμένα 'Ελληνικά τραγούδια τού 
κύκλου αυτού. Τό μεταναστευτικό ρεύμα εξακολουθεί 
νά κυλάει ακόμη άπό τούτα τά άγονα μέρη. "Οπως μάς̂  
πληροφορεί ο Άνθ)στής κ. Κων)νος Κικιωνης, οι 
άπόδημοι καταβάλλουν συγκινητικές προσπάθειες γιά 
νά διατηρηθούν τά χωριά. ’Ακόμη και τα παιδια τους 
στέλνουν εδώ γιά νά μή κλείσουν τά Σχολεία«. . .
’ Αναβαπτίζεται μέσα σέ ’Εθνικά καί άνθρω- 
πιστικά νάματα όποιος υπηρετεί έδώ. . .» θα μάς πή 
λίγο άργότερα ό Διοικητής τού Τμήματος Υπομ)ρχος 
κ. Διονύσιος Κούτσης, όταν τον συναντήσαμε ενώ βρι
σκόμαστε καθ’ όδόν γιά τήν Πωγωνιανή. ’Επέστρεφε 
άπό τά Κτίσματα μ’ ένα «ταλαιπωρημένο» υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο. ’Αλλού θά μπορούσε να ήταν περιπολικό 
’Αμέσου ’Επεμβάσεως. ’Εδώ όμως είναι ένας επισκέ
πτης καλής θελήσεως. Γιά τήν ακρίβεια ο αεικίνητος 
εκείνος σύνδεσμος πού ενώνει τήν Χωροφυλακή με 
τούς κατοίκους, και τονώνει τό αίσθημα ασφαλείας 
τών τελευταίων. Κάποτε φτάνομε στήν Πωγωνιανή. 
"Ενα όμορφο χωριό πού φωλιάζει ατούς πρόποδες τού 
Πωγωνίσκου. «. . .Στήν κορυφογραμμή βρίσκονται 
τά Έλληνοαλβανικά σύνορα. . .» μάς εξηγεί ο Διοι
κητής τού Σταθμού ’Ενωμ)ρχης κ. ’Αθανάσιος Μα- 
νος. Στον Σταθμό μένομε είκοσι περίπου λεπτά. Συγ
κινητική ήταν ή προσπάθεια τού ’Ενωμοτάρχου και 
τών Χωροφυλάκων νά μάς πείσουν γιά νά διανυκτερεύ- 
σωμε εκεί. Καί άκόμη πιο συγκινητική ή προθυμία 
τους νά μάς κατατοπίσουν γιά τούς φιλήσυχους άνθρώ- 
πους, τήν ιστορία, καί τις φυσικές ομορφιές τής περιο
χής τους. Λυπούνται είλικρινά πού δέν έχομε χρονο νά 
έπισκεφθοϋμε τό Δολόν, ένα χωριό πού όπως μάς 
άναφέρουν έχει χαρακτηρισθή επίσημα «ώς τόπος ιδι
αιτέρου φυσικού κάλλους». Πολύ θα θελαμε να μεινω- 
με μαζί τους, άλλά. . . Γι’ αυτό καί ξεκινάμε βιαστικά 
άφήνοντας πίσω μας —τό γράφομε χωρίς δοσι υπερ
βολής — ένα κομμάτι άπό τήν ψυχή μας γι’ αυτούς 
πού μάς δέχτηκαν μέ τόση ανυπόκριτη χαρά. Μέ τά ί
δια συναισθήματα άφήνομε καί τον Σταθμό Χωρ)κής 
Κεφαλοβρύσου. Περπατώντας μέσα στήν βροχής θά 
γύρισε άσφαλώς στον Σταθμό ό Ένωμ)ρχης κ. Κοον-

(Συνέχεια είς τήν σελίδα 118)
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Λ  πό πολλούς καί άπό πολλούς
Ι Α  φίλους, μας ζητείται νά ξεκα- 

/  I θαρίσωμεντήνθέσιν μας έναντι 
τού παρελθόντος, έναντι τού 

χθες Διά μερικούς, ίσως διά 
πολλούς, εϊμεθα άνθρωποι πού 
αγαπούμε τό χθες, τό παρελθόν, τό 
παραδεδομένον, καί τρόπον τινά 
ειμεθα προσκεκολλημένοι εις τό 
χθες. Δι’ άλλους πάλιν έχομεν πολ- 
λην ανεξαρτησίαν άπό τό χθές καί 
περισσοτέραν τού δέοντος αύτοτέ- 
λειαν άπό τό παρελθόν. Ζητείται 
λοιπον, νά ξεκαθαρίσωμεν έπί τού 
προκειμένου τήν θέσιν μας.

Δέν^ νομίζομεν ότι δεν εχομεν 
κάμει εως τώρα τέτοιο ξεκαθάρισμα. 
Αλλα καί δέν φρονούμεν δτι μία 

ακόμη άποσαφήνισις θά έβλαπτε 
ούτε κάν δτι θά ήτο περιττή.

Δύο άκραΐαι άντιλήψεις ύπάρχουν 
, 1 Tn°,c πΡ°κειμένου.Ο{ μέν θεωρούν 

το τό λθές άδιακρίτως, ώς κάτι 
το καλόν, τό μόνον καί μιάν λαχτά
ρα έχουν, άχ νά μπορούσε νά έρχό- 
ταν παλιν ή παλιά χρυσή έποχή 
(σάν να μπορούσε ποτέ ό ποταμός 
να κυλήση άπό τάς έκβολάς προς 
την πηγήν). Καί έρχονται οί άλλοι, 
οι όποιοι λατρεύουν τό σήμερον 
(βλεπετε, δέν μπορείτε νά όμιλή-
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σετε περί του χθες χωρίς συγχρό
νως νά έχετε ύπ’ όψιν τό σήμερον) 
καί θέλουν νά άγνοήσουν όλότελα 
τό χθές, ώσάν σήμερα μόνον νά 
ήρχισε ή ζωή εις τόν πλανήτηαύτόν.

Περιττόν νά ποϋμε πόσον καί αί 
δύο αύταί άντιλήψεις είναι άπλοϊ- 
καί, άκριτοι, αφιλοσόφητοι. ’Απο
τελούν τήν «χρονολατρείαν» (cro- 
nolatrie) τού Jacgues Maritain. 
Οί μέν, είναι δούλοι τού χθές. Οι 
δέ, είναι δούλοι τού σήμερον. Καί 
άν ήμεϊς δεν θέλομεν νά εϊμεθα 
καθόλου δούλοι;

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΟΝ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ. Είναι άρά γε τόσον 
άσχετα μεταξύ των; Εύρίσκονται 
εις στεγανά έπ’ άλλήλων διαμερί
σματα; Μά δεν βλέπομεν τοιαύτην 
στεγάνωσιν. Βλέπομεν τό χθές νά 
ζή καί σήμερον. Καί είτε τό θέλομεν 
είτε δεν τό θέλομεν είτε τό ξέρομεν, 
είτε δεν τό ξέρομεν, νά έχη τόν δια- 
μορφωτικόν ρόλον του καί εις τό 
σήμερον. “Αλλως τε καί τό σήμερον 
χθές είναι. Τό χθές τού αυριον.Καί 
τό αΰριον καί αυτό είναι τό χθές 
τού μεθαύριον.

Τό θέμα μας λοιπόν δέν είναι νά 
άντιμετωπίσωμεν τό χθές ή τό σή
μερον ή τό αΰριον σάν νά ήσαν 
άρχετα μεταξύ των, στεγανωμένα 
τό ένα από τό άλλο, νά κολλήσωμεν 
εις τό χθές, ή εις τό σήμερον, ή εις 
τό αΰριον. Τό θέμα μας είναι πώς 
θά άντιμετωπίσωμεν έν έπιγνώσει 
τό άέναον κύλισμα των άνθρωπίνων 
πραγμάτων, τά όποια., «τά πάντα 
ρεΐ».

Καί είδικώτερον, ώς προς τό 
σήμερον, τί είναι, άλήθεια, τό σή
μερον;
“Ωσπου νά τό δής καλά, καλά, 
ώσπου νά τό πιάσης, έφυγε έγινε 
χθές.

Καί ώς προς τό χθές, βέβαια, 
είπαμε δχι δουλεία εις τό χθές, άλ- 
λά πάλιν καί νά τό άγνοήσωμεν; 

Μά, όποιος άγνοεΐ τό χθές δέν κυ
βερνά τό σήμερον, ούτε έτοιμάζει 
τό αΰριον. Παρασύρεται σάν κού
τσουρο από τό ρεύμα τού ποταμού, 
φέρεται άπό τό σήμερον, άλλά δέν 
τό κυβερνά. Διότι, είπαμε, τό σή
μερον περιέχει καί χθές. Καί άμα 
άγνοεΐς τό χθές δέν μπορείς νά κα- 
ταλάβης καί άρα νά κυβερνήσης 
τό σήμερον.

Διότι, άς τό έπαναλάβωμεν, είτε 
τό θέλομεν είτε δέν τό θέλομεν, είτε

τό άναγνωρίζομεν, είτε δέν τό άνα- 
γνωρίζομεν, ή σημερινή ζωή μας 
κυβερνάται καί άπό τήν χθές. ’Από 
τό ότι έγινε ό Β' Παγκόσμιος πό
λεμος καί είχε τήν έκβασιν τήν 
όποιαν είχε. Πιο πίσω άκόμη: Άπό 
τό ότι έγινε ή μικρασιατική κατασ
τροφή. Άπό τό ότι έγινε ή έπανά- 
στασις τού 1821, καί μάλιστα έξερ- 
ράγη όταν έξερράγη. Διότι, φαί
νεται ότι λίγο άργότερα θά ήταν 
πολύ άργά καί θά ξεσποΰσε καί εις 
τάς ήμέρας μας αυτό τό άργότερα. 
Καί, άν θέλετε , θά τολμήσωμε νά 
πούμε, ότι μάς κυβερνά σήμερον καί 
ή έν Σαλαμΐνι ναυμαχία. Δέν ξέρο
με ποιά θά ήτο ή μορφή τής σημε
ρινής Ευρώπης, έάν δέν έγίνετο ή 
έν Σαλαμΐνι ναυμαχία, ή άν είχε 
άλλην έκβασιν άπό έκείνην τήν 
όποιαν είχε.

ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ: 
Τό χθές έχει, βέβαια, τό ένεργητι- 
κόν του, τούς θησαυρούς τούς 
όποιους μάς παραδίδει, έχει όμως 
καί τό παθητικόν. Μεγάλο παθη
τικόν. Φρικαλέον παθητικόν. Τό 
είπαμε καί άλλοτε, είναι άλλως 
τε ολοφάνερο. Τό παρελθόν έσυρε 
μέχρις ήμών καί αίσχη. Καί όλα 
αύτά ένεργοΰν έπί τού σήμερον, 
είτε έχομεν είτε δέν έχομεν έπί- 
γνωσιν τούτου. Συμβαίνει όμως 
τό έξης: Τό μέν παθητικόν τού χθές 
ένεργεϊ έπί τού σήμερον χωρίς νά 
ζητή τήν άδειάν μας. Τό ένεργητι- 
κόν όμως ζητεί τήν παρ’ ήμών 
άξιοποίησιν, τήν έν έπιγνώσει συμ
μετοχήν μας διά νά ήμπορέση σή
μερον νά άσκήση τήν έπίδρασίν 
του. Συμπέρασμα: ’Εάν κάνωμεν 
ότι άγνοούμεν τό παρελθόν, τότε 
άφίνομεν τό έκ τού παρελθόντος 
παθητικόν, τό κακόν, τήν άρρώ- 
στεια, νά έπιδρά χωρίς ένόχλησιν 
έπάνω εις τήν σημερινήν μας ζωήν, 
ένώ τό έκ τού παρελθόντος ένερ- 
γητικόν μένει χωρίς άξιοποίησιν, 
άνενέργητον έπομένως. Όμοιάζο- 
μεν μέ ένα κληρονόμον ό όποιος θά 
ύπεισήρχετο εις τό παθητικόν τής 
κληρονομιάς άλλ’ όχι εις τό ένερ- 
γητικόν. Νά γιατί διακυβέρνησις 
τού σήμερον προϋποθέτει έπαφήν 
μέ τό χθές.

Αυτός είναι καί ό λόγος διά τόν 
όποιον διακυβέρνησις τού σήμερον, 
ή άν προτιμάτε, έν έπιγνώσει πο
ρεία σήμερον προϋποθέτει έπαφήν 
μέ τήν ιστορίαν. Μή φοβεΐσθε, δέν 
πρόκειται νά κάνωμεν «ιστορισμόν» 
Historismus άλλά χωρίς τό φώς

τής ιστορίας σημερινή έν έπιγνώσει 
πορεία είναι αδύνατος.

Καί άς μάς έπιτραπή μιά έκλησις 
προς έκείνους άπό τούς άναγνώ- 
στας μας οί όποιοι είναι νέοι κατά 
τήν ήλικίαν. Διαβάζετε, νέοι μου, 
διαβάζετε όσον μπορείτε περισσό
τερον ιστορίαν. Ή  ιστορία θά 
προσθέση εις τήν νεότητα τό φώς 
τής άπό τών αιώνων πείρας. Ή  
πορεία σας θά γίνεται όχι μόνον 
μέ δύναμιν άλλά καί μέ έπίγνωσιν. 

Μέ έπίγνωσιν ώς προς τό τί πρέπει 
νά έπιδιώξετε καί τί πρέπει νά άπο- 
φύγετε, διότι άπό τήν ιστορικήν 
πείραν θά συναγάγετε συμπεράσμα
τα ώς πρός τό πού, εις ποιας συνέ
πειας οδηγεί τούτο ή έκεϊνο πού 
παρουσιάζεται ένώπιόν σας καί 
σάς ζητεί νά τού έμπιστευθήτε τήν 
πορείαν σας.

ΑΥΤΗ Η ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΠΟΡΕΙΑ
θά βοηθήση καί εις τήν άνατένισιν 
τού αΰριον καί εις τήν προπαρα- 
σκευήν τού αΰριον. Τό σήμερον, 
όταν θεωρήταιόχι ξεκάρφωτο, άλλά 
είς τήν ιστορικήν του συνοχήν, 
κατανοεΐται πληρέστερον καί ώς 
προπαρασκευή τού αΰριον. Καί 
αυτό πρέπει- νά έχη υπ’ όψιν του 
είδικώτερα ό σημερινός νέος. Ή  
σημερινή του ζωή έχει νόημα ώς 
προπαρασκευή τού αΰριον. Καί μέ 
τό φώς τό όποιον δίδει ή συναίσθη 
σις αυτή πρέπει ό άνθρωπος άλλά 
καί είδικώτερα ό νέος νά διαμορ- 
φώνη τήν ζωήν τής σήμερον.

“Οσον άφορά είς τό αΰριον, τώρα, 
έχει βέβαια, τό μειονέκτημα ότι 
μάς είναι άγνωστον, παρά τήν 
«μελλοντολογίαν», κατ’ άντίθεσιν 
πρός τό χθές καί τό σήμερον τά 
όποια κατά τό μάλλον ή ήττον γνω- 
ρίζομεν ή ύποθέτομεν τουλάχιστον 
ότι τά γνωρίζομεν. Δέν μάς είναι 
όμως καί τόσον άγνωστον τό αΰ- 
ριον, διότι άπό μίαν άποψιν τό αΰ- 
ριον ΰπάρχει ήδη σήμερον. Πολύ 
ώραϊα τό είχε πή πριν άπό είκοσι 
χρόνια ό Robert Jungk είς τό 
βιβλίον του . «Τό μέλλον έχει ήδη 
άρχίσει». Βέβαια, ώς μηχανοκράτης 
δέν μπορούσε νά συλλάβη τήν γε- 
νικωτέραν έννοιαν καί έκτασιν τής 
ιδέας τήν όποιαν προέβαλλε. Άλλά 
ή ιδέα είναι πολύ ώραία καί πολύ 
σωστή. Τό μέλλον, τό αΰριον υπάρ
χει ήδη ώς πρώτη καταβολή σή
μερον. Μάλιστα όπως πολύ ώραϊα 
τό λέει σ’ ένα πρόσφατον βιβλίον 
του ό Γάλλος ακαδημαϊκός είς τήν 
έποχήν μας περισσότερον παρά είς
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’Αναδημοσιεύεται 
εκ τοϋ περιοδικού : 
" Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ  ΙΣ / /

κάθε άλλην εποχή ν,τό μέλλον μπαί
νει εις τήν ουσίαν του παρόντος. Καί 
όπωςτό σήμερον, δέν μπορεί, πως τό 
θέλετε, νά είναι ξεκάρφωτο από τό 
χθες, έτσι τό αϋριον δέν θά είναι 
ξεκάρφωτο από τό σήμερον. Θά 
έχη καί αυτό τήν συνοχήν του, τήν 
όποιαν καθορίζει ό αδυσώπητος 
νόμος τής αιτιώδους συνάφειας.

Οχι, λοιπόν, δουλική προσκόλ- 
λησις εις τοΰτο ή εκείνο τό στεγα
νόν διαμέρισμα, χθες, σήμερον, 
αϋριον, άλλά αξιοποίησις τοϋ χρό
νου, τής ροής των άνθρωπίνων

πραγμάτων. Ή  αξιοποίησις όμως 
αύτή δέν είναι δυνατή χωρίς κρι
τικήν. Πρέπει νά ύπάρξη κριτική 
θεώρησις τοϋ χρόνου, των έν χρό
νιο συμβαινόντων κατά πόσον απο
τελούν άξίαν ή απαξίαν. Τίποτε δέν 
θά ήτο περισσότερον έσφαλμένον, 
από τοϋ νά θεωρήσωμεν άκρίτως, 
συλλήβδην, τό χθές ή τό σήμερον 
ή τό αϋριον ώς άξίαν ή απαξίαν, 
ώς καλόν ή κακόν. Υπάρχει κα
λόν χθές καί κακόν χθές. Καλόν 
σήμερον καί κακόν σήμερον. Κα
λόν αϋριον καί κακόν αϋριον. Καί 
είδικώτερον ώς πρός τό αϋριον, ή 
ιδέα ότι τό αϋριον θά είναι εξά
παντος καλόν ή έξάπαντος καί 
αδιακρίτως κακόν, στερείται οίου- 
δήποτε στηρίγματος.
Χρειάζεται κριτική άντιμετώπισις. 

Ποιος όμως θά μας δώση τό κριτή- 
ριον διά νά σχηματίσωμεν τήν κρί- 
σιν, διά νά διακρίνωμεν μεταξύ κα
λού χθές καί κακοΰ χθές, καλοϋ καί 
κακοϋ σήμερον καί αϋριον; Τό 
χθές μήπως; Άλλά τοϋτο είναι τό 
κρινόμενον. Τό σήμερον; Άλλά 
έκτος τοϋ ότι καί αύτό είναι κρινό- 
μενον, μάς λείπει καί ή άπ’ αύτοΰ 
άπόστασις. ΕΤμεθα βουτηγμένοι 
μέσα εις τό σήμερον. Τοϋθ’ όπερ 
μάς καθιστά τό σήμερον ακατάλ
ληλον ώς κριτήριον. Ώ ς πρός τό 
αϋριον, τώρα ώς κριτήριον, νά κρί- 
νωμεν δηλαδή μέ βάσιν τό τί θά 
λέγη ή αϋριον... έ, άντε νά μαντεύ- 
σης τί θά λέγη ή αϋριον διά τήν 
σήμερον!

Τό κριτήριον, Αοιπόν, θά μάς τό 
δώση έκεϊνο τό όποιον στέκει πα
ραπάνω από τό χθές καί τό σήμερον 
καί τό αϋριον, πού είναι έλεύθερον 
άπό τόν'Ηράκλειτον καί τήν άέναον 
ροήν των άνθρωπίνων πραγμάτων. 
Θά μάς τό'δώση μόνον τό αιώνιον. 
Θά κρίνωμεν υπό τό πνεύμα τής 
αίωνιότητος.

Υπάρχει όμως τό αιώνιον; Αύτό 
πλέον είναι ζήτημα κοσμοθεωρίας. 
"Ενα μόνον πρέπει νά ξεκαθαρί- 
σωμεν. ’Εάν δεχώμεθα, ότι αιώνιον 
δέν υπάρχει, τότε οΰτε κριτήριον 
υπάρχει διά τό θέμα μας. Τότε ό χρό
νος θά περνά έπάνω μας χωρίς νά 
μάς πέφτη ό παραμικρός λόγος κρι
τικής. Τό έκάστοτε μοντέρνο είναι 
καλόν, τό μόνον καλόν, καί μάς 
δεσμεύει.Μία μοιρολατρική, φατα- 
λιστική φορά άπό τό ρεϋμα θά είναι 
ή ζωή μας. «"Οπου τό φέρον σέ 
φέρει καί φέρου καί φέρε». Αύτό 
όμως δέν είναι πλέον ζωή έν έπι- 
γνώσει. Ούτε ζωή έν έλευθερία. 
Είναι, άπλούστατα, δουλεία.

ΔΙ ΕΚΕΙΝΟΝ ΟΜΩΣ ό όποιος 
πιστεύει εις τό αιώνιον, τό θέμα 
τίθεται έντελώς διαφορετικά. "Ο
ποιος πιστεύει εις τό αιώνιον, δέχε
ται τάς αιωνίους άξίας, τό αιώνιον 
δέον τό όποιον είναι παραπάνω 
άπό τό κύλισμα τοϋ χρόνου, παρα
πάνω άπό τόν Ηράκλειτον. 'Υπάρ
χει δι’ αύτόν άρα, τό κριτήριον 
τό όποιον είναι παραπάνω άπό τό 
χθές καί τό σήμερον καί τό αϋριον.

Μέ βάσιν λοιπόν αύτάς τάς άξίας, 
τάς αιωνίους, τάς όποιας μάς δίδει 
ή χριστιανική Πίστις εις τήν αιω
νιότητα, μέ βάσιν καί μέ κριτήριον 
τάς άξίας αύτάς, δέν άγνοοϋμεν 
οΰτε άπωθοϋμεν τό χθές οϋτε πάλιν 
προσκολλώμεθα εις αύτό. Κρίνομεν 
τό χθές καί διακρίνομεν τό καλόν 
χθές άπό τό κακόν χθές. Άξιο- 
ποιοϋμεν τό πρώτον, κάμνομεν τό 
πάν διά νά μή έπανέλθη τό δεύτερον.

Καί πάλιν. Δέν φεύγομεν άπό 
τό σήμερον, άνθρωποι τοϋ σήμερον 
εΐμεθα. Άλλά καί δέν ύποδουλού- 
μεθα εις τό σήμερον, οΰτε έχομεν 
τήν φαντασίωσιν, ότι τάχα κατά 
μοναδικήν εις τήν ιστορίαν έξαί- 
ρεσιν, ή σήμερον είναι ή μοναδική 
εις τόν βίον τής άνθρωπότητος ή μέ
ρα κατά τήν όποιαν τά πάντα βαί
νουν εύ καί καλώς καί έπομένως 
πρέπει νά παραδιδώμεθα εις τά 
τυφλά εις κάθε τι πού είναι μοντέρ
νο. Άπλούστατα, κρίνομεν καί τό 
σήμερον μέ τό κριτήριον πού μάς 
δίδει ή αίωνιότης. Καί βλέπομεν 
ότι ύπάρχει καλόν σήμερον, κα
λύτερον, πολύ καλύτερον άπό τό 
χθές καί τό προχθές. Άλλά καί 
πάλιν βλέπομεν, ότι ύπάρχει καί τό 
κακόν σήμερον όπου ή άνθρωπό- 
της έναντι τοϋ χθές παρουσιάζει 
μίαν κατάπτωσιν άπειλητικήν διά 
τό αϋριον.

Καί έπειδή ένδιαφερόμεθα καί 
διά τό αϋριον, τό όποιον δέν είναι 
μακράν άπό ήμάς, άλλά, όπως εϊπο- 
μεν, έχει ήδη άρχίσει, καταπολε- 
μοϋμεν εκείνο τό σήμερον τό ό
ποιον μάς καταρρίπτει τώρα καί 
άπεργάζεται ένα χαώδες αϋριον.

Ή  πίστις, λοιπόν, εις τήν αιω
νιότητα καί τάς αιωνίους αξίας μάς 
παρέχει τό κριτήριον καί τήν δύ- 
ναμιν διά τήν όχι δουλικήν, αλλά 
κριτικήν καί άξίαν όντως άνθρώ- 
πων έλευθέρων άντιμετώπισιν καί 
τοϋ χθές άλλά καί τοϋ σήμερον.Μέ 
σκοπόν, τό αϋριον νά είναι καλύ
τερον, όσον τό δυνατόν καλύτερον 
καί άπό τό χθές άλλά καί άπό τό 
σήμερον!
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙ 
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ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟ
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ΕΙΙΑΓ1Γ1
Μέ τήν ευκαιρίαν επεξεργασίας 

σχεδίου Δ)τος, υπό τον ' Υπουρ
γείου Παιδείας, διά την επαναλει
τουργίαν της Ίονίου ’Ακαδημίας 
εις την Κέρκυραν, κρίνομεν σκόπι- 
μον νά κάμνωμεν μίαν σύντομον 
παρονσίασιν τ ον πρώτον Νεοελλη
νικού Πανεπιστημίου, η λειτουργία 
τον οποίον, άπετέλεσε σταθμόν εις 
την πνευματικήν πορείαν τον Νέου 
'Ελληνισμού. Είναι αξιον δε ιδιαι
τέρας προσοχής, το γεγονός, δτι 
τρεις μόνον μήνας μετά την ϋψωσιν 
τής σημαίας τής έπαναστάσεως εις 
την 'Αγίαν Λαύραν, την 17-5-1821 
ή Ιόνιος Βουλή έξέδιδε τό περιβόη- 
τον ψήφισμα περί τής ίδρύσεως τής 
’Ιονίου ’Ακαδημίας. 'Ο Βρεττανός 
δμως 'Αρμοστής Θωμάς ΜΑΙ- 
ΤΑΑΝΤ, ό Χάρντινγκ τής εποχής, 
άντιδροϋσεν δσον ήδύνατο διά τήν 
ματαίωσιν τής λειτουργίας τού πνευ
ματικού τούτον ιδρύματος. 'Ως άντίρ- 
ροπον των καταχθονίων ενεργειών

τού Μ ΑΙΤΛΑΝΤ, έστάθη ό Μέγας 
φιλέλλην κόμης Φρειδερίκος ΓΚ1Λ- 
ΦΟΡΔ, ό όποιος με άκαταπόνητον 
ενεργητικότητα κατώρθωσε νά πα- 
ρακάμψη τάς άντενεργείας τού Ά ρ -  
μοστού και τήν 17)29ην Μαίον 
1824 νά έπιτύχη τήν επίσημον καί 
πανηγυρικήν (1) λειτουργίαν τής 
’Ιονίου ’Ακαδημίας εις τήν Κέρκυ
ραν. 'Η  ’Ιόνιος ’Ακαδημία έλειτούρ- 
γησεν επί τεσσαράκοντα συναπτά 
έτη από τού έτους 1824 μέχρι τού 
1864, έτους ένσωματώσεως τής 
'Επτάνησον μέ τήν μητέρα 'Ελλάδα.
’Από τού επομένου έτους τής ένώ- 
σεως, ή ’Ιόνιος ’Ακαδημία έκλεισε 
τάς πύλας της, τό πτωχόν 'Ελληνι
κόν Δημόσιον δεν ήδύνατο νά συν
τήρηση δύο Πανεπιστήμια και αυ- 

■ τό έγινε κατανοητόν από τήν 'Επτα
νησιακήν κοινωνίαν χωρίς γογγυ
σμούς καί παράπονα ("Ενωσιν θέ
λωμεν καί χωρίς ψωμί), έκραύγαζον 
οί 'Επτανήσιοι εις τους σκωπτικούς 
’Άγγλους δτι θά δυστυχήσωσιν έάν 
ένωθέοσιν μέ τήν 'Ελλάδα. Αφού  
έπέτυχον τού σκοπού των καί ήνώ-

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΔΟΚΑΝΑΡΗ
Μοιράρχου — Φιλολόγου

θησαν μέ τήν μητέρα πατρίδα, ήσαν 
αποφασισμένοι νά υποστώσιν οίαν- 
δήποτε θυσίαν χάριν τού γενικωτέ- 
ρου συμφέροντος των 'Ελλήνων.

Α Α Α Α Ι  Α Κ Α Α Κ Μ Ι λ !
Προ τής λειτουργίας τής Ίονίου 

’Ακαδημίας, ή 'Επτάνησος κατά τήν 
μακραίωνα νποδούλωσίν της, κάτω 
από τήν Δ)σιν τής Γαληνοτάτης 
Δημοκρατίας τής Βενετίας, έγνοΡ 
ρισε καί αλλας ’Ακαδημίας, (2) ώς 
τήν ( ’Ακαδημίαν των ’ Εξησφαλι- 
σμένων) από τού έτους 1656 μέχρι 
τού έτους 1716, τήν (’Ακαδημίαν 
των Περιπλανωμένων), τήν (’Ακα
δημίαν των Γονίμων) καί τήν (Ίονι- 
κήν ’Ακαδημίαν) των Γάλλων επα
ναστατών κατά τήν β’. Γαλλικήν 
κατοχήν τής 'Επτανήσου. Τά έν λό-
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γω πνευματικά Ιδρύματα καίτοι άνω- 
τέρας πνευματικής καλλιέργειας έ
μειναν κλ.ειστά είς τό ευρύ κοινόν 
και δεν έχουσι νά έπιδείξωσι τίποτε 
τό Ιδιαίτερον είμή μόνον ότι έδιδον 
διέξοδον εις τάς πνευματικός ενα
σχολήσεις μιας άργοσχόλου αριστο
κρατίας. "Αν και ή τελευταία ( ’Ιο
ν ική ’Ακαδημία), παρά τό βραχύ
τατοι’ τής λειτουργίας της, υπό την 
έπίδρασιν των ιδεών τής Γαλλικής 
έπαναστάσεως άπετέλεσε προπαρα
σκευαστικόν βήμα διά την μεγάλην 
πνευματικήν έξόρμησιν τής Ίον ίου 
’Ακαδημίας τοϋ ΓΚΙΛΦΟΡΔ.

Ο Ι Α Ρ Υ Ι Η Ϊ  Τ Η ϊ  I O H I O V  
Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α !

'Ο Κόμης Φρειδερίκος Νόρθ Γκίλ- 
φορδ έγεννήθη εις τό Αονδϊνον την 
9ην Φεβρουάριου 1769, υιός τοϋ 
Λόδου Νόρθ άργότερον Πρωθυπουρ
γόν τής Μεγάλης Βρεττανίας, έλα- 
βεν επιμελημένην μόρφωσιν και έπε- 
δόθη είς την μελέτην τών 'Ελλήνων 
καί Λατίνων συγγραφέων. Γοητευ
θείς από τό κάλλος τής 'Ελληνικής 
άρχαιότητος έκρινεν απαραίτητον

'Η όμορφιά τοϋ Κερκυραϊκοϋ το
πίου είναι δυνατός μαγνήτης γιά κάθε 
έπισκέπτη τοϋ όμορφου νησιοϋ .

νά έπισκευθή τούς τόπους ένθα έλ.αμ- 
ψεν ο 'Ελληνικός πολιτισμός. Πρώ
τος σταθμός τοϋ ταξειδίου του, εν 
έτει 1790 ύπήρξεν ή Κέρκυρα, έν 
συνεχεία έπεσκέφθη την Λευκάδα 
καί την Ιθάκην είς την όποιαν παρέ- 
μεινεν επί έτος καί πλέον, εκεί έμελέ- 
τησε τά ήθη καί έθιμα τών συγχρό
νων τον 'Ελλήνων καί τό σπουδαιό- 
τερον έμαθε την ζωντανήν γλώσσαν 
τοϋ λ.αοϋ. Συνεχίζων τήν περιοδείαν 
του άνά τήν 'Ελλάδα, έπεσκεφθη τήν 
Τίρυνθα, τάς Μυκήνας, τό 'Άγιον 
’Όρος, τήν Σμύρνην, τήν Κύπρον, 
Κων)πολιν καί άλλας 'Ελληνικός 
Χώρας. Έπιστρέψας είς τήν Κέρκυ
ραν άσπάζεται τό’Ανατολικόν ’Ορθό
δοξον Χριστιανικόν Δόγμα. Τό 1815 
μέ τήν υπαγωγήν τής 'Επτανήσου 
είς τήν Βρεττανικήν προστασίαν ο 
Γκίλφορδ συλλαμβάνει τήν ιδέαν τής 
ίδρύσεως Πανεπιστημίου είς μίαν 
τών ’Ιονίων νήσων. Κατ’ άρχήν άπε- 
φασίσθη ή ϊδρυσις τής Ίονίου Α κ α 
δημίας νά γίνη είς τήν ’Ιθάκην, άφ’ 
ενός μέν διά τό ότι εύρίσκεται είς τό 
κέντρον τής 'Επτανήσου, άφ’ ετέ
ρου δε είς τό ότι νέοι εκ τής απέναντι 
Στερεός καί υπολοίπου 'Ελλάδος θά 
ήδύνατο εύχερώς νά φοιτήσωσιν είς 
τό υπό ΐδρυσιν Π  αν επιστήμων. Τό

σχέδιον τοϋτο κατεπολεμήθη άπό τον 
Αρμοστήν Μ ΑΙΤΛΑΝΤ, ό όποιος 
διά στρατηγικούς λόγους δεν ήθελε 
έπ’ ούδενί λόγω είς τήν γειτνιάζου- 
σαν μέ τήν Στερεόν ’Ιθάκην νά ίδρυ- 
θή ή Ίόνιος ’Ακαδημίαν., ’Απώτερος 
σκοπός τοϋ Μ ΑΙΤΛΑΝ Τ ήταν ή 
ματαίωσις τής ίδρύσεως τής Ί ο 
νίου ’Ακαδημίας, άλλά προ τής εμ
μονής τοϋ Μεγάλου φιλέλληνος ΓΚ Ι 
ΑΦΟΡΑ αί άντιδράσεις αϋται παρε- 
κάμφθησαν καί ή Ίόνιος ’Ακαδη
μία, ώς προεξετέθη, ήνοιξε τάς πύ- 
λας της τήν 7)29ην Μαΐου 1824. ’Αλ
λά τό έργον τοϋ ΓΚΙΛΦΟΡΔ είς τον 
όποιον ή 'Επτανησιακή Γερουσία 
έδωσε τον τίτλων τοϋ (’Άρχοντα τής 
’Ακαδημίας) δεν τελειώνει εδώ. 
Κάμνει επιχορηγήσεις έκ τοϋ ίδιον 
αύτοϋ ταμείου είς τό άρτισυσταθέν 
ίδρυμα καί προμηθεύει τά άναγκαι- 
οϋντα διά τήν εύρυθμον λειτουρ
γίαν του μέσα, χορηγεί υποτροφίας 
είς άπορους σπουδαστάς, ενεργεί είς 
τούς διαφόρους φιλελληνικούς συλ- 
λ.όγους τής Ευρώπης καί πλουτίζει 
τήν βιβλιοθήκην (4) τής ’Ακαδη
μίας διά σπανιωτάτων βιβλίων. Τον 
Ιούνιον τοϋ 1827 άναχωρεϊ είς ’Α γ 
γλίαν διά τάς θερινός του διακο- 
πάς, ώς έπραττεν κατ’ έτος, μέ πρά-
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θεσιν είς τάς άρχάς τον Φθινοπό- 
ρον νά έπιστρέψη είς την Κέρκυραν 
και νά έγκατασταθή μονίμως είς αυ
τήν. Δυστυχώς δμως δεν έπέπρωτο 
νά έπανέλθη. Είς το Λονδϊνον έπω- 
χονμενος έψ’ άμάξης πίπτει εξ αυ
τής με αποτέλεσμα νά τραυματισθή 
σοβαρώς καί την 2αν ’Οκτωβρίου
1827 νά άποθάνη. 'Ο θάνατός του 
έλυπησε βαθύτατα όχι μόνον τούς 
'Επτανησίους πού έχανον τον προ
στάτην των αλλά ολόκληρον τον 'Ελ
ληνισμόν τον οποίου τούς υπέρ τής 
ελευθερίας αγώνας είχε διασαλπίσει 
είς ολόκληρον την Ευρώπην.

Ε Ι Ο Λ Μ  Τ Η !  Ι ΟΗ Ι ΟΤ  
Α Κ Α &Η Μ1 Α Σ

Ή  Ίόνιος Ακαδημία περιελάμ- 
βανε τέσσαρας Σχολάς! (5) Την 
Θεολογίαν, την Φιλοσοφίαν, την Νο
μικήν καί την ’Ιατρικήν. Ή  λει
τουργία τής ’Ιατρικής μετά τον θά
νατον τοϋ ΓΚΙΛΦΟΡΔ το έτος
1828 άνεστάλη διά μερικά έτη. Ά ν -  
τιθέτως προσετέθη το Ίεροσπου- 
δαστήριον διά την στελέχωσιν τής 
’Εκκλησίας διά μορφωμένων κλη
ρικών. ’Από τον έτους 1837 λει

τουργεί ή Σχολή τον Πολίτικου Μη
χανικόν. Μεθ’ ού πολύ προστίθεται 
καί Φαρμακευτικόν Σχολεϊον. Ή  
διάρκεια τής φοιτήσεως ώρίσθη τρι- 
ετής δι δλας τάς Σχολάς, πλήν τής 
ΙΑΤΡΙΚΗ Σ ΣΧΟ ΛΗ Σ ήτις ήτα 
πενταετής. Κατά ταντα ή Ίόνιος 
’Ακαδημία περιελάμβανεν άπάσας 
σχεδόν τάς έπιστήμας. Αί παραδό
σεις τών μαθημάτων έγένοντο είς τήν 
'Ελληνικήν γλώσσαν καί τά επιστη
μονικά συγγράμματα τών Καθηγη
τών ή σαν επίσης συντεταγμένα είς 
fΕλληνικήν γλώσσαν.

Ί Ι  λειτουργία τής Ίονίου ’Ακα
δημίας κατά τούς χρόνους τοϋ άπελ- 
λενθερωτικού άγώνος αποτελεί γε
γονός βαρυσήμαντον είς τήν πνευ
ματικήν πορείαν τον άναγεννοομένου 
έθνους καί άπετέλεσε τό πνευμα
τικόν φυτώριον διά τήν στελέχω- 
σιν, ονχί μόνο ν τών σχολείων τον εν 
τώ μεταξύ άπελενθερωθέντος έθνους 
αλλά καί τήν τοιαντην τών υπό τουρ
κικήν κατοχήν 'Ελληνικών περιο
χών. Έ ξ  αυτής προήλθον οι σπου
δαιότεροι Καθηγηταί τοϋ έν έτει 
1837 είς ’Αθήνας ίδρυθέντος ’Εθνι
κού Καποδιστριακοϋ Πανεπιστη
μίου. 'Η  Ίόνιος ’Ακαδημία διεκρί- 
θη είς δλους τούς τομείς τής Έ πι-

στήμης, εκείνη δμως δπου τήν έκα
νε ιδιαιτέρως γνωστήν είς τήν διαμόρ- 
φωσιν τοϋ 'Ελληνικού Διαφωτισμού 
είναι ή φιλολογία. Μέ έπίκεντρον 
τήν Κέρκυραν καί τήν Ίόνιον ’Ακα
δημίαν της έδημιουργήθη ή 'Επτα
νησιακή Σχολή μέ τούς Σολωμικούς 
καί μετασολωμικούς ποιητάς καί 
λογίους οΐτινες άπετέλεσαν τήν γέ
φυραν μεταβιβάσεως τής πνευματι
κής σοφίας τών Ίονίων είς τήν άνα- 
γεννηθείσαν πατρίδα. ’Αλλά περί 
τής 'Επτανησιακής Σχολής καί τής 
προσφοράς ταύτης είς τά Νεοελλη
νικά γράμματα θά άσχοληθώμεν έκ- 
τενέστερον είς έτέραν μελέτην μας.

ΙΙΜΡΙΒΕΝΤΕ! ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ 
THE ΙΟΗΙΟΥ ΑΚΑΑΗΜΙΑΪ

Κατά τον τεσσαροκονταετή βίον 
της ή Ίόνιος ’Ακαδημία έγνώρισε 
σειράν σοφών Πανεπιστημιακών δι
δασκάλων οΐτινες έχάραξαν τήν πνευ
ματικήν πορείαν τοϋ έθνους. Τάς δια
φόρους κατά Σχολήν έπιστήμας έδί- 
δαξαν έν συνόλω πεντήκοντα είς 
(51) Καθηγηταί. (6) Άνάμεσά τους 
ξεχωρίζουν διά τήν πνευματικήν 
των ένέργειαν καί τήν σοφίαν τής

Μιά όίποψις τής ωραίας πό- 
λεως τής Κέρκυρας δπου ή 
πολιτιστική άνάπτυξις τών 
κατοίκων της άποτελεϊ παρά- 
δοσι αιώνων .
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Στό περιβάλλον μας συνηθίζουμε τά πάντα. Δέν μας έντυπωσιά- 
ζει ή μεγάλη κίνησις καί οΐ συνάνθρωποι, πού χωρίς λόγο πολλές φο
ρές, είναι βιαστικοί.

Τά αυτοκίνητα είναι πολλά καί δέν προλαβαίνουμε νά χορτάσου
με μέ τό μάτι τά διαστημικά .

Τό ένδιαφέρον μας έξαντλεϊται άποκλειστικά , στά δικά μας μι- 
κρά η μεγάλα άνώνυμα προβλήματα. *Εάν κάποιος μάς άπασχολήσει, 
ή μάς παρατηρήσει δυσανασχετούμε, βρίσκουμε άμέσως τήν έξυπνη 
δικαιολογία καί φεύγουμε μέ ειρωνικό μειδίασμα, δηλαδή νικηταί.

"Οταν μάλιστα ή παρατήρησις προέρχεται άπό Τροχονόμο, τότε 
ή άντίστασίς μας μεγαλώνει. Πιστεύουμε δτι πρέπει όπωσδήποτε νά 
βρούμε τήν δικαιολογία. Νά προβάλουμε τούς τίτλους μας, δχι γιά 
νά μή ύποστοΰμε, κατά τούς ισχυρισμούς μας, τις συνέπειες, αλλά 
γιά νά άποδείξουμε δτι ό Τροχονόμος είχε άδικο .

"Ολα αύτά συμβαίνουν κάθε μέρα . ’Αλλά κάποτε σάν βρεθούμε 
μόνοι μας στόν μακρυνό άτέλειωτο δρόμο τά πράγματα άλλάζουν .

Αύλακώνοντας τόν δρόμο, στις πεδιάδες, ή στά βουνά ή ήσυχία 
σιγά -  σιγά μάς τρομάζει.

’Ελέγχουμε τό αύτοκίνητο καί άναπτύσουμε ταχύτητα. "Υστερα 
άπό λίγες ώρες ταξίδι δέν έντυπωσιαζόμαστε άπό τή φύση . Θέλουμε 
νά φθάσουμε άμέσως . ’Εάν είναι καί νύκτα οί δυσκολίες είναι περισ
σότερες .

Τό σκοτάδι, οι θάμνοι, τά δένδρα μάς άπειλοΰν , δλα μάς έλέγ- 
χ ο υ ν .

Έ τσι ταξιδεύοντας μόνοι περνούν πολλές σκέψεις, ίσως καί φό
βοι .

ΟΙ τελευταίοι δμως διαλύονται προτού σχηματισθοΰν.
"Ενα λευκό αύτοκίνητο, μιά μοτοσυκλέττα καί οί Τροχονόμοι 

Χωροφύλακες περιπολούν συνεχώς στόν δρόμο .
Μοιάζουν σάν φύλακες άγγελοι.
Σέ μακρυνό ταξίδι χωρίς νά τό καταλάβω σταμάτησα μέ μεγάλη 

ευγένεια καί τόνο φιλίας σέ ένα σημείο τού δρόμου πού είδα ένα περι
πολικό . Δέν ήταν ειδικός χώρος, ούτε υπήρχε ιδιαίτερος λόγος.

Στήν δίνη τών σκέψεων ή συνάντησις μέ τόν Τροχονόμο Χωροφύ
λακα μού έδωσε θάρρος, σιγουριά . Τόν ευχαριστώ θερμ ά ...

διδασκαλίας των άνά τό Πανελλή
νιον τά ονόματα τών Π. Βράϊλα 
Άρμένη, Α. Κάλβον, Κ. Άσωπίου, 
Θ. Φαρμακίδον, Ν. Δελβινιώτου, 
Νεοφ. Βάμβα, I. ΟΙκονομίδον,
I. Καρανδηνοϋ, X. Πρεπεντέρη. Χρ. 
Φιλητά, Κ. Σακελλαροπούλου, Κων) 
σταντίνον Ζαβιτζιάνου, Αθανασίου 
Πολίτου καί Φωτίου Κάντα ή Παπα- 
φωτιου. Κύριον χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα τών διαπρεψάντων εις τήν 
επιστήμην άνδρών ύπήρξεν ό άγνός 
ιδεαλισμός, ή πίστις εις τήν πατρί
δα, τήν θρησκείαν καί τά ιδανικά 
τοϋ ' Ελ,ληνικοϋ έθνους. Τό πέρασμα 
τοϋ χρόνου δέν έστάθη ικανόν νά 
σκεπάση διά τής λήθης τό πρωτοπο
ριακόν έργον τών άρχιτεκτόνων τοϋ 
Νεοελληνικού Μεγαλείου. "Οσον πα
ρέρχονται οι καιροί καί τό έθνος ωρι
μάζει πνευματικώς τόσον περισσό
τερον αναγνωρίζεται ή συμβολή καί 
τό έργον τών διδασκάλων τής Ίο-  
νίου ’Ακαδημίας εις τήν πνευματι
κήν άναγέννηαιν τοϋ Νέου Ελληνι
σμού.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗ Ι ΑΚΑΑΗΜΙΑΙ 
Ε Ι !  ΙΑ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διά νά κατανοήσωμεν καλύτερον 
τό έργον καί τήν προσφοράν (7) τής 
Ιονίου Ακαδημίας εις τήν άναγεννη- 

θεϊσαν πατρίδα είναι απαραίτητον 
νά κάμνωμεν μίαν σύντομον ανα
δρομήν εις τό πνευματικόν κλίμα 
τών Ίονίων Νήσων τοϋ τέλους τοϋ 
18ου καί τών αρχών τοϋ 19ου αίώ- 
νος, έτι δέ καί παλαιότερον. Είναι 
γνωστόν ότι ή Βυζαντινή πνευματική 
κληρονομιά διά τών νήσων τοϋ Α ι
γαίου, τής Κύπρου καί τής Κρήτης 
περιήλ,θεν εις τά 'Επτάνησα μετά 
τήν πτώσιν τοϋ Μεγάλου Κάστρου (8) 
('Ηρακλείου) τό έτος 1669. Είναι 
επίσης γνωστόν ότι ή ’Ιταλική άνα- 
γέννησις συνετελέσθη κάτω άπό τήν 
επιδρασιν τών 'Ελλήνων λογιών οί- 
τινες κατέφευγον εις τήν ’Ιταλίαν 
φεύγοντες τήν τουρκικήν δουλείαν 
μετά τήν πτώσιν τής Βασιλευούσης.
Η  υπαγωγή τών ’Ιονίων νήσων ύπό 

τήν Δ)σιν τής Γαληνοτάτης Δημο
κρατίας τοϋ 'Αγίου Μάρκου τής Βε
νετίας μέ τάς ίδιαζούσας σχέσεις 
κτήσεων καί Μητροπόλεως έπέτρε- 
πεν εις τούς "Ελληνας κατοίκους νά 
διατηρήσωσιν τό έθνικόν καί θρη
σκευτικόν των φρόνημα άναλλοίωτον 
καθ’ όλους τούς αιώνας τής Βενετι
κής κυριαρχίας. ’Ιδιαιτέρως πρέπει 
νά τονισθή ότι ή Βενετική Διοίκησις 
προς τό ίδιον αυτής συμφέρον, ώς

Δημοκρατία ’Εμπόρων, ένδιεφέρετο 
βραχυπροθέσμως μόνον διά τήν είσ- 
πραξι τών φόρων καί τήν έμπέδοσιν 
τής τάξεως καί ασφαλείας εις τάς 
νήσους. Προς τόν σκοπόν τούτον 
ήσκησεν άνεξήθρησκον πολιτικήν καί 
δέν κατεπίεσε τό έθνικόν καί θρη
σκευτικόν φρόνημα τών κατοίκων. 
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ό 'Ελληνικός 
’Ορθόδοξος Κλήρος ήδυνύ]θη νά πο- 
δηγετήση τόν 'Επτανησιακόν λαόν 
καί νά διαφνλάξη άμόλυντον τήν 
έθνικοθρησκεντικήν του ύπόστασιν. 
'Ως παρακαταθήκη τής Βυζαντινής

κληρονομιάς καί ώς άπόρθητον (10) 
Κάστρον τοϋΒνζαντινοϋ' Ελληνισμού, 
έναντι τών Μωαμεθανών, ή 'Επτά
νησος έδέχθη εις τό έδαφος της άπό 
τούς πρώτους ήδη χρόνους τής άλώ- 
σεως σημαινούσας Βυζαντινός οικο
γένειας καί προσωπικότητας τών 
γραμμάτων καί τής ’Επιστήμης οι- 
τινες διεφύλαξον τήν Μεγάλην πνευ
ματικήν παράδοσιν τοϋ Βυζαντινού 
'Ελληνισμού. Δ ι όλους αυτούς τούς 
λόγους καί δι άλλους γενικωτέρους 
ή κοινωνική δομή τής 'Επτανησια
κής κοινωνίας παρουσιάζει ίδιομορ-
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Έπτανησίους είς αναβρασμόν. Ή  
έκρηξις τής 'Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως συνετάραξεν έτι περισσότερον 
τήν 'Επτανησιακήν κοινωνίαν. 'I I  
πνευματική ώριμότης τοϋ λαού της 
καί τό όραμα τής εθνικής άποκατα- 
στάσεως, όλων των 'Ελλήνων, έφαί- 
νετο πλέον έγγίζονσα πραγματικό- 
της. 'Ο από άκρου είς άκρον τής 'Ελ
λάδος άγωνιζόμενος διά τήν ελευθε
ρίαν του 'Ελληνισμός, καθημαγμέ- 
νος από τον θετή απελευθερωτικόν 
αγώνα, ειχεν άνάγκην πνευματικής 
καθοδηγήσεως. Είς μίαν δεδομένην 
ιστορικήν στιγμήν, ή 'Επτανησιακή 
κοινωνία μέ τήν ’Ιόνιον ’Ακαδημίαν 
της, είς εν ύψηπετές πνευματικόν 
ξετίναγμα, προσέφερεν είς τον νεώ- 
τερον, Ελληνισμόν ό,τι τοϋ έχρειά-

ζετο διά να άναπτυχθή πνευματικώς 
και έκπολιτιστικώς. ’Άνευ τής 'Επτά 
νησιακής προσφοράς τό 'Ελληνικόν 
έθνος θά ήταν αδύνατον νά όρθοπο- 
δήση καί νά άκολονθήση τον σωστόν 
δρόμον των μεγάλων πραγματοποιή
σεων. Σήμερον, 110 έτη μετά τήν 
κατάργησιν τής Ίονίου ’Ακαδημίας, 
στρεφόμενοι προς τό ένδοξον παρελ
θόν των Ίον ίων, διαπιστώνομεν ότι 
ολόκληρον τό οικοδόμημα τον πνευ
ματικόν μας πολιτισμού έχει σφρα
γίδα 'Επτανησιακήν.

Δεν θά ήταν καθόλου υπερβολή, 
εάν λεχθή, ότι όσα χρεωστεί ό σύγ
χρονος πολιτισμός είς τήν άρχαίαν 
'Ελλάδα, άλλα τόσα χρεωστεί ή 
σύγχρονος 'Ελλάς είς τά επτά νησιά 
τοϋ ’Ιονίου.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

φίας συνισταμένας είς τήν Βυζαντι
νήν παράδοσιν καί είς τήν έπίδρασιν 
των γειτονικών ’Ιταλικών κρατιδίων.

'Ο αντίκτυπος τοϋ Ίταλικοϋ Δια
φωτισμού μέ τήν παλίρροιάν του 
σαρώνει κυριολεκτικώς τά 'Επτά
νησά. Νέοι έξ όλων τών Ίονίων νή
σων μεταβαίνουσιν είς τήν ’Ιταλίαν 
δι άνωτέρας σπουδάς, έπιστρέφο- 
ντες είς τήν πατρίδα των γίνονται 
κοινωνοί τοϋ άναγεννητικοϋ πνεύ
ματος τής ’Ιταλίας καί φορείς νέων 
προοδευτικών ιδεών. Διάσημοι ’Ιτα
λοί άνωτέρας μορφώσεως καί παι
δείας ως Διοικητικοί υπάλληλοι τής 
Βενετικής Δημοκρατίας εγκαθί
στανται δριστικώς είς τά 'Επτάνησα, 
συν τή παρόδω τοϋ χρόνου εξελληνί
ζονται καί ένισχύεται οϋτω τό πνευ
ματικόν ύπόβαθρον τής 'Επτανησια
κής κοινωνίας. 'Υπό τοιαύτας συν- 
θήκας είναι εννόητον διατί ή 'Επτά
νησος από τάς άρχάς τοϋ 16ου αίώ- 
νος άρχίζει νά παρουσιάζη σημεία 
τινά πνευματικής άνθίσεως καί νά 
άναδεικνύη διάσημους διδασκάλους. 
’Ήδη από τοϋ τέλους τής 15ης καί 
τών αρχών τής 16ης εκατονταετη
ρίδας παρουσιάζονται μορφαί φωτι
σμένων διδασκάλων ώς οί, Δεκάδυος, 
Πολυλάς, Άκτιακός, Διπλοβατά- 
τζης, Τριβώλης, Λεονάρδος καί ’Α 
λέξανδρος Φόρτιοι, Νικόλαος Σο
φιανός - d συντάξας τήν πρώτην 
γραμματικήν τής Δηιιοτικής γλώσ- 
σης - Καρτάνος, Νίκανδρος Νούκιος, 
Άνδρέας Μάρμορας καί μία σειρά 
άλλων πνευματικών ανθρώπων μέ
χρι τής έμφανίσεως τών Ευγενίου 
Βουλγάρεως, Νικηφόρου Θεοτόκη 
καί τών άκολουθησάντων αυτούς 
Σολωμοϋ, Κάλβου καί λοιπών λο
γιών τής 'Επτανησιακής Σχολής. 
Τοιαύτη ήτο ή πνευματική κατάστα- 
σις εν Έπτανήσω μέχρις τής Γαλ
λικής Έπαναστάσεως. 'Ο αντίκτυ
πος έκ τής Γαλλικής Έπαναστάσεως 
ύπήρξεν άμεσος. 'Έως τότε οί'Επτα- 
νήσιοι έξεδήλωνον τήν εθνικήν των 
αντίθεαιν προς τήν Βενετικήν Δε
σποτείαν μέ τήν μορφήν κοινωνικο- 
πολιτικών αγώνων, είς τό βάθος 
όμως τών αγώνων αυτών ύπέβοσκεν 
άκρος εθνικισμός, ό όποιος έξεδηλώ- 
θη μετά τήν κατάλυσιν τής Βενετι
κής Δημοκρατίας από τήν σπάθην 
τοϋ Κορσικανού Στρατηλάτου. Τό
τε, διά πρώτην φοράν, έτέθη ενώπιον 
τοϋ Επτανησιακού λαοϋ τό θέμα τής 
εθνικής του άποκαταστάσεως. Αί 
ζυμώσεις πού έπηκολούθησαν τήν 
πτέϋσιν τοϋ Ναπολέοντος καί τήν 
υπαγωγήν τής Έπτανήσου υπό τήν 
’Αγγλικήν προστασίαν έκράτει τούς

1. Περί τών εγκαινίων τής Ίονίου 
•Ακαδημίας, βλέπε, α) Α.Μ. Ίδρωμένου, 
’Αττικό Ήμερολόγιον 1874 σελίδες 215 
217 καί β) Α. Παπαδοπούλου — Βρετοϋ, 
Βιογραφικά Ιστορικά κ.λ.π. Αθήναι 
1846 σελίς 83.

it
2. Περί τής λειτουργίας άλλων Άκα- 

δημιών α) Μ.Α. Μουστοξύδου, Ιστορικά 
καί Φιλολογικά Άνάλεκτα τόμος Πρώτος 
Κέρκυρα 1872 σελίδες 2 x.L β) Α.Μ. 
Ίδρωμένου, περί τής έν ταϊς Ίονίοις 
νήσοις έκπαιδεύσεως άπό τής εις τους 
Ενετούς ύπαγωγής μέχρι τής Εθνικής 
αύτών άποκαταστάσεως, Ά ττ. ΊΊμερο- 
λόγιον Άθήναι 1874 σελίδες 203 κ.έ.

&
3. Βιογραφικά τοϋ Γκίλφορδ εύρίσκο- 

μεν α) Α. Παπαδοπούλου—Βρετοϋ ένθ’ 
ανωτέρω καί β) Γ. Προσαλενδου, Γυιλ- 
φορδ ιδρυτής τής Ίονίου ’Ακαδημίας, 
έν Κερκύρα 1879, σελ. 45.

&
4. Δυστυχώς ή Βιβλιοθήκη τής Ίονίου 

’Ακαδημίας έγένετο παρανάλωμα πυρος 
το Φθινόπωρον τοϋ 1943 κατά την διάρ
κειαν Βομβαρδισμού τής Πόλεως Κερ- 
κύρας ύπό τής Γερμανικής ’Αεροπορίας. 
Διευκρινίζεται δτι μετά τήν συνθηκολό- 
γησιν τής Ιταλίας τό Φθινόπωρον τοϋ 
1943, τά είς Κέρκυραν έδρεύοντα Γερμα
νικά στρατεύματα προσεβλήθησαν αιφνι
διαστικούς καί παρεδόθησαν άνευ αντι- 
στάσεως. Έν συνεχεία οί Γερμανοί ανε- 
λαβον επιχειρήσεις έπανακαταλήψεως τής 
Κέρκυρας. Συνεχείς άποτυχίαι τών Γερ
μανών νά έπιτύχωσιν άπόβασιν εις τ̂ην 
Κέρκυραν ειχεν ώς άποτέλεσμα τήν άνα- 
στολήν τών άποβατικών έπιχειρήσεων 
καί τον έξαναγκασμόν είς παράδοσιν τών 
κατοίκων διά τών συνεχών βομβαρδισμών. 
Κατά τήν διάρκειαν τών φοβερών αύτών 
βομβαρδισμών ή Πόλις τής Κέρκυρας 
μετεβλήθη είς έρείπια, μεταξύ τών άπο- 
τεφρωθέντων κτιρίων ύπήρξεν καί το 
ιστορικόν κτίριον είς ό έστεγάζετο ή 
Βιβλιοθήκη τής Ίονίου ’Ακαδημίας.

5. Περί τής λειτουργίας τών Σχολών 
τής Ίονίου ’Ακαδημίας, βλέπε, Κ. ΔΙΑ
ΜΑΝΤΗ, ή Ίόνιος ’Ακαδημία τοϋ ΓΚΙΛ- 
ΦΟΡΔ, Περιοδικόν Ελληνική Δημιουρ
γία τεΰχος 31)1949 σελίδες 723—741.

it
6. Πλήρη κατάλογον τών διδαξάντων 

είς τήν Ίόνιον ’Ακαδημίαν Καθηγητών 
δίδει ό Γεράσιμος I. Σαλβάνος Περιοδικόν 
'Ελληνική Δημιουργία ένθ’ άνωτερω σε
λίδες 776-801.

k
7. Περί τής Επτανησιακής προσφο

ράς βλέπε α) Επτανησιακά Μελετήματα, 
Γ.Θ. ΖΩΡΑ, Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών Σπουδαστήριον Βυζαντινής καί 
Νεοελληνικής Φιλολογίας τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών, τόμος Α, ’Αθήναι 1960 
καί β) Γ. Θεοτοκά, ή Επτανησιακή. Κοι
νωνία, Περιοδικόν Νέα Εστία τεϋχος 
899)1964, σελίδες 48—50.

8. Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΥ «ΟΙ 
ΙΟΝΙΟΙ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» περ. 
Νέα Εστία ένθ’ άν. σελίδες 51 κ.ε.

•St
9. Περί τής διατηρήσεως τοϋ έθνικο-

θρησκευτικοΰ φρονήματος τών Επτανη- 
σίων βλέπε α) Άνδρέα Μ. Ίδρωμένου 
«Συνοπτική Ιστορία τής Κέρκυρας» εν 
Κερκύρα 1895 καί β) Ν. Δοκανάρη 
«Ληστρικαί έπιδρομα τών Τούρκων εις
τά Νότια Παράλια τής Κέρκυρας».
Περιοδικόν ’Ηπειρωτική Έστια, τεϋχος 
259—260)1973 σελίδες 627, 635 παρ. 3 
καί 636 παρ. 5.

k
10. Περί τής ένεργοϋ συμμετοχής τών

Έπτανησίων είς τήν παρεμποδισιν τού
Το ιρκικοϋ επεκτατισμού προς τήν Ιτ α 
λίαν, βλέπε, Κ. Καιροφύλα, ή Επτάνησος 
ύπό τούς Βενετούς, Άθήναι 1942, σελις 
135. *

11. Βλέπε σχετικώς, Γ.Θ. ΖΩΡΑ- 
Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου «Έπτανησια, 
κά Μελετήματα» ένθ’ άνωτέρω.
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Ή Θ η  κ α ί  έ θ ι μ α

μένα «Σουλιμοχώρια».Τό αποδίδουν παιδιά σχολικής η
λικίας,τά χαράματα τήςπαρασκευής ή τοϋΣαββάτου,προ 
τής καθαράς Δευτέρας.’Αξίζει ακόμη να σημειωθή, δ,τι 
διά την πραγματοποίησίτου συμβάλλουν και δλοιοί νοικο- 
κυραίοι κάθε χωριοϋ, άφοϋ ανεξάρτητα από την οικονο
μική τους κατάστασι, έστω και μέ δανεικά τά αναγ
καία, φροντίζουν μέ ιδιαίτερη ευαισθησία νά έχουν κά
νει τις απαραίτητες προετοιμασίες γιά νά υποδεχθούν 
καλόκαρδα την ομαδα των μικρών που τό ενσαρκώνουν.

Αλλα ας μη σάς κουράζω άλλο μέ την προεισα- 
γωγή.

Καιρός είναι στη συνέχεια, νά μεταφερθώ νοερά στο 
χωριό μου, νά μεταμορφωθώ σέ δωδεκάχρονο παιδί γιά 
νά σάς διηγηθώ σκηνές από εκείνο τό έθιμο δπως τότε 
που το ζοϋσα καί δπως προ ημερών τό άναπόλ.ησα.

Βέβαια ξέρω, πώς δέν θά μπορέσω νά σάς κάνω νά 
αισθανθήτε δμοια μέ εμέ, ούτε νά ζήσετε φανταστικά 
έστω γιά λίγο τό άγριο εκείνο περιβάλλον τοϋ χωριοϋ 
μου που τό σκοτάδι τής νύχτας τοϋ επαυξάνει τό μυ
στήριον.

Ενα μυστήριο πού ή παιδική ηλικία τό χειροτερεύει 
αφοϋ βλ,επει τα φαλακρά βουνά τής Μάνης πού τό περι- 
τρυγυρίζουν σαν θεόρατους γίγαντες, τό κελάρισμα τοϋ 
νεροϋ στις ρεματιές και τό σφύριγμα τοϋ βοριά καθώς 
κουνάει τά δένδρα, σάν κρότους άπό χορούς πού σέρ
νουνε οι νεράιδες και οι βρυκόλακες καί τούς κορμούς 
τών δένδρων σάν δράκοντες έτοιμους νά μπερδευτούν 
στά πόδια σου.

Μα πιο πολύ νομίζω δέν θά μπορέση κανείς σας 
να καταλάβη τις τρίχες του νά σηκώνονται στο 
δέρμα του, δπως εμένα αυτή τή στιγμή, καθώς άντι- 
λαμβανομαι στο πρόσωπό μου νά σέρνουνται άπαλά 
τα ροζιασμένα χέρια τής μάννας μου καί στά αν-

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΣΙΑΔΑΜΗ 
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

ΥΠ ΑΡΧΟ ΥΝ ΣΤΙΓΜ ΕΣ πού ή σκέψι μας, σάν α
στραπή ξεσχίζει τά μαύρα τοϋ παρελθόντος σύννεφα, γιά 
νά χωθή άδιάκριτα στής λησμοσύνης τον καιάδα, προ- 
κειμένου νά μάς φέρη μπροστά σέ γεγονότα καί σκηνές 
πού ό παμφάγος χρόνος δέν κατώρθωσε ακόμη οριστικά 
νά εξαφάνιση άπό τήν μνήμη μας.

Σέ μιά τέτοια στιγμή βρέθηκα προ καιρού, δταν ά- 
νεπάντεχα άντίκρυσα στο ημερολόγιό μου τήν λ έξι ψυ- 
ψοσάββατο.

Τότε, φτερούγησε ξαφνικά ή σκέψι μου, έχασα τήν 
αίσθησι τοϋ τόπου καί τοϋ χρόνου, ξέχασα τις σκοτού
ρες πού μέ πολιορκούσαν βασανιστικά καί ώδηγήθηκα 
νοερά, μακρυά στά παιδικά μου χρόνια γιά νά ζήσω σάν 
σέ δνειρο, σκηνές άπό ένα έθιμο πού μέ λαχτάρα καρ
τερούσα νάρθη κάθε χρόνο, σάν ήμουνα παιδί. Είδα άλή- 
θεια μπροστά μου. δπως τότε, όλα εκείνα τά σπίτια πού 
τώρα μεταβάλλονται σέ χαλάσματα καί δλα εκείνα τά 
πρόσωπα, πού άλλα φύγανε γιά τό παντοτεινό καί άγύ- 
ριστο ταξίδι καί άλλα έχουν σκορπίσει σέ ό'λα τά σημεία 
τής γής, γυρεύοντας μιά καλλίτερη ζωή.

Τό έθιμο αυτό, πού τόσο νοσταλ^γικά άναπόλησα σέ 
κάθε λεπτομέρεια, καί πού νομίζω πώς είναι άγνωστο 
στο πλωτύτερο ελληνικόν κοινό, σπάνιο εις τό είδος του, 
ασυνήθιστο καί Ισως μοναδικό εις τον τόπον μας, θά 
προσπαθήσω εδώ νά περιγράφω, μέ τήν ελπίδα νά δώ
σω τό ερέθισμα μιάς άλλης προσπάθειας εις κάποιον 
άλιλον καταλΑηλότερον έμοϋ νά το φωτίση περισσό
τερον.

Ή  άρχή του , φαίνεται πώς χάνεται στά βάθη τοϋ 
μεσαιώνα.

Λέγεται «ψ υ χ ο ϋ δ ε ς», άντί προφανώς τοϋ όρ- 
θοϋ ψυχούλες, άφοϋ σέ αυτές άναφέρεται.’Από δσα γνω
ρίζω, συνηθίζεται άκόμΐ] σέ ώρισμένα χωρία τής όρει- 
νής Τριφυλίας καί είδικώτερα εις τά έξ αυτών έπιλεγό-
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τιά μου να άντηχή ακόμη ό απόηχος τής γλυκείας 
φωνής της, όταν μέσα σέ εκείνη τη χειμωνιάτικη νύ
κτα, πριν καν χαράξει ή ημέρα πάσχιζε παρακαλετά 
νά μέ ξνπνήση μέ τούτα δω τα λόγια:

«Θανάση σήκω, φώτισε. Σήκω παιδάκι μον κον
τεύει νά χαράξη, σήκω γιατί μοϋ φαίνεται orι είναι 
έτοιμα ούλα τά παιδιά τον χωριού». Καί όσο εγώ νω- 
χελικά γύριζα την πλάτη μον γιά νά άπαλλαγώ από 
τις ενοχλήσεις της, κερδίζοντας όσο μπορούσα χρόνο, 
τόσο αυτή προσπαθούσε νά μέ ρίξη στο φιλότιμο, ξανα- 
λέγοντάς μου: «Σήκω ρέ άγλύκατο, σήκω σού λέω, 
θά βαρνγωμίσουν οί ψυχές των πεθαμένων μας μέ 
αύτά σου τά ήνάτια. Σήμερα περιμένουν οί ψυχούλες 
τους νά χαρούνε». Αλλά, ότι δέν κατάφερναν τά λό
για της αύτά, το κατάφερε ένας κρότος από μιά άση- 
μοκουμπούρα πού έπεσε στήν απέναντι γειτονιά, στά 
άργυρέίκα όπως τήν λέγανε. Αυτό τό μπουούμμμ, 
έκοψε απότομα τής νύκτας τήν βουβαμάρα. Κατετά- 
ραξε ανθρώπους καί ζωντανά καί έδινε τό σύνθημα τού 
γενικού ξεσηκωμού. ’Επακολούθησαν απανωτοί κρό
τοι από όλα τά σημεία τού χωριού λές καί τόζωναν 
χιλιάδες πολιορκηταί, καθώς όλοι περίμεναν τό σύνθη
μα τού προσκλητηρίου, γιά νά καταστήσουν, θορυ- 
βωδώς μέ καρυοφύλια, μπιστόλες, κοντάκια καί αυτο
σχέδια βαρελώτα, γνωστή, τήν έτοιμότητά τους. Σέ 
λίγο, τά ποδοβολητά, οί φωνές, τά φανάρια πού χρησι
μοποιούντο γιά νά πάμε στο προκαθωρισμένο σημείο, 
τά γαυγίσματα των σκύλων, τά χεμετρίσματα των 
αλόγων καί ό απόηχος των τροκανιών από τό πρόγ- 
γισμα τής στάνης, έσμιγαν καί συνέθεταν μιά ιδιόρ
ρυθμη μουσική μελωδία καί μιά εικόνα πού δύσκολα 
μπορεί νά άποδοθή στον παλμογράφο τού ενθουσιασμού 
καί τής χαράς μας.

Πότε επέταξα τήν μπαν „ ανία πού μού κρατούσε 
ως τότε ζεστασιά, πότε ντύθηκα καί πότε βρέθηκα 
στον πλάτανο τού Λούλε, κρατώνας παραμάσκαλα 
ένα σακκούλι, ούτε πού τό κατάλαβα. ’Εκεί λοιπόν 
ήσαν συγκεντρωμένα καί τά άλλα παδιιάτής παρέας 
καί κατάστρωναν τά σχέδια τής έπικειμένης έξορμή- 
σεως, δηλαδή, από πού θά άρχίζαμε και πού θά τελει
ώναμε, ποιο σπίτι θά ήταν έτοιμο νά μάς δεχθή πολύ 
πρωί καί ποιο αργότερα.

Τό Ιδιο συνέβαινε στήν Αάκκα τού Ά δάμ—γιάννη, 
στά Άργυρέίκα, στά Μανετέϊκα, στά Λαμπρακέίκα 
καί στά. Κωνσταντινιδέϊκα, όπου είχαν όρισθή ση
μεία συναντήσεως συντροφιών άλλων παιδιών. Μετά 
από αύτά καί τή διαπίστωσι ότι ήμαστε όλοι παρόντες, 
πήραμε τό δρόμο γιά τά σπίτια πού είχαμε προκαθο
ρίσει γιά νά πούμε τις ψυχούδες.

Ή  αρχή έγινε από τό σπίτι τού «Κωσταντι- 
τάση» όπως τό έλεγαν. ’Από τον θόρυβο καί τήν όχλα- 
γοή πού κάναμε ροβολώντας προς τά εκεί. Ή  κυρά 
Παρασκευή ήταν κιόλας εις τήν εμπατή τού σπιτιού 
καί πριν κτυπήσουμε τήν πόρτα της, είχε ανοίξει 
καί καλωσυνάτα μάς καλοσώριζε καί μάς εϋχετο χρό
νια πολλά. Σέ λίγο μάς ώδήγησε στήν κουζίνα όπου 
είχε κάμει τις σχετικές ετοιμασίες. Καθώς έτρεμο- 
κουκουράγαμε όλοι από τό κρύο, βρήκαμε γιά λίγο 
αποκούμπι στο παραγώνι, όπου ή καλοταίσμένη από 
χοντρά κούτσουρα φωτιά θέρμαινε τον γύρω χώρο. 
Στο μεταξύ ή κυρά Παρασκευή έβαλε ένα σοφρά στή 
μέση τής κουζίνας, τοποθέτησε επάνω του ένα πιάτο 
μέ κόλυβα άγλυκα, άλλο μέ μιά μεγάλη λαγάνα πού 
τή λέγαμε ψυχούδα καί ένα άλλο μέ συκοκάρυδα. Σαν

καταλάβαμε ότι τά πάντα ήσαν έτοιμα αφήναμε τήν 
φωτιά, έκάναμε ένα κύκλο γύρω από τό σοφρά καί 
άρχίζαμε δυνατά νά λέμε σάν σέ χορό αρχαίας τραγω
δίας, τούς εξής στίχους:

«Τούς ξέραμε, δέν τούς ξέραμε Θεός σχω-
ρέστους»,

«Τούς περσυνούς, τούς φετεινούς τούς άλη- 
σμονισμένους, Θεός σχωρέστους.

Πάππων—προσπάππων, γονέων προσγονέων,
Θεός σχωρέστους

Τούς ξέρουμε δέν τούς ξέρουμε, Θεός σχω
ρέστους».

Μετά από αυτή τήν τόσο παράξενη μά καί γεμάτη 
νόημα παράκλησί μας προς τό Θεό, γιά τις ψυχές 
πού είχαν χαθή από κάθε σπίτι, πού λέγαμε τρεις 
φορές. 'Ο άρχηγός τής όμάδος, έπαιρνε από τό σοφρά 
τήν λαγάνα. ”Εκανε επ’ αυτής τό σημείο τού σταυρού 
μέ τό σουγιά του, τήν έκοβε στά δύο καί εν συνεχεία 
βοηθούμενος άπό τό συναρχηγό του, τήν έμοιράζανε 
σέ μικρότερα κομμάτια εις όλους μας υπολογίζοντας 
υστερόβουλα νά μείνη δι αυτούς τό μεγαλύτερο.

’Ακολούθως, έμοίραζαν τά συκοκάρυδα καί προτού 
φύγουμε άπό αυτό τό σπίτι, αφού ευχόμαστε τά χρό
νια πολλά ατούς νοικοκυραίους, έπαίρναμε όλοι στά 
χέρια μας, άπό τά άγλυκα σπυρινά πού είχε άφήσει 
στο τραπέζι ή κυρά—Παρασκευή καί τήν ρωτούσαμε 
πιά χωράφια θέλει νά ονοματίσουμε. ’Εκείνη έλεγε 
λ.χ. τήν Κρύα—βρύση καί τήν Κόπιτσα. Τότε, 
ένα—ένα τά παιδιά πού έβγαίναμε έξω άπό τό σπίτι, 
πετούσαμε ψηλά στον ουρανό τά κόλυβα καί λέγαμε: 
«Τόοοσο ψηλά νά πάη τό μπόι στο γέννημα τής Κό
πιτσας καί τής Κρύας—Βρύσης».

ΤΗταν κι αυτή, μία άκόμη παιδική παράκλησί 
καί ευχή γιά πλούσια σοδειά άπό τά μεγαλύτερα χω
ράφια πού είχαν σπαρμένα εκείνη τήν χρονιά, αυτοί οί 
άπλοϊκοί συγχωριανοί μου.

Ή  αυτή διαδικασία έλάμβανε χώρα σέ όλα τά 
σπίτια πού πηγαίναμε, γιά νά τελειώση αυτό τό μι
κρό πανηγύρι πού γέμιζε τήν καρδιά μας χαρά, όχι 
διότι πολυκαταλαβαίναμε τότε τή σημασία αυτού 
τού εθίμου, άλλά διότι είχαμε τήν ευκαιρία νά γεμί
σουμε τό σακκούλι μας φρεσκοζυμωμένο καί περα
σμένο άπό τήν ψιλή χρισάρα ψωμί, ώς επίσης, μέ 
σύκα, καρύδια, λαλαγγίδες, καί άλλα.

Τήν επομένη, άρχιζαν οί επιμνημόσυνες δεήσεις 
μέ καθολική συμμετοχή όλων τών συγχωριανών μου, 
στά μνήματα (νεκροταφεϊον) καί στήν ’Εκκλησία 
τού χωριού.

’Αλλά σέ αύτά είχαν τον λόγο οί μεγάλοι όπως 
συμβαίνει σέ παρόμοιες τελετές σέ όλα τά διαμερί
σματα τής Πατρίδος μας.

Καί ενώ εδώ τελειώνει ξαφνικά ή άναπόλησι καί 
ή μεταμόρφωσί μου, στήν ψυχή μου άναβλύζει κάποια 
πίκρα γιατί άπό τήν ξέφρενη καί εγωκεντρική ζωή 
μας χάνονται διαρκώς αυτές οί γεμάτες άνθρωπιά 
συνήθειες. Αυτές οί παραδόσεις πού έδιναν στον άνθρω
πο τήν ευκαιρία τής περισυλλογής, τής θρησκευτικής 
κατανύξεως, τής άνθρωπιάς, τής ευγνωμοσύνης, τής 
μνήμης σ’ εκείνους πού μόχθησαν, πού θυσιάσθησαν, 
πού ύπέφεραν ζυμώνοντας μέ τον ιδρώτα τους τήν γή 
γιά νά κάνουν καλύτερη τήν ζωή μας.

Βλέπετε εκείνοι είχαν βρή τον τρόπο νά θυμούνται 
τούς φωτεινούς τους περισυνούς τούς άλησμονημένους 
εμείς άραγε τον έχουμε βρή ή θά τον βρούμε;
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ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
TO’ 65 ήταν ένα Ιόχρονο αγόρι 

μέ λεπτά χαρακτηριστικά καί ιδιαί
τερη κλίσι πρός τήν μουσική καί 
τόν άθλητισμό. Αθηναίος «βέρος» 
ό Πελοπίδας Ήλιάδης, είχε όλη 
τήν εύχέρεια νά καλλιεργήση σέ 
μεγάλο βάθος τά δύο αύτά προσόντα 
πού τοϋ είχε χαρίσει ή φύσι. Μέχρι 
τό ’68, μοιραζόταν τις περισσό
τερες ώρες του μεταξύ Πλάκας καί 
Γυμναστηρίου τοϋ «Πανελληνίου». 
Τήν ήμέρα έκανε τίς προπονήσεις 
πού χρειάζεται ένας έφηβος άθλη- 
τής τοϋ άλματος έπί κοντώ, καί τό 
βράδυ τίς έμφανίσεις του ώς μέλος 
όρχήστρας σ’ ένα Κέντρο τής 
Πλάκας. ’Αλλά ό άθλητισμός καί 
τό άδιάκοπο ξενύχτι είναι δύο 
πράγματα εντελώς άσυμβίβαστα με
ταξύ τους. Έπρεπε λοιπόν νά διαλέ- 
ξη καί μάλιστα σύντομα,μεταξύ πάλ- 
κου καί στίβου.Ή έκλογή ήταν κά
πως δύσκολη. Γιατί δύο «σιαμαίες» 
φιλοδοξίες πού τροφοδοτούνται μέ 
τίς ίδιες ελπίδες, άποχωρίζονται 
πάντα μέ τόν θάνατο τής μιας. 
"Ωσπου ό 19χρονος τότε Ήλιάδης, 
πήρε τήν όριστική άπόφασι: Θά 
άφηνε τό πεντάγραμμο γιά νά 
άφοσιωθή στόν άθλητισμό μέ τήν 
έπαγγελματική ιδιότητα τοϋ Χωρο- 
φύλακος. Είχε άκούσει ότι ή Χωρο
φυλακή, παράλληλα μέ τήν έπαγ
γελματική, εξασφαλίζει καί άθλη- 
τική καρριέρα σέ όσους διαθέτουν 
ταλέντο καί θέλησι. Καί δέν έπεσε 
καθόλου έξω. "Οταν τό ’68 κατε- 
τάγη στό Σώμα, είχε άτομικό ρεκόρ 
3.40 μ. Τά έπόμενα τρία χρόνια, 
μαζί μέ τίς πρώτες νίκες στις συ
ναντήσεις στίβου Ελλάδος—Βουλ
γαρίας (Θεσσαλονίκη) καί Ελλά
δος—Ισραήλ (Τέλ—Άβίβ), είχε 
μία σταθερή άνοδο στις έπιδόσεις 
του μέ 4.01, 4.45, 4.50, καί 4.70 μ. 
Τό 4.70 έσημείωσε τό ’70 στούς δια- 
συλλογικούς, άγώνες μεταξύ Πα
νελληνίου, Παναθηναϊκού, ’Ολυ
μπιακού, Πανιωνίου, Α.Ε.Κ., καί 
Έθνικοϋ. Κατείχε τότε τήν τρίτη 
θέσι στόν πίνακα τών Ελλήνων 
αλτών όλων τών έποχών, μετά τίς 
έπιδόσεις τοϋ Παπανικολάου 5,35μ.

Χ Ο Ρ Ο Φ Υ Λ Α Ξ  
ΑΠΟ Ε Ξ Α Ε Τ Ι Α Σ

ΠΡ0ΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΠΟ  12-1-1975

καί Νικολαΐδη (4.80 μ.). Αύτός ή
ταν καί ό λόγος πού όλες οί έφη- 
μερίδες άφιέρωσαν τότε έγκωμια- 
στικά σχόλια γιά τήν ραγδαία έξέ- 
λιξι τοϋ Χωροφύλακος Ήλιάδη. 
Οί άθλητικοί συντάκτες τόν έχα- 
ρακτήρίζαν νέο άστέρι τοϋ στίβου, 
διάδοχο τοϋ Χρήστου Παπανικο- 
λάου, έπικοντιστή μέ λαμπρό μέλ
λον, κ.λ.π. Καί ένώ όλα έδειχναν 
ότι σύντομα θά ξεπερνοϋσε τό 
φράγμα τών 5 μ., τό ’71, εντελώς 
ξαφνικά, ήρθε νά τόν πλήξη καί
ρια ή ατυχία, μέ τήν μορφή ένός 
τροχαίου ατυχήματος. Μέ σοβαρά 
τραύματα καί βαρειά εγκεφαλική 
διάσεισι βγήκε ό Χωροφύλαξ Ή 
λιάδης άπό τήν φοβερή παγίδα πού 
είχε στήσει ό Μολώχ τής ασφάλ
του. "Οταν κάποτε άποθεραπεύ- 
θηκε, πήρε καί πάλι στά χέρια του 
τό κοντάρι. Διατηρούσε άκόμη 
τήν μαχητικότητα καί αύτοπεποί-

θησι, άλλά δυστυχώς όχι τήν παληά 
φυσική του κατάστασι.Αύτός πού 
έφευγε μέ ταχύτητα καί στήν συνέ
χεια τιναζόταν σάν έλατήριο πρός 
τόν πήχυ, τώρα ένοιωθε ένοχλήσεις 
στά παληά του τραύματα καί φο
βερούς ιλίγγους. Ή  ώρα τοϋ απο
χωρισμού μέ τόν στίβο, είχε σημά- 
νει οριστικά γιά τόν Χωροφύλακα 
Ηλιάδη. . . Έδώ όμως φάνηκε ή 

ισχυρή του θέλησι. ’Αντί νά σκύψη 
μοιρολατρικά τό κεφάλι, βρήκε 
τόν τρόπο νά μή άπομακρυνθή άπό 
τόν χώρο τής εύγενοΰς άμίλλης. 
Αποφάσισε νά άρχίση μιά καινούρ

για άθλητική καριέρα, μέ τό αγώ
νισμα τής σκοποβολής. "Αν καί 
έλάχιστα είχε άσχοληθή στό πα
ρελθόν μέ τό δύσκολο αυτό σπόρ, 
ώστόσο πίστευε ότι μέ τήν ισχυρή 
του θέλησι θά μποροΰσε νά δια- 
κριθή. ’Από τόν Αύγουστο τοϋ ’73 
άρχισε νά άσκήται μέ τά μακρύ-

Ό  Χωρ]λαξ κ. 
Πελοπίδας Ήλιάδης 
παραλαμβάνει τό κύ- 
πελλον τοϋ πρώτου 
νικητοϋ τών διασυλ- 
λογικών αγώνων της 
12-1-75 εις τό άερο- 
βόλον δπλον έκ τών 
χειρών τοϋ κ. Προ
έδρου τής ΣΚΟΕ. 
Εις τούς αγώνας αυ
τούς κατέρριψε τό 
πανελλήνιον ρεκόρ μέ 
έπίδοσιν 375J400.
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καννα δπλα. ’Αποτέλεσμα: Μέσα 
σ’ ένα όμηνο περίπου έπέτυχε αξιό
λογες επιδόσεις πού τοϋ έξασφά- 
λισαν τήν συμμετοχή του στήν 
Προεθνική 'Ομάδα. ’Αλλά ή ουσια
στική έπαφή τοϋ Χωροφύλακος 
Ήλιάδη μέ τήν μεγάλη διάκριση 
σημειώθηκε κατά τούς περισυνούς 
Πανελληνίους άγώνες, δπου συνα- 
γωνιζόμενος μέ δεκάδες πεπειρά- 
μένους σκοπευτάς 13 ομάδων, κατε- 
τάγη 2ος (τυφ. 22 τριών στάσεων), 
3ος (τυφ. 22 όρθίως), 5ος (τυφ. 22 
γονυπετώς), 10ος (τυφ. ΣΓΑΝΤΑΡΤ 
3X20), καί 12ος (τυφ. 22 πρηνηδόν). 
Έξ άλλου, στο Πρωτάθλημα Ε νό
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Α
σφαλείας τοϋ ’74 έλαβε μέρος στό 
αγώνισμα τυφεκίου 22 τριών στά
σεων, καί άπέσπασε τήν 3η νίκη. 
Καί μετά τις καλές εμφανίσεις του 
στούς Θερινούς Διασυλλογικούς 
άγώνες τοϋ Βόλου καί τούς Πανελ
ληνίους άγώνες άεροβόλων δπλων 
τοϋ περασμένου Δεκεμβρίου, ήρθε 
καί ή ώρα τοϋ μεγάλου ρεκόρ. 
Αύτό συνέβη κατά τούς Διασυλλο- 
γικούς άγώνες τής 12-1-75. Ό  
Χωροφύλαξ Ήλιάδης κατέρριψε 
τό Πανελλήνιον ρεκόρ στό άγώ- 
νισμα τοϋ άεροβόλου δπλου άν- 
δρών, μέ έπίδοσι 375]400. Τό πα
λαιό ρεκόρ κατείχε ό Μπάμπης 
Γαβαλάς τής Π.Σ.Ε. μέ 372]400. 
"Υστερα από τήν επιτυχία του 
αύτή, θά πρέπει νά έχη εξασφαλίσει 
τό εισιτήριο γιά τούς Πανευρω
παϊκούς, πού θά γίνουν άπό δ,τι 
πληροφορούμεθα στό Λονδίνο τό 
δεύτερο 15νθήμερο τοϋ Φεβρουά
ριου. Συναντήσαμε τον νέο πρω
ταθλητή στό Σκοπευτήριο τής Σχο
λής Χωρ]κής, δπου τόν τελευταίο 
καιρό προπονείται εντατικά, έν 
δψει τών άγώνων τής νέας περιόδου. 
Δέχτηκε μέ μετριοφροσύνη τά συγ
χαρητήριά μας, καί σέ έρώτησι τί 
προβλέπει γιά τό μέλλον, μας είπε 
τά έξής:

—Προβλέπω έντατική προπό- 
νησι. Νομίζω δτι αύτό προέχει 
άπό δλα. "Αν υστέρα άπό τήν συμ- 
πλήρωσι ένός κανονικού κύκλου 
προπονήσεων χάσης ένα άγώνα, 
τότε δέν θά έχης τύψεις."Αν πάλι τόν 
κερδίσης, τότε, αισθάνεσαι δίπλα 
ικανοποιημένος στήν σκέψι δτι 
αύτό δέν έγινε στήν τύχη.

Αύτά μας είπε ένας άθόρυβος 
άγωνιστής μέ 10 χρόνια προϋπη
ρεσία στόν άθλητισμό γεμάτη άπό 
συγκινητικές προσπάθειες. Λόγια 
άπλά άλλά ταυτισμένα μέ τήν αρχα
ϊκή έννοια τοϋ «ευ άγωνίζεσθε». . .

εποχιακά
ΛΛΚΥΟΝΙΑΕΣ

Η Μ Ε Ρ Ε Σ

Μπορεί νά γέρασαν οι Θεοί τοϋ ’Ολυμπον, νά σβύσανε και νά 
πήγαν με τ’ αλλα τά σβνστά. "Ομως πολλά άπό τά έργα τονς 
μείνανε και σήμερα και εμείς τά θαυμάζουμε και τά χαιρόμαστε.
"Οπως τούτες τϊς ηλιόλουστες, τις «μελιχρός» όπως τις έλ.εγε ό 
Μαλακάσης, γεναριάτικες ήμερες

Σε μιά περίοδο, πού ή Βόρειος Ευρώπη είναι θαμμένη στά χιό
νια, εμείς εδώ, στήν ευλογημένη 'Ελλάδα, έχουμε τέτοιες λιακάδες, 
πού άλλοι λαοί δέν βλέπουν ούτε τό θερμότερο μήνα τοϋ καλοκαι
ριού τονς. Εύλογα, λοιπόν θά ρωτήσετε:

—Μά πώς συμβαίνει αύτό; Μήπως γίνεται κανένα θαύμα;
Μάλιστα φίλοι μου. Αυτές οι καλοκαιριάτικες μέρες σέ θαύμα 

οφείλονται. Σ ’ ένα θαύμα, πού πρωτόγινε σέ πολύ παληά χρόνια, 
άλλά πού οί αιώνες τό σεβάστηκαν και άπό τότε επαναλαμβάνεται, 
ώς τις μέρες μας.

'Η  ιστορία αυτή είναι ενδιαφέρουσα. 'Η  ’Αλκυόνη, θυγατέρα 
τοϋ Θεού τών άνέμων Αιόλου, ζοϋσε κάποτε μιά χαρά μ έ . τόν 
άνδρα της, τόν Κήϋκο. Σοϋ είχαν δμως και οί δυο μιά υπεροψία, 
πού στό τέλος τούς έφαγε τό κεφάλι. Γιατί τελικά οί Θεοί, άγα- 
νακτισμένοι άπό τήν άχαρακτήριστη συμπεριφορά τονς, τούς 
μεταμόρφωσαν σέ θαλασσινά πουλιά. Τούς υποχρέωσαν μάλιστα 
νά γεννούν τά αυγά τους μέσα στήν καρδιά τοϋ Χειμώνα.

Οί παγωνιές δμως και τά άφρισμένα κύματα άφάνιζαν τ’ αυγό, 
τους και θανάτωναν τά πουλάκια τους, δσα πρόφταιναν ν’ άντικρύ- 
σονν τό φώς. 'Η  δύστυχη ’Αλκυόνα έκλαιγε και χτυπιότανε. Και 
οί σπαραχτικές της κραυγές ράγιζαν καί αύτά ακόμα τά βράχια 
τής θάλασσας. 'Ο Δίας στό τέλος δέν άντεξε καί τής είπε:

Μην κλαίς έτσι βρέ παιδί μου καί μοϋ ραγίζεις τήν καρδιά.
—Μά είναι νά μην κλαίω, Δία πανέρα μου; Καλά εμένα μέ τι

μώρησες. Τά παιδιά μου δμως τί φταίνε;
Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα.

—'Η  συλλογική εύθύνη εφαρμόζεται άπό τούς Βαρβάρους. 
’Εμείς δμως είμαστε "Ελληνες.

—Θά άποδώσω δικαιοσύνη τέκνο μου.
Τό ’πε καί τό ’κάνε ό μεγάλος Δίας. Καί άπαγόρεψε στούς 

ανέμους νά όργίζωνται καί νά φυσούν σάν λυσασμένοι τις μέρες 
τής έπωάσεως, γιά ένα δηλαδή Ιδνθήμερο περίπου, άπό τις άρχές 
τοϋ Γενάρη ή καί νωρίτερα. Οί μέρες αύτές ονομάστηκαν Άλκυο- 
νίδες.

"Ας εύγνωμονοϋμε, λοιπόν, τή φτωχή ’Αλκυόνα, πού φρόντισε 
νά ξεμουδιάζουμε γιά λίγο, μέσα στήν καρδιά τοϋ χειμώνα.

Φάνης Καπόπουλος

-
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ΡΑΛΙΣΤΕΣ ΓΙΑ.. .  ΚΛΑΜΑΤΑ στοιχειώδη κάλυψι των τρομερών απαιτήσεων της ζωής. 
Για να ικανοποιηθούν, οί ανάγκες.... πολυτελείας μερικών 
απαιτητικών, δέν ύπάρχει άλλος δρόμος άπό τον δρόμο τής 
παρανομίας, που είναι συνάμα καί δρόμος τής άπωλείας καί 
τής συμφοράς. Αύτόν φαίνεται ότι προτίμησαν οί Ε.Χ.Π.,
Α.Κ.Λ. και Γ.Σ.Κ. οι οποίοι μέ την.........«ταιριαστοχνωτία»
πού είχαν «συναιμολόγησαν, συναπεφάσισαν καί συνέπηξαν» 
το πιο καταπληκτικό «τρίο» κλεπτών αύτοκινήτων πολυτε
λείας. Έκλεβαν κατά προτίμησι «Σιτροέν», «Μερσεντές», 
«Ρόβερ» καί άλλα παρόμοια τής ύψηλοτέρας κλίμακος πολυ
τελείας καί άφοϋ διασκέδαζαν, ύστερα τα έγκατέλειπαν 
όπως—όπως καί όπου βρίσκονταν. Γιά λίγους μήνες παρέ- 
μειναν άσύλληπτοι καί έτσι είχαν την ευκαιρία νά ικανοποιή
σουν τό δαπανηρό «χόμπυ» τους, άνενόχλητοι καί χωρίς 
περιπλοκές. Κάποτε όμως έντοπίσθησαν στην λεωφόρο Κηφι
σίας άπό περιπολικά τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως Χωροφυλακής 
’Αμαρουσίου, έπιβαίνοντες σ’ ένα κλεμμένο αύτοκίνητο, νά κά
νουν τις μικρές μεταμεσονύκτιες ώρες τις καθιερωμένες βόλτες 
τους μέ συνοδεία μάλιστα.........γλυκών καί τρυφερών υπάρ
ξεων. Τά όργανα τής Χωροφυλακής τούς διέταξαν νά σταμα
τήσουν, άλλ’ αυτοί άνέπτυξαν ίλιγγιώδη ταχύτητα καί προσ
πάθησαν νά ξεφύγουν, μπαίνοντας στο άντίθετο ρεύμα κυκλο
φορίας. Τά πληρώματα τών δύο περιπολικών, όταν έχασαν 
τά ίχνη τους, ειδοποίησαν όλα τά περιπολικά πού έκινοϋντο
στήν περιοχή καί έτσι άρχισε ένα άγριο καί άνελέητο__ αύτο-
κινητοκυνηγητό πού κατέληξε στήν σύλληψι καί τών τριών
έπιδόξων πρωταθλητών, οί όποιοι ποζάριζαν για .........ραλίστες
τύπου Φιτιμπάλντι, πού θά κατακτούσαν όλες τις διεθνείς 
πίστες αύτοκινητοδρομιών —  "Υστερα άπό τήν σύλληψι, 
όμως, τούς κόπηκαν τά φτερά καί άντί τής πίστας τής «Μόντζα» 
και τού «Σάν Πάολο» πού ονειρεύονταν νά κατακτήσουν, 
έθαψαν τά όνειρά τους στά κρατητήρια τής Ύποδ)νσεως 
Ασφαλείας Χωροφυλακής Προαστίων Πρωτευούσης, καί 

ίσως άργότερα σέ καμμιά φυλακή τής έπικοατείας πού θά 
οδηγηθούν....

* * * -- * - ' * * *■ * * *'-««τ «■ ** ·4* m  at W  Λ  'Μ m  m

Η εκτυφλωτική καί έκθαμβωτική λάμψι τών κοσμημάτων
συγκινοΰσαν άφάνταστα τον__  ώριμο διαρρήκτη Ν.Κ.Ε.,—
έβδομήκοντα καί ένός έτών, παρακαλώ!!—ό όποιος μέ τό 
πρόσχημα τής άγοράς χρυσαφικών, γιά δώρο τής κόρης του 
που θά παντρευόταν ύστερα άπό λίγο, έμπαινε στά χρυσοχοεία 
διαφόρων μακεδονικών πόλεων καί έπαιρνε δτ,ι εύρισκε μπροστά 
του. Ετσι έκανε μια θαυμάσια, .μπιζουτιέρα άπό τήν πολυτελή 
διαρρηκτική του συγκομιδή, τήν όποιαν άπεθαύμαζε τις
μεταμεσονύκτιες ώρες, όταν βεβαιωνόταν ότι κανένα__ άδιά-
κριτο μάτι δέν τόν παρακολουθεί. ’Επειδή ήθελε νά τήν έμπλου- 
τιση και μέ άλλα άξιόλογα κομμάτια, δέν είχε πουλήσει μέχρι 
την ώρα τής συλλήψεώς του, παρά έλάχιστα δακτυλίδια κατω- 
τέρας τέχνης, τά όποια έπιθυμοΰσε νά άντικαταστήση μέ πο
λυτελέστερα μπιζού καί ιδιαίτερα μέ βαρύτιμα μενταγιόν 
καί πλουμιστές «άγγράφες» Βικτωριανού στύλ. Δέν πρόλαβε, 
όμως, να απολαύση ό .. . .  δύσμοιρος τελειωμένη καί όπως 
όνειρευόταν την συλλογή του καί άκολούθησε τήν κοινή μοίρα
τών.........συναδέλφων του. Σέ ένα παζάρι πού έκανε γιά νά
πουληση δακτυλίδι τής συλλογής του—καί μάλιστα σέ τιμή 
όκαζιόν έπεσε στο άγρυπνο καί άεικίνητο μάτι τών λαγωνικών 
τού Τμήματος ’Ασφαλείας τής μακεδονικής αύτής πόλεως, 
πού δέν άφησαν τήν εύκαιρία νά περάση άπαρατήρητη. Σέ έρώ- 
τησι τών όργάνων πού βρήκε τό δακτυλίδι καί γιατί τ ό ....  
έκποιεϊ σέ τόσο εύτελή τιμή δέν μπόρεσε νά δικαιολογηθή, 
γιαυτό καί στήν προανάκρισι άπεκάλυψε ολόκληρη τήν... 
ιστορία τής ζωής του, πού είναι μεστή δράσεως, άφοΰ καλύ
πτει τρία τέταρτα περίπου αίώνος.. ..

■rfit m i l  »

ΣΥΛΕΚΤΗΣ ME. . .  ΠΑΡΑΞΕΝΙΕΣ
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'Ως φαίνεται, οί μέχρι χθές ρακένδυτοι τσιγγάνοι, αρχίζουν 
νά προσανατολίζονται μέ τον δικό τους τταντα τρόπο στις 
σύγχρονες ένδυματολογικές απαιτήσεις καί γενικά νά άναζη- 
τοϋν ένα «πέρασμα» άπό την δική τους άνέκαθεν παρασιτική, 
στην καταναλωτική κοινωνία των πολιτισμένων ανθρώπων. 
Αύτό τούλάχιστον προκύπτει άπό ένα πρόσφατο περιστατικό 
πού συνέβη σέ Μακεδονική πόλι. Πρωταγωνισαί ύπήρξαν 
τρεις νεαροί τσιγγάνοι—ένας άνδρας καί μία γυναίκα—οί οποίοι
συνελήφθησαν μέ τά παπούτσια στό----χέρι. Τό τελευταίο
αύτό δέν είναι σχήμα λόγου άλλά αποτέλεσμα----έργου τοϋ
δυναμικού αύτοϋ «τρίο» άφοϋ μέσα σέ λίγες ώρες κατάφερε 
νά άφαιρέση 30 ζεύγη παπούτσια πολυτελείας άπό διάφορα 
καταστήματα τής πόλεως. Τό αξιοσημείωτο είναι δτι γιά τόν 
σκοπό αύτόν φορούσαν μοντέρνα φαρδειά παντελόνια γιά την 
άπόκρυψι των κλοπιμαίων. Τό ’Αστυνομικό δελτίο μάς πληρο
φορεί κατά καιρούς δτι σέ παρόμοιες περιπτώσεις πρωταγω
νιστούν οί τσιγγάνες. Μεταξύ των πρωταγωνιστών τής «μοί
ρας» καί των αύτοσχεδίων χορευτικών βηματισμών, αποσπούν 
άπό τά ύποψήφια θύματά τους τήν προσοχή καί δ,τι πρόχειρο 
βροΰν μπροτά τους χρησιμοποιώντας γιά κρύπτη τις πολύ
πτυχες, πλουμιστές, καί μονίμως ρυπαρές φορεσιές τους. 
Τό περιστατικό δμως τής Μακεδονικής πόλεως κρούει τόν
κώδωνα τού κινδύνου γιά τόν καθένα, άφοΰ τά παντελόνια.........
καμπάνες συνδυάζουν τό τερπνό καί μοντέρνο μετά τού «ωφε
λίμου» γιά πολλούς τσιγγάνους καί τσιγγάνες....

ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ

-Λ

Δ Ι Α Ρ Ρ Η Κ Τ Η Σ  ΤΩΝ . . . .  ΗΝΤΑ

Στην ήλικία τών δεύτερων « .. . .  ήντα» καί κάτι.... ψηλά 
καί ένώ σύντομα θά πατούσε τά τρίτα, ό Κ.Ε.ψ1. ή Κ ή Π. 
κλπ., κλπ. «ών ούκ έστιν άριθμός», δέν είχε έγκαταλείψει

το παλαιό διαρρηκτικό χόμπυ τού......... «μπουκαδόρου»
έκκλησιών, γιαυτό καί στά 64 χρόνια του έπανήλθε δριμύτερος. 
’Άρχισε τήν.........καρριέρα του έκ νέου, ύστερα άπό τήν τελευ
ταία άποφυλάκισί του, δταν βρισκόταν σέ μακεδονική πόλι, 
σάν φιλοξενούμενος παλαιού φίλου συγκαταδίκου του. Έρή- 
μαξε κυριολεκτικά τά παρεκκλήσια καί έξωκκλήσια τής πόλεως 
καί στην συνέχεια έφυγε γιά τήν Θεσσαλονίκη, περιμένοντας 
καλύτερη τύχη καί περισσότερη δουλιά. Άρχισε πράγματι μέ 
πολύ καλούς οιωνούς τό προσοδοφόρο έπάγγελμά του, τόσο 
μέσα στην πόλι, δσο καί στά προάστιά της. Ειδικός, δπως 
είπαμε, στις διαρρήξεις τοϋ είδους δέν άφησε έκκλησούλα καί 
έκκλησάκι χωρίς νά τό λεηλατήση, άπ’ δσα τούλάχιστον εύρι- 
σκε στό δρόμο του. Μέ καταπληκτική μαεστρία, σάν βετεράνος 
τής δουλιάς, άνοιγε πόρτες καί πορτάκια καί έκλεβε δ,τι 
ύπήρχε άπό τάμματα, βιβλία, άνθοδοχεϊα, μικρές φορητές 
εικόνες, άλλά κυρίως χρήματα καί λάδι, πού τό έβαζε σέ ειδικά 
πεντόλιτρα δοχεία πού έφερε μαζί του. Μεταπράτης—έμπο-
ράκος, λοιπόν, δπως δλοι οί.........όμοιο βαθμοί του, πουλούσε
σέ τιμή «σπέσιαλ» τήν πραμάτια του, σέ σεσημασμένους
κλεπταποδόχους μέ τούς οποίους ήταν.........συμβεβλημένος
«έκ νεότητάς του». Άλλά δπως δλα τά πράγματα στή ζωή 
έχουν τό μοιραΐον τέλος του, γιά τούς διαρρήκτες ή αρχή αύτή 
είναι νόμος απαράβατος καί ή θλιβερή κατάληξις έρχεται 
έντελώς απρόσμενα καί άπροσδόκητα. Έ τσι ό γηραιός φιλα
ράκος καί τά άλλα.........τρωκτικά τού συναφιοΰ, δπως ήταν
οί κλεπταποδόχοι του, έπισημάνθηκαν άπό τά λαγωνικά τής 
Γενικής ’Ασφαλείας καί έτσι ένα ρομαντικό Θεσσαλονικιώ- 
τικο βραδάκι συνελήφθησαν δλοι τήν στιγμή πού παζάρευαν 
τό παράνομο εμπόρευμα, μέσα σ’ ένα άπόμακρο συνοικιακό 
καφενεδάκι. Τά ώμολόγησαν δλα καί ό παλαίμαχος γέρο—διαρ
ρήκτης ύποσχέθηκε δτι δέν θά τό........ξανακάνει. ’Εμείς
πάντως πολύ άμφιβάλλομε γιατί «ού ράδιον έστί μεταβαλλεΐν 
φύσιν πονηράν» καί οί κακοποιοί δυστυχώς δέν είναι μόνον 
φύσεις πονηρές, άλλά συνάμα φθοροποιές καί ψυχοφθόρες.........
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ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΒΛΕΠΟΥΝ:

Προχτές τό βράδυ, έκεΐ πού τήν είχα 
άράξει πολυθρονάτα καί έρριχνα στό 
άμίλητο μιά—μιά τις χάντρες τοϋ παί
χτη, μου βγαίνει άνευ φλας ή κερία μου 
λέγοντας στεναγμικά:

—Θρασύβουλο ξέρεις δτι σέ λίγες 
ήμέρες άρχίζουν οί έκπτώσεις:

—Τό ξέρω, τής κάνω κοφτά.
—Καί τί λές;
■—Μαγαζιά είναι έκπτώσεις άρχίζουν. 

Τί ήθελες νά κάνουν, άπεργία;
—Θρασύβουλο άσε τά αινίγματα καί 

ξηγήσου στά ίσα: Θά βγούμε έφέτος στά 
μαγαζιά;

—Τί νά κάνουμε στά μαγαζιά; Τούς 
κράχτες;

—Νά ψωνίσουμε Θρασύβουλο!. . . Δέν 
ξέρεις δηλαδής δτι αύτές τις ήμέρες ό 
κόσμος τρέχει νά προλάβη τις έκπτώσεις;

—Π6ς δτι βγήκαμε, τις προλάβαμε, 
ψωνίσαμε γιά τό καλό λίγο σύρμα τής 
κατσαρόλας, γυρίσαμε, καί ήσυχάσαμε. .. 
"Α πήγαινε τώρα νά μαζέψης τό άπλυτο 
πιατοκατσαρολικό άπό τό νεροχύρτη καί 
αρκετά μάς σκότισες, τής είπα γεμάτος 
φούρκα. . . . "Ακου έκεϊ φίλε μου . . . 
Ήρθανε λέει οί έκπτώσεις καί κάτι τρέχει 
στά γύφτικα τσαντήρια. Καί έπειδής οί 
μαγαζάτορες κάνουν πέντε—έξη τάλλαρα 
σκόντο στό έμπόρευμα τί πά νά πή δη
λαδής; "Οτι έμεϊς πρέπει νά πάρωμε άμπά- 
ριζα τά μαγαζιά τής πιάτσας καί νά λέμε 
δώσε μου κι έμένα θείε; Δέν λέω. Εκπτώ
σεις είναι καί ό πάσα ένας γυρεύει νά 
βολευτή τήν ευκαιρία περί τό ένδυμα,τό 
πατούμενο, καί κάθε άλλο χρειαζούμενο. 
Ό χ ι δμως νά μένη ταπί ένεκα πού ή κερία 
του άγόρασε στις έκπτώσεις άπό φουστα- 
νοζακετόμπλουζες μέχρι νταβανόβουρ- 
τσες. Προχτές τήν άλλη κάτι κολλητοί 
μου στήν πιάτσα μου είπαν:

—Έσύ λές ρέ Θρασύβουλο δτι δέν 
χαμπαρίζεις τήν κερά σου; Κάτσε νάρ- 
θουν οί έκπτώσεις καί άν δέ σέ δούμε μα
ζί της σέ κανένα φουστανάδικο νά μάς 
περάσης χαλκά στή μύτη. . . Τούτη ή 
κουβέντα ήτανε βαρειά σάν τό μολύβι. 
Γ ι’ αύτό καί έγώ πήρα τά μέτρα μου. Αύ
ριο—μεθαύριο θά πώ στήν κερία μου: 
Πιάσε μιά—διό χήνες καί τράβα νά ψω- 
νίσης σόλο στις έκπτώσεις γιατί βαρέ
θηκα νά σέ βλέπω μέ κατεβασμένη προβο
σκίδα.

Ετσι θά γλυτώσω τήν κασκαρίκα στό 
γκεζί. Γιατί πώς νά τό κάνουμε; Αυτά 
έχει ή κενωνία. ’Αφού είναι άδικη καί 
μπαμπέσα, χρειάζεται πού καί πού νά 
τής παίζεις κομμάτι θέατρο. Νομίζω;

Θρασύβουλος Κάργας

Οί έφετεινές έκπτώσεις; Μά είναι κάτι 
πού τό περιμένω μέ έξαιρετικό ένδιαφέ- 
ρον, γιατί άπλούστατα σκοπεύω νά κάνω 
μερικές σπουδαίες άγορές. Ύστερα άπό 
μιά πολύμηνη γκίνια πού είχε ή γυναι
κούλα μου στά χαρτιά, έπόμενο ήταν νά 
περιμένω τις έκπτώσεις τοϋ Φεβρουά
ριου, προκειμένου νά άνανεώσω τήν γκαρ- 
νταρόμπα μου. Θά μοϋ πήτε τώρα δτι θά 
μπορούσε νά είχα υψώσει φωνή διαμαρ
τυρίας δταν έκείνη έχανε τόσα χρήματα 
στά χαρτιά. Πώς θά μπορούσα δμως;

Οταν μιά — δυό φορές τής συνέ- 
5Γττ1σα_μέ τρόπο νά προσέχη δταν παίζη, 
έγινε έξωφρενών. Συγκεκριμένα τήν τε
λευταία φορά μοΰ είπε έξαγριωμένη:

—Ίλαρίων είσαι βάναυσος καί άχά- 
ριστος!. . . Έγώ προσπαθώ να κερδίσω τά 
χαμένα χρήματα, ένώ έσύ μέ τήν γκρίνια 
σου μοΰ φέρνεις γρουσουζιά. Πού θά 
πάη όμως ; Κάποτε θά τά πάρω πίσω. Ά ν  
δχι όλα, τούλάχιστον τά περισσότερα. 
Έσύ δμως θά ξανακάνης καινούργια τά 
ρούχα πού κατέστρεψες στό σιδέρωμα;

Τά τελευταία λόγια της έπεσαν άλη- 
θινό μαχαίρι στήν καρδιά μου. Γιατί 
αύτές τις ζημιές μόνο ένας άδέξιος έργέ- 
νης μπορεί νά τις κάνη. Ό χ ι έγώ πού 
όλοι έχουν νά λένε γιά τήν νοικοκυρω- 
σύνη μου. Επειδή δέν είμαι άπό τούς 
ανθρώπους πού τό βάζουν εύκολα κάτω, 
άποφάσισα νά δείξω στήν γυναικούλα 
μου δτι έχω πυγμή. Γι’ αύτό έδώ καί τρεις 
περίπου μήνες, άρχισα νά κάνω υπερω
ρίες στ° ^ραφείο μου ώστε νά τονωθούν 
τά οικονομικά μας. Οί προσπάθειές μου 
δέν τήν άφησαν άσυγκίνητη. Προχθές 
μόλις γύρισα άπό τό Γ ραφείο μοΰ είπε 
δήθεν θυμωμένη:

—- Ιλαρίων!. . . Μέ τις βλακώδεις υπε
ρωρίες σου οί δουλειές τού σπιτιού μέ
νουν πίσω. Σταμάτησε λοιπόν τά άπογευ- 
ματινά σου ξεπορτίσματα, γιατί έχω πε
λαγώσει μονάχη στήν κουζίνα. "Οσο γιά 
τά χρήματα πού κέρδισες άπό τις υπερω
ρίες δλους αύτούς τούς μήνες σοΰ τά 
χαρίζω γιά ν’ άγοράσης ρούχα!. . .

Περιττόν νά σάς πώ δτι έντελώς αύθόρ- 
μητα αΐσθάνθηκα ύπερήφανος γιά τήν 
γενναιοδωρία της, κολακευμένος γιατί 
χωρίς έμένα δέν μπορούσε νά μένη ούτε 
στιγμή μονάχη στό σπίτι, καί φυσικά 
χαρούμενος γιατί ένώ άπό τις έκπτώσεις 
έπωφελοΰνται συνήθως οί γυναίκες, στήν 
προκειμένη περίπτωσι έγινε έντελώς τό 
άντίθετο. Ύστερα άπό δλα αύτά, πώς νά 
μή περιμένω μέ λαχτάρα μικρού παιδιού 
τις έφετεινές έκπτώσεις;

Ύμέτερος : Ίλαρίων Σύξυλος

ΚΑΙ. . .  Ο 
ΑΝΑΠΟΔΟΣ

—Εσείς κύριε Εύλάμπιε θά ψωνίσετε 
έφέτος στις έκπτώσεις;

Ό ταν ή έρώτησις αύτή γίνεται άπό τόν 
Διευθυντή σου τήν ώρα πού έσύ τοϋ άνα- 
πτύσσεις τις τρέχουσες φορολογικές υπο
χρεώσεις τής Εταιρίας, φταις νά ξε- 
χάσης ποιος είσαι καί νά τού φορέσης 
καπέλλο τόν κάλαθο άχρήστων;

Άρκέσθηκα μόνο νά άπαντήσω με 
ένα μονολεκτικό «Ισως» δίνοντας έτσι 
τόπο στήν οργή. Κανονικά θά έπρεπε 
νά τού πώ τά έξής: Πολύ φυσικό κύριε 
Διευθυντά μου νά μέ ρωτάτε άν θά ψω
νίσω στις έκπτώσεις, γιατί έστω καί μέ 
αύτόν τόν τρόπο, άναγνωρίζετε τό οικο
νομικό μου χάλι. Έπί τρία όλόκληρα 
χρόνια σάς υπενθυμίζω έκείνη'τήν περί- 
φημη αϋξησι, άλλά έσεΐς παριστάνετε 
τόν κωφάλαλο. . . Καί καλά ό Διευθυντής 
μου νά μέ συγχύζη μέ τήν άνόητη έρώ- 
τησί του. Ή  γυναίκα μου δμως; Ά πό τά 
Φώτα έχει άρχίσει τό μουρμηρητό: Εύ
λάμπιε τί θά ψωνίσωμε στις έκπτώσεις; 
Εύλάμπιε θάρθης μαζί μου στά μαγαζιά; 
Εύλάμπιε πόσο περιθώριο χρημάτων 
έχομε; Αύτά καί τόσα άλλα. Δέν μέ ρώ
τησε δμως πόσο περιθώριο ψυχικής 
άντοχής θά έχω κατά τις ήμέρες τών 
έκπτώσεων. Γιατί δυστυχώς τό ισχνό μου 
πορτοφόλι μέ παρακινεί νά έπωφεληθώ 
άπό τήν αγοραστική αύτή ευκαιρία τών 
20 ήμερών. Έγώ, ό όποιος άλλάζω κάθε 
φορά χίλιους δρόμους γιά νά άποφύγω 
τόν συνωστισμό, θά βρεθώ σέ λίγες ήμέ
ρες οίκειοθελώς άνάμεσα σ’ ένα άνθρώ- 
πινο συρφετό πού σπρώχνει καί ποδο- 
πατεί τούς πάντες καί τά πάντα. ’Αφήστε 
τό θέαμα πού άντικρύζει κανείς μέσα στά 
διάφορα καταστήματα. Βλέπεις αίφνης 
τόν άλλο πού είναι ύποψήφιο λείψανο μέ 
έξηκαί έφτά άκόμη δεκαετίες στή καμπού
ρα του, νά διαλέγη έξαλλα κοστούμια, 
έμπριμέ πουκάμισα, καί σέ πιάνει ψυχική 
άλλεργία. Ά λλά γιατί πάω μακρυά; 
Έδώ ό γείτονας καί μόνιμος βρα
χνάς μου, ό αξιότιμος κύριος Σωτη- 
ράκης, πού παριστάνει τό έφηβο ένώ 
είναι κληρωτός τού 1925, ξέρετε τί μοΰ 
είπε; Ό τ ι μέ τις έκπτώσεις θά άγοράση 
κανελλί χρώματος κοστούμι άπό βε
λούδο κοτλέ, μέ «συντηρητική» δπως 
διευκρίνισε καμπάνα στό πανταλόνι. 
Φυσικά καί τόν φασκέλλωσα σχεδόν έξ 
έπαφής, άλλά τί μέ αύτό; Ό  κύριος Σω- 
τηράκης θά άγοράση τό άσυμβίβαστο- 
γιά τήν ήλικία του κοστούμι, ένώ έγώ 
θά υποφέρω ψυχικώς, κάθε φορά πού θά 
τόν βλέπω νά τό φοράη. Αύτά.

Ευλάμπιος Σουτιδίνης
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Α Μ Ε Σ Ο Σ  Ε Π Ε Μ Β Α Σ Ι Σ

Καθυστερημένο άλλα ένδιαφέρον. Συνέ
βη λίγες ώρες πριν άπό την άνατολή—πού
γίνεται, δμως........ μεσάνυχτα—τοϋ Νέου
Έτους. Το νεανικό ζευγάρι είχε στήσει 
«τρικούβερτο» καυγά. Αιτία: Ριζική δια
φωνία γιά το ποϋ θά περάσουν το πρω
τοχρονιάτικο ρεβεγιόν. ’Εκείνος προτι
μούσε μιά ήσυχη οικογενειακή ταβέρνα 
τής Κάτω Κηφισιάς, ένω έκείνη έδήλωνε 
ρητώς καί κατηγορηματικώς δτι δεν 
έννοοϋσε να θυσιάση τήν πρωτοφόρετη 
«πρέτ—ά—πορτέ» τουαλέττα της δια
σκεδάζοντας σ’ ένα δχι κοσμοπολίτικο, 
άλλά «μπανάλ» κέντρο. Στήν άρχή άκού- 
στηκαν έντονες διαμαρτυρίες, ύστερα ώρι- 
σμένα «κοσμητικά» έπίθετα, καί στήν 
συνέχεια φοβερές άπειλές, πού κατέληξαν 
σέ μιά άγρια συμπλοκή, μέ έκατέοωθεν 
ρίψεις σταχτοδοχείων, άνθοδοχείων, καί 
ώρισμένων άλλων έπιτραπεζίων καί μή 
μικροαντικειμένων. ’Από τό πανδαιμόνιο 
πού δημιουργήθηκε, πολλοί ένοικοι τής 
πολυκατοικίας βγήκαν στούς διαδρόμους,
άλλά........ δυστυχώς άκουγαν έλάχιστα,
καί δεν έβλεπαν άπολύτως τίποτε. "Ωσπου 
σέ κάποια στιγμή, εκείνοι πού άδημονοϋ-
σαν γιά λίγο........ θέαμα, βρήκαν τήν
εύκαιρία νά τό άπολ.αύσουν έκ τοϋ φυσικού 
σέ «ζωντανή» μετάδοσι. Άπό τήν είσοδο 
τού έπίμαχου διαμερίσματος βγήκε ή 
σύζυγος, ή οποία διέσχισε τρέχοντας 
τον διάδρομο ζητώντας επίμονα ένα 
τηλέφωνο γιά νά καλέση τήν Άμεσο 
Έπέμβασι. Οΐ ψυχραιμότεροι έτρεξαν 
τότε νά συγκρατήσουν τον έξαλλο σύζυγο 
πού τήν κατεδίωκε, ένω κάποιοι άλλοι 
νά επισπεύσουν τήν είδοποίησι τής Αμέσου 
Έπεμβάσεως. "Οταν έφθασε έπί τόπου ένα 
περιπολικό, οί Χωροφύλακες βρήκαν τον 
άνδρα νά μαζεύη τά σπασμένα μέ ένα
........ φαράσι, καί τήν γυναίκα σ’ ένα
διπλανό διαμέρισμα νά άναζητά ματαίως 
άπό τηλεφώνου τήν «μαμά». Εύτυχώς 
πού μέχρι έκείνη τήν στιγμή δέν τήν 
είχε βρή, γιατί τά πράματα άσφαλώς 
καί θά έπαιρναν πιο δυσάρεστες έξελίξεις. 
Άλλά τί σοϋ είναι έκεΐνοι οί Χωροφύλα
κες τής Αμέσου Έπεμβάσεως.........Μέσα
σέ λίγα λεπτά κατάφεραν νά συμφιλιώ
σουν τά δύο άντιμαχόμενα μέρη. Καί τό 
σπουδαιότερο!: Τούς έπεισαν δτι ό καλύ
τερος τρόπος γιά νά ξεχάσουν δ,τι έγινε, 
είναι ένα όλονύκτιο γλέντι πού νομίζετε; 
’Ό χι σέ πολυτελέστατες σάλες, άλλά 
έκεϊ δπου έχόρεψαν γιά πρώτη φορά ώς
άρραβωνιασμένοι!........  'Οπωσδήποτε —
σκέφτηκαν οί Χωροφύλακες, —σέ κάποιο 
κέντρο θά είχαν χορέψει σ’ ένα τρυφερό 
«τέτ—ά—τέτ» πριν χορέψουν τον χορό
τοϋ........ Ήσαΐα. Δέν έπεσαν καθόλου
έξω. Οί δύο σύζυγοι ύστερα άπό τήν 
ύπόδειξι πού τούς έγινε, άλλαξαν γρήγο
ρα μιά ματιά γεμάτη σημασία. Αφού 
είπαν κάτι ψιθυριστά στ’ αύτί, γύρισαν 
προς τήν πλευρά των Χωροφυλάκων 
καί τούς ευχαρίστησαν γεμάτοι συγκίνησι. 
Ό  ομηρικός καυγάς είχε κλείσει μέ 
«χάππυ έντ»........  Αύτό θά πή άστυνο-

μική ψυχολογία άλλά καί άληθινή άγάπη 
γιά τον συνάνθρωπο. Πώς νά τό κάνωμε;

• ·

Άμεσος Έπέμβασις έκεϊ;
—Μάλιστα όμιλεΐτε παρακαλώ.........
—’Ονομάζομαι Σ.Κ. καί κατοικώ σέ μιά 

πολυκατοικία τής όδοΰ Ε . . . .  Μπορείτε 
σάς παρακαλώ νά μοΰ πήτε πώς θά 
γλυτώσω άπό τά «Μαυροπούλια»;.... 
Μάς άναστατώνουν κάθε άπόγευμα.... 

—Ποιά είπατε παρακαλώ;
—Τά «Μαυροπούλια»!......... Μάς ξεκού-

φαναν άπό τήν ήμέρα πού ήρθαν εδώ. 
—Πρόκειται γιά πειρατικό ραδιοσταθμό; 

Ό χ ι . . . .
—Κάποιο μοντέρνο νεανικό μουσικό συγ

κρότημα;
—Ούτε.. ..
—Ποδοσφαιρική ομάδα μήπως;

Ά χ  κύριέ μου ρωτάτε συνέχεια καί 
δέν μέ άφήνετε νά σάς έξηγήσω.. . .
Καί ό άνθρωπος—ένας ήλικιωμένος 

συνταξιούχος—εξήγησε: Τά «Μαυροπού
λια» ήταν άκριβώς.... «μαυροπούλια». 
Δηλαδή σμήνη ολόκληρα άπό κατάμαυρα 
έποχιακά πουλιά, πού κάθε άπόγευμα 
καί στο δίωρο 4—6 είχαν τήν συνήθεια 
νά συγκεντρώνωνται στήν ταράτσα τής 
πολυκατοικίας, μέ άποτέλεσμα νά άχρη- 
στεύωνται πολλές κεραίες τηλεοράσεως. 
Χώρια τά ένοχλητικά τσιρίγματα καί τά 
άντιαισθητικά.. . .  «φιλοδωρήματα» πού 
άφηναν κάθε φορά....
•—Σάς παρακαλώ είναι δυνατόν νά μοΰ 

έπιτραπή ή χρήσις κυνηγετικού δπλου; 
κατέληξε ό παραπονούμενος.

—Δυστυχώς κύριέ μου πρόκειται περί 
κατωκημένης περιοχής καί δπως άντι- 
λαμβάνεσθε άπαγορεύεται αύστηρώς ή 
χρήσις κυνηγετικού δπλου, συνέστησε 
ό τηλεφωνητής.

—Έ ν τοιαύτη περιπτώσει θά πρέπει νά 
περιμένω ώσπου νά περάση ό χειμώνας 
γιά νά φύγουν τά «μαυροπούλια;».

—Δίκηο έχετε άλλά καί έμεϊς.........
—’Εσείς δηλαδή δέν μπορείτε νά μοΰ 

ύποδείξετε μιά λύσι; Σάς πήρα γιατί 
έχω άκουστά δτι σ’ αύτές τις περιπτώ
σεις δλο καί βρίσκετε κάποια λύσι... .  
Καί ή λύσις βρέθηκε!.... Ό  τηλεφω

νητής Χωροφύλαξ, στήν προσπάθειά 
του νά «πιάση» μιά λύσι τής στιγμής, 
άστραπιαΐα θυμήθηκε ένα καφετζή στο 
χωριό του, ό όποιος γιά νά προστατεύση 
τούς πελάτες άπό τις ένοχλητικές «ρίψεις» 
των πουλιών πού κάθονταν στά κλαδιά 
ένός γεροπλάτανου, είχε σοφιστή τό εξής:

Κρεμούσε μέ σύρμα στήν κορυφή τού 
δένδρου ένα τενεκέ, οπότε άρκοϋσε ένα 
ένα τράβηγμα τού συρμάτινου μοχλού 
γιά νά φεύγουν τά πουλιά. Συνέστησε 
λοιπόν στον παραπονούμενο νά άκολου- 
θήση τήν ίδια τακτική. Μέ τήν διαφορά 
δμως δτι τήν θέσι τού καφετζή θά έπαιρνε 
ό θυρωρός τής πολυκατοικίας, καί τοϋ 
τενεκέ ένα ήχηρότατο κουδουνάκι, μέ 
τό «σκοινί — χειριστήριο» κρεμασμένο 
στήν είσοδο τής πολυκατοικίας. .. .  Αύτό 
ήταν!...  ,Ό  παραπονούμενος έμεινε κατεν- 
θουσιασμένος άπό τον άπλούστατο καί 
εφαρμόσιμο τρόπο πού τού ύπέδειξε ό 
Χωροφύλαξ. Τό περιστατικό αύτό συνέβη 
στήν Θεσσαλονίκη, οί διάλογοι είναι 
αύθεντικοί, καί ή διαπίστωσις μία: 
Ή  Άμεσος Έπέμβασις τής συμπρω- 
τευούσης διαθέτει προσωπικό πού πιά
νει.........πουλιά στον άέρα.........

• ·
Στήν Θεσσαλονίκη καί πάλι τό συμβάν. 

Ανάστατη μιά γρηούλα τηλεφώνησε στήν 
Άμεσο Έπέμβασι δτι ή ώρα ήταν τρεις 
μετά τά μεσάνυχτα καί ό μονάκριβος 
γιός της δέν είχε έπιστρέψει στο σπίτι. 
—Μήν άνησυχήτε γιαγιά καί ή ώρα 

είναι μόλις έντεκα, τής είπε μέ καλω- 
σύνη ό τηλεφωνητής.

—Μά μέ τό δικό μου τό ρολόϊ είναι τρεις, 
έπέμενε ή γρηούλα.

—Γιά κοιτάξτε καλύτερα.... Μήπως 
έχει σταματήσει τό ρολόϊ σας;
Ά χ  νά μέ συγχωρής καλό μου παιδί... .  
Δίκηο έχεις.... Έ χει σταματήσει άπό 
τό άπόγευμα καί ξέχασα νά τό κουρντί
σω...

—Δέν πειράζει γιαγιά. Πόσων έτών είναι 
τό παιδί σας:

—Είναι 35 χρονών παλληκάρι. Δουλεύει 
σ’ ένα έργοστάσιο καί ή βάρδια του 
τελειώνει στις δέκα....
Έ  τότε μήν άνησυχήτε. "Οπου νάναι 
θά γυρίση.... Ά ν  δμως άργήαη πολύ 
τηλεφωνήστε μας καί πάλι....

—Εύχαριστώ ννσαι καλά παιδί μου....
Σέ λίγα λεπτά τό τηλέφωνο τής Α μέ

σου Έπεμβάσεως ξαναχτύπησε. ’Ήταν 
καί πάλι ή γρηούλα πού άνήγγειλε χαρού
μενη δτι ό γιός της έπέστρεψε. Κλασσική 
περίπτωσις μητρικής στοργής, άλλά καί 
μιά άκόμη περίπτωσις ψυχικής έπαφής 
μεταξύ Χωροφυλακής καί κοινού. 'Η  
άπλοϊκή γρηούλα σέ μιά δύσκολη γι’ αύ- 
τήν στιγμή, άντί γιά τον όποιονδήποτε 
συγγενή της, προτίμησε τήν Άμεσο 
Έπέμβασι. Στήν συνέχεια έσπευσε νά 
ένημερώση τον τηλεφωνητή Χωροφύ
λακα γιά τήν έπιστροφή τοϋ γιου της, 
άκριβώς γιατί διαισθανόταν δτι καί αύτός 
άνησυχοΰσε μαζί της. ’Άλλο άν δέν τό 
έδειχνε. Ά ν ήξερε κανείς τί τρυφερά 
συναισθήματα κρύβει κάθε φορά τό κατά 
ώρισμένους «βλοσυρό» άλλά στήν ούσία 
χαρακωμένο άπό τους κόπους καί τά 
αμέτρητα ξενύχτια πρόσωπο τοϋ Χωρο- 
φύλακος............
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Λ Η Σ Τ Ο Υ .  . . . Α Μ Ν Η Σ Ι Α

0  αείμνηστος Γεώργιος Σουρής, σ’ ένα από τά πικάντικα 
σατυρικά ποιήματά του έγραψε: «Καί τί είσαι άνθρωπε μωρέ 
που φλυαρείς έμπρός μου, άν μέ τά ζώα τά λοιπά παραβληθής 
του κόσμου. . .». Καί είχε άπόλυτα δίκηο ό σοφός άνατόμος

,ζω^> Ύιατ'· ήξερε σε βάθος την άνθρώπινη ψοχοσύνθεσι, 
την οποίαν ψυχογραφούσε σωστά, σφαιρικά καί σ’ όλες της τις..! 
εκφάνσεις καί ποικιλίες. Οΐ πολύ απαισιόδοξοι, λοιπόν,στίχοι 
του αναφέρονται Αναμφισβήτητα στους φαινομενικά έξυπνους, 
α/.Λα σε βάθος. . . φελλούς, όπως είναι οί περισσότεροι σύγχρονοι 
κακοποιοί, πού ένώ άπό τήν κλίκα τους καί τό στενώτερο περι
βάλλον  ̂τους θεωρούνται παμπόνηροι καί σωστά. . . σαΐνι, τις 
περισσότερες φορές συμπεριφέρονται σάν άφελή ανθρωπάκια 
και την παθαίνουν σάν άγράμματοι. Έ τσ ι άκριβώς την έπαθε 
στο Αννόβερο τής> Γερμανίας ό ληστής Γκέρχαντ Κ. . . όταν 
ήλθε τέτ α τέτ με άστυνομικό πού περιπολοϋσε σέ κεντρική 
λεωφορο της πόλεως.  ̂ Ό  άκούραστος καί εύσυνείδητος Αστυ
νομικός^ Χάνσ Λ. . . Αναζητούσε έπίμονα τον ληστή κεντρικού 
καταστήματος και μέ Αεικίνητο μάτι παρακολουθούσε κάθε ύπο
πτη κίνησι μέσα στήν νύχτα. Σέ μιά στιγμή είδε νά κοιμάται 
μέσα σ ενα σταθμευμένο αύτοκίνητο κάποιον πού όταν τον 
ρώτησε πώς λέγεται τού δήλωσε ότι ονομαζόταν Ρόϋ A 
Ο έςυπνος αστυνομικός είπε τότε στον Αγουροξυπνημένο άλή- 

τη πως θά τον άφηνε έλεύθερο άν τού ύπέγραφε μιά ύπεύθυνη 
οηλωσι, ότι δεν σκόπευε νά κλέψη τό αύτοκίνητο. Ό . . . στε
γασμένος προσωρινά καί χωρίς εισιτήριο έπιβάτης τού παρκα- 
ρισμενου αυτοκινήτου, χωρίς νά σκεφθή ή νά θυμηθή τό ψευ
δώνυμο με τό όποιον είχε συστηθή στον άστυνομικό υπέγραψε... 
μεγαλοπρεπέστατα μέ τό πραγματικό του όνοματεπώνυμον 
και έτσι απεκαλύφθη, ότι αύτός ήταν ό καταζητούμενος λη- 
στης Το άδοςο τέλος του κακοποιού θά πρέπει νά γίνη διδα- 
κτικό παράδειγμα σ’ όλους τούς Ανθρώπους τού είδους, οί 
οποίοι όσο πωρωμένοι καί άν είναι, μέσα στήν σκοτεινή τους 
συνείδησή θα φαίνωνται κάπου—κάπου φωτεινά διαλείμματα, 
ώστε να αναθυμοΰνται^ σέ στιγμές περισυλλογής καί αύτοελέγ- 
χου την ευαγγελική ρήσι: «Μωραίνει κύριος, όν βούλεται άπο- 
λέσαι».

( Στήν έποχή μας είναι πολύ τού συρμού τά πάσης φύσεως 
«τέστ», πού έφαρμόζονται πλέον σέ εύρεΐα κλίμακα καί ικα
νοποιούν όλες τις προτιμήσεις, Αρχίζοντας άπό τά τέστ νοημο- 
σύνης γιά  ̂ νά φθάσωμεν αισίως μέχρι τά . . . Αλκοτέστ. Ή  
Εκκεντρική, λοιπόν, αύτή μανία, πού έχει καταλάβει τούς ση
μερινούς Ανθρώπους πρέπει νά άποδοθή στο γεγονός, ότι κάθε 
άνθρωπος είναι αμφισβητούμενος φίλος ή συνεργάτης καί πρέ
πει σε κάθε στιγμή νά δοκιμάζεται ή Αξιοπιστία, ή φερεγγυότης 
καί ή έπαγγελματική του συνείδησις. Αύτό άκριβώς συνέβη 
τελευταία σε μια τραπεζα τού Μπρουκλιν στήν ’Αμερική, όπου 
ένας άγνωστος μέ μαύρα γυαλιά, κουκούλα καί γάντια, μπήκε 
μέσα σαν σίφουνας καί μέ τήν Απειλή τού περιστρόφου διέταξε 
όλους τούς ύπαλλήλους νά πέσουν στό πάτωμα. Συμμορφώ
θηκαν σχεδόν όλοι, έκτός άπό έναν ύπάλληλο πού είχε τήν ψυ
χραιμία καί τό κουράγιο νά πατήση τό κουδούνι τού συναγερμού 
και συναμα να έπιτεθή έναντίον τού ληστή, γιά νά τον άφοπλίση. 
Στό μεταξύ έφθασαν πολλά αύτοκίνητα τής ’Αμέσου Έπεμβά- 
σεως μέ πλήρωμα πάνω άπό πενήντα ’Αστυνομικούς, πού 
μπλοκάρισαν ολόκληρο τό τετράγωνο. Ό  ληστής συνελήφθη 
αμέσως και χωρίς αντίσταση αλλ’ όταν. . . άπεκαλύφθη έξεπλά- 
γησαν όλοι, γιατί διεπιστώθη ότι δέν ήταν άλλος άπό τον 75άρη 
διευθυντή τής τράπεζας κ. Αύγουστο Φράϊς.’Ανακρινόμενος ό 
κ. Διεοθυντης κατέθεσε μέ πολλή έτοιμότητα καί άταραξία, 
ότι η έπικινδυνη ενέργεια του ήταν μιά «πρόβα τζενεράλε», γιά 
να^δοκιμασθοΰν οί υπάλληλοι κατά πόσον είναι σέ θέσι νά Αμυν
θούν έναντίον έπιδρομής γκάγκστερς. Στάθηκε, οπωσδήποτε, 
τυχερός ο κ. Διευθυντής, διότι ό δυναμικός υπάλληλος, πού 
εσημανε συναγερμό, δέν οπλοφορούσε, γιατί στήν περίπτωσι 
αύτη αναμφισβήτητα θα τον είχε έξαποστείλη στον Αγύριστο, 
“°, έστί μεθερμηνευόμενος» στάς. . . αιωνίους μονάς, γιαυτό 
και θα̂  πρέπει να εκτίμηση δεόντως τά πρόσθετα προσόντα 
του και να τόν προτείνη, κατ’ Απόλυτον έκλογή καί προτεραι- 
δ-17]™ ^ρος προαγωγήν στόν. . . μεθεπόμενο βαθμόν. 
r Οσο για τους άλλους πού έπεσαν. . . «χύδην καί έκτάδην», 
ύπακούοντες πιστά στήν ληστρική έντολή οέν έχομε νά προσθέ
σουμε τίποτε, άπλώς συμμεριζόμεθα τήν δεινή θέσι τους. . . .

ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ . . . ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ
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Ο ΙΠΠΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ . . . .  ΣΠΑΡΑΞΙ
ΚΑΡΔΙΟΣ ΛΗΣΤΗΣ

Ot άξιόποινες πράξεις δέν έχουν ποτέ ηθική, μόνιμη ή νομι
μοφανή έστω κάλυψι, γιαυτό και οι δράστες θεωρούνται σαν 
άνθρωποι μικρής ή καί άνύπαρκτης ακόμη ήθικής άντιστάσεως. 
"Οταν, δμως, διαβάση κανείς δτι κάποιος έγινε κλέφτης, λη
στής ή τέλος πάντων κακοποιός τοΰ. . . γενικωτέρου πλέγματος 
τής παρανομίας, για να ζήση τα παιδιά του, τότε ή εύαισθησία 
καί ή συναισθηματικότης τοΰ κοινού άρχίζει να άναζωπυρώ- 
νεται καί νά έκδηλώνεται πλέον ένεργά μέ αποτέλεσμα να ζη- 
τήται άπό τις καταδιωκτικές άρχές—οΰτε λίγο, οΰτε πολύ—νά 
συγχωρήσουν τόν παρανομήσαντα καί νά τόν άφήσουν έλεύθερο. 
"Αν δέ συμβή ό δράστης νά είναι κάπως. . . ίπποτικός καί 
αβρός στους τρόπους τότε σίγουρα αρχίζει ή σταυροφορία 
διασώσεώς του. Αύτό άκριβώς έγινε στην πόλι Φλίντ τής Πο
λιτείας Μίτσιγκαν των Η.Π.Α., δταν άγνωστος κακοποιός 
έλήστευσε γυναίκα υπάλληλον τοΰ καταστήματος τροφίμων 
«Σάν Σαίν» καί έγκατέλειψε τό σούπερ—μάρκετ άφοϋ προη
γουμένως έχαιρέτησε την παθοΰσα μέ όλες τις σχετικές. . . 
ρεβεράντζες. Μιά ώρα άργότερα έδήλωσε ή υπάλληλος δτι έ
λαβε τηλεφώνημα άπό άτομον, τό όποιον τής είπε: «Είμαι 
ό ληστής καί θά σάς έπιστρέψω τά χρήματα, πού σας πήρα, 
αΰριον». Έν τούτοις δέν μπόρεσε νά φανή. . . «συνεπής» στήν 
ύπόσχεσί του καί καθυστέρησε πέντε μέρες, γιά νά έπιστρέψη 
τά κλεμμένα χρήματα. "Οταν τά συγκέντρωσε τά έστειλε άμέσως 
μέ τηλεγραφική έπιταγή στήν τοπική εφημερίδα «Τζούρναλ» 
μαζί μέ ένα σημείωμα στο όποιο άνέφερε τά έξής: “Σάς
παρακαλώ θερμά νά μεριμνήσετε ώστε νά παραδοθοϋν τά χρή
ματα στήν υπάλληλο Τζούλη Ρ. . . που εργάζεται στο κατά
στημα τροφίμων «Σάν Σαίν». Τά χρήματα τά πήρα, γιατί 
είχα μεγάλη άνάγκη νά ψωνίσω τρόφιμα γιά τά παιδια μου που 
πεινούσαν. Λυποϋμαι γιατί καθυστέρησα νά τά έπιστρέψω. 
Εύχαριστώ. 'Ο Ληστής».

Τό. . . σπαραξικάρδιο γράμμα του θά μπορούσε εύκολα νά 
θεωρηθή άπό τό πλατύ κοινόν σάν έκκλησι. . . διασώσεώς των 
πεινασμένων παιδιών του, στά όποια δέν μπορούσε μέ άλλο 
τρόπο νά τούς έξασφαλίση τόν έπιούσιον, γιαυτό καί κατέληξε 
στήν ληστεία. . . .

Είναι παλαιό τό κόλπο δλων τών τεμπέληδων καί άδί- 
στακτων τυχοδιωκτών, οί όποιοι ενώ δέν έχουν κινήσει ούτε 
τό μικρό τους. . . δακτυλάκι, γιά νά παλαίψουν στήν ζωή, κατα
φέρνουν ωστόσο νά προκαλοϋν εύνοϊκά ύπέο αύτών τό κοινόν 
καί νά έξασφαλίζουν τήν συμπαράστασι τής κοινής γνώμης.

Μακρυά άπό τις σειρήνες αύτοϋ τοΰ είδους. . .

£ f W  p, #  *  *'

ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ . . . .

Στήν μηχανοκίνητη έποχή μας ή ταλαιπωρία τών κατοίκων, 
τών μεγάλων προ παντός πόλεων, δέν περιορίζεται μονον στα 
καυσαέρια, στήν δυσχέρεια κινήσεως, στήν έλλειψι καθαρού 
καί. . . διϋλισμένου άέρα, γιά τήν άπαραίτητη «όξυγόνωσι» τοΰ 
αίματος, άλλά καί στον άνηλεή καθημερινό βομβαρδισμό τών 
άκουστικών τυμπάνων, τών πολυβασανισμένων «ιθαγενών» 
κατοίκων τών μεγαλουπόλεων. "Ολες οί ’Αστυνομικές υπηρε
σίες εύρίσκονται «νυχθημερόν έπί ποδός», γιά νά έξασφαλίσουν 
μιά στοιχειώδη άνθρώπινη ήσυχία, πού νά έπιτρέπει τήν μικρή 
πολυτέλεια τής άναπαύσεως στούς άτυχους ένοικους τών πολυ
τελών ή μή διαμερισμάτων τών πόλεων. Οί θόρυβοι είναι πάν
τοτε αισθητοί καί παράγονται καθ’ δλον τό εικοσιτετράωρον 
μέ πολλούς τρόπους, δπως π.χ. κορναρίσματα αύτοκινήτων, 
έξατμήσεις δικύκλων, άπό ραδιόφωνα άνοιγμένα στήν. . . δια

πασών καί άπό άλλα δμοια καί παρόμοια πού έτσι άναίτια άφη- 
νιάζουν, γιά νά. . . ψυχαγωγήσουν μερικούς, οί όποιοι έχουν 
μιά πολύ περίεργη άντίληψι περί ψυχαγωγίας. Αύτό φαίνεται 
δτι συμβαίνει στήν Νεάπολι τής ’Ιταλίας, δπου παρά τήν δρα
στική έπέμβασι τής ’Αστυνομίας δένέπετεύχθη ή^άποφυγή ενός 
δράματος, πού είχε δυστυχώς θλιβερή κατάληξι, άφοϋ ούτε λίγο 
ούτε πολύ ένας νέος 23 χρόνων πήδησε άπό τό παράθυρο τού 
σπιτιού του τήν παραμονή τής πρωτοχρονιάς, επειδή τόν εξε- 
νεύρισαν οί θόρυβοι άπό τά πυροτεχνήματα. Ό  Γκαετάνο Μπ. . . 
δέν άντεξε περισσότερο τόν ορυμαγδό τών εκρήξεων και έτρεξε 
εξουθενωμένος στο παράθυρο τού σπιτιού του γιά νά παρακα- 
λέση τούς γείτονες νά σταματήσουν τά πυροτεχνήματα πού 
άποτελούν τόν παραδοσιακό τρόπο υποδοχής τού Νέου Έτους 
στήν ’Ιταλία.

’Επειδή αύτοί δέν εννοούσαν νά σταματήσουν ό φτωχός 
Γκαετάνο κατελήφθη άπό νευρική κρίσι καί πήδησε άπό το 
παράθυρο στο δρόμο, μέ άποτέλεσμα νά τραυματισθή θανάσιμα. 
Βέβαια τό άπονενοημένο διάβημα τοΰ νεαρού ’Ιταλού αποτελεί 
τό «άκρον άωτον» τής εύαισθησίας καί δίνει άνάγλυφη τήν εικόνα 
τής απελπισίας τού ταλανιζόμενου ανθρώπου, που ζή μέσα 
στήν κόλασι τής σύγχρονης πόλεως. Προς αποφυγήν, λοιπόν, 
παρόμοιας θλιβερής έπαναλήψεως, μία είναι ή θερμή σύστασις 
καί παράκλησις τής ’Ιταλικής Καραμπινιερίας (Χωροφυλακής), 
πού είναι παράλληλα τό «πιστεύω» δλων τών ’Αστυνομικών 
τού Κόσμου: «Σεβασθήτε τήν ήσυχία τών συνανθρώπων σας 
καί μή δυσκολεύεται τήν ζωήν τους. . .».
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Υ . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΣΤΙΒΟΣ
ΤΟ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ -  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

1975

Ανταποκρινόμενοι σέ σχετική έπιθυμία αναγνωστών μας. 
δημοσιεύομε τό άγωνιστικό πρόγραμμα στίβου τής περιόδου Φεβρου- 
αρίου —Δεκεμβρίου 1975, άφοϋ προηγουμένως εύχαριστήσωμε τούς 
αρμοδίους υπαλλήλους τής Γενικής Γραμματείας Νεότητος καί Ά θλη - 
τισμου καί τοϋ ΣΕΓΑΣ, οί όποιοι προσεφέρθησαν εύγενώς νά μας 
βοηθήσουν. 1 ’ ^ ’

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού συγκεντρώσαμε, στό ΙΙμηνο Φε
βρουάριου —Δεκεμβρίου 1975 θά διεξαχθοϋν : 7 Πανελλήνια καί 4 
Διασυλλογικα πρωταθλήματα, 4 Πανελλήνιοι καί 9 Παγκύπριοι 
αγώνες, 12 Περιφερειακοί, 10 Τοπικοί καί 2 Ειδικοί αγώνες , 5 1 Αθλη- 
ττικβς ή μερίδες, καθώς καί 22 Διεθνείς διοργανώσεις καί 9 Διεθνή 
ώς^έξής · Ελληνΐκί) συΡ·μετοχή . Άναλυτικώς τό πρόγραμμα έχει

I. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΑ- Κορασίδων, Άθήναι — Θεσσαλονίκη 
17—9, 1—10, 5—10, 12—10, 2—11 κα 
9-11-1975.

Ανωμάλου δρόμου ('Ανδρών—Ε φ ή
βων—Παίδων—Γυναικών — Νεανίδων— 
Κορασίδων), Άθήναι 2-3-1975.

Ανωμάλου δρόμου Ενόπλων Δυνά- 
23Τ ΐ 975 Σωμάτων -Ασφαλείας, Άθήναι

Μαραθωνίου δρόμου Ανδρών—Γυ
ναικών, Άθήναι 5-4-1975.

Στίβου Μαθητών Άθήναι 17-18J5-1975.
Στίβου Εφήβων—Νεανίδων, Άθήναι 

23—25]5-1975.
Πεντάθλου Γυναικών, Άθήναι 7_81

6-1975. J
Στίβου Ανδρών— Γυναικών, Άθήναι 

ή Καβάλα 27—29]6-1975.
Πεντάθλου Ανδρών—Εφήβων, Ά θή

ναι 13-9-1975.

II. ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑ
ΘΛΗΜΑΤΑ

Αττικής Ανδρών A—Β—Γ κατηγο
ρίας, Άθήναι 30—3, 5—4, 13—4 20—4 
καί 27-4-1975.

Θεσσαλονίκης Ανδρών, Θεσσαλονίκη 
30—3, 6—4, 13—4 καί 20-4-1975

Αττικής Γυναικών, A—Β—Γ κατηγο
ρίας, Άθήναι 5—4, 13—4, 20—4, 27_4
καί 11-5-1975.

Φθινοπωρινόν Γυναικών—Νεανίδων—

III. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ανωμάλου δρόμου Μαθητών, Ά ργα;α 
'Ολυμπία 16-3-1975.

Φοιτητικοί στίβου, Άθήναι 29 η 
30-4-1975. 1

Τριάθλου—πεντάθλου Γυναικών Ά 
θήναι 18-5-1975.

Παίδων στίβου, Άθήναι 26—28J9-1975.

ΙΥ . ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ανωμάλου δρόμου Ανδρών—Ε φ ή
βων—Παίδων— Γυναικών — Νεανίδων 
Κύπρος 2-2-1975.

Αγών δρόμου 15 μιλίων, Λευκωσία 
16-2-1975.

Μαθητικός δρόμος έπί άνωμάλου έδά- 
φους, Λεμεσός 28-2-1975.

Μαραθωνίου δρόμου, Λεμεσός 8—91 
3-1975.

Διανομαρχιακοί άγώνες, Λευκωσία 5— 
6]4-1975.

Πεντάθλου—Δεκάθλου Ανδρών— Γυ
ναικών, Λευκωσία 12—13J4-1975.

Μαθητικοί άγώνες, Λεμεσός 25—26]

Στίβου —Ανδρών —Γυναικών, 6—8] 
6-1975.

’Εφήβων — Νεανίδων 
20]4-1975.

, Λευκωσία 19—

Άνωμάλου δρόμου — Θεσσαλονίκη 
16-2-1975.

Ανδρών —'Εφήβων —Παίδων —Γυ
ναικών —Νεανίδων —Κορασίδων Ά 
θήναι 16-2-1975.

Στίβου Μαθητών περιφερείας Αττικής 
Άθήναι 4—5]4-1975

Πανθεσσαλονίκειοι στίβου 10—1115- 
1975.

Πανσαμιακοί Ανδρών —’Εφήβων — 
Γυναικών —Νεανίδων, 25-5-1975.

Παμπελοποννησιακοί ’Εφήβων, Πά- 
τραι 7-6-1975.

Στίβου παίδων, Άθήναι 2-7-1975.
Παμμακεδονικοί στίβου, Θεσσαλονίκη 

13-7-1975.
Πανθρακικοί στίβου, Άλεξανδρούπολις 

30-7-1975.
Παμβορειοελλαδικοί στίβου, Καβάλα 

3-8-1975.
Πανέβριοι στίβου, Άλεξανδρούπολις 

25-8-1975.
Πρωτάθλημα Κορασίδων. Άθήναι 31- 

8-1975.

ΥΙ. ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

’Εαρινοί άγώνες «ΠΑΟΥΡΕΙΑ» Ά θή
ναι 27-4-1975.

Δρόμος θυσίας 8.000 μ.—Άγώνες στί
βου, Μεσολόγγιον Απρίλιος 1975.

ΙΔ «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΑ», Άγρίνιον 
17—18-5-1975.

ΣΤ «ΠΕΡΔΙΚΚΕΙΑ», Έορδαία 12-6- 
1975.

«ΤΟΦΑΛΕΙΑ», Πάτραι 17-8-1975.
Β «ΑΓΓΕΛΕΙΑ», Θεσσαλονίκη 6—7] 

9-1975.
Ρίψεις εις μνήμην Ν. Γεωργαντά, Ά 

θήναι 5-10-1975.
Γ «ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ», Γιαννιτσά 19-10-75
Άγώνες ’Εποποιίας 1940, Άθήναι 

25-10-1975.
«ΑΡΚΑΔΕΙΑ», Ρέθυμνον 7,8,9] 11-1975.
Αγών θυσίας Καλαβρύτων, 14-12-1975.

ΥΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ετήσιος άνώμαλος δρόμος Ελληνικής 
Αεροπορίας, Τατόϊ 23-2-1975.

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ». Άγώνες ’Ενόπλων 
Δυνάμεων —Άνωτάτων Σχολών, Γιαν
νιτσά 23-2-1975.

ΥΙΙΙ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Γυναικών, Άθήναι 30-3-1975.
Βορρά—Νότου Γυναικών, Θεσσαλο

νίκη 17-8-1975.



Γυναικών —Κορασίδων —Νεανίδων 
καί ’Ανδρών έξ ’Αθηνών, Κρήτη 9-9-1975.

’Αθλητριών Θεσσαλονίκης —Τρικά
λων -Βόλου, Βόλος ή Τρίκαλα 19-10-1975.

Γυναικών —Νεανίδων —Κορασίδων, 
Άθήναι 23-11-1975.

IX. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ

Εύρωπαϊκόν πρωτάθλημα κλειστοϋ στί 
βου, —KATUICE Πολωνίας 8-9]3-1975. 

Βαλκανικός άνώμαλος δρόμος ’Ανδρών
_’Εφήβων —Γυναικών—Νεανίδων,ΟΡΑ-
DEA Ρουμανίας 30-3-1975.

Συνάντησις βάδην ’Ανδρών — Εφή
βων, BOUNE Βουλαγρίας 13-4-1975.

Ελλάς —Ρουμανία (Έφηβοι—Νεανί- 
δες) Κωνστάντζα —Ρουμανίας 31-5-]1-6- 
1975.

Παγκόσμιον Μαθητικόν Πρωτάθλημα, 
Γαλλία 6-6-1975.

Προκριματικός Κυπέλλου Ευρώπης 
«BRUNO ZAULI» ’Ανδρών, Άθήναι 
14-15]6-1975.

Βέλγιον —’Ιταλία —Ούαλλία —Έλλας 
(Γυναίκες —Νεάνιδες) Βρυξέλλες 22-6- 
1975.

Διεθνή ΣΤ' «ΤΣΙΚΑΗΤΗΡΕΙΑ» (Άν- 
δρες—Γυναίκες) Άθήναι 5-6-]7-1975.

Ελλάς—Ισπανία (Γυναίκες) Μαδρίτη 
9-7-!975.

'Ημιτελική φάσις Κυπέλλου Ευρώπης 
«BRUNO ZAULI», Λονδίνον ή Λειψία 
ή Τορΐνο 12-13]7-1975.

Ελλάς —Ανατολική Γερμανία (Άν- 
δρες) Άθήναι 19-20]7-1975.

'Ολλανδία —Ελβετία —Ελλάς (Έ. 
φηβοι—Νεάνιδες) 'Ολλανδία 20-7-1975- 

Βαλκανικοί άγώνες ’Εφήβων—Νεανί
δων, Κάρλοβατς 26-27]7-1975.

Ελλάς —’Ιταλία (Νεάνιδες) Άθήναι 
2-8-1975.

Βαλκανικοί άγώνες Ανδρών—Γυναι
κών, Βουκουρέστι 8-10]8-1975.

Πανευρωπαϊκόν πρωτάθλημα Εφήβων 
—Νεανίδων, Άθήναι 21, 22, 23, ή 24-8-75.

Μεσογειακοί άγώνες —Μαρόκο, 23-8- 
1975-6-9-1975.

Μεσογειακοί άγώνες, Μαρόκο 24-9-75. 
Άθήναι—Βελιγράδι (Γυναίκες) Κα

βάλα 7-9-1975.
Πανεπιστημιάδα Βουδαπέστης 13-14] 

9-1975.
Ουγγαρία— Τσεχοσλοβακία — Ελλάς 

(Άνδρες —Γυναίκες) Βουδαπέστη 20-21] 
9-1975.

Διεθνής Μαραθώνιος Αθηνών 18-10-75

X. ΔΙΕΘΝΗ ΜΗΤΙΓΚ

Κλειστού στίβου «COUPE DE CRIST» 
Βουκουρέστι 22-23]2-1975.

Άλματος εις ύψος Ανδρών—Γυναι
κών, Πράγα 26-2-1975.

Άλματος εις ύψος Ανδρών —Γυναι
κών, TRINETS Γιουγκοσλαβίας 28-2-75.

«ΧΑΠΟΕΛ», ’Ισραήλ 1-5-1975.
Ζάγκρεμπ, 1-6-1975.
«ZORKOV» Ανδρών —Γυναικών— 

’Εφήβων, Μάριμπορ Γιουγκοσλαβίας 
3-6-1975.

Όστράβας, 5-6-1975.
Μπρατισλάβας, 7-6-1975.
Βελιγραδιού (Ανδρών —Γυναικών) 

11-6-1975.

I I  Σ Κ Ο Π Ε Υ Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α  ||

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑ- 
ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΝ 

ΤΗΣ ΧΩΡ)ΚΗΣ

Μέ τό Διεθνούς σημασίας μετάλλιο 
«MAITR DE TIRER» τιμήθηκε τό πε
ρασμένο μήνα ό Μοίραρχος κ.Δημήτριος 
Κοτρώνης, γιά τήν καλή έπίδοσι πού 
έσημείωσε στό πιστόλι άκριβείας κατά 
τούς άγώνες τού Παγκοσμίου Πρωτα
θλήματος Σκοποβολής, οί όποιοι έγιναν 
τόν Σεπτέμβριο τού ’74 στήν Ελβετία. 
Ή  τιμητική αύτή διάκρισις άπενεμήθη 
σέ όσους σκοπευτάς έσημείωσαν έπι- 
δόσεις ίκανές νά θεωρηθούν ώς άξιόλογες 
άπό τούς Παγκοσμίους σκοπευτικούς 
κύκλους. Μέ τό ίδιο μετάλλιο τιμήθηκαν 
καί οί σκοπευτές Μάνθος καί Σκαρα- 
φίγκας.

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΠΟΛΥ- 
ΝΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΥΛ- 
ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Δώδεκα νίκες (πέντε πρώτες, τρεις 
δεύτερες καί τέσσερις τρίτες) καί δύο 
νέα Πανελλήνια ρεκόρ, ήταν ό έντυπω] 
σιακός άπολογισμός άπό τήν συμμετοχή 
τής όμάδος τής Χωροφυλακής στούς 
Διασυλλογικούς άγώνες σκοποβολής τού 
Ιανουάριου. Στούς πρώτους άγώνες πού 
έγιναν στις 12 ’Ιανουάριου μέ διοργα- 
νώτρια τήν ΑΣΟΕΕ, ό Χωροφύλαξ Πελο
πίδας Ήλιάδης, στό άγώνισμα τού άερο- 
βόλου τυφεκίου άνδρών, κατέρριψε τό 
Πανελλήνιο ρεκόρ μέ τήν θαυμάσια έπί
δοσι 375]400. Τό παλαιό κατείχε ό Γα- 
βαλας τής ΠΣΕ, μέ 372]400. Στό ίδιο άγώ
νισμα, ό Χωροφύλαξ Βασίλειος Βασι-

λειάδης κατετάγη 3ος μέ 360]400. Πρώτες 
έπίσης νίκες άπέσπασαν ό Μοίραρχος 
Δημήτριος Κοτρώνης (άεροβόλον πιστό- 
λιον άνδρών 382]400), καί ή 'Υπεν]ρχης 
Δήμητρα Γαλάνη (άεροβόλον πιστόλιον 
γυναικών 344]400). Στά ίδια άγωνίσματα, 
ό Χωροφύλαξ Βασίλειος Βαοιλειάδης 
άπέσπασε τρίτη νίκη μέ 356]400, ένώ ή 
Ύπεν]ρχης Βασιλική Νικολοπούλου δεύ
τερη μέ 336]400. Στούς δεύτερους άγώνες 
πού έγιναν στις 19 ’Ιανουάριου μέ διορ- 
γανώτρια τήν ΣΚΟΕ, ό Μοίραρχος Δημή- 
τριος Κοτρώνης, στό άγώνισμα τού άερο- 
βόλου πιστολιού άνδρών, κατέρριψε τ,ό 
Πανελλήνιο ρεκόρ, μέ τήν διεθνούς έπι- 
πέδου έπίδοσι 391]400. Τό παλαιό κατείχε 
ό ίδιος μέ 390]400. Αξίζει νά σημειωθή, 
ότι τό νέο ρεκόρ τού Μοιράρχου Κοτρώ- 
νη, υπολείπεται κατά ένα μόλις βαθμό 
άπό τό Παγκόσμιο ρεκόρ (392]400) πού 
κατέχει ό Ρώσος Κόσιτς. Στό ίδιο άγώ
νισμα ό Χωροφύλαξ Βασίλειος Βασιλχι- 
άδης κατετάγη 4ος μέ 364]400. Στό άγώ
νισμα τού άεροβόλου πιστολιού γυναι
κών, τά τρία μετάλλια κατέκτησαν ή 
'Υπεν. Βασ. Νικολοπούλου (1η μέ 340] 
400), 'Υπεν]ρχης Δήμητρα Γαλάνη (2α 
μέ 326]400) καί Χωροφύλαξ Ελένη Φέκα 
(3η μέ 306]400). Τέλος στούς άγώνες πού 
έγιναν στις 26 ’Ιανουάριου μέ διοργα- 
νώτρια τήν Χωροφυλακή, άπό μία τρίτη 
νίκη άπέσπασαν ό Μοίραρχος Δημήτριος 
Κοτρώνης (πιστόλιον άκριβείας 339]400), 
καί ή Χωρ]λαξ Τσέλλου (καραμπίνα 22 
60β. πρηνηδόν 545]600).

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΗΣ 
ΣΚ.Ο.Ε.

Δύο ευχάριστες ώρες πέρασαν οί άθλη- 
ταί καί πολλοί φίλοι τής σκοποβολής 
στήν αίθουσα τελετών τού ’Εθνικού Σκο
πευτηρίου Καισαριανής, όπου τό βράδυ 
τής 20ής Ίανουαρίου, έγινε ή κοπή τής 
πίττας τής ΣΚΟΕ. Παράλληλα έγινε καί 
ή άπονομή των έπάθλων εις τούς νικητάς 
τών Πανελληνίων άγώνων άεροβόλων 
όπλων 1974, καί τών δύο πρώτων Διασυλ- 
λογικών τού ’75. Ή  πολυνίκης κατά τούς 
άγώνες αύτούς όμάδα τής Χωροφυλακής 
έλαβε συνολικά 12 χρυσά, 6 άργυρα, καί 
6 χάλκινα μετάλλια. Στήν ίδια τελετή, ή 
ΣΚΟΕ γιά πρώτη φορά έφέτος, έτίμησε 
τούς καλύτερους σκοπευτάς καί σκοπεύ- 
τριες τού ’74. Άπό πλευράς Χωροφυλακής 
τιμήθηκαν ό Μοίραρχος Δημήτριος Κο
τρώνης, ή Ύπεν]ρχης Βασιλική Νικολο- 
πούλου, καί ή Χωροφύλαξ Σπυριδούλα 
Καρακώστα. Στήν ώραία αύτή έκδήλωσι 
παρέστησαν ό Πρόεδρος καί Γενικός 
Γραμματεύς τής ΣΚΟΕ, κ.κ. Δημ. Σοϋτσος 
καί Άντ. Μπάδρας, ό Βουλευτής ’Επι
κράτειας καί παλαιός σκοπευτής κ. Γε
ώργιος Βήχος, ό Ύπαρχηγός τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Τζήμας, οί Ταξίαρχοι 
Χωροφυλακής κ.κ. Νικ. Γεωργακαράκος 
καί Πλάτων ©εοδωροπουλος, ό Διευθυν
τής Σωματικής Αγωγής τού Υπουργείου 
Παιδείας κ. Χριστόπουλος, ό Διευθυντής 
είς ΓΓΝΑ κ. Κουβάτσος, καί πολλοί 
άλλοι άθλητικοί παράγοντες.
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π  « β  n n n t[ ζτιζ
Η ΒΑΝΤΑΝΤΗΝ ΦΑΡΡΙΣ ήταν 

ξαπλωμένη στό κρεββάτι της, στό σπίτι 
πού τό μοιραζόταν μέ τη μεγαλύτερη 
άδελφή της. Ένα αναμμένο λαμπαντέρ, 
στό κομοδίνο, έρριχνε μια χρυσαφένια 
άνταύγεια πάνω στην κοπέλλα, πού ήταν 
πεσμένη μπρούμυτα, μέ τα χέρια στα 
πλάγια. Φορούσε μόνο τά έσώρουχά της 
καί μια ξεθωριασμένη γαλάζια ρόμπα 
άπό λεπτό ύφασμα. 'Ενα ραδιόφωνο, μέ 
ρολόϊ στη μιά του πλευρά, μουρμούριζε 
κάποια άπαλή μουσική, ένώ οί δείκτες 
φανέρωναν δτι άπόμεναν άκόμα πέντε 
λεπτά, για νά πάη έντεκα ή ώρα. Ή  σκη
νή ήταν πολύ τρυφερή καί συμπαθητική, 
μόνο. . . .  μόνο πού ή Βάντα Φάρρις ήταν 
νεκρή.

—Τή χτύπησαν στην πλάτη μιά φορά, 
είπε  ̂ ό γιατρός Τζόνσον, γυρίζοντας τό 
κεφάλι. Τό δπλο τού έγκλήματος πρέπει 
νά ήταν κάποιο πολύ αιχμηρό άντικείμενο 
καί ό θάνατος ήρθε άκαριαΐος. Κατά τά 
φαινόμενα, δέν προηγήθηκε πάλη, γιατί 
δέν υπάρχει ό παραμικρός μώλωπας.

Από πόσην ώρα είναι νεκρή, γατρέ; 
ρώτησε ό σερίφης Έ ντ Κάρσον.

—Πρέπει νά μοϋ πήτε πρώτα πότε βρέ
θηκε τό πτώμα.........

—Πριν άπό πενήντα λεπτά, περίπου. 
Τό άνακάλυψε ή άδελφή της Φάρρις, ή 
Έλεν Ντήν, δταν γύρισε άπό τή δουλειά 
της, λίγο μετά τις δέκα.

—Τότε είναι νεκρή, τουλάχιστον, μία 
ώρα. Δέν μπορώ νά προσδιορίσω μέ άκρί- 
βεια τό̂  χρόνο. Μέ τή ζέστη πού έχει έδώ 
μέσα, η θερμοκρασία τού σώματός της 
δέν μοϋ λέει πολλά πράγματα. Μπορεί 
νά πέθανε πριν άπό μιά, τρεις ή καί τέσ
σερις ώρες. Θα σάς πώ περισσότερα, μετά 
τή νεκροψία.

'Η  καλοκαιριάτικη νύχτα ήταν πολύ 
ζεστή καί μέσα στην κρεββατοκάμαρα 
μέ τά κλειστά παράθυρα, ή άτμόσφαιρα 
είχε γίνει άποπνικτική, γιατί τό αϊρ—κον- 
τίσιον, που υπήρχε στό ένα παράθυρο, 
δεν είχε τεθή, νωρίτερα, σέ λειτουργία. 
Τόσο ό σερίφης Κάρσον, δσο ό γιατρός 
κι έγώ—6 Λόν Γκαίητς, είσαγγελεύς τής 
κομητείας τού Πόκοσομπη—ήμασταν μου
σκεμένοι στόν ίδρωτα.

Ό  γιατρός χαιρέτησε καί βγήκε άπό 
τό δωμάτιο.

—Λοιπόν, τι λές; ρώτησα τόν Κάρσον·
—Κρίνοντας άπό τό σκηνικό, φαίνεται 

δτι διασκέδαζε έδώ μέ κάποιον άντρα, 
που έβαλε τέλος στό πάρτυ μ’ ένα φόνο....

Συμφώνησα μαζί του. Πάνω σ’ ένα 
τραπεζάκι, στό λίβιγκ—ρούμ, ύπήρχαν 
δυό ποτήρια, ένα μπουκάλι μέ μπουρμπάν 
κι’ ένα σταχτοδοχείο, γεμάτο τσιγάρα. 
Από τό χέρι μιας πολυθρόνας κρεμόταν 

άνέμελα ένα ζευγάρι νάϋλον κάλτσες καί 
στό πάτωμα ήταν πεταμένη μιά πλεκτή 
γραβάτα.

Ξαναγυρίσαμε στό λίβιγκ—ρούμ. Οί δύο 
άστυνομικοί, πού είχαν έρθει μαζί μας 

ό Μουλινς καί ό Έιβερυ—ήταν σκυμμέ
νοι πάνω άπό τό τραπεζάκι κι’ έξέταζαν

τα ποτήρια και τη μπουκάλα μέ μεγεθυντι
κούς φακούς.
, —Τίποτα, είπε ό Έιβερυ. Ούτ’ ένα 
αποτύπωμα—έκτός άπό τής κοπέλλας, 
βέβαια.  ̂Καί στά παράθυρα καί τις πόρτες 
πού ψάξαμε, δέν ύπάρχει κανένα ίχνος 
δτι έχουν παραβιασθή.

Πλησίασα καί πήρα στά χέρια μου τήν 
πλεκτή γραβατα. Οί μισοί, τουλάχιστον, 
άντρες τής κομητείας φορούσαν τέτοια 
γραβάτα.

—Μέσα στό σπίτι, έξακολούθησε ό 
Ειβερυ, δλα τα δακτυλικά άποτυπώματα 

άνήκουν στις δυό άδελφές.
Εκείνη τήν ώρα, πέρασε άπό τό διά

δρομο ό γιατρός μαζί μέ τούς δυό νοσο
κόμους καί τό φορείο πού θά μετέφερε 
τό πτώμα στό νεκροτομείο. Μόλις μέ είδε 
πλησίασε πρός τό μέρος μου, συνωφρυω- 
μένος.

—Λόν, τώρα δά θυμήθηκα κάτι άλλο 
γιά τή Βάντα Φάρρις. Τήν είδα στό νοσο
κομείο, σήμερα τό πρωί.

—Τί ήθελε έκεΐ;
Δέν ξέρω. ’Αλλά μπορούμε νά μά

θουμε.
Ο Κάρσον έδωσε στους άστυνομικούς 

του μερικές οδηγίες κι’ έπειτα κατευθύν- 
θηκε μαζί, πρός ενα δωμάτιο, στό πίσω 
μέρος τού σπιτιού, πού χρησίμευε σάν 
κουζίνα καί τραπεζαρία. Μπροστά στό 
τραπέζι,^κάθονταν ή Έλεν Ντήν, ή άδελφή 
τής νεκρής, καί μιά παχειά, ώριμη γυναίκα 
πού δέν τήν ήξερα. Ένας κοντόσωμος 
ανθρωπάκος, μέ γκρίζα μαλλιά, ήρθε 
και στάθηκε άπέναντί μας.

—’Επί τέλους! είπε στόν Κάρσον. Μιά 
ώρα περιμένουμε. Είμαι δ Τζώρτζ Χάρτ- 
λεϋ καί σάς μίλησα, πρό όλίγου, στό τηλέ
φωνο. ’Από δώ, ή γυναίκα μου, ή Μάτζ. 
Είμαστε γείτονες των κοριτσιών. Τρέ- 
ξαμε άμέσως, μόλις μάθαμε δτι ή Έλλεν 
.........βρήκε..........

Πριν άπό λίγη ωρα, η Ελεν βρισκόταν 
στό κατώφλι μιάς νευρικής κρίσεως, άλλά 
τώρα φαινόταν άρκετά ήρεμη. Τά μάτια 
της ήταν κόκκινα καί πρησμένα, τά χείλη 
της σφιγμένα σέ μια άχρωμη, λεπτή γραμ
μή. Δέν ήταν Ιδιαίτερα χαριτωμένη καί,
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αυτή τή στιγμή, φαινόταν πραγματικά 
άσχημη.

—Πέστε μας, άλλα μέ λεπτομέρειες 
αύτή τή φορά, δεσποινίς Ντήν, τί συνέβη, 
είπε ό Κάρσον.

—Δέν είναι κανένα μυστήριο, πετάχτη- 
κε ό Τζώρτζ Χάρτλεϋ. Ή  Βάντα είχε 
φέρει έναν άπδ τούς φίλους της και αυτός 
τή σκότωσε.

—Ποιό φίλο της; ρώτησα.
—Κάποιον άπό τούς πολλούς πού είχε. 

Δέν ξέρετε δτι.........
—’Αρκετά, Τζώρτζ, τοϋ έκοψε, θυμω

μένα, ή γυναίκα του.
—Δέν πειράζει, Μάτζ, έκανε, κουρα

σμένα, ή Έλεν. Δέν είναι μυστικό δτι ή 
Βάντα ήταν........ ή Βάντα.........

—Ξέρεις ποιος ήταν άπόψε μαζί της; 
ρώτησα.

—’Όχι, δέν ξέρω, Λόν.
Μοϋ χάρισε ένα αδύναμο χαμόγελο, 

πού έμοιαζε νά λέη δτι είχε περάσει πο
λύς καιρός άπό τότε πού πηγαίναμε μαζί 
στό σχολείο. Είκοσι ολόκληρα χρόνια....

—Ή  Βάντα περίμενε μέ μεγάλη άνυ- 
πομονησία τό άποψινό βράδυ, συνέχισε, 
άλλά δέν μοϋ είπε μέ ποιόν είχε ραντεβού. 
Είπε μόνο δτι θά έβγαινε........

•—Ναι, άλλά δέν βγήκε, τή διέκοψε δ 
Χάρτλεϋ: ’Εγώ καί ή Μάτζ είδαμε φως 
στό δωμάτιό της, στις έννέα. Καθόμα
σταν στήν αυλή, πού βλέπει στό πίσω 

■ μέρος τοϋ σπιτιού της "Ελεν. Στις έννέα, 
είδαμε ν’ άνάβη φως στήν κρεβατοκά
μαρα της Βάντας.

—Τήν είδατε τήν ίδια; ρώτησα.
—’Όχι, άπάντησε άπρόθυμα. Τά παρα

θυρόφυλλα ήταν κλειστά καί δέν είδαμε 
τίποτα. ’Αλλά δέν μπορεί παρά νά ήταν 
ή Βάντα.

—Είδατε τίποτ’ άλλο;
—’Όχι, τίποτα. ’Εκτός άπό τήν "Ελεν, 

βέβαια, πού γύρισε άπό τή δουλειά της, 
λίγο μετά τίς δέκα.

—Πότε είδατε τήν άδελφή σας ζωντα
νή, γιά τελευταία φορά, δεσποινίς Ντήν; 
ρώτησε ό Κάρσον τήν "Ελεν.

—Στίς έξήμιση, περίπου. Τήν Παρα
σκευή καί τό Σάββατο, δουλεύω άπό τίς 
έπτά ώς τίς δέκα σ’ ένα σούπερ—μάρκετ. 
Τό πρωί, δουλεύω στό γραφείο τού Ρόϋ
Τάρεντ—είμαι γραμματεύς του........ Τά
έξτρα λεφτά είναι πάντα καλόδεκτα.

—’Ιδίως δταν έχης μιά άδελφή, πού 
δέν δούλεψε ούτε μιά μέρα στή ζωή της, 
μουρμούρισε ό Χάρτλεϋ.

—Καί κάτι άλλο, Έλεν, είπα. Μήπως 
θά μπορούσες νά μάς πής τίποτα γιά 
τόν άντρα της Βάντας; Ξέρω, βέβαια, 
δτι είχαν χωρίσει, άλλά........

—Γιά τόν Φράνκ Φάρρις; ’Έφυγε, πριν 
δυό χρόνια, δταν χώρισε μέ τή Βάντα. 
Νομίζω δτι είναι τώρα στή Νέα ’Ορλεάνη.

—Είχαν πάρει διαζύγιο;
—Ναι, άλλά ή Βάντα κράτησε τό δνομά 

του, γιατί τής άρεσε στ’ αυτί τό Βάντα 
Ντήν Φάρρις.

—Χώρισαν άσχημα;

—Δέν νομίζω. Απλώς ό Φράνκ ήταν 
άρκετά χρόνια μεγαλύτερος άπό τή 
Βάντα καί δέν μπορούσαν πιά νά ζήσουν 
μαζί.

—Δέν μπορείτε να μας πητε τίποτα για 
τούς φίλους τής άδελφής σας; ρώτησε ό 
Κάρσον.

’Όχι, άπάντησε ή "Ελεν κατηγορη
ματικά καί σηκώθηκε άπό τήν καρέκλα 
της.

ΕΙΠΑΜΕ καληνύχτα καί ξαναγυρ ί
σαμε στό λίβιγκ—ρούμ. 'Ο Τζώρτζ Χάρ
τλεϋ μάς άκολούθησε.

—Μπορώ νά σάς δώσω έγώ ένα 8νομα; 
ψιθύρισε. Τόν είδα πολλές φορές νά έρχε
ται έδώ, τά βράδυα πού έλειπε ή "Ελεν. 
Ή ταν ό Ρόϋ Τάρεντ. Ναί, ναί, καλά 
άκούσατε, ό Ρόϋ Τάρεντ, ό μεγάλος έπι- 
χειρηματίας.

Τόν εύχαριστήσαμε καί έφυγε μαζί μέ 
τή γυναίκα τού καί τήν "Ελεν, πού θά κοι
μόταν στό σπίτι τους.

Ό  Ρόϋ Τάρεντ, είπα,. Θά πρέπει νά 
προσέξουμε πολύ πώς θά χειριστούμε 
τήν ύπόθεση.

—Λές νά μήν τό ξέρω; άναστέναξε ό 
Κάρσον.

Βγήκαμε στή βεράντα τού σπιτιού, 
τήν ώρα πού ό Μούλινς καί δ Έιβερυ 
άνέβαιναν τίς σκάλες.

—’Αποτέλεσμα μηδέν, είπε δ Μούλινς. 
Κανένας άπό τούς γείτονες δέν είδε ούτε 
άκουσε τίποτεα.

‘Ο Κάρσον συνωφρυώθηκε.
—Τζάκ, γύρισε στόν Έιβερυ, μείνε 

έδώ, τή νύχτα,. Μπορείς νά περάσης τόν 
καιρό σου, έρευνώντας τό σπίτι, καί κυρί
ως, τό δωμάτιο τής νεκρής. Πιθανόν^ να 
βρής κάτι, πού μάς ξέφυγε, μέ τήν πρώτη 
ματιά.

Ό  Έιβερυ μπήκε στό σπίτι, ό Μούλινς 
ξεκίνησε μέ τό δικό του αύτοκίνητο, κι 
έγώ άνέβηκα στό περιπολικό τοϋ σερίφη.

—Θέλεις νά σέ πάω σπίτι σου; μέ ρώ
τησε ό Κάρσον.

—’Ό χι, Έντ. Θά μείνω άκόμα λίγο 
μαζί σου.

—Ωραία. Έλεγα νά περάσουμε άπό 
τοϋ Τάρεντ καί νά πούμε δυό λόγια μαζί 
του, αν δέν έχη κοιμηθή. Προτιμώ νά 
τού μιλήσω στό σπίτι του, παρά στό 
γραφείο.

Συμφώνησα. Κατεβήκαμε μπροστά στό 
πελώριο, έπιβλητικό σπίτι τοϋ Τάρεντ. 
Σ’ ένα δωμάτιο τού πρώτου δρόφου, εί
δαμε φώς. Ό  Κάρσον χτύπησε -ίό κου
δούνι καί άμέσως σχεδόν μάς άνοιξε 
τήν πόρτα ό ίδιος ό Ρόϋ Τάρεντ.

—Περάστε μέσα, είπε. ’Ήμουνα έτοιμος 
νά σάς τηλεφωνήσω στό γραφείο σας, 
Κάρσον.

Τόν άκολουθήσαμε μέσα καί καθήσαμε 
στίς καρέκλες, πού μάς έδειξε. Προχώ
ρησε άμέσως στό θέμα:

—Δέν άρνοϋμαι δτι είχα σχέσεις μέ 
τή Βάντα Φάρρις, δπως φυσικά θά μά
θατε. Βέβαια, είμαι πενήντα πέντε χρόνων 
κι’ έκείνη ήταν είκοσι όκτώ. . . .  Λέω 
«ήταν», γιατί ξέρω δτι πέθανε, δτι δολο
φονήθηκε άπόψε. Μοΰ τό είπε άπό τό τη
λέφωνο ή Έλεν Ντήν, πριν άπό μισή 
ώρα. ’Ήξερε γιά τίς σχέσεις μου μέ τήν 
άδελφή της. Μάς είχε συστήσει ή ίδια, 
μιά μέρα πού ήρθε ή Βάντα στό γραφείο. 
Γιά τό μόνο, πάντως, πού μπορώ νά σάς 
βεβαιώσω είναι δτι δέν σκότωσα έγώ 
τή Βάντα.

—Πότε τήν είδατε, γιά τελευταία 
φορά; ρώτησε ό σερίφης.

—Έ χω  νά τή δώ άπό προχθές, άλλά 
τής μίλησα, σήμερα, στό τηλέφωνο, κατά 
τίς πέντε. Μοΰ είπε δτι έπρεπε νά μέ δή 
άπόψε, γιατί είχε νά μοϋ πή κάτι πολύ 
σημαντικό. Έπρόκειτο νά έρθη έδώ, στίς 
έννέα. Καί δέν ήρθε φυσικά.........

—Δέν ξέρετε τί ήταν αύτό τό σημαντικό 
ζήτημα; ρώτησα τόν έπιχειρηματία.

—’Όχι.
—Καί δέν πήγατε στό σπίτι τής Έλεν, 

ούτε τηλεφωνήσατε στή Βάντα, γιά νά 
μάθετε γιατί δέν ήρθε;

—’Όχι. Δέν κάνω τίς δουλειές μου 
μ’ αύτόν τόν τρόπο. "Εχω πάει μερικές 
φορές στό σπίτι της, άλλά δέν πήγα άπόψε. 
Σάς έπαναλαμβάνω δτι δέν είμαι έγώ ό 
άνθρωπος πού ζητάτε. Δέν θά είχα κανένα 
λόγο νά σκοτώσω τή Βάντα.

—Υπάρχει ένας πιθανός λόγος, Τάρεντ, 
είπα. "Ισως σάς έξεβίαζε.

—Νά μ’ έκβιάση; Πολύ άνόητη ιδέα. 
Τί θά μπορούσε νά μοϋ κάνη; Δέν θά μοϋ 
άρεσε βέβαια νά μάθη δλος ό κόσμος γιά 
τίς σχέσεις μας, άλλά, οπωσδήποτε, 
δέν θά μ’ ένοιαζε καί πολύ. Ή  γυναίκα 
μου είναι δέκα χρόνια πεθαμένη, δέν έχω 
παιδιά ούτε στενούς συγγενείς καί δέν 
ένδιαφέρομαι τόσο γιά τό τί θά σκεφθή 
ό κόσμος. Ή  θέση μου σ’ αύτόν τόν τόπο 
δέν έξαρτάται άπό τή γνώμη τών άνθρώ- 
πων γιά τήν προσωπική μου ζωή.

Δέν μπορούσα νά μή σκεφτώ δτι τά 
έπιχειρήματά του ήταν πολύ λογικά. Τήν 
ίδια γνώμη είχε, φαίνεται, καί ό Κάρσον, 
γιατί άναστέναξε καί σηκώθηκε άπό τήν 
καρέκλα του. Τόν μιμήθηκα.

—Μιά τελευταία έρώτηση, κύριε Τάρεντ, 
είπε. Τί γνώμη είχε ή 'Έλεν γιά τόν σύν
δεσμό σας μέ τήν άδελφή της;

'Ο Τάρεντ σήκωσε άδιάφορα τούς 
ώμους του.

—Δέν τής άρεσε, φυσικά, άλλά δέν 
μπορούσε νά κάνη καί τίποτα.

—Θά μπορούσε νά διώξη τή Βάντα 
άπό τό σπίτι, είπα.

—Τί; ’Αστειεύεστε; Τό σπίτι άνήκε 
στή Βάντα, δχι στήν Έλεν.Έκείνη τό 
άγόρασε, πριν άπό δυό χρόνια, μέ τά 
λεφτά πιύ πήρε άπό τό διαζύγιό της.

Τόν καληνυχτίσαμε καί ξαναγυρίσαμε 
στό αύτοκίνητο.

—Γιά νά σοΰ πώ τήν άλήθεια μου, τόν 
πιστεύω, είπα.

Ό  Κάρσον δέν άπάντησε. "Ηταν βυθι
σμένος στίς σκέψεις του.

Πήγαμε κατ’ εύθεΐαν στό τμήμα. Ό  
Μούλινς καθόταν μόνος του στό μεγάλο 
γραφείο τού Κάρσον καί μιλούσε στό 
τηλέφωνο. Μόλις είδε τό σερίφη, τού 
έδωσε τό άκουστικό.

—Είναι ό δόκτωρ Τζόνσον, είπε.
—Ναί γιατρέ; έκανε ό Κάρσον.
Άκουσε, γιά άρκετή ώρα, άμίλητος 

καί συνωφρυωμένος. "Οταν ό γιατρός 
τελείωσε, ό Κάρσον γύρισε πρός τό μέρος 
μου.

—Ή  ώρα τού θανάτου μετατίθεται 
πολύ νωρίτερα. Ή  υπερβολική ζέστη μέσα 
στό δωμάτιο ξεγέλασε στήν άρχή τό για
τρό, άλλά ή αύτοψία άπέδειξε δτι πρέπει 
νά δολοφονήθηκε κάπου άνάμεσα στίς 
έξη καί στίς έννέα. Τό πρωί ή Βάντα είχε 
πάει στό νοσοκομείο, γιά νά πάρη κάτι 
έξετάσεις. Νόμιζε ζτι ήταν έγκυος, άλλά 
δέν ήταν.

Ή  Βάντα, λοιπόν, νόμιζε ή είχε τήν 
έλπίδα πώς ήταν έγκυος. Αύτή ήταν 
καί ή έξήγηση γιά τό τηλεφώνημα στόν 
Τάρεντ, δτι είχε νά τού πή κάτι σημαντικό. 
Μόνο πού δέν ήταν έγκυος. Ά λλά ... .άλλά
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δεν υπήρχε λόγος νά μή ύποκριθή δτι ήταν 
τουλάχιστον ώσπου νά πείση τον Τάρεντ 
νά την παντρευτή. Μά τότε. . . .'Ό χι, δέν 
μπορούσα νά φανταστώ τόν Ρόϋ Τάρεντ 
να δολοφονή τη Βάντα καί νά φεύγη, 
ξεχνώντας στόν τόπο τοΰ έγκλήματος τη
γραβατα του......... "Επρεπε νά ΰπάρχη
καί κάποιος άλλος.

Λόν, είπε ό Κάρσον εκείνη τη στιγμή, 
είχα δώσει έντολή νά τηλεφωνήσουν στη 

Ορλεάνη καί νά μάθουν γιά τόν 
Φρανκ Φαρρις. Σήμερα, πήρα την άπάν- 
τηση. Ο Φάρρις λείπει μιά βδομάδα 
απο το σπίτι του.

Γύρισα^ προς τό μέρος του, γεμάτος 
ελπίδες. Ισως νά βρίσκαμε, έπί τέλους, 
ενα φως σ’ αύτή τη σκοτεινή υπόθεση. 

Τότε είναι πολύ πιθανόν... .άρχισα.
—Είναι _στή Νότιο ’Αμερική, μέ διέ- 

κοφε ό Κάρσον. Ξαναπαντρεύτηκε καί 
κάνει τό μήνα τοΰ μέλιτος μέ τή δεύτερη 
γυναίκα του.........

Αναστέναξε.
“ -Παει κι αυτό. Καί τώρα πρός τά 

ποϋ θά στραφούμε;
_ Εχω ίδεα, Λόν. Μόνο δέν βλέπω 

θά μπορούσε νά βγή άληθινή. Πόσο 
καλα ξέρεις την Έλεν Ντήν;

~ξΤην^ Ελεν; Καθόλου καλά. "Ημασταν 
μαζί στο σχολείο καί, άπό τότε, την 
χαιρετάω δποτε τή βλέπω στο δρόμο. 
Αυτό είναι δλο. Στάσου! Δέν πιστεύω 
w  φαντάζεσαι δτι ή "Ελεν. . . .  Μά δλα 
δείχνουν δτι πρέπει νά ψάξουμε γιά κά
ποιον άντρα!

Δεν είναι έτσι, ακριβώς. Δέν μοΰ λές, 
στο σούπερ—μάρκετ τοΰ Φούλμαν δέν 
έργαζόταν ή "Ελεν έκεϊνο τό βράδυ;

Κούνησα καταφατικά τό κεφάλι. Ό

Τ Ο Φ Ο Ζ
Α Ν Α Ψ Ε

Ζ Τ Ι Ζ Ε Ν Ν Ε Α

Κάρσον έψαξε στόν τηλεφωνικό κατά
λογο, βρήκε τόν αριθμό πού ήθελε καί, 
ένα λεπτό αργότερα, μιλούσε μέ τόν 
Χάρρυ Φούλμαν. Προτού πεοάση άλλο 
ενα λεπτό, κατέβασε με δύναμη τό άκου- 
στικο καί μέ κύτταξε θυμωμένος.

’Εντάξει, γρύλλισε, ήταν μιά τρελλή 
^έα. Ή  "Ελεν ήταν στοΰ Φούλμαν άπό 
τ^ζ επτά ώς τις δέκα καί δέν σηκώθηκε 
ούτε στιγμή άπό τή θέση της.

ΣΗΚΩΘΗΚΑ βημάτησα πάνω — κά
τω, καί, ξαφνικά, σταμάτησα. Τό μάτι 
μου επεσε στο ήμερολόγιο πού ήταν κρε
μασμένο στόν τοίχο, πίσω άπό τό γρα
φείο τού Κάρσον. "Εδειχνε ένα ζευγάρι 
αγκαλιασμένο κι’ άπό πά’νω έλεγε: «Ή  
αγάπη έρχεται καί φεύγει σάν τή θύελ
λα».

'—Τώρα, θυμάμαι! φώναξα. Πριν άπό 
τρία ή τέσσερα χρόνια, ή Έλεν έπρόκει- 
το νά παντρευτή τόν Φράνκ Φάρρις. 
Αλλά ό Φάρρις προτίμησε, τελικά, τή 

Βάντα. . . .
Ο Κάρσον σφύριξε σιγά.

—Καταλαβαίνεις τί εννοώ; μέ ρώτησε, 
ϋεχασε δλο τό σκηνικό, μέ τά ποτήρια 
καί τή γραβάτα. "Υστερα, τί μένει; Μιά 
γυναίκα νεκρή, πάνω στό κρεβάτι της. 
Μια γυναίκα, πού μπορεί νά δολοφονή
θηκε πριν φύγη ή Έλεν Ντήν, στις έξή- 
μιση. Και κάτι άλλο: μπορείς νά φαντα- 
στήζ( μιά γυναίκα, μιά όποιαδήποτε 
γυναίκα, να δεχεται τόν έραστή της, 
αύτόν πού ψάχνουμε έμεϊς νά βρούμε, 
φορώντας ξεθωριασμένη ρόμπα; Καί, πρό 
παντός, τή Βάντα Φάρρις;

Εχεις δίκηο. ’Αλλά καί πάλι δέν 
μπορεί να είναι ή "Ελεν. "Εχει άτράντα- 
χτο άλλοθι. Δέν θά μπορούσε ν’ άνάψη 
το φώς στό δωμάτιο τής Βάντας, στις 
εννέα, δπως είπαν οί Χάρτλεϋ. Ποιος 
τό άναψε, λοιπόν;
, Π Ρ Οιοΰ προλάβη ό Κάρσον νά μου 
απάντηση, 6 Μούλινς έορμησε σάν σίφου
νας μέσα στό δωμάτιο.

—Μόλις τηλεφώνησε ό Έιβερυ άπό 
'E%  Ντήν, είπε. Λέει δτι βρήκε 

to όπλο τοΰ έγκλήματος!
( Τρέξαμε μέ δση ταχύτητα μπορούσε 

νά άναπτύξη τό περιπολικό. Ό  Έιβερυ 
μάς περιμενε στό χώλ. Δίπλα του, σ’ ένα 
τραπεζάκι καί πάνω σ’ ένα κομμάτι 
νάϋλον, ήταν μιά άξίνα.

( Τή βρήκα μέσα σ’ ένα μεγάλο κουτί 
μέ παληά καπέλλα, στή ντουλάπα τής 
Ελεν Ντήν, είπε στόν Κάρσον. Βλέπετε 

τις σκούρες κηλίδες πού έχει επάνω; Είμαι 
ένενήντα έννέα τοϊς έκατό σίγουρος δτι 
είναι αίμα. Θά μπορούσε, βέβαια ν’ άνήκη
σ’ όποιονδήποτε αλλά.........

—Έκανες καλή δουλειά, Τζάκ, είπε 
ο σερίφης. Λοιπόν; έκανε γυρνώντας πρός 
τό μέρος μου.

—Τό φώς, είπα. Ποιος άναψε τό φώς; 
Έκτος αν θέλης νά μοΰ πής ότι ή Έλςν 
είχε συνένοχο, πράγμα πού δέν τό πι
στεύω, γιά κανένα λόγο.

—Μέ συγχωρήτε, κύριε, μπήκε στή

μέση ό Έιβερυ. Ποιο είναι τό πρόβλημα;
Ο Κάρσον τοΰ έξήγησε.

( —Τό φώς; Μά είναι πολύ άπλό! ’Ελάτε 
νά σάς δείξω.

Ό  Έιβερυ μάς πήγε στό δωμάτιο τής 
νεκρής καί άναψε τό λαμπατέρ.

, Δέν έχετε δή ποτέ κάνενα άπ’ αύτά 
τά καινούργια ραδιόφωνα—ρολόγια; ρώ
τησε.

Γύρισα τά  ̂μάτια μου στό ραδιόφωνο, 
πού ήταν σ’ ένα τραπεζάκι, άνάμεσα 
στό λαμπατέρ καί τό κρεβάτι.
>- Τ ό  ραδιοφωνάκι αύτό έχει μιά πρίζα 
εδώ, προς την πλευρά τοΰ λαμπατέρ. 
„Ας πούμε οτι θέλεις νά ζεστάνης καφέ 
ή ν άνάψης φώς, δπως στήν περίπτωσή 

μια ωρισμενη ωρα. Βάζεις τό φις 
απο τό ηλεκτρικό μπρίκι, ή τή λάμπα 
στην πρίζα τού ραδιοφώνου καί μετά 
κανονίζεις τό ξυπνητήρι τού ρολογιού, 
στήν ώρα -οϋ θέλεις. "Οταν έρθη ή ώρα, 
τότε μαζί μέ τό ξυπνητήρι πού χτυπάει, 
το μπρίκι αρχίζει νά ζεσταίνεται καί ή 
λαμπα αναβει.. .. KaL αύτό εδώ τό ξυπνη- 
τηρ̂ ι είναι κανονισμένο νά χτυπήση στις 
έννέα.........

Ο σερίφης κούνησε, σιωπηλά, τό 
κεφάλι του.

ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ άργότερα, ήμα
σταν  ̂στό σπίτι τών Χάρτλεϋ. Ή  "Ελεν 
φαινόταν άκόμα σέ χειρότερη κατάσταση. 
Τήν  ̂πήραμε καί πήγαμε στό διπλανό 
δωμάτιο, αφήνοντας έξω τούς Χάρτλεϋ.

—Τί συμβαίνει, ρώτησε ή Έλεν. Δέν 
ωφελεί πια νά τό άρνοΰμαι.

> —Σκότωσες τή Βάντα, συνέχισα, μέ 
την άξίνα πού είχες, γιά νά σκάβης τόν 
ήήπο.^ ’Έπειτα έβαλες τό ξυπνητήρι γιά 
ν’ άνάψη ή λάμπα στις έννέα, τήν ώρα 
πού έσύ θά ήσουν στή δουλειά, κι’ έκλει
σες τά παράθυρα καί τό αίρ—κοντίσιον, 
γιά νά παραπλανήσης τόν ιατροδικαστή 
ως πρός τήν ώρα τού θανάτου. "Οταν 
γύρισες σπίτι, «ανακάλυψες» τό πτώμα 
κι’ έβαλες τις φωνές. Στό έλάχιστο διά- 
στημή πού χρειάστηκαν οί Χάρτλεϋ, 
για νά έρθουν σπίτι σου, έβγαλες τό φις 
τής λάμπας άπό τό ραδιόφωνο καί τό 
έβαλες σέ μιά πρίζα τού τοίχου.

Κούνησε καταφατικά τό κεφάλι.
Ήμουν σίγουρη σχεδόν δτι ό Τζώτζ 

και ή Μάτζ θά έβλεπαν τό φώς. Κάθονται 
κάθε βράδυ στήν αύλή τους.........

—Γιατί τό έκανες; ρώτησα μαλακά.
—Γιατί; ξέσπασε. Γιατί τή μισούσα! 

Ή ταν τό πιο απάνθρωπο καί κακό πλά
σμα, πού συνάντησα ποτέ στή ζωή μου! 
Δεν τής άξιζε νά ζή! Ή ταν ένα παρά
σιτο, γεμάτο έγωισμό καί άπληστία! 
Σ ’ δλη μου τή ζωή, μοΰ έπαιρνε πάντα 
δλα δσα έπιθυμοΰσα. Πρώτα, τόν Φράνκ
Φαρρις καί τώρα......... τώρα, ήθελε
ν’ άναγκάση τόν Ρόϋ Τάρεντ νά τήν 
παντρευτή, λέγοντάς του δτι είναι έγκυος. 
Ε γώ .,,.έγώ  καί ό Ρόϋ είχαμε συνδεθή 

πολύ, τά τελευταία χρόνια, καί ε ίχα .... 
είχα ελπίδες. Έπειτα, ήρθε ή Βάντα.... 
Είμαι εύχαριστημένη πού τή σκότωσα! 

Τήν κύτταξα μέ οίκτο.
—"Ελεν, είπα, θά· δικαστής, αλλά, 

ίσως γλυτώσης τό θάλαμο τών αερίων. 
Μοΰ έρριξε ένα παράξενο βλέμμα.
—Δέν φοβάμαι τό θάνατο, Λόν. Τώρα

πιά, είναι ή ζωή πού μέ φοβ ζει.........
Δέν ήξερα τί απάντηση νά τής δώσω. 

Τήν έπιασα άπαλά άπό τό χέρι καί τή 
βοήθησα νά σηκωθή. Βγήκαμε δλοι μαζί 
απ’ τό δωμάτιο καί μπήκαμε στό περι
πολικό .........
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Στήν προσπάθεια μας νά συναντήσωμεν 
τον Ίησοϋν Χριστόν, νά τον γνωρίσωμεν 
καί νά ένωθοϋμ.ε μαζί Του δίδοντας ολό
κληρη τήν καρδιά μας υπάρχει κάποιος 
σοβαρός κίνδυνος. Είναι ένδεχόμενο δηλ. 
ψάχνοντας γιά τό Σωτήρα τής ψυχής μας 
νά μη συναντήσωμεν τον γνήσιο καί αυ
θεντικό Κύριο, άλλά κάποιο «ομοίωμα» 
τοϋ Χρίστου. Γιατί παράλληλα μέ τον 
πραγματικό καί γνήσιο Τίό καί Λόγο 
τοϋ Θεοΰ κηρύσσονται καί άλλοι ψευδό- 
χριστοι καί ψευδοσωτήρες. Στον κόσμο 
προσφέρεται μέν ό Χριστός, παράλληλα 
όμως κυκλοφορούν καί οί παραποιημένες 
πλαστοπροσωπογραφίες Του.

Αυτό τον κίνδυνο τόν έχει έπισημάνει 
πρώτος ό Κύριος. Στο κατά Ματθαίον 
Εύαγγέλιο γίνεται λόγος γιά τόν παρα
ποιημένο Χριστό. Όμιλεϊ ό Κύριος γιά 
τά γεγονότα έκεϊνα, πού θά γίνουν κατά 
τήν περίοδο τής συντέλειας τοϋ κόσμου 
τούτου. Θά υπάρξουν, λέγει, ψευδόχριστοι 
καί ψευδοπροφήται καί θά έχουν σαν 
έργα τους νά παραπλανήσουν τούς άνθρώ- 
πους. Έφιστώντας τήν προσοχήν μας 
στον κίνδυνο αύτό ό Κύριος λέγει.: «έάν 
τις ύμϊν είπη, ιδού ώδε ό Χριστός ή ώδε, 
μή πιστεύσητε.. .έάν οϋν εϊπωσιν ύμϊν, 
ιδού έν τή έρήμω έστί, μή έξέλθητε, 
ιδού έν τοΐς ταμείοις, μή πιστεύσητε» 
(Κεφ. κδ', 23—27). Καί διά νά έπεξηγή- 
ση τό σημείο αύτό ό Κύριος συμπληρώνει: 
«έγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι καί ψευ- 
δοπροφήται καί δώσουσι σημεία μεγάλα 
καί τέρατα, ώστε πλανήσαι, εΐ δυνατόν, 
καί τούς έκλεκτούς».

"Οσο κι’ άν οί λόγοι αύτοί άναφέρωνται 
στά γεγονότα «των έσχάτων ήμερων» 
δεν παύουν νά έχουν ίσχύν γιά κάθε έπο- 
χή. Τό βαθύτερο νόημά τους είναι ότι 
ή είκοιν τοϋ Χριστοΰ θά δέχεται διά μέσου 
των αιώνων παραποιήσεις καί άλλοιώ- 
σεις. Καί όταν λέμε «είκών τοϋ Χρίστου» 
δεν έννοοϋμε βεβαίως κάποια άποτύπωσι 
ολική τής μορφής τοϋ Θεανθρώπου 
Σωτήρος καί Λυτρωτοΰ μας. Είκών τοϋ 
Χριστού είναι ό,τι άπετυπώθη ώς διδα
σκαλία καί ώς πράξις τοϋ Κυρίου μας. 
Είναι τό «πνεύμα τοϋ Χριστού» λοιπόν 
αύτό πού έπιδέχεται νόθευσι καί παρα- 
ποίησι.

Μία ακόμη διευκρίνησις θά ήταν 
άπαραίτητη στό σημείο αύτό. 'Τπαίτιος 
γι’ αύτή τήν νόθευσι δεν είναι ή ’ίδια ή 
διδασκαλία τοϋ Κυρίου, άλλ’ οί δέκται της. 
Ή  παραχάραξις δεν οφείλεται στήν 
ασάφεια ή τις άδυναμίες τής θείας διδα
σκαλίας, άλλά στήν αδυναμία τοϋ άνθοώ- 
που, πού είναι καί ό δέκτης τής υπερκό
σμιου άληθείας. Συμβαίνει δηλ. καί έδώ 
ό,τι καί μέ τήν περίπτωσι πού δεχόμεθα 
κάποια εϊδησι, τήν όποια μάς μεταφέρει 
γνωστό μας πρόσωπο. ’Εάν έμεϊς, άπο 
έπιπολαιότητα καί άπροσεξία, παραποιή
σομε καί άλλοιώσωμε τήν εϊδησι καί τήν 
μεταδώσομε έτσι σέ κάποιον τρίτον, 
δεν σημαίνει ότι φταίει ή είδησις, άλλ’ 
έμεϊς πού τήν παραποιήσαμε. Έμεϊς, 
πού δεν ήμασταν καλοί δέκται της. 
Τό ίδιο συμβαίνει καί στήν περίπτωσι 
τοϋ ραδιοφώνου. Ό  σταθμός έκπέμπει 
τό πρόγραμμά του, άλλ’ έάν ό δέκτης μας

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

Ταγμ)ρχου—'Ιεροκήρυκος Χωρ)κής

είναι έλαττωματικός, τότε δεν θά έχομε 
καλή λήψι καί επομένως ούτε καί καλή 
άκρόασι. Ή  φωνή τοϋ όμιλητοϋ θά φθάνη 
σ’ έμάς παραποιημένη.

Έ τσι λοιπόν γίνεται καί μέ τήν Χρι
στιανικήν διδασκαλίαν. Παρεδόθη στον 
άνθρωπο σάν άποκεκαλυμμένη άλήθεια. 
Τό Εύαγγέλιο έκπέμπει τήν φωνήν τοϋ 
Θεοΰ καί' μας δίδει τήν εικόνα καί τό 
πνεύμα τοϋ Κυρίου μας. Έάν ό δέκτης 
τής ψυχής μας δεν λειτουργή κανονικά, 
τότε θά συλλάβωμε, καί άκολούθως θά 
μεταδώσομε, παραποιημένο τό μήνυμα 
τής σωτηρίας.

Τήν έπιβεβαίωσι αύτής τής προτάσεως 
έχομε στό μερισμό τοϋ Χριστιανισμού. 
*Η Εκκλησία τοϋ Χριστού σήμερα είναι 
κομματιασμένη. Άπό τούς κόλπους τής 
μιας, άγιας, καθολικής καί άποστολικής 
Εκκλησίας των δέκα πρώτων αιώνων 
άπεσπάσθη ένα μεγάλο τμήμα καί άπε- 
τέλεσε τήν Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 
Άπό τούς κόλπους τής τελευταίας άπε
σπάσθη άργότερα ένα άκόμη κομμάτι 
καί άπετέλεσε τόν Προτεσταντισμό. Άλλά 
καί στούς κόλπους τοϋ Προτεσταντισμού 
πραγματοποιείται, μιά συνεχής κατά- 
τμησις, ώστε νά έμφανίζωνται σήμερα 
300 καί πλέον παραφυάδες.

Κάθε μερίδα άπό τις άνωτέρω πού 
κεΐται έκτος τής ΌρθοδοΠας άντιπρο- 
σωπεύει καί μιά παραποίησι, μιά άλλοί- 
ωσι τής Εϊκόνος τού Χριστοΰ. Κάθε κομ
μάτι τοϋ Χριστιανισμού, όμιλεϊ μέν γιά 
τό ’Χριστό, άλλά προσφέρει στούς άνθρώ- 
πους πάντα ένα διαφοροποιημένο Χριστό. 
Μόνον στήν ’Ορθοδοξία διασώζεται άλώ- 
βητος καί άκεραία ή μορφή καί ή είκών 
τού Χριστού. Άλλά σ’ αύτό τόν μερισμό 
τού Χριστιανισμού δέν φταίει ό Θεός. 
Ό  άνθρωπος φταίει, πού δέν υπήρξε 
καλός δέκτης.

Άλλ’ έμεϊς οί ’Ορθόδοξοι, ζώντας 
μέσα στον λειμώνα τής ’Ορθοδοξίας, 
δέν λαμβάνομεν πείραν αύτοΰ τού μερι
σμού τού Χριστιανισμού, πού συμβαίνει 
στό χώρο πού κεΐται έξω άπό τήν ’Ορθο
δοξία. Καί φυσικά γι’ αύτό άκριβώς δέν 
διατρέχομεν καί κανένα κίνδυνο άπό τήν 
κατεύθυνσι αύτή. Παρά ταΰτα ό κίνδυνος 
τού νά προσλάβωμε καί νά οΐκειοποιηθοΰ 
με μιά παραποιημένη καί παρεφθαρμένη 
έκδοσι τού Χριστού, ό κίνδυνος δηλ. τού 
νά γίνωμε οπαδοί έκείνων πού κηρύσσουν 
παοαχαραγμένην τήν εικόνα καί τήν 
διδασκαλία τού Χριστού, καί πού ονομά
ζονται γι’ αύτό ψευδόχριστοι καί ψευδο- 
προφήται, εύρίσκεται πολύ κοντά μας.

Στό χώρο τής Έλλαδικής ’Ορθοδοξίας 
έπί παραδείγματι άναπτύσσουν φθορο
ποιόν δράσιν διάφοροι αιρετικοί. Δέν είναι 
μόνον οί Χιλιασταί, οί γνωστοί καί ώς 
Μάρτυρες τοϋ ’Ιεχωβά. Είναι καί άλλοι 
πού κρύβονται κάτω άπό διάφορες προ
σωνυμίες. "Ολοι αύτοί έμφανίζονται ένώ- 
πιόν μας ώς διάκονοι τού Θεοΰ. Όμιλοΰν 
γιά τό Χχριστό ! Γράφουν βιβλία γιά 
τήν άναγκαιότητα τής πίστεως! Κηρύτ
τουν τό Εύαγγέλιο! Εύαγγελίζονται τήν 
σωτηρία! Αγρυπνούν, κοπιάζουν καί μο
χθούν γιά τήν έπέκτασι τής Βασιλείας 
τού Χριστού πάνω στή γή. ’Έρχονται 
μέσα στον κόσμο έν όνόματι καί έν δυνά
μει ’Ιησού Χριστού. Καί όμως είναι 
λαοπλάνοι καί έργάται τής πλάνης! 'Ομι
λούν έν όνόματι τού Χριστού, άλλά για 
ένα Χριστό πού έχουν κόψει στά μέτρα 
τους, πού τόν έχουν άποστερήσει τής 
θείας Του ούσίας καί ίδιότητος, πού 
Τόν έχουν κατακρημνίσει άπό τό ύψος 
τής Θεότητος στό έπίπεδο ένός άνθρώπου 
θεοποιηθέντος. Επομένως ομιλούν γιά 
ένα Χριστό, πού δέν έχει καμμιά άπολύτως 
σχέσι μέ τόν Ένανθρωπήσαντα Τίό και 
Λόγο τού Θεού, τόν Σωτήρα καί Λυτρω
τή τής άνθρωπότητος. 'Ομιλούν για ένα 
«ομοίωμα» τού Χριστού πού έκαμαν 
μέσα στή νοσηρή σκέψι τους, λόγω τού 
ότι ό δέκτης τής ψυχής ή τής διάνοιας 
των ήτο έλαττωματικός. Κηρύττουν ένα 
ψευδή καί νοθευμένο χριστιανισμό. Καί 
είναι τόσο άπατηλοί στήν έμφάνισι ώστε 
είναι δυνατόν καί τούς έκλεκτούς άκόμη 
νά πλανήσουν.

Φίλε άναγνώστα,

Δέν άρκεΐ νά φλέγεται μόνον ή καρδιά 
μας άπό τήν δίψα τού ’Ιησού. Πρέπει 
συγχρόνως νά είμαστε άγρυπνοι γιά νά 
μή πέσωμε σέ κάποια παγίδα. Γιά νά μή 
πέσωμε στά δίκτυα αύτών πού νοθεύουν 
τό Χριστιανισμό, ψευδόχριστοι καί ψευ
δοπροφήτες, πού αλλοιώνουν καί παρα
ποιούν τήν εικόνα, τήν διδασκαλία καί το 
πνεύμα τού Χριστού υπάρχουν πάρα πολ
λοί ολόγυρά μας. «Περιάγουν γήν καί 
θάλασσα ποιήσαι ένα προσήλυτον» κατά 
τόν λόγον τού Κυρίου. Προσοχή λοιπόν 
στις παραποιήσεις πού προέρχονται απο 
τήν περιοχή τών αιρετικών.
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Ή  λέξις καρκίνος έχει σχέσιν μέ πολ- 
λάς έπιστήμας καί όχι μόνον μέ τήν 
’Ιατρικήν. Εις τήν Ζωολογίαν ύπό τόν 
όρον καρκινοειδή φέρεται όλόκληρος 
όμοταξία υδροβίων ζώων μέ άρθρωτά άκρα 
καί κεραίας, άντιπροσωπευτικώτερον τών 
όποιων είναι τό κοινώς λεγόμενον κα
βούρι (έπιστημονικώς καρκίνος). Είς τήν 
'Αστρονομίαν καρκίνος είναι ό τέταρτος 
άστερισμός τοϋ ζωδιακού κύκλου, άπο- 
κληθεΐς οΰτω λόγφ τής όμοιότητος τής 
διατάξεως τών άστέρων του πρός τόν 
κάβουρα. ’Αρκετά συχνή είναι ή χρήσις 
του όρου καί είς τήν καθομιλουμένην ύπό 
μεταφορικήν σημασίαν (καρκίνωμα τής 
κοινωνίας) ή παράγωγα αύτοϋ (καρκινο
γόνος, καρκινοβατών). Τέλος είς τήν 
’Ιατρικήν έκ τής όποιας είναι περισσό
τερον γνωστή ή λέξις καί ή σημασία της, 
ύποδηλοΐ μίαν μόνον κατηγορίαν, μιας 
μεγάλης όμάδος νοσημάτων άλλως κα- 
λουμένων νεοπλασμάτων ή κοινώς όγκων. 
Κατωτέρω είς τήν διαίρεσιν τών νεοπλα
σμάτων θά γίνη σαφεστέρα ή άκριβής έν
νοια τοϋ καρκίνου.

Τί είναι λοιπόν τά νεοπλάσματα; Ποια 
τά είδη αύτών; ποία ή συχνότης των; Ποια 
τά αίτια καί τά συμπώματα πού παρουσιά
ζουν καί ποία ή θεραπεία των;

Μέ τήν συντομία πού υπαγορεύει καί 
τήν εύχέρεια πού έπιτρέπει ό χώρος αύ- 
τός άς προσπαθήσωμε νά έξετάσωμε 
άκροθιγώς τήν κάθε παράγραφο.

'Εάν είς οίονδήποτε μέρος τοϋ όργανι- 
σμοϋ συνεπείς: τραύματος πραγματοποι- 
ηθή άπώλεια ούσίας, ό όργανισμός κινητο
ποιεί τόν μηχανισμόν τής έπανορθώσεως 
καί διά πολλαπλασιασμού τών έπιτοπίων 
κυττάρων άναπληρώνει τό κενόν (άνα- 
γεννητική ύπερπλασία).

Είς τό νεόπλασμα γίνεται τρόπον τινα 
έν βραχυκύκλωμα είς τόν έλεγχον αύτής 
τής έπεξεργασίας έπανορθώσεως, προκλη- 
θείσης ύπό τίνος αιτίας καί τά κύτταρα 
έξακολουθοΰν νά πολλαπλασιάζωνται 
άενάως καί άσκόπως μή έξυπηρετοϋντα 
ούδένα σκοπόν πλέον. ’Αποτέλεσμα αύτοϋ 
τοϋ «βραχυκυκλώματος» είναι ή δημιουρ
γία μιας άνωμάλου μάζης διαφόρου μορ
φής άναλόγως τοϋ είδους τοϋ νεοπλάσμα
τος.

Ή  αϋξησις τοϋ όγκου δυνατόν νά γίνε
ται δι’ άπωθήσεως τών πέριξ όργάνων 
(καλοήθεις όγκοι) ή διά διηθήσεως τούτων 
δηλαδή διεισδύσεως τών νεοπλασματι- 
κών κυττάρων μεταξύ τών φυσιολογικών 
(κακοήθεις όγκοι). Δυνατόν έπίσης νεο- 
πλασματικά κύτταρα νά μεταφέρωνται 
διά τοϋ αίματος ή άλλων ιστών είς άπο- 
μεμακρυσμένας θέσεις τοϋ όργανισμοΰ 
καί έκεί νά έγκαθίστανται καί νά δημιουρ
γούν νέας έστίας. Αύτό είναι ή λεγομένη 
μετάστασις, ή όποια άποτελεΐ χαρακτη
ριστικόν κακοηθείας καί κακής προγνώ- 
σεως τοϋ νεοπλάσματος.

Τά νεοπλάσματα διακρίνομεν είς δύο 
μεγάλας κατηγορίας: τά καλοήθη καί τά 
κακοήθη. Τά μέν πρώτα ώς έλέχθη άνα-
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πτύσσονται έξαπλωτικώς καί άφορίζονται 
ώς έκ τούτου σαφώς έκ τών πέριξ ιστών, 
ή δέ άνάπτυξις αύτών είναι βραδεία. Τά 
δεύτερα έχουν τάσιν διηθήσεως τών πέριξ 
ιστών έκ τών όποιων δέν διαχωρίζονται 
σαφώς, ή άνάπτυξις αύτών είναι πλέον 
ταχεία καί μεθίστανται είς άλλα σημεία.

Άναλόγως τοϋ ίστοΰ έκ τοϋ όποιου 
προέρχονται τά νεοπλάσματα διαιρούνται 
είς:

1. Θηλώματα, άδενώματα, τά προερχό
μενα έκ τοϋ έπιθηλιακοϋ ίστοΰ. Διά 
προσθήκης τής λέξεως-καρκίνωμα είς τά 
άνωτέρω ύποδηλοΰνται τά κακοήθη. Καρ
κινώματα λοιπόν είναι μόνον τά κακοήθη 
νεοπλάσματα τοϋ έπιθηλιακοϋ ίστοϋ. 
2. Λιπώματα, μυώματα, νευρώματα, με
λανώματα, λεμφώματα, λευχαιμίαι, τά 
προερχόμενα έκ τοϋ συνδετικού ίστοϋ. 
Διά προσθήκης τής λέξεως-σάρκωμα 
ύποδηλοΰνται τά κακοήθη π.χ. λεμφο
σάρκωμα ίνοσάρκωμα κ.λ.π.

ΤΙ  Ε Ι Η Α Ι  

Ο Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ ;

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Τ Α Ν Ι Ω Ν Ο Υ
'Υπιάτρου Χωρ)κής

3. Τά μικτά νεοπλάσματα καί 4. Τά 
τερατώματα ή έμβρυώματα.

Ή  συχνότης τών νεοπλασμάτων είναι 
λίαν άξιόλογος καθ’ ότι ταϋτα όμοϋ μετά 
τών καρδιαγγειακών παθήσεων καί τών 
τροχαίων άτυχημάτων άποτελοϋν σήμερον 
τάς τρεις κυρίας αιτίας θανάτου. Ή  μέση 
καί προβεβηκυϊα ήλικία είναι πλέον 
προσφιλείς είς τούς όγκους χωρίς νά φεί
δονται τής νεανικής (π.χ. λευχαιμίαι). 
Τό ότι σήμερον γίνεται πολύ περισσότε
ρον λόγος διά τάς παθήσεις αύτάς άπ’ 
ότι τούς προηγουμένους αιώνας δέν θά 
πρέπη νά θεωρηθή ώς άπόλυτος αϋξησις 
τής συχνότητος αύτών λόγω άλλαγής 
τών συνθηκών ζωής καί διατροφής ή έπι- 
δράσεως τοϋ πολιτισμού, άλλά ή αϋξησις 
τής νοσηρότητος είναι κατά μέγα μέρος 
πλασματική καί όφείλεται είς δύο βασι- 
σικούς λόγους: 1. Είς τήν αϋξησιν τοϋ 
μέσου όρου ζωής μέ έπακόλουθον τήν 
αϋξησιν τών έν ζωή μεγάλων τήν ήλικίαν

άτόμων. είς τά όποια έκδηλοϋνται συνη- 
θέστερον καί 2. Είς τήν έξέλιξιν τής Ία- 
τρικής καί ώς έκ τούτου τήν εύχερεστέραν 
διάγνωσιν διά τών είς τήν υπηρεσίαν 
αυτής τελειοτάτων τεχνικοηλεκτρικών 
άνακαλύψεων. ’Από πλευράς όργάνων 
είς μέν τόν άνδραν συχνότεροι είναι οί 
καρκίνοι τοϋ στομάχου, τοϋ προστάτου 
καί τοϋ πνεύμονος είς δέ τήν γυναίκα τοϋ 
μαστού καί τής μήτρας.

Η αιτιολογία τών νεοπλασμάτων είναι 
έν πολλοΐς άγνωστος καθ’ ότι πλεϊστα 
αίτια ένοχοποιοϋνται.Μεταξύ αύτών άνα- 
φέρονται φυσικοί καί χημικοί παράγοντες 
διάφοροι χρωστικοί, ή ρύπανσις τής 
άτμοσφαίρας, χρόνιος έρεθισμός, άκτι- 
νοβολίαι, κληρονομικοί παράγοντες καί 
τέλος διηθητός ιός. ’Από μερικών δεκα
ετιών έπεστήθη ή προσοχή έπί τής σχέ- 
σεως τοϋ καρκίνου τοϋ πνεύμονος καί τής 
καταχρήσεως καπνίσματος σιγαρέτων. 
Ή  σχέσις έχει έπιβεβαιωθή δι’ έκτεταμέ- 
νων στατιστικών άναλύσεων καί έχει 
άποδειχθή ότι όσον περισσότερα σιγαρέτ- 
τα καπνίζει ένα άτομον τόσον μεγαλύτερον 
κίνδυνον διατρέχει νά έμφανίση καρκίνον 
τοϋ πνεύμονος, χωρίς όμως νά άποκλείε- 
ται καί ή έμφάνισις καρκίνου είς μικρόν 
ποσοστόν έπί μή καπνιστών.

Ή  συμπτωματολογία είναι διάφορος 
άναλόγως τοϋ είδους τοϋ νεοπλάσματος. 
Γενικώς είς τό προστάδιον αύτοϋ τά συμ
πτώματα είναι πενιχρά μή έμβάλλοντα 
τόν άσθενή είς ιδιαιτέραν άνησυχίαν άφ’ 
ένός, ώς μικρά έξέλκωσις, άσήμαντος αί- 
μορραγία, μικτός όγκος, ραγάδες, δυσ
πεπτικά ένοχλήματα, καί άνεπαρκή δια- 
γνωστικώς άφ’ έτέρου, έφ’ όσον ό άσθενής 
καταφύγη είς ’Ιατρόν. Είς μεγάλην πλειο
νότητα άν όχι κατά κανόνα καρκίνος 
διαγνωσθείς ίατρικώς είναι ήδη προκε- 
χωρημένος καί ούχί ευνοϊκής προγνώσεως. 
Ώ ς έκ τούτου ή πρώιμος διάγνωσις τοϋ 
καρκίνου άποτελεΐ τήν μόνην όδόν έφι- 
κτής άντιμετωπίσεως τούτου. Θά ήτο 
μεγάλη παράλειψις άν δέν έγένετο ένταΰθα 
μνεία τοϋ όνόματος τοϋ μεγάλου Έλληνος 
ίατροϋ Γ. Παπανικολάου, ή συμβολή τοϋ 
όποιου είς τήν πρώιμον διάγνωσιν τοϋ 
καρκίνου πολλών όργάνων. έχει τύχει 
διεθνούς άναγνωρίσεως καί ή φερώνυμος 
καθιερωμένη πλέον μέθοδός του κατά κό
ρον έφαρμοζομένη σήμερον, έχει διασώ
σει χιλιάδας άσθενών άνά τόν κόσμον.

Ή  θεραπεία τών όγκων είναι φαρμακευ
τική διά τών κυτταροστατικών φαρμάκων, 
χειρουργική καί δι’ άκτινοβολίας (άκτΐνες 
X, ραδίου, θορίου, κοβαλτίου). Ώ ς έξαι- 
ρετικώς σπάνιαι άναφέρονται περιπτώ
σεις αύτομάτου ίάσεως καλοήθων τινων 
όγκων. Ή  μορφή τής θαραπείας θά έξαρ- 
τηθή άπό τήν μορφήν τοϋ νεοπλάσματος 
καί τό στάδιον αύτοϋ. Είς τά άρχικά στά
δια πλέον έν χρήσει καί προσφορωτέρα 
είναι ή χειρουργική άφαίρεσις μόνη ή έν 
συνδυασμώ μέ άκτινοβολίαν, ένώ είς τά 
προκεχωρημένα στάδια ή άκτινοβολία καί 
τά κυτταροστατικά φάρμακα άναλαμβά- 
νουν ρόλον παρηγορικής πλέον θεραπείας 
καί βραχυπνόου παρατάσεως τής ζωής. Ή  
πρόγνωσις διά τά καλοήθη νεοπλάσματα 
είναι φυσικά εύνοϊκωτέρα καθ’ ότι είς 
πλεϊστα έξ αύτών άν όχι είς όλα ή θεραπεία 
είναι καί έφικτή καί λυσιτελής.



Ή  ραγδαία έξέλιξις τών πολεμικών μέ
σων (άτομική βόμβα, πυρηνική βόμβα, 
πυρηνοπύραυλοι διηπειρωτικοί, πυρη- 
νοφορεϊς δορυφόροι) έπιβάλλει παραλλή- 
λως καί τήν έξέλιξιν του πολεμικού δό
γματος, τών (*) πολεμικών άρχών(*) καί 
τής όργανώσεως τών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ώ ς γνωστόν, τά νέα πολεμικά μέσα, 
ιδίως τά σημαντικής άποτελεσματικότη- 
τος, δημιουργούν προϋποθέσεις καθορι
σμού νέου δόγματος, έν συνδυασμώ μέ 
συνθήκας πολιτικο-οικονομικάς, τό νέον 
δόγμα διαφοροποιεί τάς πολεμικός άρχάς 
καί τάς έκ τούτων άπορρεούσας μεθόδους 
καί διαμορφώνει νέας τοιαύτας, καί τέλος 
συνέπεια τούτου είναι ή πρόσφορος'έκά- 
στοτε όργάνωσις τού μηχανισμού ’Εθνι
κής Άμύνης καί είδικώτερον τών Ενό
πλων Δυνάμεων.

Κατά τήν άρξαμένην ΙΟετίαν, ισχύουν 
τά κάτωθι περί Δόγματος καί ’Αρχών (έν 
περιλήψει), ώς καί περί Όργανώσεως τών 
Ε.Δ. (διεξοδικώτερον):

(*) Ό ρα περί τών ώς άνω έξελίξεων σχε
τικός ήμέτερας μελέτας, δημοσιευθείσας 
εις «Γ.Σ.Ε.» καί «Ν.Ε.».

1 .  Δ Ο Γ Μ Α

’Ισχύει τό τρίπτυχον, ώς πρός τάς Δυνά
μεις Πολέμου καί τόν σκοπόν χρησιμο- 
ποιήσεώς των:

α) Πυρηνικαί δυνάμεις (ώς συντριπτική 
δύναμις πυρός, άναγκαιούσα διά τό πλή
γμα άνταποδόσεως-μέχρι πρό τίνος-, καί 
νΰν, διά τήν δυνατότητα τού πρώτου πλή
γματος, προληπτικώς).

β) Συμβατικαί δυνάμεις, (διά τήν άντι- 
μετώπισιν παντός ένδεχομένου, έν συσχε
τισμό) μέ πυρηνικός τακτικός δυνάμεις, 
έάν τούτο άπαιτηθή), καί

γ) Είδικαί δυνάμεις, [βασικόν όργανον 
τού Άνορθοδόξου Πολέμου],δι’άντιμετω- 
πισιν καί άνορθοδόξων έτι ένεργειών εις 
συγκρούσεις πάσης φύσεως).

'Η ώς ανω όλοκλήρωσις έγένετο προ- 
οδευτικώς (πυρηνικαί δυνάμεις 1953, συμ-

Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η
Άντιστρατήγου έ . ά . 

Προέδρου
τόϋ ’Ινστιτούτου Στρατηγικών 

Μελετών

βατικαί 1961, είδικαί 1962), έλαβε δέ ισχυ
ρόν ώθησιν πέραν τού πρώτου της βήμα
τος διά τού συμπληρωματικού δόγματος 
τής «έλαστικής άντιδράσεως», όπερ είσή- 
γαγεν ό τέως ’Αρχηγός τού Συμβουλίου 
τών ’Αμερικανών ’Επιτελαρχών Στρατη
γός Μ. Τέϋλορ. Ή  «έλαστική άντίδρασις» 
πρός ύλοποίησίν της άπαιτεϊ—κατά τόν 
ώς άνω Στρατηγόν—τά κάτωθι:

ι. Πυρηνοπυραυλικάς δυνάμεις διά 
στρατηγικός άποστολάς βάθους, ίκανάς 
διά πλήγμα έξουθενωτικόν τού άντιπά-

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΛΕΟΚΤΟΠΟΓΙΚΧΙ 
ΛΙΛΜΟΕΦΠΣΙ Σ
τ η ι ζυγ:-:ροι: ου
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ------------
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λου. έστω καί αν οΰτος καταφέρω τό πρώ
τον πλήγμα.

u. Συμβατικάς δυνάμεις, πλήρως έξω- 
πλισμένας καί ταχυκινήτους, ίκανάς διά 
περιορισμένους πολέμους.

ιιι. Συμμαχίας στρατηγικώς ωφελί
μους, καί

ιυ. 'Ορθολογικήν χρησιμοποίησιν των 
πόρων τών άναγκαίων δι' ύλοποίησιν τοϋ 
πολεμικού δυναμικού.

2. Α Ρ Χ Α Ι

Πρό πολλών ετών, εις ήμετέραν σχε
τικήν μελέτην, (δημοσιευθεϊσαν εις «Γ. 
Σ.Ε.»), έδέχθημεν τήν άνάγκην διαφορο- 
ποιήσεως τών πολεμικών ’Αρχών, λόγω 
τής συγκλονιστικής καί έκ βάθρων μετα
βολής τού περιεχομένου τού Πολέμου, 
παρ όλον ότι μέχρι τότε έπιστεύετο άκ- 
λονήτως τό άμετάβλητον τούτων. ΕΤχο- 
μεν προτείνει τότε ώς συγχρόνους άρχάς; 
τήν έκσυγχρονισμένην πολεμικήν Π ρ ο- 
π α ρ α σ κ ε υ ή ν ,  τόν πολύμορφον Α ί- 
φ ν ιδ  ι α σμ όν, τήν δεξιότεχνον χρησιμο- 
ποίησιν τού Χ ρ ό ν ο υ  καί τόν χειρισμόν 
προσφόρως τού καταλλήλου Ε λ ι γ μ ο ύ .  
Ούδεμία μέχρι τότε νύξις είχε γίνει άκόμη 
εις τήν διεθνή πολεμικήν βιβλιογραφίαν 
περί τών νέων τούτων 'Αρχών. "Ηδη άπό 
τών αρχών τής ΙΟετίας I960 - 70 οί ’Αμε
ρικανοί κυρίως (καί οϊ Δυτικοί Σύμμαχοι 
έν τώ ΝΑΤΟ) ύποστηρίζουν τά κάτωθι 
πρός έπίλυσιν τού συγχρόνου πολεμικού 
προβλήματος. Τό πρόβλημα είναι to έξής: 
Εάν ό γενικός πυρηνικός Πόλεμος είναι 

άμοιβαίως έπικίνδυνος. πώς πρέπει νά 
έπιτευχθή ή συντριβή τού αντιπάλου μέ 
τάς όλιγωτέρας καταστροφάς διά τόν 
έπιτιθέμενον; Ή  λύσις. ήν δέχονται οί 
’Αμερικανοί, διά τό πρόβλημα τούτο έπι- 
τυγχάνεται έφ όσον έφαρμόζονται αί κά
τωθι Αρχαί (τάς όποιας οϋτοι έκριναν 
απαραιτήτους διά τήν λύσιν ταύτην):

α. Ή  μεγίστη δυνατή εντασις τού αν
ταγωνισμού τών έξοπλισμών, κυρίως εις 
πυραυλοπυρηνικά καί διαστημικά μέσα. 
Τούτο άποτελεΐ τό περιεχόμενον μιας έκ- 
συγχρονισμένης καί πλήρους Π ρ ο π α -  
ρ α σ κ ε υ ή ς .  Διά ταύτης, τό όλιγώτερον, 
εξασφαλίζεται ή αμοιβαία άποθάρρυνσις 
(η άλλως «ισορροπία τού τρόμου»), καί 
τό περισσότερον—καί άσφαλέστερον — 
ό εκφοβισμός τού αντιπάλου καί ή μετ’ 
αυτού διεξαγωγή διαπραγματεύσεων άπό 
θέσεως ισχύος.

β. Ό  Αιφνιδιασμός, διά τού όποιου θά 
έπιτευχθή ή ταχεία συντριβή τού πολεμι
κού δυναμικού τού άντιπάλου. κυρίως τών 
στρατηγικών του δυνάμεων καί μέσων, 
ή καταστροφή τής οικονομίας τής χώρας 
του γενικώτερον καί τού ηθικού τού λα
ού του. Σχετικήν έκθεσιν περί τής άξίας 
άλλα καί τής ανάγκης τού αιφνιδιασμού 
κατήρρτισεν ή έπί τών έξωτερικών υπο
θέσεων Επιτροπή τής Γερουσίας τών 
Η.Π.Α.

γ. Η δεξιότεχνος χρησιμοποίησις τού 
X ρ ό ν ο υ, εις όν οί ήγέται τών Η.Π.Α. 
δίδουν άποφασιστικήν σημασίαν. Υπο
στηρίζεται ότι ό χρόνος έχει τεραστίαν 
σημασίαν διά μίαν έγκαιρον προειδοποί- 
ησιν περί επιθέσεως, διά τήν άπομάκρυν- 
σιν άπό τάς περιοχάς πληγμάτων τών πο
λεμικών μέσων καί ιδίως τών στρατηγι
κών τοιούτων διά τήν όργάνωσιν τού 
πλήγματος άνταποδόσεως, τήν ένημέρω- 
σιν τού πληθυσμού καί γενικώτερον τήν 
λήψιν μέτρων άμύνης. Ή  ύπό τόν Γε

ρουσιαστήν Σαϊμινγκτον άρμοδία ’Επι
τροπή άπεφάνθη ότι, μέ οίανδήποτε έκτί- 
μησιν τής στρ]κής καταστάσεως τών Η. 
Π.Α.. ό συντελεστής ό όποιος έχει τήν 
μεγαλυτέραν σημασίαν άπό τούς άλλους, 
είναι ό χρόνος, τού όποιου ή τριπλή ση
μασία αναλύεται ώς κάτωθι:

!. Ό  χρόνος έχει μεγίστην στρατηγι
κήν άξίαν ώς πρός τήν έξασφάλισιν τής 
δυνατότητος καί ίκανότητος δι’ άμεσον 
άντίδρασιν κατά τήν πυρηνοδιαστημικήν 
έποχήν (ό σήμερον διατιθέμενος χρόνος 
δι άντίδρασιν δέν υπερβαίνει τό έν τέταρ
τον τής ώρας, ένώ κατά τούς προηγηθέν- 
τας μεγάλους πολέμους διετίθετο χρόνος 
1 1 ]2 - 2 έτών).

ιι. Ο χρόνος έχει άποφασιστικήν ση
μασίαν εις τόν ανταγωνιστικόν έξοπλι- 
σμόν μεταξύ ΗΠΑ καί ΕΣΣΔ. Τούτο έπι- 
βάλλει τήν έγκαιρον έκλογήν τών καταλ
λήλων πολεμικών μέσων καί τήν έντός 
μικρού χρονικού διαστήματος κατασκευ
ήν τούτων καί τήν έγκαιρον όλοκλήρω- 
σιν τής άξιοποιήσεώς των εις τάς ’Ενό
πλους Δυνάμεις.

ιιι. Ό  χρόνος έπιδρα τεραστίως καί 
άσφυκτικώς έπί τού πολεμικού προϋπολο
γισμού. Η ώς άνω ’Επιτροπή άπεφάνθη 
χαρακτηριστικώς ότι : «όσαδήποτε χρή
ματα καί άν δαπανήσουν αί Η.Π.Α. διά 
πολεμικούς σκοπούς είναι άδύνατον νά

αγοράσουν χρόνον». Αί οικονομικοί συνέ- 
πειαι διά τάς έκτος χρόνου κατασκευάς 
πολεμικών μέσων (άπαρχαίωσίς των κατά 
τήν πορείαν άκόμη τής γενέσεώς των) 
είναι συντριπτικοί.

Απαιτείται όθεν δεξιότεχνος χειρι- 
σμός, έν γένει, διά κέρδος χρόνου. Έ ν 
μέσον πρός τούτο είναι οί ειδικοί προει
δοποιητικοί τεχνητοί δορυφόροι, άπό 
άπόψεως έγκαιρου προειδοποιήσεως. ’Ε
πίσης πληθύς έτέρων μέσων μελετώνται, 
πρός άντιμετώπισιν τού δυσχερεστάτου 
τούτου παράγοντος.

δ. Τέλος ώς τετάρτη ’Αρχή, πρός όλο- 
κλήρωσιν τής λύσεως, έγένετο δεκτή ή 
έξασφάλισις συστήματος μέσων, καταλ
λήλων, έν χώρω καί χρόνιο, ΐνα δι’ αυ
τού έπιτευχθή άποτελεσματικώς εις τό 
κρίσιμον έχθρικόν σημεϊον, τό άποφα- 
σιστικόν πλήγμα. Τούτο έν άλλαις λέ- 
ξεσιν είναι ό πρόσφορος Ε λ ι γ μ ό ς .  
Διά τήν ύλοποίησιν τούτου άπαιτοΰνται:

ι. Κατασκευή ποικιλίας ειδών καί 
μεγάλου άριθμοΰ πολεμικών μέσων, προσ
φορών διά ποικίλας άποστολάς (διηπει
ρωτικών πυρηνοπυραύλων, μέσων βαλλι
στικών τοιούτων, πυρηνοπυραυλοφόρων 
υποβρυχίων, διαστημικών πυρηνοπυραυ
λοφόρων μέσων κλπ.).

ιι. Κατανομή τούτων εις καταλλήλους 
χώρους.

ιιι. Επιλογή προσφορών στόχων τού 
άντιπάλου.

ιυ. Εγκαιρος χρησιμοποίησις τών 
πολεμικών μέσων, καί

υ. Εξασφάλισις κυρίως τού άτρώτου 
τών μέσων τούτων.

3. Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ ΙΣ

Μέχρι πρό τίνος ίσχυεγενικώς ή κλασ
σική όργάνωσις τών Ενόπλων Δυνάμεων, 
διαφοροποιημένη ώς άκολούθως:

Χ ε ρ σ α ΐ α ι  Δ υ ν ά μ ε ι ς  περι- 
λαμβάνουσαι πυρηνικάς, συμβατικάς καί 
είδικάς δυνάμεις, διά πάσης φύσεως άπο
στολάς έπί τών χέρσων τών ήπείρων, 
συνεπικουρούμε ναι άπό τάς θαλασσίας 
δυνάμεις, ό,που ήτο άναγκαϊον, καί χει- 
ριζόμεναι τούς πυρηνοπυραύλους καί τά 
διαστημοπυρηνικά μέσα. (Ό  χειρισμός 
τών τελευταίων άσκεϊται προσωρινώς 
ύπό τής Αεροπορίας, πλήν τών πυραύλων 
βραχέων βεληνεκών).

Ν α υ τ ι κ α ’ι Δ υ ν ά μ ε ι ς  περι- 
λαμβάνουσαι κυρίως πυρηνοθούμενα ύπο- 
βρύχια φέροντα πυρηνοπυραύλους καί 
μέσα έξασφαλίζοντα τήν συνεργασίαν

μέ τάς χερσαίας δυνάμεις, ώς καί τάς 
θαλασσίας μεταφοράς.

Η μέχρι τοΰδε (καί έπί ήμισυ περίπου 
αιώνα) έπιβιώσασα άεροπορική δύναμις, 
είναι πλέον άπολύτως παραδεδεγμένον 
ότι βαίνει πρός άποδυνάμωσιν δεδομένου 
ότι αί άποστολαί της έκτελοΰνται ύπό τών 
πυραύλων (μή άπαιτούντων έπάνδρωσιν 
έν πλφ). Έργον της άπομένει είσέτι τό 
τοιούτον τών μεταφορών, όπερ όμως δέν 
είναι άρκετόν νά τήν χρίση ώς πολεμικόν 
Κλάδον (ώς τούτο δέν συμβαίνει μέ τούς 
σιδηροδρόμους, έμπορικά πλοία κλπ.). 
Ο χειρισμός τών πυραύλων άποτελεΐ 

έργον τών δυνάμεων έπιφανείας, αΐτινες 
καί έκμεταλλεύονται τά άποτελέσματά 
των. Ή  χρησιμοποίησις είσέτι άεροσκα- 
φών βαλλόντων πυραύλους είναι προσω
ρινή καί άποτελεΐ μεταβατικόν φαινόμε- 
νον μέχρι τής όλοσχεροΰς καταργήσεως 
τής άεροπορικής δυνάμεως. 'Η κλασσική 
άεροπορική δύναμις χρησιμοποιείται εί
σέτι εις συμβατικούς τοπικούς πολέμους 
(ώς ό τής Ινδοκίνας). Ειδικά άεροσκάφη 
(ιδίως έλικόπτερα) θά χρησιμοποιώνται 
πάντοτε ύπό τών χερσαίων καί ναυτικών 
δυνάμεων.

II. Ένώ αί νεώτεραι έξελίξεις έπί τού 
Στρατηγικού Δόγματος καί τών πολεμι.
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κών ’Αρχών παραμένουν ώς αί άνωτέρω, 
έπήλθεν προσφάτως σημαντική διαφορο- 
ποίησις εις τήν όργάνωσιν των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ήτις, δύναταί τις είπεϊν, είναι 
ριζική καί έπαναστατική. Ή  σκέψις ήτις 
ώδήγησεν εις τήν νέαν ταύτην όργάνωσιν 
έχει δύο κεντρικάς ιδέας. Ή  μία άναφέ- 
ρεται εις τήν έξασφάλισιν τής απολύτου 
έτοιμότητος καί ή έτέρα εις τήν  ̂έξα- 
σφάλισιν ένιαίας Διοικήσεως. Καί αί δύο 
αύται ίδέαι έξυπηρετοϋν προσφορώτερον 
τόν βασανιστικόν παράγοντα τοϋ χρόνου.

Ή  θέσις «τοϋ όπλοφόρου έπί σκοπόν 
μέ τόν δάκτυλον εις τήν σκανδάλην» εί
ναι άπαραίτητον καί ουσιώδες αίτημα τής 
συγχρόνου στρατηγικής. "Απαντα δέον 
όπως έχουν πλήρη έτοιμότητα διά τήν 
κεραυνοβόλον καί έπιτυχή εναρξιν καί 
συνέχισιν τών έπιχειρήσεων. Ή  έλλειψις 
χρόνου ούδόλως έπιτρέπει τήν άμα τή 
ένάρξει τών έπιχειρήσεων συγκρότησιν 
τών άναγκαίων πολεμικών οργανισμών 
διά λήψεως άναλογικώς ποσοτήτων μέ
σων, έκ τών υφισταμένων Κλάδων τών 
Ενόπλων Δυνάμεων. Τούτο, όπερ συνέ- 
βαινε μέχρι τοϋδε, είναι ούτοπιστικόν, 
άπηρχαιωμένον καί έπικίνδυνον καί έξα- 
σφαλίζει οπωσδήποτε τήν άποτυχίαν.

Ά φ’ έτέρου τό ένιαϊον τής Διοικήσεως, 
ένώ είναι όφθαλμοφανώς άπαραίτητον καί 
κρίνεται ώς τοιοϋτον καί από τόν πλέον 
αδαή περί τά πολεμικά, δέν ύφίσταται εις 
τό έπίπεδον τό ύπέρ τήν ήγεσίαν έκάστου 
Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων,^ έκεϊ δη
λαδή όπου είναι περισσότερον άναγκαΐον. 
Επαγγελματική άνωτάτη ήγεσία τών 
Ενόπλων Δυνάμεων δέν ύφίσταται εις 
άπαντα τά Κράτη, πλήν έλαχίστων έξαιρέ- 
σεων(μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγεται ή 
Ελλάς, καί ή έχουσα λαμπράν, ρεαλιστι- 
κήν, έκσυγχρονισμένην καί πάντοτε προς 
τάς έξελίξεις προσαρμοζομένην παράδο- 
σιν, Δυτ. Γερμανία). Ό  ‘Υπουργός Έθν. 
Άμύνης, έπί κεφαλής τών Κλάδων Ε.Δ., 
ώς έκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως είναι 
πολιτικόν πρόσωπον, άσκοϋν τήν πολι
τικήν τής ’Εθνικής Άμύνης (βάσει τών 
κυβερνητικών κατευθύνσεων), καί δέν 
άσκεί ούτε δύναται νά άσκήση καθήκον
τα ’Αρχιστρατήγου. Ό  ’Αμερικανός Στρα
τηγός Μ. Τέϋλορ είναι ύπέρμαχος τοϋ 
ένιαίου τής Διοικήσεως τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, πλήν όμως ή έμμονή τών Κλά
δων εις τήν διατήρησιν τής μή δικαιολο- 
γουμένης ανεξαρτησίας των ήμπόδισε 
πάσαν πρόοδον εις τό άναγκαΐον τοϋτο 
ζήτημα. Οΐ κλάδοι ’Ενόπλων Δυνάμεων 
ίσως είναι αναγκαίοι ώς αυθύπαρκτοι ορ
γανισμοί, διά τήν έπί μέρους έκπαίδευ- 
σίν των, (ούχί δμως καί διά τήν μεταξύ 
τούτων συνεκπαίδευσιν), ούδόλως δμως 
είναι άπαραίτητον νά ύπάρχουν δταν πρό
κειται νά μετάσχουν έπιχειρήσεων. Θά 
ήτο άκατανόητον, φερ’ είπεϊν, εις τόν 
Στρατόν Εηράς τά "Οπλα άτινα άποτε- 
λοϋν τούτον, (Πεζικόν, Πυροβολικόν, 
Τεθωρακισμένα κλπ.) νά είναι κεχωρι- 
σμένα καί αυτοτελή καινά μήν άποτελοϋν, 
μέ άναλογικήν έξ έκάστου προσφοράν, 
τάς ύφισταμένας Μεγάλας Μονάδας, εις 
τάς όποιας συνεχώς συνεκπαιδεύονται έν 
ειρήνη, καί άλληλοσυμπληροΰνται καί 
άλληλοβοηθοΰνται έν πολέμιο, πρός έκ- 
τέλεσιν τής κοινής άποστολής. Ούδείς 
θά διενοεΐτο τήν ποσοτικήν λήψιν έκ 
τών "Οπλων τοϋ Στρατού Ξηράς τών 
άναγκαίων μέσων, όλίγον πρό έκάστης 
έπιχειρήσεως, διά τήν έπιτυχή άντιμετώ- 
πισιν μιας άποστολής. ’Εν τούτοις τούτο

συμβαίνει εις τό ύψηλόν έπίπεδον τών 
Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων. Οί Κλάδοι 
είναι κεχωρισμένοι μεταξύ των, δύναταί 
τις είπεϊν στεγανώς, ένώ άποτελοϋν μέ
λη, άλληλοϋποστη ριζόμενα, τού αύτοΰ 
οργανισμού, δστις ύφίσταται διά τήν 
έκπλήρωσιν μιας καί ένιαίας άποστολής, 
ήτις είναι ή ’Εθνική Άμυνα. Αί κατά 
τάς άσκήσεις περιωρισμέναι περιοδικαί 
συνεργασίαι ούδόλως καλύπτουν τό άδι- 
καιολόγητον χάσμα, δπερ έδημιούργησε 
καί συντηρεί μία άδικαιολογήτως νοση
ρά παράδοσις, ήτις ύποσκάπτει τά θεμέ
λια ’Εθνικής Άμύνης καί έξυπηρετεΐ τόν 
άντίπαλον. "Οπως είναι έπιβεβλημένος

ό συγκερασμός τών "Οπλων τού Στρατού 
Ξηρας εις βιώσιμον έπιχειρησιακόν κρά
μα, ύπό αύστηρώς ένιαίαν Διοίκησιν, δι 
έκπλήρωσιν μιάς άποστολής, έτι περισ
σότερον είναι έπιβεβλημένος ό συγκερα
σμός τών Κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων εις βιώσιμα έπιχειρησιακά κράμα
τα, άναγκαΐα διά κατηγορίας άποστολών. 
Τούτο έξασφαλίζει τήν πλήρη έτοιμότη
τα, δπως έπίσης καί τό ένιαϊον τής Διοι- 
κήσεως μέ τήν πληθύν τών πλεονεκτη
μάτων του, παρακάμπτει δέ τό έπίμονον 
καί έπικίνδυνον φράγμα, δπερ προστατεύ
ει άνωφελώς, καί επικινδύνους τήν άνεξαρ- 
τησίαν τών Κλάδων τών Ενόπλων Δυνά-

Μοντέλα συγχρόνων ύπερόπλων ή χρησιμοποίησή τών όποιων μπορεί νά 
άποβή μοιραία διά τό γένος τών άνθρώπων.
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πτυξιν των μέσων καί τήν έκπόνησιν των 
σχεδίων έπιδρά ή υφιστάμενη άνεξαρτη- 
σία των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων έπι- 
ζημίως.

Κατά τάς άρχάς τού 1962 ή ήγεσία 
των Η.Π.Α. μέ βάσιν τά συμπεράσματα 
καί τάς προτάσεις των Επιτροπών τοϋ 
γερουσιαστοϋ Σάϊμινγκτον καί τοϋ στρα
τηγού Πάρτριτζ ώλοκλήρωσε τήν μελέ
την τήν άναφερομένην εις τάς δυνατότη- 
τας τής βελτιώσεως τής άνωτάτης στρα
τηγικής διοικήσεως των ’Ενόπλων Δυ
νάμεων, ώς καί τήν συναφή μελέτην τήν 
άναφερομένην εις τήν νέαν όργάνωσιν 
των ’Ενόπλων Δυνάμεων μέ βάσιν τάς έκ- 
τελεσθησομένας ύπ’ αυτών άποστολάς.

At γενικαί αύται άποστολαί, αΐτινες 
συνθέτουν τό πολεμικόν έργον τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων, διεμορφώθησαν ώς ακο
λούθως:

1 . Στρατηγικοί άποστολαί βάθους,
άναγκαΐαι διά τήν διεξαγωγήν γενικού 
πυρηνικού Πολέμου.

2 . Τακτικαί άποστολαί, άναγκαΐαι δι’ 
άνάληψιν καί διεξαγωγήν τακτικών έπι- 
χειρήσεων έπιφανείας πάσης κλίμακος, 
έν συνδυασμφ μέ γενικόν πυρηνικόν Πό
λεμον ή άνευ τούτου.

3 . ’Αντιπυραυλικοί άποστολαί,
άναγκαΐαι διά τήν προστασίαν τών φιλιών 
έδαφών άπ’ άέρος.

4 . Άποστολαί στρατηγικής διακι- 
νήσεως καί συγκεντρώσεως πολεμι
κού δυναμικού , όπουδήποτε έπί τής γηΐ- 
νης έπιφανείας. (Αύται ύπηρετοϋν εύρεΐς 
έλιγμούς τής έπιχειρησιακής στρατηγικής 
ή μείζονος τοιαύτης, ώς άποκαλεΐται ύπό 
τών Βρεταννών).

5 . Άποστολαί προστασίας τού 
’Εσωτερικού καί τροφοδοτήσεως τής 
πολεμικής μηχανής (έφεδρικαί δυνάμεις)

Βάσει τών ώς άνω άποστολών αί Έ νο
πλοι Δυνάμεις άναδιοργανοϋνται ριζικώς 
ώς κατωτέρω:

Α' ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΟΠΛΟΣ ΔΥ- 
ΝΑΜΙΣ δι’ άνάληψιν στρατηγικών 
έπιθετικών έπιχειρήσεων βάθους. Ή  Έ ν 
οπλος αΰτη Δύναμις προοριζομένη διά 
τήν διεξαγωγήν γενικού πυρηνικού Πο
λέμου, άποτελείται άπό τά κατωτέρω 
στρατηγικά πολεμικά μέσα:

1. Μονάδας διηπειρωτικών βαλλιστι
κών πυρηνοπυραύλων.

2. Πυρηνωθούμενα υποβρύχια φέρον- 
τα πυρηνοπυραύλους.

3. Βαρέα βομβαρδιστικά άεροσκάφη 
(τών όποιων ή άκτίς ένεργείας θά έπιμη- 
κύνεται τή βοηθείμ άνεφοδιαάτικών άε- 
ροσκαφών). Ταϋτα θά άντικαθίστανται 
σύν τώ χρόνφ ύπό πυρηνοπυραύλων, μέχ- 
ρις έξαλείψεως τών στρατηγικών άερο- 
σκαφών.

4. Διαστημικά πυρηνοπυραυλοφόρα 
μέσα.

Β' ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΠΛΟΣ ΔΥΝΑ-
ΜΙΣ διά διεξαγωγήν πάσης κλίμακος 
τακτικών έπιχειρήσεων έπιφανείας. Ή 
Ένοπλος αυτή Δύναμις θά περιλαμβάνη 
τά άκόλουθα τακτικά πολεμικά μέσα:

1. Χερσαίας Μονάδας Εκστρατείας.
2. Μονάδας πυραύλων (καί τακτικήν 

άεροπορίαν, έφ’ όσον ύφίσταται είσέτι).
3. Πολεμικάς ναυτικάς δυνάμεις (άνευ 

πυραυλοφόρων ύποβρυχίων).
Ή  Ένοπλος αΰτη δύναμις ή θά διεξαγάγη 
περιωρισμένους Πολέμους μέ χρησιμο-

μεων. Αί άνωτέρω έν γενικαΐς γραμμαΐς 
σκέψεις ώδήγησαν τήν ήγεσίαν τών Η. 
Π.Α. νά άπαρνηθή τήν κλασσικήν κατ’ 
είδος όργάνωσιν τών Ενόπλων Δυνάμεων, 
καί νά δεχθή τήν άναγκαίαν κατ’ άποστο- 
λήν (έπιχειρησιακήν) συγκρότησιν τού
των.

Ιυμφώνως μέ τάς άπόψεις τών υπευ
θύνων διά τήν άμυναν τών Η.Π.Α., ή σκο- 
πιμότης τής όργανώσεως τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων άναλόγως μέ τήν έπιχειρησια- 
κήν άποστολήν των, ύπαγορεύεται έπι- 
τακτικώς άπό τήν άνάγκην τής ταχείας 
καί όλοκληρωτικής έπιτεύξεως τού ένι- 
αίου σκοπού, διά τήν όποιαν συνεισφέ
ρουν άναλογικώς αύται. Τούτο είναι δυ
νατόν μόνον μέ συγκεντρωτικήν Διοίκη- 
σιν, διότι οΰτω καθίσταται δυνατή ή χρη
σιμοποίησή περισσοτέρων έπωφελώς καί 
ταχέως τών άναγκαιουσών δυνάμεων καί 
έκ τών τριών Κλάδων, έπιτυγχανομένης, 
ούτως ένότητος καί άποτελεσματικότη- 
τος κατά τήν δράσιν των.

Ή  μέχρι τοϋδε άνεξαρτησία τών Κλά

δων εις τάς Η.Π.Α., (ώς άναφέρεται εις 
τήν έκθεσιν τής διερευνητικής σχετικής 
Επιτροπής) είχε δημιουργήσει κατάστα- 
σιν άνεξαρτήτου άναπτύξεως στρατηγι
κών μέσων διεξαγωγής τοϋ Πολέμου. (Ή 
’Αεροπορία κατεσκεύαζε βαρέα βομβαρ
διστικά, διηπειρωτικούς πυραύλους καί 
τοιούτους μέσου βεληνεκοϋς, ώς καί ει
δικά διαστημικά μέσα, τό Ναυτικόν πυ- 
ρηνοθούμενα πυραυλοφόρα ύποβρύχια 
κυρίως, καί ή Χερσαία Δύναμις στρατη
γικά καί τακτικά μέσα). Ώ ς άναφέρει τό 
πόρισμα τής άρμοδίας ταύτης Επιτρο
πής, πέραν τής ώς άνω άνεξαρτήτου άνα
πτύξεως, τά σχέδια διά τήν χρησιμοποί- 
ησιν όλων αύτών τών μέσων, κυρίως τών 
στρατηγικών, έξεπονοϋντο ύπό τής Διοι- 
κήσεως έκείνου τοϋ Κλάδου τών Ε νό
πλων Δυνάμεων είς τόν όποιον ταΰτα άνή- 
κον. Παρ’ όλον ότι τά σχέδια ταϋτα γενι
κώς συντονίζονται, έν τούτοις δέν έχουν 
τήν όργανικήν έκείνην ένότητα, ή όποια 
χαρακτηρίζει τήν συγκεντρωτικήν έκπό. 
νησιν τών σχεδίων. Ούτως είς τήν άνά.

Τά ατομικά καί πυρηνικά δπλα άποτελοϋν έγγύησιν δυνάμεως καί άπειλήν 
καταστροφής τοϋ αντιπάλου. Ή  άνθρωπότης δέν ξέχνα τήν πικράν γεϋσιν τής Χι
ροσίμα.
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ποίησιν ή οϋ τακτικών πυρηνικών οπλών, 
ανευ γενικοϋ πυρηνικού Πολέμου, ή θά 
συμμετέχη εις γενικόν πυρηνικόν Πόλε-_ 
μον. (Δέν θά πρέπει νά δημιουργήση απο
ρίαν τό ότι ένώ εις τήν Ένοπλον ταύτην 
δύναμιν περιλαμβάνονται αί κύριαι χερ- 
σαΐαι δυνάμεις μέ τάς Μεγάλας Μονάδας 
των, άποκαλεΐται αϋτη Τακτική Ένοπλος 
Δύναμις, παρ’ δλον ότι θά άναλαμβάνη καί 
εύρυτάτης έκτάσεως άποστολάς. 'Ως γνω
στόν καί ή Όμάς Στρατιών δρώσα έντε- 
ταγμένη έκτελεϊ τακτικήν έπιχείρησιν, 
αϋτη δέ είναι τότε τακτική Μεγάλη 
Μονάς. 'Η επιχειρησιακή Στρατηγική (ή 
μείζων τών Βρεταννών) περιορίζεται εις 
τό έργον τής διακινήσεως καί συγκεν- 
τρώσεως τών δυνάμεων έπί τής έπιφανείας 
τοϋ πλανήτου, δι’ ύλοποίησιν εύρυτάτων 
έλιγμών, υλοποιούσα οΰτω τό ΠΟΥ καί 
ΠΟΤΕ τής Στρατηγικής ταύτης).

Γ  ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΟΠΛΟΣ 
ΔΥΝΑΜΙΣ δι’ άποτελεσματικήν προσ
τασίαν τών φιλιών έδαφών άπό πόσης απ' 
άέρος ή έκ τού Διαστήματος προσβολής 
είτε αϋτη ένεργεϊται διά πυραύλων είτε 
είσέτι δι’ άεροσκαφών, είτε έκ διαστημι
κών μέσων. Ώ ς προκύπτει ή "Ενοπλος αϋ- 
τη Δύναμις είναι έξουδετερωτική τών 
ενεργειών τής Στρατηγικής ’Ενόπλου Δυ- 
νάμεως τοϋ άντιπάλου. Ή  ’Αντιπυραυλι
κή Ένοπλος Δύναμις θά περιλαμβάνη συ
στήματα καί δίκτυα άντιπυραυλικών μέ
σων. (Μονάδας άντιπυραύλων, δίκτυα 
ραντάρ, παθητικήν προστασίαν, δορυφό
ρους άντιπυραυλικούς καί τοιούτους κατά 
δορυφόρων).
Δ' ΕΝΟΠΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗ- 
ΣΕΩΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αϋτη θά άναλαμβάνη διακινήσεις καί 
συγκεντρώσεις πολεμικού δυναμικού δι’ 
ύλοποίησιν εύρυτάτων στρατηγικών έλι
γμών. Θά περιλαμβάνη δυνάμεις καί μέσα 
στρατηγικής με£αφοράς στρατευμάτων 
καί πολεμικού Δυναμικού γενικώς, δι’ 
άέρος καί διά θαλάσσης, τη βοηθείμ όλων 
τών άπαραιτήτων άεροπορικών (βραδύ- 
τερον καί πυραυλικών) καί ναυτικών με
ταφορικών μέσων, ώς καί τών μέσων προσ

τασίας αύτών. Τό διακινούμενον πολεμι
κόν δυναμικόν θά μεταφέρεται καί θά συγ- 
κεντροΰται εις οίανδήποτε περιοχήν τής 
γηίνης έπιφανείας είναι άναγκαΐον, πρός 
ύλοποίησιν υψηλών έλιγμών τής έπιχει- 
ρησιακής στρατηγικής καί τροφοδότη- 
σιν, έν καταλλήλω χρόνιο, τών τακτικών 
έπιχειρήσεων. (Ή ώς άνω Ένοπλος Δύ- 
ναμις ύποβοηθεί καί ύποβοηθεΐται άμέ- 
σως ύπό τής τακτικής Ενόπλου Δυνά- 
μεως).

Ε' ΕΝΟΠΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ ΕΣΩΤΕ
ΡΙΚΟΥ διά προστασίαν τοϋ έσωτερικοΰ 
τών φιλιών έδαφών. Εις τήν ένοπλον ταύ
την Δύναμιν περιλαμβάνονται καί τά έν- 
εργοποιούμενα άποθέματα τού έφεδρικοΰ 
δυναμικού. Ή  δομή τής δυνάμεως ταύ
της είναι ποίκη άπό άπόψεως συμμετο
χής τών κλασικών Κλάδων Ενόπλων Δυ
νάμεων, άναλόγως τών άναγκών τής προσ
τασίας τής ένδοχώρας καί τών τοιούτων 
τροφοδοτήσεως τής καθόλου Πολεμικής 
μηχανής. Ή  Ένοπλος αϋτη Δύναμις εί
ναι συμπληρωματική, (άπό άπόψεως όλο- 
κληρώσεως τής άποστολής προστασίας 
τής ένδοχώρας), τής άντιπυραυλικής Ε ν
όπλου Δυνάμεως.

Αί ώς άνω πέντε Ένοπλοι Δυνάμεις(*) 
θά άποτελώνται κατά τήν άναγκαίαν άνα- 
λογίαν άπό τά υφιστάμενα είδη ’Ενόπλων 
Δυνάμεων (χερσαίας, ναυτικός, πυραυλι
κός καί έπί τι είσέτι διάστημα καί άερο- 
πορικάς δυνάμεις). Εις τινας τούτων ώρι- 
σμένα είδη Ενόπλων Δυνάμεων, τουλά
χιστον κατ’ ικανόν ποσοστόν, δέν θά εί
ναι άναγκαΐα.

Έκάστη τών νέων τούτων πέντε Ενό
πλων Δυνάμεων θά άποτελή συγκρότημα

(*) Διά τά μικρά Κράτη έπιβάλλεται ή αύ- 
τή όργάνωσις, μέ μικράν τήν Α'. Δύ- 
ναμιν (συμπληρωματικήν τής Α'. τών 
ισχυρών Κρατών), ύποτυπώδη τήν 
Δ', καί κανονικός τάς άλλας, ιδίως 
τήν Β'. (εις ήν δέον όπως ένταχθή 
πλήρως καί ή Τακτική ’Αεροπορία, 
έφ’ όσον ύφίσιαται).

όρθολογικώς ώργανωμένον καί ικανόν 
δι’ έκτέλεσιν τής άντιστοίχου άποστολής, 
θά είναι πλήρως έτοιμοπόλεμον καί θά 
ύπάγεται ύπό ένιαίαν Διοίκησιν, ήτις θά 
είναι ύπεύθυνος διά τήν άπαιτουμένην 
έκάστοτε προσαρμοστικήν άναδιοργά- 
νωσιν, τήν έκπαίδευσιν, έξοπλισμόν, συν- 
τήρησιν, άνάπτυξιν προσφορωτέρων μέ
σων, σχεδίασιν καί διεξαγωγήν τοϋ άντι- 
στοίχου έργου. Οϋτω θα διασπασθή ή 
άνωφελής προσήλωσις εις τήν κατά παρά- 
δοσιν διαίρεσιν κατ’ είδη (Κλάδους) τού 
Πολεμικού οργανισμού. 'Η πεντάς αϋτη 
τών Ενόπλων Δυνάμεων, μέ ίδιον έκάστη 
’Αρχηγόν, ώς προανεφέρθη, θά ύπάγεται 
διά άνάγκας γενικωτέρου συντονισμού, 
καί διευθύνσεως τού Πολέμου ύπό τήν 
άσκοΰσαν τήν γενικήν Πολεμικήν στρα
τηγικήν Κυβέρνησιν τής χώρας, βοηθου- 
μένης ύπό ένός μεικτού ’Επιτελείου, ύπα- 
γομένου ύπό έναν Γενικόν ’Αντιστράτη
γον καί συγκειμένου έξ Άξ]κών έξ έκά- 
στης τών έπιχειρησιακώς ώργανωμένων 
Ενόπλων Δυνάμεων καί έκ καταλλήλων 
Στελεχών τών βασικών πολιτικών 'Υπουρ
γείων.

Διά τής ώς άνω έπιχειρησιακής όργα- 
,νώσεως τών Ενόπλων Δυνάμεων ό καθό
λου Πολεμικός ’Οργανισμός (συμπαρι- 
στάμενος καί τροφοδοτούμενος άπό ολό
κληρον τόν Κρατικόν Μηχανισμόν) θά 
άποτελήται άπό πέντε άπαραιτήτους έπί 
μέρους έπιχειρησιακούς οργανισμούς, 
(στηριζομένους εις πληθύν Βάσεων ώργα
νωμένων άνά τόν έλεύθερον κόσμον), 
έκ τών όποιων οί δύο (Γ’ καί Ε') θά άσχο- 
λοΰνται μέ τήν άποτελεσματικήν προστα
σίαν τής ένδοχώρας (ένθα θά είναι έγκα- 
τεστημένη ή πηγή τού Πολεμικού δυνα
μικού τού τροφοδοτοΰντος τήν μέ τρο
μακτικός άπαιτήσεις λειτουργούσαν πο
λεμικήν μηχανήν), ό είς (Α') θά άσχολή- 
ται μέ τήν συντριβήν καί έξουθένωσιν 
τής ένδοχώρας τού άντιπάλου καί τής έν 
αύτή έγκατεστημένης πηγής τού πολεμι
κού του δυναμικού, ό έτερος (Β') μέ τήν 
άντιμετώπισιν τών δυνάμεων έπιφανείας 
τού άντιπάλου, μέ έπιδίωξιν τήν κατα
στροφήν των, ΐνα δυνηθή νά άνοιξη τάς 
πύλας τής έχθρικής χώρας καί νά είσέλθη 
έν αύτή πρός έκμετάλλευιγιν τών αποτε
λεσμάτων τών ένεργειών τής Στρατηγικής 
Ενόπλου Δυνάμεως (Α'), καί διά νά έδραι- 
ωθή έν τη χώρμ ταύτη πρός άποτελεσμα- 
τικόν έλεγχόν της. Ό  ύπολειπόμενος με
ρικός πολεμικός οργανισμός (Δ') θά άσ- 
χολήται μέ τήν ύλοποίησιν ένός άπιθά- 
νως τεραστίου τροφοδοτικού άγωγοΰ, 
δστις θά τροφοδοτή τήν τακτικήν πολε
μικήν μηχανήν όπου άπαιτεΐται, δΓ άπο
τελεσματικήν έν χρόνω καί χώρω προσ
βολήν τού έχθροΰ, ήν προσβολήν, θά 
καθορίζη ό έπ’ ώφελείμ του χειριζόμενος 
τήν Ένοπλον ταύτην Δύναμιν (Δ'), δστις 
θά είναι άσκών ύπεύθυνος τήν έπιχειρη- 
σιακήν Στρατηγικήν.

Οΰτως ή Στρατηγική Ένοπλος Δύνα- 
μις θά καταφέρη πλήγμα διά ΠΥΡΟΣ τρο
μακτικής ισχύος, ή Τακτική "Ενοπλος 
Δύναμις καί ή τοιαύτη Διακινήσεως θά 
ύλοποιοΰν ένα κολοσιαΐον ΕΛΙΓΜΟΝ 
καί τέλος αί ύπόλοιποι Ένοπλοι Δυνάμεις 
θά εξασφαλίζουν τήν ΒΑΣΙΝ έξ ού θά 
έκπέμπωνται αί πολεμικαί έπιχειρήσεις 
καί ένθα θά ύφίσταται ή τροφοδότις πηγή 
τού πολεμικού μηχανισμού, τής όποιας 
ή πλήρης προστασία θά είναι άπολύτως 
ζωτική, καθόσον πιθανή καταστροφή της 
θά σημαίνη θάνατον έξ άναιμίας τοϋ 
πολεμικού όργάνου καί νίκην τού άντι
πάλου.

’Αεροσκάφη μαχητικά καί βοβμαρδιστικά, 6 ρόλος τών οποίων είναι αποφα
σιστικής σημασίας είς τήν μορφήν τών συγχρόνων πολέμων.
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Ενα έπιστημονικόν έπίτευγμα τό 
όποιον είναι γνωστόν εις μικρούς καί 
μεγάλους ώς μέσον ψυχαγωγίας, αλλά καί 
μορφώσεως, είναι ή Τηλεόρασις.

Εις τήν 'Ελλάδα, ή Τηλεόρασις έκαμεν 
έπισήμως τήν έμφάνισίν της μέ όλοκλη- 
ρωμένα προγράμματα, τήν τελευταίαν 
πενταετίαν. Τούτο δέν σημαίνει ότι πρό
κειται περί προσφάτου έπινοήσεως.

Αί στατικοί τών έτών 1953—54 ώς προ
κύπτουν από βιβλία τής τότε έποχής, 
άποκαλύπτουν ότι ύπήρχον έν λειτουργία 
κατά τήν άναφερομένην περίοδον πολλοί 
Σταθμοί Τηλεοράσεως εις διαφόρους 
Χώρας, μεταξύ τών όποιων συγκαταλέ
γονται:

Η.Π.Α. Σταθμοί 370 Δέκται 28. έκατ.
Ή  Αγγλία » 7 » 3 έκατ.
Ό  Καναδάς » 10 » 800 χιλ.
Ή  Κούβα » 11 » 120 χιλ.
Ή  ’Ιαπωνία » 4 » 75 χιλ.
Ή  Γαλλία » 5 » 70 χιλ.

Η καθυστέρησις έμφανίσεώς της εις τήν 
χώραν μας, ώφείλετο άφ’ ένός μέν εις τό 
ύψηλόν κόστος τών εγκαταστάσεων καί 
τών Δεκτών καί άφ’ έτέρου εις τήν εδαφι
κήν αύτής διαμόρφωσιν. Οί ορεινοί όγκοι 
άποτελοϋν φυσικούς φραγμούς εις τήν 
διάδοσιν τών τηλεοπτικών σημάτων. Τό 
γεγονός τούτο έπέβαλεν ακόμη μεγαλυτέ- 
ραν οικονομικήν έπιβάρυνσιν διά τήν 
κάλυψιν όλοκλήρου τής χώρας διά τού 
σήματος τών Τηλεοπτικών Σταθμών.

Δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν, ότι ή Ίστο- 
ρία τής Τηλεοράσεως άρχίζει άπό τό έτος 
1884. Τό έτος τούτο, ό PAUL NIPKOW 
κατώρθωσεν νά κατασκευάση ένα σύστημα 
άναλύσεως—μεταδόσεως καί συνθέσεως 
τής είκόνος. Ό  ’Επιστήμων ούτος είναι 
ό πρώτος συλλαβών τήν βασικήν ιδέαν 
περί τό τηλεοπτικόν θέαμα. Ή  ιδέα αύτή 
ή όποια άναφέρεται εις τόν τρόπον μετα
δόσεως τηλεοπτικώς μιας είκόνος, παρα
μένει ή αύτή καί σήμερον ακόμη, ασχέτως 
πρός τήν βαθμιαίαν τελειοποίησιν τών 
μέσων ύλοποιήσεως τής ιδέας αύτής.

Είναι ανάγκη νά έξηγήσωμεν τόν βασι
κόν αυτόν συλλογισμόν τού NIPKOW, 
διά νά καταστή ευχερής ή παρακολούθησή 
τής συνεχείας.

Η Τηλεόρασις, όπως καί ό κινηματο
γράφος, έκμεταλλεύεται μίαν ατέλειαν, 
ούτως είπεϊν, τού άνθρωπίνου οφθαλμού. 
Η ατέλεια αύτή συνίσταται εις τό ότι ό 

όφθαλμός μας δέν είναι εις θέσιν νά πα- 
ρακολουθήση άλλαγάς όπτικών εικόνων, 
όταν αί άλλαγαί αύταί γίνωνται μέ ρυθμόν 
ταχύτερον τών 16 καί άνω εικόνων άνά 
δευτερόλεπτον.

Τά διάφορα αντικείμενα, υποπίπτουν εις 
τήν άντίληψίν μας διό τής δευτερογεννοΰς 
άκτινοβολίας τήν όποιαν έκπέμπουν, άνα- 
λόγως τής φωτεινότητος αύτών. Αί άκτϊ-

ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ

Η Λ IA  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η
Τ“ Υμ)ΡΧ°υ Χωρ)κής

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Μέ τήν πεποίθησιν ότι ό καλύτερος τρόπος ψυχαγωγίας είναι έκεϊνος ό 
οποίος συνόυαζει τήν τέρψιν μετά τής γνώσεω:, καθιεροϋμεν άπό τού παρόν
τος τεύχους τήν στήλην αυτήν, διά τής όποιας φιλοδοξούμεν νά καλύψωμεν 
ενα ενδεχόμενόν κενόν τό οποίον άναφέρεται εις τάς σχέσεις τού σημερινού 
ανθρώπου με τά τεχνικά καί επιστημονικά μέσα τά όποια είτε χρησιμοποιεί 
είτε υφισταται αμέσως ή εμμέσως τήν έπίδρασίν των.

Φυσικά, πολλοί άναγνώσται είναι ήδη ενήμεροι πολλών πραγμάτων περί 
την τεχνικήν τών μέσων τά όποια άναφέραμεν, διότι ό έρασιτεχνισμός καί ή 
έπα/,/ελματική κατάρτισις εις τούς τεχνικούς κλάδους άποτελεί μόδαν τής 
εποχής μας. Δέν είναι όμως δυνατόν, ό οίοσδήποτε νά θελήση νά ίσχυρισθή 
οτι κατεχει τά πάντα, διότι ή ραγδαία έξέλιξις τών τεχνικών μέσων^ ή ποι
κιλία αυτών καί ή καταπληκτική διείσδυσίς των εις τήν ζωήν τού ανθρώπου, 
ει\αι φυσικόν νά παραμερίζη τόν ρυθμόν τών ανθρωπίνων γνώσεων καί νά 
προχωρή άμείλικτα πρός ένα ορίζοντα τού όποιου αί διαστάσεις δέν είναι 
δυνατόν νά προσδιορισθούν.

Είδικώτερον, κυριώτερος σκοπός μας είναι νά γνωρίσωμεν εις τούς άν- 
ορα, τού Σώματός μας τήν ψυχήν καί τήν σύστασιν τών τεχικών καί επιστη
μονικών μέσων, όχι μόνον έκείνων τά όποια ήδη χρησιμοποιούν σήμερον αί 
Υπηρεσιαι Χωρ]κής. αλλά καί έκεϊνα τά όποια ύπάρχουν καί χρησιμοποι- 

Κρατών 710 Αστυνομικά Σώάατα τού έξωτερικοΰ καί ίδίμ τών προηγμένων

Θέλομεν νά πιστεύωμεν, ότι ή γνώσις αύτή, έν συνδυασμώ κάί πρός τό 
παρεχόμενον εργον, έδραιώνει τήν πεποίθησιν καί τήν έμπιστοσύνην εις 
αυτα, πλέον δέ τούτου έπιβοηθεϊ τούς χειριστάς εις τόν ορθόν χειρισμόν καί 
την επιτευξιν ύψηλοτέρου βαθμού έργου.

παΡ°Ρσα στιΐΣη επίσης φιλοδοξεί νά διευρύνη τάς τεχνικός γνώσεις 
οιουδηποτε αναγνώστου, διά τής κατά τό δυνατόν έκλαϊκεύσεως τής θεωρίας 
η οποία αναφέρεται εις τήν συγκρότησιν καί λειτουργίαν πόσης φύσεως τε
χνικών επιτευγμάτων ή επιστημονικών έρευνών, ώστε νά βοηθήση εις τήν 
γνώσιν εκ μέρους του ανθρώπου τού περιβάλλοντος του, όπως τούτο διαμορ
φώνεται υπό τό πρίσμα τής συγχρόνου τεχνολογικής έξελίξεως.

Εκρίθη^ σκόπιμον, νά άποτελέση άρχήν ένα κοινού ένδιαφέροντος 
θέμα ίο οποίον άναφέρεται εις τήν τηλεόρασιν έν γένει.
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νες αύταί αί όποΐαι φθάνουν εις τούς ό- 
φθαλμούςμας,δημιουργούν μίαν έντύπωσιν 
ή όποια δέν εξαφανίζεται ταυτοχρόνως 
μέ τήν τυχόν έξαφάνισιν της εικόνας. "Αν 
δηλαδή έμφανισθή ένα οίονδήποτε άντι- 
κείμενον άστραπιαίαις καί έξαφανισθή. 
τότε εις τόν οφθαλμόν μας παραμένει 
ή είκών τού άντικειμένου καί μετά τήν 
έξαφάνισιν του, επί ένα ώρισμένον χρό
νον ό όποιος διαρκεΐ περίπου J ] 12 τού 
δευτερολέπτου. Τούτο ονομάζεται ΜΕ- 
ΤΑΙΣΘΗΜΑ, τό όποιον τείνει νά διατή
ρηση εις τόν οφθαλμόν μας μίαν εικόνα 
ή όποια προεβλήθη στιγμιαίως εις αύτόν, 
διά τής φωτεινότητός της. Εις τό μεταί- 
σθημα τούτο οφείλεται ή έντύπωσις τού 
φωτεινού τόξου τήν οποίαν δημιουργεί 
ή ταχεία παλινδρομική ή περιστροφική 
κίνησις ένός έρυθροπυρωμένου άντικει- 
μένου.

Συνεπώς, τό 1]12 τού δευτερολέπτου 
είναι ό κρίσιμος χρόνος διά τήν έκμετάλ- 
λευσιν τού μεταισθήματος. Ά ν  επομένως 
έμφανισθώσι πρό ήμών διαδοχικώς εικό
νες ελάχιστα διαφέρουσαι ή μία άπό τήν 
άλλην, εις χρόνον ίσον πρός τόν χρόνον 
τού μεταισθήματος, τότε θά άντιληφθώ- 
μεν τήν κίνησιν εις τήν παρατηρουμένην 
εικόνα ή έν πάσει περιπτώσει τήν ζωντα
νή μεταβολήν αύτής, χωρίς νά δυνάμεθα 
νά άντιληφθώμεν τήν διαδοχικήν άλλαγήν 
των εικόνων. Επειδή όμως εις τόν χρόνον 
τού 1 ] 12 τού δευτερολέπτου, ή είκών πα
ρουσιάζει μίανταλάντευσιν (τρεμόσβυμα), 
διά τόν λόγον τούτον ό χρόνος αλληλοδι
αδοχής έμειώθη εις τό 1 ] 16 τού δευτερο
λέπτου. δηλαδή ή ταχύτης άλλαγής εικό
νων άπό 12 έγιναν 16 άνά δευτερόλεπτον.

Οί σύγχρονοι κινηματογράφοι, διά νά 
επιτύχουν εικόνα διαυγή, εύκρινή καί 
καλής ποιότητος, χρησιμοποιούν ταχύ
τητα 24 εικόνων άνά δευτερόλεπτον

Ή τηλεόρασις ώς προελέχθη, επωφε
λείται καί αύτή τής ίδιότητος τού μεται- 
σθήματος. 'Υπάρχει όμως μία βασική δια
φορά μεταξύ τής είκόνος τήν όποιαν 
προβάλλει ό κινηματογράφος καί εκείνης 
τήν όποιαν παρουσιάζει ή τηλεόρα- 
σις. Εις τόν κινηματογράφον, παρατηρού- 
μεν τήν εικόνα ώς αϋτη παρουσιάζεται, 
ήτοι ολόκληρον, μέ ταυτόχρονον έκθεσιν 
όλων εκείνων των στοιχείων τά όποια 
άπαρτίζουν τήν εικόνα. Δηλαδή τό μεταί- 
σθημα, καλύπτει τόν χρόνον τής άλλαγής 
μιας είκόνος άπό τήν άμέσως έπομένην. 
Εις τήν τηλεόρασιν δέν συμβαίνει τό 
αύτό. Ή έκάστοτε είκών, τήν όποιαν τά 
μηχανήματα έμπιστεύονται εις τά ήλε- 
κτρομαγνητικά κύματα διά νά τήν μεταφέ
ρουν έως τόν δέκτην μας, δέν λαμβάνεται 
διά μιας ολόκληρος μέ όλα τά χαρακτηρι
στικά της, άλλά τμηματικώς ή κατά κυριο
λεξίαν σημειακώς. Δηλαδή τά βασικώτερα 
τών σημείων της έξ ών απαρτίζεται ή είκών 
έκπέμπονται διαδοχικώς κατά μίαν ώρι- 
σμένην τάξιν καί ταχύτητα.

"Αν παρατηρήσωμεν μετά προσοχής 
μία έν μεγενθύσει φωτογραφίαν, ιδίως 
άν ή έκτύπωσις έγένετο εις ειδικόν έκτυ- 
πωτικόν χάρτην, θά διαπιστώσωμεν ότι 
τά είκονιζόμενα συγκροτούνται άπό διά
φορα μικρότατα σημεία, τά όποια όλα 
μαζύ μας δίδουν τό θέμα τής είκόνος. Βά
σει αύτής τής λεπτομέρειας, τό μηχάνημα 
έκπομπής τής είκόνος, τό όποιον λέγεται 
ΚΑΜΕΡΑ, εκπέμπει έν πρός έν τά σημεία 
αύτά μέ κατ’ έπανάληψιν σαρώσεις τής 
είκόνος, καθώς λέγονται, δηλαδή οριζόν
τιας γραμμικός τυχυτάτας κινήσεις τού 
συστήματος έξερευνήσεως τής είκόνος,

άπό τό εν άκρον της πρός τό άλλο καί άπό 
τά άνω πρός τά κάτω. Ή ταχύτης λήψεως 
τών σημείων αυτών, είναι τοιαύτη ώστε 
όχι μόνον δέν γίνεται αντιληπτή ή δια
δοχική έμφάνισις τούτων εις τόν δέκτην, 
άλλά ούτε καί αύτή ή άλλαγή ολοκλήρου 
τής είκόνος, δηλαδή έκάστη πλήρης σά- 
ρωσις τής οθόνης άπό τήν προηγηθείσα. 
Καί ένα άλλο γεγονός βοηθεΐ τήν μή 
ταχεΐαν έξαφάνισιν τών σημείων, καθώς 
ταΰτα καταφθάνουν καί έμφανίζονται έπί 
τής οθόνης. Είναι δέ τούτο ή ίδιότης τήν 
όποιαν έχει ή οθόνη νά συγκρατή έπί τι 
χρονικόν διάστημα τά φωτεινά σήματα 
καί όταν παύση νά ύφίσταται ή αίτια ή 
όποια τά προεκάλεσεν. Ή  διάρκεια τής 
συγκρατήσεως τούτων είναι κατά τι μι- 
κροτέρα τού χρόνου ό όποιος άπαιτείται 
διά μίαν πλήρη σάρωσιν τής οθόνης, 
δηλαδή τήν όλοκλήραισιν τής είκόνος.

Ή ιδέα αύτή τού ΝΙΡΚΟΥΥνά άναλύση 
τήν εικόνα εις ένα πλήθος σημείων μέ 
τήν μέθοδον τής έξερευνήσεως, ύπήρξεν 
θεμελιώδης διά τήν περαιτέρω έξέλιξιν 
τής τηλεοράσεως. Ό  ίδιος ό έφευρέτης 
κατεστεύασεν καί τό πρώτον σύστημα 
έξερευνήσεως μιας είκόνος. Τούτο 
άποτελεΐται άπό ένα δίσκον σπει- 
ροειδώς διάτρητον. "Οταν ό δίσκος 
περιστρέφεται πρό τής πρός έκπομπήν 
είκόνος, έκαστον σημεΐον αύτής, άναλό- 
γως πρός τόν μέσον όρον τής φωτεινότη- 
τός του, προβάλλεται διά μέσου τής έναντι 
τούτου οπής τού δίσκου, έπί μιας φωτοευ- 
αισθήτου έπιφανείας, περί τής όποιας 
γίνεται λόγος άμέσως κατωτέρω.

Ό  τρόπος διατάξεως τών οπών είναι 
τοιοϋτος ώστε, έκάστην δεδομένην στι
γμήν, μία μόνον όπή νά διερευνά έν ση
μειακόν (θεωρητικώς) χώρον τής είκόνος, 
ό όποιος αντιστοιχεί, λόγω τής θεσεώς 
του, εις ταύτην. ’Επειδή μία μαυρόασπρη 
είκών ή φωτογραφία συντίθεται άπό ένα 
πλήθος σημείων άναλόγου άποχρώσεως 
άπό τού λευκού έως τού μαύρου, ή φωτει- 
νότης τήν όποιαν παρέχει έκαστον έκ 
τών σημείων τούτων, άποτελεΐ τήν βάσιν 
εις τήν σύνθεσιν τής είκόνος έπί τής οθό
νης τού δέκτου τηλεοράσεως. Αϋτη, προ- 
βαλλομένη διά τής αντιστοίχου οπής τού 
δίσκου τού NIPKOYV,προσπίπτει έπί ένός 
φωτοκυττάρου. Τό φωτοκύτταρον έχει τήν 
ιδιότητα νά έπιτρέπη δι’ αύτοΰ τήν διέ- 
λευσιν ήλεκτρονίων εις άριθμόν άνάλογον 
πρός τήν έντασιν τού φωτισμού ό όποιος 
προσπίπτει έπαυτοϋ. Διά τού συστήματος 
τούτου, έπετεύχθη νά μετατραπή έκαστον 
φωτεινόν σημεΐον τής είκόνος είςήλεκτρι- 
κόν ρεύμα άνάλογον πρός τόν βαθμόν

Ή  τηλεόρασις έγινε άναπόσπαστα δε
μένη μέ τήν καθημερινή ζωή καί άποτελεΐ 
έ'να άπό τά σπουδαιότερα μέσα ένημε- 
ρώσεως, ψυχαγωγίας καί μορφώσεως.

φωτεινότητός τούτου.
Ό  NIPKOYV κατεσκεύασεν έπίσης, διά 

παρομοίου συστήματος καί τόν Δέκτην 
ό όποιος έλάμβανεν τά σήματα τά όποια 
έξέπεμπεν ό εικονολήπτης (CAMERA),

Οΰτω κατώρθωσεν νά άναπαράγη τάς 
σκιαγραφικάς εικόνας τάς όποιας έτοπο- 
θέτει πρό τού εικονολήπτου.

Τό 1925, ό ’Άγγλος ΤΖΩΝΜΠΑΙΡΝΤ 
κατώρθωσεν νά τελειοποιήση τό σύστημα 
NIPKOW. Ή άναπαραγωγή τών εικόνων 
έγένετο κατά τόν ακόλουθον τρόπον.

Τό μεταβαλλόμενον άναλόγως πρός 
τήν φωτεινότητα τών σημείων τής είκόνος 
ήλεκτρικόν ρεύμα τού φωτοκυττάρου, 
ύπό μορφήν αναλογών σημάτων, συνελαμ- 
βάνοντο ύπό τού δέκτου. Τό σήμα αύτό, 
κατόπιν ένισχύσεως, έφηρμόζετο εις 
τό κύκλωμα λυχνίας ΝΕΟΥ, ή οποία 
άναπαρήγαγε τόν ίδιον φωτισμόν πρός 
τόν φωτισμόν ό όποιος προεκάλει τάς 
μεταβολάς τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος εις 
τό φωτοκύτταρον τού εικονολήπτου. Πρό 
τής λυχνίας ΝΕΟΥ, περιεστρέφετο όμοιος 
δίσκος, διάτρητος σπειροειδώς,  ̂εις 
συγχρονισμόν μέ τόν δίσκον τού εικο
νολήπτου, εις τρόπον ώστε έκάστην χρο
νικήν στιγμήν, προεβάλετο έπί τής οθόνης 
διά τής αντιστοίχου οπής τού δίσκου, 
άνάλογον φωτεινόν σημεΐον πρός έκεΐνον 
τού εικονολήπτου, τό όποιον κατά τήν 
ίδιαν στιγμήν διήρχετο διά τής άντιστοί- 
χου οπής τού δίσκου.

Τοιουτοτρόπως συνετίθετο καθ' έκά
στην πλήρη περιστροφήν τού δίσκου καί 
άνά μία είκών. Διά τήν παράτασιν τού 
χρόνου έντυπώσεως τών διαδοχικώς προ
βαλλόμενων σημείων, ή ταχύτης περιστρο
φής τού δίσκου ήτο τοιαύτη ώστε ή δια
δοχική προβολή όλων τών σημείων τής 
πλήρους είκόνος, νά λαμβάνη χώραν εις 
χρόνον οπωσδήποτε μικρότερον τού 1]12 
τού δευτερολέπτου.
Τό έτος 1933, ό Β.Κ. ZWORYKIN άντε- 

κατέστησεν τόν εικονολήπτην καί τό 
αντίστοιχον σύστημα τού δέκτου τού 
NIPKOYV, διά τού καθοδικού σωλήνος 
ό όποιος μέ ώρισμένας βελτιώσεις χρη
σιμοποιείται καί σήμερον, τόσον κατά 
τήν έκπομπήν, όσον καί. κατά τήν λήψιν.
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T O
ΧΓΙΟΝ
o p o c

Δ εσπόζει, σ’ ολόκληρο τό 
Βόρειό Αιγαίο ή πανύ
ψηλη κορυφή τον "Αθω, 
σνντ ροφεύοντας, χιλιά- 

όες χρόνια, την μονότονη ζωή 
των ναυτικών πού διασταυρώ
νονται αδιάκοπα στις γαλΑζιες αυ
τές θάλασσες και σημαδεύοντας μια 
ιερή κοσμοξάκουστη γη, προπύργιο 
και κιβιοτό τής ’Ορθοδοξίας, την 
μοναχική πολιτεία τοϋ ’Αγίου 'Ό 
ρους.

Είναι ό τόπος στον όποιο μερι
κοί άνθρωποι έταζαν, ώς σκοπό τής 
ζωής τους, τήν συνεχή δοξολογία 
τοϋ Θεοϋ και τον αγιασμό και τήν 
ψυχική σωτηρία αυτών, με τήν προ
σευχή και τήν άσκηση. Μπορεί ό 
Χριστιανικός Μοναχισμός να γεν- 
νηθηκε πιο πριν, στήν Αιγυπτιακή 
έρημο, αλλα εδώ είναι τό καύχημα 
και η δόξα του. Είναι ακόμα ό τό
πος αυτός ή ζωντανή ανάμνηση τοϋ 
Ελληνικού Βυζαντίου, στήν κορυφή 

τής δόξας καί τοϋ μεγαλείου του, πού 
καταπνίγηκαν στήν μανιασμένη φω
τιά. τοϋ τουρκικού φανατισμού καί 
το καταφύγιο των κατατρεγμένων 
και ορμητήριο τών φωτισμένων δα
σκαλών, πού άγωνίσθηκαν για να 
κρατήσουν αναμμένη τήν δάδα τής π ί
στης και τής ελευθερίας τοϋ δουλω- 
μένου γένους τών 'Ελλήνων. . .

'Η  Ονρανούπολη είναι ή αρχή καί 
το τέλος τοϋ «κοσμου». Αίγο πιο 
κάτω, μετά τό σύνορο, δλα άλλά- 
ζουν. Καί καθώς ή περιέργεια κατα-
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λον, όλα στάθηκαν στη μεγαλόπρε
πη εποχή τής μεγάλης βυζαντινής 
ακμής, κατά την όποια καλόγεροι 
ανέβαιναν στον πατριαρχικό θρόνο 
και υπερασπίζονταν την αληθινή 
πίστη και ηγεμόνες φορούσαν τό 
τριμμένο ταπεινό ράσσο, προτιμών
τας τήν χριστιανική πίστη από τήν 
αμφίβολη και επικίνδυνη δόξα. . .

'Η  οδοιπορία στο ’Όρος είναι κά
τι πού πρέπει να τό επιδίωξης. Περ
πατώντας στο βαθίσκιωτο μονοπά
τι, ανάμεσα στις ειδυλλιακές πλα
γιές, λόφους, ρεματιές και χαρά
δρες, ή δίπλα στην κυματόδαρτη ακ
τή, μέσα στήν απόλυτη σιωπή και 
μακρυά από τον ξέφρενο ρυθμό τοϋ 
πολιτισμού, νοιώθεις ότι ή ρίζα τού 
ανθρώπου είναι στήν φύση και σ’ 
αυτή ξαναβρίσκεις τον άγνό πρώτο 
σου σύντροφο. Στοχάζεσαι στον 
γαληνεμένο αυτό τόπο και βρίσκεις 
ανακούφιση στις ηθικές άξιες που σε 
κυριαρχούν, ισορροπώντας αταθερα 
τήν πορεία σου, έξω από τους βίαιους 
κλυδωνισμούς τής αφηνιασμένης κοι
νωνίας τής εποχής μας. Είναι ένα 
διάλειμμα μέσα στήν σύγχρονη πρα
γματικότητα πού στροβιλίζεται με
τέωρη και μια στιγμή ηρεμίας μέσα 
στήν τρικυμία τής ανθρώπινης -ψυ
χής. Βέβαια ή κοινωνία δέν μπορεί 
να άπαρνηθή τον εαυτό της καί νά 
προσχώρηση στον καλογερισμό, για
τί και ή μάχη θά δοθή έξω από τά 
χαρακώματα, τής χρειάζονται όμως, 
για νά τήν εμψυχώνουν στον αγώνα, 
στηρίγματα τής πίστης, όπως είναι 
τό "Αγιον "Ορος καί μορφές σάν τού 
Μ. Βασιλείου, τού Ίοοάννου Χρυσο
στόμου, τού Ίωάννου Δαμασκηνού, 
τοϋ Θεόδωρου Στουδίτη, τοϋ Γρη- 
γόριου Παλαμά, τοϋ’ Ιωσήφ Βρυένιου 
τοϋ Γρηγόριον Σιναίτη καί τό
σων άλλων πού υπηρέτησαν σωστά 
τον μοναχισμό καί έκαναν σεβαστό 
τον θεσμό, γιά νά ύπάρχη καί σή
μερα καί νά καταφεύγουν μερικές ψυ
χές πού χρειάζονται τήν ησυχία γιά 
τον εαυτό τους.

Μέ τέτοιες σκέψεις, σ’ αυτή την 
φύση, όλα είναι ένας ευχάριστος 
περίπατος. Καμιά φορά συναντάς 
καί τον διαβάτη καλόγερο. «Ευλογεί
τε» τοϋ απευθύνεις τον καθιεροομενο 
χαιρετισμό, «Ό  Κύριος» απαντά 
αυτός καί άντιπαρέρχεται ατάραχος..

Προσκυνητής καί μελετητής μαζί, 
δέν μπορείς νά παράλειψης, κοντά 
στά άλλα πού θά έπισκεφθής καί 
πού έχουν ξεχωριστό το καθένα εν
διαφέρον, τό μεγάλο μοναστήρι, την 
Λαύρα. Στήν ξεχασμένη καί απρό
σιτη αυτή άκρη, σέ στιγμές ήρε-

καίει τον προσκυνητή, πού όρθιος 
στο καΐκι τοϋ πηγαιμού ετοιμάζε
ται γιά τήν μεγάλη στιγμή, τό «"Ο
ρος» αρχίζει νά άποκαλύπτεται. 
Μια ομαλή ράχη καί μιά σειρά από 
χαμηλές κορυφές, στο τέλος ό πέτρι
νος κώνος τοϋ "Αθω, φύλακας άκοί- 
μητος τής σιωπηλής πολιτείας, καί 
τά μοναστήρια καί τά άλλα έξαρ- 
τήματά τους σκαρφαλωμένα στις 
απόκρημνες καί απρόσιτες ακτές, ή 
πνιγμένα από τήν θάλασσα τοϋ πρά
σινου στο εσωτερικό. "Ενα σύνολο 
συγκλονιστικής φυσικής ομορφιάς, 
στήν άγρια παρθενική της μορφή.

rΗ  Δάφνη είναι τό τέρμα τής δια
δρομής από τήν Ούρανούπολη ( τα
ξίδι δυο ωρών). Κουρνιασμένη σέ μιά 
άκρη τοϋ μεγάλου κόλπου τής δυτι
κής ακτής, είναι τό λιμάνι καί ή πύ
λη τοϋ "Ορους. ’Από εδώ καί πέρα 
όλα ζοϋν καί κινούνται στον ρυθμό 
τής αίωνιότητος.

01 Καρυές, δεύτερος σταθμός, 
στο εσωτερικό τής χερσονήσου, εί
ναι ή πρωτεύουσα καί φιλοξενεί τήν 
«Ηερά Κοινότητα», τήν «Ηερά ’Επι

στασία» καί τήν Πολιτική Διοίκηση 
τοϋ 'Αγίου "Ορους. Οι προσκυνηταί 
εδώ θά έφοδιασθοϋν, από τήν Ιερά 
’Επιστασία, μέ τό απαραίτητο ίερο- 
κοινοσφράγιστο «Διαμονητήριο»,
χωρίς τό όποιο δέν είναι δυνατή ή 
παραμονή καί ούτε ή φιλοξενία καί 
ή εξυπηρέτηση έκ μέρους τών μο
νών. Μέ περίεργη ματιά βλέπεις τήν 
ημερομηνία καί καταλαβαίνεις ότι 
δλα είναι παρελθόν. Ό  χρόνος υπο
λογίζεται μέ τό παλαιό ημερολό
γιο (μόνο ή μονή Βατοπεδίου ακο
λουθεί τό νέο) καί τά ρολόγια ση
μαίνουν βυζαντινή ώρα (ή ημέρα 
αρχίζει από τήν δύση τοϋ ήλιου), εκ
τός από τήν μονή ’ Ιβήρων, ή όποια 
τήν υπολογίζει μέ βάση τήν ανατο
λή. ’Αλλά καί οι καλόγεροι, τό τυ
πικό, ό τρόπος ζωής, τό περιβάλ-

Τά Μοναστήρια τής ιδιότυπης μονα
χικής πολιτείας τοϋ 'Αγίου ’Όρους πού 
μέ τόση φροντίδα οϊ Μοναχοί διαφύλαξαν 
στους αιώνες, άποτελοϋν αληθινά αρχι
τεκτονικά μνημεία.
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μια;, συμφιλιώνονται ο ’Αθωνικός 
γίγαντας καί τύ Αίγαιοπελαγίτικο 
χάος, γράφτηκε, το 963 μ. X. ή αρχή 
τής πραγματικής ιστορίας τοΰ μονα
χισμού τοϋ 'Αγίου ’Όρους. Ίδρυ- 
τ,1> 0 μονάχος Αθανάσιος ό Τραπε- 
ζουντιος (κατηγοο ηθηκε από τους 
ασκητας οτι «εις κόσμον το όρος 
μετεποίησεν» γιατί θέλησε να δώ- 
αη κοινωνική μορφή στην πρωτό
γονη ζωή τους) καί συμπαραστά- 
ται καί χορηγοί του οι θεοσεβείς αύ- 
τοκράτορες, τής ένδοξης Μακεδονι
κής δυναστείας, φίλος τον Νικηφό
ρος Φωκάς πρώτα καί Ιωάννης Τσι- 
μισκής έπειτα, ό όποιος καί έξέ- 
δωσε τό 972, μέ αύτοκρατοοικό χρυ- 
σόβουλ.ο καί τό πρώτο «Τυπικό», τό 
οποίο υπήρξε ό πραγματικός κατα
στατικός χάρτης τοϋ 'Αγίου ’Όρους 
(είναι ο περίφημος «τράγος» πού 
σώζεται μέχρι σήμερον).

Ανηφορική πορεία είκοσι λεπτών 
απο τον «αρσανά» καί μπαίνεις από 
τον μεγαλόπρεπο πυλώνα, μέ τήν 
έγκριση καί τοϋ «πορτάρη» καλ.ό- 
γερου, στο αύτοκρατορικό καί φιλό- 
ξενο μοναστήρι. Ενα τεράστιο τε
τράγωνο κάστρο μέ ·,ψηλούς πύρ
γους, επάνω του καί προς τό εσω
τερικό κολλημένα τά κε/.λιά τα>ν 
μοναχών, έξωτεροκά ξύλινοι εξώ- 
στες, στήν μέση τής μεγάλης αυλής 
το «καθολικό» (κεντρικός ναός), 
στήν είσοδο του ή «φιάλη», όυτικώ-

τερα ή «τράπεζα», κοντά στις δυο 
ακοές τής βόρειας πλ,έυρας τό «αρ
χονταρίκι» καί τό «Συνοδικό», άνα- 
τολικά τον καθολικού τό σκευοφυ
λάκιο και η βιβλιοθήκη, δεκάδες 
σκοοπια παρεκκλήσια και /χερικά 
άλλα βοηθητικά οικοδομήματα (δο
χείο - μαγκιπεΐο κ.λ.π.), αυτή εί
ναι η Λαύρα. Ενα φρούριο σέ οχυ
ρά θέση, για νά έξασφαλ.ίζη άπομό- 
νωση καί προστασία, κι ακόμα μια 
βυζαντινή πολιτεία στους σύγχοο- 
νους καιρούς. Τό καθολικό μέ τον 
μεγάλο τροϋλλο, συνδυασμός τρικόγ- 
χον μέ τετρακιόνιο σύνθετο σταυρο
ειδή, λ.αμπρό δημιούργημα τής Μα
κεδονικής  ̂ Σχολής τής άοχιτεκτο- 
νικής (τον τύπο του μιμούνται καί 
άλα τά άλλα μεταγενέστερα καθο
λικά τοϋ 'Αγίου 'Όρους, καθώς καί 
των άλλων μονών έξω από αυτό), μέ 
τι  ̂ σπαραμιλ.λες τοιχογραφίες τοϋ 
θεμελιωτοϋ τής Κρητικής Σχολής 
τήϊ' ζωγραφικής, μοναχού Θεοφάνη 
(16ος̂  αιών), μέ τις εξ ίσον θαυμά
σια άγιογραφημένες φορητές είκό- 
νες (ή θύελλα τής είκονομαχίας έχει 
περάσει), μέ τήν άλλη υπέροχη δια- 
κόσμηση καί μέ τον τάφο τοϋ 'Α 
γίου (ιδρντοϋ της), είναι τό σέμνω
μα και η δόξα τοϋ μοναστηριού. 'Ε 
δώ) το κάλ.εσμα τοϋ σήμαντρου (οι 
καμπάνες εμφανίσθηκαν κατά τον 
13ον αιώνα και δέν χρησιμοποιούν
ται πολύ) συγκεντρώνει πολλές ώ

ρες̂  κάθε μέρα σέ κοινή προσευχή 
τους μοναχούς (απόγευμα ή ακο
λουθία τοϋ εσπερινού καί τοϋ απο
δείπνου, μετά τά μεσάνυχτα καί μέ
χρι το προτι τοϋ άρθρου καί τής θείας 
λειτουργίας και σαραντα αγρυπνίες 
τον χρονο). Πρόσωπα σφνρηλ.ατη- 
μένα μέσα στήν στέρηση, τήν οδύνη 
καί τήν εγκαρτέρηση, χωμένοι στις 
πιο απόμερες καί σκοτεινές γωνιές, 
ταυτίζονται με τους άγιους τώ>ν 
τοιχογραφώ.ον. Τό σκευοφυλάκιο πε
ριέχει ανεκτήμητης αξίας κειμήλια 
(μεταξύ τών άλλων ο σάκκος τοϋ 
Λ ικηφορου Φοοκά, ένα από τά λά
βαρα τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
μίτρες και σάκκοι πατριαρχίαν καί 
Ευαγγέλια, δλα μέ πολύτιμες πέτρες, 
ανχοκρατορικα χρνσοβουλ.α, ο σταυ
ρός και. ή ράβδος τοϋ ίδρυτοϋ της 
κ.λ.π.), η δε βιβλ.ιοθήκη είναι ή 
πλουσιωτερ η τοϋ 'Αγίου ’Όρους 
(περισσότεροι από 2.000 κώδικες 
καί περίπου 24.000 έντυπα). 'Επί
σης υπάρχουν λείψανα άγιων (Βα- 
πτιστοϋ Ιωάννου, 'Ιωάννου Χρυσο
στόμου, Μ. Βασιλείου κ.λ.π.), κα- 
θιος καί τεμάχιο τίμιου ξύλου. Γενι- 
κββ, η Λαύρα, όπως έξ άλλου καί 
ολόκληρο τό 'Άγιον 'Όρος, είναι 
ένα μουσείο τής 'Ορθοδοξίας καί 
τής Βυζαντινής καί μεταβυζαντινής 
τέχνης (ζωγραφική, αρχιτεκτονική, 
μικροτεχνία), ενώ παράλληλα διέ
σωσε καί πολλά στοιχεία τής
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Γ
Ιστορίας τον 'Ελληνικού ’Έθνους.

Ά πό  την Λαύρα ώς την σκήτη 
τής 'Αγίας ’Άννας, απόσταση πέντε 
καί πλέον οδοιπορικών ωρών ή 
μιάμισυ διά θαλάσσης, εκεί πού 
τερματίζει ή ’Αθωνική χερσόνησος, 
απλώνεται ή φοβερή «’έρημος», γη 
κατάξερη, άγρια και τελείως άγονη, 
τόπος τής αυστηρότερης άσκησης, 
οπού οι έξωμονίτες καλυβιώτες καί 
ερημίτες επιζητούν τήν σωτηρία 
μέ τήν στέρηση καί τήν προσευχή, 
τις κακουχίες μέ τήν ελπίδα, τήν 
μονοτονία καί το κομποσκοίνι. Ά πό  
τήν θάλασσα το θέαμα είναι το Ιδιο 
συγκλονιστικό, καθώς περνάς μπρο
στά άπό τά «Καυσοκαλύβια», τά 
«Καρούλια» κ.λ.π. καί κάτω άπό 
τά θεώρατα κατακόρνφα βράχια, 
πού ή ρίζα τους χάνεται στα κατά- 
βαθα τών νερών καί στήν κορυφή 
τους φωληάζουν οχι μόνον τά όρνια 
άλλα καί άνθρωποι. ’Εκεί, θά σοϋ 
δείξη ό συνταξιδιώτης καλόγερος, 
ησύχαζε ό Γρηγόριος ο Παλαμάς, 
εκεί έκοιμήθη ο τάδε άγιος, εκεί 
άποσύρθηκε ό δείνα πατριάρχης. 
Χρειάζεται όμως προσοχή στο θα
λασσινό ταξίδι, γιατί γίνεται εξαι
ρετικά επικίνδυνο όταν ή θάλασσα 
δεν είναι ήρεμη. Τά μελανιασμένο 
τότε κύμα μουγκρίζει καθώς χτυ
πιέται μέ το βράχο καί θα σε τσάκι
ση αν βρεθής στον δρόμο του, καθώς 
τον Πέρση Μαρδόνιο καί τον Σπαρ
τιάτη Έπικλή. Τήν δλη εικόνα 
συμπληρώσνει ό ’Άθως, πού άπο 
εδώ ορθώνεται ’ίσια προς τον ουρανό 
καί φθάνει μέχρι τά 2033 μέτρα, 
«ορος μαστοειδές, όξύτατον, ύψη- 
λότατον», κατά τήν περιγραφή τού 
Στράβωνα. Τον κυττάζεις μέ δέος 
καί ατό μυαλό σου έρχονται οι στί
χοι τού ποιητοϋ Παναγιώτη Σου- 
τσου:

Κρυσταλλωμένε ’Άθωνα, τό 
ύψος σου θαυμάζω 

καί, βλέπων σε, τήν δεξιά τού 
πλάστου σου δοξάζω. 

Τό φώς λαμβάνει τούρανοϋ ή 
κορυφή σου πρώτη 

καί εις τού άδου φθάνουσιν οι 
πόδες σου στά σκότη.

Κι αν έχης τον χρόνο, τό θάρρος 
καί τήν άντοχή γιά μιά πεντάωρη 
κουραστική ορειβασία (άπό τήν πλευ
ρά τής Ά για ς ’Άννας), μπορείς να 
κατακτήσης καί τήν κορυφή του 
καί νά άπολαύσης άπό εκεί μιά 
μοναδική καί άλησμόνητη θέα.

Στδν γαληνεμένο τόπο του 'Αγίου ’Ό 
ρους περπατώντας στήν ομορφη φυσι δ 
άνθρωπος νειώθει άληθινά κοντά στο 
Δημιουργό του.
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Το Αγιον *Όρος, μετά πολ
λές φοβερές δοκιμασίες άπό τις 
επιδρομές των πειρατών, τις λεη
λασίες των Φράγκων, των Τούρκων 
και άλλων και τελευταία άπό την 
σλαβική πολιτική, ή όποια χρη
σιμοποίησε ολ.α τα μέσα νά έκπορ- 
θήση και τό κάστρο αυτό τοϋ 
Χριστιανικού 'Ελληνισμού, έλ.εν- 
θερώθηκε απο τα 'Ελληνικά στρα
τεύματα τον Νοέμβριο τού 1912. 
Συγκεκριμένα μοίρα τού 'Ελλη
νικού στόλ.ου κατέπλευσε στο λιμά
νι τής Δάφνης και έκήρυξε την 
προσάρτηση τον εις τό 'Ελληνικό 
κράτος, το γεγονός δέ προκάλεσε 
τον ενθουσιασμό των Μοναχών και 
χαιρετισθηκε με κωδωνοκρουσίες. 
ΙΊαρα ταϋτα το θέμα παρέμεινε έκ- 
κρεμές, διότι μέ την συνθήκη τού 
Λονδίνου (1913) ή Τουρκία έγκα- 
τελειψε το "Αγιον νΟρος στις Μεγά- 
λ.ες Δυνάμεις και η Ρωσσία ζητού- 
σε την ανεξαρτητοποίησή τον και 
μόνον  ̂ τό 1923, μέ την συνθήκη τής 
Λωζάνης, αναγνωρίστηκε οριστικά 
ή κυριαρχία τοϋ 'Ελληνικού Κρά
τους, το οποίο εν συνεχεία παραχώ
ρησε εις αυτό αυτοδιοίκηση, σεβα-
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Το χέρι τοϋ άνθρώπου οδηγημένο άπό την βαθειά Χριστιανική πίστι έδημιούρ- 
καλλιτεχνήματα άπειρου κάλλους πού μέ έκστασι θαυμάζει ό έπισκεπτης.

σθεϊσα τό αρχαίο προνομιακό καθε
στώς του (πνευματικώς διατηρήθηκε 
ή υπαγωγή του στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο).

'Η  Διοίκηση τοϋ 'Αγίου ’Όρους 
ασκείται άπό αντιπροσώπους των 
είκοσι ιερών μονών ( είναι κατα 
ιεραρχική τάξη: Μεγίστης Λαύ
ρας, Βατοπεδίου, Ίβήρων, Χιλιαν- 
δαρίου (σέρβικη), Διονυσίου, Κου- 
τλουμουσίου, Παντοκράτορος, Ξη- 
ροποτάμου, Ζωγράφου ( Βουλγα
ρική), Δοχειαρίου, Καρακάλου, Φι
λόθεου, Σίμωνος Πέτρας, 'Αγίου 
Παύλου, Σταυρονικήτα, Ξενοφών- 
τος, Γρηγορίου, Έσφιγμένου, 'Α γί
ου Παντελεήμονος (ρωσσική) και 
Κωνσταμονίτου), οι όποιοι αποτε
λούν την 'ιερά Κοινότητα. Οι μονές 
επίσης διαιρούνται σε πέντε τε
τράδες, οι όποιες εναλλάσσονται 
κάθε πέντε χρόνια στην άσκηση 
τής επιστασίας ( εκτελεστικής εξου
σίας) καί ό μέν επικεφαλής κάθε 
τετράδας φέρει τον τίτλο τοϋ «πρω- 
τεπιστάτου» και προέρχεται απο 
τις πέντε πρώτες «τή τάξει», οι 
δέ άλλοι τον τίτλο τοϋ «επιστάτου». 
’Από τις είκοσι μονές οί δώδεκα 
είναι κοινόβιες καί οί οκτώ ιδιόρρυ
θμες (οί ιδιόρρυθμες μπορούν νά 
μετατραποϋν σέ κοινόβιες, δέν δύ- 
ναται όμως νά γίνη τό αντίθετο). 
Στις πρώτες την διοίκηση ασκεί 
ό ηγούμενος (πνευματικός πατέ
ρας όλων καί Ισόβιος), διμελής ή 
τριμελής ’Επιτροπή καί ή Γερόντια. 
Στις ιδιόρρυθμες διοικεί ή διμελής 
ή τριμελής Επιτροπή, έκλεγομένη 
κάθε χρόνο καί ή Σύναξη τών προϊ
σταμένων. ’Εξαρτήματα τών μονών 
είναι οί σκήτες, τά κελλιά, οί κα
λύβες, τά ησυχαστήρια καί τά καθί
σματα, τά όποια οφείλουν άκρα εύ- 
πείθεια στις κυρίαρχες μονές.

Μιά άπό τις κυριώτερες ιδιορρυ
θμίες τοϋ Ά γιου ’Όρους είναι καί 
τό «άβατο», δηλαδή ή άπαγόρευσι 
εισόδου τών «θηλέων». Στο "Αγιον 
’Όρος δέν υπάρχει θέση γιά καμμιά 
γυναίκα έκτος άπό τήν Παναγία, 
προς τήν όποια ό σεβασμός είναι 
άπεριόριστος. Τήν ονομασία "Αγιον 
"Ορος έδωσε ό λαός ενωρίς εις τον 
"Αθω, άργότερα δέ επικυρώθηκε 
καί μέ αύτοκρατορικό χρυσόβουλο, 
κατά τά μέσα τοϋ Που αιώνα 
( Τυπικόν Κωνσταντίνου Μονάρχου 
1046 μ.Χ.). . .

Αυτό είναι τό ’Όρος, ή καλύτερα 
μιά γεύση τοϋ ’Όρους. Λίγο τό ζής 
καί γιά πάντα τό θυμάσαι. Γιατί 
σοϋ έδωσε πολλά, πάρα πολλά, 
αυτό τό κομμάτι τής Χριστιανοσύ
νης, τής ίδιας τής πατρίδας σου.
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'Η  ’Έλληνίδα άκόμη καί ώς έπι- 
στημων, εξακολουθεί νά έκτίη την 
προαιώνια, βαρεία, καί άδικη για 
την τότε γυναίκα ποινή τοϋ «κατ’ 
οίκον» περιορισμού, καί τοϋ «εν 
δήμιο» μυκτηρισμού σέ περίπτωσι 
διαμαρτυρίας της.

’Έτος 1921. . .

Μετά τό πρώτο Πανελλήνιο Συνέ
δριο γυναικών , αρχίζουν νά άκούγων— 
ται σε έντονο ρυθμό , διάφορα γυναι
κεία αιτήματα . Τότε πολλοί άπό τούς 
«πεφωτισμένους» τού ισχυρού φύ
λου ,—μερικοί ίσως καί πρώην συμ- 
φοιτηταί μέ τις πρωτόγονες «σου- 
φραζέττες» τής έποχής εκείνης—, αν
τιδρούν μέ ίλαρότητα ή έκφράζουν 
μέ κάθε τρόπο τήν δυσπιστία τους γιά 
τήν νοημοσύνη τών γυναικών.

Ααί όμως ή Φνσις έχει εμπιστευ- 
θή στην γυναίκα τον ιερό ρόλο τής 
μητρότητος, ό όποιος σύμφωνα μέ 
τον χαρακτηρισμό γνωστού "Ελ- 
ληνος έπιστήμονος, προϋποθέτει υ
ψηλή νοημοσύνη, πρωτοβουλία, όύ- 
ναμι, ενεργητικότητα, καί ηγετική 
ικανότητα.

3 Μαΐου 1837. . .

Μέ κάθε έπισημότητα γίνεται ή 
έναρξις τών μαθημάτων τού Πανεπι- 
στημιου Αθηνών . Στις τέσσερις Σχο
λές του (Θεολογική—Φιλοσοφική — 
Νομική—’Ιατρική) είναι έγγεγραμ- 
μένοι : Φοιτηταί μόλις 52. Φιλομα
θείς άκροαταί : 75. Φοιτήτριες: ού- 
δεμία .

Η  Ελληνίδα εξακολουθεί νά ζή 
μέσα σέ μια πλήρη κοινωνική καί 
πνευματική άπομόνωσι. . .

Έτος 1892 . . .

’Εμφανίζεται ή πρώτη φοιτήτρια 
στην ’Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστή
μιου Αθηνών. Τά άμέσως επόμενα 
χρόνια, εκατοντάδες γυναίκες πτυ- 
χιούχοι δλων τών Σχολώ ν, διεκδι— 
κούν μιά ανάλογη θέσι στον Κρατικό 
μηχανισμό, άλλά συνήθως βρίσκο
νται «προ κεκλεισμένων θυρών» . . .
Αιτία. Ή  τότε ίσχύουσα Νομοθεσία, 
ή όποια προώριζε τις θέσεις αυτές 
ΦΟΡ ΜΕΝ, όπως θά λέγαμε στην 
σημερινή έποχή τής τυποποιήσεως 
τής συνήθειας. . .

Έτος 1924. . .

Κάτω άπό συνθήκες συνεχών άπό 
ωρισμενους ανδρες λοιδωρισμών άπέ— 
v a v T L  σ’ ένα ιστορικά καί κοινωνιολο
γικά ντοκουμενταρισμένο φεμινιστι
κό κίνημα τής έποχής έκείνης, ιδρύ
εται ό Σύνδεσμος 'Ελληνίδων ’Επι
στημόνων , ό όποιος τόν περασμένο 
Σεπτέμβριο, έκλεισε 50 χρόνια δη
μιουργικής ύπάρξεως.

’Ιανουάριος 1975 . . .

Μέ τήν ευκαιρία τής επετείου αύ- 
τήζ> V στήλη έζήτησε καί σήμερα 
έχει τήν τιμή νά παρουσιάζη, μία 
ενδιαφέρουσα συνέντ ευξι, τήν ό
ποιαν ευγενώς παρεχώρησε ή Ποό- 
εδρος τοϋ Συνδέσμου καί τέως Υ 
πουργός κυρία Νίκη Γουλ,ανδοή.

Αφού τήν ευχαριστήσω με θερμά 
καί άπό αυτή τήν θέσι, ευχόμαστε 
τό '75, πού είναι άφιερωμένο άπό 
τόν Ο.Η.Ε. στην γυναίκα, νά δι
καίωση κάθε προσπάθεια τον Συν
δέσμου 'Ελληνίδων ’Επιστημόνων.

ΤΡΕΙΣ ΤΗΦΩΝΙΚΕΣ συσκευές στήν 
σειρά και ένα κομψό Γραφείο κα
τάφορτο άπό έγγραφα, "βιβλία, καί 
διάφορα άλλα έντυπα, ήταν ικανά 
νά πείσουν ακόμη καί ένα μαθητή, 
δτι εδώ γίνεται εντατική πνευμα
τική εργασία. Αυτή τήν έντύπωσι 
σχηματίσαμε μέσα σέ λίγα δεύτε
ρό),επτά, όταν περνούσαμε τήν εί
σοδο τού Γραφείου τής Προέδρου 
τοϋ Συνδέσμου 'Ελληνίδων 7Επι
στημόνων καί τέως 'Υπουργού, κυ
ρίας Νίκης Γουλ.ανδρή. "Ενα άλ.η- 
θινό  ̂ ησυχαστήριο στήν Κηφισιά, 
και αντίκρυ από τήν βορεινή πλ,ευρά

τοϋ επιβλητικού « Μουσείου Φυ
σικής Ιστορίας Γουλ,ανδρή». Τρι- 
γυρισμένο άπό δέντρα καί γαλήνη. 
Μάς δέχθηκε ένα πρωϊνό, κλ,έβον- 
τας οπωσδήποτε άρκετά λεπτά άπό 
τόν πολύτιμο χρόνο της. ’Άσχετα  
άν είχαμε προγραμματίσει τήν έπί- 
σκεψί μας, έτσι γίνεται σέ κάθε 
παρόμοια περίπτωσι. ’Εκείνοι πού 
έχουν άφιερώσει τήν ζωή τους γιά 
τον συνάνθρωπο, πάντα είναι πο- 
λυασχολοι. Η  «κλ,οπή» τοϋ χοά
νου γίνεται «κατ’ έξακολ,ούθησιν», 
και η άπώλ,εια χρόνου άκόμη καί 
εις βάρος τής άπαραίτητης σωμα

τικής ή ψυχικής άναπαύσεως, «κα
τά συνθήκην». . .

'Η  συνομιλία πού είχαμε μέ τήν 
κυρία Γουλ.ανδρή, ήταν εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα. Κατ’ άρχήν πληρο- 
φορούμεθα ότι ένα άπό τά αιτήματα 
κατά τό πρώτο Πανελ,λ,ήνιο Συνέ
δριο γυναικών τοϋ 1921, ήταν ή 
καθιεριοσις από τήν 3Εθνοσυνέλευσι 
θητείας γιά τις γυναίκες σέ καιρό 
επιστρατεύσεως, γιά βοηθητικές "υ
πηρεσίες. Επίσης δτι ώρισμένες 
αντιδραστικές εφημερίδες, έπετέ- 
θησαν μέ σφοδρότητα εναντίον τοϋ
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Νίκη Γουλανδρή, Πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου Έλληνίδων Επιστημόνων : « Η
κοινωνική καί πνευματική άνάπτυξις τής γυναίκας είναι το ασφαλέστερο κριτή
ριο —ροκειμένου νά διαπιστωθή το ΰψος τής πολιτιστικής στάθμης ενός κράτους».

Φεμινιστικόν κινήματος τής επο
χής εκείνης. Μία άπό τις εφημερί
δες αυτές, μεταξύ των άλλων έγρα
φε καί τά εξής: «. . ■ ΟΙ πατέρες 
τοϋ ’Έθνους οφείλουν νά καταρτί
σουν μεγάλην Επιτροπήν προ πάν
των εκ φρενολόγων, οι οποίοι να 
εξετάσουν την εγκεφαλικήν κατά
στασην των υποκινητών, οργανω
τών, ρητόρων, καί ηγητόρων τής εν 
Έλλάδι Φεμινιστικής κωμωδίας, και 
ασνλον όπου νά έγκλειοθοϋν ολα τα 
μέλη τοϋ θιάσου. . .» Έ ν τούτοις ό
μως—συνέχισε ή κυρία Γουλανδρή— 
τόσον ό πολιτισμένος κόσμος, όσον 
καί ένα μεγάλο μέρος τής κοινής 
γνώμης, άρχιζε νά βλέπη μέ συμ
πάθεια τά γυναικεία αιτήματα.

Στην συνέχεια, περνάμε στα θέ
ματα τής μέχρι σήμερα πορείας τοϋ 
Συνδέσμου, καθώς καί τά σύγχρονα 
αιτήματα τών γυναικών επιστημό
νων. Συνοψίζοντας τήν όλη συζή- 
τησι υποβάλαμε προς τήν κυρίαν 
Πρόεδρον πέντε ερωτήσεις, καί πή
ραμε ισάριθμες ενδιαφέρουσες όιπαν- 
τήσεις. Μεταφέρομε εδώ τον σχε
τικό διάλογο.

Ποιο υπήρξε τό πρώτο έπίτευγμα 
τοϋ Συνδέσμου ;

’Η  παροχή τοϋ δικαιώματος τοϋ 
δικηγορεϊν. Μετά άπό πολλά δια
βήματα προς τό Ύπουργεϊον Δι
καιοσύνης, καί ειδικά προς τον τότε 
Γενικόν Γραμματέα Γεώργιον Μα- 
ριδάκην, τό δικαίωμα αντο παρε- 
χωρήθη τον Νοέμβριο τοϋ 1925. 
Έ ν τούτοις, ή πρώτη Πρόεδρος, 
ή Μαρία Φλαμπουριάρη, κατώρθω- 
σε προτοϋ τής χορηγηθή ή άδεια, 
νά παραστή ώς συνήγορος σε Στρα
τοδικείο, γεγονός πού έδημιονρ- 
γησε αληθινό σάλο στήν αίθουσα 
τοϋ δικαστηρίου, άλλα καί δημοσιο

γραφικό θόρυβο εντός καί έκτος τής 
Ελλάδος.

Ποιο ήταν τό κλίμα μέσα στο ο
ποίο έκινήθη κατά καιρούς ό Σύνδε
σμος ;

Στά πρώτα του βήματα ό άντα- 
γωνισμός μέ τούς άνδρες υπήρξε 
σκληρός. ’Ο Σύνδεσμος έπίστευε 
πάντοτε ότι τά δικαιώματα που 
διεκδικοϋσε, έπρεπε νά έχουν τούς 
κατάλληλους φορείς. Η  μάχη ή
ταν σκληρή. ~Ηταν πικρή ή δοκι
μασία πού ύπέστησαν εκατοντά
δες πρωτοπόρων γυναικών, οι ο
ποίες συνέπεσε νά προσβάλ,ουν τά 
οχυρά τής άνδρικής κυριαρχίας. Έν  
πάση περιπτώσει βήμα προς βήμα 
έγίνοντο οί κατακτήσεις, ενώ η κοι
νωνία καί ή όλη δομή τοϋ Κρά
τους, ήταν επί δεκαετίες άκόμη 
άντιδραστικές.

Ποια υπήρξε ή ’Εθνική δρασις τού 
Συνδέσμου;

Στο διάστημα τοϋ πολέμου, άλλα 
καί τής μεταπολεμικής Εθνικής 
περιπέτειας, άνεστάλη σχεδόν για 
μία δεκαετία κάθε γυναικεία κατα- 
κτησις. Στο διάστημα όμως αυτό 
ή Έλληνίδα προσφέρει τεράστιες 
υπηρεσίες, πυκνώνει την παρουσία 
της παντοϋ, καί στα μετόπισθεν, 
καί στήν άντίστασι. Τό δράμα τής 
αρπαγής τών Έλληνοπαιδων, βρί
σκει μία διεθνή σνμπαράστασι. Οι 
ξένοι ραδιοφωνικοί Σταθμοί επανα
λαμβάνουν τό μήνυμα: « Εν ονο- 
ματι τής γυναικείας άλληλεγγνης,^ 
ζητοϋμε νά ύψωθή επιτακτικής ή 
φωνή όλου τοϋ κόσμου, ότι πρεπει 
νά γίνη εκτελεστή ή άπόφασις τοϋ
O.H.E. καί νά έπαναπατρισθοϋν 
τά παρά πάντα φυσικόν καί ηθικόν 
νόμον, βιαίως άπαχθέντα Ελληνό

πουλα». Μέ τήν έκκλησι τοϋ συν
δέσμου άνά χείρας, ό Πρωθυπουρ
γός τής Αυστραλίας καταδικάζει 
τήν πράξι ώς γενοκτονία. . . Ακο
λουθεί ή εποχή τής έξάρσεως τοϋ 
Κυπριακού άγώνος. Τό αίτημα τοϋ 
Κυπριακού λαοϋ γιά αύτοδιαθεσι 
άποστέλλεται, σέ όλες τις Κυβερνή
σεις, σε ολα τά διεθνή Συνέδρια, 
ενώπιον τών Έπιτροπιον άνθρω- 
πίνων δικαιωμάτων. . . Κατά τό 
τελευταίοι’ δράμα τής Κύπρου, δ 
Σύνδεσμος, έξεδήλωσε καί εκδη
λώνει κάθε δυνατή ηθική καί υλική 
συμπαράστασι.

Ποιες είναι οί Διεθνείς Σχέσεις 
τοϋ Συνδέσμου ;

’Από τό 1930, ό Σύνδεσμος έγινε 
μέλος τής Διεθνούς ’Ομοσπονδίας 
Γυναικών Επιστημόνων, τής ο
ποίας μέλη είναι σήμερον οί Εθνι
κοί Σύνδεσμοι 56 κρατών. Συμ
μετέχει τακτικά μέ άντιπροσωπονς 
του σέ Γενικές Συνελεύσεις και 
Συμβούλια, καθώς καί τις είδικες 
συνεδριάσεις Επιτροπών. 'Η  Διε
θνής ’Ομοσπονδία είναι συμβουλευ
τικόν οργανον τοϋ 0.11 Έ . Τέλος ο 
Σύνδεσμος Έλληνίδων Επιστημό
νων, είχε καί έχει τήν δυνατότητα, 
νά εξασφάλιση γιά τά μέλη του υ
ποτροφίες γιά μεταπτυχιακές σπου
δές καί έρευνες σέ διάφορα Πανε
πιστήμια τής Ευρώπης και τής Α 
μερικής, καί μάλιστα άπό μια εποχή 
πού ό θεσμός τών υποτροφιών δέν 
είχε άκόμη είσαχθή στήν Χώρα μας.

Ποια είναι τά σημερινά αιτήματα 
τών Έλληνίδων ’Επιστημόνων ;

Μετά τήν νομοθετική ρύθμισι χοϋ 
1955 (Ν. 3192) μέ τόν οποίο έχουν 
ρυθμισθή καί οί τελευταίες διακρί
σεις γιά τήν εισδοχή τίον Έλληνί
δων στις διάφορες Δημόσιες θεσεις, 
καθώς καί τήν άσκησι δλως τών δη
μοσίων λειτουργημάτων, τυπικώς 
τουλάχιστον ή ίσοπολιτεια έχει κα- 
θιερωθή. Μένουν άκόμη ώρισμένες 
εκκρεμότητες γιά νά ρυθμ ισθοϋν. 
Τό πιο ουσιαστικό όμως πρόβλημα 
είναι ή συνεχής προώθησις τών γυ
ναικών, καί ή ένταξίς τους στον 
οικονομικό, κοινωνικό, καί εκτελε
στικόν μηχανισμό τοϋ Κράτους. Θα 
επιθυμούσα επίσης νά προσθέσετε 
καί τό εξής:

’II  δεδομένη κοινωνική καί πνευ
ματική άνάπτυξις τής γυναίκας σ’ 
ένα δποιοδήποτε κράτος, είναι ̂ το 
άσφαλέστερο κριτήριο, προκειμένου 
νά διαπιστωθή τό ύψος τής πολιτι
στικής στάθμης τοϋ κράτους αυ
τού.
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Το Υπουργειον Μεταφορών καί ’Επικοι
νωνιών άπό την άρχήν της σχολικής περιό- 
οου 19.4—1975, άνέλαβε τήν ευθύνην 
δια τήν εφαρμογήν ενός εύρυτέρου προ- 
γράμματος με σκοπόν την έγκαιρον καί 
μεθοδικήν διαπαιδαγώγησιν τών πολιτών 
απο την μικρή τους ηλικίαν εις θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής.

Μ.ε τήν πρωτοβουλίαν αύτήν τοϋ 'Υ
πουργείου  ̂ Μεταφορών — Επικοινωνιών, 
εκοινοποιήθη τελευταία άπόφασις τού 
I πουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη

σκευμάτων διά τήν εισαγωγήν τοϋ μαθή- 
μα.ος τής Κυκλοφοριακής αγωγής εϊς 
■ α Δημοτικά Σχολεία. Μέ τήν εύγενή 
φροντίδα εκπρόσωπων τών 'Υπουργείων 
Δημοσίας Ταςεως, Εθνικής Παιδείαε καί 
Θρησκευμάτων καί Μεταφορών καί ’Επι
κοινωνιών, εςετυπώθη μέ επιμέλεια καί 
δαπαναις τοΰ τελευταίου, τό 1973 
και εκυκλοφορησε δοκιμαστικά ένα μικρό 
καλαισθητον εγχειρίδιον «Κυκλοφορια- 
κ.ής_ άγωγής» διά τούς μαθητάς 'τών 
τριών (3) προύτων τάξεων τοϋ Δημοτικού 
^.χολείου. Η εικονογραφημένη αύτή έκ- 
δοσις, μολονότι απευθύνεται εις μι
κρούς μαθητάς, περιέχει θέματα’ πού

ρισ ιατωμένην πρότασιν προς τό Ύπουρ- 
γεϊον Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων (Σχετ. Α.Π. 200]5]3ια άπό 2-7- 
^\ι έγγραφον της) ώστε νά είσαχθή τό 
μάθημά τούτο εις τά Δηυ,οτικά Σχο- 
λεϊα άπό τοΰ έτους 1971—1972. Τούτο 
σημαίνει ότι άπό τό παοελθόν έπεση- 
μανθη η οςυτης τού κυκλοφοριακού προ
βλήματος καί ή άναγκαιότης τής έγκαι
ρου διαπαιδαγωγήσεως τών μαθητών.

Αξιέπαινος, χιορίς ύπερβολήν, είναι ή 
πρωτοβουλία τών αρμοδίων παραγόντων 
τοΰ'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως πού έπε- 
σήμαναν εκ νέου τήν σπουδαιότατα τοϋ ζη- 
l ημα^ος απο το παρελθόν έτοε. Μέ σκοπόν 
την προληιΐ ιν και τον περιορισμόν τών τρο- 
0A-f!jv ατυχημάτων, έλήφθη άπόφασις καί 
εδοθησαν εντολαί, κατευθύνσεις καί άναλ,υ- 
ιΐκαι οδηγιαι εις τα Αρχηγεία Χωροφυλα- 
κής και̂  Αστυνομίας Πόλεων νά εκπονήσουν 
σχετικας διαλέξεις καί πραγματοποιή
σουν ομιλίας, ειδικοί ’Αξιωματικοί, εις 
μαθητάς τών δύο τελευταίων τάΕεων 
Δημοτικού μέχρι καί τής ΣΤ ' τάξεως 
γυμνάσιου εις τροπον ώστε νά δυνηθοΰν 
οι μαθ ς τα ι να τας παρακολουθήσουν, 
έστω καί μιά φορά μόνον, κατά τό τρέχον 
σχολικόν έτος. Παράλληλα δέ νά προβάλ- 
λωνται ταινίαι μικρού μήκους ή σλάϊτς 
μέ διάρκειαν μιας ώρας. Τό Τπουργεϊον 
Παιδείας ένημερώθη εγκαίρως όίστε νά 
απευθυνη σχετικήν ενημερωτικήν εγκύ
κλιον εις τά Δημόσια καί ιδιωτικά σχο
λεία στοιχειώδους καί μέσης έκπαιδεύ- 

T ?  χωράς δια τήν επιτυχή εφαρμο
γής τοϋ προγράμματος αύτοΰ του Ύπουο- 
γείου Δημοσίας Τάξεως. Αί 'Υποδιευθύν
σεις Τροχαίας Προαστίων Πρωτευούσης 
καί Θεσσαλονίκης αί όποιαι άπό οετίας 
και πλέον έφαρμόζουν μέ πολλήν έπιτυ- 
χίαν άνάλογα προγράμματα μέ σκοπόν 
την διαφωτισιν και διαπαιδαγώγησιν τού 
κοινού- καί κυρίως τών μαθητών, έπανα- 
λαμβανουν κατα τον τρέχοντα μήνα, 
σύμφωνα _ μέ τάς άνωτέριο όδηγίας τού 
1 πουργείου Δημοσίας Τάξεως, τήν προσ

πάθειαν διά τήν κατάλληλον διαπαιδαγώ
γησή τών μαθητών, έν συνεργασία μέ 
τούς Διδασκάλους, Καθηγητάς καί άλλους 
παράγοντας τής περιοχής των. ΈλπίίΓε- 
ται οτι ή εύγενής αύτή πρωτοβουλία θά 
γενικευθή βαθμηδόν εις 6λα τά Σχολεία 
T P  χώρας άπό ειδικούς εις θέματα 
«Κυκλοφοριακής άγωγής» ’Αξιωματικούς 
τοΰ Σώματος μας μέ άντικειμενικόν 
σκοπόν ώστε ή μαθητιώσα νεολαία 
να διαφωτισθή καί νά διαπαιδαγωγηθή 
έγκαιρα ̂  καί κατάλληλα καί συμβάλη 
θετικά εις τήν Κυβερνητικήν αύτήν πρω
τοβουλίαν διά τήν  ̂πρόληψιν τών οδικών 
οίτυχηματοον, την άμβλυνσιν της όξύτητος 
του κυκλοφοριακοΰ προθήματος καί την 
μειωσιν των, εκ τής αιτίας αύτ?(ς, θανά
των πού άποτελούν μάστι,/a  διά την κοι
νωνίαν μας.
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Οί ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΘΗΛΕΩΝ, ώργάνωσαν τε
λευταία στο γνωστό κτίριο τής οδού 
Καρύτση άριθ. 14 Έκθεσι Χειροτεχνίας. 
Ή  εξαίρετη αύτή έκθεσι είχε χρώμα 
έορταστικό μέ πολύμορφα εκθέματα, βι
βλία, κάρτες, κεντήματα, παιγνίδια, 
εικόνες, δίσκους καί άλλες κατασκευές 
στις όποιες ήταν ολοφάνερη ή πρωτοτυ
πία, ή καλαισθησία καί ή τέχνη. Τά 
περισσότερα άντικείμενα έπωλήθησαν σαν 
δώρα σέ συγγενείς, φίλους καί ιδρύματα 
τοϋ έσωτερικοϋ καί έξωτερικοϋ. Σκοπος 
τής όργανώσεώς της ήτο ή έξευρεσις πό
ρων γιά τήν έπέκτασι τοϋ κατασκηνω- 
τικοϋ προγράμματος τών Χ.Μ.Ο. εις 
τρόπον ώστε νά μπορέσουν νά φιλοξενή
σουν δωρεάν περισσότερα όμαδόπουλα 
άπό τήν 'Ελληνική ήρωική μεγαλόνησο 
Κύπρο κατά τήν έφετεινή θερινή κατα- 
σκήνωσί τους πού θά γίνη στή Βραβρώνα 
’Αττικής. Ή  δραστηριοποίησα; τών κο- 
ριτσιών μέσα στά πλαίσια τής κοινωνικής 
προσφοράς—πού άποτελεϊ κύριο μέλημα 
καί σκοπό τών Χ.Μ.Ο.—γιά τήν έπιτυχή 
όργάνωσι, τό στολισμό της μέ προσω
πικά τους έργόχειρα καί τήν εΰγλωτη 
καρποφόρο λειτουργία τής χειροτεχνικής 
αυτής Έκθέσεως ήτο άσφαλώς και η 
κυριώτερη ωφέλεια τών νεαρών βλαστών 
πού έπήραν ενεργό μέρος στήν πραγμα- 
τοποίησι τής πολιτιστικής αυτής έκδη- 
λώσεως.

* * *

’Αξιοπρόσεκτη είναι ή μαθητική όργά
νωσι τοϋ Γυμνασίου Άρρένων τής Ναυ- 
πάκτου. Ένα αξιομίμητο δεΤγμα τής 
ψυχικής εύαισθησίας καί τής δραστηριο- 
ποιήσεώς της είναι ή σύλληψι τής ιδέας

γιά τήν ένημέρωσι καί τήν προφύλαξι 
τοϋ μαθητικοϋ κόσμου τών μεγαλουπό- 
λεων άπό τήν έντεχνα ώργανωμένη προ
παγάνδα τών ύλιστικών άντιλήψεων εν 
γένει. Γιά τον σκοπό αύτό άπό τήν αρχή 
τοϋ έφειτεινοϋ σχολικού έτους τά μέλη 
της πολυγραφούν καί θέτουν σέ κυκλο
φορία μικρά φυλλάδια μέ έξυπνες άπαν- 
τήσεις πού άπευθύνωνται σέ άντίστοιχες 
θέσεις—έρωτήσεις εντύπων ύλιστικοϋ καί 
άθεΐστικοϋ περιεχομένου πού κυκλοφο
ρούν συχνά στις τάξεις τών Γυμνασιοπαί
δων μας. Μέ αύτό τον τρόπο διεξάγουν 
μιά γνήσια άγωνιστική πορεία σύμφωνα 
μέ τούς κανόνες τής άμύνης καί έπιθέ- 
σεως τοποθετημένης στά πλαίσια τής 
ύγιοΰς κοινωνικής μαθητικής δράσεως. 

* * *
Διαγωνισμός «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» πραγμα

τική ήτο αύτός πού ώργανώθη μέ τήν 
άρχή τοϋ νέου χρόνου άπό τό γνωστό 
γιά τή πολύμορφη άγωνιστική πορεία κα 
δράσι περιοδικό «Ζωή τοϋ Παιδιού». 
Στή τελευταία έξωτερική του_ σελίδα 
(έξώφυλλον) τοϋ τεύχους 632 ήσαν έγ
χρωμες εικόνες μέ γεγονότα άπό τήν 
«'Οδύσσεια» ανακατεμένες, πού άντι- 
στοιχοϋσαν στά 24 στοιχεία τοϋ άλφαβή- 
του άπό τά όποια άποτελοϋνται ή «Ίλια- 
δα» καί ή «'Οδύσσεια». Έζητήθη άπο 
τούς διαγωνιζομένους νά βροΰν τήν ορθή 
σειρά τών εικόνων σύμφωνα μέ τήν 
άφήγησι τής « 'Οδύσσειας» καί νά γρά
ψουν ένα κείμενο, μιά λεζάντα πού να 
έξηγή σύντομα καί περιεκτικά τήν αντί
στοιχη σχετική εικόνα. Τά βραβεία 
είναι" τρία "(3). To Α' βραβείο είναι ή 
«'Οδύσσεια» καί 5 βιβλία ταξειδιωτικοϋ 
περιεχομένου. To Β’ βραβείο είναι αλλα 
5 βιβλία ταξειδιωτικά καί τό Γ' βρα
βείο ένα (1) άλμπουμ φωτογραφιών. 
Γιά περισσότερες πληροφορίες άρμόδιο 
είναι τό γραφείο τοϋ περιοδικού «Ζ.Π.», 
Άθήναι—Καρύτση 14, τηλ. 32-34-479.

ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ  ΟΥ

Μορφή πραγματικής εκστρατείας έλαβε 
ή καθ’ όλα άξιέπαινη ένέργεια τών αρμο
δίων παραγόντων τής ’Αρχιεπισκοπής 
’Αθηνών καί τής ’Εθνικής ’Ανωνύμου 
Εταιρίας Διοικήσεως καί Όργανώσεώς 
γιά τήν παροχή συνδρομής στά μικρά 
παιδιά—πρόσφυγες τής δεινοπαθούσης 
Κύπρου.

Ή  σταυροφορία αύτή τής έμπρακτης 
άγάπης πού έγκαινιάσθηκε μέ τήν εύκαι- 
ρία τών εορτών συνεχίζεται με επιτυχία. 
Έγινε έκκλησι σέ όσους έπιθυμοϋν νά 
συμπαρασταθούν μέ τήν εισφορά τους 
προσφέροντας προαιρετικά οίοδήποτε χρη
ματικό ποσόν έπιθυμοϋν γιά τήν άνακού- 
φισι τών παιδιών πού ταλαιπωρούνται 
άδικα άπό τούς άχρείους εισβολείς τής 
μεγαλονήσου.

Γιά τό σκοπό αύτό έκυκλοφόρησε η 
ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ, οί κάτοικοι τής οποίας 
μπορούν νά παραδίνουν ειδικό δελτίο, 
συμπληρώνοντας τό χρηματικό ποσόν 
πού θέλουν νά καταθέσουν, σέ όποιοδήποτε 
Υποκατάστημα τής ’Εθνικής Τραπεζης 
ή τής ’Εθνικής ’Ανωνύμου Διοικήσεως 
καί Όργανώσεώς.

’Επίσης γιά τά ορφανά τής τραγωδίας 
τής Κύπρου, άνοίχθηκε τελευταία ό ύπ’ 
άριθ. 223037 ειδικός λογαριασμός κατα
θέσεων στή Γενική Τράπεζα τής Έλλ,αδος 
(Άθήναι, Σταδίου καί Βουκουρεστίου 
γωνία) Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά 
καταθέτουν προαιρετικά οίοδήποτε χρη
ματικό ποσόν σέ όποιοδήποτε Τποκα- 
τάστημα τής Γενικής Τραπεζης για^την 
ένίσχυσι τών άνηλίκων τέκνων τών Ε λ 
λήνων καί Ελληνοκυπρίων ιδιωτών καί 
στρατιωτικών οί όποιοι έφονεύθησαν εις 
Κύπρον κατά τήν τελευταία είσβολ,ή τών 
ορδών τοϋ ’Αττίλα.

ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΕ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥ»

Άρχιμ]του Ίωάννου ΑΛΕΞΙΟΥ, 
έκδόσεις «Ζωής», Άθήναι 1974.

Στο εκλεκτό αύτό πόνημα ό διακεκρι
μένος Θεολόγος—συγγραφεύς έκθέτει πο
λύ εύστοχα, σέ απλή γλώσσα καί ύφος 
άπέριττο, θέματα τοϋ σχολικού περι
βάλλοντος καί άναλύει μέ σαφήνεια καί 
στοργή τό ρόλο τών Καθηγητών, τούς 
τύπους τών μαθητών (προτερήματα, έξεις, 
άδυναμίες) τήν όλη άτμόσφαιρα πού

δημιουργούν καί μέσα στήν όποια ζοϋν 
καί κινούνται. Μέ θαυμάσια τέχνη καί 
διεισδυτική ικανότητα μελετά τά προ
βλήματα τής «Μελέτης», τών «έξετά- 
σεων» καί άλλων εύκαιριών πού παρέχει 
τό Σχολείο (εκδρομές, έκκλησιασμός, 
εξωσχολικά έντυπα) γιά τή μόρφωσι τοϋ 
μαθητου. Εκφράζει κατανόησι καί άγά- 
πη στον άδύνατο, όμιλεϊ παραστατικά 
γιά τή διόρθωσι τού άτακτου καί άμε- 
λοΰς καί προβάλλει μέ περισσή χάρι τον 
επιμελή, τον συνεπή, τον άγνό καί εύγενή 
τύπο σάν «υπόδειγμα» γιά μίμησι, πρό
οδο καί όλοκλ,ήρωσι τής προσωπικότητος. 
Υποδεικνύει ταύτόχρονα τήν κυρία άπο- 
στολή τοϋ μαθητου καί δίνει γραμμή 
πλ,εύσεως γιά μιά πορεία μέ έπίγνωσι. 
Πλ,ησιάζει μέ κατάλλ.ηλ,η προετοιμασία 
τή ψυχή τής «χρυσής αύτής ήλικίας», 
γίνεται «. .ώς τά παιδία», συμπαρίσταται 
καί προλαμβάνει τή διάσπασι τοϋ «έγώ» 
τοϋ μαθητοϋ πού πιέζεται άπό δυσκολίες 
καί συγκρούσεις τής συνειδήσεώς του άπό 
τό τεχνοκρατικό τής έποχής μας πνεύμα.

•
«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ»

Ίδιου συγγραφέως, εκδοσις ’Αρχη
γείου ’Ενόπλων δυνάμεων (Στρατιω

τικού Τυπογραφείου 1974».

Βιβλίο πού δίνει μέσα στις (134) σε

λίδες του έπιτυχή σκιαγράφησι τών τάσεων 
καί ροπών τού συγρόνου νέου. Για την 
έγκαιρη έκλογή τοϋ σωστού δρόμου και 
τήν ορθή άγωνιστική άντιμετώπιση τών 
καθημερινών κοινών τής ζωής προβλη
μάτων σέ συνδυασμό μέ τις απαιτήσεις 
τοϋ πνεύματος γιά μιά δημιουργική συν- 
θεσι τής ζωής, ζήτα τήν άπαλλαγή άπό 
τις κακές έξεις (δεσμά) καί τούς πιθη- 
κισμούς Υπενθυμίζει ότι ή ζωή είναι 
«άγων δρόμου μέ έμπόδια». Συνιστά 
έπιμονή γιά τό ξεπέρασμά των, φρόνησι 
καί άκεραιότητα, ένώ προτείνει, σαν 
ύγιά φιλοδοξία, τον τύπο τοϋ άληθινά πνευ
ματικού άνθρώπου. Δηλ,αδή αύτό που με 
ορθό προσανατολισμό ευρίσκει ηθικη δι- 
καίωσι στή ζωή, άποφεύγοντας ίκανο- 
ποίησι παροδικών άναγκών και ξερριζω- 
νοντας ό,τι κακό υπάρχει μέσα στο είναι 
του. Πού άγαπά τήν άλήθεια καί όταν εί
ναι πικρή. Πού έχει σάν βασική έπιδίωξι 
καί νόημα τής ζωής του τό πώς θά άρεση 
«μπροστά στά μάτια τοϋ Θεού» μέ όδηγο 
τή «φωτισμένη συνείδησί» του, βαδιζον- 
ταε κάτω άπό τό βλέμμα του. Προσδιο
ρίζει σάν στόχο τις κορυφές. . . τις δύ
σκολες καί ψηλότερες πού οδηγούν στήν 
τελειότητα. Παραθέτει γιά τόνωσι και 
έμπνευσι επιτυχείς γραφικές ρήσεις κα̂ ι 
ήθικά παραγγέλ,ματα (ψαλ,μός 138 «Ποϋ 
πορευθώ άπό τοϋ πνεύματός Σου», «τοϊς 
άγαπώσι τον Θεόν τά πάντα συνεργεί εις 
άγαθόν Ρωμ. ΓΓ 28 κ.ά).
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I. ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ ΤΩΝ ΙΚΑ- 
ΝΩΣ ΑΚΑΝΘΩΔΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΘΕ
ΜΑΤΩΝ τά όποια άντιμετωπίζουσι καθ’ 
εκαστην τοσον η Θεωρία, όσω καί ή 
Πραξις δέον νά παρατεθώσιν έν άρχή 
at προς ταϋτα σχετιζόμεναι διατάξεις, 
ϊχουσαι ώς έξης:

’Άρθρον 209 ΚΠΔ. «Ούδείς νομίμως 
καλούμενος, δύναται ν’ άρνηθή την μαρτυ- 
ριαν αυτοΰ, έκτος των ρητώς έν τω τταρόν- 
τι άναγραφομένων έξαιρέσεων». ’Άρθρον 
212 ΚΠΔ_. «παράγρ. I. ’Επί ποινή ακυ
ρότητας της Διαδικασίας δεν έξετάζονται 
οΰτε έν τη Προδικασία, ούτε έν τη Κυρία
Διαδικασία......... καί δ' οί Δημόσιοι
•Υπάλληλοι, προκειμένου περί στρατιω
τικού ή διπλωματικού μυστικοϋ ή περί 
τοιουτου αφορώντος εις τήν άσφάλειαν 
του Κράτους, έκτος εαν, ό αρμόδιος 
'Υπουργός, αιτήσει τής Δικαστικής Άρ- 
χής η τίνος των Διαδίκων ή καί αύτεπαγ- 
γελτως, ήθελεν έξουσιοδοτήσει αυτούς 
προς τοϋτο. "Αρθρον 224 παρ. I. «Ό  
μαρτυς οφείλει νά φανερώση πώς περιήλ- 
θον εις γνώσιν αυτοΰ τά κατατιθέμενα, 
παρ. 2. Προκειμενου δέ περί γεγονότων, 
περιελθόντων αύτώ έξ άκοής, οφείλει 
εις πασαν περιπτωσιν νά κατονομάζη 
συγχρόνως καί έκείνους, παρ’ ών έπληρο- 
φορήθη τά κατατιθέμενα».

^'Αρθρον 229 ΚΠΔ παρ. 3. «Εις τήν 
αυττ^ν υποκειται ttoivtjv—ττρόστιμον καί 
τέλη—καί  ̂ό έμφανισθείς μέν, άλλ’ άρ- 
νουμενος άνευ νομίμου λόγου την μαρτυ
ρίαν του ή τον όρκον τής μαρτυρίας του, 
έπιφυλαττομένης καί τής κατά τον Ποι
νικόν Κώδικα βαρυτέρας ποινής». ”Αρ- 
ΘΡ °\ 224 Πν.Κ. «παρ. 2 Μέ την αύτήν 
ποινήν φυλακισιν τούλάχιστον τριών μη- 
νών—τιμωρείται, όστις, ώς μάρτυς έξε- 
τάζόμενος ενωττιον αρμόδιας ττρός ένορκον 
εξετασιν^ Αρχής ή άναφερόμενος εις τον 
ηδη δοθεντα ορκον του, έν γνώσει κατα
θέτει ψευδή ή αρνεϊται ή αποκρύπτει τά 
αληθή». Τ έ λ ο ς  δ έ, άρθρον 279 του 
Β.Δ. . τής 22-3-1958 «περί κυρώσεως 
του Κανονισμού 'Υπηρεσίας τής Χωρο
φυλακής» «παραγρ. I Πληροφοριοδόται 
είναι τα πρόσωπα, τά όποια οίκειοθελώς 
παρεχουσιν εις την Χωροφυλακήν πάσης 
φύσεως πληροφορίας, σχετικάς προς κατα- 
διωκόμενα άτομα η διαπραχθέντα ή μελε- 
ιωμενα αδικήματα. Τάς πληροφορίας 
παρέχουν είτε φανερώς, οπότε είναι πρό
θυμοι να εξετασθώσιν καί ώς μάρτυρες, 
είτε κρυφίως,^ ύπό τον όρον τής τηρήσεως 
7% ταύτότητός των μυστικής, ώς καί τών 
υπ αυτών διδομένων πληροφοριών».

II. ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ-
Τ'12, °πως παρατηρήση ένταΰθα 

ευθυς αμέσως, ότι δέν κατηργήθη ή ώς 
άνω διάταξις τοϋ άρθρου 224 παράγρ. 2 
τοϋ Κ.Π.Δ., διά τοϋ ώς πρόσθεν άρθρου 
279 τοϋ έν λόγω Β.Δ. τής 22-3-1958 
«περί κυρώσεως τοϋ Κανονισμού ’Υπη
ρεσίας τής Χωροφυλακής «προκειμένου 
περί τής υποχρεώσεως τοϋ εις δν τοϋτο 
αφορά μαρτυρος, οίος ό ’Αστυνομικός 
της Χωροφυλακής, όπως κατονομάση 
τον «Πληροφοριοδότην» τών παρ’ αύτοΰ 
κατατιθεμένων γεγονότων, διότι, ώς είναι 
πρόδηλόν, το Β. Δ. δεν δύναται νά 
κατάργηση νόμον, οίος ό «περί κυρώσεως 
τοϋ Κ.Π.Δ.» ν. 1493 τής 17 J17-8-1950 
(άρθρον μόνον) ώς έκ τής διαφοράς τής 
θεσμοθετικής δυνάμεως μεταξύ τών δύο 
τούτων Νομοθετημάτων, προτεροΰντος 
γαρ έν αύτη τοϋ Ν. 1943, δοθείσης ότι
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μάλλον καί τής άκρως ρητής καί άξιωμα- 
τικώς έπιτακτικής έκφράσεως τοϋ κει
μένου αύτοϋ. «οφείλει εις πάσαν περίπτω- 
σιν νά κατονομάζη ταϋτοχρόνως καί έκεί- 
νους παρ’ ών έπληροφορήθη τά κατατι
θέμενα.

III. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΡΕΥ- 
ΝΙΤΤΕΟΝ, πλέον, έστίν, έάν ή μή άπο- 
κάλυψις τοϋ οίουδήποτε «Πληροφοριοδό
του» έκ μέρους των ώς μαρτύρων έξε- 
ταζομένων Δημοσίων Υπαλλήλων καί 
’Οργάνων τής Χωροφυλακής, έρειδομέ- 
νων προς τοϋτο επί των διατάξεων των 
ρηθέντων άρθρων 212 παράγρ. Ιδ Κ.Π.Δ. 
καί 279 Β.Δ. τής 22 ]3 ]1958, οσάκις ό 
Πληροφοριοδότης των ούτος άνεκοίνωσεν 
αύτοϊς τά ύπ’ αύτών ’Οργάνων τής Χωρο
φυλακής κ.λ.π. κατατιθέμενα γεγονότα 
υπό τον όρον τής τηρήσεως τής ταυτότη
τάς του μυστικής είναι ή οΰ έκνομος καί 
συνεπάγεται, πο(.νικάς κυρώσεις ή όντως 
δύναται νά εΰρηται κάλυμμά τι ύπό τάς 
τοιάσδε διατάξεις τών άρθρων 279 τοϋ 
Κανονισμοϋ ή 212 παράγρ. I δ' Κ.Π.Δ. 
ή ύφ’ έτέραν τινά.

IV. ΙΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΣΤΕΡΟΝ ΠΡΟ- 
ΕΛΘΩΜΕΝ εις την διερεύνησιν των 
θεμάτων τούτων επιβάλλεται προηγουμέ
νως μικρά τις ένασχόλησις έπΐ τοϋ περιε
χομένου τοϋ ρηθέντος άρθρου 224 πα
ράγραφος I Κ.Π.Δ.

1. Τά έν τω άρθρω τούτω διακελευό- 
μενα σκοποΰσιν, ώς γνωστόν, τον έλεγχον 
τής φιλαλήθειας τοϋ μάρτυρος καί τής 
άκριβείας των λεγομένων ύπ’ αύτοϋ, 
διετυπώθησαν δέ τελικώς ύπό τής τελευ
ταίας ’Αναθεωρητικής ’Επιτροπής τοϋ 
Σχεδίου Κ.Π.Δ.—κατά τήν Συνεδρίασιν 
αύτής τής 12-9-1947—ύφ’̂  ής διεγράφη 
ή παράγρ. 2 (προστεθεϊσα ύπό τής προη
γούμενης ’Αναθεωρητικής ’Επιτροπής κα
τά τήν Συνεδρίασιν αύτής τής 20-2-1938, 
περί ής παρακατιόν), είσάγουσα, ύπό 
τινας περιορισμούς, έξαίρεσιν διά τούς 
Άνακριτικούς Υπαλλήλους καί τά ’Όργα
να τής Δημοσίας Δυνάμεως, καθ’ ήν δεν 
ύπεχρεοΰντο ούτοι νά κατονομάσωσι τά 
πρόσωπα, παρ’ ών έπληροφορήθησαν τό 
κατατιθέμενον γεγονός, προσετέθησαν δέ 
συγχρόνως έν τω έδαφίω β' τοϋ άρθρου 
224, μετά τήν λήξιν «οφείλει», αί λέξεις 
είς «πάσαν περίπτωσιν, ΐνα τονισθή, 
ότι καί τά άνωτέρω δημόσια όργανα ύπέ- 
χουσι τήν ύποχρέωσιν νά κατονομάζωσι 
τά πρόσωπα, παρ’ ών ήκουσαν γεγονός τι

2. Ή  διαγραφεΐσα δέ ύπό τής τελευ
ταίας ’Αναθεωρητικής ’Επιτροπής (τοϋ 
1947) παράγρ. 2, ήτις είχε προστεθή 
ύπό τής προηγουμένης ’Αναθεωρητικής 
’Επιτροπής (τοϋ 1938) είς τό Σχδ. Κ.Π.Δ. 
είχεν οΰτω: «Οί Άνακριτικοί 'Υπάλληλοι 
καί τά παντός βαθμοϋ ’Όργανα τής Δη
μοσίας Δυνάμεως, οσάκις έκ των κειμέ
νων διατάξεων έπιτρέπεται ή έξέτασις 
αύτών, δέν ύποχρεοϋνται νά κατονομά
σωσι τά πρόσωπα, παρ’ ών, λόγω τής 
Ιδιότητάς των ταύτης, έπληροφορήθησαν 
γεγονός τι άλλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει ή 
μαρτυρία αύτών, διά τό περιστατικόν 
τοϋτο, κατά μέν τήν Προδικασίαν δέν άνα- 
γράφεται παντάπασιν έν τή έκθέσει 
(τής έξετάσεως) τοϋ μάρτυρος, γενομένης 
δέ διά ζώσης, κατά τήν έπ’ ’Ακροατηρίου 
Διαδικασίαν, χωρίς νά συνοδεύηται διά 
ταυτοχρόνου δηλώσεως τοϋ προσώπου, 
παρ’ ού έπληροφορήθησαν, δέν λαμβάνε- 
ται ύπ’ όψει έπί ποινή άκυρότητος τής 
Διαδικασίας».

3. Οΰτω δέ πλέον έπανήλθομεν είς 
τό άρχικόν καθεστώς τοϋ Σχεδίου Κ.Π.Δ. 
τοϋ 1934, οδ τό άντίστοιχον τώ άρθρω 
224 άρθρον 204 είχεν οΰτω: «Ό  μάρτυς 
οφείλει νά ύποδεικνύη πώς περιήλθον είς 
γνώσιν αύτοϋ τά κατατεθέντα. Οΰδ’ είς 
τούς Δημοσίους 'Υπαλλήλους έπιτρέπεται 
ν’ άναφέρωσι γεγονότα άνευ κατονομά- 
σεως έκείνων, παρ’ ών έπληροφορήθησαν 
ταΰτα. Τοιαύτη τυχόν κατάθεσις θεωρεί
ται ώς μή γενομένη», ή δέ έπί τοϋ άρθρου 
τούτου. Αίτιολογική Έκθεσις διηγόρευε 
τάδε: «Οί μάρτυρες δέον νά προσκαλών- 
ται είς τό νά ύποδεικνύωσι πώς έλαβον 
γνώσιν τών γεγονότων, άτινα άναφέρουσι. 
Τοϋτο προφανώς συμβάλλει είς τον έλεγ
χον τής φιλαλήθειας καί ακρίβειας τοϋ 
μάρτυρος. Ούδ’ οί Δημόσιοι 'Υπάλληλοι 
δύνανται νά καταθέσωσι περί πληροφο
ριών συλλεγεισών παρά προσώπων, ών 
τά ονόματα δέν κρίνουσιν εύλογον ν’ άνα- 
φέρωσιν έν τή καταθέσει αύτών. Ή  τε
λευταία αΰτη διάταξις, άπαντωμένη έν ταϊς 
Ίταλικαΐς Δικονομίαις τοϋ 1913 (άρθρ. 
246) καί 1930 (άρθρ. 349), θά άρη τό 
καί παρ’ ήμϊν παρατηρούμενον έντισι 
καταθέσεσιν, ιδίως, ’Αστυνομικών ’Ορ
γάνων, σχετικόν άτοπον» (περί πάντων 
τούτων βλ. Στάϊκον, ’Επίτομος Ερμηνεία 
Έλλ. Ποινικής Δικονομίας, τόμ. Β ]1955, 
ύπ’ άρθρ. 224 παράγρ. 245 σ. 1032 έπόμ., 
Μπουρόπουλον, Έρμ. Κ.Π.Δ. τόμ. Α]1957 
ύπ’ άρθρον 224 σ. 300, Τούσην—Σιφναΐον, 
Πανδέκτης Ποιν. Δικονομίας τόμ. Α]1957 
ύπ’ άρθρον 224 σ. 691 έπ. άριθμοί 1,2,3,4, 
5, Ζησιάδην, Έγχειρίδιον Ποινικής Δικο
νομίας, τόμ. Α]1957, παράγρ. 3574 σ.496 
έπόμ. κάί έκδ. Β' Τόμ. AJ1964 παράγρ. 
399 Σελ. 687 έπ. Βαβαρέτον, Κώδιξ 
Πν. Δ. 1972 ύπ’ άρθρ. 224, Σελ. 520 έπ. 
Πατακιάν, Οί Πληροφοριοδόται τής ’Α
στυνομίας, Πν.Χρ.ΙΓ 188 έπ.).

Υ. 1. ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΦΙ- 
ΣΒΗΤΗΤΟΝ _«DE LEGE LATA», 
πλέον, οτι οί οίοιδήποτε μάρτυρες, μηδέ 
τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων έξαιρουμένων, 
έν οίς καί οί ’Αστυνομικοί οίουδήποτε 
Σώματος, οΐοι καί οί τής Χωροφυλακής, 
ύποχρεοϋνται, οσάκις καταθέτωσι περί 
γεγονότων περιελθόντων αύτοϊς έξ άκοής, 
είς πάσαν περίπτωσιν νά κατονομάσωσι 
τούς έξ ών έπληροφορήθησαν τά κατατι
θέμενα άλλως ύπόκεινται είς τάς ποινάς 
ού μόνον τοϋ άρθρου 229 παράγρ. 3 ΚΠΔ., 
άλλά καί τοϋ άρθρου 224 Πν. Κ., καθ’ δ 
προβαδιζούσης τής έκ τοϋ άρθρου 209 
Κ.Π.Δ. άναβλυζούσης ύποχρεώσεως παν
τός νομίμως καλουμένου προς παροχήν 
τής μαρτυρίας αύτοϋ (πρβλ. τούς αύτούς 
Συγγραφείς Στάϊκον, Μπουρόπουλον, Τού
σην—Σιφναΐον, Βαβαρέτον, αύτόθι καί 
ύπ’ άρθρα 209 καί 229, έτι δέ Τούσην— 
Γεωργίου. Ό  Ποινικός Κώδιξ, τόμ. 
Α]1958, ύπ’ άρθρον 224 άριθμ. 23 σελ. 
461, Μπουρόπουλον, Ερμηνεία Ποιν. 
Κώδικος Β ] 1962 ύπ’ άρθρ. 224, 4 σελ. 
270, Καρανίκαν, Έγχειρίδιον Ποιν. Δι
καίου Β ]1957 σελ. 358, Στάϊκον, Ποινι
κός Κώδιξ, Β ]195 5, ύπ’ άρθρ. 224 
σελ. 589).'

2. Πράγματι δέ κατ’ αρχήν δέν νομί- 
ζομεν, δτι δύναται νά ύποστηριχθή 
βασίμως, οτι ή τοιαύτη άρνησις τής κατο- 
νομάσεως τής ταύτότητος τοϋ «Πληρο
φοριοδότου» έκ μέρους τοϋ οίανδήποτε' 
δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα περιβεβλη- 
μένου προσώπου, καλύπτεται πάντοτε 
ύπό τήν προπαρατεθεΐσαν διάταξιν τοϋ 
άρθρου 212 παράγρ. Ιδ' ΚΠΔ, καθ’ δσον,

προδήλως, δέν πρόκειται, κατά κανόνα, 
περί «στρατιωτικού» ή «διπλωματικού 
μυστικού», ή «τοιούτου άφορώντος είς 
τήν άσφάλειαν τοϋ Κράτους», άτε τής 
διατάξεως ταύτης (212 παράγρ. Ιδ ) άνα- 
φερομένης είς τάς καθ’ έαυτάς «λίαν 
εύαρίθμους» ύποθέσεις τών τοιώνδε «μυ
στικών» δι’ δ καί ώς άποτελούσης έξαί- 
ρεσιν τοϋ προπεριγραφέντος καί έν άρθρω 
209 ΚΠΔ διαγραφομένου, άκρως δ’ έπι- 
τακτικοϋ χαρακτήρος Κανόνος τής ύπο
χρεώσεως προς μαρτυρίαν παντός Κοινω- 
νοΰ (JUS COGENS), οΰσης στενώς 
έρμηνευτέας (Πρβλ. Τούσην—Σιφναΐον, 
ένθ’ άνωτ. ύπ’ άρθρ. 212 άρ. 37 σ. 661, 
Στάϊκον, ’Επίτομος Ερμηνεία Έλλ. Ποιν. 
Δικ. CIT ύπ’ άρθρον 212 σ. 986 έπ. Ζη
σιάδην, αύτόθι, παράγρ. 370.4.σ.496 έπομ. 
καί έκδ. β'Η ]1964 παράγρ. 399 Σελ. 687 
έπ. Γάφον, Ποιν. Δικονομία Α ]1952 
παράγρ. 43 σ. 96, έτι δέ Μπουρόπουλον, 
Έ γχ. Ποιν. Κώδ. AJ1959 ύπ’ άρθρ. 20 
σελ. 54, Πατακιάν, ένθ’ άνωτ.).

3. Διότι άλλοίμονον, έάν είς τήν έννοιαν 
τοϋ «στρατιωτικού» ή «διπλωματικού 
μυστικού» ή τοϋ τοιούτου τοϋ όρώντος 
είς τήν «άσφάλειαν τοϋ Κράτους» άπεδί- 
δωμεν τοσοΰτον εύρύ καί έκτεταμένον 
περιεχόμενον, ώστε νά περιλαμβάνη σχε
δόν πάσαν περίπτωσιν άποσιωπήσεως 
τού προσώπου τού Πληροφοριοδότου, καθ 
οσον, τότε, θά έκινδυνεύωμεν ν’ άνα- 
τρέψωμεν τον «κανόνα τής προς μαρτυ
ρίαν ύποχρεώσεως παντός (ΚΠΔ 209) 
είς όφελος τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων κλπ. 
οΐτινες ύπό τό «πρόσχημα» τοϋ τοιοϋδε 
«μυστικού», θά ήδύναντο νά κρύπτωσιν 
όπισθεν τών Καταθέσεων αύτών Καταθέ
σεις μαρτύρων ανωνύμων ή άνευθύνων, 
αϊτινες δυνατόν νά ήσαν καί ψευδείς 
καί κακόβουλοι (πρβλ. καί ALIMENA, 
PRINCIPI DI PROCEDURA ΡΕΝΑ- 
LE 1 ] 1914 σελ. 443 έν τή έρμηνεία τοϋ 
άρθρου 246 ΚΠΔ τής ’Ιταλίας τοϋ 1913, 
όντος άναλόγου προς τήν σημειωθεΐσαν 
παρ. 2 τοϋ άρθρου 224 ΚΠΔ ήμών, τήν 
προστεθεΐσαν ύπό τής ’Αναθεωρητικής 
Επιτροπής τοϋ 1938 καί διαγραφεΐσαν 
ύπό τής τοιαύτης τοϋ 1947 ).

4. Δι’ δ καί ή τυχόν «ένορκος δήλωσις» 
κατά τήν παράγρ. 3 τοϋ άρθρου 212 ΚΠΔ 
τών τοιώνδε μαρτύρων είς τον έξετάζοντα 
αύτούς, δτι καταθέτοντες περί τοϋ προ
σώπου τοϋ πληροφοριοδότου των, θά 
παρεβίαζον τό έν παρ. Ιδ τοϋ άρθρου τού
του άπόρρητον προδήλως θά εξεθετεν 
αύτούς είς τον ποινικόν κολασμόν τής 
παρ. 2 τοϋ άρθρ. 224 Ποιν. Κ. έφ’ όσον 
δέν θά έπρόκειτο πράγματι περί τοιούτου 
τίνος άπορρήτου κατά τά προ μικρού 
έκτεθέντα (άριθμ. 2, 3) (βλ. καί Τούσην— 
Σιφναΐον, αύτόθι, ύπ’ άρθρ. 212 άριθμ. 
36 σ. 661 καί ύπ’ άρθρ. 224 άριθμ. 9 
σ. 692, Στάϊκον, αύτόθι, ύπ’ άρθρ. 224 
σ. 1034 Ζησιάδην αύτόθι έκδ. Β 'τ. Α '1964 
παρ. 399 σελ. 687, Πατακιάν, ένθ. άνω
τέρω).

5. 'Ότι οΰτω έχει τό ζήτημα συνά
γεται καθ’ ήμάς καί έκ τοϋ δτι οί ρηθέντες 
παρ’ ήμΐν Έρμηνευταί τοϋ ΚΠΔ—έάν 
δέν πλανώμεθα—δέν έθεώρησαν, δτι ή έν 
άρθρω 224 παρ. 2 ΚΠΔ ύποχρέωσις 
προς κατονομασίαν τοϋ «Πληροφοριο
δότου» τών Μαρτύρων Δημοσίων 'Υπαλ
λήλων κ.λ.π., προκειμένου περί τών 
«έξ άκοής» αύτοϊς περιελθόντων καί υπ 
αύτών έπί Δικαστηρίου κ.λ.π. κατατι- 
θεμένων, καλύπτεται ύπό τής διατάξεως
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τοϋ άρθρου 212 παρ. IS τοϋ ΚΠΔ (βλ. 
Μπουρόπουλον, Στάϊκον, Τούσην, Σι- 
φναϊον, ένθ. άνωτ. ύπ’ άρθρ. 212, έτι δέ 
καί Ζησιάδην, Έγχειρ. Πν. Δ. CIT 
ένθ’ ανωτέρω).

VI. 1. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΗΤΕ- 
ΟΝ ΤΥΓΧΑΝΕΙ έτι, είδικώ τερον, προ- 
κειμένου περί των ’Οργάνων της Χωρο
φυλακής, περί ών προνοεϊ καί τό ρηθέν 
άρθρον 279 τοΰ Κανονισμού, άν ταϋτα, 
άρνούμενα νά κατονομάσωσι τον «Πληρο
φοριοδότην» των, οσάκις τό «πρόσωπόν» 
του δέν άποτελή «μυστικόν», άναφερόμε- 
νον εις την «άσφάλειαν τοϋ Κράτους», 
κατ’ άρθρον 212 παρ. Ιδ ΚΠΔ, καλύπτον
ται ύπό τό άρθρον τοϋτο ή οΰ.

2. Καί έπί τοϋ θέματος αύτοϋ άπαντώ- 
μεν άρνητικώς. Διότι, ώς σχετικώς προς 
τό θέμα καί ό Ζησιάδης (Έγχ. Ποιν. 
Δικ. A' ] 1957 CIT παρ. 371.4 σ. 497 καί 
αυτόθι σημ. I) εύστόχως υποστηρίζει, 
είναι δντος κατά κανόνα ανεπίτρεπτος 
ή άρνησις τής μαρτυρίας καί εις τάς περι
πτώσεις ϊτι έκείνας, καθ’ ας δυνάμει 
ειδικών διατάξεων, καθιδρύθη ή ύποχρέω- 
σις προς έχεμύθιαν. Τοιαϋται διατάξεις 
είναι λ.χ. αί των άρθρων Πν. Κ. 248, 249, 
250, 251, 252, 371, άρθρ. 4 παρ. 6 
ν. 1831 ]1920 «περί Όργανώσεως της 
Ραδιοτηλεγραφικής κ.λ.π. Υπηρεσίας τοΰ 
Κράτους κ.λ.π.», άρθρον 151 β.δ.
2 ]27.2.1922 «περί Όργανισμοΰ Ύ  πουργ. 
Έθν. Οικονομίας», άρθρ. 63 ν.2190
«περί ’Ανωνύμων Εταιριών» κ.λ.π. Καί 
τοϋτο διότι ένθεν μέν αί περιπτώσεις 
υποχρεωσεως άρνήσεως πρός μαρτυρίαν 
περιοριστικώς άναφέρονται έν τώ Νόμω 
(άρθρ. 212 ΚΠΔ), έτέρωθεν δέ δέν έγέ- 
νετο δεκτός παρ’ ήμιν, ώς συνέβη έν 
Γαλλία, ό παραλληλισμός μεταξύ τών 
διατάξεων «περί τηρήσεως τής έχεμυθίας» 
προς τό «άνεπίτρεπτον τής μαρτυρίας» 
και δη ενώπιον τής Ποιν. Δικαιοσύνης 
(σύμφωνος καί Τσουκαλάς, Ποιν. Δικ. 
Α Ί936 σ. 215). ’Αλλά καί ό πολύς 
Μπουρόπουλος (Έρμ. ΚΠΔ ύπ* άρθρ. 
224 σ. 300) ταϋτα έπί τοϋ θέματος 
είδικώτερον έκτίθησιν: «Έάν διά λόγους 
δημοσίου συμφέροντος δέν δύνανται οί 
Αστυνομικοί κπλ. ν’ άποκαλύψωσι τα πρό

σωπα ταϋτα έν τη καταθέσει των, δέν 
κωλύονται, άλλ’ όφείλουσι νά γνωρίζωσι 
ταϋτα εμπιστευτικώς καί προφορικώς 
έτι εις τον Άνακρίνοντα, όπως ούτος, 
δια καταλλήλου περαιτέρω έρεύνης, εξα
κρίβωση την άλήθειαν τών μεταδοθέντων 
εις αύτούς». ’Ήγουν ό άείμν. Μπουρό
πουλος, μη έχων, άλλωστε, ύπ* οψιν, δτε, 
έν έτεί 1957, έδημοσίευσε τον Α' τόμον 
της Ερμηνείας του έπί τοΰ ΚΠΔ, τό 
άρθρον 279 τοϋ Κανονισμού, προαχθέν εις 
φως τω 1958, άλλ’ έχων προ οφθαλμών 
™ ^  ^  Πράξει συνήθψως μέ τά ’Όργα- 
να της Αστυνομίας συμβαιον, έπεχείρησε 
να δωση μιαν διέξοδον εις την δυσχερή 
όντως ^ταύτην περίπτωσιν. Πλήν ούτος 
σχετικώς ένθεν μέν ώμίλησε μόνον περί 
της Προδικασίας, ούχί δέ καί περί της 
’Ακροαματικής Διαδικασίας, έτέρωθεν δέ 
δεν ελυσεν ευθεως, ούδ’ ώς προς την 
Προδικασίαν, ετι, τό θέμα τής ύπάρξεως 
ή μ̂η ποινικής «έπί ψευδορκία» εύθύνης 
τοϋ αρνουμενου νά γνωστοποιήση έν τη 
Καταθεσει του τον «Πληροφοριοδότην» 
του,  ̂ αλλ έποιήσατο άπλώς μίαν—προς, 
κατα το ενόν, θεραπείαν τών άθεραπεύ- 
των μεθόδευσιν τοϋ ζητήματος, άσχετον 
προς τό τεθειμένον Ποινικόν Δικονομικόν 
Δίκαιον, παρ ήμιν, καθ’ δ πέραν αύτοϋ
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κειμένην. Διότι, νή Δί ή λύσις καθ’ ήν, 
«τά ’Όργανα τής ’Αστυνομίας θά ώφειλον 
να γνωρισωσι τά έν λόγιο Πρόσωπα τών 
Πληροφοριοδοτών των «εμπιστευτικώς» 
καί «προφορικώς» έτι προς τόν Άνακρί- 
νοντα, δστις ^θά έδει, διά καταλλήλου 
έρεύνης νά έξακριβώση την άλήθειαν 
τών μεταδοθεισών εις τά ’Όργανα ταϋτα 
πληροφοριών)), είναι λύσις «DE FACTO» 
μέν ίσως έξοικονομήσεως τών πραγμά
των, αλλα, προδήλως, ούχί έν άκριβολο- 
γία «νομική».

VII. 1. ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΕΚΤΕΘΕΝΤΑ διά τών προμνησθεισών 
διαταςεων τών άρθρων 212 παράγρ. Ιδ 
τοϋ ΚΠΔ και 279 τοϋ Κανονισμοϋ τής 
Χωροφυλακής δέν έπιτυγχάνεται εύθέως 
ικανοποιητική λύσις τοΰ ζητήματος της 
ύπάρξεως ή μή έν τη άπασχολούσειήμάς 
υποθεσει τής μή κατονομάσεως τοΰ 
«Πληροφοριοδότου» ποινικής εύθύνης τών 
Δημοσίων άπαλληλων έν γένει καί τών 
Αστυνομικών ιδία έπί ψευδορκία κ.λ.π., 

έάν δέν πρόκειται βεβαίως περί «μυ
στικού, ως ελεχθη, διότι άλλως ή λύσις 
τής «συγκρούσεως», περί ής παρακα- 
τιόν, εϋρηται έν τώ θέτω Δικαίω—θέ
λομε πειραθή ν’ άναζητήσωμεν ταύτην, 
έν όψει όμως πάντως τών διατάξεων τού
των, εις τήν «πέρα τοϋ Νόμου κατά- 
στασιν ανάγκης» (UBERGEZETZLIC- 
H ER NOTSTAND) καί δή εις τήν 
τοιαυτην τής «συγκρούσεως καθηκόντων»,
(PELICHTENCOLLISION), ή τις δη
μιουργεί όντως τοιάνδε «κατάστασιν άνάγ- 
κης» (NOTSTAND), παρεμφερή μέν 
προς τήν τοΰ άρθρου 25 Πν. Κ., μή όμως 
εμπίπτουσαν πλήρως έντός τών ορίων 
τής διατάξεως ταύτης, ούδέ τής τοϋ άρ
θρου 32 Πν. Κ., πρός ήν έπίσης προσο
μοιάζει (Σχετικώς βλέπ. Καρανίκαν, 
’Εγχειρίδιον Ποιν. Δικαίου ΑΊ960 πα- 
ράγρ. II σ. 692 έπ., Μπουρόπουλον, 
Έγχειρίδιον Ποιν. Δικαίου CIT AJ1959 
ύπ άριθμ. 25 Ι \  σ. 81 έπ., Τούσην—Γεωρ
γίου, ΙΙοιν. Κώδιξ τόμ. Α]1958 CIT ύπ’ 
αριθμ. 25 αρ, 15 σ. 68, Χωραφάν, Ποινι
κόν Δίκαιον Α]1958 παράγρ. 44 II A 
σελ. 174 έπ. καί 1962 παράγρ. 57 II 4 
σ. 98 επ. Ζησιάδην. Ή  Κατάστασις 
Ανάγκης^ 1948 σ. 148 έπ., Παπακυριακό- 

πουλον, Ή  Κατάστασις ’Ανάγκης Πν 
Χρ. Τ' 245 έπ., Μαγκάκην, Ή  Σύγκρου- 
σις Καθηκόντων έν τώ Ποιν. Δικαίω 1955 
σ. 50, ’Ίδιον Πν. Χρ. Ζ 105 ]6, Παπαδά- 
τον, τό πρόβλημα τής 'Ιεραρχικής Προ- 
σταγής έν τώ Ποιν. Δικαίω 1961 σ. 54 
έπ., SCHONKE—SCHRODER, STRA 
FGESETZBUCH (KOMMENTAR)

1961 VOR παράγρ. 51 III II σ. 302 έπ. 
καί 1970 VOR παράγρ. 51, II παράγρ 
430 έπ. W ELZEL, STRAFRECHT 
1958 παράγρ. 14 IV σ. 82 έπ., MAU- 
RACH, STRAFRECHT AJ1954 πα
ράγρ. 35 III 3 εσέελ. 343 έπ., MEZGER 
STRAFRECHT (STUDIENBUCH) 
1J1952 παράγρ. 47 σ. III έπόμ. GABRI- 
ELLI, GLI ISTITUTI DEL CODICE 
PENALE 1940 σ. 131).

, 2· ’Αληθώς κατά τήν καθ’ ήμάς όρθο- 
τέραν δόξαν «σύγκρουσις καθηκόντων» 
ύπαρχει: ή α' "Οταν δύο καθήκοντα τοϋ 
αύτοϋ προσώπου δέν είναι δυνατόν συγ
χρόνως νά συνεκπληρωθώσιν ή β' "Οταν 
καθήκόν τι εύρίσκηται εις άντίθεσιν πρός 
έννομον τι αγαθόν, οΰσης ανέφικτου έν 
τοϊς πράγμασι τής ταυτοχρόνου έκπληρώ- 
σεως τού καθήκοντος καί τής προστασίας 
τοϋ έννόμου άγαθοϋ. (Βλ. καί Καρανίκαν, 
αυτ. σ. 92, Μπουρόπουλον, αύτ. σ. 81 
Χωραφάν, ?νθ’ άνωτ. 1958 σ. 174, 1962 
σ. 198, Ζησιάδην, αύτ. σ. 146 έπ.,’Μαγ
κάκην, αύτ. σ. 9 έπ. 18 έπ., Παπαδάτον, 
αύτ. σ. 59 έπ .).

3. Εν άμφοΐν δέ ταϊς περιπτώσεσι 
ταυ t ας  ̂κρατεί, ως εικος, ο κανών της 
διαφυλαςεως τοϋ «σπουδαιοτέρου» κα- 
θήκοντος εις βάρος τοΰ «εύτελεστέρου» 
έννόμου άγαθοϋ ή καθήκοντος (βλ. προ- 
παρατεθέντας Συγγραφείς). Δι’ δ καί άν 
ό βεβαρημένος διά τών δύο καθηκόντων 
ή δι’ ένός καθήκοντος καί ύπόχρεως εις 
διαφύλαξιν ένός άγαθοϋ, έκπληρώση τό 
κατ’ άντικειμενικήν κρίσιν σπουδαιότερον 
καθήκον η διαφυλάξη, τό κατά τήν αυτήν 
κρίσιν σπουδαιότερον έννομον αγαθόν, 
τότε, αίρεται ό άδικος χαρακτήρ τής πρά- 
ξεώς του. ’Εν ω, άν τά δύο έν συγκρούσει 
καθήκοντα ή τό καθήκον καί τό έννομον 
αγαθόν είναι ̂ ίσης άξίας καί σπουδαιότη- 
τος, τότε, ο υποχρεως έκλέγει εύσυνει- 
δήτως το κατά τήν κρίσιν του έκπληρω- 
τεο,ν„’ °~οτει αυθις, αίρεται ό άδικος τής 
πράξεώς του χαρακτήρ τής τοιαύτης 
κρισεώς του, ύποκειμένης εις τόν έλεγ
χον τοϋ ’Ακυρωτικού Δικαστοϋ, λαμβάνον- 
τος ΰπ' όψει τάς IN CONCRETO πε
ριστάσεις και σταθμίζοντος τά συγκρουό- 
μενα  ̂καθήκοντα αναλογως πρός τήν διά 
τήν Εννομον Τάξιν άξίαν καί σπουδαιό- 
τητα  ̂αυτών (βλ. τούς έν άριθμώ 1 τής 
παρούσης παρ. μνημονευομένους Συγ
γραφείς, εν οικείοις τόποις, είδικώτερον 
δέ Μπουρόπουλον, ένθ’ άνωτ. σ. 81, 
Χωραφάν,^ αύτόθι 1958 σ. 174, 1962 
σ. 198, έτι δέ Μαγκάκην, ένθ’ άνωτ. 
Παπαδάτον, αύτόθι σε>. 72 έπ .).

4. Τό θέμα, βεβαίως, ώς έρρέθη, έξετά- 
ζεται είδικώτερον ένταϋθα άναφορικώς 
πρός τούς Δημοσίους 'Υπαλλήλους: Πολι
τικούς ή Στρατιωτικούς, ώς καί τούς 
Αστυνομικούς, δι’ οΰς ύπάρχει Νομοθε

τική Διάταξις άπαγορεύουσα τήν άποκάλυ- 
ψιν τοΰ προσώπου τοΰ Πληροφοριοδότου — 
εφ’ όσον δέν πρόκειται, έπαναληπτέον, περί 
«μυστικού» κατ’ άρθρ. 212 παρ. Ιδ' ΚΠΔ, 
διότι τότε ή «σύγκρουσις» λύεται, ώς έρ
ρέθη, παρά τής διατάξεως ταύτης, ώς λ.χ. 
η τοϋ άρθρ. 279 τοϋ Κανονισμού προκει- 
μένου περί τών ’Οργάνων τής Χωροφυ- 
λακής, δημιουργούσα τό έν τών «έν συγ- 
κρούσει» εύρισκομένων «δύο» καθηκόν
των, τοϋ ετέρου όντος τοΰ έκ τοΰ άρθρου 
224 παρ. I ΚΠΔ άναβλύζοντος.

5. Καί ότι τό σπουδαιότερον καθήκον, 
κατ’ άντικειμενικήν κρίσιν, έστί κατ’ άρ- 
χήν, τό δεύτερον — ούχί βεβαίως διότι ή
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έκτέλεσις αύτοϋ είναι έξωπλισμένη διά 
τής «ποινικής απειλής» τοϋ άρθρου 224 
παρ. 2 Πν. Κ., άλλα διότι ή έκπλήρωσις 
αύτοϋ σχετίζεται αμέσως προς τήν εϋρυ- 
μον λειτουργίαν τής Ποινικής Δικαιοσύ
νης, ήτις θεωρείται ώς υπάτη Λειτουργία 
έν τή Πεπολιτισμένη Κοινωνία, καθ’ δ άπο- 
τελόϋσα τον κυριώτερον Μηχανισμόν προς 
έξασφάλισιν τής τηρήσεως των Κανόνων 
τής εύρυθμου λειτουργίας τής Ένδικου Τά- 
ξεως, έστι δέ γνωστόν, ώς έχον καθολικήν 
ίσχύν, τό έξ έτέρας, άπόψεως άναπτυχθέν 
αξίωμα των Ρωμαίων «Fiat Justizia et 
Perreat Mundo», είναι, έκτος σο̂ βαράς 
άμφισβητήσεως, δι’ δνπερ δ’ άκριβώς^ λό
γον καί ή πραγμάτωσις αύτοϋ έξωπλίσθη 
διά τής τοιάσδε «ποινικής άπειλής» τοϋ 
άρθρου 224 παρ. 2 Πν. Κ., ώστε, ώς άνω 
έφημεν (παρ. IV, V), ή ύποχρέωσις αυ
τή νά προβαδίζη πάσης άλλης. Λίαν δέ 
δυσχερώς, είναι δυνατόν νά φαντασθή τις 
συγκεκριμένην ύπόθεσιν, καθ’ ήν ή μή 
σημαντικότης αύτής διά τήν Κοινωνίαν 
καί τούς ίδιώτας Διαδίκους νά δίδωσι τήν 
«συμπολιτείαν» προς τήν άπόκρυψιν τοϋ 
Προσώπου τοϋ Πληροφοριοδότου παρά 
τοϋ βεβαρημένου νόμψ διά τής ύποχρεώ- 
σεως τής άποκαλύψεως αύτοϋ ώς έκ τοϋ 
«όμοιοβάθμου» τής σπουδαιότητος των έν 
συγκρούσει ευρισκομένων καθηκόντων κλπ.

6. Διά τήν τοιάνδε δέ, πάντως σπανίαν, 
περίπτωσιν, καθ’ ήν, ύφισταμένης, ώς 
άνω, διά τον βεβαρημένον τή τοιαύτη έκ 
τοϋ άρθρου 224 παρ. ΙΚΠΔ, ύποχρεώσει, 
συγκρούσεως καθηκόντων, ώς έκ τής 
ύπάρξεως, ώς προς τούτον,^έτέράς άντι- 
θέτου περιεχομένου προς έκείνην (224 
παρ. I ΚΠΔ), Νομοθετικής Διατάξεως 
ώς λ.χ. τής τοϋ άρθρου 279 τοϋ Κανονι- 
σμοΰ τής Χωροφυλακής-έφ’ δσον δεν πρό
κειται έπαναληπτέον, περί «μυστικοΰ» κα
τά τό άρθρον 212 παρ. Ιδ ΚΠΔ, διότι τό
τε, ή σύγκρουσις λύεται ύπό τής διατάξεως 
ταύτης —Δημόσιον 'Υπάλληλον, Πολιτι
κόν ή Στρατιωτικόν ή ’Αστυνομικόν Ό ρ- 
γανον, ήθελε γίνει δεκτόν, δτι έν τή In 
Concreto ταύτη υποθέσει, ύφίσταται πρά
γματι ό «ισοζυγισμός» των «τοιώνδε κα
θηκόντων» κλπ. καί συνεπώς, ό ύπόχρεως 
έκέκτητο τό «δικαίωμα τής έπιλογής» 
(Jus Eligendi), όπότερον τούτων έδει νά 
έκπληρώση, κρίνων δ’ εύσυνειδήτως έκλι- 
νεν υπέρ τής μή άποκαλύψεως τοϋ προσώ
που τοϋ «Πληροφοριοδότου», τότε, θά ήτο 
δυνατόν νά καταλήξη ό έλέγχων τάς συγ- 
κεκριμένας ταύτας περιστάσεις, αΐτινες 
ύπηγόρευσαν εις τον δράστην τήν ήν προ- 
έκρινε συμπεριφοράν, Είσαγγελεύς ή Δι
καστής εις τον άποκλεισμόν τοϋ άδίκου 
χαρακτήρος τής πράξεως τοϋ ύπαλλήλου 
κλπ. τούτου (Σχετικώς ίδε καί Μπουρό- 
πουλον, ένθ’ άνωτ. σ. 81, Χωραφάν, αύ- 
τόθι 1958 σ. 175, 1962 σ. 199, Μαγκά- 
κην, αύτόθι σ. 78 έπ., Παπαδάτον, ένθ’ 
άνωτ. σ. 72).

7. Ή  αύτή τής άρσεως τοϋ άδίκου τής 
πράξεως χαρακτήρος «διά τον μή άπο- 
καλύπτοντα τον Πληροφοριοδότην» Δημό
σιον 'Υπάλληλον: Πολιτικόν ή Στρατιωτι
κόν ή ’Αστυνομικόν οίουδήποτε Σώματος, 
προφανώς, προσήκει λύσις, άναβλύζουσα 
έκ ρητών διατάξεων τοϋ τεθειμένου Δι
καίου (Πν. Κ. άρθρα 20, 21), έν τή ύπο- 
θέσει τής ύπάρξεως «παρανόμου (άδίκου) 
δεσμευτικής προσταγής», τής άπαγορευ- 
ούσης τήν άποκάλυψιν τοϋ «Πληροφοριο-

«Ο Δ Α Ι Μ Ο Ν Α Σ »
'Ιστορικό μυθιστόρημα άπό τήν ζωή και 

τον αγώνα τοΰ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ. 
ΜΙΧΑΛΗ ΠΕΡΑΝΘΗ, Άθήναι 1975.

'Ο συγγραφεύς τόσων ώραίων 
μυθιστορημάτων βιογραφιών κ. Μ.
Περάνθης, στον όποιον οφείλουμε 
έπίσης τή γνωστή μυθιστορημα
τική σύνθεση «Σουλιώτες» κατέ
θεσε τώρα τήν πείρα του σ’ ένα 
καινούργιο μνημειώδες έργο πού 
κυκλοφόρησε αύτές τις ήμέρες 
άπό τό «Βιβλιοπωλείου τής Ε 
στίας». Πρόκειται γιά τον «Δαί
μονα» ιστορικό έπίσης μυθιστό
ρημα άφοϋ διαλαμβάνει ολόκληρη 
τήν έποποιΐα τοϋ 1821, καί μαζί 
«μυθιστορηματική βιογραφία», ά- 
φοΰ κεντρικός ήρωας γύρω άπό τον 
όποιον έκτυλίσσονται τά γεγονότα 
παραμένει ένας, ό Όδυσσέας Άν- 
δροΰτσος. Γνωστός γιά τήν έργα- 
τικότητά του, τήν εύσυνειδησία 
του, τις γνώσεις του καί τήν αγά
πη του στον τόπο καί στήν ιστο
ρία του, ό συγγραφέας τής Ε λ 
ληνικής Πεζογραφίας, «έδούλεψε 
πέντε χρόνια γιά νά μάς δώση τήν 
τρίτομη αύτή προσφορά, πού άντι- 
προσωπεύει μία ρωμαλέα καρτα- 
κτηση τών γραμμάτων μας.

Έδούλεψε πρώτα σάν ιστορικός, πέρα άπό τις τυπικές πήγες, ανιχνευ- 
οντας έπιστολές, γνώμες, έγγραφα, διασπαρτες νύξεις, ακόμη και τα̂  ελάχιστα 
ψιχία, πού περιφρόνησε ή έπίσημη ιστορία, καί συνδυάζοντάς τα έφτασε νά 
φωτίση πολυεδρικά έναν τραγικόν ηρώα, τον Όδυσσέα, τό μεγαλύτερο άνά- 
στημα μέσα στις πρωταγωνιστικές προσωπικότητες τής εθνεγερσίας, και 
μαζί έντεχνα σπιλωμένου άπ’ τήν ώργανωμένη συκοφαντία, ώστε άκόμη καί 
σήμερα νά τον συνοδεύη ή έντύπωση και η σκιά τοϋ προδοτη.

Τό τεράστιο αύτό υλικό ό κ. Περάνθης τό κατέστρωσε μέ τήν συγγρα
φική μαεστρία του καί τό άπλωσε στα όρια και τις απαιτήσεις ενός σωστού 
μυθιστορήματος, χωρίς τίποτε νά παραχαράξη άπό τήν άλήθεια, καί χωρίς 
νά παρεμβάλη, δπως στούς «Σουλιώτες» καί φανταστικούς ήρωες. Μάς δίνει 
όλα τά γνωστά καί δευτερεύοντα πρόσωπα τοϋ ’21 άπό τον πολεμικό στίβο 
καί τήν πολιτική ζωή, κι’ όλη τή διαδοχή τών έξελίξεων, μέ έπικές έξάρσεις 
καί σκοτεινές πτώσεις, άπό τό 1821 κι’ ως το 1825. ' Ολες δηλαδη τις πτυ
χές τής περιόδου πού έδρασε σάν πολέμαρχος καί πολιτικός 6 Άνδροϋτσος, 
καλύπτονας όλο τό μέγα γεγονός τής έθνεγερσίας. "Ολα τά πρόσωπα τοπο
θετούνται στο σωστό ΰψος τους οί σκουριές άποξέονται, ή πραγματικότητα 
άποσυσκοτίζεται καί μές άπό τό συγκλονιστικό μωσαϊκό τοΰ ’Αγώνα άστρά- 
φτει πάμφωτη ή θεσπέσια καί άνεπανάληπτη ήγετική μορφή ένός μεγαλουρ
γού Όδυσσέα.

Πέρα ώστόσο άπό τήν ιστορική αύτή δικαίωση, 150 χρόνια άκριβώς 
μετά τήν άποτρόπαιη δολοφονία τοϋ Άνδρούτσου, ό «Δαίμονας» άποτελεΐ 
παραλλήλως ένα κείμενο συναρπαστικής γλαφυρότητας, μ’ ένα άπαράμιλλο 
γλωσσικό ΰφος καί μιά στιβαρή διηγηματική δύναμη, όπου έναλλάσσονται 
ή οργή, ή συγκίνηση, ή έξαρση καί ή δραματικότατα.

« Ε Π Ι Τ Υ Μ Β Ι Ο  ΣΤΗ ΒΙ Α»
Κύπρος, άδικοπυρπολημένο νη σί. ΣΗΦΗ ΚΟΛΛΙΑ, Λευκωσία 1974 .

Εμπνευσμένο άπό τον ήρωικό άγώνα τοΰ Κυπριακού Ελληνισμού.
Ό  συγγραφέας μέ έντονη ποιητική έκφραση μάς δίνει συγκλονιστικές 

εικόνες τοΰ Κυπριακού δράματος καί καυτηριάζει τούς ύπαιτίους.
Γραμμένο άπό μία άναγνωρισμένη προσωπικότητα τών γραμμάτων, 

άποτελεΐ άνεκτίμητη προσφορά στήν Κυπριακή ύπόθεση.
Τήν εξαίρετη εργασία τοΰ συγγραφέα συμπληρώνουν τά θαυμάσια σχέ

δια τών Τ. Τζανετέα, Μ. Νικολακάκου, I. Σφαέλου καί Μαρίας Βάλκου.
Τό βιβλίο είναι άφιερωμένο στον Μακ. ’Αρχιεπίσκοπο καί Εθνάρχη τής 

Κύπρου κ. Μακάριο.
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δότου», συντρεχουσών, ώς είκός των νο
μίμων, προϋποθέσεων διά τήν «In Con
crete») περίπτωσιν (Π. Κ. 21) (Σχετικώς 
ίδε Μπουρόπουλον ένθ’ άνωτ. ύπ’" άρθρ! 
21 σ. 58 έπ. Καρανίκαν, Έγχειρίδιον Α', 
I960 παρ. 11 11 2 σ. 90 έπ. Χωραφάν, 
ένθ’ άνωτ. 1958 σ. 164 έπ. 1962 παρ. 56 
σ. 187 έπ. Μαγκάκην, αύτόθι παρ. 10 σ. 
93 έπ., Παπαδάτον, αύτόθι, σελ. 97 έπ .).

8. Εαν όμως άντί Νομοθετικής Διατά- 
ξεως η Παρανόμου Δεσμευτικής Προστα
γής άπαγορευούσης τήν άποκάλυψιν τοϋ 
((Πληροφοριοδότου» τούτου, ύπάρχη, τυ
χόν ύπό τύπον «οδηγίας» Γενική Ύτϊηρε- 
σιακή (εγκύκλιος) Διαταγή, έπιβάλλου- 
σα «In Abstracto» τήν τοιάνδε ύποχρέω- 
σιν εις τον Δημόσιον Υπάλληλον: Πολι
τικόν, Στρατιωτικόν, ή * Αστυνομικόν 
κλπ. αί δέ In Concreto περιστάσεις καί τά 
ίσης άξίας καί σπουδαιότητος έν συγκρού- 
σει ευρισκόμενα καθήκοντα, συνηγορώσιν 
υπέρ τής^ήν ό Δράστης προέκρινε λύσεως 
τής μη αποκαλύψεως τοϋ «Πληροφοριο
δότου», τότε, ο ελεγχων τήν συνδρομήν 
των τοιώνδε περιστάσεων Δικαστής ή 
Είσαγγελεύς θά ήδύνατο νά καταλήξη εις 
τήν απαλλαγήν τοϋ 'Υπαιτίου λόγω «άπο-

κλεισμοΰ τοϋ καταλογισμού» αύτοΰ ώς έκ 
τής «ψυχικής πιέσεως» ύφ’ ήν εύρέθη ένε- 
κεν τής, ώς πρόσθεν, μή δεσμευτικής, ό
μως Διαταγής (λίαν δυσχερές είναι' δυ
νατόν ν' άντιληφθή τις «De Lege Lata» 
/ιαρ ήμϊν τήν τοιαύτην «γενικήν» ύπό 
τύπον (γενικών) 'Οδηγιών, Εγκυκλίων, 
Εσωτερικών Κανονισμών κλπ., «άδικον 

δεσμευτικήν διαταγήνοίδία έν τή άπασχο- 
λούση ήμας υποθέσει, τοσοΰτο μάλλον, 
όσον ή «παράνομος δεσμευτική διαταγή» 

απο άποψεως «κατασκευής» (Stru-ουσα
cture), καθ’ έαυτήν, «μία άντίφασι ς» 
(E"n wMerspruch) έν τή Ένδίκω Τάξει, 
δέν γίνεται καθολικώς δεκτή έν τή' Διεθνεϊ 
^Επιστήμη τοϋ Ποινικού Δικαίου ώς λόγος 
άρσεως τοϋ — αντικειμενικούς «De Lege 
Ferenda», κατα τήν άρχουσαν Δόξαν, 
άλλωστε, ύφισταμένου — άδικου, άλλ’ 
απλώς τοϋ άποκλεισμοϋ τοϋ ένοχου τής 
πράςεως τοϋ Δράστου χαρακτήρας (Schul- 
dauschlies — Sungsgrund): Ούτω Mez- 
ger, Studienbuch 1)1952 eit, παρ. 45 
σ. 109 έπ., Schonke — Schroder, Stra- 
fgesetzbuch, cit παρ. 51 Vorb III 4 6.293 
έπ. καί 1970 Vorb 5β σελ. 421, Maurach 
Strafrecht A]1954 cit παρ. 31 12 σ. 305

έπ. Nagler έν Le"pz“ger Kommentar II 
1951 σ. 376)7 Liszt — Schmidt, Lehr- 
buch des Deutshen Strafrechts, 1932 
σ. 210, Bouzat, Traite de Droit’PenaT 
1951 )54, άρ. 256, 257 σ. 209 έπ., Γεωρ- 
γάκην, Ποιν. Δίκαιον, Γεν. Μέρος τεϋνο' 
I 1958 σ. 240 επ. Παπαδάτον. τό Πρό
βλημα τής Ιεραρχικής Προσταγής Cit ένθ’ 
ανωτ. Βλέπε, όμως, καί Κωστήν — Μπου
ρόπουλον,, Έρμ. Ποινικού Νόμου Α)1926 
παρ. 209 σ. 366 σημ. 3. διά τό προ τοϋ 
Ποιν. Κώδικος ήμέτερον δίκαιον, έ-ι δέ 
Στάϊκον, Έρμ. Έλλ. Ποιν. Κωδ. Α)1953 
υπ’ άρθρ. 21 σ. 226 καί Τούσην-Γεωργίου 
Ποιν. Κώδις Α)1958 Cit ύπ’ άρθρ. 21 σ. 
52 καί εκδ. γ τόμ. Α]1967 ύπ’ άρθρ. 21 
σελ. 87 έπ. δεχομένους ύπό τό Κράτος τοϋ 
Νέου Ποινικού Δικαίου ήμών τήν «εύρεΐαν 
έννοιαν» τής δεσμευτικής διαταγής «περι
λαμβάνοντας έν αύτή τάς οδηγίας, ’Εγκυ
κλίους κλπ.», προκειμένου περί πράξεων 
άναγομένων εις τόν κύκλον τής άρμοδιό- 
τητος τοϋ Προστάξαντος καί εις τά Καθή
κον ,α ,ής I  πηρεσιας τού Προστατευο- 
μένου)» περί τοϋ πρακτέου (Άναλόγως 
βλ. Μπουρόπουλον αύτόθι σ. 81)2 Χωρα
φάν, όρ. Cit. 1958 παρ. 44 11 Α σελ.

Συνέχεια έκ τής σελίδος 71 *  Η ΧΩΡΟ Φ ΥΛΑΚΗ  ΤΗ
σταντϊνος Σκούρας, ό όποιος μάς σννώδευσε μέχοι τήν 
πλατεία τοϋ χωρίου, έπιμένοντας νά σταματήσωμε κά
που νά ξεκουραστούμε, και νά γνωριστούμε μέ όσους 
κατοίκους θά συναντούσαμε εκείνη τήν ώρα. ’Άστοχη  
θά μάς πήτε ή άρνησί μας, άλ.λά ωστόσο άναγκαία 
«κατά συνθήκην». Ό  δρόμος γιά τό Μολυβδοσκέπαστο 
ήταν ακόμη μακρύς καί ό καιρός απειλητικός. ’Υπήρ
χε κίνδυνος νά αποκλειστούμε σε κάποιο ερημικό κα- 
ταρράχι καθώς από τήν κορυφή τής Νεμέρσκας κατη
φόριζαν κάτι μεγάλ.α τόπια καταχνιάς. . . Στο Βασι
λικό αφήνομε τό αυτοκίνητο χαμηλ.ά στον δρόμο, άνη- 
φοριζομε βιαστικοί, καί πραγματοποιούμε ένα εΰλα- 
βικό προσκύνημα στο σπίτι όπου γεννήθηκε ό αείμνη
στος Οικουμενικός Πατριάρχης Άθηναγόρας. Μερι
κοί κάτοικοι πού αγνοούν ποιοι είμαστε, παρακολου
θούν επίμονα τήν βιαστική κίνησί μας. Στο σπίτι, ό
που υπάρχουν ανεκτίμητα κειμήλια, κατοικεί ολομό
ναχη ή σεβάσμια δέσποινα Πολυξένη Χα Γεωργίου 
Σπυρου, οπότε. . . . . . .  ’Εμείς εδώ είμαστε ένα μέ τήν
Χωροφυλ,ακή καί τήν βοηθάμε όσο μπορούμε. . .» Οά 
μάς πούν αργότερα στήν πλατεία τοϋ χωριού όταν άνα- 
φέραμε τό συμβάν. Μετά τό Βασιλικό, ό δρόμος σκαο- 
φαλ.ώνει άνηφορίζοντας σε μιά δασωμένη βουνοπλα
γιά. ’Από τόν φυσικό αυτό εξώστη, έχομε μιά μοναδική 
θέα προς τόν κάμπο τής Κονίτσης. Άποθαυμάζομε τά 
δύο μεγάλ.α ποτάμια, τόν Βοίδομάτη καί τόν Άώ ο, κα
θώς τόν διασχίζουν μέ άντικρυστούς μαιανδρισμούς.
’Από ψηλ,ά φαντάζουν σάν ένα ύπερφυσικό Γιαννιώτικο 
ασημένιο περιδέραιο, δεμένο από τά ψηλά βουνά τοϋ Πά- 
πιγκου και τής Γκαμήλ,ας, πού άχνοφαίνονται στο βά
θος. Ό  δρόμος χαμηλώνει καθώς κυλάει κατά τόν 
κάμπο. Σέ λόγο περνάμε από τό ιστορικό Χάνι Μπου- 
ραζάνι. Μιά γραφική τοποθεσία ακουμπισμένη στις 
όχβες τού Αώου πού πλημμυρίζεται από αιωνόβια 
δέντρα. Πάνω από τό ποτάμι περνάει μιά μεγάλ,η γέ
φυρα. Χαιρετάμε τούς Στρατιώτες φρουρούς καί άνη- 
φορίζομε προς τό Μολυβδοσκέπαστο. Ύστερα από 
μιά διαδρομή ανάμεσα από συνεχόμενες λαγκαδιές, τό
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_ ^ κ̂ “ος, ^ α^ανταρίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδοος 
του υ.Φ.Χ. Ιωαννίνων: «Πρέπει νά γίνη γνωστόν εις τό εύ- 
ρυ ιερόν κοινόν τό θετικόν έργον τό όποιον προσφέρει ή Χω
ροφυλακή εις την δημιουργίαν συνθηκών διά μίαν άπερίσπα- 
στον ττροοδον των άτόμων».

αντικρυςομε σκαρφαλ,ωμένο σέ μιά βουνοπλ.αγιά. Χα- 
μήλα στους προποδες βρίσκεται ή Σταυροπηγιακή 
Μονή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, χτισμένη από 
τον αυτοκρατορα Κωνσταντίνο Πωγωνάτο τό 672. 
'Εδώ στα σκοτεινά χρόνια τής Τουρκοκρατίας τά 
Ελλ,ηνοπουλα τής ’Ηπείρου έπαιρναν τήν Σχολ.ική 

μορφωσι μα^ι με τήν ’Εθνική μετάλ.ηψι, από σεβά
σμιους δασκάλωυς—θεματοφύλ.ακες των ’Οσίων καί 
Ιερών τοϋ Γένους. Τό Μολ.υβδοσκέπαστο είναι ένα 

μικρό χωρίο που απεχει 300 περίπου μέτρα από τήν



174]5 καί 54 1 σ. 210 έπ. καί 1962 παρ. 
57 11 Α. σ. 199 καί 751 σ. 242, έτι δέ 
Μαγκάκην, ένθ’ άνωτ., σελ. 174 έπ. καί 
158 έπ.).

VIII.—1. Έάν πάντα ταϋτα έξετέθηκαν 
έπαρκώς διεξοδικώς διά την ΰπαρξιν ή μή 
«ποινικής ευθύνης» των ώς εϊρηται Προ
σώπων επί ψευδορκία κλπ. έν τή περί ής 
εΐρηται περιπτώσει τής άποκρύψεως τοϋ 
«Πληροφοριοδότου)) δεν θά πρέπει νά μή 
έξετάση τις διά βραχυτάτων, έστω, καί τό 
θέμα «των έννόμων συνεπειών» καί τής 
«άποδεικτικής άξίας» τής τοιάσδε Μαρτυ
ρίας αυτών διά την δικαζομένην ύπόθεσιν 
κλπ.

2. Βεβαίως, έάν ό Μάρτυς ούτος Δημό
σιος 'Υπάλληλος κλπ. άποκαλύψη επί 
Δικαστηρίω ή κατά την Προδικασίαν, 
έν τή Καταθέσει του τον Πληροφοριοδότην, 
παρά τήν ΰπαρξιν Διατάξεως ή οίασδή- 
ποτε φύσεως Διαταγής άπαγορευούσης 
τοϋτο, έφ’ δσον, ώς έν τοϊς άνω -πλέον ή 
άπαξ έρρέθη, δέν άποτελή έν τή In Con- 
crelo υποθέσει τό «πρόσωπον» τοϋ Πλη
ροφοριοδότου διπλωματικόν ή στρατιω

τικόν μυστικόν ή τοιοϋτον άφορών εις τήν 
άσφάλειαν τοϋ Κράτους κατά τό άρθρον 
212 παρ. Ιδ ΚΠΔ, δέν ύφίσταται άκυρό- 
της τις καί δή άπόλυτος τής Προδικασίας 
ή τής έπ’ Άκροατηρίω Διαδικασίας.

3. ’Αλλά καί έάν δέν θά λάβη χώραν ύπό 
τοϋ Μάρτυρος τούτου ή έν τή Προδικασία 
ή έν τή ’Ακροαματική Διαδικασία άποκά- 
λυψις τού «Πληροφοριοδότου» έφ’ δσον, 
έννοεΐται, αύθις έν τή In Concreto υπο
θέσει, τοϋτο άποτελή «μυστικόν)) τοϋ άρ
θρου 212 παρ. Ιδ ΚΠΔ —παρά τάς έπα- 
νειλημμένας προς τοϋτο έρωτήσεις καί 
υπομνήσεις περί τής τοιάσδε ύποχρεω- 
σεώς του ύπό τοϋ Άνακτίνοντος ή τοϋ 
Διευθύνοντος τήν Διαδικασίαν, τοϋ Είσαγ- 
γελέως καί τών Διαδίκων, άνεξαρτήτως τής 
ύπάρξεως ή μή τής ποινικής αύτοΰ εύθύ- 
νης έπί ψευδορκία κλπ., κατά τά έν τοϊς 
άνω (παράγρ. I—VII) έκτεθέντα, πάλιν 
ούδεμία άκυρότης γεννάται διά τήν Προ
δικασίαν ή τήν έπ’ Άκροατηρίω Διαδι
κασίαν.

4. ’Απομένει δ’ οΰτω πλέον, τέλος μό
νον προς έρευναν τις ή άξια τής τοιάσδε

«έλλειποϋς» κατά τό πρόσωπον τοϋ «Πλη
ροφοριοδότου» Μαρτυρικής Καταθέσεως: 
Κατά τον έν άρθρω 177 ΚΠΔ διαγραφό- 
μενον κανόνα τής «ήθικής άποδείξεως» ή 
στάθμισις αύτής άφίεται άπολύτως εις τήν 
«διακριτικήν έξουσίαν» τοϋ Δικαστοΰ, 6- 
στις θά έκτιμήση ταύτην κατ’ έλευθέραν 
συνείδησιν, άποδεχόμενος ή μή ταύτην 
άναλόγως: άν έπικουρήται ή μή κατά το 
περιεχόμενόν της ύφ’ έτέρων ’Αποδεικτι
κών Μέσων, τοϋ Δικαστοΰ αείποτε έχον- 
τος προ οφθαλμών, δτι είναι δυνατόν, ύπό 
τήν Κατάθεσιν ταύτην τοϋ Μάρτυρος, 
τήν μή πλήρη, κατά τό πρόσωπον τοϋ 
Πληροφοριοδότου, νά ύποκρύπτηται κα
κοβουλία καί ψευδολογία ή καί ασυνείδη
τος έτι άνακριβολογία (βλ. αύθις, Alimena 
Op. Loc. Cit), δυναμένη νά όδηγήση εις 
τήν δικαστικήν πλάνην, καθ’ δσον ή άν- 
θρωπίνη ψυχή είναι σχεδόν αείποτε άνε- 
ξιχνίαστος (περί ταύτης βλ. Κορφιάτην, 
Τό κατ’ ’Εξακολούθησιν ’Έγκλημα, 1950] 
1951, σελ. 147 σημ. 3).

ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
μεθοριακή γραμμή. ’Αδιαφορώντας για το ψιλό ανε
μόβροχο πού μαστιγώνει τά πρόσωπά μας, μενομε 
για λίγες στιγμές εκστατικοί και αγκαλιάζομε με τό 
βλέμμα τό γύρω γραφικό τοπίο. Στο βάθος τής λαγ
καδιάς, ψηλότερα ή χαμηλότερα, πρέπει νά βρίσκεται 
τής Πατρίδος ή άκρη. . . ’Αλήθεια γιατί δ αέρας εδώ 
άντί νά παγώνη φέρνει στα στήθια μιά γλυκειά ζεστα
σιά; Καταποντισμένοι μέσα σε μιά ψυχική τρικυμία 
ούτε που καταλάβαμε πώς βρέθηκε δίπλα μας δ γέ
ροντας χωρικός. Καθώς είχε άκουμπήσει στο χοντρό 
ραβδί τυλιγμένος μέσα στήν κάπα τον, έμοιαζε μέ 
αρχαϊκή μορφή πού ξεπήδησε από τήν σκιά κάποιον 
ονείρου. Μάς καλωσορίζει μέ τον γνώριμο ζεστό Η 
πειρωτικό τρόπο, καί τον αντιχαιρετάμε μέ βαθύ σε
βασμό. "Υστερα κατηφορίζομε δλοι μαζί από ένα στε
νό δρομάκι. Πού καί ποϋ σταματάμε γιά νά μάς δεί- 
ξη τήν περιοχή. Τον ρωτάμε ποϋ πέφτουν τά σύνορα. 
Τό ροζιασμένο μπαστούνι τρέμει μαζί μέ τήν φωνή του 
καθώς μάς λέει: «. . .’Εκείνη ή ράχη από δώθε μεριά 
είναι δική μας. . . Καί τό χαμηλό διάσελο ζερβώτερα 
δικό μας είναι. . . Καί εκείνα τά δασειά πλατάνια πίσω 
από τό γούπατο. . . "Οχι. . . Οχι πίσω απο τα όρθια 
κοτρώνια. . . ’Εδώθε. . . Τά άλλα πέφτουνε στήν άλ
λη μεριά. . .».

Λόγια αξέχαστα πού δημιουργούν μύριες σκέψεις 
καθώς χαράζονται τούτες οί γραμμές ώρα νυχτερινή, 
μέ φόντο τις πανύψηλες καί ολοσκότεινες ’Αθηναϊκές 
πολυκατοικίες «πού θαρρείς τ’ αστέρια φιλούνε. . .» 
Τούτη τήν ώρα δ καθένας βρίσκεται στο γνώριμο πό
στο του. ’Άλλος στο ρετιρέ τής πολυκατοικίας μέσα στο 
ζεστό κρεββάτι του, καί άλλος στις ανεμοδαρμένες προ
φυλακές τοϋ ’Έθνους ξάγρυπνος. ”Ετσι είναι. Θυρωροί 
ελέγχουν τις πολυκατοικίες καί άγρυπνοι φρουροί τά 
σύνορα. Οί πρώτοι γιά τήν έξνπηρέτησι ενοίκων, καί οί 
δεύτεροι γιά τήν ασφάλεια καί ανεξαρτησία δικαίων 
καί άδίκοον. Οί πολυκατοικίες κοιμούνται ήσυχες καί 
χωρίς άγρυπνους θυρωρούς. Οί παραμεθόριες όμως 
περιοχές τό θεωρούν άδιαν07]το δτι μπορούν νά ζήσουν

ούτε καί μιά νύχτα χωρίς τούς λεβέντες Έθνοφρου 
ρούς. . .

Θά μάς μείνη άλησμόνητη καί μιά άλλη άκόμη σκη
νή πού είδαμε στο ηρωικό Μολυβδοσκεπαστο. Μέσα σ 
ένα Καφενείο βρίσκομε συγκεντρωμένη μιά μεγάλη 
συντροφιά. Τήν άποτελοϋν ό Παπάς, δ Δάσκαλος, ο 
Αστυνόμος, ένας Ύπολοχαγός, δύο Χωροφυλακές, και 
μερικοί άκόμη κάτοικοι. "Ολοι μαζί μοιάζουν με μια 
πολυπρόσωπη καί ήσυχη οικογένεια. Συζητάνε, αστει
εύονται, χαμογελούν μεταξύ τους. Μάς το είπαν πριν 
αποχωριστούμε δ Διοικητής τοϋ Σταθμού ’Ενωμοτάρ
χης κ. Νικ. Παπαρούνης, καί δ δάσκαλος κ. ’Απόστο
λος Ριστάνης: Στο Μολυβδοσκεπαστο, αλλά καί σ’ 
δλα τά χωριά τής ’Ηπείρου, ή ζωή κυλάει ειρηνικά 
μέσα σέ μία πατροπαράδοτη συναδέλφωσι μεταξύ 
κατοίκων καί εκπροσώπων τοϋ Κράτους. ’Εδώ οί Αρ
χές δέν ασκούν στερεότυπα υπηρεσιακά καθήκοντα, 
αλλά ένα υψηλότατο κοινωνικό λειτούργημα. Πριν μπού
με στο αυτοκίνητο αποχαιρετάμε τούς άκριτες μας με 
εγκαρδιότητα καί συγκίνησι. Ψηλά απο την κορυφή 
τοϋ χωριού, άπό τον Σταθμό Χωρ]κής, λίγα μέτρα 
άπό τής Πατρίδος τήν άκρη, δ σκοπός Χωροφύλαξ 
άνεβασμένος σ’ ένα περβάζι τής αυλής, μάς κατευο
δώνει στέλνοντας τον χαιρετισμό του με υψωμένο 
χέρι. Δίπλα του σ’ ένα ψηλό κοντάρι κυματίζει περή
φανα ή 'Ελληνική Σημαία. . . ’Ασύλληπτη η στιγμή. . ■ 
Κατηφορίζομε, ενώ στήν σκεψι μας είναι αποτυπω
μένη ή ίδια εικόνα! Τά σύνορα. . .  Το ομορφο ακριτικο 
χωριό. . . Οί κάτοικοι. . . 'Ο Σταθμός Χωροφυλακής 
καί δ άγέρωχος σκοπός Χωροφύλαξ δίπλα απο την 
Σημαία. 'Ηρωική Χωροφυλακή πόσο μάς κάνεις περή
φανους τούτες τις ώρες. . . Τιμή μας να σε υπηρετούμε 
παντού σ’ δλη τή Χώρα. . . Γιατί παντού σημαδεύουν 
τό ιστορικό σου πέρασμα αγώνες καί θυσίες 142 ετών, 
καί χιλιάδες τάφοι ήρωϊκίόν άγωνιστών. . .

ΤΟ Β Μ Ε Ρ Ο Σ
εις τό έ π ό μ ε ν ο ν  τ ε ΰ χ ο ς
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Ο συμπαθής αυτός «όμιλος» των έπτά 
τριφερών ύπάρξεων τής φωτογραφίας μας 
δέν προέρχεται από καμμιά ειδική Σχολή 
Χοροϋ,Μαννεκέν ή Τέχνης. Οί υπέροχες 
αυτές κοπέλλες αποτελούν μέλη τού έπι- 
λέκτου Αστυνομικού Σώματος τής Ν. 
Υόρκης καί υποβάλλονται σέ ένταντική 

καθημερινή έκπαίδευσι, γιά νά έπιτύχουν 
στό άκανθώδες καί πολυσχιδές έργο τους. 
Ή  προπόνησί τους είναι καθημερινή καί 
συνίστατα^ σέ άσκήσεις σκοποβολής, 
τρέξιμο, ζίου—ζίτσου, καράτε καί άλλες 
σκληρές...ανδρικές ένασχολήσεις. Καί 
οί έπτά, λοιπόν....ποζάτες τής φωτογρα
φίας μας είναι ύπέροχες καί άς κρατούν 
πιστόλι. Τό λέει ή καρδιά τους!!

ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Η γραφική μορφή τού «σταθερού», άλλα καί 
κινητού «τροχαίου» τείνει νά έκλειψη άπό τό βάθρο 
του στις περισσότερες εύρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Τό άόρατο όμως, μάτι τών άστυνομικών είναι 
«παντού καί πάντοτε» παρόν. 'Απτό παράδειγμα ή 
έπιβλητική όθόνη μεγάλης τηλεοράσεως, πού είναι... 
«στημένη» στήν όροφή ένός γιγαντιαίου κτιρίου 
Γερμανικής πόλεως, άπ’ όπου έπισκοπεΐ καί έποπτεύει 
πολυσύχναστη «Άούτομπαν» σέ ώρα αιχμής. Ή  
όλη κίνησις...εικονογραφείται λεπτομερώς στό με
γάλο «καντράν» τής τηλεοράσεως πού εύρίσκεται 
στά κεντρικά γραφεία τής Τροχαίας καί έτσι κανείς 
παραβάτης δέν είναι δυνατόν νά διαφύγη τήν 
ρομφαίαν τού Νόμου.
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ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΠΡΩ Ι ΜΟΣ ΜΠΟΜΠΥ

Τό ίνδαλμα τής ζωής καί 
ό άσίγαστος πόθος τού μι
κρού ΆγγλουΜάρκ -Ούώτ- 
τς είναι νά γίνη «Μπόμπυ», 
δηλαδή Λονδρέζος άστυ- 
νομικός μέ κράνος, γκλόπ, 
σφυρίχτρα καί τά.,.συμ- 
παρομαρτοΰντα. Ό  μικρός, 
λοιπόν, Μάρκ έξεδήλωνε 
πάντοτε καί σέ κάθε 
περίπτωσι τόση άγάπη καί 
θαυμασμό πρός τούς ’Αστυ
νομικούς, ώστε ή μητέρα 
του έσκέφθη νά γνωστο- 
ποιήση τά αισθήματα τού 
γιου της στόν ’Αστυνόμο 
τής περιφέρειας της. "Υστε
ρα άπό όλα αύτά καί πρός 
ίκανοποίησιν τής έπιθυμίας 
του, ό τριετής μόλιςΜάρκ, 
παρελήφθη άπό περιπολι
κό τής ’Αμέσου Έπεμβά- 
σεως γιά μιά όλόκληρη ήμε
ρα καί έτσι. .«ένεσωματώθη» 
στό πλήρωμά του, μέ τό 
όποιο καί ...έξετέλεσε όλες 
τις περιπολίες. Στήν φω
τογραφία μας ό Λονδρέζος 
«μπόμπιρας», σάν πρώιμος 
«μπόμπυ», μέ κράνος καί 
άστυνομική ράβδο......
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ΜΕΤΑΤΑΞΙΣ.. .  ΜΑΝΕΚΕΝ

Τό έπάγγελμα τοϋ ’Αστυνομικού είναι 
δυνατός μαγνήτης γιά τό λεγόμενο, κατ’ 
ευφημισμόν στήν έποχή μας, «άσθενές 
φϋλον», του όποιου τά ενδιαφέροντα δέν 
έξαντλοϋνται πλέον μεταξύ κουζίνας καί 
γκαρνταρόμπας άλλα καθημερινώς δια
φοροποιούνται έπί τώ__ δυναμικώτερον.

Σέ ώρισμένες μάλιστα περιπτώσεις γυ
ναίκες μέ παγκόσμιο προβολή έγκατέλει- 
ψαν τήν δημοσιότητα καί τά προσοδοφό
ρα έπαγγέλματά τους, γιά νά γίνουν 
’Αστυνομικοί.

Στήν φωτογραφία μιΰίς ή διάσημη καί 
παλαίμαχος Γαλλίδα μαννεκέν, Τζίλ 
Λανβέν, πού έγκατέλειψε τό...πικάντικο 
καί κοκέττικο έπάγγελμάτης, γιά νά γίνη 
Άστυνομικίνα, ποζάρει μέ στολή καί 
έξάρτησι, καθ’ ήν στιγμήν «γράφει» ένα 
άντικανονικώς παρκαρισμένο αύτοκίνητο. 
«Τίποτε δέν άλλαξε στήν ζωή μου» δή
λωσε ή Τζίλ, «απλώς πρώτα μοίραζα αύ- 
τόγραφα, ένώ τώρα μοιράζω κλήσεις».....

ΛΓΚΛΘ Λ ΚΡΙΣΤΙ

Μισός αιώνας 
αστυνομικού 
διηγήματος

Ποιος θά φανταζόταν, βλέποντας αυ
τήν τήν όγδοηκοντούτιδα, δειλή, κοκέτα 
καί διακριτική (ποτέ δέν δέχθηκε νά έμ- 
φανισθή στήν τηλεόρασι) στό σπιτάκι 
της στό Ούάλλινγκφορδ, κοντά στήν 
’Οξφόρδη, ότι πρόκειται γιά τήν κάτοχο 
τοϋ παγκοσμίου ρεκόρ τής φιλολογίας; 
Σχεδόν δέν δέχεται έπισκέπτες. Ό  λόρδος 
Σνόουντον χρειάσθηκε νά παλαίψη πολύ 
καιρό καί νά χρησιμοποιήση καί τις πιό 
διακεκριμένες γνωριμίες του, γιά νά 
τήν πείση νά ποζάρη γιά ένα λεπτό.

'Η συγγραφέας μοιάζει μέ μιά άπό τις 
ήρωΐδες της: βυθίζεται σέ ώρες σιωπής, 
έχει στιγμές πού άφαιρεΐται, άποπνέει ά
ρωμα ξηραμένων λουλουδιών, περιτρι
γυρίζεται άπό ποτηράκια τού τσέρρυ, χω
μένη σέ ντεμοντέ ταγιέρ άλλά πάντα έτοι
μη γιά φοβερή αυτοσυγκέντρωσή Στά βι
βλία της έχει έξοντώσει έκατοντάδες άν- 
δρες καί γυναικόπαιδα. ’Αλλά τό συνεχί
ζει, μέ τό χαρακτηριστικό βρεταννικό 
φλέγμα της.

Έ χει πάντα ένα έγκλημα κατά νοΰ. 
Σέ τέτοιο σημείο, πού ό άνδρας της, ό 
άρχαιολόγος σέρ Μάξ Μαλλόουαν, δη
λώνει μέ κάποιο χιούμορ:

«Άν κάποια μέρα σταματήση νά γρά- 
φη. θά γίνω πολύ προσεχτικός: έχει τόσο 
συνηθίσει νά σκοτώνη άνθρώπους!».

Τό έξοχικό της σπίτι, κοντά στόν πύρ
γο τού Ούΐνδσωρ, είναι ιδανικό ντεκόρ 
γιά έγκληματική περιπέτεια. Τό όνομά 
του «Χειμωνιάτικο ρυάκι» είναι μιά μι
κρή ύπόσχεσι άνατριχίλας καί ή πελού
ζα του κατεβαίνει μαλακά μέχρι τόν Τά
μεση πού ώς γνωστόν είναι μουντός.

’Ασύγκριτη Άγκάθα! ’Ολύμπια βασί
λισσα τού διεθνούς μπέστ σέλλερ, όπως 
άλλοτε ή γηραιά βασίλισσα Βικτωρία τής 
Αυτοκρατορίας τών ’Ινδιών, στέκεται πί
σω άπό τόν χρόνο, τή μόδα, τις κρίσεις. 
Στά 84 χρόνια της, είναι περισσότερο άπό 
ποτέ στό προσκήνιο. Καί μετά μισό αιώνα 
συνεχών έπιτυχιών. Τά γραφτά της δί
νουν τόν ένα μετά τόν άλλο τούς τίτλους 
τών άφισσών στό σινεμά, στό θέατρο, στις 
λαϊκές έκδόσεις.

Καί ή σημερινή νεολαία άκόμα άνα- 
ζητά τήν φρίκη τών συγκινήσεων συν
τροφιά μέ τήν Άγκάθα Μαλλόουαν—γνω
στότερη μέ τό όνομα Άγκάθα Κρίστι— 
αύτήν τήν γοητευτική γηραιά δέσποινα 
μέ τά αιματόβρεχτα χέρια, πού τό έργο 
της περνάει τήν περίοδο μιας νέας νεό- 
τητος.

Καί ταυτόχρονα μιας άνευ προηγου
μένου άναγνωρίσεως μιά καί πριν λίγο 
καιρό στό Λονδίνο όλόκληρη ή βασι
λική οικογένεια παρέστη στήν πρεμιέρα 
τού φιλμ «Φόνος στό έξπρές Όριάν» (μιά 
υπερπαραγωγή, σπινθηροβόλα, βασισμέ
νη στό όμώνυμο πασίγνωστο μυθιστόρη
μα), μετατρέποντας έτσι τήν βραδυά σέ 
θρίαμβο τής Άγκάθα Κρίστι. Μιά άκόμα 
Άγκάθα Κρίστι, «Τό άνάκλιντρο μέ τήν 
κούνια», θά κυκλοφορήση σέ 100.000 
τούλάχιστον άντίτυπα, χώρια άπό τις έκ- 
δόσεις πολυτελείας καί τις άλλες λαϊκές 
έκδόσεις, σέ πείσμα τής πτώσεως τής 
δημοτικότητος τοϋ άστυνομικοΰ μυθι
στορήματος. Ή  Άγγλίδα μυθιστοριογρά- 
φος αύξάνει συνεχώς τό τιράζ τών βιβλίων 
της, άντίθετα άπ’ 6,τι κάνουν όλοι οί άλ
λοι «άστυνομικοί» συγγραφείς.

Είναι σήμερα ή πιό διαβαζόμενη έν 
ζωή συγγραφεύς καί μέ τις περισσότερες 
μεταφράσεις σ’ όλο τόν κόσμο.

Οί έκδοτες της ύπολογίζουν ότι μέσα 
σέ 55 χρόνια (τό πρώτο της βιβλίο «Ή 
μυστηριώδης ύπόθεσις Στήλ» (χρονολο
γείται άπό τό 1920) έχουν τυπωθή πάνω 
άπό ένα δισεκατομμύριο τόμοι μέ τήν 
υπογραφή της. Μιά πρόσφατη στατιστική 
τής Ούνέσκο τοποθετεί στήν τρίτη σειρά 
τήν Άγκάθα Κρίστι όσον άφορά τόν 
άριθμό τών μεταφράσεων, μετά τόν Τολ- 
στόϊ καί μπροστά άπό τόν ’Ιούλιο Βέρν 
καί τόν Μπαλζάκ! Είναι κάτοχος τοϋ 
παγκοσμίου ρεκόρ θεατρικής διασκευής, 
άφοϋ τό θεατρικό έργο πού βασίζεται στό 
βιβλίο της «'Η ποντικοπαγίδα» παίζεται 
χωρίς διακοπή στό Λονδίνο έπί 25 χρό
νια!
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1. Λατρεία _διαφόρων αγρίων λαών, άλλα καί μορφή δια
στροφής (τό πρώτο γράμμα είναι Φ καί τό πέμπτο X).
, , - ' ^ίεγαλο μέρος τών πόρων του κράτους αύτοϋ προέρχονται 
α-.ο ιθ πε ιρελαιο  ̂ Οικισμός τής Βενετίας, φημισμένος για 
την καλλιτεχνική ύαλουργία του.

3- Στενες ταινίες — ’Αριθμητικό επίρρημα.
Λιμάνι τοΰ Ατλαντικού, ή πρωτεύουσα τής Σενεγάλης 

(το τέταρτο^ γράμμα είναι Κ καί τό τελευταίο Ρ). — Τα καμώ
ματά της τά βλέπει ή. . .μέρα καί γέλα.

5. Ο πληθυντικός άρθρου — Τέτοιο νόσημα είναι καί ό 
ίκτερος.

6. Χαρακτηρίζονται έτσι συγκρινόμενα — "Εχει πολλές 
χιλιάδες συνταξιούχους (άντιστρ.) — Ή  αιτιατική ζώου, αν. . . 
ξαναδιαβαστή.

7. ’Αμνοί σιτευτοί.
8. Σύμφωνο^ τοΰ γαλλικού άλφαβήτου — Ή  δοτική άρ

θρου Κτητικη αντωνυμία (καθαρ.) — "Ομοια σύμφωνα.
, Στολίζεται με επιμελεια — Κατηγορία δημοσίων υπαλ

λήλων πού έργάζονται στο ύπαιθρο.
_ Η ποινή τού. . . γάμου, στη γενική — Ό  συγγραφέας 

τού θεατρικού έργου «Ό  μπαμπάς έκπαιδεύεται» (στή γενική).
11. Πασίγνωστο τό καρναβάλι του (άντιστρ.) — Δημιουρ

γήματα τής φαντασίας.
12' τ° 6α καθέτω? — Παρομοιάζει (άντιστρ.)—

Ό ,τ ι καί τό 7α όριζοντίως.

•  ·  ·

ΟΛΟΙ ΠΙΝΟΥΝ
1. Κατασκευασ
2. Δημιουργός 

σταυρόλεξο.

μένοι από ελαφαντόδοντο ή άπό σεντέφι. 
συγκινήσεων — Άναφέρεται καί γιά τό

3ΗΥπολογίζεται^ στό ζύγισμα (τό πρώτο γράμμα είναι Τ)— 
Προτάσσονται τοΰ άξιώματος άνωτάτου κληρικού— Μια άπό 
τις πρώτες λέςεις κάθε παραμυθιού.
ο L ° r ia ™ύ παρουσιάζεται στήν πήξη τού αίματος — Ή  
ραλβιόα εχει δυο (αντ.).

5. Μερικές φορές είναι. . . άσκοπη — Είδος λουλουδιού.
τ Αρχαία εϊληνι,χη πόλη τής Σικελίας (τό δεύτερο γράμμα 

είναι Μ) — Πάντοτε. . . καλόδεχτα.
, , 7. Σήμα κίνδυνου Τόπος κατασκευής πλωτών μέσων 
(το τρίτο γραμμα είναι Ρ).

. 8· ’Αντίστροφη γραφή τοΰ άριθμοΰ 440 — ’Αρχαίος ’Αθη
ναίος πολιτικός καί στρατιωτικός τής εποχής τού Περικλέους.

, 9· Τά κυνηγούν γιά τό νόστιμο κρέας τους — Μικρό τό 
πλάτος του, στήν καθαρεύουσα.
, νευρολογος, από τις έργασίες τού οποίου έπηρε-
ασθηκε ο Φροϋντ (τό δεύτερο γράμμα είναι Α καί τό τρίτο Ρ)— 
Ετσι πίνουν ώρισμένοι τόν καφέ τους.

11. Ο τίτλος έργου τού Ζιρωντού (άντιστρ.) — Συνήθως 
κατασκευάζεται άπό δέρμα (γεν).

 ̂ \ Τποκεινται σε αυξομειώσεις — ’Αποτελούν ένα ση
μαντικό και γραφικό τμήμα τής πατρίδας μας.

Σ τ ήν εικόνα βλέπετε  π έν τ  ε πρόσω πα  σέ κέφι γ ια τ ί  6 
καθένας ήπ ιε  το  έθνινκό του π  οτό. Ά π ό  π ο ιο  μπουκάλι ή
π ιε  ό καθένας ;

•  ·  ·
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f t a Q a i v o v i a s

'Ήλιος
Φ ΣΤΟ  ΣΥΜΠΑΝ υπάρχουν έκο 

ταμμύρια ήλιοι, πού είναι δλοι τους <5 
πλανεΐς άστέρες. Τό φως τού δικό 
μας "Ηλιου κάνει 8,3 λεπτά  γ ια  νά 
φτάση στη Γή, ένώ τδ  φως τού Κενταύ 
ρου, πού εΤναι ό άμέσως μετά τον δι 
κό μας πλησιέστερος "Ηλιος, κάνει - 
χρόνια καί 4 μήνες γ ια  νά φτάση έδώ 
"Ενα τραίνο μέ ταχύτητα 100 χίλια 
μέτρων την ώρα θά χρειαζόταν 171 
χρόνια γ ιά  νά διανύση την άπόστασι 
Γής - "Ηλιου.

φ  Η ΦΩΤΕΙΝΗ ένταση τού "Ηλιου 
δταν βρίσκεται στο ανώτερο σημεΐι 
του, στο ζενίθ, εΐναι ίση μέ τό φωτι
σμό πού δημιουργούν 130.000 άναμ- 
μένα κηρία σέ απόσταση ένός μέτρου. 
Είναι 4 4 0 .000  φορές ισχυρότερη άττό 
τή λάμψη πού στέλνει στη Γή τό γ ε 
μάτο φεγγάρι.

<$· Ο Η Λ ΙΟ Σ άποτελεΐται από σ ί
δερο, χαλκό, ψευδάργυρο, νάτριο, άσβε
σ τ ο , υδρογόνο κα'ι άλλα στοιχεία. "Ο 
λα βρίσκονται σέ αερώδη κατάσταση 
και σχηματίζουν μιά σφαίρα, που εί
ναι σέ δγκο 1 .300 .000  φορές μεγαλύ
τερη άπό τή Γή. ’Εάν παραβάλουμε, 
τον "Ηλιο μέ μιά σφαίρα πού έχει διά
μετρο 20 μέτρα, ή Γή θά έπρεπε σέ 
αναλογία νά έχη μέγεθος μιας μπάλας, 
διαμέτρου 18 έκατοοτομέτρων.

Φ Ο Η Λ ΙΟ Σ δπως και ή Γή, περ ι
στρέφεται γύρω στον άξονα του, άλ- 
λά μιά πλήρης περιστροφή του διαρκεί
27 περίπου δικά μας 24ωρα.

Φ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ στον "Ηλιο είναι
28 περίπου φορές μεγαλύτερη άπό  την 
βαρύτητα στη Γή. Δηλαδή ένας άνθρω
πος 70  κιλών, στον "Ηλιο θά ζύγιζε 
2 .000 περίπου κιλά!

Φ Η ιΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑ στην έπιφά- 
νεια τού "Ηλιου άνέρχεται σέ 5.800 
βαθμούς, ένω στο έσωτερικό του, κατά 
τούς υπολογισμούς των ειδικών, ξεπερ
νάει τά  20 εκατομμύρια βαθμούς.

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙ Α

Γιά τή Μουσική

Ο  «Ή μουσική εΤναι ή υψηλότερη άπο- 
κάλυψη τού πνεύματος». Μπετόβεν.

Ο  «Χωρίς μουσική ή ζωή θά ήταν ένα 
σφάλμα». Νίτσε.

Ο  «Ή μουσική εΤναι ηθικός νόμος. Δί
νει ψυχή στο σάμπαν, φτερά στη φαν
τασία, διαύγεια στό νοΰ, τέρψη, φαι- 
δρότητα καί ζωή στο κάθε τι». Πλά
των.

«’Απ’ όλους τούς θορύβους, ό πιό 
άγσπητός μου εΤναι ό θόρυβος τής 
μουσικής». Γκωτιέ.

Ο  «Ή μουσική εΤναι ή όμορφότερη άπό 
τΙς τέχνες». Γ. Σάνδη.

Ο  «Ή μουσική εΐναι μιά γλώσσα άνί- 
κανη νά όκφράση κάτι πού εΐναι ά
σχημο». Μίλτων.

Τέοτ Λ ογ ικής

Τό καθένα άπό τά  παραπάνω  σκί
τσ α  έχει άμεση σχέση μέ ένα άλλο. 
Μπορείτε κοπά ζοντα ς τα  προσεκτικά, 
νά βρήτε τά  πέντε ζευγάρια των σκί
τσων, πού έχουν σχέση μεταξύ τους;

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 τών Σωμάτων ’Ασφαλείας θέτω εις τήν διά- 
θεσιν τών κ .κ . ’Αξιωματικών καί ‘Οπλιτών τής ‘Ελληνικής Χω
ροφυλακής , άπαντα τά εϊδη τού Καταστήματός μας.

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

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

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

"Απαντα τά ανωτέρω εϊδη μας, παρέχονται μέ ευκολίας πληρωμής 
έπί μικρά προκαταβολή , μέ έκπτωσιν 10ο)ο έπί τών άναγραφομένων 
τιμών μας καί έξόφλησιν τοϋ υπολοίπου εις 6 μηνιαίας δόσεις.
Σημ. Έ πί τών άγοραζομένων τοΐς μετρητοΐς έμπορευμάτων ή πα- 

ρεχομένη έκπτωσις ανέρχεται εις 20ο )ο .

Μετά τιμής
Νικόλαος Κουρκουντής
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Ν Ε Ο Σ  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Υ Σ
ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΙΕΟΣ

Διά Προεδρικού Διατάγματος δημοσιευθέντος εις τήν Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως άνετέθησαυ τά καθήκοντα του Γενικού Γραμματέως 
7°ύ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως εις τόν Προϊστάμενον τού Μικτού 
Επιτελείου τού 'Υπουργείου Υποστράτηγον κ. ’Αναστάσιον Μπάλ- 

νί ος Γραμματεύς έξήλθεν έκ τής Σχολής Εύελπίδιυν
τό 1938 . Συμμετεσχεν εις τόν Έλληνοίταλικόν πόλεμον τού 1940 ώς 
Διοικητής λόχου. Κατά την γερμανικήν κατοχήν ένετάχθη εις τάς 
ανταρτικάς ομάδας τού ΕΔΕΣ , δπου ύπηρέτησεν ώς Διοικητής Τά
γματος. Μετά τήν άπελευθέρωσιν διετέλεσεν έπιτελής τού ΓΕΣ καί 
υπηρετησεν εις τό Άρχηγεϊον ΝΑΤΟ Σμύρνης. Είναι άπόφοιτος τής 
Σχολής Πολέμου καί τής Σχολής ’Εθνικής Ά μ ύ νη ς . Έξεπαιδεύθη 
εις τήν Σχολήν πολέμου των Η .Π ,Α . καθώς καί εις τήν Σχολήν 
Ατομικού πολέμου Ιν Γερμανία. Παλαιότερον διετέλεσεν έπιτελής 

του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. ’Απεστρατεύθη κατά τήν διά' — 
κειαν τής δικτατορίας μέν τόν βαθμόν τού Ταξιάρχου , καθ’ δν χρόνον 
έξετελει καθήκοντα Α' βοηθού ’Επιτελάρχου τής 1ης Στρατιάς (το- 
μευς Επιχειρήσεων—Λάρισα), λόγω τής συμμετοχής του εις τό 
κίνημα τής 13-12-1967 . "Ελαβε μέρος εις τήν άντίστασιν κατά τής 
δικτατορίας ως έπιτελάρχης τής Όργανώσεως’Αντιστρατήγων(1968) . 
Εν συνεχεία ύπήρξεν ιδρυτικόν μέλος καί μέλος τής διοικούσης 

έπιτροπής τής ’Αντιστασιακής Όργανώσεως ((ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛ- 
ΛΗΝΕΣ». Τήν 1-7-1969 συνελήφθη λόγω τής αντιστασιακής του 
δρασεως _και έκρατήθη έπί ΙΟμηνον εις αύστηράν άπομόνωσιν εις 
^ενοδοχεΐον τής Βαρυμπόπης. Τόν Νοέμβριον τού 1974 άνεκλήθη 
εις την ένεργειαν καί έτοποθετήθη ώς Προϊστάμενος τού Μικτού 
Επιτελείου τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. ’Από τής 1-2-1975 

του ανετέθησαν συμπληρωματικώς τά καθήκοντα τού Γενικού Γραμ- 
ματεως τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ -ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Απεστρατεύθη τή αιτήσει του ό Άντι- 
συνταγματάρχης ΤΣΙΦΤΣΗΣ Χρηστός 
δυνάμει τού Γ1.Δ. τής 24-12-1974. Προς 
πλήρωσιν των δημιουργηθεισών κενών 
οργανικών θέσεων προήχθησαν έκ τών 
εν ίσχύϊ κεκυρωμένων πινάκων 1974— 
1975, κατ’ έκλογήν, οί ’Αξιωματικοί: 
Ταγμ)ρχης ΚΟΑΟΒΟΣ Παναγιώτης εις 
Άντισ)ρχην καί Μοίραρχος ΟΙΚΟΝΟ- 
ΜΑΚΗΣ Ήλίας εις Ταγματάοχην. Ό  
Ύπομ)ρχος ΤΡΟΥΠΗΣ Θεόδωρός προ- 
ήχθη εις Μοίραρχον, κατ’ άρχαιότητα.

Επίσης άπεστρατεύθησαν (Π.Δ. τής 
31-12-1974), την 31-12-74, λόγω ορίου 
ηλικίας, οί Ταγματάρχαι: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ 
Ήλίας, ΜΠΟΤΤΣΙΚΑΣ Πέτρος, ΧΡΙ- 
ΣΤΑΚΟΠΟΤΛΟΣ ’Άγγελος, ΚΟΚΚΟΣ 
Παναγιώτης καί ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ Τά- 
κης. Πρός πληρωσιν τών δημιουργηθεισών 
κενών οργανικών θέσεων προήχθησαν διά 
Π.Δ. τής 15-1-1975 εις Ταγμ)ρχας, κατ’ 
έκλογήν, οί Μοίραρχοι: ΧΑΡΑΑΑΜΠΟ- 
ΠΟΥΔΟΣ Κιυν)νοε, ΚΟΝΤΟΠΟΥΑΟΣ 
Συμωνίδης, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Κων)νος καί ΘΩΜΟΠΟΥΑΟΣ ’Αθανά
σιος. Εις τόν βαθμόν δέ τοϋ Μοιράρχου 
προήχθησαν, κατ’ άρχαιότητα, οί 'Υπο
μοίραρχοι: ΜΠΕΖΑΣ Θεοφάνης, ΤΣΙΑ- 
ΜΠΑΛΗΣ Άχιλλεΰς, ΒΕΡΙΓΟΣ Λυ
κούργος, ΡΗΓΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεοΐργιος,
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟ(Σ)ΠΟΥΛΟΣ ’Αλέ
ξανδρος.

Άπεστρατεύθησαν ωσαύτως τήν 31- 
12-1974, λόγω ορίου ήλικίας, μέ τόν ίδιον 
βαθμόν, οί Ύπομ)ρχοι: ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 
Εύτύχιος, ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ’Ιωάννης, 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Μενέλαος, ΤΣΩΛΟΣ 
’Επαμεινώνδας, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος καί ΛΑΠΠΑΣ ’Απόστολος.

Δυνάμει τού Π.Δ. της 3-1-1975 προή
χθησαν εις τόν βαθμόν τού 'Υπομοι- 
ρεοχου, κατ’ έκλογήν, οι έκ της Σχολής 
’Επαγγελματικής μετεκπαιδεύσεως ’Ανθυ- 
πασπιστών προερχόμενοι Άνθυπομοί- 
μοίραρχοι: ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Πέτοος, 
ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗΣ Σπυρίδων, ΖΑΦΕΙ- 
ΡΙΙΣ  Βασίλειος, ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ’Αθα
νάσιος, ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ Όνούφοιος, 
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ καί 
ΔΗΜ ΗΤΡΟΠΟΙΛΟΣ Βίκτωρ, κατ’ 
άρχαιότητα.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡ)ΛΑΚΩΝ

Κατά τό 2 μηνον ’Ιανουάριου— Φεβρου
άριου 1975 ένηργηθήσαν έκ τών έν ίσχύϊ 
κεκυρωμένων πινάκων αί κάτωθι ποοα- 
γωγαί: Εις Άνθυπασπιστάς (13), ’Ενω- 
τάρχαι, εις Ένωμοτάρχας (1032) 'Υπε- 
νωμοτάρχαι καί (844) Χωροφύλακες προ
ήχθησαν εις τόν βαθμόν 'τοϋ 'Υπενωμο
τάρχου.
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ε Ι Σ

’Αξιωματικοί: Δύο (2) εις Σχολήν
’Εθνικής Άμύνης (7-10-74) 28-6-7 5[, δυο 
(2) εις Άνωτ. Σχολήν Πολέμου (Θεσσα
λονίκης) επί 4μηνον (εναρξις 3-10-74), 
δύο (2) εις Κέντρον Δημοσιολογικών 
Σπουδών της έν Άθήναις Εταιρείας Ε λ 
λήνων Δημοσιολόγων (7-11-1974)30-6- 
1975[, είς (1[ εις Σχολήν ’Επιστημονικής 
Όργανώσεως ’Εργασίας Στρατού εις 
Χαϊδάρι ’Αττικής (13-1]22-3-1975), εις 
(1) εις ΚΜΟΔΔ (Αθήναι) διά θέματα 
Διοικήσεως, Διευθυνσεως και, Επιτε
λικής ’Εργασίας (13—1]5—4—75) τεσσα
ράκοντα (40) παρά τω Άρχηγείω Χωρο
φυλακής, έπί 2μηνον, διά θέματα Οικο
νομικής φύσεως (έναρξις 17-1-75) καί 
τέσσαρες (4) είς Κέντρον «ΔΗΜΟΚΡΙ
ΤΟΣ» ('Αγία Παρασκευή ’Αττικής), έπί 
Θμηνον, διά Θέματα Προγραμματισμού 
’Ηλεκτρονικών 'Υπολογιστών (έναρξις 17- 
1-1975).

Όπλΐται: Ε πτά (7) ώς βοηθοί Στα
θμαρχών, έπί 26 έβδομάδας είς 730 ΤΕΣ. 
(’Αθήνας) έναρξις (7-1-1975).

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Υ. A. Τ. * .Κ Ω Ν )Ν Ο Ι

ΦΩΤΙΑΑΗΣ ΑΠΕΧΩ- 
ΡΗΣΕ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ 

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

Άπεχώρησε κατά τόν παρελθόντα μή
να ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ. Ό  άπελθών κατά τήν 
διάρκειαν τής είς τό Ύπουργεΐον παρα
μονής του έπέδειξε άμέριστον ένδιαφέ- 
ρον διά τά άπασχολοϋντα τό Σώμα τής 
Χωρ]κής προβλήματα, τά όποια προσε- 
πάθησε νά έπιλύση μέ κατανόησι. Δια- 
κριθείς διά τό ήθος καί τήν έργατικότητά 
του είς τήν άσκησιν Δημοσίων καθηκόν
των έπέδειξε τάς αύτάς άρετάς καί κατά 
τήν παραμονήν του ώς Γενικός Γραμμα
τεύς είς τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τά
ξεως. Βαθύς γνώστης τοϋ προσφερομένου 
ύπό των άνδρών των Σωμάτων Ασφα
λείας Κοινωνικού καί ’Εθνικού έργου, 
προσεπάθησε καί έπέτυχε νά μεταλαμ- 
παδεύση τήν πίστιν του ταύτην είς όσον 
ήδύνατο ύψηλότερον βαθμόν είς τό κοι
νωνικόν σύνολον. Τό Σώμα τής Χωρ]κής 
προπέμπει τόν άπελθόντα κ. Γενικόν 
Γραμματέα μέ τάς θερμοτέρας εύχαριστίας 
καί τάς καλυτέρας εύχάς.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ Π Ι Τ Τ Α Σ  ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τήν 31-1-1975 είς τό Εθνικόν Σκοπευτήριον Υμηττού (Καισαριανής), 

τά Σώματα Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικόν έκοψαν 
τήν Πρωτοχρονιάτικην πίττα των ’Αθλητικών 'Ομάδων των.

Τόν κ. Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως έξεπροσώπησε ό Γενικός Γραμμα
τεύς καί Προϊστάμενος τού Μικτού ’Επιτελείου Υποστράτηγοςjc. ’Αναστά
σιος ΜΠΑΛΚΟΣ, δστις ώμίλησε διά -"ό έργόν των σημερινών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί είδικώτερον έπί τής συμβολής τών άθλητών των εις τον 
’Αθλητισμόν τής Χώρας, τόσον είς άγώνας έντός ταύτης, όσον και εις Διε
θνείς ’Αθλητικός συναντήσεις καί συνεχάρη αύτούς διά τάς μέχρι τουδε έπι- 
δόσεις των. Ό  κ. Γενικός έτόνισε μεταξύ άλλων καί τά έξης:

«Χάρις στό μόχθο τών Σωμάτων ’Ασφαλείας μπορούμε νά άπολαμβα- 
νωμε στό μέγιστο δυνατό τά αγαθά τής τάξεως, τής ειρήνης καί τής δημο
κρατίας. , , , ,  , , , ,

Επιτυγχάνουν δέ τήν αποστολή τους σήμερα, απηλλαγμενα απο τις 
έντολές καί τάς μεθόδους τής έπταετίας, πού, έν πόση περιπτώσει, έλαχιστοι 
στά Σώματα ’Ασφαλείας άπεδέχθησαν καί έφήρμοσαν. Με πανθομολογου- 
μένη τουλάχιστον άπό τούς καλής πίστεως σχολιαστάς, τήν άψογη συμπερι
φορά των, ή όποια δίδει καί τό μέτρο τής άλλαγής πού έγινε άπό την κορυφή 
ώς τή βάση. "Ας τούς δείχνωμε, λοιπόν, σέ κάθε εύκαιρία, τήν αμεριστη αγα- 
πη καί συμπαράστασή μας. Γιατί τά χρειάζονται ιδιαίτερα σήμερα, καί τ
άξίζουν. , _

Μέ ιδιαίτερη χαρά μεταφέρω τήν εύαρεσκεια του κ. Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως πρός όλους έκείνους οί όποιοι, σάν διοικητικοί παράγοντες, σάν 
προπονηταί ή σάν άθληταί, μας δίδουν τό δικαίωμα νά καυχώμεθα γιά τα 
επιτεύγματα τού άθλητισμοΰ τών Σωμάτων Ασφαλείας».

Έν συνεχεία ώμίλησεν ό κ. Γ. Γ. Νεότητος— Αθλητισμού κ. Π. ΣΤΑ- 
Σ1ΝΟΠΟΥΛΟΣ, όστις έξήρε τάς προσπάθειας τών ’Αθλητών τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας είς τήν άνάπτυξιν υγιούς άθλητικοΰ πνεύματος καί έν συνεχεία 
έκοψε τήν πίττα εύχηθείς είς απαντας τούς άθλητάς συνεχείς έπιτυχίας.

Χαιρετισμόν άπηύθηνε έπίσης πρός τούς παρευρεθέντας ό Σεβ. Μη
τροπολίτης Καισαριανής κ. Γεώργιος. _ _

Είς τήν τελετήν παρέστησαν οί ’Αρχηγοί Χωροφυλακής Υποστρά
τηγος κ Ν. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Β. ΤΖΑΒΕΛΑΑΣ, 
Πυροσβεστικού Σώματος κ. Τ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ό Διοικητής τής Σχολής 
Εύελπίδων Υποστράτηγος κ. Ν. ΔΟΥΜΕΝΗΣ, οί Ύπαρχηγοί τών Σωμά
των ’Ασφαλείας, ό Α’ ’Επιθεωρητής Χωρ]κής, Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι 
’Αξιωματικοί τών τριών Σωμάτων, ό Πρόεδρος τοϋ Επταμελοϋς Συμβουλίου 
’Αθλητισμού κ. Γ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ό Γ. Γ. ΑΣΑΕΔ Συντ]ρχης κ. 
ΣΤΑΥΡΟΥ, παράγοντες τού ’Αθλητισμού, οί Άθληταί τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας καί πολλοί προσκεκλημένοι.

Ή  τελετή έτελείωσε μέ μικρόν δεξίωσιν είς τήν όποιαν έπεκρατησε έγ-
καρδιότης. ,

Είς τάς φωτογραφίας, ό κ. Γενικός Γραμματεύς τοϋ Υ. Δ. Τ. όμιλων 
κατά τήν έορτήν, ό κ. Γεν. Γραμματεύς Νεότητος— Αθλητισμού κόπτει τήν 
πίααν καί οί προσκεκλημένοι εις τήν έορταστικήν έκδήλωσιν.
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Τό άνθρωπιστικόν πνεύμα, πού διέπει 
την Χωροφυλακήν, έμφανίζεται πάντοτε 
καί εις κάθε έκδήλωσιν ώς ήθικόν χρέος 
καί επιβεβλημένη επιταγή φιλαλληλίας 
προς πάντα συνάνθρωπον είτε ύπηρετεΐ 
εις τάς τάξεις της, είτε αστυνομεύεται 
ύπ’ αύτής. Άναντιρρήτως τα όργανά της 
τά περιβάλλει μέ στοργήν καί αγάπην 
καί εις τάς δύσκολους στιγμάς των συμ- 
παρίσταται εις ταϋτα μέ θαλπωρήν σάν 
γνήσια καί στοργική μητέρα. Πρόσφατον 
είναι το γεγονός τοϋ άμερίστου ένδιαφέ- 
ροντος τοϋ Σώματος προς τον άσθενή- 
σαντα έκ σοβαράς νόσου Χωρ]κα Πανα
γιώτην ΜΑΤΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΝ, διά τόν 
όποιον εστάλη είδικώς έξ ’Ιαπωνίας 
προσφάτως άνακαλυφθέν έκεϊσε φάρμακον 
κατά των ασθενειών τοϋ ήπατος. Άτυ- 
χώς ό Χωροφύλαξ ΰπέκυψεν εις τό μοι- 
ραϊον. 'Ωστόσο ή έξασφάλισις τοϋ φαρ
μάκου καί ή ταχεία άποστολή του οφεί
λεται εις τό πατρικόν, άνθρωπιστικόν 
καί άμέριστον ένδιαφέρον τοϋ Α' Ύπαρχη- 
γοϋ Χωρ]κής 'Τποσ]γου κ. Εύαγγέλου 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ προς τόν όποιον ή σύζυγος 
τοϋ Χωροφύλακος, καθώς καί οί γονείς 
της, άπέστειλαν Θερμά εύχαριστήρια τη
λεγραφήματα.

•
Ή  υψηλή άντίληψις τοϋ καθήκοντος 

συνέχει άπαντας τούς άνδρας τοϋ Σώμα
τος της 'Ελληνικής Χωρ]κής. Τούτο έχει 
κατ’ έπανάληψιν τονισθή καί συγχρόνως 
έκτιμηθή ύπό πολλών παραγόντων ήμε- 
δαπών καί άλλοδαπών, τών οποίων 
συγχαρητήριοι καί εύχαριστήριοι έπιστο- 
λαί είδον κατά τό παρελθόν, άλλά καί 
προσφάτως, πολλάκις τό φώς της δημο- 
σιότητος άπό τών στηλών τοϋ περιοδικού 
μας. ’Από τόν όγκον τών λαμβανομένων 
επιστολών έπιλέγομεν εύκαιριακώς χαρα
κτηριστικήν τοιαύτην, άποσταλεΐσαν ύπό 
τοϋ Dr SILVESTER LECHNER 
(Goerdelerweg 12-D-79 Ulm) προς τό 
Άρχηγεϊον Χωροφυλακής, τήν όποιαν 
καί δημοσιεύομεν άποσπασματικώς χάριν 
τών αναγνωστών μας:

«Κατά τήν εις Σαντορίνην έπί- 
σκεψίν μου τόν Σεπτέμβριον μήνα 
τοϋ παρελθόντος έτους, μοϋ έκλάπη 
ή φωτογραφική μου μηχανή μαζύ 
μέ ένα φλάς. Εντός δύο καί μόνον 
ήμερών κατώρθωσεν ή έκεϊ ’Αστυ
νομία νά άνακαλύψη τόν ένοχον 
τής κλοπής καί νά μοϋ άποδόση 
τά κλαπέντα. ’Αλλά—έπιθυμώ νά 
τονίσω καί τοΰτο δλως έμφαντι- 
κώς—δέν έπρόκειτο περί άστυνο- 
μικής επιτυχίας, άλλά τόσον ή 
σύζυγός μου όσον καί έγώ έντυ- 
πωσιάσθημεν άπό τήν φιλόφρονα 
καί πλήρη ευγενίας συμπεριφοράν 
τών άστυνομικών υπαλλήλων. "0- 
λως ιδιαιτέρως έπιθυμώ νά άπευ- 
Θύνω τάς εύχαριστίας μου προς 
τόν Διοικητήν τοϋ έκεϊσε ’Αστυ
νομικού Τμήματος Κον Ίωάννην 
Τζαμουράνην καί τόν Ύπεν]ρχην 
Κον Ίωάννην Βουρνόβαν.

Θά έπρεπε -νά ομολογήσω ότι 
δλως διάφορον ιδέαν είχον περί 
Ελληνικής ’Αστυνομίας έρχόμενος 
εις 'Ελλάδα. Έν τούτοις όμως ή 

I έμπειρία μου ήν απέκτησα έκ τής

επαφής μου μέ τήν Χωροφυλακήν 
τής Σαντορίνης, μέ ήνάγκασαν νά 
μεταβάλω τήν άρχικήν μου αύτήν 
γνώμην.

’Επιθυμώ καί πάλιν νά έκφρά- 
σω τάς θερμάς μου εύχαριστίας 
προς τούς κ.κ. ’Αστυνομικούς τής 
Σαντορίνης.

Διατελώ μετά τής βαθυτάτης 
προς υμάς ύπολήψεως

Dr SILVESTER LECHNER»

•

'Ως γνήσιος ήρωϊσμός πρέπει νά θεω- 
ρηθή ή άνθρωπιστική καί άλτρουϊστική 
πράξις τοϋ Ύπεν]ρχου κ. Όδυσσέως 
ΠΟΖΙΔΗ, τοϋ Σ.Χ. Σκλήθρου—Φλωρί- 
νης, ό όποιος κατά τήν παραμονήν τής 
πρωτοχρονιά,ς, μέσα σε μιά τρομερή χιο
νοθύελλα, παρέλαβε καί περιέθαλψε τούς 
έπιβάτας παγιδευθέντος λεωφορείου, τό 
όποιον άκινητοποιήθηκε 1.200 περίπου 
μέτρα έξω τοϋ χωρίου Σκλήθρου. ’Εκ 
μέρους τών έξυπηρετηθέντων άπεστάλη 
εύχαριστήριος έπιστολή εις τό Άρχη- 
γεΐον, εις τήν όποιαν έξαίρεται τό ήθος, 
ό άνθρωπισμός καί ή εύγένεια τοϋ έν 
λόγω Ύπεν]ρχου. Τήν έπιστολήν ύπο- 
γράφει ό κ. Άργύρης ΜΕΛΛΙΟΣ, έξ 
Άργους Όρεστικοϋ καί μεταξύ άλλων 
γράφει:

Ι «........."Ολοι ξυλιασμένοι καί με
ρικοί λιπόθυμοι. Μέσα στή βιβλική 
αυτή κοσμοχαλασιά ό μόνος άγ-

γελ.ος σωτηρίας ήταν ό 'Υπεν]ρχης 
Ποζίδης. Φορτώθηκε τό ένα παιδί 
μου στήν πλάτη του, τό άλλο έγώ, 
τό τρίτο ή γυναίκα μου. Μας 
έφερε στο σπίτι του, πού είναι ξένο 
καί τό νοικιάζει. Μάς τό χάρισε 
κυριολεκτικά. Ξαναγύρισε στο κα
φενείο. 'Ο καινούργιος χρόνος τόν 
βρήκε στούς δρόμους τοϋ χωριοΰ 
φορτωμένο παιδιά καί άδύναμους 
νά τούς διαμοιράζη στά σπίτια 
διασχίζοντας τό στιβασμένο χιόνι, 
πού σέ πολλά σημεία ξεπερνοϋσε 
τό ύψος άνθρώπου. Καί όταν μετά 
τις 2 υστέρα άπό τά μεσάνυχτα 
τούς τακτοποίησε όλους, τότε μόνο 
γύρισε στο σπιτικό του γιά νά 
ξαναφύγη τά χαράματα, νά τούς 
ξαναδή όλους. Αύτό δέν ήταν 
προσφορά ούτε «ύπερβάλλων ζήλος 
περί τήν έκτέλεσιν- τοϋ καθήκον
τος» κατά τήν έκφραση τών τύπων. 
Ήταν μιά άπεραντοσύνη άνθρω- 
πιάς πού όποιος τήν έχει φθείρεται 
γιά νά κράτηση στή ζωή τούς 
άλλους. Κανείς μας δέν θά ξεχάση 
ποτέ τόν σωτήρα μας Όδυσσέα 
(έτσι, μέ τό μικρό του όνομα θά 
τόν θυμούμαστε όλοι) καί τούς 
φιλόξενους άνθρώπους τοϋ χωριοΰ, 
πού μάς χάρισαν τήν άγάπη τους 
τρία ολόκληρα 24ωρα. Δέν είμαστε 
σέ Θέση νά κάνουμε υποδείξεις, 
καί προς Θεοϋ άς μή τό πάρη κανείς 
κάπως έτσι. Θά ικανοποιηθούμε 
όμως άφάνταστα, όταν μάθουμε 
πώς ή 'Υπηρεσία του θά έκφράση, 
μέ τόν τρόπο πού ξέρει, τήν εύα- 
ρέσκειά της προς ένα έκλεκτό της 
ύπηρέτη; Τόν 'Υπενωμοτάρχη τοϋ 
Σ.Χ. Σκλήθρου Φλωρίνης ΟΔΥΣ- 
ΣΕΑ ΠΟΖΙΔΗ».

ΙΔΡΥ ΣΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΧΩΡ)Κ Η Σ ΕΙΣ ΠΙΕΡΙΑΝ

Εις τά πλαίσια τής συσφίξεως τών 
δεσμών τής Ελληνικής Χωρ)κής μετά 
τοϋ κοινού καί εις άναγνώρισιν τών προ- 
σφερομένων ύπ’ αύτής πολλαπλών υπη
ρεσιών προς τόν Έλληνα πολίτην, ίδρύ- 
θησαν τελευταίως πλεϊστοι "Ομιλοι Φί
λων Χωροφυλακής εις ολόκληρον τήν 
επικράτειαν. Επίσης έπαναδραστηριο- 
ποιηθησαν ετεροι τών οποίων ή όλη δράσις 
είχεν έπ’ έσχατων άνασταλή ή καί άτο- 
νήσΆ  λόγω τής Κυπριακής κρίσεως καί 
τής έπακολουθεισάσης έπιστρατεύσεως. Έ 
νας, λοιπόν, τοιοΰτος λαμπρός "Ομιλος 
Φίλων Χωροφυλακής ίδρύθη εις τήν ώ- 
ραίαν πόλιν τής Κατερίνης τοϋ νομού 
Πιερίας, τον όποιον πλαισιώνουν έξέ-

χοντα μέλη τής κοινωνίας τής ιστορικής 
πόλεως τής Σβορώνου καί τών Πιερίδων 
Μουσών.

Τό νεοϊδρυθέν Σωματεϊον άπαριθμεΐ 
ήδη 137 μέλη καί άποτελεϊται άπό ’Ια
τρούς, Δικηγόρους, Μηχανικούς, ’Εμπό
ρους, Βιομηχάνους, Βιοτέχνας καί άλλους 
εύϋπολήπτους πολίτας τής Πιεοικής κοι
νωνίας.

Εις τήν φωτογραφίαν μας τό άναδειχθέν 
Διοικητικόν Συμβούλιον, τό όποιον έδε- 
ξιώθησαν οί Άξ]κοί καί Άνθ]σταί τής 
έδρας τής Δ]σεως Χωρ)κής Πιερίας, 
κατά τήν πραγματοποιηθεΐσαν εις ταύ- 
την εθιμοτυπικήν έπίσκεψιν.
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Την 21-1-1975 εις τό Ξενοδοχεϊον «ΑΠΕΡΓΗ» Κηφισίας έλαβε 
χώραν έορταστική έκδήλωσις κοπής τής πίττας των 'Ομίλων Φίλων 
Χωροφυλακής Προαστίων Πρωτευούσής έπ’ ευκαιρία τοϋ Νέου ’Έτους. 
Έν άρχή τής έκδηλώσεως ή ’Αντιπρόεδρος τοϋ Ο.Φ.Χ. Κηφισία? 
κ. Σ. Ίωαννίδου ομιλούσα άνεφέρθη εις τό έργον των 'Ομίλων Φίλων 
Χωρ]κής των οποίων ή δραστηριότης, ώς εΐπεν, πρέπει να γίνεται κα
θημερινώς περισσότερον αισθητή εις τά όργανα τής τάξεως τα όποια 
μοχθούν διά τό κοινωνικόν σύνολον καί έξέφρασε την εύγνωμοσύνην 
των πολιτών Si’ αύτούς πού άγρυπνοϋν ημέραν καί νύχτα προς διατή- 
ρησιν τής τάξεως καί έξασφάλισιν τής γαλήνης και τής ησυχίας των.

'Ο ’Αρχηγός Χωρ]κής 'Υποστράτηγος κ. Ν. Κουτσιανας λαβών 
κατόπιν τόν λόγον άπηύθυνε χαιρετισμόν πρός τους παρισταμένου? 
εύχαριστήσας τούς Ο. Φ. X. διά τήν δραστηριότητα τήν όποιαν έπέ- 
δειξαν κατά τό 1974 καί έτόνισεν δτι: «Τό Σώμα τής Χωρ]κής, έχον 
ιστορίαν 142 έτών, σφυρηλατημένον μέ τά εΰγενέστερα 'Ελληνοχρι
στιανικά ιδανικά έστάθη άμετακίνητον εις τά έπαλξειςς τοϋ καθήκον
τος, άγέρωχον δέ καί μέ φρόνημα υψηλόν αντιπαρήλθε μυριας αντι
ξοότητας καί προσέφερε πολλά εις τό Έθνος και την Πατρίδα και εν 
πολέμοις καί έν ειρήνη», τέλος δέ ηύχήθη εις άπαντας τους παριστα- 
μένους ύγείαν καί ατομικήν καί οικογενειακήν ευτυχίαν δια τό 19 7 5_

Έν συνεχεία ό Σεβ. Μητροπολίτης ’Αττικής κ. Δωρόθεος άνέπεμ- 
ψεν εύχήν καί έκοψε τήν πίτταν ένώ ή χορωδία τής Περιηγητικής 
Λέσχης Κηφισίας έψαλεν έκκλησιαστικούς ύμνους. 'Η  τύχη ηύνόησε 
τόν κ. Α'Ύπαρχηγόν Χ<υρ]κής εις τόν όποιο ν έλαχε τό χρυσό νόμισμα 
τής πίττας. Μετά τήν διανομήν τής πίττας έπηκολούθησε δεξίωσι? 
τών προσκεκλημένων.

Εις τήν έκδήλωσιν, πλήν τών προαναφεοθέντων παρέστησαν, ό 
Άναπλ. Νομάρχης Άν. ’Αττικής κ. Ν. Κωβαΐος, ό Α' Ύπαρχηγός 
Χωρ]κής Ύποσ]γος κ. Ε. Κόκκινος, ό Α' ’Επιθεωρητής Χωρ]κής 
Ύποσ]γος κ. Ν. Πορικός, οί Πρόεδροι τών Ο.Φ.Χ. Προαστίων Πρω- 
τευούσης μετά τών Διοικητικών Συμβουλίων τών Ομίλων, ο Διευθυν
τής Δ]νσεως ’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσής, οί Διοικηταί 
τών Σχολών Χωρ]κής, άλλοι ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί 
'Υπηρεσιών τοϋ Λεκανοπεδίου ’Αττικής καί πολλοί προσκεκλημένοι.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ Π Ι Τ Τ Α Σ  
ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΦΙΛΩΝ ΧΩΡ)ΚΗΣ 

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Ε Ν Δ Γ  Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

’Εγγράφους εύχαριστίας 

έξέφρασαν :
'Ο 'Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Νι

κόλαος ΜΑΡΤΗΣ, Η. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΝΟΜΑΡ
ΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ πρός τάς κατά τόπους 
ύπηοεσίας Χωροφυλακής διά τάς κατα- 
βληθείσας άόκνους προσπάθειας καί τήν 
έπιδειχθεΐσαν άψογον συμπεριφοράν ύφ’ 
άπάντων τών οργάνων των καθ’ ολην 
τήν προεκλογικήν περίοδον, τήν ήμέραν 
τών εκλογών, ώς καί τήν ήμέραν τοϋ 
δημοψηφίσματος.

•
Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ]ΝΙΚΗΣ, ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (Λυσι- 
κράτους 14, Άθήναι), Τό ΜΙΚΤΟΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ καί ό 
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΩΡ]ΚΡΙΣ AXA.L- 
ΑΣ πρός τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής διά 
τήν άποστολήν τοϋ έκδοθέντος έπιτοιχου 
ημερολογίου Χωρ]κής έτους 1975, συγ- 
χαίροντες έν ταύτώ διά τήν θαυμαστήν

έκδοσιν τοϋ περιοδικοΰ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ».

•
'Ο Συν]ρχης Πυοοβολικοΰ κ. Νικόλαος 

ΒΑΜΒΑΚΑΣ πρός τόν κ. Άνώτερον 
Δ ]τήν ’Ηπείρου διά τήν εύσυνειδησίαν 
καί μεθοδικότητα μετά τής όποιας ένήρ- 
γησαν αί ύπηρεσίαι Χωρ]κής Ίωαννινων, 
μέ άποτέλεσμα τήν ταχεΐαν άνεύρεσιν καί 
σύλληψιν τής δράστιδος διαπραχθείσης 
κλοπής εις βάρος τής θυγατρός τοϋ 
άνωτέρω.

Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ 
(Π.Α.Ο.Κ.) Θεσ]νίκης πρός τήν Δ]νσιν 
’Αστυνομίας Θεσ]νίκης διά τήν υπο
δειγματικήν τάξιν καί άψογον συμπερι
φοράν τών άνδρών κατά τόν ποδοσφαι- 
οικόν αγώνα μεταξύ τών ομάδων Π.Α.Ο.Κ 
καί ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

•
Ό  κ. ’Ελευθέριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

(Καλΰβες—Χαλκιδικής) πρός τό Άρχη- 
γεϊον Χωρ ]κής διά τάς καταβληθείσας 
άόκνους καί συντόνους προσπάθειας ύπό 
τοϋ Ύπομ]ρχου κ. Δημητρίου ΧΟΥΛΙΑ
ΡΑ τοϋ Α.Τ. Πολυγύρου καί τοϋ ’Ενωμο
τάρχου κ. Νικολάου ΘΩΜΑΚΙΤ τοϋ Σ.Χ. 
Γερακινής ώς καί τών ύπ’ αύτών άνδρών, 
οϊτινες έπέτυχον τήν άνακάλυψιν και 
σύλληψιν τών δραστών τής εις βάρος του 
γενομένης κλοπής διαρρήξεως και απο- 
δοσιν τών κλοπιμαίων.

Ή  Κα Νίκη ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ, κά
τοικος Γαλατίστης Χαλκιδικής προς την 
Β' Έπιθεώρησιν Χωρ]κής Θεσ]νίκης 
διά τήν προσφοράν αίματος ύπό τού Χω- 
ροφύλακος κ. Γεωργίου ΠΑΠΑΔΟΠΟΙ- 
ΛΟΥ τοϋ ’Επιτελείου τής Α.Δ.Χ. Κεντρι
κής Μακεδονίας πρός τόν άσθενοϋντα 
καί κινδυνεύοντα υιόν της Μιχαήλ.

•
Ό  Αΐδεσιμώτατος Εύάγγελος ΚΡΟΝ- 

ΤΙΤΡΗΣ, Ίερεύς τοϋ Ναοϋ ΓΕΝΝΗΣΙΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥ (Παιανία) διά τήν συμπαρά
στασή τής Χωρ]κής, ήτις συνέβαλεν εις 
τόν άρτιώτερον εορτασμόν τής πανηγύ- 
ρεως του ιερού ναού.

•
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ο.Δ.Δ.Ε.Π.) 
Ίασίου 1—Άθήναι, πρός τό Άρχηγεΐον 
Χωρ ]κής διά τήν παρασχεθεϊσαν θετικήν 
συνδρομήν τοϋ Μοιράρχου κ. Γαλανο- 
πούλου Δ]τοϋ τοϋ Α.Τ. Περάματος καί 
τών ύπ’ αύτών άνδρών, πρός διαφυλαξιν 
τής περιουσίας τοϋ άνωτέρω ’Οργανισμού.

•
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 

ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΧΑΛΚΙΔΟΣ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» πρός τήν Διοίκησιν 
Χωρ]κής Εύβοιας διά τήν προσφοράν τοϋ 
ποσοϋ τών δραχμών 2.750, προερχομένου 
έκ προαιρετικού έράνου τών άνδρών τής 
δυνάμεώς της.
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ΑΜΕΣΟΣ ΕΠ ΕΜ Β Α ΣΙΣΔ.Α .Π . 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Με την άκάματον δραστηριοποίησα 
των άνδρών της νευραλγικής αύτης ύπη- 
ρεσιας του Σώματος κατά τό τελευταΐον 
3μηνον τοϋ 1974 παρεσχέθη συνδρομή εις 
691 κινδυνευοντα ή χρήζοντα αμέσου 
βοήθειας πρόσωπα, διευθετήθησαν 2763 
διαφοραι πολιτών καί άπηυθύνθησαν 3316 
συστάσεις προς παραβάτας Νόμων γε
νικά. Άνευρέθησαν καί παρεδόθησαν άρ- 
μοδιως 46 ψυχοπαθείς, 76 έςαφανισθέντες, 
391 κλαπέντα ή άπολεσθέντα οχήματα 
καί άντικείμενα. Διεπιστώθησαν 13689 
παραβάσεις ήτοι 7 κακουργήματα, 5723 
πλημ)ματα, 7959 πταίσματα καί 3246 
συμβάντα ή οίκογενεικά έπεισόδια.

Επεδοθησαν 2301 ποινικά δικόγραφα 
και διεπισθώθησαν 3861 παραβάσεις του 
Οικοδομικού Κανονισμού. Συνελήφθησαν 
133 καταδιωκόμενοι καί 247 δρασται έπ’ 
αυτοφωρω αδικημάτων. Έπενέβησαν εις 
77 περιπτώσεις κατασβέσεως πυρκαϊών 
καί 1300 συγκρούσεις οχημάτων. Έδέ- 
χθησαν 130.278 τηλεφωνικάς κλήσεις.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Αί ξενοδοχειακαί, τεχνικαί καί Έμπο- 
ρικαί  ̂ ’Επιχειρήσεις της Α.Ε. ΑΝΥΦΑΝ
ΤΗΣ (Άχαρνών 123, Άθήναι, τηλ. 881- 
5971, 834-689 καί 823-590) διαθέτουν 
εκλεκτόν τουριστικόν συγκρότημα στήν 
Ικαρία μέ φυσιοθεραπευτήριον καί λου- 

τροθεραπευτήριον, δυνάμεως 600 κλινών, 
τιμολογίου Β' τάξεως. Εις τούς ’Αξιωμα
τικούς καί τάς οικογένειας τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας προσφέρουν ειδικήν έκπτωσιν 
καί εύκολίες πληρωμής εις 12 δόσεις. 
Οι έπιθυμοΰντες νά μεταβοϋν διά λουτρο
θεραπείαν καί τουρισμόν εις "Αγιον Κή- 
ρυκον Ικαρίας (θέσις Λευκάδα) δύνανται 
νά άπευθύνωνται εις τήν άνωτέρω Ε τα ι
ρίαν προς έξυπηρέτησίν των.

Η Χ Ω  Ρ Ο Φ  Υ Λ Α Κ Η  
Κ Α Ι  Τ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν  

Τ Ω Ν  Ν Ε Ω  Ν

Τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής δι’ άνακοινώ- 
σεών του, πού δημοσιεύονται εις τόν 
ημερήσιον τύπον καί εις τό περιοδικόν 
«ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», 
προσκαλεΐ πρός κατάταξιν εις τό Σώμα 
νέους, οί όποιοι έφ’ όσον επιθυμούν μπο
ρούν νά πλαισιώσουν τάς τάξεις του καί 
νά δημιουργήσουν μιά έπιτυχημένη έπαγ- 
γελματική σταδιοδρομία.

Τούς τό συνιστοΰν έκθύμως. Ή  Ε λλη
νική Χωρ]κή είναι Σώμα μέ ζωήν καί 
παράδοσιν ένάμισυ περίπου αίώνος, έχει 
δέ τόσες καί τέτοιες περγαμηνές, πού καμ- 
μιά άλλη ’Αστυνομική ύπηρεσία, έπί διε
θνούς επιπέδου, δέν κατέχει, αλλά ούτε 
καί διαθέτει. Ή  ιστορία της, άποτελεϊ τε- 
λειοτάτην σύνθεσιν δράσεως, πολιτισμού 
καί άνθρωπισμοΰ καί διαγράφει μιά πλή
ρη τροχιά, καλύπτουσα δλας τάς συγχρό
νους κοινωνικός καί πολιτιστικός έκδη- 
λώσεις, δημιουργικά καί άκέραια.

Λαμπρός καί όλόφωτος ό δρόμος της 
πού τόν διανύει μέ σύνεσι καί υπευθυνό
τητα. Παρά τάς άντιξοότητας πού πολλά- 
κις παρουσιάζονται δέν έπιδροΰν καθόλου 
άνασχετικά, ή διά νά μή είμαστε δογματι
κά άπόλυτοι, έπιδροΰν άνεπαίσθητα, 
ώστε ούδόλως νά θίγεται ή μεθοδευμένη 
καί συντονισμένη δράστηριότητά της.

'Απλώς καί έπί τροχάδην παραθέτομε 
δειγματοληπτικώς στοιχεία, άπ’ τήν πο
λυσχιδή καί πολύμορφη ιστορία της.

Η Χωρ]κή ίδρύθη τήν 20ήν Μαΐου 
1833, εύθύς ώς έδημιουργήθη έλεύθερον 
καί άνεξάρτητον Ελληνικόν Κράτος. 
’Από τής πρώτης στιγμής τής ίδρύσεώς της 
υπήρξε Σώμα έπίλεκτον μέ λαμπράν όργά- 
νωσιν. Έθεωρεΐτο έξαιρετική τιμή τό νά 
έγίνετο κανείς δεκτός εις τήν Χωρ]κήν, 
γι’ αύτό καί κατά τήν πρώτην της σύστα-

σιν τήν έπλαισίωσαν οί γενναιότεροι καί 
οί πλέον διακεκριμένοι ’Αξ]κοί τού πρώ
του Τακτικού Στρατού, όπως ό Ζαλοκώ
στας, ό Δεληγιώργης, ό Μαυρομιχάλης 
κ. ά.
Σ’ αύτό τό Σώμα τής πίστεως, τών θρύλων 
καί τών παραδόσεων, μή διστάσης ούδ’ 
έπί λεπτόν νά έμπιστευθής τόν έαυτόν σου 
καί τό μέλλον σου καί νά είσαι βέβαιος, 
ότι κατατασσόμενος εις τήν Ελληνικήν 
Χωρ]κήν υπηρετείς τά ύψηλότερα ιδανι
κά τής Πατρίδος.

Κατενόησε άπολύτως ότι ή άσφάλεια 
καί ή ειρήνη τής κοινωνικής ζωής είναι 
απαραίτητοι προϋποθέσεις διά τήν πρό
οδον καί τήν εύημερίαν τήν ίδικήν σου καί 
κατ’ έπέκτασιν τής Πατρίδος. Εύκολα, 
ύποθέτομεν αντιλαμβάνεσαι πόσον χρή
σιμη είναι ή Χωρ]κή μας, ή όποια έγγυαται 
καί προασπίζει τήν κοινωνικήν άσφάλειαν 
φρουρεί τόν μόχθον τού δικαίου, προστα
τεύει τό δίκαιον τού άδυνάτου, αποθαρ
ρύνει καί άφοπλίζει τήν παρανομίαν, 
πολεμά τήν έγκληματικότητα καί διώκει 
τήν άναρχίαν. Αύτά, όμως, όλα έπιτυγχά- 
νονται μέ τήν προσέλευσιν καί τήν συμ
βολήν σου, τήν συμβολήν τήν ίδικήν σου.
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I N  T H I S  I S S U E

In the present article major John Tripis states out, that the mecace of drug addiction hang 
like a Damoclean sword over every citizen and over all the world. Narcotics and drug addiction, 
as statistics show, contsitute a very serious problem which effects upon the human society and es- 
peciably upon the nowdays youngsters all over the world. There is not any doubt that narcotic ad
diction is the major contributor to crime. Since this problem is so serious and disastrous, we think, 
it merits the attention not anly of those responsible to combat it but also of every individual of our 

society.
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A UNIVERSAL PROBLEM

NARCOTICS
A m odern  d e tr im e n ta l 

p l a g u e

B Y

JOHN TRIPIS
Gendarmery Major

Narcotics and drug addiction, as 
statistics of many countries show, 
constitute a serious and disastrous 
menace with far- reaching effects 
upon the people and especially 
upon the youngsters nowadays all 
over the world.

Narcotics addiction constitutes 
a problem which afflicts both the 
body and the soul of every Nation 
today, because it is more disastrous 
than any other sort of crime con
tributor. There is not any doubt 
that narcotic addiction is a major 
contributor to crime, because the 
cost of supplying a narcotic habit 
can ran to a considerable ammount 
of money which is not usually 
available to the addicts who ordi
narily are poor people or do not 
hold ordinarily jobs. Instead, they 
often turn to shoplifting, mugging, 
burglary, robbery and so on. They 
also support themselves by start
ing other people — young people — 
on drugs.

Despite the fact that drug addic
tion destroys lives, de humanizes 
young people, destroys families 
and even communities, we are still 
not moving fast enough to meet 
the problem in an effective way.

Illegal traffic in narcotics causes 
law Enforcement Agencies to be 
constantly on the alert.

The menace of drug addiction 
hangs like a Damoclean sword 
over the world. Today, not tens, 
not hundreds, but very literally 
thousands of young men of the
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world are drug addicts. Concur
rent with the rise in addiction 
comes a wave of lawlessness ter
rifying in its implications.

Since this problem is so serious 
and disastrous, we think, it merits 
the attention not only of those 
responsible to combat it but also 
of every individual of our society. 
Every individual should get ac
quainted with this society-destroy
ing monster. Every one of us should 
know what the problem is and 
how each of us can contribute in 
combating it effectively.

Narcotics are known from the 
early days of man. For thousands 
of years certain plants have been 
used in religious ceremonies, for 
magic or pleasure, or for medical 
purposes. Only in the last hundred 
years, however, have many of their 
active ingredients been made avail
able by extraction or chemical syn
thesis. These are much stronger 
in their effects than the original 
plants and often simpler to use. 
During the same period the ex
pansion of transport and interna
tional trade has reduced effective 
distance and natural barriers be
tween countries so that plants 
which were formerly of only local 
significance have become familiar 
to the world as a whole. Further
more, certain other drugs disco
vered in modern times and made 
in factories or laboratories have 
been found to possess qualities 
which affect the mind or the emo
tions and have become available in 
varying degrees to laymen.

The wide-spread misues of the 
substances and drugs has detri
mental effects not only on the in
dividuals taking them but also on 
the societies of which they are 
members, and it has therefore 
become generally accepted that their 
production, sale and consumption 
should not remain uncontrolled by 
governments. The reasons which 
have led to the establishment of a 
world-wide system of control over 
these dangerous drugs have thus 
been humanitarian rather than ec
onomic or financial. Its aim is to 
restrict their use to legal and espe
cially medical and scientific, re
quirements.

These drugs are usually referred 
to as «narcotic drugs and psycho
tropic substances». The narcotic 
drugs are under international con
trol and they include opium and

the opiates, coca leaf and cocaine, 
and some parts and products of 
the cannabis plant. At present 
there are nearly one hundred sub
stances to international control 
under the 1971 Convention, the 
vast majority of which can only 
be identified by analysis in a che
mical laboratory.

But what is a drug? «Α drug 
is a substance that has an effect 
upon the body or mind.» A nar
cotic is a drug that relieves pain, 
produces torpor or sleep and in 
large cases, causes coma and even 
death. Both narcotic drugs and 
psychotropic substances comprise 
a range of materials which can be 
classified; according to their effect 
upon a person’s mental activity 
and psychic state, in the following 
manner.

a) Some drugs slow down this 
activity - depressants of the central 
nervous system — they are useful 
medical drugs for relieving pain, 
for inducing or maintaining sleep
- (hypnotics), for suppressing ner
vous excitement or curbing nerv
ous disorders (dedatives), or for 
relieving anxiety (tranquilizers).

b) Other drugs affect mental 
activity in the opposite way; i.e . 
they induce states of excitement
— stimulants of the central nervous 
system—, for the purposes of 
therapy, they are used only when 
mental concentration and .activity 
have to be intensified or when ap
petite has to be suppressed.

c) The last category of subst
ances, in spite of their strong effect 
on mental activity, have no, or very 
limited therapeutic use. These are 
«hallucinogenic» substances, that 
is to say, substances used to pro
duce hallucinations or illusions.

Another way to classify these 
drugs is by their origin. So, wle 
have the so-called a) «natural 
drugs» which mostly derive from 
three plants : the opium poppy, 
the coca bush and the hemp (can
nabis) plant, b) The synthetic drugs 
which are made artificially in la
boratories or factories by chemical 
processes and which are much 
more numerous.

Some of the more common nar
cotic drugs are : opium, morphine, 
heroin, codeine, cocaine and mari
huana.

— The opium, comes from the

opium poppy — it is a powerful 
narcotic which is used to procure 
sleep and to bring relief from pain.
It is obtained from the juice of 
the immature seed capsule of the 
white poppy. This juice flows out 
in the form of a milky liquid which 
soon hardens and turns black.
It is then scraped off and dried 
thoroughly. Next it goes through 
a kneading process and is molded 
into cakes for balls for the market. 
Opium has many derivatives such 
as : morphine, heroine, codeine, 
and certain synthetic drugs such 
as methadone and pethidine which 
have similar effects and they kill 
pain, reduce anxiety, and induce 
euphoria and passivity, they are 
depressants of the central nervous 
system.

Opium is lawfully produced in 
certain countries for medical pur
poses, but a great deal enters the 
illicit traffic, mainly from parts of 
the South-East Asia and Middle 
East, where its production is either 
illegal or not subject to effective 
control. As a drug of abuse it can 
be smoked; eaten, drunk or injected 
as a liquid extract.
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— Morphine, is one of the most 
important derivatives of opium. It 
is obtained either by extraction 
from opium or directly from the 
seed capsule of the poppy plant. 
It is a fine, white odorless powder 
which packs like snow and has 
a bitter taste. There is no drug 
yet discovered that can equal mor
phine in pain-relieving power. It 
is often put up in small tablets 
and cubes.

Addicts usually inject it hypo
dermically into their legs, arms 
or abdomen, because it is more 
rapidly absorbed this way. It pro
duces a pleasant, tingling sensation 
which spreads throughout the body 
bringing peace and comfort. It is 
itself an addiction producing drug, 
but it is more important in the 
illicit traffic as the material from 
which «heroin» is made.

•

— Heroin, is a coarse white powder 
which has a bitter taste. It is a 
product of opium and according 
to pharmacologists 5 to 7 % of 
the opium gum may be converted 
into heroin / which technically is
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— Codeine, is an alkaloid ob
tained from opium and one of its 
active medicinal principles, similar 
to morphine, but it is feebler in 
its effects.

called «Diacelylmorphine». Addicts 
can sniff or snort heroin using 
a straw through the nose. Some 
prefer to take it with a needle 
hypodermically. Heroin is an outlaw 
drug, a contraband drug. Although 
there is no medicinal use for heroin 
in medicine, and doctors cannot 
prescribe it, druggists are prohi
bited from haddling it, the fact 
remains that «heroin is the most 
widely used drug among addicts 
today».

Surely man's inhumanity to man 
never produced a more Sriking- 
example than the flooding 
national illicit drug market with 
this vicious drug, making it avail
able to people, causing social and 
moral disintegration, degradation 
and decay.

— Cocaine, is a powerful white 
crystalline alkaloid extracted from 
coca leaves and much used as an 
anaesthetic and narcotic. Its habi
tual use is most deleterious both 
physically and mentally. It is known 
as «snow» «C», «happy dust», 
«coke», «cookie» etc. It has a 
bitter taste, and a cooling effect 
on the body tissues. Addicts may 
apply it to the mucuous membra
nes by sniffing or snorting it. Co
caine, is a dangerous, insidious 
drug because it is extremely rapid 
in its conquest and produces de
moralizing effects.

It is capable of precipitating 
undesirable and dangerous beha
viour.

Cocaine comes from the coca 
plant which grows in south Ame
rica. It has been used for centuries 
by Andean Indians who rely on 
its anti-fatigue and anti-hunger ef
fects to sustain them through a 
life of toil and deerivation in the 
rarefied atmosphere. It has a local 
anaesthetic effect but it is also a 
powerful stimulant of the central 
nervous system. In large doses, 
it produces a violent stimulant, 
hallucinatory and ecstatic effects. 
Overdoses are not rare and cause 
death from cardiac or respiratory 
arrest. It is frequently mixed with
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heroin «speedballs». Chronic use 
result in nausea, digestive disor
ders, lose of weight, insomnia, 
skin ubscessess and occasional con
vulsions. Prolonged sniffing per
forates the septum of the nose. 
Paranoid delusions, with auditory 
and visual hallucinations, occur. 
The mental disturbances often trig
ger compulsive, violent antisocial 
acts.

— The Hemp plant, «cannabis», 
although has industrial and com
mercial uses for textile fibres and 
seeds, as a drug, its leaves or resin 
may be smoked, drunk mixed with 
other fluids, or eaten as a sweet - 
meat. The effects of taking can
nabis vary considerably and de
pend very much on the concentra
tion of its active ingredients and 
on the mood of the user. In ge
neral it produces at first a state 
of mild euphoria, and consequent
ly loss of judgment, distortion of 
the sense of time and distance, 
and lassitude. Although its active 
principles seems to be a potent 
hallucinogen, it is probably better

for practical purposes not to clas
sify it as a hallucinogen but to 
regard it as in a class of its own.

— Marihuana is the common In
dian hemp or Cannabis sadiva. 
The parts with the highest tetrahy
drocannabinol content are the flo
wering tops of the plant. The leaves 
have a smaller amount. The stalks 
and seeds have little or none. 
Delta-9-tetrahydrocannabinol is the 
principal active ingredient in mari
huana.

Marihuana is the «Trojan Horse» 
the vicious drug traffickers use to 
enter the young victims’mind and 
open the gates to his mental, moral 
and physical destruction. Had it 
not been for that first marihuana 
cigarette, we would not have had 
so many victims and addicts.

The initial effect of marihuana 
is to create in the user’s mind 
a feeling that the senses have been 
heightened to a marked degree. 
Whether o r’not this is actually true 
has little bearing upon what goes 
on in the mind of the individual.



The inhibitory mechanism is de
pressed and no longer acts as the 
cell door behind which repressed 
thoughts and desires are kept safe
ly locked. The result : The poten
tial sex maniac can and often does 
become the actual sex maniac; the 
potential killer can and does become 
a murderer; the potential brute 
can and unleash his brutality. Those 
are the facts of marihuana and 
it behooves every individual to 
know and understand those facts.

•

— Hashish, is another product 
of the cannabis sativa. It is the 
dark brown resing that is collected 
from the tops of potent cannabis 
sativa. It is at least five time 
stronger than crude marihuana. 
Since it is stronger, the effect on 
the user is naturally more intense, 
and the possibility of side effects 
is greater.

Besides the above mentioned 
narcotic drugs there are also a 
great number of psychotropic sub
stances - synthetic drugs which can 
be classed as depressants of the 
central nervous system and which 
are the hypnotics and the sedatives. 
They are generally available in

tablets or capsules, and sometimes 
as ampoules for injection. They 
are often used in conjunction with 
heroin, alcohol or stimulants, but in 
some countries they are abused 
alone. The most commonly used 
are phenobarbital, pentobarbital, 
secobarbital and amobarbital. They 
are sold under many trade names, 
the most common of which are 
Luminal, Gardenal, Nembutal, Se
conal etc.

It is possible to distinguish a 
person under the effects of a bar
biturate from one drunk on alcohol 
by the absence of the smell of 
alcohol on the breath, and from 
one under influence of heroin by 
the de'itation of the pupils of the 
eye.

•
The tranquilizers, may also be 

placed in the same group. They 
are used in medicine in very large 
quantities and in many countries 
there is at present little or no con
trol of their distribution. The most 
commonly used are meprobamate, 
diszepam, (librium) and chlor-di 
azepoxide (Vallium).

•
The Stimulants, are substances

of the amphetamine group and 
others with similar effects. They 
are made in tablet, capsule or 
ampoule form. They stimulate and 
excite the user. The mostcom mon- 
ly used are amphetamine itself, 
dexaphetamine or dextroamphe-ta 
mine, (dexedrine or Durophet), 
methamphitamine, (Methedrine) 
and phenmetrazine (Preludin).

Finally, we have the so-called it 
allucinogens (psychodelics and psy- 
chotomimetics) which are drugs 
capable of provoking changes of 
sensation, thinking seefawareness 
and emotion. Alternations of time 
and space perception, illusions, 
hallucinations and delusions may 
be either minimal or overwhelm
ing depending on the dose. The 
results are very variable a «high» 
or a «bad trip» may occur in the 
same person on different occasions.

— LSD is the most potent hal
lucinogen. Besides LSD a large 
number of synthetic and natural 
hallucinogens are known. Mesca
line from the peyote cactus, psio- 
cybin from the Mexican mash- 
room, morning glory seeds, DMT, 
STP, MDA, und dozens of others 
are known and abused.

Many drugs will cause a deli
rium accompanied by hallucina
tions and delusions when taken by 
people who are hypersentive to 
them.

A person who has consumed, 
for instance, LSD will have dilated 
pupils, a flushed face, perhaps 
a rise in temperature and heart
beat, a slight increase in blood 
pressure, and a feeling of being 
chilly. A rare convulsion has been 
noted. These effects dissappear as 
the action of the drug subsides.

The LSD can damage the chro
mosomes. It can cause psycholo
gical deterioration. Havy users of 
LSD sometimes develop impaired 
memory and attention span, mental 
confusion and difficulty with abs
tract thinking.

Illicit LSD comes from clandes
tine laboratories or is smuggled 
from other countries. It is usu
ally taken in solution, a drop at 
a time, on a lump of sugar or piece 
of biscuit, or in a drink, and it 
is often kept in places of blotting 
paper.

The wide-spread misuse of the narcotics has dertrimental effects not only on the individuals taking them but also on the societies of which they are members.
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The danger of all sorts of Nar
cotic drugs and other psychotropic 
substances lies in the fact that 
turn the user to an addict, depen
dent upon it. Addiction is «a con
dition such that its use becomes 
necessary, and cessation of it cau
ses mental and physical disturb
ances. The symptoms which appear 
following withdrawal of morphine, 
for instance, indicate the develop
ment of a state called «dependence» 
on the drug. Dependence may be 
emotional, physical or both.»

Drug addiction is also a state 
of periodic or chronic intoxication 
detrimental to the individual and 
to society, produced by repeated 
consumption of a drug, (natural 
or synthetic) and its characterist
ics include.

a) An overpowering desire or 
need — compulsion — to continue 
taking the drug and to obtain it 
by any means.

b) A tendency to increase the 
dose.

c) A psychic and sometimes a 
physical dependence on the effects 
of the drug.

Broadly, narcotic addicts may be 
divided into the following classes :

a) Persons, who, on a physi
cian’s prescription habitually take 
a drug to allay severe pain caused 
by chronic diseases.

b) Persons, otherwise normal 
and law-abiding, who began indulg
ing in narcotics in a spirit of ad
venture and became slaves to the 
habit. Drug abusers have already stepped outside the law. Their most accessible source of income lies right within their own drug culture-trafficking drugs.
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c) Emotionally unstable persons 
who habitually use narcotics with 
the object of getting away from 
the realities of life.

d) Persons who habitually use 
marihuana or hasish as a sex 
stimulant.

It would seem that almost any 
personality type, including the nor
mal, may develop the drug habit 
to escape from conflicts. It is an 
artificial escape. It brings solace 
to the user, deadens pain, brings 
about forgetfulness, and mini-mi 
zes, at least for a while, in the 
user’s mind, the difficulties he is 
facing. It produces a confidence 
and a sense of peace that the user 
would not otherwise feel. He is 
relieved of burdens, his insecurity 
disappears and he finds instead 
what he interprets pleasurable sen
sations. As soon as the effects of 
the drug wears off, he becomes 
morbid, morose and depressed, 
concerned only with the next dose, 
how and where he will get it by 
all means.

It is beyond any doubt that the 
detrimental effects and by results 
of all sorts of drugs are cbeom- 
ing a real plague for the individuals 
and the society itself. There is not 
any doubt that drugs drive usually 
the users and the addicts to all 
kinds of acts and even serious 
crimes in order to satisfy their 
bad and disastrous habit. From 
a law Enforcement point of view 
drug related crime and criminal 
activity in the illicit traffic of drugs 
itself has become an international 
problem. Apart from offences di

rectly connected with drug traf
ficking, the misuse of drugs often 
leads to the commission of all 
kinds of crimes. A heroin addict, 
for instance, without his dose, is 
often a desperate person who will 
steal or rob to obtain heroin or 
money to buy it. The use of am
phetamines may make a normally 
timid person bold to the point of

recklessness, while cannabis may 
cause distortions in the senses of 
time and distance, the former may 
lead to assaults, and the latter to 
road accidents etc.

Drug abuse in many countries 
has experienced a rapid and can
cerous growth during the recent 
years, and along with this it has 
been witnessed a similar and equ
ally alarming rate of growth for 
crime in general. Any correlation 
which may be drawn between the 
two is both unsurprising and na
tural, for they are inextricably 
related. The extensive use or ad
diction to drugs soon becomes an 
impossibly expensive habit for the 
average person to support. How 
then do these druy dependent per
sons manage to support their 
habit? As drug abusers, they have 
already stepped outside the law. 
Often their most accessible source 
of income lies right within their 
own drug culture - trafticking drugs 
and encouraging novices to ex
periment. Many others support 
their habit by turning to related 
areas of crime : shoplifting, bur-
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glary, robbery, car theft, and pros
titution. The carving for the drugs 
is so very great and the physical 
need so intense, that an addict 
will take nearly any risk in order 
to raise the necessary cash.

After all these, arises the ques
tion «What is required to effective
ly combat the narcotic plague?»

First and foremost, a campaign 
to acquaint every citizen with the 
dangers that exist. This cannot 
be done unless we are prepared 
to shout the facts. We must shout 
these facts in a manner that no 
one may not hear — so that every 
citizen will feel the menace that 
is this lingering death.

Public apathy is crime’s grea
test ally. It is a huge bastion behind 
which the forces of evil flourish, 
serene in the knowledge that they 
can be destroyed only when and 
if an aroused public destroys the 
protective barrier its indifference 
has erected.

The problem of drug addiction 
merits the attention of every citi
zen, every parent, educator, and 
adult. Before this menace can be 
effectively combated it is necess
ary to know : what it is — How 
it is produced — and what can be 
done to eliminate it.

To eliminate the dangers of this

modern drug plague it is not enough 
the Police activities — but it is 
necessary to prevent the formation 
of new addicts and to provide care 
for those who are now addicts. 
To prevent the formation of new 
addicts the sourse of supply must 
be found and cut off. The insidi
ous nature of drug abuse is not 
the sort of problem which can or 
should be left to a few responsible 
persons or authorities for resolu
tion. There is an imperative need 
for wider cooperation. Because it 
is a problem for the entire nation 
and for each community. Contain
ment of a community drug abuse 
problem requires a unity of know
ledge, purpose and effort. Because 
all citizens are affected, either 
directly or indirectly, in one or the 
other way.

The public will have to be edu
cated to support the Police · Tea
chers must be instructed what to 
teach. Parents must also be in
structed · Parents should Police too 
• Parents must accept the respon
sibility for teaching their children, 
in their own self-interest, to re·» 
spect the laws, because this pro
blem arises not from too strict 
laws, but from too soft parents. 
And if parents want to protect 
and save their children they should 
police too and help the Law En

forcement Officers do their pro
tective job. There is no alternative 
to this duty of good parents.

We must never forget that. «Pu
blic apathy is crime’s greatest ally... 
and that crime and the criminal 
must depend for existence upon 
the productive members of society. 
Crime is not, and cannot be, static, 
it cannot feed upon itself. If we 
fail to recognize that fact, and 
fail to take the united action such 
recognition demands, we are nou
rishing the cancer which can des
troy us — and our Nation».

This combat against drugs is 
not an easy one but «even if today 
we cannot gain general acceptance 
for some salutary verity, we must 
not, on that account, cease to try 
to do so. We must strive all the 
harder to open the door for it 
tomorrow.»

Let us not forget ever, that «the 
menace of drug addiction hangs 
like a Damoclean sword over our 
heads and over our Nation. There 
is no time for reluctance. We must 
start right now this combat against 
the evil monster. Tomorrow it 
will be too late. Let us start now, 
even if at the beginning we are 
not many fighters in this campaing 
— it is better to light one candle 
than to curse the darkness.
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ΤΜΗΜΑ A' -  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον 

Άριθ. πρωτ. 400]1]71 Έν Άθήναις τη 18η Δεκεμβρίου 1974

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΡΧΗ Γ Ε Ι Ο Ν  Χ Ω Ρ Ο ΦΥ Λ Α Κ Η Σ
Τ Τ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

«Περί υποβολής δικαιολογητικών ιδιωτών πρός κατάταξιν εις τήν Χωροφυλακήν ώς δοκίμων Χωροφυλάκων
κατά τό έτος 1975».

Έχοντες ΰπ’ δψει τάς διατάξεις : 

α. Τοϋ Ν. Δ. 3365] 1955 «περί Κώδικος Ελληνικής Χωροφυλακής».
β. Τοΰ Π. Δ. 137] 1974 «περί κυρώσεως τοϋ Κανονισμού Στρατολογίας 'Οπλιτών Χωροφυλακής».
γ. Τοϋ Ν. Δ. 974] 1971 «περί Ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων καί μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Χωρ]κής κ.λ.π.» 
δ. Τοϋ Ν. Δ. 935] 1971 «περί καταστάσεως έν γένει τών οπλιτών Χωροφυλακής κ.λ.π.».

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Ν

Τούς έπιθυμοΰντας νά καταταγοΰν εις τό Σώμα Χωρ]κής ίδιώτας, όπως ύποβάλουν αύτοπροσώπως εις τάς 'Υποδιοικήσεις Χωρ]κής καί 
’Αστυνομικά Τμήματα τοϋ τόπου καταγωγής ή μονίμου διαμονής των τά κατωτέρω δριζόμενα δικαιολογητικά.
Οί καταγόμενοι ή διαμένοντες μονίμως εις τάς πόλεις Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας, υποβάλλουν τά δικαιολογητικά κατατάξεώς των, 
εις τάς έδρευούσας έν αύταϊς Διοικήσεις Χωρ]κής, οί δέ διαμένοντες εις τήν πόλιν ’Αθηνών εις τό πλησιέστερον τοΰ τόπου τής διαμονής 
των ’Αστυνομικόν Τμήμα (Χωρ]κής) τής Δ]νσεως ’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης.
Οί κατατασσόμενοι αναλαμβάνουν διετή έθελουσίαν ύποχρέωσιν, άρχομένην άπό τής ήμέρας τής εξόδου των έκ τής Σχολής, δυνάμενοι 
μετά ταϋτα ν’ άπολυθοΰν, τή αιτήσει των, οποτεδήποτε.
Ουτοι άποκτοΰν δικαίωμα συνάψεως γάμου άπό τής συμπληρώσεως τοΰ 26ου έτους τής ήλικίας των, έφ’ δσον έχουν διετή υπηρεσίαν 
εις τό Σώμα.

Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν

1. — Νά έχουν ελληνικήν ιθαγένειαν.
2. — Νά αγουν ήλικίαν 19 έως 26 ετών, ήτοι οί γεννηθέντες τά έτη 1950—1957.
3. — Νά κέκτηνται άπολυτήριον τουλάχιστον Δημοτικοϋ Σχολείου.
4. — Νά είναι άγαμοι ή έν χηρεία άνευ τέκνων.
5. — Νά έχουν έκπληρώσει τάς στρατιωτικός των υποχρεώσεις καί νά μή έχουν άπολυθή τοϋ Στρατεύματος ώς σωματικώς άνίκανοι ή

ικανοί τρίτης ή τετάρτης κατηγορίας ή μέ διαγωγήν μετρίαν ή κακήν.
6. — Νά έχουν άνάστημα τούλάχιστον 1,65 τοΰ μέτρου.
7. — Νά έχουν υγείαν καί άρτίαν σωματικήν διάπλασιν.
8. — Νά έχουν προηγούμενον έν γένει βίον καί ήθος χρηστόν, ώς καί υγιείς έθνικάς πεποιθήσεις.
9. — Νά μή έχουν καταδικασθή έπί τινι τών άναφερομένων εις τό άρθρον 2 έδάφ. η', τοϋ Κανονισμοϋ Στρατολογίας 'Οπλιτών Χωρ]κής

αδικημάτων.
Υ Π Ο Β Α Η Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Α Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

1. — Αΐτησις ύποψηφίου.
2. — 'Υπεύθυνος δήλωσις, ότι:

Έ χει τήν έλληνικήν ιθαγένειαν, είναι έγγεγραμμένος εις τά μητρώα άρρένων Δήμου ή Κοινότητος, είναι άγαμος ή έν χηρεία άνευ 
τέκνων. Επίσης νά δηλοΰται τό έτος γεννήσεώς του.
Έ χει ύπηρετήσει εις τό Στράτευμα.
Είναι απόφοιτος τούλάχιστον Δημοτικοϋ Σχολείου.
Δέν έχει στερηθή τών πολιτικών του δικαιωμάτων καί δέν έχει καταδικασθή, έπί τινι τών εις τό άρθρον 2 έδάφ. η', τοΰ Κ.Σ.Ο.Χ. 
άναφερομένων αδικημάτων. Οί έχοντες παραπεμφθή διά βουλεύματος εις δίκην έπί τινι τών έν λόγφ αδικημάτων άναφέρουν τοΰτο 
εις τήν δήλωσίν των.

3. — 'Υπεύθυνος δήλωσις, ότι δέν τοϋ έχει έπιβληθή αναμορφωτικόν ή θεραπευτικόν μέτρον έκ τών ύπό τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος προβλε-
πομένων.
Οί κριθησόμενοι ύπό τών αρμοδίων Συμβουλίων ’Επιλογής, ώς κατάλληλοι, έπικειμένης τής κατατάξεώς των, ύποβάλλουν, ειδο
ποιούμενοι διά τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής, εντός τασσομένης προθεσμίας καί τά άκόλουθα δικαιολογητικά:

4. — Πιστοποιητικόν τοΰ οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος, δτι έχουν τήν έλληνικήν ιθαγένειαν, είναι εγγεγραμμένοι εις τά
μητρώα άρρένων καί δτι είναι άγαμοι ή έν χηρεία άνευ τέκνων, έμφαϊνον καί τό έτος γεννήσεώς των.

5. — Πιστοποιητικόν τοΰ οικείου Στρατολογικοΰ Γραφείου, περί-τής στρατολογικής αύτών καταστάσεως (τύπου Α'.).
6. — Άντίγραφον ποινικοΰ μητρφου τοΰ Πρωτοδικείου τοΰ τόπου καταγωγής των, περί τής έν γένει ποινικής αύτών καταστάσεως

(τύπου Β'.).
7. — Πιστοποιητικόν τής Είσαγγελικής ’Αρχής τοΰ τόπου κατοικίας των, δτι δέν έχουν παραπεμφθή διά βουλεύματος εις δίκην δι’ έν

έκ τών εις τό άρθρον 2 έδάφ. η', τοΰ ΰπερθεν (β) σχετικοΰ άναφερομένων άδικημάτων.
8. — Ενδεικτικόν σπουδών.

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ι Σ

Οί μή απόφοιτοι Γυμνασίου προάγονται εις Ύπεν]ρχας καί Ένωμ]ρχας, άνευ έξετάσεων. 
Οί απόφοιτοι Γυμνασίου έξελίσσονται εις Άνθυπασπιστάς καί ’Αξιωματικούς. 
Περισσότεροι πληροφορίαι παρέχονται άπό τάς τοπικάς ’Αστυνομικός Άρχάς.

Ό  ’Αρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ
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