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ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
Ό μοτίμου Καθηγητοϋ
Νίωτέρας 'Ιστορίας Πανεπιστημίου
’Αθηνών

ο Εθνος μας εορτάζει τήν παραστατών του, εις ’Εθνικήν συεπετειον αύτήν του άγώ- νηγμενην Συνελευσιν, ενώπιον Θεοϋ
; voc της ανεξαρτησίας του καί άνθρώπων, τήν Πολιτικήν αύτοϋ
άπό τοϋ επομένου τής κηρύξεώς του ύπαρξιν καί άνεξαρτησίαν».
έτους καί δέν θά παύση νά τήν έορτάΣυγχρόνως,^ κατά τήν ιδίαν ήμέζη _οσον ή ψυχή του άντλή δύναμιν ραν έτέθη έν ΐσχύϊ ύπό τής πρώτης
ζωής άπό τάς δόξας καί τά μεγα- Έθνοσυνελεύσεως τό πρώτον πολί
λουργηματα των προγόνων του καί τευμα τής νεωτέρας Ελλάδος τό
η^ιστορικη πορεία του έμπνέεται άπό γνωστόν ^ ώς Σύνταγμα τής Έ π ιτο ένδοξον παρελθόν του. Κατά τήν δαύρου τό όποιον καθιέρωσε τήν πο
διάρκειαν τής έπαναστάσεως, δέν λιτικήν υπαρξιν τοΰ Ελληνικού
εΐχεν ακόμη ορισθή ήμερα πανηγυ Έθνους. 'Ο πρώτος πανηγυρισμός
ρισμού εθνικής επετείου τοΰ άγώνος εγενετο εν έτος βραδύτερον, τήν Ιην
καί εΐχεν έπικρατήσει νά πανηγυρί Ίανουαρίου 1823 εις τό πολιορκού
ζω ό άγωνιζόμενος υπέρ έλευθερίας με'·'0'' Μεσολόγγι όπου τήν χαραυγήν
'Ελληνισμός τήν Ιην Ιανουάριου αυτής τής Πρωτοχρονιάς άντήχησαν
διότι την Ιην Ίανουαρίου 1822 ή τα κανόνια τών χαρακωμάτων διά νά
πριυτη Εθνική Συνέλευσις τής Έ χαιρετήσουν την πρωτην αύτήν επέ
πιδαύρου προέβη εις τήν ομαδικήν τειον καθιερωσεως καί διακηρύξεως
πανελλήνιον διακήρυξιν τής έλευθε- -τής έλευθερίας τοϋ Ελληνικού ’Έ 
ριας η οποία ελεγε : «Τό 'Ελληνικόν θνους ύπό τής πρώτης ΈθνοσυνελεύΈ θνος τό ύπό τήν φρικώδη ’Οθωμα σεως τοΰ νεωτερου Έλληνισμοΰ.
νικήν δυναστείαν μή δυνάμενον νά
Εν τούτοις, άπό τής εποχής άκόφέρη τον βαρύτατον καί άπαραδει- μη τοΰ Καποδίστρια καί τών πρώ
γμάτιστον ζυγόν τής τυραννίας, καί των ετών τής βασιλείας τοΰ "Οθωαποσεΐσαν αύτόν μέ μεγάλας θυσίας, νος αύθορμήτως καί χωρίς καμμίαν
κηρύττει σήμερον διά των νομίμων επίσημον αποφασιν οΐ "Ελληνες ήρ-
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χισαν νά έορτάζουν την 25ην Μαρ
τίου ώς ήμέραν τοϋ Ά γώνος τής
Εθνικής Παλιγγενεσίας, πρώτον
διότι είχεν άρχίσει νά έπικρατή εις
τήν λαϊκήν συνείδησιν ή ιδέα δτι κα
τά τήν ήμέραν αυτήν έκηρύχθη ή
έπανάστασις εις τήν 'Αγίαν Λαύραν,
δεύτερον διότι ή ημέρα αύτή τής έορτής τοϋ Εύαγγελισμοΰ τής Θεοτόκου
συμβολίζει συγχρόνως τον Εύαγγελισμόν τής Ελευθερίας τοϋ Ε λλη 
νικού ’Έθνους. Έπισήμως καθιερώθη ή 25η Μαρτίου ώς ήμέρα πανη
γυρισμού καί εθνικής εορτής διά τοϋ
Διατάγματος τής 15ης Μαρτίου τοϋ
έτους 1838.
Έ κ τοτε ή 25η Μαρτίου έορτάζεται καί πανηγυρίζεται άπό τούς 'Έ λ
ληνας οχι άπλώς ώς έπέτειος ένάρξεως τοϋ Ά γώνος τής Ανεξαρτη
σίας, άλλ’ ώς συμβολική ήμέρα παν
τός άγώνος ύπέρ έλευθερίας, πασης
δόξης καί παντός μεγαλείου τής έλληνικής φυλής. Έ ξ άλλου ή ελληνι
κή έπανάστασις δεν συμβολίζει ά
πλώς άλλά καί εγκλείει, καί ένσαρκώνει δλα τά ιδανικά, όλας τάς πα
ραδόσεις, δλας τάς δόξας τών Ε λ 
λήνων.
Ό ’Αγών τοϋ 1821 ύπήρξεν πρά
γματι εν άπό τά λαμπρότερα καί ένδοξότερα έπεισόδια τής τόσον πλού
σιας εις λαμπράς πράξεις καί ένδοξα
γεγονότα ιστορίας τοϋ Ελληνικού
’Έθνους. ’Αλλά καί γενικώτερον διά
τήν δλην ιστορίαν τής άνθρωπότητος,
ό άγών τής Ελληνικής έλευθερίας
ύπήρξε μέγας καί αποφασιστικός
σταθμός. Μετέτρεψε ριζικώς μίαν
άπό αιώνων ύφισταμένην κατάστασιν εις τήν άνατολικήν Μεσόγειον,
τήν διατήρησιν τής όποιας αί μεγάλαι Εύρωπαϊκαί Δυνάμεις έθεώρουν
ώς ζωτικήν διά τά συμφέροντά των
καί άπαραίτητον διά τήν Ευρωπαϊ
κήν ισορροπίαν. Προεκάλεσε διεθνή
άναστάτωσιν, διεθνείς διαπραγμα
τεύσεις, θυελλώδη διαβούλια, πατα
γώδη συνέδρια. Παρ’ ολίγον νά γίνη
άφορμή γενικής συρράξεως, είδος
πρώτου έν τή ιστορία πανευρωπαϊ
κού πολέμου, καί έν πάσει περιπτώσει ύπήρξεν αιτία ένός μεγάλου Ρωσοτουρκικοΰ Πολέμου, ό όποιος συνετάραξεν τήν Εύρώπην. Συνέτριψε
τήν 'Ιεράν Συμμαχίαν, ή όποια κατά
τήν έποχήν έκείνην είχε παγιώσει
μίαν σιδηράν τάξιν διά τής πυγμής
καί τής βίας, καταδυναστεύουσα
τούς Εύρωπαϊκούς λαούς καταπνίγουσα δι’ ένεργών στρατιωτικών
επεμβάσεων πάσαν φιλελευθέραν ή
άπολυτρωτικήν κίνησιν άνά τήν Εύ
ρώπην καί διατηρούσα τήν δεσποτι-

κήν άπολυταρχίαν της ώς μόνιμον
καί έως τότε άπαρασάλευτον ευρω
παϊκόν καθεστώς. Εις τό τέλος, ή
Ελληνική Έπανάστασις, δημιουργήσασα χάρις εις τά ήρωϊκά κατορ
θώματα τών άγωνιστών μας νέας
εύρωπαϊκάς καταστάσεις καί νέα Ευ
ρωπαϊκά συμφέροντα, ύπεχρέωσε
τάς μεγάλας Εύρωπαϊκάς Δυνάμεις
νά άπαρνηθοΰν θεωρίας των περί
διεθνούς πολιτικής τάξεως, νά έγκαταλείψουν μεθόδους διακυβερνήσεως
τών λαών, νά περιφρονήσουν θεω
ρού μένους έως τότε άπαρεγκλίτους
κανόνας διπλωματικών σχέσεων καί
διπλωματικών χειρισμών διεθνών
προβλημάτων, διάνά ένστερνισθοΰν
νέας άντιλήψεις περί πολιτικής ήθικής καί νά υιοθετήσουν νέας μεθό
δους παγιώσεως τής Εύρωπαϊκής
ειρήνης. Οΰτω, αΐ νέαι πραγματικό
τητες, τάς οποίας έδημιούργησεν ή
συνεχιζομένη έπί έτη χάρις εις τούς
ήρωϊσμούς καί τάς θυσίας τών Ε λ 
λήνων άγωνιστών έπανάστασις καί ή
ντε φάκτο ΰπαρξις έλληνικοΰ κρά
τους, έδωσε τελικώς άφορμήν ύπό
άλλην πλέον μορφήν εις τάς πρώτας
μεγάλας Εύρωπαϊκάς συνθήκας συ
νεργασίας καί συμμαχίας.
Οΰτω, ή τελικώς έπισφραγισθεΐσα
διά διεθνών συμφωνιών πολιτική άναγέννησις τού Ελληνικού ’Έθνους
καί δημιουργία έλληνικοΰ κράτους,
έδωσεν δλως νέαν οψιν εις τό άνατολικόν ζήτημα, τήν πέτραν αύτήν τού
σκανδάλου διά τήν Ευρωπαϊκήν πο
λιτικήν. Δύναταί τις νά εΐπη, δτι ή
διά τού έλληνικοΰ άγώνος τού 1821
άνακύψασα νέα άφορμή τού άνατολικοΰ ζητήματος ύφίσταται μέχρι
σήμερον. Εις πολλά βαρύνει μέχρι
σήμερον εις τάς σχέσεις καί εις τάς
τύχας τών Εύρωπαϊκών λαών.
Διά τούς λόγους αυτούς ή Ε λλη 
νική Έπανάστασις τού 1821 κρίνεται ώς τό σημαντικώτερον διεθνές γε
γονός τού 19ου αΐώνος. Ά λλα κα! δι’
αυτήν τήν δυτικήν Εύρώπην αΐ συνέπειαι τού θριάμβου τής έλληνικής
Έπαναστάσεως ύπήρξαν άνυπολόγιστοι. Τά διακηρυχθέντα ύπό τών
Ελλήνων ιδεώδη κατέστησαν τό
σύμβολον τών καταδυναστευομένων
λαών, τούς όποιους καμμία δύναμις
βίας δέν ήδύνατο πλέον νά συμφωνήση εις δουλικήν υποταγήν. Τό έτος
1830, έτος τής έπισήμου διά διεθνών
συνθηκών άναγνωρίσεως τών άγώνων τού έλληνικοΰ έθνους δι’ ίδρύσεως έλληνικοΰ κράτους, μία έπανάστασις εις τήν Γαλλίαν άνατρέπει
τό άπολυταρχικόν καθεστώς τών
Βουρβώνων. Τό ίδιον έτος μία έπα-
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ναστασις τών Βέλγων έχει, ώς απο
τέλεσμα την ίδρυσιν τοϋ Κράτους
του Βελγίου. ’Ακολουθούν έθνικαί
εξαναστάσεις εις την Πολωνίαν, την
Βοημίαν, τήν ^’Ιταλίαν, πολιτικά φι
λελεύθερα κινήματα εις την Αύστρίαν
τΨ Πρωσίαν καί εις άλλα σημεία
της Εύρωπης. ’Ακόμη καί εις αύτήν
την καθεδραν των Αψβούργων, την
Βιέννην κέντρον τότε τοϋ παγκο
σμίου δεσποτισμοϋ, έκδηλοϋται λαϊ
κόν φιλελεύθερον κίνημα, ό δέ στυλοβάτης τοϋ δεσποτισμοϋ καί αμεί
λικτος πολέμιος τοϋ άγώνος τής ελ
ληνικής ελευθερίας, ό Μαίτερνιχ, τελικώς αναγνωρίζει ότι ήττήθη εις
την πάλην του καί άποχωρεΐ ώς αύτοεξόριστός εις ξένην χώραν.
Ανευ υπερβολής δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι το ελληνικόν ’21 είναι τό
θεμέλιον ολου τοϋ νεωτέρου πολιτι
κού και κοινωνικού οικοδομήματος
Τής δυτικής Ευρώπης.
Αλλά όταν πανηγυρίζομεν την άπετΐ ε ν α σ α ν χ ^ ^ Τ μ° - ^ ^
Γ Ρ ώ ' ° ί δίδαξε στους Έ λ λη νες τί ειχ αν
λευθερωτικήν έπανάστασίν μας πρέ
ραγιάδων τόν πόθο
χ
Ζ
Τ
ρ
Τ
"
**'
" ^
θέρΐεψ* ν
™
πει νά έχωμεν εις την σκέψιν μας
προ παντός άλλου τοΰτο, τό όποιον Λαόν την τραγικήν πραγματικότηόλοι, άν δεν έλευθερωθώμεν» κ.λ.π.
υπέρ παν άλλο δικαιολογεί τούς πα
•α, αλλα^ τουναντίον τήν έπρόβαλον
ν0 [ άγωνισταί τοϋ 1821 άπέδειξαν
νηγυρισμούς μας τής ήμέρας αύτής εις τά μάτια του κατά τρόπον ώμον
με
τα έργα των ότι όσα διεκήρυσσον
καί συγχρόνως μάς προσφέρει εθνι και μη^ επιτρεποντα άμφιβολίας.
κήν υπερηφάνειαν καί χρήσιμα δι "Ολαι αί προκηρύξεις τής Έ π α να  δεν ήσαν λόγοι κενοί, άλλ’ αύτή ή
δάγματα. Δράκες πολεμιστών των στάσεως αρχίζουν μέ τάς φράσεις πραγματικότης.
( Σκληραι θυσιαι, τραγικαί δοκιμα°Ρήων καί ομάδες άσύντακτοι καί « Ελευθερία ή θάνατος», «θά έλευσιαι
δεν εκλονισαν τήν άπόφασιν των.
απόλεμοι των πεδιάδων, χωρίς πό θερωθώμεν η θά άποθάνωμεν όλοι»,
Απεθνησκον
μαχόμενοι υπέρ Πίρους καί πολεμικά μέσα, ολίγα έξω- «βαδιζομεν προς τον θάνατον διά τήν
πλισμένα εμπορικά πλοία των νή ελευθερίαν μας», «διακηρύσσομεν στεως καί Πατρίδος, έγίνοντο ολο
καύτωμα εις τον βωμόν τής ελευ
σων, αυτά καί μόνα ήσαν τά μέσα, ενώπιον Θεοΰ καί άνθρώπων, ότι είθέριας, αλλα δεν εγκατέλιπον τον
με τα οποία οι "Ελληνες τοϋ 1821
μεθα αποφασισμένοι νά άποθάνωμεν
’Αγώνα. Εβδομάδες, όλίγαι ήμέραι
εσκεφθησαν ν άντιμετωπίσουν μίαν
κολοσσιαΐαν αυτοκρατορίαν, ικανήν
ά νθ ςω ίο ε
fiCTT0G
^ ά7 ία,™ '1 ^ Π ατρίδος τήν ελευθερία, σαν ένας
νά κινητοποιήση έκατοντάδες χιλιά
άνθρωπος ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες πριν άπό 154 χρόνια ένάντια στον κατακτπτ»
δων πολεμιστών, στολους καί άνεξαν.λητους πορους προς πολεμικάς
επιχειρήσεις. Και όπως είπομεν, τό
πνεύμα τής άπολυταρχίας, τοϋ δεσποτισμοΰ καί τής καταδυναστεύσεως, το οποίον έκυριάρχει τότε εις
ολόκληρον την Εύρώπην, δεν έπέτρεπεν έλπίδας οίασδήποτε άμέσου
βοήθειας έκ τοϋ έξωτερικοΰ. Ά λ λ ’
οι Ελληνες, όταν έκήρυξαν την έπανάστασιν των, ήσαν άποφασισμένοι
να ελευθερωθούν ή νά άποθάνουν. 'Η
προηγηθεΐσα υπο τών Διδασκάλων
τοϋ Γένους προσπάθεια πνευματικής
αναγεννησεως είχε ζωογονήσει εις
τήν ψυχήν όλων τό αίσθημα τής ελ
ληνικής Πατρίδος καί ή ιδέα τής
Αναγεννήσεως μιάς Ελλάδος άνταςίας τής ενδόξου 'Ιστορίας της ώδήγει εις τήν άπόφασιν τής άντί οίασδηποτε θυσίας άπελευθερώσεως.

>(
ηγεται τής Έπαναστάσεως
όχι μόνον δεν άπέκρυψαν άπό τον
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εΐχον παρέλθει άπό τής κηρύξεως
τοϋ Άγώνος και ό Κόσμος ολόκλη
ρος έμενε κατάπληκτος προ των η
ρωισμών και των μεγαλουργημάτων
των Ελλήνων ’Αγωνιστών, παρό
μοια τών όποιων ματαίως 0ά άνεζήτει τις εις τήν ιστορίαν τών άνθρωπίνων πράξεων.
Οί "Ελληνες Άγωνισταί άπέδειζαν διά τών έργων των ότι όντως ήσαν άντάξιοι τών μεγάλων προγό
νων των. "Ολος ό πολιτισμένος κό
σμος άντελήφθη τότε ότι ύπό τον
γλαυκόν τής Ελλάδος ούρανόν συ
νέχιζε, παρά τάς δραματικάς περι
πέτειας της, τά μεγάλα πεπρωμένα
της μία φυλή, ή ένδοξοτέρα φυλή τοϋ
κόσμου. Καί τότε, τότε καί μόνον, ό
πολιτισμένος κόσμος συνεκινήθη καί
έσπευσε πρός βοήθειάν μας. Πριν
άπό τούς "Αγγλους, τούς Γάλλους,
τούς Γερμανούς φιλέλληνας, έπεσαν
ό Διάκος, ό Μπότσαρης, ό Παπαφλέσσας, ό Καραϊσκάκης καί πριν
άπό τό Ναυαρΐνον είχαν έλθει ή ’Α
λαμάνα, τά Δερβενάκια, τό Μεσο
λόγγι, τά μπουρλότα τών καραβιών
τής "Υδρας, τών Σπετσών καί τών
Ψαρών. Ξένοι μεγάλοι ποιηταί έψαλ
λαν κατορθώματά μας, ξένοι επιστή
μονες καί πολιτικοί μας έξεθειασαν
καί έζήτησαν άπό τάς κυβερνήσεις
των τήν βοήθειαν μας, πλούσιοι και
πτωχοί έδωσαν χρήματα διά νά μας
σταλούν πυρομαχικά καί πολεμισται
προσήρχοντο άπό πάσαν γωνίαν τής
γής διά νά χύσουν τό αιμα των διά
τήν έλευθερίαν μας, μόνον όταν διά
τών ηρωικών μας πράξεων τών κα
ταπληκτικών μας θυσιών απεδειςαμεν ότι εϊμεθα άξιοι τών προγόνων
μας, άξιοι τής Ελευθερίας. Και τέ
λος, μόνον όταν διά τών μεγαλουρ
γημάτων καί τών θυσιών τοϋ Ελληνικοϋ Λαοϋ, ή Έλληνικη Επαναστασις, παρά πάσαν προσδοκίαν τοϋ
Μαίτερνιχ καί τών άλλων πολίτικων
ήγετών τής 'Ιεράς Συμμαχίας, συνεκράτει άνημμένην τήν δάδα τής
ελληνικής έλευθερίας καί έδημιούργει μίαν νέαν πραγματικήν κατάστασιν εις τήν Μεσόγειον, άντίθετον
πρός τήν καθεστυκίαν τάξιν τής Ευ
ρώπης, αί Εύρωπαϊκαί Δυνάμεις
έκινήθησαν πρός διασκέψεις καί συνθήκας διά τήν ίδρυσιν τοϋ Έλληνικοϋ Κράτους.
Αύτά είναι τά ωραία καί άθάνατα
διδάγματα τά όποια άντλοϋμεν απο
τον ’Αγώνα τοϋ 1821, αυτά προ
σφέρουν τάς ύψηλάς ήθικάς έννοιας
τοϋ σημερινοΰ έορτασμοϋ μας, και
αύτά πρέπει νά κατευθύνουν πάν
τοτε εις τήν ιστορικήν πορείαν του
τό 'Ελληνικόν ’Έθνος.
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πως όλα τά μεγάλο, μέ τά
όποια ή Ύπερτάτη Βούλησις έχει σφραγίσει τήν 'Ελ
ληνικήν αιωνιότητα, καί
το 1821 ύπήρξε πρωτίστως, ψυχι
κόν γεγονός. Πριν τό υίοθετήση
ή λογική τό είχεν έπιβάλει ή
συνείδησις τοΰ 'Εθνους.
Αυτή είχε φθάσει εις τήν πλήρη
έτοιμότητά της. Ή ψυχή τοΰ Έ λληνος, ήφαίστειο πλημμυρισμένο
άπό έκρηκτικάς δυνάμεις δημιουρ
γίας, είχεν σηκώσει τό Λάβαρον,
Λρίν τό κρατήση τό άγιο χέρι τοΰ
Δεσπότη. Αύτή παρέσυρε τούς δι
σταγμούς καί ήνωσεν δλας τάς θε
λήσεις, εις τήν μεγαλειώδη έφοδον
τοΰ Δικαίου, πού τελικώς, έστησε
τό τρόπαιόν του, έπάνω εις άθλους
έκπληκτικούς, έπάνω είς ήρωϊσμούς άπιστεύτους, έπάνω εις θυ
σίας, πού προκαλοΰν τό δέος. Αύτή
ήναψε τον δαυλόν τοϋ Κανάρη καί
τό πυροτέχνημα τοϋ Μεσολογγίου.
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ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
Ε π ιτίμ ου Προέδρου
Ενωσεως ‘Ελλήνων Λογοτεχνώ ν

Αύτή έφώτισε τόν δρόμον τής Δέ
ξης,πού (περπατώντας μονάχη στώ
Ψαρών τήν ολόμαυρη ράχη), έφθα
σε κάποτε είς τέρμα δικαιώσεως.
Καί όμως . . . Ή τύχη τής μεγά
λης όποθέσεως, παρ’ όλίγον νά δια
κυβεύετο, άνεπανορθώτως. Παρ
όλίγον δλη έκείνη ή άκατάσχετο<
δύναμις τής ήθικής, τήν όποιαν εί
χεν άποθηκεύσει τό πάθος τών αιώ
νων, ν’ άχρηστεύετο. Παρ’ όλίγο\
τό μεγαλειώδες κίνημα νά κατεπνίγετο πριν καν έκδηλωθή. Καί έχρειάσθη ή συνδρομή ευφυΐας καί
περιστασιακών γεγονότων, έχρειάσθη ό νους καί ή σύμπτωσις, έχρειάσθη ή άπαράμιλλος Ελληνική άρετή καί η έπικουρία αιφνιδιαστικών

παραγόντων, διά νά άνοιξη δριστικώς, ή οδός εις τήν πραγμάτωσιν
τοΰ πόθου, πού έπυράκτωσε τήν
σκέψιν καί έρρίπιζε τάς ιδέας καί
έτόνιζε τόν ύμνον, τό θούριον, τόν
παιάνα τής νίκης.
’Ολίγον πριν νά δοθή τό σύνθη
μα τής έξεγέρσεως προύχοντες των
Καλαβρύτων καί ’Αρχιερείς αντι
μετώπισαν τόν δόλον, πού ήθέλησε
τήν παγίδευσίν των. Άπήντησαν
με τήν εύφυίαν των. Τό γυμνασμένον, κάτω άπό τόν άμείλικτον ζυ
γόν, ένστικτόν των, τούς έπληροφόρησε περί τοΰ καραδοκοϋντος
κινδύνου. Καί άντέδρασαν μέ θαυ
μαστήν τεχνικήν πολιτικότητος.
Ό έλιγμός των όπήρξεν άριστούργημα εύστροφίας. Ήπειλοϋντο μέ
έκμηδένησιν. Είχε διαρρεύσει τό
μψττικόν τής Φιλικής Εταιρείας.
Ό όρκος των ήτο προδομένος. Οί
Τούρκοι ήσαν ενήμεροι τού σχε
δίου. Καί ό Σουλτάνος διέταξε τόν
Καϊμακάμην τοΰ Μόρια νά τούς καλέση μέ φιλοφροσύνην, άλλά καί
νά τούς φυλακίση μέ όσην αγριό
τητα ήμποροϋσεν. Ή υποκρισία
καί ή έκδίκησις. Ούτω ήλπισεν,
ότι θά προελάμβανε τά γεγονότα.
Πράγματι, ό Βαλής έκάλεσεν ό
λους τούς προύχοντας καί τούς ’Αρ
χιερείς τής Πελοποννήσου εις τήν
έδραν του,τήνΤρίπολιν, πολλοί, οί
περισσότεροι μετέβησαν. ’Ό χ ι ό
μως καί τής ’Χαΐας. Αύτοΐ διέκριναν, άμέσως, τήν παγίδα, εις τήν
πρόσκλησιν.
Έχρησιμοποίησαν
διαφόρους προφάσεις, διά νά άπαγκιστρωθοΰν άπό τήν πρόσκλησιν
τοΰ θανάτου. Καί, τελικώς, ήλθεν
ή στιγμή, πού έπρεπε νά παίξουν τό
άποφασιστικό (χαρτί). Περαιτέρω
άρνησις ήτο πλέον άδύνατος. Δυ
νατή όμως έφαίνετο έξαπάτησις
των Τούρκων. 'Η αρετή ούτω έσκηνοθέτει τήν σωτηρίαν της. Ένάτη
Μαρτίου 1821. Άσημάκης Ζαΐμης,
Άσημάκης Φωτήλας, Άνδρέας
Ζαΐμης, Σωτήριος Χαραλάμπης,
Σωτήριος Θεοχαρόπουλος, Ά νδρέας Λόντος, αρχών τής Βοστίτσας καί οί ’Αρχιερείς Παλαιών
Πατρών Γερμανός καί Κερνίτσης
Προκόπιος, συνοδευόμενοι άπό άντιπροσώπους τοΰ διοικητοΰ των
Καλαβρύτων, ξεκινοΰν. Διανυκτερεύουν εις Μαζέϊκα Καλύβια, εις
τό χαμόσπιτο τοΰ Νταφαλιά, όπως
άναφέρεται. . . . Καί εκεί λαμβά
νουν τήν όριστικήν άπόφασίν των.
Βασανιστική υπήρξε, διά τούς
προκρίτους, εκείνη ή νύκτα. Παρά
τήν κόπωσιν, ό ύπνος δέν ήρχετο.

Είργάζετο, άκαταπαύστως, τό πά
θος διά τήν ’Ελευθερίαν. Καί επάνω
'εις αύτό είκονίζοντο αί σκέψεις.
Συντονιστής των ήτο ό κίνδυνος.
Τόν έβλεπαν καθαρά. Καί τόν έστάθμιζαν εις τάς συνεπείας του.
Δέν ένδιαφέροντο, διά τούς εαυτούς
των. Ένδιαφέροντο άποκλειστικώς,
διά τήν μεγάλην ύπόθεσιν, πού ήτο
συνδεδεμένη μαζί των. Καί, όπως,
συχνά συμβαίνει, ή άναζήτησις έΉ χρυσοκέντητη εικόνα τοΰ Εύαγγελισμοϋ της Θεοτόκου, τό λάβαρο πού ύψωσε
ό Παλαιών Πατρών Γερμανός στην Ά γ ια
Λαύρα ξεσηκώνοντας τούς "Ελληνες στον
υπέρ πάντων άγώνα.

δώσε τήν λύσιν. Έπρόκειτο περί
παραπλανητικής έπινοήσεως, διά
τής οποίας έπιδιώκετο νά κερδηθή
χρόνος. Έ π ’ αύτής, εις τήν σύσκεψιν, πού έπραγματοποιήθη τήν αυ
τήν, έμειναν όλοι σύμφωνοι. Συγ
κεκριμένους συνετάχθη επιστολή,
προερχομένη δήθεν έκ Τριπολιτσάς, άπό Τούρκον φίλον των. Τήν
ένεπιστεύθησαν εις έμπιστόν των,
μέ τήν εντολήν, όπως τούς συναντήση, τήν έπομένην, εις ώρισμένην
θέσιν καί τούς παραδώση τήν επι
στολήν. Πράγματι, τήν έπομένην
10 Μαρτίου, τό σχέδιον έξετελέσθη. ,’Ανεχώρησαν δήθεν διά τήν
Τρίπολιν οί πρόκριτοι. Συνήντησαν
όμως τόν άνθρωπον μέ τήν έπιστολήν, ή οποία δήθεν τούς κατετάραξε. Καί τήν παρέδωσαν, εις τούς
άντιπροσώπους τοΰ Άρναούτογλου, διοικητοΰ των Καλαβρύτων.
Ενώπιον του ένεφανίσθησαν κατηγανακτησμένοι. Διεμαρτύροντο, έντόνως, ότι εϊχον συκοφαντηθή, ώς
τούς έπληροφόρει ή έπιστολή καί
έπέμενον, ότι κατόπιν τούτου, ήτο
άδύνατον νά μεταβοΰν εις Τριπολιτσάν. Προηγουμένως, έτόνιζον,
έπρεπε νά φροντίσουν, διά τάς άποδείξεις τής άθωότητός των. Όντως,
έπέστρεψαν εις τό χωρίον Καρνέσι
καί μέσα εις ατμόσφαιραν πλαστής
έξάψεως καί άγανακτήσεως, συνέ
ταξαν επιστολήν, πρός τόν Καϊμακάμην τής Τριπόλεως, εις τήν ό
ποιαν μέ δεξιοτεχνίαν, πού θά έζήλευον όνομαστοί τεχνΐται τοΰ εί
δους, έτόνιζον, ότι είναι άθώοι, ύπεγράμμιζον τήν «πίστιν» των, ώρκίζοντο άφοσίωσιν καί έζήτουν άπόδοσιν δικαίου καί άποκατάστασιν. Ούτω, έκ τοΰ μή δντος, έδημιουργήθη θέμα. Ή Τουρκική Διοίκησις παρεσύρθη, έκ τής «ειλικρί
νειας» τής επιστολής. Καί ναι μέν
ώργίσθη διά τήν παρεμβληθεϊσαν
«παρεξήγησιν», ή οποία προεκάλει
ανωμαλίαν καί έκράτει «άνοικτόν»
τό ζήτημα, όμως δέν τούς έκήρυξεν
έχθρούς. ’Αντιθέτως άπέστειλε τούς
"Ελληνας Καλαμογδάρτην καί Μοθινόν μέ τήν έντολήν νά τούς με
ταπείθουν. Οΰτοι έφθασαν, μέσω
Τρικοκκιάς, εις τήν Μονήν τής
Λαύρας τήν νύκτα τής 11 ή 12
Μαρτίου. Τήν 13, πάντως, ήσαν
έκεΐ.
Έπραγματοποιήθησαν τότε τρεις
συσκέψεις, μέ πρώτον όμιλητήν τόν
’Ανδρέαν Ζαΐμην, ό όποιος έτάχθη,
υπέρ τής άναβολής τής Έπαναστάσεως. 'Υπεστήριζε συγκεκριμένας
«θέσεις» καί αί άπόψεις του εϊχον
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μεταξύ των σύνδεσιν. Κατ’ αυτόν
έπρεπε νά έκτιμηθή ή κατάστασις
μέ τά αντικειμενικά στοιχεία της.
Δέν έθεώρει έπιτρέπουσαν τήν έξέγερσιν τότε. Καί οπωσδήποτε,
έκρινεν ανεπαρκείς τάς ετοιμασίας.
Θά έπρεπε δέ νά ιδουν τί θά έπραττον καί αί άλλαι έπαρχίαι. ΔΓ αυ
τό, ύπέδειξεν, όπως of προύχοντες
κρυβοϋν εις τήν "Υδραν ή εις τό
εξωτερικόν (τάς Ιονίους Νήσους)
διά νά παρακολουθήσουν έκεΐθεν
τάς κινήσεις. Καί ύπενθύμισεν, ότι
δέν εΐχεν έπιστρέψει άκόμη ό ιερω
μένος, ό όποιος είχε, προ καιρού,
σταλή, μέ «διερευνητικήν» άποστολήν, εις τήν Κωνσταντινούπολιν.
Η άποστολή αΰτη είχεν άποφασισθή εις τήν σύσκεψιν τής Βοστίτσας, όπου έκρίθη, ότι παραλλήλως πρός πάσαν προπαρασκευήν,
συνέφερε νά έχουν ένημέρωσιν περί
των κρατουσών, εις τήν Κωνσταντινούπολιν άπόψεων.
Ακριβώς άντίθετον άποψιν άνέπτυξεν, εις δευτέραν σύσκεψιν,
πραγματοποιηθεϊσαν τήν 15 Μαρ
( ( ΕΙ είσοδος της Ιερας Μονής καί ό ιστορικός πλάτανος όπου οί Έ λληνες έκείνη
τ η ν ιστορική ήμερα του Μαρτίου έδωσαν τίου, ό Άσημάκης Φωτήλας. Μέ
ιον ιερό ορκο γιά τόν ξεσηκωμό τοϋ Έθνους.
Επιχειρήματα καί παλμόν, μέ όρΗτο ύποπτος, διότι είχεν άποποιη- Ζαΐμη, ό όποιος μάλιστα, είχε έγμητικότητα καί υψηλόν τόνον, έθή τόν όρκον τής Φιλικής Ε τα ι γυηθή, υπέρ αύτοΰ εις τούς Τούρ
ζήτησεν άμεσον κήρυξιν τής Έπαρίας. ΤΗτο γεγονός. Καί τής άρνή- κους τό κεφάλι του.
ναστάσεως. Ήκούσθη μέ συγκίνησεώς του έτέλει εν γνώσει ό Γερ
Η πληροφορία συνεκλόνισεν.
σιν. ’Αλλά δέν εύρεν άνταπόκρισιν.
μανός, ό όποιος είχε μυηθή άπό
Εφάνη άπίστευτος. ’Εμβρόντητοι
Ο μόνος, ό όποιος ως άναφέρεται,
τόν Πελοπίδαν. Ή συζήτησις οϋτω οί πρόκριτοι. ’Αμηχανία. Καί βε
έπηρεάσθη ήτο ό Σωτήριος Χαρα
έξελίσσετο μέ μαχητικήν ζωηρό βαίως, ούδείς ήμποροϋσε νά ύπολάμπης.
τητα. Καί ένώ ό δραματικός τόνος
Επί των άντιλήψεών του έπα- της έκορυφοϋτο έπεσεν, αίφνιδίως, πτευθή, ότι ό Χονδρογιάννης ήτο
νήλθεν ό Φωτήλας, καί τήν έπομέ- ώς βόμβα μία πληροφορία. ’Απο άπλώς ό έκτελεστής καί ότι- ό
νην, εις τρίτην σύσκεψιν. Καί 6- φασιστική, πράγματι, πληροφορία, έμπνευστής δέν ήτο παρά ό γέ
πήρξεν έπίμονος. 'Η σύσκεψις αυ ή όποια έκρινεν, όριστικώς, τήν έκ- ρων Άσημάκης Ζαΐμης, ό όποιος
τή έκυριαρχεΐτο άπό δραματικόν βασιν τής συσκέψεως καί ώθησεν ηθέλησεν οΰτω νά τερματίση
στοιχεϊον. ΤΗτο ήλεκτρισμένη καί εις όριστικάς άποφάσεις. Έφθασαν τάς ταλαντεύσεις καί τάς διεις ώρισμένας φάσεις των συζητή άπό τά Σουδενά, οί ’Αναγνώστης στακτικότητας των προκρίτων. Ή
σεων εκρηκτική. "Εγινε βράδυ καί καί Βασίλειος Πετμεζάς καί Ά ση- συμπεπυκνωμένη πείρα του τόν συέκλήθη, διά νά παράσχη κατατοπι μάκης Σκαλτσάς, μέ φίλους των. νεβούλευσεν, ότι έν μέσω εκείνης
στικός πληροφορίας καί ό μόλις Τήν έπομένην, επέτειον τής μνή τής καταστάσεως των άντιθέσεων,
άφιχθείς εκ Τριπόλεως Καλαμο μης, τού 'Αγίου ’Αλεξίου - 17 Μαρ η όποια έκράτει άναποφασίστους
γδάρτης. Υ πήρξε κατηγορηματι τίου - έπανηγύριζεν ή Μονή. Καί έκείνους πού ήσαν φυσικοί ήγέται
κός. Διεβεβαίωσεν, ότι εις τήν έδρα εΐχον έλθει διά τήν έορτήν. Ά θυ- τού άγώνος έχρειάζετο κάποιο βί
τού Καϊμακάμη οί πρόκριτοι δέν μοι ήσαν εις τήν άρχήν. Καί αιο γεγονός διά νά άνοιξη τόν δρό
έπρόκειτο νά εύρεθοϋν πρό ένέδρας. άνεφέρθησαν, όπως άλλωστε, ήτο μον. Η εύφυΐα καί τό ένστικτόν του
Οτι ή πρόσκλησις έστερεΐτο δό φυσικόν εις τήν δυστυχίαν, πού δέν τόν είχον προδόσει. Έγνώριζε
λου. Καί ότι εν πάση περιπτώσει, κατέθλιβε τήν περιοχήν των. πολύ καλά, ότι ή άβεβαιότης ήτο
ούδένα διέτρεχεν κίνδυνον. Παρά «Φτώχεια, όση θέλετε» τό έλεγον χειροτέρα καί άπό τήν πλέον δρα
ταϋτα δέν κατώρθωσε νά άρη τήν καί τό έπανελάμβανον. Καί έπειτα ματικήν πραγματικότητα. Ά πό τήν
επιφυλακτικότητα. ’Αμετακίνητος άνύποπτοι, έδωσαν τήν μεγάλην καμμίαν άπόφασιν προτιμοτέρα εί
έμεινεν ή υποψία, ή οποία έβάρυνεν εΐδησιν : Ό Χονδρογιάννης είχεν ναι καί ή κακή. Άπεφάσισε, κατά
εις τήν άτμόσφαιραν. Ό Φωτήλας έπιτεθή, εις τήν θέσιν «Χελονο- συνέπειαν νά θέση τούς άμφιρρέμά> ιστα ήτο έτοιμος νά έκραγή. "Ο σπηλιά» κατά τής συνοδείας τού ποντας πρό τετελεσμένου γεγονό
πως καί συνέβη, όταν ό Καλαμο Σεϊντή, τού είσπράκτορος έφόνευσε τος. Καί ό Χονδρογιάννης ήτο έκ
τελεστής.
γδάρτης άπεχώρησε. Τότε διετύπω- ένα μέλος της καί ήρπασε τά φορ
Ενώ διηρωτώντο, ένώ προσεπάσεν άμείλικτον κατηγορητήριον. τία μέ τά χρήματα. Ή το δέ ό Χονθουν
νά σταθμίσουν τήν σημασίαν
Τόν έδακτυλοδείκτησεν ώς φιλό- δρογιάννης έμπιστος τής οικογέ
τής
έπιθέσεως,
ένώ διησθάνοντο
τουρκονκαϊ έπέστησετήνπροσοχήν νειας Ζαΐμη άνθρωπος τού Άνδρέα
άνήσυχοι τάς συνέπειας καί είχον
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Τό ήρώον των πεσόντων στον αγώνα"
τής εθνικής άνεξαρτησίας. Χτισμένο κοντά
στην Μονή τής ‘Αγίας Λαύρας θά θυμίζη
αιώνια στις γενιές των 'Ελλήνων το μεγαλούργημα πού ξεκίνησε άπό τον τόπο εκεί
νο τό 1821.

άρχίσει νά διακρίνουν τήν έξέλιξιν, φθάνει καλογεροπαίδι μέ μίαν
έπιστολήν, τήν όποιαν παραδίδει
εις τον Άσημάκην Φωτήλαν. "Ως
είπε τοϋ τήν έδωσε κάποιος χωρι
κός, ό όποιος είχε φθάσει εις τό
Μοναστήρι μέ τρεις άλλους. Ώδήγουν, προσέθεσε τέσσαρα ζώα φορ
τωμένα.... Ή έίΐΐστολή, βέβαια,
ήτο τοϋ Χονδρογιάννη, ό όποιος,
μέ τήν συναρπαστικήν άπλότητα
μιας ήρωϊκής ψυχής Έλληνος, εγραψεν ότι «δέν βάσταζεν» νά βλέπη Ελληνικόν χρήμα νά μεταφέρεται εις Τουρκικά ταμεία. Τό χρήμα
έσημείωνε, χρειάζεται διά τόν αγώ
να τής ελευθερίας. Διά τοϋτο καί τό
έπήρεν, άπό τήν συνοδεία, πού έκτύπησε. Τοϋ τό στέλλει δέ, τώρα,
διά νά χρησιμοποιηθή, όπου πρέ
πει.
'Ο Ζαΐμης, έν μέσιρ, σιγής ανα
κτά τήν πρωτοβουλίαν. Οί λόγοι
του άστομφοι, άλλά πυκνοί εις περιεχόμενον έχουν παραδοθή ώς
έξής : «Ένώ ήμείς, λέγει σκεπτόμεθα διά νά εΰρωμεν διέξοδον έπί
τοϋ δημιουργηθέντος ζητήματος, ό
λαός μας έπρόλαβε καί έκήρυξε τήν
έπανάστασιν. Είμεθα έκ τούτου υ
ποχρεωμένοι, νά τόν άκολουθήσωμεν, διά νά δώσωμεν τήν πρέπουσαν
κατεύθυνσιν. Πάσα άλλη όδός, τήν
όποιαν έσκεπτόμεθα νά άκολουθήσωμεν, μάς άπεκόπη. Δέν μένει άλ
λο παρά ή άμεσος κήρυξις τής Έπαναστάσεως. Δέν μάς χωρίζει,
πλέον καμμία διαφωνία. 'Ας άναπαυθώμεν άπόψε καί αΰριον, εις τήν
έκκλησίαν, άφοΰ μεταλάβωμεν τών
Άχράντων Μυστηρίων άς προσευχηθώμεν όλοι, κατά τήν δοξο
λογίαν εις τόν Ά γιον ’Αλέξιον καί
τήν Παναγίαν νά μάς βοηθήσουν
είς τόν άνισον άγώνα, εις τόν ό
ποιον άποδυόμεθα. Αΰριον τήν αύτήν ώραν, νά συναντηθώμεν, ένταϋθα, διά νά κανονίσωμεν τά τοϋ
άγώνος».
Ό κύβος είχε ριφθή. Τό «στρα
τήγημα» είχεν άποδώσει. "Η έλευθερία έξεκίνα άπό έκεΐνο τό χαμό
σπιτο. Ποιος, πλέον, θά ήμποροΰσε νά τής άνακόψη τόν δρόμον ;
Έλληνες τήν ήκολούθουν........
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ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ πού είναι πέρα
κορφή τής στιάς. Γύρω - γύρω μάζευε τά
γιά πέρα άληθινή, τήν έχω άκούσει άπό
παιδιά του, τ άναμάλλιαζε, τά πέταγε στό
πολλούς γέροντες συντοπίτες μου. Γ ι’ αύσιάδι, καί έκεΐνα τά λυκόπουλα μέ τή σει
τό καί τήν έγραψα ίδια καί άπαράλλαχτη
ρά τους χυμάγανε στό λ ύ κ ο .... Τούτο τό
δπως μοϋ τήν είπαν χωρίς λογοτεχνικά
παλληκάρι άκουγε στό όνομα Γιώργης,
^ τσι θαρρώ πώς έχω κάνει
Μπαρμπούτας στό παράνομα. Ή ταν παιδί
τό χρέος μου άπέναντι στήν παράδοσι, κα καμάρι τής γενηάς του. ’Αψύ καί περήφα
θώς καί σ' όλους έκείνους πού τήν έζησαν
νο όπως καί όλα τ’ άλλα πού κρατούσαν
στά χρόνια τής πικρής σκλαβιάς. Σέ τού άπό τούς Παπαγιανναίους. Τή μεγάλη αύτα τά μαύρα καί άραχλα χρόνια ήταν λέει
τή φαμίλια πού ήταν γνωστή άπό τά πε
ένα παλληκάρι 'Ηπειρώτικο-Κοσολιανίρίχωρα τής Ιιούτιστας καί τά καμποχώ
τικο πού δέν έσκυβε κεφάλι στούς 'Αγα
ρια πίσω, μέχρι τή Ζίτσα, τή Μπράνια,
ρηνούς. Κάπως λιγοστό στό μπόι άλλά
τού Λιά, καί πέρα ώς τό Κάστρο. Ά ν καί
πλατύστηθο καί όρμητικό, στό δίκηο πύ ή περήφανη τούτη γενηά λογίζονταν γιά
ρωνε μεμιάς καί δέ χωράτευε στήν προ ντόπια, - άντίθετα μέ τις άλλες πού ήταν
σβολή όποιος καί αν ήταν ό φταίχτης.
φερτικές - όμως παληόκαιρα, έδώ καί τε
Πάνω στό πάθος του δέ λογάριαζε Τούρκο
τρακόσια τόσα χρόνια, κρατούσε άπό τή
Χαλντούπη, 'Αρβανίτη Γκέκα, ή άκόμα
Μόσιωρη τού Πωγωνιοΰ. Γιά ποιά αίτια
καί Γραικό. Τή μέρα παραδερνόταν στούς
ήρθαν καί στέριωσαν στήν Κοσιόλιανη,
λόγγους μέ τά σφαχτά καί τό κυνήγι, καί
δέν έμαθε κανείς. ’Εκείνο όμως πού ξέρου
τό βράδυ ξαπόσταινε στό σπιτικό του στή
με είναι ότι άπό τούτη τή μεγάλη φαμίλια
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έχουμε σήμερα κλωνάρια δυό. Τούς
Μπαρμπουταίους καί τούς Ζεκαίους. Κά
ποιος Παπαγιάννης ζωηρός έπεσε στήν
παρατήρησι τών Τούρκων. Άσιγούρευτος
καί πολυλογάς καθώς ήταν τόν έβγαλαν
Ζευζέκη^. Ζευζέκης, Ζευζέκης, άπόμεινε
Ζέκης. Ά λλος πάλι Παπαγιάννης, δού
λεψε μιναδόρος στό άνοιγμα τού 'Ισθμού.
Καί έπειδή σ' ένα άπότομο φούντωμα τής
μπαρούτης φουρνελοκάηκε λίγο στό μού
τρο, τού κόλλησαν τό παρανόμι Μπαρούτας, γιά νά γίνη σιγά - σιγά γιά τόν κόσμο
Μπαρμπούτας. Τό παληό όνομα τής φα
μίλιας τών Παπαγιανναίων κρατάει ώς τά
σήμερα σέ κάτι χωράφια πού βρίσκονται
«στήν ιτιά τού Παπαγιάννη» καταπώς λέ
με τήν τοποθεσία σιμά στή στράτα πού
πάει γιά τή Λάβδανη. Ά πό τούτο τό παπαδοσόϊ κρατούσε ό Γιώργης μας τό ψυ
χωμένο παλληκάρι....
Μιά φορά ήρθαν στό χωριό τρεις Τοΰρ-

π
κοι χαρατσήδες γιά νά πάρουν τή δεκάτη.
Κάποιο τομάρι χωριανός - υπήρχανε καί
τέτοιοι - πήγε καί είπε σ' ένα άπό δαύτους :
—Αφέντη μου τά μάθατε ; Ό γέρο—
Μπαρμπούτας κατέβηκε στή Μπόζια καί
μάζεψε κρυφά τό αραποσίτι του
_ Β ά ϊ - βάϊ τι είναι τούτο πού μοϋ κρένεις
όρε μπίρο μου *,σκυλιασε ό Τούρκος θαρ
ρείς και του είχανε μαζέψει τή δίκη του
τή σοδειά. Πώς κότησε όρε το γκιαούρ νά
σηκώση κεφάλι ; Νά τό φωνάξετε νάρθή
στό Κούλα..............
Πρόσταξαν τότε τόν κήρυκα να κρινη
δίχως άλλο. Κι' έκεϊνος μέ τήν αράδα του
έστειλε προβαδοϋρο τή γυναίκα του. Μέ
κομμένη άνάσα έφτασε ή βαρυόμοιρη στό
Μαχαλά καί έφερε στό γέρο - Μπαρμποτα τό μαντάτο :
—'Αφέντη ήρθανε δεκατιστάδες καί σέ
γυρέψανε νά πάς στήν Κούλα. Μόνο μή
χασομεράς καί έχεις μπλεξίματα ....
—Καλά θά πάω, άποκρίθηκε έκεϊνος χω
ρίς νά σηκώση τή ματιά του. Κατάλαβε ό
μαυρόγερος τί τόν καρτερούσε. Ά ρ γά άργά τράβηξε στό σπιτικό του, έβαλε τήν
πιό παληά φορεσιά πού είχε, καί πήρε τό
δρόμο τής άχαρης μοίρας του. Σέ δλη τή
στράτα άπό τό Μαχαλά ώς τή Μπολιάνα,
μονολογούσε κι' έλεγε : "Αχ τά σκυλιά τό
φύτεψαν κιόλας.. .. "Αλλοτε πάλι κοντο
στεκόταν γιά νά συλλογιστή τί θά άπολογιόταν στις σαπιοκοιλιές τις αχόρταγες
άπό τού ραγιά τό βιός. Τί νά κρίνη καί τί
νά άφήση .... Έφτασε καμμιά φορά στήν
Κούλα καί στάθηκε μπροστά στούς δεκατιστάδες χωρίς τερτίπια καί γαλυφιές.
—Καλημέρα αγάδες μου, είπε θαρρετά.
Τί διατάξει ή αφεντιά σα:;
Δέν έβαλε τό χέρι στήν καρδιά μήτε
έσκυψε νά προσκυνήση. Έβγαλε μο
νάχα τή σκούφια του κατά τό ζακόνι
τό Γραίκικο. Τό κηφηνολόϊ σκύλιασε
άπό τούτο τό περήφανο φέρσιμο τού ρα
γιά.
—Βαλλαΐ-μπαλλαϊ κόψιμο σοϋ πρέπει όρέ
χαντακωμένε γκιαούρη!
άλύχτησε ό
πιό τρανός. Τί στέκεις καί δέν προσκυνάς
όρέ πλιάκ;
—Αγάδες μου σέ τί κρίμα έπεσα γιά
νά προσκυνήσω; καμώθηκε ό γέροντας.
— Μό πλιάκ κιοπέκ τί τόμασες στή
Μπόζια τό καλαμπόκι τό Μπέη ;

- Τί νάκανα άγάδες μου; Πεινάγαμε.
'Απόσωσε ό αλεύρι καί μοΰ κλαίγανε
τ' άγγόνια . . .
—'Αφού πεινάς πάρε καί τούτο πάρε
καί έκεϊνο νά χορτάσης! . .
Άστραψαν απανωτά τά χτυπήματα
στοΰ γέροντα τό πρόσωπο. Ή ταν τρεις
νιοί κι' άρματωμένοι καί βάραγαν ένα
άνήμπορο . . .
—Κρίμα όρέ παιδιά τούς είπε όρθώνοντας τό κορμί του. Γιά δυό σπυριά άστάκια
χάθηκε ή Άρβανίτικη παλληκαριά; Ποιός
θά σάς παινέψη γιά τούτο τό κάμωμα;
Τούτες οί κουβέντες άφηκαν σύξυλους
τούς ψευταντρειοιμένους. Σταμάτησαν τό
βάρεμα καί τού είπαν :
—Ά ιντε όρέ κιοπέκ σύρε στό Μαχαλά
νά διακονέψης τό γέννημα καί νά τό
φέρης. Δέκα ταγάρια ξέχειλα νά μαζέψης.
Έφυγε ό γέροντας σκυφτός καί πονεμένος. Τό ένα του μάτι ήταν μισόκλειστο
καί άπό τό φρύδι έσταζε αίμα στό
σταφιδιασμένο μάγουλο. Μονάχα αίμα.
Δάκρυ δέν έβγαλε. Βρήκες Μπαρμπούτα
νά δακρύση . . . Φαρμακωμένος κι' άλλος
πήρε τόν κατήφορο γιά τό Μαχαλά.
Μέσα του φούσκωνε ή έκδίκηση μά
πώς νά τήν πάρη; Έ τσ ι άμίλητος καί
βσρυγκομισμένος διάβηκε τό θυροστόμι
τού σπιτιού του. Γύρω του μαζεύτηκαν
τ' άγκόνια.
—Πάππη ποιός σέ βάρεσε στό φρύδι ;
τού είπανε όλα μοναμιάς.
— Οί Τούρκοι τά παληόσκυλα μέ
βαρέσανε γιατί θερίσαμε τό καλαμπόκι
μας . .
— Πάππη άμα τρανέψουμε θά σκοτωτώσουμε τούς Τούρκους, γουριάξαν μέ
μιά φωνή τ' άγγόνια τά λυκόπουλα.
— Ναι παιδόπουλα κούτσικα . . . Ναι
άμα τρανέψετε... άπόσωσε ό γέροντας
καί έβαλε τά δυνατά του νά πνίξη ένα
στεναγμό.
Σάν ήρθαν οί γυναίκες τόν βρήκανε
άκουμπισμένο στήν κορφή τής στιάς.
Καθώς τόν είδαν βαρεμένο χύμηξαν νά
τού παρασταθοΰν. Έκεϊνος τότε άνακά-

θησε καί τις άντίσκοψε άπλώνοντας
προσταχτικά τό χέρι. Δέν τις άφηκε μήτε
νά αναστενάξουν. Μόνο τούς είπε μέ
άτάραχη φωνή :
— Γυναίκες μή χολοσκάτε άδικα γιά
ένα έλαφρύ λάβωμα στό φρύδι. Σύρτε
νά μαζέψετε δέκα ταγάρια καλαμπόκι
γιατί έτσι πρόσταξε ό Τούρκος. Τό γυ
ρεύει τώρα—για.
Βγήκαν στή γειτονιά στοΰ Μαχαλά
τά σπίτια. Μονάχα δυό δισάκια μάζε
ψαν.
— Καί τώρα πώς θά τά πορέψουμε μέ
τά χασάπικα σκυλιά; στέναξε ή μαυρογυναίκα του.
— Τήραξε έσύ τό λάβωμα καί μή βαρυγκομάς τήν ήσύχασε έκεϊνος. Ά ς είναι
καλά ό Γιώργης μας. Σάν βγή στά γυροχώρια θά μαζέψητό χρειαζούμενο καρπό.
Τσ,πε όλα τούτα βαστάζοντας μέ τά
δόντια τόν πόνο άπό τό λάβωμα. Κι'
έκείνη ή δύστυχη πήρε κρομμύδια καί
τάβρασε στό κακάβι μαζί μέ φλούδα άπό
φτελιά καί πεντάνευρα. Ύ στερα τάκανε
μπλάστρη καί τά άπίθωσε μαλακά στή
μπάλα τού γέροντα άφέντη της. Τριγύρω
τ' άγγόνια σώπαιναν θλιμμένα . . Ό
κύρης τους, όΓιώργης τό άητόπουλο τού
λόγγου, χαμπάρι δέν ήξερε γιά τό κα
κό πού είχε πέσει στό σπιτικό του. Μαζί
μέ τούς άλλους πιστικούς έβλεπε τά
σφαχτά έκεί ψηλά στήν παληομάντρα
στήν άποπάνου άριστερή μεριά τού μο
νοπατιού κατά τόν Ά η —Γιάννη καί
προτού φτάσουμε στή Λούτσα. Ακόμα
καί σήμερα παληομάντρα τού Μπαρμπού
τα τό λέμε. Ό λ ες τούτες τις ώρες, κάτι
τόν κένταγε τόν Γιώργη στά σωθικά.
Τού φαινόταν πώς κάποιος έπαθε στό
σπιτικό του. Προμάντεμα βλέπεις . . .
Ώ σπου κάποια στιγμή πετάχτηκε άπό τήν
πικρή συλλογή του. Ά φηκε τά γίδια
στούς άλλους, πήρε τό καρυοφύλλι του
καί μιά καί δυό στό Μαχαλά. Μπήκε στό
σπίτι καί τί νά Ιδη . . Ό γέρο Μπσρμούτας κοιτόταν ξαπλαταριά στό σάϊσμα μ'
ένα κεφαλομάντηλο δεμένο κατακούτελα.

Μέ πίστι στά δίκαια τής Φυλής καί πάθος γιά τήν έλευθερία οί Έλληνες
Αγωνίστηκαν έναντίον τού δυνάστη.
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’Αναπήδησε σάν πληγωμένο λιοντάρι
δ νιός καί γονάτισε πλάι του.
—Πατέρα τί έπαθες ; Ποιός σέ βάρεσε ;
Σμποδίστηκες; Πατέρα κρίνε μου τί
γένηκε ;
Τίποτε άπ' δλα γιέ μου άποκρίθηκε
ό γέροντας καθώς άνασηκωνόταν άπό
τό στρωσίδι. Οί Τούρκοι γιέ μου . .
Οί Τούρκοι τά άτάίστα σκυλιά μέ βά
ρεσαν γιατί μάσαμε άνερώτηχτα τό
καλαμπόκι μας στή Μπόζια . .
Ηρθανε στό σπίτι οί Τούρκοι πατέ
ρα ; άναψε καί κόρωσε δ νιός.
Οχι γιέ μου . . . Μέ φωνάξανε
στήν Κούλα. Γυρεύουνε λέει δέκα τα
γάρια καρπό. Μάσαμε άπό τόν κόσμο
δυό δισάκκια, βάλαμε καί όσο είχαμε
δικό μας μά δέ μαζεύονται ούτε καί τά
μισά. Σύρε καλό νάχης στή Ζελίστα,
στή Κρεσούνιστα σύρε παντού καί δια
κόνεψε τό άποδέλοιπο γέννημα . . Πές
τί μάς βρήκε κι’ ό κόσμος θά καταλάβη...
Τό παλληκάρι τ’ άξιο έγινε κόκκινο σάν
τήν πυρά. Πετάχτηκε όλόρθο καί άφοΰ
έφερε κάμποσες γυροβολιές σάν πεινασμένος λύκος, άκούμπησε σ’ ένα σκαμνί.
Γιά τούτο μοϋ σκανιάζεις πατέρα ;
είπε ύστερα άπό μικρή συλλογή. Τώρα
θά ίδής τί έχει νά γενή. Έ ννοια σου καί
θά κάμω έγώ τούς Χαλντούπηδες νά άναμεριάζουν όταν άκοΰνε Μπαρμπούτα !...
Καί μεμιάς πετάχτηκε πάλι όρθός. Χωρίς
δεύτερο λόγο έβγαλε τή φουστανέλλα
καί τό πεσλί, καί τά σκάλωσε στόν κρεμαστάρη. Άπόμεινε μονάχα μέ τις
άσπρόκαλτσες, τό γελέκι, καί τό παντε
λόνι πού τού έφτανε ώς τά γόνατα.
Ετσι γιά νάναι λεύτερος. Μέ τήν ίδια
βιάση φορτώθηκε τήν άρματωσιά του
ραγιάδες κάνουν καταπώς τούς κόψει ή
καί τοιμάστηκε νά ξεθυρώση. Οί σπιτι
κόκα τους ;
κοί κατάλαβαν ότι έβαλε κακό στό νού
— Νά ζήσης όρέ γκότση έχεις μυαλό
του.
περίσσιο. Μόνο νά πής στόν πλιάκο
—Μή Γιώργη μου!. Γιά τό Θεό άσε
νά φέρη τό γέννημα.
τόν τουφέκι ! . . έκραξε ή καψερή ή
Άφεντάδες μου— καμώθηκε τό παλ
μάννα του. Σέ Τούρκο πας νά κάμης
ληκάρι— δέ βρήκαμε ούτε σπυρί γέν
φονικό; Στοχάστηκες μαθές πώς θά μάς
νημα. Έφερα όμως γρόσια γιά τόν Μπέη.
γκρεμοτσακίσουν στή Γρέβα ; Τόδε ό
Έ χω καί γερό μπαξίσι γιά τήν άφεντιά
Γιώργης φρόνιμα πώς μέ τ’ άρματα δέν
σας. Μόνο πάμε πάρα μέσα γιατί δέ
ξεθύρωνε.
θέλω νά μέ ιδη κανένας περαστικός
I Καλά όρή μαννα . . . είπε ήσυχα.
άπό τά μέρη μας. . Δέν ήθελαν καί άλλη
Θά πάω νά μάσω τό γέννημα νά φάνε
κουβέντα οί άχόρταγοι. Μπροστά έκεϊνοι
τά σκυλιά. Κράτα τό ντουφέκι . . . Νά
πίσω ό Γιώργης, μπήκαν μέρα— μεσημέ
πάρε καί τό χατζάρι . . . Θέλεις καί τό
ρι στό κατώι. Στάθηκαν. Ό Γιώργης τό
ασημομάχαιρο ; Πάρτο καί τούτο! . . . ανήμερο θεριό παραμερίζει σ’ ένα τοίχο
Τά πέταξε όλα στήν άκρη, πήρε άνάσα
γιά νάχη τις πλάτες του σιγουρεμένες.
βαθειά, καί βγήκε. Κατόπιν ώσπου νά
Κάνει νά βγάλη τάχα τά γρόσια άπό τό
πής φακή, σκαπέταγε στις Καροΰτες
κεμέρι του, ρίχνεται στόν ένα, καί τόν
νά πάη τάχα στήν Κρεσούνιστα γιά
ξαπλώνει στό σιάδι μέ μιά κατεβατή στό
γέννημα . . . Ο Γιώργης ό Μπαρμπούτας
μεσόφρυδο. Τό ίδιο κάνει καί στόν δεύ
να βγή στή διακονιά γιά νά γεμίσουν οί
τερο πού σωριάζεται κι έκεΤνος άλαλος...
άγάδες τις σαπιοκοιλιές τους . . . . Φίδι
,Ο τρίτος ξεθηκάρωσε. Δέν πρόφτασε
κολοβό πού τούς έφαγε . . . συλλογιζόταν
όμως νά κατεβάση τό σπαθί. Ό Γιώργης
τό παλληκάρι. ’Από τις Καροΰτες στόν
λιοντάρι άληθινό, χύμηξε, τού άρπαξε
Τρακοσάρη, και άπό κεΐ διαβαίνοντας
το χέρι, καί στήν στιγμή τό τσάκισε στά
ρίζωμα—ρίζωμα τό Καμποπούλη -πού τό γόνατά του. Τά μάτια του πετοΰσαν
τε τόλεγαν γυφτο—καθίσματα—, βρέ φωτιές. Νά γρόσια κερατάδες πόσα θέ
θηκε καταμεσήμερα στήν Κούλα. Μέσα
λετε ^ Νά γέννημα μισιριώτικο ! Έ τσι
στό στόμα τού λύκου ξαρμάτωτος καί
βαρούνε όρέ ζαγάρια τούς ανήμπορους ;
μοναχός ! . . Σ' ένα σοκκάκι έπεσε πάνω
ελεγε καί ξανάλεγε καθώς βροντοχτυστούς χαρατσήδες. Στάθηκε μπροστά
πούσε όπου εύρισκε τούς άλαλιασμένους
τους στητός σάν κυπαρίσσι.
χαρατσήδες. Βάρεσε, πάλαιψε γερά μέχρι
Ποιός είσαι σύ όρέ γκότση ; τόν
πού τούς ξάπλωσε καταγής ανήμπορους.
ρώτησε ένας άπό δαύτους.
Υστερα τούς κλείδωσε τή θύρα καί
,
Ο Γιώργης ό Μπαρμούτας άπό
πήρε τόν κατήφορο. Μέχρι νά πής
τήν
Κοσόλιανη είμαι ! άποκρίθηκε
κίμινο έφτασε έμπρός στό σπιτικό του.
θαρρετά τό παλληκάρι. Βαρέσατε τόν
· Εβγα πατέρα νά ίδής τις μούλες
γέροντα πατέρα μου καλά καί καμωμένα.
φορτωμένες γέννημα γιά τούς άγάδες! . .
Έφταιξε καί τού ταίριαζε. Πώς θά πάη
βροντοφώναξε καθώς έμπαινε στήν αύλή.
μαθές τό Ντοβλέτι μπροστά όταν οί
Βγαίνει ό γέροντας καί τί νά ίδή . . .
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Τό γιό του ξαναμμένο άπό τό πάλαιμα
καί τό ποδοκόπι.
— Τόν πατέρα σου περιγελάς όρέ
Γιώργη ; τού είπε έκεϊνος μέ άγρια ματιά
καθώς πρόβαλε στήν εμπατή. Σάν όμως
τόν είδε καλύτερα ή όψη του έγινε ανή
συχη. Τόν έπιασε άπό τις πλάτες, καί
τού είπε μαλακά :
— Τί έπαθες γιέ μου καί φαίνεσαι σάν
νάχης πιή ούλα τά κρασιά τής Ζίτσας;
Εκείνος φαινόταν άληθινά σάν με
θυσμένος. Πήρε μιά βαθειά άνάσα, λευ
τερώθηκε άπό τά χέρια τού πατέρα κι’
άκούμπησε στό πέτρινο πεζούλι.
— Πατέρα τούς πλήρωσα τούς κερα
τάδες, είπε κοντανασαίνοντας. Σύρε νά
ίδής στήν Κούλα. Ντάργα καί οί τρεις
άπανωθιό ! άπόσωσε μ’ ένα τρανταχτό
γέλιο. Τότε φάνηκαν καί οί γυναίκες.
— "Αχ κακό πού μάς ηύρε στό σπιτι
κό μας ! Καί τόλεγα ή δύστυχη πώς θά
μάς γκρεμοτσακίσουν οί Τούρκοι στή
Γρέβα. στανίκωσε ή μάννα.
— Τ' Γρέβα μονολογάς ζουρλή μου
μάννα ; πετάχτηκε ό Γιώργης. ’Εμένα
πού μέ βλέπεις θά πάω στή Ρούμελη όπου
έχουνε τρανό ρωμέϊκο σεφέρι. Στό Μισολόγγι άλάργα θά πάω . .
— Κι’ έμεϊς τί θ’ άπογίνουμε ; έκραξε ή
δύστυχη μάννα. Μή στέκεις γιέ μου.
Κρύψου νά διαβή τό κακό. Ύστερα
βλέπουμε. .
Στοχάστηκε τότε ό νιός παλληκαράς :
Νά πάω στή Ρούμελη καλά. "Ομως ξο
πίσω οί άλλοι τί θ’ απογίνουν ; Ύστερα
είπε φωναχτά ;
— Ό χ ι ! Θά κάτσω στήν Κοσόλιανη
καί ότι μάς βρή μάς βρήκε!. Νά κι ή
Γρέβα! Ζωντανός δέν πιάνομαι . . Θά
βαρέσω μέ τ’ άρματα καί στά στερνά
ένα φουσέκι φτάνει καί γιά μένα! Σηκω-

θήτε τώρα νά πάμε στό χειμάδι πριν
πλακώσουν τά σκυλιά . . .
"Ετσι καί έγινε. Καταπώς είπε έκεΐνος,'
φόρτωσαν δλα τά σιγύρια τους καί άνηφόρισαν κατά τό βουνό. Ό λη τή μέρα
στά κλαριά. Σέ στράτα καί διάραχο δέν
ξεκάμπιζαν. Ά πό τήν άλλη μεριά οι
Τούρκοι χαρατσήδες πού ό Γιώργης τούς
περίμενε τό άλλο κιόλας πρωινό νά τόν
γυρεύουν στην Κοσόλιανη, μάζεψαν
τά δέκατα καί έφυγαν γιά τό Κάστρο μέ τή
τήν ούρά στά σκέλια. Ούτε γάτα ούτε
ζημιά πού λένε. Μήτε στον Χότζα δέν
τόπαν. Πώς νά στέκονταν οί μαύροι ;
Τούρκοι αρματωμένοι έκεϊνοι νά τούς
λιανίση μέ τό μπράτσο του ένας ολομό
ναχος Γραικός; Ρεζίλι των σκυλιώνε θά
γένονταν . . "Ετσι δέν τόφερε τ’ άντέτι
νά πολεμήση ό Γ ιώργης, μήτε νά κιντυνέψη ή φαμίλλια του στή Γρέβα . . .
Πέρασαν χρόνια άπό τότες. Ό Γ ιώργης
ό Μπαρμπούτας πάντα στεκόταν περή
φανος λεβέντης. Τόν πήραν τά γεράματα,
άσπρισαν τά μαλλιά του, άλλά φέσι
άσπρο τής ’Αρβανιτιάς ή κόκκινο τής
Τουρκίας δέν έβαλε ποτέ στό κεφάλι του.
Έβανε πάντοτε στραβά μαύρο κουκάκι
κατά τήν ρωμέϊκη συνήθεια. Τή μπάλα
του τή στόλιζε τσιαμπάς πυκνός κλω
σμένος. Τό μουστάκι του σταφνισμένο,
στριμμένο κι’ άκλεφτο. Ή ματιά του—
μάτι Μπαρμουτάτικο —
αστρίτης.
Ό ταν λάχαινε τράβαγε καί τήν πάλα.
Μιά φορά, άνήμερα στή χάρη τής Ά γ ια —
Παρασκευής, λόγο τό λόγο μ’ ένα
Μπολιανάτη χωριανό, ήρθανε στά σπαθιά
Κοντά σέ τούτους ξεθηκάρωσαν καί άλ
λοι. Θά γινόταν μεγάλο κακό γιά τό τί
ποτε άν δέν έμπαιναν στή μέση μερικοί
άπιαστοι στόν καυγά. Τούς έβαλαν μπρο
στά καί τούς έκλεισαν στά σπίτια.
Ύστερα φώναξαν γύφτους ποΰχαν τσαντήρια στά γυφτοκαθίσματα. Τούτο ήταν
πού Άερικό θαρρείς είχε περάσει. Έ 
παιξαν οί γύφτοι τά όργανα, σκόρπισε
τό γινάτι, καί τόρριξαν όλοι στό χορό.
Έ τσι γιά ένα μολόγημα ζοΰσαν τότε
οί άνθρωποι . . .
’Ακόμα έφτασε σ’ έμδς καί ένα άλλο
κάμωμα τού Γιώργη τού Μπαρμπούτα.
Έ να καιρό πού είχε πεθάνει ό Μπέης
στό ’Αργυρόκαστρο, ήρθε μαντάτο τής
Κυράς νά πάνε όλοι στό σεράϊ του γιά
νά τόν συχωρέσουν. Κατά τήν Τούρκικη
προσταγή — έτσι γινόταν πάντα — όλοι
οί Κοσολιανίτες ήθελαν δέν ήθελαν
φορούσαν φέσια κόκκινα. Κόκκινα φέσια
έκεϊνοι; Μαύρο ό Γιώργης! . .
—- Τό καλό πού σοΰ θέλω βγάλτο
άφέντη . . τόν συμβούλεψε ό Μουχτάρης
τού χωριού.
— Γιατί όρέ ξωπαρμένε ; ξέσπασε έκεΐνος. Αύτό πού βάζω έγώ είναι ρωμέϊκο
καί στό δίκηο μου δέ λογαριάζω τίποτε.
Έ τσι πήγε στό Κάστρο τό σκυλί.
Μέ τό μαύρο φέσι ! . . Μαζί μέ τούς
άντρες ήταν καί γυναίκες πού πήγαιναν
κατά τήν συνήθεια γιά νά κλάψουν τόν
πεθαμένο Μπέη. Πώς νάβγαινε όμως τό
δάκρυ; Δασκαλεμένες όμως οί γυναίκες
είχαν πάρει μαζί τους κρομμύδια γιά νά
τό βάλουν στά μάτια σάν έρχόταν ή ώρα
πού θά έπρεπε νά δακρύσουν . . Μέ τέτοια
καί άλλα καμώματα ξεγέλαγαν τά σκυ
λιά καί τούς μαλάκωναν τήν καρδιά . . .
Σάν έφτασαν έξω άπό τό σεράϊ, περίμεναν
μέ τις ώρες γιά νά συχωρέσουν καί νά
κλάψουν τόν Μπέη. « . . . Μαύρο κατράμι
στά κόκκαλά του πού θέλει κλάψιμο καί
συχώρεση . . .» μονολογούσε πού καί

πού φωναχτά ό άφιλότιμος ό Μπαρμπού
τας. Ώσπου κάποτε βγήκε ή Κυρά στό
παραθύρι καί χαιρέτησε στά Τούρκικα.
Σκύψανε τότε όλοι οί ύποτακτικοί, τρίψαν οί γυναίκες τό κρομμύδι στά μάτια,
καί σκούξανε όλες σύγκαιρα :
— Νά ζήση ό γιός σου Κυρά! . .
Πολλά τά έτη! . Συχωρεμένος . . . Σχωρεμένος ό Μπέης μας . . . .
Ή Κυρά τούς εύχαρίστησε άπό καρδιά
καί τούς όρμήνεψε νά προσκυνάνε τό
τό γιό της καταπώς συνηθίζανε μέ τό μα
καρίτη της. Ό λ ο ι καμώνονταν πώς κρέ
μονταν άπό τά χείλη της. Μονάχα ό
Γ ιώργης χάζευε τριγύρω καί χαμογελούσε
κάτω άπό τά μουστάκια του. Ώ σπου ή
σκύλα ή Τούρκα τόν δοκήθηκε πού φόρα
γε μαύρο σκουφάκι. Τά λόγια της βγήκαν
πικρά καί φαρμακωμένα ;
— Έ πλιάκο Κοσολιανίτη ! . Σά μύγα
μεσ’ τό γάλα φαίνεσαι μέ τό Γιουνάνικο
τό σκουφί... Ξεχνάς τάχατε πώς είσαι ρα
γιάς; Μά τόν ’Αλλάχ θά πρόσταζα τούς

τζοχαντάρηδες νά σέ περάσουν στά σί
δερα . . . . Έ χε χάρη τούτη τήν ώρα . . .
Καί ό γέρος μας Μπαρμπούτας, χάϊδεψε τό μουστάκι του, τήν κοίταξε
κατάματα— ήτανε όμορφη κατά τό μο
λόγημα— καί άπολογήθηκε άργά καί
διφορούμενα :
— Κυρά— Κυρά! . . Μή χολοσκάς γιά
τή γραίκικη τή σκούφια. Παληό αλογο
καινούργια περπατησιά δέ βγάζει . . . .
Τούτος ό διάλογος φανερώνει καθαρά
πώς τρόμαζε τότε τό δυνάστη κάθε
τι πού θύμιζε στούς ραγιάδες τήν Ε λλά
δα. Φανερώνει άκόμα πώς οί ραγιάδες
καί στις δυσκολώτερες ώρες κρατούσαν τό
’Εθνικό φρόνημα ψηλά καί δέν χαμπάριζαν τόν Τούρκο. Έ τσι καί ό ήρωας
τής ιστορίας μας. Μπορεί νά έζησε καί
νά πέθανε ραγιάς, άλλά στό βάθος ήταν
Έλληνας ζορμπάς Κοσολιανίτης. Τέ
τοιος ήταν ό Γιώργης ό Παπαγιάννης
Ό Γιώργης ό Μπαρμπούτας! . . Τέτοιο,
ήταν όλοι έκεϊνοι πού έμεΐς τούς χρωι
στάμε σήμερα τήν ’Ελευθερία μας! . . -

Ό χρόνος είναι άόρατος. Γιά πρακτικούς λόγους τόν χωρίζουμε
σέ παρελθόν , παρόν καί μέλλον .
Σ’ αύτό τό αόρατον πεδίον δλοι άναζητοϋμε τις έπιτυχίες , διακρί
σεις . Στόν αγώνα των αναζητήσεων συναντούμε άπειρα προβλήματα ,
πού πρέπει νά λυθούν άπό μάς, άλλά γιά κάποια ύποσυνείδητη δι
καιολογία τά λέμε έμπόδια.
Σέ κάθε προσπάθεια ή απολογισμό ξεπερνούμε τά δικά μας λάθη
ή τις αστοχίες καί τό βάρος τών δυσκολιών τό μεταφέρουμε στούς
άλλους.
Οί άλλοι, συγγενείς, φ ίλοι, γνω στοί, γείτονες είναι άπερίγραπτα παράξενοι. Ζηλεύουν, ζητούν περισσότερα άπό δ ,τι δίνουν.
Δηλαδή φέρονται σάν δυνάσται. Αύτό είναι άναμφισβήτητο γεγο
νός έστω καί έάν οί σχέσεις μας είναι άρμονικές.
Οί ύποψίες στηρίζονται σέ άδιάσειστα στοιχεία τής συμπεριφο
ράς τ ω ν . . .
Καλημερίζουν τό πρωί μέ κατήφεια . Είναι ενδιάθετοι μόνον δταν
έκεϊνοι είναι εύχαριστημένοι.
Γιορτάζουν μέ κ έφ ι, μέ τούς δικούς τους άνθρώπους καί δταν
χωρίζουν τούς βρίσκουν έλαττώματα.
Στις συζητήσεις μάς ύποτιμούν , στό ντύσιμο μάς κρίνουν, στό
φαγητό μάς παρατηρούν καί δλες τις άποφάσεις τις βρίσκουν λανθα
σμένες .
Μέ λίγα λόγια κάνουμε πολλά λάθη στόν καθένα χω ριστά. ΟΙ έξυπηρετήσεις δέν έχουν σημασία, διότι αύτές είναι ύποχρεώσεις , ούτε
ή άδυναμία νά θυσιαστούμε λαμβάνεται ύπ’ δψιν .
. . . Οί άλλοι σκοπεύουν τί μπορούμε νά προσφέρουμε.
Έ φ ’ δσον πεισθοΰν δτι έχουμε τήν ικανότητα ή τήν όποιαδήποτε
θέση καί δέν είμαστε πάντοτε χαμογελαστοί, λιγάκι σάν ύπηρέτες ,
τά πράγματα δέν πηγαίνουν καλά, σέ δλες τις προεκτάσεις τών σχέ—
σεών μας .
’Αναλαμβάνουμε μονομιάς δλες τις ύποθέσεις τών άλλω ν, διότι
άλλοιώς τι νόημα θά είχε ό δεσμός, ή φ ιλία , ή γνωριμία!
Μέ τό λεπτό αύτό νόημα ύφαίνουμε πολλές φορές καί τις άξιες.
Έ τσι άποκτούμε αύτοδικαίως τό δικαίωμα νά κρίνουμε τούς άλ
λους . ’Όσους γνωρίζουμε έστω καί άπό τις έφημερίδες .
Ό θρίαμβος δμως άνήκει σέ μάς διότι είμαστε κρυμμένοι στόν
άνώνυμο έαυτό μ α ς.
.. .Προσογή λοιπόν άπό παντού μάς σκοπεύουν οί ά λλοι. . .
ΣΕΡΓΙΟ Σ
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Οσο κι άν η αντρειοσύνη τής
Ζάμπιάς η Ζαμπετας Κωνσταντίνου
Κολοκοτρωνη (τής θυγατέρας τοϋ
οπλαρχηγού ^ τής Άλωνίσταινας
Κωτσακη), αναδειχτηκε άρχικά τη
νύχτα τής 19 Ιουλίου 1780, ολη
της η ζωή ύπήρξε ένας συνεχής
αγώνας και μια αλύγιστη προσπά
θεια νά^βοηθήση τή γενιά τή δική
της, τοϋ άντρός της καί όλων των
συμπατριωτών της, να καταλυθοϋν
τα δε-σμα τής δουλειάς πού τούς
εξευτελιζε.
^Απο^ το γάμο της με τον πατέρα
τοϋ «Γέρου τοϋ Μόριά», το διάσημο
αρματολό Κωνσταντίνο Κολοκοτρώνη, είχε άποχτήσει άλλα τρία
άγορια ^καί δύο θυγατέρες. 'Ο Θεό
δωρος ήταν ό μεγαλύτερος καί τον
έγέννησε όταν—μετά τήν άπροπαράσκευη επανάσταση τοϋ Ό ρλώφ
(1770) και αφοΰ άγωνίστηκαν γεν
ναία οι Ελληνες—έπακολούθησε ό
διωγμός. Εκεί, στο Διάσελο, πού
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« · . . κ' ή Κωνσταντοϋ ήταν πονηρή καί ντύθηκε τ*
άντρίκια.
Έπήρε τ ’ αλαφρό σπαθί καί τό βαρύ τουφέκι καί μέ
τούς άντρες έσμιξε, καί πάει τή μέσα Μάνη.
ΚΓ ό Ά λήμπεης πού τάκουσε, πολύ τοϋ κακοφάνη.
- Δέν είχα Τούρκους ίδικούς, δέν είχα παληκάρια
για νά τήν πιάσουν ζωντανή! . . .
(Τό Δημοτικό)
όρθοόνεται μετά τήν πεδιάδα τής
Μεγαλοπόλεως, γεννήθηκε ό ελευ
θερωτής τοϋ Μόριά.
Τ ’ άνήκουστα μαρτύρια πού τρά
βηξαν οί "Ελληνες άπό τούς Τουρκολβανούς, πού μέχρι τό 1779 άνασκαψαν την Πελοπόννησο, προσπα
θούσαν, με σκληρούς άγώνες, νά
έλαττώσουν οί κλέφτες κι’ οί άρμα-

ΚΩΝ)ΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Λογοτέχνου

τολοί. Πρώτοι, καί όνομαστότεροι 6
Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης κι’ ό
άδελφοποιτός του Παναγιώταρος.
"Οταν, άκόμη καί οί Τούρκοι του
Μόρια, έξαναστήκαν κατά των στι
φών τών Τουρκαλβανών, ή Πύλη
έστειλε, για νά τούς διώξη, τον
καπετάν Χασάν πασά, μέ 7.000.
στρατό. Μέ τήν άρνησι όμως τών
Τουρκαλβανών νά φύγουν, ζήτησε
τήν έπικουρία τών κλεφτών. Κάλεσε τούς οπλαρχηγούς τους στούς
Μύλους του Άναπλιοϋ, ό Κ. Κολο
κοτρώνης όμως καί ό Παναγιώταρος
δεν πήγαν, αν καί δήλωσαν ότι θά
βοηθούσαν. Αύτή τήν άρνησι —έστω
καί μέ προφάσεις—τή θεώρησε προσ
βλητική ό Χασάνπασας, αν καί δέν
τόδειξε άμέσως.
"Οταν το σχέδιο τής έκστρατείας κατά τών Τουρκαλβανών μπή
κε σ’ εφαρμογή, μέ κατάπληξί του
είδε ό καπετάν πασάς, ότι συγκεν
τρώθηκαν έξω άπό τήν Τριπολιτσά
πέντε χιλιάδες κλέφτες, καί τότε
είναι πού προμάντεψε—42 χρόνια
πριν άπό τήν Επανάσταση τού ’21—
ότι σύντομο θάταν το τέλος τής
τουρκικής κυριαρχίας.
Ό Χασάν, μέ 6 χιλ. τούρκικο
στρατό, βάδισε άπό άνατολικά καί
διέταξε τόν Κολοκοτρώνη νά κινηθή
άπ’ άντίθετα, ώστε νά βρεθούν οί
Τουρκαλβανοί περικυκλωμένοι μέσα
στήν Τριπολιτσά. Σάν αΐσθάνθηκαν
τόν κλοιό πού βρέθηκαν, προτίμησαν
οί Τουρκαλβανοί νά έπιχειρήσουν νά
τόν διασπάσουν άπό τή μεριά τού
Κολοκοτρώνη. ’Εκεί τούς περίμενε
σωστή πανωλεθρία. Ά π ό τούς 12
χιλ., μόλις εφτακόσιοι κατώρθωσαν
νά φτάσουν στή Ρούμελη.
Ά πό τά Απομνημονεύματα τού
Θ. Κολοκοτρώνη μαθαίνουμε τό
διάλογο τού πατέρα του μέ τούς
Αρβανίτες.
—Κολοκοτρώνη, δέν κάνεις νι
σάφι;
—Τί νισάφι νά σάς κάμω, όπου
ήρθατε καί έχαλάσατε τήν πατρίδα
μου, μάς πήρατε σκλάβους καί μάς
κάματε τόσα κακά. . .
’Έ τσι άπαλλάχτηκε ό Μοριάς άπό
τή συμφορά τών Τουρκαλβανών.
Αμείβοντας ό καπετάν Χασάν τήν
έπικουρία πού τούδωσαν οί κλέφτες,
άνταπόδωσε στούς οπλαρχηγούς τους
πιστοποιητικό υποταγής καί τούς
άναγνώρισε «άρματωλούς τών έπαρχιών τους». Μόνον στον Κολοκο
τρώνη καί στον Παναγιώταρο δέν
έδωσε, γιατί δέν είχαν πάει νά
προσκυνήσουν. Άλλωστε, όπως θά

ΐδούμε, τούς προώριζε άλλη μεταχείρισι.
Μετά τήν ένδοξη εκείνη νίκη, ό
Κ. Κολοκοτρώνης τράβηξε γιά τόν
Πύργο τής Καστάνιτσας, όπου βρι
σκόταν ό φίλος του ό Παναγιώ
ταρος.
’Εκεί πήγε άπό τήν Γορτυνία καί
τόν βρήκε ή γυναίκα του μέ τά παι
διά του, ό Θεόδωρος ήταν τότε δέκα
χρονών.
’Επί ένα χρόνο έζησαν έκεΐ ειρη
νικά, άπολαμβάνοντας τήν οικογε
νειακή θαλπωρή πού σπάνια τούς
δινόταν εύκαιρία νά χαροΰν.
Ό Χασάν πασάς όμως δέν είχε
ξεχάσει τήν προσβολή πού τόκαμαν
ό Κολοκοτρώνης καί ό Παναγιώ
ταρος. Άκόμη, εκείνες οί πέντε
χιλιάδες κλέφτες πού είδε συγκεν
τρωμένους κοντά στήν Τριπολιτσά,
έπεισαν τόν Σουλτάνο πώς έπρεπε
νά στείλη πολυάριθμο στρατό γιά
τήν έξολόθρευσί τους.
Α ρχές, λοιπόν, ’Ιουνίου 1780,
μεγάλα τουρκικά καράβια άποβίβασαν στο Γύθειο—πού άπέχει έφτά
ώρες άπό τήν Καστάνιτσα—14.000
στρατό μέ άρχηγό τόν Χασάν. Σέ
μιάς ώρας άπόστασι άπό τούς πύρ
γους τής Καστάνιτσας έταξε τά
στρατεύματα μέ τά κανόνια. Ό
Άλήμπεης, πάλι, τών Βαρδουσιών,
μέ 6.000 άνδρες, διατάχθηκε νά
πιάση τό άπέναντι μέρος.
’Έβλεπαν ό Κολοκοτρώνης καί ό
Παναγιώταρος τί θά έπακολουθοΰσε.
Καί δέν είχαν κοντά τους παρά 150
παληκάρια.
Τούς μηνάει ό Ά λήμπεης:
—Στείλτε ένα γράμμα γιά νά
προσκυνήστε, καί δώστε ενέχυρο ένα
παιδί ό καθένας σας κι’ έτσι νά τρα
βήξουμε χέρι άπό πάνω σας.
Απαντούν αύτοί:
—Δέν προσκυνάμε’ θέλουμε πό
λεμο κι’ όποιος μείνει νικημένος ας
προσκυνήση.
Καί άρχισε ή πολιορκία, πού
βάσταξε δώδεκα ήμερόνυχτα, μέ
συνεχή κανονιοβολισμό και επι
θέσεις.
Τις ενισχύσεις πού περίμεναν
στον πύργο δέν τις άφησαν οί πολιορ
κητές νά φτάσουν.
’Έ τσι δέν έμενε παρά μιά ηρωική
έξοδος.
Μόλις κατά τά μεσάνυχτα τής
19 ’Ιουλίου είχε δύσει τό φεγγάρι,
δόθηκε τό σύνθημα. ’Έβαλαν στή
μέση τις γυναίκες καί τά παιδιά,
τράβηξαν τά γιαταγάνια καί ώρμησαν.
'Η γυναίκα τού Κ. Κολοκοτρώνη

(«Καπετάνισσα» τήν άποκαλοϋσαν
σ’ όλη τήν Αρκαδία), χωρίς νά
πάρη καν τή γνώμη τού άντρός της,
σκέφτηκε πώς τής δινόταν ή εύκαι
ρία νά ίκανοποιήση τήν παρόρμησι,
πού άπ’ άνέκαθεν φώλευε μέσα της,
άντιμετωπίζοντας τόν εχθρό σάν τά
παληκάρια πού τά κατορθώματά
τους τής γέμιζαν τό είναι άπό θαυ
μασμό.
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ό περίφημος
Γέρος τοϋ Μωρηά. 'Τπήρξε μιά άπό τις
πιό ήρωϊκές, άν όχι ή ήρωϊκώτερη, μορφή
τοϋ άγώνος γιά τήν έθνική ανεξαρτησία.
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Δέ χάνει καιρό καί φορεϊ ντύ
μ α τ ά πολεμιστή· βάζει στόν ώμο
την καραμπινα καί χουφτώνει το
σπαθί. Τά παιδιά τ-ης βρίσκονταν
μαζί με τ άλλα γυναικόπαιδα.
Κείνες τις μεταμεσονύχτιες ώρες
άντήχησαν τά γύρω ρουμάνια άπό
πολεμιστήριες κραυγές, πού καί
πριν και μετά στόλισαν την ελλη
νική ιστορία μέ τις υψηλές νότες
των ατρόμητων ψυχών των υπο
δούλων Ελλήνων.
Κ ι’ άνάμεσα στα γιαταγάνια πού
θέριζαν τούς κατάπληκτους άπό τον
αιφνιδιασμό Τούρκους, εκείνο τής
Καπετάνισσας λες καί μιλούσε θα
νατερά σ’ όλο αύτό τό παράτολμο
πήδημα προς την ελευθερία.
Γρεϊς άντρες καί ελάχιστες γυ
ναίκες σκοτούθηκαν κατά την έξοδο
καί πολλά παιδιά αιχμαλωτίστηκαν.
Η Καπετάνισσα κατώρθωσε νά
σώση, υστέρα άπό σκληρό άγώνα,
τον Θόδωρό καί μιά άδελφή του,
ενώ τ ’ άλλα τέσσερα παιδιά της
σκλαβωθήκαν, γιά ν’ άπελευθερωθοϋν άργότερα.
Ο ^Κ. Κολοκοτρώνης, πληγωμέ
νος, αποσυρθηκε στο κοντινό δάσος.
Η δίψα όμως τον άνάγκασε νά βγή
την άλλη μέρα. Βλέποντας νά προσεγγιζη ένα απόσπασμα Τούρκων,
τούς φωνάζει άνεμίζοντας τό για 
ταγάνι του.
Βρε Τούρκοι, κι’ εγώ θά χαθώ,
μά κι’ άπό σάς θά φάγω όσους μπο
ρέσω. . .
Αυτοί καταθεααν τά όπλα καί
ώρκίστηκαν ότι δέν πρόκειται νά
χτυπηθούνε. Σαν όμως ζητησε νερό,
καί^τή στιγμή πού έπινε έπεσαν όλοι
απανω του, τον στραγγάλισαν κ’
έπειτα τον λήστεψαν. ’Έκοψαν τό
κεφάλι του και τοριξαν σ’ άπόκρυφο
μέρος, το δε πτώμα του μεταφέραν
σ’ ένα βάραθρο.
Στη Μάνη όπου κατέφυγε ή
Καπετάνισσα μέ τά παιδιά της, έζησε πολύ φτωχικά επι τρία χρόνια.
Έ κ ε ϊ μετέφερε κ’ έθαψε τά οστά
τού άντρός της. ’Αλλά καί όταν θέ
λησαν νά τήν περιθάλψουν τ ’ άδέλφια της στην Αλωνίσταινα, πάλι
αναγκάσθηκε να κρυφτή στά βουνά
τής Πιανας, γιατί οί Τούρκοι τήν
κυνηγούσαν.
Περιτρέχοντας τά χωριά μήπως
προδοθή, καί προσπαθώντας νά συν
τήρηση τ ανήλικα παιδιά της, έκοβε
ξυλά, που φόρτωνε σέ γαϊδουράκι
ο γιος της ο Θόδωρός καί τά που
λούσε στήν Τριπολιτσά.
( Αύτη^ ή ηρωική σύζυγος καί μητερα, με την άφθαστη αύταπάρνησι
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καί στοργή, σύντομα είδε νά καρπίζουν οί προσπάθειές της.
Δεκαέξη χρονών ήταν ό Θεόδω
ρος Κολοκοτρώνης πού άναγνωρίστηκε αρματωλός άπό τούς οπαδούς
τού πατέρα του και των συγγενών
του.
Στούς άτέλειωτους άγώνες τών
αρματωλών αύτών, πού προλείαναν
το επικό ξεσηκωμα τού Είκοσιένα,
συχνά ή Καπετάνισσα μέ τή γυ

ναίκα τού Θοδωρή, οδηγώντας άλ
λες συντροφισσες, πολεμούσαν μέ
λύσσα τον Τούρκο.
Κι η καλή της μοίρα τής προώρισε νά ζήση ώς τά τέλη τής Έ π α ναστάσεως, γιά νά εύφρανθή ή καρτ-ης μέ τά κατορθώματα καί τή
δοςα τού «Γέρου τού Μόριά», πού
ήταν τό όνειρο τού πατέρα του καί
ή άκοίμητη λαχτάρα τής μητέρας
του, τής Καπετάνισσας.

ΘΤΑΝ, τόν ’Ιούνιο τού 1826, έ γ ι ν ^ τ ^ α ύ π λ ί ο ^
μεγάλος λαϊκός έρανος γιά τή σωτηρία τής πατρίδας,
ο^σοφος Γεωργ. ^Γεννάδιος, πού είχε όρισθή ομιλητής,
στάθηκε^ κάτω άπό^ τον πλάτανο τής κεντρικής πλαic-ΐας καί υστέρα από ενα φλογερό λόγο, έδωσε πρώτος
το σύνθημα: προσέφερε τις 4 λίρες πού είχε καί τούς
μισθούς^ του 4 χρόνων (αν βρισκότανε κανείς νά τόν
παρη δάσκαλο). Συγκινημένοι όλοι όσοι είχαν πλημ
μυρίσει τήν πλατεία σπεύσανε νά προσφέοουν ό τι
μπορούσαν. Ό Τψηλάντης, ό Κολοκοτρώνης, ’ ό
Σουτσος, ο Ζαίμης, οί Δεληγιανναϊοι προθυμοποιή
θηκαν να δώσουν καθετί πολύτιμο πού είχαν, άλλοι
πιστόλες ασημένιες, παλάσκες, σπαθιά, γιαταγάνια,
άλλοι γροσια, άλογα, χρυσαφικά. 'Η ώραία κόρη τού
Καλαμογδαρτη Καλλιόπη άρραβωνιασμένη τότε μέ τόν
Παπαλεξοπουλο, άφού έδωσε όλα της τά κοσμήματα,
εΤ , ε„Ζ° χρυσ° Αρραβώνα της καί τόν θυσίασε κι’
αυτόν. Ολοι, πρώτος ό Γεννάδιος, τής φώναξαν «οχι»,
μα εκείνη, κοιτάζοντας μέ δακρυσμένα μάτια τόν
μνηστήρα της, αρνηθηκε νά τόν πάρη πίσω.
π,αφνικα την προσοχή τού κόσμου τράβηξε μιά
γριά ζητιανα, που πήγε κι έρριξε στά πόδια τής επι
τροπής ένα γρόσι καί τό μονάκριβο στολίδι πού τής
είχε ά^ομείνει, τό άσημένιο δαχτυλίδι της.
Οσοι τήν γνώριζαν φωνάξανε:
— Η Ψωροκώσταινα!
,
ει/.αν ^βγάλει αυτό τό παρατσούκλι γιατί ήταν
α (αμαλλιασμενη, κουρελού κι όλο ξυνότανε.
, Ενας, που την ήξερε καλά, διηγήθηκε άργότερα
την ^ιστορία της: "Ως τήν ώρα τού ξεσηκωμού ήταν
αρχόντισσα στις Κυδωνίες (Αϊβαλί) τής Μ. ’Ασίας.
Ιην έλεγαν Πανώρια Χατζή—Κώστα. "Οταν οί Τούρ
κοι βάλανε φωτιά στήν όμορφη έλληνική συνοικία,
και τα γυναικόπαιδα μαζεύτηκαν στο λιμάνι γιά νά
σωθούν μέ τά έλληνικά καράβια, οί άντρες μπλέξανε
σε αγώνα με τούς Τούρκους.
Η Πανώρια, αφού είδε να σφάζουν τόν σύντροφό της
και να παίρνουν σκλαβάκια τά τέσσερα παιδιά της,
πήγε ^να πεση^ στή θάλασσα, μά τήν πρόλαβαν.
Βρέθηκε στ ^Ά νάπλι κι άναγκάσθηκε νά ξενοπλένη.
Και σά νά μήν έφτανε ή φτώχεια της, μάζεψε τρία
ορφανα προσφυγάκια άπό τό Μεσολόγγι καί τά πήρε
σιήν ιρωγλη της. Επειδή δέν τά κατάφερνε μέ τήν
πλυσι, άναγκάζονταν νά ζητιανεύη πότε—πότε ρούχα,
ψωμί, λεφτά.
„ Τ ° παρατσούκλι, πού τής είχαν βγάλει δέν
άργησε νά κυκλοφορήση υστέρα άπό τόν έρανο
κια να δοθή καί στήν Ελληνική Κυβέρνησι, πού έξ
αίτια?_τών φοβερών έξόδων τού πολέμου καί τού δι
χασμού είχε απομείνει άπένταρη.

ΑΜΕΣΟΣ

ΕΠΕΜΒΑΣ

ΗΤΑΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ τρεις μετά τά
μεσάνυχτα δταν ή ήλικιωμένη κυρία
ξύπνησε τρομαγμένη. Στήν αρχή τής
φάνηκε δτι κάποιος χτυπούσε τήν πόρτα
του διαμερίσματος. Ό ταν δμως ακούσε
καλύτερα, ένοιωσε τό αίμα νά παγώνη
μέσα στις φλέβες της. Κάποιος προσπα
θούσε νά παραβιάση τήν κλειδαριά.
. . . Ό χαρακτηριστικός ήχος άπό
τό περιστρεφόμενο αντικλείδι άκουγόταν καθαρά. ...
— Ποιος είναι ; κατώρθωσε νά άρθρώση μέ τρεμάμενη φωνή.
Μεμιάς ό θόρυβος σταμάτησε. Πίσω
άπό τήν κλειστή πόρτα άκούστηκε κάτι
σάν πνιχτή ανάσα. Ύστερα ήσυχία . . .
— Ποιος είναι ; ρώτησε καί πάλι ή
τρομαγμένη γυναίκα. Ή φωνή της άκού
στηκε σάν ήχώ μέσα στήν βαθειά σιωπή
τής κοιμισμένης πολυκατοικίας. Ε το ι
μαζόταν νά σηκωθή άπό τό κρεββάτι,
δταν ό έφιαλτικός θόρυβος πίσω άπό
τήν κλειστή πόρτα άκούστηκε καί πάλι.
Ή όλομόναχη γυναίκα παρέλυσε άπό τόν
φόβο καί τήν άγωνία. Κάτι πήγε νά άρθρώση άλλά ένας δυνατός κόμπος τής
έπνιγε τήν φωνή. ’Επιστρατεύοντας δσες
δυνάμεις τής είχαν άπομείνει έτρεξε
μέχρι τό τηλέφωνο, σήκωσε βιαστικά τό
άκουστικό, καί μέ τρεμάμενο χέρι
σχημάτισε ένα τριψήφιο νούμερο στό
καντράν. Σέ λίγα λεπτά ένα περιπολικό
τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως στάθμευε σέ
μιά γειτονική πάροδο. Οί Χωροφύλακες
κατέβηκαν βιαστικά, πλησίασαν μέ προ
φυλάξεις στήν έπίμαχη πολυκατοικία,
καί ξύπνησαν άθόρυβα τόν θυρωρό.
Μέ τόν ίδιο τρόπο άνέβηκαν μέχρι
τόν πρώτο δροφο. 'Αναψαν ξαφνικά
τό φώς τού διαδρόμου καί άκινητοποίσαν τόν δράστη, ό όποιος τούς άντιμετώπισε μέ κυνική άπάθεια. Γιατί άπλούστατα
ό μεταμεσονύκτιος διαρρήκτης ήταν ένα
ευτραφέστατο . . . «μπουλντόγκ» έντελώς άγνωστο δπως άπεδείχθη στό . .
σκυλικό περιβάλλον τής γειτονιάς. Αυ
τήν τήν διαβεβαίωσι έδωσαν στον έπικεφαλής ’Ενωμοτάρχη ό θυρωρός, ή
κυρία, καί μερικοί άγουροξυπνημένοι
ένοικοι. Πώς βρέθηκε έκεΐ ό τετράποδος
ταραξίας καί γιατί ζητούσε έπίμονα—
καταφύγιο στό διαμέρισμα τής ήλικιω
μένης κυρίας, δέν έγινε γνωστό. Κάποιος
βέβαια μίλησε γιά μερικούς μπόμπιρες
τής γειτονιάς, γνωστούς άπό μερικές
πρόσφατες έξαπολύσεις γάτων καί σκύ
λων μέ τενεκέδες στήν ούρά, άλλά ποιος
καθόταν τέτοια ώρα νά άσχοληθή μέ
αυτές τις λεπτομέρειες . . . Έ φ ’ ώ καί
οί Χωροφύλακες άφησαν τούς ένοικους
τής πολυκατοικίας νά ήσυχάσουν. Μέ
τήν βοήθεια τού θυρωρού φόρτωσαν
τόν σκύλο στό πόρτ—μπαγκάζ τού περι
πολικού, καί τό πρωί τόν παρέδωσαν στήν

άρμόδια υπηρεσία. Μέ άλλα λόγια δηλα
δή χρειάστηκε νά γίνη όλόκληρη δια
δικασία γιά . . . σκύλου πήδημα. ’Αφή
στε πού άπό τήν ίδια κιόλας ήμέρα ό
έπικεφαλής τού περιπολικού δέν μπορού
σε νά σταθή σέ χλωρό κλαρί. Γνωστό
«Κεντρί» τής 'Αμέσου Έπεμβάσεως τής
συμπρωτευούσης φρόντισε νά ένημερώση
δλα τά πληρώματα— πότε πρόλαβε ό
άφιλότιμος!— δτι τόν ’Ενωμοτάρχη Μ.
γνωστό άπό παληά ώς «σερίφη», τώρα
μπορούν νά τόν άποκαλοΰν κάου— . . .
μπόγια. Τί νά γίνη ; Αύτά καί άλλα πολλά
άμίμητα συμβαίνουν σέ όλους αυτούς
πού συμπρωταγωνιστούν στις άπίθανες
ιστορίες σέ στύλ φαρσοκωμωδίας, πού
σκαρώνει κάθε φορά ή ζωή. Λίγο χιού
μορ είναι τό καλύτερο τονωτικό στά
άδιάκοπα ξενύχτια. .

• ·
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ καί πάλι τό
συμβάν. Ή άπομαγνητοφώνησις τής
σχετικής ταινίας πού άκούσαμε, μάς
έδωσε τόν άκόλουθο διάλογο :
— Άμεσος Έπέμβασις έκεΐ ;
—Μάλιστα όμιλεΐτε παρακαλώ.^
—’Ονομάζομαι Β. Ε. καί κατοικώ στόν
τρίτο δροφο μιάς πολυκατοικίας τής
όδού Α. άριθμός 128. Αύτή τή στιγμή
έπέστρεψα στό διαμέρισμά μου καί βρήκα
τήν πόρτα μισάνοιχτη. Ή γυναίκα μου
άπουσιάζει καί . . .
— Έ χετε άλλα μέλη οικογένειας ;
— Ό χ ι.
— Διαπιστώσατε μήπως κλοπή ;

— Δυστυχώς ναι. Έ ρριξα μιά πρόχει
ρη ματιά καί είδα δτι άπό τό συρτάρι
τού Γ ραφείου μου πέντε χιλιάδες δραχ
μές έκαναν φτερά.
— Πού είναι ή σύζυγός σας ;
— Θέλετε νά πήτε δηλαδή ^ δτι . .
Ό χ ι . . "Οχι . . Αποκλείεται νά πήρε η
γυναίκα μου τά χρήματα. Πώς σάς πέ
ρασε αύτή ή ιδέα; Δέν σάς τό έπιτρεπω
κύριε... κύριε., δέν ξέρω τί βαθμό έχετε...
— Παρακαλώ μή παραξηγητε τήν
έρώτησί μου. Έ χω καθήκον νά ^ . .
— Έ ν πάση περιπτώσει . . . Σάς πλη
ροφορώ λοιπόν δτι ή γυναίκα μου μάλλον
πρέπει νά πήγε στήν μητέρα της. Μιά
στιγμή παρακαλώ γιατί κάποιος χτυπάει
τό κουδούνι. .
Μεσολαβεί παΰσις. Τό μαγνητόφων
έχει καταγράψει
διάφορους ήχους

πού πνίγουν μιά συνομιλία στό βάθος.
Άκούγεται ένα παρατεταμένο «Σσσσσσ
. .», μερικοί ψίθυροι, βήματα πού πλη
σιάζουν πρός τό άνοιχτό τηλέφωνο, ό
χαρακτηριστικός ήχος άπό τό άκουστικο
πού σηκώνεται, καί τέλος ή έξής στι
χομυθία :
— Ναί! . . .
— Σάς άκούω κύριε . . .
—Αύτή τή στιγμή έπέστρεψε ή γυναί
κα μου. Είχε βγή γιά ψώνια καί δπως
μοΰ είπε τής χρειάστηκαν μερικά χρή
ματα. 'Εκπτώσεις βλέπετε . .
— Επομένως τά χρήματα τά πήρε ή
σύζυγός σας.
— Ακριβώς. Γι' αύτό τό ζήτημα ας
θεωρηθή λήξαν. Νά μέ συγχωρήτε
γιά τήν ένόχλησι.
— Παρακαλώ κύριε. 'Εμένα νά μέ
συγχωρήτε αν στήν άρχή σάς έκανα μιά
έρώτησι πού φαινόταν έκ πρώτης δψεως
άδιάκριτη.
— 'Ομολογώ πώς μέ ένόχλησε λίγο.
Τώρα δμως βλέπω δτι πετύχατε διάνα
πού λένε. Νά σάς κάνω κι έγώ μέ τήν
σειρά μου μιά ίσως άδιάκριτη έρώτησι ;
— Σάς άκούω κύριε.
Δέν μοΰ λέτε, Είσθε παντρεμμένος ;
— Ό χ ι.
— Περίεργο . .
— Δηλαδή ;
•— Θέλω νά πώ δτι καίτοι άγαμος, είσθε
άριστα ένημερωμένος γιά τά βάσανα τών
έγγάμων τώρα μέ τις έκπτώσεις.
— Έ δχι καί βάσανα . .
— Δέν είδατε, τί τραβάω έγώ μέ τήν
γυναίκα μου ; Ξετίναξε τΙς οίκονομίες
μου καί άπό τή φούρια της γιά τις έκπτώσεις ξέχασε τήν πόρτα ορθάνοιχτη.
"Οταν μέ τό καλό παντρευτήτε θά μέ
καταλάβετε . . .
Ό έκφωνητής άσφαλώς καί είχε κατα
λάβει τά πάντα καί μάλιστα άπό τήν
άρχή τού τηλεφωνήματος. "Ολα είχαν
γίνει δπως άκριβώς τά είχε προβλέψει.
Γι’ αύτό τού συνιστοΰμε νά παίζη τακ
τικά ΠΡΟ—ΠΟ. Έ τσ ι δέν άποκλείεται
νά γίνη κάποτε καί αυτός έκατομμυριοΰχος δπως έγινε πρόσφατα ό Χωροφύλαξ κ. Μάης. Μιά καί θυμηθήκαμε
τόν τυχερό συνάδελφο, άξίζει νά μεταφέρωμε έδώ αύτό πού τού είπε κάπιος
άπό έμας δταν πέρασε πρό ήμερών
άπό τά Γ ραφεία μας. Ένώ δλοι οί άλλοι
τόν καλωσώρισαν μέ τις συνηθισμένες
ευχές, έκεΐνος καθώς τού έσφιγγε τό
χέρι, τού είπε : «Ζήσε κύριε Μάη μου
νά φάς εύτυχισμένος τά χιλιάρικα πού
κέρδισες . . . .»
Έδώ σημειώσατε X. Δηλαδή ισοπαλία
μεταξύ τής πρωτότυπης εύχής τού συντάκ
του μας καί τού χαρακτηρισμού πού έδω
σε τό «Κεντρί» τής Αμέσου Έπεμβάσεως
Θεσσαλονίκης στον «σερίφη» Ενωμο
τάρχη Μ.
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ΟΙ Μ ΑΚΕΔΟ ΝΕΣ φορείς της
παναρχαίας κληρονομιάς των Δω
ριέων καί γνήσιοι απόγονοι τον Μ.
’Αλεξάνδρου καί τον ’Αριστοτέλ.ονς,
έζησαν καθ’ όλην την περίοδον τής
στυγνής Τουρκικής τυραννίας μέ τό
όραμα καί την ελπίδα τής Εθνικής
Άναστάσεως.
Ο πόθος των προς την ελευθερίαν,
που ήγγιζε τό πάθος, γίνεται κατα
φανής εκ τής σνμμτοχής των εις τα
κατα καιρούς άτυχή κινήματα κατά
τούς μαύρους εκείνους αιώνας τής
δουλείας.
Οί Μακεδόνες τής γενεάς το ν ’21
καθοδηγούμενοι υπό τής λαμπρας
τοον κλ.ηρονομίας, όταν ήλ.θεν ή στι
γμή τον μεγάλου εγχειρήματος τής
φυλ.ής, έδωσαν τό παρόν καί διά των
ηρωικών των άγώνων σννετέλεσαν
τα μέγιστα εις την δημιουργίαν τού
θαύματος τού 1821.
Μνηθεντες μεταξύ των πρώτων
εις τήν Φιλ.ικήν 'Εταιρίαν καί δράσαντες ως κατηχηταί κατά τα τρία προ
τής Έπανασ τάσεως έτη εις τήν
Μακεδονίαν, Θράκην, Μολδοβλα
χίαν καί Σερβίαν, έπετέλεσαν έργον
σπουδαϊον.
Πλ.εϊστοι κληρικοί, έμποροι, διδά
σκαλοι, πολεμισταί, πρόκριτοι καί
σπονδασταί έμνήθησαν εις τήν Φι
λικήν Εταιρίαν υπο των κορυφαίων
φιλικών.I. Φαρμακη, Γ. ’Ολ.νμπίον,
Αρισ. Παπά και Ε. Αασσάνη, βλα
στών τής ένδοξον Μακεδονικής γής.
^?ταν
0 Ά λεξ . Ύψηλάντης,
είσελώών εις τήν Μολδοβλαχίαν,
ύψωσε τήν σημαίαν τής Έπαναστάσεως εις το Ιασιον, οι πρότερον κατηχηται απετελεσαν τό έπιτελ.είον
αυτόν καί οί κατηχηθέντες Μακεδό
νες επυκνωσαν τας τάξεις των αγω
νιστών.
Άγωνισθέντες οί Μακεδόνες γενναίως καί χαρίσαντες επ’ ολίγον
έστω, την έλ.ευθερίαν εκεί έσάλ,πισαν μετά των αλλ.ων τό μήνυμα εις
τα εκατομμύρια
τών υποδούλων
αδελφών.
Καί όταν ο Υψηλόν της, μετά τήν
καταστροφήν τού Δραγατσανίου,
άποφασίζη νά είσέλ.θη εις τήν Αυ
στρίαν, οί Μακεδόνες έκτελονν τό
καθήκον των εις τό ακέραιον.
Ο κατά πάντα άριστος Λασσάνης ακολ.ονθει τον αρχηγόν τον εις
την φυγήν καί νφίσταται μετ’ αυτού
επί μίαν έπταετίαν περίπου τα δεινά
τον δεσμώτου. Μετά δε τήν απε
λευθέρωσή του κατέρχεται εις τήν
άγωνιζομένην 'Ελλάδα καί λαμβάνει
μέρος εις τάς τελευταίας μάχας.
Ο Ε. Ολύμπιος, ό έξοχος πολ,ε-
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μιστής καί διπλωμάτης, συνοδεύει
τον Ύψηλάντην έως τά σύνορα και
τον αποχαιρέτα με τάς πλέον συγκι
νητικός λέξεις: «Πήγαινε να πολεμήσης υπό τά τείχη τής Άκροπόλεως.
’Εγώ θά μείνω, διά νά εκδικηθώ
τους αδελφούς μου και αν τελειώσω,
καλήν άντάμωσιν εις την Πατρίδα».
Έ ν συνεχεία συναντάται μετά τον
πρώτου εις την σειράν των Φιλικών
Φαρμάκη και αποφασίζουν την συνέχισιν τον άγώνος.
'Υποχωρονντες μετά τών 800
περίπου άνδρών των, ως νέοι μυριοι,
καί σνγκρουόμενοι συνεχώς μετά
τών Τούρκων εκδικούνται τους αδελ
φούς των και καθηλώνουν χιλιάδες
έχρικοϋ στρατού προς δφελος τού
εις την 'Ελλάδα διεξαγομένου άγώ
νος.
Περί τά μέσα Σεπτεμβρίου κα
ταφεύγουν εις την μονήν Σέκκον καί
δίδουν την τελευταίαν των μάχην,
ήτις αποτελεί καί την έκπνοήν τού
εις την Μολδοβλαχίαν άγώνος.
Άμφότεροι έλαμψαν ώς φωτεινά
μετέωρα κατά την αυγήν τής Μεγά
λης ’Επαναστάσεως καί διά τής
υπέροχου θυσίας των κατέλιπον μνή
μην ηρώων.
Τήν δάδα τής ’Ελευθερίας παρέλαβεν άπό τούς άγωνιστάς τών ηγε
μονιών καί μετέφερεν εις τήν Μακε
δονικήν γήν ό ’Εμμανουήλ Παππάς,
γέννημα καί θρέμμα τών Σερρών.
Ό Παππάς, πληροφορηθείς τήν
■ϊσοδον τούΎψηλάντον εις τήν Μολ
δοβλαχίαν, έμπλεως χαράς, κατα
φεύγει εις τήν Λήμνον, πληροί πλοίον
πολεμοφοδίων καί άποπλεει εις Αθωνα, διά νά κηρύξη τήν ’Επανάστασιν.
"Οταν περί τά μέσα Μαΐον τού 1822
έδόθη το σύνθημα τής έξεγέρσεως,
οί τού ’Ολύμπον και Δντ. Μακεδο
νίας οπλαρχηγοί, άναμενοντες βοή
θειαν εκ τού Νότου, δεν έκινήθησαν.
Μετά τάς πρώτας επιτυχίας τού^
Παππά εις τήν Χαλκιδικήν ήλθεν ή
Δαντική καταστροφή. Ό Παππάς
άπαγοητευμένος οίκτρώς άπό τήν
άποτυχίαν έπεβιβάσθη πλοίου καί
άνεχώρησε προς "Υδραν με σκοπόν,
άφού εξασφαλίσει βοήθειαν, νά έπιστρέψη καί συνέχιση τον άγώνα. Αί
σκέψεις του, τά σχέδιά του, οι όραματισμοί του έμειναν απραγματο
ποίητοι, διότι καθ’ οδόν τον εύρεν ό
θάνατος.
Μετά τήν καταστολήν τού κινή
ματος εις τήν Χαλκιδικήν, οι τού
Όλυμπου καί
Δυτ. Μακεδονίας
οπλαρχηγοί, πιεζόμενοι έκ τών πρα
γμάτων, αποφασίζουν νά δράσουν
άπό κοινού.

Τσάμης Καρατάσος, άπό τούς πρωταγωνιστάς τοϋ Μακεδονικού άγώνος κατά
τό 1821.

Τήν 22αν Φεβρουάριον τοϋ 1822,
έν έτος περίπου μετά τά γεγονότα
τής Χαλκιδικής, ή εις τήν μονήν τής
Παναγίας τοϋ Δοβρά ενλογηθεΐσα
επαναστατική σημαία κυματίζει εις
τό επαναστατικόν κέντρον, τήν Νά
ουσαν. Οί υπό τον Γάτσον καί Καρατάσον άγωνισταί κερδίζουν τάς
πρώτας νικάς καί ενσπείρουν τον πα
νικόν εις τον πολλαπλάσιον εχθρόν.
—Δυστυχώς παρά τά σνμπεφωνημένα οι τοϋ Όλύμπου οπλαρχηγοί
καί πάλιν άπράκτησαν.
Ό άγιον νπήρξεν άνισος. Ή Νά
ουσα μετ’ ού πολύ πίπτει καί ύφίσταται βιβλικήν καταστροφήν.
’Ακολουθεί ό τραγικός επίλογος
μέ τήν θυσίαν τού ’Αραπίτσα, πού
θυμίζει Ζάλογγον.
Τήν 22αν Μαρτίου τοϋ 1822 έφθασεν εις τήν Πιερίαν ή άπό πολλοϋ
άναμενομένη βοήθεια έκ τοϋ Νότου'
"Αν καί ή δύναμις αϋτη ήτο άσήμαντος, έν τούτοις οί οπλαρχηγοί τοϋ
Όλυμπου έκινήθησαν. Ή το όμως
άργά. Οί Τούρκοι άπερίσπαστοι κατέπνιξαν τό κίνημα έν τή γενέσει του.
Ή καταστολή τοϋ κινήματος εις
τον "Ολυμπον έσήμανε καί τό τέλος
τοϋ ηρωικού άγώνος τής Μακεδονίας.
Οί Μακεδόνες άγωνισταί, μετά
τήν καταστολήν τοϋ κινήματος εις
τήν Μακεδονίαν, άνερχόμενοι εις
4.000 περίπου, γενόμενοι μιμηταί
τής «Ξενοφωντείου καθόδου» κατέρ
χονται εις τήν Νότιον Ελλάδα καί
άγωνίζονται μέχρι τής λήξεως τοϋ
απελευθερωτικού άγώνος.
Οί εις τον Νότον δράσαντες Μα
κεδόνες ώνομάσθησαν «’Ολύμπιοι».
Η γούντο δε τούτων οί άριστοι καί
δεδοκιμασμένοι όπλαρχτιγοί, Γάτσος,
Γούλας, Καρατάσος, Λάζος, Λιακόπουλος καί Κασομούλης. Τά άθλη-

ματα τών ’Ολυμπίων άρχίζουν άπό
τής στιγμής τής καθόδου των. Εις
τήν γέφυραν τοϋ Πηνειού διαλύουν
Τουρκικήν δύναμιν 2.000. ’Εκεί οί
’Ολύμπιοι χωρίζουν. "Αλλοι κατευθύνονται εις τάς Σποράδας καί άλλοι
εις τά "Αγραφα. Οί δεύτεροι βοηθούν
τον Γ. Καραϊσκάκην εις τήν διάλυσιν τών έκεϊ δρώντων Τουρκικών
άποσπασμάτων.
’Εν συνεχεία ενώνονται μέ τον
Ά λεξ. Μαυροκορδάτον καί τον άκολουθοΰν εις τήν εις Ά να τ. Στερεάν
Ελλάδα εκστρατείαν του. ’Αγωνί
ζονται καί διακρίνονται τόσον εις τό
Κομπότι, δσον καί εις τά ένδοξα δρη
τοϋ Σουλίου.
’Ολίγον άργότερον έν τμήμα υπό
τον Γάτσον συμβάλλει άποτελεσματικώς εις τον θρίαμβον τών Δερβε
νακίων. Πολλοί Μακεδόνες υπό τον
Γούλαν άποστέλλονται τό 1824 υπό
τής Κυβερνήσεως προς ύπεράσπισιν
τής ένδοξου νήσου τών Ψαρών.
«Στήν ολόμαυρη ράχη» 600 Μα
κεδόνες άντιμετωπίζουν 12000 Τούρ
κους. Τρεις φοράς τούς άπέκρουσαν
καί μετά, θέσαντες πΰρ εις τήν πυρι
τιδαποθήκην, έσκεπάσθησαν υπό τά
έρείπια μέ άπειρους έχθρούς, Τον
Μάϊον τοϋ 1825 ό Καρατάσος κερδί
ζει περιφανή νίκην εις τήν Μεσση
νίαν.
"Ενα μήνα άργότερον οί υπό τον
Λ ιακόπουλον Μακεδόνες έν ισχύουν
τό υπό τον Δημ. 'Υψηλάντην στρατόπεδον εις Μύλους καί προκαλοϋν
μεγάλην φθοράν εις τό στράτευμα
τοϋ Ίμπραήμ.
Πολλοί άγωνισταί υπό τον Ν.
Κασομούλην καταφεύγουν εις τό Με
σολογγίου, ζοϋν ώς ελεύθεροι πολιορκημένοι καί πρωτοστατούν εις τήν
ηρωικήν έξοδον.
Καί εις τήν Κρήτην κατήλθον οί
Μακεδόνες υπό τον Τόλιον Λάζον
καί ήγωνίσθησαν καί διεκρίθησαν
καί εύρον πολλοί θάνατον ένδοξον
έκεϊ.
Ά τυχώ ς οί τιτάνιοι έκεϊνοι άγώνες τών Μακεδόνων δέν ήμειψαν διά
τοϋ θείου δώρου, τής έλευθερίας,
καί τήν ίδικήν των γήν. Δέν άπηλπίσθησαν, δέν ήδράνησαν. Πολλοί έξ
αυτών, μετά τήν λήξιν τοϋ Άγώνος,
έπανήλθον εις τήν γενέτειράν των
καί συνέχισαν τούς ωραίους άγώνας
των.
Οί ίδιοι (5εμ ηύτύχησαν νά ’ίδουν
τον ήλιον τής ’Ελευθερίας νά φωτίζη τήν αίματοβαμμένην γήν των.
Ευτυχούν όμως οί ισάξιοί των Μα
κεδονομάχοι, διά τής συνδρομής
τής Έλευθέρας Ελλάδος.
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ΕΝΑΣ ΛΟΥΚΟΥΛΛΟΣ. . . ΚΛΕΦΤΗΣ
7α πειστήρια τον έγκλήματος, δπως λέμε στην
ανακριτικη η όικονομική γλώσσα, είναι εκείνα πού
προ δίνουν τις περισσότερες φορές τούς δράστες, είτε
είναι κλέφτες, είτε εγκληματίες η τέλος άνθρωποι πού
ανήκουν στο γενικώτερο... πλέγμα τών κακοποιών.
"Αν λοιπόν, οί άνθρωποι αυτοί τής συμφοράς μπορέσουν
και εξαφανίσουν, τό γρηγορότερον δυνατόν, τα πειστή
ρια του εγκλήματος, ίσως τότε να κατάφερναν νά άποφυγονν τήν δίκαιη τιμωρία, πού τούς επιφυλάσσει ή
*

*

*

*
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τιμωρός Νέμεσις. *Έ τσι σκέφθηκε ό σεσημασμένος
κλέφτης Τομας Σ., που ή εγκληματική του δραστηριότης στο Λονδίνο και Ιδιαίτερα στις κλοπές αυτοκινήτων
ήταν καθημερινή^ του άπασχόλησις μέ ρεκόρ κλοπών
κάθε εικοσιτετράωρο. ’Έπειτα, λοιπόν, άπό εντατική
παρακολουθησι ο... Σέρ Τόμας συνελήφθη καί ώδηγήθη
στην Αστυνομία' γιά τήν καθιερωμένη προανάκρισι.
Σνομισε, όμως, ο ... τάλας!! δτι θά μπορούσε νά "απο
φυγή την αποκάλνψί του, γιά τήν τελευταία κλοπή
αυτοκίνητου, με τό νά καταπιή τό μόνο πειστήριο πού
ε1Ρ , *1 Α ν ο μ ί α εναντίον του. Και τό ακαταμάχητο
αυτό πειστήριο ήταν τά κλειδιά αυτοκινήτων πού βοέθηκαν στην τσέπη του, κατά τήν στιγμήν τής συλλήψεως. Αλλ οι Αστυνομίες δλου τού κόσμου έχουν στά
χέρια τους τά πλέον σύγχρονα μέσα, γιά τήν άποκάλυψι
όλων των Αξιοποίνων πράξεων καί τών πιό πολύπλοκων
ακόμη. Ετσι ό μίστερ Τόμας παρεπέμφθη στά ειδικά
Αστυνομικά εργαστήρια έρεύνης καί μέ τήν χοήσιν
των υπεριωδών άκτίνων άπεκαλύφθη ο ... ορμαθός τών
κλειδιών πού είχε έναποτεθή «εν πλήρει ασφαλεία»
στο αδιερευνητο καί ...ανεξιχνίαστο μέχρι εκείνη τή
στιγμή στομάχι του. Έ π ειτα άπό τήν άποκάλυψι τών
συντριπτικών σε βάρος του στοιχείων δέν έναπέμεινε
άλλο περιθωριον στον παράξενο Λούκουλλο τών
κλειδιών απο τήν όμολογία, πού ήταν.,.,όμολογουμένως
διαφωτιστικη καί πλήρης. Αυτή, λοιπόν, καί οι
ακτίνες «X» άπεκάλυψαν τον δραστήριο... αυτοκίνητο
κλέφτη. Και σου λένε ύστερα μερικοί άθεράπευτοι
«Φορμαλισται» ότι ό τεχνικός πολιτισμός βλάπτει...
m

*

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ . . . ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ
Στήν σημερινή άλλοπρόσαλη καί αντιφατική εποχή
μας, που η υποαπασχόλησις καί ό παρασιτισμός ανθεί
και ευδοκιμεί σέ παγκόσμια κλίμακα, μεταξύ τών
προσοδοφορων και ποικιλωνύμων δήθεν επαγγελμάτων
συγκαταλέγεται καί ή... επαιτεία, πού όταν μάλιστα
προαχθει σε πολυμελή εταιρεία, γίνεται στήν κυοιολεξια σωστή «χρυσοτόκος όρνιθα» γιά τούς "επι
κεφαλής—διευθυντάς. Μιά τέτοια...έπιχείρησι επαιτείας
απεκαλυψε πρόσφατα ή ιταλική Καραμπινιερία (Χ ω 
ροφυλακή) στις μεγαλύτερες πόλεις τής Ιταλίας, πού
είχε μεν την έδρα της στήν Ρώμη, αλλά τά πλοκάμια
της ήταν ξαπλωμένα σέ πολλές ιταλικές μεγαλουπόλεις
Συγκεκριμένα η δράσις τής ..έπιχειρήσεως άρχισε τό
, ' ^ ι πήγαινε πολύ καλά μέχρι προ μηνάς πού
απεκαλυφθη στην Ρώμη καί συνελήφθη ό κύριος μοχλός
αυτής κυρία Έλιζαμπέτα Ρ. "Οπως προέκυψε άπό τις
ανακρίσεις η έρίτιμη αυτή Κυρία είχε περί τά 20 μέλη
σΤ, Ύ «Κ°ιν°τντα» της, τά οποία είχε έγκαταστήσει
σ ενα άθλιο... κοινόβιο μιας άθλιεστάτης συνοικίας τής
Τωμης. Ια μέλη ήταν, ως επί τό πλεϊστον, νέες γυναί
κες, μειωμένης αντιστάσεως καί πολύ χαμηλής διανοη
τικής καταστάσεως, πού κατάγονταν άπό διάφορες
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επαρχίες τής Ιταλίας. Τις είχε δέ πείσει δτι θά έφρόντιζε αυτή γιά τήν άποκατάστασί τους καί δτι δέν θά
έπρεπε γιαυτό νά άνησυχοϋν καθόλου. Τις έστελνε
λοιπόν, γιά επαιτεία στήν Ρώμη καί σ’ άλλες ιταλικές
πόλεις με την ρητήν εντολήν δτι θά έπρεπε νά συγκεν
τρώσουν και νά φέρουν όταν θά επιστρέφουν άπό δέκα
χιλιάδες τουλάχιστον λιρέττες ή κάθε "μία, δηλαδή 500
περίπου ελληνικές δραχμές. ’Από τά λεφτά αυτά κοατοϋσε γιά τον εαυτό της τήν μερίδα τού λέοντος "καί
στις ταλαίπωρες ζητιάνες έδινε ψιχία. Πολλές φορές
οί νεαρές αύτέέ γυναίκες συνοδεύονταν κατά τις εξό
δους τους άπό μικρά παιδιά, τά όποια έστελναν οί οίκογένειές τους στο πολυδιαφημισμένο άλλ’ άνύπαρκτο «νηπιαγωγεϊον» τής ...Κοινότητας. Τά παιδιά ή
Έ λιζαμπέττα τά παρουσίαζε σάν ορφανά ή νόθα
τών ...υπαλλήλων της, τις όποιες διέτασε στις
περιπτώσεις αυτές νά νποκρίνωνται τήν « μετανοούσαν
Μαγδαληνήν», γιά νά συγκινοϋν τις έλεήμονες ψυχές
τών φιλανθρώπων, πράγμα πού τά πειθήνια όργανά της
κατέφερναν πολύ άνετα, έπειτα άπό τήν «κτηθεϊσαν»
ύπερδεκαπενταετή εμπειρίαν στον άγώνα τής δουλιάς.
Ή σύλληψις, όμως, τής Ρ., έθεσε τέρμα στά μεγαλό
πνοα σχέδια της, αλλ ωστοσο τό δράμα τής κοινωνικής
αυτής πληγής τής επαιτείας έμεινε άνοικτό καί θά
μενη, αφ οσον πάντοτε θα υπάρχουν άφελεϊς άνθρωποι
προς εκμετάλλευσιν καί .. έκμεταλλεύσιμοι φιλάνθρω
ποι στήν ζωή...

ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ . .. ΜΠΙΖΝΕΣ

Ή απάτη είναι μια ολόκληρη επιστήμη, όταν είναι...
καλοβαλμένη και καλοστημένη από έμπειρους και
«εμπνευσμένους» ανθρώπους τοϋ είδους. Με την πά
ροδο τοϋ χρόνου μάλιστα, όταν άποκαλυφθή, απορεί
κανείς, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι με τόσα «φόντα»
και επιστημονικό —διδακτορικούς τίτλους να καταπιάνωνται με τέτοιες φοβερές καί απάνθρωπες....
απατεωνιές, οι όποιες δεν άποσκοποϋν αέ τίποτε άλλο,
παρά στο να σφετερισθοϋν την περιουσία τοϋ άλλου,
πού—Κύριος οίδε!!—με πόσους κόπους, άγώνες καί
αγωνίες την έχουν δημιουργήσει. Τα θύματα από την
άλλη πλευρά συμβαίνει πολλές φορές νά είναι άνθρωποι
έξυπνοι καί φτασμένοι, άλλά ωστόσο νά την παθαίνουν
σάν άγράμματοι, μέ αποτέλεσμα νά παίζουν καί νά
χάνουν τά υπάρχοντά τους, πού τις περισσότερες φορές
είναι περιουσίες ολόκληρες. Αυτό συνέβη τελευταία
στην ’Αμερική, όπου διάσημοι δικηγόροι, μεγαλοεπιχειρηματίες καί γνωστοί ηθοποιοί υπήρξαν θύματα
απάτης, μέ αποτέλεσμα νά χάσουν περισσότερα από
100 εκατομμύρια δολλάρια, τά όποια είχαν επενδύσει
σέ μιά δήθεν έπιχείρησι πετρελαίου στην πολιτεία τής
Όκλαχόμα. Ή χονδροειδής αυτή απάτη εις βάρος
προσώπων, πού κάθε άλλο παρά ώς άφελή θά μπορού
σαν νά χαρακτηρισθοϋν, έγινε από αξιόπιστη κάποτε

Ο ΠΑΡΑΤΑΙΡΟΣ . . . ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ
Τά πάντα στήν ζωή τά διέπει μιά αυστηρή νομοτέλεια
αρμονίας, γιαυτό άν γίνη κάτι ανακόλουθο θά θεωρηθή
«εκ προοιμίου» παράταιρο καί αποτυχημένο. Ό
άνθρωπος, λοιπόν, σάν τό τελειότερο πλάσμα τής δη
μιουργίας είναι συνάμα καί τό άντιπροσωπευτικώτερο
δείγμα αυτής τής αρμονίας. Διαθέτει κεφαλή καί σώμα
μέ ανάλογες διαστάσεις, καθώς επίσης δύο χέρια καί
δυο πόδια, χαρακτηρισμένα από., φυσικού τους σέ δε
ξιό καί αριστερό. Τά τέσσερα, λοιπόν, αυτά άκρα θέ
λουν τά άνάλογα ζευγάρια «ένδύσεως καί ύποδήσεως»
πού θά πρέπει νά αντιστοιχούν συνάμα καί στήν άνάλογη θέσι τους. Δεξιό χέρι, αριστερό χέρι. Δεξιό πόδι,
άριστερό πόδι. Μέ αυτά τά.. όργανα καί τις αναλογίες
μπήκε ό Γιουγκοσλάβος Πιέτρο X. σέ ένα μεγάλο κατάστημα«’Υποδημάτων Πολυτελείας» στήν πάλι Νίςς,

εταιρεία έξορύξεως πετρελαίων, ή όποια έχρεωκόπησε
τελευταία. ’Από τήν σωρεία των μηνύσεων πού κατέκλυσαν τήν τοπική 'Αστυνομία, προέκυψαν πολλά
καί κωμικά περιστατικά, σχετικά μέ τήν λειτουργία
τής περιώνυμης αυτής εταιρείας, τής όποιας οι δρα
στηριότητες τις περισσότερες φορές ήταν φανταστικές
καί εικονικές. Τό αποκορύφωμα, όμως, τής απάτης
όπως τό άφηγήθη ό Σερίφης τής περιοχής είναι τό
εξής. Ό κ. Δ]ντής των επιχειρήσεων είχε δηλώσει
πρόσφατα, ότι είχε διανοίξει πέντε καινούργιες στοές
σέ άγρούς καλλιέργειας λαχανικών καί ότι άναμένοταν
πλουσιωτάτη εξαγωγή πετρελαίου. Γιά νά πείση,
μάλιστα, τούς χρηματοδότες καί νά καταφέρη έτσι νά
τούς έξαπατήση, είχε πάρει άδεια από τον ιδιοκτήτη
τών αγρών νά βάψη όιρισμένους., αρδευτικούς σηλήνες μέ χρώμα πορτοκαλί καί νά άποτυπώση πάνω σ’
αυτούς τά καθιερωμένα σήματα τών πετρελαιαγωγών,
ώστε νά φαίνεται ότι... ρέει άφθονος πλέον μαύρος
χρυσός προς όλες τις κατευθύνσεις. Μέ αυτά, λοιπόν,
τά τεχνάσματα καί άλλες παρόμοιες., μαφιόζικες ενέρ
γειες έξαπατοϋσαν τούς «έπενδυτάς», γιά νά χρηματο
δοτήσουν τις δήθεν μεγάλες, άλλά στήν ουσία άνύπαρκτες εταιρείες πετρελαίου. Οί πρωτεργάτες τής απάτης
βρίσκονται πλέον ατά χέρια τής 'Αστυνομίας, γιά νά
οδηγηθούν στήν συνέχεια στήν Δικαιοσύνη, όπου καί
θά ύποστοϋν τις συνέπειες τοϋ νόμου. Δέν γνωρίζομεν,
όμως, πώς θά άμειφθοϋν ή τουλάχιστον πώς θά κα
τορθώσουν νά πάρουν τά λεφτά τους πίσω οί χρηματο
δότες... επενδυτές. Αυτό είναι τό πρόβλημα πού θά
έξετασθή σφαιρικά από 'Αστυνομία καί Δικαιοσύνη....

γιά νά άγοράση ένα ζευγάρι παπούτσια. Άτυχώς, όμως,
είτε από αβλεψία τοϋ υπαλλήλου, είτε από κατασκευα
στική ατέλεια, ό Πιέτρο αγόρασε ένα «ζευγάρι» πα
πούτσια πού ανήκαν καί τά δύο στο δεξιό πόδι. Στε
νοχωρήθηκε πολύ ό άνθρωπος καί σκέφθηκε τί θά
έπρεπε νά κάνη, οπωσδήποτε όμως δέν ήθελε «επ' οΰδενί λόγω» νά έπιστρέψη τά ...παράταιρα παπούτσια,
γιατί τοϋ άρεσαν πάρα πολύ καί δέν εΰρισκε άλλα πα
ρόμοια. Τό σκέφθηκε πολύ—ό καημένος!!! μέ όλονύκτιες αϋπνίες καί ιδιαίτερες συνομιλίες μέ τον .....
εαυτόν του καί ένα βράδυ πήρε τήν μεγάλη άπόφασι.
Θά πήγαινε μετά τά μεσάνυκτα νά άνοιξη μέ άντικλεϊδι
τό κατάστημα γιά νά κλέψη δυο κατά τό δυνατόν πα
ρόμοια παπούτσια, γιά τό άριστερό του πόδι, καί έτσι
θά συμπλήρωνε τά αγορασμένα παράταιρα παπούτσια,
άλλά συνάμα θά αποκτούσε καί ένα δεύτερο ζευγάρι,
τοϋ όποιου δέν είχε προβλέψει εκ τών προτέρων τήν
άγορά. «“Αμ έπος, άμ έργον» λοιπόν. Σάν κλειδαράς
πού ήταν πήρε... όπτικώς τά μέτρα τής κλειδαριάς
καί έφτιαξε τά άνάλογα γιά τήν περίπτωσι κλειδιά.
”Οταν πήγε στο κατάστημα άνοιξε μέ πολύ ανεσι τήν
πόρτα καί μέ τό... κλεφτοφάναρό του έψαχνε τά ράφια
γιά τήν άνεύρεσι τών.. συμπληρωματικών παπουτσιών.
Τό άμυδρό φώς, ή ακατάλληλη ώρα καί ,οί,.άπαλοι θό
ρυβοι πού άκούγονταν από τό βάθος τοϋ καταστήματος
έκίνησαν τήν περιέργεια τοϋ σκοποϋ Χωροφύλακος,
πού μέ τον δικό του «'Αστυνομικό φανό» έφώτισεν
άπλετα καί διάχυτα τόν... παράταιρο νυκτερινό διαρ
ρήκτη, τον όποιον καί προσεκάλεσε νά τόν άκολουθήση
γιά μιά...μικρή επίσκεψι μέχρι τό γειτονικό ’Αστυνο
μικό Τμήμα.
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Ή ιδέα διοργανώσεως Υγειονομικής Υπηρεσίας τοϋ 'Αρχηγείου Χωρ]κής ύπδ
την σημερινήν αύτής μορφήν υπήρξε παλαιά πλήν όμως άπραγ'ματοποίητος διά τόν
χρόνον έκεϊνον λόγω τής νηπιακής άκόμη καταστάσεως τής όλης Υγειονομικής Υ πη 
ρεσίας τοϋ Σώματος. Βήμα προς βήμα όμως ή 'Υγειονομική 'Υπηρεσία ήρχισε να ανα
πτύσσεται δια τής καταταξεως νέων Αξιωματικών 'Ιατρών καί τό σπουδαιότερον νά
έξελίσσεται διά τής συνεχοϋς έπιστημονικής άνόδου τών άπαρτιζόντων αυτήν υγειονο
μικών 'Αξιωματικών. Οΰτω τά τελευταία έτη έφθασε εις τό ευχάριστο σημεϊον νά
αποτελεΐται απο Ιατρούς πολλών ειδικοτήτων μέ υψηλόν έπίπεδον έπιστημονικής καταρτίσεως, ώς μαρτυρούν οί πανεπιστημιακοί των τίτλοι καί μέ περαιτέρω σπουδάς
είς το έξωτερικον. Τό γεγονός τοϋτο κατέστησε έπιτακτικήν τήν ανάγκην άξιοποιήσεως αυτοϋ τοϋ ιατρικού δυναμικού κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε νά άποβή περισσότε
ρον έπωφελές διά τό Σώμα.

XDPKK

Δρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ
'Επιάτρου Χωροφυλακής
Τμηματάρχου 'Υγειονομικής
'Υπηρεσίας 'Αρχηγείου Χωρ]κής

Η κατανομή τής δυνάμεως τοϋ Σώματος καί τών υγειονομικών ’Αξιωματικών
δέν έπέτρεπε προς τό παρόν άλλην λύσιν έκτός άπό τήν δημιουργίαν μιας συγκεντρω
μένης υγειονομικής υπηρεσίας είς ’Αθήνας, όπου ήτο δυνατόν νά συγκροτηθή καί νά
λειτουργηση jzia υγειονομική μονάδα αύτοΰ τοϋ είδους. Διά τήν πραγματοποίησιν τοm
σκοπού αυτου έγινε κάτι πολύ απλό. ΟΙ Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι υπηρε
τούσαν είς υπηρεσίας τοϋ λεκανοπεδίου ‘Αττικής συνεκεντρώθησαν καί άπετέλεσαν
την νεαν Υγειονομικήν Υπηρεσίαν τοϋ ‘Αρχηγείου Χωροφυλακής. Προηγουμένως
ευρεθη κατάλληλον οίκημα καί ήγοράσθησαν ολα τά Ιατρικά έργαλεΐα καί μηχανήματα
τα απαραίτητα δια μιαν σύγχρονον καί ύψηλοϋ έπιστημονικοϋ έπιπέδου ύγειονομικήν
μονάδα.
Απο τής 25ης^*Ιανουαρίου τρέχοντος έτους ήρχισε ή λειτουργία τής άναδιαρθρωθείσης Υγειονομικής *"Υπηρεσίας τοϋ ‘Αρχηγείου Χωροφυλακής, ή οποία στεγάζεται
είς τό έπι τής οδοϋ Κοδράτου άριθ. 6—8 οίκημα, ευρισκόμενον πλησίον τής πλατείας
Καραϊσκάκη.
Διοικητικώς ή ύπηρεσία άποτελεϊ Τμήμα τής Δ]νσεως Προσωπικοϋ τοϋ ‘Αρ
χηγείου Χωρ ]κής καί περιλαμβάνει τά κάτωθι Ιατρεία πλήρως έξωπλισμένα καί διευθυνόμενα υπό ‘Ιατρών τής άναλόγου είδικότητος.
1) Παθολογικόν 2) Καρδιολογικόν 3) Γαστροεντερολογικόν 4) Όφθαλμολογικόν
5) ΩΡΑ 6) ‘Ορθοπεδικόν 7) Μικροβιολογικόν.
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Εις τά ανωτέρω Ιατρεία γίνεται ή κλινική έξέτασις των ασθενών ώς καί ή έξέτα
ς διά διαφόρων ειδικών ίατρικών οργάνων άναλόγως τής περιπτώσεως (ήλεκτροιρδιογράφημα, άκτινοσκόπησις, όρθοσκόπησις, άκοημετρικός έλεγχος, όρθοοπτικαί
-ιλέται, έλεγχος γλαυκώματος κ .λ .π .).
’Επίσης έφαρμόζονται καί ώρισμέναι θεραπευτικαί άγωγαί είς είδικάς περιπτώ:ις, (είσπνευσιοθεραπεία, ήλεκτροκαυτηριάσεις κ .λ .π .).
Τό μικροβιολογικόν ίατρεϊον βασικώς έξυπηρετεϊ τά άλλα Ιατρεία, δηλαδή έκτείΐ έξετάσεις έπειγούσης φύσεως άπαραιτήτους διά μίαν ταχεΐαν καί ορθήν διάγνωσιν.
Τά Ιατρεία λειτουργούν καθημερινώς άπό 08.00 έως 12.00, κατά τάς ιδίας δέ ώις γίνεται καί ό έλεγχος τών βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως έκτος τοϋ
ίοντιατρικοϋ έλέγχου ό όποιος γίνεται ώς καί πρότερον είς τά οδοντιατρεία τής Σ.Ο.
ωροφυλακής ’Αθηνών καί τής Δ.Α. Π. Πρωτευούσης.
Δεκτοί πρός έξέτασιν είναι άπαντες οί έν ένεργεία άνδρες τοϋ Σώματος, άσχέτως
ίς υπηρεσίας είς ήν ύπηρετοϋν. ’Εκτός άπό τήν έξέτασιν τών άσθενών άνδρών καί τον
ήεγχον τών βιβλιαρίων, ή ’Υγειονομική Υπηρεσία έχει καί τήν ευθύνην όλων γενικώς
ίϋν υγειονομικών προβλημάτων ώς π.χ. τάς είσαγωγάς είς Νοσοκομεία, άναρρωτι!κς άδειας αιμοδοσίαν, μεταφορά άσθενών κ.λ.π.
Διά τά έκτακτα περιστατικά κατά τάς άπογευματινάς ώρας, υπάρχει ’Ιατρός
πιφυλακής καί ή έπικοινωνία μαζί του γίνεται είς τό τηλέφωνον 532-705. Είς τό ίδιον
ηλέφωνον ειδοποιείται ό ’Ιατρός καί κατά τάς πρωϊνάς ώρας είς περιπτώσεις σοβαΙων περιπτώσεων δταν δεν είναι δυνατή ή μετάβασις είς τά ιατρεία.
Αυτή είναι διά βραχέων ή νέα Υγειονομική Υ πηρεσία τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυχκής καί αί ύπηρεσίαι τάς όποιας είναι είς θέσιν νά προσφέρη. Κατεβλήθησαν μεγάλοι
όποι καί έγιναν σεβασταί δαπάναι διά νά πραγματοποιηθή ή ΐδρυσις καί λειτουργία
»]ς μέ μόνον άντικειμενικόν σκοπόν τήν καλυτέραν έξυπηρέτησιν τών άνδρών τοϋ Σ ώ ατος. Είς αυτούς έναπόκειται πλέον νά έμπιστευθοϋν τήν ύγείαν τους είς χεΐρας τών
ίικών τους ’Ιατρών οί όποιοι μόνον σκοπόν έχουν τήν κατά τον καλύτερον τρόπον
^ειονομικήν τους περίθαλψιν.
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ΣΠΟΥΔΑΙΟΦΑΝΗΣ..........ΑΠΑ
ΤΕΩΝΑΣ
Οι κακοποιοί έχουν μιά όλόχελα
δική τους κοσμοθεωρία ή βιοθεωρία ή
φιλοσοφία, αν θέλετε, στον τρόπο
τής ζωής καί τής συμπεριφοράς τους
γενικώτερα, επειδή πιστεύουν, ότι
ή( εξυπνάδά καί ή καπατσοσύνη, μέ
τις οποίες τους εχει φιλοδωρήσει πο
λύ άπλόχειρα ή φύσις, είναι ειδικά
γιαυτους «Θεία δωρεάν άνωθεν», πού
δεν την έχουν οι άλλοι.κοινοί θνητοί.
Πιστεύουν ακράδαντα, ότι αυτοί μπο
ρούν νά κάνουν μέ πολλή άνεσι έκείνο

Ο . . . ΔΕΚΑΡΟΛΟΓΟΣ Δ ΙΑ Ρ 
ΡΗΚΤΗΣ
’Από πρόσφατη έγγραφή εκ τού
Βιβλίου ’Αδικημάτων καί Συμβάντων
Τμήματος Ασφαλείας Πελοποννησιακής πόλεως, αντλούμε τό θέμα
τής στήλης μας. 'Ο Π .Β.Ε. είναι
55 χρόνων καί θεωρείται πατριαρ
χικής φυσιογνωμία, συνάμα δέ καί
σεβάσμιος πρεσβύτης από ολους τούς
κατοίκους τής συνοικίας του. Ποτέ
και για τίποτε δεν είχε δώσει άφορξίΎ] καί ολοι τον θεωρούσαν σοβαρό
καί φιλόνομο πολίτη, πού άνήκε στήν
δημογεροντία τής πόλεως. ΤΗλθε,

πού δεν μπορούν νά τό κάνουν οί
άλλοι. Αυτής τής αρχής οπαδός καί
θιασώτης φαίνεται ότι ήταν ο Δ.Π.
Τ.,' 26 μόλις ετών πού συνελήφθη
πρόσφατα σέ κωμόπολι τής Μακε
δονίας, γιατί παρίστανε —ούτε λίγο,
ούτε πολύ-τον γιατρό ( ό αθεόφοβος <)
καί μάλιστα μέ πολλές είδικότητεζ xcu...VTOXTOQCL οτΐίϋζ Παθολόγον
Καρδιολόγου καί Γαστρεντερολ,όγου..
'Ο σεσημασμένος, λοιπόν, αυτός κα
κοποιός που εξωτερικά τουλάχιστον
καί φυσιογνωμικά διέθετε τά φόντα
και τα προσόντα τού γιατρού ξεκίνη
σε απο κάποιο χωρίο τής ορεινής
Ναυπακτιας για τήν πρωτεύουσα,
με σκοπό νά κατακτήση δυναμικά
την ζωη, σαν επιστήμονας υψηλής
περιωπής. "Οταν ήλθε στήν ’Αθήνα
φιλοξενήβη σέ διαμέρισμα συγχω
ριανού φίλου του, στο όποιο έκανε
το ...διαρρηκτικο του «ντεμποϋτο»
πέρνοντας 9.300 δραχμές. Τά λεφτά,
όμως, δέν τά σπατάλησε σέ... «ντόλβ*’τα>>> °πως κάνουν συνήθως
°* άνθρωποι τού είδους, αλλά έσπευσε
να αγοράση διάφορα ιατρικά ερ
γαλεία και μια βαρια ιατρική τσάντα,
για να φαίνεται σάν γνήσιος γιατρός.
Στην συνεχεία προσπάθησε νά προσληφθή σε μεγάλο νοσοκομείο ή σέ
σοβαρή κλινική, άλλά προσέκρουσε
σέ ανυπέρβλητες δυσκολίες, λόγω
έλλείψεως πτυχίου. Καί αυτές, φυ
σικά, οι δυσκολίες ξεπεράσθηκαν,
γιατί μέ τήν συνεργασία ενός ψευτοκαλλιτέχνη φίλου του κατάφεραν νά
....παράγουν καί νά επικυρώσουν
πτυχών τού «Άθήνησι Καποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου» μέ βαθμόν

μάλιστα «Λίαν Καλώς». Τά μεγαλεπηβολα λοιπόν, σχέδια τού.....
φερέλπιδος άπατεώνος μπήκαν σέ
εφαρμογή μέ τήν πρόσκλησί του σέ
επαρχιακή κλινική. Δέν ένοιωθε,
όμως, άνετα, γιατί υποψιαζόταν ότι
κάτι είχαν μυρισθεϊ τά λαγωνικά τού
Τμήματος ’Ασφαλείας Χωρ)κής τής
πόλεως, αφού είχαν αρχίσει νά ένδιαφέρωνται σοβαρά γιά τήν ....υ
γεία του καί παράλληλ.α γιά τήν
υγεία τών άσθενών του. ’Επειδή φο
βήθηκε έμπλοκές μέ ανακρίσεις καί
εξακριβώσεις, μιά ουραία., πρωίαν
—ή μάλλον εσπέραν — «πήρε τών
όμματιών του» καί εξαφανίσθηκε.
Αυτή ήταν καί ή αρχή τού τέλους
του. Επειτα από «εντατικές καί
διονυχιστικές» αναζητήσεις εντο
πίσθηκε σέ κλινική μεγάλης κωμοπολεως τής Μακεδονίας, όπου είχε
προσληφθή σάν εσωτερικός βοηθός.
Εκεί συνεληφθη καί ήδη άνακρίνεται για να διαπιστωθη, άν υπό τήν
ψευδή αυτήν ιδιότητα έχει διαπράξει
απατες. ’Εκείνο πού προέκυψε, από
τήν πρώτη φάσι τής άνακρίσεως,
είναι ότι προ καιρού είργάσθη, γιά
αρκετό χρονικό διάστημα, σέ κλινι
κή τών Αθηνών, όπου έμφανίσθη
σάν τεταρτοετής φοιτητής τής ’Ια
τρικής ^ γιά πρακτική έξάσκησι....
Μεγάλες καί εύγενείς οί φιλοδο
ξίες τού.,.φερελπιδος ψευτογιατρού,
άλλ’ οπωσδήποτε αντίθετες προς
τον νόμον καί τήν ήθικήν, γιαυτό καί
καταχωνιάσθηκε, αδοξα καί επαί
σχυντα, στά κρατηρήρια τού ’Α στυ
νομικού Τμήματος Χωρ )κής τής
γραφικής Μακεδονικής κωμοπόλεως.

όμως, τό πλήρωμα τού χρόνον, γιά
νά άποδειχθή κι αυτός κοινός καί
εντελής απατεωνίσκος, με πενιχρή
δραστηριότητα σε κύκλο εργασιών,
πού βασικό καί κύριο στόχο είχε
τις άπλές ασφάλειες ηλεκτρισμού,
τις όποιες άφαιροϋσε από διαφό
ρους πίνακες διανομής ηλεκτρικού
ρεύματος τής πόλεως, καθώς καί
διαφόρων κωμοπόλεων καί χωρίων
τής περιοχής. ’Έπεσε, όμως, καί
αυτός στο άγρυπνο μάτι των άνδρών
τού Τμήματος’Ασφαλείας Χωρ)κής
τής πόλεως καί έτσι κατελήφθη σε
πολύ μικρή ώρα, μια παγερή καί
άσέληνη νύκτα, νά έχη γέμιση την
τσάντα με τα εργαλεία τον πού
ήταν κατσαβίδια, πένσες, τανάλιες,
καί τά... άποδέλοιπα τής δουλιάς,
καθώς καί τον εφεδρικό του σάκκο,
τον όποιον είχε γεμίσει με 34 ασφά
λειες πού είχε άφαιρέσει άπό όσους
πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύμα-

ΕΝΑΣ ΘΛΙΒΕΡΟΣ.. .ΠΑΝΑΓΗΣ

τος βρήκε μπροστά του. Τις κλεμ
μένες ασφάλειες καθάριζε στήν συ
νέχεια προσεκτικά καί αφού τις
αμπαλάριζε με πολλή επιμέλεια, σε
ειδικά κουτιά, πού είχε παραγγείλει
ειδικά γιά την περίπτωσι, τις προω
θούσε σέ δύο ενδιάμεσους κλεπταπο
δόχους, οι όποιοι διέθεταν συνεργεία
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σέ κατασκευαζόμενες πολυκατοικίες καί
έτσι γινόταν ή άπορρόφησις τού
είδους, χωρίς τον κίνδυνο άποκαλύψεως ολοκλήρου τού πλέγματος τής
παρανόμου δραστηριότητος τών κα
κοποιών. Ή εσωτερική, βλέπετε,
κατανάλωσις είναι πολύ άσφαλεστέρα άπό την κατανάλωσι τού προϊόν
τος στο ελεύθερον έμπόριον.....
'Η δουλιά πήγαινε γιά όλους
καλά, μέχρι τήν στιγμή πού τό αδιά
κριτο μάτι τών άνδρών ’Ασφαλείας
Χωρ)κής τής πόλεως έφερε στήν
έπιφάνεια τις..κάποιες άλλες άσφά-

λείες, πού ήταν βέβαια πολύ ύπο
πτες, αλλά καί πολύ κερδοφόρες γιά
όλους τούς... «έρύφηδες» τής δουλιάς. Μπορεί ολόκληρα χωριά ή καί
ολόκληροι συνοικισμοί τής πόλεως
νά έμειναν σέ πηχτό καί άδιαπέραστο σκοτάδι, άλλά αυτοί φωτίζον
ταν ταμειακώς καί διαφωτίζονταν
θαυμάσια, ώστε στο μέλλον νά κά
νουν σωστότερα καί άνετώτερα τή
δουλιά τους. ΎΗταν μιά πολύ καλή
έπιχείρησι πού άσφαλώς θά προάγοταν σέ Εταιρία Περιωρισμένης
Ευθύνης, άν ατά μεγαλεπήβολα σχέ
δια τών ...συμβασιούχων μελών της
δέν έθεταν τέρμα τά όργανα ’Ασφα
λείας τής πόλεως, άσχέτως άν αυτοί
ήθελαν νά άποδείξουν ότι ενώπιον
άξιων κλεπτϋον δέν είναι άσφαλεΐς
ούτε καί αυτές οί... άσφάλειες τού
ηλεκτρικού ρεύματος.

'0 πλέον συμπαθής καί γραφικός
καρδιοκατακτητής τής προ δΟετίας
ρομαντικής εποχής ήταν ό περιώ
νυμος Παναγής τής ωραίας πό
λεως τών Μεγάρων, πού τό όνομά
του κυκλοφορούσε. . . «λίαν ευφήμως» σέ ολόκληρη τήν επικράτεια.
Ό . . . ηρωικός, λοιπόν, εκείνος «Δον
—ζουανίσκος» πού είχε τό χόμπυ
νά παριστάνη τον άκάματο καί παραγωγικώτατο καζανόβα τού αίώνος, περιώριζε τήν δραστηριότητά
του μόνον στο νά κατακτήση με
έντιμα μέσα μιά γυναικεία καρδιά
καί τίποτε περισσότερο. ’Έκτοτε
καί μέχρι σήμερα ήταν πολλοί οι
μιμητές τού περίφημου Παναγή,
άλλ’ οι περισσότεροι, αν όχι όλοι,
άπεδείχθησαν θλιβερά καί κακέ
κτυπα άντίγραφα τού πρώτου διδάξαντος δραστήριου πρωταγωνιστού. ”Ενα τέτοιο, λοιπόν, υπο
προϊόν δυναμικού δήθεν άνδρός παρουσιάσθη πρόσφατα στο προσκήνιο
μέ. . . κατακτητικές βασικά φιλο
δοξίες, οι όποιες όπως άπεδείχθη
στήν συνέχεια τού χρειάζονταν πο
λύ περισσότερο, γιά νά άναπτύξη
τήν παράνομη δραστηριότητά του
καί νά «πιάση τήν καλή» στήν ζωή
του. Μέ αυτές τις βλέψεις καί προ
θέσεις ξεκίνησε ό Ααρισαϊος 45ντάρης Ν. Α. Π., γιά νά κατακτήση
τήν ζωή, κατακτώντας προηγου
μένως διάφορες πολύφερνες υπο
ψήφιες. . . νυφούλες, άπό τις οποίες

«απομυζούσε» τό πολύτιμο περιε
χόμενο τού κομποδέματος τους, μέ
τον κλασσικό καί στερεότυπο τρό
πο τής ύποσχέσεως γάμου. Αυτός,
λοιπόν, ό περίφημος γαμπρός μέ. . .
δόσεις πιάστηκε πρόσφατα άπό τήν
Ύποδ)νσιν ’Ασφαλείας Χωρ)κής
Προαστίων Πρωτευούσης, κατηγο
ρούμενος γιά κλοπές, απάτες, πλα
στογραφία καί πολλά άλλα. . .όμοια
καί παρόμοια. Σέ πρώτη φάσι είχε
διαπράξει τά άδικήματα τής απά
της καί άθετήσεως ύποσχέσεως γά
μον, άπό τά οποία καί συναπεκόμισε άθροιστικά τό σεβαστό ποσόν
τών εκατό χιλιάδων (άριθμητικώς:
100.000) περίπου δραχμών. Σ υγ
κεκριμένα είχε ύποσχεθή γάμο σέ
τρεις νέες άπό πάλι τής Μακεδονίας
καί τήν ’Αθήνα, άπό τις όποιες
άπέσπασε τά χρήματα, γιά τήν
άγορά δήθεν. . . άγοραίου αυτοκι
νήτου. "Οταν συνελήφθη καί άνεκρίθη διεπιστώθη ότι είχε συνδεθή
καί μέ μιά τετάρτη νέα, ή όποια
γιά νά άποφύγη τον διασυρμό δέν
άπεκαλύφθη. ’Επίσης γιά νά φανή
συνεπής στις υποσχέσεις πού έδινε
στις υποψήφιες νύφες άντί νά άγοράση τό. . . περίφημο ταξί, έκλεψε
ένα αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως
καί άφού τού. . . κόλλησε πλαστές
πινακίδες κυκλοφορίας τό μετέτρε
ψε σέ ταξί. . . ' Η σύλληψίς του, ό
μως, έσήμανε τό άδοξο τέλος τών
μεγαλεπήβολων σχεδίων του. . .
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΕΥΕΙ
Ή δνσκοιλίότης, ή τόση συχνή
αυτή ανωμαλία τής λειτουργίας τοϋ
έντερου μπορεί νά εκδηλώνεται ώς
ήλαττωμένη συχνότης κενώσεων, ώς
ήλαττωμένη ποσότης κοπράνων ή
ώς ήλλοιωμένη σύστασις κοπράνων
(ξηρά και σκλ,ηρά κόπρανα). Κάθε
μία άπδ τις ανωτέρω τρεις καταστά
σεις, ξεχωριστά ή έν συνδυασμό) μέ
τις άλλες, συνιστοϋν την έννοια τ?)ς
δυσκοιλιότητας.
Άναλ.όγως τον μηχανισμού ό
οποίος προκαλ.εϊ την δυσκοιλιότητα,
διακρίνουμε διαφόρους τύπους αυτής.
'Ο φανταστικός τύπος δυσκοιλιό
τητας, είναι εκείνος κατά τον οποίον
όπως καί ή ονομασία του ύποδηλιοϊ
δεν υπάρχει πράγματι δνσκοιλίότης.
'Απλιώς τό άτομο βαπτίζεται από
μόνο του ώς δυσκοίλιο εκ τοϋ
λόγον ότι έχει κένωσιν μία φορά
ημερησίους ή άνά διήμερον καί υπο
θέτει δτι ή κατάστασις αυτή δεν
είναι φυσιολογική. Εις την πραγμα
τικότητα δεν υπάρχει τίποτα τό πα
θολογικό, δεδομένου δτι κάθε οργα
νισμός έχει δικό του ρυθμό λειτουρ
γίας. 'Επομένως αν ένα άτομο έχει
κένωσιν άνά διήμερον ή τριήμερον
από τότε πού θυμάται τον εαυτό
του, δεν είναι κατ’ ούδένα τρόπο
δυσκοίλιο.
Ή δνσκοιλίότης τοϋ όρθοϋ εντέ
ρου είναι ένας άλλ.ος τύπος κατά
τον όποιο ή σύστασις των κοπράνων
είναι φυσιολογική, πλιήν δμως ή
κένωσις πραγματοποιείται κατ’άραιά διαστήματα. 'Ο τύπος αυτός τής
δυσκοιλιότητος εμφανίζεται δταν ένα
άτομο ενώ αισθάνεται την επι
θυμία προς κένωσιν την άναβάλλει
καί συγκρατεΐται διά διαφόρους
λόγους, μέ αποτέλεσμα υστέρα άπό
ένα χρονικό διάστημα νά καταστή
μονίμως δυσκοίλιο. Παραδείγματα
τέτοιας
μορφής
δυσκοιλιότητας
υπάρχουν πολλά. Οι μαθηται τοϋ
σχολείου, τα άτομα πού ταξιδεύουν
συχνά, οι οδηγοί ταξί, υπάλληλοι
γραφείων κ.λ.π. ’Εκτός όμως άπό
τούς άνωτέρω υπάρχουν καί περι
πτώσεις κατά τις όποιες ή κένοισις
δεν αναβάλλεται διά κοινωνικούς
λόγους, άλλ.ά διότι τό άτομο πάσχει
άπό διαφόρους παθήσεις τοϋ δακτυ
λίου (π.χ. αιμορροΐδες, ραγάς κ.λ.π.)
και έτσι άποφεύγει την κένωσιν φο
βούμενος τον πόνον ό όποιος Θά
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Δρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΔΗ
’Επιάτρου Χωροφυλακής
Είδ. Παθολόγου - Γαστροεντίρολόγου

Τό παχύ έντερον. Ή έστία δημιουργίας
τής δυσκοιλιότητος.

δημιουργηθή κατά την διάρκειαν
τής κενώσεως.
Τέλο ς εις τον τύπο αυτό τής δυσκριλιοτητος άνήκουν καί διάφορες
παθολογικές καταστάσεις κατά τις
όποιες δεν λειτουργεί φυσ ιολογ ικώς τό άντανακλαστικόν τής κενώ
σεως ( παραπληγία, ψυχώσεις, νόσος
τον H irshsprung κ.λ.π.)
' Ο τελευταίος τύπος δυσκοιλιότη
τας είναι εκείνος ό όποιος οφείλε
ται εις τό υπόλοιπον έκτος τοϋ όρθοϋ
παχύ εντερον. Κ ατ’ αυτόν υπάρχει
βραδεία προώθησις τοϋ περιεχομέ
νου τοϋ εντέρου, πράγμα τό οποίον
οδηγεί εις τον σχηματισμόν σκληρών

καί ξηρών κοπράνων. Είναι πάρα
πολλές οί καταστάσεις έκεϊνες οί
προκαλοϋσες τον τύπον αυτόν τής
δυσκοιλιότητος. Μεταξύ αυτών υπάρ
χουν πολλές παθολογικές καταστά
σεις, όπως ή μερική άπόφραξις τοϋ
εντερου άπό όγκους, πίεση ή συμ
φύσεις, μεταβολικαί διαταραχαί, άτονια τών κοιλιακών μυών, καχεξία,
διάφορα φάρμακα κ.λ.π. "Ενα άπό
τά συχνότερα αίτια είναι τό ευερέθι
στοι’ έντερον ( σπαστική κολϊτις)
το οποίον προκαλεί διαχωρισμό εις
μικρά τεμάχια τών κοπράνων εντός
τοϋ έντέρου μέ έπακόλουθο την άποξηρανσι τούτων. Τό συχνότερο όμως
αίτιο τής δυσκοιλιότητος αύτοϋ τοϋ
τύπου είναι ή άνεπαρκής λήψις καταλ
λήλου τροφής καί υγρών. Τό παχύ
έντερο διά νά έχη κανονικό περισταλτισμό καί νά μπορή νά προωθή

τό περιεχόμενό τον φυσιολογικά,
χρειάζεται νά είναι γεμάτο. Αυτό _
επιτυγχάνεται με τις τροφές οι όποι
ες δεν πέπτονται καί δεν άπορροφώνται στο λεπτό έντερο ώστε φθάνουν
ατό παχύ έντερο και έκεϊ σχηματί
ζουν μάζα, απορροφώντας υγρά και
διωγκούμενες. Τέτοιες τροφές είναι
δλα εν γένει τά λαχανικά και φρούτα.
Είναι επόμενο λοιπόν άτομα τά
όποια καταναλίσκονν καθόλου ή
ελάχιστα λαχανικά έν συνδυασμό) και
μέ μικρά ποσότητα υγρών νά εμφανί
ζουν δυσκοιλιότητα. Ή μορφή αυτή
τής δυσκοιλιότητας αποτέλεσμα τού
πολιτισμού καί τής αλλαγής τού
είδους τών τροφών καταλαμβάνει
σήμερα την πρώτη θέση μεταξύ
όλων τών μορφών δυσκοιλιότητας.
Ί Ί κακή άντιμετώπισις τών περι
πτώσεων αυτών στο παρελθόν, δη
λαδή ή αποφυγή τών λαχανικών λό
γω τής δυσκοιλιότητας, συνετέλεσεν
εις τήν μόνιμον έγκατάστασιν τής
δυσκοιλιότητος καί εις το βάπτισμά
των ώς άνιάτων. "Οσον πιο προ
ηγμένη είναι μία κοινωνία καί δσο
πιο περισσότερο καταναλίσκει τρο
φές πού δέν αφήνουν ύπόλειμα, τό
σον συχνότερου συνανταται ό τύπος
αυτός τής δυσκοιλιότητος. Άντιθέτως σέ ύποαναπτύκτους ή δυσκοιλιοτης σπανίζει. ’Ίσως πολλοί από τούς
αναγνώστες νά θυμηθούν δτι ή δυσκολιότης τους είχε έξαφανισθή κατά
τήν διάρκειαν τής κατοχής, δταν
αναγκαστικά ή τροφή τους άπετελεϊτο κυρίως από φυσικά προϊόντα.
'Η θεραπεία τής δυσκοιλιότητος
είναι ανάλογος μέ τον τύπο εις τον
όποιο ανήκει, μέ τις συνθήκες κάτω
από τις όποιες εμφανίσθηκε, καί μέ
τις τυχόν συνυπάρχουσες παθολογι
κές καταστάσεις οι όποιες δυνατόν
νά τήν προκαλούν ή νά τήν συντη
ρούν. Στον ιατρό καί ’ίσως σέ ένα πα
ρατηρητικό καί συνεργάσιμο άσθενή
έγκειται ή άνακάλυψις τών ανωτέρω
καί ή ανάλογος θεραπεία. Τά πάρα
πολλά κυκλοφορούντο καθαρτικά δέν
λύουν τό πρόβλημα δεδομένου δτι ή
δράαις τους είναι παροδική. ’Εκτός
τούτου κατάχρησις καθαρτικών δυ
νατόν νά όδηγήση σέ ατονία τού εντέ
ρου μέ επακόλουθο τήν έπίτασ?] τής
δυσκοιλιότητος. Δεδομένου
δτι,
δπως προαναφέρθη, ό συχνότερος
τύπος δυσκοιλιότητος είναι ό όφειλόμένος σέ ήλαττωμένη λήψη φυτικών
τροφών, καλόν θά είναι τά άτομα
πού εύρίσκονται υπό χρονιάν δίαιταν,
νά άρχίσουν νά τρώνε λαχανικά, διότι
μόνον έτσι θά λύσουν διά παντός τό
χρόνιον καί δυσεπίλυτον ή άλυτον
πρόβλημά τους.

εποχιακά
Κ Α Μ Π Υ Λ Η
Ω Ρ Ω Ν

Καί τούτος ό χειμώνας υποχωρεί καθώς σημαίνουν στο έκκρεμές τής
αίωνιότητος οί πρώτες Μαρτιάτικες ώρες. Νικημένος άπό τού ήλιου τις άσημένιες σπαθιές, άνηφορίζει στίς ψηλές κορφές γιά νά ξεψυχήση μέσα στην
άπεραντωσύνη τής αιώνιας σιωπής τους. Τά τελευταία συννεφένια προπετά
σματα τής φυγής του λογχίζονται άνελέητα άπό τό δυνατό φως καί φεύγουν
βιαστικά μέ τις περαστικές βροχές. Χαμηλά οί μουσκεμένοι κάμποι σωπαί
νουν μέσα σέ γκριζογάλανες πάχνες ρουφώντας ηδονικά τό φώς πού καταστα
λάζει άπό τά ουράνια σάν βάλσαμο παρηγοριάς. Οί αρμονικές έποχιακές έκρήξεις ανάμεσα στο φώς καί τήν βροχή είναι τό πρελούντιο. Ή εισαγωγή στήν
συμφωνία τής ’Εαρινής ισημερίας πού θά σημάνη τήν άρχή τής άνθοφορίαςΤήν άνάστασι στή φύσι καί τήν ψυχή μέ τό μυθικό συμβολισμό τού γυρισμού
τής Περσεφόνης άπό τά σκοτάδια τού "Αδη. Νά είναι τάχα ό μακρυνός άπόηχος τού μύθου πού μάς φέρνει τούτες τις μέρες ένα άκαθόριστο αίσθημα θλίψης
καί νοσταλγίας; Ποιος ξέρει τί νά φέρνουν ύποσυνείδητα ώς τά σήμερα οί βαθειές καταβολές μας στήν αιωνιότητα. . . Τέτοιες μέρες οί αρχαίοι πρόγονοί
μας είχαν τον «Άνθεστηριώνα». Τον όγδοο μήνα τού ’Αττικού ημερολογίου,
πού τον περνούσαν μέ μυστηριακές ιεροτελεστίες καί διασκεδάσεις. Τά «Πυθοίγεια» καί οί «Χόες» ήταν γιορτές άφιερωμένες στον Διόνυσο καί τήν Δή
μητρα. Καί μετά τήν εύωχία ερχόταν ή ώρα τής πικρής περισυλλογής. ’Ακο
λουθούσαν οί «Χύτροι». Μια πένθιμη ήμέρα άφιερωμένη στήν άνάκλησι τών
ψυχών πού συνοδευόταν μέ προσφορές γιά τούς νεκρούς. Τέτοιες μέρες έμεϊς
έχομε σήμερα τήν Ά ποκρηά καί τό Ψυχοσάββατο. ’Αλλά δπως κάθε χρόνο,
έτσι κι’ έφέτος, θά βρεθούμε άκόμη πιο μακρυά άπό τις προαιώνιες αύτές συνή
θειές μας. Διαφορετικά θά είμαστε απροσάρμοστοι στίς άντιλήψεις τού σύγ
χρονου «οπτικού» » πολιτισμού μας. Αύτή είναι ή πικρή άλήθεια. Σήμερα δλα
ξεθωριάζουν καί ξεφτίζουν μέ άπίστευτη εύκολία. Πανδαμάτωρ δέν είναι ό
χρόνος, αλλά ή έφήμερη έκλεκτική συνήθεια. Ή τακτική τού συρμού πού κατα
διώκει τόν χρόνο μέσα σέ μιά άστάθμητη έπικαιρότητα. Μονάχα οί εποχές
άνοιγοκλείνουν τόν κύκλο τους μέσα σέ μιά άρμονική έναλλαγή τών 'Ωρών.
Κ ι’ έμεϊς προσμένομε τούτες τις μέρες τήν ανοιξιάτικη ήλιοφάνεια σάν τετε
λεσμένο γεγονός. Χωρίς προηγούμενη έναρμόνισί μας μέ τό ασύγκριτο μεγα
λείο τής αίωνιότητος καθώς διολισθαίνει παντού μέσα σέ μιά άπόκοσμη φαντα
σμαγορία ήχου, χρωμάτων, καί φωτοσκιάσεων. Τούτες τις μέρες γεννιέται
μιά καινούργια ζωή, πεινασμένη άπό φώς καί χυμούς. Τό μυστικό μήνυμα
τής έποχιακής άλλαγής έρχεται μέ τις ταξιδιάρικες φωνές τών πουλιών, τό
τραγούδι τής σιγανής βροχής, τής μέρας τά παράξενα καμώματα, καί τής
νύχτας τούς άπόκοσμους ψιθυρισμούς. Τά πρωινά ξυπνούν μέσα σ’ ένα χλιαρό
άναρρίγημα πού φτάνει ώς τά άκρόριζα τών δέντρων καί ξυπνάει τριγύρω
τούς θαμμένους σπόρους άπό τή χειμωνιάτικη νάρκη. Καί τό χώμα ραγίζεται
αμέτρητες φορές άπό τό φούσκωμα τών σπόρων ή τό πέταγμα κάποιου βολβού,
πού έτοιμάζονται νά προβάλουν στο φώς τήν κανονισμένη ώρα. "Οπως κάθε
χρόνο. "Οπως στήν αιωνιότητα. . . Τέτοιες μέρες στέκεται κανείς μέ δέος
μπροστά στό ασύλληπτο μεγαλείο τής Δημιουργίας. Καί στά χείλη έρχεται
αύθόρμητα ή άρχή τού ψαλμοΰ: «Έξομολογήσομαί Σοι δτι φοβερώς ένσωματώθης. Θαυμάσια τά έργα Σου, καί ή ψυχή μου γιγνώσκει σφόδρα». . .

X. -
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Ν Ε 0 1 *£
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ

Χ.Α.Ν.

Ή Χ.Α.Ν. Ελλάδος μέσα στά πλαίσια
τών πολιτιστικών καί κοινωνικών έπιδιώξεών της έπραγματοποίησε τελευταία
ειδικές πνευματικές έκδηλώσεις τις ό
ποιες συνεχίζει μέ κανονικό ρυθμό μέχρι
σήμερα γιά τόν προσανατολισμό, τήν
πνευματική έπικοινωνία, καί τήν ψυχαγω
γία τών νέων. Τό άξιόλογο αύτό έθνικοκοινωνικό έργο της στηρίζει, όπως είναι
γνωστό, στις έλληνο-χριστιανικές παρα
δόσεις, τά ύγιά αιτήματα καί τά έπιτεύγματατής έποχής μας. Σοβαρή έπιτυχία
έσημείωσαν τά προγράμματα τών όμίλων
της τόοο στήν ’Αθήνα, τήν Νίκαια, τήν
Κηφισιά, Θεσ]νίκη όσο καί σέ άλλα μέρη
πού λειτουργούν Παραρτήματά της. Έ τσ ι
πράγματι έδωσε τήν εύκαιρία σέ Εκατον
τάδες νέους έργαζομένους, φοιτητάς, μαθητάς καί παιδιά γενικώς νά χρησιμοποιή
σουν δημιουργικά τόν έλεύθερο χρόνο
τους. Νά βροΰν άνακούφισι καί κατανόη
ση νά άναπτύξουν πρωτοβουλία καί κοι-

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ

ΤΟΥ

Ι.Κ.Υ.

Τό Ίδρυμα Κρατικών 'Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.) προκήρυξε διαγωνισμό γιά τό
άκαδημαϊκό έτος 1975 - 1976 μέ ένδεκα
(11) ύποτροφίες πρός μετεκπαίδευσι πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών στό έξωτερικό έπί 12- 34 μήνες. Οί υπότροφοι θά
μετεκπαιδευθοΰν σέ θέματα ’Αστικού,
’Εμπορικού καί ’Ιδιωτικού Διεθνούς Δι
καίου,Όργανώσεως Δικαστηρίων,Δικαίου
Ε.Ο.Κ., Κοινωνιολογίας Δικαίου, Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Δημοσίας Οικονο
μικής, Πολιτικής Οικονομίας καί Κοινωνιολογίας. ’Επίσης προκηρύχθη διαγω
νισμός γιά μεταπτυχιακές σπουδές στό
έξωτερικό μέ τήν ίδια χρονική διάρκεια,
(1) ένός πτυχιούχου τής ’Εθνικής ’Ακα
δημίας Σωματικής ’Αγωγής ό όποιος πρέ
πει νά έχη όμως συμπληρώσει 3ετή προϋ
πηρεσία στή Δημοσία ’Εκπαίδευση. Πα
ράλληλα άνεκοινώθη άπό τό Ι.Κ.Υ. ή προκήρυξι διαγωνισμού γιά ισόχρονο μετεκ
παίδευσι στό έξωτερικό (17) δέκα έπτά
πτυχιούχων (2 βιολόγοι ή φυσιογνώστες,
6 μαθηματικοί, 4 φυσικοί, 3 χημικοί καί 2
γεωλόγοι ή φυσιογνώστες). Αιτήσεις πρέ
πει νά ύποβληθοΰν μέχρι τής 15-4-1975
στό Ι.Κ.Υ. (Άθήναι 119, Λυσικράτους
14, τηλ. 32-35-580 άπό τό όποιο καί παρέ
χονται άναλυτικές πληροφορίες στούς ένδιαφερομένους.
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νωνικότητα καί νά συνηθίσουν στήν όμαδική ζωή γιά νά γίνουν όλοκληρωμένοι
άνθρωποι. Τελευταία μάλιστα, παράλληλα
μέ τήν έναρξι λειτουργίας τής «Στέγης
Σπουδαστών καί ’Εργαζομένων» άρχισαν
τά προγράμματα έπιμορφώσεως μέ διαλέ
ξεις, δημόσιες συζητήσεις, προβολές ται
νιών, ξεναγήσεις, έκδρομές καί έπισκέψεις σέ άρχαιολογικούς χώρους τής ’Ατ
τικής καί τής λοιπής Ελλάδος, έξορμήσεις ώς καί άλλες μορφωτικές καί κοινω
νικές έκδηλώσεις. Γιά τό σκοπό αύτό λει
τουργούν ειδικοί Ό μιλοι όπως ό Ίστορικο-αρχαιολογικός καί ό Φυσιολατρικός
οί όποιοι όργανώνουν ειδικές συναντή
σεις γιά νέους, έπιστήμονες καί άλλους
μορφωμένους πού είναι μέλη ή φίλοι της
καί είσηγοΰνται θέματα κοινωνικού, φυ
σιολατρικού καί μορφωτικού έν γένει πε
ριεχομένου.

Πανελλήνιος
Έ κθεσις
Ζωγ ρ α φ ι κ ή ς

C
Μια δμορφη ιδέα, πού κίνησε τό ένδιαφέρον δλων τών 'Οδηγών είχε τό Τμή
μα Κατασκηνώσεων πού προκήρυξε πα
νελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας γιά
τούς τρεις Κλάδους, μέ θέμα «Ά πό τή
ζωή μας κοντά στή φύση». Μέ αύτό τόν
τρόπο, δίνει τήν εύκαιρία σέ χιλιάδες κο
ρίτσια νά πλησιάσουν γιά μιά άκόμη φο
ρά τή φύση καί νά άποτυπώσουν στό φακό
τις όμορφιές της.

Τό κτίριο τής Χ.Α.Ν. ’Αθηνών.
Τό μέγεθος κάθε φωτογραφίας πρέπει
νά είναι 18X24, σέ χρώμα άσπρόμαυρο
μάτ, χωρίς περιθώριο. Σ’ ένα φάκελλο
κολλημένο στήν πίσω πλευρά, πρέπει νά
ύπάρχη τό άρνητικό τής φωτογραφίας.
Τά έργα πρέπει νά έχουν στήν πίσω
πλευρά πλήρη στοιχεία τής διαγωνιζομένης (Όμάδα, δνομα, διεύθυνσι) καί τόν
τίτλο τού έργου.
Τά έργα πρέπει νά παραδοθοϋν μέχρι
στις 30 ’Απριλίου 1975 στό Τμήμα Κατα
σκηνώσεων τού Σ.Ε.Ο. (Ξενοφώντος 10,
Ά θήναι 118) άπό τό όποιον μπορούν, δσες
θέλουν, νά ζητήσουν περισσότερες πληρο
φορίες γιά τόν διαγωνισμό. Τελικά τό
Τμήμα Κατασκηνώσεων θά όργανώση
έκθεση στά πλαίσια τής όποιας θά άπονεμηθοϋν Β ρ α β ε ί α άπό ειδική έπιτροπή.
Ή έξόρμηση δέ αύτή γιά τήν φύση,
συνδυάζεται καί μέ θέματα πού δημοσιεύ
ονται στό θαυμάσιο βιβλίο πού κυκλοφό
ρησε ό Κλάδος 'Οδηγών «Τά καινούργια
Μονοπάτια» πού άναφέρει δτι :
« Ό φυσικός κόσμος.... είναι γεμάτος
θαύματα.... Ή ζωή τού άνθρώπου είναι
έξαρτημένη άπό τήν φύση κι’ ή έπίδρασή
της στόν χαρακτήρα τών άτόμων καί τών
λαών είναι σημαντική. Ή έλληνική φύση
φτιαγμένη σέ μέτρα άνθρώπινα καί δχι
ύπερφυσικά.... μάς δίνει τήν αίσθηση
τού μέτρου, τής ποικιλίας καί τής άπλότητας. Τούτο τόν καιρό, τό μοναδικό σπί
τι τού άνθρώπου, ή Γή, κινδυνεύει σοβαρά
νά καταστροφή άπό τόν ίδιο τόν άνθρωπο
καί τόν τεχνικό πολιτισμό του. Τί θά γί
νουμε χωρίς τή Γή ; Πού θά καταφεύγουμε
στις δύσκολες ώρες γιά νά βρίσκουμε πα
ρ η γ ο ρ ιά ;... Ά νο ιγε συχνά τήν πόρτα
τού σπιτιού σου γιά νά πάς έκεΐ πού θά
συναντήσης τά δένδρα, τά λουλούδια, τά
πουλιά κι όλα δσα ό Θεός «έν σοφίμ έποίησε».

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ

01 ΝΕΟΙ
ΚΑΙ

Έλληνες πτυχιοΰχοι Νομικών, Οικο
νομικών, Πολιτικών καί Διοικητικών ’Ε
πιστημών πού γνωρίζουν τήν ’Αγγλικήν
καί Γαλλικήν γλώσσαν, μπορούν νά πρα
γματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές
οί όποιες διαρκούν ένα χρόνο καί άναφέρονται σέ θέματα τής Εύρωπαϊκής Ένωποιήσεως (Ε.Ο.Κ.).
Ή εύκαιρία γιά τις σπουδές αυτού τού
είδους παρέχεται άπό τό Κολλέγιο Εύρώπης πού λειτουργεί άπό τό 1949 μέ μορφή
’Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών
στήν πόλι BRUGES τού Βελγίου. Of ένδιαφερόμενοι μπορούν νά άπευθύνωνται
στό Κέντρο Πληροφοριών Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (Άθήναι, Ζαλοκώστα 4, τηλ.
630.898). Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι
τής 15-4-1975.

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙ ΣΤΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ

Ή προσπάθεια καί ό μόχθος τών παι
διών έκείνων τών οικογενειών τών άνδρών
Χωρ]κής πού συνειδητά έταξαν σάν κύριο
σκοπό τής ζωής τους νά σημειώσουν θε
τική καί ούσιαστική πρόοδο καί έπιτυχή
έξέλιξι στις Γυμνασιακές καί τις Πανε
πιστημιακές σπουδές τους, άπετέλεσε τε
λευταία άντικείμενο καί θέμα άπασχολήσεως τής στήλης αύτής τού περιοδικού
μας πού είναι άφιερωμένη στά νιάτα. Σκο
πός μας, όπως έγράψαμε καί στό παρελ
θόν, είναι νά τονώσωμε ήθικά καί νά ένθαρρύνωμε τούς νέους πού κοπιάζουν καί
άναλίσκωνται κατά κυριολεξία στον άγώνα γιά νά άποκτήσουν γενική μόρφωσι
καί νά διαπλάσουν κατάλληλο χαρακτή
ρα, ώστε νά γίνουν προσωπικότητες χρή
σιμες γιά τόν έαυτό τους, τήν οϊκογένειά
τους καί τήν κοινωνία μας γενικώτερα, ή
όποια έχει μεγάλη πράγματι άνάγκη άπό
πρόσωπα μέ ύγια αισθήματα καί σκέψι
άνθρωπιστική. Γιά τό λόγο αύτό άλλωστε
μέ φροντίδα τού Τμήματος Δημοσίων
Σχέσεων τού ’Αρχηγείου, άπεστάλη συγ
χαρητήριος έπιστολή τού κ. 'Αρχηγού
Χωρ]κής σέ κάθε ύποψήφιο νέο πού έπέτυχε στις εισαγωγικές έξετάσεις τών ’Α
νώτατων Σχολών μας πού έγιναν κατά τήν
περίοδον 1974 - 1975.
’Αρκετές έπιστολές τών νέων αύτών πού
έφθασαν ήδη στά χέρια μας έκφράζουν
ειλικρινείς εύχαριστίες στόν κ. ’Αρχηγό
Χωρ]κής γιά τήν πρωτοβουλία αύτή πού
είχε τό ’Αρχηγείο νά άσχοληθή μέ τήν
έπιτυχία τους.
Ταύτόχρονα δέ, τόσο τά άγόρια όσο
καί οί κοπέλλες αυτές έκφράζουν τήν ύπερηφάνειά τους διότι συμβαίνει νά είναι
τέκνα άνδρών οί όποϊοι ύπηρετοΰν σέ ένα
Σώμα πού πρωτοπορεί στήν προσφορά
πολλαπλών ύπηρεσιών πρός τήν Πατρίδα.
Ένώ παράλληλα υπόσχονται ότι θά προ
σπαθήσουν νά φανούν άντάξια παιδιά τών
μόχθων τών γονέων τους καί τών προσδο
κιών τού Έθνους, έμπνεόμενα στόν άγώνα
αύτό τής προόδου των άπό τάς άρχάς τού
Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

Σ’ Ε Ν Α

ΜΙΚΡΟ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΠΟΥΑΟ

Η ΠΟΙΗΣΙΣ
Τά νιάτα, όπως είναι γνω
στό, μέσα στά ένδιαφέροντα
καί τις άπασχολήσεις τους
έχουν συμπεριλάβει όλα τά
είδη τού λόγου, προφορικού
καί γραπτού, γιά νά έκφράσουν κάτι πού αισθάνονται
μέσα τους καί θέλουν νά τό
έξωτερικεύσουν καί νά τό
προσφέρουν ώστε νά γίνη
κτήμα όλων. Πολλοί άπ’
αύτούς άσχολοΰνται μέ τό
διήγημα, τό μυθιστόρημα,
τήν περιγραφή καί άλλα εί
δη τού πεζού λόγου. Ά λλοι
όμως πού αίσθάνονται μέσα
τους πιό έντονη τήν φλόγα
τού συναισθηματισμού, θέ
λουν νά έξωτερικεύσουν μέ
τήν ποίησι καί τό στίχο αύ
τό πού τούς διακατέχει καί
δονεί τόν εύαίσθητο έσωτερικό τους κόσμο. Σέ αύτή
τήν κατηγορία τών νέων
πού νοιώθουν βαθειά μέσα
στό είναι τους καί ζοΰν μιά
τέτοιας μορφής κατάστασι
πραγμάτων, γεγονότων καί
έμπειριών πού άπέκτησαν
άπό τήν έπαφή τους μέ τό
γύρω τους κόσμο καί τήν
κοινωνία μέσα στήν όποια
κινούνται καί δροΰν, άνήκει καί ή ’Ιωάννα Μαυρογιώργη (Τατιανή) πού είναι
μαθήτρια τής ΣΤ’, τάξεως
τού — Γ υμνασίου Θηλέων
Τούμπας τής Θεσ]νίκης. Ή
συνεργάτιδά μας αύτή έγρα
ψε παλαιότερα τό παρακά
τω δημοσιευόμενο ποίημα
πού είναι άφιερωμένο σέ
ένα μικρό Μεσολογγιτόπου
λο, καί έπήρε τό Α’ βραβείο
ποιήσεως. Περιγράφει πολύ
παραστατικά τό παιδί πού
ζή τήν πολιορκία τού Με
σολογγίου, πικραμένο καί
πεινασμένο, τό όποίο γιά
νά έπιζήση άρχισε νά τρώη
ποντίκια άπό τά πρώτα πέν
τε χρόνια τής ζωής του καί
πίνει άλμυρό νερό άπό τή
θάλασσα γιά νά ξεδιψάση.
Αύτό τό παιδί πού ζή, υπο
φέρει καί δεινοπαθεΐ μέσα
σέ κάθε είδους στέρησι.
Τήν μικρή άλλά ήρωϊκή αύτή ύπαρξι πού στό
πρόσωπό της ζωγραφί
στηκε μέ έντονα χρώματα
ή άθάνατη ιστορία τού Ιε
ρού τεμένους πού λέγεται
«Μεσολόγγι» θέλησε καί
έπέτυχε άριστα νά μάς πα
ρουσίαση μέ ζωντανό τρόπο
ή έκλεκτή αύτή μαθήτρια
στήν όποια εύχόμαστε κάθε
πρόοδο καί έπιτυχία.

Τ’ άγέρι παίζει μέ τΙς χρυσές μποϋκλες στό
( μέτωπό σου,
δπως θάπαιζε μέ τή θάλασσα
καί θάκανε τή γαλάζια έπιφάνειά της ν’
(άνατριχιάζη
Τά μάτια σου είναι γαλάζια κΓ άκίνητα,
κοιτάζουν ίσια έπάνω, άδιάφορα, λίγο θολά!
Έκλαψες ίσω ς.
Δέν μοιάζεις μέ τάλλα παιδιά έσύ .
Κείνα τρέχουν κάτω άπ’ τόν ήλιο,
κι’ δταν κουραστούν άποκοιμοΰνται
μ’ ένα κομμάτι ψωμί στό χέρι
κι’ ένα χαμόγελο στά χείλη .
Τά δικά σου χείλια είναι σφιγμένα,
σέ μιά έκφραση πίκρας κι’ άδιαφορίας.
Τά δικά σου χέρια δέν κρατούν ψωμί,
έχουν γαντζώσει τά βρώμικα νυχάκια στή
[γη .
τήν στιγμή τής ύστερης άγωνίας .
Τά δικά σου ήρεμα μάτια
κουράστηκαν νά βλέπουν τόν ήλιο .
Έσύ δέν ξέρεις νά λές παραμύθια .
’Εσύ ξέρεις μιάν άλλη φρικτή Ιστορία
τή δ ι κ ι ά σ ο υ .
Στήν άρχή πεινούσες κΓ έκλαιγες
ψάχνοντας μέσα στή μαρτυρική πόλη.
"Υστερα έπαψες νά κλαΐς .
“Εψαχνες μόνο .
Δοκίμασες στά πέντε σου χρόνια
νά φάς ποντίκια.
’Έφτασες στόν άπίθανο έξευτελισμό
τής άνθρώπινης ύπαρξης
πού πίνει θαλασσινό νερό.
ΚΓ άνάβει μέσα της, φω τιά, ή δίψα.
Σύμβολο υψώθηκες τής περηφάνε.ϊς.
"Υστερα έπαψες καί νά πεινάς.
Καθόσουν σέ μιά γωνιά
—στή γωνιά πού σ’ ηύρε ό θάνατος—
μέ τά πόδια μαζεμένα στήν προισμένη κοιλιά
ένα άνθρώπινο κουβαράκι.
Τά μάτια σου καρφώθηκαν .
σ’ άπελπισμένη έπίκληση πρός τά πάνω .
Σέ Π ο ι όν "Αλλον;
Στό πρόσωπό σου ζωγραφίστηκε
ή Ιστορία τού τόπου τούτου.
Τά γαλάζια σου μάτια έγιναν
κομμάτια τ’ ούρανού του,
μικρό Μεσολογγιτόπουλο .
Γι’ αύτό δταν κοιτάζω τόν ούρανό μας
νοιώθω τόσο μικρή!
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ΕΝΑΣ. . . ΣΠΕΣΙΑΛΙΣΤΑΣ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ Χ ΠΡΙΣ... ΕΤΙΚΕΤΤΑ

Ή απαράμιλλη έφευρετικότης των ’Αστυνο
μικών τής Πολιτείας τοϋ Μίτσιγκαν τής ’Αμε
ρικής είχε εύνοϊκώτατα αποτελέσματα εις τήν
άναληφθεϊσαν προσπάθειαν τής ένημερώσεως
τοϋ κοινοϋ καί tStqc των μικρών μαθητών
έπί τών κανόνων τής Τροχαίας καί τής οδικής
συμπεριφοράς γενικώτερον. Έντυσαν ένα άνδρείκελον ώς τροχονόμον πού τοϋ έδωσαν το
δνομα «Φρέντυ» καί μαζύ μέ τον εγγαστρίμυθου
πραγματικόν συνάδελφον «χειριστήν» διδάσκει
εις τά παιδιά τούς κανόνας τής οδικής άσφαλείας.
*0 άξιολάτρευτος «Φρέντυ» έχει σημειώσει θεα
ματικά άποτελέσματα εις τον τομέα τής άναπτύξεως καλών δημοσίων σχέσεων μεταξύ
Αστυνομίας καί κοινοϋ.

Ή περιέργεια είναι
ίδιότης —άπόλυτα άλ
λωστε δικαιολογημέ
νη !! ! — πού πρέπει
νά διακρίνη όλους
τούς ’Αστυνομικούς,
διότι χωρίς αύτήν δέν
είναι δυνατόν νά φέ
ρουν είς αίσιον πέρας
τήν δύσκολη άποστολήν τους. Ή περιέρ
γεια, όμως, τοϋ ’Ά γ 
γλου «Μπόμπυ» είναι
έκ τών... «ών οΰκ
άνευ» καί ξεπερνά
τά όρια όχι μόνον
τοϋ «καλώς» έννοουμένου καθήκοντος,
άλ.λ’ άκόμ,η καί τήν
παροιμιώδη άγγλική
φλεγματικότητα. Ή
φωτογραφία μας είναι
.....άκρως έπιβεβαιωτική τών άνωτέρω
καί δείχνειτόνεύσυνείδητον ’Αστυνομικόν,
σέ ..γονυπετή στάσιν,
νά ψάχνη γιά τήν
άνεύρεσι βόμβας κά
τω άπό σταθμευμένο
αύτοκίνητο, υστέρα
άπό άνώνυμη τηλε
φωνική καταγγελία.

ΜΙΑ... ΜΟΥΖΙΚΟ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΗ ΑΤΡΑΞΙΟΝ
Σάν Διευθυντής στρατιωτικής μπάντας, πού μόνον «μπακέττα» τοϋ λείπει, έμφανίζεται
ό γραφικός τροχαίος Τόνυ Ταντάρο, ιταλικής καταγωγής, όταν έκτελή υπηρεσίαν είς τό
Χάρτφορντ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, ρυθμίζοντας τήν τροχαίαν κίνησιν τής πόλεως. *0
άπίθανος αυτός., μαέστρος, πού δικαιώνει άπολύτως τήν... καταγωγήν του, δίδει καθημερινές
«τροχονομικές παραστάσεις», τις όποιες παρακολουθούν μικροί καί μεγάλοι, πού κυριολεκτικώς ξετρελλαίνονται άπό τήν θεαματική.... άτραξιόν του. Τά στιγμιότυπα παρουσιάζουν
τον αυτοσχέδιο καί περιστασιακό... Τοσκανίνι τής Τροχαίας σέ διάφορες πόζες.
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όσμο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
Ό βλοσυρός καί ....«πολλά βαρύς» πα
ραβάτης αυτοκινητιστής δέν είναι δυνατόν
παρά νά καμφθή άπό το γλυκύτατο καί
υποχρεωτικό χαμόγελο τής αξιολάτρευτης
τροχονόμου των 18 Μαιών δίδος Μαίρης
—’Άννας Μπραίητυ, πού μόλις άνέλαβε
υπηρεσίαν εις την Τροχαίαν τοϋ Λονδίνου.
Είναι ή μικρότερα τροχονόμος τοϋ Σίτυ,
έπειτα άπό τήν ψήφισιν νόμου περί μειώσεως τοϋ ορίου ήλικίας διά τήν πρόσληψιν
εις τήν Τροχαίαν άπό 19 εις 18 έτη. Άναντιρρήτως έπωφελήθη πρώτη ή νόστιμη
Μαίρη —Ά νν τής ευεργετικής αύτής διατάξεως διά νά άναλάβη υψηλά τροχονομικά
καθήκοντα καί φαίνεται πολύ υπερήφανη
καί ικανοποιημένη άπό τήν δουλιά της.
Έλπίζομεν δτι παρά τό νεαρόν τής ήλικίας
της θά τά καταφέρη περίφημα ή μήπως
άμφιβάλλετε;

Ε Ι Ν Α Ι ΔΥΝΑΤΗ;
Ή συνομιλία
μ έ τ ά φυτ ό.
Ό λ ο ι οί άνθρωποι δύνανται νά
όμιλοϋν εις τά φυτά, δέν δύναται,
όμως, ό καθείς νά λαμβάνη άπαντήσεις άπό αύτά, λέγει ό άστυνομικός Άδαμ Κουρύλιεφ, ειδικός
έπί τοϋ χειρισμού τών «άνιχνευτών
ψεύδους»,.
Ό ώς ανω άστυνομικός τής
'Αστυνομίας τοϋ Ούέστλανδ, εις
τό Μίτσιγκαν, λέγει δτι τά φυτά
είναι τόσον εύαίσθητα, ώστε άντιδροΰν άκόμη καί όταν κάποιος
σκέπτεται, άπλώς, νά τά κόψη.
Ό Κουρύλιεφ, ήλικίας 54 ετών,
άποδεικνύει τήν άποψίν του διά
τοϋ άνιχνευτοϋ τοϋ ψεύδους: Συν
δέει τό έξάρτημα τής συσκευής,
τό όποιον χρησιμοποιείται, συ
νήθως, διά τήν μέτρησιν τής έφιδρώσεως τής χειρός τοϋ άνθρώπου, μέ τό φύλλον ένός φυτοϋ.
Τά φυτά, έκπέμπουν, διά τών
φύλλων των, ύγρασίαν, άλλά ή

ποσότης τής υγρασίας αύτής ποι
κίλλει χάρις δέ εις τό γεγονός
αυτό, ή άντίδρασις τών φυτών
έναντι τών άνθρώπων μετράται
διά τοϋ άνιχνευτοϋ τοϋ ψεύδους,
καθ' δν τρόπον μετράται, ή
άντίδρασις τοϋ άνθρώπου εις τάς
έρωτήσεις.
Ό περί ού ό λόγος άστυνομικός
λέγει δτι έδανείσθη έν φυλλόδενδρον άπό γειτονικόν φυτοπωλεϊον καί τό άφήκεν εις μίαν ήλιόλουστον γωνίαν. Ή βελόνη τής
συσκευής έκινεΐτο έλάχιστα. Ό τε,
όμως, έτσίμπησεν ή έκτύπησε τό
φυτόν, ή βελόνη ήρχισε νά κινήται «τρελλά», άντέδρα δέ, ώς
νά κατέγραφε τόν πόνον άνθρώπου.
Τό φυλλόδενδρον ήτο τόσον
εύαίσθητον, ώστε άντέδρα ζωηρώς όταν κάποιος, ίστάμενος πλη
σίον, έσκέπτετο νά τό κακομεταχειρισθή, λέγει ό Κουρύλιεφ.

Έ ν άπόγευμα, διηγείται, άπεφάσισε νά χρησιμοποιήση διά
πείραμα, εν έκ τών φυτών τής
συζύγου του, ένώ . έκείνη άπουσίαζεν έκ τής οικίας. Ή ρχισε νά
τοϋ ύποβάλλη έρωτήσεις ένώ,
ταυτοχρόνως, παρετήρει τήν βε
λόνην τοϋ
«άνιχνευτοϋ τοϋ
ψεύδους».
■
—Δέν ήμποροϋσα νά προκαλέσω άντίδρασιν τινά εις τό «φυ
τόν», λέγει ό Κουρύλιεφ. «Όταν,
όμως, είσήλθεν εις τήν οικίαν ή
σύζυγός μου άπό τήν όπισθίαν
θύραν, ή βελόνη ήρχισε νά κινήται ζωηρώς. Έζήτησα άπό
τήν σύζυγόν μου νά κάμη εις τό
φυτόν έρωτήσεις. Τό ήρώτησεν
άν ήθελεν νά τό μεταφέρη εις τό
ύπνοδωμάτιον, ή εις παρακειμένην
έξώθυραν, άλλ' ή βελόνη δέν έκινήθη. Ό ταν, δμως, τό ήρώτησεν
έάν ήθελε νά τό μεταφέρη εις τήν
βεράνταν, ή βελόνη τοϋ άνιχνευ
τοϋ ήρχισε, κυριολεκτικώς, νά
πηδά.
Ό ύποστηρίζων τήν περίεργον
θεωρίαν λέγει δτι γνωρίζει πολ
λούς, οί όποιοι πιστεύουν δτι τά
φυτά δύνανται νά έπικοινωνοϋν
μέ τούς άνθρώπους. Είναι, δμως,
άγνωστον έάν ή έπικοινωνία αύτή
είναι δυνατόν νά μεταφρασθή εις
μίαν γλώσσαν, τήν όποιαν οί
άνθρωποι δύνανται νά έννοήσουν.
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Α Π Ο ΤΟΝ Χ Ω ΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑ Ι ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

“Η ΠΡΩΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ,,
Στοιχεία από την πολύπλευρη

Π Α ΡΝ Α ΣΣΟ Σ^

πνευματική δράσι τού Φιλολο
γικού Συλλόγου.

«Σάν τό βουνό πού δέν λυγά στις μπάρες καί στα κρύα,
μά πάντα στέκει αγέρωχο σέ κάθε δυσκολία,
έτσι στεκει κι ό <ι Παρνασσός ϊ) . . . τις δύσκολες τις ώρες . . .
Δέν όμιλώ γιά τό βουνό . . . πού κάθονται οί κ λ έφ τες.
Μιλώ γιά άλλον «Παρνασσό» πνευματικό καί μ έ γ α . . .
Πού θέλει στά φτω χά παιδιά νά δώση ώραΐο δρόμο . . .
καί πού τά περιβάλει, μέ πλούσια α γ κ ά λ η ... μέ γνώσι καί μέ
χ ά ρ ι...»
Οί βαθυστόχαστοι αύτοί στίχοι πού
γράφτηκαν άπό μαθητάς των Νυκτερινών
Σχολών τού Παρνασσού μέ τήν εύκαιρία
τού έορτασμού της συμπληρώσεως 100
έτών άπό τήν έναρξι της λειτουργίας των
(1872), περιγράφουν μέ πολλή επιτυχία
τήν αποστολή καί τό έργο τού ιερού αύτού
«της παιδείας τεμένους» πού λέγεται
«Παρνασσός». Ή ζωή καί ή δράσι του έχει
συνδεθή πολύ στενά μ.έ τήν πολιτιστική,
πνευματική καί κοινωνική ζωή της χώρας
μας.
Πολύ εύστοχα έχαρακτηρίσθη άπό επι
φανείς εκπροσώπους τού πνεύματος, ώς
«ή πρώτη τών Ελλήνων ’Ακαδημία», διό
τι άπό τά πρώτα χρόνια της ίδρύσεώς του
έγινε, ΧωΡιζ υπερβολή, πραγματικό κέντρο
γιά τήν πνευματική καί κοινωνική άναδημιουργία τού νεοσύστατου τότε Ελληνικού
Κράτους μετά τήν άπελευθέρωσί του άπό
τον τουρκικό ζυγό. Ή προσφορά τού αιω
νόβιου αύτού Συλλόγου γιά τήν έλληνική
κοινωνία έχει άναμφίβολα, μεγάλη σημα
σία.
"Οταν ίδρύθη ό Παρνασσός τήν 24-61865 άπό τά τέσσερα παιδιά τού νομισματολόγου Παύλου Λάμπρου πού ήταν μαθηταί Γυμνασίου, τότε τό γέννημα τού δετούς
σκληρού άγώνος μικρό Ελληνικό κρατίδιο,
πού δέν είχε άκόμη καν συμπληρώσει 50
χρόνια ελεύθερης ζωής, ήτο γεμάτο άπό
έρείπια υλικά καί πνευματικά. "Αν ληφθή
υπ’ δψι ή κατάστασι αύτή, εύκολον είναι νά
νοιιόση κάθε άνθρωπος καλής θελήσεως,
πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε ή δραστηριότης τού Παρνασσού στόν κοινωνικό, τόν
πολιτιστικό καί κυρίως στόν έκπαιδευτικό
τομέα. Μέ τήν εύγενή μέριμνα άόκνως
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έργασθέντων μελών καί φίλων του καί τίς
παροχές εύεργετών καί δωρητών του, ενίο
τε δέ καί μέ πρωτοβουλίες καί οικονομικές
ένισχύσεις της πολιτείας, ίδρύθη μετεωρο
λογικός σταθμός, ένηργήθη άπογραφή
πληθυσμού, ώργανώθησαν διεθνή συνέ
δρια, άνεπτύχθη ή μουσική καί καλλιτε-

Τό κτίριον δπου στεγάζεται ό Σύλλογος
παρά τήν πλατείαν 'Αγίου Γεωργίου
Καρύτση εις ’Αθήνας.

Διαθέτει βιβλιοθήκην καί άναγνωστήχνική κίνησι τοϋ τόπου καί έλαβαν χώραν
ριον καί εκδίδει χρήσιμα βιβλία, έπετηρίδα,
πολλά άλλα σημαντικά άπό πνευματική
απολογισμόν δράσεως, Ήμερολόγιον, Δελάποψι επιτεύγματα.
Μέ την ϊδρυσι τοϋ Παρνασσού οί ίδρυ-. τίον τοϋ Φυσιογνωστικοϋ Τμήματός του,
καί άλλα εκλεκτά δημοσιεύματα μέ τά ό
τές του έπεδίωξαν νά δημιουργήσουν ένα
ποια συμβάλλει σημαντικά στήν έρευνα
άκόμη Πνευματικό γιά τον τόπο αυτό
επιστημονικών καί κοινωνικών ζητημάτων.
"Ιδρυμα - παράλληλα μέ τό ’Εθνικό Πα
’Επίσης κυκλοφορεί τό ομώνυμον δμηνιαίο
νεπιστήμιο - μέ κύριο σκοπό τήν διανοη
περιοδικόν του (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) τό όποιο
τική, ήθική καί κοινωνική άνάπτυξι τοϋ
περιέχει μελέτες, άνέκδοτα κείμενα, χρο
έλληνικοϋ λαοϋ.
νικά, μουσικοκριτικά σημειώματα καί διά
Ά πό τό βήμα τοϋ πνευματικοϋ αύτοϋ
φορα άλλα δημοσιεύματα μέ εκλεκτό πλη
καθιδρύματος παρήλασαν κορυφαίοι τής
ροφοριακό ύλικό καί σημειώνει συνεχώς
έπιστήμης, των γραμμάτων και τής τέχνης
άνοδική πορεία άπό πλευράς ποιοτικής
έκπρόσωποι καί μετέδωσαν μέ απλό τροπο
στάθμης. ’Έτσι μέ τήν πρωτοπόρο προ
στό λαό γνώσεις καί αρχές μέ τις όποιες
σπάθεια καί τήν πολύμορφη ΙΟΟχρονη δράάνυψώνεται τό πνεύμα, έξευγενίζεται ή
σι του γιά τήν πνευματική άνάπτυξι τοϋ
καρδιά, διαπλάσσεται τό ήθος καί μορφώ λαοϋ, δίκαια, έχαρακτηρίσθη ώς «εστία
νεται ά χαρακτήρας τοϋ άνθρώπου.
παιδείας» καί ώς «’Ακαδημία τής Ε λλά
δος».
Ή συμμετοχή τοϋ βήματος τοϋ Παρ
’Εκεί όμως πού ιδιαίτερα έπρωτοστάτηνασσού σέ κάθε υγιή πνευματική, καλλι
σε καί άνέπτυξε πολλαπλή, πολύπλευρη
τεχνική καί μορφωτική κίνησι καί ή κοι
καί άξια μιμήσεως έθνικο - κοινωνική δρα
νωνική προσφορά των Σχολών του είναι
στηριότητα, είναι ό τομεύς τής λαϊκής παι
μία μαρτυρία γιά τήν ορθότητα τής ένερδείας. Έξοχοι άνδρες πού άποτελοϋσαν τήν
γείας των άειμνήστων ιδρυτών του που
ήγεσία του καί οί όποιοι συνέλαβαν τήν
άποτελεϊ ταύτόχρονα έμπράγματη δικαίωιδέα γιά τήν ίδρυσί του, πολύ ενωρίς άπεσι τής έμπνεύσεως τοϋ ύψηλοϋ έργου των.
φάσισαν καί άντιμετώπισαν τήν κοινωνική
Ό Παρνασσός μέ τό πολυσχιδές έργον
δυσπραγία τής εποχής των μέ τήν ϊδρυσι
καί τά πνευματικά κεφάλαια πού διέθεσε
«Νυκτερινών Σχολών απόρων παίδων»
γιά τήν πρόοδο τού τόπου, εσφυρηλατησε
στήν Αθήνα πού έπραγματοποιήθη στά
τούς δεσμούς τής πνευματικής ένότητος
1872.
τοϋ νέου 'Ελληνισμού. Παρουσίασε έργο
Μέσα στήν πρώτη ΙΟετία άπό τήν 'ίδρυ
πού ξεπέρασε τον χρόνο. Ό σκοπός και οί
σί του, τό σοβαρώτερο αύτό έκπαιδευτικό
στόχοι του πραγματώνονται μέ ομιλίες,
έργο τοϋ Παρνασσού πού έσημείωσε θετι
διαλέγεις, δημόσιες συζητήσεις, άνακοινώκή επιτυχία, εξαπλώθηκε ταύτόχρονα σέ
σεις καί έπιστημονικές διατριβές, πού άναπολλές άλλ^ς πόλεις όπως ό Βόλος , ή Κα
φέρονται στήν 'Ιστορία τής τέχνης, τήν
λαμάτα, τό Άργος, ή Πάτρα, ή Χαλκίδα,
Ιστορία Πολιτισμού, τών έπιστημών
ή Ζάκυνθος, τό Μεσολόγγι, ή Άνδρος, ή
(’Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Δικαίου, Φι
Σύρος, ή Λευκάδα, τό ’Αργοστόλι, ό Πύρ
λοσοφίας), τήν Δημοσία Έκπαίδευσι, τα
γος κ.λ.π.
Νεοελληνικά Γράμματα, τις έλληνικές πα
Ή σπουδαιότης τοϋ έργου αύτοϋ είναι
ροιμίες κ.λ.π. ’Οργανώνει καλλιτεχνικές
πολύ μεγάλη. Μπορεί δέ νά έκτιμηθή κα
έκθέσεις, συναυλίες, μουσικολογικές εσπε
λύτερα ό δύσκολος άγων πού διεξήχθη συ
ρίδες μέ σκηνικές παραστάσεις, έορταστιστηματικά καί προγραμματισμένα άπό
κές έκδηλώσεις κατά τις εθνικές έπετείους
τούς άρμοδίους παράγοντας τοϋ Συλλόγου
καί θρησκευτικές έορτές. Παρουσιάζει χο
γιά τήν ταχυτέρα, κατά τό δυνατόν, έξάρωδίες καί μαντολινάτες καντάδας. Προ
λειψι τοϋ «παιδικού δουλεμπορίου», άν
κηρύσσει διαγωνισμούς (λογοτεχνικούς,
ληφθή ύπ’ οψιν ότι τούτο διεξήγετο άσύποιητικούς, θεατρικούς) πανελληνίους, και
στολα καί είχε λάβει τεράστιες διαστάσεις
άπονέμει βραβεία καί έπαθλα ατούς νικημέσα στήν τότε έλληνική κοινωνία.
τάς.
Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου Καθηγητής —Ακαδημαϊκός κ. I. Θεοδωρακόπουλος
εν μέσω βραβευθέντων μαθητών τών Νυκτερινών Σχολών τοϋ Συλλόγου.

Καί ήτο, ώς έκ τούτου, εύνόητον ότι
προσέκρουσε ό άγών καί ή καθ’ όλα εύγενής καί σωτηρία αύτή προσπάθεια σέ ούργανωμένα συμφέροντα, στήν έλλειψι κατανοήσεως άπό πλευράς τών αρμοδίων άρχών
καί μάλιστα πολλές φορές στήν άντίδρασι
άρκετών γονέων τών δουλευόντων, κατά
άπάνθρωπο τρόπο, δυστυχών καί άμοιρων
νέων ή παιδιών. Λόγοι στοιχειώδους εύγνωμοσύνης έπιβάλλουν τό χρέος σέ κάθε
νεοέλληνα νά γνωρίζη καί νά μή ξεχνά τά
ονόματα τών εύγενών εκείνων συμπατριω
τών μας οί όποιοι παλλόμενοι άπό ιερόν
ένθουσιασμό γιά τήν ταχεία άναγέννησι
τής νέας έλληνικής γενεάς, συνέλαβαν γιά
πρώτη φορά καί έπραγμάτωσαν τήν ιδέα
γιά τήν ϊδρυσι, τήν όργάνωσι καί λειτουρ
γία τοϋ λυτρωτικού αύτοϋ έθνικο - κοινω
νικού έργου. Οί εκλεκτοί αύτοί άνδρες εί
ναι οί : Σπϋρος Βασιλειάδης, Ν. Λεβίδης,
Α. Διομήδης Κυριάκός, Μ. Λάμπρος, Δ.
Κορομηλάς, Γ. Άγγελόπουλος, Γ. Ζαβιτσάνος, Ε. Ζαλοκώστας καί Ν. Χατζΐσκος.
Οί νυκτερινές Σχολές τοϋ Παρνασσού
λειτουργούν ήδη άπό τοϋ έτους 1932 στό
κτίριο τό όποιον έκτίσθη τό ίδιο έτος έπί τών
οδών Θεμιστοκλέους καί Κατακουζηνοϋ
καί περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας,
κινηματογράφου, άναγνωστηρίου, κοιτώ
νες, λουτρά, υπόστεγα Γυμναστικής, μου
σείο φυσικής Ιστορίας, έργαστήριον φυσι
κής, καί άλλους κοινόχρηστους χώρους. Ή
όργάνωσι τών Σχολών άντιμετωπίσθη μέ
έπιτυχία άπό τις κατά καιρούς ’Εφορείες
των.
Τό Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί άπό
τό έτος 1872 μέχρι σήμερα. Ά πό τό έτος
1969 άρχισε νά λειτουργή Μικτό Νυκτερι
νό Γυμνάσιο κλασσικού τύπου καί φροντι
στήριο Ξένων γλωσσών. Σχολή Λογιστών
δέ άπό τό έτος 1973. Ά πό τής ίδρύσεως
τών Νυκτερινών Σχολών του ό Παρνασσός
άπονέμει κάθε χρόνο βραβεία καί χρημα
τική ένίσχυσι στούς μαθητάς πού διακρίνονται γιά τήν άρίστη έπίδοσι στά μαθήματά τους καί τό ήθος τους. Έ τσ ι άνέδειξε
πολύ καλούς μαθητάς καί άργότερα χρη
στούς πολίτες στήν κοινωνία. Τον περα
σμένο χρόνο μάλιστα οί μαθήτριες τοϋ Νυ
κτερινού του Γυμνασίου, μολονότι έργάζονται σκληρά γιά νά ζήσουν καί νά σπου
δάσουν, έπέτυχαν ένα μεγάλο άθλο. Κατώρθωσαν νά άποσπάσουν πολλά βραβεία
μέ τήν άρίστη έπίδοσι πού έπέδειξαν στά
μαθήματα, τό έργο καί τις ύποχρεώσεις
πού άπορρέουν γενικά άπό τήν μαθητική
τους ιδιότητα.
Τό άκρως συγκινητικό καί ευχάριστο
αύτό γεγονός δέν είναι υπερβολικό, άν
ληφθή ύπ’ όψιν ότι έπί δώδεκα βραβευθέντων οί δέκα ήσαν μαθήτριες λίαν επιμε
λείς καί φιλόπονες πού δικαιωματικά έβραβεύθησαν. Ή άπονομή τών βραβείων έγινε
σέ έπίσημη ειδική τελετή άπό τον Πρόε
δρο τοϋ Συλλόγου διεθνούς κύρους Καθη
γητή τής Φιλοσοφίας καί Ακαδημαϊκό κ.
’Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο πού εικονίζεται
στή φωτογραφία άνάμεσα στούς βραβευθέντας μαθητάς καί μαθήτριες.
Αύτή είναι μέσα σέ λίγες γραμμές μία
ύποτυπώδης σκιαγράφησι τής δράσεως
τοϋ Παρνασσού καί τών Σχολών του. Διότι
άσφαλώς είναι άνάγκη νά γίνη μία έρευνα
άπό παράγοντες τοϋ Παρνασσού γιά τό
ύπό κρίσιν θέμα, οί όποιοι είναι πιο άρμόδιοι άπό μάς νά παρουσιάσουν, έστω καί
συνοπτικά στοιχεία άπό τήν πλούσια δράσι του.
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ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΑΙ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ή γεωγραφική θέσις καί ή ιστορία τής
Φινλανδίας, ή όποια εύρίσκεται μεταξύ των
Σκανδιναυικών Χωρών καί τής Ρωσσίας
έπαιξαν σημαντικόν ρόλον εις τήν έξέλιξίν
της. Ή μαγευτική αύτή χώρα, μέ τις χι
λιάδες γραφικές λίμνες καί τά απέραντα
υψηλά καί καταπράσινα βουνά της έχει
έκτασιν 337.000 τετρ. χιλιομέτρων καί
πληθυσμόν περίπου 4.700.000 κατοίκων.
Π θέσις της, ή μορφολογία τοϋ έδάφους
της καί τό κλίμα της έπηρέασαν τόσον τήν
οικονομικήν όσον καί τήν πολιτικήν ζωήν
τής χώρας αύτής.
Οπως κι' όλοι οι Φινλανδικοί θεσμοί
έτσι κι’ ή 'Αστυνομία της είναι υπερήφανη
διά τήν μακράν ιστορίαν της, πού άρχίζει
απο τόν 13ον αιώνα. Ή έξαιρετική αύτή
εξελιξις τού Φινλανδικού 'Αστυνομικού
θεσμού διακρίνεται άπό μίαν συνεχή τάσιν
ένισχύσεως τοϋ συγκεντρωτικού άστυνομικού συστήματος. Ή τάσις αύτή προς ένίσχυσιν τής κεντρικής άστυνομικής έξουσίας ^συνεχίσθη κατά τά παρελθόντα 700
έτη ασχέτως τής κρατούσης έκάστοτε πο
λιτικής καταστάσεως. Ή βαθμιαία αύτή
αλλαγή συνεχίσθη βραδέως μέν άλλά σταθερώς κατά τήν περίοδον τής Σουηδικής
κατοχής τής Φινλανδίας, τήν περίοδον τής
έπί 100 χρόνια Ρωσσικής κυριαρχίας καί
κατά τά τελευταία 50 χρόνια τής ζωής τής
Φινλανδίας ώς έλευθέρας Δημοκρατίας.
Σήμερον, ή Φινλανδική 'Αστυνομία,
άποτελεϊ ένα όργανο τής ’Εθνικής Κυβερνησεως. Αν καί αί πόλεις ενισχύουν τόν
αστυνομικόν προϋπολογισμόν κατά τό 1 ]3,
η δύναμις, ή όργάνωσις καί ή δραστηριότης
τοσον τής Αστυνομίας τών άστικών κέν
τρων όσον καί τής τοιαύτης τών άγροτικών
περιοχών καθορίζεται άποκλειστικώς ύπό
τής Εθνικής Κυβερνήσεως.
Ή αστυνομική όργάνωσις καί αί άρχαί
έπί τών οποίων αΰτη δρά προβλέπονται
ύπό τού Διατάγματος τοϋ 1966 καί τού
Κανονισμού ταύτης τού έτους 1969.
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To παρόν αρθρον άφιεροϋται εις την ’Αστυνο
μίαν τής Φινλανδίας, τής
οποίας άρχηγός μέχρι τό
1973 ήτο ό εξαίρετος
συνάδελφος και φίλος
ΦΙΛΙΑΡ ΠΑΡΒΑ, μετάτοϋ
όποιου ό γράφων συνεξεπαιδεύθη εις τό Πανεπιστήμιον Πουρντοϋ —
Ίντιάνας Η.Π.Α. κατά τό
έτος 1956.
Ή σημερινή δύναμις τής Φινλανδικής
’Αστυνομίας άνέρχεται εις 9.100 άνδρας
συμπεριλαμβανομένου τοϋ πολίτικου προ
σωπικού της. Τό δριον συνταξιοδοτήσεως
είναι διά μέν τούς Χωροφύλακας καί τούς
Ύπαξιωματικούς τό 60 έτος, διά δέ τό
υπόλοιπον προσωπικόν τό 67 έτος. 01 συνταξιοδοτικο’ι νόμοι είναι άκριβώς ο'ι αύτοί
μέ τούς τοιούτους των λοιπών κρατικών
λειτουργών.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ή άνωτάτη εξουσία εις τήν οποίαν υπά
γεται ή Φινλανδική ’Αστυνομία είναι τό
Ύπουργεΐον ’Εσωτερικών, εις τό όποιον
υπάρχει μία ειδική Διεύθυνσις ’Αστυνομίας
Ό Διευθυντής τής Διευθύνσεως ταύτης εί
ναι ό ’Αρχηγός τής Φινλανδικής ’Αστυνο
μίας. Ό ’Αρχηγός έχει δύο βοηθούς, τόν
'Τπαρχηγόν καί τόν Γενικόν ’Επιθεωρη
τήν τής ’Αστυνομίας.

Ή παρά τώ Ύπουργείω ’Εσωτερικών
Διεύθυνσις ’Αστυνομίας έχει 6 γραφεία,
ήτοι : Τό Γραφεϊον Διοικητικού, τό Γραφεΐον τών έν στολή άνδρών, τό Γραφεϊον
Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων, τό
Τεχνικόν Γραφεϊον, τό Γραφεϊον οχημά
των καί τό Γραφεϊον ’Αλλοδαπών. Τών
ανωτέρω Γραφείων προΐστανται Διευθυνταί ’Αστυνομικοί. Τό πολιτικόν προσωπι
κόν τών έν λόγω Γραφείων έχει έπίσης
έμπειρίαν έπί παντός άστυνομικοϋ έργου.
Ή Διοίκησις καί ή έπίβλεψις τής αστυ
νομικής δραστηριότατος εις τάς 12 Διοικητικάς Περιφέρειας τής φινλανδίας άνήκει είς τήν περιφερειακήν Διοίκησιν. ΑΙ
περιφερειακά! αύταί Διοικήσεις εξυπηρε
τούν τούς σκοπούς τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως καί δεν έχουν αύτοδιοίκησίν τινα. Οί
περιφερειακοί Διοικηταΐ διορίζονται τόσον
είς τάς άστικάς, όσον καί είς τάς άγροτικάς
περιοχάς καί έχουν σΰν τοϊς άλλοις καί τήν
ευθύνην τής άστυνομεύσεως τής περιφέ
ρειας των. Είς έκάστην έπαρχίαν ύφίσταται έν τούτοις είς ’Επιθεωρητής ’Αστυ
νομίας, ό όποιος κατευθύνει καί έπιβλέπει
τήν άστυνομικήν δραστηριότητα. Κατά τό
1944 οί έν λόγω Έπιθεωρηταί άνέλαβον
καί καθήκοντα Δημοσίου Κατηγόρου είς
σοβαράς ύποθέσεις καί ύπό τήν Ιδιότητά
των ταύτην ύπάγονται άπ’ εύθείας είς τόν
'Υπουργόν Δικαιοσύνης έλεγχόμενοι ύπό
τών κατά τόπους Είσαγγελικών άρχών.
Αί μάχιμοι Ύπηρεσίαι τής ’Αστυνομίας
είναι αί κάτωθι :
Ή Γενική ’Αστυνομία, ή Έγκληματολογική ’Αστυνομία, ή ’Αστυνομία 'Ασφα
λείας καί ή Μηχανοκίνητος 'Υπηρεσία
’Αμέσου Έπεμβάσεως.
Αί βοηθητικαί Ύπηρεσίαι είναι : Ή
’Αστυνομική ’Ακαδημία, οί ’Αστυνομικοί
κύνες, τό Συνεργεΐον αύτοκινήτων, ή ’Απο
θήκη έφοδίων - ύλικοΰ καί ή Υπηρεσία
Τηλεπικοινωνιών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Αΰτη αποτελεί τήν ’Αστυνομίαν τών
έπαρχιακών πόλεων καί χωριών καί τελεί
ύπό τόν έλεγχον τών Περιφερειακών Ά ρ 
χών. Έκάστη πόλις αποτελεί μίαν άστυ
νομικήν περιφέρειαν, τής όποιας προιστα-

ται είς Διοικητής (’Αρχηγός), ό όποιος
είς τούς μεγάλους Δήμους πρέπει νά είναι
άπαραιτήτως πτυχιοϋχος Νομικής. ΟΙ
Διοικηταΐ ’Αστυνομίας ύπάγονται άπ’ ευ
θείας είς τόν Περιφερειακόν ’Επιθεωρητήν
’Αστυνομίας.
Άναλόγως τής έκτάσεως καί τής σπουδαιότητος τής έπαρχίας ή πόλεως ό Διοι
κητής έχει ώς βοηθούς ένα Υποδιοικητήν,
ένα Γραμματέα, ένα Κομισσάριον (Μοί
ραρχον ή Υπομοίραρχον) καί ένα Ύπαξιωματικόν.
Έκάστη Διοίκησις ώς βασικάς μονάδας
έχει τήν έν στολή μάχιμον ύπηρεσίαν καί
έν Τμήμα ’Ασφαλείας. Είς τάς μεγαλυτέρας πόλεις ύπάρχουν έν Τμήμα Τροχαίας
καί έν Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Αί Άστυνομικαί Διοικήσεις τών άγροτικών περιοχών έχουν τήν ιδίαν διάρθρωσιν
μέ τάς τοιαύτας τών πόλεων, άναλόγως
τής έκτάσεως καί τού πληθυσμού των. Ή
δύναμίς των ποικίλλει άπό 95 έως 3 άνδρας.
Ή ’Αστυνομία τών άγροτικών περιοχών
πλέον τών κυρίως άστυνομικών καθηκόν
των είναι έπιφορτισμένη καί μέ πλεϊστα
άλλα καθήκοντα διοικητικής φύσεως ώς
π.χ. εΐσπραξιν φόρων, έκτέλεσιν Δικαστι
κών έγγράφων, κατασχέσεις κ.λ.π.
ΟΙ Διοικηταΐ τών άγροτικών περιοχών
έκτελούν έπίσης καθήκοντα Δημοσίου Κα
τηγόρου.

Η

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΣΚΙ

Τό Έλσίνσκι είναι πρωτεύουσα τής
Φινλανδίας. "Εχει πληθυσμόν περίπου
520.000 κατοίκους. Ή Διεύθυνσις ’Αστυ
νομίας τοϋ Έλσίνσκι είναι ή μεγαλύτερη
καί καλύτερα ώργανωμένη ’Αστυνομική
'Υπηρεσία τής Φινλανδίας. Ταύτης προΐστανται είς Διευθυντής, ό όποιος έχει ώς
βοηθούς, ένα 'Υποδιευθυντήν, ένα Διευ
θυντήν τής Έγκληματολογικής Υπηρε
σίας, καί ένα Νομικόν Σύμβουλον. Ή δύ
ναμίς της άνέρχεται είς 2.000 άνδρας.
Τά κυριώτερα Γραφεία τής Διευθύνσεως
’Αστυνομίας είναι τά εξής :
Ή Γραμματεία, τό Γραφεϊον Οικονο
μικού, τά Τμήματα, τό Κεντρικόν Τμήμα,

ή ’Έφιππος ’Αστυνομία, τό Κεντρικόν Συνεργεΐον, τό Τμήμα Έγκληματολογικών
’Αναζητήσεων, τό Τμήμα Τροχαίας, τό
Τμήμα Κοινωνικών 'Υπηρεσιών,'τό Τμή
μα Ελέγχου Διαβατηρίων καί Τακτοποιήσεως ’Αλλοδαπών.
Ή πόλις είναι διηρημένη εις εννέα Τμή
ματα ’Αστυνομικά, τα όποια έκτος τών κυ
ρίως άστυνομικών καθηκόντων ένεργοϋν
τον έλεγχον τών Καταστημάτων (Ξενο
δοχείων, Εστιατορίων κ.λ.π.). Ό Διοικη
τής του Τμήματος έκτελεϊ καί καθήκοντα
Δημοσίου Κατηγόρου διά τα πταίσματα.
( Το Κεντρικόν Τμήμα άποστολήν έχει
να ύποβοηθή είς τό έργον των όλα τα λοιπά Τμήματα καί τό προσωπικόν του απο
τελεί την εφεδρικήν δύναμιν αύτών οσάκις
παραστή^ ανάγκη. Τό Τμήμα τούτο κατευ
θύνει καί έλέγχει άπαντα τα περιπολικά
αύτοκίνητα καί πλοιάρια.
Η έφιππος δύναμις χρησιμοποιείται
μόνον διά περιπολίας είς άραιοκατωκημένας περιοχας και εις διαφόρους συγκεντρώ
σεις.
Τό Κεντρικόν Συνεργεΐον όχημάτων
φροντίζει διά τήν κίνησιν τών 107 όχημά
των τής Διευθύνσεως.
Τό Τμήμα Έγκληματολογικών Άνατητησεων, διαιρείται είς 4 γραφεία, τούτέστιν, Γραφεΐον ’Ανθρωποκτονιών καί
έτέρων έγκλημάτων βίας, Γραφεΐον Διαρρηςεων, Γραφεΐον Κλοπών, καί Γραφεΐον
Πλαστογραφιών - ’Απατών κ.λ.π. ’Επίσης
είς τό Τμήμα τούτο υπάρχει ή Γραμμα
τεία, έν Τεχνικόν Γραφεΐον, Γραφεΐον ’Α
πολωλότων καί Γραφεΐον Παρακολουθήσεως τών έπί έγγυήσει άπολυομένων κρα
τουμένων.
Τό Τμήμα Τροχαίας είναι ή Κεντρική
Ιπηρεσία ταξινομήσεως καί καταγραφής
άπάντων τών είς τήν περιφέρειαν Έλσίνσκι
κυκλοφορουντων οχημάτων, χορηγήσεως
τών πασης φυσεως αδειών κυκλοφορίας,
οδηγών κ.λ.π., έλεγχου τών μεταφορών
γενικώς και ελέγχου καί ρυθμίσεως τής
κυκλοφορίας τών όχημάτων.
Το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών μεριμ,νά διά τήν περίθαλψιν τών έχόντων
ανάγκην προσώπων, έπαιτών, άλητών,
αλκοολικών, ανηλίκων κ.λ.π. Ε πίσης είναι
υπεύθυνον διά τήν διερεύνησιν τών έγκλη
μάτων ναρκωτικών.
Τό Τμήμα Διαβατηρίων χορηγεί διαβατηρια εις τους κατοίκους τής πόλεως,
είναι υπευθυνον διά τόν έλεγχον τών διαβατηριων, την καταγραφήν καί τακτοποίησιν τών αλλοδαπών κ.λ.π.
Τό Τμήμα καταγραφής, τηρεί άρχεΐον
ταυτοτητος ουχί μονον τών άλλοδαπών
προσωρινώς διαμενόντων είς τό Έλσίνσκι
αλλα και απαντων τών μονίμων κατοίκων

τουτου.

Η ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Τό Μηχανοκίνητον Τμήαα, τό όποιον
συνεστήθη τό 1930 λόγω τ'ών κρατουσών
τότε έκτάκτων άναγκών, καί τό όποιον
μέχρι τό 1933 είχεν αρμοδιότητα μόνον
είς τήν πόλιν τού Έλσίνσκι, ήδη έχει άρμοδιοτητα έφ ολοκλήρου τής χώρας.
_ Μεταξύ τών πλείστων όσων καθηκόντων
τής μοναδος ταυτης είναι καί ή διεξαγωγή
τής κυκλοφοριακής διαπαιδαγωγήσεως
του κοινού, ή πρόληψις τών έγκλημάτων
σχετικών μέ την κατάχρησιν οινοπνευμα
τωδών ποτών, ή έφαρμογή τών νόμων περί
ναυσιπλοΐας, Θήρας καί άλιείας κ.λ.π.
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Προς τούτοις συνδράμει τήν ’Αστυνομίαν
εις περιπτώσεις πολίτικων, κοινωνικών
κ.λ.π. ^συγκεντρώσεων, άποτελοΰσα τήν
έφεδρείαν ταύτης οσάκις παρίσταται ανάγ
κη.
1

Ή «Περιπολία καλής Θελήσεως» ή ό
ποια συνεστήθη τό 1950, άποτελεΐ μίαν
καινοτομίαν τής Φινλανδικής ’Αστυνομίας,
και εκτοτε επέτυχε νά ύποκινήση τό ένδιαφέρον καί νά κερδίση τήν συμπαράστασιν
τού κοινού είς τό θέμα τής Τροχαίας. Σκο
πός τής «Περιπολίας καλής θελήσεως» εΐvaL νά συνδράμη τούς οδηγούς είς τό ν’
αποκτήσουν καλάς έξεις καί νά βελτιώση
τους κακούς^ οδηγούς, νά παρέχη όδηγίαε
καί πασης φύσεως συνδρομήν είς τούς οδη
γούς. Τά οχήματα τής έν λόγω μονάδος εί
ναι εφωδιασμένα μέ πάσης φύσεως μέσα
διά τήν παροχήν συνδρομής είς τούς οδη
γούς καί διά τήν διενέργεια προληπτικής
δραστηριότητος ώς π.χ. ραδιοτηλέφωνα’
ρανταρ ταχύτητος, φωτογραφικάς μηχανας τραφιπαξ, άπαντα τά άπαραίτητα μέσα
δια την παροχήν πρώτων βοηθειών καί συν
δρομήν τεχνικήν είς τούς χρήζοντας τοιαύτην.
Τοιαύτη ύπήρξεν ή άπόδοσις τής όμάδος

.σινσκι.

ταυτης εις το πρόβλημα τής προλήψεως
ιων ατυχημάτων και συνδρομής τού κοι
νού, ώστε ό Φινλανδικός λαός είς άναγνώρισιν τών ^προσφερθεισών ύπ-ηρεσιών της
εόωρισε είς τήν έν λόγω μονάδα 58 νέα
οχήματα.
, Τ ° 'Αρχηγέ ΐον ιής Μηχανοκινήτου
^Αστυνομίας εύρίσκεται είς τό Έλσίνσκι,
όπως καί τό τοιοΰτον τής Έγκληματολογικης^ Αστυνομίας, είς έκάστην δε έπαρχιαν έχει ήδη άπό μίαν μονάδα. Ή Μηχα
νοκίνητος ^ Αστυνομία υπάγεται άπ’ εύθειας εις τό Ύπουργεΐον Εσωτερικών.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Καιτοι ολαι αι περιφερειακαί άστυνομικαί υπηρεσία', έχουν έκπαιδευμένον προ
σωπικόν εις την διωξιν τού έγκλήματος,
υφισταται η τασις μεγαλυτέρας συγκεντρωσεως τής δραστηριότητος ταύτης τής
Αστυνομίας. Οΰτω συνεστήθη τό 1955 ή
Κεντρική Έγκληματολογική 'Υπηρεσία,
με αρμοδιότητα εφ’ ολοκλήρου τής χώρας.

αστυνομικοί τής Φινλανδικής Ά σ
-ιβλητική έμφάνισις ή οποία συνδυάζε

ΚΩΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΩΤΗ: «ΟΙ αποσκευές». "Ενα νέο ποιητικό
έργο, τό τέταρτο στή σειρά, τοϋ διαλεχτού συγγραφέα.
Ό ποιητής έχει τό χάρισμα νά κάνη ποίηση τις άπλές καθημερινές
καταστάσεις. Τά ποιήματά του είναι μιά ζωντανή έκφραση άνησυχιών, στο
χασμών καί έλπίδων.
Οί στίχοι του μοντέρνοι, ύποβλητικοί, γεννημένοι άπό τήν καθαρή
άποκαλυπτική ποίηση, έχουν πυκνωμένη συγκίνηση, διαύγεια, βάθος καί
ήμερη λυρική άπόσταξη.
Ό ποιητής εκφράζει τις ιδέες του μ’ ένα καθαρά προσωπικό ύφος. Ιδια ί
τερα καταφέρνει νά δώση στούς στίχους του τή συμπύκνωση καί τήν έπιγραμματικότητα, στοιχεία πού χαρακτηρίζουν τήν αληθινή, τήν μεγάλη
ποίηση.
Σελίδες 60, έκδοση «Νέα Σκέψη», Άθήναι 1974.
• · ·
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΥΤΙΒΑ : « Α. Μ.
ή ποίησή τ ο υ » .

Κορινθιανός — Ή ζωή το υ ,

Μιά ένδιαφέρουσα καί καλογραμμένη αισθητική μελέτη, γύρω άπό τό
έργο τού ποιητή Άνδρέα Μιχόπουλου, πού είναι πιό πολύ γνωστός μέ τό
Ψευδώνυμο «Κορινθιανός».
Στον πρόλογό του ό διαλεχτός συγγραφέας γράφει: «. . . Ή άγάπη μου
καί ό θαυμασμός μου πρός τόν ποιητή καί τόν άνθρωπο Άνδρέα Μιχόπουλο,
τόν Κορινθιανό, μέ ώδήγησε νά γράψω λίγες σκέψεις γύρω άπό τό έργο τουπού διαπνέεται άπό άνθρωπισμό, άπό πηγαία έμπνευση καί άκρατο λυρισμό.
Ή ποίησή του, ποτισμένη άπό τήν έναλλασσόμενη ομορφιά τής ζωής
καί τής φύσης, φέρει μέσα της τήν άπόλυτη παρουσία τού κάλλους, τής θέα
σης καί τοϋ στοχασμού. . .».
Τή μελέτη συμπληρώνουν τά θαυμάσια σχέδια καί σκίτσα τών Φάνη
Σακελλαρίου, Μαρίκας Γεωργ. Μιχοπούλου, Χριστάκη Διάνου καί Κώστα
Ταρνάρη, καθώς καί ή μουσική σύνθεση τοϋ Θεοδ. Δημοσθ. Καρυωτάκη.
Σελίδες 90, έκδοση «Κώστ. Παπαδημητρόπουλου», Άθήναι 1974.
• · ·
ΠΟΠΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗ : «Καλώς ήρθες σπουργιτάκι» .

Το, ελληνικού ρυθμοϋ, κτίριον δπου στε
γάζονται αί κεντρικαί ύπηρεσίαι τοϋ
’Αρχηγείου τής Φινλανδικής ’Αστυνομίας
εις τδ Έλσίνσκι.

Τό Άρχηγεϊον της άπό τοϋ 1967 έγκατεστάθη εις τδ Έλσίνσκι κι’ έχει άνά μίαν
μονάδα εις έκάστην περιφερειακήν ’Αστυ
νομικήν Διοίκησιν, εις τήν περιφέρειαν της
οποίας ενεργεί. Ή 'Υπηρεσία αΰτη, όπως
καί ή Μηχανοκίνητος ’Αστυνομία υπά
γεται άπ’ ευθείας εις τδ Ύπουργειον ’Εσω
τερικών.
Ή όργάνωσις τοϋ ’Αρχηγείου έχει ώς
ακολούθως : Τδ Γενικδν Γραφεΐον, τδ
Γραφεϊον των ’Ανακρίσεων (τδ Γρα
φεΐον τοϋτο έχει επίσης τήν ευθύνην τής
επαρχίας Ούσιμάα), τδ Γραφεΐον Πληρο
φοριών, τδ Γραφεΐον Ταυτοτήτων, καί τδ
Έγκληματολογικδν Έργαστήριον.
Πλέον τών άνωτέρω Γραφείων, υπάρ
χουν τρεις Έπιθεωρηταί τής Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας (αύτδς είναι ό α ν ώ 
τ α τ ο ς βαθμδς τής Υπηρεσίας ταύτης), οί
όποιοι είναι πτυχιοϋχοι Νομικής.

Συλλογή άπό δέκα τρία ποιήματα μέ παραδοσιακή μορφή. Είναι όλα
γραμμένα γιά παιδιά, άναφέρονται σέ θέματα πού τά συγκινοϋν καί γι’ αυτό
τά κερδίζουν άμεσα.
Οί στίχοι άπλοι, κατανοητοί, κλείνουν μέσα τους μιά λυρική πνοή μ’
αίσθημα καί συγκίνηση, πού έντυπωσιάζει τούς μικρούς άναγνώστες.
Τήν εργασία τής ποιητρίας συμπληρώνουν τά θαυμάσια σχέδια τοϋ Μι.
χάλη Νικολινάκου.
Σελίδες 45, έκδοση «Τό έλληνικό βιβλίο», Άθήναι 1974.
• · ·
ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ : «Ό δοιπορίη».
Μιά νέα σειρά άπό ποιήματα, έμπνευσμένα άπό τή βαθειά θρησκευτι
κότητα τοϋ συγγραφέα, πού είναι πτυχιοϋχος τής Θεολογίας.
Τά ποιήματά του είναι γραμμένα σέ έλεύθερο ρυθμικό στίχο.
Δυνατοί καί μεστοί οι στίχοι του, συγκινοϋν τόν άναγνώστη μέ τόν
παλμό καί τό θέμα τους.
Ό ποιητής οδοιπορεί «μέ τήν άντάρα μέσ' τά μάτια», άναζητώντας μέ
άγωνία τό μοναδικό λυτρωτή του, τό Θεό.
Σελίδες 30, έκδοση «Γιάννη Πασπάτη», Μυτιλήνη 1974.

Φ α —κ ό ς
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_Τ6 Γραφεΐον Γενικών 'Υποθέσεων άσχολεΐται μέ την αλληλογραφίαν, τά οικονομι
κά θέματα, τό υλικόν των'Υπηρεσιών κλπ.
Η Κεντρική 'Υπηρεσία Τηλεπικοινω
νιών τής ’Αστυνομίας συνεργάζεται άπ’
ευθείας μετά τοΰ άνωτέρω Γραφείου.
Είς τά ’Επαρχιακά Γραφεία τής Υ π η 
ρεσίας ταύτης ύπηρετοϋν Μοίραρχοι, Ύπομοίραρχοι καί Ύπαξιωματικοί, οί όποιοι
έκτελοϋν χρέη έρευνητών τοΰ εγκλήματος,
ίδια σοβαρών καί ειδεχθών τοιούτων καθ’
απασαν την χώραν. Ούτοι είτε ένεργοϋν
μόνοι των ή συνεργάζονται μετά τής τοπι
κής ’Αστυνομίας.
Τό Άνακριτικόν Γραφεϊον διαθέτει έπίσης μίαν ομάδα διά τά έγκλήματα ναρκω
τικών και ένα Μοίραρχον υπεύθυνον διά
τα θέματα ανηλίκων. Τό Γραφεϊον τοϋτο
εκδίδει τό Δελτίον Έγκληματολογικών
’Αναζητήσεων.
Εις το Γραφεϊον Πληροφοριών υπάρχει
τό Άρχεΐον Μ.Ο., τά άρχεϊα κλεπτών,
διαρρηκτών, ληστών, άπατεώνων, καταδικασθέντων, έγκληματιών εγκλημά
των βίας, ήθών, λαθρεμπόρων, ναρκομα
νών, αθίγγανων κ.λ.π. Πρόσωπα ύποπτα
η διαπράξαντα άδίκημά τι φωτογραφίζον
ται ύπό τών Περιφερειακών ’Αστυνομιών,
αΐ δέ φωτογραφίαι τούτων άποστέλλονται
εις το Κεντρικόν Άρχεΐον. ’Επίσης ύπάρχουν^ άρχεϊα κλαπέντων ποδηλάτων καί
τοιαΰτα πτωμάτων γνωστών καί άγνω
στων άτόμων.
Είς τήν 'Υπηρεσίαν ταύτην ύφίσταται
καί τό Έθν. Γραφεϊον τής ΙΝΤΕΡΠΟΑ.
Βάσει τριμηνιαίων στατιστικών στοι
χείων όλων τών ’Αστυνομικών Υπηρε
σιών, η ανωτέρω Ίπηρεσία καταρτίζει τήν
έγκληματολογικήν στατιστικήν τής Χώ
ρας. Επίσης είς τήν έν λόγω ‘Υπηρεσίαν
τηρούνται τά άρχεϊα δακτυλικών άποτυπωμάτων, ειδικών χαρακτηριστικών, καί
παρωνύμιων ή ψευδωνύμων.
^ Τό Εγκληματολογικόν Έργαστήριον
είναι άρκετά σύγχρονον καί έν αύτώ υπάρ
χει καί εϊς πτυχιοΰχος μηχανικός, ό όποιος
έρευνα τούς έμπρησμούς.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

άπό1Ϊ Γ ν Τ ίδευσΐς τών ’Αστυ'ί0μΐκ“ ν τ ίνεται μέ μεθοδικότητα, ή οποία άλλωστε είναι
απο .α κυρία χαρακτηριστικά του Φινλανδικού Λαού, καί άποσκοπεΐ εϊς τήν1οσον
"------'
το
όυνατον καλυ ιέραν αστυνομικήν συγκρότησιν τών Δοκίμων.
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Τό σημερινόν κτίριον τής ’Αστυνομικής
’Ακαδημίας έκτίσθη είς Έλσίνσκι τό 1961.
Έκτοτε ή έκπαίδευσις όλων τών ’Αστυ
νομικών πραγματοποιείται είς αύτό, καθ’
όσον είναι λίαν σύγχρονον καί διαθέτει διευ
κολύνσεις πάσης φύσεως διά 300 καί πλέον
Δοκίμους.
Εις την ’Ακαδημίαν λειτουργούν τρία
Τμήματα, ήτοι βασικής έκπαιδεύσεως,
Ύπαξιωματικών καί ’Αξιωματικών διάρ
κειας έκάστη άπό 5 εως 6 μήνας. ’Εκτός
τούτων διοργανοΰνται κατ’ έτος διάφορα
άλλα ειδικά προγράμματα μετεκπαιδεύσεως ή ειδικοτήτων, ώς π.χ. άσφαλείας,
τηλεπικοινωνιών, οδηγών, γυναικών αστυ
νομικών τροχαίας κ.λ.π.
01 υποψήφιοι Χωροφύλακες πρέπει νά
έχουν τά κάτωθι προσόντα :
Νά έχουν άφυπηρετήσει τού στρατεύ
ματος είς τό όποιον νά έχουν ύπηρετήσει
μέ^τόν βαθμόν τοΰ Ύπαξιωματικοΰ.
’Απολυτήριον Γυμνασίου.
Ηλικίαν 20 - 30 έτών, ύψος 1,75 μ.
Άμεμπτον άπό πάσης πλευράς παρελ
θόν, καλόν χαρακτήρα, ύγείαν φυσικήν καί
πνευματικήν.
Οί ύποψήφιοι ύπόκεινται είς ψυχολογικά
τέστ, φυσικά τέστ, καί προφορικάς καί
γραπτάς έξετάσεις.

κού είναι καί τό πιστόλιόν του, τό όποιον
όμως πρέπει νά φέρηται άφανώς. ’Εκτός
τού άτομικοϋ οπλισμού, έκάστη ύπηρεσία
διαθέτει καί τοιοΰτον έκ τυφεκίων καί αύτομάτων όπλων. "Απαντες οί ’Αστυνομι
κοί λαμβάνουν έν έτήσιον έπίδομα στολής.

Ή τροχαία διαπαιδαγώγησή των Φινλαν
δών γίνεται έξ άπαλών ονύχων άπό ειδι
κευμένους άστυνομικούς άπό την μαθητι
κήν άκόμη ήλικίαν.
Μετά την επιλογήν των καί τήν συμπλήρωσιν τής βασικής έκπαιδεύσεως τοποθε
τούνται είς διαφόρους μονάδας διά πρακτι
κήν έξάσκησιν, καί μετά ταϋτα επανέρχον
ται είς τήν ’Ακαδημίαν διά τήν συνέχισιν
τής βασικής έκπαιδεύσεως. ‘Η έπιλογή
των ύποψηφίων ύπαξιωματικών γίνεται
μεταξύ των έχόντων τά άπαραίτητα προ
σόντα Χωροφυλάκων έχόντων μερικά έτη
ύπηρεσίας, καί ιδία ικανότητας διοικητικάς. Οί έπιλεγέντες ύπόκεινται κατόπιν
είς τελικάς είσαγωγικάς έξετάσεις. Ή
έκπαίδευσις είς τήν Σχολήν Ύπαξιωματικών είναι διάρκειας 6 μηνών. Τά σπου
δαιότερα μαθήματα τής Σχολής ταύτης
είναι : ’Αστυνομικοί Νόμοι, Ποινικοί Νό
μοι, Π. Δικονομία, ’Αστυνομική τακτική,
Φυσική ’Αγωγή, Αύτοάμυνα, ΙΙολιτικαί
καί Κοινωνικαί έπιστήμαι, Πρώται Βοήθειαι, Σκοποβολή, χρήσις όπλων, χρήσις
διαφόρων τεχνικών καί έπιστημονικών μέ
σων, όδήγησις οχήματος, Δημόσιαι Σχέ
σεις, Ψυχολογία, Διοίκησις, Παιδαγωγι
κή, ’Ιατροδικαστική κ.λ.π.
Είς τήν Σχολήν ’Αξιωματικών εισέρ
χονται κατόπιν έξετάσεων Ύπαξιωματικοί μέ άρκετήν πείραν ύπηρεσίας καί άνάλογα διά τον βαθμόν προσόντα. Ή διάρκεια
τής Σχολής ταύτης είναι 6 μηνών. ’Εκτός
τών άλλων επαγγελματικών μαθημάτων
τά όποια διδάσκονται έπί πανεπιστημια
κού επιπέδου, διδάσκονται, Διοικητικόν
Δίκαιον, Ψυχιατρικήν, ’Ιατροδικαστικήν,
Ψυχολογίαν, Διοίκησιν καί όργάνωσιν, κ.
λ.π. "Ολοι οί άστυνομικοί κατέχουν άδειαν
ίκανότητος οδηγού.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΝΕΣ
Ή Φινλανδική ’Αστυνομία κάμνει εύρεϊαν χρήσιν τών άστυνομικών κυνών, είς
πλείστους όσους τομείς τής δραστηριότη
τας της. Οί κϋνες έκπαιδεύονται είς τήν
Σχολήν τής παλαιάς πόλεως Χεμεενλίνα.
Χρησιμοποιείται κυρίως ή ράτσα τών κυ
νών ’Αλσατίας, ή όποια άπεδείχθη ότι εί
ναι λίαν κατάλληλη διά πλείστας όσας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ—ΝΕΟΤΗΣ —
ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

Είς τά καθήκοντα τής Φινλανδικής
’Αστυνομίας άνήκει καί ή άστυνόμευσις
τής θαλάσσης άπό είδικώς έκπαιδευμένους
άνδρας.
άστυνομικάς ένεργείας, ώς π.χ. έρεύνας,
διώξεις κακοποιών, άναζητήσεις έξαφανισθέντων, ναρκωτικών κ.λ.π.

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΝΙΑ! - ΥΛΙΚΟΝ
Ή Φινλανδική ’Αστυνομία διαθέτει ικα
νόν άριθμόν οχημάτων καί άστυνομικών
πλοιαρίων είς τούς πλείστους ποταμούς καί
λίμνας τής Χώρας.
Ή
συντήρησις τών όχημάτων,
πλοιαρίων καί τών τηλεπικοινωνιακών μέ
σων γίνεται είς τό Κεντρικόν Συνεργεϊον
τού Έλσίνσκι. Ή έπιθεώρησις τών όχη
μάτων γίνεται ύπό ειδικών έπιθεωρητών
τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, τούλάχιστον άπαξ τού έτους.
Ή άνάπτυξις τού τηλεπικοινωνιακού
άστυνομικοΰ συστήματος έγένετο έκ πα
ραλλήλου μέ τήν μηχανοποίησιν τής ’Α
στυνομίας, καί τούτο προς άπόκτησιν μεγαλυτέρας εύελιξίας καί ταχύτητος ένερ
γείας. ’Ήδη άπασα ή χώρα καλύπτεται
ύπό τού άστυνομικοΰ τηλεπικοινωνιακού
δικτύου, τό όποιον ηϋξησε σημαντικώς τήν
άπόδοσιν τής ’Αστυνομίας.
Εξάρτημα τής στολής τού ’Αστυνομι

Ή Φινλανδική ’Αστυνομία πιστεύει άπολύτως είς τό άξίωμα ότι ή πρόληψις τού
εγκλήματος, τής άπειθείας είςτούς Νόμους,
τής άταξίας καί τών ταραχών, έξαρτάται
έκ τού βαθμού τών σχέσεων ταύτης καί τού
κοινού, κυρίως δέ ταύτης καί τών νέων, οι
όποιοι άποτελοϋν τήν έλπίδα τού μέλλον
τος τής Χώρας.
Διά νά κερδίση ή ’Αστυνομία τήν καλήν
θέλησιν, τήν κατανόησιν τού κοινού, δεν
άρκεϊ μόνον ή καλή της φήμη, ή όποια συμ
βαδίζει μέ τήν καλήν, άμερόληπτον καί
άποτελεσματικήν της διαγωγήν, άλλα άπαραίτητος είναι καί ή συστηματική καλ
λιέργεια τών Δημοσίων Σχέσεων έν τή
πράξει καί άνά πάσαν στιγμήν.
Ή προσπάθεια προς τον άνωτέρω σκοπόν
ήρξατο προ 30 έτών έν Φινλανδία, διά τής
εισαγωγής διδασκαλίας τού μαθήματος
τροχαίας είς τά Σχολεία ύπό τών ’Αστυ
νομικών. ’Ήδη δέ ή διδασκαλία τού μαθή
ματος έπεξετάθη καί είς τούς εξωσχολι
κούς νέους γενικώς. Είς τινας πόλεις ύπάρχουν καλώς ώργανωμένα πάρκα καί πόλεις
κυκλοφοριακής άγωγής, είς τά όποια οί
’Αστυνομικοί διδάσκουν τό μάθημα τούτο.
’Από τού έτους 1961 ή Φινλανδική ’Α
στυνομία ήρχισε νά διδάσκη είς τά Σχο
λεία τό μάθημα τού Ποινικού Νόμου καί
τής Έγκληματικότητος άνηλίκων, πράγμα
τό όποιον συνέβαλεν μεγάλως είς τήν σύσφιξιν τών μεταξύ ’Αστυνομίας καί νέων
σχέσεων.
Είς τήν Κεντρικήν Έγκληματολογικήν
Υπηρεσίαν ύφίσταται ήδη άμάς ύπό Μοί
ραρχον, ή όποια άσχολεΐται κυρίως μέ θέ
ματα νεότητος.
Ή παρά τώ Ύπουργείω ’Εσωτερικών
’Αστυνομική Διεύθυνσις, διαθέτει ήδη ώργανωμένην 'Υπηρεσίαν Δημοσίων Σχέ
σεων, ή όποια κατευθύνει καί συντονίζει
τήν είς τον τομέα αύτόν δραστηριότητα
τής ’Αστυνομίας, ή οποία έν Φινλανδία
έχει ήδη έπιτύχει καταπληκτικά άποτελέσματα.
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Ό όρος ΑΝΑΛΥΕΙΣ, έχει τήν έννοιαν
ότι τό πλήθος των σημείων τά όποια άπαρτίζουν μίαν εικόνα, μεταβιβάζονται διαδοχικώς εν προς εν κατά μίαν ώρισμένην
τάξιν καί σειράν. Τό αντίστροφον, ήτοι
ή λήψις των σημείων τούτων ύπό του
δέκτου καί ή προβολή αύτών έπί της οθό
νης, κατά την αύτήν πάντοτε σειράν καί
τάξιν, διά τον σχηματισμόν τής αυτής
εΐκόνος, λέγεται ΣΥΝΘΕΣΙΣ. 'Όσον
περισσότερα δέ σημεία έκ τής εΐκόνος
διαβιβάζονται, τόσον καί ή είκών τήν
όποιαν λαμβάνει ό δέκτης είναι σαφεστέρα
καί πληρεστέρα.
Διά νά γίνη καταληπτή ή όλη λειτουρ
γική διαδικασία τοϋ τηλεοπτικού συστήματος, την όποιαν περιγράφομεν εις τήν
συνεχείαν, θά άκολουθήσωμεν ένα πλάνον
μέ λεπτομερή έξέτασιν, όσον έπιτρέπουν
αι διαστάσεις τοϋ παρόντος, των έπί μέ
ρους στοιχείων του. Εις τό τέλος, θά συνοψίσωμεν τά άναπτυχθέντα καί μέ όλίγην
ακόμη φαντασίαν, θά καταστή δυνατόν νά
σχηματισθή μία ώλοκληρωμένη εις τάς
γενικάς γραμμάς είκών, περί τοϋ τί είναι
καί πώς λειτουργεί ή τηλεόρασις.
Ίποθέτομεν ότι έπιχειρεΐται ή μετάδοσις μιας φωτογραφίας ή άλλου σχεδια
γράμματος. Διά νά γίνη εύκολώτερον
κατανοητόν τό χρησιμοποιούμενον ύπό
τής κλασσικής τηλεοράσεως σύστημα
εκπομπής τής εΐκόνος, καταφεύγομεν εις
τήν άμεσον παρατήρησιν τής προς έκπομ ^ ν ( φωτογραφίας ή σχεδιαγράμματος
δι’ ένός φακοΰ. Κατ’ αύτήν, θά διαπιστώσωμεν ότι ή έπιφάνεια τούτων άποτελεΐται
από ένα πλήθος σημείων διαφόρου λαμπρότητος, μεταξύ τοϋ λευκοϋ καί τοϋ μαύρου,
έφ οσον πρόκειται περί άσπρομαύρων
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^ΤΗΛΕΟΒΙΣΚ
Μ έ ρ ο ς

καί
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Τόε ϊ κ ο ν ο σ κ ό π ι ο ν
ή άνόλυσιςεΐκόνος

φωτογραφιών ή σχεδίων. Ή ταυτόχρονος
συνθεσις όλων αύτών τών σημείων έντός
τοϋ χώρου εις τόν όποιον κεϊται έκαστον
καί ή προβολή αύτών εις τούς οφθαλμούς
μας μάς παρέχει τό περιεχόμενον τής
φωτογραφίας ή τοϋ σχεδιαγράμματος.
’Εάν παρατηρήσωμεν έπίσης διά φακοΰ,
την λευκόφαιον έπιφάνειαν ένός χάρτου,
θά διαπιστώσωμεν ότι ό χρωματισμός
αύτός προκύπτει άπό τήν ΰπαρξιν λευκών
καί μαύρων σημείων καί ότι ή μικρά ή
μεγάλη αναλογία τών μαύρων σημείων

Καμερα λήψεως τής εΐκόνος (εϊκονοσκόπιον) εις τάς έγκαταστάσεις τηλεορά
σεως της Υ. ΕΝ ,Ε. Δ.
1 F
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Η Λ IA Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η
ΤαΥΜ·)ΡΧ°υ Χωρ)κής
έναντι τών λευκών, προσδίδει εις τήν έπιφάνειαν τήν όψιν τοϋ ανοικτού ή τοϋ βαθέος λευκόφαιου.
Τ6 μηχάνημα τό όποιον ΕΞΕΡΕΥΝΑ
την εικόνα, σημεΐον προς σημεΐον, πρέπει
νά δέχεται τήν φωτεινότητα τών σημείων
τούτων κεχωρισμένως καί νά είναι εις
θέσιν νά μετατρέπη αύτήν εις ήλεκτρικόν
ρεϋμα άνάλογον.
Τήν άποστολήν αύτήν έχει άναλάβει τό
φωτοκυτταρον, δηλαδή τήν μετατροπήν
τοϋ φωτός εις ήλεκτρικόν ρεϋμα. ’Ε πι
τυγχάνεται δέ τοϋτο, λόγω τής ιδιότητας
τοϋ φωτοκυττάρου νά έκπέμπη ήλεκτρόνια ευθυς ως έπ’ αύτοϋ προσπέση φώς
καί μάλιστα τά έκπεμπόμενα ήλεκτρόνια
είναι εις αριθμόν άνάλογον τής έντάσεως
τοϋ φωτός τό όποιον προσπίπτει έπ’
αυτοΰ. Τοϋτο σημαίνει ότι τό φωτοκύτταρον, προσβαλλόμενου άπό ένα μεταβαλλόμενον φωτισμόν, γίνεται άναλόγως θε
τικόν. Εις τήν συνέχειαν, θά διαπιστώσωμεν ότι τά κατά τόν τρόπον τούτον
κατασταντα θετικά φωτοκύτταρα, άποκτοϋν καί πάλιν τά ήλεκτρόνιά των. Κατά
τήν έπαναπόκτησιν όμως τών άπωλεσθεντων ηλεκτρονίων, δημιουργεΐται ένα
ασθενές μέν άλλά άπολύτως μεταβαλλό
μενων, άναλόγως προς τόν βαθμόν θετικότητός των καί έπομένως άναλόγως τής
έντάσεως τοϋ προκαλέσαντος τήν κατάστασιν αύτήν φωτισμού, ήλεκτρικόν ρεϋμα.
Τό ήλεκτρικόν αύτό ρεϋμα, τροφοδοτεί
ένα ένισχυτήν, ό όποιος τό ένισχύει, εις
τροπον ώστε νά γίνωνται σημαντικά! αί

τότε ό οφθαλμός μας δεν είναι εις θέσιν
άσθενεϊς μεταβολαί τοϋ ήλεκτρικοϋ ρεύ
νά άντιληφθή τήν άντικατάστασιν. Διά
ματος τοϋ φωτοκυττάρου.
’Ίσως γεννηθή τό ερώτημα, διά ποιον ' μίαν σταθεράν εικόνα, ας ύποθέσωμεν ότι
προβάλλονται εντός δευτερολέπτου 25
λόγον δεν έξερευνώνται ταυτοχρόνως όλα
τά άπαρτίζοντα τήν εικόνα σημεία καί νά, εικόνες. Μία καλής ποιότητος είκών
πρέπει νά διαλαμβάνη τούλάχιστον 500.000
,διαβιβάζωνται ομοίως ταυτοχρόνως εις τον
σημεία κατά τά άνωτέρω. Εις ένα δευτερό
δέκτην, όπως ή είκώντοϋ κινηματογράφου.
λεπτον έπομένως θά μεταδίδονται 25Χ
’Ά ν συνέβαινεν τοϋτο, τότε τόσον εις τον
500.000, ήτοι 12.500.000 σημεία.
πομπόν όσον καί εις τό δέκτην θά άπαιΒλέπομεν λοιπόν ότι έπιταχύνοντες τον
τοϋντο ισάριθμα προς τά σημεία ένισχυρυθμόν τής άναλύσεως τής είκόνος εις
ταί καί πλήθος άλλων διατάξεων αί όποϊαι
σημεία, προλαμβάνομεν διά τής διπλής
συμμετέχουν εις τήν λειτουργίαν κατά
αύτής αύταπάτης, νά παρουσιάσωμεν καί
τήν εκπομπήν ένός μόνον σημείου. Θά
τον απαραίτητον άριθμόν σημείων συνθέεϊχωμεν τότε ύπερογκώδεις συσκευάς,
σεως μιας καλής ποιότητος είκόνος καί τον
τόσον εις τον πομπόν όσον καί διά τον
άριθμόν τών εικόνων, ώστε νά μή γίνεται
δέκτην, ή δέ άγοραστική άξια των θά ήτο
άπό τον οφθαλμόν άντιληπτή ή άντικααπρόσιτος διά τούς πολλούς.
τάστασις έκάστης είκόνος.
Διά τούς άνωτέρω λόγους, ή άνάλυσις
Διά νά έπιτευχθή ή άπαιτουμένη τατής είκόνος, ή εκπομπή καί ή σύνθεσις των
χύτης έξερευνήσεως σημείων καί διαδο
σημείων εις εικόνα, γίνεται διαδοχικώς,
ώστε όλα αύτά νά άντιμετωπίζωνται δι’ χής εικόνων άνά δευτερόλεπτον, κατωρθώθη ή παραγωγή πολυπληθών φωτοένός άπλουστέρου συστήματος οργάνων.
κυττάρων, ύπερβαινόντων εις άριθμόν τών
Άνωτέρω έξητάσθη ή περίπτωσις μετασημείων εις τά όποια άναλύεται έκάστη
βιβάσεως φωτογραφιών ή σταθερών σχη
είκών. Τό όλον θέμα άντιμετωπίσθη έπιμάτων. Πώς όμως είναι δυνατή ή άνάτυχώς διά τοΰ έφευρεθέντος τό έτος 1933
λυσις καί μεταβίβασις κινουμένης είκόνος,
ύπό τοΰ ZW O RY K IN Είκονοσκοπίου.
προκειμένου περί τών συγχρόνων τηλεο
’Επειδή τό Είκονοσκόπιον τοϋ ZW O 
πτικών Σταθμών;
RYKIN καί ό άντίστοιχος καθοδικός σωΤό πρόβλημα, καίτοι περιπλέκεται,
λήν ή λυχνία είκόνος τοϋ Δέκτου συγκεν
έν τούτοις εύρίσκει τήν λύσιν του. Περι
τρώνουν τό περισσότερον ενδιαφέρον άπό
πλέκεται διότι εις τήν περίπτωσιν τής
πλευράς τεχνικής τής τηλεοράσεως, θά
σταθεράς είκόνος, ή άνάλυσις— μετάπροσπαθήσωμεν νά έξηγήσωμεν τήν λει
δοσις—σύνθεσις, δεν περιορίζεται άπό τον
τουργίαν τούτων, διά τής χρήσεως, όσον
χρόνον εις σημαντικόν βαθμόν. Προκει
είναι δυνατόν, όλιγωτέρων καί πλέον
μένου όμως περί μεταβαλλόμενης είκόνος
άπλουστευμένων τεχνικών όρων.
ή διαδικασία αύτή είναι άνάγκη νά γίνη εις
ταχύτατον ρυθμόν, ώστε νά έπιτευχθή
πλήρης έξερεύνησις—μετάδοσις καί σύνθεΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠΙΟΝ
σις έκάστης είκόνος, ή οποία θά διαφέρη
ελάχιστα άπό τήν αμέσως προηγουμένην
Τό ΕΙΚ Ο Ν Ο ΣΚ Ο Π ΙΟ Ν , όπως φαί
της. Μόνον διά τοΰ τρόπου τούτου ώς καί
νεται καί εις τό παρακείμενον σχήμα,
εις τον κινηματογράφον, θά εχωμεν παρα
άποτελεϊται άπό τά έξής κύρια μέρη:
γωγήν φυσιολογικώς κινουμένης είκόνος.
1. Τά φωτοηλεκτρικά κύτταρα.
Τό σημεΐον εις τό όποιον γίνεται έπο2. Τό πυροβόλον τών ήλεκτρονίων.
μένως ή έπέμβασις, είναι ό υπολογισμός
3. Ά π ό τά πηνία ή πλάκες άποκλίσεως.
τοϋ άναγκαίου χρόνου συμπληρώσεως τής
ό. Ά π ό ώρισμένα βοηθητικά ήλεκτρόάνωτέρω διαδικασίας, ώστε χάριν τοϋ
δια.
μεταισθήματος, ή αυταπάτη νά είναι τε
5. Ά π ό τό περίβλημα, τό όποιον περι
λεία.
κλείει όλα τά άνωτέρω έν κενώ
Ώ ς γνωστόν, εάν μία σειρά είκόνωη
άέρος.
ελάχιστα διαφερουσών μεταξύ των, προ
Δι’ έκαστον έκ τών άνωτέρω, δίδομεν
βληθούν διαδοχικώς προ ήμών, εις χρόνον
άνω τών 16 εικόνων άνά δευτερόλεπτον,
μίαν μικράν περιγραφήν, διά νά διευκο-
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ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ

VIDEO

ΠΥΡΟΒΟΛΟΝ

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
Τά φωτοκύτταρα περί τών όποιων
έγένετο λόγος προηγουμένως, είναι στοι
χειώδεις πυκνωταί, ελάχιστων διαστάσε
ων. Οί πυκνωταί αυτοί χρησιμοποιούν
κοινόν μονωτικόν έκ φύλλου μίκας και
τον ένα έκ τών οπλισμών ομοίως κοινόν,
έξ άλουμινίου. Ό έτερος οπλισμός είναι
ιδιαίτερος δι’ έκαστον πυκνωτήν καί
άποτελεϊται άπό άργυρον έπί τοϋ όποιου
έπικάθηται λεπτόν στρώμα Καισίου, τό ό
ποιον άποτελεΐ καί τήν φωτοευαίσθητον
ΰλην. Τά φωτοκύτταρα δημιουργούν μίαν
ένιαίαν επιφάνειαν έπίπεδον έν είδη μω
σαϊκού.

ΠΥΡΟΒΟΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ
Εις τήν βάσιν τοΰ Είκονοσκοπίου, ύπάρχει ένα ήλεκτρόδιον (κάθοδος), τό όποιον
όταν θερμανθή καταλλήλως, εξακοντίζει
ήλεκτρόνια διά μέσου τοϋ κενοϋ τοΰ είκο
νοσκοπίου, προς τήν έναντι αύτοϋ πλάκα
τών φωτοκυττάρων. Εις τήν πραγματι
κότητα, τά ήλεκτρόνια τά όποια άπελευθερώνει ή κάθοδος, έλκονται προς τήν
κατεύθυνσιν τής πλακός τών φωτόκυττάρων άπό τό ύψηλόν θετικόν δυναμικόν
τών παρεμβαλλομένων ήλεκτροδίων τών
άνόδων. Μία διάταξις κατορθώνει νά
συγκεντρώνη τά ήλεκτρόνια αύτά εις μίαν
πολύ λεπτήν δέσμην. Ά π ό τήν λεπτότητα
τής δέσμης αύτής, ή όποια άποτελεΐ τήν
φωτεινήν κηλίδα, έξαρτάται κατά πόσον
ή είκών μεταδίδεται μέ μεγάλην ή μικράν
εύκρίνειαν καί λεπτομέρειαν.
ΑΝΟΔΟΣ. Πρόκειται περί ένός ήλεκτροδίου άνωθεν τοϋ πυροβόλου. Τό ήλε
κτρόδιον αύτό φέρει ύψηλήν θετικήν τάσιν,
τοιαύτην ώστε νά έχη τήν δυνατότητα νά
προσελκύη τά ήλεκτρόνια τά όποια άπελευθερώνει ή πλάκα τών φωτοκυττάρων.
Παρόμοια ήλεκτρόδια, πλησιέστερον προς
τό πυροβόλον, ύπάρχουν κατά μήκος τής
διαδρομής τής ήλεκτρονικής δέσμης καί
άποσκοποϋν εις τήν έπιτάχυνσιν τών
ήλεκτρονίων τής δέσμης ταύτης.

ΠΗΝΙΑ ”Η ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΣ

Α Ν Ο Δ Ο Ι

ΟΠΤΙΚΟ Ι

λυνθή ή κατανόησις τής λειτουργίας τοϋ
Είκονοσκοπίου.

Τά πηνία άποκλίσεως ή πλάκες,
άναλόγως πρός τό έφαρμοζόμενον σύ
στημα—ήλεκτροστατικόν ή μαγνητικόν—
εύρίσκονται κατά μήκος τής διαδρομής
τής ήλεκτρονικής δέσμης καί άμέσως μ,ετά
τό σύστημα διά τοϋ όποιου κατορθοϋται
ή συγκέντρωσις τών ήλεκτρονίων εις
λεπτήν δέσμην. Προορισμός των είναι
νά κατευθύνουν τήν ήλεκτρονικήν δέσμην
άπό άριστερά πρός τά δεξιά καί άπό τά
άνω πρός τά κάτω καί νά έπαναφέρουν
ταύτην εις τήν άρχήν, ώστε νά έπιτυγχάνεται ή «Σ Α ΡΩ Σ ΙΣ ».
'Ό λα τά άνωτέρω έξαρτήματα, μετά
τών κυκλωμάτων των, είναι έγκλωβισμένα έντός θαλάμου άπό τόν όποιον
έχει άφαιρεθή τελείως ό άήρ, διά νά άποφευχθή ή σύγκρουσις τών ήλεκτρονίων
μετά τών σωματιδίων αύτοϋ.
Τό Είκονοσκόπιον, συμπληρώνει ένας
φακός, όμοιος πρός έκεϊνον τών φωτο
γραφικών μηχανών, ό όποιος έστιάζει
τήν πρός έκπομπήν εικόνα έπί τής πλα
κός τών φωτοκυττάρων.
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Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ του 1975 ώς «έτους

Συγκοινωνίας» φέρει στήν έπικαιρότητα τά πρώτα μέτρα πού έλήφθησαν προ 140 έτών γιά τή συγκοι
νωνία στή χώρα μας καί γιά τήν
άστυνόμευσι τών εθνικών οδών.
Έ τσ ι ή 'Υπηρεσία Τροχαίας Κινήσεως, δπως τήν όνομάζομε σή
μερα, άνετέθη στή Χωροφυλακή,
μέ τήν ύποτυπώδη φυσικά, μορφή
πού οί τότε συνθήκες έπέβαλαν, μέ
σχετική διάταξι τοϋ Εσωτερικού
Κανονισμού τού Σώματος, ό όποιος
έδημοσιεύθη στις 17 Μαΐου 1835
καί ώριζε δτι : «Ένωμοτίαι τής Χω
ροφυλακής έχουν καθήκον νά έκτελούν τήν 'Αστυνομίαν εις τούς
μεγάλους δρόμους, νά διατηρούν
έλευθέραν τήν κοινωνίαν (συγκοι
νωνίαν) καί τάς διόδους καί νά άναφέρουν έπί τούτω δλας τάς παρα
βάσεις εις τάς άρμοδίας άρχάς. Καί
περαιτέρω: 'Υποχρεώνουν τούς όδηγούς τών έζευγμένων άμαξών ή
άλλων ζευγών, καθώς καί τούς οδη
γούς τών φορτηγών νά μένουν πλη
σίον αύτών, δταν εύρίσκωνται εις
δημοσίας οδούς ή πλατείας, συλ
λαμβάνουν καί οδηγούν έμπροσθεν
τού δημογέροντος ή τού βοηθού
του τούς παρεμποδίζοντας όποιανΕίδυλλιακή εικόνα τής ’Αθήνας στις άρχες του 20οϋ αίώνος. 'Η οδός Πανεπιστη
μίου είναι μια ήσυχη λεωφόρος μέ αραιούς
διαβάτες καί έλάχιστα τροχοφόρα (πΐναξ
έποχής).

170

δήποτε δημοσίαν δίοδον. Συλλαμ
βάνουν εκείνους οί όποιοι, άλλογίστως ή άπροσέκτως τρέχοντες
έφιπποι ή μέ άμαξας ή καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον, πληγώσουν
κανένα ή προξενήσουν όποιαδήποτε ζημίαν εις δημοσίας οδούς ή άλ
λα κοινά μέρη. ’Εξασφαλίζουν τήν
εσωτερικήν κοινωνίαν τοϋ Βασι
λείου, ώστε νά ήμποροϋν όλοι οί
έμποροι, τεχνΐται καί λοιποί οδοι
πόροι νά διαβαίνουν ασφαλώς».
’Αργότερα, έλήφθησαν, μέ ειδικά
διατάγματα, άλλα μέτρα γιά τήν
έξασφάλισιν έλευθέρας συγκοινω
νίας εις τούς δημοσίους δρόμους.
“Ετσι, στις 1 Δεκεμβρίου 1836, μέ
διάταγμα «περί έπιτηρήσεως των
δημοσίων οδών» ώρίζοντο τά έξης:
«Αί οδοί εύρίσκονται υπό τήν έπιτήρησιν τής Χωροφυλακής καί τών
δημοτικών υπαλλήλων, εις τούς
όποιους άνήκει τό δικαίωμα νά
κρατούν καί νά καταμηνύουν τούς
παραβάτας εις τήν άνήκουσαν αρ
χήν. Χρεωστοΰν δέ καί οί ίδιώται
νά καταμηνύουν τά τοιαϋτα πταί
σματα».
«Τά παραπάτια (πεζρδρόμια) είναι
προσδιορισμένα διά τούς πεζούς,
τό δέ μέσον τών μεγάλων οδών διά
τήν διάβασιν τών ζώων καί τών άμαξών. Επομένως άπαγορεύεται
τό νά πηγαίνη τις έφιππος μέ άμάξας καί μέ χειραμάξας ή νά διέρ
χεται εις τά παραπάτια ή νά περνά
έκεΐθεν ζώα. 'Ωσαύτως καί εις τούς
πεζούς έμποδίζεται τό νά κατέρχωνται εις τούς χάνδακας τής όδοϋ.
Αί καθ’ οδόν άπαντώμεναι άμαξαι
χρεωστοΰν νά παραμερίζωσιν άμοιβαίως πρός τό άριστερόν μέρος τής
όδοϋ, ώστε νά διαβαίνωσι πάντοτε
δεξιά ή μία τής άλλης. Οί παραβάται τοϋ ανωτέρω άρθρου ύπόκεινται εις πρόστιμον είκοσι δραχμών
τό πολύ. "Εκαστος όμως παραβάτης
έκτος τοϋ προστίμου, είναι ύπόχρεος νά διορθώση καί τάς βλάβας
ή νά πληρώση τήν άνάλογον άποζημίωσιν. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν
ό καταδικασθείς δέν έχει τά άναγκαϊα μέσα διά νά πληρώση τήν
άποζημίωσιν καί τό πρόστιμον,
κρατείται διά νά έργασθή είς τήν
διόρθωσιν τών οδών τόσας ήμέρας,
όσαι άπαιτοϋνται διά νά πληρώση
τό διττόν τοϋτο χρέος του, άναλόγως τοϋ τρέχοντος ήμερομισθίου..».
’Αλλά ή άπροθυμία τών οδηγών
τών τροχοφόρων νά συμμορφοΰνται
πρός τις διατάξεις τών κανονισμών
αύτών, ύπεχρέωσε τό Κράτος νά
λάβη καί τά άκόλουθα μέτρα, μέ

διάταγμα τής 12 Ιανουάριου 1837 :
«'Οσάκις έπί τών δημοσίων ο
δών, είτε έντός τών πόλεων, είτε
έπί τών κατασκευασθέντων μεγά
λων δρόμων συναντώνται άμαξαι,
έφιπποι κλπ. οφείλει έκαστος νά
ύποχωρή είς τά δεξιά, διά νά μένη
ούτως ή δίοδος έλευθέρα από άμφότερα τά διαβαίνοντα μέρη. "Οταν
οί καθ’ οδόν άπαντώμενοι ταχυδρό
μοι σαλπίζουν τόν τής ύποχωρήσεως σαλπισμόν, όλοι οί καθ’ οδόν
χρεωστοΰν νά ύποχωροΰν καί νά
περνούν είς τά δεξιά τών ταχυδρο
μικών άμαξών ή Ιππων. Είς τήν ύποχρέωσιν αυτήν ύπόκεινται όταν
τό Ταχυδρομεΐον φθάνη άμαξαν
τρέχουσαν έμπροσθεν ή έφιππος
κλπ. καί θέλει νά περάση έμπρός.
Οί παραβάται τιμωρούνται μέ
πρόστιμον πέντε δραχμών, πρός
όφελος τών ταχυδρομικών ταμείων.
Έ ν περιπτώσει παραβάσεως ή καταμήνυσις γίνεται άπό μέρους τοϋ
ήνιόχου καί ταχυδρόμου πρός τόν
άρμόδιον δήμαρχον, διά νά ένεργηθή παρ’ αύτοϋ ή άνήκουσα καταδίωξις ενώπιον τοϋ Είρηνοδίκου».
Καί αύτά μέν ώς πρός τις διατά
ξεις περί οδικής κυκλοφορίας. Γιά
νά σχηματίση όμως ό αναγνώστης
μιά ιδέα τής καταστάσεως τής χώρας
άπό άπόψεως οδικών συγκοινω
νιών, κατά τούς χρόνους έκείνους,
θά πρέπει νά έχη ύπ’ όψιν ότι ή κα
τασκευή δημοσίων οδών άρχισε τό
1834 καί ότι, μέχρι τό 1868 είχαν
κατασκευασθή έθνικοί δρόμοι μή
κους τριακοσίων μόνον χιλιομέ
τρων, γιά τή συντήρησι τών όποιων

’Αξιωματικοί καί άνδρες της Ελληνι
κής Χωρ]κής έξω άπό τόν στρατώνα τους
στην ’Αθήνα περί τά τέλη τοϋ 19ου αίώνος.
Τό άλογο κυριαρχούσε στις μετακινήσεις
καί ή έφιππος Χωροφυλακή ήταν επίλεκτο
τμήμα τοϋ Σώματος (πίναξ έποχής).

διετίθετο ύπό τοϋ Κράτους πίστωσις 300.000 δραχμών έτησίως.
’Αθηναϊκή έφημερίς δίδει, κατά
τά μέσα τοϋ 1869, τήν άκόλουθη ει
κόνα τής συγκοινωνιακής άθλιότητος τής χώρας :
«"Ιπποι καί ήμίονοι—γράφει ή
«Άθηνά» — μεταφέρουν τούς έπιβάτας άπό τόπου είς τόπον καί άπό
έπαρχίας είς έπαρχίαν. 'Αμαξιταί
οδοί όλίγισται υπάρχουν, άλλά καί
αύταί μόνον είς τά πέριξ τής Πρωτευούσης καί τών μεγαλυτέρων πό
λεων. 'Η μεταφορά σάκκων αλεύ
ρων άπό Λεβαδείας είς Πειραιά α
παιτεί πολύ περισσοτέρων δαπάνην
άπό εκείνην τής μεταφοράς αύ
τών άπό 'Οδησσού είς ’Αθή
νας. Μυριάδας λίτρων έξαιρέτου οίνου άπόλυνται ή φθεί
ρονται κατ’ έτος, ένεκα τής έλλείψεως εύκολου μεταφοράς. Διότι
οί κύριοι προτιμώσι ή νά πωλήσωσιν αύτόν έπιτοπίως άντί δύο λε
πτών τήν λίτραν, ώς συνέβη κατά
τήν προτελευταίαν συγκομιδήν τοϋ
οίνου είς τήν Πελοπόννησον ή νά
άφίσωσι τάς άμπέλους άτρυγήτους,
παρά νά έκτεθώσιν είς δαπάνας με
ταφοράς έπιζημίους καί νά άφεθώσιν είς τήν διάθεσιν τών ληστών....
’Εάν ή Ελλάς έφρόντιζε νά διαθέση
τά πρός καταστροφήν τής ληστείας
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δαπανόμενα χρήματα προς κατα
σκευήν σιδηροδρόμου περισφίγγοντος τά μεθόρια αύτής, πρό πολλοϋ ή ληστεία θά είχεν έκλείψει, ή
δέ γεωργία καί τό έμπόριον θά προή
γοντο διά τής εύκολου μεταφοράς
των προϊόντων . . . .»
Ά ς σημειωθή, έξ άλλου, ότι μέ
χρι τής λειτουργίας τοϋ σιδηρο
δρόμου ’Αθηνών - Πειραιώς (τόν
Φεβρουάριον τοϋ 1869) ή συγκοι
νωνία τών δύο πόλεων έξυπηρετεϊτο μέ άμαξες, έπί τή βάσει τής άπό
7 Δεκεμβρίου 1835 συμβάσεως μετά
τοϋ Βαυαροϋ Στρόγκ. Καί ότι ή άμαξιτή οδός πού συνέδεε τήν πρω
τεύουσα μέ τό έπίνειόν της κατεσκευάσθη τό 1835.
Ό άριθμός τών άμαξών πού έκτελοϋσαν τή συγκοινωνία αύτή ή
ταν περιορισμένος καί γι’ αύτό διετίθεντο έπικουρικώς καί άλογα γιά
τήν έξυπηρέτησι εκείνων πού έπιθυμοϋσαν νά κάμουν τή διαδρομή
έφιπποι. Κατά τό τέλος τοϋ 1836,
όπως γράφει ή έφημερίς «Ε λληνι
κός Ταχυδρόμος» ό άριθμός τών

Μιά ιστορική φωτογραφία. Ό πρώτος
"Ελλην Τροχονόμος Χωρ]λαξ ρυθμίζει τήν
κυκλοφορία στά Χαυτεΐα τόίν ’Αθηνών
(1910) μέ αύτό τό ιδιότυπο φορητό έπινοημα. Στην Αθήνα δειλά - δειλά κάνουν
την εποχή έκείνη τήν έμφάνισί τους τά
πρώτα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα.
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Ή ’Αθήνα τών μέσων τοϋ περασμένου
αϊώνος. Μικρή ειδυλλιακή πρωτεύουσα τοϋ
νεοσύστατου Έλληνικοΰ Κράτους χτισμέ
νη γύρω άπό τόν λόφο της Άκροπόλεως.
Πόσα άλλαξαν άπό τότε ! !

άμαξών πού έκτελοϋσαν τή συγκοι
νωνία ’Αθηνών - Πειραιώς, έφθασε
τις 500. Καί προσθέτει ότι «διατί
θενται καί μικρά τινα «παμφορεϊα»
διά τήν μεταφοράν επιβατών καί
εμπορευμάτων. Ά μαξαν 5 θέσεων
διαθέτει καί τό Γενικόν Ταχυδρομεΐον διά τήν μεταφοράν τής άλληλογραφίας».
Χαριτωμένη είναι καί ή άκόλουθη αγγελία πού δημοσιεύει ή ’Αθη
ναϊκή έφημερίς «Σωτήρ» στό φύλλο
τής 22 Δεκεμβρίου 1835. «Μέ εύχαρίστησίν μας - γράφει ό «Σωτήρ» άναγγέλλομεν ότι διά τήν ευκολίαν
τής μεταξύ τών ’Αθηνών καί τοϋ
Πειραιώς συγκοινωνίας, έσυστήθη
κατάστημα είς τόν Πειραιά άπό
τούς κ.κ. Β. Πιτσόλην καί Σια. Ό
σκοπός αύτοϋ είναι νά παραλαμβάνη καί νά διευθύνη κατά τήν επι
γραφήν, όλας τάς πραγματείας κλπ.
μέ τόν ταχύτερον, άσφαλέστερον
καί οίκονομικώτερον τρόπον. Ό στις τών κατοίκων ’Αθηνών επιθυ
μεί νά παραδώση ή νά παραλάβη τι
άπό τό κατάστημα τοϋτο, άς διευθύ
νεται είς τόν κ. Φιλαλήθη, είς τόν
δρόμον τής ’Αγοράς άριθ. 41».
Θά πρέπει επίσης νά σημειωθή
ότι έπεκράτει δυσπιστία ως πρός
τήν χρησιμότητα, τήν άσφάλειαν
καί τήν ώφελιμότητα τοϋ σιδηρο
δρόμου, τήν όποια δυσπιστία ηΰξανε ή σφοδρά πολεμική τών θιγομένων άπό τή λειτουργία τοϋ συγκοινωνιακοϋ αύτοϋ μέσου άγωγιατών,
χανιτζήδων κ.λ.π. Ένώ άπό πολ
λούς πλουσίους έθεωρεΐτο, άντιοικονομική.
Τό άκόλουθο άνέκδοτο είναι χα
ρακτηριστικό τής νοοτροπίας αυ
τής τών εύπορων ’Αθηναίων.
Ό γνωστός τραπεζίτης Σερπιέρης, προκειμένου νά διαθέση κεφά
λαια στήν Εταιρεία τοϋ Σιδηρο
δρόμου ’Αθηνών - Πειραιώς (ατμη
λάτου κατά τά πρώτα χρόνια τής
λειτουργίας του) θέλησε νά βεβαιωθή γιά τό επικερδές τής έπιχειρήσεως. Καί στεκόταν έπί πολλές ώ
ρες καθημερινώς στό μέσον περί
που τής διαδρομής γιά νά μετρά τά
άμάξια πού περνούσαν καθώς καί
τούς έπιβαίνοντας αυτών. Καί τελικώς κατέληξε στό συμπέρασμα
ό τ ι— ή έπιχείρησις ήτο άσύμφορη.
’Αλλά γιά τό ενδιαφέρον θέμα
τής ίδρύσεως καί λειτουργίας σι
δηροδρόμων στή χώρα μας καί τών
συγκοινωνιών γενικά, ίσως μάς δοθή εύκαιρία νά άσχοληθοΰμε σέ
άλλο φύλλο τής «Έπιθεωρήσεως
Χωροφυλακής».

ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ώμιλήσαμεγιά τήν παραποίησι τής είκόνος τοϋ
Χρίστου πού προέρχεται άπό τό χώρο των
διαφόρων αιρέσεων καί πού τήν υπηρετούν
£να σωρό ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται.
«Οί γάρ τοιοϋτοι ψευδαπόστολοι, έργάται
δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις άποστόλους Χριστού» κατά τον Παύλον (Β' Κορ.
ιά 13).
Σήμερα μάς δίδεται ή εύκαιρία νά κάνωμε ένα ακόμη βήμα στήν έρευνα γύρω
άπό τϊς αλλοιώσεις τής είκόνος τού Χρι
στού. Παραχαράκται τού Χριστιανισμού
βρίσκονται ή τοποθετούν τον έαυτόν τους
μέσα στούς κόλπους τής ’Εκκλησίας. Ε ί
ναι οί άνθρωποι πού έχουν τήν δύναμι νά
προκαλοϋν εντυπωσιακά φαινόμενα σέ
τρίτους ή καί στον ίδιο τον έαυτό τους.
«Έχουν τή δύναμι», άλλ’ αυτή ή δύναμις
δεν είναι τής προς Θεόν Πίστεως πού θαυ
ματουργεί, όταν καί όπου ύπάρχει. Δέν
έχει καμμιά σχέσι μέ τό ’Όνομα τού Χρι
στού, «τό υπέρ παν ’Όνομα», προ τού
οποίου «παν γόνυ κάμψη έπουρανίων καί
έπιγείων καί καταχθονίων» (Φιλιπ. β',
10). Δέν είναι ή δύναμις τού ’Ιησού Χρι
στού. «Έχουν τήν δύναμι», άλλ’ αύτή ή
δύναμις δέν είναι καν δική τους. Δέν μπο
ρούν νά τήν διαθέτουν όπως καί όπου θέ
λουν. Απλώς είναι τυφλά καί άβουλα όρ
γανα αύτής τής δυνάμεως διά μέσου τών
οποίων ή ξένη άπ’ αυτούς δύναμις κάνει
απτή τήν παρουσία της. «Έχουν τήν δύναμι». ’Αλλά τίνος λοιπόν είναι αύτή ή
δύναμις ; Είναι ή δύναμις τών δαιμόνιων,
ή οποία καί κάνει τήν έμφάνισί της ώς
δύναμις Θεού γιά νά παραπλανά τούς αν
θρώπους.
Παραχαράκται συνεπώς τοϋ Χριστια
νισμού είναι όλοι έκεϊνοι οί Έξορκισταί,
οί Μάγοι, οί Πνευματισταί, οί Όραματισταί καί οί Όραματίστριες, πού ένεργοΰν
έντυπωσιακά φαινόμενα ενώπιον τών άνθρώπων. Γιά νά έπιτύχουν τού σκοπού
των χρησιμοποιούν προσευχές, εικόνες, θυ
μίαμα καί άλλα είδη της χριστιανικής λα
τρείας καί δίδουν τήν έντύπωσιν, δτι έν
όνόματι ’Ιησού Χριστού έπιτελοΰν τό έρ
γο τους. Ή παραχάραξις καί ή άπάτη έγ
κειται εδώ άκριβώς, στο γεγονός ότι ενερ
γούν έν όνόματι καί έν δυνάμει τών δαιμό
νιων, κατορθώνουν δμως νά δίδουν τήν έντύπωσι τού θρησκευομένου καί πιστού άνθρώπου. Στήν περίπτωσι αύτών τών άνθρώπων ισχύει ό λόγος τού Κυρίου, πού
διέσωσε ό Εύαγγελιστής Μάρκος. «Βλέ
πετε μή τις ύμάς πλανήση. Πολλοί γάρ
έλεύσονται έπί τώ όνόματι μου λέγοντες
ότι έγώ είμι, καί πολλούς πλανήσουσι»
(Κεφ. ιγ' 6).
Τήν άποκάλυψι αυτού τοϋ είδους τών
παραχαρακτών μάς τήν προσφέρει ή άγ.
Γραφή. Ό Ά π . Παύλος όμιλεϊ γιά τις μεμεταμορφώσεις καί τίς μεταμφιέσεις τού
άρχιεργάτη τού ψεύδους καί πρώτου άπατεώνος, τού Διαβόλου, ό όποιος στον κήπο
τής Έδέμ μεταμορφώθηκε σέ φίδι γιά
πρώτη φορά καί κατώρθωσε νά παρασύρη
έξω άπό 'τήν αγκάλη τού Θεού τον πρώτο
άνθρωπο, έκτοτε δέ πραγματοποιεί άλλεπάλληλες μεταμορφώσεις γιά νά έπιτυγχάνη πάντοτε τόν ίδιο άντικειμενικά σκοπό,

τήν παραπλάνησι τοϋ άνθρώπου. ’Αλλά τό
θράσος πού έχει δέν τόν έμποδίζει νά με
τασχηματίζεται άκόμη καί σέ άγγελο φω
τός. Νά τί λέγει ό Ά π. Παύλος στήν προ
κειμένη περίπτωσι : «αύτός γάρ ό σατα
νάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός».
Καί προσθέτει «ού μέγα ούν εί καί οί διά
κονοι αύτοϋ μετασχηματίζονται ώς διάκο
νοι δικαιοσύνης» (Β' Κορ. ια' 14—15).
Μιά καταπληκτική περίπτωσις τέτοιας
μεταμορφώσεως καί άπάτης έχομε άποθησαυρισμένη μέσα στις Πράξεις τών Α 
ποστόλων. Πρόκειται γιά μιά δαιμονισμέ
νη κοπέλλα, τήν όποιαν συνήντησαν ό Παύ
λος καί ό Σίλας καθώς είσήλθαν στήν πόλι
τών Φιλίππων. Είναι γνωστή ώς ή μαντευο
μένη τών Φιλίππων. ’Ό χι μόνον δέν έκανε
κάτι πού νά άντίκειται έξωτερικά στό έργο
ή τό θέλημα τοϋ Θεού, αλλά άντιθέτως
υπήρξε καί διαπρύσιος κήρυξ τών δύο Α 
ποστόλων. «Ούτοι οί άνθρωποι, έλεγε περί
αύτών, δούλοι τοϋ Θεού τοϋ ύψίστου είσίν,
οϊτινες καταγγέλλουσιν ήμϊν οδόν σωτη
ρίας». Καί μάλιστα καθώς σημειώνει ό
Λουκάς «τούτο δέ έποίει έπί πολλάς ήμέρας» (Πράξ. ιστ', 16—19).

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΛΕΝΗ
Ταγμ)ρχου—Ίεροκήρυκος Χωρ)κής
Είναι τόσο άπατηλή καί φαίνεται τόσο
αξιόπιστη μιά τέτοια παραχάραξις τού
ονόματος τού Χριστού καί τής δυνάμεως
πού άπορρέει άπό τήν προς Αύτόν πίστιν,
ώστε καί πεπειραμένοι άκόμη χριστιανοί
δυσκολεύονται νά τήν άντιληφθοΰν. Στήν
έποχή μας είχαμε - καί άκόμη ύπάρχει —
μιά τέτοια περίπτωσις πού άνεστάτωσε
έδώ καί 3 - 4 χρόνια πριν τήν Αθηναϊκή
Κοινωνίαν. Μιά γυναίκα ίσχυρίζετο δτι
ώραματίζετο τόν Ίησοϋν Χριστόν καί ώμίλει μαζί Του. Γιά πιστοποίησι αύτής
τής συνομιλίας ό Κύριος, καθώς έκείνη
ίσχυρίζετο, άφηνε πάνω στό σώμα της
κάθε φορά τά σημάδια τής διαβάσεώς Του
έμφανή πάνω στό σαρκίο της, καί μάλιστα
σέ μέρος άπό έκεϊνα πού ή γυναικεία αι
δημοσύνη δέν άφήνει άκάλυπτο. Πράγματι
δέ ύπήρχαν πάνω της τέτοια σημάδια, τά
όποια διετηροϋντο έπί τινας ώρας μετά
τήν «φανέρωσιν» τοϋ Χριστού καί έπειτα
διελύοντο. Ή γυναίκα αύτή προσηύχετο,

έκανε κηρύγματα, είχε γεμάτο τό σπίτι της
άπό εικόνες, έδιδε τήν έντύπωσι άγίας.
Δέν χρειάσθηκε μάλιστα παρά λίγος και
ρός γιά νά γίνη γνωστή καί ώς «ή άγια»
τοϋ Αθηναϊκού προαστίου. Πολλοί ευ
σεβείς άνθρωποι έτρεχαν στό σπίτι της γιά
νά γνωρίσουν αύτήν τήν σύγχρονη «αγίαν»
καί μέ έγκληματικήν άφέλειαν έπίστευαν
τά δσα έκείνη διηγείτο περί τού έαυτοϋ της.
Μάλιστα δέ αύτή ή «άγια» έσπευδε μέ
πληθωρικήν φιληδονίαν νά άποκαλύπτη
τό στήθος της, δπου ήσαν τά σημάδια, γιά
νά πεισθοϋν οί θαυμασταί της περί τής δή
θεν δυνάμεως τοϋ Θεοΰ (!) καί νά προ
σκυνήσουν τήν «άγιωσύνη της».
Τώρα κανείς δέν όμιλεϊ γ ι’ αύτήν. ΟΙ
«πιστοί» της συνεχίζουν βεβαίως νά τήν λα
τρεύουν.Ή κοινωνία δμως έπαυσε νά ένδιαρεται γ ι’ αύτήν. Ή ιδιωτική της ζωή ήταν
κάθε άλλο παρά άντάξια μιάς άγίας. Παρά
ταϋτα ή έμφάνισίς της άποτελεΐ μιά τυπική
περίπτωσι παραχαράξεως τής χριστιανι
κής ύποθέσεως. Ό Διάβολος ένεργοΰσε
πάνω της καί παρουσίαζε τά έργα του ώς
έργα πίστεως καί δυνάμεως ’Ιησού Χρι
στού.

Τήν ίδια παραχάραξι τοϋ Χριστιανισμού
καί τήν ίδια άπάτη εις βάρος τής χριστια
νικής πίστεως έχομε καί στήν περίπτωσι
τών μάγων.
Τό 1970 άπό τό Τριμελές Πλημμελειο
δικείο τών Αθηνών καταδικάσθηκε σέ 5
μήνες φυλακή γιά μαγγανεία ή Στ. X.
Κατά τήν διάρκειαν "τής δίκης ένας μάρτυς
περιέγραψε τό σκηνικό τής μαγικής ιερο
τελεστίας ώς έξής : ««Έμπαινε ή κατηγο
ρουμένη σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο πού είχε
διακοσμηθή μέ εικόνες. Ξάπλωνε σ’ ένα
κρεββάτι, τοποθετούσε στό στήθος της ένα
σταυρό καί έβγαζε άναρθρες κραυγές, τίς
όποιες άποκρυπτογραφούσε ή άδελφή της.
«Τώρα κατεβαίνει τό πνεύμα τού Μεγαλειοτάτου (έννοϋσε τού Θεού) έλεγε, ένώ
παράλληλα τά κεριά, τό λιβάνι, οί εικόνες,
οί θόρυβοι δημιουργούσαν μιά άτμόσφαιρα
δέους καί πολλές φορές φρίκης» (βλ. ’Επί
καιρα - Ρεπορτάζ Σοφίας Μαλτέζου).

Φίλε άναγνώστα,
Παν δ,τι λάμπει δέν είναι χρυσός, λέγει
μιά παροιμία. Καί κατ’ άκολουθίαν. παν
δ,τι έμφανίζεται έν όνόματι τού Χριστού
δέν είναι πάντοτε ό Χριστός. Τά σημ:ΐα
καί τέρατα πού οί παραχαράκται τού Χρι
στιανισμού έμφανίζουν ένώπιόν μας δέν
είναι «έν δυνάμει» ’Ιησού Χριστού. Είναι
προϊόν άπάτης. Ό άρχιεργάτης τού ψεύ
δους καί τής άπάτης, ό Διάβολος, χρησι
μοποιεί όργανα καί μεθόδους άπατηλάς,
γιά νά μάς ξεγελάση καί νά μάς άπομακρύνη άπό τήν πηγήν τής σωτηρίας, τόν
Χριστόν. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Ό
κίνδυνος είναι μεγάλος. Κάθε φορά πού
έχομε κάποια άμφιβολία άς σπεύσωμε νά
έρωτήσωμε άνθρώπους πού θά μπορέσουν
νά μάς βοηθήσουν. Οί παραχαράκται τοϋ
Χριστιανισμού βρίσκονται άνάμεσά μας,
έμφανίζονται καί αύτοί έν όνόματι τού
’Ιησού Χριστού καί έπιτελοΰν σημεία καί
τέρατα, άλλ’ έν δυνάμει Διαβόλου. Ά λλοίμονον έάν γίνωμε θύματά των.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
'
ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑ·
ΝΑΡΧΑΙΗ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ
^ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
^
'
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τής Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς!....» . Ή προμετωπίδα αύτή
τοϋ κειμένου μας, ας μή θεωρηθή δτι αντιπροσω
πεύει τον έντεχνα σχεδιασμένο δημοσιογραφικό
τίτλο, άλλα τήν συντομογραφία ενός μεγάλου
τίτλου τιμής γιά τήν Χωροφυλακή , άφοϋ άστυνομεύει σέ μιά άπό τίς περισσότερο ιστορικές
περιοχές τής Χώρας μας : Στήν ’Ήπειρο . .. ’Εκεί
όπου 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 Ε υεργετώ ν........
Τό δίπτυχο ((’Ήπειρος — Χωροφυλακή» άποτελεϊ έπίσης καί τήν συντομογραφία ένός μεγάλου
ιστορικού συμπεράσματος πού προκύπτει άπό
τούς κατά καιρούς κοινούς άγώνες τοϋ Σώματος
καί τού γενναίου ’Ηπειρωτικού λαού έναντίον
ξένων καί ξενοδούλων έχθρών τής Πατρίδος μας.
"Οταν στις 21 Φεβρουάριου 1913 πρώτη ή Χωρο
φυλακή μαζί μέ τρεις ίλες ιππικού έμπαινε θριαμ
βευτικά στήν άπελευθερωμένη πόλι των Ίω αν—
νίνω ν, είχαν προηγηθή ή ιστορική μάχη τού
Γριμπόβου, ή δρασις τού ήρωϊκού Ταγματάρχου
Χωροφυλακής Σπυρομήλιου στό έσωτερικό τής
κατεχομένης άκόμη ’Ηπείρου, καί οΐ σκληροί
άγώνες έναντίον τού Τουρκοαλβανικοΰ ένόπλου
στοιχείου, άπό τά άνταρτικά Σώματα τού 'Υπο
μοιράρχου Καρύδη καί ’Ανθυπομοιράρχου Βασι
λείου .
Ή πρώτη έπομένως «έγκατάστασις» τής Χω
ροφυλακής στήν Ή πειρο 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 τοϋ Ή πειρώτη ,
καί έκεϊνος μέ φλογερό πατριωτισμό στό πλευρό
τής Χωροφυλακής. Ή Ισ τορ ία , ό άδέκαστος
αύτός κριτής τών αιώνων , έχει καταγράψεί πολ
λούς καί λαμπρούς κοινούς άγώνες Χωροφυλακής
καί ’Ηπειρωτικού λαού. ’Αγώνες «ύπέρ πάντων»
οί όποιοι έδραίωσαν τήν ’Εθνική κυριαρχία καί
άσφάλεια σ’ ένα τόπο, πού υπήρξε ή πανάρχαιη
κοιτίδα τοϋ Ε λλη νισ μ ού .
Ύ στερα άπό όλα τά άδιάσειστα αύτά Ιστορικά
δεδομένα, πώς νά μή αισθάνεται σήμερα ύπερηφάνεια ή Χωροφυλακή γιά τήν Ή πειρο καί ή
Ή πειρος γιά τήν Χωροφυλακή ;

Η ΚΟΝΙΤΣΑ είναι αμφιθεατρικά χτι
σμένη στις πλαγιές τής Τύμφης. Στά πό
δια της κυλάει ό Α ώ ος, ένω ολόγυρα
κρέμονται σκαρφαλωμένα έδώ καί έκεϊ
πανέμορφα χο^ριά. Ή πόλις, στο χρονικό
διάστημα 1940 - 1948, δοκιμάστηκε σκλη
ρά άπό τις Ιταλικές καί τις συμμοριακές
επιθέσεις. Τό επιβλητικό Στρατιωτικό
Νεκροταφείο της, όπου φυλάσσονται τά
οστά όλων των πεσόντων στις μάχες τοϋ
Γράμμου, είναι ένας τόπος Πανελληνίου
προσκυνήματος. Έ δώ κάθε φορά έρχον
ται άπό όλα τά διαμερίσματα τής Ε π ι 
κράτειας εκατοντάδες άνθρωποι για νά
άποτίσουν φόρο τιμής σ’ αύτούς πού έπε
σαν γιά νά σταθή ή Ελλάδα ελεύθερη στο
πανάρχαιο λίκνο της. Μεγάλη υπήρξε καί
ή συμβολή τής Χωροφυλακής γιά τήν άποκατάστασι τής Εθνικής κυριαρχίας στην
μαρτυρική αυτή πόλι. ’Από τούς κατά
καιρούς άγώνες της, ιστορική έχει μείνει
ή δράσις στήν περιοχή αύτή τοϋ 24ου
Τάγματος Χωροφυλακής. Τον ’Ιανουά
ριο τοϋ 48, όταν ή Κόνιτσα περισφιγγόταν άσφυκτικά άπό ισχυρές συμμοριακές
δυνάμεις, έπραγματοποίησε μιά επική
προέλασι άπό τό Καλπάκι, καί μπήκε
πρώτο άπό όλα τά άλλα ’Εθνικά τμήματα
στήν πολιορκημένη πόλι. Ή Κόνιτσα,
είναι έδρα ’Αστυνομικού Τμήματος πού
άστυνομεύει - μαζί μέ 5 Σταθμούς Χωρο
φυλακής - ένα Δήμο, 24 Κοινόήτητες, καί
7 συνοικισμούς. Τό μεγαλύτερο μέρος
τής εδαφικής δικαιοδοσίας του, άντιστοιχεϊ στο συγκρότημα τής Πίνδου. Τό πο
λυδαίδαλο έκεϊνο ορεινό σύμπλεγμα μέ τις
άτέλειωτες πριονωτές ράχες, πού πλάθει
τήν σπονδυλική στήλη τής Ελληνικής
Χερσονήσου. Τά χωριά έδώ βρίσκονται
σέ μεγάλες άποστάσεις άπό τήν έδρα τών
Σταθμών καί άσύγκριτα μεγαλύτερες άπό
τήν έδρα τοϋ Τμήματος. ’Αρκεί νά σημειωθή ότι ό Σταθμός τοϋ Διστράτου
άπέχει 52 χιλιόμετρα άπό τήν Κόνιτσα,
ένω οι άποστάσεις άλλων χωριών πού
υπάγονται άπ’ εύθείας σ’ αύτήν, ύπερβαίνουν τά 20 χιλιόμετρα. "Οπως οί Π άδες (32), Παληοσέλι (28), Ελεύθερον
(22, κ.λ.π. Καί άνάμεσα σ’ δλατάχωριά πα
ρεμβάλλονται άγρια βουνά καί φαράγγια.
'Όταν ή Πίνδος σαρώνεται τον χει
μώνα άπό τά μανιασμένα στοιχεία τής
φύσεως, τότε, ή επικοινωνία μεταξύ τους
γίνεται άπό δύσκολη μέχρι άκατόρθωτη.
Οί δρόμοι σέ πολλά σημεία γίνονται άδιάβατοι άπό τό χιόνι καί τούς πέτρινους ή
χωμάτινους όγκους πού κατρακυλάνε άπό
άπότομες καί γυμνές βουνοπλαγιές. Πώς
εξυπηρετούνται οί κάτοικοι στις ώρες τοϋ
άποκλεισμοϋ όταν συμβή ξαφνικά ένας
σοβαρός τραυματισμός καί γενικά όταν
προκύψη περίπτωσις άμέσου άνάγκης :
'Ο Διοικητής τοϋ Τμήματος Μοίραρχος
κ. Γεώργιος Σκουράκης μάς εξηγεί: Οί
κάτοικοι τών μακρυνών περιοχών, γιά
όποιοδήποτε σοβαρό θέμα τούς άπασχολεϊ,
ζητούν άπό τό τηλέφωνο τήν βοήθεια τής
’Αστυνομίας. Τό μοναδικό «Λάντ—Ρόβερ»
τοϋ Τμήματος σπεύδει παντού. "Οταν οί
οδικές συνθήκες δέν τοϋ επιτρέπουν νά
καταλήξη στον προορισμό του, τότε, θά
συνέχιση τήν προσπάθεια κάποιο άπό τά
φορτηγά αύτοκίνητα τής περιοχής. ’Εάν
καί αύτή ή λύσις δέν άποδώση, οί Χωρο
φύλακες θά χρειαστή νά πεζοπορήσουν
μερικά χιλιόμετρα μέσα στο χιόνι, τήν
λάσπη ή τήν βροχή γιά νά ολοκληρώσουν
τήν μεγάλη κοινωνική άποστολή τους.
Μέ αύτόν τον τρόπο λειτουργεί έδώ ή
« Αμεσος Έπέμβασις Χωροφυλακής.»

Οί κάτοικοι τοϋ Μετσόβου βλέπουν στό πρόσωπο τοϋ Χωροφύλακος τόν άληθινό φίλο καί τόν ειλικρινή συμπαραστάτη στά καθημερινά τους προ
βλήματα.
Χωρίς ραδιοτηλέφωνα, μαγνητοταινίες,
περιπολικά, ειδικά κυκλώματα τηλεοράσεως, καί χαρακτηριστικούς άριθμούς
τηλεφωνικής κλήσεως. 'Ο ψυχικός όμως
δεσμός πού ενώνει τήν χωροφυλακή μέ τόν
πολίτη, είναι ικανός νά ύπερνικά άκόμη
καί τά στοιχεία τής φύσεως. . .

ήχοϋσε μόνη της όταν είχε σφοδρό άνεμο.
Έ τ σ ι οί περαστικοί κάθε φορά πού άκουγαντήν καμπάνα στό βάθος τής χαράδρας,
έπαιρναν τά μέτρα τους γιά νά μή παρασυρθοϋν άπό τά ορμητικά ρεύματα. Μέ τήν
συζήτηση έχομε φθάσει στις άπότομες
στροφές τής «Βίγλας». Ά π ό έδώ τό θέα
μα είναι μοναδικό. Δεξιά μας όπως βλέ
Μέ αύτές τις σκέψεις κατηφορίζομε
πομε προς τήν Κόνιτσα πυργώνονται στά
άπό τήν Κόνιτσα άκολουθώντας μιά δια
ύψη οί περήφημες χιονοσπέπαστες κορ
δρομή άνάμεσα άπό ένα τοπίο μέ έντυφές τοϋ Πάπιγκου, τής Γκαμήλας καί του
πωσιακές έναλλαγές. Στήν έξοδο μιας
Βίκου. Στό βάθος προβάλλουν άγέρωχα ή
έπιβλητικής χαράδρας, άκριβώς δίπλα
Τύμφη καί ό Σμόλικας, ένω ό Γράμμος
άπό τήν νέα, προβάλλει σαν άπολιθωμένο
μόλις άχνοφαίνεται τυλιγμένος μέσα σέ
ύπερφυσικό δαχτυλίδι, ή λίθινη μονότοξη
μιά χαμηλή νέφωση. Μέ τό βαθύ σού
γέφυρα τής Κονίτσης. "Ενα άληθινό άρι— ρουπο περνάμε τό Καλπάκι. Ά π ό έδώ ό
στούργημα τοϋ είδους της πού άντεξε
δρόμος τοϋ γυρισμοΰ στά Γιάννενα μάς
στούς αιώνες γιά νά θυμίζη κάθε φορά τό
είναι πιά γνώριμος. Κατηφορίζομε λίγα
άπαράμιλλο ύψος τής ’Ηπειρώτικης τε
χιλιόμετρα άκόμη όταν τά βλέπομε νά μάς
χνικής. Ό συνοδός Χωροφύλαξ τής Διοιγνέφουν όλοφώτιστα μέ τό σχήμα ενός
κήσεως Χωροφυλακής Ίωαννίνων μάς
λαμπερού δικεφάλου άητοϋ. Τό οδοιπο
πληροφορεί ότι τά παλαιότερα χρόνια,
ρικό μας στά βόρεια διαμερίσματα τοϋ
κάτω άπό τήν «καμάρα» τής γέφυρας,
Νομού κλείνει μέ ένα άκόμη εντυπωσιακό
υπήρχε κρεμασμένη μιά καμπάνα πού
θέαμα. . .

175

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ πρωινό μάς βρίσκει
καθ’ οδόν προς τό Μέτσοβο. Έ νας χλω
μός ήλιος παίζει κυνηγητό μέ κάτι περα
στικά σύννεφα καί αγωνίζεται νά άσημώση τής λίμνης τα νερά πού άνατριχιάζουν άπό τις κρύες άνάσες τοϋ χειμώνα
πού κατεβάζει άπό ψηλά τό Μιτσικέλι.
Στο Πέραμα σταθμεύομε γιά νά έπισκεφθοϋμε τό φημισμένο σπήλαιο. Θαυμά
σια τακτοποιημένο καί ήλεκτροφωτισμένο, αποκαλύπτει στο έκπληκτο βλέμ
μα τό μεγαλείο των αιώνων μέσα σέ μιά
φαντασμαγορία χρωμάτων καί σχημάτων.
’Αφήνομε τό Στρούνι, προσπερνάμε τήν
μαγευτική Ντραμπάτοβα καί προσκυνάμε
νοερά μέ τό βλέμμα τό έρημο σήμερα Μο
ναστήρι τής Παναγίας «Ντουραχάνης».
Στά 1434—λέει ή τοπική παράδοσι—
ένας Τούρκος σερασκέρης μέ τό όνομα
Ντουραχάν Πασάς, ξεκίνησε μέσα στο
καταχείμωνο άπό τά Τρίκαλλα, γιά νά
πνίξη μιά άνταρσία πού είχε ξεσηκωθή
στήν Βόρειο Ή πειρο. ’Εδώ έφτασε μιά
ολοσκότεινη νύχτα φορτωμένη μέ δυνα
τό χιονιά. ’Αφού στάθηκε νά ξαποστάση
στό μικρό έξωκκλήσι τής Παναγίας, προ
τού νά φέξη κίνησε γιά τά Γιάννενα ακο
λουθώντας τον γρηγορώτερο δρόμο. Έ τσ ι
χωρίς νά τό καταλάβη πέρασε μέ τό βαρυφορτωμένο ασκέρι του πάνω άπό τά παγω
μένα νερά τής λίμνης. Σάν βγήκε στήν
άντικρυνή στεριά έμαθε γιά τόν φοβερό
κίνδυνο πού πέρασε, καί έχτισε εκκλησία
καί Μοναστήρι στήν χάρη τής Παναγίας
τής «Ντουραχάνης» όπως έμεινε γνω
στή ώς τά σήμερα. Μέ τά σχετικά σχόλια
άπό τήν παράδοσι πού άκούσαμε άπό τόν
συνοδό μας σκαρφαλώνομε στό Μιτσικέλι. Ή διαδρομή είναι έξαίσια καθώς
άντικρύζομε άπό ψηλά τήν όμορφη ’Ηπει
ρωτική πρωτεύουσα άκουμπισμένη στόν
κόρφο τής χιλιορταγουδισμένης λίμνης.
’Από τήν γέφυρα τής Μπαλντούμας ώς τό
ειδυλλιακό Βοτονόσι, δεξιά μας έχομε τόν
Άραχθο κοντά στις πηγές του. Οΐ κορδέλλες τού δρόμου φιδολυγίζουν πάνω άπό
επιβλητικές λαγκαδιές άντικρυστά άπό
άτέλειωτες κορυφογραμμές πού φεύγουν
κυματίζοντας στόν ορίζοντα. Ά π ό τις
περισσότερες δασωμένες πλαγιές κατρα
κυλάει τό μαύρο έλατο καί ή άγέρωχη
όξυά. Τό Μέτσοβο πού προβάλλει σέ λίγο
δε ξιά μας, φωλιάζει σέ μιά άπάνεμη βου
νοπλαγιά τριγυρισμένο άπό τόν Ζυγό, τό
Περιστέρι, καί τήν Κατάρα. Κατηφο
ρίζομε προς τήν πατρίδα τών ’Εθνικών
Εύεργετών Άβέρωφ, Στουρνάρα, καί
Τοσίτσα. Τήν περήφανη αύτή άητοφωλιά
τής Πίνδου, πού έχει περάσει στήν ιστο
ρία μέ τήν ένδειξι: Πηγή άγάπης γιά
τόν συνάνθρωπο, καί αιώνιο σύμβολο
’Εθνικής υπερηφάνειας καί εύγνωμοσύνης..
Τό σημερινό Μέτσοβο άποτελεϊ κάτι τό
έντελώς ξεχωριστό γιά τόν 'Ελληνικό
χώρο. Συνεχώς βελτιώνεται, εξωραΐζεται,
καί γενικά έξελίσσεται σ’ ένα διεθνών άξιώσεων τουριστικό θέρετρο γιά όλες τις
εποχές, χωρίς ωστόσο νά χάνη τίποτε άπό
τήν παραδοσιακή ομορφιά του. Πνοή τού
Με τσόβου είναι τό «Τοσίτσειον "Ιδρυμα»
δημιούργημα τού Υπουργού ’Εθνικής
Άμύνης κ.Εύαγγέλου Άβέρωφ—Τοσίτσα.
Από τόν πρώτο χρόνο τής ίδρύσεώς του
παρέχει έργασία ή προσοδοφόρα έπαγγέλματικά κίνητρα γιά τούς κατοίκους τής
περιοχής, συντηρεί Μαθητικά Οικοτρο
φεία καί Φοιτητικές 'Εστίες, συμβάλλει
στήν Κοινοτική καί Πολιτιστική άνάπτυξι
τού τόπου, καί προβάλλει τό Μέτσοβο καί
τήν ’Ήπειρο γενικώτερα, στήν Ελληνική
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καί Διεθνή τουριστική αγορά... «... Ό
τουρισμός καλύπτει τό μεγαλύτερο μέρος
άπό τήν όλη ύπηρεσιακή μας δραστηριό
τητα. . .» θά μάς πή ό Διοικητής τού
Αστυνομικού Τμήματος Μετσόβου 'Υ
πομοίραρχος κ. Δημήτριος Τσέλιος. Ό
ίδιος προσθέτει επίσης ότι οΐ κάτοικοι
είναι φιλήσυχοι καί νομοταγείς. Συχνά
καταφεύγουν στό Τμήμα γιά ν’ άκούσουν
τήν γνώμη τοϋ Διοικητοϋ, άκόμη καί γιά
θέματα πού δέν ανήκουν στήν άρμοδιότητα τής Χωροφυλακής, συνήθως ύποθέσεις άστικής φύσεως. "Οπως μάς εξη
γεί ό κ. Τσέλιος πρόκειται γιά ένα το
πικό έθιμο πού τό άκολουθοΰν πιστά οΐ
κάτοικοι άσχετα άν διαθέτουν περιωρισμένη ή εύρύτερη πνευματική μόρφωσι.
Ά ν έξετάσωμε τήν πατροπαράδοτη αύτή
συνήθεια κάτω άπό κοινωνικό πρίσμα,
προκύπτει χωρίς άμφιβολία ότι οΐ φιλή
συχοι Μετσοβίτες έκτος άπό τήν άξιοζήλευτη προσήλωσί τους στις παραδόσεις
τού τόπου μας, βλέπουν τόν Χωροφύλακα
όχι άποκλειστικό διώκτη καί τιμωρό, άλλα
καί φίλο έμπιστο, ειλικρινή καί σοβαρό.
Ό θαυμασμός μας γιά τό Μέτσοβο μεγα
λώνει καθώς πραγματοποιούμε ένα περί
πατο στά γραφικά καλντερίμια μέ τά
πανέμορφα σπίτια καί τις πεντακάθαρες
αύλές τριγυρισμένες άπό στιλβωμένα ξύ
λινα κάγκελα. Περιδιαβαίνομε άκόμη καί
τις πλατείες μέ τά άναπαυτικά παγκάκια
άκουμπισμένα άντικρυστά μέ λαγκα
διές πού άχολογούν παράξενα μέσα στήν
γκριζογάλανη άχνα τής άπεραντωσύνης,
βαθύσκια ρουμάνια, καί άσημόχρωμες
νεροσυρμές πού
γκρεμίζονται
στοϋ
Μετσοβίτικού τό ρέμα. Είδαμε καί τούς
άνθρώπους τού Μετσόβου,. Καλωσυνάτους
γέρους καί νέους, πού άντιπροσωπεύουν
τήν παληά καί τήν κανούργια φρουρά τής
άνόθευτης παραδόσεως. Είδαμε άκόμη στις
γειτονιές τού Μετσόβου νέους μέ «δίμιτες»
καί «τσαρούχια» καί νέες μέ τοπικές ένδυμασίες. "Οταν τό τοπικό χρώμα παραμένη άξεθώοιαστο στό κοσμοπολίτικο
Μέτσοβο τί έχουν νά άπολογηθοϋν αύτοί
πού έπιμένουν νά αύτοαποκαλοΰνται «μον
τέρνοι», «σύγχρονοι» καί «σωστοί» τέως
κάτοικοι χωριών καί ήδη Αθηναίοι. . .
χωριατοαστοί;
Μετά τόν εύχάριστο περίπατο επακο
λουθεί ένα εύλαβικό προσκύνημα στόν
Μητροπολιτικό ναό τής Ά γιας Παρα
σκευής, όπου άποθαυμάζομε μέ κατάνυξι
τά έντοιχισμένα ψηφιδωτά τής Ραβέννας,
τά θαυμάσια ξυλόγλυπτα καί ύψηλής
τέχνης ολόχρυσα δισκοπότηρα. Τό «’Αρχο
ντικόν Τοσίτσα» πού έπισκεπτόμεθα στήν
συνέχεια, είναι ένα έπιβλητικό οικοδόμημα
μέ γνήσια παραδοσιακή μορφή, χτισμένο
στό σημείο όπου ύπήρχε παλαιοτερα τό
Αρχοντικό τής οικογένειας Τοσίτσα.
Στεγάζει ξενώνα γιά καλλιτέχνες, καί
διανοουμένους, βιβλιοθήκη μέ 500 περίπου
τόμους άπό σπάνιες έκδόσεις, καθώς καί
μία μεγάλη σειρά άπό
ένδιαφέροντα
έκθέματα: ’Εγχώρια ύφαντά, χάλκινα καί
άσημένια άντικείμενα οικιακής χρήσεως,
καί συλλογές άπό Βυζαντινά νομίσματα
καί εικόνες. "Ενα μέρος άπό τήν συλλογή
τοϋ Ιδρύματος Τοσίτσα, έχει άφιερωθή
στό άνακαινισμένο άπό τά θεμέλια ιστο
ρικό Μοναστήρι τού Αγίου Νικολάου,
πού βρίσκεται στό βάθος τού Μετσοβίτικου φαραγγιού, κόντά στό ομώνυμο
ποτάμι. Πριν άπό πολλά χρόνια ήταν
καταδικασμένο στήν οριστική έρήμωσι
"Ωσπου ό σημερινός Υπουργός ’Εθνικής
Άμύνης κ. Εύάγγελος Άβέρωφ—Το-

σιτσας μετά άπό προσεκτική μελέτη τής
ερειπωμένης εκκλησίας—χτισμένης προ
τού 1300— άπεκάλυψε κάτω άπό τούς
μαυρισμενους τοίχους θαυμάσιες τοιχο
γραφίες. Αύτό ήταν ή άρχή, γιά νά ξαναγίνη τό Μοναστήρι όπως ήταν στήν εποχή
τής μεγάλης άκμής του. Τό ίδρυμα Τοσιτσα κατέβαλε τό 80 ο)ο περίπου τών
δαπανών.
Τήν υπόλοιπη δαπάνη έκάλυψε τό Ύπουργεΐον Παιδείας καί οΐ κ.κ. ’Ιάκωβος
Π ο λίτη ς ^ καί ^ Γεώργιος Μ πούμπουλης.
Εκτος άπό τό ίδρυμα Τοσίτσα συλλογή
άπό εικόνες άφιέρωσε ή κυρία Κουταρέλλη,
και ορειχαλκινα Βυζαντινά άντικείμενα
τού 6ου—13ου αΐώνος ό κ. 'Υπουργός.
Ταύτόχρονα μέ τήν άνακαίνισι τοϋ Μονα
στηριού καί μέ πρωτοβουλία πάλι τοϋ
ίδίου, έγινε ή διαμόρφωσι τής ορμητικής
κοίτης τού Μετσοβίτικού, καί ή δενδροφύτευσις τής ^περιοχής. Ό συγγραφεύς
τής «Γής τής ’Οδύνης» άναπολώντας στις
ε,.ιμονες προσπάθειες για νά βλαστήση
τοπος στο Μετσοβίτικο φαράγγι,
σ’ ένα σημείο τού βιβλίου του «Στό Μονά-,
στήρι^ τού ' Αη—Νικόλα—Περίπατοι σέ
παληα καί νέα χρόνια» γράφει:
«· ■· Εύλόγησε ό Θεός τήν προσ
πάθεια μας: Τά πρώτα καλοκαί
ρια μέσα στις χειρότερες κάψες,
εστειλε ό Θεός τά σύννεφά του,
καί πότισε τρεις —· τέσσερις φο
ρές, ό,τι είχαμε σπείρει καί φυτέ
ψει. Καί σέ λίγα χρόνια ό παντέρ
μος τόπος είχε άλλάξει όψη. Είχε
γίνει πράσινος. . . Καταπράσινος..».
Ετσι ξεκίνησαν οΐ προσπάθειες γιά νά
γίνη ένας τόπος άπό άφιλόξεΛος ήμερος.
Σήμερα, στό άλλοτε γυμνό φαράγγι κυ
ματίζουν πυκνά άλση άπό λεύκες, ιτιές,
πεύκα, λυγαριές, καί ένα σωρό άκόμη καλ
λωπιστικούς θάμνους. Α ξίζει νάέπισκεφθή
τήν όμορφη αύτή γωνιά όποιος βρεθή
περαστικός άπό τό Μέτσοβο. . .
Ή εύχάριστη περιπλάνησί μας στήν
γραφική κωμόπολι συμπληρώνεται μέ μιά
άλλη—εναέρια αύτή τή φορά—άπό τό
ύψος τοϋ τελεφερίκ. Έ τσ ι μάς δίνεται
ή εύκαιρία νά άπολαύσωμε σέ πανορα
μική άποψι τό Μετσοβίτικο τοπίο μέσα
άπό μιά κρυστάλλινη άτμόσφαιρα όμοια
μέ διάφανη σουρντίνα στήν άρμονία ήχων
καί χρωμάτων πού κατηφορίζουν άπό
τις βουνοπλαγιές, καί χάνονται ξέμακρα
σέ άπάτητους γκρεμούς καί σκιερές χα
ράδρες. Τό χιόνι βρίσκεται άκόμη στις
ψηλότερες κορφές. Έ τυχε νά έπισκεφθοΰμε τό Μέτσοβο τις πρώτες ήμέρες
τοϋ χειμώνα όταν δέν είχαν προβάλλει οί
έπίμονοι χιονιάδες. Μόλις όμως τό κατάλευκο σεντόνι τής φύσεως σκεπάση.γιά
τά καλά τις δύο πίστες κάτω άπό τό τελε
φερίκ, έδώ πού έμεΐς σήμερα ρεμβάζομε,
γίνεται σωστό πανηγύρι. Τότε φτάνουν
άτέλειωτα καραβάνια μέ φίλους τού βου
νού άπό ολόκληρη σχεδόν τή Χώρα. Ά λ 
λοι επιδίδονται στό σκί, καί άλλοι άπολαμβάνουν τήν άσύλληπτη ομορφιά τών
λευκοντυμένων βουνών, Καί τις ώρες πού
ό εύχάριστος κάματος άποζητάει τήν
ξεκούρασι, άπολαμβάνουν τήν θαλπωρή
τής ζεστασιάς μπροστά σέ κάποιο τζάκι
μέ τήν συντροφιά τοϋ γλυκού Μετσοβίτικου κρασιού καί κάποιων μακρυνών
θρύλων ιστορημένων άπό ντόπιους πρε
σβύτες. Αλλά καί οί νεώτεροι δέν λεί
πουν άπό τό χειρμωνιάτικο πανηγύρι το
Μετσόβου. Τά μέλη τού τοπικού 'Ομίλου
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Μέ μεγαλοπρέπειαν καί εις άτμόσφαιραν
έθνικής έξάρσεως ή πόλις τών ’Ιωαννίνων έώρτασε τήν 21-2-1975 τήν 62αν έπέτειον τής άπελευθερώσεώς της.
Τόν πανηγυρικόν έορτασμόν έλάμπρυνε διά
τής παρουσίας του ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
κ. Μιχαήλ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.
Συμφώνως πρός τό πρόγραμμα, τήν πρωίαν
αί μουσικοί τοϋ Δήμου καί τοϋ Στρατού περιήλθον τήν πόλιν, παιανίζουσαι' έθνικά θούρια καί
έμβατήρια.
Τήν 10.30' π.μ. εις τόν 'Ιερόν Μητροπολιτικόν
Ναόν τού Αγίου ’Αθανασίου έτελέσθη έπίσημος
Δοξολογία, προεξάρχοντος τοϋ Μακαριωτάτου
’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης ’Ελλάδος
κ. Σεραφείμ, συμπαραστατουμένου ύπό τών
Σεβ. Μητροπολιτών Πατρών κ. Νικοδήμου καί
Παραμυθίας κ. Τίτου.
Είς τήν Δοξολογίαν παρέστησαν ό κ. Πρόε
δρος τής Δημοκρατίας, ό Υπουργός ’Εθνικής
Άμύνης κ. Άβέρωφ, ό Α’ ’Αντιπρόεδρός Βου
λής κ. Σταμάτης, ό Γεν. Γραμματεύς τοϋ κ.
Προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Βασιλειάδης,
ό Διευθυντής τοϋ Στρατιωτικού του Γραφείου
Ταξίαρχος κ. Τσώνος, ό Γεν. Γραμματεύς τοϋ
Υπουργείου Μεταφορών κ. Φούφας, οί Βουλευταί κ.κ. Καλογιάννης Ίωάννου καί Πανούρης,
ό ’Αρχηγός ’Ενόπλων Δυνάμεων κ. Άρμπούζης,
οί ’Αρχηγοί Στρατοϋ, Ναυτικού, ’Αεροπορίας,
Χωρ]κής, Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενικού Σώ
ματος καί Πυροσβεστικής ‘Υπηρεσίας κ.κ.
Ντάβος, Έγκολφόπουλος, Οίκονόμου, Κουτσιανάς, Τζαβέλας, Άμαραντίδης καί Άδαμόπουλος, ό Διοικητής ,τής 8ης Μεραρχίας κ.
Πύρρος, οί Νομάρχαι ’Ιωαννίνων, Ά ρτης,
Πρεβέζης, Θεσπρωτίας, Πειραιώς, Διαμερίσμα
τος Αττικής, ό Δήμαρχος ’Ιωαννιτών μετά τοϋ
Δημοτικού Συμβουλίου, τό Δικαστικόν Σώμα, αί
Πρυτανικαί Ά ρχαί, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών
έκπρόσωποι Συλλόγων, Μπιζανομάχοι, Κρήτες,
άντιπροσωπεΐαι Σχολείων—Ιδρυμάτων καί πλή
θος κόσμου.
Μετά τήν Δοξολογίαν ό κ. Πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας καί οί λοιποί έπίσημοι κατηυθύνθησαν είς τό Διοικητήριον, όπου άπό είδικής
έξέδρας παρηκολούθησαν μεγαλειώδη παρέλασιν τής μαθητιώσης καί σπουδαζούσης νεο
λαίας καί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.
Τήν παρέλασιν ήνοιξεν έξάς Τροχονόμων
τής Τροχαίας Ιωαννίνων, παρήλασαν δέ μοτοσυκλεττισταί τροχονόμοι, περιπολικά αύτοκίνητα Χωρ]κής ’Ηπείρου καί Διμοιρία άνδρών
τής Διοικήσεως Χωρ]κής ’Ιωαννίνων. "Απαντα
τά άνωτέρω τμήματα όλοι οί κάτοικοι τής πόλεως ύπεδέχθησαν μέ ένθουσιώδη χειροκροτή
ματα.
Μετά τό πέρας τής παρελάσεως ό κ. Πρόεδρος
τής Δημοκρατίας καί ό κ. Υπουργός Εθνικής
Άμύνης κατηυθύνθησαν είς τήν ειδικήν έξέδραν
τών άναπήρων καί έχαιρέτησαν αυτούς, άποτίοντες φόρον τιμής.
Τήν Ιην μ.μ. ό Διοικητής τής 8ης Μεραρχίας
κ. Πύρρο.ς έδωσε δεξίωσιν είς τήν Λέσχην
’Αξιωματικών Φρουράς ’Ιωαννίνων, είς τήν
όποιαν παρέστησαν ό κ. Πρόεδρος τής Δημο
κρατίας, ό κ. Υπουργός Εθνικής Άμύνης,
οί Βουλευταί, ή Η γεσία τών ’Ενόπλων Δυνάμεων
καί Σωμάτων Ασφαλείας, έκπρόσωποι Συλλό
γων καί άλλοι προσκεκλημένοι. Κατά τήν διάρ
κειαν τής δεξιώσεως τό χορευτικόν συγκρότημα
τής Παγκρητίου Ένώσεως Αθηνών έχόρευσε
Κρητικούς χορούς.

Λαμπροί έορταστικοί έκδαλώσεις
είς τήν 'Ηπειρωτικήν πρωτεύουσαν
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αλλά καί μεμονωμένοι χιονοδρόμοι κά
νουν εντυπωσιακές παρουσίες στις δύο
πίστες. Αύτά μας έξηγεϊ ό 'Υπομοίραρ
χος κ. Τσέλιος—παληός ορειβάτης καί
σκιέρ—πού είναι καθώς μάθαμε ό επι
κεφαλής ενός χιονοδρομικού «τήμ» άπό
λιλλιπουτειους ΛΙετσοβίτες χιονοδρόμους, τους οποίους καί εξοικειώνει μέ τα
διάφορά μυστικά τού θεαματικού αύτοΰ
σπόρ.

ΑΦΗΝΟΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΦΙΚΗ αυτή
κωμοπολι δίνοντας ύπόσχεσι στον εαυτό
μας δτι σέ πρώτη εύκαιρία θά την έπισκεφθούμε οχι μέ ύπηρεσιακή άποστολή,
αλλά σάν ανέμελοι τουρίστες. Τήν ίδια
υποσχεσι δίνομε καί τήν άλλη ήμέρα όταν
εγκαταλειπομε τήν όμορφη ’Ηπειρωτική
πρωτεύουσα μέ προορισμό τήν ’Ηγου
μενίτσα. Ακολουθούμε ένα δρόμο μέ
ατελείωτες κορδέλλες, πού ξετυλίγονται
αναμεσα άπό λαγκαδιές, γυμνά ψηλώ
ματα, καί μικροσκοπικές κοιλάδες. Ό
γραφικός Καλαμάς πού τον συναντάμε
απο τα πρώτα χιλιόμετρα, φαίνεται σάν
να παίζει κυνηγητό μέ τό φίδι τής άσφάλτου, καθώς προβάλλει κάθε φορά άναπάντεχα μπροστά μας, χάνεται, καί ξανα
φαίνεται. Τελευταία φορά θά τον καμαρωσωμε απο ψηλά νά άστράφτη άσημένιος μέσα στήν αντηλιά, καθώς κυλάει μέ
νωχελικά γυρίσματα στον κάμπο τής Νε

ράιδας. ’Από τούτο τό κεφαλοχώρι καί
γιά μερικά χιλιόμετρα ακόμη τό ποτάμι
παρακολουθεί άπό κοντά τον δρόμο, θαρρεϊς καί πασχίζει νά παραβγή μαζί του
στο τρέξιμο κατά τον κάμπο πού κυματί
ζει καταπράσινος κατά τή θάλασσα. Σέ
λίγο θά φανή καί τό Ίόνιο άνάμεσα άπό
λόφους φορτωμένους μέ ελαιώνες καί
μερικά άκρόσπιτα τής ’Ηγουμενίτσας.
Έ χο μ ε φτάσει ήδη στήν Θεσπρωτική
πρωτεύουσα. Μιά καινούργια πολιτεία
που χτίστηκε σχεδόν άπό τήν αρχή, πάνω
απο τα ερείπια τής Κατοχικής θεομηνίας.
Το προπολεμικό ασήμαντο χωριό έχει έξελιχθή σήμερα σ’ ένα πολυσύχναστο αστικό
κέντρο μέ ασφυκτική τουριστική κίνησι
τούς θερινούς μήνες. Ά ρ κ εϊ νά σημειωθη ότι στο διάστημα ’Απριλίου —’Οκτω
βρίου 1974 με τις γνωστές γιά τον του
ρισμό άνασταλτικές συνθήκες, άπό τήν
Δυτική αύτή πύλη τής 'Ελλάδος είχαν
είσοδο άπό τό εξωτερικό 10.906. "Ελ
ληνες, 10.062 ξένοι, καί 4.841 οχήματα.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα είχαν έξοδο
πρός τό εξωτερικό 14.204 Έλληνες,
11.204 ξένοι καί 4.755 οχήματα. ’Εάν
στά άτομα αύτά προσθέσωμε καί έκείν°ϋς π °υ είχαν προορισμό ή άφετηρία τήν
Κέρκυρα, τότε, ό όρος «άσφυκτική κίνησις» που προαναφέραμε δέν είναι άπλό
σχήμα λογου. Αυτά θά μάς πή άργότερα
ό Διοικητής^ τής Διοικήσεως Χωρ]κής
Θεσπρωτίας Ά ντισυνταγματάρχης κ. Π έ
τρος Μαθιουδάκης, γιά νά προσθέση ότι

οι υπηρεσίες τουρισμού, τροχαίας, τάξεως, καί άσφαλείας, ένώνουν καί συντο
νίζουν τις προσπάθειές τους προκειμένου
νά έξασφαλίσουν μιά άνετη διέλευσι ή
παραμονή στις χιλιάδες Έλληνες καί
ξένους τουρίστες, πού κατακλύζουν κάθε
φορά την Θεσπρωτική
πρωτεύουσα.
Εδιΰ όπως καί σέ δεκάδες άλλα τουριστι
κά κέντρα τής Χώρας μας όπου δημιουργούνται έφήμερες πολυεθνικές κοινω
νίες, είναι φυσικό νά διαμορφώνεται κάθε
φορά καί άπό ένα νέο μωσαϊκό άντιλήψεων καί άπαιτήσεων. Αύτός είναι ό λό
γος πού ή Χωροφυλακή τά τελευταία
χρόνια έχει ύλοποιήσει μέ επιτυχία ένα
μοντέρνο σύστημα Άστυνομεύσεως πού
άποβλέπει στήν έξυπηρέτησι, προστα
σία, και διακριτικό έλεγχο τών ξένων,
και παραλληλα στήν καλλιέργεια ύψηλής
τουριστικής συνειδησεως στις διάφορες
επαγγελματικές τάξεις. Περιττόν νά διευκρινισθή ότι το τελευταίο αυτό προϋπο
θέτει στενή καί γεμάτη άπό άμοιβαία
κατανόησι συνεργασία ’Αστυνομίας καί
κοινού. Σχετικά μέ τό θέμα τής συνερ
γασίας και τής κατανοήσεως μπορούμε
να πούμε ότι οί φιλήσυχοι καί προοδευτι
κοί κάτοικοι τής ’Ηγουμενίτσας δείχνουν
συγκινητική προθυμία. "Ενα χαρακτηρι
στικό δείγμα τής καλής θελήσεώς τους
απέναντι στήν Χωροφυλακή, είναι ή
λειτουργία άπό χρόνια στήν πάλι τού «'Ο
μίλου Φίλων Χωροφυλακής Ήγουμενί-

Οκ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΧΩΡ)ΚΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ Α Κ Ρ ΙΤ Α Σ ΤΗΣ Η ΠΕΙΡΟ Υ
Ό ’Αρχηγός Χωρ]κής Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανάς έπ' εύκαιρίμ τών έορταστικών έκδηλώσεων έπί τή
62μ έπετείω άπελευθερώσεως τών Ίωαννίνων έπεσκέφθη
μεθοριακά ’Αστυνομικά Τμήματα, Σταθμούς καί Φυλάκια
συνοδευόμενος καί Οπό τού ’Ανωτέρου Δ]τού Χωρ]κής ’Ηπείρου
Συντ]ρχου κ. Πουλουπούλου. Ό κ. ’Αρχηγός έγένετο δεκτός
μέ θερμάς έκδηλώσεις ϋπό τών κατοίκων τής περιοχής μέ
τούς όποιους συνεζήτησεν εις άτμόσφαιραν έγκαρδιότητος
καί έπεθεώρησε τάς 'Υπηρεσίας Χωρ]κής εις τούς άνδρας
τών όποιων άπηύθυνε σύμβουλός καί παραινέσεις καί ήκουσε
τά αίτήματά των.
Εις τήν πρώτην φωτογραφίαν ό κ. ’Αρχηγός συνομιλεί μέ
κατοίκους του Δελβινακίου, όπου κατά τό παρελθόν διετέλεσε Δ]τής Ύποδιοικήσεως, εις τήν δευτέραν άπευθύνει
συμβουλάς εις τούς άνδρας τού άκριτικοϋ Σταθμού Χωρ]κής
Κτισμάτων καί εις τήν τρίτην ένημεροΰται ύπό Άξ]κοϋ εις
τό μεθοριακόν φυλάκιον Κακαβιάς παρά τά Έλληνο —
’Αλβανικά σύνορα εις τούς φρουρούς τού όποιου διένειμε καί
αναμνηστικά δώρα.
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«............στήν πόλι μας άνέκαθεν ύπάρχει στενός δεσμός καί άμοιβαΐα έκτίμησις μεταξύ των πολιτών καί Χωρ]κής», τονίζει μεταξύ τών άλλων ό Πρόεδρος
τοϋ Ο.Φ.Χ. Ήγουμενίτσης, Δημοσιογράφος κ. Δημ. Σαλούκας.
τσης». Το σημερινό Διοικητικό Συμβού Η
λιο αποτελούν οί κ. κ. Δημήτριος Σαλού
κας —Πρόεδρος, ’Ιωάννης Βασιάδης —
Γραμματεύς, ’Αντώνιος Χονδρόπουλος —
Ταμίας, ’Αναστάσιος Παππάς καί Βασί
λειος Κουτσοκώστας—Μέλη. Ό "Ομιλος
εκτός άπό την καθημερινή του συμπαράστασι προς τό έργο τής Χωροφυλακής
καί τήν διοργάνωσι διαφόρων έορταστικών εκδηλώσεων, έχει ολοκληρώσει τις
σχετικές ενέργειες για τήν άνέγερσι άναθηματικής στήλης πεσόντων άνδρών Χω
ροφυλακής σέ κεντρικό σημείο τής πόλεως. Κατά τήν σύντομη παραμονή μας
στήν Θεσπρωτική πρωτεύουσα, δεν πα
ραλείψαμε νά συναντήσωμε τον Πρόεδρό
τοϋ 'Ομίλου κ. Σαλώκαν, παληό δημο φυλακή τής Πρεβέζης κείμενο τοϋ εκλεκ
σιογράφο καί έκδοτη τής τοπικής έφη- τού δημοσιογράφου πού τό «προσαρτημερίδος «’Ελεύθερον Βήμα», ό όποιος σαμε» έδώ υστέρα άπό τήν εύγενική συγμεταξύ άλλων μάς είπε καί τά έξήςε « . . .
κατάθεσί του, έχει ώς έξήςε:
Στήν πόλι μας άνέκαθεν ύπάρχει στενός
δεσμός καί άμοιβαία έκτίμησις μεταξύ
«’Απ’ τό 1833 μέχρι σήμερα, συνέ
πολιτών καί Χωροφυλακής. ’Εδώ ό κόσ
χεια 142 χρόνια, τό ήρωϊκό καί
μος είναι φιλήσυχος καί τον Χωροφύ
άφθαστο Σώμα τής Χωροφυλακής,
λακα τόν βλέπει σύμβουλο καί συμπαρα
ήταν, είναι καί θά παραμείνη σ’
στάτη. . .».
όλους τούς 'Ελληνικούς αιώνας,
’Αποχαιρετάμε τόν κ. Πρόεδρο καί τήν
ένας άσβεστος ‘Ελληνικός Πυρ
όμορφη πόλι του, άφοϋ προηγουμένως
σός μιά άσβεστη 'Ελληνική Φλόγα,
σταθμεύομε γιά λίγο δίπλα άπό τό Διοι
πού φωτίζει καί θερμαίνει τις καρ
κητήριο καί περιεργαζόμαστε ένα θαυμά
διές καί τις ψυχές όλων τών 'Ελ
σιο οίκημα πού χτίζεται γιά νά στεγάση
λήνων. Τό Σώμα αύτό πάντα στά
όλες τις ‘Υπηρεσίες Χωροφυλακής ’Η 
θηκε ό άγρυπνος φρουρός τής έσωγουμενίτσας.
τερικής γαλήνης, ήσυχίας καί τάξεως στήν τόσο πολύπαθη Χώρα
μας. Πάντοτε καί παντού έδωσε
καί συνεχώς δίνει τό άνθρωπιστικό, τό καλωσυνάτο, τό χαμογελα
ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ
στό, καί "Οταν χρειάζεται το
συνεχίζεται μέ προορισμό τήν Πρέβεζα,
ήρωϊκό του «ΠΑΓΩΝ». Μέσα σ’
λυπούμεθα είλικρινά πού ό περιορισμέ
αύτές τις λίγες γραμμές κλείνεται
νος χρόνος μας δεν μας επιτρέπει νά έπιμέ δάφνες στολισμένη, όλη ή συμ
σκεφθοϋμε τήν ειδυλλιακή Πάργα. Έ τσ ι
πυκνωμένη 'Ελληνική καί Χρι
άκολουθάμε άνάγκαστικά τόν οδικό άξονα
στιανική, μά κι’ ανθρώπινη δρα
’Ηγουμενίτσα—Παραμυθιά—Πρέβεζα.
στηριότητα καί δράση άλλά και
Μιά υπέροχη διαδρομή πλαισιωμένη μέ
τά λαμπρά άποτελέσματα τής 'Ελ
έντονο ’Ηπειρώτικο χρώμα άσταμάτητη
ληνικής μας Χωροφυλακής. ’Απο
εναλλαγή τοπίων, άπό άγρια πετροβούκορύφωμα δέ, όλων αυτών, είναι
νια, κατάφυτους λόφους, μικρούς κάμ
καί έσαεί θά παραμείνη τό Ζάλογπους, καί γραφικές κοιλάδες, μέ όνομα
γόν της καί τό Μεσολόγγι της πού
στούς άρχαιολογικούς καί ιστορικούς τό
μέ τρεις λέξεις καί μόνο εκφράζε
πους. Γιά τήν Χωροφυλακή τής Πρεβέται: «Σύνταγμα Χωροφυλακής Μαζης καί τήν Πρέβεζα τής Χωροφυλακής
κρυγιάννη» μά καί άλλες δυο άκόμη:
θά μπορούσαμε νά γράφαμε πολλά, έάν
Δεκέμβριος 1944». Ναι: Τότε
δέν μάς είχε προλάβει ένα χειρόγραφο τοϋ
πού ώς ‘Ελλάδα, είχαν μείνη μόνο
εκλεκτού δημοσιογράφου καί άνταποκριδυο τετράγωνα, στήν ’Αθήνα, κι
τοΰ τοϋ ΕΙΡΤ Πρεβέζης — Λευκάδος κ.
αύτά τά πήρε στά χέρια της ή Χω
Παύλου Γιακουμάτου. Τό χειρόγραφο
ροφυλακή, μαζί μέ τόν δοξασμένο
αύτό — όφείλομε νά όμολογήσωμε — ή
μας 'Ελληνικό Στρατό, πού, άν
ταν ή αιτία πού μάς παρεκίνησε νά πρα
καί λίγος σέ άριθμό τότε, έδειξε
γματοποιήσουμε τό σύντομο όδοιπορικο
πόσο πολύς καί μεγάλος είναι στήν
μας στήν "Ηπειρο. Πιο συγκεκριμένα:
ψυχή. 'Ένα κομμάτι τοϋ ήρωϊκού
Πριν άποφασίσωμε τό οδοιπορικό αύτό,
αύτού Σώματος είναι καί ή Διοίστά Γραφεία μας είχε φτάσει ένα σημείω
κησις Χωροφυλακής Πρεβέζης, πού
μα τοϋ κ. Γιακουμάτου μέ θέμα .«‘Η Χω
γι’ αύτήν, άφοϋ είναι κοντά μας,
ροφυλακή τής Πρεβέζης» πού μάς έδωσε
ζή μαζί μας, κόπια, μοχθεί, γιά
τήν ιδέα νά ξεκινήσωμε τό ρεπορτάζ. « Ή
τήν ήσυχία, τήν γαλήνη ,τήν τάξι
Χωροφυλακή τής ’Ηπείρου καί ή ’Ή πει
καί τήν ευνομία τήν δική μας θά
ρος τής Χωροφυλακής». "Υστερα άπο
πρέπει νά άφιερώσωμεν λίγες γραμ
όλα αύτά, κρίναμε άπαραίτητο νά παρα
μές γιά τήν ελάχιστη ένδειξη, άλ
χωρήσουμε στο σημείο αύτό τήν θέσι μας
λά γιατί όχι καί ώς άπόδειξη τής
στον κ. Γιακουμάτο, άφοϋ προηγουμέ
αγάπης μας καί τής βαθειάς εύγνωνως τόν εύχαριστήσωμε γιατί μάς έδωσε—
μοσύνης μας στήν Χωροφυλακή
έστω καί έν άγνοια του —τήν ευκαιρία να
τοϋ τόπου μας, τήν ‘Ελληνική
άσχοληθοϋμε μέ τήν ήρωϊκή "Ηπειρο.
Χωροφυλακή μας, τήν Διοίκηση
Τήν πανάρχαιη κοιτίδα τοϋ 'Ελληνισμού
Χωροφυλακής Πρεβέζης, τήν προόπως σημειώνομε καί στον ύπότιτλο τοϋ
στάτισσα, τήν συναρωγό, τήν συμκειμένου μας. Τό σχετικό μέ τήν Χωρο
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παραστάτισσά μας. Καί γιά νά μή
φανούμε έπιλήσμονες, θά πρέπει
πρώτα νά τονίσουμε τούς άποτελεσματικούς κόπους καί μόχθους ένός παλιού μας Διοικητοΰ Χωρο
φυλακής Πρεβέζης, τοϋ τότε Τα
γματάρχου καί τώρα ‘Υποστρα
τήγου—Α’ Έπιθεωρητοΰ Χωρ]κής
κατά πάντα άξιου ’Αξιωματικού
καί λαμπρού άνθρώπου τοϋ κ.
Νικολάου ΠΟΓΙΚΟΥ, πού μέ
τόσους κόπους καί τόσες προσπά
θειες άνεκαίνισε καί έστέγασε,
όπως τούς άξίζει, πλείστους όσους
Σταθμούς Χωρ]κής τής δικαιοδο
σίας του, άνήγειρε στον Λοΰρο
Πρεβέζης μικρό ναίδριο τιμώμενο
είς τό όνομα τής 'Αγίας Ειρήνης
προστάτιδος τοϋ Σώματος. Βέ
βαια σ’ όλα αύτά συνέβαλαν τόσο
καί οί όπλΐται, όσον καί αί Κοι
νότητες Λούρου, Νικοπόλεως, Κρανέας, Ν. Σινώπης, Καναλλακίου
καί άλλων Κοινοτήτων όπου έδρεύουν Σταθμοί Χωρ“]κής τής περιο
χής, καί τοϋτο γιά τρανή απόδειξη
τής πραγματικής αγάπης καί στορ
γής τοϋ εύγενικοϋ λαοϋ μας, τόσο
στό ήρωϊκό αύτό Σώμα, όσο καί
στο πρόσωπο τοϋ κ. Νικολάου
ΠΟΓΙΚΟΥ καί τών ’Αξιωματικών,
Ύπαξιωματικών καί οπλιτών άν
δρών τής Διοικήσεώς μας. Ή
άλήθεια είναι ότι, ό λαός τοϋ νομοϋ Πρεβέζης καί Ιδιαίτερα τής
περιοχής Δ]σεως Χωρ]κής Πρε
βέζης, είναι λαός εϋγενής, φιλή
συχος, νομοταγής, μέ μηδενισμένην σχεδόν τήν εγκληματικότητα
πάσης κατηγορίας καί βαθμίδος,
λαός άγνός 'Ελληνικός μέ ’Η πει
ρώτικα καί Έπτανησιώτικα άγνά
αισθήματα, άλλά δέν μποροϋμε νά
άγνοήσωμε πόσο συνέβαλε σ’ αύ
τό καί τό έκπολιτιστικό κοντά στ*
άλλα, Σώμα τής Χωροφυλακής,
άπ’ τήν 21ην ’Οκτωβρίου 1912
ήμερομηνίαν άπελευθερώσεως τής
Πρεβέζης καί τοϋ Νομοϋ της άπ’
τόν Τουρκικό ζυγό, μέχρι σήμερα,
κι’ ολοένα προσπαθεί καί μοχθεί
πάντα γιά τό καλό, καί γιά τήν
προκοπή καί άνοδο αύτοϋ τού
αίματοποτισμένου τόπου, άλλά καί
είς ΰψιστον βαθμόν ιστορικού.
Σήμερα, ή Δ]σις Χωρ]κής Πρε
βέζης έχει στήν δικαιοδοσία της
4 ’Αστυνομικά Τμήματα καί 11
Σταθμούς Χωρ]κής. Τήν όλη Διοίκησιν τής περιοχής έχει είς χεϊρας
του σήμερον έπιτελεΐον έξαιρέτων
καί λαμπρών ’Αξιωματικών έπιστημονικώς, άνθρωπιστικώς, στρατιωτικώς ώς καί άστυνομικώς
άριστα κατηρτισμένων μέ επικε
φαλής τόν Διοικητήν Άντ]ρχην
κ. Βασίλειον ΠΟΛΥΖΟΝ καί
Ύποδ]τήν τόν κ. Λάμπρον ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΝ. Μέ τέτοιους ’Αστυ
νομικούς, πώς είναι δυνατόν ό Νο
μός μας νά μήν έχη ύψώση άπό
καιρού τήν λευκήν σημαίαν τοϋ
μηδενισμού πάσης παρανομίας, πά
σης έγκληματικότητος, καί παντός
ατυχήματος καί ιδία τροχαίου είς
τήν περιοχήν τής Διοικήσεώς Χω
ροφυλακής Πρεβέζης; Πώς είναι
δυνατόν νά μήν άγαπώνται είς
λίαν υψηλόν βαθμόν άπό όλον τόν
λαόν τοϋ Νομοϋ μας;
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ — ΕΝΝΟΙΑ

Η κατηγορία των έν λόγω εγκλημάτων
διαλαμβάνει τάς παθολογικάς εκδηλώσεις
του σεξουαλικού ενστίκτου (Sexualtribe).
Τα προβλήματα τούτου, τάς παρεκκλίσεις
δηλονότι, τάς ανωμαλίας καί τάς διαστροφάς τής σεξουαλικής ζωής τοϋ άνθρώπου
(Homosexual) ή παλαιοτέρα ψυχιατρική
περιέγραφεν ύπό τον τίτλον «ψυχοπαθητικη προσωπικοτης σεξουαλικών διαστρο
φών». Σήμερον γνωρίζομεν πολύ περισ
σότερα διά τήν άνώμαλον γενετήσιον ζωήν
(Pathologische Homosexual), ελάχιστα
δέ διά τήν φυσιολογικήν σεξουαλικήν συ
μπεριφοράν τοϋ άνθρώπου.
f Ο \\e s tp h a l πρώτος (1870) έδημοσιευσε συστηματικήν ψυχιατρικήν μελέτην
σεξουαλικής συμπεριφοράς τοϋ άνθρώπου
μετά περιπτώσεως ομοφυλοφιλίας. Έπρότεινε μαλιστα τόν δρον «αντίθετος σεξουα
λική αϊσθησις».
Ο K raft - Ebing έθεώρει τάς σεξουα
λικάς διαταραχάς ώς άποτέλεσμα έκφυλιστικής εξεργασίας όφειλομένης πιθανώς
εις κληρονομικήν έπιβάρυνσιν.
^0 Kraepelin ονομάζει τήν άνώμαλον
σεςουαλικην συμπεριφοράν άναστροφήν
ή άντιστροφήν τοϋ ένστικτου.
Ό Bloch άπέδωσε τάς σεξουαλικάς διαστροφάς εις συγγενή προδιάθεσιν. Έ σημειωσε δε δτι αύται παρατηροϋνται καί
επι ψυχικώς καί σωματικώς φυσιολογικών
ατόμων. Τέλος ύπεστήριξεν δτι ό σωματι
κός (οργανικός) παράγων, δστις προκαλει
τήν συγγενή προδιάθεσιν πρός σεξουαλι
κήν διαστροφήν είναι πιθανώς χημικός ή
οργανικός (χημικός) σχετιζόμενος περισ
σότερόν πρός τάς σεξουαλικάς έπιθυμίας
τοϋ άτόμου ή πρός τήν βιολ.ογικήν λειτουρ
γίαν τής άναπαραγωγής.

2 . ΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥ
ΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΝΕΤΗΣΙΩΝ
ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

( Αί άνωμαλίαι τής γενετησίου λειτουρ
γίας είναι τοσο ποικίλαι, ώστε ή περιγρα
φή αύτών είναι άνέφικτος.
Γενετήσιος διαστροφή είναι ή έκ τοϋ κα
νονικού σκοπού τής λειτουργίας έκτροπή
τής γενετησίου ορμής, οίον ροπή πρός πρόσωπον τοϋ αύτοϋ φύλου, ζώον κλπ. 'Η έπιχειρουμένη διάστροφος γενετήσιος πράξις δυνατόν νά όφείληται είς τήν έπιθυμίαν
τοϋ ατομου προς ποικιλίαν άπολαύσεως.
Η έπανάληψις δμως ταύτης δημιουργεί
εξιν καί διαστροφήν. Ή τέλεσις δμως πράξεως γενετησίου διαστροφής δεν έπιμαρτυροι καί τό άκαταλόγιστον τοϋ άτόμου.
Γενετησίους διαστροφάς (άλγολαγνείαν,
σαδισμόν, μαζοχισμόν, ομοφυλοφιλίαν),
έχουν καί άτομα ύγιή ίατρικώς άνευ ψυχι
κής νόσου. Πάντως αύται είναι σπουδαΐαι
διαταραχάί τής προσωπικότητος. ’Απαν
τιόνται είς χαρακτήρας άνωμάλους, άσταθεϊς. ΑΙ γενετήσιοι άνωμαλίαι είναι βέ
βαιον δτι οφείλονται καί είς όρμονικάς καί
ενδοκρινείς διαταραχάς.
Έ κ τών γενετησίων άνωμαλιών χαρα
κτηριστικά'. είναι αί άκόλουθοι
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α) πρώ ιμος γενετήσιος
μ α νσις.

ώ ρί-

’Άγει εύθέως καί παρορμητικώς εις
έγκλημα κατά των ήθών κατά παίδων ιδία.
Αυτή είναι επικίνδυνος. Ένεκα της άώρου
ήλικίας, έλλείπουσιν αί έκ των ήθικών συ
ναισθημάτων άναστολαί.
'Η ύπερέντασις της γενετησίου ορμής, ή
γενετήσιος ύπεραισθησία (σατυρίασις, έπι
άρρενος, νυμφομανία επί θήλεος) άγει εις
έγκλημα κατά των ήθών (βιασμούς, επι
θέσεις κατά παίδο^ν, πορνείαν).

β)

Ή

α λ γ ο λ α γ ν ε ία .

Έ ξ δλων των γενετησίων ανωμαλιών
μείζονα σημασίαν καί σπουδαιότητα πα
ρουσιάζει ή αλγολαγνεία (ό σαδισμος καί ο
μαζοχισμός).

Ι ο ν . *0 σαδισμος ένεργητική μορφή
τής αλγολαγνείας είναι γενετήσιος άπόλαυσις ενίοτε συνοδευομένη καί ύπό ήδυπαθοϋς
οργασμού εις έτερον, δι’ δ καί άγει εις πρά
ξεις σκληρότητος καί βαναυσότητος.
2 ο ν . 'Ο μ α ζο χ ισ μ ό ς , είναι ή παθητι
κή μορφή τής άλγολαγνείας. Είναι γενετή
σιος άπόλαυσις διεγειρομένη έκ πράξεων αϊτινες προκαλοϋν, εις έαυτόν πόνον, ταπείνωσιν, αηδίαν. ’Άγει εις δουλικήν υποταγήν
δουλολαγνείαν. 'Η άλγολαγνεία μάλιστα
είναι λίαν έπικίνδυνος ούχί σπανίως άγει
εις τον φόνον (φονολαγνείαν).
3 ο ν . ‘Ο φ ε τ ιχ ισ μ ό ς (Fetihismus).
Εις τον φετιχισμόν ή γενετήσιος άπόλαυσις
διεγείρεται ή συντελεϊται μόνον έξ ιδιαιτέ
ρων μελών τοϋ σώματος, τής ψαύσεως με
λών τοϋ γυναικείου σώματος (μαστοί,
γλουτοί, κνήμαι) ή άψύχων άντικειμένων
(Fetisch περίαπτον) τών βοστρίχων τής
κεφαλής, τοϋ ρινομάκτρου, τοϋ άρώματος
τής χειρός. Τοιαϋτα άντικείμενα είναι πηγή
ίσχυρας άπολαύσεως ή δέ θέα τοϋ άντικειμένου διεγείρει τό ψυχικώς άνώμαλον άτομον προς άμεσον άπόκτησιν ή αρπαγήν αύτοϋ κατά τρόπον οστις προκαλεϊ έγκλημα
(κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας). 'Ο πό
θος δέ διά τήν άπόκτησιν των, ή ψαϋσις καί
ή κατοχή τών άντικειμένων αύτών άντικαθιστοϋν όλικώς ή μερικώς τήν συνουσίαν
καί προκαλοϋν τον οργασμόν.
'Ο Binet ύπεστήριξεν δτι ή εκλογή τοϋ
φετίχ συνδέεται προς τάς πρώτας σεξουα
λικάς εντυπώσεις τής παιδικής ήλικίας. Ό
φετιχισμός είναι κυρίως διαστροφή τοϋ
άνδρικοϋ φύλου.
4 ο ν . Ή ο μ ο φ υ λ ο φ ιλ ία (Homo
sexual).
Παρατηρεΐται καί μεταξύ τών άνδρών καί
μεταξύ τών γυναικών. ’Ανευρίσκεται εις
δλας τάς έποχάς εις δλους τούς πολιτι
σμούς εις δλους τούς λαούς, καί εις δλας
τάς φυλάς. Ή διαστροφή αυτή παρουσιά
ζεται συχνά συνδεδυασμένη μετά ψυχοθε
ραπείας. Εις τήν άνδρικήν ομοφυλοφιλίαν
ή διαστροφή άνευρίσκεται εις τήν ερωτικήν
κλίσιν πρός άρρενας είτε ύπό τήν μορφήν
παιδεραστείας (ένεργητική ομοφυλοφιλία)
είτε ύπό τήν άνδροφιλίαν (παθητική ομο
φυλοφιλία) είτε ύπό τήν μικτήν μορφήν
ήτις είναι καί ή συνηθεστέρα.
"Οτι δεν ύφίσταται σαφής διαχωρισμός
μεταξύ ένεργητικής καί παθητικής ομοφυ
λοφιλίας άποδεικνύεται καί άπό τήν ύπαρξιν μικτής ομοφυλοφιλίας, κατά τήν οποίαν
λαμβάνει χώραν ή άναστροφή τοϋ σεξουα
λικού ρόλου.

'Η παιδεραστία είναι συχνά αποτέλεσμα
κόρου εις τάς όμαλάς σεξουαλικάς άπολαύσεις ή διακινεΐται, δπου ύφίστανται
λανθάνουσαι τάσεις, συνεπεία παροδικής
ή μακροχρονίου γενετησίου άνάγκης (μακρά έκστρατεία, έγκάθειρξις εις τάς φυλακάς καί στρατόπεδα, τρόφιμοι εις εσω
τερικά σχολεία).
Οι παιδερασταί (ούρανισταί) άντί τής
φυσιολογικής έλξεως τήν οποίαν οί κατά
φύσιν έχοντες άνδρες αισθάνονται πρός τό
θήλυ, ρέπουν πρός άτομα τοϋ ίδιου φύλου
καί άντλοΰν τήν αισθησιακήν των άπόλαυσιν έκ τών μετ’ αύτών σχέσεών των.
Οί κ ύ ν α ι δ ο ι (άνδρόφιλοι) είναι
οί συστηματικοί, καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγγελμα, παθητικοί ομοφυλόφιλοι καί συχνάκις παλαιά θύματα παιδεραστών. Είναι χα
ρακτήρες ψυχροί, παθητικοί καί άδιάφοροι
μέ έλαττωματικήν άνάπτυξιν τών ήθικών
άναστολών, άναιδεΐς, άναίσχυντοι, άβουλοι
καί εύπιστοι.
Ή έπικρατοϋσα άντίληψις δτι οί παθη
τικοί ομοφυλόφιλοι άναγνωρίζονται έκ τών
έξωτερικών χαρακτηριστικών καί τής έν
γένει συμπεριφοράς των, δεν είναι άπολύτως ορθή. 'Υπάρχει μέγας άριθμός παθη
τικών ομοφυλοφίλων, οί όποιοι καλύπτουν
δι’ άκριβώς άντιθέτου έξωτερικής συμπε
ριφοράς τήν διαστροφήν των.
Πλεΐστοι έκ τών άρρένων έταιριζομένων
δέν είναι πραγματικοί ομοφυλόφιλοι άλλά
συνέρχονται μετά παιδεραστών πρός πορισμόν άκόπου κέρδους. Εις τοϋτο συντείνει
καί ή έλλειπής τών νέων έπίβλεψις μετά
τήν μεταπολεμικήν έποχήν, καί ή έλλειψις
οικονομικών πόρων πρός άπολαύσεις και
διασκεδάσεις.
Δέον είναι νά τονισθή ένταΰθα δτι έν ο
μοφυλοφιλία είναι δυνατόν πλείονες διαστροφαί τής μιας νά συνυπάρχωσιν έν τώ
άτόμω, ώς σαδισμος μετά μαζοχισμού.

5ον . Ό λεσ β ια σ μ ός (λεσβιακοί έρω
τες). Ή ομοφυλοφιλία μεταξύ τών θηλέων
διαχωρίζεται εις τριβαδισμόν (τριβική άσέλγεια) καί εις λεσβιακούς έρωτας (σαπ
φισμός, αίδοιολειχία). Ή τριβική άσέλγεια παρατηρεΐται κυρίως έπί γυναικών
εις τάς όποιας ή ύπαρξις συγγενών ή ίδιοσυστατικών άνωμαλιών περί τήν σωματι
κήν κατασκευήν των καί ιδιαιτέρως περί
τήν διάπλασιν τών έξωτερικών οργάνων,
διευκολύνει τήν άνώμαλον ταύτην σεξουα
λικήν συμπεριφοράν.
Έ φ ’ δσον πραγματοποιηθή έστω άπαξ
ή άνώμαλος ίκανοποίησις τοϋ όρμεμφύτου
τότε ή έπανάληψις τής ιδίας πράξεως στα
θεροποιεί τήν άνωμαλίαν.
Ή γενετήσιος αυτή διαστροφή άπαντάται συνήθως μεταξύ τών κοινών γυναικών.
Αύται έκ τής συνεχούς έπαφής μετά τοϋ
άρρενος παύουσι πράγματι νά αίσθάνωνται
γενετήσιον δρεξιν. Διά τοϋτο έκτρέπονται
πρός ίκανοποίησίν των εις πράξεις ομοφυ
λοφίλους μεταξύ των.
6ον . 'Η νεκ ρ ο φ ιλία (Necrophilie).
Είναι άνωμαλία καθ’ ήν έπί τή θέα νεκρού
ή διά τής έν τή φαντασία άναπολήσεως
πτώματος δημιουργοϋνται εύχάριστοι ή
γενετήσιοι συγκινήσεις άγουσαι εις άσελγεϊς πράξεις ή συνουσίαν έπί τοϋ πτώμα
τος.
Κατ’ έξοχήν σπανία διαστροφή ή νεκρο
φιλία άφορά τάς σεξουαλικάς σχέσεις ζώντος καί νεκρών. Αύται άλλοτε περιορίζον
ται εις νεκροφΛικάς φαντασιώσεις ή έπιθυμίας σεξουαλικού περιεχομένου στρεφομένας εις νεκρούς (νεκροφιλία) άλλοτε ά

γονται μέχρι τής μετά πτώματος σεξουα
λικής πράξεως (νεκροβασία).
'Η νεκροφιλία είναι συνήθως προνόμιον
τοϋ άρρενος, μαρτυρεί δέ βαρεΐαν καί βαθεΐαν διαταραχήν τής προσωπικότητος τοϋ
νοσοϋντος. Ά πό ψυχοδυναμικής σκοπιάς,
φαίνεται δτι τό άσυνείδητον κίνητρου τής
νεκροφιλίας είναι ό φόβος καί τό άγχος,
δ,τι έπιδιώκει νά άποφύγη ό νεκρόφιλος
είναι ή ένδεχομένη άποδοκιμασία, ή άπώθησίς του καί ή περιφρόνησις τήν όποιαν
φοβείται εις τάς μεταξύ ζώντων καί φυσιο
λογικών άτόμων σεξουαλικάς σχέσεις του.
Διά τής διαστροφής τής νεκροφιλίας έκλέγει ουτος πρός διασφάλισίν του τον καλύ
τερον τρόπον καί άκολουθεΐ τήν εύκολωτέραν οδόν. Οί νεκροί δέν αισθάνονται. Είναι
άκίνητοι.
Ή τοιαύτη έπί τοϋ πτώματος ασέλγεια
δέν δύναται νά τιμωρηθή ώς βιασμός (άρθρ.
330 Π.Κ.). Ή τιμωρία προϋποθέτει θύμα
ζωής, μόνον αν έξετάφη τό πτώμα πρός
άσέλγειαν κολάζεται ώς πράξις (τυμβωρυχία άρθρ. 373 Π .Κ .).

7 ο ν . Ή κ τ η ν ο β α σ ία , ζ ω ο φ ι 
λ ί α , ή σω δομισμός (Bestialite).
'Ο δρος κτηνοβασία ή ζωοβασία καθιερώθη ύπό τοϋ Kraft - Ebing καί σημαίνει
τήν σεξουαλικήν ίκανοποίησίν τοϋ άνθρώπου διά τής χρησιμοποιήσεως ζώου τινός
ώς σεξουαλικού άντικειμένου.
Ή ζωοβασία είναι συχνή γενετήσιος
άνωμαλία. Παρατηρεΐται δέ κυρίως έν τή
ύπαίθρω, μεταξύ άγροτών καί ποιμένων,
εις τούς οποίους έκδηλοϋται ώς άποτέλεσμα άνάγκης καί συγχρωτισμού μετά τών
ζώων.
Τό άτομον ή παρακολουθεί τήν συνου
σίαν τών ζώων (αιγοπρόβατα, άλογα, κύνες) καί διεγείρεται μέχρις οργασμού ή
ιδίως έπί άνδρών, άποπειράται καί συνή
θως πραγματοποιεί πλήρη συνουσίαν (κτη
νοβασίαν).
Γυναίκες τινες, ούχί δέ μόνον τών άγροτικών περιοχών, διερεθίζουσι καί προκαλοΰσι τά ζώα ιδία δέ τούς κύνας, εις αίδοιολειχίαν ή άκόμη καίτοι σπανίως, εις
έπιτέλεσιν γενετησίου πράξεως.

8ον.

Παρενδυσία.

Έ π ί παρενδυσίας (έτεροφυλενδυσία ή
έονισμός) τό άτομον προτιμά δπως περι
βάλλεται δι’ ένδυμάτων καί νά ζή τήν
ζωήν τοϋ άντιθέτου φύλου, έπιτυγχάνον
ούτω τήν σεξουαλικήν ίκανοποίησίν του.
Ό Hirsrhbeld ό όποιος καθιέρωσε πρώ
τος τον δρον παρενδυσία ύποστηρίζει τό
αύτοτελές τής διαστροφής καί άποχωρίζει
ταύτην άπό τής ομοφυλοφιλίας.
'Η δυναμική έν τούτοις τής παρενδυσίας
είναι σχεδόν όμοια πρός έκείνην τής ομο
φυλοφιλίας μετά τής όποιας καί συνδυάζε
ται συχνάκις, χωρίς τοϋτο ν’ άποτελή τον
κανόνα.
Έ π ί παρενδυσίας, τό πάσχον άτομον
ταυτίζεται καί έξωτερικώς πρός τό άτομον
τοϋ ετέρου φύλου, τοϋ οποίου καί ύποδύεται τον σεξουαλικόν ρόλον.

9 ο ν . Ή αίδοΐοδειξίαή έπιδειξιμανία (έκθεσιασμός Exhibitionism us).
Χαρακτηρίζεται άπό τήν άκατανίκητον
παρόρμησιν τοϋ άτόμου πρός έπίδειξιν τών
γεννητικών του οργάνων. Έ π ί άνδρών, τήν
έπίδειξιν τοϋ πέους συνοδεύει ς[υχνά καί ή
έπιτέλεσις αυνανισμού. Αί γυναίκες άρέσκονται εις έπίδειξιν τμημάτων ή καί δλου
τοϋ σώματός των γυμνοΰ. 'Η πλέον έξιδανικευμένη μορφή έπιδειξιομανίας, είναι εις
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τάς γυναίκας, 6 χορός, ή ήθοποιΐα, τό ε
πάγγελμα τοΰ μοντέλλου καί μανεκέν.
Έπίδειξιν των γεννητικών οργάνων τελοΰσιν συνηθέστερον οί όλιγοφρενεϊς οί
προσβεβλημένοι έκ ψυχικών νόσων (έπιληψία, γεροντική άνοια, οίνοφλυγία).
Οί αίδοιοδεϊκται άφιέμενοι άνευ αύστηροΰ ελέγχου είναι λίαν έπικίνδυνοι. Είναι
σφάλμα νά νομίζηται δτι ούτοι είναι άτομα
δειλά ή ύπεραισθησιακά. Τινές έχουσι ρο
πήν εις βιαιότητας κατά παίδων, βιασμούς
καί άλγολαγνείαν.
Στατιστικοί δεικνύουν δτι 10,5ο]ο τών
αΐδοιοδεικτών έχουσιν ήδη τελέσει βιασμόν.
Ό Vaeler περιγράφει περίπτωσιν αίδοιοδειξίας μετ’ αλγολαγνείας, κλοπών, άπατών, καθ’ ήν ό δράστης ήλικίας 35 ετών εύνουχιασθείς δέν ύπετροπίασεν πλέον.

ΙΟον . Η ήδονοβλεψια (Voyerism),

αναφοράν πρός τάς σεξουαλικάς σχέσεις.
Είναι συχνή σεξουαλική διαστροφή. Παρατηρεΐται δέ τόσον έπί φυσιολογικών άτόμων, δσον καί έπί παθολογικών κατα
στάσεων όφειλομένων είς ψυχικάς νόσους
(σχιζοφρενία) έπί ολιγοφρενιών. ’Επί ορ
γανικού ψυχοσυνδρομου (γεροντική άνοια).
Η σατυριασις είναι ανδρική γενετήσιος
διαστροφή, παράλληλος πρός τήν νυμφομα
νίαν καί χαρακτηρίζεται άπό τήν διηνεκή
7] κατα καιρούς παρα φύσιν διέγερσιν της
σεςουαλικής ορμής, ήτις συνοδεύεται καί
υττο στύσεως μή κατευναζομένης καί μετ’
αλλεπαλλήλους συνουσίας.

13ον. Ό μαδικαί διαστροφαί.
Ο ορος επιφυλάσσεται διά πάσαν σε
ξουαλικήν διαστροφήν, ή όποια προϋποθέ
τει συμμετοχήν πλειόνων τών δύο προσώ
πων.
Μεταξύ τών ομαδικών διαστροφών αί
πλέον συνήθεις είναι : Τά οργιά, ή ομαδική
ηδονοβλεψία (όφθαλμολαγνεία) ή ομαδική
έπιδειξιμανία, ό ομαδικός βιασμός γυναικός ή ή ομαδική έκπαρθένευσις κορασίδος,
καθ’ ήν όμάς άνδρών βιάζει ή διακορεύει
έν και το αυτό θήλυ, ή ομαδική ομοφυλο
φιλία (άλληλοβασία).

συνυπάρχει συχνάκις μετά τών φιλεπιδεικτικών τάσεων τών όποιων καί άποτελεϊ τό
ένεργητικόν σκέλος. Ό λαθροθεατής προ
τιμά νά βλέπη λαθραίως άντί νά έκθέτη τά
γεννητικά του όργανα.
Οί έπιδειξιμανεϊς καί οί ήδονοβλεψίαι
ανήκουν περισσότερον εις τό άρρεν φύλον.
Οσον αφορά τό συμβολικόν περιεχόμενον
της διαστροφής τής έπιδειξιμανίας, ύποστηρίζεται δτι αΰτη άποτελεϊ έκδήλωσιν
άσυνειδήτου προσπάθειας δπως οί πάσχον3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ
τες με την επιδειξιν τών γεννητικών οργά
νων των πείσουν έαυτούς καί τούς άλλους
ΚΑ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ Α
δτι δέν στερούνται άνδρικότητος (FenΝΩΜΑΛΩΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
chel). ’Άλλοι υποστηρίζουν δτι οί πάσχοντες εξ αυτής, ωθούνται κατά παρορμητι
ΚΑΙ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ
κόν τρόπον εις τήν έκτέλεσιν τής πράξεως,
ΕΙΣ ΑΥΤΑ
η δε παρορμησις αΰτη συνοδεύεται κατά
κανόνα ύπό άγχους καί φοβιών, ιδιαιτέρως
δέ ύπό κλειστοφοβίας. 'Τπό τήν έννοιαν
Καθόσον άφοοά τήν συχνότητα το>ν σε
ταύτην ή έπιδειξιμανία εμπίπτει είς τά
ξουαλικούς ανωμάλων έγκλημάτων (πλήν
κλινικά πλαίσια τής ψυχαναγκαστικής
τού έγκλήματος τού φόνου έξ αλγολαγ
άντιδράσεως.
νείας) ό αριθμός τών λοιπών καταδικασθειΆξιοσημείωτον είναι έπίσης δτι άνδρες
σών πράξεων γενετησίων έγκλημάτων δέν
τινές έχουσι τήν ροπήν πρός παρατήρησιν
άνταποκρίνονται πρός τήν πραγματικότη
τής γενετησίου πράξεως άλλων (Voyeurs)
τα. Ό άριθμός τών περιπτώσεων αί όποϊαι
(μπανισταί). Παρατηρούν τάς ένδημοσίοις
έρχονται ένώπιον τοΰ Δικαστηρίου, άντιλουτροΐς λουομένας γυμνάς γυναίκας. Διαπροσωπεύει μόνον ποσοστόν αί όποϊαι έτρυπούσι τούς τοίχους τών δημοσίων αφο
λαβον χώραν.
δευτηρίων καί παρατηρούσι τάς άφοδευούΕίς τάς άστυνομικάς καί δικαστικάς
σας γυναίκας. Οΰτω διεγείρονται γενετηαρχάς φθάνουν περισσότεραι περιπτώσεις
σίως καί αύνανίζονται ακολούθως. Τήν
καταγγελίας τελέσεως τών βδελυρών
διέγερσιν προκαλεΐ τό συναίσθημα τής αη
τούτων έγκλημάτων. Αί δυσχέρειαι δμως
δίας καί τής αποστροφής δπερ είναι άμφιδιαλευκάνσεως καί αί προσπάθειαι αί όθυμικον. Εις τινα άτομα έπί τοσούτον τυγ
ποΐαι καταβάλλονται ύπό τών ένδιαφεροχάνει ηύξημένον τό άμφιθυμικόν συναίσθη
μένων ένόχων άλλά καί πολλάκις ύπό τών
μα
ώστε
γενετήσιος
διέγερσις
μελών τής οικογένειας ϊνα άποφευχθή ένα
έπιτυγχανεται διά τής καταπόσεως ούρων
τοιοϋτον έγκλημα (ιδία όταν στρέφεται
η τής γευσεως κοπράνων (ούροπόται, κοκατά θήλεος) είναι τεράστιαι. Φοβούμενοι
προφάγοι, κοπρόφιλοι, κοπρολάγνοι).
τό σκάνδαλον, τήν ποινήν καί τόν τρομερόν
κοινωνικόν άντίκτυπον καταβάλλουν μυ11ον. Έ φ α ψ ( α .
ρίας προσπάθειας άποκρύψεώς του. Σπανιώτατα οί δράσται ομολογούν.
Καί αΰτη είναι προνόμιον τού άρρενος
'Τπό τοιαύτας συνθήκας πολλάκις έπέρΣυνίσταται είς τήν διερέθισιν τού γεννητιχεται ή άπαλλαγή τών κατηγορουμένων δι’
κού έμβόλου διά τής προστρίψεως έπί τού
άπαλλακτικών βουλευμάτων. "θθεν δύνασώματος έτέρου, πρός ίκανοποίησιν τοΰ
ταί τις νά εΐπη δτι αί τελούμεναι πράξεις
πάθους των. Οί νοσούντες έπιδιώκουν τό
είναι πλειότεροι άλλ’ είτε δέν άνακαλύέργον των είς συνωστισμούς ένθα έξικνοΰνπτονται καί οΰτω δέν έπιτυγχάνεται ή κα
ται μέχρις οργασμού. Θεωρούνται άτομα
ταδίκη τών ένόχων ύπό τών δικαστηρίων,
κατά τά άλλα φυσιολογικά.
είτε καί δταν φθάνουν ένώπιον τών δικα
12ον. Νυμφομανία καί σατυστηρίων ή καταδίκη των τυγχάνει πολλά
κις προβληματική, λόγω τής φύσεως τοΰ
ρίασις.
έγκλήματος καί τών δυσχερειών ώς πρός
’Αποτελούν γενετησίους διαστροφάς χατήν άναμφισβήτητον άπόδειξίν των.
ρακτηριζομένας έκ τής ποσοτικής αύξήΚατά τά στατιστικά δεδομένα έπί τών
σεως τής σεξουαλικής έπιτυχίας.
γενετησίων έγκλημάτων έν Έλλάδι κατά
Ή νυμφομανία (μητρομανία) συνίστατά έτη 1926 - 1956, 1951 - 1956 καί
ται είς ύπερβολικήν αφροδισίαν διέγερσιν
1957 - 1960 διαπιστούμεν δτι κατά τήν
τής γυναικός, ή όποια έξικνεΐται μέχρι καδιάρκειαν τών 21 αύτών έτών κατεδικάσθηταργησεως τών ήθικών αναστολών, κατ’ σαν έν συνόλω έν Έλλάδι 2010 άτομα. ’Α
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ναλογία κατ’ έτος 96 προσώπων περίπου,
ήτοι 10 καταδικαι επι 1.000.000 κατοίκων
κατ’ έτος.
Ά ν καί δέν έχωμεν άκριβεΐς άριθμούς
πράξεων ό Η. Rohleder άναφέρει περι
πτώσεις είς τήν Ισπανίαν καί τήν ’Ιταλίαν.
Ό Dussal περιγράφει τινάς περιπτώσεις
είς την Γαλλίαν. Τέλος ό Malinowski έχει
ομιλήσει διά τήν Πολωνίαν καί διά τάς
Καναρίους Νήσους. Ό Alfred Ebner άναφέρει περιπτώσεις είς Γερμανίαν. ’Αναφέ
ρει μάλιστα δτι τά έγκλήματα ταϋτα, r λαττώθησαν διαρκοΰντος τοΰ Α' Παγκο
σμίου Πολέμου, άλλ,’ άποτόμως ηύξήθησαν
μετά τόν πόλεμον. Πρό τού Α' Παγκο
σμίου Πολέμου αί περιπτώσεις έν Γερμα
νία άνήρχοντο είς 400 - 500 κατ’ έτος άλλά
μετά τόν πόλεμον ηύξήθησαν είς 1010.
Αι άνακαλυφθεϊσαι περιπτώσεις είς τήν
Βρεταννικήν Κοινοπολιτείαν (’Αγγλία, Ούαλία, Σκωτία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία καί
Αύστραλία) φαίνεται δτι κυμαίνονται. Παρατηρεΐται καί μικρά έλάττωσις διαρκούντων τών πολέμων καί αΰξησις κατά τήν
αμέσως μεταπολεμικήν περίοδον. Κατά τό
έτος 1937 η Νεα Ζηλ,ανδία είχε τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών άνακαλυφθεισών πε
ριπτώσεων 9 περίπου περιπτώσεις έπί
1.000.000 κατοίκων έν ώ ό Καναδάς καί ή
Σκωτία είχον 5, 1 καί 3,94 άντιστοίχως.
Ή ’Αγγλία καί Ουαλία είχον ποσοστόν1,4
Ή οικονομική κρίσις δέν φαίνεται νά
επηρεαζη σπουδαίως τό ποσοστόν τών
περιπτώσεων αν καί μία σχετική αΰξησις
έσημειωθη είς τόν Καναδάν, ’Αγγλίαν
καί Ούαλίαν διαρκούσης τής οικονομικής
κρίσεως τοΰ 1932.
Οί λόγοι τής αύξομειώσεως ταύτης
είναι λίαν δυσκολον να προσδιορισθούν.
Τό μόνον άποδεδειγμένον είναι δτι τό ποσοστον τών περιπτώσεων, έλαττουται
διαρκοΰντος τοΰ πολέμου καί αύξάνεται αμέσως κατα τήν μεταπολεμικήν
περίοδον.
Καθόσον αφορά τόν τόπον τελέσεως,
ή έγκληματικότης ώς γνωστόν παρου
σιάζει διαφόρους διακυμάνσεις ού μόνον
άπό χώρας είς χώραν άλλά καί άπό περι
φέρειας είς περιφέρειαν τής αύτής χώρας.
Τούτο οφείλεται συνήθως είτε είς δια
φοράς κλιματολογικών συνθηκών είτε
εις διαφοράς τών έθίμων, τών συνθηκών
διαβιώσεως, τών συγκοινωνιακών μέσων
κλπ.
Βάσει τών δεδομένων τών έτών 1957—
1960, καί τών ύπό κρίσιν περιπτώσεων
έπί 42 καταδικασθέντων άτόμων κατώκουν: Είς οικισμούς κάτω τών 2.000
κατοίκων 26 πρόσωπα. Είς οικισμούς
άπό 2.000 έως 10.000 κατοίκων 7 πρό
σωπα. Είς οικισμούς άνω τών 10.000
κατοίκων 9 πρόσωπα.
'Ως πρός τόν τρόπον τελέσεως (δη
λαδή εάν ή πράξις έλαβε χώραν ύπό τήν
άπειλήν βίας ή δια βιασμού ή έκμεταλλεύσεως τής άπειρίας καί τής χαμηλής νοη
μοσύνης τοΰ θύματος ύπό τού δράστου).
Εκ τής καθ’ δλου έρεύνης διεπιστώθη
δτι, πλήν τριών περιπτώσεων άπασαι
έτελέσθησαν είτε διά βιασμοΰ είτε ύπό
την άπειλήν βίας διά τής έκμεταλλεύσεως
τής απειρίας τοΰ θήλεος ή τοΰ άρρενος.
Ώ ς πρός τήν έποχήν τής τελέσεως. Ή
έπίδρασις τοΰ κλίματος καί γενικώς ή
ή έποχή τοΰ έτους έπί τής έγκληματικότητις είναι άναμφισβήτητος. Τό φυσικόν
περιβάλλον, ήτοι τό κλίμα, αί έποχαί τοΰ
έτους, έπιδροΰν μεγάλως έπί τής ψυχικής
καί τής νευρικής καταστάσεως τών άτό
μων.

*0 Πλάτων άναφέρει την μεγάλην
έπίδρασιν την όποιαν άσκεϊ ή θερμοκρα
σία, τό ύδωρ καί οί Ανεμοί έπί τοϋ ψυχι
κού καί σωματικού κόσμου των ανθρώ
πων. Έ κ των στατιστικών δεδομένων
Κρατών προκύπτει ή έπίδρασις τής επο
χής τοϋ έτους έπί τών διαφόρων εγκλη
ματικών πράξεων. Οΰτω κατά τήν Γαλ
λικήν στατιστικήν τών ετών 1827—1875,
τά κατά τών άνηλίκων καί παίδων έγκλήματα, τά τελούμενα κατά τον μήνα ’Ιού
νιον, είναι διπλάσια τών τελουμένων κατά
τών μήνα Δεκέμβριον. ’Επίσης, βάσει τών
δεδομένων τής Γερμανικής έγκληματολογικής στατιστικής τών έτών 1883—1892
τά μετά βίας κατά τών ηθών τελούμενα
είναι ύπερδιπλάσια τον μήνα ’Ιούλιον έν
συγκρίσει τών καθ’ έκαστον μήνα τοϋ
χειμώνος τελουμένων.
Άνάλογον φαινόμενον παρατηρειται καί
εις τάς άλλας Εύρωπαϊκάς χώρας ώς εις
Δανίαν, Φινλανδίαν, ’Αγγλίαν, Αύστρίαν,
Πολωνίαν κλπ. ’Αλλά καί έν Έλλάδι
παρατηρειται άνάλογον φαινόμενον. Τά
κατά τών ήθών έγκλήματα κατά τά στα
τιστικά δεδομένα τών έτών 1926—1930
τά όποια έπεξεργάσθη ό Καθηγητής Γαρδίκας ήσαν κατά τήν άνοιξιν 42, τό θέρος
55, τό φθινόπωρον 40 καί τον χειμώνα 40.
Καί ή ήλικία παίζει άναμφισβήτητον
ρόλον εις τήν έγκληματικότητα. Τοϋτο
έπιβεβαιοϋται άπό τάς έγκληματολογικάς
στατιστικάς τών διαφόρων χωρών. Ή
ήλικία θεωρείται εις έκ τών κυριωτέρων
βιολογικών παραγόντων καί παρουσιάζει
ποικιλίαν διακυμάνσεων τής συχνότητος
καί τοϋ είδους τών έγκλημάτων κατά τά
διάφορα στάδια αύτής. Ύπό τοϋ Καθηγητοϋ Γαρδίκα έξητάσθησαν τά έγκληματολογικά στατιστικά δεδομένα τοϋ έτους
1933 ώς πρός τά κατά τών ήθών έγκλή
ματα κατά διαφόρους ήλικίας.
Έ κ τών διαφόρων αίτιων τά όποια έπιδροϋν έπί τής έγκληματικότητος τό έπάγγελμαέντόςτοϋ οποίου κινείται τό όέτομον,
καίτοι έμφανίζει δυσχερείας τινάς, ώς
πρός τόν καθορισμόν τής έπιδράσεως
αύτοϋ έπί τής έγκληματικότητος, φαί
νεται δτι άσκεϊ έπίδρασιν. 'Ως πρός τό
έπάγγελμα, τό όποιον ήσκουν οί δράσται
τών ύπό κρίσιν περιπτώσεων κατά τά
στατιστικά δεδομένα τών έτών 1957—1960
έπί 34 κατηγορηθέντων ή καταδικασθέντων,
γεωργοί—άλιεΐς ήσαν 15, έργάται 12,
πλανόδιοι όπωροπώλαι 2, έμποροι 1,
άνευ έπαγγέλματος 3, καθηγητής σωμα
τικής άγωγής 1. Έ κ τών άνωτέρω προ
κύπτει ότι ποσοστόν 73,5 ο]ο άποτελεϊται έκ γεωργών— άλιέων—έργατών.
Καί ή παιδεία τέλος άποτελει σπουδαϊον παράγοντα διά τήν άνάπτυξιν τών
διανοητικών καί ήθικών δυνάμεων αί όποϊαι διαμορφώνονται καί διαπλάθουν
τόν χαρακτήρα τοϋ άτόμου καί τοϋ παρέ
χουν τήν δύναμιν ν’ άντιτάσσεται εις τό
έγκλημα. Ύποβοηθεΐ τοϋτο νά χαλιναγωγή τά πρωτόγονα ένστικτά του και νά
συντονίζη ταϋτα πρός τήν κοινωνικήν
ζωήν του. 'Ως έκ τούτου ή έπίδρασις τής
παιδείας έπί τοϋ άτόμου καί τής πάλης
κατά τοϋ έγκλήματος είναι μεγίστη καί
άναμφισβήτητος. Οΰτω έπί τών άνω 35·
κατηγορηθέντων ή καταδικαθέντων στοι
χειώδους έκπαιδεύσεως ήσαν 26, άγράμματοι 3, άγνώστου παιδείας 4 καί άνωτέρας 1.

ΙΣΡΑΗΛ : Στις 15 Ίανουαρίου έκυκλοφόρησαν 3 σειρές γραμματοσήμων.
Μία σειρά παιδικό σχέδιο διά τήν άναδάσωσιν τοϋ ISRAEL έκ τριών γραμ
ματοσήμων 0.01—0.35—2.00 L.
Ή δεύτερη σειρά έργασίας έκ τριών έπίσης γραμματοσήμων 0.30—
0.80—1.20 L.
Τό τρίτον ένα γραμματόσημον τών 2.50 L διά τό Ίωβηλαΐον τοϋ Έβραϊκοϋ Πανεπιστημίου εις τό βουνόν Σκοπούς τής 'Ιερουσαλήμ, τό όποιον
ίδρύθη τήν πρώτην ’Απριλίου 1925.
Τόν Μάρτιον θά κυκλοφορήση ένα γραμματόσημον μέ τήν προσωπο
γραφίαν τοϋ X. Τρούμαν αξίας 5 L.
Τόν Μάρτιον έπίσης θά κυκλοφορήση τό δεύτερον μέρος τής σειράς ή
άρχιτεκτονική στό ’Ισραήλ, μέ 3 διαφορετικές παραστάσεις.
Αί άξίαι τών άνωτέρω γραμματοσήμων είναι 0.80—0.90 καί 1.30 L ’Ισ
ραήλ.

ΕΘΝ . ΚΙΝΑ — (ΦΟΡΜΟΖΑ) : Έ πί τή εύκαιρίμ τοϋ Νέου Έτους έκυ
κλοφόρησαν 2 γραμματόσημα άπεικονίζοντα λαγόν.
Τόν ’Ιανουάριον έκυκλοφόρησαν 2 γραμματόσημα τών 4,5 S Κίνας μέ
άπεικονίσεις άκροβατών.
Στις 25 Φεβρουάριου κυκλοφόρησε μιά ώραιοτάτη σειρά άπό 8
γραμματόσημα μέ άπεικονίσεις έκδηλώσεων διά τό ΝΕΟ ΕΤΟΣ.
Οί άνωτέρω πίνακες εύρίσκονται εις τό Εθνικόν Μουσεΐον τής TAI
WAN καί είναι τής περιόδου 1736—1795.
ΣΕ· Υ· Χ Ε Λ Α Ι: Έ πί τή έπισκέψει εις τήν Νήσον τοϋ βασιλικού ζεύγους
τής ’Αγγλίας έξεδόθησαν τήν 8ην Φεβρουάριου 4 γραμματόσημα.
ΒΕΡΜΟΥΔΑΙ: Έ π ’ εύκαιρίμ τοϋ Παγκοσμίου Πρωταθλήματος «Μπριτζ»
έξεδόθησαν τήν 27 Ίανουαρίου 4 γραμματόσημα πού άπεικονίζουν διάφορα
χαρτιά τής τράπουλας.
Έπίσης διά τήν έπίσκεψιν τοϋ βασιλικού ζεύγους εις τήν Νήσον θά
κυκλοφορήσουν 2 γραμματόσημα.
ΝΗΣΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ : Διά τήν Διεθνή Έκθεσιν γραμματοσήμων
«INTERPEX» 1975 θά κυκλοφορήσουν τήν 14 Μαρτίου 4 γραμματόσημα
καί ένα άναμνηστικό φύλλον—Μπλοκ.
ΝΗΣΟΙ ΚΑ· Ι· MAN: Διά τάς Έορτάς τοϋ Πάσχα θά κυκλοφορήσουν 2
γραμματόσημα καί ένα φύλλον—Μπλοκ μέ θρησκευτικός παραστάσεις.
ΓΚΑΜΠΙΑ : Έ π ’ εύκαιρίμ τής 10ης Επετείου άπό τής άνακηρύξεως τής
’Ανεξαρτησίας τής χώρας έκυκλοφόρησαν τήν 18 Φεβρουάριου 4 γραμμα
τόσημα.
Δ < Η LI E E T A O U O
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ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ : Τήν 20ήν Φεβρουάριου κυκλοφόρησε μία σειρά μέ
άπεικονίσεις Πινάκων ΕΤΡΟΥΣΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

Ο Φιλοτελιστής
Τό Β' μέρος εις τό έπ ομ . τεύχος

V.

A O A Η Τ IΚ Η
έπιθεώρησι
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Α Θ Λ Η Τ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
ΕΙΣ ΤΑ Π ΕΡ ΙΦ ΕΡ ΕΙΑ Κ Α Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Α
ΑΓΩΝΩΝ ΑΝ Ω Μ Α Λ Ο Υ ΑΡΟΜΟΥ
Επτά νίκες (τέσσερις πρώτες ατομικές, μία πρώτη ομαδική,
μία δεύτερη ατομική καί μία τρίτη έπίσης ατομική | ήταν ό έντυ
πωσιακος απολογισμός άπό τήν συμμετοχή 11 αθλητών τής Χω
ροφυλακής στα έτήσια περιφερειακά πρωταθλήματα ανωμάλου
δρόμου Αθηνών καί Πειραιώς. Οί νίκες αυτές τών αθλητών μ,ας
κατανέμονται ώς έ ξ η ς :
I. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗ
II. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΝ ΙΙΡΩΤΑΘΛΗ
ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Στάδιον Καραϊσκάκη
ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: (’Ολυμπιακές έγκατα2-2-1975). Ή Σχολή 'Υπενωμοταρχών
στάσεις ’Αμαρουσίου 16-2-75). "Ελα
έλαβε μέρος στά 5.000 μ. Β . κατηγορίας
βαν μέρος οί Χωροφύλακες Κούσης,
άνδρών, καί κατέκτησε τήν πρώτην ομα
Κούρτης. καί Γεωργακόπουλος. Οί Κού
δική νίκη. Από τούς 8 Δοκίμους πού έλα σης—Κούρτης έτρεξαν έκτος συναγω
βαν μέρος, σπουδαίες νίκες άπέσπασαν
νισμού καί έπεκράτησαν μέ σημαντική
οί Γεώργιος Μαλλιαχόβας (1ος), Νικό διαφορά άπό τούς πρώτους—έντός βαθμο
λαος Άθανασιάδης (2ος), Χρηστός Κουλογίας—νικητές. Συγκεκριμένα: Ό Κού
τσελάς (3ος) καί Κωνσταντίνος Θεοχά σης έτερμάτισε πρώτος στά 10.000 μ. άν
ρης (4ος). Ή νικήτρια ομάδα, πού προ δρών μέ χρόνο 30.52.4 έναντι 31.13.0
πονεί ό παλαιός πρωταθλητής δρόμων
τού Κίσσα, ένώ ό Κούρτης, στά 6.000 μ.
αντοχής Χωροφύλαξ κ. Γεώργιος Ά πονέων έτερμάτισε καί αύτός πρώτος μέ
στολόπουλος, άφησε άριστες έντυπώσεις
χρόνο 18.00.8, έναντι 19.05.8 τού συνα
καί χειροκροτήθηκε θερμά άπό τούς φι δέλφου του Γεωργακοπούλου (πρώτου
λάθλους. "Οπως μας είπε ό κ. Άποστοεντός βαθμολογίας όπως καί ό Κίσσας).
λόπουλος, οί άθληταί του πρόκειται νά
Ή συμμετοχή τών Χωροφυλάκων Κού
λάβουν μέρος στόν λαϊκό άνώμαλο δρό σης καί Κούρτη είχε τόν χαρακτήρα τής
μο πού όργανώνει έδώ καί πολλά χρό δοκιμής έν δψει τών άγώνων άνωμάλου
νια με έπιτυχία ή εφημερίδα «’Αθλητική
δρόμου ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμά
Ηχώ», καί στόν έτήσιο αγώνα άνωμάλου
των ’Ασφαλείας καί τού πρωταθλήματος
δρόμου ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμά Ελλάδος, πού θά διεξαχθοΰν τόν τρέ
των Ασφαλείας. Στις περισυνές άντίστοιχοντα μήνα στήν ’Αθήνα καί τό ’Αγρίνιο
χες διοργανώσεις, ή προηγούμενη τάξις
άντιστοίχως.
τών Δοκίμων 'Υπενωμοταρχών είχε άποσπάσει μία πρώτη ομαδική νίκη, καί πολ
λές άλλες ατομικές. Θά έπαναληφθή καί
Ή όμάς άνωμάλου δρόμου τών Δο
έφέτος ή περισυνή έπιτυχία; ’Από ο,τι κίμων'Υπενωμοταρχών ή όποια διεκρίθη
πληροφορούμεθα οί νεαροί δρομείς τής εις τούς άγώνας τού περιφερειακού πρω
Σχολής αίσιοδοξοΰν. Όψόμεθα λοιπόν. . . ταθλήματος Πειραιώς.
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ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τό ’Ανώτατον Συμβούλιον ’Αθλητισμού
’Ενόπλων Δυνάμεων, κατήρτισε τό πρό
γραμμα τών άγωνιστικών έκδηλώσεων
τού 1975 μεταξύ ομάδων τών ’Ενόπλων
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. "Η
αύλαία τών έκδηλώσεων αύτών ανοίγει
στις 23 Μαρτίου μέ τόν άγώνα άνωμάλου
δρόμου πού θά διεξαχθή στόν χώρο τών
έγκαταστάσεων τού 'Ομίλου Γκολφ Γλυ
φάδας, μέ τήν διοργάνωσι τού ’Αρχηγείου
Χωρ]κής. Τό ύπόλοιπο πρόγραμμα έχει
ώς έξής:
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: 22 - 27 Απριλίου (Σκο
πευτήρια Ε.Σ.Υ. -Κ.Ε.Β.Ο.Π.). Τήν διοργάνωσι τών άγώνων έχει άναλάβει τό
Αρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων.
ΠΑΛΗ: 23 - 25 Μαΐου (’Ιωάννινα). Τήν
διοργάνωσι τών άγώνων έχει άναλάβει τό
Αρχηγεΐον Πυροσβεστικού Σώματος.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΙΣ — ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ :
(Κέρκυρα), Τήν όργάνωσι τών άγώνων
έχει άναλάβει τό ’Αρχηγεΐον Ναυτικού.
Η . «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ»: (’Αγώνες στί
βου ’Ενόπλων Δυνάμεων —Άνωτάτων
Σχολών) Βέροια 17-18 Μαΐου.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Ε. Δ . ΚΑΙ Σ. Α.
Εξ άλλου τό έφετεινό πρόγραμμα τών
πρωταθλημάτων μεταξύ τών Παραγωγι
κών Σχολών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σω
μάτων ’Ασφαλείας, έχει ώς έξής:
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 27 - 29 Μαρτίου (Σκο
πευτήρια Ε.Σ.Υ. —Κ.Ε.Β.Ο.Π.). Διοργανώτρια ή Σχολή Ύπαστυνόμων.
^ΙΦΑΣΚΙΑ: 15- 16 ’.Απριλίου. Ό χώ
ρος διεξαγωγής θά έξευρεθή άπό τήν διοργανώτρια Σχολή ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΙΣ: 15 Μαΐου (Κολυμβητήριον Σχολής Ναυτικών Δοκίμων). Διοργανώτρια ή Σχολή ’Ικάρων.
ΜΠΑΣΚΕΤ: 7-11 Απριλίου. Ό χώ
ρος διεξαγωγής θά έξευρεθή ύστερα άπό
κοινή συμφωνία όλων τών Παραγωγικών
Σχολών οί όποιες συμμετέχουν στήν διοργάνωσι. Τέλος άνεκοινώθη ότι ή δεξίωσις έπί τή λήξει τών άγώνων, θά γίνη στις
31 Μαΐου στήν αίθουσα τελετών τής Σχο
λής ’Αξιωματικών Χωρ]κής.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Σ. Ι . Σ. Μ.
Τό 1975 ή Ελλάς θά λάβη μέρος στά
έξης πρωταθλήματα του Σ.Ι.Σ.Μ.:
Σκοποβολής 6- 14 'Ιουνίου (Φινλαν
δία).
Μπάσκετ 18-28 ’Ιουνίου (Θεσσαλονί
κη).
Ποδοσφαίρου 29 'Ιουνίου—13 ’Ιουλίου
(Δυτ. Γερμανία)
Άλεξιπτωτισμοΰ 17-27 ’Ιουλίου (Γαλ
λία).
Ναυτικού Πεντάθλου 24 - 30 Αύγούστου (Σουηδία).
Βόλλεϋ 'Οκτώβριος 1975 (’Ολλανδία)
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ.. .ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ
ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ. . . ΚΑΙ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Περίοδο εξαιρετικής φόρμας διανύει
ό πρωταθλητής τοϋ ύψους Χωροφύλαξ
Δημήτριος Πατρώνης, ό όποιος σέ μιά
άπό τις τελευταίες προπονήσεις του πέ
ρασε μέ εύχέρεια τά 2.20 μέτρα. Τό γε
γονός αυτό καί ή 3η θέσις πού κατέκτησε
στό Διεθνές μήτιγκ τής Τσεχοσλοβακίας
(26-2-1975) μέ 2.16 μ., δείχνουν ότι ό νεα
ρός πρωταθλητής μας έχει τήν δυνατό
τητα νά δημιουργήση έφέτος ένα νέο
ρεκόρ.
• · ·
Μέ τήν εύκαιρία τού έορτασμοΰ τής
«’Ολυμπιακής ήμέρας» πού θά γίνη στις
6 ’Απριλίου, ό ΣΕΓΑΣ έκάλεσε 15 γνω
στούς Εύρωπαίους Μαραθωνοδρόμους
γιά νά τρέξουν στήν κλασσική διαδρομή.
Μεταξύ των άλλων έκλήθησαν οί Τσιντόλο (’Ιταλία), Τζέκερς (Ουγγαρία),
Αινκόσκυ (Πολωνία), Μπλάντεκ (Τσε
χοσλοβακία), Μπαουκόνεν (Φιλανδία),
Κούζακ (’Ιρλανδία )κ.λ.π.
• · ·
Στις 12 Φεβρουάριου ή ποδοσφαιρική
ομάδα τής Χωροφυλακής, σέ φιλικό α
γώνα πού έδωσε στό Μαρκόπουλο 'Αττι
κής, ένίκησε τόν τοπικό Σύλλογο
«ΜΑΡΚΟ» μέ τό εύρύ σκόρ 9- 3. Σκόρερς
άπό πλευράς Χωροφυλακής ήταν οί
Ρεμοΰνδος (3), Σπυρόπουλος (2) Ζερβουδάκης (2), Κάχρης. καί Μωύσίδης.
Ή φιλική αύτή συνάντησις σκοπό είχε
τήν ένίσχυσι τού τοπικού Συλλόγου.

Μέ συμμετοχή 260 σκοπευτών άπό ό
λες τις Εύρωπαϊκές Χώρες—πλήν τής
Πορτογαλίας —διεξήχθησαν στό Λον
δίνο μεταξύ 19-23 Φεβρουάριου, οί Ε'.
Πανευρωπαϊκοί άγώνες άεροβόλων όπλων
’Από Ελληνικής πλευράς έλαβαν μέρος
οί πρωταθληταί Μοίραρχος Δημήτριος
Κοτρώνης, Χωροφύλαξ Πελοπίδας Ήλιάδης, ’Αστυφύλαξ Βασίλειος Βασιλόπουλος, καί ό έφηβος Δημήτριος Μπάλτας. Τά κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσμα
τα τών άγώνων ήταν ή άψογη διοργάνωσις τών Βρεττανών, ή έλλειψις έντυπωσιακών έπιδόσεων, καί ή πλήρης σχεδόν
έπικράτησις τών Ρώσων. Οί τελευταίοι
έπί συνόλου 6 άγωνισμάτων, άπέσπασαν
τέσσερις πρώτες άτομικές νίκες (τυφέκιον καί πιστόλιον γυναικών—πιστόλιον
γυναικών καί έφήβων) καί ισάριθμες
πρώτες έπίσης ομαδικές νίκες. Πρώτες
άτομικές νίκες άπέσπασαν έπίσης ή Γαλ
λία (τυφέκιον άνδρών) καί Δυτ. Γερμανία
(τυφέκιον έφήβων), ένω πρώτες ομαδικές
ή Άνατ. Γερμανία (τυφέκιον άνδρών)
καί Πολωνία (τυφέκιον έφήβων). 'Ικανο
ποιητικές—μέχρι ένός σημείου—μπορεί
νά χαρακτηρισθοΰν οί έπιδόσεις τών
πρωταθλητών μας. Στό πιστόλι άνδρών,
μεταξύ 70 σκοπευτών, ό Μοίραρχος Κο
τρώνης κατετάγη 9ος μέ 379)400, ένω ό
’Αστυφύλαξ Βασιλόπουλος 24ος μέ 368]
400. Στό τυφέκιον άνδρών ό Χωροφύλαξ
Ήλιάδης έπέτυχε 371 ]400 καί κατετάγη
13ος μεταξύ 60 σκοπευτών. Τέλος στό
πιστόλι έφήβων, ό Μπάλτας έπέτυχε 370]
400 καί κατετάγη 14ος μεταξύ 25 σκοπευ
τών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ
Λόγω πληθώρας κειμένων τά όποια άπτονται της
έπικαιρότητος ένεκα τής έπικειμένης έπετείου της Ε θ ν ι
κής ήμών παλιγγενεσίας, αί στήλαι «’Άνθρωποι καί
άνθρωποι» καί «Γνωριμίες», μετετέθησαν διά τό έπόμενον τεΰχος.
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ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συνεχίστηκαν καί τόν περασμένο μήνα
στόν χώρο τού Εθνικού Σκοπευτηρίου
’Υμηττού οί Ε'. Διασυλλογικοί άγώνες
σκοποβολής, μέ συμμετοχή σκοπευτών
τής Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων,
Πανελληνίου Σκοπευτικής Εταιρίας, Δ.
Ε.Η., Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών
καί ’Εμπορικών ’Επιστημών, Σχολών
Εύελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων, ’Ικάρων,
καί ’Αστυνομικής Σχολής. Στούς άγώ
νες αυτούς, οί σκοπευταί καί σκοπεύτριες τής Χωροφυλακής είχαν τις άκόλουθες κατατάξεις:
ΑΓΩΝΕΣ τής 2-2-1975:
Τυφέκιον «0,22 όρθίως 40β. «Χωροφύ
λαξ Ήλιάδης 3ος (352]400). Χωροφύλαξ
Βασιλειάδης 7ος, Ύπεν]ρχης Ρούσης
16ος, Χωροφύλαξ Δημούλας 18ος. Στό
Ιδιο άγώνισμα ή Χωροφύλαξ Τσέλλου
κατέλαβε τήν 2α θέσι μεταξύ τών γυναι
κών μέ 279]400.
Τυφέκιον «0,22 γονυπετώς 40β». Χωρο
φύλαξ Ήλιάδης 3ος (372]400). Ύπεν]ρχης
Ρούσης 13ος, Χωροφύλαξ Δημούλας
15ος. Στό Ιδιο άγώνισμα ή Χωροφύλαξ
Τσέλλου κατέλαβε τήν 2α θέσι μεταξύ
τών γυναικών μέ 320J400).
Τυφέκιον «0,22 τριών στάσεων». Χω
ροφύλαξ Ήλιάδης 4ος (1109] 1200), 'Υ
πενωμοτάρχης Ρούσης 14ος, Χωροφύλαξ
Δημούλας 15ος. Στό Ιδιο άγώνισμα ή Χω
ροφύλαξ Τσέλλου κατέλαβε τήν 2α θέσι
μεταξύ τών γυναικών μέ 960] 1200.

Ό Χωρ]λαξ Ήλιάδης Πελ, μεταξύ
τών διακριθέντων εις τούς διασυλλογικούς άγώνας σκοποβολής.
ΑΓΩΝΕΣ τής 9-2-1975.
Τυφέκιον 0,22 ΣΤΑΝΤΑΡΤ
3X20:
Χωροφύλαξ Ήλιάδης 1ος (559]600), Χω
ροφύλαξ Βασιλειάδης 10ος, "Υπεν]ρχης
Ρούσης 12ος, Χωροφύλαξ Δημούλας
13ος.
Τυφέκιον 0,22 ΣΤΑΝΤΑΡΤ 3X20 γυ
ναικών Χωροφύλαξ Τσέλλου 2α (481 ]600)
Περίστροφον 0,38 Μοίραρχος Κοτρώ
νης 3ος (565]600).
ΑΓΩΝΕΣ τής 16-2-1975
Τυφέκιον 0,22 πρηνηδόν 60β. Χωροφύ
λαξ Ήλιάδης 8ος, Ύπεν]ρχης Ρούσης
17ος, Χωροφύλαξ Δημούλας 26ος, Χω
ροφύλαξ Τσέλλου 27η (3η μεταξύ γυναι
κών) καί Χωροφύλαξ Ά λεξιά 30ή (4η
μεταξύ γυναικών .
’Ελεύθερον πιστόλιον 50 μ. Μοίραρχος
Κοτρώνης 1ος (544]600), Άνθ]ρχος Γαλατιανός 6ος, Χωροφύλαξ Βασιλειάδης
13ος.
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3 ’Επίλεκτο μέλος του ή Τουρκία — Σύμφωνο τοϋ άλφαβήτου μας — Σημείο τοϋ πενταγράμμου (άντ.).
4 «Γιόκο. .», ή σύζυγος ένός Μπήτλ — Γίνονται άπό στρατιωτικούς.
5 Σημαίνει καί τον ύποχείριο ένός πάθους — Ή τουρκική ξέπεσε, τελευταία, ξανά (γεν.).
6 Μάρκα ήλεκτρικών λαμπτήρων — Μουσική νότα.
7 Ό πληθυντικός τοϋ 12β καθέτως.
8 ’Αντίστροφη γραφή τοϋ άριθμοϋ 670 — Τά άποκαλύπτουν
οι. . . μαργαρίτες (μέ άρθρο).
9 ΗΤταν καί 6 Βιργίλιος (άντ.) — Κοινά λέγεται μύτη.
10 Μέρος τής μονομαχίας (άντ.) — Σύζυγος τοϋ ’Αλκινόου καί
μητέρα τής Ναυσικάς.
11. Υπήρξε καί μία Αύστριακή — Θαλασσινό άεράκι.
12 Ή πίεσή του είναι δύναμη, στήν καθαρεύουσα (άντ.) —
’Έ χει τό. . . σκοπό του.

ΟΡ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ
1 Μερικοί λογαριάζουν. . . χωρίς αύτόν . . —’Αγγλικό σύμ
φωνο.
2 "Εγινε καί για τά θύματα τής τουρκικής θηριωδίας στην
Κύπρο—Χρήσιμη για μεταγγίσεις (καθαρ.).
3 Οποιος άνακατεύεται σ’ αυτά κινδυνεύει από τις. . . κότες—
Γυναικείο ύποκοριστικό, κύριο πρόσωπο στό «Γλάρο» τοϋ
Τσέχωφ.
4 « . . . έτοιμος», γνωστό προσκοπικό έμβλημα —’Απαραί
τητα στα αύτοκίνητα.
5 ’Έχουν τούς όπαδούς τους.
6 Τοϋ λεοντος είναι. . . μεγάλη —Φιγούρα τής τράπουλας
(άντιστρ.) .
7 Σύγχρονο θεραπευτικό μέσο (αίτιατ.) —Ξενικός. . . ρυθμός.
8 ’Ιρλανδική διασημότητα — Βιβλικός προφήτης — ’Ακο
λουθεί ένα συλλογισμό.
9 Προσφιλής, για τούς. . . γαλλομαθείς — «. . . Μπούλμπα»,
τίτλος νουβέλλας τοϋ Γκόγκολ.
10 Καλύπτεται ολόκληρη άπό παγετώνες.
11 Προσφέρονται σε δεξιώσεις — ’Ανήκουν στα εσπεριδοειδής
12 Πρωτεύουσα τής 'Υεμένης (άντιστρ.) — Κινδυνεύουν περισ
σότερο τό καλοκαίρι.

Κ Α ΘΕ Τ Ω Σ
1 Παρακμή, υλική ή ήθική.
2 II μή πρόσκλησή της σ’ ένα γάμο τής μυθολογίας μας είχε
ολέθριες συνέπειες —’Αρχαίο ρήμα άγάπης — Μίση άπ
νοια (άντ.).

186

Ο Ι ΤΡΕΙΖ Β Α Λ ΙΤ Ζ Ε Ζ
Στον μεθοριακό σταθμό έχει άναφερθή ή ΰπαρξι
λαθρέμπορου πολυτίμων λίθων καί ό αστυνόμος πα
ρακολουθεί τόν έλεγχο πού κάνουν οί τελωνειακοί σέ
τρεις βαλίτσες. Σέ μιά στιγμή τό έξασκημένο μάτι του
άντιλαμβάνεται κάτι πού του δείχνει, πώς σέ μιά άπό
τις τρεις βαλίτσες κρύβονται τά λαθραία. Ποιά είναι
ή βαλίτσα αύτή καί τί τόν εκανε νά τήν ύποπτευθή;

τ

οι

κ ύ β ο ι

Γνω ρίζετε
i t Ο I Ρ Ω Σ Ο Ι την ε π ο χ ή της Α ικ α 
τερίνης Β ' ό τ α ν ήθελαν ν’ ά φ ή σ ουν γ έ 
ν ια ή τ α ν υ π ο χ ρ εω μ ένο ι ν ά π λη ρ ώ νο υ ν φό
ρο γ ια τ ί τ ό μο ύσ ι έθεωρεΐτο τότε π ο λ υ 
τ έ λ ε ια . " Ο π ο ιο ς δεν σ υ μ μορφω νόταν έ τ ιμω ρεΐτο μέ φ υ λά κισ η .

Π ό σ ο ι σ υ ν ο λ ικ ά κ ύ β ο ι, θ ε α τ ο ί κ α ί Α 
θ έ α τ ο ι, ϋττάρχουν σ τ ό π α ρ α τ τ ά ν ω σ κ ί
τσο;

Αριθμητικό παιχνίδι

Σ τ α γ ρ ά μ μ α τ α , ττού β ρ ίσ κ ο ν τ α ι μέ
σ α σ τ α τ ρ ιγ ω ν ά κ ια τ ο ύ τταραττάνω σ χ ε 
δ ίο υ , α ν τ ισ τ ο ιχ ο ύ ν ο ί α ρ ιθ μ ο ί 1, 2 , J ,
4 , 5, 6, 7 , 8, 9 κ α ί 10, ένα ς α ρ ιθ μ ό ς
σε κ ά θ ε γ ρ ά μ μ α . Μ π ο ρ ε ίτ ε ν ά α ν τ ικ α 
τ α σ τ ή σ ε τ ε τ α γ ρ ά μ μ α τ α α υ τ ά με Α ρ ι
θμ ούς σ έ τ έ τ ο ιο τ ρ ό π ο , ώ σ τ ε ν ά ε π ι
τύ χ ετε τούς Α κό λο υ θ ο υ ς σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ ς :
Α + Β + Γ + Δ + Ε = 23
Ε + Δ + Ζ + Η + Θ = 23
Α + Β + Ι + Η
+ Θ = 23

ΛΥΣΕΙΣ
εις τήν σελίδα 191

i t Ο Ι Ν Ο Ρ Β Η Γ Ι Κ Ε Σ ακτές^ ε ίν α ι
γε μ ά τ ε ς από μ ικ ρ ά ν η σ ά κ ια . ‘ Υ π ά ρ χ ο υ ν
π ερ ίπ ο υ 150 χ ιλ ιά δ ε ς α π ’ α υτά !
i t Τ Ο Λ Ε Μ Ο Ν Ι π ε ρ ιέ χ ε ι κ α τ ά 3 ,1 %
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ η ζ ά χ α ρ η ά π ό τό κ α ρ π ο ύ ζ ι,
ά λ λ ά δεν εΐναι γ λ υ κ ό γ ια τ ί π ε ρ ιέ χ ε ι σέ
μ ε γ ά λ η π ο σ ό τ η τ α κ ιτ ρ ικ ό ό ξύ π ο υ δη
μ ιο υ ρ γ ε ί έντονη ξινή γεύ ση.
i t Η Ζ Α Χ Α Ρ Η έ γ ινε γ νω σ τή σ τή ν
‘ Ε λ λ ά δ α κ α τ ά τούς χρόνους του Μ ε γ ά 
λου ’ Α λεξά νδ ρ ο υ , δτα ν ο ί σ τ ρ α τιώ τες
του τή ν έφεραν ά π ό τήν ’ Α σ ία . Σ τ ή ν
ά ρ χ ή ή ζ ά χ α ρ η ο νο μ α ζό τα ν «ιμελοκά λα μο» ή «μ έ λ ι στερεό».
i t Ε Χ Ε Ι Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Θ Η δτι δτα ν
οί μ έ λ ισ σ ε ς π ετο υ ν σ έ σ μ ή νη ό κα ιρ ό ς
θά εΐναι κ α λό ς κ α ί θ ά κάνη ζέστη.
i t Τ Ο Π Ρ Ω Τ Ο έ σ τ ιο π ό ρ ιο ά νο ιξε σ τό
Π α ρ ίσ ι τό 1 7 6 3 . ’ Ιδ ιο κτή τη ς του ήταν
ένας φούρναρης.
★Τ Ο
Υ Ψ Ο Σ του α νθ ρ ώ π ο υ κα νο νί
ζετα ι ά π ό τήν υπόφ υση τού εγκεφ άλο υ
δ η λα δή τό ν ω τ ια ίο μυελό.

δΐ

ι

:

it ΤΗ
Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
παραγωγή
τυρ ιού τή ν έχει ή ’ Ιτ α λ ία κ α ί ά κ ο λ ο υ θούν ή Γ α λ λ ία , ή Δ . Γερμοαάα κ α ί ή
‘ Ο λ λ α ν δ ία .
i t Τ Α Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α τής τσ έ π η ς κ α 
τ α σ κ ε υ ά σ τ η κ α ν γ ιά
π ρ ώ τ η φορά τό
1500
ενώ τ ά εκκρεμ ή έ ν ά μ ισ υ α ιώ ν α
ά ρ γ ό τερ α .
i t Τ Α Ξ Ε Ρ Α ξύ λα π ερ ιέχ ο υ ν 15% νε
ρό ενώ τ ά χ λ ω ρ ά 40 % . Α υ τ ό φ υ σ ικ ά
έξςρρτάται κ α ί ά π ό τ ό φυτό ά π ό τό ό
π ο ιο π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι τό ξύλο.
i t Ε Κ Τ Ο Σ ά π ό το ν Π ά ρ ι,'τ ή ν ω ρ α ία
‘ Ε λένη τήν ά π ή γ α γ ε ε π ίσ η ς κ α ί ό Θη^
σ έα ς, ά λ λ ά τήν ελευθέρω σ αν τ ά α δ έ λ 
φ ια της, ό Κ ά σ τ ω ρ κ α ί ό Π ολυδεύκης.
i t Τ Α Μ Ι Κ Ρ Α τής λευκή ς ά ρ κ ο ύ δ α ς
δ τα ν γεννηθούν τό χ ε ιμ ώ ν α , δέν ξεπερ
νούν σ έ μέγεθος ένα κουνέλι κ α ί μ ε γ α 
λώ νουν π ο λ ύ ά ρ γ ά . ‘ Ο π α τ έ ρ α ς τους
ε γ κ α τ α λ ε ίπ ε ι τή μ η τέρ α τους π ρ ιν ά κ ό μη α υτή γέννηση.
i t Π Ε Ν Τ Α Κ Ο Σ Ι Α χ ρ ό ν ια π ρ ο Χ ρ ι
σ το ύ οί Π έρσες χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ σ ε ς τ α χ υ 
δ ρ ο μ ικ ά
π ε ρ ισ τ έ ρ ια γ ιά ν ά στέλνου ν
δ ιά φ ο ρ α μ η νύ μ α τα .
i t Τ Α Π Ρ Ω Τ Α μ π α λ λ ά κ ια τού π ί γ κ π ό γ κ κ α τα σ κευ ά ζο ντα ν ά π ό φελλό.
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Κατά την διάρκειαν τοϋ Α' 3μήνου τρέ
χοντος έτους προήχθησαν εις τον βαθμόν
τοϋ Άνθυπασπιστοΰ (15) δέκα πέντε Έ νω μοτάρχαι καί εις τόν βαθμόν τοϋ Έ νω μοτάρχου (187) έκατόν όγδοήκοντα έπτά
Υπενωμοτάρχαι. ’Επίσης κατά τό αύτό
χρονικόν διάστημα προήχθησαν (110) έκάτον δέκα Χωροφύλακες εις τόν βαθμόν
τοϋ Υπενωμοτάρχου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
’Αξιωματικοί : "Εξ (6) εις Δ.Ε.Υ. (’Αθή
νας), επι 20ήμερον, διά θέματα δακτυλοσκρπίας, έξερευνήσεως τόπου εγ
κλήματος κ.λ.π. (6-25 ]2]75) τέσσαοες
(4) εις Σ.Ε.Λ .Ε.Τ.Ε. (’Αθήνας), έπί
θμηνον (έναρξις 10-2-1975) καί δύο
(2), έπί (10) δέκα έβδομάδες εις Κ.Ε.
Π .Ε. ( Αθήνας), διά θέματα προγραμματισμοΰ ανθρωπίνου δυναμικού (εναοξις 28-1-75).
Ύ πα ξιω μα τικοί: Πέντε (5) εις Δ.Ε.Υ.
( Αθήνας) διά θέματα φωτογραφικής
τέχνης (24]2-15J3]75), είς '(1) εις
Υ.Α.Ε.Π.Π. (’Αθήνας) διά θέματα
αεροπειρατείας (17-22)2)75.
Δύο (2[ άνδρες διά «Πληροφοριακά
Συστήματα Διοικήσεως» είς CON
TROL DATA (’Αθήνας) έπί 3μηνον
(εναρξις 21-1-75).

βίον. Διά νά είναι λοιπόν, έν προκειμένω,
είς θέσιν ό σύγχρονος ’Αστυνομικός νά
πλησιάση αύτόν τόν τύπον τοϋ «πολίτου»
έν εύρεία έννοια, έχει άφ’ ενός μέν νομικήν
καί ηθικήν ύποχρέωσιν νά είναι έφωδιασμενος με τά κατάλληλα έφόδία, άφ’ ετέ
ρου δέ έπιβάλλεται νά άκολουθή έκάστοτε
ωρισμενην τακτικήν διά μίαν, όσον είναι
άνθρωπίνως δυνατόν, νόμιμον καί πολιτισμένην συναλλαγήν καί άρμονικήν συνερ
γασίαν μαζί του ίνα έπιτύχη είς τό έργον
καί την πολύμορφον έπαγγελματικήν καί
κοινωνικήν αποστολήν του. Είναι άλλως
τε πασιφανές ότι ό ’Αστυνομικός σήμερον
δια να είναι πράγματι έπιτυχημένος ώς
όργανον κρατικόν, οφείλει πάντοτε νά
ενεργή μέ διακριτικότητα, οξυδέρκειαν,
κατανόησιν, άντικειμενικότητα καί άνδροπρέπειαν άλλά καί άγάπην ή οποία «ού
ζητεί τα εαυτής». "Αρα δεν πρέπει νά λησμονή ότι πρέπει νά έπιδιώκη μέ έπιμονήν καί συνέπειαν τήν δημιουργίαν άρμονικών σχέσεων δι’ ειλικρινούς έπαγγελματικής καί κοινωνικής ζωής (κριτήριον
συμπεριφοράς) καί άψογου έξωτερικής
παραστάσεως (κριτήριον έμφανίσεως —
παρουσιασεως) διά τό ίδιον αύτοϋ καί
τής Ίπηρεσίας του συμφέρον, άλλά καί
την επιτυχή διά τοϋ προσώπου του είς τά

όμματα τοϋ κοινοΰ κρατικήν έκπροσώπησιν γενικώτερον.
’Επιβάλλεται έπομένως έκ των πρα
γμάτων καί συνιστάται ώς έκ τούτου έκθύμως ή άψογος έξωτερική έμφάνισις καί
α.ιο^ρεπης παραστασις όλων τών άνδοών
τοϋ Σώματος όταν έκτελοΰν έν στολή ή
εν πολιτική περιβολη το πολύμορφον άστυνομικόν καθήκον των.
Παράλληλα όμως ύποχρέωσις έπιτακτική όλων είναι καί ή κατά πάντα καλαι
σθητική και αξιοπρεπής, όχι έξεζητημένη,
έμφάνισις καί διακίνησις έν μέσω τοϋ
άστυνομευομένου κοινοΰ κατά τόν έκτος
ύπηρεσίας των χρόνον (έν στολή ή πολι
τική περιβολή).
’Απαραίτητον λοιπόν είναι νά συνειδητοποιηθή έγκαίρως ότι ευθύνη πρωταρ
χική έκάστου είναι νά μεριμνά πάντοτε
διά τήν άξιοπρεπή καί καθ’ όλα πολιτισμενην κοινωνικήν έμφάνισίν του καί παράστασιν, ^άνεξαρτήτως βαθμού, ύπηοεσιακών εύθυνών ή κοινωνικής θέσεως.
Επ αυτοΰ άλλωστε τό Άρχηγεΐον Χω
ροφυλακής, εξεδωσε προσφάτως τήν ύπ’
αο. 303]8]3γ από 10—
1—
75 ’Εγκύκλιον ή
οποία τοποθετεί τό θέμα ώς άνωτέρω
τοϋτο άναπτύσσεται.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ κ . ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ε ΙΣ Α . Δ . Χ . Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Χωροφύλακες : Πεντήκοντα πέντε (55)
είς Σχολήν 'Οδηγών Χωρ)κής (’Αθή
νας - Μακρυγιάννη) δι’ όδήγησιν δικύκλου, έπί 2μηνον (25)2-25)4)75.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ — ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ
Τό θέμα τής έμφανίσεως καί καλαισθήτου παραστάσεως ένέχει ίδιάζουσαν
σοβαρότητα διά κάθε μορφωμένον κοινωνικώς άνθρωπον τής έποχής μας. Πολύ δέ
μεγαλυτέραν άναμφιβόλως σπουδαιότητα
παρουσιάζει τοϋτο διά τά έκπροσωποΰντα
τό Κράτος ’Αστυνομικά όργανα καί υπαλ
λήλους αύτοϋ έν γένει πού ύποχρεοΰνται
ώς έκ τής φύσεως τής αποστολής των,
να συναλλάσσωνται συχνά μέ τόν πολίτην.
Τον πολιτισμένον, τόν προοδευτικόν, τόν
νομιμοφρονα, άλλά ταύτόχρονα καί μέ τόν
αδυνάτου χαρακτήρος, τόν πείσμονα, τόν
ίδιόρυθμον πολίτην, τόν έγκληματίαν έκ
περιστάσεως ή καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγγελμα, τόν κοινωνικώς καί έθνικώς έπίκίνδυνον ή έχοντα χρείαν συνδρομής προς
επάνοδον είς τόν ομαλόν καί νομιμοφρονα

, ,Εκς τα πλαίσια τής καθιερωθεισης τακτικής ύπό τής ηγεσίας τοϋ Σώματος, διά
την άμεσον επαφήν ταύτης μέ τάς έπί μέρους ύπηρεσίας Χωροφυλακής τής έπικρατειας, ο Αρχηγός Χωρ]κής Ύποστ]γος κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ μετέβη κατά
τον παρελθόντα μήνα είς Πάτρας καί έπεσκέφθη τήν έκεϊσε Άνωτέραν Δ]σιν Χωρο
φυλακής Δυτ. Ελλάδος, όπου ώμίλησεν είς συγκέντρωσιν Ά ξ]κών είς τήν Λέσχην
Χωρ ]κής τής πολεως. 'Ο^κ. ’Αρχηγός συνέστησεν άγαστήν συνεργασίαν μετά τών άλλων Δημοσίων ] πηρεσιών και τών πολιτών, τά έννομα συμφέροντα τών όποιων περίφρουρεί και προασπίζει η Ελληνική Χωροφυλακή. Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον απο τήν ομιλίαν τοϋ κ. Άρχηγοϋ είς τήν Λέσχην Χωρ]κής Πατρών.

ΤΑ Ο ΖΤΑ 17 Η Ρ Ω Ω Η ΕΙΖ ΚΕΝΟΤΑΦ ΙΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. Δ. 142]1974

Διά τοΰ Ν. Δ. 142 τό όποιον ώς γνω
στόν έδημοσιεύθη εις τό Φ.Ε.Κ. (τεύχος
Α') 318]1 -11-79, άνεγνωρίσθη ό διανυθεΐς χρόνος εις τό Σώμα ύπό των έν ένερ
γεία οργάνων του άπό 1-11-1949 μέχρι
1-11-1974, ηύξημένος είς τό διπλάσιον.
Ό χρόνος όμως αύτός δεν δύναται νά
ύπερβή τά πέντε (5[ έτη συνολικώς καί
λογίζεται ώς τοιοϋτος πραγματικής συν
ταξίμου υπηρεσίας. Προϋπόθεσιν βασι
κήν διά τον διπλασιασμόν αύτοϋ αποτελεί
ή έκ τοΰ Σώματος έξοδος τοΰ ενδιαφερο
μένου μετά όμως άπό την συμπλήρωσιν
25ετοϋς πραγματικής εις τό Σώμα υπη
ρεσίας κ.λ.π. δπως έσχολιάσσαμεν άναλυτικώς εις προηγούμενον τεύχος. Προς έφαρμογήν τοΰ εύεργετικοϋ αύτοϋ Ν. Δ. έξεδόθησαν αί Α.Π. 509]1]3β καί )28γ π.
έτους Διαταγαί τής Δ]νσεως Οικονομικού
τού ’Αρχηγείου. Αύται καθορίζουν τόν
τρόπον χορηγήσεως βεβαιώσεως τοϋ ώς
εϊρηται χρόνου ύπηρεσίας. Ή βεβαίωσις
αΰτη χορηγείται άπό τήν Δ)νσιν Προσω
πικού τού ’Αρχηγείου όσον άφορα τούς
ύπηρετοΰντας όίνδρας τοΰ Σώματος. Ή
Διεύθυνσις Στρατολογίας τοϋ ’Αρχηγείου
είναι άρμοδία διά τήν χορήγησιν βεβαιώ
σεως μόνον διά τούς μή ζητήσαντας τοιαύτην προ τής εξόδου των έκ τοϋ Σώματος,
συμφώνως προς τό Ν. 4448)1964 άρθρ.
1 παρ. 2 .Οί ένδιαφερόμενοι πρέπει νά
ύποβάλουν ίεραρχικώς είς τάς Διοικήσεις
κ. &
■ υπηρεσίας Χωρ)κής πού τηρούν
άτομικά βιβλιάρια τών άνδρών, αίτησιν
χαρτοσημασμένην μέ άνάλογον χαρτόσημον (5—5—5—) πρός τήν Διεύθυνσιν
Προσωπικού )Α. X. Αρμόδιον πρός τού
το είναι τό Τμήμα Β' ’Αξιωματικών διά
τούς έν ένεργεία ’Αξιωματικούς καί Ά νθυπασπιστάς καί τό Τμήμα Γ' διά τούς
έν ένεργεία 'Τπαξ)κούς καί Χωρ)κας.
Ή οΰτω χορηγουμένη βεβαίωσις αποτε
λεί πρόσθετον δικαιολογητικόν έπισυναπτόμενον είς τά λοιπά τοιαϋτα πού καθο
ρίζει ή Α.Π. 56)1971 βασική Διαταγή τής
Δ)νσεως Οικονομικού τοΰ ’Αρχηγείου.
Εύνόητον είναι δτι δέν είναι άπαραίτητος
ή ύποβολή άρμοδίως άπό τούς δικαιουμένους τοιαύτης βεβαίωσεως οί όποιοι έ
χουν ήδη συμπληρώσει πλήρη συντάξιμον
χρόνον καί δικαιούνται νά λάβουν πλήρη
σύνταξιν (50]50. Μέχρι τοϋδε έλήφθη
μέριμνα ώστε νά χορηγηθούν, κατά προ
τεραιότητα, σχετικαί βεβαιώσεις είς τούς
καταληφθέντας ύφ’ ορίου ήλικίας άνδρας
καί έξελθόντας τοΰ Σώματος τήν 31-121974.
’Επειδή μέχρι τοϋδε διεπιστώθη άθρόα
υποβολή αιτήσεων άπό Ύπαξ)κούς καί
Χωρ)κας συμπληρώσαντας ήδη 25ετή
πραγματικήν είς τό Σώμα ύπηρεσίαν,
διά τούτο άπεφασίσθη άρμοδίως δπως
χορηγούνται τοιαΰται βεβαιώσεις είς δσους έκ τών δικαιούχων ύπέβαλον ήδη αϊτησιν άπολύσεως έκ τοϋ Σώματος, διά
τήν έγκαιρον έξυπηρέτησίν των.
Έ π ί τοΰ θέματος τούτου σχετική είναι
ή Α. Π. 509)1)3ζ π. ί. Διαταγή τοΰ
Αρχηγείου.

Προεξάρχοντος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής κ.κ. Άγαθονίκου έτελέσθη τήν 11ην πρωινήν τής Κυριακής (9-2-1975) είς
τόν 'Ιερόν Ναόν Ταξιαρχών Λεγραινών Σουνίου, ’Αρχιερατικόν Μνημόσυνον έπί
τή άνακομιδή τών οστών 17 κατοίκων οί όποιοι άγρίως έδολοφονήθησαν τήν 24ην
’Ιουλίου 1944 είς τήν Πάρνηθα ύπό τών κατακτητών Γερμανών.
Μετά τήν έπιμνημόσυνον δέησιν προ τοΰ Κενοταφείου τό όποιον κατεσκευάσθη
είδικώς είς περίοπτον θέσιν τού Νεκτροταφείου, τά οστά μετέφερον έν πομπή οί
άνδρες τής Ελληνικής Χωροφυλακής καί έτοποθέτησαν ταϋτα έντός αύτοϋ, ύπό
τάς συγκινητικάς έκδηλώσεις τών παρισταμένων συγγενών τών θυμάτων.
Έ ν συνεχεία έγένετο κατάθεσις στεφάνων ύπό τοϋ Νομάρχου ’Ανατολικής
’Αττικής κ. Κωβαίου έκ μέρους τής Κυβερνήσεως, ύπό τοϋ έκπροσώπου τοϋ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής Συντ]ρχου κ. Κουρκουλάκου Παναγιώτου Β' Ύποδ]ντοΰ
Δ.Α.Π. Πρωτεούσης, τοϋ Δημάρχου Λαυρεωτικής, τής Κοινότητος Ά γ . Κων]νου
Καμαρίζης, τοϋ Δημοτικού Σχολείου Λεγραινών καθώς καί έκπροσώπου τής Ένώσεως Φ.Ε.Μ. Μοσχάτου. ’Ακολούθως ό Νομάρχης κ. Κωβαϊος άπεκάλυψε μαρμαρίνην πλάκαν μέ τά ονόματα τών δολοφονηθέντων.
Τήν δλην τελετήν εΐχεν όργανώσει ό Προϊστάμενος τοΰ Ιερού Προσκυνήματος
Ά γ . Νεκταρίου Καμαρίζης Λαυρίου, Παν. Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Βιτάλης,
δστις έξεφώνησε συγκινητικόν λόγον,
Τά οστά εύρέθησαν προσφάτως (30 χρόνια άπό τής έκτελέσεως) σέ ομαδικό
τάφο κατά τήν διάρκειαν έκσκαφών διά τήν έκτέλεσιν έργων. Ά π ό τά προσωπικά
άντικείμενα ένός έκάστου, ώρολόγια, δακτυλίδια, βέρες κ.λ.π., διεπιστώθη, δτι,
πρόκειται περί τών έν λόγω θυμάτων. Μερίμνη τού Παν. Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου
Βιτάλη μετεφέρθησαν είς Λεγραινά, δπου καί έτοποθετήθησαν έντός τοΰ Κενοτα
φείου. Είς τήν φωτογραφίαν ό έκπρόσωπος τοΰ ’ Αρχηγείου Χωρ]κής καταθέτει
στέφανον είς τό κενοτάφιον τών φονευθέντων.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ]ΣΤΩΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ
Σύμφωνα μέ τήν άπό 5-2-1975 άνακοίνωσιν τοϋ Ο.Σ.Α.Α. Χωρ]κής,
καλούνται τά μέλη αύτοϋ δπως προσέλθουν είς τήν έτησίαν τακτικήν Γενι
κήν Συνέλευσιν πού θά πραγματοποιηθή τήν 16-3-1975 καί ώραν 10.30'
είς τό Κινηματοθέατρον τής Σ.Ο.Χ. (Άθήναι, Μεσογείων 96). Κατ’ αύτήν
θά γίνη λογοδοσία τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, άρχαιρεσίαι δι’ άνάδειξιν
νέου Διοικητικού καί ’Εποπτικού Συμβουλίου, έγκρισις Προϋπολογισμού
1975, ’Ισολογισμού καί ’Απολογισμού χρήσεως 1974 καί θά ληφθοΰν άποφάσεις έφ’ ώρισμένων άλλων θεμάτων άφορώντων ζωτικά συμφέροντα τών
μετόχων του.

Α Ν Α Γ Κ Α ΙΑ Α ΙΕ Υ Κ Ρ ΙΝ Η Ζ ΙΖ
Είς τό ύπ’ άριθ. 61 τεύχος τοϋ περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» μηνός ’Ιανουάριου 1975 καί εις τάς σελίδας· 4
καί 5 έδημοσιεύθη άρθρον τής Συντάξεως σχετικώς μέ τήν συμπλήρωσιν πέντε έτών άπό τής ένάρξεως έκδόσεως τοΰ έντύπου.
Τήν έκδοσιν ταύτην τού περιοδικού περιέβαλε δΓ άμερίστου ένδιαφέροντος ό 'Επίτιμος ’Αρχηγός Χωρ]κής, Ά ντισ]γος έ . ά . κ . 'Α
ναστάσιος Καρυώτης, ’Αρχηγός τότε τού Σώματος, δστις καί συ
νέδραμε προσωπικώς είς τήν έπιτυχίαν τής έκδοτικής τούτης προ
σπάθειας πρός άπόκτησιν έπισήμου δημοσιογραφικού όργάνου ύπό
τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής.
«'Εκ τής Διευθύνσεω ς».
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ετπικαιροτητε:
Ή μεγαλοψυχία των άνδρών τής Χωροροφυλακής είναι σύμφυτη μέ τήν ζωή τους
καί άποτελεΐ προέκτασι τής άποστολής
τους. Είναι ακόμη ό γνώμων καί ή
συνισταμένη των ένεργειών τους καί ό
«δρομοδείκτης» τοϋ ήθικοΰ χρέους καί
τοϋ καθήκοντος, τά όποια άπό κοινού
ψηφιδώνουν τον ψυχισμό τους καί τήν
ύπερτάτην αρετήν τής έπιτελέσεως τής
αποστολής τους μέ δικαιοσύνην άμεροληψίαν καί άνιοδοτέλειαν. Τήν ιεραποστολι
κήν άντίληψιν περί καθήκοντος έκδηλώνουν πάντοτε έμπράκτως, χωρίς νά άναμένουν καμμίαν ανταμοιβήν, άλλα μέ μόνην
προσδοκίαν τήν άναγνώρισιν των προ
σπαθειών τους έκ μέρους τοϋ Ελληνικού
Λαοϋ, ό όποιος, ώς δίκαιος καί αλάνθαστος
τιμητής, αναγνωρίζει καί έπιβραβεύει τό
δυσχερές καί πολυσύνθετον εργον πού
έπιτελει ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗ. Χαρακτηριστική είναι ή επιστολή
πού δημοσιεύομεν κατωτέρω καί αντιπρο
σωπευτική των όσων—προοιμιακώς —άναφέρομεν:

τοϋ ’Αρχηγείου Χωρ]κής τοϋ έν άποστρατεία Ένωμ]ρχου κ. Τσαντίκου Ζαχαρίου
(Θαλή Μιλησίου12—Ν. Σμύρνη—Ά θήναι), τοϋ όποιου ό 22ετής υιός προσεβλήθη
έκ σοβαρας νόσου καί έχει άμεσον άνάγκην
εντατικής θεραπείας. Ούτος διά συγκινητι
κής έπιστολής του ηύχαρίστησε τον κ.
’Αρχηγόν διά τήν χειρονομίαν τοϋ Σώμα
τος καί κατέληξεν εις τήν έκ λόγω επι
στολήν του διά των έξής:
«...Βεβαιωθήτε, κ. ’Αρχηγέ, ότι ή οι
κονομική αΰτη ένίσχυσις, πέραν τοϋ ότι
καλύπτει μικρόν μέρος τής τεράστιας
οικονομικής άφαιμάξεως, ήν μοί έπεφύλαξεν βάσκανος μοίρα, πληροί τήν ψυχήν μας
θάρρους ,ότι τό Σώμα, ούτινος άπαξίως
προΐστασθε, συνεπές πρός τάς ήθικάς
άρχάς καί παραδόσεις του, σπεύδει άμέσως νά ένισχύση τά άναξιοπαθοϋντα μέλη
του...».
•
'Η Διεύθυνσις ’Αστυνομίας Θεσ]νίκης
διά νά έκδηλώση τά αισθήματα άγάπης καί

Έ ν Κηφισία τή 17η ’Ιανουάριου 1975
Πρός
Έπιθεώρησιν Χωροφυλακής
Ίουλιανοϋ 36—Άθήναι
Κύριοι,
Λαμβάνω τήν τιμήν διά τής παρούσης όπως διαβιβάσητε τάς θερμά μου εύχαριστίας είς τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής Ά στ. Τμήματος Κηφησίας διά τήν
άψογον συμπεριφοράν των πρός έμέ, κατά τήν διαμονήν μου είς Νοσοκομεΐον
Ατυχημάτων «ΑΓΙΟΣ Π AT ΛΟΣ» ώς κρατούμενος διά θεραπείαν.
Είναι τιμή μου ώς Έλλην νά διαπιστώνοί ίδίοις όμμασι τήν συμπεριφοράν
καί τήν άψογον στάσιν καί μεταχείρισιν μέ τήν όποιαν μέ περιέβαλον καθ’
όλον τό χρονικόν διάστημα τής παραμονής μου όπερ καί θά συνεχισθή άγνω
στον πόσον καιρό.
Βλέποντας όλας τας ως άνω περιπτώσεις δικαιούνται έστω καί άπό έναν
κατάδικο νά άναγνιορίση τήν εύσυνηδεισίαν μέ τήν όποιαν έπιτελοΰν τήν άποστολήν των, άψηφώντας τήν κούρασιν καί νά εύρίσκονται πάντοτε πλησίον
μου έξυπηρετώντας με. 'Υποβάλω τά σέβη μου είς τούς κάτωθι κυρίους.
Ταγματάρχην: Μπαλαφούτην Ίωάννην
'Υπομοίραρχον: Νικόλαον Κουβαράν
’Ανθυπομοίραρχον: Κροκίδη Ήλίαν καί τούς
Χωροφύλακας: Βασίλειον Σταύρου, Έ παμ. Τζανετέα καί Λάμπρον Πατρόζον
Διατελώ μεθ’ Ύπολήψεως
Βύρων Λιοδάκης
Ή Έλλην ική Χωρ]κή εύρίσκεται πάν
τοτε εις τήν υπηρεσίαν τοϋ άνθρώπου,
μετά τοϋ όποιου συμπάσχει καί άγωνια,
όταν άντίξοοι συνθήκαι παρουσιασθοϋν
ώς έμπόδιον εις τον δρόμον του. Διά νά
ξεπερασθοΰν, όμως, αί δυσκολίαι καί νά
απαλυνθή ό άνθρώπινος πόνος ή Χωροφυ
λακή έπιστρατεύει τό ήθικόν δυναμικόν
πού διαθέτει καί ορθώνει τό μαγαλειώδες
ανάστημά της, μέ άποτέλεσμα ή συμβολή
της νά άποβαίνη θετική καί εποικοδομη
τική. Τέλος, στόχος καί αύτοσκοπός της,
είναι νά εξάλειψη —κατά τό άνθρωπίνως
δυνατόν—τήν δυστυχίαν πού πλήττει τον
συνάνθρωπον, οΰτως ώστε καλύτεραι ήμέραι νά άνατείλουν διά τήν κοινωνίαν μας.
Συμμερίζεται, άπολύτως, τήν μοίραν των
άναξιοπαθούντων καί διά τοϋτο συμπαρίσταται εις όλους ένεργώς. 'Απτό παρά
δειγμα ή οικονομική ένίσχυσις έκ μέρους
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φιλαλληλίας, καθώς καί τήν έμπρακτον
συμπαράστασίν της πρός τούς τροφίμους
των Φιλανθρωπικών 'Ιδρυμάτων τής πόλεως, συνεκέντρωσε διά προαιρετικού
έράνου τών άνδρών της τό ποσόν τών 32350
δραχμών, τό όποιον διέθεσε πρός ένίσχυσιν
αυτών, ώς άκολούθως:
1) ΑΣΤΛΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ Δρχ. 22.350
2) ΣΧΟΛΗ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ » 5.000
3) ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΑΕΗ ΜΩΝ
» 5.000
’Επίσης οί . άνδρες τής Διευθύνσεως
’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτ]σης, έξεδήλωσαν τά φιλάλληλα αίσθήματά των
καί άνταπεκρίθησαν εις τό χρέος άγάπης
καί συμπαραστάσεως πρός τά ορφανά, γέ
ροντας καί πάσης φύσεως ένδεεΐς συναν
θρώπους μας άποστείλαντες είς τό Φιλό-

πτωχον Ταμεϊον τής Άρχιεπισκοπής’Αθηνών τό συγκεντρωθέν διά προαιρετικού
έράνου χρηματικόν ποσόν τών 29.592
δραχμών.
Ή Γενική Δ]νσις Δασών τοϋ Υπουρ
γείου Γεωργίας μέ έγγραφόν της πρός
τό Αρχηγείον Χωρ]κής έξαίρει τήν όλην
δραστηριότητα τοϋ Δ]τοϋ τής Δ.Χ. Ρόδου
’Αντ]ρχου κ. Δημ. ΕΛΕΤ ΘΣΡΙΟΥ είς τήν
κατάσβεσιν τής έκδηλωθείσης προσφάτως
πυρκαϊάς μεγάλων διαστάσεων εις τήν πε
ριοχήν τής Ρόδου. Τό ’Αρχηγείον άπένειμεν πρός τοΰτον έπαινον διότι παρά τον κά
ματον έκ προηγουμένων προσπαθειών του
διά τήν κατάσβεσιν τοϋ πυρός, άνέλαβεν
νέαν πρωτοβουλίαν τεθείς έπικεφαλής
Δοκίμων Χωρ ]κων όπου διά σθεναράςέπεμβασεως του, προέβη είς πλήρη κατάσβεσιν
τοϋ πυρός.
•
Ή πατριωτική έξαρσις τών άνδρών τής
Χωροφυλακής κατά τάς παρούσας ίστορικας δια το Έθνος στιγμάς συνεχίζεται
μέ τήν αύτήν έντασιν καί έκδηλώνεται
πάντοτε έμπράκτως πρός τάς ένδοξους
’Ενόπλους Δυνάμεις τής Χώρας. Εις ένδειςιν, λοιπον, συμπαραστάσεως, άλλά καί
συμβολής εις την προσπάθειαν άρτιου έξοπλισμοϋ των, ό ύπηρετών είς τον Σταθμόν
Χωρ]κής Ν. Ά ρτάκης—Εύβοιας Χωροφύλαξ κ. Ευάγγελος ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ προσεφερεν υπέρ αύτών τό χρηματικόν ποσόν
τών χιλιων (1.000) δραχμών. Τήν εύγενικην αυτήν χειρονομίαν, ή όποια τυγχάνει
δηλωτική τών πατριωτικών αισθημάτων
τών άνδρών τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής,
έπηνεσε δι επιστολής του ό ’Αρχηγός τών
Ενοπλων Δυνάμειον Στρατηγός κ. Διονύ
σιος ΑΡΜΠΟΥΖΙΓΣ πρός τον κ. ’Αρχη
γόν τοϋ Σώματος.
•
'Ως πραξις γνησίου πατριωτισμού θά
πρέπει νά θεωρηθή έπίσης ή άξιοθαύμαστος, αλλα καί άνθρωπιστική ένέργεια τοϋ
Ύπεν ]ρχου κ. Φωτίου ΝΙΩΤΗ, Δ ]τοΰ
Φυλακίου Χωρ]κής ΡΟ Β ΙΩ Ν —ΕΥΒΟΙ
ΑΣ καί τών ύπ’ αύτόν άνδρών, οί όποιοι
διά τοϋ άμερίστου ένδιαφέροντός των συνετελεσαν τα μέγιστα εις τήν συγκέντρωσιν
και αποστολήν εκατόν τεσσαράκοντα δύο
δεμάτων τροφίμων καί ιματισμού είς τούς
δεινώς δοκιμαζομένους έκ τής τουρκικής
εισβολής άδελφούς μας Κυπρίους. Τά άποσταλένταείδη προσεφέρθησαν οίκειοθελώς
ύπό τών κατοίκων τοϋ χωρίου, διά τοϋτο
καί ή έν Άθήναις Κυπριακή Πρεσβεία
ηύχαρίστησε θερμώς τούς δωρητάς διά
συγκινητικής έπιστολής, τήν όποιαν άπέστειλε πρός τον άνωτέρω 'Υπεν]ρχην.
•
Τά ανθρωπιστικά καί φιλάλληλα αισθή
ματα τών άνδρών τής 'Ελληνικής Χωρο
φυλακής αποτελούν τον γνώμονα καί τήν
συνισταμενην όλων τών ένεργειών των
γεγονός, τό οποίον έχει κατ’ έπανάληψιν
επαινεθή υπο τής 'Ελληνικής κοινής γνώ
μης καί τών μέσων ένημερώσεως. Συμπαρισταται εις όλους άδιακρίτως μέ στοργήν
άγάπην καί συμπόνοιαν. 'Απτή άπόδειξις
ή πρόσφατος ένέργεια τής Α.Δ.Χ. Δυτ.
'Ελλάδος, ή όποια έπραγματοποίησε προαι
ρετικόν έρανον, μεταξύ τών άνδρών τής
δυναμεως της καί τό συγκεντρωθέν ποσόν
έξ 86.460 δραχμών τό παρέδωσε είς τήν
σύζυγον τοϋ άποβιώσαντος έξ έγκεφαλικοΰ
επεισοδίου 'Τπεν]ρχου Βασιλείου ΛΟΥ
ΛΑ, πού κατέλειπεν σύζυγον καί δύο άρ-

ρενα τέκνα ήλικίας 6 καί 9 έτών.
’Επίσης ϋπό της αύτής Άνωτέρας έυηργήθη προαιρετικός έρανος μεταξύ των
άνδρών τοϋ ’Επιτελείου της καί τής Δ ]σεως
ΧωρΙκής Άχα'ί'ας, τό δέ συγκεντρωθέν
χρηματικόν ποσόν, άνερχόμενον είς 15.673
δραχμάς, διετέθη διά την αγοράν ειδών
ύποδήσεως, ,προσφερθέντων είς 75 τροφί
μους τοϋ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΜΝΗΣ ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Μέ πρωτοβουλίαν τέλος των Δ]σεων
Χωροφυλακής ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΙΤΩ
ΛΙΑΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ καί
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τής αύτής Άνωτέρας
Διοικήσεως, ένηργήθη προαιρετικός έρα
νος μεταξύ των άνδρών τής δυνάμεώς των,
τό δέ χρηματικόν ποσόν εξ 29.489 δραχμών
διετέθη ύπ’ αυτών διά διαφόρους φιλανθρω
πικούς σκοπούς.
Καί άλλαι Διοικήσεις Χωροφυλακής
δεν ύστέρησαν είς παρομοίας πρωτοβου
λίας. Ένδεικτικώς άναφέρομεν την Διοίκησιν Χωρ]κής Εύβοιας, ή όποια διά
προαιρετικού έράνου τών άνδρών της συνεκέντρωσε ιό χρηματικόν ποσόν τών
2.750 δραχμών, τό όποιον καί παρέδωσε
είς τόν Χριστιανικόν Μορφωτικόν καί
Φιλανθρωπικόν Σύλλογον Χαλκίδος «Μεταμόρφωσις τοϋ Σωτήρος» παρά τοϋ οποίου
έξεφράσθησαν ή ευγνωμοσύνη καί θερμαί

Μ ΙΚ ΡΑ Α Λ Λ Α
ΕΝΔΙΑΦ ΕΡΟ ΝΤΑ
Ε γ γ ρ ά φ ο υ ς ευ χα ρισ τία ς
έξέφ ρα σ α ν :
'Ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων κ. ΚΛΕΟΠΑΣ
προς τόν ’Αρχηγόν Χωρ]κής Ύποστ]γον
κ. Νικόλαου ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ διά τήν έν
θερμον καί άποφασιστικήν συμπαράστασιν
ώς καί τήν οικονομικήν ένίσχυσιν τής ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡ ]ΚΓΙΣ, είς την προ
σπάθειαν διά τήν άξιοποίησιν τής ίεράς καί
ιστορικής Μονής Άγιου Γεωργίου «ΚΑΡΑΤ'ΣΚΑΚΗ».
'Ο 'Υποστράτηγος Χωρ]κής Π.Δ. κ.
Αντώνιος
X ΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
(Γυθείου 71 - Πειραιεύς) προς τόν Α ρ 
χηγόν Χωρ]κής 'Υποστ]γον κ. Νικόλαον
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ διά τήν συμπαράστασιν
καί έκτίμησιν τοϋ Σώματος προς τήν
τάξιν τών παλαιμάχων τής Ελληνικής Χω
ροφυλακής.
•
’Επίσης ό ’Έφεδρος Έυωμ]ρχης κ. Σω
τήριος ΠΑΠΑΔΕΑΣ (Καποδιστρίου 26
Ρόδος) διά παρομοίας έπιστολής του εκ
φράζει τάς άπειρους εύχαριστίας του καί
τήν άμετρον ευγνωμοσύνην του διά τούς
αύτοΰς ώς άνω λόγους.
•
'Ο Πρόεδρος τής 'Εταιρείας ’Ηπειρω
τικών Μελετών κ. Κων]νος ΦΡΟΝΤΖΟΣ
προς τόν Ανώτερου Δ]τήν Χωρ]κής ’Η 
πείρου Συντ]ρχην κ. Σωτήριον ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΝ διά τά φιλάλληλα αισθήματα,
τήν πνευματικήν καλλιέργειαν καί τήν έν
γένει συμβολήν καί συμπαράστασιν τής
Χωρ ]κής είς τό έργου τής 'Εταιρείας.

εύχαριστίαι. ’Επίσης ή Δ]σις Χωρ]κής
Ξάνθης προσέφερε διάφορα είδη είς τό
Κέντρον Παιδικής Μερίμνης Ξάνθης, αί
μαθήτριαι τοϋ οποίου έξέφρασαν, την
άπειρον εύγνωμοσύνην των.
Κατά τόν παρελθόντα μ/ήνα τό Σώμα
τής ( Χωροφυλακής δεν υστέρησε είς κοι
νωνικήν προσφοράν, άλλ’ όπως πάντοτε
έπέδειξεν άμέριστον άγάπην προς τόν
συνάνθρωπον, τήν οποίαν πλειστάκις μετουσίωσεν είς θετικήν καί έμπρακτον έκδήλωσιν. 'Ως άνθρωπιστική καί άλτρουϊστική
πράξις θεωρείται ή ενέργεια τοϋ Δ]τοΰ
τής Δ.Χ. Βεροίας Άντ]ρχου κ. Χαραλάμπους ΨΗΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, τοϋ
οποίου τό άμετρον ένδιαφέρον διέσωσε έκ
βεβαίου θανάτου τόν Κων]νον ΠΑΛΑΜΟΥΤΗΝ, κάτοικον Βερροίας Πίνδου 2.
Πράγματι έμερίμνησε άμέσως καί παρεσχέθη είς τόν κινδυνεύοντα άσθενή ικα
νή ποσότητα αίματος, τήν οποίαν προσέφεραν οί : α) Ένωμ]ρχης κ. Νικόλαος
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ τής Υ.Χ. Βεροίας,
β) Χωρ]λαξ κ. Στέργιος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ τοϋ Τ.Α. Βεροίας καί γ) Χωρ]λαξ
κ. Κων]νος ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ τοϋ Τ.Α.
Ναούσης. Επίσης προσήλθον αύθορμήτως
καί προσέφεραν άνά μία μονάδα αίματος
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙ
ΚΟΔΟΜΩΝ Ο Δ Ο Π Ο ΙΊΑ Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προς τό Αρχηγείου Χωρ]κής διά
τήν θετικήν συμβολήν καί εποικοδομητι
κήν συμπαράστασιν τών άνδρών τής Χω
ροφυλακής είς τό επίμοχθον έργου των.
•
'Ο κ. Χρήστος ΠΟΠΠΗΣ, έμπορος
ύποδημάτωυ, Κομνηνών 21 - Θεσ]νίκη,
προς τό Αρχηγείου Χωρ]κής διά τήν άμέ
ριστον συμπαράστασιν τών Διοικητών τοϋ
Τμήματος Ασφαλείας καί Αστυνομικού
Τμήματος ’Εδέσσης, ώς καί τών ύπ’ αύτών άνδρών διά τήν παρασχεθεΐσαν συν
δρομήν είς τοΰτον, κατά τό έπισυμβάν προ
σφάτους άτύχημα είς τόν θετή υιόν του.
•
'Ο κ. Θεόδωρος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ καί ή
σύζυγός του Εύφημία, κάτοικοι Αθηνών
(Δορυλαίου 4 - Πλατ. Μαβίλη) προς τό
Αρχηγείου Χωρ]κής διά τάς προσφερθείσας προς αύτούς ύπηρεσίας ύπό τοϋ
Δ]τοϋ τής Δ]σεως Χωρ]κής Λευκάδος
Άυτ]ρχου κ. Παν. ΣΠΥΡΑΚΗ καί τών
άνδρών τής έν λόγω ύπηρεσίας.
Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Θ Ε Σ Μ Ι
ΚΗΣ «ΤΡΙΤΩΝ» προς τήν Δ]νσιν Αστυ
νομίας Θεσ]νίκης διά τήν συμβολήν καί
τήν έν γένει συμπαράστασιν της είς τήν
επιτυχή διεξαγωγήν άγώνων δρόμου έπί
άνωμάλου εδάφους.
'Ο κ. Νικόλαος ΣΙΩΚΑΣ, κάτοικος
Πλαταμώνος - Πιερίας προς τό Α ρχη
γείου Χωρ]κής διά τήν έν γένει δραστη
ριότητα τοϋ Χωρ]κος τοϋ οικείου Σταθμοΰ Χωρ ]κής κ. Δημητρίου ΧΡΥΣΙΚΟΥ,
ό όποιος έξέθεσε είς άμεσον κίνδυνον τήν
ζωήν του κατά τήν έκτέλεσιν άνατεθείσης
δυσχερούς άποστολής.
Αί ήμερήσιαι έφημερίδες Χανίωυ Κρήτης' «ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ», «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» καί «ΚΗΡΥΞ» δημοσιεύ

διά τάς άνάγκας πασχόντων ή κινδυνευόντων γενικώς οί 1) Άνθ]στής κ. Χρήστος
ΜΠΟΝΕΛΗΣ τοϋ ’Αρχηγείου Χωρ]κής
είς τό Ίπποκράτειον Νοσοκομείου ’Αθη
νών, καθώς καί είς τό Γενικόν Κρατικόν
Νοσοκομείου Κοζάνης οί κάτωθι άνδρες
τής ομωνύμου Δ]σεως 1) 'Υπομ]ρχος κ.
Βαρσάμης ΒΑΓΙΩΝΑΣ, 2) 'Υπομ]ρχος
κ. Περικλής ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, 3 )Άνθ]ρχος
κ. Βασίλειος ΜΠΟΑΟΜΙΤΗΣ, 4 ) ’Ενω
μοτάρχης κ. Δημήτριος ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ,
5) Ένωμ]ρχηςκ. Γεώργιος ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ 6 ) 'Υπεν]ρχηςκ. ’Ιωάννης ΒΕΣΚΟΣ
7) 'Υπεν]ρχης κ. Δημήτριος ΓΑΛΙΚΑΣ,
8) 'Υπεν]ρχης κ. Βασίλειος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9) Χωρ]λαξ κ. Βασίλειος ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ, 10) Χωρ]λαξ κ. Ζαχαρίας ΚΟΡΔΑΤΟΣ, 11) Χωρ ]λαξ κ. Κων]νος ΤΖΑΛΑΣ, 12 ) Χωρ ]λαξ κ. ’Ιωάννης ΚΡΕΜΟΣ
13) Χωρ ]λαξ κ. Σταύρος ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, 14)
Χωρ]λαξ κ. Μιχαλάκης
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, 15) Χωρ]λαξ κ. Βασί
λειος ΜΠΟΣΜΟΣ καί 16) Χωρ]λαξ
κ. ’Αθανάσιος ΠΑΤΕΛΗΣ.
Τέλος προσήλθαν καί προσέφεραν αίμα
είς τό Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομείου
Ρεθύμνης—Κρήτης οί Δόκιμοι Χωρ]κες
τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης 1) Εύάγγελος
ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΛΗΣ καί 2) Θεόδωρος
ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ.
ουν εύχαριστίας καί κολακευτικώτατα
σχόλια διά τούς άνδρας τών ύπηρεσιών
τής ομωνύμου Διοικήσεως, οί όποιοι δι’
άοκνων προσπαθειών καί συντόνων ένεργειών έπέτυχον τήν έξάρθρωσιν σπείρας
έπικινδύνων διαρρηκτών.

ΛΥΣΕΙΣ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ Α Ρ. 63
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ
Είναι ή ύπ’ άριθ. 3 βαλίτσα.
Κυττάζοντας τά έσωτερικά πλευρά
της, παρατηρεί ότι αύτά είναι μι
κρότερα άπό τά έξωτερικά καί
γι’ αυτό ή βαλίτσα θά εχη διπλό
πάτο.
ΟΙ

ΚΥΒΟΙ

Υπάρχουν 164 συνολικά κύβοι.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ
A = 2, Β = 4, Γ = 10, Δ = 6 ,
Ε = 1, Ζ = 8, Η = 3, Θ = 5, 1=9.
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Υπό τού Διοικητοϋ

ΔΙΔΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙ Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Ω Ν

τής Δ.Χ. Πιερίας

1 /ιθ την αιγίδα τοϋ Ομίλου Φίλων Χωρ]κής Πιερίας καί εντός των πλαισίων
τςς γενικωτερας εκστρατείας τοϋ Σώματος διά την καταπολέμησιν τής διαδόσεως των
ναρκωτικών εις την χώραν μας καί τήν προστασίαν τοϋ Ελληνικού κοινού άπό τάς κα
ταστρεπτικές έπιδράσεις των, την 26-1-1975 εις την πάλιν της Κατερίνης έδόθη διάλεξις υπο του Διοικητοϋ Χωρ]κής Πιερίας Άντ]ρχου κ. ΤΕΡΖΗ Φιλοποίμενος έπί
του θέματος των ναρκωτικών.
*) ομιλςτης ανελυσεν εμπεριστατωμενως, το δλον θέμα καί έπεσημανε τούς κίν
δυνους εκ τής χρησεως ναρκωτικών ούσιών. Είδικώτερον άνεφέρθη εις τήν νεολαίαν,
ή °~νία. λογω τής απειρίας της τυγχάνει ευμετάβολος καί παρασύρεται εύκολώτερον
εις τςν χρήσιν ναρκωτικών, εκαλεσε δε εις συνεργασίαν όλους τούς κοινωνικούς παρά
γοντας προς αποτροπήν του κακοϋ, αρχής γενομένης έκ τής οικογένειας, τοϋ Σχολείου
τής Εκκλησίας κ.λ.π.
Εις την ομιλίαν, η οποία εκαμε έξαιρετικήν έντύπωσιν εις τό κοινόν τής Κατερί
νης, παρέστησαν ό Μητροπολίτης Κίτρους κ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ό Γεν. Γραμματεύς Βορειου Ελλάδος κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρ]κής Κεντρ. Μακεδο
νίας συντ]ρχης κ. I εωργιος ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ, ό Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χωρο
φυλακής Πιερίας Δικηγόρος κ. Χρήστος Μ Π Ο ΙΣΙνΕΛ Η Σ μετά τοϋ Διοικητικού
συμβουλίου τοϋ 'Ομίλου, ό επιστημονικός κόσμος τής πόλεως, καθώς καί πλήθος έκλεκτού κοινού. Εις τας φωτογραφίας μας στιγμιότυπα άπό τήν διάλεξιν.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ε ΙΔ Ω Ν Ν ΕΩ Τ ΕΡΙΣΜ Ο Υ

Α φων Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Η

ο .ε .

ΕΘΝ. ΑΝ ΤΙΣΤΑ ΣΕΩ Σ - ΤΣΑΜ ΑΔΟΥ 16
Π ΕΙΡΑ ΙΕΥΣ - ΤΗΛ. 422-728
Ως π ροερ χόμ ενος έκ των Σωμάτων ’Ασφα
λείας θέτω εις τήν διάθεσιν τών κ.κ. ’Αξιω
ματικών καί 'Οπλιτών τής 'Ελληνικής Χω
ροφυλακής, άπαντα τά εϊδη τοϋ Καταστή
ματος μας.

• ΑΝΔΡΙΚΑ: Κουστούμια, σακκάκια, πα
νταλόνια, γραβάτες, ύποκάμισα, εσώ
ρουχα κ.λ.π.

Απαντα τά εϊδη μας, παρέχονται μέ εύκολίας πληρω
μής έπϊ μικρά προκαταβολή, μέ έκπτωσιν 10% έπϊ
τών άναγραφομένων τιμών μας και έξόφλησιν τοϋ
τοϋ ύπολοίπου εις ΙΟμηνιαίας δόσεις.
Σημ. Έπ’ι τών άγοραζομένω ν τοίς μετρητοϊς έμπο- ·
ρευμάτων ή παρεχομένη έκπτωσις άνέρχεται εις 20%.
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ΓΥΝ Α ΙΚ ΕΙΑ : Φορέματα, ταγιέρ, κου
στούμια, πανταλόνια, φοϋόΥες, πλεκτά
κ.λ.π.
ΠΑΙΔΙΚΑ: Κουστούμια,
κ.λ.π.
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«LIBERTY OR DEATH», this was the
decision of the Greeks in 1821 for the li
beration of their own beloved country

IN T H I S

ISSUE

In the present article Major J O H N T R I P I S tries to outline the P O L I C E
O F F IN L A N D . T h e writer d ed icate the article to his friend, C o m m issio n e r
F J L A R J A R V A w ho w as until re ce n te ly the C h ie f of the F in n ish P o lice .

IN T R O D U C T IO N
Suomi have made it a meeting
ground between the Scandinavian
countries and Russia. Finland has
an area of337.000 square Kilometers
and a population of 4.700.000 inha
bitants. The thousands of lakes con
necting rivers and islands as wellas
the vast forests have influenced the
economic and political life of this
country.
Like other institutions, the Police
Force is proud of a long hustory
of development reaching back into
the 13th century. The outstanding
feature of this development has
been the continuous strengthening
of the power of the national gover
nment in the police field. The chan
ge toward centralization of the Po
lice authority has continued for the
past seven hundred years without
regard to the political situation.
This gradual change continued slow
ly but surely in Finland during cen
turies of allegiance of the Swedish
Crown, more than a hundred years
as a Russian Grand Duchy and for
the past fifty years as an indepen
dent republic.
At present, the Suomi-Finish
Police is an organ of the national
government. Even though towns
contribute one third oi Police ex
penditure, the strength, organisa
tion and operations oi both rural
and urban police are exclusively
determined by authoiities oi the
national government.
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BY

JO H N T R IP IS
G endarm ery Major

This article is dedicated to the Finnish
Police whose chief until recently was the
excellent brother-officer and friend
commissioner FJALAR JARVA
with
whom the writer Major John Tripis was in
U.S.A. in 1956 and attended the Public
Safety course at Purdue University — In
diana
The police organization and the
principles ot police work are based
on the Police Act oi 1966 and on the
Police statute ol 1969.
The whole strength oi the Finish
Police is at present about 9.100
men including the secretarial per
sonnel. The compulsory retirement
age is 60 years ior the constables
and overconstables and 67 years
tor other ranks-and persons. The
pension laws are exactly the same
as tor other state otficials.

THE DIRECTION OF POLICE
Supreme direction of the po
lice rests upon the Minister of In
terior who has a special department
for Police affairs in his ministry.
The Chief of this Department ser
ves as a professional Chief of Po
lice throughout Finland and is called
Commander-in-Chief- His imme
diate assistant and deputy is called
the Inspector General of Police.

The Department of Police Afairs is divided into six bareaus;
these are the Administrative Bu
reau, the uniformed Police Bureau;
the Criminal Police Bureau, the
technical Bureau, the Motorvehicle
Bureau and the Alien Bureau. These
Bureaus are headed by Chiefs, poli
cemen, who are administrative go
vernment officials as well. The Chief
service officers of these Bureaus
also have experience in all kinds ol
police work.
The direction and supervision for
the police activities in the twelwe
administrative provinces of Finland
are the responsibility of the provin
cial governments. These provinces
only serve the purposes of national
government administration and
have no self-gorernment. Provincial
governors are appointed and they
carry on control over urban and
rural local administrative areas.
They are also responsible for the
police in their respective provinces.
An Inspector of Police in each
province, however, provides the
professional direction and supervi

sion. In 1944 these inspectors were
also given prosecution responsilibities in serious cases. As prosecu
tors, the inspectors of police are
directly subordinate to the Chan
cellor of Justice and they superin
tended the public prosecutors of
the provinces.
•The active part of the Police
Force consists of the General Po
lice, the Central Criminal Police,
the Security Police, and the Mobile
Police. The supporting units are
the Police Academy, the Police Ken
nels, the Police Motor Pool, the
Police Armory, the police Equip
ments Depot, and the Police Com
munications Depot.

THE GENERAL POLICE

The general or local police ope
rates under the provincial govern
ment. The provinces are divided
into police districts which generally
correspond with local authority
areas, i.e. municipalities. Eacjtown
constitutes a Police district, while
a rural police district may include
one or more municipalities. New
towns, established after the 1st ol
January 1959 are at present still
rural police districts or parts of
them.
Police districts are headed by
police Chief. A law degree is re
quired of Police Chiefs of the

lar gest towns and rural districts.
The Police Chiefs are directly
subordinate to the provincial Imspectors of Police.
Depending on the size of the
urban police department the poli
ceman next in rank may be an assis
tant police chief, a policesecretary,
a police commissary (cartain, lieu
tenant) or an overconstable (serge
ant).
The main divisions in town Police
forces consist of departments of
criminal Investigation and unifor
med police. In addition, larger
towns may have traffic and so
cial divisions. The uniformed po
lice operates from precinct sta
tions und the criminal police usually
acts from the police herdquarters
of the town. Detectives are specia
lized in investigation of certain ty
pes of crimes but they also have
a good general knowledge of gene
ral criminal investigation work.
Rural districts may also have’assistant chiefs in their police force,
depending on the population and
the size of the district. These assi
stants mostly direct the work of
prosecutors instead of the 'Chief.
The largest rural districts act very
much in the same way as town
districts, i.e. they have the same
special divisions as the towns. The
largest rural district has a staff of
95 and the smallest only of 3 per
sons.
The rural police is in charge of a
considerable number of admini
strative duties as well, such as tax
collection, distraint execution of
sentences etc.
Continuing a practice which envolved when Finland was under the
Swedish Crown, the rural Chiefs
also serve as public prosecutors
in their districts. In many of Fin
land s isolated and sparsely settled
rural districts, the police chief in
the outstanding public figure people
depend on in fact he is sort of a
«father confessor».
THE POLICE DEPARTMENT
OF HELSINKI
Helsinki, the capital of Finland
has about 520.000 inhabitants and
it is only natural that the Helsinki
Department is the largest of all
police units in Finland and also the
best organized. The police Chief
here has the rankof Police Coman-
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der and under him are the assistant
chief, the chief of C.I.D. and the
Juridical assistant. The whole staff
is now about 2000 men-, but the
department has many duties outside
the actual police work.
The main divisions of the depart
ment are the Secretarial Division,
the Division of Economics, the
Precincts, the central Division, the
Mounted Division, the Division of
Motor vehicles the Criminal Inve
stigation Department, the Traffic
Division, the social Division, the
Division for Passports and the Di
vision of Registration.
The city area is divided into nine
precincts. Their staff performs all
the duties of the uniformed police
and investigates crimes which do
not belong to the criminal investi
gation Department. In addition to

the normal police work the pre
empts also inspect certain profes
sions, The Chiet of the precinct
also acts as a public prosecutor in
misdemeanours tried by reports
only.
The central Division has dutis
in the whole city area in assisting
the precincts, and its personnel
serves as police reserve, when nee
ded. The radio cars and boats also
operate under the central Division.
The Moundet Division is mainly
used for patrolling the sparsely
settled suburbs and forests areas
and at gatherings. The Division of
Motor vehicles takes care of all
the 107 motor vehicles of the De
partment.
The Criminal Investigation De
partment is divided into four spe
cial groups i.e. a group investiga-

Mounted Policemen somewhere in the capital of Finland

ting murders and other crimes of
violence, a burglary group, a theftgroup, and a group investigating
frauds and embezzlements. A fifth
group assists other police depart
ments and units in criminal matters
when action is needed in the city
area. The C.I.D. also has its ownsecretarial bureau, a technical bu
reau, a lost property office and a
bureau for prisoners on probation.
The Traffic Division is the cen
tral Bureau for the registration of
all motor vehicles used, in the Hel
sinki area, it issues driver’s licences
and other licences needed in traffic,
keeps an eye on professional trans
portation, and helps the city offi
cials in organizing the traffic. It is
also an important factor in the ge
neral traffic safety work.
The Social Division takes care
of matters concerning persons in
need of public welfare or cure of
like vagrants, streetwalkers, alcoholists ete. The final decision in
these cases is made by other state
or municipal officials.
One part of the social Division
forms a group investigating crimes
against the Narcotics Act. This
kind of crime is quite new in Fin
land.
The Division for passports issues
all passports for the city residents.
It is responsible for the passpost
Control duties in the airports and
harbours of the city, and it also
registrates foreigners visiting or
living in Helsinki.
The Divisson of Registration
keeps the address register of per
manent residents and visitors and
other registration provided by law.
THE MOBILE POLICE
The M.P. was formed in 1930
as a direct result of general distur
bances which swept over the coun
try. Until the year 1933 the entire
force was in Helsinki, but with
strength increasing, its members
were stationed in each province.
The M.P. heads the Traffic safety
work of the Police. It also rests
upon this force to prevent crimes
against alcohol laws, to enforcs
regulations concerning transporta
tion by water ways, hunting and
Fishing and to support the genera
police in maintaining law and order
at social, political and other mass
gatherings of people. The M.P.

serves also as a highly mobile re
serve for action in the country if
required and by setting policemen
in Police Districts to perform the
duties of local police when increas
ed work makes the local police ina
dequate.
A speciality of the M.P. work,
which hasaroused interest in other
coutries is the «Good Will» Traf
fic Patrol which started in 1956.
The purpose of these «Good will»
traffic Patrols is to correct faulty
driving habits and to provide assi
stance and advice to motorists etc.
The vehicles of these units carry
nearly one hundred different items
of equipment for assistance in their
prevention-enforcement work.
Radios, radar speed-meters and
Traffipax photographic equipments
as well as first aid and automotive
repair kits are included.
Although they devote m.uch time
to prevent traffic accidents, the
«Good will» patrols do not neglect
the traffic enforcement part of their
mission. In 1967 the Finnish people
donated 58 cars for this purpose.
The organiszation of the M.P. is
the same as that of the Gentral
Griminal Police ie. It has its head
quarters in Helsinki and a group in
each province. Also this Unit is
directly subordinute to the Mini
stry of the Interior.

V

THE CENTRAL CRIMINAL
POLICE
Although all districts have a
trained staff for criminal investi
gations, the development goes to
wards a greater centralization of
criminal investigation work.
In 1955 the Central Criminal Po
lice was established with the whole
country as its operation area. Its
HQs are in Helsinki and since 1967
the C.C.P. has an investigative
group in every province. These
groups get most of their duties
from the Police Districts through
the provincial Inspectors of Police.
The C.C.P. is directly subordinate
to the Ministry of the Interion.
With regard to its work, the
Headquarters is divided into five
Bureaus: ie. the General Bureau,
the Bureau of investigation (this
Bureau also acts as provincial
group for the province of Unsimaa), the Bureau of Information,
the Bureau of Identifications and

The Police Headquarter in Helsinki

the Crime Laboratory. In addition
to the these bureaus are three cri
minal Inspectors—the highest rank
of investigators — with a law de
gree.
The General Bureau takes charge
of correspondence and economics.
The central Police Radio Station
works in connection with this Bu
reau. This station also keeps up
contact with other countries.
In the Bureau of Investigations
and in the provincial groups com
missaries (captain and Lts) and
overconstables (sergeants) act as
field investigators investigating hei
nous and difficult crimes throug
hout the country. It also comprises
a group for drug offenses and a
δ

commissary for guiding the youth
work of the Police. The editorial
staff of the Police Bulletin works
in this Bureau. Every working day
a bulletin is published for police
officials, giving information about
persons wanted etc. and advertise
ments of different kinds.
A part of the Bureau of Informa
tion is the Modus Operandi file
which includes burglars, thieves
etc. Persons guilty or suspected
of a crime are photographed by
the police districts and two pictu
res are sent to the photo file from
which photoes are sent to several
Pol. districts to be used in investi
gations.
The prison officials send infor
mation to the prisoner file when
a person is sent to prison, tran
sferred to another prison or relea
sed. This Bureau takes also files
for lost or stolen vehicles, Bicycles,
lost per sons or property, corpses
etc.
The Central Criminal Police is
the National Center of Interpol and
the Bureau of Information is in
charge of Interpol matters.
This Bureau makes also the crime
statistics. It keeps the central figerprints file etc.
The Crime laboratory receives
all traces from places of crimes all
over country and investigates them
sceintifically. It has a chemical and
an optical department and a gra
duate engineer for investigation of
fires.
THE POLICE ACADEMY

Police Cadets attending various courses in the Police Academy of Finland during
their training time
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In 1961 a new Academy was built
and thus it was centralized the
training of Police officers. In the
Academy all the necessary room
for accommodation of trainees,
class-rooms, special classes, trai
ning laboratories, for photogra
phing and scientific investigations,
a permanent exhibition for poli
cemen, a pistol range as well askinds of modern training imple
ments.
The Academy has accommoda
tion for more than 300 policemen
and courses are arranged for aspi
rants, constables, overconstables
and commissioned officers lasting
about 5-6 months. Many kinds of
special courses are held for dete
ctive work, uniformed duties, ra-

Police officers teach traffic regulations in
schools

diomen, policedrivers, and Poli
cewomen.
Before getting an appointment
for a constable position the aspi
rant must pass the first course.
The qualifications for these aspi
rant-courses are that the man must
have completed the lower secon
dary school and Military service
with a degree of non-commissioned
officer, that he is aged between
20 and 30 years, is healthy and has
normal senses.
His height must be at last 175.m.
The aspirants must be reliable, of
good reputation and fit for police
work.
First the men willing to become
aspirants have to pass psycholo
gical tests and after that attend
other examinations including phy
sical tests. The aspirants receive
free accomodation and food and a
small daily allowance.
When the aspirants have com
pleted the course successfully they
are appointed to constable duties
in different police precincts. After
field practice they are qualified to
be commanded back to the Aca
demy to the constable courses for
basic police training.
The next stage is the overcon
stable class, and constables with
some years of service after the
constable class may report for
this higher stage. In the selection
for this class much attention is
paid to the suitability for supervi
sion duties. After this class the
constables have the competence to
be appointed overconstables (ser
geants).

To be admitted to the class traini- at university level, psychology and
ning commissioned officers, a pol secraterial work.
ceman having served some years
As instructors of the special cour
as overconstable must report for ses are used several experts of va
the entrance examination, which is rious fields.
a very exacting one. The class
itself is not easy either and it is
POLICE DOGS
estimated that in certain respects
instruction is as competent as at
the university. Men attending these
The Police kennels in the ancient
courses get free accomodation and town Hameenlinna train dogs for
food at the Academy and receive police work and also arrange cour
their salary from their units.
ses for policemen on how to use
The most important basic subjects the dogs. The most common dogs
at these courses are the police laws, in police work are Alsatians and
criminal laws, Legal procedure, the Finnish Police has acquired
police tactics and desk work, phy favorable experiences using them
sical training, including wrestling especcially for patrolling port areas
and Judo and eivil defence.
and for tracing fugitives and other
Naturally the teaching of these criminals as well as of using dogs
subjects is more detailed and inten for searching for disappeared per
sive at the higher courses.
sons in vast areas.
A new branch for police dogs is
Aspirants are also taught politi
cal and social sciences, typing, first .to help investigation in searching
aid, shooting and firearms, motor for hidden narcotics, the training
vehicles, technical implements, man for this duty being in operation.
ners and public relations.
MOTOR VEHICLES
At the constable courses teaching
starts with such basic subjects as
Motor vehicles are certainly the
tactics and techniques of criminal
most
important among the techni
investigation and elementary know
ledge of eivil laws and photogra cal equipment used by the police.
phing as well. Nowadays every po The standard of the Finnish Police
lice man must have a driving li cars is generally high and the Pa
trol cars of the Mobile Service sa
cence.
tisfy the highest demands. An effort
The overconstable class is also is made steadily to increase the
taught psychology superrisory du number of cars. The Motorcycles
ties, leadership, pedogagy and me are also of good quality but the
dical and psychological jurispru rigorous climate prevents using
dence.
them effectively. Motor vehicles are
The course for commissioned of inspected at least once every year
ficers have lecture on administra by car-inspectors working directly
tive laws, psychiatric jurisprudence under the Ministry of Interior and
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repairs and renewals. Also clothes
men have the same allowance.
PUBLIC RELATIONS

in many parts of the country there
are mechanics who perform regu
lar inspections and make small re
pairs of motor — vehicles — large
repairs and special installations
such as fitting up radios sirens and
photo-equipment are made by the
Police M otor Pool in Helsinki. The
Finish Police have also a very great
amount of police Boats for the long
coast line and the numerous lakes
and rivers.
The developing of communica
tions has been going on for a long
time alongside with the efforts to
increase mobility. The radio-netw
work covering the whole country
has proved to be of great value
especially in criminal investigation
work. Policemen in many towns see
to the sufety of citizens bypatrolling
in radio-cars anywhere in the coun
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try is able to be constantly in touch
with the police radio network ofcourse policemen have also at their
disposal portable radios. The Po
lice communications Depot takes
care of all this equipment.
In Finnland a pistol is part of the
policeman’s personnel equipment
and they ought to wear it on duty
but not visibly. For special tasks
an automatic pistol or a gas-weapon
may also be carried but these wea
pons should be returned to the
despository of the unit when the
task is finished. In practice the
use of firearms should be avoided
as far as possible and so firing a
shot is an exception, not the rule.
Each policeman gest his first
uniform from the Police Equip
ments Depot and after that he re
ceives a small yearly allowance for

One of the best ways to prevent
crimes, disorder and disturbances
is to have good relations with all
people and especially with the
young people.
To achieve goodwill the police
needs not only the good reputation
which goes with a fair, impartial
and effective behaviour and work
but also active measures in Public
Relations work.
Thirty years ago the Finnish po
lice took the first steps with young
sters by starting to teach traffic
regulations in schools. This workis
now an important task not only in
schools but among all children. In
some towns there are miniature
traffic-towns where policemen guide
children. The Mobile Police has
several special cars for instruction,
with morable traffic-towns, bicycles
and all other necessary equipment.
Since 1961 men from the criminal
Pplice have given lessons in schools
about criminal law and delinquency
from the angle of young people.
This has been successful preventive
Public Relations work.
To-day a special Policeman in the
Central Criminal Police guides —
coordinates and supervises all po
lice work with young people, inclu
ding all kinds of voluntary spare
time work, and he cooperates with
other officials and associations
in this branch.
The Police Direction of the Mi1
nistry of the Interior has an Infor
mation secretary. With his staff he
is responsible for the Public Re
lations and information activities
carried out by the Police, and this
Bureau annually organizes the Na
tional Police Day, the main event
of which is placed every year in a
different place. On this day the
mass communication media have
articles of all sorts and broadcasts
about the police and its work and
the police buildings are kept open
for visitors.
Every year this day has a new
device, such a s :
— The policeman, one of us.
—The police, wants help.
- Cooperation is power.
— The police in a changing soci
ety.
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in t e r n a t io n a l
μεγαλύτερη προστασία, γιατί
στικα πλεονεκτήματα:
in t er n a t io n a l

με ενεργούς άπορροφητι»
περιορίζουν τήν πίσσα καί νικο
^ Q j l ZQ N H, Κ Λ ΙΜ Α Τ ΙΙΜ Ο Υ γ πού
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