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δ υ ο _ λ ο γ ια _ απ ο_ τ η ν _ ς υ ν τ α ξ ι

Τό ό χ η μ α , σ τ ή ν  ό π ο ι α δ ή π ο τ ε  μορ
φή τ ο υ , έ γ ι ν ε  α ναπόσ πασ το  τμήμα 

τ ή ς  ζωής μας  σ την  καλλ  ι , τ έ ρ ε υ σ ι  τής  
ό π ο ι α ς  έ χ ε ι  όπ ω σδή π ο τε  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  
πάρα π ο λ λά .Π α ρ ά λ λη λ α  όμως μέ τά  
Αγαθά Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α , ή γ ε ω μ ε τρ ικ ή  αύ- 
ξ η σ ι  των κ υ κ λο φ ο ρ ο ΰ ντω ν  όγηιαάτων.

που τ ε ί ν ο υ ν)·ημΐοΰργησε π ροβλή αατα  
>& λά 8 ο υ ν  τ ή ν  μορφή αλ

ν ω ν ι κ ή ς  μ ά σ τ ι γ ο ς .
α λ η θ ι ν ή ς  κ ο ι -

★  Δ ε κ ά δ ε ς  ανθρώπων σ τήν  χώρα μας 
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ά  τή ν  ζωή 

τ ο υ ς  θ υ σ ί α  σ τό ν  α ι μ α τ ο β α μ μ έ ν ο  βω
μό τ ή ς  Α σ φ ά λ τ ο υ ,ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ι δυ
σ τυ χώ ς  α δ ι κ α , Α π ό  έ λ λ ε ι ψ ι  σ τ ο ι χ ε ι 
ώδους  έστω κυκλοφορ  ι α χ ή ς  δ ι α π α ι δ α -  
γωγήσεως  θυτώ ν  κ α ί  θ υ μ ά τ ω ν .

Ακριβώς★  Σ τόν  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό  αυτών A 
των δ υ σ τ υ γ η ι ιά τ ω ν . ποΰ θά~

σαν νά μ ή ν ε ι γ α ν  συμΒή. α,ωμη,·, ,· . .  
ή ΑναληφθεΓσα προσφάτώ ς  Από τό*Υ -

μπορου- 
Α π ο β λ έ π ε ι

π ο υ ρ γ ε ί ο  Δ η μ ο σ ία ς  Τάξεωο προσπά
θ ε ι α  σωστής κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή ς  δ ιαπα ιδα -  

ωγήσεως των μαθητών των Σ γ ο λ ε ίω νγωγή(
θλθΚ?οκλήρου  τ η ς  χώρας  ά π ό *Α ξ ι ω μ α τ ι -  
κ ο ύ ς  τών ’Υ π η ρ εσ ιώ ν  Τ ρ ο χ α ί α ς  όπως 
π α ρ α σ τ α τ ι κ ά  δ ε ί χ ν ε ι  κ α ί  ή φυτογρα
φ ία  το υ  εξωφύλλου τ ή ς  " ΙΠ .Χ Ω Ρ.” .

Τό π α ι δ ί , ή  χξ>υσή ε λ π ί δ α  
ρ ι ο ν , π ρ έ π ε ι  ε γ κ α ί ρ ω ς  νά_

τ η ς  αυ 
π ρ ο σ -

τ α τ ε υ θ ή ,  Αλλά κ α ί  νά  δ ιδαχθτ)  μ έ χ ρ ι  
πού νά τ ο υ  γ ίν ι^  β ίωμα  ό τ ι  ή τ ρ ο -  
χ α ί α  κ ί ν η σ ι  έ χ ε ι  ω ο ισ α έ ν ο υ ο  xavtAr 
ν ε ς  πού π ρ έ π ε ι  νά τ η ρ ο ύ ν τ α ι  μέ  
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή  ε ύ λ ά β ε ι α  γ ι ά  τ ό  καλό 
τό σ ο  τών ι δ ί ω ν  όσο κ α ί  το υ  σ υ νό 
λου γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ α .

" Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "
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ι ^ τ έ χ ε ί ή ρ σ ί α ^ τ ο ϋ 1̂ δί? Έ V ^  ^  έλευθεΡία^’ περίΛαμπρον θέσιν
Οί Ελληνες μετά άπό μακραίωνα καί σκληράν δουλείαν έγείρονται έκ νέου και un

θ ο Τ τ ή ^ Ε  λΤ υ νθ ε ραίαθςυσΐών έφ° Ρμ° ύν ^  τήν άνάκτησιν ™ ΰ πολυτ^οτέρουάγα-

η νή τήν πίστΐν είς τόν Θ,εόν κα1 με άκλόνητον άπόφασιν νά ζήσουν έλεύθεροι
τηρ τ η Τ ?  ’ ανατΡε™ υν· δία Ριαν ακόμη φοράν είς τήν ιστορίαν τής άνθρωπότη- 
™ S ' την λ° ΥΙΚην \ωχ αρ*θμων και διά τΠΡ άπαραμίλλου τόλμης καί τής αύτοθυσίας των 
τής Σαλαμίνος ^  δ° ξης’ ° μοίας έκείνων των Θερμοπυλών, τού Μαραθώνας και

ΛιΑ ·Η ακτινοβολία και τό μεγαλείο ν τών νέων αύτών έπιτευγμάτων τών άγωνιζομένων 
δια την ελευθερίαν των Ελλήνων, κλονίζει τά στατικά δόγματα τών τότε ισχυρών συν
ασπισμών, μεταβάλλει τό τότε διεθνές κλίμα καί συνεγείρει τάς ψυχάς τών πεπολιτι- 
σμενων ανθρώπων τής Οικουμένης, πολλοί τών όποιων σπεύδουν είς τήΓίεράν μας 
Γην, να προσφέρουν εαυτούς θυσίαν είς τόν βωμόν τής έλευθερίας.
ίπνπν UM°  Υϊ α1' Τ°  άδούλωτον ελληνικόν πνεύμα, καταβάλλει τήν ύλικήν
ισχυν της κραταιας Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ή ’Ελευθερία μετά άπό πολλάς θύ- 
σιας επανέρχεται εις την παναρχαίαν κοιτίδα της.

Η 25η Μαρτίου, ήμέρα έορτής τού Εύαγγελισμοϋ τής Θεοτόκου συμβολίζει καί 
τον Ευαγγελισμόν τής έλευθερίας τοϋ Ελληνισμού Ταυτίζεται μέ τήν βαθυτέραν έν- 
νοιαν παντός αγωνος διό τήν ’Ελευθερίαν. ’Αποτελεί τό σάλπισμα τό όποιον συνεγείρει

Κα'· Τήν ΚΡαί εΙ έτ0ίμην έάν ΧΡειασθή. δώ νέους ά Ζ α ς  νέας Θυσίας, δια την δόξαν και το μεγαλεΐον τής Πατρίδας, τής μεγάλης καί αιώνιας Έλλά-

Τη,  ε °Ρ τασμος τής Εθνικής έπετείου τής 25ης Μαρτίου 1821, προσλαμβάνει έφέ-
Νπαίπΰ< Ε χ σοΠ° υδαιοτητ°  κα1 σημασίαν, καθώς ή Χώρα μας μετά άπό έπταετή δοκι
μασίαν, επανηλθεν εις τήν δημοκρατικήν όμαλότητα.

τό δραμα τών Κυπρίων άδελφών μας, έξ άλλου, προσδίδει έπικαιρότητα είς τόν
έπιφυλαμκ°ήννΚαΐ επΐβαλλεΐ συσπείρωσιν τών έθνικών μας δυνάμεων, ένότητα καί συνεχή

Οϋτω θα τιμήσωμεν τούς ήρωϊκούς προγόνους μας, θα καταστώμεν άξιοι συνεχι- 
ται της ιστορίας των και θά δυνηθώμεν νά όντιμετωπίσωμεν πάσαν έθνικήν άπειλήν 

οποθενδηποτε προερχομένην.
Ε ™τακ™ ° Χ  καθΠκογ μας είναι, κατά τήν μεγάλην αυτήν επέτειον τού Χριοτιανι- 

?ής Έ π ο π Ι^ ς  τοϋηΪ8 2 1  U' ^  σΤρέψωμεν εύλαΡώ<ί Η ν  ακέψ,ν μας πρός τούς ήρωας

Αποθέτοντες έπί τού τάφου των τόν δάφνινον τής δόξης στέφανον, τούς διαβε- 
βαιουμεν οτ, θα δ,ατηρήσωμεν είς τάς καρδίας μας άσβεστά τήν φλόγαν τής έ λ ε υ θ ί  
Ρΐας, ως αι ιστορικαι και εθνικαί μας παραδόσεις τό έπιτάσσουν.

Ζ ή τ ω 
Ζ ή τ ω

τ ό ’Έ θ ν ο ς  
ή 25η Μ α ρ τ ί ο υ

Ό  Υ π ο υ ρ γ ό ς  
Σ Ο Λ Ω Ν  ΓΚΙΚΑΣ
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«Τό εϋδαιμον τό ελεύθερον, 
τά δέ ελεύθερον τό εϋψυχον».

Θουκυδίδης

Ο  Μεγάλος Θεός ήξίωσεν ήμάς, ϊνα καί σήμερον εύλαβώς άποτίσωμεν τον έπιβαλλό- 
μενον φόρον τιμής εις τήν ίεράν μνήμην τών ήρώων τού 1821 και να ζήσωμεν νοερώς 
τόν έκρηκτικόν έκεϊνον παλμόν τοϋ ’Έθνους.

'Η 25η Μαρτίου τοϋ 1821 άποτελεϊ ένα φωτεινόν όρόσημον τοϋ μεγαλυτέρου ’ίσως 
διδάγματος αύτοθυσίας, φιλοπατρίας καί άκλονήτου πίστεως πρός τά Ιδανικά καί τά 
πεπρωμένα τής αίωνίας Φυλής μας. ’Αποτελεί ένα σημαντικόν σταθμόν εις τήν Ιστο
ρίαν τών Λαών διά μέσου τών αιώνων.

Εις τήν ιστορίαν τών Εθνών ύπάρχουν αιώνες ολόκληροι οί όποιοι διέρρευσαν, 
χωρίς εις τό πέρασμά των νά άφήσουν ίχνη ικανά νά μνημονευθοϋν, ύπάρχουν όμως 
και στιγμαί καλύπτουσαι ολόκληρον τήν ζωήν τοϋ ’Έθνους. Τοιαϋται ήσαν και αί στιγμαί 
έκείναι τής Αγίας Λαύρας άπ’ όπου ξεκίνησε ή Φυλή μας διά τό πανανθρώπινον ιδανι
κόν τής ’Ελευθερίας.

Ή Ελληνική Έπανάστασις ύπήρξεν ιδέα και ’ίνδαλμα τού Ελληνικού ’Έθνους. 
Υπήρξε τό ίερώτερον κέντρον τών πόθων κα’ι τών έλπίδων τοϋ ύποδούλου Ελληνι
σμού, τό οποίον έκτοτε κυριαρχεί άμετακινήτως εις τήν έθνικήν μας συνείδησιν, μάς 
γοητεύει καί μάς συναρπάζει.

Ή 25η Μαρτίου είναι διά τήν Ελλάδα ή μεγάλη ήμέρα. Διπλή ή έορτή, διότι κατ’ 
αύτήν ό Δημιουργός τού Σύμπαντος άπέστειλεν εις τήν Γήν τήν 'Αγιοποιόν Αύτοϋ θέ- 
λησιν, διά νά καταστήση τήν Παρθένον, Μητέρα, τοϋ Έλευθερωτού καί Σωτήρος τής 
άμαρτωλοϋ άνθρωπότητος, άλλ’ έφώτισε έν ταύτώ καί τήν αίμάσσουσαν άπό τήν άπό 
αιώνων δουλείαν, Ελλάδα, νά διαρρήξη τοϋ αίσχους τά δεσμό καί ό βαρύς ούρανός 
της νά καταστή καταγάλανος καί νά δεχθή τό χαρμόσυνον θρόισμα τής τιμημένης ση
μαίας μας τήν όποιαν άνεπέτασαν τής έλευθερίας οί Ζέφυροι.

Μεταλαμβάνομεν σήμερον τών άχράντων τοϋ Έθνους. Είσερχόμεθα νοερώς εις 
τήν περιοχήν τών μεγάλων ιδεών, αί όποίαι κατέστησαν όπλον τήν ψυχήν καί νικηφό- 
ρον δύναμιν τήν πίστιν πρός τήν Πατρίδα.

Ε κ ε ί  είναι οί δημιουργοί τοϋ έπους. Οί ήρωες καί οί μάρτυρες. Οί περιφρονηταί 
τοϋ θανάτου καί οί ζηλωταί τής ’Εθνικής τιμής. ”Ας άντλήσωμεν δίδαγμα άπό τήν πελω- 
ρίαν προσφοράν των καί άς καταστήσωμεν συνείδησιν τό νόημα τής έπετείου. 'Ομό
νοια καί ’Εθνική ένότης είναι ή παραγγελία τών πρωταθλητών τής παλιγγενεσίας. "Ολοι 
μαζί λοιπόν ήνωμένοι καί άγαπημένοι άς ένατενίσωμεν διά τό μέλλον στόχους ύψηλούς 
καί σπουδαίους καί άς τό ύποσχεθώμεν έκαστος εις έαυτόν, σήμερον, έπέτειον ’Εθνι
κού θαύματος. Οά είναι ό πλέον εύπρόσδεκτος φόρος τιμής καί εύγνωμοσύνης πρός 
τούς πρωτεργάτας τής δόξης τοϋ 1821.

Ζ ή τ ω  τό ’Έ θ ν ο ς
Ζ ή τ ω  ή 25η Μ α ρ τ ί ο υ  1 8 2 1 .

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  
Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Κ Ο Υ Τ Σ ΙΑ Ν Α Σ  

’Αντιστράτηγος
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Εις ατμόσφ αιραν έθνικής έξάρσεως έωρτάσθη  

εις  ολόκληρον τήν Χ ώ ραν ή 154η έπέτειος τής 
π αλιγγενεσίας τώ ν Ε λ λ ή ν ω ν  διά τής άποτινά— 
ξεω ς τοΰ Οθωμανικού ζυγού  ό όποιος έπ ί αιώ νας  
έτυράννησε τήν έλληνικήν πατρίδα . ’Ιδιαιτέρως  
λαμπρός ΰπήρξεν ό εορτασμός εις ’Α θήνας, με ομι
λ ία ς , διά τήν σημασίαν τής έπετείου , στέψ εις αν
δριάντων τώ ν ηρώων τού άγώ νος τής έθνικής ανε
ξαρτησίας , πανηγυρικάς έκδηλώ σεις τής ’Ακαδη
μίας καί αποκορύφ ω μα τήν μεγαλειώ δη π αρέλα- 
σιν άντιπροσω πευτικώ ν Τ μημάτω ν τώ ν ’Ενό
π λω ν Δ υνάμ εω ν καί τώ ν Σ ω μάτω ν ’Α σφ αλείας  
ενώ πιον τού κ . Προέδρου τής Δ ημοκρατίας, τού  
κ . Π ρω θυπουργού , τώ ν μελώ ν τής Κ υβερνή σεω ς, 
τής ηγεσίας τώ ν ’Ε νόπ λω ν Δ υνάμ εω ν καί Σ ω μά
τω ν ’Α σφ αλείας καί τώ ν λοιπ ώ ν ’Α ρχώ ν τού Κρά
τους . Ή  Χ ω ροφ υλακή συμ μ ετέσχε εις τήν π α ρ έ-  
λασι με Τ μήματα Δ οκίμω ν ’Α ξιω μ α τικ ώ ν, 'Υ π α -  
ξιω μ ατικώ ν καί Γ υναικώ ν μέ έπ ικεφ αλής τήν Πο
λεμικήν Σημαίαν καί τήν Μ ουσικήν τού Σ ώ ματος . 
’Επίσης παρήλασαν μηχανοκίνητα Τ μήματα μ οτο-  
συκ λεττιστώ ν καί άσυρματοφόρα αυτοκίνητα τής  
’Αμέσου Έ π εμ β ά σ εω ς Χ ω ρ οφ υ λ α κ ή ς. Τά π αρε- 
λάσαντα Τ μήματα τής Χ ω ρ)κή ς , εις άψ όγους σχη 
μ ατισμ ούς, άπέσπασαν τά θερμά χειροκροτήματα  
καί τάς ένθουσιώ δεις έκδηλώ σεις τού λαού τώ ν  
’Α θηνών ό όποιος κατέκλεισε κατά χιλιά δα ς τάς 
οδούς άπό όπου διήλθεν ή παρέλασις .
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Χ Α Ρ Α Λ . ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΙΟΣ ΔΕ Ν  Σ Κ ΙΡ Τ Α  καί δέν
συγκινεΐται δταν άκούη τό δνομα 
καί βλέπη τήν εικόνα τοΰ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ τοΰ Τροπαιοφόρου τού
του 'Αγίου της εκκλησίας μας. ’Από 
τά μικρά μας χρόνια τόν έγνωρί- 
σαμεν από τό στόμα της μητέρας, 
της γιαγιάς, άπό τά εικονοστάσια 
των ναών καί άπό τόσους άλλους 
ναούς ίδικούς του, οί όποιοι, ώς ού- 
ράνιαι όπτασίαι,εύρίσκονται εις ει
δυλλιακός τοποθεσίας τής Ελλάδος 
υψωμένοι. Είχε δίκαιον ό Άγγλος 
περιηγητής δταν έγραφε, έστω καί 
υπερβολικός δτι εις τήν Ελλάδα 
δέν υπάρχει χωρίον μή έχον έκκλη- 
σίδιον προς τιμήν τοϋ «Άθλητάρ- 
χου». 'Ορθόδοξοι καί ’Αλλόδοξοι, 
Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι, 
Μαύροι καί ήμιάγριοι τοΰ άποδί- 
δουν ιδιαιτέραν πίστιν καί τιμήν. 
Τόν θεωρούν πάντες ώς ηρώα 
καί προστάτην των, ώς ένα των 
εξαιρετικών φίλων τοΰ Θεοΰ, ό 
όποιος κινείται συνεχώς μέ τό 
ύπερήφανον καί ευλογημένον άτι 
του εις ούρανόν καί γήν, διά νά 
βοηθήση καί συμμαχήση, εις δει
νός περιστάσεις, μέ τούς καλούς. 
Τέτοιος εξ άλλου, ύπήρξε καί ό 
βίος του. Βίος πίστεως καί καλο
σύνης, βίος αρετών καί άγαθοερ- 
γιών, βίος ομολογίας καί θυσίας, 
βίος νίκης καί δόξης. Ή  Εκκλη
σία θεμελιωμένη έπί αγώνων καί 
αίματος μυριάδων μαρτύρων καί 
κοσμημένη άπό τάς ψυχάς καί τά 
ονόματα τούτων, έχει νά έπιδείξη, 
πλήν άλλων ιδιοτήτων άγωνιστών 
της, καί τούς άξιωματικούς στρα- 
τηλάτας τοΰ Ρωμαϊκοΰ Στρατοΰ: 
Θεοδώρους, Δημητρίους, Προκο- 
πίους, ’Ανατολίους, Πρωτολέον- 
τας, Νικήτας, Μινάδες, καί κυρίως, 
όπως λέγει καί έκκλησιαστικός
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ύμνος «τό έαρ της χάριτος», τον 
Γεώργιον. Ούδεμία άλλη θρησκεία 
προχριστιανική ή μετάχριστιανική, 
έχει νά παρουσιάση εις τούς αν
θρώπους νέον, στρατιωτικόν, πλή
ρη κάλλους καί ώραιότητος, ίπ- 
ποτισμοΰ καί γενναιότητος, ώς 
τόν άναφερόμενον "Αγιον, τοϋ ό
ποιου ή κόμη καταυγάζεται άπό 
χρυσοϋν αερώδη στέφανον.

'Η αρχαία μυθολογία καί ή 
σύγχρονος ιστορία υστερούν εις 
εξευγενισμένα καί έξηγιασμένα 
παρόμοια πρόσωπα. Ή  έμφάνισίς 
των εις τά βασίλεια τοϋ μύθου καί 
τής Κλειοΰς είτε δΓ άγιότητα, είτε 
διά κατορθώματα είτε διά φήμην 
καί λατρείαν είναι κοσμική καί 
μειονεκτική καί στερείται παντε
λώς τής δυνάμεως τού θείου, καί 
των μαρμαρυγών τοϋ πραγματικού 
θαύματος, προερχομένων εξ αύτοΰ.

Γεννηθείς ό Γεώργιος έξ επιφα
νών καί Χριστιανών γονέων εις 
Καπαδοκίαν τό έτος 275 μ.Χ. 
άνετράφη καί έζησεν ώς Χριστια
νός. Νεαρός άκόμη, κατά τό 18ον 
έτος τής ήλικίας του έστρατεύθη 
ύπό -τήν σημαίαν τοϋ ’Ανατολικού 
Ρωμαϊκού Κράτους καί μετέβη 
ώς στρατιώτης εις τήν Νικομή
δειαν.Έκεΐ διεκρίθη μεταξύ τών 
συναδέλφων του κατά πολύ! Έπρώ- 
τευσεν εις όλα. Σύγχρονος βιογρά
φος περί τών προσόντων του λέγει 
τά έξής: «Εύθύς μέ τήν πρώτην του 
παρουσίασιν έθαυμάσθη γενικώς 
τό παράστημά του καί τό κάλλος 
του. Είδαν ότι είχε μάθησιν καί 
εύφυΐαν καί κρίσιν καί θελημα- 
τικότητα. Δέν έβράδυνε νά δ’είξη 
καί έκτακτον ανδρείαν καί τόλμην 
καί δεξιότητα. Τοιουτοτρόπως ήκο- 
λούθησαν ραγδαίως αί τιμητικοί 
μνεΐαι καί προαγωγαί του. Τόν 
κατέταξαν εις τήν αύτοκρατορικήν 
Φρουράν, όπου άνήλθεν τούς 
στρατιωτικούς βαθμούς. "Ελαβε δέ 
καί τόν τίτλον τοϋ κόμητος, όταν 
ό Διοκλητιανός, μετά λαμπράν 
διμκρισίν του εις τόν πόλεμον κατά 
τών Περσών, τόν άνέδειξε μεταξύ 
τών άνωτέρων διοικητών τής αύ- 
τοκρατορικής Φρουράς.

Οί διωγμοί όμως κατά τών όπα- 
δών τής νέας Θρησκείας τόν ευρί
σκουν άντιμέτωπον. Τά Διατάγμα
τα διά τήν σύλληψίν των δέν έκτε- 
λοΰνται. Τά βλέπει άντίθετα πρός 
τά φρονήματα καί τήν πίστιν των. 
Οί χριστιανοί δέν πρέπει νά κατα- 
διώκωνται. Ή  άγάπη καί ή ύπο- 
στήριξίς του πρός αυτούς είναι 
μεγάλη. Ενώπιον ’Αρχών καί Αύ-

τοκράτορος συνηγορεί καί ομο
λογεί υπέρ αύτών καί έαυτοϋ σθε- 
ναρώς. Τέλος, έπειτα άπό μαρτύ
ρια καί θαύματα αποκεφαλίζεται 
κατά τό έτος 303 καί εισέρχεται 

' εις τήν άθανασίαν καί τήν αιωνιό
τητα θριαμβευτικώς. Ή  θυσία του 
έκτοτε διά τό θειον καί τούς άνθρώ- 
πους έγινε τραγούδι, ποίησις, θρΰ- 
λος, ιδανικόν. Οί προσκυνηταί 
του άνά τούς αιώνας είναι άμέτρη- 
τοι. Αύτοκράτορες καί Αύτοκρα- 
τορίαι αναγνωρίζουν τούς άθλους 
του.

Τά φλάμπουρα καί τά νομίσμα
τα τούτων, όπως εις τό Βυζάντιον, 
είς ένδειξιν πίστεως, δυνάμεως 
καί νίκης κοσμούνται άπό τήν 
εικόνα του. Ή  δρακοντοκτονία 
ώς τρόπαιον κατά τοϋ κακού ή 
μάλλον κατά τών δυνάμεων τού 
σκότους, εμφανών καί άφανών, 
τρέφεται καί μεταδίδεται είς τούς 
άνθρώπους άπό γενεάς είς γενεάν.

Είς τούς χρόνους τής δουλείας 
οί καταφρονεμένοι Γραικοί κα- 
ταυγάζονται άπό τόν βίον καί τήν 
εικόνα του Θεοπρεπώς. 'Ο μα- 
κροπώγων άσκητής ή σοφός διδά
σκαλος τού Γένους άγαλλιά ιδιαι
τέρως άπό τήν πολιτείαν του τήν 
όποιαν μελετά άπό τόν συναξαρι
στήν καί τήν κάμνει μάθημα μέ 
εόλάβειαν καί ζήλον είς τά «σκλα- 
βόπουλα». ’Αλλά καί οί πρόμαχοι 
τής ελευθερίας μας, «Κλέφτες» 
καί άρματωλοί, παλληκάρια καί 
Καπεταναΐοι, Λαϊκοί καί Κληρικοί 
είς τούς αγώνας καί τάς προσπά
θειας των, εΐχονσυμπαραστάτην τόν 
"Αγιον. 5Απ’ όπου διήρχοντο καί 
εΰρισκον ναόν ή είκονοστάσιόν 
του προσηύχοντο, διά τήν εύόδω- 
δωσιν τού σκοπού των, καί εις τάς 
γονυκλισίας τά διασταυρούμενα 
συμβολικώς είς τό στήθος των 
άσημένια χαϊμαλιά μέ τήν άνά- 
γλυφον μορφήν τού Πρωτοστρα- 
τήγου ήχουν όπερφυσικώς. 
Προήγγελλον ίσως τό θαύμα τού 

’21 διά τού όποιου ύπερανθρώπως 
καί έμοχθοΰσαν. Ή  έπικοινωνία 
των οϋτω μέ τόν συμπονετικόν 
συστρατιώτην έτελείωνεν καί οί 
καρποί της ήσαν μεγάλοι! Ή  ψυχή 
των ήγιάζετο καί έγιγαντοΰτο. Αί 
χεΐρες καί οί πόδες των άποκτοΰ- 
σαν δυνάμεις άκατανικήτους. Ή

'Ωραιότατη Βυζαντινή είκών τοϋ Άγιου 
Γεωργίου ή όποια διασώζεται εις τήν Μο
νήν Σταυρονικήτα τοϋ Ά γιου "Ορους.

ϋπαρξίς των μετεβάλλετο είς πνεύ
μα άληθινόν καί έβάδιζαν οΰτω 
μετηρσιωμένοι πρός τήν νίκην. 
Τό ίδιον συνέβη καί συνέβαινε 
καί είς τούς άγωνιστάς τών τελευ
ταίων πολέμων. Είς τάς κρίσιμους 
περιστάσεις καί τάς δοκιμασίας 
τόν έβλεπον πλησίον των, μάλιστα 
νά πολεμά καί νά νικά. Ή  ευγνω
μοσύνη των διά τάς ευεργεσίας 
αύτάς είναι μεγάλη, τού άνεγείρουν 
ναούς, τού προσφέρουν πολύτιμα 
τάματα καί ή ήρωϊκή Ταξιαρχία 
τού Ρίμινι τόν έφερε είς τάς ση
μαίας της, διότι δΓ αύτοΰ ήρεν εις 
τήν ’Αφρικήν καί τήν ’Ιταλίαν 
τρόπαια καί θριάμβους. ’Εκτός 
όμως αύτών υπάρχουν καί άλλοι 
οί όποιοι τόν πιστεύουν ώς ιατρόν 
καί έλευθερωτήν.

Οί τραυματίαι τών εθνικών μας 
έξορμήσεων έφερον τήν εικόνα του 
είς τάς κλίνας των καί παρεκάλουν 
νά τούς θεραπεύση. Οί πονεμένοι 
γονείς ή τά λυπημένα αδέλφια 
διά τόν αίχμαλωτισθέντα ή άρπα- 
γέντα άπό τήν άγκάλην των υιόν 
καί άδελφόν, συνεπεία τών πολέ
μων άπό τούς εχθρούς τής Πίστεως 
καί τής Πατρίδος, έδέοντο νυχθη
μερόν νά τούς έλευθερώση. Οί 
καταδυναστευόμενοι ύπό άνομων 
καί ισχυρών δέονται ομοίως καί 
αύτοί νά τούς άπαλλάξη καί λυ- 
τρώση, καί ό εύλαβήςγεωργόςμέ 
τήν πιστήν συμβίαν του τόν προσ-
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κυνοϋν καί τοϋ ανάβουν πρωί—πρωί 
εις τό έρημικόν έξωκκλήσιον τά 
κανδήλια. Ό  "Αγιος έχει πολλάς 
θαυματουργικάς ιδιότητας. Εις τό 
άπολυτίκιόν του εξυμνείται «'Ως 
των αιχμαλώτων ελευθερωτής, των 
πτωχών ύπερασπιστής, άσθενούν- 
των ιατρός καί των Βασιλέων 
ύπέρμαχος....... ».

Σαφώς καί έπιτυχώς έπομένως 
θεωρείται ώς σύμβολον καί προ
στάτης τοϋ πεζικού. Καί σύμβολον 
μέν διότι όπως ό Γεώργιος έγεννή- 
θη, άνετράφη, ήγωνίσθη καί έμαρ- 
τύρησεν ώς Χριστιανός οϋτω καί 
ό "Ελλην στρατιώτης, γενναται, 
βαπτίζεται, άγωνίζεται καί θυσιά
ζεται ώς σημαιοφόρος τοϋ Στρα- 
τοΰ καί τοϋ Πολιτισμοϋ εις τόν 
βωμόν τής Πίστεως καί τής ΓΙατρί- 
δος. Προστάτης δέ διότι όπως ό 
Άθληφόρος ήγάπησε, ύπεστήριξε 
καί έξακολουθητικώς προστατεύει 
τούς όμοϊδεάτας, άδυνάτους καί

άδικουμένους, ουτω καί ό "Ελλην 
ύπερμαχεΐ υπέρ αυτών επί τοϋ 
πατρίου έδάφους καί τών έσχατιών 
Τής γής, διά τό δίκαιον καί τήν 
κοινήν τοϋ κόσμου ύπόθεσιν. Καί 
όπως προσέτι ό φωτεινός ούτος 
ίππεύς έφόνευσε παλαιότερον τόν 
τερατόμορφον έκεΐνον δφιν διά 
νά σώση τήν Βασιλοπούλαν άπό 
τό άδηφάγον εκείνου στόμα, ουτω 
καί ό "Ελλην έμπιγνύει θαρραλέως 
καί τραυματίζει πάντοτε θανασί- 
μως μέ τό δόρυ του τά σιδηρόφρα
κτα θηρία τής Άποκαλύψεως διά 
νά σώζεται έκάστοτε «Ή Ελληνι
κή» καί άνθρωπίνη έλευθερία.

Προσβλέποντες οί μαχηταί μας 
εν καιρώ ειρήνης καί πολέμου εις 
τόν «Ταξιάρχην τών ’Αθλητών» 
ό όποιος «τώ τής πίστεως θώρακι 
καί άσπίδι τής χάριτος καί Σταυ
ρού τώ δόρατι συμφραζόμενος κα- 
θεΐλε παρατάξεις πάσας άνομων», 
θά έμψυχοϋνται καί θά κατευθύ-

νωνται ώς πραγματικοί Ήρακλεΐς 
εις κόσμους δημιουργημάτων καί 
κατορθωμάτων.

Τά λεγάμενα υπό τοϋ Γάλλου 
Ακαδημαϊκού Κλαρετϋ ότι:

«Ένόσφ τό άνθρώπινον γένος 
έχει άνάγκην νά συνδέεται πρός 
μίαν πίστιν ύγια, άληθή καί άρρε- 
νωπήν, θά έχη άνάγκην συμβόλων 
τών όποιων μόνη ή θέα μέχρι μύ
χιων άνακινεΐ εις ήμας όλα τά
εύγενή αισθήματα....... », εις τήν
περίπτωσιν αύτήν εύρίσκουν πλήρη 
έφαρμογήν καί άποκτοϋν ιδιαι
τέραν σημασίαν καί έννοιαν.

Ή  άκτινοβολία τοϋ συμβόλου 
καί προστάτου τοϋ Στρατοϋ μας 
διά τόν "Ελληνα πολίτην καί στρα
τιώτην είναι έμπνευσις, ένίσχυσις, 
μίμησις, καθοδήγησις, μεγαλουρ- 
γία ή όποια κινεί τά πάντα καί 
τούς πάντας πρός τό θαϋμα καί 
τήν άθανασίαν.

ΝΙΚ Ο ΛΑΟ Υ Κ Α ΒΑΖΑ ΡΑ Κ Η
Ό μ ο τ ίμ ο υ  Κ αθηγητοΰ  

Ια τ ρ ικ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  Π αυ]μίου Θεσ]νίκης

Έ διά βα σ α  κ ι’ έγώ , αύτές τ ις  ημέρες, τήν είδησεογρα- 
φία τοϋ τύπου, σχετικώ ς μέ τά  προβλήματα, πού άντι- 
μετω πίζουν σήμερα οί γ ιατροί καί είδικώτερα οί 
«άγροτικοί ιατροί», τών όποιων τά  παράπονα εύρίσκω, 
καθ’ ολοκληρίαν, δίκαια. Έ κ τ ο ς  τών άλλων μέ τό 
ΰπάρχον άνελεύθερον σύστημα καί μέ τήν άπειρίαν τών 
νέων πτυχιούχω ν ’Ιατρικής, ελάχιστα διασφαλίζεται 
ή ύγεία  τών άγροτών μας.

Τό θέμα αύτό μέ είχε  άπασχολήσει άπό τής καθιε- 
ρώσεώς του καί μάλιστα τό έ'φερα, έπανειλημμένως, 
εις τήν ’Ιατρικήν Σχολήν τοϋ Π ανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης, ή οποία καί τό κατεδίκασε. Π ροσπάθειαί μας 
νά δοθή λύσις δίκαια, ώστε ούτε τών νέων πτυχιούχω ν 
ιατρών τό δίκαιον νά παραγνω ρίζεται, άλλά καί οί 
άγρόται μας νά μήν παραμένουν χω ρίς ιατρόν καί μά
λιστα έ'μπειρον, δέν έκαρποφόρησαν.

Φρονοΰμεν, λοιπόν, καί σήμερα otl ή ορθή λύσις είναι

ή έξής: Τό κράτος νά ίδρύση Π ολιτικήν ’Ιατρικήν 
Σχολήν, κατά  τό σύστημα τής Σ τρα τιω τική ς ’Ιατρικής 
Σ χολής, (Σ .Ι .Σ ., ή οποία υπάγετα ι στο Π ανεπιστή
μιο Θεσσαλονίκης) εις τήν όποια θά είσέρχωνται, κ α τ’ 
έτος, ωρισμένος άριθμός πρός φοίτησιν, άκριβώς όπως 
εις τήν Σ .Ι .Σ .,  άφοΰ προηγουμένως οί υποψήφιοι λά
βουν γνώσιν τών υποχρεώσεων των πρός τό Κράτος 
δαπαναις τοϋ όποιου θά σπουδάζουν, ήτοι οί ουτω σπου- 
δάζοντες θά έχουν ύποχρέωσιν ύπηρεσίας εις τό κράτος, 
ως πολίτικοι ιατροί, έπ ί 20ετίαν, καί οί όποιοι, μετά 
τό πτυχίον των, θά λαμβάνουν τήν ειδ ικότητα τοϋ 
Γενικοΰ ΐατροΰ (είδικότης χρησιμω τάτη  καί διά τά  
διάφορά Α σφαλιστικά Τ α μ εία  'Υ γείας καί ιδίως διά 
τό Ι .Κ .Α .) .

Η είδικότης αυτή θά άποκτάται, κατόπιν παρακολου- 
θήσεως 6 μήνες χειρουργική, ετέρους 6 μήνες Π αθο
λογία καί άνά τρίμηνον Μ αιευτικήν, ’Οφθαλμολογίαν, 
Π αιδιατρικήν καί Μ ικροβιολογίαν ήτοι σύνολον δύο 
ετών. Οί τοιοΰτοι Γενικοί ’Ιατροί θά είναι ε ις τήν διά- 
θεσιν τοϋ Π πουργείου Κοινωνικών 'Υ πηρεσιώ ν διά 
να πληρούν τά ς ίατρικάς άνάγκας τών άγροτών μας, 
θά έχουν όμως, τά ς έξής ήθικάς καί ύλικάς άμοιβάς:

1) Θά υπηρετούν εις τόν Στρατόν δωδεκάμηνον 
υπηρεσίαν, ή όποια θά λογίζεται ώς συντάξιμος.

2 )  Θά είσέρχωνται εις τήν υπηρεσίαν μέ τόν δον 
βαθμόν,

3 )  Θά δικαιούνται τριετιώ ν, μηνιαίας άδειας κ α τ’ 
έτος καί άνά τριετίαν μετεκπαιδεύσεως έπί δίοιηνον.

4 )  Πλήν τών μηνιαίων άποδοχών των θά δικαιούνται 
επιδόματος 5.000 δρχ. μηνιαίως διά τά  πρώ τα δέκα 
έτη καί 7.500 διά. τά  επόμενα δέκα.

5) Θά δικαιούνται άτελώς αύτοκινήτου μικρας ίππο- 
δυνάμεως, ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως κ.λ.π.

Μ άλιστα πρός συντομίαν χρόνου ένάρξεως τού θεσμού 
θά ήτο δυνατόν νά γίνουν δεκτοί, εις τήν νεοϊδρυομένην 
Π ολιτικήν ’Ιατρικήν Σχολήν, φοιτηταί οί όποιοι θά 
έχουν περατώσει, έπ ιτυχώ ς τό Βον ή τό Γον έτος τών 
ιατρικών των σπουδών.
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ΕΧΟΜΕ ΗΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ στον 
αγαπητό άναγνώστη τήν παραχάραξι 
τοϋ Χριστιανισμού, πού πραγματοποιεί
ται άπό μέρους των αιρετικών καί των 
ανθρώπων έκείνων, πού ένεργοϋν 
«έν δυνάμει διαβολική» σημεία καί 
τέρατα, δηλ. των μάγων, έξορκιστών κλπ. 
Ό λοι αύτοί όμως κεϊνται έκτος τής Ε κ 
κλησίας, είναι έκπρόσωποι τοϋ ψεύδους 
καί τής άπατης καί όργανα τής πλάνης.

"Αν έμβαθύνωμε στό πρόβλημα πού 
έρευνάμε, είναι δυνατόν νά βρούμε 
νοθεία τοϋ Χριστιανισμού καί μέσα στους 
κόλπους τής Εκκλησίας. ’Αδιάφορο αν 
αύτή ή νόθευσις είναι ηθελημένη ή άκού- 
σια, είναι όπωσδήποτε άξιοπρόσεκτη. 
Γιά νά μπορέσωμε νά τήν διαστείλωμε 
άπό τις προηγούμενες μορφές θά τήν 
όνομάσωμε «χριστιανική» παραχάραξι. 
Είναι «χριστιανική», διότι συντελειται 
άπό γνησίους Χριστιανούς καί άπό τέκνα 
τής ’Εκκλησίας άληθινά. Είναι παρα- 
χάραξις «χριστιανική», διότι πολύ συχνά 
ξεκινάει άπό ένα έλατήριο καλοπροαί
ρετο: άπο βλέπει στό νά καταστήση
καθαρώτερο τό χριστιανισμό, ή αν θέ
λετε, θά έλεγα, «χριστιανικώτερο» τό 
χριστιανισμό. Είναι «χριστιανική» ή 
παραχάραξις, διότι έν πάση περιπτώσει 
δέν μας ώθεΐ έκτος τοϋ χριστιανισμού, 
δέν μας άλλοτριώνει άπό τόν ’Αρχηγό 
τής Πίστεώς μας, τόν Κύριον Ίησοϋν 
Χριστόν.

Μιά ύποτύπωσι τής παραχαράξεως 
τοϋ πνεύματος τοϋ Θεοϋ έχομε στόν 
’Ιουδαϊσμό τών χρόνων τοϋ Κυρίου. 
Ή  παραχάραξις τοϋ πνεύματος τοϋ Θεοϋ, 
πού έκφράζεται διά στόματος τών 
Προφητών, πραγματοποιείται ύπό τών 
άνθρώπων έκείνων, οί όποιοι ήσαν 
τεταγμένοι νά διερμηνεύουν στό λαό 
τοϋ Θεοϋ τόν προφητικό λόγο. Οί Γραμ
ματείς καί οί Φαρισσαΐοι όμως διαστρε
βλώνουν τό πνεϋμα τοϋ Θεοϋ καί παραχα- 
ράττουν τό θέλημά του. Δημιουργούν 
έτσι ένα νέο ύποκατάστατο, τόν Φαρι
σαϊσμό, τό όποιο θά στηλιτεύση καί 
θά κατακεραυνώση ό ’Ιησούς. Γιατί 
τό πνεϋμα, πού έκπροσωπεΐται άπό τόν 
Φαρισαϊσμό, θεμελειοϋται μέν καί πη
γάζει έπιφανειακά άπό τόν προφητικό 
λόγο, εύρίσκεται όμως ούσιαστικά σέ 
εύθεΐα άντίθεσι πρός τό πνεϋμα τοϋ 
Θεοϋ. Φαίνεται καθαρά αύτή ή άντίθεσι 
στον έλεγχο πού άσκεΐ ό Ίησοϋς έναν- 
τίον αύτών τών παραχαρακτών «καί 
ύμΐν τοϊς νομικοΐς ούαί, ότι φορτίζετε 
τούς άνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, 
καί αύτοί ένί τών δακτύλων υμών ού 
προσψαύετε τοϊς φορτίοις» (Αουκ. ια' 
46).

Μέσα σ’ όλη αύτή τήν ύπόθεσι τό 
τραγικό είναι ότι ή παραχάραξις, πού 
έχει σάν άποτέλεσμα τήν παρεμπόδισι 
τής σωτηρίας, δέν άναφέρεται σέ σο
βαρά θέματα πίστεως, άλλα σ’ αύτά τά 
δεύτερα καί έπουσιώδη, πού άξιολογοϋν- 
ται όμως άπό τούς παραχαράκτας ώς 
ούσιώδη καί τοποθετούνται πρώτα οτόν 
κατάλογο τών ύποχρεώσεων τοϋ άνθρώ- 
που έναντι τοϋ Θεοϋ. Είναι οί διατάξεις

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

Τ α γμ )ρ χου —Ίεροκήρυκος Χ ω ρ)κής

πού άφοροϋν τόν δεκατισμόν στό δυόσμο 
στόν άνηθο καί στό κύμηνο καί πού το
ποθετούνται στή θέσι τοϋ έλέους, τής 
δικαιοσύνης καί τής πίστεως, πού είναι 
τά πρωταρχικά καί τά βαρύτερα τοϋ 
θείου Νόμου. Έτσι ό Φαρισαίος άγα- 
νακτεΐ, όταν βλέπη τόν Ίησοϋν νά θερα- 
πεύη κατά τήν ήμέραν τοϋ Σαββάτου τόν 
παραλυτικόν, καί ένώ θάπρεπε νά χαίρη 
γιά τήν θεραπεία ένός δυστυχισμένου 
άνθρώπου, γίνεται στυγνός καί βλοσυρός, 
έπειδή «κατελύθη» δήθεν ή άργία τοϋ 
Σαββάτου διά τής γενομένης θεραπείας. 
Έν όνόματι τοϋ Σαββάτου ή Φαρισαϊκή 
καρδιά είχε γίνει στυγνή καί άνοικτίρμων. 
Καθόλου δέν τήν συγκινοΰσε ή άγάπη 
πρός τόν πάσχοντα. Γι’ αύτό καί είχε 
φθάσει σέ μιά παραχάραΕι τής έννοιας 
τοϋ Σαββάτου.Είχε καταστήσει τόν άνθρω
πο σκλάβο τοϋ Σαββάτου, ένώ τό σωστό 
ήταν ότι «τό Σάββατον διά τόν άνθρωπον 
έγένετο, ούχ ό άνθρωπος διά τό Σάββα
τον» (Μαρκ. γ' 27).

Μέ τά δεδόμενα αύτά άς άκούσωμε 
τώρα τόν έλεγκτικό λόγο τοϋ Κυρίου 
πού άπευθύνεται στούς Φαρισαίους, τούς 
δημιουργούς τοϋ Φαρισαϊσμοΰ. Είναι 
ίσως κοπιαστικό νά τόν παρακολουθήση 
ό άναγνώστης πλήν όμως άπαραίτητο.

«Τότε ό Ίησοϋς έλάλησε τοϊς όχλοις 
καί τοϊς Μαθηταϊς αύτοϋ, λέγων Έπί 
τής Μωυσέως καθέδρας έκάθισαν οί 
Γραμματείς καί οί Φαρισάοι. Πάντα 
ούν όσα άν ειπωσιν ύμΐν τηρεΐν, τηρεί
τε καί ποιείτε’ λέγουσι γάρ, καί ού ποιοΰ- 
σι. Δεσμεύουσι γάρ φορτία βαρέα καί 
δυσβάστακτα, καί έπιτιθέασιν έπί τούς 
ώμους τών άνθρώπων, τώ δέ δακτύλιο 
αύτών ού θέλουσι κινήσαι αύτά. Πάντα 
δέ τά έργα αύτών ποιοϋσι, πρός τό θεα
θήναι τοϊς άνθρώποις........... Ούαί, δέ
ύμΐν, Γραμματείς καί Φαρισαίοι ύπο- 
κριταί, ότι κλείετε τήν βασιλείαν τών 
ούρανών έμπροσθεν τών άνθρώπων ύμεϊς 
γάρ ούκ είσέρχεσθε, ούδέ δέ τούς είσερ- 
χομένους άφίετε είσελθεΐν. Ούαί ύμΐν, 
Γ ραμματείς καί Φαρισαίοι ύποκριταί, 
ότι περιάγετε τήν θάλασσαν καί τήν

ξηράν, ποιήσαι ένα προσήλυτον, κα 
όταν γένηται, ποιείτε αύτόν ύίόν γεέννης 
διπλότερον υμών. Ούαί ύμΐν, όδηγοί 
τυφλοί, οί λέγοντες : Ό ς  άν όμόση έν 
τώ ναώ, ούδέν έστι· ός δ’ άν όμόση έν τώ 
χρυσώ τοϋ ναοϋ, άεί όφείλει. Μωροί 
καί τυφλοί ! τις γάρ μείζων έστίν, ό 
χρυσός, ή ό ναός ό άγιάζων τόν χρυσόν. 
Καί ός άν όμόση έν τώ θυσιαστήρια), 
ούδέν έστιν ός δ’ άν όμόση έν τφ δώρω 
τώ έπάνω αύτοϋ, όφείλει. Μωροί καί τυ
φλοί. τί γάρ μεϊζον, τό δώρον, ή τό θυ-
σιατήριον τό άγιάζον τό δώρον ..............
Ούαί ύμΐν, Γραμματείς καί Φαρισσαΐοι 
ύποκριταί, ότι άποδεκατοϋτετόήδύοσμον, 
καί τό άνηθον, καί τό κύμινον, καί άφή- 
κατε τά βαρύτερα τοϋ νόμου, τήν κρίσιν 
καί-τό έλεον, καί τήν πίστιν ταϋτα δέ έδει 
ποιήσαι, κακεΐνα μή άφιέναι. Όδηγοί 
τυφλοί, οί διϋλίζοντες τόν κώνωπα. τήν 
δέ κάμηλον καταπίνοντες. Ούαί ύμΐν, 
Γραμματείς καί Φαρισαίοι ύποκριταί, 
ότι καθαρίζετε τό έξωθεν τοϋ ποτηριού 
καί τής παροψίδος, έσωθεν δέ γέμουσιν 
έξ άρπαγής καί άδικιας. Φαρισαίε τυ
φλέ, καθάρισον πρώτον τό έντός τοϋ πο
τηριού καί τής παροψίδος, ΐνα γένηται 
καί τό έκτος αύτών καθαρόν. Ούαί ύμΐν, 
Γραμματείς καί Φαρισαίοι ύποκριταί, 
ότι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμέ- 
νοις, οΐτινες έξωθεν μέν φαίνονται 
ώραΐοι, έσωθεν δέ γέμουσιν όστέων νε
κρών καί πάσης άκαθαρσίας. Οΰτω καί 
ύμεϊς, έξωθεν μέν φαίνεσθε τοϊς άνθρώ- 
ποις δίκαιοι, έσωθεν δέ μεστοί έστε 
ύποκρίσεως καί άνομίας. Ούαί ύμΐν, 
Γ ραμματείς καί Φαρισαίοι ύποκριταί. 
ότι οίκοδομεΐτε τούς τάφους τών προφη 
τών, καί κοσμείτε τά μνημεία τών δι 
καίων, καί λέγετε. Εί ήμεν έν ταϊς ήμέ- 
ραις τών πατέρων ήμών, ούκ άν ήμεν 
κοινωνοί αύτών έν τώ αϊματι τών Προ
φητών. Ώστε μαρτυρείτε έαυτοΐς, ότι 
υιοί έστε τών φονευσάντων τούς Προφή- 
τας. Καί υμείς πληρώσατε τό μέτρον 
τών πατέρων ύμών. Όφεις, γεννήματα 
έχιδνών, πώς φύγητε άπό τής κρίσεως 
τής γεέννης;» (Ματθ. κγ’ 1 —33).

Φ ίλε άναγνώ στα

Είναι βαθύ τό περιεχόμενον τών λόγων 
αύτών τοϋ Κυρίου. Περιέχουν τό πνεϋμα 
τοϋ Άρχηγοΰ τής Πίστεώς μας. Πολλές 
φορές ό Κύριος ώμίλησε έπί συγκεκριμέ
νων θεμάτων τής χριστιανικής πίστεως 
καί ζωής. ’Αλλά στό κείμενο αύτό ύπάρχει 
κάτι ξεχωριστό, πού άγκαλιάζει όλα 
τά άλλα, περί τών όποιων ό Ίησοϋς 
έδίδαξε. 'Υπάρχει μιά κλείδα γιά νά 
έμβαθύνωμεν στήν άλήθεια Του. Κάτω 
άπό κάθε λέξι τοϋ κειμένου αύτοϋ κρύ
βεται ένα ύπέροχον νόημα, πού συνθέτει 
τόν «νοϋν» τοϋ Κυρίου, τό «πνεϋμα» 
τοϋ Χριστοϋ. Ό  χριστιανός πού δέν 
έχει τό «πνεϋμα» τοϋ Χριστοϋ, όσεσδή- 
ποτε άλλες αρετές καί άν έχη καί χαρί
σματα έξωτερικά, δέν μπορεί νά είναι 
γνήσιος χριστιανός. Άλλοτε περισσό
τερο καί άλλοτε όλιγώτερο είναι ή 
θϋμα ή δράστης αύτής τής «χριστιανικής» 
παραχαράξεως, γιά τήν όποια θά συνεχί- 
σωμε στό έπόμενο.
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Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Γ Α Ρ Ν Ε Λ Η
τ “ Υ μ]ρχ°υ Χ ω ρ]κής

c e
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ΒΗΜΟΣΙΑΙ 
ΣΧΕΣΕΙΣ  
E l i  ΤΗΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

Σ κοπός των Δημοσίων Σχέ
σεων είναι ή δημιουργία και 
διατήρησις, δι ένα ’Οργα

νισμόν, «καλής φήμης» ώς καί πνεύ
ματος κατανοήσεως, συμπάθειας, 
επιδοκιμασίας καί εμπιστοσύνης, τής 
κοινής γνώμης. ’Εκ παραλΑήλου, ή 
αναπτνξις καλών σχέσεων μεταξύ 
Δ ιοικήσεως καί προσωπικού.

Πάντα ταϋτα, μέ βάσιν την 
α λ ή θ ε ι α ν  καί την ε λ ε υ θ ε 
ρ ί α ν .

Το νά έχουμε σχέσεις, θά πει νά 
δημιουργούμε φιλίες. Ο κανονικός 
άνθρωπος επιθυμεί νά κάμη φίλους.
’Αγαπά νά διατηρή καλώς σχέσεις 
με το περιβάλλων του, μέ τούς, συν
τρόφους στην εργασία του καί μέ 
τούς προϊσταμένους του. "Οταν άν- 
τιτιθεται σ’ αυτούς είναι γιατί δέν 
μπόρεσε νά βρή άλλη λύση, γιατί 
απελπίστηκε, γιατί τού έλειπε μιά 
καλή επικοινωνία μέ τούς συναδέλ

φους ή τούς προϊσταμένους. ' Ο 
σκοπος των Δημοσίων Σχέσεων 
είναι, λιοιπόν, νά δημιονργή ή νά 
άποκαθιστα αυτές τις επικοινωνίες, 
να πολ.απλασιάζη αύτάτά «γεφύρια», 
τις προσωπικές επιστολές, τις κάθε 
είδους δημοσιεύσεις, τις εκθέσεις, 
τις συνομιλίες, τις εφημερίδες τις 
επιχειρήσεις κ.λ.π. δημιουργώντας, 
πέρα από την ιεραρχία καί τις σχέ- 
σεις αρχής τής Δ ιευθύνσεοος, δε
σμούς ανάμεσα στα άτομα καί στην 
ολότητα. ’Έ τσι τό μεγάλο πρόβλημα 
θά είναι νά εξαφανιστούν οί απομο
νωμένοι, νά έμποδισθούν οι άντιτι- 
θέμενοι καί νά άπαγορευθή, στούς 
άνυποτάκτους, νά επαναστατήσουν. 
Η  βασική άνάγκη κάθε ανθρώπου 

είναι να επικοινωνή. Τό ζωντανό 
ον επικοινωνεί, ήδη, από την γέννη
σή του, γιατί ή αναπνοή του είναι 
ηδη μια επικοινωνία. Τό έπικοινω- 
νεϊν σημαίνει: «δημιουργώ μιά σχέ

ση» «έχω κάτι τό κοινό» «μοιράζομαι 
κάτι». Ο άνθρωπος επικοινωνεί μέ 
τό εξωτερικό περιβάλλον καί μέ τούς 
άλλους άνθρώπους. Αυτό πού πρώτα 
άπ όλα αναζητεί στον κόσμο, είναι 
ή αίσθηση δτι ανήκει κάπου, δτι ζεϊ 
μέ άλλους. 'Η  μεγαλύτερη δυστυχία 
πού μπορεί νά τού συμβή είναι ή 
έξοδός του, ή απόρριψή του από την 
κοινότητα. "Αν έξαιρέσωμε τον θά
νατο, ή πιο τρομερή τιμωρία πού 
μπορεί νά έπιβλ.ηθή σ’ έναν εγκλη
ματία, είναι νά άποκλχισθή, νά 
άπομονωθή. "Ομως ή επικοινωνία 
δέν κινείται μόνον προς μίαν κατεύ
θυνση, έξυπακούει πάντα δράση καί 
αντίδραση. Δέν επικοινωνεί κανείς 
μέ ένα τοίχο, ούτε μέ κάποιον πού 
τον περιφρονεϊ. Επικοινωνεί κα
νείς μονάχα μέ εκείνους πού επιθυ
μούν νά επικοινωνήσουν. Ή  προ
σπάθεια τών Δημοσίων Σχέσεων 
υπήρξε, πάντα, νά άντικαταστήση
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παντού, δπον τούτο στάθηκε δυνατό, 
τον φόβο μέ την φιλία και την πει
θαρχία μέ την άσκηση. 'Ο κυριώτε- 
ρος κανόνας είναι να είναι κάνεις 
αρεστός, συμπαθής και να σνγκινή
(J. CHAU MELT— D. HUISMAN:' 
LES RELATIONS PUBLIQUES).

Την μεγίστην σπουδαιότητα της 
ανθρώπινης επαφής, έπεσήμανε και 
ό μέγας φιλόσοφος ΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΗΣ  
ό όποιος εις τά ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟ ΜΑ
Χ Ε Ι A , αναφέρει: << Η  επικοινωνία 
και αί φιλακαί σχέσεις μεταξύ των 
άνθρώπων, είναι αναγκαίοι προϋ
ποθέσεις τής ευδαιμονίας των».

Αί σχέσεις μεταξύ αρχόντων και 
άρχομένων, άπετέλεσαν πάντοτε ένα 
λεπτό πρόβλημα, διότι εκ των σχέ
σεων τούτων έξαρτάται ή πρόοδος, 
ή ευημερία καί ή δραστηριοποίησις 
των πολιτών, πού έχει σαν άποτέ- 
λεσμα την άνάπτυξιν τού κράτους.

"Οπως πολύ ορθά έγραψε ό Σ Π Ι
ΝΟ ΖΑ: «"Ενα κράτος κινδυνεύει 
περισσότερον άπό τούς πολίτες του, 
παρά άπό τούς εχθρούς του». Σή
μερον ή άνάγκη ύπάρξεως καλών 
σχέσεων ανάμεσα στούς διαφόρους 
φορείς τής Νομοθετικής καί Ε κ τε 
λεστικής ’Εξουσίας καί στούς πολί
τες, προβάλλεται περισσότερον επι
τακτική καί έντονη. Είναι γεγονός 
άναμφισβήτητον, δτι εις τά σχέσεις 
Κρατικών ’Αρχών καί πολιτών, 
επικρατούν: δυσπιστία, καχυποψία, 
έροοτηματικά, καχεξία. Τούτο βααι- 
κώς οφείλεται εις τό δτι αί Δημό
σιοι Ύπηρεσίαι δεν επικοινωνούν, 
ίκανοποιητικώς, μετά τού πολίτου, 
δεν τον ενημερώνουν, δεν τού έπε- 
ξηγούν τό πρόγραμμά τους, δεν επι
ζητούν την βοήθειαν του. (ΜΑΓΚ- 
ΛΙΒΕΡΑ: Πο)ατική Δημοσίων Σχέ- 
σεων). Σχετικώς ό BERNARD — 
PIERRE ROBIN, συγγραφεύς μιας 
θαυμασίας μελέτης περί τών Δημο
σίων Σχέσεων τής Δ ιοικήσεως, επι
σημαίνει, μεταξύ άλλων καί τά εξής 
αξιοπρόσεκτα: «'Η Διοίκηση ζεί 
ακόμη σε απομόνωση, παρά τις 
αξιόλογες προσπάθειες πού κατε- 
βλήθησαν τά τελευταία χρόνια. Κι 
δμως πιός περισσότερο άπό τη Διοί
κηση έχει άνάγκη άπό τη βοήθεια 
καί τη συνδρομή τής κοινής γνώμης; 
’Αριθμός υπαλλήλων, κόστος, άπό- 
δοση, μέθοδος τόσα καί τόσα θέματα 
πού νφίστανται, κατά καιρούς, τις πιο 
επικίνδυνες καί συχνά τις πιο άδικες

Βασική αρχή τών Δημοσίων Σχέσεων 
μιας συγχρόνου ’Αστυνομίας είνα ή συνε
ργασία καί έξυπηρέτησις τοϋ πολίτου. 
Ή  Χωρ]κή τήν αρχήν αύτήν εφαρμόζει 
παντού καί πάντα άπαρεγκλίτως.
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επιθέσεις. Ευτυχώς ή έκ παραδό- 
σεως κακή εΐκών τής Διοικήσεως, 
αντικαθίσταται, προοδευτικά, από 
μίαν νέαν σε στυλ, εικόνα δημοσίου 
υπαλλήλου». Εις τήν Χώραν μας, 
κατά γενικόν κανόνα, ή είκών τοϋ 
δύστροπου, τοϋ λεπτολόγου, τοϋ 
δύσπιστου, και τοϋ αδιάκριτου υπαλ
λήλου, ανήκει εις τό παρελθόν.

Παντοϋ αί Δημόσιαι Σχέσεις κα
τέβαλαν επαινετός προσπάθειας καί 
απεκατεστησαν ικανοποιητικήν επα
φήν συνεργασίας καί πνεύματος κα
λής θελήσεως, μεταξύ Κρότους καί 
πολιτών.

5Εάν εις οίονδήποτε έτερον κλά- 
δον τής Δημοσίας Διοικήσεως, αί 
Δημόσιαι Σχέσεις είναι απαραίτητοι, 
διά τήν πραγμάτωσιν των προανα- 
φερομένων σκοπών, είναι αύται ιδιαι
τέρως άναγκαϊαι εις τά ’Αστυνομι
κά Σώματα τής χώρας, διά τήν 
αποκαταστασιν κλίματος αμοιβαίας 
κατανοησεως καί ειλικρινούς συνερ
γασίας, μετά τών πολιτών, εν τή 
εφαρμογή τοϋ Νόμου καί γενικώτε- 
ρον, τών επιταγών τής Πολιτείας. 
Ή  φύσις τοϋ αστυνομικού έργου 
είναι, αυτή καθ’ έαυτήν, αχαρις. 
Ή  τήρησις παρά πάντων, τών Κα
νόνων τοϋ Δικαίου, άποτελεΐ πικρόν 
καθήκον καί δεν εξασφαλίζει δημο
τικότητα εις ένα ’Αστυνομικόν Ό ρ-

Η έξυπηρέτησις τών αλλοδαπών, εις τήν χώραν τοϋ ^.ενίου Διός, είναι 
διά τούς άνδρας τής Χωρ]κής αξίωμα χωρίς έξαίρεσιν.

γανισμόν, όσον καί εάν ή καθόλου 
συμπεριφορά τών συγκεκριμένων 
αστυνομικών, είναι «άνθρωπίνη». 
Παντοϋ οι άνθρωποι κρίνουν υπερ
βαλλόντως αυστηρά τούς αστυνο
μικούς. ’Απαιτείται, δθεν, δπως ή 
σύγχρονος ’Αστυνομία «έπεξηγή», 
διαρκώς εις τον πολίτην τάς ενέρ
γειας της καί τά προβλήματα της 
και ζητή παρ’ αυτού, ουσιαστικήν 
συνδρομήν καί κατανόησιν. Τό λε
πτόν καί δυσχερές αυτό άντικείμενον, 
πραγματεύονται αί Άστυνομικαί 
Δημόσιαι Σχέσεις, αί όποϊαι, διά νά 
επιτύχουν τον έπιδιωκόμενον σκο
πόν, δέον νά έχουν ώς θεμέλιον τήν 
ειλικρίνειαν. Κατά τάς συγχρόνους 
αντιλήψεις, βάσιν διά τήν δημιουρ
γίαν καλών σχέσεων μεταξύ Α σ τυ 
νομίας καί τοϋ Κοινοϋ, αποτελεί ή 
αρίστη συμπεριφορά προς τούς συλ- 
λαμβανομένους παραβότας τοϋ Νό
μου, ιδιαιτέρως προς τούς ανηλίκους, 
ή άψογος παράστασις καί ή ψύχραι
μος άντιμετώπισις πόσης αντίξοου 
καταστάσεως. Άντιθέτως, τό κά
πνισμα εν υπηρεσία, ή άνευ λόγου 
παράτασις συζητήσεως μετά πολι
τών, ιδία μετά γυναικών, ή άσκοπος 
παραμονή εις δημόσια κέντρα, ιδι

αιτέρως εις οινοπωλεία, δημιουρ
γούν κακός σχέσεις μετά τοϋ κοινού.
Η  ύποστήριξις τοϋ κοινού είναι τό 
«κλειδί» τής καλής λειτουργίας τής 
’Αστυνομίας.

Εκτος τών ανωτέρω, μεγίστην 
συμβολήν διά τήν επιτυχίαν τής απο
στολής τής ’Αστυνομίας, έχει ή άνά- 
πτυξις τών ’Ανθρωπίνων Σχέσεων 
(HUMAN RELATIONS), βάσειπρο- 
μελετημένου προγράμματος, ήτοι ή 
άνάπτυξις εντός τοϋ ’Αστυνομικού 
Σώματος, εις δλα τά κλιμάκια τής 
ιεραρχίας, από τής ανώτατης ηγε
σίας μέχρι τών σκοπών τοποθετών 
εν τή όδω, πνεύματος ειλικρινούς 
συνεργασίας, άγάπης, αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης καί συναδελφότητος. 
Α ί ’Ανθρώπινοι Σχέσεις βασίζουν 
την επιτυχίαν των, εις τήν εσωτε
ρικήν δομήν, διό καλούνται καί 
«’Εσωτερικοί Σχέσεις». Περί αυτών 
d GASTON BACHELARD έσυ- 
νΐ]θιζε νά λέγη: «Τό καλόν πε
ριβάλλον είναι ένα περιβάλλον ζε
στόν. ι 'ύδέν τό σοβαρόν δύναται νά 
έπιτευχθή χωρίς τήν άνθρωπίνην 
ζεστασιάν, τήν οποίαν, πολλόκις 
αγνοούν ή πολιτική, ή εμπορική καί 
ή διοικητική Ημάς». Χρειάζον ι
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και εδώ οι υπεύθυνοι και κατάλληλοι 
άνθρωποι. «Διά νά δημιουργήσης 
μίαν εργασίαν, πρέπει πρώτα νά 
δημιουργήσης τούς ανθρώπους οί 
όποιοι θά την έκφράσουν». (αμερι
κανική παροιμία). Ή  συστηματική 
και προγραμματισμένη εφαρμογή 
τών ’Ανθρωπίνων Σχέσεων, οδηγεί 
και εις ψυχολογικός Ικανοποιήσεις, 
με αποτέλεσμα τήν ένάργειαν και τήν 
ψυχικήν υγείαν απάντων τών ύπηρε- 
τούντων εις τήν ’Αστυνομίαν προ
σώπων, έπιπροσθέτως δέ, ή προς 
τουτους, έπίδειξις ενδιαφέροντος και 
στοργής, διά τήν επίλυσιν τών ιδιω
τικών και υπηρεσιακών των προ
βλημάτων, «εξαγοράζει» τον εν
θουσιασμόν των και τήν άφοσίωσίν 
των εις το καθήκον, μέ τήν εντεύθεν 
αϋξησιν τής άποδοτικότητός των. 
Απαντες, δηλαδή, συνειδητοποιούν 

τό λεχθέν υπό τού Π ΑΠ Π Α ΙΩAN 
NOY τού 23ου, καθ’ δ:«ή εργασία 
δεν πρεπει. νάάντιμετωπίζηται,άπλώς 
ως πηγή εισοδήματος, άλλ’ ώς έκ- 
πλήρωσις ενός καθήκοντος και ώς 
παροχή μιας υπηρεσίας». Είναι αυ
τονόητος ή ύλοποίησις τής ρήσεως 
ταντης παρά τών αστυνομικών, οί 
οποίοι, δι,α να άποδώσουν θετικόν 
εργον, επ ωφελεία τού συνόλου, 
δέον να εκτελοϋν τό καθήκον τοον 
ούχι πειθαναγκαζόμενοι προς τούτο, 
αλλά εξ ηθικής παρορμήσεως καί ην- 
ξημένης ευθύνης έναντι τού ΝΟ
ΜΟΥ καί τού ανωνύμου πολίτου.

Εις την Μεγάλην Βρε ταννίαν, 
ητις φημίζεται διά τούς αστυνομι
κούς της θεσμούς, βάσιν τών άστυ- 
νομικών δημοσίων σχέσεων αποτε
λούν κυρίως: ή αποτελεσματική
πρόληψις καί καταστολή τού εγκλή
ματος, η προς πάσαν κατεύθυνσιν 
εφαρμογή τού Νόμου, άνευ εξωτε
ρικών παρεμβάσεων καί ή μή άνά- 
μιξις τής ’Αστυνομίας εις έργα ξένα 
προς την κυρίαν άποστολήν. Είναι 
γνωστόν ότι ή Βρεταννική ’Αστυνο
μία διατηρεί την ανεξαρτησίαν της 
καί ούδεμιας ’Αρχής τυγχάνει πρά- 
κτωρ ή ύποκατάστατον. ’Εκ πα
ραλλήλου, εν Αγγλία ’ιδίως, οί ύπη- 
ρετούντες εις Επιτελικός ’ Υπηρε
σίας αστυνομικοί, φέρουν κατά κανό
να, πολιτικήν περιβολήν, προαγομέ- 
νων διά τού τρόπου τούτου, τών 
σχέσεων μετά τού κοινού καθόσον 
έχει άποδειχθή έν τή πράξει ότι ό 
κοινος πολίτης αισθάνεται κατά τήν 
επαφήν του, μετά τού φέροντας 
πολιτικήν ενδυμασίαν αστυνομικού, 
ανεσιν και ελευθερίαν περί τού 
έκφράζεσθαι, πλησιάζει περισσότε
ρον τον άστυνομικόν, τον ενημερώ

νει περί τών προβλημάτων του καί 
γενικώς συνεργάζεται μετ’ αυτού, 
καλύτερον. ’Απεναντίας, ή στολή 
απομακρυνει, καθόσον δημιουργεί 
αγερωχον ύφος καί επί πλέον, δη
μιουργεί διστακτικότητα, συστολήν 
καί δέος, πολλάκις.

Ως προς τάς αστυνομικός δημο- 
σιας σχεσεις, άξιοσημείωτον τυγχά
νουν καί αί άπόψεις τού ’Αμερικανού 
Έγκληματολόγου WILSON, άλλο- 
τε Αρχηγού τής ’Αστυνομίας τού 
Σικάγου. Ούτος, εις τό σχετικόν κε- 
φαλαιον τού εγκρίτου συγγράματός 
του: «POLICE ADMINISTRA
TION», γράφει, μεταξύ άλλων: 
«Ίο κοινον επιθυμεί νάγνωρίζη ότι 
εχειμιανεπαρκήν’Αστυν ,μίαν’Αστυν. 
επι τής οποίας δύναται νά στηρίζε
ται καί ή οποία επιδεικνύει ουσιαστι
κόν ενδιαφέρον δια τά νόμιμα συμφέ
ροντα τών πολιτών. Α ί παραλείψεις 
τής Αστυνομίας δεν διαφεύγουν τής 
προσοχής τής κοινής γνώμης. Ή  
’Αστυνομία, επομένως, πρέπει νά 
επωφελήται τών καλών υπηρεσιών 
της καί νά προβάλη ταύτας, καταλ
λήλως. Στατιστικοί πληροφορίαι εν
διαφέρουν τό κοινόν, καθόσον άπαν- 
τες ενδιαφερομεθα νά πληροφορη- 
θώμεν τί πράττομεν σήμερον, έν 
συγκρισει προς μιαν παρομοίαν χρο
νικήν περίοδον τού παρελθόντος. Μία 
σταθερα αύξησις τού δείκτου τής 
εγκληματικότητας, δύναται νά από
δειξη τήν ανάγκην άναλόγου αύξή- 
σεως τής δυναμεως. ’Αποδεσμευσις 
πληροφοριών δέον να λαμβάνη χώραν 
δια τα φλέγοντα προβλήματα τής 
Αστυνομίας , ώς λ.χ. ανεπάρκεια 

τής κείμενης Νομοθεσίας, παραίτη- 
σις προσωπικού οφειλομένη εις χα
μηλός άποδοχάς, δυσχέρειαι εις τήν 
στρατολογίαν νέου προσωπικού, 
αναγκη εφοδιασμού τών ’Υπηρεσιών, 
διά συγχρόνων τεχνικών μέσων».

Αι Υπηρεσιαι Δημοσίων Σχέσεων 
τών Αστυνομικών Σωμάτων, ώς καί 
τών λοιπών κλάδων τής Δημοσίας 
Δ ιοικήσεως, ύποχρεούνται, βάσει 
τών θεμελιωδών αρχών τού θεσμού 
να φανερώνουν, εις τήν κοινήν γνώ
μην, τό αληθινόν πρόσωπον τού 
’Αστυνομικού Σώματος, διά τών 
μεταδιδομένων μηνυμάτων καί τών 
έν γένει δραστηριοτήτων των. ’Εν 
εναντία περιπτωσει, θά άπετύγχα- 
νον, καθόσον θά μετεβάλοντο εις 
πρακτορεία ευτελούς προπαγάνδαε 
και διαφημησεως, μέ τήν εντεύθεν 
fjjEicoGiv τον κνρονς καί τον γοητρον 
τής ’Αστυνομίας, επειδή αϋτη θά 
έπαυε νά άπολαμβάνη τής πλήρους 
εμτιlotοοννης της κοινής γνώμης.

Τό «πνεύμα» τών Δημοσίων Σχέ
σεων και κατ’ ακολουθίαν καί τών 
Αστυνομικών τοιούτων, πρέπει νά 

σύμφωνη μέ τό ιδεώδες τοϋ 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ, κατά τό οποίον 
«ο δίκαιος άνθρωπος μετατρέπει τά 
λόγια του σέ έργα καί κατόπιν, τά 
έργα του ακολουθούνται από λόγια».

Εν συμπεράσματι, ή άποστολική 
ρήσις: « Έ  αν τ α ϊ ς γ  λ ώ σ - 
σ α ι ς τ ιό ν α ν θ ρ ώ π ω ν  
λ α λ ω, κ αί  τ ώ ν  α γ γ έ λ ω ν ,  
α γ ά π η ν  δ έ μ ή έ χ ω ,  γ  έ- 
γ ο ν α χ α λ κ ό ς  ή χ ω ν  ή 
κ ύ μ β α λ ο ν  ά λ λ  α λ ά ζ  ο ν». 
(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π ΑΥΛΟ Σ Α '. 
Κορ. ιγ.1) καί τό άθάνατον ρητόν 
τοϋ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ: « Έ  ρ γ α  
κ α ι  π ρ ά ξ ε ι ς  α ρ ε τ ή ς ,  
ου λ ό γ ο υ ς , ζ η λ ο ϋ ν χ ρ ε  ί
ων , »  ήτοι τά έργα καί τάς πράξεις 
τής αρετής πρέπει τις μετά ζήλου 
να εφαρμόζη καί όχι τάς κατά μάνας 
παραινέσεις της, φρονώ ότι δύνανται 
να αποτελόσουν καθ οδηγητικούς 
φάρους, κατά τήν πρακτικήν εφαρ
μογήν τών ’Αστυνομικών Δημοσί- 
ων Σχέσεων, διά μίαν καλυτέραν 
επικοινωνίαν, διά μίαν καλυτέραν 
αλληλοκατανόησιν καί συνεργασίαν 
έπικοδομητικήν μεταξύ διοικούντων 
και διοικουμένων, επί τώ τέλει μιας 
εύτυχεστ έρας καί αρμόν ικωτέρας 
συμβιώσεως, εις τήν σημερινήν τα
ραχώδη καί έν συγχύσει τελούσαν, 
πανανθρωπίνην κοινωνίαν. Ευτυχώς, 
παρ ήμίν, υπάρχουν άπασαι, αί 
προς πραγμάτοοσιν τοϋ σκοπού, 
προϋποθέσεις. Κρηπίδωμα, δηλαδή, 
αμετακίνητον, τοϋ όλου οικοδομή
ματος τών Δημοσίων Σχέσεων, είναι 
εκείνον τό οποίον ή άλάνθαστη λαϊκή 
σοφία εκφράζει μέ τήν λέξιν : 
«αν θ ρ ω π ι ά», ό αστείρευτος πλού
τος τής υπερήφανης ελληνικής ψυ
χής. Και αξίζει τον κόπον νά υπηρε
τήσω μεν ολοι μας τό ιδανικόν αυτό 
μέ αληθινήν πίστιν καί ένθουσια- 
σμόν, καθόσον, όπως πολύ όρθώς 
διεκήρυξεν ό μέγας Γάλλος όρα- 
ματιστής καί έπανιδρυτής τών ’Ολυ
μπιακών ’Αγώνων, PIERRE DE 
COURERTIN; «ή ζωή είναι ωραία, 
διότι ό άγων είναι ωραίος., όχι δ αιμα
τηρός άγών, καρπός τής τυραννίας 
καί τών κακών παθών, αλλά ό άγιος 
άγων τών ψυχών, όστις άναζητεϊ 
την αλήθειαν, τό φώς καί τήν δι
καιοσύνην».
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Πρωταπριλιά! Καί παρ’ δλο πού συνηθίζονται τά 
ψέμματα καί οί φάρσες, έμεϊς θά σας πούμε δλη 
τήν άλήθεια—καί μόνο τήν αλήθεια—γιά τό ώραΐο 
αυτό καί πολυαγαπημένο άπό τόν λαό μας μήνα. 
Καί πρώτα—πρώτα ή ιστορία του:

Ό  τέταρτος αυτός μήνας τού χρόνου ήταν άπό 
τήν ρωμαϊκή έποχή ως τόν δέκατον έκτο αιώνα
ό ....... πρώτος. Τ’ δνομά του, δπως καί δλοι οί άλλοι
μήνες, τό όφείλει στούς Ρωμαίους, πού τόν ώνόμαζαν 
«Άπέρτα», ό μήνας δηλαδή πού άνοίγει. Μά έκτος 
άπό τήν άνοιξι πού φέρνει ό ’Απρίλης καί τό άνοι
γμα τών λουλουδιών, οί αρχαίοι Ρωμαίοι συνήθιζαν 
ν’ άνοίγουν αύτόν τόν μήνα τά καινούργια τους 
κρασιά καί νά τό ρίχνουν στο γλεντοκόπι.

Άπό πρωτοχρονιάτικος δμως μήνας πού ήταν 
ό Απρίλης ώς τόν δέκατον έκτο αιώνα, έγινε τότε 
μέ διάταγμα τού βασιλιά τής Γαλλίας Καρόλου 
τού ενάτου τέταρτος, καί ή πρωτοχρονιά, πού ήταν 
τήν Πρωταπριλιά, μετατέθηκε τήν πρώτη ’Ιανουά
ριου. Πολλοί δμως δέν άναγνώρισαν αύτή τήν άλ- 
λαγή κι’ έξακολουθοΰσαν νά είναι....... παλαιοημε
ρολογίτες καί νά θεωρούν τήν Πρωταπριλιά γιά 
πρωτοχρονιά!

Σ’ αυτούς λοιπόν συνήθιζαν νά στέλνουν οί νεοη- 
μερολογίτες τήν πρωταπριλιά διάφορα ψεύτικα δώρα, 
εύχές μέ άστεϊσμούς καί νά τούς λένε ψεύτικες ειδή
σεις καί υπερβολές, κι έτσι καθιερώθηκεν άπό τότε 
τό πρωταπριλιάτικο ψέμμα καί ή φάρσα σέ παγκό
σμια κλίμακα.

Καί γιά τήν νεοελληνική ιστορία, ό πρώτος πού 
καθιέρωσε τήν πρωταπριλιάτικη φάρσα στις εφη
μερίδες ήταν ό άείμνηστος ποιητής Γεώργιος Σουρής 
μέ τό πρώτο φύλλο τού «Ρωμιού» του, πού κυκλο
φόρησε τήν πρώτη ’Απριλίου τού 1883, άλλά εΐχεν 
ήμερομηνία δύο ’Απριλίου καί τήν έπεξήγησι:

«Άς μας συγχωρούν οί άναγνώσται μας πού δέν 
έξεδόθημεν χθές. Ά λλ’ επειδή χθες ήτο Πρωταπρι
λιά, δέν ήθελήσαμεν νά νομίζουν δτι τούς έξαπα- 
τώμεν καί τούς περιπαίζομεν....... ».

Πάντως έμεϊς ούτε σας έξαπατώμεν, ούτε σάς

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Σ Φ Υ Ρ Ο Ε Ρ Α  
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

περιπαίζομεν .......

«Τ ώ ρα είν’ 'Α πρίλης καί χ α ρ ά , τώ ρα είνα ι κ α λ οκ α ίρ ι!. . .

Άνθοστόλιστο κάνιστρο όλόκληρη ή Ελληνική 
γή αύτόν τόν μήνα. Λουλουδισμένα τά βουνά κι οί 
κάμποι όλοπράσινοι! "Ολα γελούν καί χαίρονται 
καί ξυπνούν άπό τόν βαρύ χειμωνιάτικο λήθαργο 
τους!

Τώρα τά π ο υ λ ιά , τώ ρα τά χελ ιδ ό ν ια , 
τώ ρα οί πέρδικες γλυκ ολα λοΰν καί λ έ ν ε . . . .
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Καί μαζύ μέ τά λουλούδια καί τά πουλιά, νά καί 
ό παιχνιδιάρης γυιός τής ’Αφροδίτης, ό Έρωτας! 
Ζευγαρωμένος κι αύτός μέ τόν ξανθόν ’Απρίλη σέρ
νει μαζύ ιου τό χορό μέσα στους εύωδιαστούς ανοι

ξιάτικους κάμπους, δπως τόν παρασταίνει ό ’Εθνι
κός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός!:

Έ σ τη σ ε ό Έ ρω τα ς χορό μέ τόν ξανθόν ’Α π ρ ίλη ,
κι ή φ ύσ ις  ηύρε τήν καλή καί τή γλυκ εία  της ώ ρ α ,
καί μές στή σκιά πού φ ούντω σε καί κ λεΐ δροσιές καί

μ όσχους
άνάκουστος κελαϊδισμός καί λιποθυμισμένος! . .  ..

Καί ό λαϊκός μας λοιπόν ποιητής, μά καί ό μεγα
λόπνευστος βάρδος τής Ελληνικής ’Ελευθερίας 
μιλάνε γιά τό ανάβρυσμα τής ζωής τόν ’Απρίλη 
κι έχουν τόν έρωτα ζευγαρωμένο μαζύ του. Καί τά 
κατάφεραν μέ τήν συντροφιά τους τόσο καλά κι οί 
δυό, πού φόρτωσαν ένα σωρό μάγια στόν Μάϊο καί
τοϋ πήραν ακόμα κι όλους τούς....... γάμους! Έτσι
εκείνος έμεινε μέ τά τριαντάφυλλά του κι ό ’Απρίλης
μέ τούς....... Έρωτές του! Δέν ύπάρχει στατιστική
όμως πού νά μάς λέει πόσο διαρκούν αύτοί οί ’Απρι
λιάτικοι ’Έρωτες!....... Πάντως σέ συνδυασμό μέ
τόν μήνα αύτό καί μέ τόν ακαταμάχητο Έρωτα, 
ό λαός μας λέει δυό χαρακτηριστικά τραγουδάκια:

Τά δυό μας ανταμώ σαμε τό μήνα τόν ’Απρίλη , 
μά είχες  τό ψ έμμα στην καρδιά , στά μάτια καί στά χείλη ! . 
Ψ εύτρα ήταν ή αγάπη σ ου , σάν τ ’ ’Α πριλίου τό χ ιό ν ι ,  
όπου τό ρ ίχνει άπό βραδίς καί τό πρω ΐ τό λ ε ιώ ν ε ι! . . . .

Καλού—κακού λοιπόν, άς είναι λίγο έπιφυλακτι- 
κοί οί νέοι μέ τόν ’Απριλιάτικο Έρωτα, γιατί μπορεί 
νά τούς.... ξεγελάσει! .... Μήπως δέν ξεγέλασε 
μέ τις καλωσύνες καί τις λιακάδες του καί μιάν αγαθή 
γριούλα καί μιά μέρα έκαμε τέτοιο κρύο καί παγωνιά, 
πού τήν ανάγκασε νά τρυπώσει κάτω άπό ένα καζάνι 
γιά νά μήν ξεπαγιάσει; Γι’ αυτό,

"Ως τ ’ ’Α πριλίου τις δεκαχτώ  
νά χεις  τό μάτι σου άνοιχτό  .
Κι ά π ’ τ ’ Ά ί —Γιω ργιοϋ καί π έρ α , 
δός τοϋ φ ουστανιού  σου ά γ έ ρ α .

"Ολα αύτά πού σάς λέμε γιά τόν ’Απρίλη είναι 
πέρα γιά πέρα άλήθεια, κι άς συνηθίζωνται τά ψέμ- 
ματα!....... Κι ούτε είναι ψέμμα μιά πρωταπριλιά
τικη φάρσα πού έκαμε στούς ’Αθηναίους τήν Πρω
ταπριλιά τού 1900 ή έφημερίς «Άκρόπολις» τού 
πατέρα τής Ελληνικής δημοσιογραφίας Βλάση 
Γαβριηλίδη.

Τήν παραμονή εκείνης τής Πρωταπριλιάς έκανε 
μιά άγρια θαλασσοταραχή. Τά κύματα στόν Φαλη- 
ρικό όρμο, δπως καί σ’ δλες τις άκρογιαλιές τής 
’Αττικής, ξεσποΰσαν άφρισμένα καί τεράστια στις 
άκτές . Τήν άλλη μέρα λοιπόν ή έφημερίς «Άκρό- 
πολις», πού δέν περνούσε Πρωταπριλιά νά μήν κάμει 
τή φάρσα της στούς ’Αθηναίους, έδημοσίευσε τήν
φωτογραφία μιάς ....... φάλαινας καί άπό κάτω τήν
λεζάντα:

«Ή τεραστίων διαστάσεων φάλαινα, ή όποια 
έξεβράσθη χθές λόγφ τής έπικρατούσης σφοδράς 
θαλασσοταραχής εις τήν Φαληρικήν ακτήν. Σήμερον 
θέλει μεταφερθή πρός ταρίχευσιν εις τό έν Άθήναις 
Ζωολογικόν Μουσεΐον».

Οί ’Αθηναίοι τό πίστεψαν καί σύν γυναιξί καί 
τέκνοις κατέβηκαν στό Φάληρο γιά νά δοΰν τήν 
τεράστια φάλαινα. ’Αλλά φάλαινα δέν ύπήρχε! δπως 
δέν ύπήρξε ούτε έδημοσιεύθη ποτέ τέτοια φωτογρα
φία στήν εφημερίδα «Άκρόπολις». Καί τού χρό
νου!....... Είναι τό μόνο ψέμμα πού σάς είπαμε.
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

ΙΚ ΤΕΡΟ Σ είναι τό κιτρίνισμα των έπι- 
πεφυκότων των οφθαλμών κι’ έν συνεχεία 
τοΰ δέρματος ολοκλήρου τοϋ σώματος, τό 
όποιον οφείλεται είς αΰξησιν τής χολερυ
θρίνης δηλαδή μιας ουσίας τοϋ αίματος,. ή 
οποία όταν είναι ηύξημένη έναποτίθεται 
είς τό δέρμα καί είς διαφόρους ιστούς καί 
προκαλεΐ αύτήν την χαρακτηριστική κι- 
τρίνη χρώση.

Υπάρχουν διάφορα είδη ίκτέρων, άλλά 
έδώ θά έξετάσωμε τον ίκτερο, ό όποιος 
εμφανίζεται κατά την νεογνικήν περίοδον 
καί μάλιστα κατά τό Ιον 24ωρον τής ζωής 
τοΰ νοεγνοΰ, ό όποιος είναι καί ό πλέον 
έπικίνδυνος διά την έξέλιξιν ή καί τήν ζωήν 
ακόμη τοϋ νεογνού, ποΰ οφείλεται ούτος 
καί πώς άντιμετωπίζεται;

Ό  ίκτερος πού έμφανίζεται κατά τό 
Ιον 24ωρον τής ζωής τοΰ νεογνού είναι 
τις περισσότερες φορές παθολογικός καί 
μπορεί νά οφείλεται: α) σέ άσυμβατότητα 
τοϋ παράγοντα RH ESUS αίματος μητέ
ρας καί νεογνού καί τούτο συμβαίνει όταν 
ή μητέρα είναι RH ESUS άρνητική καί ό 
πατέρας RH ESUS θετικός. ’Επειδή στο 
σημείο αύτό γίνεται σύγχυσις θά έξηγήσω 
παρακάτω σέ τί άναλογία καί πότε εμφα
νίζεται ό ίκτερος, διότι δέν έμφανίζεται 
σέ κάθε RHESUS άρνητική μητέρα καί 
RH ESU S θετικό πατέρα όπως κακώς π ι
στεύεται. β ) Σέ άσυμβατότητα όμάδρον 
Α, Β, Ο αίματος μητέρας καί νεογνού, 
δηλαδή όταν ή μητέρα είναι τετάρτης όμά- 
δος (Ο) άνεξαρτήτως RH ESUS καί τό 
νεογνό είναι δευτέρας (Α) ή τρίτης (Β) 
όμάδος αίματος, όμάδα δηλαδή πού κλη
ρονομεί άπό τον πατέρα, γ) Σέ έλλειψη 
άπό τά έρυθρά αιμοσφαίρια τοΰ νεογνού 
ένός ένζύμου τής άφυδρογονάσης 6—φω
σφορικής γλυκόζης (G-6-PD ). δ) Σέ 
άγνωστα αίτια πού προκαλοΰν αίμόλυση 
τών ερυθρών αιμοσφαιρίων τοΰ νεογνού.

Ό  ίκτερος άπό αύτές τις αιτίες οφεί
λεται σέ ύπερπαραγωγή χολερυθρίνης άπό 
αίμόλυση.

'Τπάρχει άκόμα καί ίκτερος τοΰ 1ου 
24ώρου πού μπορεί νά οφείλεται σέ συγ
γενή τοξοπλάσμωση, ή σέ νόσο τών μεγα- 
λοκυτταρικών έγκλείσεων, παθολογικές 
καταστάσεις στις όποιες ό ίκτερος οφεί
λεται σέ βλάβη τοΰ ήπατος.

Λόγω τού έκτεταμένου τού θέματος θά 
άσχοληθοΰμε μόνο μέ τον νεογνικό ίκτερο 
τής α' κατηγορίας δηλαδή τον όφειλό- 
μενο σέ άσυμβατότητα τοΰ παράγοντα 
RHESUS.

Τά 85% τών άνθρώπων τής λευκής φυ
λής είναι RH ESU S θετικοί καί τά 
15% άρνητικοί (στούς Νέγρους 5% είναι 
άρνητικοί ένώ στούς ’Ινδούς 1 % ).
Ή  άσυμβατότης αύτή παρατηρεΐται όταν 
ό πατέρας είναι R H  θετικός καί ή μητέρα 
R H  άρνητική. Ό  παράγων RHESUS 
κληρονομείται άπό τον πατέρα στο έμβρυο, 
καί μπορεί άπό τό έμβρυο νά περάση τον 
πλακούντα καί νά μπή στήν κυκλοφορία 
τής έγκύου, οπότε θά παραχθοΰν στο αίμα 
της άντί- R H  άντισώματα, τά όποια είναι 
δυνατόν νά περάσουν στήν κυκλοφορία τοΰ 
εμβρύου καί νά αίμολύσουν τά έρυθρά του

αιμοσφαίρια σέ μικρό ή μεγάλο βαθμό, 
προκαλώντας έτσι τήν αιμολυτική νόσο 
τοΰ νεογνοΰ μέ συνέπεια τον ίκτερο.

Αυτό δέν γίνεται πάντοτε καί συνήθως 
όχι κατά τον πρώτο τοκετό ή άν δέν έχη 
προηγηθή άποβολή άπό τον 5ον μήνα τής 
κυήσεως καί μετά, διότι προηγουμένως 
θά πρέπει νά ύπάρχουν άντι—R H  άντι
σώματα στο αίμα τής RHESUS άρνητι- 
κής, έγκύου, νά γίνη δηλαδή εύαισθητο- 
ποίησις.

Έ να  ζεΰγος δηλαδή αύτής τής περιπτώ- 
σεως μπορεί νά κάνη 2 ή καί 3 παιδιά 
χωρίς νά πάθουν αιμολυτική νόσο (ίκτερο), 
θά πρέπει όμως νά μήν έχει προηγηθή 
άποβολή μετά τον 5ον μήνα τής κυήσεως 
ή νά μήν έχη προηγηθή μετάγγισις αίματος 
ή ένδομυϊκή ένεσις αΐματος στήν γυναίκα 
αυτή καί νά γίνη έτσι ή εύαισθητοποίησίς

Ο
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της, (παραγωγή άντί —R H  άντισωμά- 
των). ’Ά ν όμως τό προηγούμενο παιδί πα
ρουσίασε βαριά αιμολυτική άναιμία (ίκτε
ρο), θά πρέπει τό ζεΰγος αύτό νά άποφύγη 
νά κάνη άλλο παιδί, διότι θ’ άντιμετωπί- 
σουν πολύ βαρύτερη κατάστασι μέ οδυ
νηρές συνέπειες. Τά άντί —R H  άντισώμα- 
ματα σέ άσυμβατότητα κατά τήν πρώτη 
έγκυμοσύνη είναι λίγα, καί ό κίνδυνος πού 
θά διατρέξη τό νεογνό θά είναι μικρός ή 
καθόλου, θά πληθαίνουν όμως τά άντί — 
R H  άντισώματα στή 2η έγκυμοσύνη καί 
άκόμη περισσότερο στήν 3η κ.ο.κ. Τό 
έμβρυο έπομένως τής 2ας καί3ηςή καί άλ
λης έγκυμοσύνης, θ’ άντιμετωπίζη συνεχώς 
καί μεγαλύτερη ποσότητα άντισωμάτων.

Έ τσ ι είναι δυνατόν νά έμφανιστοΰν τρεις 
κλινικές μορφές τής αίμαλυτικής νόσου 
τοΰ νεογνού πού οφείλεται σέ άσυμβατό
τητα τοΰ παράγοντος RHESUS.

Ή  βαριά αίμαλυτική άναιμία, ό βαρύς 
ίκτερος καί ό έμβρυϊκός ΰδρωπας κατά 
τον όποιο τό έμβρυο γεννιέται νεκρό καί 
πρόωρα.

Έ χ ε ι βρεθή ειδική άντί —D σφαιρίνη 
ή οποία άν χορηγηθή στήν R H  άρνητική 
μητέρα ύστερα άπό τον τοκετό, καταστρέ
φει τά R H -Θετικά έρυθρά αιμοσφαίρια τοΰ 
έμβρύου πού βρίσκονται στό αίμα της κ ι’ 
έτσι προστατεύεται τό έμβρυο τής έπομέ- 
νης έγκυμοσύνης τής γυναικός.

Έ χ ε ι ύπολογισθή ότι ή άναλογία τής 
αιμολυτικής νόσου σέ τέτοιες περιπτώ
σεις είναι 1:20 στή 2η έγκυμοσύνη, έκτος 
άν ή έγκυος έχη εύαισθητοποιηθή καί άπό 
προηγούμενη έγκυμοσύνη, όπως άναφέρθη- 
κε παραπάνω, πού πέρασε τον 5ον μήνα 
ή άπό μετάγγιση, οπότε ή πιθανότητα νά 
παρουσιάση τό νεογνό αιμολυτική νόσο 
είναι μεγαλύτερη. Έ χ ε ι βρεθή έπίσης ότι 
τα άρρενα νεογνά παθαίνουν συχνότερα 
αιμολυτική νόσο άπό τά θήλεα.

Έξέτασις διά τής όποιας γίνεται διαπί
στωση άν έχη εύαισθητοποιηθή ή έγκυος 
είναι ή άντίδρασις COOMBS, καί ή έκτί- 
μησις αύτής θά γίνη άνάλογα μέ τήν σει
ρά τής έγκυμοσύνης, καί άνάλογα μέ τό άν 
τό προηγούμενο παιδί παρουσίασε ή όχι 
αιμολυτική νόσο.

"Οταν γεννηθή νό νεογνό παίρνωμε αίμα 
άπό τον ομφάλιο λώρο του καί καθορίζου
με τήν όμάδα του,τον παράγονταΗ Η Ε8υ8, 
τήν αιμοσφαιρίνη του, τήν χολερυθρίνη κι’ 
έρευνοΰμε γιά άντισώματα μέ τήν άμεση 
άντίδραση COOMBS. Ά ν  ό παράγων RH  
είναι θετικός καί ή άμεση COOMBS θε
τική θά πρόκειται γιά αιμολυτική νόσο. 
Ά ν  ό παράγων R H  είναι άρνητικός καί ή 
άμεση COOMBS θετική, θά πρόκειται 
γιά πολύ βαριά αιμολυτική νόσο καί άν ή 
άμεση COOMBS είναι άρνητική άποκλεί- 
εται ή αιμολυτική νόσος.

Ή  θεραπεία τής αιμολυτικής νόσου τοΰ 
νεογνοΰ είναι ή άφαιμαξομετάγγισις, ή 
άντικατάστασις δηλαδή τοΰ αίματος τοΰ 
νεογνοΰ διά τής ομφαλικής φλεβός έγκαί- 
ρως, πριν προλάβη δηλαδή νά κάνη βλάβες 
σέ ζωτικά έγκεφαλικά κέντρα μέ συνέ
πεια τον πυρηνικό ίκτερο καί ώς έκ τούτου 
άναπηρία σωματική ή πνευματική ή 
άκόμα καί τήν πρόκληση τοΰ θανάτου τοΰ 
νεογνοΰ.

Κριτήρια γιά τό άν θά πρέπει νά γίνη 
άφαιμαξομετάγγισις ή όχι θά είναι τό 
ποσόν τής αιμοσφαιρίνης ή όποια δέν πρέ
πει νά είναι κάτω τών 14 Ο Κ % καίή χολε
ρυθρίνη τοΰ αίματος τοΰ ομφαλίου λώρου 
ή όποια δέν πρέπει νά είναι άνω τών 4 G R%  
στις πρώτες ώρες μετά τον τοκετό. "Οσον 
άφορά τήν τιμή τής χολερυθρίνης ένδιαφέ- 
ρει ή έμμεση χολερυθρίνη διότι υπάρχει 
καί ή άμεση, καί τό άν αύξάνεται μέ ταχύ 
ρυθμό. Σέ βαρειές περιπτώσεις αυξάνεται 
καί μέχρι 1 GR%  τήν ώρα, οπότε τότε 
πρέπει οπωσδήποτε νά κάνουμε άφαιμα- 
ξομετάγγιση. Ά ν  περάσουν οί πρώτες 18 
ώρες, τότε τό κριτήριο θά είναι ή χολερυ
θρίνη (έμμεση) άν ύπερβή δηλαδή τά 
20 GR%  τότε θά κάνουμε πάλι αφαιμαξο
μετάγγιση. Μερικές φορές παρίσταται 
άνάγκη νά γίνουν δύο ή καί τρεις άφαιμα- 
ξομεταγγίσεις.
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—’Άμεσος Έπέμβασις έκεϊ;
—Μάλιστα.
—Τρέξτε γρήγορα!...
—Πώς είπατε παρακαλώ;
—Τρέξτε γρήγορα στην όδό Ζ. άριθμός 18. 
—"Εχετε τήν καλωσύνη να μάς πήτε έν 
όλίγοις τί άκριβώς συμβαίνει;
—Δέν ξέρω δυστυχώς.
—Θά άστειεύεσθε ασφαλώς δεσποινίς μου... 
—Κυρία παρακαλώ. Κυρία Α.Β. πού κάθε 
άλλο παρά άστειεύεται....
—Τότε;
—Ελάτε εσείς καί δήτε μόνοι σας.
—Τί νά δούμε;
—"Εναν άνθρωπο.
—Μά θά μάς έξηγήσετε επί τέλους τί 
συμβαίνει;
—Μά πώς θέλετε νά σάς έξηγήσω τήν 
στιγμή πού έγώ βρίσκομαι μέσα στο 
σπίτι μου καί ό άγνωστος άνθρωπος στο 
πεζοδρόμιο;

—Πρόκειται περί υπόπτου;
—Καλέ τί ύποπτος; 'Ο άνθρωπος βρί

σκεται ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο καί 
μοιάζει σάν πεθαμένος.. Γ ι’ αύτό είπα 
από τήν άρχή νά τρέξετε γρήγορα.

Μέσα σέ λίγα λεπτά ένα περιπολικό τής 
’Αμέσου Έπεμβάσεως Θεσσαλονίκης 
έφτανε έπί τόπου. Οί Χωροφύλακες κατέ
βηκαν βιαστικά καί έτρεξαν κοντά στον 
μεσόκοπο άνδρα πού βρισκόταν ξαπλωμένος 
καί άκίνητος στήν άκρη τού πεζοδρομίου. 
Ευτυχώς δέν ήταν πεθαμένος άλλά... 
μεθυσμένος πού ροχάλιζε μάλιστα τού 
καλού καιρού. "Οταν μέ χίλια βάσανα κα- 
τώρθωσαν νά τον... άναστηλώσουν, ζήτη
σαν νά τούς πή πού μένει γιά νά τον μετα
φέρουν μέχρι έκεϊ. Ό  μεθυσμένος, αφού 
πήρε μιά βαθειά άναπνοή, άρχισε νά τούς 
λέη τραυλίζοντας:
—Νά εδώ άπέναντι μένω.. Στο σπίτι μέ 
τό νούμερο 18...

Οί Χωροφύλακες άλληλοκυτάχτηκαν μέ 
έκπληξι.
—... Χτύπησα... ξανακτύπησα—συνέχισε ό 
μεθυσμένος—άλλά δέν μού άνοιγε ή κα
κούργα γυναίκα... Ξαπλώθηκα τότε στο 
πεζοδρόμιο μπάς καί μέ λυπηθή, άλλά 
εκείνη τίποτε... Στεκόταν στο παράθυρο 
καί μέ έκανε χάζι... "Υστερα μέ πήρε ό 
ύπνος... Κατάλαβες τώρα Κύρ—’Αστυνόμε 
μου;

'Ο επικεφαλής ’Ενωμοτάρχης άφοϋ 
έμεινε γιά λίγα δευτερόλεπτα σκεφτικός, 
άνοιξε τήν εξώπορτα τού «18»,μπήκε στήν 
αύλή, άνέβηκε μερικά σκαλιά καί στάθηκε 
γιά λίγο μπροστά στήν είσοδο. "Υστερα 
πίεσε μαλακα τό κουδούνι καί περίμενε. 
"Ενα φώς άναψε στο χώλ, ένώ ταύτόχρονα 
στό κρύσταλλο τής πόρτας σχηματίστηκε 
μιά χοντρή γυναικεία σιλουέτα.
—Ποιος είναι; ρώτησε μέ φανερή δυσφο
ρία μιά βραχνή γυναικεία φωνή.

"ΕΝΣΤΑΝΤΑΝΕ,,

ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ 

ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ 
ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

—’Αστυνομία...είπε χαμηλόφωνα ό Ένω- 
μοτάρχης.

Ή  πόρτα άνοιξε καί στήν κορνίζα της 
φάνηκε μιά μεσόκοπη καί εύσωμη γυναί
κα. Οί διαθέσεις της έδειχναν σαφώς 
άσχημες....
—Κυρία μου σάς ζητώ συγγνώμην γιά τήν 
ένόχλησι, τήν πρόλαβε ό ’Ενωμοτάρχης. 
Βρήκαμε τον σύζυγό σας σέ άσχημη κα- 
τάστασι καί .........
—Νά τον πάρετε άπό εδώ !...ξέσπασε εκεί
νη. Νά τον πάτε στό Τμήμα, στη Φυλακή, 
ή όπου άλλοΰ νομίζετε....
—Μά κυρία μου...
—Έ γώ  πάντως δέν τον δέχομαι στό σπίτι. 
Άλλωστε γ ι’ αύτό σάς κάλεσα νάρθετε... 
—"Ωστε εσείς τηλεφωνήσατε στήν Άμεσο 
Έπέμβασι; ρώτησε ό ’Ενωμοτάρχης. 
—Ναι έγώ. Τί θέλετε νά κάνω; Νά τον 
άρχίσω μέ τό σκουπόξυλο καί ύστερα νά 
μέ κυνηγάτε γιά φόνο;

Είδαν καί έπαθαν νά τήν κάνουν νά 
ήρεμήση. "Ωσπου κάποτε τήν έπεισαν νά 
έπιτρέψη τήν είσοδο στον άσωτο σύζυγο... 
Καί ό επίλογος άπό τήν μικρή αύτή ιστο
ρία:

'Ο μεθυσμένος, τήν ώρα πού γίνονταν 
οί σχετικές...διαβουλεύσεις μεταξύ τού 
πληρώματος καί τής γυναίκας του είχε 
γείρει στό κεφαλόσκαλο καί κοιμόταν 
μακαρίως. "Οταν τον ξύπνησαν γιά δεύτερη 
φορά είπε άπαρηγόρητος:
—Ά χ  τί μού κάνατε βρέ παιδιά...Καί νά
ξέρατε τί έβλεπα στον ύπνο μου.....
Τή γυναίκα μου νά μού χαμογελάη.... 
Άκούς φίλε μου μυστήρια πράγματα.... 
Η γυναίκα μου, πού έχει νά μού γελάση 

από τον καιρό πού είμαστε νιόπαντροι....
Έ π ί τού τελευταίου ούδέν σχόλιον... Ό  

νοών νοείτω. Έάν δέ είναι άγαμος, νοείτω 
καί ...,κουμπωθήτω...

• · ·

Τό ολοκαίνουργιο «Φίατ» σταμάτησε 
με ένα άπότομο φρενάρισμα μπροστά 
στό ισόγειο μοναχικό σπίτι. Ό  οδηγός του, 
ένας μεσόκοπος λαϊκός τύπος μέ άρειμάνιο 
μουστάκι καί υπερβολικά μεγάλες φαβο- 
ρίτες, κατέβηκε «φουριόζος» κρατώντας 
στα χέρια του μιά καλοδιπλωμένη εφημε
ρίδα. ’Αφού τήν έκρυψε στό κόρφο του,

άνοιξε τήν σιδερένια εξώπορτα, καί προ
χώρησε προς τήν κυρία είσοδο τού σπιτιού. 
Μέ νευρικές κινήσεις χτύπησε πολλές φο
ρές τό κουδούνι, άλλά κανείς δέν τού άνοιγε. 
"Ωσπου κάποτε έχασε έντελώς τήν ψυχραι
μία του καί άρχισε νά βροντοχτυπάη τήν 
πόρτα μέ χέρια καί μέ πόδια.
—Άνοιξε !...φώναζε έξαλλος. Άνοιξε άπα- 
τεώνα!... Τό ξέρω πώς είσαι μέσα καί 
λουφάζεις!

Σέ μιά στιγμή πίσω άπό τήν κλειστή 
πόρτα άκούστηκε ή φωνή τού οικοδεσπότη. 
—Σέ παρακαλώ... τού είπε μιά—δύο φο
ρές μέ άδύνατη φωνή.
—Ά σε τά παρακάλια καί έβγα έξω Ι.,.βρυ- 
χήθηκε ό ζόρικος επισκέπτης.
—Σέ παρακαλώ...έπανέλαβε σάν ήχώ ό 
οικοδεσπότης.

'Ο άλλος ήταν άνυποχώρητος.
—Θέλω τά λεφτά μου!... έλεγε καί ξανά- 
λεγε. Σοΰ έχτισα ολόκληρο σπίτι καί άντί 
γιά πληρωμή μέ στήνεις συνέχεια στό 
«περίμενε»...Φτάνει πιά!... Φτάνει!....
—Μά δέν σοΰ εξήγησα;... Δέν έχω... θά 
βρώ... θά...
—Τά «θά» νά τά πής έκεϊ πού σου περνάνε.. 
"Η μού δίνεις τώρα άμέσως τά λεφτά μου 
ή τά κάνω όλα γυαλιά καρφιά!...
Φύγε γιατί θά φωνάξω τήν ’Αστυνομία... 
—Μόνο οί γυναίκες καλούν τήν ’Αστυνομία. 
Ά ν  είσαι άντρας έβγα έξω νά λογαρια
στούμε...Έβγα έξω δειλέ άντρα!__

Ή  πρόκλησις αύτή πού ξεσηκώνει πάντα 
τό έλληνικό άντρικό φιλότιμο βρήκε καίρια 
τον στόχο της. Με μιάς ή πόρτα άνοιξε 
διάπλατα. Στήν κορνίζα της φάνηκε τότε 
ό άνθρωπος πού τού είχαν θίξει τό φιλό
τιμο καί τήν παλληκαριά. Δέν πρόλαβε 
όμως νά κάνη ούτε ένα βήμα. Σβέλτα ό 
άλλος έβγαλε άπό τον κόρφο του τήν εφη
μερίδα—πακέττο, τήν ξετύλιξε, καί χωρίς 
χρονοτριβή τού πέταξε κατάμουτρα τό 
περιεχόμενό της.
—Νά. !..τοΰ είπε βραχνά καί τό έβαλε στά 
πόδια.

Ό  άλλος ούτε πού πρόλαβε έστω καί νά 
προσπαθήση νά προφυλαχθή.

Τά άνθρώπινα «υποπροϊόντα» πού πε
ριείχε ή καλοδιπλωμένη εφημερίδα τον 
περιέλουσαν στήν κυριολεξία. Σ ’ αύτή τήν 
κατάστασι—χαρά στήν ύπομονή του!... 
τον βρήκαν λίγο άργότερα οι Χωροφύλακες 
ένός περιπολικού τής ’Αμέσου Έπεμβά- 
σεως Προαστίων Πρωτευούσης. Μέ τά 
δύσοσμα «πειστήρια» τού άδικήματος 
στό πρόσωπο !... Έ τσ ι ή «έργω έξύβρισις» 
βεβαιώθηκε μέ τό παραπάνω. Τί τά θέλετε 
όμως... "Οταν μιά συνηθισμένη οικονομική 
διαφορά καταλήγη σ’ αύτές τις πρωτά
κουστες άκρότητες, είναι νά λυπάται κα
νείς είλικρινά. Ά ντε καί νά δούμε τί μάς 
επιφυλάσσει άκόμη ή πληθωρική σέ άν- 
θρώπινους αύτοσχεδιασμούς σημερινή «έπο- 
χή τών έντυπώσεονν».
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ΑΠΟ ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ  ΣΥΜ ΒΑΝ ΤΩ Ν

ΤΟ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ. . . .

Υπάρχουν πολλά είδη έμπορίου, πού τό καθένα ξεχωριστά 
είναι αποδοτικό καί προσοδοφόρο, άνάλογα μέ τόν τρόπο 
πού τό άσκεΐ ό υπεύθυνος τής δουλιάς. Θά πρέπει, λοιπόν, 
αυτός πού καταπιάνεται μέ τό έμπόριον νά διαθέτη φαντασία, 
νά είναι έμπνευσμένος άνθρωπος καί νά τόν διακρίνη πνευμα
τική εύελιξία, ώστε μέ μιά έμφυτη προσαραοστικότητα πού 
θά πρέπει νά έχη, νά καταφέρνη πάντοτε—ή σχεδόν πάντοτε— 
νά κάνη σωστές προβλέψεις καί όρθές έκτιμήσεις πάνω στά 
προβλήματα τής δουλιάς του. Αύτός, βασικά, είναι ό ιδανικός 
τύπος τοϋ έμπορου. 'Υπάρχουν, όμως, καί μερικοί—εύτυχώς 
έλάχιστοι—«σαρδανάπαλοι», πού ύποκρίνονται τούς ... ,περι- 
στασιακούς έμπορους, άλλά στό βάθος είναι άδίστακτοι 
έγκληματίες, πού χάριν τοϋ «χρυσίου» σκοτώνουν «έν ψυχρώ», 
γιά νά είσπράξουν τά αμαρτωλά λεφτά τής δουλιάς τους, 
ή όποια συνήθως συνίσταται σέ έμπόριο ναρκωτικών ή λευ
κού θανάτου, όπως λέγεται προσφυέστατα, σέ έμπόριο γυναι
κών ή λευκής σαρκός, όπως καθιερώθηκε ό όρος τελευταία, 
καθώς καί στό έπαίσχυντο έμπόριο βρεφών, πού έχει κάνει 
τήν έμφάνισί του δειλά δειλά—τόν τελευταίο καιρό στήν χώρα 
μας. Γιαυτό, ακριβώς, μάς πληροφορεί ή πρόσφατη έγγραφή 
τοϋ βιβλίου Συμβάντων Τμήματος ’Ασφαλείας Χωροφυλακής 
μεγάλης καί γειτονικής τών ’Αθηνών νήσου, άπ’ όπου δανει- 
ζόμεθα τό περιστατικόν. Συγκεκριμένα άναφέρεται ότι συνε- 
λήφθη ή άθιγγανίς Π.Θ. καί ό σύζυγός της, γιατί έπώλησαν 
τό νεογέννητο βρέφος τους στήν ’Αθήνα, στήν τιμή τών 21.000 
δραχμών. Όπως προέκυψε άπό τήν σχετική άνάκρισι τό βρέ
φος τό αγόρασε ή μαία Θ.Σ., γιά λογαριασμό ένός άντρόγυνου

πού είχαν τήν άτυχία νά είναι άτεκνοι. Ή  άδίστακτη, λοιπόν, 
αύτή μαία πού άθέτησε τόν περίφημο όρκο τοϋ Ιπποκράτη 
καί παρεβίασε κάθε έπαγγελματική δεοντολογία, θέλησε νά 
γίνη «έμποράκος» τής σειράς καί τοϋ είδους, πού άναφέραμε 
παραπάνω, μαζί μέ τούς άνάλγητους γονείς τοϋ βρέφους. 
Στήν περίπτωση αύτή, πού δέν είναι καί τόσο ασυνήθιστη 
τελευταία καί ή όποια όφείλεται παράλληλα στό δράμα τής 
άτεκνίας τώ ν.... «άγοραστών», σκέπτεται άναμφισβήτητα 
κανείς τό άθώο βρέφος τών άσυνειδήτων άθιγγάνων, πού 
περιεφέρετο τό δύσμοιρο έδώ καί έκεΐ σάν γνήσιο.. ..τσιγ- 
γανάκι!!

Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ. . . . ΛΑΓΟΥ

Οί νόμοι άποσκοποϋν στήν έναρμόνισι τών σχέσεων τών 
μελών μιάς κοινωνίας, ή όποια γιά νά χαρακτηρισθή ιδανική 
καί εύνομουμένη θά πρέπει ό σεβασμός τών πολιτών πρός

αυτούς νά είναι τό πρώτιστον καί κύριο μέλημά τους. "Αν, 
λοιπόν, ό σεβασμός αύτός έκλειψη, τότε έπικρατεϊ ό νόμος 
τής ζούγκλας καί τό άνθρώπινο κτήνος, πού βρίσκεται σέ 
λανθάνουσα κατάστασι μέσα μας, ξυπνά μέ άποτέλεσμα νά 
άφηνιάση καί νά σημειώση ρεκόρ άξιοποίνων πράξεων. 
Αυτό συνέβη πρόσφατα σέ γραφική Μακεδονική πόλι, όπου 
τέσσερις «έρίφηδες» άπό 28 έως 38 χρόνων, «συνέπτυξαν καί
συνέπηξαν» συμμορία παραβατών, ύπό τή ν ........πομπώδη
έπωνυμίαν «οί καλοπερασάκηδες», όπου όλοι μαζί άρχισαν 
νά ρημάζουν κοττέτσια, κονικλοτροφεΐα, περιστερώνες, 
καθώς καί παγγάρια έκκλησιών. ’Από τά κλεμμένα είδη, τά .. .. 
βρώσιμα πήγαιναν—κατά προτεραιότητα—σέ μιά απόμερη 
Ταβέρνα, όπου έτοιμάζονταν μέ πολύ πικάντικο τρόπο άπό 
τόν ρέκτη ταβερνιάρη καί μέ συνοδεία έκλεκτοϋ ρητινίτου 
έπιδίδονταν σέ όλονύκτια ευτυχία, τά δέ υπόλοιπα άντικείμενα 
μοιράζονταν όλοι έξ ίσου, κατά τρόπον δίκαιο καί άντικειμε-
νικόν........Δέν πρόλαβαν όμως, νά όλοκληρώσουν τήν λου-
κούλεια καί τερψιλαρύγγια δουλιά καί έπεσαν στό «όπτικό 
πεδίον» τών άγρυπνων όργάνων Χωροφυλακής τοϋ τοπικοϋ 
Τμήματος ’Ασφαλείας μέ σπάνια γιαυτήν τήν έποχή παράνομη 
λεία. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες 
μιάς πρόσφατης Κυριακής μέ έναν μεγάλο λαγό πού είχαν 
σκοτώσει, άφοϋ προηγουμένως τόν είχαν άκινητοποιήσει 
μέ τούς προβολείς τοϋ κλεμμένου Ι.Χ. αύτοκινήτου. Αύτός, 
λοιπόν, ό λαγός στάθηκε τό μοιραίο «θήραμα» τής καρριέ- 
ρας τους. Έπειτα άπό έξονυχιστική άνάκρισι ώμολόγησαν 
όλες τις παράνομες πράξεις τους μέ άποτέλεσμα νά καταδι- 
κασθοϋν άπό τό άρμόδιο δικαστήριο σέ βαρύτατες ποινές 
καί έπιπροσθέτως νά δημευθή τό αυτοκίνητο, μέ τό όποιον 
σκότωσαν τόν λαγό. Ή  αξία τοϋ αύτοκινήτου ύπολογίζεται 
σέ 550 χιλιάδες δραχμές. Ό  λαγός έκδικήθηκε, κατά τόν πλέον 
πανηγυρικό τρόπο τούς δράστες του, οί όποιοι τόν πλήρωσαν 
πολύ—πολύ άδρά........
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MIA . . . .  ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΣ'ΓΥΝΟΜΙΚΙΝΑ

Είναι γεγονός ότι τό έπάγγελμα τοΰ ’Αστυνομικού συγκινεΐ 
πολλούς άνθρώπους καί ιδιαίτερα τούς έκπροσώπους τού 
ώραίου φύλου. ’Από διεθνείς μάλιστα στατιστικές, πού έχουν 
γίνει κατά καιρούς, έχει άποδειχθή ότι οί γυναίκες είναι οί 
φανατικώτερες άναγνώστριες ’Αστυνομικών μυθιστορημάτων
καί άπ’ αυτές ή Άγκάθα Κρίστι έγινε........χρυσοκάνθαρος
καί κάνει μέχρι σήμερα χρυσές «πιένες» καί τό μεγαλύτερο 
«τιράζ» των μυθιστορημάτων της. Οί άναγνώστριες, λοιπόν, 
αυτού τού Φιλολογικού είδους άρέσκονται νά ακούουν ή νά 
διαβάζουν «πλατωνικές» άστυνομικές περιπέτειςες, χωρίς βέ
βαια νά θέλουν νά παραστήσουν τις γνήσιες.. ..’Αστυνομικί- 
νες. Καί όμως βρέθηκε ταλαντούχος γυναίκα, πού συνελήφθη 
πρόσφατα άπό όργανα τής 'Υποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης, γιατί παρίστανε ούτε λίγο ούτε πολύ τήν 
άστυνομικίνα. Συγκεκριμένα, όπως μάς πληροφορεί ή σχετική 
έγγραφή τοΰ Βιβλίου Συμβάντων τής Υποδιευθύνσεως, συνε
λήφθη ή ’Αθηναία Α.Χ., 25 έτών, ή όποια έμφανίζοταν σάν 
άστυνομικός καί διέπραττε διάφορες μικροκλοπές. Ή  Α. 
είχεν άνεύρει τήν ταυτότητα πού είχε χάσει στήν ’Αθήνα 
μιά γυναίκα ’Αστυνομικός καί μέ αύτή ήλθε στήν Θεσσαλο
νίκη γ ιά ........μπίζνες. Κυκλοφορούσε μέ όλα τά συγκοινω
νιακά μέσα τής πόλεως χωρίς νά πληρώνη είσιτήριον καί 
στήν συνέχεια θέλησε νά άπολαμβάνη δωρεάν θέαμα «γιά 
λόγους υπηρεσίας». Δέν κράτησε, όμως, γιά πολύ τό ύπηρε- 
σιακό «ίγκόγνιτο» τής ένδιαφέρουσας κατά τά άλλα ’Αθηναίας 
καί μιά ώραία πρωία βρέθηκε φιλοξενουμένη στά κρατητήρια

τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας, γιατί τήν προηγου- 
μένη νύκτα είχε κλέψει άπό ένοικο τού Ξενοδοχείου πού διέ
μενε 3.000 δραχμές καί ένα ώρολόγι........ίσοπόσου περίπου
άξίας.

Τί κρίμα ή τόσο ταλαντούχα κατά τά άλλα «Άτθίς», πού 
διέθετε όμολογουμένως άρκετά προσόντα νά έχη μιά τόσο θλι
βερή κατάληξι!!!

ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. . . . ΚΟΥΝΕΛΑΚΙΑ

Οί έμπνευσμένοι στίχοι τού άείμνηστου έθνικοΰ μας ποιη- 
τοϋ Διονυσίου Σολωμοϋ «όμορφος κόσμος μαγικός άγγελικά 
πλασμένος», θά γράφτηκαν άσφαλώς σέ μιά στιγμή θαυμασμού 
καί αυθόρμητου ξεσπάσματος τού ποιητοΰ, γιά τήν θαυμάσια 
άρμονία καί έξαίρετη όμορφιά τού πρόσκαιρου τούτου κόσμου. 
Τό άντιπροσωπευτικώτερο, όμως, δείγμα τής έξαίσιας αύτής 
όμορφιάς είναι τό....κατ’ εύφημισμόν πλέον λεγόμενον 
«άσθενές φύλον», πού δημιουργήθηκε άναμφισβήτητα σέ 
στιγμή κεφιού καί χαράς, γιά νά συμπληρώση τήν άχαρη καί 
άνιαρή κατά τά άλλα ζωή μας. Καί έδώ όφείλομε μιά έξήγησι 
στόν άναγνώστη. Μέ αυτό μας τό σημείωμα δέν άποσκοποΰμε 
στήν άπομυθοποίησι τής γυναίκας, ούτε είναι στις προθέσεις 
μας νά τήν διερευνήσωμεν ψυχολογικά ή νά τήν.. ..άνατά- 
μωμε είδικώτερα άπό ψυχικής, πνευματικής ή συναισθημα- 
ματικής πλευράς. ’Εδώ, άπλώς, άφηγούμεθα ένα τολμηρό

περιστατικό πού συνέβη σέ κοσμοπολίτικο προάστιο τής 
’Αθήνας μέ πρωταγωνίστριες—στήν κυριολεξία!!!—δύο ώρι
μες.. ..ψευτοκαλλιτέχνιδες, πού δούλευαν σάν «κονσοματρίς» 
σέ λεγόμενο κέντρον διασκεδάσεως. Οί φίλες, λοιπόν, Α.Κ.Π. 
καί Α.Σ.Ν. είχαν έπισημάνει θαυμάσια μπιζού στήν βιτρίνα 
μεγάλου χρυσοχοείου πού βρισκόταν στήν κεντρική πλατεία 
τού προαστίου. Σέ μιά, λοιπόν, μεταμεσονύκτια έξοδό τους 
άπό τό κέντρον «μπουκάρισαν» στό χρυσοχοείο, αφού προη
γουμένως έσπασαν μέ μιά πέτρα τό τζάμι τής πόρτας. Μέ τήν 
ίδια πέτρα έσπασαν καί τήν μεγάλη έσωτερική βιτρίνα, άπό 
τήν όποιαν πήραν 6,τι βρήκαν μέσα. Τήν συγκομιδή τους 
έτοποθέτησαν σέ έφεδρική τσάντα, πού είχαν ειδικά γιά τήν 
περίπτωσι φέρει μαζί τους καί τήν μετέφεραν στό ξενοδοχείο 
πού έμεναν. Καί τί δέν είχαν σηκώσει άπό τό κοσμηματοπω- 
λεΐον.... ’Από άγκράφες, μενταγιόν, βραχιόλια, δακτυλίδια 
κ.λ.π. κ.λ.π. μέχρι άνδρικά ώρολόγια καί μανικεττόκουμπα. 
όπως λέει μιά λαϊκή παροιμία «ό Θεός αγαπάει τό κλέφτη, 
άλλά άγαπάει καί τόν νοικοκύρη», έτσι καί σ’ αυτήν τήν 
περίπτωσι τά όργανα τής Υποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Χωρο
φυλακής Προαστίων Πρωτευούσης άρχισαν συστηματική 
όλονύκτια καί όλοήμερη παρακολούθησι όλων των ύποπτων 
τής περιοχής. 'Ολόκληρα εικοσιτετράωρα έκτεθειμένοι στό 
δριμύ καί παγερό Γεναριάτικο κρύο καί στήν μανία όλων τών 
στοιχείων τής φύσεως περιπολοΰσαν καί παρακολουθούσαν 
κάθε ύποπτη κίνησι σέ όλόκληρη τήν περιοχή. Καί τό άπο- 
τέλεσμα άργησε μέν, άλλά ήλθε ικανοποιητικό καί εύχάριστο,
όπως άναμένοταν. Οί δύο........ζωηροϋλες καί δυναμικές
γυναίκες τής νύχτας άρχισαν ξαφνικά νά γίνωνται γαλαντόμες 
καί τόσο πολύ γενναιόδωρες, ώστε άπό τήν παρακαταθήκη 
τής «μπιζουτιέρας» τών κλεμμένων χρυσαφικών νά κάνουν
σέ γνωστούς καί φίλους άπό ένα........μικρό χρυσό συμβολικό
δωράκι, πού κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο ήταν, τόσον
άπό τεχνικής, όσον καί άπό........κοστολογικής πλευράς.
Η γαλαντομία τους αύτή, όπως ήταν έπόμενο, έκίνησε τό 

ένδιαφέρον, καθώς καί τις υποψίες τών άνδρών τής ’Ασφαλείας, 
πού καιροφυλακτοϋσαν γιά τήν κατάλληλη στιγμή τής άπο- 
καλύψεως τών δραστών τής θρασυτάτης διαρρήξεως. Καί ή 
στιγμή ήρθε μέ τήν άναγνώρισι ένός κλεμμένου δακτυλιδιού 
.. ...Τήν συνέχεια τήν φαντάζεται κανείς. Είναι σύντομη 
καί απλή, άφοϋ χωρίς πιέσεις καί δυσκολίες οί κοκέττες 
διαρρήκτριες ώμολόγησαν τήν πράξιν τους καί έπέστρεψαν 
όσα τούς έναπέμειναν χρυσαφικά, γιά νά άκολουθήσουν 
στήν συνέχεια τόν δρόμο τοΰ κοινού πεπρωμένου όλων τών 
διαρρηκτών. Ανακρίσεις, Όμολογίαι, Κρατητήρια, Εισαγ
γελέας ........
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ΕΙΣΗ ΧΘ Η ΣΑΝ είς τό Σχολεΐον Χωροφυλακής 
προς εκπαιδεύσω 500 νέοι Δόκιμοι Χωροφύλακες.

• ·

, ~  οοΛ 19-3-1935 Π.Δ. το αρθρον 18 τοϋ
απο 22-5-1918 Β.Δ. κυρωθέντος Κανονισμού Χωρο
φυλακής, τροποποιείται και αντικαθίσταται ώς εξής: 

<(ψ , °2Ύανική δύναμις τής Χωροφυλακής κατανέμε- 
ται εφ ολου τοϋ Κράτους κατά Σταθμούς, προς οϋς 
εξο μοιουνται και οι έν τή έδρα Διοικητοϋ ’Αξιωματικού 
Λίορ ]κης} έφιπποι ονλαμοί Χοιρ^κης».

• ·
—ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ διά Διατάγματος αί γενόμεναι 

δωρεάν παραχωρήσεις Κοινοτικού οικήματος διά τήν 
στεγάσω τού Σ.Χ. Άρριανών —Θράκης, και Κοινοτι
κού οικοπέδου διά τήν άνέγερσιν τοϋ Σ.Χ. Παρακαλά- 
μου —Ίωαννίνων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟ Υ τού Αρχηγείου Χωρ]κής διε- 
ταχθη^ η υποβολή προτάσεων Άνθ]στών και ’Ενωμο
ταρχών προς συμμετοχήν των εις τάς προεισιτηρίους 
εξετάσεις διά τό Γ ' . Τμήμα τοϋ Σχολείου Χωρ]κής.

• ·
, —ΥΠΕΓΡΑΦΗ και δημοσιεύεται εντός έβδομάδος 

το εκτε/,εατικον διηταγμα τοϋ αναγκαστικόν νόμον περί
προαγωγής 100 Άνθ]στών είς Άνθ]ρχους κατόπιν 
εξετάσεων.

a ΑΝΕΛΑΒΕΝ τα καθήκοντα του ο νέος ' Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Περ. Γάλλης, πολιτικός προικισμένος 

με εξαιρετικήν αντιληψιν και διορατικότητα, γνωστός 
από τήν μέχρι τοϋδε διοικητικήν δράσιν του είς τήν 
Μακεδονίαν. Πάντα ταϋτα αποτελούν έγγύησιν ότι 
επι τών ημερών του εις τό Ύπουργεϊον τών ’Εξωτε
ρικών πολλά θα επιτελεσθοϋν, δια τήν προαγωγήν τής 
Χωροφυλακής, καί τήν έπίλυσιν όλων τών εκκρεμών 
ζητημάτων τα οποία απασχολούν τούς ’Αξιωματικούς 
καί 'Οπλίτας. Τό γεγονός εξ άλΑωυ ότι τοϋ Σώματος 
προΐσταται ό Υποστράτηγος κ. Δρ. Δροσόπουλος, 
τή^ Διευθννσεως δε παρα τώ Υπουργείω ό Συνταγμα- 
ταρχης κ. Φώτιος Ζήρος, αποτελεί έτι μεγαλυτέραν 
έγγύησιν.

• (ϋ
—ΠΡΟ ΗΧΘΗ  επ ανδραγαθία είς Συνταγματάρχην 
ο ’ Αντισυνταγ ματ άρχης Χωρ]κής κ. Ξενοφών Ζέζας. 
Προηχθησαν επίσης οί Άντισυνταγ ματ άρχαι κ.κ. 
Σκιαδάς Δημήτριος, Άγγελέτος Δημήτριος (κατ’ 
εκλογήν), Βαβαρης Αριστ. (κατ’ αρχαιότητα) ώς 
καί οί Ταγματάρχαι κ.κ. Σκαμπαρδώνης 'Ηρακλής, 
Κολλάτος Αριστοφάνης, Ντάκος Γεώργιος, Μωϋσάκος 
Στέφανος ( κατ’̂ εκλογήν), Μπερής Ήλίας, καί Χρι- 
στοφιλοπουλος Αναστάσιος (κατ’ αρχαιότητα).

• ·
— ΤΟ Αρχηγεϊον Χωρικής δι έπειγούσης διαταγής 

του προς τας Ανωτερας Διοικήσεις κ.λ.π., έντέλλεται 
όπως αυται εντός τοϋ δευτέρου 15νθημέρου Απριλίου 
έ. έ. ορίσουν ημέραν ένεργείας τών προεισιτηρίων εξε
τάσεων μονίμων Χωροφυλάκων προτιθεμένων προς 
φοιτησιν εις το Β . Τμήμα τοϋ Σχολείου Χωροφυλακής 
ώς υποψηφίων ' Υπενωμοταρχών.

• ·
ΓΗΝ 23-3-1935 άπεβίωσεν είς Σπέτσας ένθα 

ύπηρέτει,' ο Άνθυπασπιστής Χωροφυλακής Κοροπού- 
λης Δημήτριος.

, ΓΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ λ  Χωρ]κής έκοινοποίησεν τον 
πίνακα σειράς επιτυχίας τών προαγομένων από 1-3-1- 
1935 156 μαθητών Ύπεν]ρχών είς Ύπεν]ρχας. Τήν 
πρώτην πεντάδα άποτελοϋν οί Ζορμπαλάς Ευάγγελος, 
Λιόπουλ.ος Σπ., Ζωγράφος Π. Αντωνίου Κ. καί Μού- 
κας Παν. • ·

- Α Ι  Π ΡΟ ΑΓΩ ΓΙΚΑΙ εξετάσεις Ύπεν]ρχών καί 
Ενωμ]ρχών θα ενεργηθοϋν πιθανώς εντός τοϋ ποο- 

σεχοϋς Αύγουστου ή ’Οκτωβρίου τό βραδύτερον.
• ·

, —ΠΑΡΕΛΗ Φ ΘΗ ΣΑΝ εσχάτως καί διενεμήθησαν 
εις τας Υπηρεσίας 300 περίστροφα γνησίου τύπου 
<<Σμιθ», τα όποια θα εξοφληθούν μέ μηνιαίας δόσεις, 
ήτοι δραχμ. 100 διά τούς 'Οπλίτας, καί 150 διά τούς 
Αξιωματικούς καί Άνθ]στάς.

• ·
Κ ΑΤΟ Π ΙΝ  διαταγής τοϋ 'Υπουργείου Στρατιω

τικών προηχθησαν επ’ ανδραγαθία είς τον βαθμόν τοϋ 
Ανθ]στου ό Ένωμ]ρχης Λαμπρόπουλος ’Αθανάσιος, 

και είς τον βαθμόν τοϋ Υπεν]ρχου οί Χωροφύλακες 
Χαϊκαλης Κ. Μπλατσωρης X. καί Σεφερλής Διονύσιος.

• ·
Ά Ι ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερι

κών έπεκηρύχθησαν οί κάτωθι καταδιωκόμενοι: 1) 
Βασίλειος Κων. Καραλής επικεφαλής τριμελούς συμ
μορίας, δραπετευσας εκ τών φυλακών ’Άρτης, καί επί 
φόνοις καί ληστείας διωκόμενος. Χρηματικοί άμοιβαί: 
δραχμαί 50.000 διά τήν σύλληψιν ή φόνον, καί 25.000 
διά τήν αποτελεσματικήν αυτού κατάδοσιν. 2) Α λ έ 
ξανδρος Δημ. Βιλλιώτης—φυγόδικος εκ Νεοχωρίου 
Θηβών. Χρηματικοί άμοιβαί: 20.000 δραχμ. διά τήν 
σύλληψιν, καί 10.000 διά τήν αποτελεσματικήν αυτού 
κατάδοσιν. 3) ’Ιωάννης Γ. Παπαδήμας—ληστοφυγό- 
δικος. Χρηματικοί άμοιβαί: δραχμ. 20.000 διά τον 
φόνον, 30.000 διά τήν σύλληψιν, καί 15.000 διά τήν 
αποτελεσματικήν αυτού κατάδοσιν.
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—ΔΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜ ΑΤΟΣ τής 28-3-1935 λογίζεται 
δ διά τοϋ άπό 24-9-1929 Διατάγματος ένεργηθείς 
προβιβασμός άναδρομικώς και άπό 20-10-1927 εις 
τον βαθμόν τοϋ Ύπομ\ρχου τοϋ ήδη Μοιράρχου κ. 
Τσαταλοϋ Ευθυμίου, ώς γενόμενος άπό 14-8-1922 
καί επί διακεκριμένη πράξει, μόνον ώς προς την αρχαιό
τητα, ονχί δέ καί τάς άποδοχάς. 'Ομοίως λογίζεται ό 
διά τοϋ άπό 1-3-1934 Διατάγματος ένεργηθείς προβι
βασμός τοϋ αντοϋ ώς ανω Μοιράρχου κ. Τσαταλοϋ 
Ευθυμίου εις δν βαθμόν φέρει γενόμενον άπό 14-7-1930 
μόνον ώς προς την άρχαιότητα, οϋχί δέ καί τάς άποδο- 
ζάς. . .

—Εις την 'Ελλάδα, άλλα καί εις δλα. τά κράτη που 
περιεπλάκησαν εις τον Α  παγκόσμιον πόλεμον, άλλά 
καί εις αυτά άκόμη τά όποια παρέμειναν ουδέτερα, 
παρετηρήθη γενικώς αϋξησις τής έγκληματικότητος, 
καί ουσιώδεις μεταβολαί τοϋ χαρακτήρας καί τής ποιό- 
τητος αυτής. 'Η  Διεθνής ’Εγκληματολογική 'Ακαδη
μία εις σχετικήν έκθεσίν της, παρατηρεί δτι μεταπολε- 
μικώς έπήλθον: 1) Μικρά έλάττωσις των εγκλημάτων 
τής βίας 2) Αϋξησις των εκτρώσεων καί των παιδο
κτονιών, 3) Αϋξησις τών περί τον γάμον άδικημάτω,

Ο
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

ι ι  ψ

εποχιακά

.............Καί ξαφνικά σέ μιά έποχή πού κατακλύζεται άπό
λογής—λο γης απορρυπαντικά, άποσμητικά, καί άρωματικά 
έντομοκτόνα έκαναν τήν έμφάνισί τους οί ψείρες!... Αύτή τήν
συγκλονιστική είδη σι μάς έδωσαν πρόσφατα οί __ «ψείρες»
όπως λέγονται στην δημοσιογραφική γλώσσα τά ασήμαντα 
είδησάρια. Ά ν  διαβάζαμε τό δημοσίευμα τήν Πρωταπριλιά θά 
εΐχαμε ώρισμένες επιφυλάξεις γιά τήν έγκυρότητά του. Δυστυ
χώς όμως είναι άλήθεια. Τά πρώτα «καραβάνια» άπό ξανθές, 
μελαχροινές καί καστανές ψείρες έχουν ήδη βρή ιδεώδες κα
ταφύγιο σέ πολλά νεανικά κεφάλια. Επίσης καί στά «λερωμένα 
τ ’ άπλυτα τά χιλιοφορεμένα» ρούχα όπως τά θέλει σήμερα ή 
μοντέρνα συνήθεια τής σκόπιμα «άτημέλητης» έμφανίσεως. λ'Ιέ 
άλλα λόγια δηλαδή οί ψείρες πήραν τήν θριαμβευτική «ρεβάνς» 
τής έδώ καί τριάντα περίπου χρόνια ήττας τους άπό τούς ανε
λέητους εκείνους βομβαρδισμούς τοϋ «Ντί-ντί-τί». "Ωστε λοιπόν 
σήμερα κυκλοφορούν άνάμεσά μας άνθρωποι «φθειριώντες». Ka't 
τό χειρότερο: Πολλοί άπό αύτοΰς Θά άργήσουν νά μάθουν ότι οί 
περίεργες ενοχλήσεις πού αισθάνονται σήμερα στο κεφάλι, στις 
μασχάλες, καί άλλα «ύποπτα» μέρη τού σώματος δέν είναι 
κάποιο στιγμιαίο δερματικό «τίκ», άλλά ψείρα μέ.. ούρά. Καί 
τώρα τί κάνομε; Θά άναρωτηθοΰν ίσως πολλοί. ’Ασφαλώς καί 
δέν χρειάζεται νά καταφύγωμε στον «Χρυσό οδηγό» γιατί 
απλουστατα στις σελίδες του δέν υπάρχουν καταχωρημένοι δι
πλωματούχοι τής «φθειριστικής τέχνης». Τήν ικανότητα αύτή 
είχαν οί άνθρωποι τής έποχής τού Πλάτωνος. Έδώ πρέπει νά 
σημειωθή ότι ή «φθειριακή δυναστεία» πού άναβίωσε ξαφνικά

4) Σταθερά αϋξησις τών περιουσιακών άδικημάτων 
καί ιδίως τών κλοπών καί τών απατών, καί 5) Αϋξησις 
τής έγκληματικότητος τών γυναικών καί τών άνηλίκων.

• ·

- Τ Η Ν  24-4-1935 καί περί ώραν 11ην νυκτερινήν, 
εις Πορταριάν Βόλου δ Χωροφύλαξ Χαϊντούτης Δ., 
έκτελών υπηρεσίαν περιπόλου, άντελήφθη τον διερχό- 
μενον έφιππον λαθρέμπορον Γεώργιον Χούστην ή 
Ποντούλην, εχοντα φορτώσει επί τοϋ ίδιου ίππου δύο 
σάκκους περιέχοντας περί τάς 40 όκάδας καπνοϋ κεκομ- 
μένου, ώς καί δισάκκιον πλήρες σιγαροχάρτου. Καθ’ 
ήν στιγμήν δ Χωροφύλαξ έπεχείρησεν νά συλάβη 
τον λαθρέμπορον, ούτος άστραπιαίως άνέαυρεν πιστό- 
λιον καί έπυροβόλησεν τρις άνεπιτυχώς κατά τοϋ 
οργάνου. Έν συνεχεία δ λαθρέμπορος πυροβολών άπήλ- 
θεν έν καλπασμώ, καταδιωχθείς επ’ ολίγον καί εις 
μάτην παρά τοϋ Χωροφύλακος.'Ο τελευταίος έπιστρέ- 
ψας εις τό σημεϊον ένθα άντελήφθη τον λαθρέμπορον, 
έδέχθη τήν έπίθεσιν τών Άνδρέου Χούστη, άδελφοϋ 
τοϋ διαφυγόντος, καί τοϋ πενθεροϋ αύτοϋ Άνδ. 
Άγγελοπούλου, τούς όποιους καί κατώρθωσεν τελικώς 
νά συλ,άβη.

επί τών ήμερών μας έχει βαθειές ιστορικές ρίζες. Γιά νά τό 
διαπιστώση αύτό κανείς δέν χρειάζεται νά διαβάση πολλά κεί
μενα. Έ να άρχαιοελληνι κό λεξικό είναι άρκετό. Οί λέξεις 
«φθείρ», «φθειροπώγων», «άποφθειρίασις» κ.λ.π. είναι ικανές 
νά τον πείσουν ότι ή ψείρα ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα γιά τούς 
«καρηκομόωντας» προγόνους μας. Περισσότερες όμως πληρο
φορίες γιά τις «χρυσές» εποχές τής ψείρας μας δίνουν οί δύο 
τελευταίοι αιώνες. ’Επί παραδείγματι στήν Έπανάστασι τού ’21 
τα παλληκάοια μαζί μέ τον ένοπλο, έκαναν καί ένα φοβερό 
«άντιψειριακό» άγώνα πού συνοδεύοταν άπό επίμονες έξερευ- 
νητικές επιχειρήσεις στις πολύπτυχες φουστανέλλες καί τά 
άχτένιστα μακρυά μαλλιά. Τό ίδιο άκριβώς συνέβαινε καί στούς 
μετέπειτα πολέμους. "Ολες γενικά οί δύσκολες γιά τό Έθνος 
εποχές είχαν κοινό όπως Θά έλεγε κανείς παρανομαστή τήν 
πείνα, τις στερήσεις, καί φυσικά καί τήν ψείρα. Σήμερα όμως 
τί έχομε νά πούμε; Πώς θά άντιμετωπίσωμε τό κακό; Οί «ειδικοί» 
λένε ότι ή επιμελημένη άτομική καθαριότης καί ή άλλαγή έσωρ- 
ρούχων είναι κάτι πού έπιβάλλεται νά γίνεται συχνά. ’Από τό 
άλλο μέρος ύπάρχουν καί εκείνοι οί όποιοι υπενθυμίζουν ότι οί 
ψείρες αύξάνονται καί πληθύνονται σέ κάθε τι τό άπλυτο, άλλά 
ωστόσο δέν περιφρονοΰν καί ένα φρεσκοσιδερωμένο πουκάμισο. 
Επομένως παράλληλα μέ τήν άτομική χρειάζεται καί γενική 

καθαριότης. Άπολύμανσις κάθε χώρου όπου είναι δυνατόν νά 
χρησιμοποιηθή γιά Ικκολαπτήριο καί ορμητήριο άπό τά σιχα
μερά αύτά ζωύφια. Πρό ήμερών φίλος καί τακτικός άναγνώστης 
τής στήλης, μοϋ έκμυστηρεύθηκε ότι άνησυχεί μήπως οί ψείρες 
τοΰ’75 είναι άπρόσβλητες άπό τά συνηθισμένα μέσα καθαριότητας. 
Συγκεκριμένα διετύπωσε τον εξής συλλογισμό: ’Αφού κατώρθω- 
σαν νά έπιζήσουν καί στήν συνέχεια νά θρονιαστούν σέ τόσα 
άνθρώπινα κεφάλια, αύτό σημαίνει ότι έχουν έξοικειωθή μέ τις 
άναθυμιάσεις άπορρυπαντικών, άποσμητικών χώρου καί δια
φόρων έντομοκτόνων. ’Επίσης καί μέ τά «σπρέϋ» ή τις «λάκ» 
μέ τά όποια ψεκάζονται συχνά τά μαλλιά καί διάφορα «εύαίσθητα» 
σημεία τού σώματος. Τελικά τον έπεισα ότι μέ τά μέσα πού 
ύπάρχουν σήμερα δέν είναι δυνατόν νά χαθή άδοξα ή μάχη 
έναντίον τής ψείρας. 'Ωστόσο όμως πρέπει νά βιαστούμε. Γιατί 
έτσι καί «φουντώση» ή ψείρα σέ μιά κατηγορία μακρυών καί 
μονίμως ρυπαρών μαλλιών καί ύπογενείων, τότε τά ·πράγματα 
θά γίνουν άπελπιστικά δύσκολα... Ή  μήπως δέν είναι έτσι;

--------------------------------------- --------X . --------------
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ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΟΝ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ Ν  ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ . . . .  ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ

'Υπάρχουν μερικά πράγματα στή ζωή πού συγκινοΰν καί τις 
πλέον σκληρές καί πωρωμένες ανθρώπινες ψυχές. Αυτοί, 
λοιπόν, οί σκοτεινοί καί ανάλγητοι άνθρωποι μέτίς διεστραμ
μένες ψυχές καί τά κακούργα ένστικτα, πού πολλές φορές

έγκληματοϋν άναίτια καί αδικαιολόγητα, χωρίς καμμιά σκοπι
μότητα, καταλαμβάνονται άπό έξουθενωτικές τύ ψεις, όταν έρ
χονται μερικές ιερές καΐβαθειά άνθρώπινες στιγμές στην ζωή, 
πού κυριολεκτικά τούς συνθλίβουν . . . Κάπως έτσι θά πρέΐ 
πει νά ένοιωσε ό διαρρήκτης, πού μπήκε στό σπίτι τοϋ Τεξα- 
νοΰ μεγαλοβιομηχάνου Έρβιν Γκ., τήν ώρα πού έλειπαν όλοι 
καί ήταν μόνη μέσα στήν κούνια της ή 18μηνη κορούλα του 
Τζέραλντιν. Πράγματι γυρίζοντας άπό ένα σύντομο ταξίδι 
ό ζάπλουτος έπιχειρηματίας, διεπίστωσε ότι τό σπίτι του είχε 
δεχθή τήν .... άπροσδόκητη έπίσκεψι διαρρηκτών, οί όποιοι 
έγνώριζον ότι ό μίστερ "Ερβιν είχε πλούσιο χρηματοκιβώτιο 
τό όποιο έφύλασσε σ τά .... ένδότερα δωμάτια τής κατοικίας 
του. Όταν, μάλιστα, μπήκε μέσα διεπίστωσε πρός μεγάλην 
του έκπληξι, ότι τό είχε ξεχάσει ανοικτό, άλλα περιέργως, 
άπό τήν πρώτη σύντομη ματιά πού τοϋ έρριξε, βεβαιώθηκε ότι 
τά χρηματοδέματα τών δολλαρίων ήταν άθικτα στις θυρίδες
καί ότι δέν έλειπε άπολύτως τίποτε!!! Ύστερα άπό μιά.........
ήρεμώτερη καί προσεκτικώτερη έρευνα σ’ όλόκληρο τό σπίτι 
γιά τήν άνεύρεσι τυχόν ιχνών ή πειστηρίων, βρήκε στήν 
κούνια τής χαριτωμένης κορούλας του Τζέραλντιν ένα σημείω
μα πού έγραφε : «Όταν ξύπνησε ή γλυκύτατη κοροϋλα σας, 
μοϋ χαμογέλασε τόσο άγγελικά καί όμορφα, πού δέν θέλησα 
νά στενοχωρήσω τούς τρισευτυχισμένους γονείς, πού έχουν 
μιά τόσο χαριτωμένη κόρη». Συγκινητική, μά τήν άλήθεια, 
καί ίπποτική ή χειρονομία τού περίεργου αύτοϋ διαρρήκτη, ό 
όποιος άναμφισβήτητα διέθετε λεπτές καί εύαίσθητες ψυχικές 
χορδές, πού μέ πολλή εύκολία μπόρεσε νά έγγίση ένα αθώο, 
άγγελικό παιδικό χαμόγελο, σάν αύτό τής μικρής Τζέραλντιν! 
Γιαυτό καί εύλογα διερωτάται κανείς, άφοϋ υπάρχουν τόσο 
λεπταίσθητες πλευρές στόν ψυχικό κόσμο αύτών τών άνθρώ- 
πων, γιατί νά είναι καί νά παραμένουν κακοποιοί καί νά έπι- 
διώκουν παράνομα όφέλη μέ άτιμες καί άπάνθρωπες πράξεις. 
Ωστόσο κανείς δέν βρήκε τήν σωστή άπάντησι σ’ αύτό τό 
καυτό έρώτημα, όσο κι’ άν προσπάθησε, όσο κι’ άν έπεδίωξε....

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΣΜΗ

Ό  Ρωμαίος αύτοκράτορας τοϋ 1ου μ.Χ. αίώνος Βεσπασιανός 
ή Ούεσπασιανός είναι ό δημιουργός τών πρώτων δημοσίων... 
άφοδευτηρίων, τών περιφήμων «Βεσπασιανών», γιά τις όποιες 
είχε τήν . . . φαεινή ιδέα νά έπιβάλη φόρον υπέρ τοϋ Δημοσίου 
σ’ όλους τούς είσερχομένους. Όταν, λοιπόν, οί έξ . . . . απορ
ρήτων σύμβουλοί του τοϋ είπαν ότι τό μέτρον είναι ταπεινω
τικόν γιά τό κράτος καί ότι τό ύποβιβάζει στήν συνείδησι 
τοϋ λαοϋ, άπήντησε στωϊκά καί άτάραχα μέ τό περίφημο έκεΐ- 
νο : «Κύριοι τά χρήματα δέν έχουν όσμή . . .». Καί έτσι πέρασε 
στήν αιωνιότητα . . . .

"Εκτοτε καί μέχρι σήμερα οί ίδιες φράσεις ειπώθηκαν πολ
λές φορές καί μάλιστα μέ διάφορες παραλλαγές, άπό πολλούς 
άδίστακτους πού πατούν έπί πτωμάτων, γιά νά . . . . «φτιαχ
τούν» όπως λένε καί νά «πιάσουν τήν καλή». ’Εμείς, όμως, 
άπό τής πλευράς μας, θά άποδείξωμε «τετραγωνικά» ότι τά 
λεφτά δέν μυρίζουν άπλώς, άλλά κυριολεκτικά . . . «όζουν», 
όταν πρόκειται νά άποκαλύψουν τήν άμαρτωλή τους προέ- 
λευσι καί τούς κακοποιούς δράστες διαφόρων έγκλημάτων. 
Αύτό άκριβώς συνέβη στήν ’Ιταλία καί ιδιαίτερα στήν περιοχή 
τής Σαρδηνίας, όπου ή τοπική Χωροφυλακή άναζητοϋσε 
τούς άπαγωγείς—ένός γιατροϋ καί τής κόρης του—οί όποιοι 
είσέπραξαν 250 έκατομμύρια λιρέττες γιά τήν άπελευθέρωσί 
τους. Οί Χωροφύλακες, λοιπόν, έπειτα άπό έξαντλητικές άνα- 
ζητήσεις καί συγκεκριμένες πληροφορίες είχαν καταλήξει 
στό συμπέρασμα ότι οί δράστες θά έπρεπε νά ήταν βοσκοί, 
γιατί μεγάλες δέσμες χαρτονομισμάτων πού βρέθηκαν στήν 
βόρειο ’Ιταλία μύριζαν . . . .  τυρόγαλο. Στήν συνέχεια διε- 
πιστώθη ότι ό αύξων άριθμός τών χαρτονομισμάτων ήταν ό 
ίδιος μέ έκεϊνα πού δόθηκαν γιά λύτρα καί έτσι όταν συνε-
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λήφθησαν οί δύο δράστες βοσκοί δέν έπρόβαλαν καμμιά 
άντίστασι, άλλά χωρίς . . . άντίρρησι, ώμολόγησαν τήν πρά- 
ξι τους. Ή  «μυρωδιά», λοιπόν, τών λύτρων άπεδείχθη ίσχυρο- 
τάτη καί ή πλέον εύγλωττη . . . άφωνη μαρτυρία, ή όποια άπε- 
κάλυψε τούς δράστες, πού στήν κυριολεξία τούς μυρίσθηκαν 
τά λαγωνικά τής τοπικής Χωροφυλακής, γιαυτό καί είμαστε 
βέβαιοι, ότι άν ζοϋσε ό άείμνηστος Βεσπασιανός θά αναιρού
σε αύτά πού τόσο εύστοχα είχε είπή, άλλά σέ μία άλλη έπο- 
χή . . . .



ΤΟ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΨΕΜΜΑ____
Ή  πρωταπριλιά είναι ή ημέρα του «έπιτρεπτοΰ ψεύδους», 

γι’αυτό καί κατά τήν διάρκειάν της έχουν είπωθή καί γραφή 
τά πιό χονδροειδή καί τερατώδη ψέμματα. ’Από αύτά άλλα 
είναι εύχάριστα καί «σκαμπρόζικα» καί άλλα πάλι μακάβρια 
καί δυσάρεστα. Ένα τέτοιο, λοιπόν, ψέμμα πού θά έπρεπε νά 
θεωρηθή σάν πολύ—πολύ εύχάριστο, άφοϋ έδινε . . . άποφυ- 
λακιστήριο !! είχε είπωθή πέρυσι στόν γηραιό φυλακισμένο (99 
χρόνων, παρακαλώ!) Τζών Ούέμπ . . ., πού κρατείται στις 
φυλακές Κολόμπους των 'Ηνωμένων Πολιτειών γιά φόνο. 
Αντί, όμως, ό «βετεράνος» τρόφιμος των Φυλακών νά χαρή 
γιά τήν εύχάριστη εϊδησι κατελήφθη άπό βαθύτατη θλίψι, 
επειδή δέν θέλει νά άποφυλακισθή, γιατί όπως έδήλωσε 
έχει συνηθίσει τόσο στό κελλί του, στό όποιο διαμένει 48 
ολόκληρα χρόνια, ώστε τού είναι τρομερά δύσκολο νά τό 
άποχωρισθή. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι τό έχει συνηθίσει πε
ρισσότερο άπό τό . . . σπίτι του. Φέτος, λοιπόν, ό αιωνόβιος 
καί πονηρότατος στην κυριολεξία κρατούμενος θυμήθηκε 
τό περυσινό «φιάσκο», πού τοϋ είχαν σκαρώσει οί δεσμοφύ
λακες καί οί συγκροτούμενοί του, γιαυτό καί πρό ήμερών 
έδήλωσε άσθένεια καί μπήκε στό Νοσοκομείο τών Φυλακών, 
γιά νά έχη περισσότερη άσφάλεια καί νά μή μπορή νά τόν 
βγάλη κανείς άπό έκεϊ μέσα. Γιά πολύ μεγαλύτερη, μάλιστα, 
άσφάλεια παραμονής στήν Φυλακή, έκανε αίτησι στήν τοπι
κή ’Αστυνομία, άπό τήν όποιαν ζητούσε κατ’ έξαίρεσιν νά 
άναλάβη αύτή τήν φρούρησί του, άποστέλουσα πρός τούτο 
ειδική δύναμι ’Αστυνομικών, γιατί όπως είπε έχει κλονισθή 
ή έμπιστοσυνή του πρός τό προσωπικό τής Φυλακής. Τό άστεΐο 
είναι ότι άπό τό καιρό τής φυλακίσεώς του καί μέχρι πρό διε
τίας ό (Μπάρμπα) Τζών είχε άγωνισθή λυσσαλέα γιά τήν με
τατροπή τής ποινής του . . . .

’Ακατανόητες καί άνεξιχνίαστες, μά τήν άλήθεια, οι βουλές 
τών κακοποιών οποιοσδήποτε . . . .  ήλικίας.

ΑΝ ΕΧΗΣ ΤΥΧΗ ΔΙΑΒΑΙΝΕ

Συμβαίνει πολλές φορές τά όνειρα νά προλέγουν μέ κάθε 
λεπτομέρεια αύτά πού πρόκειται νά γίνουν τήν έπομένη, ώστε 
νά έπαληθεύωνται μέχρι κεραίας όλα όσα έχει όνειρευθή 
κανείς, μέσα στήν θαλπωρή καί τήν άνεσι τού κρεββατιοΰ 
του, παραδομένος στις.... αγκάλες τού Μορφέως. Μπορεί, 
λοιπόν, τά Κασσανδρικά καί Σιβυλλικά αύτά όνειρα, άλλοτε 
μέν νά είναι καλά καί εύχάριστα καί άλλοτε πάλι νά είναι 
άσχημα καί έφιαλτικά, ώστε νά άπορή κανείς πώς είναι δυνα
τόν νά «σκαρώνονται» μέ τόση πιστότητα καί άληθοφάνεια 
άπό έναν .... κοιμισμένο άνθρώπινο έγκέφαλο. Ένα τέτοιο 
άκριβώς, έφιαλτικό όνειρο, πού τόν ταλαιπώρησε όλη τήν 
νύκτα, ξύπνησε τόν νεαρό Μιλανέζο Καραμπινιέρο (Χωροφύ
λακα) Ροσσελίνο Ν ....  Συγκεκριμένα είχε όνειρευθή ότι 
έσήκωσε τό χέρι του, γιά νά σταματήση ένα μεγάλο φορτηγό 
αύτοκίνητο, πού έτρεχε μέ ύπερβολική ταχύτητα, μέ πρόθεσι 
νά σημειώση τήν παράβαση έλέγχοντας συνάμα τόν παραβάτη 
οδηγό. Τό αύτοκίνητο έσταμάτησε καί ό οδηγός έπρόβαλε 
άπό τό παράθυρο μέ ένα περίστροφο στό χέρι, σημαδεύοντας 
τόν εύσυνείδητο Ροσσελίνο, πού μέσα στό τσουχτερό κρύο τού 
χειμωνιάτικου πρωινού έκτελοϋσε τήν ύπηρεσία του. Πριν 
προλάβη καλά—καλά νά συνέλθη άπό τήν έκπληξι καί νά 
άντιδράση μέ τά άστραπιαΐα άνακλαστικά του, δέχτηκε τούς 
πρώτους πυροβολισμούς, τόσον ό ίδιος, όσον καί τά λάστιχα 
τού ύπηρεσιακοΰ αύτοκινήτου, διαφεύγοντας ώς έκ θαύματος 
τόν θάνατον. Στήν συνέχεια ό κακοποιός οδηγός πάτησε γκάζι 
καί άνέπτυξε τήν μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα μέ πρόθεσι νά 
έξαφανισθή. Ό  σκοπευτής Χωροφύλαξ μέ τήν σειρά του, όμως 
σημάδεψε εύστοχα τά .... τριαξονικά λάστιχα τού φορτηγού 
καί τό άκινητοποίησε, μέ άποτέλεσμα νά συλλάβη τόν άψύ 
καί «ζόρικο» ( μέχρι έγκλήματος!!!) όδηγό, τού όποιου είχαν 
τελειώσει πλέον τά φυσίγγια. Αύτό ήταν τό όνειρο .... Ή  
ζωή, όμως, τό άντέγραψε πιστά καί άληθινά τήν έπομένη 
κιόλας ήμέρα. Βαρύθυμος καί .... μαχμουρλής ξύπνησε τό 
πρωί ό Ροσσελίνο καί πήγε νά άναλάβη ύπηρεσία, σάν πλή
ρωμα τού περιπολικού, σέ μιά κεντρική όδική άρτηρία τής 
πόλεως. Τότε είδε νά έρχεται σάν.. .. σίφουνας ένα φορτηγό 
καί σήκωσε τό χέρι του, γιά νά τό σταματήση. ’Εκεί έξετυ- 
λίχθη άκριβώς ή ίδια μοιραία σκηνή τού όνείρου, μέ άπαράλ-

λαχτη άκρίβεια καί πιστότητα, άλλά αύτή τήν φορά «ζωντανή» 
καί έκ τού φυσικού, πού παρ’ ολίγο νά στοιχίση τήν ζωή τοϋ 
άτυχή Ροσσελίνο.... Νά, λοιπόν, πού τό όνειρό του βγήκε 
αληθινό!!!....

Τί νά προσθέση κανείς.. .. Ή  ζωή σκαρώνει μερικές φορές 
τέτοιες μακάβριες φάρσες, πού κάνουν καί τόν πλέον σοβαρό 
καί συνετό άνθρωπο μοιρολάτρη καί τόν έξαναγκάζουν νά
καταφεύγη στις .... χαρτορρίχτρες καί τ ις ........... καφετζοΰ-
δες, γιά νά τού έξηγήσουν τά όνειρα καί τής τύχης του τά 
γραμμένα . . . .
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Ο ΣΟΝΤ ΣΡΑ Μ Π ΕΡΙ διέσχισε άργά 
τό στενό, χιονισμένο μονοπάτι, πού έφερνε 
στο έξοχικό σπιτάκι τής κυρίας Βάν 
Ράτλ. ΤΜταν μιά παγερή νύχτα διάστικτη 
άπό άστρα, χωρίς φεγγάρι. ’Από τίς δυο 
πλευρές τοϋ σπιτιού, υπήρχαν άλλα δμοια 
μικρά οικήματα. Το μόνο σημάδι ζωής σ’ 
εκείνη την περιοχή, ήταν τό φωτισμένο 
παράθυρο κάθε τραπεζαρίας, όπου φιλή
συχοι πολίτες, υστέρα άπό τό βραδυνό, 
απολάμβαναν ένα πρόγραμμα τηλεορά- 
σεως.

'Ωστόσο, αν πιστέψουμε τίς έφημε- 
ρίδες—κι’ ό Σόνυ είχε λόγους νά δύσπι
στή—ή κυρία Βάν Ράτλ ούτε διάβαζε, οΰτε 
έβλεπε τηλεόρηση, γιατί τό μόνο πού τής 
άπόμενε ήταν ή ακοή. . .

Ό  Σόνυ άνέβηκε μέ θεληματικό θό
ρυβο τά ξύλινα σκαλοπάτια, γιατί πολύ 
φοβόταν ότι ή ήλικιωμένη κυρία δύσκολα 
θάνοιγε σ’ έναν άγνωστο πού πλησιάζει 
άθόρυβα τήν πόρτα τοϋ σπιτιού της.

"Απλωσε τό χέρι καί χτύπησε τό ρόπτρο 
τής πόρτας τρεις φορές. Σχεδόν άμέσως, 
ένα φως άναψε πάνω άπό τό κεφάλι του 
καί ή πόρτα άνοιξε.

Ή  κυρία Βάν Ράτλ, μιά γρηούλα ένά- 
μιση μέτρο, έρριξε τά μάτια της επάνω 
του, πίσω άπό χοντρά, μαύρα γυαλιά πού 
τά έκαναν άόρατα. Τό λεπτό εϋθραστο, 
γεμάτο ζάρες πρόσωπό της ήταν κατά- 
λευκο.

—Ποιός είναι; ή φωνή βγήκε ψιλή κι’ 
άχρωμη.

•—Μέ λένε Νταίηβ Γκρόβ, είπε άμέσως 
ό Σόνυ. Δημοσιογράφος.

—Καλησπέρα σας, κύριε, όμως νομίζω 
ότι χτυπήσατε λάθος πόρτα. . . έδώ καί 
μερικές έβδομάδες έπαψα νά ένδιαφέρω 
τίς εφημερίδες.

—Τότε, άσφαλώς δέν είδατε τίς άποψινές 
ειδήσεις των έξη στήν τηλεόραση!

—Δέν βλέπω πιά τίποτα.
■—”Α, ναί. . . έχετε δίκηο. . . μέ συγχω- 

ρήτε. Τέλος πάντων. ’Απόψε τό βράδυ, 
πληροφορηθήκαμε, ότι ό άστυνομικός πού 
ανακατεύτηκε στή ληστεία τής Τραπέζης 
πέθανε. . .

-—Ό  άστυνομικός Χάρτ. . . πέθανε; 
Ή  φωνή έδειξε δυνατή έκπληξη. Τρομερή 
είδηση. . . Ή  φτωχή γυναίκα του καί τά 
παιδιά του. . .

—Πολύ άσχημο. . . έχετε δίκηο. . . γ ι’ 
αύτό άκριβώς βρίσκομαι έδώ, νά πάρω 
συνέντευξη μέ τον μόνο άνθρωπο πού είδε 
τή ληστεία άπό τήν άρχή ώς τό τέλος.

—Στήν κατάσταση πού βρίσκομαι δύ
σκολα μπορείτε νά μέ χαρακτηρίσετε ώς 
άξιόλογο μάρτυρα.

—’Ακριβώς αύτή τήν πλευρά θά ήθελα 
νά καλύψω. . .

—’Αφού επιμένετε. . . Πώς είπατε ότι 
σάς λένε; Νταίηβ Γκρόβ;

—’Ακριβώς. Ό  Σόνυ έβγαλε άπό τήν 
τσέπη τού πέτσινου σακκακιοΰ του τή 
δημοσιογραφική κάρτα πού είχε κλέψει 
άπό τον πραγματικό Γκρόβ στό μπάρ 
τοϋ Μπέλυ Μπήνς. Νά έδώ έχω τήν κάρ
τα μου. . .

Γιά μιά άστραπή δευτερολέπτου, τά 
μάτια πίσω άπό τά χοντρά γυαλιά έδει
ξαν πώς έβλεπαν τήν κάρτα πού κρα
τούσε απλωμένη ό Σόνυ, όμως ή κυρία τον 
πρόλαβε, πριν βρή καιρό νά βεβαιωθή:

—Είμαι άναγκασμένη νά πιστέψω σέ 
δ,τι μοϋ λέτε —δέν μπορώ νά ξεχωρίσω 
μιά κάρτα άπό μιά φωτογραφία. . .

Μπήκαν μέσα κ ι’ ή κυρία Βάν Ράτλ 
κάθησε κοντά σ’ ένα παληό φωνόγραφο.

Ό  Σόνυ έμεινε όρθιος.

Αστυνομικό διήγημα

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ I
Ό τα ν βρέθηκε κοντά στή γρηά, τράβηξε άπότομα τό 
κοφτερό μαχαίρι του καί τής τό κόλλησε, σχεδόν, στό 
πρόσωπο. Αύτή εξακολούθησε νά κυττδ μπροστά της...
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—’Όμορφο σπιτάκι, είπε κυττάζοντας 
γύρω του.

—Καί μοναχικό. Σκοπεύω νά τό που
λήσω. Δεν μπορώ νά το συντηρήσω καί 
μαλιστα τώρα πού δεν έχω τά μάτια 
μου. . .

—Ποιός ξέρει. . . μπορεί νά σάς πέ
σουν άρκετά χρήματα στά χέρια, είπε ό 
Σόνυ κυττάζοντας προσεκτικά γύρω του, 
μήπως βρή τίποτα πολύτιμο νά τό βάλη 
στην τσέπη.

•—Τι εννοείτε;
—'Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος τής 

’Αστυνομίας, έπεκήρυξε τον ληστή τής 
Τραπέζης γιά δέκα χιλιάδες δολλάρια σ’ 
όποιον τοϋ δώση πληροφορίες πού θά 
οδηγήσουν στη σύλληψή του. . . .

—Φοβάμαι ότι δεν θά μπορέσω νά τούς 
βοηθήσω. . .

—Μήν τό λέτε αύτό. . . άν θυμάμαι 
καλά, στίς άρχές αύτής τής ιστορίας, 
έμαθα ότι είχατε πενήντα τοϊς έκατό 
ελπίδες ν’ άποκτήσετε την όρασή σας. 
Ο Σόνυ πρόσεξε ταυτόχρονα τό ρολόϊ πού 

βρισκόταν πάνω στο μάρμαρο τοϋ τζακιού. 
Αλλαξαν μήπως οί προοπτικές;

—Δυστυχώς, τά προγνωστικά βγήκαν 
άρνητικά. .

 ̂—Οι έφημερίδες λένε ότι είδατε καλά 
τον άνθρωπο πού πυροβόλησε τον άστυ- 
νομικό.

—Έβίασα τον εαυτό μου νά τόν προ- 
σέξη πολύ.

—Γ ιατί;
Στο μάρμαρο τοϋ τζακιού, ό Σόνυ διέ- 

κρινε ένα μάτσο χαρτονομίσματα. Τά 
εξετασε προσεχτικά. Δέκα τέσσερα δο
λάριά γιά καθαρισμό χαλιού.

-Ή θ ε λ α  νά μήν'ξεχάσω τά χαρακτη
ριστικά του. Ή  ψιλή, άχνή φωνή τέντωσε 
σαν δοξάρι. Θυμήθηκα τόν άντρα μου. . .

"Α, μάλιστα. Σκοτώθηκε σέ μιά 
ληστεία, έδώ καί μερικά χρόνια. . .

—Δεν σάς διαφεύγει τίποτε, είπε ή 
κυρία Βαν Ράτλ. Ναι, τόν σκότωσε ένας 
ληστης πού έκλεβε ένα ποτοπωλείο. 
Είχε πάει ν’ άγοράση σαμπάνια γιά νά 
γιορτάσουμε τήν επέτειο των γάμων μας 
κι επεσε πάνω στή ληστεία.

 ̂ Κι* ό κλέφτης τρομοκρατήθηκε. . 
αύτά συμβαίνουν. . .

Και μάλιστα συχνότερα τόν τελευ
ταίο καιρό. . .

χ ξέρετε, έκείνη τήν ώρα, χάνει κανείς 
το αίσθημα τού χώρου. . . δεν έχει σκοπό 
να^τραβηξη τή σκανδάλη, δέν είναι μέσα 
στο σχέδιο του. . . τό οπλο εκπυρσοκροτεί 
σχεδόν άπό μόνον του. . .

Κι  ̂όμως, ή σφαίρα βρήκε τόν κατα
στηματάρχη στο μέτωπο, τήν ώρα άκρι- 
βως που του έδινε τά χρήματα του τα
μείου.  ̂Η αστυνομία τά βρήκε σκορπι
σμένα ολόγυρα. . .

—Μμμ. . . ό Σόνυ κάτι θυμήθηκε πού 
τούφερε ένα σύγκρυο στή ραχοκοκκαλιά. 
t Το ίδιο είχε συμβή έκείνο τό πρωί στό 
υποκατάστημα τής Τραπέζης. Τά πάντα 
ξεφυγαν άπό τόν έλεγχό του μέσα σέ 
δευτερόλεπτα.

t Πυροβόλησε τόν Ούώλτερ στό στο
μάχι. Πεθανε τήν επομένη, άνίκανος νά 
περιγραφή τόν δολοφόνο του. Ό  άντρας 
μου δεν ήταν ποτέ του παρατηρητικός. . . 

Εσείς όμως είσθε. . . δέν είναι έτσι; 
—Ναι, έρριξα μιά καλή ματιά στό λη- 

στη, παρότι, όταν μπήκα στήν Τράπεζα 
φορούσε ένα μαύρο μαντήλι πού κάλυπτε 
τό μισό του πρόσωπο. Ή ταν νωρίς. . .

Πράγματι, ήταν μόλις έννέα πάρα 
δέκα. . . Ή  Τράπεζα δέν είχε άνοιξη

καλά—καλά. Αύτός τούς περίμενε χω
μένος στό αύτοκίνητό του μέ τό μαντήλι 
στο πρόσωπό. Έ π ί τέλους, είχε επιχει
ρήσει κάτι μεγάλο. "Ως τότε, τήν έβγαζε 
μέ ψιλοπράγματα. Μικροκλοπές. . . μικρο- 
απατες όμως ποτέ δέν τόν έπιαναν, είχε 
καθαρό ποινικό μητρώο.

—Πήγαινα νά πάρω τή σύνταξή μου. . . 
Καθώς περνούσα, είδα κάποιον μέσα — 
ήταν ό ληστής, όπως άποδείχτηκε— δοκί
μασα νά άν θίξω τήν πόρτα. . . τή βρήκα 
άνοιχτή.

«Νάτα. . . γιά μιά ψωροσύνταξη, όλα 
έγιναν στάχτη», σκύφτηκε ό Σόνυ. Καί 
αύτός μόλις είχε άναγκάσει τόν διευθυντή 
και τον υπάλληλο νά πέσουν μπρούμυτα 
στό πάτωμά, άφοϋ τοϋ παρουσίασαν τά 
συρτάρια μέ τά χρήματα. Μόλις τά έβαζε 
σέ ένα μικρό σάκκο, όταν. . .

—· · ·ε^Χα φτάσει σχεδόν στό ταμείο, 
όταν άντιλήφθηκα ότι διέκοπτα μιά λη
στεία, συνέχισε ή γρηά. Θυμήθηκα άμέ- 
σως τον άνδρα μου. 'Τποσχέθηκα στον 
εαυτό μου, ότι θάκανα τό παν γιά νά περι- 
γράψω τόν κλέφτη, όταν θαρχόταν ή 
κατάλληλη στιγμή.

-Κ α ί. . . πώς ήταν αύτός ό άνθρωπος; 
ρώτησε ό Σόνυ.

Μά δέν τόπα τόσες φορές στήν άστυ- 
νομία; Τέλος πάντων. . . Ή ταν ψηλός 
καί νεαρός. . .

-Κ α ί  τί μ’ αύτό; Κυκλοφορούν χι
λιάδες ψηλοί νεαροί, είπε ό Σόνυ κοροϊ
δευτικά.

—Ή ταν άσυνήθιστα λεπτός. . . σχεδόν 
κοκκαλιάρης. . . μέ φρύδια ξανθά καί 
ξανθά μαλλιά, λίγο μακρυά. . . κι’ άκόμα 
είχε πολύ βαθειά γαλάζια μάτια. . . Φο
ρούσε ένα πέτσινο καφέ σακκάκι πάνω άπ 
ένα γαλάζιο σπόρ πουκάμισο, μέ κοντά 
μανίκια. . . Τό ξέρω, γιατί όταν γύρισε 
καί με σημάδεψε μέ τό περίστροφο, τό

δεξί μανίκι γλύστρησε λίγο πίσω καί 
φάνηκε γυμνός ό καρπός τού χεριού του.
Εκεί πάνω διέκρινα ένα τατουάζ. Τρία 

γραμματα. Εμοιαζαν μέ Σ ίσως όμως νά 
ήταν καί Γ. . .

Σόνυ Σράμπτρι. . . σκέφτηκε ό νεαρός. 
Τι καλα πού είχε καθαρό ποινικό μητρώο ! 
Μέ τήν περιγραφή τής γρηας, θά τόν 
είχαν μαγκώσει στό λεπτό.

—Προσέξατε τίποτα άλλο;
—Ναί, ένα δυο μικροπράγματα. Οί 

έφημερίδες τά δημοσίεψαν μέ λεπτομέ
ρειες. Ή  δική σας εφημερίδα ό «Ταχυ
δρόμος» είχε μάλιστα καί τό σκίτσο τού 
δολοφόνου. 'Ωστόσο εκείνο πού μοΰ έρχε
ται καθαρά στό μυαλό είναι ό άστυνομικός 
Χάρτ. Μπήκε άπό τήν πόρτα σφυρίζοντας 
έναν εύθυμο σκοπό. . . καί έπειτα έρριξε 
μιά ματιά καί. . .

«Ναί, έτσι, έγινε», συλλογίσθηκε ό 
Σονυ. Αυτός ό ήλίθιος άστυνομικός τοϋ 
τάκανε θάλασσα. ’Έβγαλε άμέσως τό 
περίστροφο. ’Έ , τότε, τί σοϋ άπομένει νά 
κάνης; Απλώνεις καί έσύ τό δικό σου 
καί ρίχνεις ώς -τήν τελευταία σφαίρα. . .

Άψοκέφαλος ό μάγκας. . .
—Καί τώρα είναι νεκρός, συμπλήρωσε 

ή κυρία Ράτλ.
- Κ ι ’ έσεΐς είσθε τυφλή, είπε ό Σόνυ 

καί έβγαλε άπό τό σακκάκι του, πού τοχε 
βάψει μαύρο, ένα μικρό σουγιαδάκι.

—Κι’ ό δολοφόνος είναι άκόμα ελεύθερος 
συνέχισε ή γρηά καί τά μάτια της φάνηκε 
νά στυλώθηκαν επάνω του.

—Ναί, αύτό, είναι άλήθεια, συμφώνησε ό 
Σόνυ καί τράβηξε έξω τήν επίπεδη πλα
τεία πλευρά τοϋ μαχαιριού. ΤΤΙταν κο
φτερή σάν ξυράφι.

Πατώντας στίς μύτες τών ποδιών 
πλησίασε τήν κυρία Βάν Ράτλ. Τοϋ φάνη
κε ότι καρασκόπευε μέ στωϊκή ύποταγή 
κάθε του κίνηση πίσω άπό τά χοντρά μαϋ-

ΕΝΑ ΕΠΙΖΗΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ενας πρώην μαθητής του μεγάλου ζωγράφου καί γλύπτη τής ’Αναγεννή
σεως Μιχαήλ Αγγέλου είχε τήν έξης συνήθεια. Έφτιαχνε τά έργα του 
κλειδώνοντας τήν πόρτα του έργαστηρίου του καί μήν άφήνοντας νά τά 
δή κανείς πριν τελειώσουν. Κατόπιν, ικανοποιημένος πάντα, καλοϋσε 
όλους τούς γνωστούς του νά έπισκεφθοΰν τό έργαστήριό του καί νά δουν τό 
έργο πού, είχε τελειώσει.

Κάποτε, λοιπόν, κάλεσε καί τόν Μιχαήλ “Αγγελο σέ μιά τέτοια περίπτωσι 
Κι’ ό δάσκαλός του τού είπε :

—Δέν έγκρίνω καθόλου τό σύστημα πού άκολουθεϊς. Παρουσιάζεις τούα 
πίνακές σου άκριβώς όταν θά έπρεπε νά τούς κρύβης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ

Ο διάσημος Γάλλος θεατρικός συγγραφεύς Ζώρζ Φεϋντώ (1862—1921) 
συνάντησε μιά μέρα σ’ ένα βιβλιοπωλείο κάποιον νεαρό γνωστό του.

Ό  νέος άγόραζε έκείνη τή στιγμή ένα βιβλίο. Ό  Φεύντώ έρριξε μιά ματιά 
στό έξώφυλλο τού βιβλίου κι’ είδε ότι είχε τόν τίτλο : «Πώς θά πλουτή.
σετε γρήγορα».

Σέ συμβουλεύω, φίλε μου, είπε τότε ό συγγραφεύς στόν νέο, ν’ άγοράσης 
κι’ άλλο ένα βιβλίο έξ ίσου άπαραίτητο.

— Ποιό ; ρώτησε έκεΐνος.
—Τόν ποινικό Κώδικα, ήταν ή άπάντησις τοϋ Φευντού.
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ρα γυαλιά. 'Όταν βρέθηκε δυο σπιθαμές 
μακρυα της, σήκωσε τό μαχαίρι καί σχη
μάτισε τρεις γρήγορους κύκλους στο 
πρόσωπό της και στο λαιμό. 'Η  κυρία 
Ράτλ έμεινε άπαθής. Οΰτε ένας μϋς της 
δεν κινήθηκε. ’Εξακολουθούσε νά κυττά 
μπροστά τήν πέτσινη ζώνη τοϋ παντα- 
λανιοΰ του.

Έ , λοιπόν, τώρα πιά βεβαιώθηκε. Ή  
κυρία Βάν Ράτλ ήταν θεότυφλη. Έκανε 
δυό βήματα πίσω.

—Φοβάμαι δτι δεν σάς βοήθησα πολύ___
δλα αύτά θά τά διαβάσατε στις εφημερίδες, 
τοϋ είπε.
-  Αντίθετα, μοϋ δώσατε δ,τι ζητούσα. 
Πλησίασε τό μάρμαρο τοϋ τζακιοΰ καί 
αθόρυβα έρριξε στήν τσέπη του τά χρήμα
τα και το ρολόι. Σάς είμαι υποχρεωμένος.

Παρακαλώ. . . .  είσθε πάντα εύπρόσδε- 
κτος, κύριε Γκρόβερ.
—ΛΙήν ένοχλήσθε, θά βρω μόνος μου τό 
δρόμο.

Περπάτησε αρκετα ωσπου νά βρή τον 
ήσυχο^ δρόμο, όπου είχε άφήσει τό άμάξι 
του.  ̂Καθώς γλύστρησε πίσω άπό τό τιμό
νι, ένας εκνευρισμός, μιάν άνησυχία γεν
νήθηκε μέσα του. Έ χω σ ε τό χέρι στήν 
τσέπη για να παρη ένα τσιγάρο καί τό χέρι

του ψηλάφισε την κάρτα τοϋ Γκρόβερ. 
Μηχανικά, την έσυρε έξω καί στο άμυδρό 
φώς^τοΰ τσιγάρου τήν έξέτασε προσεκτι
κά, ενώ άργά κατακάθιζε μέσα του αυτό, 
πού άσυναίσθητα τον ένοχλοΰσε.

Η καρτα είχε το ονομα τοϋ δημοσιο
γράφου, τον άριθμό 16 άπό κάτω καί δίπλα 
μιά φωτογραφία του. Στό κάτω μέρος, μέ 
μεγαλα μαύρα κεφαλαία γράμματα, φιγου- 
ράριζε το όνομα της εφημερίδας πού άνήκε: 
« Ο Ταχυδρόμος».

Έ να  κύμα πανικού τόν έπνιξε. 'Ο ίδιος 
τρόμος που ένοιωσε όταν μπήκε 
στην Τραπεζα εδώ και έξη εβδομάδες, κα
θώς στό μυαλό του έσκασαν σάν βόμβα τά 
λόγια τής κυρίας Βάν Ράτλ.

'  “Οι εφημερίδες τά δημοσίεψαν.. . .  ή δι
κή σας έφημερίδα ό «Ταχυδρόμος» είχε 
μάλιστα και το σκίτσο του δολοφόνου, 
ή έφημερίδα σας».

Τρομερό ! Τό θυμόταν καλά. Αύτός δέν 
είχε αναφέρει ούτε μιά φορά ποιά έφημερί- 
δα^δήθεν άντιπροσώπευε. Τής είχε άπλώς 
πει, ότι ήταν δημοσιογράφος μέ τό όνομα 
Νταιηβ Γκρόβερ καί τής είχε δείξει τήν 
κάρτα, θέλοντας νά τήν πείση για τήν ταυ
τότητά του, μιας καί τό μόνο πού επιθυ
μούσε ήταν να βεβαιωθή, αν ή γρηά ήταν 
τυφλή, κι’ άν όσα γράφονταν στις έφημερί-

δες ήταν πραγματικά. Καί νά, πού αύτή ή 
συχαμερή γρηά, είχε διαβάσει τήν κάρτα ! 
Αυτό ήταν ! Την είχε διαβάσει, παρότι εί
χε προσποιηθή τό άντίθετο.

Τού είχε παίξει ένα σατανικό παιχνίδι. 
Τοϋ τήν είχε φέρει γιά καλά !

, Πετάχτηκε σάν άστραπή έξω άπό τό 
αυτοκίνητο. Έ πρεπε νά τήν προλάβη, πριν 
κάνη εκείνη το πρώτο βήμα. "Αρχισε νά 
τρέχη σάν κυνηγημένος στόνάνηφορικό δρό
μο, όπου βρισκόταν τό σπίτι. "Οταν έφτασε 

άπο τά κάγκελα του κήπου κάθε εισ
πνοή άπό τόν παγερό άέρα τού έκαιγε σάν 
φωτιά τά σωθικά.

Δρασκέλισε τα σκαλιά καί χτύπησε σάν 
τρελλός την πόρτα. Το φως πάνω άπό τό
κεφάλι του, άναψε άμέσως. Καί ύστερα___
ολα τα φώτα τού σπιτιού άναψαν, τό ένα 
πίσω απο τό άλλο, ρίχνοντας μεγάλα, τε
τράγωνα φωτεινά σχήματα πάνω στό γκρί
ζο χιόνι.

Ο Σονυ, σάν μανιακός, έπεσε ολόκλη
ρος πάνω στήν πόρτα καί τήν χτυπούσε 
δυνατά μέ τις γροθιές του, λές καί ήθελε 
νά τήν γκρεμίση.

Τότε ακριβώς άκουσε τις σειρήνες τού 
περιπολικού τής άστυνομίας. Καί όχι μιά, 
άλλά δυό καί τρεις μαζί.

X  ρ ο ν ο γ ρ ά φ η μ α

Ούδέν καινόν
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  

Γ υ μ ν α σ ι ά ρ χ ο υ

Θυμάμαι κάποτε, σέ μιά οικογενειακή συγκέντρωσι πού 
μου είχαν θέσει τό άκόλουθο αίνιγμα: «Ποιά είν’ ή πόλις ή 
παλιά μέ τό καινούριο τ όνομα». Κι’ έπειδή άργοϋσα κάπως 
να βρώ τή λύσι, μέ πρόλαβε ένας ξάδερφός μου — καλή του 
ωΡ_α καί τήν ξεφούρνισε, μέ τέτοιο στόμφο, μάλιστα, θαρ
ρείς κι άνή /γε\λε τήν ανακάλυψι τού .. . . άεικινήτου

—Είναι ή Ν ε ά π ο λ ι ς :
, Τό περιστατικό αύτό μοϋ τό θυμίζει πολύ συχνά ή μανία 

που έκδηλώνουνοί άνθρωποι άνέκαθεν γιά ό,τι δήποτε φέρει 
τη γοητευτική όνομασία νέο ή, έπί τό ξενικώτερον, μοντέρνο. 
Κι οσο γιά τή Νεάπολι, ύπάρχει τό δικαιολογητικό πώς τ’ 
ονομα της, μιά καί τής δόθηκε στή θέσι τού άρχαίου, Παρθε- 
νοπη, το κράτησε τελικά γιά. . . στολίδι. Τό ίδιο τάχα δέν 
παρατηρεΐται σήμερα μέ μερικές νεάζουσες «παρθενόπες», 
που άνεχονται νά τις προσφωνούν μέ τά παλιά μωρουδίστικα 
ονόματα «μπέμπα» ή «μπουμπού», ένώ ένδέχεται νά έχουν, 
οισέγγονα.

Μά . . . είπαμε. Τό καινούριο άσκοΰσε άνέκαθεν μιά τρο
μερή γοητεία, αύτή τή γοητεία πού άνάγκασε κάποτε τό Φάουστ 
νά πουλήση τήν ίδια τήν ψυχή του στό διάβολο. Μέ τή δια
φορά πώς αύτός τούλάχιστον τό έκανε στήν προσπάθεια νά 
ξαναγίνη νέος, κΓ όχι ν ά .. . νεάζη άπλώς.

Οί νεώτεροι «Φάουστ» όμως έκστασιάζονται στό άκουσμα 
καί μόνοτοΰ νέου, άμελώντας άν αυτό πού τούς παρουσιάζεται 
γιά νέο, έχει προ πολλοΰ παλιώσει. Καί τήν τάσι αύτή γνωρί
ζοντας καλύτερα από κάθε άλλον οί παντός είδους κατεργα- 
ραΐοι, έπωφελοΰνται παντοιοτρόπως εις βάρος τών άφελών. 
Γιατί — πρέπει νά τό όμολογήσωμεν—στό σημείο αύτό οί 
πιό πολλοί άπό μάς πέφτουμε κατ’ έπανάληψιν θύματα. Στή 
λαχτάρα μας νά γνωρίσουμε νέα συστήματα, νέες μεθόδους, 
νέους τρόπους ζωής, πιό σωστούς καί πιό έξελιγμένους υπο
τίθεται, δεχόμαστε ανεξέλεγκτα σχεδόν τις οίεσδήποτε έπαγ- 
γελιες τών συνανθρώπων μας, καί τήν . . . παθαίνουμε.

Ανανέωσι προγράμματος καί μεθόδων διδασκαλίας ύπό- 
σχεται στούς υποψηφίους Διευθυντής φροντηστηρίου. ΚΓ 
άποκαλυπτεται πώς τό πρόγραμμά του έφαρμόζεται άπ’ τόν 
καιρό τού . . . Όθωνος.

Σάς συνιστοΰν γιά πρόσληψι ένα νέον ’Επιστήμονα. Καί 
το μονο νεο πού έχει νά έπιδείξη ό άνθρωπος είναι τό. . πτυ- 
χίον του.

. Καί- νά μή μακρυγοροΰμε, μπορούμε τελικά νά συμπε- 
ρανουμε πως οί έννοιες τού παλιού καί τοϋ νέου συγχέονται 
τοσο στή ζωή μας, πού είν’ άδύνατο σχεδόν νά βγάλης άκρη, 
άν μαλιστα σκεφθή κανείς ότι καί τό γνωστό μας χημικό στοι- 
χεΐο NEON, είναι τόσο. . . παλιό, όσο κι’ ό κόσμος στον 
όποιο ζοϋμε.

Τις παραπάνω σκέψεις μου έξομολογούμην χθές μέ κά
ποια δυσφορία στό φίλο καί συνάδελφό μου Βρασίδα, στήν 
κρισι του όποιου είχα ιδιαιτέρους λόγους νά βασίζωμαι.

—Μήν άπορεϊς καί μή παραξενεύεσαι, μοΰ είπε έκεϊνος 
καλόκαρδα. Είναι φυσικόν νά ζητούμε στή ζωή μας τό νέο, 
μια που κΓ ή ίδια άποτελεϊ μιά διαρκή άνανέωσι. Ή  παροιμία 
των προγονών μας πού λέει πώς «ούδέν καινόν ύπό τόν ήλιον» 
μη σε προβληματίζη. Σημαίνει άπλώς πώς οίαδήποτε νέα γνώ- 
σις μας στηρίζεται άνέκαθεν στήν πείρα καί τις γνώσεις τών 
παλαιοτερων, πού άποτελοϋν τά άπειράριθμα πετραδάκια στό 
τεράστιο οικοδόμημα τής σύγχρονης κοινωνίας, ’Εκείνο πού 
αγνοούν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άκριβώς τό πού θά 
πρεπει οι άνθρωποι νά άναζητήσουν τό νέο. Πού, φυσικά, δέν 
θα το βρουν ποτέ στις άστοχες καί άνεδαφικές διακηρύξεις 
και τα κούφια συνήθως λόγια τών άνθρώπων άλλά στις ίδιες 
τις ψυχικές καί πνευματικές μας δυνάμεις.

_Η ανανέωση, φίλε μου, άρχίζει άπ’ τόν έαυτό μας πρώ- 
τα, μοΰ είπε. Ξεκαθάρισε μέσα σου τί θέλεις, άναζήτησέ το 
με ειλικρίνεια καί θάρρος, άφοϋ πρώτα άπαλλαγής άπό τά 
ζιζάνιά τής κακίας, τής ιδιοτέλειας καί τής κουτοπονηριάς 
Και τότε θά άναγνωρίσης τό νέο, στήν πιό ιδανική καί έξε- 
λιγμενη μορφή του.

—Νά μιά ιδέα, πραγματικά καινούργια, ’Αναφώνησα 
χαρούμενος.

Περιέργως έκεϊνος κούνησε μελαγχολικά τό κεφάλι.
—Δυστυχώς καί σ’ αύτό μέ πρόλαβε κάποιος άλλος, σο- 

φώτερος μου, έδώ καί 2.000 χρόνια περίπου. Ό  ’Απόστολος 
Παύλος στην προς Ρωμαίους έπιστολήν του.

—Καί τί είπε σχετικώς ό Παύλος;
, Είπε τό περίφημο.* «άδελφοί, έν καινότητι ζωής περιπα

τήσουμε ν».
—Δηλαδή;

Δηλαδή, πώς πρέπει νά βαδίζωμε σύμφωνα μέ τή νέα 
ζωή πού χάραξε ό άρχηγός τής πίστεώς μας.
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1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝ 

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΩ

Διά τούς σήμερον ύπηρετοϋντας 
εις τήν Χωροφυλακήν, δύο είναι 
αί συνηθέστεραι περιπτώσεις καθ’ 
ας ό χρόνος υπηρεσίας αύτών, 
ό διανυθεϊς εις ώρισμένας περιοχάς 
ή 'Υπηρεσίας, λογίζεται ηύξημέ- 
νος εις τό διπλάσιον. Ή πρώτη 
περίπτωσις, άναφέρεται είς τόν 
χρόνον ύπηρεσίας όστις, κατά βε- 
βαίωσιν τής Δ]νσεως Στρατολογίας 
]Α.Χ., διηνύθη είς τήν Ζώνην των 
’Επιχειρήσεων, κατά τόν αγώνα 
κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών, 
ώς δέ είναι γνωστόν, ή περίπτωσις 
αΰτη περιλαμβάνει τήν χρονικήν 
περίοδον άπό 1-4-1946 μέχρι 31 -1 Ο
Ι 949. Ή δευτέρα περίπτωσις, άνα- 
φέρεται εις τόν, μέχρι πέντε (5) 
έτών, χρόνον υπηρεσίας τόν διανυ- 
θέντα ή διανυθησόμενον είς Ύπη
ρεσίας Τάξεως (μαχίμους) κατά τήν 
χρονικήν περίοδον άπό 1-11-1949 
μέχρι τής 1-11-1979, ύπό των, κατά 
τήν 1-11-1974, μονίμων έν ένεργεία 
άνδρών τοΰ Σώματος. Πρόκειται 
περί τοΰ Ν.Δ. 142] 1974, ούτινος 
ή ισχύς άρχεται άπό τής ήμερομη- 
νίας ταύτης (1-11-1974), μή έκτει- 
νομένη καί είς τούς άνδρας τής 
Χωροφυλακής οϊτινες άπεμακρύν- 
θησαν τοΰ Σώματος ένωρίτερον, 
ήτοι μέχρι τής 31-10-1974. Ένταΰ- 
θα, δέον νά διευκρινισθή ότι ή 
κατάστασις τής ένεργείας τοΰ στρα- 
τιωτικοΰ τής Χωροφυλακής πλήν 
τής περιπτώσεως τής καταλήψεως 
ύπό τοΰ ορίου ήλικίας, έξικνεΐται 
μέχρι τής έκπνοής ένός 15νθημέρου 
άπό τής ήμερομηνίας ην φέρει τό 
Φ.Ε.Κ. είς ό έδημοσιεύθη ή, περί 
άπομακρύνσεως, σχετική διοικη
τική πραξις (άπόφασις ή Διάταγμα) 
καί κατά συνέπειαν, ό χρόνος των 
τριμήνων άποδοχών, όστις άρχεται 
άπό τής έκπνοής τοΰ 15νθημέρου 
τούτου, δέν άποτελεΐ τοιοΰτον ένερ
γείας. Διά τήν συμπλήρωσιν τοΰ 
άνωτέρω, μέχρι πέντε (5) έτών, 
χρόνου ύπηρεσίας, άπαιτεΐται πρα
γματική άσκησις καθηκόντων είς 
τάς άκολούθους Ύπηρεσίας Χωρο
φυλακής: α) Είς ’Αστυνομικά Τμή
ματα καί τάς έξ αύτών έξαρτωμένας 
Ύπηρεσίας. β) Είς Σταθμούς Χω
ροφυλακής. γ) Είς Ύποδ]σεις Χω
ροφυλακής καί τάς έξ αυτών έξαρ
τωμένας Ύπηρεσίας, δ) Είς τάς 
Ύπηρεσίας ’Αμέσου Έπεμβάσεως

Υ Π Η ΡΕΣ ΙΑ Κ Α  ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΑΙ-
ΣΥΝΤΑΞΙΟΒΟΤΙΚΑΙ
Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
ΑΝΑΡΟΝ
ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Η Λ ΙΑ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Υ π ομ οιρ ά ρ χου

Είς τήν παρούσαν δ ιατριβή ν, έκτίθενται συνταξιοδοτικαί τινές  
■περιπτώσεις, α ίτινες ανεφ ύη σαν έκ π ροσφ άτω ν Ν ομοθετημάτω ν  
καί αί οποΐαι προεκάλεσαν π λείστας δσας άμ φ ισβη τή σεις κ .λ , π . 
Ο ύ τω ς, έπ εξη γούνται αί περιπτώ σεις τ ο ΰ , έν προσα υξή σει, λ ο γ ι-  
ζομ ένου χρόνου , ή τοιαύτη τής συνταξιοδοτήσεω ς τω ν έξερ χο μ έ-  
νω ν  λόγω  σω ματικής ή διανοητικής άνικανότητος μή όφ ειλομ ένη ζ  
είς τήν υπηρεσίαν καί ή συνταξιοδοτική έπίδρασις τής μ ισθολογι— 
κής έξομοιώ σεω ς τω ν Ά ν θ υ π α σ π ισ τ ώ ν .
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Χωροφυλακής, ε) Εις τά Μηχανο
κίνητα Τμήματα Χωροφυλακής, 
στ) Εις τάς Ύποδ]νσεις ’Ασφαλείας 
καί τάς εξ αυτών έξαρτωμένας 
Υπηρεσίας, ζ) Εις τάς Υπηρεσίας 
’Ασφαλείας Υψηλών Προσώπων, 
η) Εις τά Τμήματα ’Ασφαλείας καί 
τάς έξ αύτών έξαρτωμένας 'Υπηρε
σίας καί θ) Εις τάς Υπηρεσίας 
Τροχαίας (Ύποδ]νσεις, Τμήματα, 
Σταθμούς).

'Ως χρόνος πραγματικής ασκή- 
σεως καθηκόντων, τήν διαδικασίαν 
βεβαιώσεως τοΰ όποιου δύνανται νά 
πληροφορηθώσιν οι ένδιαφερόμε- 
νοι παρά τών 'Υπηρεσιών των, 
δέν θεωρείται ό τοιοϋτος καθ’ όν 
ούτοι διετέλεσαν εις κανονικήν 
άδειαν πέραν τοΰ μηνός κατ’ έτος 
καί εις άναρρωτικήν άδειαν ή 
νοσηλείαν (έν Θεραπευτήρια), οίκοι 
ή έλεύθερος υπηρεσίας), άθροιστι- 
κώς πέραν ενός εϊσέτι μηνός κατ’ 
έτος. Βεβαίως, δέν συνιστά χρόνον 
πραγματικής άσκήσεως καθηκόν
των καί ό χρόνος όστις δέν θεωρεί
ται ώς τοιοϋτος, κατά τάς ίσχυού- 
σας συνταξιοδοτικάς καί διοικη
τικός διατάξεις (παράνομος άπου- 
σία ή λιποταξία, έκτιθεΐσα δικα
στική ποινή, άργία, άγνοια, δια- 
διαθεσιμότης όφειλομένη εις άξιό- 
ποινον πραξιν ή πειθαρχικόν παρά
πτωμα δι’ ά έπηκολούθησεν έξοδος 
έκ τοΰ Σώματος ή μετάθεσις εις 
αργίαν δι άπολύσεως, δικαστική 
προφυλάκισις έάν δέν έπηκολού
θησεν άθώωσις ή άπαλλαγή κ.λ.π.). 
Δέν δύναται νά ύπολογισθή εις τό 
διπλάσιον, ό είρημένος χρόνος 
πραγματικής άσκήσεως καθηκόν
των, έκ μέρους τών έξερχομένων 
τοΰ Σώματος τή αιτήσει των, πρό 
τής συμπληρώσεως 25ετοΰς πρα
γματικής ύπηρεσίας. Δεδομένου ότι 
δέν άναφέρεται εις τόν Νόμον, 
ή ένδειξις 25ετοϋς πραγματικής 
σ υ ν τ α ξ ί μ ο υ  ύπηρεσίας, δέον 
νά θεωρηθή ότι άπαιτεΐται, οόχί 
άπλώς ύπηρεσία μείζων τών 241]2 
έτών, άλλά πλήρης 25ετής τοιαύτη. 
'Υπογραμμίζεται, ότι ή προσμέτρη- 
σις εις τό διπλάσιον χρόνον τής 
μιας τών περιπτώσσεων (Ζώνης 
Επιχειρήσεων), δέν άποκλείει τήν 

προσμέτρησιν καί τοΰ τοιούτου 
τής έτέρας (Υπηρεσιών Τάξεως), 
καθ’ όσον τό έν λόγψ Νομοθέτημα 
(Ν.Δ. 142] 1974), δέν κατήργησεν 
άλλά συνεπλήρωσε τάς, έπί τοΰ 
αντικειμένου τούτου, προγενεστέ- 
ρας συνταξιοδοτικάς διατάξεις. 
Πρός πληρεστέ ραν κατανόησιν, 
άναφέρεται τό ακόλουθον συγκε-

κριμένον παράδειγμα: Ένωμ]ρχης 
κέκτηται 26ετή πραγματικήν υπη
ρεσίαν έν τω Σώματι, όμηνον τοι- 
αύτην εις τήν Ζώνην τών ’Επιχει
ρήσεων καί 5ετή όμοίαν πραγμα
τικής άσκήσεως καθηκόντων εις 
τάς προαναφερθείσας Ύπηρεσίας 
Τάξεως. Άθροιζομένων τών χρο
νικών τούτων διαστημάτων, έξά- 
γεται συνολική πραγματική συντά
ξιμος ύπηρεσία 31 1]2 έτών ήτις, 
διά τούς Ανθ]στάς καί όπλίτας εις 
οϋς παρέχεται καί ή προσαύξησις 
τών 10]50, παρέχει πλήρη σύνταξιν 
(50]50). Ούτως, εις τόν έν λόγιο 
Ένωμ]ρχην, όστις προσμετρά εις 
τό διπλάσιον χρόνον 5 1]2 έτών 
έξ άμφοτέρων τών περιπτώσεων, 
θά άπονεμηθή σύνταξις άνερχο- 
μένη εις τό ποσόν τών δραχμών 
8.930 (τά ύψη τών συντάξεων, κατά 
βαθμούς, παρετέθησαν εις τήν δια
τριβήν ήτις έδημοσιεύθη εις τήν 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ, μηνός Νοεμβρίου 1974).

2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΙΣ ΠΑ- 
ΘΟΝΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

"Ετερον πρόσφατον Νομοθέτη
μα, είναι τό Ν.Δ. 208 τής 7-12-1974, 
όπερ άναφέρεται εις τήν συνταξιο- 
δότησιν τών παθόντων έν ύπηρε
σία. Διά τοΰ Νομοθετήματος τού
του, τροποποιούνται τά άρθρα 1 
παρ. 1, έδάφ. γ' καί 26 παρ. 1, 
έδάφ. δ' τοΰ Α.Ν. 1854]1951 καί 
ορίζεται ότι, διά τήν συνταξιοδό- 
τησιν τών έξερχομένων τής Ύπη
ρεσίας λόγω σωματικής ή διανοη
τικής άνικανότητος μή όφειλομέ- 
νης εις τήν υπηρεσίαν, άπαιτεΐται 
ή συμπλήρωσις ΙΟετοΰς τουλάχι
στον συνταξίμου ύπηρεσίας, αντί 
τής Ιόετοΰς τοιαύτης ήτις ώρίζετο 
εις τάς προαναφερθείσας διατάξεις. 
Κατά συνέπειαν, πάντες οί έξερ- 
χόμενοι τοΰ Σώματος διά τάς αί-

Τώρα τελευτα ία  τά κλειδιά  
έχου ν  κάποια μαγευτική σημα
σ ία . Τό νόημά τους μ εγα λώ νει  
καί διαστέλλετα ι γενικ ώ ς φ θ ά -

"Τ Α  Κ ΛΕ ΙΑ Ι Α , ,
λεπ τομ έρ ειες νομ ίζω  ό τ ι, γιά  
μας τούς Ε λλη νες αύτά πρέπει 
νά πάρουν κάποια σοβαρή θέση 
π λέον στή ζω ή μας .

Δ η λα δή  νά  γ ίν ο υ ν  κ ά τ ι . . . σάν ιδανικά!
Α υτό τό ισχυρίζομ αι γ ιά  π ολλούς λ ό γ ο υ ς . Κ υρίω ς διότι ά σ υ να ί-  

σθητα κρατώ π άντοτε μ αζί μου κλειδιά .
Δ έν έξετάζω  έάν είναι τού σ π ιτ ιο ύ , τού γ ρ α φ ε ίο υ , τού αυτοκί

νητου η του χρημ ατοκ ιβω τίου  , έάν υπ ά ρ χουν τά δύο τελευταία
Ε ίμαι ευχα ριστημ ένος πού έχω  κ λειδ ιά .
Χ ω ρίς νά  κ ομ πάζω  δείχνω  μέ αύτό τόν τρόπο σέ άλλους ότι μένω  

σ ε ,σ π ίτ ι, εργάζομαι σε γρα φ είο  , οπότε είμαι κ ά τ ι . "Οταν μ άλιστα  έχω  
και αυτοκίνητο γίνομ α ι φ τερω τός άπό Ενδόμυχη χαρά .

Μέ π ολλ ές  ιδέες καί σκέψ εις λοιπ όν κρατούμε δλοι κλειδιά  στά  
χ έρ ια . Π οτέ σαν κ ο μ π ο λ ό γ ι, πότε γιά  μιά μικρή έπίδειξη καί σπάνια  
απο αμ η χα νία  .

, τ ζ)ν α μ η χ α ν ία  δέν γ ίν ε τ α ι  λό γο ς  . Φ α ινό μ α σ τε  άπό  τή ν  σ υ ν ο -  
φ ρ υ ω σ η  απο  το σ υ ν εχ ές  ά ράδιασμα  τοΰ  μ π ρελό κ  κ α ί  τόσες άλ λ ες  γ ν ω 
σ τές  κ ινή σε ις  .

Α,ύτή ή περίπτω ση κ α λύπτει τόν κοινό τ ο μ έα . Ή  άλλη οψη πού  
tE>ctvT4“ SeL στον προοδευτικό . . . τομέα π ώ ς ά ν τ ιμ ετ ω π ίζε τ α ι;
„ Μ ελαγχολικές^ σκέψ εις μέ πολιορκούν σάν μ ικροαστό, γ ια τί 
οπού και να βρεθώ , β λέπ ω  γιαλιστερά  κλειδιά νά  είναι κ ρ εμ α σ μ ένα .
, Σ αστισμένος απομακρύνω  τά βλέμ μ ατά  μου άπό τά όμορφ α αύτά  
α ν τ ικ είμ ενα , χω ρ ίς  νά  βρίσκω τήν α ίτ ια .

Τόση είναι ή σ ύγχυσ ή  μου , πού όταν β λ έπ ω  άλυσίδα σέ κάποιον  
και θέλω  να έρω τήσω  τί ώρα είναι τό ά π οφ εύ γω  . Φ οβούμαι μήπω ς  
α ντί γ ια  ω ρολόγι άντικρύσω  κλειδιά .
, Λ ,Τό μαρτύριό μου αύξάνεται στό σ π ίτ ι , πού βλέπ ω  τά δικά μ ο υ . 
Α μέσω ς κ αταλαβα ίνω  τήν δ ιαφ ορά . Α ύτά δέν έχο υ ν  καμμιά σ π ου -  

οαιοτητα . Δ εν κρύβουν π ολύτιμ α  π ρ ά γμ α τα .
- ° σον είμαι υπ οχρ εω μ ένος νά τά π ρ ο σ έ χ ω , δημιουρ

γ ο ύ ν  το αίσθημα τής κατω τερότητος . r
ε , μάλιστα  κάποιος άδιάκριτος κάνει συζήτηση γ ιά  τά κ λει
δ ιά , τότε ίλ ιγγος  με κ υρ ια ρ χεί. Νά πάρη ή εύχή  , γνω ρ ίζει άραγε ότι 
π ά σ χω  απο κ λειδοφ οβ ία  καί διασκεδάζει μ αζί μου ;

° ί  φ ίλ ο ι μου πού άκουσαν τήν έξομολόγηση ’ γέλασαν γ ιά  μιά 
στιγμή . . . Μετά μ ελα γχόλη σ α ν .

. . ."Ενας βρήκε τήν αιτία!
Φ τω χέ μου δέν έχε ις  άνθρώ πινα κλειδιά για τό  είσαι φ οβ ισ μ ένος!
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τίας ταύτας, μετά συμπλήρωσιν 
ΙΟετοϋς τουλάχιστον πραγματικής 
συνταξίμου υπηρεσίας, δέον δπως 
ύποβάλωσιν κανονικώς τά συντα- 
ξιοδοτικά αυτών δικαιολογητικά,' 
διά τήν απονομήν αύτοϊς συντά
ξεως βάσει των τοιούτων συντα
ξίμων ετών 'Υπηρεσίας των. Βε
βαίως, ούδέν κωλύει τούς ενδια
φερομένους νά αίτήσωσιν απ’ αρ
χής ή μεταγενεστέρως τήν ενέρ
γειαν τής διαδικασίας τοΰ άρθρου 
51 τοΰ Α.Ν. 1854] 1951, ήτοι τήν 
ένέργειαν συνταξιοδοτικής άνα- 
κρίσεως έφ’ δσον φρονούν δτι τό 
τραύμα ή ή πάθησίς των προήλθον 
προδήλως καί άναμφισβητήτως έξ 
αιτίας τής υπηρεσίας. Διά τήν τε- 
λευταίαν περίπτωσιν, υπενθυμίζε
ται δτι διά νά κριθή ούτως ή πά- 
θησις ή τό τραύμα, δέον νά συν- 
τρέχουσιν αί ακόλουθοι προϋπο
θέσεις: α) Ό  παθών, νά έπαθεν έν 
υπηρεσία, ήτοι καθ’ δσον χρόνον 
ύπηρέτει εις τό Σώμα, περιλαμβα- 
νομένου εις τούτον τοΰ χρόνου 
οίασδήποτε άδειας καί τοΰ τοιού- 
του δστις απαιτείται διά τήν επι
στροφήν εις τήν έστίαν του, μετά 
τήν άπόλυσίν του εκ τοΰ Σώματος, 
β) ό παθών, νά διετέλει έν διατετα
γμένη υπηρεσία, ήτοι νά έπαθε 
καθ’ δν χρόνον έξετέλει συγκεκρι- 
μένην υπηρεσίαν, προβλεπομένην 
υπό τών κειμένων νόμων καί κα
νονισμών, ώς καί τών διαταγών 
τών προϊσταμένων κλιμακίων, γ) ό 
παθών, νά έπαθεν ένεκεν τής ύπη- 
ρειίας, ήτοι τό ατύχημά του νά 
τελή εις άμεσον σχέσιν πρός τήν 
έκτελουμένην υπηρεσίαν, δηλονό
τι νά μή διαπιστοΰται ή συνδρομή 
βαρέος πταίσματος τοΰ ίδιου καί 
ή έκτέλεσις τής υπηρεσίας νά 
άποτελή τήν άποκλειστικήν άφορ- 
μήν προκλήσεως τοΰ άτυχήματος, 
μή άρκούσης τής άπλής συμβολής 
αυτής είς'τήν έπιδείνωσιν ή έκδή- 
λωσιν μιας παθήσεως καί δ) τό 
καθορισθησόμενον ΰπό τής Α.Σ. 
Υ.Ε. ποσοστόν άνικανότητος, νά 
είναι 25% καί άνω. Εις τήν πρώ- 
την περίπτωσιν, ή σύνταξις συνί- 
σταται εις τόσα πεντηκοστά τοΰ 
συνταξίμου μισθοΰ δσα τά έτη 
τής ΰπερδεκαετοΰς συνταξίμου υ
πηρεσίας καί εις τήν δευτέραν, 
ώς έχει έκτεθή παλαιότερον, εις 
τό ποσόν δπερ προκύπτει έκ τοΰ 
πολλαπλασιασμού τοΰ ποσοστοΰ 
άνικανότητος έπί τόν συντάξιμον 
μισθόν (άθροισμα Β.Μ.+εύδόκι- 
μον +πολυετία Χ80 =  συντάξιμος 
μισθός, πολαπλασιαζόμενος έπί τό

ποσοστόν άνικανότητος). Βεβαίως, 
εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, 
σύν τη συντάξει παρέχεται καί τό 
έκάστοτε καθοριζόμενον ποσόν τοΰ 
προσωπικού καί άμεταβιβάστου επι
δόματος νόσου (τό ήμισυ εις τήν 
πρώτην περίπτωσιν καί ολόκλη
ρον εις τήν δευτέραν).

Τό προαναφερθέν δικαίωμα, ήτοι 
τό τοιοΰτον δπως αίτήσωσι τήν 
συνταξιοδότησίν των βάσει τής 
ΙΟετοϋς πραγματικής συνταξίμου 
ΰπηρεσίας των, έχουσι καί οί έξελ- 
θόντες τοΰ Σώματος, πρό τής ισχύ
ος τοΰ Νομοθετήματος τούτου

"Ο λοι γνωρίζουν τόν κοητνό ά π ό  τον 
όπο ιο  γίνονται τά  π ο ύρ α  καί τά  τ σ ι
γ ά ρ α  π ο ύ  καπνίζει τόσ ος κόσμος. Πολ
λοί επ ίσ η ς  γνωρίζουν δτι ό κοτπνός ε ί
ναι οστό τ ις  σηιμαντικώτερες π η γ έ ς  εσό
δων γ ια  τη χώ ρα μας, δεδομένου δτι τά  
καπνά  καλλιεργούνται σε εϋρεΐα έκτα 
ση στην ‘Ελλάδα. Λ ίγο ι, όμως, πολύ  
λ ίγο ι, είναι εκείνοι π ο ύ  γνωρίζουν π ώ ς 
καί ά π ό  π ο υ  ξεκίνησε καί ξαπλώθηκε 
τό  φυτό αυτό σ ’ δλο τόν κόσμο. Πρά
γμ α τ ι ή Ιστορία  τού καπνού είναι έκ- 
πληικτική. Δ ια β ά σ τε  την:

Μ ετά τήν ανακάλυψη τή ς ’Αμερικής, 
οί σύντροφοι τού Χ ριστόφορου Κολόμ- 
6ου, δταν γύρισ αν στην Ι σ π α ν ία ,  διη- 
γήθηικαν α ύτά  π ο ύ  είχαν δή σ τά  νέα 
μέρη π ο ύ  είχαν π ά ε ι. Καί μεταξύ τών 
άλλων διηγήθηικαν π ώ ς εΐδαν άγριους* 
’ Ινδιάνους νά κάθωνται γύρω  ά π ό  μ εγά 
λες φωτιές καί νά ρουφάνε καπνό μέ 
κ άτι μ εγάλες π ίπ ε ς  ά π ό  ένα καιάμενο 
παράξενο  φυτό π ο ύ  τδλεγα ν  «ταμπάιο>, 
π ισ τεύο ντα ς π ώ ς τό  φυτό αυτό είχε τη 
μαγική  ιδ ιότητα  νά θεραπεύη π λη γές , 
α ρρώ σ τιες, νά φέρνη ανακούφιση καί 
νά... διώχνη τά  κακά πνεύμα τα .

Οί δ ιηγήσ εις αυτές γ ιά  τό παράξενο  
αΰτό φυτό έφτασαν καί σ τ ’ α υτιά  τοΰ 
β α σ ιλ ιά  τή ς ‘ Ισ π αν ία ς, Φ ιλ ίππου  Β '.  
Μ εγάλος καϊ ένδοξος β α σ ιλ ιά ς αυτός, 
α ρχη γό ς τής τότε ένδοξης ισπανικής 
α ρμ άδα ς, ήταν δυνατόν ν’ άφήση τά  
π ρ ω τεία  σ ’ άλλον; Τό 1559, λοιπόν, 
όργάνω σε μ ιό  α ποσ τολή  μέ α ρχη γό  τόν 
Χερναντέθ ντέ Τολέδο μέ σ κοπ ό  νά φέρη 
τόν καπνό στήν ‘ Ισ παν ία , π ρ ά γ μ α  πού  
έγινε.

Σ τ ά  χρόνια α υτά  β α σ ίλ ισ σ α  τής 
Γ αλλ ίας ήταν ή Α ικατερίνη τών Μεδί- 
κων καί πρεσβευτή ς της σ την  Πορτο
γ α λ ία  ήταν ό σ υγραφ έας καί δ ιπ λω μ ά 
της ’ Ιωάννης Νιικό. ‘Ο Νικά λο ιπόν γ ιά  
νά φανή ά ρεστός στή βα σ ίλ ισ σ α , τή ς 
έστειλε γ ιά  δώρο λ ίγ α  φύλλα καπνού, 
πού  είχαν φέρει άττό τ ίς  Π ορτογαλικές 
α πο ικ ίες . Ή  Α ικατερίνη τών Μεδίκων 
ένθουσιάστηκε ά π ό  τό  δώρο καί τό  διέ-

(Ν.Δ. 208J74), δυνάμενοι νά όπο- 
βάλωσι τά σχετικά δικαιολογη- 
τικά των έντός 2ετοΰς προθεσμίας, 
τούτέστιν μέχρι τής 6-12-1976. ’Εάν 
οί τελευταίοι, έδικαιώθησαν τοΰ, 
έκ τοΰ συνταξιοδοτικοΰ Κώδικος, 
προβλεπομένου έφ’ άπαξ χρημα
τικού βοηθήματος τοϋτο, άνερχό- 
μενον εις τό ποσόν δπερ προκύπτει 
έκ τοΰ πολλαπλασιασμού τών έτών 
πραγματικής ΰπηρεσίας, έπί τό 
άθροισμα τών συνταξίμων αποδο
χών αϊτινες κατεβάλλοντο κατά 
τήν 7-12-1974 εις τούς όμοιοβά- 
θμους τοΰ έξελθόντος, θά παρα-

δωσε σ ’ δλη τή Γαλλία . ‘Ο καπνός τό 
τε  ονομάστηκε «χόρτο τή ς  βα σ ίλ ισ σ α ς»  
καί π ιο  ύστερα  «νικοτιανή» ά π ό  τό  Ο 

νομα τού Νικό, ά π ’ δπου καί ή ονο
μ α σ ία  «νικοτίνη».

Σ έ  λ ίγ α  χρόνια  ολόκληρη ή Ευρώ
πη κάπνιζε μέ πά θο ς . Π ίπες, πούρα, 
κομμένος καπνός, ναργιλέδες, τσ ιμ π ο ύ 
κια έδιναν κι έπαιρναν. Οί σ τρ α τιώ τες 
δέν π ή γα ινα ν  στον π όλεμ ο  άν δέν τούς 
έδιναν καπνό. ’Ακόμη καί οί γυναίκες 
κάπνιζαν μέ τό  δικό τους τρ ό π ο : έ π α ιρ 
ναν μιά  π ρ έζα  καπνού, τήν έφερναν στή 
μύτη τους καί μύρ ιζαν....! Ή  καινούρ
γ ια  όμω ς μό|5α ά ρχ ισ ε  ν ά  ξεσηκώνη 
τήν άντίδραση τή ς ’Εκκλησίας καί τών 
ηθικολόγων π ο ύ  κήρυξαν π ρ α γμ α τ ικ ό  
πόλεμ ο  έναντίον τού κ απ ν ίσ μ α το ς , π ο ύ  
τελ  ικά άπαγορεύτηικε καί χ α ρ α κ τη ρ ί
στηκε σάν «διαφθορά» καί «έκλυση». 
Στήν ’Α γ γ λ ία  οί καπνισ τές άφορίζον- 
ταν ά π ό  τόν π ά π α , στή Ρ ω σ ία  ρ α β δ ί
ζονταν καί τούς... έκοβαν τη μύτη. 
Στήν Π ερσία τούς έσκιζαν τά  χείλια . 
Καί όμως τό  κάπ ν ισ μ α  έπεκράτησε 
παντού , π α ρ ά  τ ά  ά παγρρευτιΐκά  μέ
τρ α  π ο ύ  πάρθηκαν έναντίον του.

** *
Στήν ‘Ε λλάδα  τά  π ρ ώ τα  καπνά  καλ

λιεργήθηκαν στή Θεσσαλονίκη, τόν 16ο 
αιώνα. ‘Η καλλ ιέργειά  τους κατόπ ιν  στή 
χώ ρα μας διαδόθηκε ευρύτατα. Τό πρ ώ 
το  ερ γο σ τά σ ιο  κατασκευής τσ ιγάρω ν, 
ιδρύθηκε τό  1862  στή  Δ ρέσδη τή ς Γερ
μανίας, ά π ό  έναν "Ελληνα π ο ύ  εΤχε 
έρθει ά π ό  τή Ρω σία . Μέχρι τότε δμω ς 
τά  τσ ιγ ά ρ α  τά  «έστριβαν» σ το  χέρι. 
‘Η πρώ τη μηχανή κατασκευής τσ ιγά ρ ω ν  
στήν ‘Ε λλάδα  έφτασε τό  1909. 'Ε β γ α 
ζε 3 0 .0 0 0  τσ ιγ ά ρ α  τήν ώρα. Ή  μετα
φορά τη ς έγ ινε  μέ συνοδεία  τής ά στυ- 
νομ ίας γ ιά  νά  π ρ ο σ τα τευτή  ά π ό  τούς 
άτγανακτισμένους έρ γά τες  καπνού π ο ύ  
έμεναν έτσι χω ρίς δουλειά.
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κρατηθή έκ της άπονεμηθησομέ- 
νης συντάξεως, διά μηνιαίων δό
σεων ύψους 1] 10 τής συντάξεως 
ταύτης.

3. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙ- 

ΩΣΙΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Βάσει τοϋ Ν.Δ. 445] 1974 καί τής 
ύπ άριθ. 678] 1974 Γνωμοδοτήσεως 
τοΰ Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κρά
τους, οί Άνθυπασπισταί Χωροφυ
λακής έδικαιώθησαν αποδοχών έν 
γένει κατωτέρων ’Αξιωματικών 
(Άνθ]ρχου, Ύπομ]ρχου, Μοιράρ
χου) άναλόγως τών ετών υπηρεσίας 
έν τω βαθμώ των (4, 7 καί 11 έτη, 
άντιστοίχως). ’Ανακύπτει όθεν 
τό έρώτημα, άν θά δικαιωθούν καί 
συντάξεως τοϋ βαθμοΰ ’Αξιωματι
κού πρός δν έξωμοιώθησαν ή 
έξομοιοθήσονται μισθολογικώς. 
Διά τήν άπάντησιν, δέον νά ανα- 
τρέξωμεν εις τήν διάταξιν ήτις ορί
ζει τόν τρόπον κανονισμού τής 
συντάξεως, αΰτη δέ είναι ή τοϋ 
έδαφ. 1 τοϋ άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 
3768] 1957, έχουσα οϋτω: «'Ως μι
σθός επί τή βάσει τοϋ όποιου κα
νονίζεται ή σύνταξις, λαμβάνεται 
ποσοστόν έπΐ τοϋ μηνιαίου μισθοΰ 
ένεργείας τοϋ όριζομένου υπό τών 
έκάστοτε ίσχυουσών διατάξεων καί 
άνήκοντος εις τόν βαθμόν δν έφε- 
ρεν, άμα δέ καί έφ’ δν έμισθοδο- 
τεϊτο ό στρατιωτικός κατά τήν 
έξοδόν του έκ τής υπηρεσίας».

Ούτως, διαπιστοΰμεν δτι ή διά- 
ταξις αυτή έχει δύο σκέλη, άτινα 
δέον νά καλύπτωνται, ήτοι τό 
«καί άνήκοντος εις τόν βαθμόν δν 
έφερεν» καί τό «ύφ’ δν έμισθοδο- 
τείτο». Είς τήν περίπτωσιν όμως 
τής μισθολογικής έξομοιώσεως, 
δέν καλύπτεται τό πρώτον σκέλος, 
δπερ ρητώς άναφέρεται είς τόν 
βαθμόν δστις έκτήθη διοικητικώς 
καί ούχί είς τόν τοιοΰτον τής μι- 
σθολογικής έξομοιώσεως. Κατά 
συνέπειαν, άρνητική προσήκει ή 
άπάντησις έν προκειμένφ., ήτοι 
δτι ή μισθολογική έξομοίωσις έχει 
οικονομικός συνέπειας, μόνον κατά 
τόν χρόνον τής ένεργείας καί ούχί 
συνταξιοδοτικώς. Κατά τόν κανο
νισμόν τής συντάξεως, θά ληφθοϋν 
ύπ’ δψιν αί συντάξιμοι άποδοχαΐ 
αϊτινες άνήκον είς βαθμόν τόν 
κτηθέντά διοικητικώς έν ένεργεία 
καί βεβαίως πάντα τά συνταξιοδο- 
τικά πλεονεκτήματα τά άναφερό- 
μενα είς τόν βαθμόν τοϋτον.

Σ Τ Ρ Α Τ Η  Χ Α Τ Ζ Η Γ Ι Α Ν Ν Η
« ’Ισ χνά  κ α λά μ ια »—Ν ουβέλλα  .

Ο συγγραφεύς αντλεί τις έμπνεύσεις του άπό τά μαϋρα χρόνια τής γερ
μανικής κατοχής τής Λέσβου.

Είναι «μνήμες καυτές», πού μετά έγιναν «άσθενικές αναιμικές καί τέλος 
κατάντησαν ένα κοινό παραμύθι».

Αυτό τό «παραμύθι» μάς ιστορεί ό συγγραφέας. Ένα παραμύθι όμως τόσο 
συγκινητικό, άφοϋ ξαναζούν μέσα στις σελίδες του παλιοί άληθινοί άνθρώ- 
πινοι «τύποι». Ένα παραμύθι, πού άναφέρεται στήν Κατοχή πού περάσαμε 
καί πού ήταν «ένας ανελέητος σιμούν, πού κλόνισε συνειδήσεις, άμαύρωσε 
ύπολήψεις, συσκότισε ιδέες, έκαψε σέ πυρές μεσαιωνικές -πού μάς θύμισαν 
Αλάριχους, Αττίλες καί Κρούμους—όνειρα καί ελπίδες, τσαλάκωσε τά 

πάντα στά χαλύβδινα χέρια του καί μάς ψαλίδισε τά φτερά τής χρυσής νιό- 
της μας, στούς πρωτανθούς της . . .  Γι' αύτό θά χάσκη, κενό οδύνης καί φρί
κης, αιώνια μέσα μας».

Ο άναγνώστης χαίρεται τό γλαφυρό ύφος, τή χρωματική πυκνότητα, τήν 
αφηγηματική άνεση καί τή φραστική εύκινησία καί καθηλώνεται, άπό τις 
πρώτες κιόλας σελίδες, μέ τή δύναμη τής περιγραφής.

Αληθινοί οί ήρωες τοΰ Διηγήματος, κινούνται μέ φυσικότητα καί άνεση, 
λές καί τούς βλέπουμε ολοζώντανους μπροστά μας, λές καί ζοΰμε δίπλα τους 
Είναι όλοι τους «ισχνά καλάμια», άνθρωποι τσακισμένοι άπό τό σκληρό καί 
άνελέητο χέρι τού κατακτητή, πού κρύβουν όμως μέσα τους αντοχή καί 
δύναμη άξιοθαύμαστη.

Οί περίτεχνα δοσμένες τραγικές τούτες εικόνες, τοποθετημένες σ’ ένα 
πανέμορφο πλάνο, στό καταπράσινο καί γραφικό νησί τής Σαπφοϋς καί τού 
Αλκαίου, διεγείρουν καί συγκροτούν άμείωτο τό ένδιαφέρον τοΰ άναγνώστη, 
ώς τό τέλος Έκδοση. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙ» σελ. 108, Μυτιλήνη 1974.

• ·

ΝΙΚΗΤΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
'Υ ποστρατή γου Στρ . Δ ικ αιοσύνη ς  

« Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ς  Π ο ι ν ι κ ό ς  Κ ώ δ ι ξ »

Μιά συγχρονισμένη καί ώλοκληρωμένη έκδοση, πού περιέχει τις οικείες 
ποινικές, δικονομικές καί λοιπές διατάξεις τού Σ.Π.Κ., καθώς καί άλλες 
συναφείς μέ τά οικεία άρθρα νομικές διατάξεις.

Στό τέλος τοΰ κυρίως κειμένου καταχωρίζονται χρήσιμα στοιχεία (συν
τακτικές πράξεις, ψηφίσματα. Νόμοι, Α.Ν. Διατάγματα γενικά, 'Υπουργι
κές διαταγές—άποφάσεις κ.λ.π.) καί περιέχονται λεπτομερείς οδηγίες γιά 
τόν τρόπο ένεργείας προανακρίσεων.

Επίσης παρατίθενται σαράντα (40) ύποδείγματα άνακριτικών έκθέσεων.
Τό βιβλίο αύτό. άποτελεΐ βοήθημα γιά τούς βαθμοφόρους τών Σωμάτων 

’Ασφαλείας, πού άσκοϋν άνακριτικά καθήκοντα.
Έκδοση ’Αντωνίου ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Σόλωνος 72, σελ. 650. Άθήναι 1974.

• ·
Π Α Υ Λ Ο Υ  Ζ Ι Α Ν Ν Η

Προέδρου Π ρω τοδικώ ν

«Ε ιδικοί Π οινικοί Ν όμοι (Κ ε ίμ ε ν ο ν , ερ μ η νεία , Ν ομ ολ ογ ία , 

τελευτα ΐα ι νομοθετικαί μ ελέτα ι) .

Μιά καλαίσθητη έκδοση, πού άποτελεΐται άπό ένα μικρό χρυσόδετο τόμο 
(195) σελίδων.

Προτάσσεται μικρός, άλλά περιεκτικός πρόλογος καί άκολουθεί ή κατά 
κεφάλαια διάταξη τής ύλης, ώς καί πίνακας περιεχομένων, μέ έκτενές, κατ’ 
άντικείμενον, αλφαβητικό ευρετήριο.

Στά (34) κεφάλαια ό άναγνώστης θά βρή θέματα άπό τό γενικό καί ειδικό 
μέρος τού Π.Κ. καί τού Κ.Π.Δ. καθώς καί τό μηχανισμό τού Μικτού 'Ορκω
τού Δικαστηρίου (συγκρότησις. αρμοδιότητες κ. ά.).

Τό βιβλίο αύτό ένδιαφέβει άμεσα τούς άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
πού άσχολοϋνται μέ τήν έφαρμογήν τών Νόμων.
, Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά άπευθύνωνται στό Γραφείο τοΰ Εύθυμίου 
Αλεξανδρή, Πανεπιστημίου 46, Άθήναι.
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Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝ:

Ο
ΒΑΡΥΣ

—Τό λοιπόν παϊδες τι νομίζετε πώς είναι 
ή ζωή; Τίποτες άλλο παρά ένα ψέμμα, μια 
άνάσα, μιά ξεγυρισμένη άναπνοή, όπως 
λέει καί τό γνωστό άσμα. Τό όποιον μπαί
νομε άπό μιά πόρτα τής ζωής φρεσκοαφα1- 
λοκομμένοι καί κλαψούρηδες, καί βγαί
νομε άπό την άλλη σανιδάτα λείψανα χω
ρίς νά πάρωμε κάβο πότε πέρασαν τά 
χρόνια. "Ολα τοϋτα ξηγοϋσα προχτές τήν 
άλλη στο φίλο μου τον Βαγγελάρα τό 
Χλέα όταν ήρθε καί μοϋ είπε:
—Τό λοιπόν Θρασύβουλα τώρα τις άλλες 
ποΰ είχα τή γιορτή μου κλέψαμε μιά τοϋ 
Χάρου καί τά σπάσαμε στά μπουζούκια....

Καί τί τον πέρασες τό Χάρο ρέ Βαγγελά
ρα; τοϋ βγήκα εγώ στά ίσα. Κοιμισμένο 
περιβολάρη πού τοϋ κλέψατε τά μούσμουλα; 
—Πού λέει ό λόγος ρέ Θρασύβουλα....ξε
ροκατάπιε έκεΐνος.
—"Ωρα είναι νά μοϋ πής τό ίδιο παραμύθι 
καί περί τά σπασίματα στά μπουζούκια, 
τοϋ τήν έρριξα άδεια γιά νά πιάσω γεμάτη. 
—Ή  άλήθεια είναι ότι μόλις πέσανε κάτι 
βαρειά ζεμπέκικα τά κάναμε όλα λαμπό- 
γυαλα, έχαψε τό δόλωμα ό Βαγγελάρας. 
—Τό όποιον;
—Μιά ζωή τήν έχουμε !...
—Γιά σπάστα καί ξαναρίχτα...
—Είπα ! Μιά ζωή τήν έχουμε όπως λέει 
καί τό άσμα.
—Δηλαδής έτσι καί είχαμε δύο τί θά
γενόταν;
—Ρέ Θρασύβουλα τή γιορτή μου είχα πού 
έρχεται μιά φορά τό χρόνο. Ποϋ ξέρω εγώ 
αν θά ζώ τοϋ χρόνου γιά νά τό ξαναρίξω 
έξω;
—Τότες πάρε άμπάριζα όλα τά μπουζου- 
ξιδικα καί σπάσε άράδα άπό καρεκλοτρα- 
πεζοπόδαρο μέχρι αλατιέρα ! τοϋ είπα γε
μάτος τσατίλα. Ποιος ξέρει αν θά ζής μέχρι 
τό βράδυ; Βούρ τό λοιπόν στον τρελλοσα- 
ματά καί μόλις μείνης ρέστος άπό κονόμι 
ρίξε καί μερικά σπασίματα βερεσέ...

Ρέ μυστήρια φτιάξη πού είναι ό άνθρω
πος.. Τό ότι μιά φορά μονάχα ζοΰμε, ή 
ζωή είναι ξημέρωμα—νύχτωμα καί τά 
τοιαΰτα, τό ξέρουνε καί οί πέτρες. Τί πά 
να πή δηλαδής ότι μιά φορά τό χρόνο έρχε
ται τό ένα, καί μιά φορά τό εξάμηνο τό 
άλλο; Οί άλλες μέρες δηλαδής είναι σάν νά 
μην υπαρχουν; Έ  όχι καί νά παίζουμε 
κυνηγητό μέ τό χρόνο... ’Ό χι καί νά είμα
στε βιδωμένοι στο περίμενε.,.’Άσε κύριος 
τις μέρες τοϋ Θεοΰ νά κυλάνε ήσυχα καί 
κάνε τή φτιάξη σου καλύτερη άπό χτές καί 
άνευ ζημιά τής πιάτσας. Στο φινάλε τής 
γραφής όλα τά ψέμματα είναι κακά έξόν 
από τή ζωή. Άφοϋ ένα καλό ψέμμα έτσι 
και τό χωνέψουμε τό πιστεύουμε γιά άλή- 
θεια, τότες, άς κάνουμε τό ίδιο μέ τή ζωή. 
Νομίζω;

Οί Ρωμαίοι έλεγαν επιγραμματικά: 
Primum vivere deinde philosophare 
Δηλαδή: Πρώτα νά ζής, υστέρα νά φιλο- 
σοφής. 'Ομολογώ ότι δέν μπορώ νά άντι- 
ληφθώ τό πνεϋμα τοϋ γνωμικοϋ αύτοϋ. 
Γιατί δηλαδή πρέπει πρώτα νά ζοΰμε καί 
υστέρα νά φιλοσοφούμε; "Οταν έκμυστηρεύ- 
θηκα αύτές τις σκέψεις στήν άξιαγάπητη 
γυναικούλα μου, έγινε έξω φρενών.

Ίλαρίων είσαι κολοκύθας! μοϋ είπε 
άγανακτισμένη. Βρέ όρθιο τοϋβλο όταν 
λέμε πρώτα νά ζής, έννοοΰμε νά έξασφα- 
λίζης τά προς τό ζήν . Νά καλοπερνάς πού 
λένε...

Μά ολόκληρη ή ζωή μας είναι μιά συνε
χής προσπάθεια γιά βελτίωσι τών βιο
τικών συνθηκών παρατήρησα τότε έγώ. 
Πώς θά καλοπερνάς όταν..

Κατάλαβα! .. μέ διέκοψε ή γυναικούλα 
μου. Θέλεις νά πής δηλαδή ότι έσύ περνάς 
άσχημα έδώ μέσα.. Καλά τό λέω έγώ πώς 
είσαι ένας αδιόρθωτος γκρινιάρης ποΰ μοϋ 
έχει κάνει τή ζωή άφόρητη, συμπλήρωσε 
μέ θυμό, κλείνοντας μέ πάταγο τήν πόρτα 
τής κουζίνας. Άφοϋ άναθεμάτισα τήν 
ώρα καί τήν στιγμή πού τής άντιμίλησα, 
ρίχτηκα άποκαμωμένος σέ μιά καρέκλα. 
Είχα χάσει κάθε κέφι γιά δουλειά. Καί 
νά σκεφθήτε ότι ήταν ή πρώτη ήμέρα πού 
θά δοκίμαζα τό « «Ξεπλυνέξ», ένα και
νούργιο καταπληκτικό άπορρυπαντικό, 
πού κάνει κάτασπρα μπάνια, μάρμαρα, 
καί νεροχύτες. Μισόκλεισα τά μάτια 
μου καί άφέθηκα μέ νοσταλγία στά 
περασμένα... Είκοσι περίπου χρόνια άπο- 
λαμβάνω τήν θαλπωρή τής έγγαμης ζωής.

Ά ν  έξαιρέσω τις λίγες φορές πού άθελά 
μου συγχύζω τήν άξιαγάπητη γυναικούλα 
μου, κάθε άλλη στιγμή είναι ένα ποίημα 
άληθινό. Στο σπίτι μοϋ χαμογελάει ή ζωή 
μέσα άπό τό καλογυαλισμένο παρκέ, τά 
φρεσκοπλυμένα τζάμια, τά ξεσκονισμένα 
έπιπλα, καί κάθε τι πού φροντίζω μέ τά 
δυο μου άξια χέρια... Στο Γραφείο, έγώ 
είμαι πάντα ή αιτία νά γελάνε αύθόρμητα 
όλο̂ ι οί άλλοι. Χωρίς έμένα ή ζωή τους θά 
ήταν μονότονη καί πληκτική. Πάντοτε 
ψυχαγωγώ ή έξυπηρετώ τούς άλλους 
χωρίς ιδιοτέλεια. Καί άν δέν κάνω λάθος 
πετυχημένος στήν ζωή θεωρείται κατά 
κανόνα έκεΐνος πού ξεχωρίζει άπό τούς 
πολλούς. Θά μοϋ πήτε βέβαια ότι περιαυ
τολογώ. Πώς νά τό κάνωμε όμως; "Οταν 
κανείς φιλοσοφή γιά τήν ζωή ή όποιοδήπότε 
άλλο θέμα γενικού ενδιαφέροντος, μοιραί- 
ως θά χρησιμοποιήση καί ώρισμένα προ
σωπικά του παραδείγματα. Αύτά.

"Αν άκουσα καλά κύριε Σόλων μέ ρω
τήσατε άν φιλοσοφώ γιά τήν ζωή. 'Ομολο
γώ ότι άπορώ καί έξίσταμαι ύστερα άπό 
τήν έρώτησί σας αύτή. Γιά τήν άκρίβεια 
θλίβομαι βαθύτατα. Οί λόγοι είναι πολλοί 
καί ποικίλοι. Πρώτον: Έ χ ω  τήν άτυχία 
νά συνομιλώ μέ έναν άνθρωπο ό όποιος 
παρά τά 65 τουχρόνια όχι μόνο έξακολουθεΐ 
νάπαριστάνη τον νεανία, άλλά είναι τό ίδιο 
σαχλός όπως καί τήν έποχή πού φοιτούσε 
στις πρώτες τάξεις τοϋ Σχολαρχείου. 
Δεύτερον: ’Αξιότιμε κύριε Σόλων Τσιλι- 
μπούρδογλου!... Χαραμίσατε τό όνομα 
ένός μεγάλου άνδρός τής ιστορίας. Τρίτον: 
Χρησιμοποιείτε τό ρήμα «φιλοσοφώ» 
μέ τήν ίδια εύχέρεια πού άναμασάτε μπρο
στά μου τήν τσίκλα άνεβοκατεβάζοντας 
μέ άναίδεια τις τεχνητές μεσσέλες σας 
σάν μηρυκαστικό. Δέν νομίζω ότι ζη
τάω πολλά κύριε Σόλων... 'Πώς είπατε; 
’Εσείς μοϋ κάνατε μιά απλή έρώτησι καί 
έγώ τήν έκανα ολόκληρο ζήτημα; "Ωστε 
άπλή τήν θεωρεί ή άφεντιά σας τήν φιλο
σοφία τής ζωής; Βέβαια !...’Εγώ ξέχασα ότι 
σήμερα οί άντιλήψεις γύρω άπό τήν ζωή έ
χουν άπλοποιηθή φοβερά.’Ακόμη καί οί πιο 
άνήκουστοι έξωφρενισμοί τυγχάνουν πανη
γυρικής υποδοχής, μέσα σέ μιά έξοργιστι- 
κή κοινωνική άνοχή. "Οσοι κύριε Σόλων 
άκολουθεΐτε αύτή τήν τακτική έχετε λά
θος άν νομίζετε ότι πρωτοτυπείτε. Γιατί 
ήδη έδώ καί χιλιάδες χρόνια σάς έχουν 
προλάβει άλλοι. Δηλαδή οί καννίβαλοι. 
Καί σάς έρωτώ: Γ ιατί κλέψατε τήν μουσική, 
τούς χορούς, καί γενικά τήν πρωτόγονη 
συμπεριφορά τους; Γιατί ζηλέψατε τήν 
γύμνια, τήν ξυπολυσιά καί τήν άπλυσιά 
τους, μέ τά «στρήκιγκ», τά μονίμως ρυ
παρά «τζήν» καί τόσα άλλα καμώματά 
σας; ’Εσείς κύριε Σόλων θυμάστε τί μοϋ 
είχατε πή κάποτε; Μιά ζωή τήν έχουμε 
καί άν δέν τήν γλεντήσουμε κ.λ.π. κ.λ.π. 
Έ ν τοιαύτη περιπτώσει γιατί νά σέ πιάνη 
τώρα άπότομος φιλοσοφικός οίστρος γιά 
τήν ζωή; Μή μοϋ πής ότι συνήλθες καί 
άπεφάσισες νά σοβαρευτής έπί τέλους. 
Γ ιατί ή όλη παρδαλή έμφάνισί σου μαρτυ
ρεί άκριβώς τό άντίθετο. Καί σάν νά μή 
έφταναν όλα αύτά, φοράς καί άσημένια 
ταυτότητα στο χέρι πού γράφει τό όνομά 
σου. Πώς είπες; Τί ήθελα νά γράφη; Τί 
άλλο παρά τήν ένδειξι «Προσεχώς λείψα
νο» κύριε Σόλων!... ’Αλλά δέν φταις έσύ. 
Φταίω έγώ πού σέ άνέχομαι τόση ώρα. 
Γ ι’ αύτό καλέ μου άνθρωπε πήγαινε στο 
καλό καί κράτησε τις δήθεν βαθυστόχαστες 
έρωτήσεις γιά τό συνά,φι σου. Κάνε μου τήν 
χάρη γιατί άρκετά κράτησα τήν ψυχραιμία 
μου μέχρι τώρα... Αύτά.

Θρασύβουλας Κάργας
Ύ μέτερος  

Ί λ α ρ ίω ν  Σύξυλος Ευλάμπιος Σουτιδίνης
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Σ Χ Ο Λ Ι Α  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ό άνδριός τού βάρδου 

τής 'Ελληνικής λογοτεχ

νίας κοσμεί τό Πνευμα

τικό Κέντρο 'Α θηνώ ν.

Τήν Παρασκευή το απόγευμα της 7-3- 
1975 έπραγματοποιήθη ειδική έορταστική 
έκδήλωσι γιά τον Κωστή Παλαμα μέσα 
σέ άτμόσφαιρα έθνικοϋ παλμού και ένθου- 
σιασμοϋ στο πάρκο του Πνευματικού Κέν
τρου τοϋ Δήμου ’Αθηναίων πού είναι στή 
γωνία των οδών ’Ασκληπιού καί ’Ακαδη
μίας. Ή  όργάνωσι καί έκτέλεσι τοϋ προ
γράμματος τής σεμνής αύτής τελετής, έγι
νε μέ πρωτοβουλία τοϋ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΠΑΛΑΜΑ καί τήν συμμετοχή των αρμο
δίων παραγόντων τοϋ 'Υπουργείου Πολι
τισμού —’Επιστημών καί τοϋ Πνευματι
κού Κέντρου ’Αθηνών. 'Η  δλη έκδήλωσι 
έστέφθη μέ πλήρη έπιτυχία διότι έκτος 
από τήν παρουσία των έπισήμων καί τών 
εκπροσώπων τοϋ άρμοδίου 'Υπουργείου, 
τοϋ Δήμου ’Αθηναίων, τών Πνευματικών

ποιία του ’12 έχοντας στή ψυχή τους «Τή 
Φλογέρα τοϋ Βασιληά». Αύτός μέ τον 
όποιον έκλαψαν οί πρόσφυγες τήν πικρή 
τους μοίρα. Αύτός πού παντρεύτηκε ό
λους τούς πόθους, τούς καημούς, τις μιζέ- 
ριες καί τα οράματα τοϋ "Ελληνα. Είναι 
ό άκούραστος δημιουργός τοϋ οποίου ό 
στοχασμός καί ή εύαισθησία δέν γνωρί
ζουν άνάπαυσι. Ψάλλει τήν ομορφιά καί 
τήν καλωσύνη, τήν θάλασσα καί τό βου
νό, τήν ύπαιθρο καί τό σπίτι, τή παλλη- 
χ χ ρ ι ά  καί τή δειλία, τήν περηφάνεια καί 
τήν ταπεινωσύνη. Αύτός πού δούλεψε 
σκληρά σάν πνευματικός ασκητής κλει
σμένος καθ’ δλη τήν μακρόχρονη ζωή του 
στο κελλί τής όδοΰ ’Ασκληπιού μέ τή 
συμπαράστασι τής ακάματης συντρόφου 
του τής γυναίκας του Μαρίας. Αύτός πού 
έπέβαλε τό Δημοτικό Λόγο σέ δλες τις 
λογοτεχνικές περιοχές, άνοιξε στή πνευ
ματική Ελλάδα μεγαλύτερους ορίζοντες, 
προσάρτησε χώρες άγνωστες στο πνευ
ματικό της κράγος καί έγαλούχησε πλή
θος άπό καινούργιους ποιητές (Γρυπάρη, 
Σικελιανό, Καζαντζάκη, Χατζόπουλο, Βάρ- 
ναλη κ. α .) οί όποιοι έπέρασαν άπό τό 
πνευματικό του έργαστήρι. Αύτός πού 
εϊπεν δτι γ ι’ αύτόν ή τέχνη είναι «πάθος» 
καί οχι σκοπός, καί ό όποιος μέ τή φλο
γερή φαντασία συνέλαβε μέ καταπληκτι
κή άκρίβεια τήν φυσιογνωμία τών τόπων 
πού ποτέ δέν είχε έπισκεφθή. Είναι ό 
πνευματικός δυναμιτιστής πού άντίκρυσε 
ήρωΐκά τήν άρνχσι καί μέ άφάνταστη 
όρμή έτίναξε στόν αέρα τό σάπιο οικοδό
μημα τής γλωσσικής ασυνεννοησίας τής 
εποχής του, καί έπιδίωξε νά ζήση άρμο- 
νικά μέ τή πατρίδα του. Γ ι’ αύτό στόν 
«Προφητικό» του βρίσκει τον ψαλμωδό 
τής Γραφής γιά νά προφητέψη τον ζοφερό 
δρόμο τής Ελλάδος αλλά καί τήν κάθαρσι 
καί τό λυτρωμό άπό τό δράμα της. Ά να- 
σταίνει πατρίδα, άγάπες τοϋ κόσμου καί 
θεούς στόν κόσμο τής ομορφιάς καί τον 
ναό τής άλήθειας μέ τή θεία χάρι τής τέ
χνης του. Τό σύνθημά του ήταν «έργασία - 
μελέτη». Ή  ζωή του ήταν έσωτερική καί 
πνευματική. Δέν έγνώρισε περιπέτειες. 
Έγνώρισε τον πόνο καί τον μόχθο άλλά 
ταύτόχρονα καί τήν άληθινή δόξα πού 
τοϋ έπρόσφεραν λαός, κράτος καί κριτική 
έλληνική καί ξένη. Γιά δλα αύτά τά έπι- 
τεύγματα καί τό έργο του έτιμήθη μέ τά 
’Αριστείο τών Γραμμάτων καί Τεχνών 
(1915) καί τον ’Αργυρό Σταυρό τών 'Ιπ 
ποτών τοϋ Τάγματος τοϋ Σωτήρος. Διε- 
τέλεσε Γενικός Γραμματεύς τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών, ιδρυτικό μέλος καί 
Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Έ πέ- 
θανε , καί έκηδεύθη στις 28-2-1943. 'Η  
κηδεία του έμεινε ιστορική στά χρονικά τοϋ 
Έθνους διότι ό λαός σύσσωμος καί άτρο
μος, μπροστά στά μάτια τοϋ έκθαμβου άπό 
τό γεγονός Γερμανού κατακτητή, συνώ- 
δευσε τη σωρό του στό Α' Νεκροταφείο 
’Αθηνών ψάλλοντας τον ’Εθνικό μας 'Ύ
μνο.

Καί πράγματι αύτό ταίριαζε σέ αύτό τον 
μεγάλο νεοέλληνα δημιουργό.

« ’Α γά π α  καί ξ ε φ ά ν τ ω ν ε  καί δούλεψ ε καί ζήσε καί προσηλώ 
σου στή ζω ή σάν τόν κισσό στό δέντρο . .  .· . καί μή σέ μέλει  πού  
θά πας  τά  μάτια  σου δταν κλε ίση ς»  .

'Ιδρυμάτων, Συλλόγων, Σωματείων, ’Ορ
γανώσεων καί τοϋ Κρατικού Θεάτρου, 
ήταν καθολική ή συμμετοχή τής ’Αθηναϊ
κής Κοινωνίας. Κατά τήν 3ωρη περίπου 
διάρκειά της έγιναν τά άποκαλυπτήρια 
τοϋ λευκού μαρμάρινου άνδριάντα τοϋ 
Παλαμα στό χώρο τοϋ Πνευματικού Κέν
τρου πού είναι άπέναντι άπό τό σπίτι 
στό όποιο έζησε ό μεγάλος αύτός 
νεοέλληνας ποιητής ( 13-1 - 1859]27- 
2-1943). Τήν άποκάλυψι τοϋ άνδριάντα 
έκανε ό 'Υπουργός Πολιτισμού καί ’Ε πι
στημών. ’Ακολούθως μίλησε ό λογοτέχνης 
κ. Δημήτρης Συναδινός καί απαγγέλθη
καν ποιήματα μέ στίχους τοϋ ποιητή άπό 
ήθοποιούς τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου. Στό τέ
λος τών άπαγγελιών ανέβηκε στό βήμα ό 
Πρόεδρος τοϋ 'Ιδρύματος Παλαμα ’Ακα
δημαϊκός, Λογοτέχνης καί Ποιητής κ. 
Γεώργιος Άθανασιάδης — Νόβας γιά 
νά άπαγγείλη μέ προφανή συγκίνησι ένα 
αύτοσχέδιο τετράστιχο. 'Ένα 4στιχο πού 
ό ίδιος συνέθεσε κατά τήν διάρκεια τής 
ομιλίας πού προηγήθηκε μέ τήν ενδόμυχη 
έπιθυμία νά τιμήση καί πάλι, μεταθανά
τια, τήν μνήμη καί τό έργο τοϋ Παλαμα 
μέ τόν όποιο έζησε άπό κοντά καί κου
βέντιασε πολλά ζητήματα τής εποχής. Τόν 
«ιερέα τοϋ λόγου» πού ή πρώιμη όρφάνια 
τοϋ ξύπνησε τήν αύτενέργεια. Τό 7χρονο 
ορφανό τής Πάτρας πού σπούδασε άρχικά 
στό Μεσολόγγι, καί πού άπό (9) χρόνων 
έγραφε στίχους καί έδιάβαζε Ούγκώ. Ό  
Παλαμάς είναι αύτός πού έχτισε τό παλάτι 
τοϋ ζωντανού έλληνικοϋ λόγου καί έπλού- 
τισε τή δημοτική μας παράδοσι. Αύτός 
πού έγραψε τόν «"Υμνο στήν ’ Αθήνα» ό 
όποιος έβραβεύθη στό Φιλαδέλφειο Δια
γωνισμό. Είναι ό μαχητής ποιητής πού τά 
ζωντανά στοιχεία τοϋ Έθνους τόν σηκώ
νουν γιά σημαία καί μάχονται στήν έπο-
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι.Κ .Υ . ΚΥΡΟΣ ΑΔ. ΚΥΡΟΥ
Τό "Ιδρυμα Κρατικών 'Υποτροφιών 

προκήρυξε διαγωνισμούς γιά (89) υπο
τροφίες πτυχιούχων Άνωτάτων καί Άνω- 
τέρων Σχολών οΐ όποιοι θά σταλούν στό 
έξωτερικό έπί 1 2 -3 4  μήνες γιά μεταπτυ
χιακές σπουδές σύμφωνα μέ τούς όρους 
πού περιέχει τό 57ον πρόγραμμα υπο
τροφιών του, περιόδου 1975 - 1976. Δι- 
καιολογητικά καί αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει νά υποβληθούν μέχρι τής 15ης τρέ
χοντος στό I. Κ. Υ. (Λυσικράτους 14, Ά -  
θήναι (119), Μακρυγιάννη, τηλ. 3235580 
καί 3230274) το όποιο είναι αρμόδιο γιά 
νά δώση περισσότερες πληροφορίες καί 
σχετικά έντυπα στούς ενδιαφερομένους.

* * *

To I. Κ. Υ. προκήρυξε ε π ί σ η ς  διαγωνι
σμούς μέ (32) ύποτροφίες πού θά διεξα- 
χθούν τον’Ιούνιο 1975 γιά μετεκπαίδευσι 
στήν Ελλάδα (έκπόνησι διδακτορικής 
διατριβής) (12) πτυχιούχων Πολυτεχνι
κών Σχολών ήμεδαπών ή αλλοδαπών, (5) 
πτυχιούχων Γεωπονικής, (2) Γεωπόνων 
ή Κτηνιάτρων, (2) Δασολόγων, (2) Βιο
λόγων ή Φυσιογνωστών, (6) ’Ιατρών, 
(2) Γεωλόγων, (2) Φυσικών, (2) Χημικών, 
(2) Μαθηματικών καί (ΐ) Βιολόγου ή 
Φυσιογνώστου (μέ ύποτροφία τού Χρυσο- 
βεργείου Κληροδοτ)τος). Οί αιτήσεις τών 
ενδιαφερομένων πρέπει νά ύποβληθοΰν 
στό I. Κ. Υ. μέχρι τής 15-5-1975.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στην αίθουσα έκθέσεων τού Πρακτο
ρείου Πνευματικής Συνεργασίας, πού 
διευθύνεται άπό τόν διακεκριμένον πνευ
ματικόν άνθρωπον κ. Μάριον Βαϊάνον 
(Πλατεία Όμονοίας 19) έγιναν την 20-3- 
1975 τά εγκαίνια τής έ'γχωμης φωτογρα
φικής έκθέσεως τού Κυπρίου καλλιτέχνου 
κ. Ζάκ Ίακωβίδου.

Παρέστησαν ό Πρέσβυς τής Κύπρου κ. 
Κρανιδιώτης καί πολλοί άνθρωποι τής 
τέχνης καί τών γραμμάτων.

Προς τούς παρευρεθέντας ώμίλησε δΓ 
ολίγων ό κ. Κρανιδιώτης, γύρω άπό τά 
σημερινό δράμα τού κυπριακού έλληνισμοΰ, 
πού είκονίζουν οί φωτογραφίες τής έκ
θέσεως καί ηύχήθη νά τερματισθούν σύντο
μα τά σημερινά δεινά του καί άνατείλουν 
καί πάλι δι’ αύτόν εύτυχισμένες ήμέρες.

13η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙ

Στις αίθουσες τού Ζαππείου Μεγάρου 
πραγματοποιείται άπό 7ης τρέχοντος ή 
13η Πανελλήνιος Έκθεσις Καλλιτεχνών 
ή οποία θά παραμείνη ανοικτή μέχρι τής 
20-5-75. Δικαιούνται νά λάβουν μέρος σέ 
αύτή μόνον "Ελληνες ή ομογενείς καλλι- 
τέχναι πού είναι πτυχιοϋχοι Άνωτάτων 
Σχολών Καλών Τεχνών καί διαμένουν 
εδώ ή στό έξωτερικό ή είναι μέλη τού 
Καλλιτεχνικού ’Επιμελητηρίου 'Ελλάδος. 
Έρασιτέχναι καλλιτέχναι δέν γίνονται δε
κτοί.

Κάθε καλλιτέχνης μπορεί νά μετάσχη 
στήν έκθεσι μέ τρία (3) ή καί πέντε (5) 
έργα του έφόσον πρόκειται γιά έργα χαρα
κτικής (ξυλογραφίες - χαλκογραφίες) ή 
έλαφράς ύλης (σχέδια - υδατογραφίες κλπ.)

Δέν γίνονται δεκτά άνώνυμα έργα ή άντί- 
γραφα καί έργα ζωγραφικής χωρίς πλαί
σιο ή γλυπτά χωρίς βάσεις κ.λ.π. 'Η  έκθε
σι ώργανώθη άπό τό 'Γπουργεΐο Πολιτι
σμού καί ’Επιστημών μέ κρατική δαπάνη 
(4.500.000) περίπου δραχμών. Τό 'Υπουρ- 
γεϊον άνέλαβε τήν δαπάνη γιά τυχόν έξοδα 
μεταφοράς έργων Ελλήνων καλλιτεχνών 
τού έξωτερικοΰ μέ κύριο μέλημα νά έξα- 
σφαλίση τόν έμπλουτισμά καί τήν ποιοτική 
της βελτίωσι. Έγιναν δεκτά σέ αύτή 
(975) έργα ζωγραφικής, γλυπτικής καί 
χαρακτικής καί όχι έργα έφηρμοσμέ- 
νων ή διακοσμητικών τεχνών. Σκοπός 
τής έκκλήσεως τού 'Υπουργείου γιά 
τήν καθολική συμμετοχή τών καλλι
τεχνών μας τών ανωτέρω κατηγοριών, 
είναι ή έπιτυχής παρουσίασις όλων τών 
ρευμάτων καί τάσεων τής συγχρόνου τέ
χνης μέ δσο τό δυνατόν άντικειμενικώ- 
τερα κριτήρια διά τήν αποφυγήν προτι
μήσεων προς συγκεκριμένες τεχνοτροπίες 
ή Σχολές. Λειτουργούν δύο (2) έπιτροπές 
Μία οργανωτική καί μία κριτική πού άπο- 
τελεϊται άπό έναν Ακαδημαϊκό ή Καθη
γητή Άνωτάτης Σχολής δύο ζωγράφους, 
δύο γλύπτες καί δύο χαράκτες οί όποιοι 
θά κρίνουν τά συγκεντρωθησόμενα καλλι
τεχνικά έργα στό χώρο τής έκθέσεως. Αύ- 
τές οί ορθολογιστικά προγραμματισμένες 
εύσυνειδητές ένέργειες τού άρμοδίου 'Υ
πουργείου καί τών παραγόντων πού έκ- 
προσωπούν τόν καλλιτεχνικόν τής χώρας 
μας κόσμον, θά μπορούσε κανείς νά πή ότι 
προοιωνίζουν τήν άναμφίβολη έπιτυχία 
τής τόσο χρήσιμης γιά όλους πολιτιστι
κής αύτής έκδηλώσεως.

Στις 8 Απριλίου 1974 ό διευθυντής τής 
έφημερίδος «ΕΣΤΙΑ» Κύρος Ά δ. Κύρου, 
σέ ήλικία 74 ε τ ώ ν ,  έπλήρωσε τόν άδυσώ- 
πητο φόρο τής άνθρωπίνης μοίρας. Πέθανε 
άπό έγκεφαλικό έπεισόδιο στό Νοσοκο
μείο «Εύαγγελισμός» όπου νοσηλευόταν.

Βαρύ καί οδυνηρό ήταν τό άγγελμα τού 
χαμού του γιά τόν πνευματικό καί δημο
σιογραφικό κόσμο τής Χώρας. "Ολοι 
συνταράχτηκαν, γιατί ή πατρίδα ορφάνευε 
άπό έναν θαρραλέο υπερασπιστή τών με
γάλων ιδανικών κ.αι τών παραδόσεων τής 
Φυλής μας. Ή  δημοσιογραφική οικογέ
νεια έχασε μιά σπάνια δημιουργική προσω
πικότητα.

Ο Κύρος Ά δ. Κύρου, άρχισε νά δημο
σιογραφή άπό 16 χρόνων, στήν έφημερίδα 
«ΕΣΤΙΑ», τής όποιας άργότερα μαζί μέ 
τόν άδελφό του Άχιλλέα, άνέλαβε τήν 
διεύθυνσι, τήν όποιαν καί διατήρησε μέχρι 
τήν ήμέρα τού θανάτου του.

Ό  Κύρος, πού διακρινόταν γιά τήν πο- 
λυμάθειά του καί τήν βαθύτατη γνώσι τής 
Ελληνικής γλώσσης, ήταν ένας δημοσιο
γράφος ολκής. Έγραψε σ’ όλα τά είδη τής 
δημοσιογραφίας (άρθρα, χρονικά, κριτι
κές, ειδήσεις κ.λ.π.) μέ τήν ίδια, έξαιρετι- 
κή, έπιτυχία. ΤΗταν, άδιαμφισβήτητα μιά 
δημοσιογραφική κορυφή. Ένας φλογερός 
καί άκαταπόνητος διάκονος τής δημοσιο
γραφίας, άμετακίνητος άπό τις υγιείς άρ- 
χές της. Έ νας έκδοτης καί δημοσιογρά
φος πού στάθηκε πέρα καί πάνω άπό τήν 
κερδοσκοπικήν δημοσιογραφίαν. Ή ταν 
ένας ιεροφάντης τού δημοσιογραφικού 
έπαγγέλματος. Σάν πρωταρχικό σκοπό 
του είχε τήν προάσπισι τών ’Εθνικών 
συμφερόντων.

"Οσοι παρακολούθησαν τις δημοσιο
γραφικές του μάχες, κλίνουν εύλαβικά 
τό γόνυ ποό τού τάφου του, σ’ άναγνώυισι 
τών, άπό τών στηλών τής «ΕΣΤΙΑΣ», 
άγώνων του.

Ό  Κύρος Κύρου, άνθρωπος προικι
σμένος καί μέ πλούσια λογοτεχνική φλέβα, 
συνέγραψε καί έξέδωσε βιβλία ταξιδιω
τικών έντυπώσεων (« Ματιές στά ξένα», 
«Βλέποντας καί γράφοντας» —"Ενας γύ
ρος εις τήν Εύρώπην», «’Εδώ κι’ έκεΐ») , 
συλλογή διηγημάτων («'Η έπάνοδος τού 
Όδυσσέως» καί διάφορες μελέτες.

 ̂Αείμνηστε Κΰρο Άδώνιδος Κύρου, μέ 
τήν συμπλήρωσι ενός χρόνου άπό τόν θά
νατό σου, γράφονται οί άπέριττες αύτές 
γραμμές, άντί προσφοράς λουλουδιών στό 
τάφο σου, καί δέν άποτελοΰν παρά μιά τα
πεινότατη αντιπροσφορά, στά πολλά καί 
ποικίλα πού πρόσφερες στην Ελληνική 
δημοσιογραφία καί στά Ελληνικά γράμ
ματα γενικώτερα.
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Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ή  μόλυνσις τον περιβάλλοντος είναι τό... 
«νάμπερ ούάν» διεθνές πρόβλημα, που έχει λά
βει οίκονμενικάς διαστάσεις, διότι απειλεί αυτήν 
ταύτην την άνθρωπίνην ϋπαρξιν.

'Η  αντιπροσωπευτική φωτογραφία μάς δείχνει 
σε πρώτο πλάνο δύο ανέμελες τρυφερές υπάρξεις 
να παίζουν, μέ προοπτική μιαν άχανη λεω
φόρο, που καταλήγει στην επικίνδυνη «Τζιμι- 
νιέρα», ή όποια εκχέει την δηλητηριώδη αιθάλη 
της, για νά σκοτώση πολλές άθώες ζωές.

'Η  άπόκτησις οδικής συμπεριφοράς και κυκλοφοριακής 
συνειδησεως απασχολεί σοβαρώς όλα τα πολιτισμένα κράτη.

Η  συγκροτησις σεμιναρίων, ή άνάρτησις άφισσών καί 
η διδασκαλία τοϋ Κωδικός 'Οδικής Κυκλοφορίας, ώς κύριον 
μάθημά απο Αξιωματικούς τής Τροχαίας στα Σχολεία, 
είναι μια καλή προσπάθεια που γίνεται ήδη σε παγκόσμια 
κλίμακα. 01 πρωτοποριακοί μάλιστα καί ρηξικέλευθοι Γάλ
λοι, όπως φαίνεται στην φωτογραφίαν μας έχουν δημιουργήσει 
ειδικούς χώρους «κυκλοφοριακής» διδασκαλίας σε ειδικά 
πάρκα μέ τροχονομικά σήματα κ.λ.π. κ.λ.π., όπου οί νεαροί 
μαθηται «εποχούνται» επι ηλεκτροκινήτων μίνι αυτοκινήτων, 
διδασκόμενοι υπό ’Αξιωματικών τής Τροχαίας.

"ΕΞ ΟΝΥΧΟΣ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ,,

'Η  φωτογραφία μας δεν δείχνει κάποιο διεθνές 
προσκοπικό «Τζάμπορυ», μέ εκγυμνασμένους 
προσκόπους ώς άναβάτας, άλλα μονάδα τής 
εφίππου Χωροφυλακής τοϋ Καναδά.
'Η  επιβλητική παρουσία τών άνδρών, μέ τάς 
γραφικός στολάς καί την χρυσοποίκιλτον.... 
Ιπποσκευήν, προσθέτει κάποιον άλλον τόνον καί 
δίνει μια διαφορετικήν νότα στό γοητευτικό 
Καναδικόν περιβάλλον.

Τέλος οι παραδοσιακοί κέλητες τής Καναδικής 
Χωροφυλακής δέν..κοντραστάρουν τήν μηχανο
κίνητον εποχήν μας, αλλά είναι άναγκαϊον συμ
πλήρωμά της όπως άλλωστε τό δείχνει ο ακριβής 
καί άψογος σχηματισμός της.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ 01 ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ

Οί ευσταθείς Δόκιμοι ’Αξιωματικοί με το... 
άέτιον βλέμμα, τό αψογο παράστημα και την 
επιβλητικήν έμφάνισιν έκπαιδευύονται στην ’Α 
στυνομικήν ’Ακαδημίαν τής Ρώμης, άπ δπου 
όταν θά αποφοιτήσουν εύδοκίμως θά άναλάβουν 
τά νιρηλά τους καθήκοντα σε νευραλγικούς το
μείς τής σφυζούσης Ιταλικής πρωτεύονσης. Οί 
5Αστυνομικοί Ενέλπιδες τής Ρώμης, σε κάθε 
τους έξοδο προκαλοϋν τά ευμενέστατα σχόλια και 
τον άνυπόκριτον θαυμασμόν των κατοίκων τής 
πόλεως. Το στιγμιότυπον τής φωτογραφίας μας 
επαληθεύει περιτράνως τούς Ισχυρισμούς μας,

r

ΑΛΗΘΙΝΗ Μ Α ΣΤ ΙΙ

Ό Θόρυβος εις τάς 

ρεγάλας πόλεις 

τής ’Αγγλίας

’Εάν ό άριθμός των κυκλοφο- 
ρούντων αύτοκινήτων καί άλλων 
μηχανοκινήτων οχημάτων εις τήν 
’Αγγλίαν συνέχιση νά αύξάνη, τό 
ήμισυ τοϋ πληθυσμού τής χώρας 
θά ύπόκειται, τό 1980, εις άφόρη- 
τον θόρυβον. Έκθεσις τής Βρε- 
ταννικής ’Επιτροπής κατά τής 
Ρυπάνσεως τοϋ Περιβάλλοντος 
διαπιστώνει δτι πλέον των 8 έκα- 
τομμύρια άτόμων, διαβιούντων εις 
πυκνοκατωκημένους χώρους, ύφί- 
στανται θορύβους, οί όποιοι ύπερ- 
βαίνουν τό άπόλυτον όριον άνο- 
χής. Περί τό 1980, δτε αί πυκνο- 
κατωκημέναι περιοχαί αύξηθοΰν 
λόγω τής οίκοδομήσεως περισ
σοτέρων πολυκατοικιών, ό άριθμός

των βασανιζομένων άπό ύπερβο- 
λικούς θορύβους άτόμων θά άνέλ- 
θη εις 29 έκατομμύρια.

Τούτο σημαίνει δτι τό ήμισυ 
τοϋ πληθυσμού τής ’Αγγλίας θά 
ύπόκειται εις τόσον μεγάλο μαρ- 
τύριον λόγω τοϋ θορύβου των κυ- 
κλοφορούντων οχημάτων, ώστε 
θά χρειασθή όπως θεσπισθοϋν 
διά νόμου κονδύλια διά τήν μό- 
νωσιν έκ τού θορύβου των νεο- 
κατασκευαζομένων δρόμων, έδή- 
λωσεν ό πρόεδρος τής ’Επιτροπής 
σέρ Μπράϊαν Φλάουερς, δστις 
είναι πρύτανις τοϋ Αύτοκρατο- 
ρικοΰ Κολλεγίου Επιστήμης καί 
Τεχνολογίας.

Οί συντάκται τής έν λόγω έκθέ- 
σεως έκφράζουν άνησυχίαν ότι 
θά καταστή άδύνατον νά εΰρεθή 
πρακτική λύσις περιορισμού τού 
θορύβου των οχημάτων εις τήν 
’Αγγλίαν έπί τή βάσει των έπιτρε- 
πτών όρίων θορύβου, τά όποια 
καθορίζει ή Ευρωπαϊκή Οικονο
μική ’Επιτροπή, υποστηρίζουν δέ 
έντόνως τήν είσήγησιν τού Συμ
βουλευτικού Σώματος διά τόν 
θόρυβον, δπως τά όρια τού έπι- 
τρεπτοΰ θορύβου περιορισθοΰν 
εις κατώτερα έπίπεδα.

Ίατρικαί στατιστικοί άποκα- 
λύπτουν ότι, ήδη, εις τάς μεγαλο- 
πόλεις, τά δεινά τού θορύβου έχουν 
άρχίσει νά είναι αισθητά. Περί 
τάς 600.000 άτόμων χάνουν βα- 
θμιαίως τήν άκοήν των λόγω των 
θορύβων εις τήν έργασίαν των, 
προτείνεται δέ όπως έφαρμοσθή 
μέ πάσαν αύστηρότητα είς προσ- 
φάτως δημοσιευθείς κώδιξ διά 
τήν μείωσιν τοϋ θορύβου.

Περί τά 2,5 έκατομμύρια άτό
μων, τά όποια διαμένουν πλησίον 
τού άερολιμένος Χήθροου τοϋ 
Αονδίνου υποφέρουν περισσότε
ρον έκ τού θορύβου των άεροπλά- 
νων παρά άπό τούς θορύβους των 
δρόμων, διότι, βεβαίως, οί θόρυ- 
Ροι αύτοί είναι ισχυρότεροι. ’Εν 
τούτοις, λόγω τού ότι τά πλεϊστα 
των προσγειωμένων είς τό άερο- 
δρόμιον τούτο άεροπλάνων άνή- 
κουν είς ξένας χώρας, τό πρόβλη
μα θά πρέπει νά μελετηθή έπί διε
θνούς κλίμακος.
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Διαπίστωσις 
ταυτότητας 
δράστου κλοπής 
διά ρήξεως 
έξ αποτυπωμάτων 
χειροκτίων

Έκ του περιοδικού :
ROTAL CANADIAN MOUNTED 

POLICE GAZETTE

Μ ετάφρασις  :
Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν Ο Σ  Μ ΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

Τ αΥμ]ρχου Χωρ]κής

Κ ατά τάς πρωϊνάς ώρας μίας ημέρας εις υπάλ
ληλος πρατηρίου στάθμου αυτοκίνητων τον 
Λονδίνου τον Καναδά, δίερχόμενος έκ τοϋ 

σταθμόν ήλεγξεν αυτόν καί διεπίστωσεν δτι είχε 
διαπραχθή διάρρηξις τής πρόσθιας θύρας. Είσήλθεν έν 
συνεχεία εντός τον σταθμόν καί εύρήκε δίερρηγμένην 
την αυτόματον μηχανήν πωλήσεως σιγαρέττων, δ),a 
τά κντία σίγαρέττων μετακινημένα καί τοποθετημένα 
εντός δοχείου έκ πλαστικής ϋλης καί είς τό βάθος τοϋ 
οικήματος έν ατομον, τό οποίον έκράτησε καί συγχρό
νως έκάλεσε την 3Αστυνομίαν.

"Οταν μετέβη έκεί τό 3Αστυνομικόν δργανον, ό κρα
τούμενος ήρνήθη οίανδήποτε ευθύνην σχετικήν προς τήν 
διάρρηξιν, Ισχνρισθείς δτι δίερχόμενος έκεΐθεν είδε 
τήν θραυσθεϊσαν θύραν καί είσήλθεν έκ περιέργειας.
3Επίσης ήρνήθη δτι ήγγισε τήν μηγ^ανήν πωλήσεως 
σίγαρέττων καί τά άφαιρεθέντα έκ ταύτης κντία σι- 
γαρέττων.

Τό αστυνομικόν δργανον ήρεύνησε τον ύποπτον κα\ 
εύρήκε έν ζεύγος χειροκτίων εντός των θυλακίων αυτού%

3Αξιωματικός ήρεύνησε δι άνεύρεσιν δακτυλικών 
αποτυπωμάτων άνευ θετικού αποτελέσματος. Ούτος 
μετέφερε τό δοχείον, τό οποίον περιείχε πλέον των 
200 κντία σίγαρέττων είς τό ’Αστυνομικόν κατάστημα 
καί ήρεύνησε ταϋτα, άλ?Α δεν άνευρε δακτυλικά άπο- 
τνπώματα. 3Επί ενός έκ των τελευταίων κυτίοον άνεϋρεν 
αποτυπώματα έκ ρύπον, άλλ3 ούχί δακτυλικά, τά οποία 
ένεφάνισε διά μαύρης κόνεως, αν καί ονδεμίαν σχεδόν 
ένδειξιν παρέσχον δι έκμετάλλευσιν.

Τά αποτυπώματα ταϋτα μετεφέρθησαν έπί μεμβρά
νης καί τά χειρόκτια είς τά όποια άνήκον καθ' ύπόθεσιν 
τά αποτυπώματα, κατεσχέθησαν ώς πειστήρια.

Κατά τήν σχετικήν έρευναν άνέκνψαν δνσκολίαι 
λόγω τής ϋλης έξ ής τά χειρόκτια ήσαν κατεσκευασμένα 
( άκριλικόν πλεκτόν έρραμμένον έπί τεμαχίου τεχνητού 
δέρματος, σχήματος παλάμης έξ έπεξειργασμένου 
πλαστικού (πολυβινυλικοϋ χλωριδίου).

Τά χειρόκτια ήσαν κατεσκευασ μένα έν Κίνα καί είς 
ένδειξιν μεγέθους έφερον τό γράμμα «L·».

3Επειδή ή παλιάμη καί οι δάκτυλοι των χειροκτίων 
ήσαν έκ πλαστικής ϋλ̂ ης, τά έπί τής έπιφανείας ταύτης 
σχέδια έγένοντο κατά τήν κατασκευήν τοϋ τεχνητού 
δέρματος. Τά ιδιαίτερα χαρακρηριστικά αυτού ήτο 
ενδεχόμενον νά υπάρχουν είς πολλά χειρόκτια κατε- 
σκευασμένα έκ τής ιδίας ϋλης, επομένως έπεβάλλ.ετο 
νά διεξαχθοϋν έρευναι είς δμοια χειρόκτια.

Είς πολΑά μεγάλα καταστήματα, τά έρευνήσαντα 
3Αστυνομικά δργανα έπληροφορήθησαν, δτι τά χειρό
κτια ταϋτα είσήγοντο είς τον Καναδά υπό τίνος χον
δρεμπόρου.

’Επί των χειροκτίων ένετοπίσθη έν σχέδιον τνπωμέ- 
νον (σήμα).

Επίσης έξησφαλίσθησαν οκτώ ζεύγη όμοιων χει
ροκτίων διά νά ληφθοϋν αποτυπώματα τής έπιφανείας 
των δακτύλων.

Αί ΐδιαι λεπτομέρειαι τής έπιφανείας εύρέθησαν έπί 
δύο ζευγόόν χειροκτίων, άλλ3 ούχί είς τήν περιοχήν των 
δακτύλων.

Αί έρευναι απέδειξαν δτι τά έπί τής έπιφανείας τής 
ϋλης των χειροκτίων σχέδια έγένοντο υπό κυλιομένου 
κυλίνδρου περιφέρειας 0,25 μ. διότι ταϋτα έπανελ^αμ- 
βάνοντο.
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"Ανω : Τό άνευρεθέν εις τά Θυλάκια τοϋ ύποπτου χειρόκτιον.

Κάτω: 'Αριστερά τό άποτύπωμα τό όποιον έλήφθη άπό τό 
κατασχεθέν εις χεΐρας του ύποπτου χειρόκτιον. Δεξιά λανθα- 
νούσης καταστάσεως άποτύπωμα τό όποιον άνευρέθη εις ένα 
έκ των κυτίων τών σιγαρεττων.

Κατά την χρησιμοποίησή τών άνευρεθέντων εις 
διάφορα καταστήματα χειροκτίων ήτο άδύνατον νά 
παραχθή άποτύπωμα ταυτόσημον προς το άνευρεθέν 
τοιοϋτον. Άφοϋ ήτο ενδεχόμενον νά υπάρχουν χιλιά
δες ζευγών χειροκτίων, υπήρχε πιθανότης εις έλάχι- 
στον άριθμόν έξ αυτών νά ύπάρχη τό ίδιον σχήμα εις 
τον ίδιον δάκτυλον, ώς υπήρχε καί εις τό χειρόκτιον 
τοϋ υπόπτου. ’Επί πλέον ή θέσις ώρισμένων μικρο- 
λεπτομερειών εις την ακραν τής ραφής έφαίνοντο ση- 
μαντικώς ιδιότυποι.

"Οταν έξητάσθησαν τά σχήματα τοϋ άποτυπώματος, 
τά όποια ώφείλοντο έν τινι μετρώ και εις την σχετικήν 
φθοράν τής πλαστικής ϋλης τών χειροκτίων, έσχημα- 
τίσθη ή γνώμη ότι τό άνευρεθέν άποτύπωμα ανήκε 
μόνον εις τό χειρόκτιον τοϋ υπόπτου.

Τό άποτύπωμα έν συνεχεία έφωτογραφήθη καί 
έτυπώθη υπό μεγένθυσιν προς άποκάλυψιν λεπτομε
ρειών.

Εντός τοϋ κύκλου τής φωτογραφίας τοϋ άνευρε- 
θέντος άποτυπώματος υπάρχει έν άνεστραμμένον «Ν» 
ήτοι «Ν» όμοιον <5έ υπάρχει καί εις την φωτογραφίαν 
τοϋ ληφθέντος άποτυπώματος τοϋ χειροκτίου τοϋ 
υπόπτου. ’Εντός τοϋ τριγώνου τής φωτογραφίας τοϋ 
άνευρεθέντος άποτυπώματος υπάρχει έν σπάνιον χα
ρακτηριστικόν όμοιάζον προς παλαιόν σιδηροδρομικήν 
μηχανήν, έκ τής καπνοδόχου τής όποιας έξέρχεται 
καπνός, τό ίδιον δέ χαρακτηριστικόν υπάρχει καί εις 
τό ληφθέν άποτύπωμα τοϋ χειροκτίου τοϋ υπόπτου.

Κατόπιν τούτου ούδεμία προσπάθεια συγκρίσεως 
κατεβλήθη, διότι ή ταύτότης τών άποτυπωμάτων ήτο 
πασίδηλος. Τό χαρακτηριστικόν τοϋτο ήτο άποτύπωμα 
έπίτής πλαστικής ϋλης ώς σήμα ταύτότητος ταύτης καί 
ήτο μέρος τοϋ εμβλήματος τής πόλεως τοϋ Λονδίνου, 
έφ’ ου άπεικονίζεται σιδηροδρομική άτμομηχανή καί 
κάτωθι ταύτης τό ρητόν <rLABORE ΕΤ PERSEVE- 
RATIAw ήτοι «Εργασία καί έγκαρτέρησις» τό όποιον 
ρητόν πράγματι έφηρμόσθη πλήρως κατά την διάρκει
αν τής έρεύνης τής ύποθέσεως ταύτης, ήτις διήρκεσε 
πλέον τών 48 ωρών.

Έ κ  τής ύποθέσεως ταύτης προκύπτει, ότι κατά 
την έρευναν πρέπει νά συλλέγωνται, διατηρώνται καί 
έρευνώνται καί τά πλέον άσήμαντα καί άπίθανα στοι
χεία, διότι διά τής μελέτης αυτών δύναται νά έξακρι- 
βοοθή ό πραγματικός δράστης μιας έγκ?σ]ματικής 
πράξεως.
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A O A Η Τ I Κ Η
έπιβεώρηοι

Η ΟΜΑΧ ΤΗΣ Χ Ω Ρ)Κ Η Σ  ΕΠΕΚΡΑΤΗΧΕ

Me την άψογη  διοργάνωσι τοΰ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής καί τής Σχολής Χω
ροφυλακής ’Αθηνών, την Κυριακή 23 
Μαρτίου διεξήχθη στις έγκαταστάσεις 
τοΰ 'Ομίλου Γκολφ Γλυφάδας, τό έφε- 
τεινό — 22ο κατά σειράν — Πρωτά
θλημα άνωμάλου δρόμου μεταξύ άθλη- 
τών των ’Ενόπλων Δυνάμων καί των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας. Τούς άγώνες πα
ρακολούθησαν ό Α'. Ύπαρχηγός Χωρ] 
κής Υποστράτηγος κ. Καραγιάννης, ό 
Διευθυντής τοΰ ΑΣΕΑΕΔ Συνταγματάρ
χης κ. Σταύρου, άνώτεροι καί κατώτεροι 
’Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων 
καί των Σωμάτων ’Ασφαλείας, ό Πρόε
δρος καί ’Αντιπρόεδρος τοΰ ΣΕΓΑ Σ κ.κ. 
Ρεδιάδης καί Παππάς, μέλη τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου τοΰ 'Ομίλου Γκολφ 
Γλυφάδας, άθλητικοί συντάκται έφημε- 
ρίδων καί περιοδικών, καί άρκετοί φί
λοι τοΰ στίβου. Πριν άπό τό κύριο άγώ- 
νισμα τοΰ Πρωταθλήματος, διεξήχθη ό 
δρόμος τών 4.000 μ. μέ άποκλειστική 
συμμετοχή άνεξαρτήτων δρομέων. ’Ε 
κείνων δηλαδή πού δεν άνήκουν εις τον 
ΣΕΓΑ Σ. Πρώτος έτερμάτισε ό Νασάκ 
Νιγιουκάμπο τής ’Αεροπορίας μέ χρόνο 
12.25.8. Τις ύπόλοιπες πέντε θέσεις 
κατέλαβαν οί Δόκιμος 'Τπεν]ρχης Ά θα- 
νασιάδης Νικόλαος μέ 12.52.5., Λαιμο
δέτης Γαβριήλ (’Αεροπορίας) 13.25.2, 
Παγανέλης ’Αντώνιος (Στρατού) 13.33, 
Δόκιμος Ύπεν]ρχης Κούτσελας Χρήστος 
13.39. καί Μαγγιώρος Κων. (’Αστυνομίας 
Πόλεων) 13.42.

Στο κυρίως άγώνισμα τού Πρωταθλή
ματος (8.000 μ.) πρώτος έτερμάτισε
ό Χωροφύλαξ Κούσης Μιχαήλ μέ τον 
έξαίρετο χρόνο 23.38.2 πού άποτελεϊ νέο 
ρεκόρ άγώνων. Τό παλαιό (23.4.38) κα

τείχε ό ίδιος άπό τό περισυνό Πρωτά
θλημα, όταν είχε τερματίσει καί πάλι πρώ
τος. Τίς υπόλοιπες πέντε θέσεις κατέ
λαβαν οί Άργυρόπουλος Νικ. (’Αερο
πορίας) 23.54.8, Χωροφύλαξ Σδούκος 
Βασίλειος (24.9), Κίσσας Βασίλειος (’Α
στυνομίας Πόλεων) 24.10, Παύλου Εύάγ- 
γελος (’Αστυνομίας Πόλεων) 24.46, 
καί Χωροφύλαξ Γεωργακόπουλος (24.49). 
Καί (ορισμένα άπό τά λεγάμενα «παρα
λειπόμενα» τού Πρωταθλήματος : 'Ο 
Χωροφύλαξ Κούσης, ώδήγησε τήν κούρσα 
τών 8.000 μ. άπό τ η ν  άρχή τής διαδρο
μής καί μέ σημαντική διαφορά άπό τούς 
άντιπάλους του. Μέχρι τό 6ο χιλιόμε
τρο τον άκολουθοΰσε άπό μιά κάποια 
άπόστασι ό συνάδελφός του Χωροφύλαξ 
Κούρτης. 'Ο τελευταίος, ένώ φαινόταν 
ότι πήγαινε θαυμάσια καί μέ σημαντική 
διαφορά άπό όσους τον ακολουθούσαν, 
έγκατέλειψε δύο χιλιόμετρα προ τού 
τέρματος λόγιο ξαφνικής άδιαθεσίας. ’Έτσι 
χάθηκε μιά σίγουρη δεύτερη νίκη γιά τήν 
Χωροφυλακή. ’Αξίζει ε π ί σ η ς  νά σημειωθή 
ότι έφέτος τιμήθηκαν οί πρώτοι έξη νικη- 
ταί. 'Ο πρώτος μέ κύπελλο καί χρυσό 
μετάλλιο, οί δεύτερος καί τρίτος μέ 
άργυρό καί χάλκινο, καί οί ύπόλοιποι τρεις 
μέ άναμνηστικά διπλώματα. Καί μιά 
άκόμη λεπτομέρεια : 'Ο άριθμός τών
άθλητών —μέ βάση τήν προέλευσί τους— 
πού πήρε μέρος σέ κάθε άγώνισμα ήταν 
ό άκόλουθος : Στρατός 10 άθληταί.
Ναυτικόν 5, ’Αεροπορία 10, Χωροφυ
λακή 9, Λιμενικόν 3, ’Αστυνομία Πόλεων 
9, καί Πυροσβεστικόν Σώμα 1.

8.000 μ. : Στρατός 10, Ναυτικόν 4, 
’Αεροπορία 9, Χωροφυλακή 9, Λιμενικόν 
9, ’Αστυνομία Πόλεων 7, καί Πυροσβε
στικόν Σώμα 8.

Ή  όμάς άνωμάλου δρόμου τής 'Ελλη
νικής Χωροφυλακής, ή όποια διεκρίθη 
καί κατά τό έφετεινόν πρωτάθλημά μεταξύ 
άθλητών τών Ε.Δ. καί Σ.Λ.

Οί τρεις πρώτοι νικηταί εις τό βάθρον 
μετά τήν άπονομήν τών έπάλθων τής δια- 
κρίσεώς των εις τούς αγώνας.
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Συνεχίστηκαν καί έληξαν τον περασμέ
νο μήνα οι Ε '. Χειμερινοί Διασυλλογι- 
κοί άγώνες σκοποβολής. Στους άγώνες 
αύτούς, οί σκοπευταί καί σκοπεύτριες 
τής Χωροφυλακής είχαν τις άκόλουθες 
κατατάξεις :

Ά γ ώ ν ε ς  τής 2—3—75 (Διοργανώτρια ή 
Χ ω ροφυλακή) .

— Περίστροφον 0,38 : (μεταξύ 34
σκοπευτών) Μοίραρχος Κοτρώνης Δημ. 
568)600 (2ος). ’Ανθυπομοίραρχος Γα-
λατιανός Νικ. 554]600 (7ος). Χωοοφύ- 
λαξ Ζέρβας Γεώργιος 524)600 (19ος). 
Υπομοίραρχος Άσπρούδης Νικηφόρος 
521)600 (22ος).

—Τυφέκιον 0,22 STANDARD 3X20 
(μεταξύ 28 σκοπευτών). Χωροφύλαξ 
Ήλιάδης Πελοπίδας 559)600 (1ος). Χω
ροφύλαξ Βασιλειάδης Βασίλειος 520)600 
(10ος). 'Τπεν]ρχης Ρούσης Νικόλαος 
516)600 (12ος). Χωροφύλαξ Δημούλας 
Άνδρέας 504)600 (14ος). Χωροφύλαξ
Τσέλλου Ελένη 489)600 (19η).

’Α γώ νες  τής 9 -3 -75  (Διοργανώτρια  
ή ’Αστυνομία Πόλεων) .

— Τυφέκιον 0,22 όρθίως (μεταξύ 55
σκοπευτών). Χωροφύλαξ Ήλιάδης Πελ. 
354)400 (2ος). Χωροφύλαξ Βασιλειάδης 
Βασίλειος 342)400 (7 ος) Ύπεν]ρχης
Ρούσης Νικόλαος 319)400 (14ος). Χωρ]- 
λαξ Δημούλας ’Ανδρέας 317)400 (15ος). 
Χωροφύλαξ Τσέλλου Ελένη 297)400 
(22α) 2α μεταξύ γυναικών. Χωροφύλαξ 
’Αλεξία Ειρήνη 291)400 (28η)3η με
ταξύ γυναικών.

— Τυφέκιον 0,22 γονυπετώς (μεταξύ
55 σκοπευτών). Χωροφύλαξ Ήλιάδης 
Πελοπίδας 371)400 (4ος). Ύπεν]ρχης

Ρούσης Νικόλαος 347)400 (12ος). Χω
ροφύλαξ Βασιλειάδης Βασίλειος 346)400 
(13ος). Χωροφύλαξ Τσέλλου 'Ελένη 
339)400 (21η). Χωροφύλαξ Δημούλας
Άνδρέας 323)400 (25ος). Χωροφύλαξ
’Αλεξία Ειρήνη 315)400 (31η).

* * *

Έ ν όψει τής «’Ολυμπιακής ήμέρας», 
ή οποία ώς γνωστόν έορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 6 ’Απριλίου, ή ΣΚΟΕ, στο 
3ήμερο 21 —23)3)1975, ώργάνωσε 
άγώνες σκοποβολής στα έπόμενα ’Ολυ
μπιακά άγωνίσματα.

1) Τυφέκιον 0,22 πρηνηδόν (μεταξύ 
38 σκοπευτών). Έπρώτευσε ό Μάνθος 
τής ΔΕΗ μέ 592)600. ’Από πλευράς 
Χωροφυλακής σημειώθηκαν οί έπόμενες 
κατατάξεις : Χωροφύλαξ Ήλιάδης Π ε
λοπίδας 583)600 (9ος). 'Τπεν]ρχης Ρού-

Ή  Χωρ]λαξ Τσέλλου 'Ελένη βραβεύ
εται ύπό τοϋ κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας 
Πόλεων μετά την διάκρισίν της εις τούς 
διασυλλογικούς άγώνας σκοποβολής τούς 
οποίους διωργάνωσεν ή Α.Π.

σης Νικόλαος 582)600 (11ος). Χωροφύ
λαξ Βασιλειάδης Βασίλειος 565)600 
(21ος). Χωροφύλαξ Δημούλας Άνδρέας 
550)600 (27ος).

2) Τυφέκιον 0,22 3X20 - β. (μεταξύ 
38 σκοπευτών). Έπρώτευσε ό Τραγου- 
δάρας τής Αστυνομίας Πόλεων μέ 
1124)1200. Ά πό πλευράς Χωροφυλακής 
σημειώθηκαν οί άκόλουθες κατατάξεις : 
Χωρ]λαξ Ήλιάδης Πελοπίδας 1092)1200 
(7ος). Χωροφύλαξ Βασιλειάδης Βασί
λειος 1067)1200 (13ος). ‘Τπεν]ρχης Ρού
σης Νικόλαος 1054(1200 (14ος). Χωρο
φύλαξ Δημούλας Άνδρέας 1024)1200 
(16ος).

3) ’Ελεύθερον πιστόλιον 50 μ. Έ πρώ 
τευσε ο Βασιλόπουλος τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων μέ 550)600. Ά πό πλευράς Χω
ροφυλακής ό Χωροφύλαξ Ζέρβας Νικ. 
κατετάγη 4ος μέ 533)600, ένω ό Α νθυ
πομοίραρχος Γαλατιανός Νικ. 5ος μέ 
532)600. Στο άγώνισμα αύτό δέν έλαβε 
μέρος ό ρέκορντμαν Ελλάδος Μοίραρχος 
Κοτρώνης Δημήτριος, λόγω συμμετοχής 
του στην ’Οργανωτική Επιτροπή τού 
Πρωταθλήματος ανωμάλου δρόμου Ε νό 
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας 
πού συνέπεσε νά διεξαχθή τήν ίδια ήμέρα. 
Τέλος ικανοποιητικές πρέπει νά θεωρη
θούν οί επιδόσεις τών Άνθ)ρχου Γαλα- 
τιανού καί Χωρ)κος Ζέρβα οί όποιοι 
έλαβαν μέρος χωρίς νά έχουν συμπλη
ρώσει τον απαραίτητον κύκλο προπονή
σεων.

I I  Σ Κ Ο Π Ε Υ Τ Ι Κ Α  ΝΕΑ | |

I  ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡ)ΚΗΣ  

ΕΙΣ  ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ 

|  ΠΡΩΤΑΟΑΗΜΑΤΟΣ
1

1  ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΡΟΜΟΥ
1
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Μέ μεγάλη συμμετοχή άθλητών άπό 
διάφορες περιοχές τής Χώρας, στο Α γρ ί
νιο διεξήχθη τόν περασμένο μήνα (9-3-75)

Οί άθληταί Ψαθάς, Ζαχαρόπουλος καί 
Κούσης ό όποιος έπρώτευσε, λίγο πριν 
άπό τήν έκκίνησιν τού δρόμου τών 10. ΟΟΟμ.

τό Πανελλήνιον Πρωτάθλημα άνωμάλου 
δρόμου άνδρών, νέων, έφήβων, παίδων, 
γυναικών, νεανίδων, καί κορασίδων. Πρώ
τοι νικηταί ή πρώτες νικήτριες έχουν 
ώς έξης :

1 .0 0 0  μ .  κορασίδων : Διόδου (Ε.Γ.Σ.) 
3.39.9. 1.000 μ . νεα ν ίδω ν:  Κοκόση
(Τρικάλων) 3.52.8 2.000 μ .  γυ να ικ ώ ν :
Μιχαλίτση (Τρικάλων) 7.08.8. 2 .000 μ . 
παίδων : Παπαχρήστου (Τρικάλων)
9.14.2. 4.000 μ .  έ φ ή β ω ν  Σακκαλής
(Άρεως Θεσ|νίκης) 11.49. 6.000 μ .  
νέω ν : Χωροφύλαξ Κούρτης Φώτιος
(18.6.2). Στο ’ίδιο άγώνισμα ό Χωρο
φύλαξ Γεωργακόπουλος Χαρ. έτερμά- 
τισε 3ος μέ χρόνο 18.18 10.000 μ .
άνδρών : Χωροφύλαξ Κούσης Μιχαήλ 
(30.5). Στο ίδιο άγώνισμα ό Χωροφύλαξ 
Σδοϋκος Βασίλειος έτερμάτισε 5ος μέ 
χρόνο 30.30. ’Αξίζει νά σημειωθή δτι 
οί τέσσερεις αύτοί άθληταί τής Χωροφυ
λακής, προεκρίθησαν για τούς Βαλκανι
κούς άγώνες άνωμάλου δρόμου τής ORA- 
ΝΤΕΑ Ρουμανίας, οί όποιοι συμπίπτουν 
χρονικώς μέ τήν ήμερομηνία έκτυπώσε- 
ως τοϋ περιοδικού μας (30-3-75).
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠΙΟΝ εις γενικός 
γραμμάς, λειτουργεί ώς έξης:

Ή  πρός εκπομπήν είκών, διά τού συ
στήματος των φακών, έστιάζεται έπϊ τής 
πλακάς των φωτοκυττάρων.

Τό ΠΥΡΟΒΟΛΟΝ έκπέμπει δέσμην 
ήλεκτρονίων ή όποια τή έπιδράσει ήλε- 
κτροστατικοϋ πεδίου ή όμοιογενοϋς μα- 
γνητικοΰ πεδίου, άναλόγως τοϋ χρησιμο
ποιούμενου συστήματος, καθίσταται λε
πτότατη, καταλήγει δέ εις ένα λίαν πε- 
ριωρισμένων διαστάσεων ίχνος τό όποιον 
σαρώνει (Διερευνά) τήν πλάκα των φωτο
κυττάρων. Ή  δέσμη αύτη, καθώς διέρ
χεται διά τών μέσων έκτροπης, έπηρεά- 
ζεται παρά τούτων καί αρχίζει νά δια- 
τρέχη τήν φωτοευαίσθητον πλάκα από 
τά άριστερά πρός τά δεξιά, άπό δεξιά 
έπανέρχεται καί πάλιν συντόμως πρός 
τά άριστερά, διά νά άρχίση κάτω άπό 
τήν προηγουμένην διαδρομήν νά διαγρά- 
φη πρός τά δεξιά τήν άλλην καί οΰτω 
καθ’ έξης, έως δτου φθάση εις τό τέλος 
τοϋ πλαισίου (πλακάς φωτοκυττάρων), 
όπότε ταχύτατα έπανέρχεται εις τό 
άνω άριστερόν μέρος διά νά άρχίση 
καί πάλιν άπό τήν άρχήν. Ή  κατά τοιοϋ- 
τον τρόπον κίνησις τής φωτεινής δέ
σμης, έπιτυγχάνεται μέ δύο μεθόδους, 
ήτοι είτε μέ τήν ήλεκτροστατικήν, 
είτε μέ τό ήλεκτρομαγνητικόν σύστημα 
άποκλίσεως. Κατά τήν ήλεκτροστατι
κήν, χρησιμοποιούνται κατά παράλληλα 
ζεύγη μεταλλικές πλάκες εις τό μέσον 
περίπου τής πορείας τής ήλεκτρονι- 
κής δέσμης. Τό έν ζεύγος πλακών σχη
ματίζει έπίπεδον κάθετον πρός τό έπί- 
πεδον τοϋ άλλου παραλλήλου ζεύγους. 
Οί πλάκες αυτές λαμβάνουν μεταβαλλό
μενα δυναμικά (τάσεις). Έπί παραδεί- 
γματι, όταν ή μία πλάκα τοϋ πρώτου 
ζεύγους είναι θετικώτερη, ή δέσμη τών 
ήλεκτρονίων ή όποια διέρχεται δι’ 
αύτών, έλκεται πρός τήν θετικήν, ένώ

S f l

τ η λ ε ο ρ α ς ι ς
( Μ Ε Ρ Ο Σ  Γ')

Η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο ϋ  ε ί κ ο ν ο σ κ ο π ί ο υ  
( κ ά μ ε ρ α )

ταυτοχρόνως άπωθεϊται άπό τήν έναντι 
πλάκα ή όποια κατά τόν αυτόν χρόνον 
καθίσταται άρνητικώτερη. ’Αποτέλεσμα 
είναι νά έκτρέπεται ή δέσμη δεξιά ή 
άριστερά, άναλόγως πρός τά δυναμικά 
τά όποια έπικρατοϋν εις τάς πλάκας. 
Τό άλλον ζεύγος, ένεργεϊ όμοίως, μέ 
έκτροπήν τής δέσμης άπό τά άνω πρός 
τά κάτω καί τανάπαλιν.

Κατά τό ήλεκτρομαγνητικόν σύστη
μα, χρησιμοποιούνται εις άναλόγους θέ
σεις ζεύγη πηνίων, τά όποια διαρρεό- 
μεναύπό ρεύματος, δημιουργούν όμοιογε- 
νή ήλεκτρομαγνητικά πεδία. Ή  δέσμη 
ήλεκτρονίων, διερχομένη διά τών πε
δίων τούτων, ύφίσταται δυνάμεις κατά 
LAPLACE καί οΰτω έκτρέπεται άναλό-

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΣΑΡΩΣΕΩΣ 
Σ Υ Ν Ε Χ Η Σ  Σ Α Ρ Ω Σ ΙΣ  ΔΑ Ν Τ Ε Λ Ω Τ Η  Σ Α Ρ Ω Σ ΙΣ

Η Λ Ι Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η
Τ “ Υμ]ρχ°υ Χωρ]κής

γως δεξιά—άριστερά καί κάτω—άνω.
Άμφότερα τά συστήματα αύτά συν

δέονται μέ τά κυκλώματα ΒΑΣΕΩΣ ΧΡΟ
ΝΟΥ. Τά κυκλώματα αύτά, είναι έκεΐνα 
τά όποια παρέχουν άναλόγους τάσεις εις 
τάς πλάκας ή άνάλογον ρεύμα εις τά 
πηνία, ύπό μορφήν παλμών καί οΰτω έπι- 
τυγχάνεται ή διαγράμμωσις ή σάρωσις 
τής φωτοευαισθήτου πλακάς.

Ή  διαγράμμωσις αΰτή τήν όποιαν 
πραγματοποιεί ή φωτεινή κηλίς, σχημα
τίζει ένα γραμμόπλεγμα (RASTER).Έκά- 
στη είκών ή όπως άλλως λέγεται—πλαί- 
σιον—σχηματίζεται κατά μέν τό ’Αγ
γλικόν σύστημα άπό 405 γραμμάς, κατά 
τό Ευρωπαϊκόν 625, κατά τό ’Αμερικα
νικόν 525 καί κατά τό Γαλλικόν 819. 
'Ο άριθμός τών πλαισίων άνά δευτερό- 
λεπτον, πρέπει νά είναι άνάλογος πρός 
τήν συχνότητα τού έναλλασσομένου 
ρεύματος τού ήλεκτρικοϋ δικτύου. Ή  συ- 
χνότης τών πλαισίων άνά δευτερόλεπτον 
εις τήν Ευρώπην είναι 25 πλήρεις 
εικόνες καί έπειδή χρησιμοποιείται τό 
σύστημα τής ΔΑΝΤΕΛΩΤΗΣ σαρώσεως, 
περί τού όποιου γίνεται λόγος εις τήν 
συνέχειαν, έχομεν ένεργόν συχνότητα 
50 πεδίων άνά δευτερόλεπτον.

Τά παρατιθέμενα σχεδιαγράμματα άνα- 
παριστοϋν τήν περίπου διαδρομήν τής 
φωτεινής κηλίδος διά τήν περίπτωσιν ένός 
περιωρισμένου άριθμοϋ γραμμών. Τό
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σχήμα (Β) δεικνύει τό σύστημα σαρώσεως 
τό όποιον χρησιμοποιεί τό B.B.C. καί άλ
λοι Σταθμοί Τηλεοράσεως, ύπό τήν ονο
μασίαν INTERLAKENT SCANNING, 
τό όποιον σημαίνει κατ’ έλευθέραν μετά- 
φρασιν«Δαντελλωτή σάρωσις». Ή  γραμ
μική αϋτη κίνησις ή ΣΑΡΩΣΙΣ, όπως ονο
μάζεται, είναι άνάλογος πρός τήν κίνη- 
σιν τήν όποιαν πραγματοποιούν οί 
οφθαλμοί μας όταν διαβάζωμεν ένα 
βιβλίον. Τό βλέμμα (οπτική άκτίς), πα
ρακολουθεί τήν γραμμήν τοϋ βιβλίου, 
εις τό τέλος της έπανέρχεται πρός τά 
άριστερά καί ολίγον κατωτέρω καί εις 
τό τέλος τής σελίδος καί πάλιν έπανέρ- 
χεται ταχέως τό βλέμμα εις τήν άρχήν 
τής άλλης σελίδος κ.ο.κ.

Ά λλ’ άς έπανέλθωμεν εις τόν σχημα
τισμόν τής είκόνος έπί τής πλακάς των 
φωτοκυττάρων διά των φακών έστιάσεως. 
Καθώς σχηματίζεται ή είκών έπί τής 
πλακάς, τά φωτοκύτταρα τά όποια ένερ- 
γοϋν άνεξάρτητα άλλήλων, άπελευθερώ- 
νουν ένα μεγάλον ή μικρόν άριθμόν ήλε- 
κτρονίων, άνάλογον πρός τήν έντασιν 
του φωτισμού τόν όποιον δημιουργεί εις 
έκαστον κόκκον των φωτοκυττάρων ή 
είκών τήν όποιαν προβάλλουν έπ’ αύτών 
οί φακοί. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, τό 
μέγα πλήθος τών φωτοκυττάρων έπί 
των όποιων προβάλλεται ή είκών, φέ
ρουν διάφορον άριθμόν ήλεκτρονίων. 
Τά ήλεκτρόνια τά όποια άπελευθεροΰν- 
ται άπό τά φωτοκύτταρα, συλλέγονται 
άπό τήν θετικήν άνοδον, ή όποια εύρί- 
σκεται έγγύς τής πλακάς τών φωτοκυτ
τάρων καί ή όποια, λόγω τού ύψηλοΰ θε
τικού δυναμικού της, δημιουργεί ένα 
πεδίον έλξεως μεταξύ αυτής καί τής 
φωτοκυτταρικής πλακάς.

Έφ’ όσον όμως τά φωτοκύτταρα, τά 
όποια ίσοδυναμοΰν μέ στοιχειώδεις πυ- 
κνωτάς μέ κοινόν οπλισμόν έχασαν 
ήλεκτρόνια, έφορτίσθησαν θετικώς, έκα
στος δέ άναλόγως πρός τήν φωτεινότη- 
τα τών σημείων τής προβαλλομένης διά 
τών φακών είκόνος. Καθώς διατρέχει 
ή δέσμη τών ήλεκτρονίων τού πυροβόλου 
τήν πλάκα τών φωτοκυττάρων, μετά τόν 
σχηματισμόν τής είκόνος, έκαστον τού
των άποκτά καί πάλιν άπό τά ήλεκτρό
νια τού πυροβόλου τόν άριθμόν τών 
ήλεκτρονίων τά όποια είχεν χάσει προη
γουμένως. Μέ τήν έπαναπρόσληψιν τών 
ήλεκτρονίων, οί στοιχειώδεις αύτοί πυ- 
κνωταί έκφορτίζονται διά τού κοινού 
όπλισμοΰ των, μέ άποτέλεομα νά προ- 
καλεϊται άνάλογος αύξομείωσις τής συνε
χούς τάσεως ή οποία έφαρμόζεται εις τό 
κύκλωμα τούτο. Ή  μεταβολή αύτή γί
νεται αισθητή εις ένα έξάρτημα (άντί- 
στασιν), όπου διαπιστοΰται τό άποτέλε- 
σμα τής έκφορτίσεως τών στοιχειωδών 
πυκνωτών. Ή  μεταβολή αύτή, ή όποια 
είναι συνέπεια τής μεταβολής τήν όποιαν 
ύφίσταται τό άνοδικόν ρεύμα, είναι 
τό σήμα ΒΙΝΤΕΟ, δηλαδή ή μετάφρασις 
τής είκόνος εις ηλεκτρικόν ρεύμα ή 
άντίστοιχον τάσιν. Αύτό τό σήμα, 
ένισχύεται, διέρχεται τά λοιπά στάδια 
έκπομπής καί έκπέμπεται ώς τηλεοπτι
κόν σήμα.

Η άνωτέρω διαδικασία συνοψίζεται 
ώς εξής:

Η πλάξ τών φωτοκυττάρων, δέχεται 
έπ αύτής τήν προβολήν τής είκόνος. Πρό 
τής προβολής, οί στοιχειώδεις πυκνωταί 
τής πλακάς τών φωτοκυττάρων, εύρί- 
σκοντο ήλεκτρικώς εις ούδετέραν κα- 
τάστασιν (άφόρτιστοι). Ή  προβολή όμως

τής είκόνος, προεκάλεσεν τήν άπελευθέ- 
ρωσιν, άπό τούς οπλισμούς καισίου—άρ- 
γύρου, μιας ποσότητος ήλεκτρονίων, 
άνάλογον πρός τήν έντασιν τού φωτισμού 
τών διαφόρων σημείων τής είκόνος. Κα
τά τόν τρόπον αύτόν οί στοιχειώδεις 
πυκνωταί—φωτοκύτταρα, έφορτίσθησαν 
άλλοι περισσότερον καί άλλοι όλιγώτε- 
ρον, μέ θετικόν φορτίον εις τούς οπλι
σμούς των. Τά ήλεκτρόνια τά όποια 
άπελευθεροΰνται άπό τά φωτοκύτταρα, 
συλλέγονται άπό τήν άνοδον ή όποια 
εύρίσκεται εις τά τοιχώματα τής ύαλίνης 
άμπούλας. ’Επακολουθεί ή σάρωσις τών 
στοιχειωδών πυκνωτών διά τής ήλεκτρο- 
νίκής δέσμης. "Οταν ή δέσμη διέρχεται 
άπό τά σημεία τής πλακάς τά κείμενα 
έκτος τής είκόνος, οί έκεί πυκνωταί 
δέν έπηρεάζονται άπό τήν ηλεκτρονικήν 
δέσμην. Οί πυκνωταί όμως έπί τών όποιων 
προβάλλεται ή είκών, συμπληρώνουν 
τά ήλεκτρόνια τά όποια προηγουμένως 
άπηλευθέρωσαν, λαμβάνοντες ταΰτα άπό 
τήν ηλεκτρονικήν δέσμην. Ή  ηλεκτρική 
τάσις ή όποια δημιουργείται διαδοχικώς 
έκ τής διαδοχικής έπίσης προσλήψεως 
ήλεκτρονίων άπό τούς πυκνωτάς, προστί
θεται εις τήν συνεχή τάσιν ή όποια 
έφαρμόζετζαι εις τόν κοινόν οπλισμόν 
τών πυκνωτών καί τοιουτοτρόπως άπό 
συνεχής, μετατρέπεται εις μεταβαλλομέ- 
νην. Αύτή άκριβώς ή μεταβολή είναι ή 
μετατροπή τής είκόνος εις τό καλούμενον 
σήμα ΒΙΝΤΕΟ, τό όποιον ένισχυόμενον 
περαιτέρω οδηγείται πρός έκπομπήν.

Τό παλαιότερον χρησιμοποιηθέν είκο- 
νοσκόπιον τού ZWORYKIN, έχει ύποστεΐ 
βελτιώσεις διά τών όποιων ηύξήθη ή 
ευαισθησία του. Ή  νέα αύτή μορφή όνο- 
μάζεται ΥΠΕΡΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠΙΟΝ. Εις 
τούτο, ή είκών έστιάζεται έπί ημιδιαφα

νούς έπιφανείας έξ έπιμεταλλωμένης μί- 
κας διά λεπτού στρώματος καισίου. Ή  
έπιφάνεια αύτή, λόγω τής εύαισθησίας 
της, κατά τήν έστίασιν έπ’ αύτής τής 
είκόνος, έκπέμπει ήλεκτρόνια καί οΰτω 
έχομεν μίαν ήλεκτρονικήν εικόνα ή 
οποία προβάλλεται έπί τής πλακάς τών 
φωτοκυττάρων, άντί νά έστιάζεται άπ’ 
εύθείας έπ’ αύτών ή φωτεινή είκών. Ή  
χρήσις τού συστήματος τούτου έπεβλήθη 
διότι τά φωτοκύτταρα άπελευθερώνουν 
περισσότερα ήλεκτρόνια διά τής ήλε- 
κτρονικής είκόνος, άπό όσα διά τής φω
τεινής είκόνος. Τούτο έχει σάν αποτέ
λεσμα τήν ένίσχυσιν τού συστήματος 
ΒΙΝΤΕΟ.

Ή  πλέον σύγχρονος μορφή είκονο- 
σκοπίου είναι τό ΟΡΘΙΚΟΣΚΟΠΙΟΝ. 
Τούτο, είναι όμοιον μέ τό προηγούμενον 
μέ τήν διαφοράν ότι χρησιμοποιεί μίαν 
πλάκα έξ ύάλου ή όποια συλλέγει τά 
ήλεκτρόνια τά όποια άπελευθεροΰνται άπό 
τήν φωτοευπαθή έπιφάνειαν τήν όποιαν 
χρησιμοποιεί τό Υπερεικονοσκόπιον.

Επακολουθεί μία διαδικασία εις τήν 
λειτουργίαν, ή περιγραφή τής όποιας 
έκφεύγει τών ορίων τού παρόντος. Στό
χος είναι ή εύαισθητοποίησις τού εί- 
κονοσκοπίου, ώστε τούτο νά δύναται νά 
λειτουργήση καί μέ χαμηλόν φωτισμόν.

Τέλος άναφέρομεν καί τήν VIDICON 
ή όποια βασίζεται εις τήν ιδιότητα 
τής φωτοαγωγιμότητος, δηλαδή τής ανά
λογου μειώσεως τής άντιστάσεως εις 
τό̂  ήλεκτρικόν ρεύμα μιας ύλης, όταν 
έπ’ αύτής προσπίπτη φώς. Συνεπώς τό σύ
στημα λειτουργίας της είναι έντελώς 
διάφορον τών προγηγουμένων αί όποίαι 
χρησιμοποιούν τό σύστημα τής φωτοεκ
πομπής.

Ν Ε Α  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Μ Ε Σ Α

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Την 13-2-75 έγένετο εις τό Κεντρικόν Συνεργεΐον Νοτίου 'Ελλάδος έγκα- 
ταστασις εις ύπηρεσιακά αύτοκίνητα τών νεοπαραληφθεισών συσκευών 
προσδιορισμού καί καταγραφής ταχύτητος οχημάτων καί έπραγματοποιήθη 
ταυτοχρονως εκπαίδευσις ’Αξιωματικών Τροχαίας εις τόν χειρισμόν τούτων.

Τά μέσα ταΰτα προ βλέπεται νά λειτουργούν άπό αύτοκινήτου καί δύνανται 
να βεβαιώσουν παραβάσεις^ ταχύτητος, άντικανονικήςπορείας κ.λ.π. καί νά 
συμβάλλουν αποτελεσματικές εις τόν περιορισμόν τού αίματος τής άσφάλ- 
του. Εις την φωτογραφίαν έπίδειξις τών νεοαποκτηθεισών ύπό τού Σώματος 
της Χωρίκης συσκευών ύπό ειδικευμένου τεχνίτου.
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ME ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ τρόπο έκφρά- 
σθηκε ή έμπρακτη συμπαράστασι καί ή 
καθολική συμμετοχή τοΰ Έθνους στή 
δραματική δοκιμασία τών αδελφών Ε λ 
ληνοκυπρίων από τήν έναρξι τής τουρ
κικής είσβολής στό ήρωϊκό νησί. Σύσ
σωμος ό Ελληνισμός έδωσε δείγμα
τα τών ανθρωπιστικών συναισθημάτων 
καί τής ήθικής του ευαισθησίας στήν 
άντιμετώπισι τοΰ Κυπριακού δράμα
τος. ’Ιδιαιτέρας προσοχής όμως άξιο εί
ναι τό γεγονός ότι στό έθνικό αυτό 
«Προσκλητήριο τής αγάπης» έδωσαν 
άμέσως τό «παρών» οί Έλληνες νέ
οι. Έσήκωσαν γιά μιά άκόμη φορά τό 
«Σταυρό τού χρέους καί τής θυσίας» 
μέ πλήρη συναίσθησι τών ευθυνών τους 
πρός τή βαρειά κληρονομιά καί τήν 
άνθρωπιστική παράδοσι τής φυλής. Καί 
άπέδειξαν μέ τήν έμπνευσμένη άπό 
τις άνώτερες άξιες τής ζωής συγκινητική 
αυτή χειρονομία τους ότι είναι άν- 
τάξιοι άπόγονοι έκείνων πού πρώτοι 
συνέλαβαν μέ τή φιλοσοφημένη σκέ- 
ψι καί παρέδωσαν στήν άνθρωπότητα 
τήν ίδέα τού καλού, τοΰ ώραίου καί 
τής θυσίας γιά μιά άρμονική καί πο
λιτισμένη συμβίωσι τών λαών. Μα- 
θηταί, σπουδασταί καί έργαζόμενοι ώρ- 
γανωμένοι σέ Ενώσεις, Σωματεία ή 
Συλλόγους συνεργάσθηκαν καί προσέφε- 
ραν δ,τι ήταν έπιβεβλημένο «έκ τών 
πραγμάτων» γιά τήν έπιτυχή άντιμε- 
τώπισι τής Κυπριακής συμφοράς. 
Ή  χρυσή τού Έθνους μας έλπίδα έδωσε 
πολύτιμα δείγματα ψυχικής ώριμό- 
τητος καί ήθικής όμορφιάς στό πολυ
μέτωπο έργο προνοίας καί συμπαραστά- 
σεως πρός τήν Κύπρο. Άναφέρομε μέ 
πολλή χαρά μερικές πληροφορίες άνα- 
φορικά μέ τήν δράσι 'Οργανώσεων, 
Σωματείων καί άλλων ’Οργανισμών πού 
άσχολοΰνται μέ τήν νεότητα.

Τό Σώμα τών Έλληνίδων 'Οδηγών 
(Σ.Ε.Ο.) άπό τήν πρώτη στιγμή τής τουρ

κικής στήν Κύπρο είσβολής, έκινητο- 
ποίησε καί μετέβαλε τά γραφεία του σέ 
«Κυψέλη Εργασίας». Τά Όδηγικά νειατα 
μέ έθνικό παλμό καί προθυμία άσυ- 
νήθιστη, προσέφεραν πολλαπλές υπη
ρεσίες στήν παραλαβή, συσκευασία καί 
προώθησι δεμάτων μέ παντοειδές υλικό 
γιά τις άμεσες ανάγκες τών θυμάτων 
τής τουρκικής θηριωδίας. ’Ενώ ταυτό
χρονα στελέχη του συνώδευσαν τήν 
άποστολή όδηγικών δεμάτων στήν Κύ
προ.

Τό Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ. 
Ε.Π.) μέ τό άκουσμα τής τουρκικής 
έπιθέσεως έθεσε τήν δύναμι τών νέων 
του στή διάθεσι τοΰ Στρατού. Πρόσ- 
φερε πολύτιμες ύπηρεσίες σέ Νοσοκο
μεία, Ταχυδρομεία, Τηλεφωνικά Κέντρα 
καί Οπουδήποτε υπήρχαν κενά, κατά τήν 
γενική έπιστράτευσι τής χώρας. ’Επί
σης έδωσε σεβαστή ποσότητα αίματος 
όμάς (557) Προσκόπων καί βαθμοφόρων

του καί έμερίμνησε γιά τήν άποστολή 
(250) προσκοπικών δεμάτων παντοει
δούς υλικού εις τό Σώμα Προσκόπων 
τής Κύπρου.

Έδωσαν έπίσης τό «Παρών» στό σάλ
πισμα βοήθειας τής Κύπρου μέ σθέ
νος καί παρρησία τό νειάτα τής Χρι
στιανικής Φοιτητικής Ενώσεως (Χ.Φ.Ε.) 
τών Χριστιανικών Μαθητικών 'Ομάδων 
(Χ.Μ.Ο.), τής Χριστιανικής Ένώσεως 
Έργαζομένης Νεολαίας (Χ.Ε.Ε.Ν.) καί 
άλλων Σωματείων τοΰ γνωστού γιά 
τήν πολιτιστική του δράσι Συλλόγου 
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» πού έδρεύ-

Νεαρά μέλη τών Χριστιανικών μαθητικών όμάδων άσχολοΰνται πυρετω- 
δώς μέ τήν έτοιμασία δεμάτων γιά τήν μαρτυρική Κύπρο.
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ει στήν ’Αθήνα. Ό  άριθμός τών άποστα- 
λέντων στήν Κύπρο δεμάτων μέ παντο
ειδές υλικό για. τήν ίκανοποίησι αμέσων 
αναγκών τών έν ένδείμ Κυπρίων άνήλ- 
θε σέ (700) περίπου, ένώ παράλληλα διε- 
τέθη ποσόν (500.000) δραχμών περίπου 
γιά τόν ίδιο σκοπό.

Τό Εθνικό Συμβούλιο τών Χ.Α.Ν. 
Ελλάδος αρχικά άπηύθυνε σχετική μέ 
τό ύπό μελέτην θέμα Διακήρυξι καί τό 
έμελέτησε άπό κοινού μέ τήν παγ
κόσμια Χ.Α.Ν., γιά νά έξεύρη νέες δυ
νατότητες παροχής συνδρομής στά θύ
ματα τής Κύπρου.

Ή  Χ.Α.Ν. 'Αθηνών μάλιστα άπέστει- 
λε (506) χαρτοκιβώτια μέ διάφορα 
έφόδια καί κατέθεσε (50.000) δραχμές 
υπέρ τής Κύπρου. Ταυτόχρονα έχο- 
ρήγησε (50) υποτροφίες σέ ισαρίθμους 
Κυπρίους σπουδαστάς καί έργαζο- 
μένους στήν ’Αθήνα καί ώργάνωσε 
ειδική έορταστική έκδήλωσι μέ τή συμ
μετοχή τής παιδικής χορωδίας της γιά 
τούς ένταϋθα Κυπρίους νέους πού φοι
τούν στις Σχολές μαθητείας τού Ο.Α.Ε.Δ. 
’Ανάλογη σπουδαιότητα έπίσης πα
ρουσίασε ή προσφορά υπηρεσιών καί 
ή συνδρομή τής Χ.Α.Ν. Θεσαλο- 
νίκης, τών Χ.Α.Ν. ’Εξωτερικού καί τών 
φίλων τους πού άνταποκρίθηκαν έγκαιρα 
στό ιερό προσκλητήριο γιά τήν Κύπρο. 
Αί Χ.Α.Ν. Ελλάδος έκάλεσαν έπίσης 
όσους μπορούν νά διαθέσουν έλεύθερο 
χρόνο γιά μιά έπιτόπια έθελοντική 
προσφορά υπηρεσιών σέ καταυλισμούς 
τής Κύπρου. Έπίσης έπληροφόρησε τό 
κοινόν ότι ανάμεσα στους 200.000 πρό- 
φυγες υπάρχουν (55.717) παιδιά καί 
έφηβοι στήν Κύπρο καί (6.300) Κύπριοι 
νέοι στήν Ελλάδα πού έχουν άμεση 
άνάγκη βοήθειας.

Ή  Χριστιανική Ένωσις Νεανίδων 
(Χ.Ε.Ν.) ’Αθηνών μέ τά Κέντρα της 
πού έχει στό Πειραιά, στή Κηφισιά, τήν 
Νίκαια, τήν Θεσ]νίκη καί αλλαχού, 
συνεργάσθηκε γιά τό ζήτημα αύτό μέ 
τό Σ.Ε.Ο. καί κυρίως μέ τόν μαθητόκο- 
σμο τής χώρας. Κατά τό τελευταίο 
μάλιστα 2μηνο τού 1974 συγκέντρωσε 
ποσόν (400.700) δραχμών καί άγόρασε 
διάφορα σκεύη οικιακής χρήσεως γιά 
τούς πρόσφυγες Ελληνοκυπρίους όπως 
έγράψαμε σέ προηγούμενο τεύχος.

Οί ’Οργανώσεις αύτές τών νέων μας 
πού μέχρι τώρα ένδεικτικά άναφέραμε, 
έδωσαν τόν «οβολόν τους» καί προσέ- 
φεραν σοβαρή υλική καί ηθική βοή
θεια στήν Κύπρο σέ συνεργασία μέ 
άλλους σημαντικούς παράγοντες τής 
χώρας καί τού έξωτερικού. Παράλληλα 
όμως έμελέτησαν στή δομή του τό όλο 
θέμα τής Κυπριακής τραγωδίας γιά νά 
άνακαλύψουν νέες πηγές, δυνάμεις καί 
πόρους καί νά συμπαρασταθούν πιό 
αποτελεσματικά πρός τά προσφυγό
πουλα, κυρίως, τής ήρωϊκής μεγαλονή- 
σου. Ίδρυσαν ειδικά όργανα (γραφεϊον 
Κύπρου τού Συλλόγου ’Απόστολος Παύ
λος, ειδικό ταμείο άρωγής τού Σ.Ε.Ο. 
Ταμείο Βοήθειας Κυπρίων τής Χ.Α.Ν.) 
κ.ά.) γιά νά άντιμετωπίσουν τά πιό 
σοβαρά καί έπείγοντα προβλήματα καί 
έδωσαν χεϊρα βοήθειας στούς Κυπρίους 
νέους πού σπουδάζουν στήν Ελλάδα 
(Άθήναι κ. ά.).

Χρέος ιδιαίτερο έχει ή στήλη αύτή 
νά έξάρη τήν προσπάθεια τής σπου- 
δαζούσης νεολαίας πού έλαβε ένεργό 
μέρος στήν εύγενή αύτή άμιλλα. Μά- 
θηταί, σπουδασταί καί έκπαιδευτικοί

άπό όλα τά σημεία τής χώρας μέ τό 
άκουσμα τού Κυπριακού SOS έτρεξαν 
μέ σπουδή νά προσφέρουν δ,τι μπο
ρούσαν γιά νά άμβλύνουν τήν οξύτητα 
τού "Ελληνοκυπριακού δράματος. Ή  
εύγενής αύτή πρωτοβουλία πού άρχισε 
τό περασμένο καλοκαίρι συνεχίζεται μέ 
γοργό ρυθμό καί ένθουσιασμό μέχρι 
σήμερα.

Ή  ήθική καί υλική βοήθεια, τό αίμα, 
τά χρηματικά έμβάσματα καί τά δέματα 
πού συσκευάσθηκαν καί έστάλησαν 
στήν Κύπρο, είναι λίαν άξιόλο- 
γα άν ληφθοΰν ύπ' δψιν τά προβλήματα 
καί ή έν γένει κατάστασι τών νέων 
τής Έλλαδικής γής. Δημόσια καί ιδιω
τικά σχολεία καί έκπαιδευτήρια τής 
χώρας έδωσαν έπάξια τό «Παρών» στήν 
Κυπριακή έκκλησι γιά βοήθεια.

’Από έλλειψι χώρου καί μόνον παρα-

λείπεται ή δημοσίευσι άλλων άξιο- 
λόγων στοιχείων γιά τό ίδιο θέμα.

"Ετσι τά έλληνικά νειάτα σάν σύνολο 
συνεργάσθηκαν καί μαζί μέ τις προσω
πικές υπηρεσίες καί τήν υλική συνδρο
μή τους μετέδωσαν στούς Ελληνοκυ
πρίους άδελφούς ένα έμπρακτο μήνυμα 
αγάπης ή όποια «ού ζητεί τά έαυτής» 
άλλά «πάντα έλπίζει, πάντα υπομένει» 
καί ώς έκ τούτου «ουδέποτε έκπιπτει». 
τής άγάπης σάν βιώματος καί έμπειρίας 
πού τόση άνάγκη έχει κυρίως σήμερα 
κάθε Κύπριος άλλά καί κάθε συνάθρωπός 
μας γενικώτερα. Πολύ συγκινητικό έξ 
άλλου είναι τό γεγονός ότι ειλικρινής 
άποδοχή τού έργου, εύχαριστίες και 
άναγνώρισι τής προσφοράς άγάπης τής 
Έλλαδικής νεότητος έκφράσθηκαν έπί- 
σημα άπό πλευράς έκλεκτών παραγόντων 
καί άρχών τής Κύπρου.

ΜΙΑ ΗΕΑ ΠΟΥ ΑΙΕΚΡΙΘΗ ΑΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΑΟΖΙΝ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Ή  έκπαίδευσι σήμερα πρέπει νά άναπτύσση 
ταύτόχρονα τή διάνοια καί τό συναίσθημα τών 
νέων γιά νά μάθουν νά ξεφεύγουν άπό τά στενά 
όρια «τού έγώ» καί νά συναντούν τόν άληθινό 
έαυτό τους άνάμεσα στούς συνανθρώπους των. 
Έτσι θά μπορέσουν νά άναπτυχθοΰν πολύπλευ
ρα καί νά βαδίσουν κανονικά τόν δρόμο γιά 
τήν όλοκλήρωσι καί τελειοποίησι τής προσω
πικότητάς των. ’Αφορμή γιά τις σκέψεις αύτές 
μάς έδωσε ένα μικρό σημείωμα πού έφθασε 
τελευταία στό περιοδικό. Σέ αύτό άναφέρεται 
τό όνομα μιας νέας πού έτελείωσε πέρισυ τό 
Γυμνάσιο Θηλέων 'Αγίας Παρασκευής Αττικής 
μέ ικανοποιητική έπίδοσι στις σπουδές της 
καί έπέτυχε νά είσαχθή μεταξύ τών πρώτων 
στή Σχολή Νηπιαγωγών Καλλιθέας.

Γιά τήν έπιτυχία της αύτή (σειρά 8η) έλαβε ύποτροφία άπό τό Ι.Κ.Υ. 
Ή  φιλόπονη αύτή νέα πού φαίνεται στήν φωτογραφία λέγεται Χρυσούλα 
Ιωάν. Τζάνου καί είναι κόρη Ενωμοτάρχου ό όποιος ύπηρετεΐ στό Α.Τ. 
Αγίας Παρασκευής. Εύχόμαστε καλή πρόοδο στήν νέα αύτή πού διάλεξε 
τό δρόμο τής παιδαγωγού άπό τις όποιες σήμερα, πιό πολύ άπό άλλοτε, 
έχομε μεγάλη άνάγκη, σύμφωνα μέ όσα παραπάνω άναφέραμε, γιά νά άνα- 
μορφώσωμε τήν παιδεία καί νά δώσωμε σωστή μόρφωσι στά παιδιά τής 
νεοελληνικής γεννεάς άπό τή μικρή τους ήλικία.

'Οδηγοί προσφέρουν έθελοντικήν υπηρεσίαν στήν προσπάθεια γιά τήν 
άποστολή δεμάτων πρός τά παιδιά τής Κύπρου.
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ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑΙ αί ήμέ- 
ραν πού τό έθνος μας συνέρχεται 
καί συγκεντρώνεται, διά νά άνα- 
σκοπήση τά περασμένα, μελετήση 
τά παρόντα καί άτενίση τά μέλλον
τα, καί πού διαπιστώνει ότι πάν
τοτε εόρίσκεται εις τόν εκλεκτόν 
δρόμον, πού τοϋ έχάραξεν ή θεία 
πρόνοια. Τότε ολόκληρος ή Φυλή 
μας γίνεται ένα μάτι, διά νά έρευ- 
νήση, ένας νους διά νά σκεφθή 
καί μία καρδία διά νά αίσθανθή. 
Ή ιστορική σκέψις παραμερίζει 
τόν πέπλον τής λήθης καί τά μάτια 
τής ομαδικής ψυχής, τής ψυχής 
όλων των Ελλήνων, άτενίζουν 
πρός τό λαμπρόν τής μοίρας των 
παρελθόν. ’Ατενίζουν τήν πολιορ
κίαν καί τήν πτώσιν τής Βασιλίδος 
των πόλεων, άπό τήν όποιαν ξεπη- 
δα ό θρύλος τού «Μαρμαρωμένου 
Βασιλιά». ’Ατενίζουν τήν πολιορ
κίαν καί τήν έξοδον τού Μεσο
λογγίου, τήν πολιορκίαν καί τό 
ολοκαύτωμα τοϋ Άρκαδίου, τήν 
πολιορκίαν καί τήν άντίστασιν 
των άγωνιστών τοϋ Συντάγματος 
Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, τήν 
πολιορκίαν καί τήν ήρωϊκήν θυ
σίαν των άγωνιστών τοϋ Σ.Χ. Λι- 
τοχώρου. Ή  ιστορία είναι ή μνήμη 
των λαών καί τά έθνη πού δέν 
έχουν τήν ζωογόνον αυτήν μνή
μην είναι καταδικασμένα εις θά
νατον. Εχομεν λοιπόν χρέος νά 
ένθυμούμεθα πάντοτε τά εθνικά 
διδάγματα, τόσον τής παλαιός, 
όσον καί τής νεωτέρας ιστορίας 
τοϋ 'Ελληνισμού. Πριν άπό 29 
χρόνια, τήν 30-3-1946, εις τάς 
ύπωρείας τοϋ άγερώχου καί ύπε- 
ρηφάνου Όλύμπου, εις τό γραφι
κόν Λιτόχωρον, συνετελεϊτο ένα 
θαΰμα, ένα θαϋμα πού μέ τήν τρα
γικήν του ομορφιάν καί τό αίμα- 
τοποτισμένον μεγαλεΐον κατέπλη- 
ξεν καί συνεκλόνισεν τόν ελεύθε
ρον κόσμον, τό θαϋμα πού σέ μίαν 
τεραστίαν κολυμβήθραν γεμάτην 
άπό τά δροσερά καί ιερά νάματα 
τών άναλλοιώτων άρετών τών Ε λ 
λήνων ξαναβάπτισεν ολόκληρον 
τήν φυλήν μας. Ένας δισύλλαβος 
χρησμός, βγαλμένος άπό δέκα ψυ- 
χάς, ήκούσθη ιστορικά ύπερήφα- 
νος άπό τό στόμα δέκα γιγάντων 
Χωροφυλάκων, τό

« " Ο χ ι  »
καί προσέθεσαν οί γίγαντες αύτοί 
τοϋ Αιτοχώρου ένα κρίκον εις 
τήν αλυσον τών «όχι» τής ψυχής 
μας, διά μέσου τών αιώνων. 'Η 
λέξις «όχι» τής 30-3-1946, είναι 
παλαιό, όσον καί ή ΕΑΛΑΣ. «Μο-
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λών λαβέ» είναι τό παλαιόν της 
όνομα, τό άρχαϊον. ’Αργότερα εις 
τά Βυζαντινά κάστρα των οί πρό
μαχοι τής Βασιλίδος διετράνωσαν: 
«Τήν πόλιν τοΐς βαρβάροις ούδέ- 
ποτε έώμεν». Τόν ίδιον λόγον εις 
τά φαράγγια τοϋ 1821 τό γένος τόν 
τραγούδησε μέ άλλα λόγια: «καλύ
τερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή». 
Είναι μιά κληρονομιά υψηλοφρο- 
σύνης τό «όχι», πού όταν έλθη 
ή ώρα νά τό φωνάξουν οι 'Έλληνες, 
τό κάνουν τραγούδι, σύνθημα, θού- 
ριον. Τήν νύκτα τής 30-3-1946 
τό πνεύμα έρχεται καί πάλιν άντι- 
μέτωπον μέ τήν ύλην. Ή  θυσία είς 
τόν βωμόν τής ελευθερίας γίνεται 
φάρος τής άσελήνου νυκτός, γίνε
ται λαμπάς καιομένη, πού τό φως 
της δέν τρεμοσβύνει ούτε είς τόν 
δυνατόν άνεμον τοϋ βορρά. Τήν 
νύκτα αύτή ή μαρτυρική πατρίς 
μας έζησε τήν αρχήν τής. φρίκης, 
μιας πρωτοφανούς ’Εθνικής τρα
γωδίας. Πριν άπαλλαγή από τά 
δεινά τής βαναύσου εχθρικής κα
τοχής καί πριν αίσθανθή τήν ζωο
γόνον αύραν τής πολυποθήτου έλευ- 
θερίας, ήτο πεπρωμένον νά δεχθή 
είς τό Λιτόχωρον, είς τόν χώρον 
των αρχαίων θεών καί μουσών, 
τό πρώτον φοβερόν πλήγμα άπό 
τούς άρνησιπάτριδες καί ξενο
κίνητους συμμορίτες, πού ένε- 
καινίαζαν τόν τρίτον γΰρον, 
διά νά καταλύσουν κάθε ιερόν καί 
όσιον καί καθυποτάξουν τήν Ε λ
λάδα, τήν χώραν εκείνην πού έχυσε 
ποταμούς αιμάτων, διά τήν διατή- 
ρησιν τής ’Εθνικής ’Ελευθερίας 
καί τής ’Ελευθερίας τών ελευθέρων 
Δημοκρατικών χωρών τού κόσμου. 
Τό πρώτον φοβερό πλήγμα ήτο ή 
άνανδρος καί ύπουλος έπίθεσις 
έναντίον τών άνδρών τού ’Αποσπά

σματος Χωροφυλακής Λιτοχώρου 
καί μιας όμάδος Στρατού. Εύρί- 
σκοντο εκεί διά νά λάβουν μέτρα 
τάξεως καί ασφαλείας καί νά φρου
ρήσουν τά εκλογικά τμήματα, διότι 
ό Ελληνικός λαός, μετά τήν χι
τλερικήν κατοχήν καί ένα έτος 
μετά τήν καταστολήν τού φρικτοΰ 
Δεκεμβριανού κινήματος ελεύθε
ρος καί ύπερήφανος διά τάς δά- 
φνας τής νίκης του, εκαλείτο 
τήν έπομένην ήμέραν είς έκλογάς. 
Διακόσιοι περίπου αιμοσταγείς 
συμμορϊται μέ βαρύ οπλισμόν, τόν 
όποιον δέν παρέδωσαν μέ τήν συμ
φωνίαν τής Βαρκίζης, επιτίθενται, 
δολίως έναντίον τών ανύποπτων 
άνδρών τού αποσπάσματος Χωρο
φυλακής καί τής Στρατιωτικής 
όμάδος καί σκορπούν, διά πυρός 
καί σιδήρου, τόν θάνατον. Τόν θά
νατον πού ΰμνησεν ό ’Εθνικός 
ποιητής Διονύσιος Σολωμός εις τό 
ποίημά του «’Ελεύθεροι πολιορ- 
κημένοι»: «Όποιος πεθαίνει σήμε
ρα χίλιες φορές πεθαίνει». Ή  
μάχη είναι άνισος, αλλά μεγαλειώ
δης. 'Υπερβαίνει είς άνισότητα 
δυνάμεως καί αυτήν ακόμη τήν 
Βιβλικήν πάλην τού Δαυίδ. ’Επαν
ειλημμένοι προτάσεις τών συμμο
ριτών, διά νά παραδοθοΰν καί άφε- 
θοΰν ελεύθεροι οί ήρωϊκοί ύπε- 
ρασπισταί, άποκρούονται μέ άγα- 
νάκτησιν. Τήν 01.30' ώραν πυρ- 
πολεϊται ύπό τών συμμοριτών τό 
οίκημα πού ύπερασπίζονταιοί στρα- 
τιώται καί ή άμυνομένη δύναμις 
άποσύρεται είς νέας θέσεις διά

νέους αγώνας. Μέ μεγαλυτέραν 
λύσσαν καί μανίαν επιτίθενται 
έναντίον τού οικήματος, πού υπερ
ασπίζονται μέ άπαράμιλλον αύ- 
ταπάρνησιν οί Χωροφύλακες. Εκα
τόν πενήντα έναντίον δέκα. «Πα- 
ραδοθεΐτε σκυλιά, ήρθε ή ώρα νά 
σάς γδάρωμε», φωνάζουν έξαλ
λοι οί συμμορϊται. «Προδότες 
δέν θά περάσετε» άντηχεϊ ή 
άπάντησις τών ήρωϊκών ύπερα- 
σπιστών. Τήν 04.00 πυρπολούν τό 
οίκημα. Μιά μητέρα καί ή μονά- 
κριβη κόρη της, πού διαμένουν είς 
τόν πρώτον όροφον τού οικήματος, 
έξέρχονται μέ τήν ελπίδα ότι θά 
σωθούν. Πιστεύουν οί άμοιρες 
είς τά άνθρώπινα συναισθήματα. 
Δέν μπορούν νά φαντασθοΰν τήν 
άποκτήνωσι καί τόν ανθρώπινο 
ξεπεσμό τών δολοφόνων. 'Η < μη
τέρα φονεύεται καί ή κόρη της 
τραυματισμένη συλλαμβάνεται. Οί 
φλόγες άπλώνονται είς όλο τό οί
κημα καί περιζώνουν τούς ήρωϊ- 
κούς ύπερασπιστάς. Τρεις, τραυμα
τισμένοι βαρέως, γίνονται παρα
νάλωμα τού πυρός. Οί ύπόλοιποι 
έπιχειροΰν ήρωϊκήν έξοδον, μίαν 
έξοδον πού δέν έχει νά ζηλέψη 
τίποτα άπό τήν ιστορικήν έξοδο 
τού Μεσολογγίου, καί άντιμετω- 
πίζουν τά άνελέητα ομαδικά πυρά. 
"Αλλοι φονεύονταικαίάλλοι,βαρέως 
τραυματισμένοι, πίπτουν καθημαγ- 
μένοι,πρό τών μαινομένων αιμοστα
γών συμμοριτών, οί όποιοι διά νά 
συμπληρώσουν τό δολοφονικόν των 
έργον καί νά μή τούς μείνη άμφι-

Ή  ώραία καί γραφική κωμόπολις τοϋ Λιτοχώρου είς τάς ύπωρείας τοϋ 
Όλύμπου όπου τήν νύκτα τής 30-3-1946 έλαβε χώραν τό ίστορούμενον 
άνοσιούργημα.
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Ό  μόνος διασωθείς έκ τής καταστρο
φικής θηριωδίας τών συμμοριτών Ένωμ] 
ρχης κ. Παπακωνσταντίνου διηγείται 
τήν δραματικήν ιστορίαν (άνω) καί δει
κνύει τόν χώρον όπου υπήρχε ό Σταθμός 
Χωρ]κής κατά τήν νύκτα τής έπιθέσεως 
(κάτω)

ληνικόν καί ειχον γαλουχηθή καί 
άνδρωθή μέ τό περίφημον ελεγείον 
θέντες νά ύποταγοΰν εις τήν συμ
μορίαν τών ανθελλήνων, διότι από 
τής καταβολής των ερρεεν εις τάς 
φλέβας των αίμα άνόθευτον Έλ-

τοϋ Τυρταίου «τεθνάμενοι γάρ κα
λόν ένί προμάχοισι πεσόντες ανδρ’ 
αγαθόν, περί ή πατρίδι μαρνάμε 
νον». "Επεσαν ώς ήρωες καί αύτοί, 
μαχόμενοι ύπέρ πίστεως καί πα- 
τρίδος, προασπιζόμενοι τά ύψη- 
λότερα ιδανικά τής φυλής μας, 
τήν πατρίδα, τήν θρησκείαν, τήν 
έλευθερίαν καί τήν τιμήν. Τήν 
σύζευξιν τοϋ έλληνικοϋ πνεύματος 
καί τής χριστιανικής πίστεως, διά 
νά μή έπικρατήση εις τήν ώραίαν 
μας χώραν ή «πνευματοκρατία» 
τής θνητής ύλης, αλλά τό αθάνα
τον πνεύμα τοϋ Χριστιανισμού, 
τό όποιον έναρμονίζεται απολύτως 
μέ τήν Ελληνικήν ίδιοκρατικήν 
φιλοσοφίαν καί τούς έλληνικούς 
τρόπους ζωής, οί όποιοι καί τώρα 
καί πάντοτε θά συγκρούωνται μέ 
τάς θεωρίας τών συγχρόνων σει
ρήνων τού υλισμού.

βολία ότι όλοι οί ύπερασπισταί 
έφονεύθησαν δίδουν εις ένα έκα
στον τήν χαριστικήν βολήν. Καί 
έθυσιάσθησαν οί άνδρες τού απο
σπάσματος Χωροφυλακής Λιτο- 
χώρου, εκείνην τήν νύκτα, εκτός 
άπό ένα, διασωθέντα, θεία βουλή- 
σει καί φέροντα εις τήν κεφαλήν 
καταφανή τά ίχνη τού τραύματος 
τής χαριστικής βολής, μάρτυρα 
αψευδή τής πρωτοφανούς έκείνης 
τραγωδίας καί θηριωδίας. Θύματα 
τής ανθελληνικής υστερίας τών 
άρνησιπάτριδων συμμοριτών προέ- 
κριναν, ώς γνήσιοι Έλληνες, τήν 
μεταστοιχείωσιν τών φθαρτών σω
μάτων των εις αιώνιας λεύκάς λαμ
πάδας, φωτιζούσας τήν λεωφόρον 
τής εθνικής μας πορείας. Πιστοί 
εις τά αθάνατα καί αναλλοίωτα 
ιδανικά τής πατρίδος, έπεσαν ολο
καύτωμα εις τόν βωμόν τής έλευ- 
θερίας. “Επεσαν οί πρόμαχοι τής 
έλευθερίας, οί φρουροί τής τάξεως 
καί τής γαλήνης, οί φύλακες τής 
πατρίδος καί τής θρησκείας, άρνη-

Μ ΑΣΚΑΡΑΔΕΣ  ΚΑΙ ΑΜΑΣΚΑΡΕΥΤΟ Ι

 ̂ Ή  αυλαία της άποκριάτικης σκηνής έκλεισε. Ό  παρδαλόχρωμος καί 
πολύβοος Διονυσιακός θίασος άποσύρθηκε στά καμαρίνια τοϋ χρόνου, 
αφού τόν χειροκροτήσαμε μέ ένθουσιασμό γιά τρεις έβδομάδες.

Ενας ολόκληρος δαιμονικός κόσμος, γεμάτος μαγεία καί μυστήριο,
πέρασε κι έσβυσε στό χτές καί πάει μέ τ’ άλλα τά σβυστά........ Ό  αντίλαλος
όμως τού μεμφιστοφελικοϋ γέλιου του δέν σίγησε.

Ποιος όμως ήταν μέλος αύτοϋ τού Διονυσιακού θιάσου καί ποιος θεατής; 
Ποιος ήταν ό μασκαρεμένος καί ποιος ό άμασκάρευτος;

Οί εύλαβεΐς στό παρελθόν έβγαλαν τις παλιές βαρειές φορεσιές τους. 
Οί φουστανέλλες, οί βράκες, οί πολυκέντητες τοπικές ένδυμασίες, άκόμα 
καί οί ρεδιγκότες μέ τά ψηλά κολλάρα τους, κυκλοφουροϋσαν άνάμεσά μας 
μέ κάποια άπολιθωμένη σοβαρότητα, χωρίς νά έντυπωσιάζουν. Μασκαρά- 
δες χωρίς σοβαρό ένδιαφέρον.

Οί Μαρκησίες, οί 'Ιππότες καί όλα τούτα τά ομοιώματα τής παλιάς 
ευγενικής τάξης, μάς μύριζαν πολύ ναφθαλίνη. Τό πολύ—πολύ νά μάς θύ
μιζαν σελίδες μιας παλιάς ιστορίας. ’Αλλά σάν μασκαράδες δέν μάς συγκί
νησαν.

Από τό άνελέητο ξεθώριασμα τού χρόνου περισώθηκαν μερικές κολο
μπίνες, μά κ ι’ αύτές χάρη στά τολμηρά μίνι τους καί τούς καλλίγραμμους 
μηρούς τους.

Ποιοι όμως ήσαν οί πραγματικοί μασκαράδες;
Θά φανή ίσως παράξενο, άλλ’ αυτή είναι ή πραγματικότητα; οί πρα

γματικοί μασκαράδες ήσαν μερικοί........  άμασκάρευτοι.
Ή  άσουλούπωτη δεσποινίδα μέ τό ανδρικό ντύσιμο, τ’ άχτένιστα κοντά 

μαλλιά της, τό μποέμικο καί οργίλο ύφος της, πού δέν ήξερες σέ ποιό άπό τά 
(τρία) φύλλα νά τήν κατατάξης, ήταν όμολογουμένως ένας μασκαράς πού 
έντυπωσίαζε.

Ή  άμασκάρευτη κυρία, μέ τις πληθωρικές καί πλαδαρές καμπύλες, 
τά άκαθορίστου χρώματος βαμμένα μαλλιά της, τό έντονο κ α ί........ προκλη
τικό μακιγιάρισμα καί τό σούπερ μίνι της, ήταν σίγουρα ένας ξεκαρδιστι
κός μασκαράς.

Οί μακρυμάλληδες καί μουσάτοι νεαροί, μέ τό άσυνήθιστο ντύσιμο, 
ήσαν εντυπωσιακοί μασκαράδες.

Κ ι’ όμως οί υπέροχοι αύτοί μασκαράδες δέν κυκλοφόρησαν σάν τέτοιοι. 
Είναι τό νέο κύμα, πού άκολουθεΐ μέ θρησκευτική εύλάβεια τις ύποδείξεις 
τής σημερινής μόδας. Γιά μασκαράδες τούς βλέπουμε μονάχα έμεΐς, οί 
άμύητοι άκόμα.

Έ τσ ι καί ή άποκριά τού 1975 μάς παρουσίασε τούτο τό παράξενο: 
οί καλλίτεροι μασκαράδες ήσαν ο ί ........άμασκάρευτοι.

Τώρα οί υπηρεσίες τού Δήμου ρίχνουν στούς σκουπιδότοπους όλα τά 
ξωτικά στολίδια τών μασκαράδων πού έφυγαν. Πού έφυγαν; Έ τσ ι τούλά- 
χιστο πιστεύεται. Ή  άλήθεια όμως είναι, πώς οί πραγματικοί μασκαράδες 
μέ τά μασκαριλίκια τους, θά συνεχίσουν νά κυκλοφορούν άνάμεσά μας.

Κ ι’ έμεΐς—πόσοι άλήθεια, νά είμαστε;,—θά έξακολουθήσουμε νά βλέ
πουμε μ ιά ........ άμασκάρευτη μασκαράτα!

Φ α — κ ό ς
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Ε ΙΣ  ΤΟ Δ ΙΕ Θ Ν Ε Σ  Δ ΙΚ Α ΙΟ Ν  δέν ύφίσταται κανών 
τις έπιβάλλων τήν άποστολήν καί αποδοχήν διπλω μα
τικών άντιπροσώπων.

'I I  παράλειψις ή συστηματική άποφυγή συνάψεως 
διπλωματικών σχέσεων ενός κράτους θά συνεπήγετο 
τήν θέσιν τούτου έκτος του πλαισίου τής διεθνούς κοι
νωνίας.

Τό γεγονός αυτό καθ’ εαυτό τής ύπάρξεως διεθνούς 
κοινωνίας καθιστά άναπόφευκτον τήν διαπίστευσιν 
διπλωματικών άντιπροσώπων καί τήν δι’ αυτών σύνα- 
ψιν παντοειδών σχέσεων, διπλωματικών, εμπορικών, 
μορφωτικών κ.λ.π.

Ε π ικ ρ α τε ί μάλιστα ή άντίληψις, ύποστηριχθεΐσα 
ύπό πο?Λών συγγραφέων καί διεθνολόγων, έν οις πρώ 
τος ό V IT O R IA  (1480—1546), καθ’ ήν τό δικαίωμα 
προς σύναψιν καί διατήρησιν σχέσεων μεταξύ τών κρα
τών άποτελεΐ θεμελιώδες τμήμα τοΰ διεθνούς δικαίου.

'I I  άνάπτυξις τών διεθνών σχέσεων στηρίζεται εις 
τό δικαίο^μα επικοινωνίας (R IG H T  O F IN T E R C O U 
R S E ) μεταξύ τών κρατών, δπερ δεν έκπηγάζει έκ 
τίνος ρητού κανόνος διεθνούς δικαίου, άλλ’ έκ μιας 
πραγματικότητος, ήτοι τής έπικοινωνίας μεταξύ τών 
κρατών, άνευ τής όποιας δέν δύναται νά ύπάρξη διε
θνές δίκαιον.

Ή  σύναψις διπλωματικών σχέσεων καθιερούθη εις 
τήν διεθνή πρακτικήν, καθ’ ήν άπεκρυσταλλώθη διά 
τής παρόδου τού χρόνου, δτι ή άποστολή έκ μέρους 
ένός κράτους διπλωματικού άντιπροσώπου εις έτερον 
άποτελεΐ άναγνώρισιν τοΰ δευτέρου ύπό τοΰ πρώτου 
κράτους.

Οί διπλωματικοί άντιπρόσωποι, οΐτινες συνήθως 
φέρουν τον βαθμόν τού πρεσβευτοΰ, έχουν άντιπρο- 
σωπευτικόν χαρακτήρα, τουτέστιν είναι πολίτικοι 
αντιπρόσωποι τής χώρας των καί έν ταυτώ  άντιπροσω- 
πεύουν προσωπικώς τόν άρχηγόν τοΰ κράτους των εις 
τάς σχέσεις τούτου μετά τοΰ αρχηγού τού άλλου κρά
τους, παρ’ ώ είναι διαπεπιστευμένοι.

Ε ΐθισται δπως, προ τής διαπιστεύσεως τού διπλω 
ματικού άντιπροσώπου παρά τινι χώρα, αΐτήται διά 
διακοινώσεως, συνοδευομένης ύπό βιογραφικοΰ σημει
ώματος τού μέλλοντος νά διαπιστευθή άντιπροσούπου 
ή συγκατάθεσις τής ξένης κυβερνήσεως, έάν δηλ. ό 
υποψήφιος άντιπρόσωπος τυγχάνη έπιθυμητόν (P E 
RSO N A  G R A T A ) ή άνεπιθύμητον πρόσωπον (P E R 
SONA NON G R A T A ).

'Η  διαδικασία αυτή έπιβάλλεται καί άπορρέει έκ τής 
άρχής τής κυριαρχίας καί τού δτι δέν ύφίσταται νομική 
ύποχρέωσις προς άποδοχήν καί άποστολήν διπλω μα
τικώ ν άντιπροσώπων, τά δέ κράτη είναι έλεύθερα, 
δπως άρνοΰνται τούς άπεσταλμένους, τούς οποίους 
θεωρούν άνεπιθυμήτους.

Πρέπει έν τούτοις νά γίνεται διάκρισις μεταξύ άρνή- 
σεως άποδοχής διπλωματικού άπεσταλμένου γενικώς 
καί τής τοιαύτης ένός ώρισμένου άτόμου, ως διπλω
ματικού άντιπροσώπου.

Οί κανόνες τοΰ διεθνούς δικαίου δέν έχουν δημιουρ
γήσει τό δικαίωμα εις τό κράτος νά έμμείνη έπί τού 
διορισμού, ως διπλωματικού άντιπροσώπου, τοΰ χα- 
ρακτηρισθέντος άνεπιθυμήτου παρά τοΰ κράτους προς 
δ άποστέλλετατ. Τούτο δύναται νά όρίση έτερον πρό
σωπον ώς άντιπρόσωπόν του. Ο ύχ’ ήττον, δέον νά 
τονισθή δτι, έκ μιας τοιαύτης άρνήσεως θίγεται τό 
κράτος, τοΰ όποιου δέν γίνεται άποδεκτός ό άπεσταλ- 
μένος.
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Υ φιστανται αρκεται περιπτώ σεις, καθ’ άς έσημειώ- 
θησαν κρούσματα αρνησεως άποδοχής διπλω ματικώ ν 
αντιπροσώπων. ^Οΰτω π .χ . έν έ'τει 1885 ή ’Ιταλία 
ηρνηθη^ να δεχθή τον K E IL E T , ώς πρεσβευτήν των 
Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Α μερικής, έκ του γεγονό

τος ότι ούτος^ εν έτει 1871 είχε διαμαρτυρηθή έναντίον 
τής προσαρτησεως τών παπικώ ν κρατών.

; Τ ώ  1832 η Ρω σία  δεν εδεχθη τον διορισμόν πα ρ’ 
αύτή τοΰ "Αγγλου πρέσβεως S IR  S T R A T F O R D  
C A N N IN G , η δε Μεγάλη Βρετανία ήρνήθη νά άκυ- 
ρωση επι τριετίαν τον ώς άνω διορισμόν μέ άποτέλεσμα 
να παραμεινη πρακτικώ ς, κενή ή ανωτέρω θέσις.

^Κενή παρέμεινεν ωσαύτως ή θέσις τοΰ πρεσβευτοΰ 
τών Η .Π .Α ., εν Αυστρία, όταν ή τελευταία ήρνήθη 
τοΰ αποδοχήν τοΰ πρεσβευτοΰ K E IL E T  (1885).

Προς αποφυγήν τοιούτων δυσαρέστων καταστάσεων 
ενδεικνυται να προπορευηται τής άνακοινώσεως διο
ρισμού ενός ατομου, ως πρεσβευτοΰ, ή διερεύνησις παρά 
ιώ .κρατεί προς ο θα αποσταλή, έάν τοΰτο είναι εύπρό- 
σδεκτον (P E R S O N A  G R A T A ).

Οι διπλω ματικοί αντιπρόσωποι δεν επιτρέπετα ι 
κατα  ̂το διεθνες δίκαιον νά έπεμβαίνουν ε ίτε  λόγω 
ε ι .ε  εργω εις τας εσωτερικας πολιτικάς υποθέσεις τής 
χωράς, παρ ή έχουν διαπιστευθή, διότι παραβιάζουν 

κυριαρχικά δικαιώ ματα ταυτης. Π τοιαύτη παρα- 
βιασις αντικειται προς τους θεμελιώδεις κανόνας τοΰ 
διεθνούς^ δίκαιου, οϊτινες διέπουν και ρυθμίζουν τήν 
θέσιν καί τήν δραστηριότητα τών διπλω ματικώ ν αντι
πρόσωπων.

Προς τοΰτο σχετική είναι καί ή σύμβασις τής Χ αβά-

Ή  Χ ω ρ)κή  συνεστήθη τό 1833 εις μίαν έπ ο χ ή ν  κατά  
την όποιαν τό νεοσύστατον Ε λ λ η ν ι κ ό ν  κράτος μετά άπό  
μάκρους καί_ηρωικούς α γώ νας  πρός άπόκτησιν της έλ ε υ -  
Βερίας του ε ίχ εν  ανάγκην ίσχυράς έσωτερικής άσφ αλείας  
δια την οικοδομησιν τώ ν κ οινω νικ ώ ν του θεσμώ ν καί τήν 
αξιοποίησιν της θυσίας τώ ν τέκ νω ν του .

Τά πρώ τα στελέχη  τής Χ ω ρ )κ ή ς ,  άλλά  καί οί Ύ π α -  
ςιω ματικοι καί Χ ω ρ )κ ε ς ,  οί όποιοι έπήνδρωσαν τό Σ ώ -  
μ α ,  oev ήσαν άλλοι από έκείνους οί όποιοι ε ίχον  ταυτίσει  
τον βίον τ ω ν  μέ τήν ιδέαν τής έλευθερίας τής πατρίδος  
καί οι οποίοι άνεδείχθησαν άξιοι νά συνεχ ίσο υ ν  τον  
αγώ να  πρός έπ ιβ ίω σ ιν  τοΰ έθνους λ ό γω  τοΰ έξαιρέτου  
ήθους τ ω ν  καί τής διακεκριμένης πολεμικής τ ω ν  δρά-  
σεως κατα τά χρόνια  τής έθνικής π α λ λ ιγ γ ε ν ε σ ία ς .

Μεταξύ ό λω ν έκείνω ν τ ώ ν  ηρώ ω ν της φ υ λ ή ς  οί ό -  
ποιοι προσέτρεξαν νά  π λαισ ιώ σουν τό Σ ώ μα τής Χω ρο
φ υ λ α κ ή ς ,  έξέχουσαν θέσιν κ α τ έχ ο υ ν :  Ν .  ΠΕΤΜΕΖΑΣ  
Μήτρος Δ Ε Α Η Γ ΙΩ Ρ Γ Η Σ  πατέρας τοΰ μετέπειτα Π ρ ω -  
θυπουργοϋ Έ π α μ  . Δ Ε Λ Η Γ ΙΩ Ρ Γ Η , ’Α ντώ νιος  Μ ΑΥΡΟ-  
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ , Κ ω ν)νο ς  Β Λ Α Χ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ, δστις υπήρξε  
^ ° πΛΡ“ τ0? ’Α ΡΧΘΥ0ς τής Χ ω ρ)κής  , Γεώργιος ΖΑΛΟ-  

ποιητής , Γεώργιος ΚΛΕΟΠΑΣ , Νικ . Φ ΙΛΑ
Ρ Ε Τ Ο Σ , Ιωάννης ΜΕΞΗΣ Β α σ . ΔΡ Α Γ Ω Ν Α Σ  καί π λή 
θος αλλαι έξέχουσαι  προσω πικότητες τής έποχή ς  έκεί-

Οί άνθρωποι έκεΐνοι καί οί διάδοχοί τ ω ν  διεξήγον τόν  
π λέο ν  τρα χύ  καί άχαρι άγώ να  διά τήν έξασφ άλισ ιν  τής 
ταξεω ς και α σ φ αλείας  καί τήν περιφρούρησιν τής ζω ή ς ,  
της τιμής καί τής περιουσίας τώ ν π ο λ ιτ ώ ν ,  διότι αυτήν  
τήν φ οράν ό έχθρός δεν ήτο αυτός πού έπολεμοϋσαν τόσα  
χ ρ ό ν ια ,  αλλά  προήρχετο άπό αυτούς τούς όλ ίγους  Έ λ 
ληνες  οί όποιοι έπροτίμησαν τόν άτακτον βίον άπό τήν  
η συχο ν  κοινω νικήν ζω ή ν πού τούς έξη σ φ ά λιζε  τό κρά
τ ο ς .  Η ληστεία  καί ή άναρχία  ήσαν οί σπουδαιότεροι  
εχθροί του οργανω μένου κράτους καί ή Χ ω ρ)κή  διεξή γα-  
γ ε  μάκρους καί αιματηρούς αγώ νας μέχρις  δτου τάς έξ α -  
λείψ η από τόν Ε λ λ η ν ι κ ό ν  χώ ρο ν  .
__ ®  παράδοσις τοΰ ύψ ηλοϋ ήθους τής γενναιότητος καί 

αυτ° “')σ α<= Χ“ Ριν τ ^>ν ιδανικών τής πατρίδος διετη-  
ρήθη καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής σταδιοδρομίας τοΰ Σ ώ 
ματος τής Χ ω ροφ υλακ ή ς  .

νας τοΰ έτους 1928 περί δ ιπλω ματικώ ν υπαλλήλων, ώς 
και η ληφθεΐσα αποφασις τών υπουργών τών εξω τερι
κών τών αμερικανικών κρατών.
, ^ ' 'a  ω ? ^νω συμβάσεως κα ί τής άποφάσεως τών 
υπουργών των εξωτερικών άπηγορεύθη ή συμμετοχή 
η αναμιςις των ξ£νων διπλω ματικώ ν υπαλλήλων εις τήν 
εσωτερικήν η εξωτερικήν πολιτικήν τοΰ κράτους, παο’ 
ώ ασκούν τά  καθήκοντά των.
( Α ναμιςις τοΰ διπλ^ωματικοΰ απεσταλμένου εις τάς 
ύποθέσεις τής κυβερνήσεως, παρ’ ή είναι διαπεπιστευ- 
μενος, δυναται να προκαλεση τόν χαρακτηρισμόν τού
του ώς άνεπιθυμήτου (P E R S O N A  N O N  G R A T A ) 
και τήν άντικατάστασίν του, ή καί νά ποοκαλέση δια
κοπήν τών διπλω ματικώ ν σχέσεων.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα έπεμβάσεων δ ιπλω 
ματικών άντιπροσώπων είς τάς έσωτερικάς ύποθέσεις 
τής χώρας παρ’ ή ήσαν διαπεπιστευμένοι τών οποίων 
εζητήθη καί έπραγματοποιήθη ή άπομάκρυνσις έ? αό- 
τήε. ^

Τ0 απήλαθη ό 'Ισπανός ποέσβυς
M E N D O Z A  εν ’Α γγλ ία  διότι συνωμοτεί κατά τής 
Βασιλίσσης ’Ελισσάβετ τής ’Α γγλίας. Τό 1654 άπη- 
λάθη ό Γάλλος πρέσβυς έν ’Α γγλ ία  D E BA SS λόγω 
συνωμοσίας κατά τής ζωής τοΰ Κρόμβελ. Τό 1888 ή 
’Αμερικανική κυβέρνησις ένεχείρισεν εις τόν λόοδον 
S A C K V IL L E  τό διαβατήριόν του έπί τώ  λόγω' ότι 
?οο°ζ , ε ι^εν αν“ Ρ Ι·χθή εις τάς προεδρικάς έκλογάς. Τό 
1J-7  η Γαλλακη κυβέρνησις ήτήσατο άπό τήν Ρω σσι- 
κήν κυβέρνησιν τήν άνάκλησιν τοΰ πρεσβευτοΰ 
R A R 0 1 S K 1  εκ Παρισιων έκ τοΰ λόγου δτι ούτος



είχεν υπογράψει πολιτικόν κείμενον. Το 1971 ή κυβέρ- 
νησις τής Μ. Βρεττανίας ήτήσατο τήν άπέλασιν 105 
υπαλλήλων τής έν Λονδίνω Ρωσσικής Πρεσβείας κατη- 
γορηθέντων επί κατασκοπεία. Τέλος, ή Έ λληνικη κυ- 
βέρνησις ήτήσατο κατ’ αύτάς τήν άπομάκρυνσιν τοϋ 
’Ακολούθου Τύπου τής Τουρκικής Πρεσβείας, διά τήν 
γνωστήν έν Ά θήναις έπέμβασιν εις τά ’Εσωτερικά 
τής Ελλάδος.

'Η  πρόβλεψις καί υΐοθέτησις τής άπομακρύνσεως ή 
άπελάσεως οφείλεται εις νομικήν κατασκευήν του 
διακεκριμένου ’Ιταλού διεθνολ.ογου GEN ITLIS 
(1552—1608).
Ό  G E N T IL IS  διετύπωσε τήν προαναφερθεΐσαν γνώμην 
τ  ' κατά τήν άντιμετούπισιν τής ύποθέσεως Μ ΕΝ ΤΟ ΖΑ . 
Ό  M E N D O Z A , έν έτει 1584 πρεσβευτής ων τής 
'Ισπανίας έν Μ. Βρεττανία, κατηγορήθη διά συμ
μετοχήν εις συνομωσιαν κατα της Βασιλιίσσςς 
E L IZ A B E T H . Το Συμβούλων τής Βασιλίσσης θά 
έφυλάκιζεν ή άπεκεφάλιζεν τον M E N D O Z A , εαν δεν 
έζητεΐτο προηγουμένως ή νομική συμβουλή του 
G E N T IL IS , δστις ύπεστήριξεν δτι ή άπέλασις θά ήτο 
περισσότερον συνεπής προς τό διεθνες δίκαιον.

Ή  γνώμη αυτή έγένετο άποδεκτή, έκτοτε δε αποτε
λεί ειδικόν STA TU S διά τούς διπλωματικούς αντι
προσώπους.

Τό διεθνές δίκαιον παρέχει ώρισμένην προστασίαν 
εις τούς διπλωματικούς πράκτορας συνισταμένην κυ
ρίως είε διπλωματικά προνόμια καί διπλωματικήν 
ασυλίαν, των όποιων ούτοι δύνανται νά άπολαμβάνουν.

'Η  διπλωματική δμως άσυλία δεν σημαίνει πάντοτε 
καί άτιμωρησίαν.

Κατά μίαν άποψιν τά  διπλωματικά προνόμια χο 
ρηγούνται βάσει τής αρχής, καθ’ ήν τό Μέγαρον τής 
Πρεσβείας θεωρείται δτι εύρίσκεται έκτος τοϋ έδά- 
φους τοϋ κράτους, παρ’ ώ τυγχάνει διαπεπιστευμενος 
ό πρεσβευτής.

Κ ατ’ άλλην άποψιν τά διπλωματικά προνόμοια 
χορηγούνται έκ τοϋ γεγονότος, δτι ο πρεσβευτής απο
τελεί τό έτερον έγώ « A L T E R  EGO» τοϋ άρχηγοϋ τοϋ 
κράτους του, δστις χαίρει τής ισοτιμίας των κυριαρχι
κών δικαιωμάτων καί δεν είναι νοητόν να δικασθή 
ύπό τοϋ άρχηγοϋ τοϋ ετέρου κράτους νά δεχθή επιτα- 
κτικάς διαταγάς τούτου.

Κατά τήν τρίτην άποψιν, τά διπλωματικά προνομία 
καί αί άσυλίαι παρέχονται εις τούς διπλωματικούς 
άπεσταλμένους, ίνα καταστή έλευθέρα καί άκώλυτος 
ή άσκησις τής ανατεθειμένης αύτοΐς άποστολής.

'Η  άποστολή δμως αδτη των διπλωματικών άντι- 
προσώπων δεν δύναται νά είναι αντίθετος και ασυμ
βίβαστος προς τούς κανόνας τοϋ έσωτερικοϋ δικαίου 
τής φιλοξενούσης χώρας, ούτε νά παραβιάζη τά. κυριαρ
χικά δικαιώματα ταύτης, παρ’ ή είναι διαπεπιστευμενοι.

'Η  τυχόν παραβίασις προκαλεΐ διαταραχήν εις τάς 
σχέσεις μεταξύ τών κρατών, ή τοιαυτη δε διαταραχή 
είναι δυνατόν ν’ άγάγη εις γενικωτέραν διεθνή περι
πλοκήν καί έντεΰθεν διατάραξιν τής διεθνούς εννομου 
τάξεως.

'Η Ιστορία του είναι γεμάτη άπό πράξεις ήρωϊσμοΰ καί 
αυτοθυσίας, τό δέ έπίσημον κράτος κατ’ έπανάληψιν  
έτίμησε καί έξήρε τήν προσφοράν τής Χ ω ρ)κής  εις τούς  
άγώνας τοϋ έθνους καί κατά τάς πολεμικός περιόδους καί 
κατά τάς εσωτερικός ταραχάς καί άνωμαλίας άλλά καί έν 
ειρήνη , ώς Σώματος ’Αστυνομίας καί Τάξεως .

'Ο τίτλος «'Ηρωική Χωρ]κή» έχε ι  π λέον  καθιερωθή 
εις τήν ψ υ χ ή ν  τοϋ Ε λ λ η ν ικ ο ύ  λαοΰ .

Εις δλας τάς φάσεις τώ ν έσωτερικών έξελ ίξεω ν τό 
Σώ μα τής Χωρ]κής μακράν τών πολιτικώ ν διενέξεων καί 
άνεξαρτήτως τών πολιτικώ ν πεποιθήσεων τώ ν άνδρών  
του ήκολούθησε π ισ τ ώ ςτή ν  άρχήν τής νομιμότητος καί 
συμπαρεστάθη με άφοσίωσιν προς τόν Ε λ λ η ν ικ ό ν  λαόν  
τοϋ όποιου τήν έμπιστοσύνην καί τήν άγάπην έχει  άπ ο-  
σπάσει.  ,

Παρά τάς καταβαλλομένας κατά καιρούς προσπάθειας  
ύπό κακών 'Ελλήνω ν οι οποίοι αποσκοπουν εις την ικα— 
νοποίησιν άλλω ν στόχω ν νά δημιουργήσουν διάστασιν 
μεταξύ τώ ν άνδρών τής Χωρ)κής καί του κοινού, οϋδέν 
έπ ιτυ γ χ ά ν ετ α ι .

'Ο Χ ω ρ)λ α ξ  έχει μείνει εις τήν συνείδησιν δλων των  
Ε λ λ ή ν ω ν  ώς ό προστάτης , ό φύλα ξ  άγγελος τώ ν κοινω
νικών καί άτομικών άγαθών ο φρουρός τής τάξεως καί 
ό καλός Σαμαρείτης έτοιμος νά προσφέρη τήν προστασίαν 
του εις τούς πάσχοντας  συμπολίτας του , μέ κάθε θυσίαν 
καί κίνδυνον τών άτομικών του άγαθών καί δικαιωμάτων.

Αυτά είναι άπόρροια καί άποτέλεσμα τριών βασικών  
παραγόντων : α) Τής προελεύσεως τώ ν άνδρών τής Χ ω 
ροφυλακής β )  Τής ιστορικής παραδόσεως τοϋ Σώματος  
καί γ )  τοϋ τρόπου έκπαιδεύσεως .

Τό Σώμα τής Χωρ)κής στρατολογεί τούς άγδρας του  
μεταξύ τώ ν εύρυτέρων κοινωνικών τάξεων δλων τώ ν  
περιοχώ ν τής χώρας .

Γενικώς δμως κυριαρχεί ή ύπαιθρος χώ ρα οι κάτοικοι 
τής όποιας διακρίνονται διά τήν πίστιν τω ν πρός τά ιδεώ
δη τής φ υλής  μας, κ α ί ,  είναι κοινωνικώς άδιάφθοροι.  
Τά παιδιά αύτά μέ τά άγνά αισθήματα καί τήν βαθεΐαν 
πίστιν πρός τά ιερά καί τα όσια τής πατριδος κάτω απο 
τήν έπίδρασιν τών ωραίων παραδόσεων καί αγώ νω ν της 
καί τώ ν άλτρουϊστικών πράξεων τώ ν παλαιοτέρων συ
ναδέλφ ω ν των προσαρμόζονται ταχύτατα εις τό νέον πε

ριβάλλον καί καθίστανται φορείς ύψ η λώ ν ιδανικών καί 
άνθρωπιστικών αισθημάτων.

Εις τούτο συντελλεΐ  καί ή παρεχομένη έκπαίδευσις κα
τά τήν όποιαν τό κέντρον τού βάρους ρίπτεται εις τήν 
προστασίαν καί τόν σεβασμόν τοϋ Έ λ λ η ν ο ς  πολίτου .

"Οσα ό Χ ω ρ)λαξ  διδάσκεται καί εις τήν Σ χολή ν Χωρο
φυλακής καί μ ετ έπ ε ιτ α ΐίς  τήν ύπηρεσίαν του καί,  τά διά
φορα σεμινάρια, άποτελοϋν στοιχεία διά τήν καλυτέραν  
προστασίαν καί έξυπηρέτησιν τοϋ άνθρώπου καί τοϋ κοι
νωνικού σ υ ν ό λ ο υ .

Πάντα δέ ταϋτα άποτελοϋν έκφρασιν τώ ν ά ρ χ ώ ν ,  αί 
όποίαι διέπουν τό Σώ μα τής Χωρ)κής καί δικαιολογοϋν  
τήν προσήλωσίν του ε ’ις τήν νομιμότητα , τήν μέχρις αυ
τοθυσίας ύπεράσπισιν τώ ν άνθρωπίνων άγαθών καί τήν 
γενναίαν καί άκατάβλητον άγωνιστικότητα έναντίον έ-  
κείνων , οί όποιοι έπιβουλεύονται τά ιερά καί δσια τής  
φ υλής :αί τοϋ ’Έθνους .

Κάθε καλόπιστος άνθρωπος δταν άναπολήση τόν π ο -  
λυτάραχον βίον τοϋ έθνους μας άπό τής άπελευθερώσεώς  
του μέχρι σήμερον καί συγκρίνη τήν θέσιν τής Χ ωρ)κής  
έναντι τώ ν γεγονότω ν θά άντιληφθή τόν ύψηλόν ρόλον 
τόν όποιον διεδραμάτισε αϋτη καί τήν θέσιν πού έλαβεν  
άνέκαθεν άπέναντι τοϋ άπλοΰ άνθρώπου τού μόχθου .

Σήμερον τό Σώμα εύρίσκεται εις πλήρη άκμήν καί δια
θέτει άριστα στελέχη μέ ύψηλήν έξειδίκευσιν καί πολύ
πλευρον έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν κατάρτισιν 
ικανά νά άνταποκριθοϋν εις τάς ποικίλας άνάγκας τάς  
όποιας έμφ ανίζε ι  ή σύγχρονος κοινωνία .

Αϋτη είναι έν γενικαΐς γραμμαίς ή ιστορική προέλευσις  
τώ ν άνδρών τής Χ ωρ)κής καί άποτελεΐ τιμήν καί δόξαν 
εις δλους ήμ άς ,  οι όποιοι ύπηρετοϋμε σήμερον καί συνε-  
χ ίζομεν  τάς ώραίας παραδόσεις τάς όποιας έκεΐνοι μάς 
έκληροδότησαν.

Είναι δέ βέβαιον δτι δέν θά παρεκλίνωμεν έκ τής χ α -  
ραχθείσης γραμμής καί,  θά παραμείνωμεν κάτω άπό οία- 
σδήποτε συνθήκας , πιστοί εις τόν δρκον μας πρός έξυπη-  
ρέτησιν καί προστασίαν τώ ν συμφερόντω ν τού 'Ελληνι
κού λαοΰ καί ιδίως τοϋ σκληρώς μοχθοΰντος τοιούτου  
τοϋ όποιου καί ήμείς ε’ίμεθα τ έ κ ν α .

Ή  νομιμότης καί τό δίκαιον άποτελοϋν όδηγόν τώ ν  
ένεργειών μας .

1
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Κ Α Ι ΑΝΑΛΥΣΙΣ  
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ  

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚ ΩΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ  
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ

Οί ψυχίατροι καί οί ψυχαναλυταί καί 
δή ό K raft — E bing άποδίδουν έπί- 
δρασιν επί τών σεξουαλικώς άνωμάλων 
Εγκλημάτων εις τον αλκοολισμόν, τήν 
διανοητικήν καθυστέρησιν. Γενικώς ύπο- 
στηρίζεται, ότι οί διαπράττοντες σεξου
αλικά έγκλήματα έχουν μικροτέραν δια
νοητικήν ικανότητα άπό τούς άλλους 
Εγκληματίας. Η αμάθεια θεωρείται ώς 
είς τών σπουδαιοτέρων παραγόντων ό 
όποιος συντελεί είς τήν κατολίσθησιν 
τού ατόμου πρός τό έγκλημα. Ή  αμάθεια 
ρίπτει τό άτομον έρμαιον τών πρωτογό
νων ένστικτων του καί καθιστά αύτό 
ανίκανον νά άντιδράση είς τά αβυσσαλέα 
πάθη του, λόγω τής μικράς πνευματικής 
ικανότητάς του. Καί διαπλάθουν τόν 
χαρακτήρα του ατόμου καί τοϋ παρέχουν 
τήν δύναμιν ν’ άντιτάσσεται είς τό έγκλη
μα καί είς τάς άνθρωπίνους αδυναμίας. 
Ά πό τής άρχαιότητος, ό νομοθέ- 
της Χαρώνδας έν Θουρίοις τής Κάτω 
’Ιταλίας ένομοθέτησε νόμον περί παιδείας 
καί κατέστησε ταύτην υποχρεωτικήν. 
Τό άτομον έν τή μικρά ήλικίμ είναι 
εΰπλαστον ώς ό κηρός καί δύναται εύκό- 
λως νά διαπαιδαγωγηθή είς τό πλαίσιον 
τών ήθικών άρχών, αί όποΐαι καθίστανται 
βίωμα.

Συγχρόνως πρός τήν σχολικήν παι
δείαν, άπαιτεΐται ή διαπαιδαγώγησις Οπό 
τής οικογένειας, ή όποια σπουδαίως 
συμβάλλει είς τήν ήθικήν άνάπτυξιν τοϋ 
ατόμου. Ή  οικογένεια είναι τό βασικόν 
κοινωνικόν ίδρυμα. Είς τόν οικον σχη
ματίζονται τά πρώτα θεμέλια. Είς αυτόν 
παραμένουσι τά παιδία τόν περισσότερον 
χρόνον τής ήμέρας. ’Εν αύτφ λαμβάνουσι 
τά πρώτα μαθήματα διά τοϋ παραδείγμα
τος τών γονέων αύτών. Τό σχολεΐον έρχε
ται δεύτερον.

Πτωχεία έν τή οικογένεια τό μέν, άνη- 
θικότης γονέων τό δέ καί έλλειψις οικια
κής τάξεως καί πειθαρχίας, όριρανία, έτι 
δέ καί πολυτεκνία όταν καθίσταται κώλυ
μα διατροφής τών τέκνων είναι τά κύρια 
αίτια τά όποια έπιδροΰν δυσμενώς είς 
τόν άνήλικον καί όδηγοϋν είς τήν αντι
κοινωνικήν συμπεριφοράν, τό έγκλημα 
λόγω άλλωστε καί τής άσθενοϋς άντιστά- 
σεώς τού είς τούς προσπίπτοντας πειρα
σμούς. Άναντιλέκτως αί συνθήκαι τοϋ 
περιβάλλοντος (Milie, Umwelt) δύναν- 
ται νά προκαλέσουν άμέσως τήν άντικοι- 
νωνικήν συμπεριφοράν. Ή  συγκατοίκη- 
σις πολλών μελών τής οικογένειας έντός 
ένός καί τοϋ αύτοΰ δωματίου, δύναται νά 
έχη ολέθριας συνέπειας διά τήν ήθικήν 
συγκρότησιν ίδια τών άνηλίκων.

Είναι δ’ άλλωστε, ότι οσάκις ούδεμία 
άνεσις υπάρχει είς τήν οικογενειακήν 
έστίαν, οί μέν άνήλικοι καταφεύγουν είς 
τήν οδόν συναγελαζόμενοι μετ’ άγυιοπαί- 
δων οί δέ άνήλικοι (άρρενες) είς τά κα
πηλεία καί λοιπά κέντρα άσκοϋντα φθο
ροποιόν έπίδρασιν έπί τήν ήθικήν καί 
τήν υγείαν τοϋ άτόμου.

Ή  έπίδρασις λοιπόν συλλήβδην τών 
οικογενειακών συνθηκών κατά τά άνω 
έπί τών Οπό κρίσιν έγκλημάτων είναι 
αναντίλεκτος. Δέον λοιπόν νά καταβάλ-
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λωνται προσπάθειαι διά τήν δσον ένεστι 
ένταξιν εις τήν εύθειαν οδόν καί τόν 
έξαγνισμόν του ατόμου. Ή  άντίληψις 
αΰτη άπαντα καί παρά Πλάτωνι δστις 
ονομάζει τόν άνθρωπον « θ ε ο ε ί κ ε- 
λ Ο V ».

Η ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙ
ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ

Πρός όλοκλήρωσιν τής είκόνος τής 
προσωπικότητος τοϋ έγκληματίου τούτου 
επιβάλλεται όπως έρευνηθοϋν άπαντες 
οι βιολογικοί, ψυχολογικοί καί κοινωνι
κοί όροι αύτοϋ.

Ό  ’Ιταλός βιολόγος Ν. Pende χαρακτη
ριστικούς παρομοιάζει τήν προσωπικό
τητα τοϋ άτόμου πρός πυραμίδα. Τήν 
βάσιν αποτελεί ή κληρονομική καταβολή, 
τάς δέ πλευράς ή μορφολογική, φυσιο
λογική, ηθική καί διανοητική άποψις. 
Ά πασαι αί πλευραί, στηριζόμεναι έπί 
τής κληρονομικής βάσεως, συνιστοϋν 
τό οικοδόμημα τής άνθρωπίνης προσω
πικότητος. Ή  κληρονομική καταβολή 
κατά ταϋτα έχει σημασίαν. Αί έκ τής κλη
ρονομικότητας εις τό άτομον εύνοϊκαί 
καί δυσμενείς προδιαθέσεις τή έπιδράσει 
καί τών λοιπών κοινωνικών καί βιολο
γικών παραγόντων (άσθένεια, περιβάλ
λον, άνατροφή) καθορίζεται ή στάσις 
τής ζωής καί ή κοινωνική έξέλιξις αύτοϋ.

Ά'πό τής κυρίως είπεϊν κληρονομικό
τητας ήτοι τής καθ’ ώρισμένους βιολο
γικούς νόμους, μεταδόσεως ψυχικών 
καί σωματικών χαρακτήρων άπό γενεάς 
εις γενεάν δέον νά διακριθή, άφ’ ένός μέν 
τό φαινόμενον του άταβισμοϋ, τής άναβιώ- 
σεως τών ψυχικών καί σωματικών χαρα
κτήρων των άπωτάτων παραγόντων, άφ’ 
έτέρου δέ τό φαινόμενον τής βλαστοτο- 
ξίας (Blastotoxie) ήτοι τής μολύνσεως 
ή δηλητηριάσεως τών γεννητικών κυτ
τάρων έξ άσθενειών τών γονέων, χρή- 
σεως τοξικών ουσιών.

'Η κληρονομικότης συνίσταται εις 
τήν εις τούς άπογόνους μετάδοσιν ιδιο
τήτων (ευμενών ή δυσμενών) αΐτινες 
υπάρχουν εις αύτό τοΰτο τό γεννητικόν 
κύτταρον άποτελοϋσαι μέρος αύτοϋ. 'Η 
βλαστοτοξία (Blastotoxie) δέν άποτελεΐ 
κληρονομικότητα ύπό τήν βιολογικήν 
σημασίαν. Κατ’ αυτήν δμως τό γεννητι
κόν κύτταρον ύφίσταται μόλυνσιν ή 
δηλητηρίασιν μέ άποτέλεσμα νά προ- 
κληθοΰν ψυχικαί καί σωματικαί άνωμα- 
λίαι εις τό μέλλον νά γεννηθή τέκνον.

Ό  Καθηγητής De Greeff παρατηρεί 
δτι μολυσματικοί τινες νόσοι καί άσθέ- 
νειαι καί όταν δέν μεταδίδονται εύθέως 
εις τούς άπογόνους προκαλοϋν εις αύτούς 
μικράς ή μεγάλας άνωμαλίας ίδίςι εύπά- 
θειαν τοϋ νευρικού συστήματος.

Οϋτω ή φυματίωσις, ή σύφιλις, ό τύφος 
καί άλλαι άσθένειαι, τών γονέων δύ- 
νανται νά προκαλέσουν έλαττωματικήν 
Ιδιοσυστασίαν τών τέκνων ής άπώτερον 
άποτέλεσμα ένίοτε ή άντικοινωνική συμ
περιφορά.

Τά τέκνα έξ έτέρου τών άλκοολικών 
ή τοξικομανών γεννόμενα ιδία μέ άνω
μαλίας τοϋ νευρικού συστήματος, άλλά 
καί μέ έτερα στίγματα (δυσμορφίαν, κα
χεξίαν) συχνότατα τροφοδοτούν τά άσυ
λα τών ψυχοπαθών καί τάς φυλακάς.

Ά πό τής έποχής τοϋ G. Lombroso 
ύπεγραμμίσθη ή σημασία τοϋ άταβισμοϋ.

Κατ’ άρχάς ήρευνήθη ή έξέλιξις τών 
τέκνων άτινα προήρχοντο έκ γονέων 
έγκληματιών, ψυχοπαθών ή άνωμάλου 
χαρακτήρος.

Ώρισμένοι βιολόγοι (Joerget, De- 
spinne) παρηκολούθησαν τούς άπογό
νους άνωμάλων διανοητικώς καί ψυχι- 
χικώς άτόμων. Γνωσταί είναι αί οίκο- 
γένειαι Zero, Juces, V ictoria. Εκκι
νούν άπό πρόγονόν τινα εύήθη ή έγκλη- 
ματίαν. Περιλαμβάνουν μέγαν άριθμόν 
άτόμων ύπολελειμμένων τήν διάνοιαν, 
ψυχοπαθών έγκληματιών καί πορνών.

Πρός τοΰτο δέν πρέπει νά συνετέλεσε 
μόνον ή κληρονομικότης, άλλά καί 
πλεΐστοι άλλοι παράγοντες. Πράγματι 
ή άνατροφή ύπό γονέων έγκληματιών 
ή ψυχοπαθών καί γενικώτερον τό κοινω
νικόν περιβάλλον διεδραμάτισαν έξ ίσου 
σημαντικόν ρόλον.

Κατά τάς έρεύνας τών Di Tullio. 
Stumpel, Schnell, Reis οί γονείς ή 
γενικώτερον οί πρόγονοι τών έγκλημα
τιών ίδιοι δέ τών υποτροπών παρουσιά
ζουν κατά μεγάλα ποσοστά έγκληματικήν 
δραστηριότητα, ψυχοπάθειας, άλκοολι- 
σμόν. Κατά τά πορίσματα μάλιστα τοϋ 
Stum pel (άναφερόμενα ύπό τοϋ Exner) 
έπί 166 πρωτόπειρων έγκληματιών 7ο]ο 
είχον πατέρα καί 3ο]ο μητέρα ψυχοπαθή 
έν ω έπί 195 ύποτρόπων 31ο]ο είχον 
πατέρα καί 16ο]ο μητέρα ψυχοπαθή. 
'Ομοίως 10ο]ο τών πρωτόπειρων έγκλη
ματιών είχον πατέρα άλκοολικόν καί 1ο]ο 
μητέρα άλκοολικήν έν φ έκ τών ύποτρό
πων 35% είχον πατέρα άλκοολικόν 
καί 2% μητέρα τοιαύτην. Τέλος έκ τοϋ 
ίδιου άριθμοϋ πρωτοπείρων καί υποτρο
πών έγκληματιών έκ μέν τών πρωτοπεί
ρων 4% είχον πατέρα καί 1% μητέρα 
έγκληματίας, έν φ έκ τών ύποτρόπων 
28%εΐχον πατέρα καί 14% μητέρα έγκλη
ματίας.

Καί εις τάς περιπτώσεις ταύτας μετά 
βεβαιότητος δύναταί τις είπεϊν δτι τόσον 
ή κληρονομικότης, δσον καί ή άνατρο
φή ύπό γονέων έγκληματιών ή ψυχικώς 
άνωμάλων συνετέλεσαν εις τήν δυσμενή 
έξέλιξιν τών τέκνων.

Τήν έπίδρασιν τής κληρονομικότητος 
έπιβεβαιοϋν καί αί έρευναι τών ζεύγους 
Glueck έπί 500 έγκληματησάντων άνη- 
λίκων καί 500 μή έγκληματησάντων. 
Κατά τήν έρευναν ταύτην διεπιστώθη 
ότι οί γονείς τών έγκληματησάντων 
άνηλίκων α) ύπέστησαν περισσοτέρας 
άσθενείας (39,6% τών έγκληματησάντων 
είχον πατέρα άσθενή καί 48,6% μητέρα 
άσθενή—άντιθέτως 28% τών μή έγκλη
ματησάντων είχον πατέρα άσθενή καί 
33% μητέρα άσθενή), β) παρουσιάζουν 
μεγαλυτέραν διανοητικήν καθυστέρησιν 
(18,4% τών έγκληματησάντων, είχον 
πατέρα διανοητικώς καθυστερημένον καί 
32,8% μητέρα διανοητικώς καθυστερη- 
μένην), γ) παρουσιάζουν καί μεγαλύτερα 
ποσοστά ψυχώσεις (έκ τών έγκληματη
σάντων 44% είχον πατέρα ψυχωτικόν 
καί 40,2% μητέρα ψυχωτικήν) , δ) ήσαν 
κατά μεγαλύτερα ποσοστά αλκοολικοί 
(έκ τών έγκληματησάντων 62,8% είχον πα
τέρα άλκοολικόν καί 23% μητέρα άλκοο
λικήν—έκ τών μή έγκληματησάντων 39% 
είχον πατέρα καί 7% μητέρα άλκοολικήν, 
ε) παρουσιάζουν μεγαλυτέραν έγκλημα- 
τικότητα (έκ τών έγκληματησάντων 66,2% 
είχον πατέρα έγκληματίαν καί 44,8% 
μητέρα έγκληματίαν—έκ τών μή έγκλη
ματησάντων 32%είχον πατέρα καί 15% 
μητέρα έγκληματίαν).

Σημαντικώτεραι δμως όλων τών άπο- 
βλεπουσών τήν έξακρίβωσιν τής κληρο
νομικότητος δέον νά θεωρηθούν αί έπί 
μονωογενών καί δυωογενών διδύμων 
ερευναι τοϋ Lange καί άλλων έπιστη- 
μόνων. Ούτοι έξήτασαν τούς μονωογε- 
νεΐς καί δυωογενεΐς άδελφούς άριθμοϋ 
τίνος έγκληματιών. Κατά τάς έρεύνας 
ταύτας, ή συμπεριφορά τών μονωογενών 
άδελφών (προερχομένων έκ τής διασπά- 
σεως ένός καί τοϋ αύτοϋ ωαρίου) εύρέθη 
κατά 71%, όμοια. Ή τοι διεπιστώθη ότι 
κατά τό πλεΐστον άμφότεροι ύπέστησαν 
καταδίκας. Άντιθέτως ή συμπεριφορά 
τών δυωογενών διδύμων άδελφών εύρέθη 
περισσότερον άνομοία. Μόνον κατά 38% 
άμφότεροι οί δίδυμοι ύπέστησαν κατα
δίκας.

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ΠΕ ΡΙ
ΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑ Π ΡΑ Χ Θ Ε ΙΣΩ Ν  ΕΝ 
ΤΗ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦ Ε Τ Ε Ι-  
ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  

ΔΩ ΔΕΚ ΑΕΤΙΑ Ν  1959 — 1970

Έ κ τής διεξαχθείσης παρ’ ήμών σχε
τικής έπί τών σεξουαλικών άνωμάλων 
έγκληματιών έρεύνης βάσει τών στατι
στικών δεδομένων, τών φακέλλων τοϋ 
άρχείου τοϋ Έφετείου Θεσσαλονίκης 
τής ειδικής έρεύνης έπί 227 άτόμων 
καταδικασθέντων δι’ έγκλήματα κατά 
τών ήθών έξ ών οί 23 καθ’ έξιν έγκλη- 
ματίαι διεπιστώσαμεν, δσον άφορά:

1) Τά στατιστικά δεδομένα: Κατά τά 
έτη 1959—1970 κατεδικάσθησαν 227 
άτομα έπί τοΐς άδικήμασι τούτοις έξ ών 
23 ήσαν ύπότροποι δηλαδή 9,7% περίπου. 
Ή  τελευταία καταδίκη έλαβε χώραν 
έντός έτους άπό τής έκτίσεως τής προ
τελευταίας ποινής. Διεπιστώθη έπί πλέον 
ή μεγαλυτέρα συμμετοχή εις τήν ύπο- 
τροπήν άτόμων ηλικίας 30—40 έτών.

2) Τά πορίσματα:
α) Έ κ τής έρεύνης τών φακέλλων τοϋ 

Έφετείου Θεσσαλονίκης. Κατά τά έτη 
1961—1966 παρεπέμφθησαν εις τά Κα- 
κουργιοδικεΐα Θεσσαλονίκης, Βέροιας, 
Σερρών, Εδέσσης, Κατερίνης, Χαλκι
δικής, Καστοριάς, Φλωρίνης 97 άτομα 
έξ ών ύπότροποι ήσαν 11 καί έξ αύτών 
είχον καταδικασθή διά πρώτην φοράν 
μετά τό 30όν έτος τής ήλικίας των 6, 
β) έκ τής έρεύνης 227 άτόμων καταδικα- 
σθέντων έπί τοΐς έν λόγοις έγκλήμασι. 
Έ ξ αύτών αα) 2 ήσαν χαρακτηριστι
κοί τύποι νεκροφίλων, 13 αίδοιοδεΐκται. 
5 μαζοχισταί, 3 σπουδασταί, 23 παρου- 
σίαζον συχνότητα ύποτροπής (6 μήνες 
ή έν έτος άπό τής έκτίσεως τής ποινής) 
εις 9,7% τών περιπτώσεων ββ) 35 ήσαν 
έγκληματίαι οϊτινες είχον καταδικασθή 
ού μόνον διά τά έγκλήματα ταϋτα άλλά 
καί δι’ άλλα έγκλήματα κατά τής περιου
σίας. Ά παντες δέ έτύγχανον άγράμματοι 
ή γραμματικών γνώσεων τοϋ Δημοτικού 
εις δέ μόνον μέσης έκπαιδεύσεως.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ  
ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  

ΥΛΙΚΟΥ

Τό έκ τών άνωτέρω έρευνών έξαχθέν 
πόρισμα είναι ότι ή πιθανότης τής ύπο
τροπής αυξάνει όταν ό έγκληματίας τελή 
έγκλημα κατά τών ήθών εις ηλικίαν μέχρι 
25 έτών ή δέ έπιβληθεΐσα αύτώ ποινή
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είναι βραχυχρόνιος στερητική τής έλευ- 
θερίας προσέτι δέ ότι ό πλέον κρίσιμος 
χρόνος τής ύποτροπής είναι οί πρώτοι 
6 ή J 2  μήνες από τής έκτίσεως τής 
ποινής. "Οθεν λυσιτελέστερον ήθελε 
καταπολεμηθή ή υποτροπή καί κατά 
συνέπειαν ήθελον αποκοπή οί πλόκαμοι 
τής καθ έξιν καί κατ’ έπάγγελμα έγκλη- 
ματικότητος, έάν ή κρατική έγκληματο- 
λογική πολιτική καί ή πρακτική των ποι
νικών δικαστηρίων έθετον ώς σκοπόν 
τήν μελέτην καί έξακρίβωσιν τής π ρ ο 

σ ω π ι κ ό τ η τ α ς  τών εγκληματιών από του 
πρώτου ήδη ΰπ’ αύτών τελεσθέντος 
Εγκλήματος καί έάν τό ολον σωφρονι
στικόν καί μετασωφρονιστικόν σύστημα 
τών έγκληματιών ώργανοϋτο συμφώνως 
πρός τάς άπαιτήσεις τής νεωτέρας σω
φρονιστικής έπιστήμης.

Η ΕΠΙΚ ΙΝ ΔΥ ΝΟ ΤΗ Σ ΚΑΙ Η ΕΓ-  
ΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥ Α-  

Α ΙΚ Ω Σ  ΑΝΩΜ ΑΛΩΝ ΕΓΚΛΗ
ΜΑΤΙΩΝ

Χαρακτηριστικόν στοιχείον τής έν
νοιας τής έπικινδυνότητος είναι ότι 
αΰτη ύφίσταται ώς πιθανολόγησις. Ή  
απαξ όμως έπαλήθευσις τής έπικινδυνό-

τητος του άτόμου δέν σημαίνει καί οτι 
τό άτομον θά είναι κατ’ άνάγκην έσαεί 
έπικίνδυνον. Καί τούτο διότι βεβαίως 
ύφίσταται μέν τό στοιχείον τό άποδει- 
κνύον τήν έπικινδυνότητα αυτού. Ή  
έξ άφορμής όμως τούτου ύπό τής κοινω
νίας έπιβαλλομένη ειδική μεταχείρισις 
(ειδική πρόληψις ποινής, νοσηλευτική 
θεραπεία) είναι δυνατόν νά έξαφανίση 
ή νά μειώση εις τό έλάχιστον τάς ένδεί- 
ξεις τής έπικινδυνότητος του. Ή  έπικιν- 
δυνότης κατά συνέπειαν άπορρέουσα έξ 
άτομικών καί κοινωνικών ένδείξεων εμφα
νίζεται ώς παροδική, δυναμένη νά αύξο- 
μειοϋται διά λόγους φυσιοψυχικούς καί 
έξαρτωμένη έκ τών έν γένει κοινωνικών 
συνθηκών διαβιώσεως τού άτόμου.

Η έπικινδυνότης παρουσιάζεται ύπό 
τρεις μορφάς: α) ώς βάσιμος πιθανό- 
της οτι άτομον τι, ή συμπεριφορά τού 
όποιου ήτο μέχρι τοΰδε ήθικοκοινω- 
νικώς διάφορος, θά καταστή μελλοντι- 
κώς αίτιον σοβαράς κοινωνικής διατα
ραχής τούλάχιστον δ’ ότι θά διαπράξη 
έγκλημα (κοινωνική έπικινδυνότης 
(Ante Delictum), β) ώς βάσιμος πιθα- 
νότης ότι τό ήδη έγκληματήσαν άτομον 
θά διαπράξη έκ νέου έγκλημα (έπικινδυ- 
νότης) ώς στοιχείον τής έπιμετρήσεως 
τής ποινής) καί γ) ώς βάσιμος πιθανότης, 
οτι τό ήδη έγκληματήσαν καί κριθέν

άνίκανον καταλογισμού άτομον θά δια- 
πράζΐ1 έκ νέου έγκλημα. Τά έγκλήματα 
τά όποια διαπράττονται ύπό τών σεξουα- 
λικώς άνωμάλων έγκληματιών διαφέρουν 
μεταξύ των. Είναι άνάλογα πρός τήν 
άνωμαλίαν τού δράστου. Εις τάς πλέον 
βαρείας μορφάς χαρακτηριστική είναι 
ή έλλειψις άναλόγου αιτίου καί ό παρορ
μητικός χαρακτήρ τών ύπ’ αύτών τελου
μένων έγκλημάτων. Παρ’ αύτοϊς ύπάρχει 
έν πολλοΐς ή άδυναμία άναπτύξεως 
ήθικών άρχών καί έννοιών. Ά ρ α  καί 
δέν άναπτύσσονται τά άνάλογα άνα- 
σταλτικά έλατήρια.

Είναι βέβαιον δτι ό φε-.,,χισμός είναι 
κυρίως διαστροφή τού άνδρικοΰ φύλου. 
Ο πόθος διά τήν άπόκτησιν, τήν ψαΰσιν 

καί τήν κατοχήν τού ρινομάκτρου τού 
αρώματος γυναικός, άντικαθιστοΰν μερι
κώς ή όλικώς τήν συνουσίαν καί προκα- 
λοΰν τόν οργασμόν.

Χαρακτηριστικώς άναφέρομεν ένταΰθα 
τήν περίπτωσιν τού ψυχικώς άνωμά- 
λου Γ.Τ. Ούτος παρεπέμφθη ένώπιον 
τού Τριμελούς Πλημελειοδικείου Θεσσα
λονίκης έπί κλοπή. Νύκτωρ άνήρχετο 
εις τό δώμα (ταράτσαν) οικοδομών καί 
άφήρει άπό τάς άπλώστρας γυναικείας 
κιλότας, ή τεμάχια πανιών περιόδου 
λευκανθέντα, γυναικών. ’Επί τή θέμ 
τούτων καί τή καταστροφή των ήδονίζετο 
σεξουαλικώς. Ή  ’Αστυνομία κατά τήν 
σύλληψίν του καί τήν έρευναν κατέσχεν 
έντός τής οικίας του 30 μεταχειρισμένος 
κιλότας γυναικείας. Κατεδικάσθη εις 
φυλάκισιν 6 μηνών.

Ως έξωμολογήθη ούτος τά μεταξωτά 
γυναικεία έσώρουχα καί παιδιόθεν διη- 
ρέθιζον τούτον γενετησίως. 'Ομοίως 
προσέθεσεν δτι προσβλέπων ή μασών 
τάς γυναικείας κιλότας διηρεθίζετο καί 
ηύνανίζετο έπ’ αύτών. Ή λπιζεν δτι 
βραδύτερον θά έθεραπεύετο ή ιδιορρυ
θμία του αϋτη διά τού γάμου, άλλ’ εί 
καί ένυμφεύθη δέν έθεράπευσε ταύτην 
(Περίπτωσις έκ τής Υ.Ε.Υ.Θ.).

Ή  αλγολαγνεία είναι όβοίως λίαν 
έπικίνδυνος. Ούχί σπανίως άγει εις 
τόν φόνον ώς έν τώ έγκλήματι τού Κο- 
λωνού. Πρόκειται περί όμοφυλοφιλίας 
εις ήν συνυπήρχον σαδισμός εις έπιβή- 
τορα καί μαζοχισμός εις παθητικόν 
ομοφυλόφιλον. ’Αποτέλεσμα μάλιστα ύ- 
πήρξε κατά τήν γενετήσιον πράξιν ταύ
την ν’ άποσφάζεται διά μαχαιριδίου ό 
παθητικός τοιοϋτος. Διά τήν πράξιν 
του μάλιστα ταύτην ό σαδιστής όμοφυ- 
λόφιλος Ε.Κ. κατεδικάσθη εις τήν έσχά- 
την τών ποινών καί έξετελέσθη (περί- 
πτωσις Δ.Ε.Υ.Ε.).

Χαρακτηριστική έπίσης είναι ή περί- 
πτωσις νεκροφιλίας τού Παγκρατίδη 
(δράκος Σέϊχ—Σοϋ). Ούτος άφοΰ έφό- 
νευσε διά λίθου τόν Λοχαγόν Ραΐσην εις 
τήν Μίκραν Θεσσαλονίκης κατά τήν 
ώραν έρωτικών διαχύσεων μετά τής φίλης 
του χωρίς νά τόν άντιληφθοΰν έπέπεσε 
καί κατά τής τελευταίας άφοΰ όμοιο- 
μόρφως τήν έξετέλεσε παλαίσας διά 
λίθου ήσέλγησεν έπί τού πτώματος κατα- 
βιβάσας καί τήν περισκελίδα. Κατεδι
κάσθη εις τήν ποινήν τού θανάτου καί 
έξετελέσθη (περίπτωσις Υ.Ε.Υ.Θ.).

Ή  έπικινδυνότης λοιπόν κατά ταΰτα 
τών σεξουαλικώς άνωμάλων έγκλημα
τιών είναι άναντίλεκτος.
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ  A

Ή  έπανειλημμένη κατολίσθησές εις 
τό έγκλημα είναι κατά κανόνα άπότο- 
κος ψυχικής άνωμαλίας ή κατωτέρου 
νοητικοϋ. Ό  μέγιστος μάλιστα αριθμός 
των καθ’ έξιν έγκληματιών καί δή των 
τραχυτέρων έχουσιν ήλαττωμένον κατα
λογισμόν. Κατόπιν τούτου όλονέν καί 
βαθμηδόν ή έπιστήμη κατευθύνεται πρός 
τήν άντίληψιν τής έλαστικότητος του 
νόμου έναντι τούτων.

’Ακριβώς όμως ούτοι, λόγω τής τρα- 
χύτητός των δέον νά ύπέχωσιν κράτησιν 
μακροτέραν έστιν ότε δέ καί διά βίου.
Ή  ατομική μεταχείρισις ήν οφείλει 
έκάστοτε νά προσυπογράψη ό δικαστής 
παρουσιάζει μείζονας δυσχερίας.

’Ακριβώς διότι έπί τών ψυχικώς ανω
μάλων, ούδεμίαν ώς έπί τό πολύ, άσκοΰσιν 
έπίδρασιν αί συνήθεις ποιναί.

Ή  ποινή κατ’ αρχήν, επιβαλλόμενη 
αποτελεί μέσον πρός διατήρησιν τής 
έννόμου τάξεως. ’Ασκείται άρα, έάν καί 
έφόσον ό σκοπός άπαιτεϊ τούτο. Ή  
ποινή έχει μόνον άπήχησιν έπί τών έκ 
περιστάσεως έγκληματιών. Εις α υ τ ο ύ ς  

έπιβάλλεται πρός έκφόβισιν. ΔΓ αύτής 
καί μόνης βελτιοϋνται ούτοι. Οί καθ 
έξιν όμως καί κατ’ έπάγγελμα έγκλημα- 
τίαι (Delinquents d’ habitude Gewo- 
nheits Verbrecher) περί ών πρόκειται 
ένταϋθα, ώς χρόνιοι χρήζουν άναμορφώ- 
σεως καί δέον νά ύποβάλλωνται εις μα
κροτέραν αγωγήν καί διαπαιδαγώγησιν. 
Περί τής στρατιάς τών έν λόγω τούτων 
έγκληματιών ήσχολήθη σοβαρώς έπ 
έ σ χ α τ ω ν  έ ν  Η.Π.Α. τό Πανεπιστήμιον 
Γεωργίας. Έ ν τώ συνεδρίω παρέστησαν 
350 Καθηγηταί τών άμερικανικών Πανε
πιστημίων. Οί έγκληματίαι ούτοι χρή
ζουν καταδίκης εις ποινήν, αορίστου 
διάρκειας.

Δ ι ό τ ι :  α) Ή  άοριστία τής ποινής
άναπτύσσσει τόν υψηλόν βελτιωτικόν 
πυρετόν τού καταδίκου άφοΰ γνωρίζει 
ότι ή άπόλυσίς του έξαρτάται έκ τών 
ιδίων αύτοϋ προσπαθειών δστις καί συμ
βάλλει κατά τό δυνατόν, νά έπιτύχη 
τάχιον τήν άπόλυσίν του καί β) Ή  αό
ριστος καταδίκη προστατεύει τήν κοι
νωνίαν, αφού ό κατάδικος κρατείται 
μέχρι πλήρους βελτιώσεώς του έν άβλα- 
βεία. Έ ν τώ προσδιορισμώ τού μέτρου 
τής ποινής άορίστου διάρκειας δέον 
νά λαμβάνηται πάντοτε ύπ’ δψιν ή βα- 
ρύτης τής τελεσθείσης έγκληματικής 
πράξεως. Ή  διάρκειά της ήρηται δέ έκ 
τής έπιδράσεως έπί τού έγκληματίου.

Ό  ήλαττωμένου καταλογισμού έγκλη- 
ματίας, ώς έν προκειμένιρ, ύπόκειται 
εις ποινήν ήλαττωμένην κατά τώ προσή- 
κοντι έν άρθρω 83 Π.Κ. μέτριο. Οσά
κις δέ ή κατάστασις αύτοΰ έπιβάλλει 
ίδιάζουσαν μεταχείρισιν ή ποινή έκτε- 
λεΐται έντός ιδιαιτέρων ψυχιατρικών 
καταστημάτων ή ψυχιατρικών παραρτη
μάτων τών φυλακών (αρθρον 37 Π. Κ.).

Ούτως πως νομίζομεν κατά τά είρημένα 
άντιμετωπίζονται οί Οπό κρίσιν ανώμαλοι 
ούτοι έγκληματίαι καί τά βαρέα έγκλή- 
ματά των.

ΕΛΛΑΣ : 'Υπό τού ΕΛΤΑ έξεδόθη νέα άναμνηστική σειρά γραμματοσήμων
Οπό τόν τίτλον «150ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΑΕΣΣΑ», 
άποτελουμένη έκ τριών (3) κλάσεων 4, 7 καί 11 δραχμών, τών όποιων ή 
συνολική άξια άνέρχεται εις 22 δραχμάς.

Τά γραμματόσημα έκυκλοφόρησαν τήν παραμονήν τής Εθνικής μας 
έπετείου τής 25ης Μαρτίου καί θά πωλοΰνται μέχρι καί τής 23ης Μαρτίου 
1976, έκτος έάν ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. Συγχρόνως έκυκλοφόρησαν 
καί εικονογραφημένοι φάκελλοι Α' ήμέρας κυκλοφορίας, τής άνωτέρω σει
ράς, σφραγισμένοι δΓ ειδικής αναμνηστικής σφραγϊδος. Ή  σχεδίασις καί 
προσαρμογή τών έν λόγω γραμματοσήμων έγένετο Οπό τών καλλιτεχνών 
Παναγιώτου Γράββαλου καί Βασιλικής Κωνσταντινέα, άπαρτίζουν δέ μίαν 
θαυμασίαν ενότητα τής επικής καί άδρδς προσωπικότητος τού Γρηγορίου 
Δικαίου—Παπαφλέσσα, ό όποιος διά τής πατριωτικής του δράσεως καί τής 
ύπερτάτης θυσίας του κατέλαβεν έπιφανεστάτην θέσιν εις τό πάνθεον τών 
ηρώων τού 1821.

Τέλος καί τά τρία γραμματόσημα άπεδόθησαν μέ πιστότητα συνθεσεως, 
παραστατικότητα καί άρμονίαν.

Κ ΑΝΑΔΑΣ : Διά τούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνας τού Μόντρεαλ 1976 έκυκλο
φόρησαν 3 γραμματόσημα άφιερωμένα εις τήν κολύμβησιν, κωπηλασίαν καί 
εις τήν ιστιοπλοΐαν. "Αλλα δύο (2) γραμματόσημα τού 1 καί 2 δολλαρίων μέ 
ΓΛΥΠΤΑ έκυκλοφόρησαν τήν Μην Μαρτίου.

Γ Α Λ Λ ΙΑ : Διά τήν Διεθνή Έκθεσιν γραμματοσήμων «ΑΜΦΙΑ-Χ 1975»
έκυκλοφόρησαν τόν Μάρτιον τά τελευταία 4 γραμματόσημα καί έ ν α  Μπλοκ 
συνολικής αξίας 20 Γαλλικών φράγκων. Ο άριθμός τών Μπλοκ θά είναι 
περιωρισμένος.
ΚΥΠΡΟΣ : Έκυκλοφόρησαν 4 γραμματόσημα, 2 διά τήν έκατονταετηρίδα
τής Ταχυδρομικής Ένώσεως, ένα διά τό Συμβούλιον τής Εύρώπης καί ένα 
διά τό Πανευρωπαϊκόν Συνέδριον άναπήρων συνολικής άξίας 200 Μίλς.

ΙΣΡΑΗΛ : Τιμώντας τούς εις τόν πόλεμον πεσόντας στρατιώτας^ του τό 
Ισραήλ θά έκδοση ένα γραμματόσημον άξίας 1,45 Αιρών Ισραήλ. Επίσης 
θά κυκλοφορήση μία σειρά άθλητικών γραμματοσήμων έκ τριών τεμαχίων

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑ Ι Ν  : Ή  σειρά EUROPA 1975 έκυκλοφόρησεν τήν 13ην 
Μαρτίου καί άποτελεϊται άπό 2 γραμματόσημα. Ε πίσης έκυκλοφόρησαν 
τρία γραμματόσημα μέ τάς προσωπογραφίας τών Πριγκίπων Κωνσταντί
νου, ΜαξιμΛιανοϋ καί 'Αλόης.

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ : Δύο γραμματόσημα έκυκλοφόρησαν διά τήνσ ύγκλη- 
σιν έν Βελιγραδίω τής δευτέρας Πανευρωπαϊκής συσκέψεως.

Πληροφορίαι : Κον Π αναγιώτην Καραμπάσην Κολοκοτρώνη 23 — 
Ά θ ή ν α ι  Τηλ . : 3246781 .
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Ε ις α^οστασιν 14 περίπου χιλιομέτρων άπό τήν 
γραφικήν Ά νδρίτσαινα , τήν παληά τής ’Ολυ
μπίας Πρωτεύουσα, επι του ορούς Κοτυλίου 

(1.131 μ. γύψους) προεξοχής του Λυκαίου, τής «ιερής 
κορυφής των ’Αρκάδων», εύρίσκεται 6 περικαλής Ναός 
τοΰ Επικούρειου ’Απόλλωνος.
Κοτύλη^ (= π α ιγν ιδ ιά ρ α  καί δ ιαχυτική) εκαλείτο ή 
Θεά τοΰ έρωτος ’Α φροδίτη, ύπήρχε δέ στο Κοτύλιον 
(και Κωτυλιον και Κ ωτυλον) καί πηγή  Κότυλος καί 
« Α φροδίτη εστιν έν Κ ωτύλω καί αύτή τε  Ναός ούκ 
έχων ετι όροφον καί άγαλμα έπεποίητο... ’Α πέχει δέ 
τής πόλεως Φ ιγαλίας 40 στάδια...»  (Παυσ. 8, 41, 7). 
Έδω^ έτέλουν οΐ Παράσσιοι, Λ υκαιάτες, Φ ιγαλεΐς τά 
«φαιδρυντηρια», εορτήν τής νιότης, όπου χόρευαν τρε- 
λους χορούς αγόρια και κορίτσια μαζύ, παίζοντας φόρ- 
μηγκες κι αυλους, στολίζοντας τ ’ αγάλματα των θεών 
με άνθη και ελατρευοντο οι θεοί τής ομορφιάς, τοΰ 
^ρακος, τοΰ ^γαμου, τοΰ κυνηγιού καί τής μουσικής. 
Τό έπιβεβαιώνει δέ έπιγραφή πού εύρέθη έκεΐ, έχουσα 
ουτω :«Τ  Απόλλωνοι τοι Βασσίται (πού είναι στις 
Βασσες και βήσσες=συδενδρη τοποθεσία, χοΰνες, 
λακώ ματα, φαράγγι, στή μέση δάσους «έν καλή Βήσ- 
ση» «ουρεος έν Βήσση» «χλω ραΐς ύπό Β άσσαις»’ (Ό μ ή -  
Ρ°,υ ’Ιλ · 435, 586, Ό δύσ . 210, Σοφ. Οΐδ. επ ί Κολ., 
Πίνδαρος) «καί Πανί τω  Οΐνόεντι καί τ ’ "Αρτεμι καί 
Κοτιλεοι καί τα ί Ό ρθασ ία ι» .

Φ ιγαλεία ή Φ ιγαλία ήτο άρχαία ’Αρκαδική πόλις 
ιδρυθεϊσα. κατά^τήν παράδοσιν ύπό τοΰ Φιγάλου, υίοΰ 
.̂οΰ Λυκαονος. Η το εκτισμενη επί άποκρήμνου όρους 

υπέρ την δεξιάν όχθην τής Νέδας πλησίον των ορίων 
Αρκαδίας, Τριφυλλίας καί Μεσσηνίας. Κατελήφθη ύπό 

των Σ παρτιατώ ν τό 629, άλλ’ άνεκτήθη έκ νέου άπό 
τους Φ ιγαλιεΐς. Τό 421 κατελήφθη ύπό τών Α ΐτωλών, 
συμμάχων τών Ή λ είω ν , δδηγουμένων ύπό τον στρα
τηγόν Δωριμαχον, οίτινες καί κατέστησαν ταύτην όρ- 
μητηριον τών επιδρομών των κατά τής Μεσσηνίας. 
Τό 214 π .Χ . παρεδόθη εις τον Βασιλέα τής Μακεδονίας 
Φ ίλιππον Ε . Εν τή αρχαία Φ ιγαλεία καί πέριξ αυτής 
υπήρχαν αξιόλογα μνημεία, ώς ιερόν τής Σω τείρας 
^Αρ ιεμιδος, ναός Διονυσίου ’Ακρατοφόρου, άγαλμα τοΰ 
Ερμοΰ εν τή αγορά, πολυανδριον τών Ό ρεσθασίω ν μά

χη ιών,^ οίτινες εβοηθησαν εις τήν άπελευθέρωσιν τής 
Φ ιγαλείας άπό τούς Σ παρτιάτας, ιερόν τής Εύρυνόμης 
( Α ρτέμιδος ) παρά τήν συμβολήν τοΰ ποταμοΰ Νέδα 
και τοΰ χειμάρρου Λύμακος καίέντός δάσους τοΰ’Ελαΐου 
όρους άντρον τής Μελαίνης Δήμητρος. Τά μεγαλοπρεπή 
ερείπια  τής Φ ιγαλείας κεΐνται όπου σήμερον τό χωρίον 
Π αυλιτσα και βορειως άνωθεν αύτοΰ μέχρι τοΰ χωρίου· 
Γαρδί,τσα. Διακρινετοα επίσης ή Ά κρόπολ ις (νυν ^Αγ^ος 
Η λιας), και τα  τε ίχη  τής κάτω  πόλεως εις τάς 

σημερινας θεσεις «"Αγιος ’Ιωάννης», ((Βορρά», 
«ψηλό καταράχι», μέ πύργους τετράγωνους ή 
στρογγυλούς. Κ ατά καιρούς εύρέθησαν αρχαία νομί
σματα μέ τήν^ επιγραφήν «Φ ιγαλέω ν»ή «Φιγαλείων», 
τών Ρω μαϊκώ ν αύτοκρατορικών χρόνων καί τής 
προσχωρήσεως τής Φ ιγαλείας εις τήν Α χ α ϊκ ή ν  Σ υ μ 
πολιτείαν, (περισσότερα γ ια  τή Φ ιγαλεία καί τάς άλλας 
Παρασιδας πόλεις τής περιοχής σε  άλλη έργασία).

Η τοποθεσία είναι όχι λιγώτερο έκπληκτικά μεγα
λοπρεπή απο  ̂ το μεγαλόπρεπο αριστούργημα, πού 
έ χ τ ι σ α ν  οί κάτοικοι τής περιοχής στις μαγευτικές 
αυιες βασσες τοΰ Κοτυλίου, γράφει ό Ντόνγουελ τό 
1819.

Είναι έξόχως όοραΐον καί ποικίλον τό θέαμα τής όδοΰ
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άπδ Ά νδρ ιτσ α ίν ΐ)ς στο Κοτύλιο. Πότε κατέρχεται τις 
χαράδρες μέ ποικιλωτάτην θαμνοφυτείαν καί μέ τήν 
φλυαρίαν του κελαρύσματος των υδατων και^τοΰ κελα
δήματος των άηδόνων, ήτις ουδέποτε κουράζει. Πότε 
άνέρ/εται τάς δρυάδας και τα  οροπέδια και ποτέ βλεπει 
κάτωθεν αύτών έκτυλισσόμενον τό θεσπεσιον πανόραμα 
τής Πελοποννήσου— Αίφνης φαίνεται μεγαλοπρεπής 
καί υπερήφανος ό ναός. Είναι πολύ ανεπιτηδιος ^τοϋ 
κάλλους έρμηνευτής ή φωτογραφία καί ετι περισσότε
ρον όταν πρόκειται περί τής φύσεως καί περί των 
έκπάγλων τής τέχνης μνημείων. ,

Κ ι’ όμως κάτι έκ τοϋ άνεκφράστου μεγαλείου του θα 
μαντεύση ό άναγνώστης στα μέσα των γραμμών και 
σεμνών δωρικών στύλων, οι οποίοι υψοΰνται αγέρωχοι 
νικήταί τών σεισμών, τών καταιγίδων καί τών α ιώ 
νων.

Ούτε ή από τοΰ ναοϋ τοϋ Σουνίου ούτε η απο τοϋ .ής 
Α ίγίνης θέα δύναται νά δωση αμυδραν ιδέαν τοϋ θαυ
μάσιου πανοράματος, τό οποίον επιφυλάσσει εις τους 
προσκηνητάς ό Έ π .  Α πόλλω ν τής Φ ιγαλειας, γράφει 
έκφραστικώτα'τα στις ((οδοιπορικές εντυπώσεις» ο 
Ε μμανουήλ Σ . Λυκουδης.

Ε ίμ α ι βέβαιος ότι ελάχιστοι  ̂ Νεοέλληνες έχουν 
γνώσιν ότι υπάρχει τό μνημεϊον αυτο,^πολυ δε λ ιγω - 
τεροι θά είναι έκεΐνοι, που έφεραν τα  βήματα τους εως 
τον ναόν τοϋ Επικούρειου ’Απόλλωνος το καλλιτέχνημα 
αύτό τοΰ ’Ικτίνου, ένα άπό τά λίγα αριστουργήματα τής 
άρχαιότητος πού σώζονται έτι άκέραια, όπως ό 'ναος 
τών Βασσών, γράφει ό Νεσ. Λάσκαρης.  ̂’Αλλά πότε, 
ύπό ποιου καί γ ιά  ποιον έκτίσθη ό περιώνυμος ούτος
ναός; ,

Ό  ναός τοΰ ’Επικούρειου ’Απόλλωνός, το μεγα- 
πρεπές αύτό μνημεϊον, ό κάλλιστος, κατά Παυσανίαν, 
τών ναών τής Πελοποννήσου μετά τον ναόν τ ή ς ’Αλεας 
’Αθήνας έν Τεγέα, ΐδρύθη προς τιμήν τοΰ^’Απόλλωνος 
έπικουρήσαντος τούς (Ά ρκά δας) Φ ιγαλεΐς κατά λοι
μώδους έπιδημίας τήν έποχήν τοΰ_ Πελοποννησιακου 
πολέμου, κατεσκευάσθη δέ ύπό τοΰ αρχιτεκτωνος του 
Παρθενώνος ’Ικτίνου περί το 450 π .Χ .  ̂ ν

«’Εν δέ τώ  αύτώ χωρίον έστί καλούμενον Βάσσαι και 
ό ναός τοΰ ’’Απόλλωνος τοϋ ’Επικούρειου, λίθου^ καί 
αυτός όροφος, Ναών δέ όσοι Πελοποννησίοις έστί, 
μετά γε τοΰ έν Ταγέα προτιμώτο. ούτος έκ τοϋ λίθου 
τε ές κάλλος καί τής αρμονίας ένεκα' τώ  δε όνομα 
έγένετο τώ  Ά πόλλω νι έπικουρήσαντι έπί νόση λοιμώδη^ 

Καί ’Ικτίνος ό άρχιτέκτων τοΰ έν Φ ιγαλεία ναού 
γενόμενος τή ηλικία κατά Περικλεα καα Αθηναιοις 
καί Παρθενώνα κατασκευάσας», (Παυσανίας Αρκα
δικά 8, 4 καί 30,80 Πολύβιος 4,79).

’Αλλά γ ια τ ί οΐ Φ ιγαλεΐς έκτισαν στο Κοτυλιο δυο 
ώρες μακρυά άπό τήν πόλη τους τη Φ ιγαλεία,^ Ο Π αυ
σανίας γράφει πώ ς α ιτία  είναι ή θαυματουργή παρεμ- 
βασι τοΰ ’Απόλλωνος σέ νόσο λοιμική. Οι Φ ιγαλεΐς, 
άπελπισμένοι άπό τά  δεινά θανατηφόρου λοιμοΰ, άφη
σαν τήν πόλη τους καί ήρθαν στο κοτύλιο όπου ήτο ο 
μικρός ναός τοΰ Βασσίτα ’Απόλλωνος με το θαυματουρ
γό ξόανο. Ό  Ά νεξίκακος θεός, μέ τό θεραπευτή ήλιο 
καί τό ζωογόνο άέρα τοΰ Κοτυλίου, τους έσωσε. Εδια- 
λεξαν λοιπόν γ ιά  τό κτίσιμο τοΰ νέου μεγάλου ναοΰ τους 
τό μέρος ποΰ εύρον τήν σωτηρίαν, καί προσεφώνησαν 
τον «Βασσίταν» —τον έν Βάσσαις —’Απόλλωνα « Ε π ι- 
κούριον» υποστηρίζει ό L E N O R M A N T .

Ό  ναός έκτίσθη σέ κρηπίδωμα μέ τρεις βαθμίδες 
ύψους 0,75 μ. μέ έγχώριο τιτανόλιθο, βγαλμένο σε
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λατομείο πού είναι στήν κορυφή τοΰ Κοτυλίου. Ε ίναι 
δωρικού ρυθμού, περίπτερος, έξάστυλος, μέ 6 κίονες 
στις στενες πλευρές καί 15 στις μακρές· μήκος 38 μ. 
και πλάτος 14 1 ]2 μέτρα. Το άγαλμα τοΰ Θεού από 
των χρόνων τοΰ Παυσανίου είχε  μεταφερθεΐ εις Μ εγα- 
λοπολιν.

Τα γλυπτά  .ών αετω μάτων καί τοΰ διαζώ ματος τοΰ 
ναου^ησαν Ά μ α ζω νομ α χία ι καί Κ ενταυρομαχίαι ή 
περιώνυμη ζωφόρος, έργο τοΰ ’Αλκαμένη άπό λευκό 
μαρμαρο σ .ά  γλυπτά  μέρη καί ε γ χ ώ ρ ι ο  τιτανόλιθο στ’ 
αλλα, κραγμοίτιχον θαύμα Tiyvyjc.

_ 'Η  Ε λληνική  Χωροφυλακή, άπό τα πρώ τα έτη 
• ής συστάσεώς της μέχρι^πρό ήμίσεος περίπου αΐώνος, 
όεν είχε σχεδόν ποτέ επάρκειαν δυνάμεως, ενώ έκτος 
των κυρίων^ καθηκόντων τής Δημοσίας τάξεω ς καί 
ασφαλείας,^ ασκούμενων επ ί τεράστιας εδαφικής περι- 
φ=.ρειας, με  ̂ ανύπαρκτα μέσα έπικοινωνίας, αντιμετώ 
π ιζε τας μάστιγας τής ληστείας, ζωοκλοπής καί άνη- 
συχη Ίκ ή ς  εγκληματικότητας, ήτις σοβούσε τότε εις 
την^καθημαγμενην χώραν μας, έκ τής μακράς Τουοι- 
κικής^δουλείας. ’Ε π ί πλέον έβαρύνετο μέ καθήκοντα 
δασικής και άγροτικής άρμοδιότητος, μέ τήν εϊσπραξιν 
των δημοσίων εσόδων κ .λ.π . Παρά ταΰτα άνεδεικνύ- 
ε τ° ήρωΐς, τά όργανά της, προς τοΰ καθήκοντος αψη
φούσαν καί τον θάνατον άκόμη. ή ύπηρεσία «πήγαινε 
κορδονι» καί ή Χωροφυλακή έδρεπε δάφναε ήρωϊσμοΰ 
και αυτοθυσίας. Ή  συσσώρευσις όμως των ενταλμάτων 
προσ ω ποκρα τή σ εις ήτο αναπότρεπτος, διότι έξ αιτίας 
τής πενίας άπεφεύγετο ή π ίεσ ις καί ή χρήσις βίας κατά 
των οφειλετών τοΰ Δημοσίου. Α ί δημόσιαι όμως Τ α- 
μιακαι 1 πηρεσιαι είχον ανάγκην εϊσπράξεως χρημά
των, διότι τό Κράτος έπρεπε νά ίσοσκελίση τόν 'προϋ
πολογισμόν του. 1 πό τοιαύτας δυσμενείς συνθήκας, 
κάποιος Διευθυντής Δημοσίου Ταμείου προτιθέμενος 
να άποτρέψη τάς εύθύνας του, άπέστειλε προς ένα 
Σταθμόν Χωροφυλακής, αυστηρόν έ π ι σ π ε υ τ ι κ ό ν  
έγγραφον αξιών «την ολοσχερή ε’ίσπραξιν τών προς τό 
Δημόσιόν οφειλών». Ό  Σ ταθμάρχης όμως 'Υ πενω - 
μο .αρχής ευρισκετο σχεδόν συνεχώς εις εξωτερικήν 
υπηρεσίαν «προς άντιμετώπισιν καί καταδίωξιν τών 
λυμαινομενο^ν τήν ύπαιθρον ληστοσυμμοριτών, ζω ο
κλεπτών καί φυγοδικοποίνων», ό δέ άπομείνας εις τήν 
έδραν τοΰ Σταθμού Χωρ]λαξ οστιςάστυνόμευε, νομίσας 
° ; ΐ  ήθιγετο προσωπικώ ς, αλλά καί ύττηρεσιακώς ! άπό 
τήν έπίσπευσιν, άπήντησε εις τον Διευθυντήν Ταμείου 
«μς μοΰ λες εμενα επισπεύσατε, γ ια τ ί δέν είσαι καί 
προϊστάμενη μου Αρχή». Τοιοΰτον δικαίωμα άνε- 
γνωριζε μόνον εις τούς άνωτέρους του καί δέν έτέλει 
εν άδίκω διότι οί πάντες έζήτουν τά πάντα άπό τήν

’Αναμνήσεις
» I » * r
απο την ιστορία 
καί τήν δράσι 
τής Ελληνικής
Χωροφυλακής

Π Ε Ρ Ι Κ Λ Ε Ο Υ Σ  Υ Φ Α Ν Τ Η
Σ υ ντ ]ρ χ ο υ  Χ ω ρ]κή ς  έ . ά .
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Ό  Γκαΐτε θαυμάζοντάς την «υπάρχουν, είπε, άρι- 
στουργήματα, οπού οί "Ελληνες κατώρθωσαν νά δώ
σουν στη φύση την ’ίδια τους την τελειότητα».

Καί οί 23 πλάκες 12 άφιερωμένες στην Ά μα ζω νο- 
μαχία καί 11 στήν Κενταυρομαχία, εύρίσκονται στο 
Βρεταννικό Μουσείο, (περισσότερα για  τά ευρήματα 
σέ άλλη εργασία).

'Ο  Θεός των Βασσών δεν είναι ό χρησμοδότης τοϋ 
Παρνασσού είναι ό βοηθός καί σκεπαστής, ό σωτήριος 
πού προστρέχει στους πόνους των άνθρώπων καί π α 
ραστέκει στις συμφορές τους.

Άνεκα'λύφθη τυχαία' τό πρώτον ύπό τού Γάλλου 
Β ο σ έ (Β 0 5 Η Ε Β ) τό έ'τος 1765.’Α π ’ αύτόν τον έμαθε ό 
ό Ρ ιχ . Σάνδλερ, θεολόγος άπό τήν Σαξωνία, ήρθε καί 
τον περιέγραψε. Ά π ό  τότε καί γ ια  τό ναό αύτό, όπως 
καί γ ια  τον Παρθενώνα, έπεφυλάχθη ή ί'δια μαύρη 
τύχη. Γ ιατί καί αύτός έγινε οχι μόνον ενός άλλα πολ
λών έλγείνων λεία. Μία εταιρεία Γάλλων καί Ά γ γ λ ω ν  
άρχαιολόγων-καλλιτεχνών ήρθε καί τον άπεγύμνωσε τον 
’Ιούνιο—Αύγουστο τού 1812. Ή  επιτυχία  μας θάμπω 
σε όλο τό κόσμο, γράφουν οί αρπαγές Στάκελμπεργ 
καί Κόκερελ. Ποιος μπορούσε τότε νά άντισταθή στις 
άρπακτικές διαθέσεις τών Φράγκων—εμπόρων τής

Δύσεως; Τότε όλα ήσαν σιωπηλά γ ια τ ί τάσκιαζε ή 
φοβέρα καί τά  πλάκωνε ή σκλαβιά.

Ή  ταλαιπωρημένη πατρίς μας άνεστήλωσε τον 
ναό τά έτη 1902—1906.

Τώρα μόνον οί κίονες—οί στύλοι στέκουν άγέρωχοι 
καί βουβοί στο άμορφο Κοτύλιο αψευδείς μάρτυρες καί 
γνήσιοι άπόγονοι, κήρυκες μιας λαμπράς έποχής ύψη- 
λής τέχνης καί πολιτισμού.

Ώ  Ε λληνικό  Κράτος, πού κλείνεις τόσους θησαυρούς 
εις τον τόπον σου. Τ ί έκανες διά νά έπωφεληθής; Δρό
μους; Δ ιαφημήσεις... Πόσοι ξένοι δεν θά ήθελαν νά 
έπισκεφθοΰν τά θαυμάσια αύτά μέρη, άλλά πώς;

Προσφάτως άνεκοινώθη ότι θά διατεθή ύπό τού 
Κράτους π ίστω σις χρηματική διά τήν συντήρησιν τών 
δύο άθανάτων κτισμάτων τού ’Ικτίνου—Έ π ικ . Α π ό λ 
λωνος καί Παρθενώνος—δύο άνεξιτήλων μνημείων τής 
προγονικής δόξης, διά νά ορθώνουν άγερώχως κατά 
τού πανδαμάτωρος χρόνου τό καταπεπονημένον σώμα 
τους, πού θά άντικατοπτρίζη έσα'εί εις τάς έπερχομένας 
γεννεάς τό άρχαΐο πνεύμα, τό άθάνατο,τόν άγνό πατέρα 
τού ωραίου καί τ ’ άληθινοΰ, ώς τό ώραματίσθη ό μεγά
λος Παλαμάς.

Χωροφυλακήν, τής οποίας τά  όργανα έταλαιπωροΰντο 
άφαντάστως.

’Ά λλος Σταθμάρχης Χωροφυλακής, διαθέτων ένα 
μόνο Χωροφύλακα, όνομαζόμενον Μωϋσή, εις τάς (αλ
λεπαλλήλους διαταγάς τής προϊσταμένης του 'Υ πηρε
σίας «έξέλθετε μεθ’ άπάσης τής δυνάμεώς σας, προς 
καταδίωξιν έπιδραμόντων περιφέρειάν σας ληστοφυγο- 
δίκων, προς πάταξιν άναβιωσάσης έγκληματικότητος 
καί έμπέδωσιν άσφαλείας», άπήντα στερεοτύπως 
«έξέρχομαι μετά τού Μωϋσέως» καί «πάλιν έξέρχομαι 
μετά τού Μ ωϋσέως μου». Καί τί νά έλεγεν ό άνθρωπος, 
άφού ή υπηρεσία του, έξ άνάγκης, ήξίου ένεργείας, μή 
ούσας άνθρωπίνως δυνατάς καί άφού «άπασα ή δύνα- 
μίς του» άπετελεΐτο άπό ένα καί μόνο Χωροφύλακα, 
τον Μωϋσή;

Ύ π ’ αύτάς τάς άντιξόους τότε περιστάσεις, τά ελά
χιστα όργανα τής Χωροφυλακής, εΐργάζοντο ύπερανθρώ- 
πω ς νυχθημερόν χωρίς άνάπαυλαν καί άγογγύστως, 
συνήθεις δέ ήσαν αί άνακρίσεις «προς διαπίστωσιν τών 
αιτίων άτινα προεκάλεσαν τον θάνατον ή τήν πάθησιν 
άνδρών Χωροφυλακής».

Σήμερον έξέλιπε βεβαίως καί έβελτιώθη πολύ ή 
παλαιά έκείνη κατάστασις, λόγω όμως τής συνεχώς 
έξελισσομένης κοινωνίας, δεν είναι δυνατόν, είμή νά 
υπάρχουν άνάγκαι καί προβλήματα εις τήν Χωροφυ
λακήν, τά όποια χρήζουν συνεχούς έρεύνης προς λήψιν 
άναλόγων μέτρων. 'Ο  γράφων ευρισκόμενος νΰν έκτος 
τών έπάλξεων, μίαν μόνον ας τού έπιτραπή νά κάμη ύπό- 
μνησιν εις τούς κ.κ. αρμοδίους: δεν πρέπει ποτέ να 
παροραται ότι ή καλή καί εύρυθμος λειτουργία τής 
κρατικής μηχανής έξαρτάται άπό τήν άτεγκτον εφαρ
μογήν τών Νόμων, τήν δέ άρμοδιότητα ταύτην και 
εύθύνην, έχει άναθέσει τό Κράτος εις τά  Σ ώ ματα 
Ά σφαλείας, εις τά όποια έχει μεταβιβάσει μέρος τής 
εξουσίας του. ’Ιδού ή σοβαρότης τής υψηλής πράγματι 
άποστολής των, ήτις επιβάλλει όπως, ή πολιτεία, έχη 
έστραμένην προς αύτά τήν προσοχήν της.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ ΑΡ. 64

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

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1. Υποδηλώνει και τον διάσημο ή τον διαβόητο— 
Παληός τσέχικος χορός πού κάποτε είχε κατακτ7]σει 
ολόκληρο τον κόσμο.

2. «...χρόνος δεκατρείς μήνες» λέγει μια λαϊκή 
παροιμία—Συμφωνεί στα αγγλικά.

3. 'Ο κυριώτερος ποταμός τής Δυτικής Ευρώπης — 
Στρατάρχης τοϋ Ναοπέοντος και σύζυγος μιας 
αδελφής τον.

4. Ή  γενική γυναικείου χτενίσματος τής νεανικής 
κυρίως ηλικίας.

5. ’Απαραίτητο σε κάθε Ναό—Συνοδεύει μια μεγάλη 
πάλι τής ’ Αμερικής επί τοϋ Ειρηνικού.

6. "Ενα από τα μυστήρια τής Εκκλησίας.
7. Ά π ό  έκεϊ ξεκίνησε ο ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης 

την επανάστασι—Μαζύ μέ τό «έλα» γίνεται επιφώνημα 
έκπλ7]ξεως ή δυσπιστίας.

8. Είδος σκληρού άθλήματος—Διπλασιαζόμενο -ψα
ρεύει.

9. Είδος μεταφορικού μέσου—Ή  θάλασσα ισπανι
κά —Νησί των Κυκλάδων.

10. Δεν έχει καμμιά σχέσι μέ τον σπάταλο.
11. ' Ο τυχερός ενός... ατυχήματος (γεν. ) — Άφθο

νούν στις ελληνικές θάλασσες.
12. Συγκοινωνιακός κόμβος τής Ειουγκοσλαβίας.

Κ Α Θ Ε Τ  Ω Σ

1. Η  παρουσία του δέν είναι επιθυμητή ούτε δικαιο
λογημένη.

2. Κατάληξη τής... υπομονής—’Αρχαίος κιθαρω
δός πού σώθηκε άπό ένα δελφίνι.

3. Οργανο για τήν άπόξεσι μαλλιού—Τοποθετούνται 
προς ύποστήριξιν.

4. Γίνονται πολύ συχνά στά μαθηματικά ( αΐτ. πληθ.).
5. Είδος κάλτσας πού φορούν συνήθως τά παιδιά.
6. Περνάει άπαρατήρητος (αίτ.).
7. «Μάρκο...» διάσημος περιηγητής καί έξευρευνη- 

τής —Μουσική νότα— Εκφρασις ευχής, εκκλησιαστι
κούς.

8. ’Αναφορική αντωνυμία —Μάρκα αγγλικών αυτο
κινήτων.

9. ' Υπάρχει ειδικός γιά τον καφέ ( αίτ.) —Σύνδεσμος 
συμπλεκτικός.

10. Ά  ρχαϊον άγαλμα νέου άνδρός—“Α ρνησι σέ 
γλώσσα γειτονικού κράτους.

11. Έσήμαινε καί τό ακρωτήριο (γεν.) —Επιθυμη
τή τό καλοκαίρι.

12. Προτρέπει —Περίφημη γιά τήν ομορφιά της 
αρχαία Κορινθία.

Πώς μ ά ς  β λ έ π ο υ ν

ΟΙ  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ

Ό  'Ελλην άπεδείχθη κατώτερος των περιστάσεων, 
δν και άπό διανοητικής άπόψεως κατέχει τά πρω
τεία. Είναι ευφυέστατος αλλά καί φαντασμένος, 
δραστήριος άλλα καί άμέθοδος, θερμόαιμος αλλά 
καί πολεμιστής. "Εκτισε τόν Παρθενώνα καί, με- 
θυσθείς έκ τής αίγλης του, τόν άφήκε άργότερον 
νά γίνη στόχος των όβίδων. Άνέδειξε τόν Σωκράτην, 
διά νά τόν δηλητηριάση. Έθαύμασε τόν Θεμιστο- 
κλέα, διά νά τόν άποπέμψη. "Εκτισε τό Βυζάντιον, 
διά νά τό έκτουρκίση. "Εφερε τό 1821, διά νά τό 
διακυβεύση. Έδημιούργησε τό 1909, διά νά τό λη- 
σμονήση. Έτριπλασίασε τήν Ελλάδα καί παρ’ 
ολίγον νά τήν κηδεύση. Κόπτεται τήν μίαν στιγμήν 
διά τήν άλήθεισν καί τήν άλλην μισεί τόν άρνούμε- 
νον νά ύπηρετήση τό ψευδός. Παράδοξον πλάσμα 
ό 'Ελλην, άτίθασον, περίεργον, ήμίκακον, άσταθές, 
άβεβαίων διαθέσεων, έγωπαθές καί μωρόσοφον. 
Οίκτίρατέ τον, θαυμάσατέ τον άν θέλετε, ταξινο- 
μήσατέ τον άν ήμπορήτε.

(Α' βραβεΐον εις διαγωνισμόν έιριμερίδος Ούασιγ- 
κτώνος «Κόσμος») Η . Κέλλυ—Δικαστής.
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Μαθαίνοντας
***+>4-)Μ·* ΤΕΣΤ ΠΜΤΙ/ΙΗΦΕΙΙΣ * * * * * * * *

*0 τεχνίτης αύτός έχει 
ζαλιστη μή μπορώντας 
νά βρή τά κατάλληλα 
κομμάτια για νά συμ- 
πληρώση τό μισοτελειω
μένο πάτωμα. Μήπως 
μπορείτε έσεΐς νά τόν 
βοηθήσετε βρίσκοντας 
ποιά τρία κομμάτια άπό 
τά παραπάνω 9 ταιριά
ζουν άκριβώς στό κενό

►ρ «Τό στήθος ένός πατέρα είναι γιά 
τό παιδί ενα θείο μαξιλάρι». Σ εβι- 
νιέ.

>ρ «Ή πείρα διδάσκει άργά. άφού πρώ
τα πληρώσουμε μέ σφάλματα». Φοΰ- 
λερ.

>ρ «Ή εκπαίδευση πού παίρνουμε άπό 
τίς περιστάσεις είναι άνώτερη άπό 
τή διδασκαλία των σχολείων».

>ρ «Ή περιέργεια είναι μία άπό τίς 
μορφές τής γυναικείας γενναιότητος». 
Οΰγκα'ι.

>ρ «Ή περιφρόνηση είναι ή μόνη έκδί- 
κηση τών μεγάλων ψυχών», θορώ.

►ρ «Εύκολα κανείς πιστεύει ο,τι έλπίζει». 
Τέννυσον.

* ΛΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 255 *

Ορολογία
ΟΣΜΗΜΑΤΑ

α ν ι ζ α υ π η
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ 

Α Θ Η Ν Α

)  Τ Η Α .  3 2 1 8 -  239  

ΤΗ A . 3 2 1 0 -3 5 7

>ρ «Ή  πλάνη είναι χειρότερη άπό την ά- 
μάθεια». Πλούταρχος.

>ρ «'Ο πλεονέκτης στεναχωρείται έν τή 
άφθονία, δπως ό Τάνταλος έδίψα τό 
ξεχειλισμένο νερό». "Αδαμς.

>ρ «’Αξίζει περισσότερο ό πόθος άπό 
τόν χορτασμό». Σααδής.

>ρ «'Ο πλούτος δέν άνήκει εις τόν έχον- 
τα, άλλά είς τόν άπολαμδάνοντα αυ
τόν». Φραγκλϊνος.

>ρ «'Η πονηριά μπορεί νά άποκτήση 
περιουσίαν, άλλά δέν μπορεί νά κερδί
ση φίλους». Μπαλζάκ.

*  «"Οταν δέν δυνάμεθα νά ένεργή- 
σωμεν δπως θέλωμεν, &ς ένεργούμε 
δπως δυνάμεθα». Φερέντιος.

>ρ «Τήν προδοσία πολλοί άγάπησαν, άλ
λά τόν προδότη κανείς». Λ. Ρητό.

>Ρ «"Οποιος δέν έχει τό πνεύμα τής 
έποχής του, τότε έχει δλη τήν άθλιό- 
τητα αυτής». Βολταϊρος.

>ρ «"Οσοι ζούν μέ προσδοκίες είναι βέ
βαιον δτι θά άπογοητευθούν».

>Ρ «Προσευχή είναι ή φωνή τής πίστε- 
ως».

>ρ «"Οταν φαίνωνται σύννεφα, οί φρό
νιμοι βάζουν τό έπανωφόρι τους». 
Σαίξπηρ.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΞΙΩΜ]ΚΩΝ

Κατά τάς ένεργηθείσας τακτικάς ετή
σιας κρίσεις ’Αξιωματικών τρέχοντος 
έτους, άπεστρατεύθησαν δι’ άποφάσεων 
των κατά Νόμον άρμοδίων Συμβουλίων 
τοϋ Σώματος οί κάτωθι ’Αξιωματικοί:

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ (2): Κόκκινος Ε. Α' 
Ύπαρχηγός Χωρ]κής καί Βούλγαρης Σ. 
Β’ ’Επιθεωρητής Χωρ]κής.

ΤΑ.Ή ΑΡΧΟΙ (5)  : Τσουμαλάκος Σ.,
Θεοδωρόπουλος Π. Παπαναστασίου Α., 
Γεωργακαράκος Ν. καί Καραμπάγιας I.

Εκ τούτων οί δύο (2 ) πρώτοι προήχθησαν 
εις '1ποσ]γους, παραμένοντες έκτος ορ
γανικών θέσεων μέχρι της μετά ένα μήνα 
άποστρατείας των, οί δέ λοιποί προήχθη- 
σαν εις Υποστρατήγους έν άποστρατεία.

ΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΑΡΧΑΙ (15): Λαγκαδινός 
Γ., ΡούκαςΕ.’Αντωνόπουλος Ν., Μπιλάλης 
Ν. Άλέξης X. Σταθόπουλος Σ., Στεφανίδης 
Σ., καί Άγγελάκης Ε. ,έξ ών οί (5) πέντε

πρώτοι, προήχθησαν εις Ταξιάρχους καί 
παραμένουν έκτος οργανικών θέσεων έπί 
ένα μήνα. ’Επίσης άπεστρατεύθησαν, ώς 
παρασυρθέντες έκ τής προαγωγής νεωτέ- 
ρων όμοιοβάθμων των, οί Συντ]ρχαι: 
Πίττος Κ., Μπελιμπασάκης Ε., Σπυρό- 
πουλος Α. Αντωνόπουλος Π. Παπαδάκης 
Ε. Τσικούρης Π. καί Παπαδάκος Β. οΐτι- 
νες προήχθησαν εις Ταξιάρχους.

Α ΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΑΡΧΑΙ (9 ) :Κ λ α -
μαρής Κ. , Γιαννόπουλος Γ. ,Μανουσάκης 
X. Δολαψάκης I., Κωνσταντής Γ. , Τσου- 
καλοχωρίτης Π. Πετρόπουλος Η ., Καρα- 
μούζης Ν. καί Πανόπουλος Β. Οί έξ (6) 
πρώτοι έξ αύτών προαχθέντες εις Συντ] 
ρχας άποστρατεύονται μετά ένα μήνα.

ΤΑΓΜ ΑΤΑΡΧΑΙ (8): Άρναούτης Π., 
Παλαιολόγου Π., Νικολόπουλος Γ., Μα- 
λοϋκος Σ., Σπυρακόπουλος Θ. Κουμάντα - 
ρης I. Δαρατσάκης Ν. καί Βασιλόπουλος 
Φ. όστις προήχθη εις τόν βαθμόν τοϋ 
Άντισ]ρχου καί παραμένει έπί ένα μήνα 
έκτος οργανικής θέσεως.

Ο κ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΧΩΡ]ΚΗΣ 
ΠΡΟΗΧΘΗ ΕΙΣ ΑΝΤ]ΓΟΝ

Δυνάμει τοϋ από 9-3-75 Προεδρι
κού Διατάγματος ό ’Αρχηγός Χω
ροφυλακής κ. Νικόλαος Κουτσια- 
νας προήχθη εις τόν βαθμόν τοϋ 
Αντιστρατήγου, ώς συμπληρώσας 

υπηρεσίαν 6 μηνών εις τόν δν κα
τείχε προηγουμένως βαθμόν τοϋ 
Υποστρατήγου.

ΑΜΕΣΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ Δ .Α .Π . 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Κατά μήνα Φεβρουάριον 1975 διεπί- 
στωσε (3.868) παραβάσεις, ήτοι (1096) 
πλημμελήματα, (2772) πταίσματα καί 
(946) συμβάντα καί οικογενειακά έπει- 
σόδια.

Συνέλαβε (19) δράστας αυτοφώρων 
άδικημάτων καί (36) καταδιωκομένους. 
Άνεϋρε καί παρέδωσεν άρμοδίως (14) 
ψυχοπαθείς, (30) έξαφανισθέντας, (20) 
κλαπέντα όχήματα καί (20) άπωλεσθέντα 
άντικείμενα.

Προεβη εις τόν κατά νόμον έλεγχον 
(535) υπόπτων προσώπων καί (36) υπό
πτων κέντρων. Συμμετέσχεν εις (19) περι
πτώσεις κατασβέσεως πυρκαϊών, έπενέβη 
εις (180) οίκοδομικάς παραβάσεις καί 
εις (37) συγκρούσεις όχημάτων. Συνέ
δραμε (210) κινδυνεύοντα—χρήζοντα βο
ήθειας πρόσωπα καί διευθέτησε καταλ
λήλως (884) διαφοράς πολιτών. Έπέδωσε 
(835) ποινικά δικόγραφα καί άπηύθυνε 
δεούσας δυστάσεις πρός (1068) παραβά- 
τας Νόμων. Έδέχθη (33.193) τηλεφωνικός 
κλήσεις έναντι (41.540) τοιούτων τοϋ 
μηνός Φεβρουάριου 1974.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Συνεπεία  των γενομένω ν  άποστρατε ιώ ν  
και πρός  π λ ή ρ ω σ ιν  κενών οργαν ικώ ν  
θέσεων π ρ ο ή χ θ η σ α ν  οί κάτωθι ’Α ξ ιω 
ματικοί :

ΕΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΣ: ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΑΡΧΑΙ: Κ ω νσταντουδάκης Α . ,Ρέππας 1. 
Γ ερόπουλος  Δ., Ψ άρ ρ ης  Π.. Ί ω ά ννο υ  Γ.. 
Ά ρ γ ι ά ν ν η ς  Μ. καί Λ ινάρδος Ν.

ΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΑΣ: ΟΙ ΑΝΤΙ - 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΑΙ: Ά ν α σ τα σ ό π ο υ -  
λος Ν.,  Τ ζανετόπουλος Ν.,  Π α π ανα σ τα 
σίου I., Δάρας Μ., Κ άλλ ιας  Δ.,  Προβα- 
τάς Α., Σπυρόπουλος Α., Λ εβέντης  Κ., 
Σ α κελλά ρη ς  X., Μ πουλούτσς Θ., Κα- 
τρ ίτσ η ς  Α.. Χ αμακ ιώ της Γ., Κωνσταν- 
τάκης Δ., Δ ρακάκης  Ε.,  Π ιάς  X., Ν ικο-  
λόπο υ λο ς  Α . ,Α α ζ α ρ α ιο ς  Π., Τ σ α π άκ ης  Γ.

ΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΑΡΧΑΣ : ΟΙ 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΑΙ: Βασιλάκης 1., Ά γ γ ε -  
λόπο υ λο ς  Γ., Ά σ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς  Δ., Τσαρ- 
μπόπουλος  Ν., Καρκαμπούλ ιας  Κ.,  Ία -  
τρόπουλος  Θ., Ή λ ιό π ο υ λ ο ς  Γ., Δημό- 
πουλος Δ., Ά θ α ν α σ ό π ο υ λ ο ς  Γ.. Α θ ά ν α 
τος Π.. Γ κουλούση ς  Δ..  Ά γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς  
Ν., Μ περούκας Κ.. Ή λ ιό π ο υ λ ο ς  Α., 
Κ ούρτης Ε., Φ ρα γκά κη ς  Γ., Ή λ ιό π ο υ 
λος  Σ., Σ π η λ ιό πο υ λο ς  1., Ζ άχο ς  Α., Λύ- 
γδας X., Τ σ ιούτσ ιας  Θ., Παπαπαναγιώ- 
του Ν.,  Φ αράντος  Δ.,  Γ ια ννο ύ λη ς  Δ., 
Δαφνάς Ν. .  Συμ ινελάκης Ν. ,  Κωλέτ-

τας X.,  Κ ο τσ ίδα ς  Ν.,  Κ ουκουράκης Ε. 
Μ αντζ ιάρας Γ.

ΕΙΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΑΣ: ΟΙ Μ ΟΙΡΑΡ
ΧΟΙ :Λαντζανάκης I..Τ σαμούλης  Δ..Σμύρ
νής  Δ., Ο ίκονομέας I.. Κούτρας Α..
Ρόκας Ε., Σαμαρτζής  Δ., Ράπτης  Η . .  Λυ- 
τάρης Α., Κ οζά κ ης  Μ., Καρδούλας Δ.. 
Π α ρ αδε ίσ η ς  Δ., Πέππας Η . .  Λιακόπου- 
λος Κ.,  Δ α σ κα λάκης  Σ., Ά β ρ α ν τ ί ν η ς  Δ., 
Φούντας Α.,  ’Α ναγνώ στου  Δ., Π ανουρ
γ ίας  Δ., Ψ άλλας  Α., Γ ια ννούλη ς  Ν., 
Π α ρασκευόπουλος Δ.,  Καούνης Β., Σακ
κάς Κ.,  Χ αρ ιζόπουλος  Ν., Πουλής Ν.,  
Τ σα γγανό ς  Α., Μ πιμ πής  Δ., Βασιλακά- 
κος Φ., Κ α ψ οϋρος Α., Ά τ σ α β έ ς  Δ.,
Μ π ακογ ιάννης  Ν.,  Βασιλάκης Ε., Ά λ ε -  
ξόπουλος Ε., ’Α ντω νόπουλος Γ., Ληξου- 
ρ ιώ της I., Τ ζωρτζίνης  Η.,  ’Α ργυρ ίου  Γ.

ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΡΧΟΥΣ : ΟΙ ΥΠΟΜΟΙ
ΡΑΡΧ ΟΙ: Ά σ π ρ ίδ η ς  Κ., Συμβουλίδης I. 
Τζιούμας Α., Ρηγάλος Θ., Ρέππας Β., 
Ή λ ιό π ο υ λ ο ς  Π., Π απαν ικολάου Δ., Χρι- 
σ το φ ιλ ό π ο υλ ο ς  X., Κ α ρβέλης  Φ., Εύαγ- 
γέλου Ε . ,  Π αρασκευόπουλος Α., Μπό- 
ζ ιος  Β., Δ ούβαλης Γ., Τ ασάκος Κ..
Π α π α χ ρ ίσ το ς  Α., Βακάλης Β., Σφυρής Κ.. 
Φ ραγκούλης Ο., Δ ιαμαντόπουλος Μ.,
Σταθόπουλος Γ., Βασδέκης Α., Ά π ο σ τ ο -  
λόπο υ λο ς  Θ., Π α σ ια λή ς  X., ’Εγγλέζος Α. 
Ά ρ γ υ ρ ό π ο υ λ ο ς  Δ.,  Δ όβρος Π. ,  Κ άππος I., 
Τ σέλ ιο ς  Δ.. Παγώ νης I., Τερζής  Α., Βα
σ ιλό π ο υλο ς  Γ., Γ ιαννόπουλος Α., Πανα- 
γόπουλος Α.,  Δ ασταμάνης Ε . ,Τ σ ο ύ ν η ς  Φ., 
Φώτου Α.
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής προε- 
κήρυξεν είσιτήριον διαγωνισμόν διά τήν 
εισαγωγήν Δοκίμων ’Αξιωματικών εις 
τήν Σ.Α.Χ. δστις θά διενεργηθή εις 
’Αθήνας άπό 28]7 μέχρι 2]8]1975. Ό ά ρ ι- 
θμός τών εισακτέων ώρίσθη εις (89) 
όγδοήκοντα έννέα ήτοι (74) Ένωμοτάρ- 
χας καί Άνθυπασπιστάς τοϋ Σώματος 
καί έτέρους (15) ύποψηφίους οίτινες θά 
είσαχθοϋν καθ’ ύπέρβασιν τοϋ άριθμοϋ 
τούτου, δυνάμει τών εύεργετικών διατά
ξεων τοϋ Ν.Δ. 1348] 1973. Σημειωτέον 
ότι δικαίωμα συμμετοχής εις τόν διαγω
νισμόν έχουν οί άγοντες ήλικίαν μέχρι 
τοϋ 35ου έτους Ένωμοτάρχαι καί Άνθυ- 
πασπισταί, μή συμπεπληρωμένου κατά 
τήν προκήρυξιν τοϋ διαγωνισμού (γεν- 
νηθέντες άπό 2-3-1940 καί έντεϋθεν), 
2ετή υπηρεσίαν εις τό Σώμα μέχρι 27-7- 
1975 έξ ής (1) έν έτος εις τόν βαθμόν 
τοϋ Ενωμοτάρχου συμπεπληρωμένον κα
τά τήν άνωτέρω ήμερομηνίαν καί τά 
λοιπά προσόντα άτινα όρίζει ό Νόμος. 
’Επίσης δικαίωμα συμμετοχής εις τόν 
Διαγωνισμόν έχουν οί Άνθυπασπισταί, 
Ένωμοτάρχαι, Ύπενωμοτάρχαι καί Χω
ροφύλακες πτυχιοϋχοι Νομικής, Π.Α.Σ. 
Π.Ε. ή Α.Σ.Ο.Ε.Ε., οίτινες θά έχουν 
συμπληρώσει ένός (1) έτους ύπηρεσίαν 
εις τό Σώμα μέχρι τής 27-7-1975 καί τά 
λοιπά ύπό τοϋ Νόμου όριζόμενα προσόν
τα. Τά έξεταστέα μαθήματα είναι: Έκθε- 
σις ’Ιδεών (συντελ. 10), Ποινικός Κώδιξ 
(συντελ. 10), Ποινική Δικονομία (συντελ. 
10), Κανονισμός Χωροφυλακής συντελ. 
8), 'Ιστορία (συντελ. 8) καί Ξέναι γλώσ- 
σαι (’Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική καί 
’Ιταλική).

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Προεκηρύχθη διαγωνισμός διά τήν 
εισαγωγήν (288) διακοσίων όγδοήκοντα 
όκτώ έν δλω υποψηφίων εις τήν Σχολήν 
Ύπαξιωματικών (Δοκίμων ’Ενωμοταρ
χών) κατά τό τρέχον έτος. Ό  διαγωνισμός 
θά διενεργηθή κατά τόν μήνα ’Ιούλιον 
(16—18]7]1975) εις Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών 
(Μεσογείων 96) καί Θεσσαλονίκην (Ταν- 
ταλίδου 8) κεχωρισμένως διά τούς ύπο
ψηφίους ’Αποφοίτους καί μή ’Αποφοί
τους Γυμνασίου. Άναλυτικώτερον θά 
είσαχθοϋν: (160) άπόφοιτοι Γυμνασίου 
(άνδρες Σώματος καί ίδιώται) κατά σειράν 
έπιτυχίας καί (32) τοιοϋτοι, καθ’ ύπέρβα- 
σιν τοϋ άριθμοϋ τών (160), δυνάμει τών 
εύεργετικών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 1348]73. 
Έ κ  τών μή άποφοίτων Γυμνασίου θά 
είσαχθοϋν (80) ύποψήφιοι κατά τήν σειράν 
τοϋ πίνακος έπιτυχίας των καί (16) τοι- 
οϋτοι, καθ’ ύπέρβασιν τοϋ άριθμοϋ των 
(80), συμφώνως πρός τό άρθρον 4 τοϋ 
Ν.Δ. 1348]73. ’Επίσης θά είσαχθοϋν άνευ 
έξετάσεων, καθ’ ύπέρβασιν καί άνεξαρ- 
τήτως άριθμοϋ έπιτυχόντων, απαντες οί 
έπιθυμοϋντες Ύπαξιωματικοί καί Χωρο
φύλακες τοϋ Σώματος οίτινες τυγχάνουν 
π τ υ χ ι ο ϋ χ ο ι  Νομικής, Παντείου 
(ΠΑΣΠΕ) ή Άνωτάτης ’Εμπορικής 
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.).

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ : Δύο (2), εις ’Αθή
νας, δι’ άνάλυσιν συστημάτων, CON
TROL DATA (18]2—Β’ ΙΟήμερον ’Ιου
νίου 1975), εις (1) εις ΕΚΕΑ]Ε (Λάρισα) 
άπό 3—11]3]75, δύο (2), έπί 2μηνον, 
διά Μεθοδολογίαν ’Επιχειρησιακών Ε 
ρευνών εις ’Εθνικόν "Ιδρυμα ’Ερευνών 
(’Αθήνας, έναρξις 19-3-75), δύο (2), έπί 
3μηνον, εις Κ.Ε.Π.Ε. (’Αθήνας), διά 
Πρόβλεψιν καί Έ λεγχον άποθεμάτων 
καί είκοσι πέντε (25) εις Σ.Α.Χ. (’Αθή
νας), έπί ένα μήνα, διά θέματα ’Αγορα
νομίας (20]3—20]4]75).

Υ Π Α ΞΙΩΜ ΑΤΙΚΟ Ι: Επτά (7) εις 
Δ.Ε.Υ. (’Αθήνας) διά Δακτυλοσκοπίαν, 
έξερεύνησιν τόπου έγκλήματος, παρα- 
χάραξιν καί κιβδηλίαν (18]3—26]4]75).

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ : Τριάκοντα (30) 
εις Σ.Ο.Χ. (’Αθήνας), έπί ένα μήνα διά 
θέματα 'Υγειονομικά καί Άγορανομικά 
(3]3—2]4]75), τεσσαράκοντα (40) εις Διεύ-

Τήν 1-3-1975 ό 'Υποστράτηγος κ. 
Νικόλαος ΠΟΡΙΚΟΣ, Α' ’Επιθεωρητής 
Χωο]κής καί νϋν Β' Ύπαρχηγός τοϋ 
Σώματος, μετέβη εις ’Ιωάννινα καί άλλας 
περιοχάς τής ’Ηπείρου. Ό  κ. Ύπαρχηγός 
κατά τήν έκεϊσε μετάβασίν του έπεθεώρησε 
Υπηρεσίας της Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου καί 
έπεκοινώνησε μέ τούς άνδρας αύτών καί 
μέ κατοίκους της περιοχής. Κατά τάς 
επισκέψεις αύτάς ώμίλησε πρός τούς 
συγκεντρωθέντας ’Αξιωματικούς καί λοι
πούς άνδρας Υπηρεσιών τής Α.Δ.Χ. 
’Ηπείρου. ’Επίσης ένημερώθη έπί τών 
προβλημάτων των καί ήκουσε μέ στοργήν

θυνσιν ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης διά 
θέματα Τροχαίας άπό 3]3—30]4]75 καί 
έπτά (7) διά θέματα θεωρητικής ήλεκτρο- 
λογίας καί μηχανολογίας αυτοκινήτου ώς 
καί πρακτικής τοιαύτης βλαβών συστη
μάτων αύτοϋ εις Κ.Σ.Ν. Ελλάδος (Μα- 
κρυγιάννη—Άθήναι) άπό 3]3—1]4]1975.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Έ κ τών έν ίσχύϊ κεκυρωμένων πινάκων 
προαγωγών, κατά τό Α' τετράμηνον τρέ
χοντος έτους (1-1-75 έως 30-4-75) έπρα- 
γματοποιήθησαν αί έξής προαγωγαί: 
Εις τόν βαθμόν τοϋ ’Ανθυπασπιστοϋ 
προήχθησαν δέκα όκτώ (18) Ένωμοτάρ
χα ι. Εις Ένωμοτάρχας προήχθησαν δια
κόσιοι πεντήκοντα πέντε (255) Ύπενω
μοτάρχαι . Τέλος προήχθησαν κατά τό 
αυτό χρονικόν διάστημα (180) έκατόν 
όγδοήκοντα Χωροφύλακες εις Ύπενω- 
μοτάρχας.

καί ένδιαφέρον προσωπικά αιτήματα των. 
Μέ τήν ευκαιρίαν αύτήν συνέστησεν προς 
δλους τούς συγκεντρωθέντας άνδρας ζήλον 
καί άφοσίωσιν εις τό καθήκον, πειθαρχίαν 
καί άγάπην μεταξύ των, άξιοπρέπειαν καί 
άντικειμενικότητα κατά τήν έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων των εις τρόπον ώστε νά δη- 
μιουργηθή κατάλληλον κλίμα διά μίαν 
αρμονικήν συνεργασίαν μετά τών πολι
τών καί νά έκπροσωπηθή δεόντως έν τω 
προσώπω των τό Σώμα καί τό Κράτος 
γενικώτερον εις τήν ιστορικήν αύτήν έδα- 
φικήν μας περιφέρειαν.
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επ ικ α ιρ ο τ η τ ε a
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΝ ικανοποίησιν προκάλε- 

σεν εις τούς κύκλους τής ηγεσίας καί 
τούς άνδρας τού Σώματος γενικώτερον, 
τό Α.Π. 255]12-3-75 έγγραφον τοΰ Σε- 
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολυανής 
καί Κιλκισίου κ. ’Αμβροσίου πρός τόν 
κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής. Το έγγραφον αυτό 
τό όποιον αποτελεί πραγματικόν έγκώ- 
μιον διά τήν Χωρ]κήν έχει συνταχθή 
μέ ακρίβειαν καί αντικειμενικότητα. 
Περιέχει λίαν εύστοχους παρατηρήσεις 
καί κρίσεις όσον άφορά τό εργον τών 
'Υπηρεσιών Χωρ]κής εις τήν περιοχήν 
Κιλκίς ήτις τελεί ύπό τήν πνευματικήν 
αύτοϋ έπιστασίαν καί καθοδήγησιν.

’Αφορμήν εις τήν σύνταξίν του έδω- 
σεν πρόσφατος έπιτυχίας τών όργάνων 
τής Δ.Χ. Κιλκίς. Αΰτη άναφέρεται εις 
τό γεγονός τής έξαρθρώσεως σπείρας 
διαρρηκτών οί όποιοι έλυμαίνοντο κατά 
κυριολεξίαν τήν περιοχήν. Ή  σπείρα 
αΰτη, μεταξύ άλλων 'Ιερών Ναών, διέρ- 
ρηξε καί τοιοϋτον τής κωμοπόλεως 
Γουμενίσσης Κιλκίς καί έσύλησε θαυ
ματουργόν ίεράν εικόνα τής Παναγίας. 
Τό γεγονός αύτό, ώς ήτο φυσικόν, έξή- 
γειρε τήν κοινήν γνώμην καί έκινητο- 
ποίησε τάς ’Αστυνομικός άρχάς όλοκλή- 
ρου τής έκ τών κακοποιών προσβληθεί- 
σης εύαισθήτου αύτής περιοχής. Μέ 
βαθεϊαν συγκίνησιν ό Σεβασμιώτατος 
έπεχείρησε, ώς άναφέρη, νά διερμηνεύση 
τό μεστόν ίερας συγκινήσεως καθολικόν 
συναίσθημα τοΰ πληρώματος τής περιο
χής έκ λόγων χρέους καί καθήκοντος. 
’Απώτερος σκοπός του ήτο νά έκφράση 
τήν άκραν αύτοΰ ευαρέσκειαν, τήν αγά
πην καί εύγνωμοσύνην, τά έγκάρδια 
συγχαρητήρια, τάς ειλικρινείς εύχαρι- 
στίας καί τήν έκδηλον ικανοποίησιν

κλήρου καί λαού τής δικαιοδοσίας του 
πρός τόν κ. ’Αρχηγόν καί δΤ αύτοϋ πρός 
όλον τό Σώμα καί τούς άνδρας αύτοϋ. 
Τά αύτά βεβαίως άκρως φιλικά αισθήμα
τα, τήν άνυπόκριτον άγάπην καί εύγνω
μοσύνην τοϋ πληρώματος του έξέφρασεν 
έγγράφως καί πρός τούς πρωτεργάτας 
τής έπιτυχίας αύτής τήν όποιαν έχαρα- 
κτήρισεν ώς ένα πραγματικόν «άθλον». 
Δηλαδή τόν Δ]τήν Δ.Χ. Κιλκίς, τόν 
Δ]τήν τοϋ Παρ]τος ’Ασφαλείας Κιλκίς 
καί τόν Δ]τήν τοϋ Άστυνομικοϋ Τμήμα
τος τής πληγείσης περιφέρειας.

’Επίσης λίαν έμπνευσμένη είναι, χωρίς 
ύπερβολήν, ή πρός τόν κ. ’Αρχηγόν 
Χωρ]κής μέ ταυτόχρονον κοινοποίησιν 
πρός τό περιοδικόν μας άποσταλεϊσα 
έπί τοϋ ίδιου θέματος άπό 8-3-75 έπιστο- 
λη τοϋ κ. ’Αθανασίου Σιάλδα, κατοίκου 
Γουμενίσσης Κιλκίς. Ό  έκλεκτός έπι- 
στολογράφος μάς περιγράφει μέ σαφή
νειαν, τά συναισθήματα λύπης τών κα
τοίκων τής περιοχής άμα τή άπωλείμ 
τής Είκόνος καί τήν πλήρη χαράς καί 
ένθουσιασμοΰ άτμόσφαιραν ήτις έδη- 
μιουργήθη εύθύς μετά τήν άνεύρεσιν 
αύτής. Μέ τήν εύκαιρίαν δέ τής άξιοση- 
μειώτου αύτής έπιτυχίας τών έκεϊσε 
'Υπηρεσιών Χωρ]κής, πλέκει έγκώμιον 
εις τό Σώμα διά τήν προσφοράν του εις 
τήν ύπό κρίσινάκριτικήν αύτήν περιοχήν 
άπό τής περιόδου τοϋ Κ]Συμμοριτοπολέ- 
μου μέχρι σήμερον.

•  ·

ΑΠΟΤΕΛΕΙ άντικειμενικόν πλέον γε
γονός τό όποιον περιποιει ιδιαιτέραν 
εις τό Σώμα μας καί τά όργανά του τιμήν 
ή διαπίστωσις ότι μέ τήν πάροδον τοΰ

χρόνου, άναγνωρίζεται, συνειδητοποιεί
ται καί έκφράζεται περισσότερον ή 
πολλαπλή καί άνιδιοτελής προσφορά 
τών κοινωνικού χαρακτήρος ύπηρεσιών 
του πρός κάθε εχοντα χρείαν συνδρομής 
άνθρωπον.

Μίαν τοιαύτης μορφής περίπτωσιν 
άποτελεϊ καί τό εύχαριστήριον τοϋ κ. 
Χρήστου Μαϊοπούλου, κατοίκου Κα
βάλας πού έδημοσίευσεν ή έγκριτος 
έφημερίς τής Καβάλας «Πρωινή» τής 
13-3-75. Ό  έπιστολογράφος έξέφρασε 
θερμάς καί ειλικρινείς εύχαριστίας πρός 
τόν Δ]τήν τής Υ.Χ. Καβάλας Ύπομ]ρχον 
κ. Προκοπίου καί ίδιατέρως τόν Στα
θμάρχην τοΰ Σ.Χ. Πλαταμώνος κ. Παϋλον 
’Αντωνίου καί τόν Χωρ]κα κ. Δημήτριον 
Ζαπάρταν ώς έπίσης καί όλα τά όργανα 
τών έκεϊσε Υπηρεσιών Χωρ]κής. Διότι 
ταϋτα κατώρθωσαν μέ λίαν κοπιώδεις 
προσπάθειας προσεγγιζούσας τά όρια 
τής αύτοθυσίας νά έπιτύχουν τήν έκ 
τής δασώδους όρεινής περιοχής τοϋ 
Διποτάμου Καβάλας, ένθα είχε μεταβή 
διά κυνήγιον, άνεύρεσιν καί διάσωσιν 
αύτοϋ, λόγω τών κρατουσών έκεϊσε λίαν 
δυσμενών ειδικών συνθηκών. Τονίζει 
ιδιαίτερα τάς πρός διάσωσίν του έπιμό- 
χθους προσπάθειας τών άνωτέρω άστυ- 
νομικών όργάνων καί τάς προβάλλει 
πρός μίμησιν, διότι καί πράγματι είναι 
έν φωτεινόν παράδειγμα άνθρωπισμοϋ 
πού τιμά ιδιαιτέρως τά έν λόγω όργανα καί 
κατ’ άντανάκλασιν, τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής εις τό όποιον ύπηρετοϋν 
γενικώτερον.

•  ·

ΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ καί τά εύμενή 
σχόλια μέ τά όποια έχει άρκετά άσχο- 
ληθή τό περιοδικόν αύτό άπό τήν άρχήν 
τής κυκλοφορίας του, άποτελοϋν λίαν 
έποικοδομητικόν γεγονός διότι τονώ
νουν καί ένθαρρύνουν κάθε όρθήν 
ένέργειαν καί προσφοράν τοϋ Σώματος

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΠΕΤΕΙΟΥ 1821 ΕΙΣ ΤΑΣ 
ΣΧΟΛΑΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Εις τά πλαίσια τών εορτασμών της 154ης ’Εθνικής μας ’Επετείου τής 
25ης Μαρτίου τοϋ ’21, εις τάς Σχολάς Χωρ]κής ’Αθηνών έπραγματοποιήθη 
τήν 24-3-75 συγκέντρωσις μέ αντιπροσωπείας ’Αξιωματικών, 'Υπαξιωμα- 
τικών, Χωροφυλάκων καί Πολιτικών Υπαλλήλων έξ 'Υπηρεσιών τοΰ λεκανο
πεδίου ’Αττικής. Τον πανηγυρικόν τής ημέρας έξεφώνησεν ό Δ]τής τοϋ 
Συντάγματος Χωρ]κής Συντ]ρχης κ. Άργύριος Παναγιωτόπουλος, δστις 
έξήρε τούς αγώνας τής φυλής καί έτόνισεν δτι ό Έλλην τοΰ ’21 έπολέμησεν 
ώς κληρονόμος μιας άνεκτιμήτου πολιτιστικής κληρονομιάς, χωρίς νά έχη 
τό αίσθημα δτι έγραφε έποποιίαν διά νά προκαλέση συμπάθειαν ή θαυμασμόν, 
μέ μοναδικά έφόδια τήν ’Αρετήν, τήν Παιδείαν καί τήν τόλμην δπως είχε 
προείπει ό Κοραής καί ό Κάλβος. Περαίνων δέ τήν ομιλίαν του διευκρίνησεν 
δτι, τό αιώνιον καί άκατάλυτον εκείνο Δίδαγμα πού έδωσε τήν Νίκην, ήτο 
ή ’Εθνική ιδέα ή όποια περιείχε δλα τά ανθρώπινα ιδεώδη. Αύτή ή ιδέα, είναι 
τό άκατάλυτον βίωμα τοϋ Ελληνισμού άνά τούς αιώνας. Εις τήν ομιλίαν πα
ρέστησαν οί κ.κ. 'Υπαρχηγοί τοΰ Σώματος, ό κ. Α' ’Επιθεωρητής Χωρ]κής, 
αί ώς άνω αντιπροσωπείας Δόκιμοι ’Αξιωματικοί καί Ύπαξιωματικοί ώς καί 
άλλοι άνδρες τών Σχολών Χωρ]κής.
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Δι’ αύτόν άλλως τε τόν λόγον δημο
σιεύονται εις αυτή σχεδόν κάθε μήνα, 
κατόπιν αύστηράς βεβαίως έπιλογής, 
έπιστολαί ή κείμενα ύπό μορφήν 
έγγράφου ή δημοσιεύματος εις τόν ημε
ρήσιον ή περιοδικόν τύπον. Μία τοιού- 
του είδους έπιστολή, λίαν χαρακτηρι
στική διά τήν σαφήνειαν, τήν άκρίβειαν 
καί τήν άντικειμενικότητά της είναι καί 
ή κατωτέρω σχολιαζομένη τήν όποιαν 
άπέστειλεν εις τήν «Σύνταξιν τοϋ περιο
δικού ΕΠ. ΧΩΡ.» ό έκλεκτός συνεργά
της κ. Άρσένης Π. Σαμοΐλης, φιλόλο
γος, κάτοικος ’Αθηνών.

Ό  έπιστολογράφος συγχαίρει όλο- 
ψύχως καί έκφράζει εύχαριστίας πρός 
τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τού ’Αρχη
γείου Χωρ]κής καί τούς συνεργάτας τού 
περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ» τό όποιον, κατά τήν γνώμην 
του «τιμά τήν Ελλάδα καί εις τό έξω- 
τερικόν» άκόμη. Διότι κάθε τεύχος του 
είναι θαυμάσιον άπό πλευράς καλαισθη
τικής έμφανίσεως, έπιλογής θεμάτων 
καί διατάξεως τής ύλης ή όποια είναι 
πράγματι λίαν έπιμελημένη. Είναι έντυ
πον τό όποιον παρουσιάζει εις τάς στή- 
λας του τήν δράσιν των άνδρών Χωρο
φυλακής, τήν υψηλήν άποστολήν, τόν 
άλτρουϊσμόν καί τάς θυσίας των.
’Ενώ παράλληλα προβάλλει σεμνά τήν 
λογοτεχνικήν έπίδοσιν καί τήν έπιστημο- 
νικήν των κατάρτισιν, ώς έπίσης καί τήν 
σωματικήν των ρώμην εις τά άγωνίσματα 
τού στίβου. Μεταξύ δέ άλλων άναφέρει 
εις ειδικήν τής έπιστολής του παράγραφον 
ότι τό περιοδικόν «ΕΠ. ΧΩΡ.»: «Μέ
τόν πλούτον τής ύλης του καί μέ τήν 
συνεργασίαν έπιφανών λογίων καί έπι- 
στημόνων όλων των κλάδων διδάσκει, 
πληροφορεί καί διασκεδάζει δχι μόνον 
τούς φίλους τού ένδοξου Σώματος τής 
Χωροφυλακής, άλλά καί κάθε Έλληνα 
πολίτην».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ 
ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΑΩΡΑΣ ΑΡΤΗΣ

Μέ ιδιαιτέραν έπισημότητα έτελέσθη τήν 11-3-75 εις "Αρταν ό έορτα- 
σμός τής μνήμης τής Α γίας Θεοδώρας ήτις, ώς γνωστόν, τυγχάνει πολιούχος 
καί προστάτις τής πόλεως. Ή  κατανυκτική αυτή θρησκευτική έκδήλωσις 
έπραγματοποιήθη παρουσίμ άντιπροσωπειών τών θρησκευτικών, πολιτικών, 
στρατιωτικών καί διοικητικών άρχών τών Νομών Ά ρτης, Πρεβέζης καί 
Θεσπρωτίας, έκπροσώπων τών τοπικών Συλλόγων, Σωματείων καί 'Οργα
νώσεων καί πλήθους κόσμου.

Ή  έορταστική έκδήλωσις ήρχισε μέ τήν τέλεσιν θείας λειτουργίας καί 
Δοξολογίας εις τόν όμώνυμον ιστορικόν Ιερόν Ναόν τής πολιούχου Αγίας. 
Έπηκολούθησε έπίσημος λιτάνευσις τής Τέρας είκόνος μέ μεγαλοπρεπή 
πομπήν τών έπισήμων εις τήν οποίαν ελαβε μέρος άντιπροσωπεία άνδρών 
τών έκεΐσε Υπηρεσιών Χωροφυλακής, ήτις διήλθε τάς κεντρικάς τής πόλεως 
οδούς καί έπανήλθεν εις τόν ιερόν τού Ναού χώρον.

Ενεργόν μέρος έλαβον εις τήν λήψιν όλων τών ένδεδειγμένων μέτρων 
πρός τήρησιν τής έκ τών ειδικών συνθηκών τής τελετής έπιβαλλομένης 
εύκοσμίας καί τάξεως πολλοί άνδρες τών τοπικών Υπηρεσιών Χωροφυλακής, 
οί όποιοι μέ τήν εύπρεπή παρουσίαν των, τήν άψογον εις τρόπους καί ένερ- 
γείας εκφρασιν καί τήν διαρκή έπαγρύπνησίν των, συνετέλεσαν εις τήν 
έπιτυχίαν τής όλης έκδηλώσεως ήτις τόσον εύγλωττος έκφράζεται εις τήν 
φωτογραφίαν καί τήν δημιουργίαν εύμενών υπέρ τού Σώματος έντυ- 
πώσεων καί σχολίων.

Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

Ε γγρ ά φ ο υ ς  ευχαριστίας 

εξεφρασαν :
Ό  Μητροπολίτης ΘΕΣΣΑΛ1ΩΤΙΔΟΣ 

καί ΦΑΝΑΡΙΟΦΑΡΣΑΛΩΝ κ. ΚΛΕΟ
ΠΑΣ διά τήν παρά τού ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής συμβολικήν προσφοράν (1.000) 
δραχμών καί τήν έκ προαιρετικού έράνου 
τών άνδρών τής Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας έκ 
(17.215) δραχμών όμοίαν τοιαύτην πρός 
άνέγερσιν τής έκεΐσε ιστορικής Ίεράς 
Μονής Αγίου Γεωργίου ΚΑΡΑΤ'ΣΚΑ- 
ΚΗ.

Ό  Μητροπολίτης ΒΕΡΟΙΑΣ καί ΝΑ- 
ΟΥΣΗΣ κ. ΠΑΥΛΟΣ διά τήν προσφερ- 
θεΐσαν αύτώ προσφάτως άμεσον συνδρο
μήν παρ’ άνδρών τού Τμήματος Τροχαίας 
Προαστίων Θεσσαλονίκης καθ’ δν χρό
νον τό όχημά του ένεπλάκη εις τροχαΐον 
άτύχημα έν τή περιοχή Άγιου ’Αθανα
σίου τής Ε.Ο. Θεσσαλονίκης—συνόρων. 

• ·
Ό  Πρόεδρος τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΥΡ- 

ΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΥΑΙΔΟΣ 
διά τήν παρά τών άνδρών τού Α.Τ. Στυ- 
λίδος άνακάλυψιν καί σύλληψιν κλε

πτών τού έκεΐσε Κονσερβοποιείου τής 
Ένώσεώς των. , ,

Ό  Σύλλογος ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ καί ΝΗ
ΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ διά τήν 
συμβολήν τής διατεθείσης Μουσικής 
παρά τής Δ]νσεως Άστυν. Θεσσαλονίκης 
εις τήν έπιτυχίαν τής (υπέρ ένισχύσεως 
τών Κυπρίων) όργανωθείσης προσφάτως 
χοροεσπερίδος των εις Νέαν Μουδανιά 
Χαλκιδικής.

• ·
Ή  Εύαγγελία χήρα Βασιλείου Λ Ά 

ΣΚΟΥ, σύζυγος Χωρ]κος θανόντος έσχά- 
τως έκ καρδιακής προσβολής (μήτηρ 
2 άνηλίκων τέκνων) διά τήν παρά τού 
Αρχηγείου Χωρ]κής ένίσχυσίν της διά 
προσφοράς ποσού (7.000) δραχμών.

• ·
Οί Αδελφοί Θεοδωρόπουλοι διά τήν 

συμμετοχήν άντιπροσωπείας άνδρών Χω
ροφυλακής εις τήν κηδείαν τού προσφά
τως θανόντος πατρός των Ταγίρχου Χω
ροφυλακής έ.ά. ’Αντωνίου Θεοδωροπού- 
λου. • ·

Ό  Α ρχηγός τής ΥΠ.Ε.Α. Ταξίαρχος 
κ. Παντελής ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ έξέφρασε 
τήν εύαρέσκειάν του πρός τούς εις 
ΥΠ.Ε.Α. ύπηρετοϋντας άνδρας τής Χω
ροφυλακής διά τήν έκ προαιρετικής 
προσφάτου συνεισφοράς των έκ δραχμών 
(11.215) ένίσχυσίν τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων τής χώρας.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ Α Ρ . 64

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

Τ Ε Σ Τ  Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Ε Ω Σ

Τά κομμάτια 1, 4 καί 7, &ν συναρμο
λογήσουν όπως δείχνει τό παραπάνω σκί
τσο, ταιριάζουν ακριβώς στο κενό διά
στημα τού πατώματος.
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ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ

ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ
Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

Διαρκής είναι ή μέριμνα τοΰ Σώματος 
διά τήν προαγωγήν καί τήν βελτίωσιν 
τών συνθηκών έργασίας καί έκτάκτου 
άπασχολήσεως. μορφώσεως καί έκπαιδεύ- 
σεως, ψυχαγωγίας καί τής οικονομικής 
προαγωγής τών άνδρών του. Κατά τήν 
τρέχουσαν ΙΟετίαν μάλιστα έσημειώθη 
ικανή πρόοδος άπό ύπηρεσιακής πλευ
ράς εις τόν τομέα τής λήψεως μέτρων 
πλέον ουσιαστικών διά τήν προστασίαν, 
ένίσχυσιν καί ψυχαγώγησιν τών οικο
γενειών καί δή τών τέκνων, τών άνδρών 
Χωροφυλακής. Διά τόν σκοπόν άλλως τε 
αυτόν συνεστήθη τό Ίδρυμα Παιδικών 
Εξοχών. Τό Ίδρυμα αύτό πού έχει, ώς 

γνωστόν, συγχρόνους κτιριακάς έγκατα- 
στάσεις εις τήν πευκόφυτον περιοχήν 
'Αγίου Άνδρέου ’Αττικής, λειτουργεί 
τελευταία λίαν έπιτυχώς.

Δικαίωμα συμμετοχής εις τάς παιδικάς 
κατασκηνώσεις τοΰ Σώματος έχουν τά 
τέκνα τών έν ένεργείςι άνδρών, τών συν
ταξιούχων καί τών πολιτικών αύτοϋ 
ύπαλλήλων. Αύται θά λειτουργήσουν 
καί κατά τήν έφετεινήν θερινήν περίοδον 
εις τρεις (3) περιόδους. 'Η  πρώτη περίο
δος θά άρχίση τήν Ιην Ιουλίου έ.έ. καί 
θά λήξη τήν 22αν του ίδιου μηνός. Θά 
φιλοξενηθούν κατά προτεραιότητα παιδιά 
(άγόρια—κορίτσια) ήλικίας 7—9 έτών.

Κατά τήν Β' περίοδον (25]7— 15]8]75) 
θά φιλοξενηθούν μόνον κορίτσια ήλικίας 
10— 16 έτών. Εις τήν P  περίοδον ή όποια 
θά άρχίση τήν 18-8-75 καί θά λήξη τήν 
8-9-75 θά λάβουν μέρος μόνον άρρενες 
ήλικίας 10— 16 έτών. Ή  έφάπαξ οικονο
μική έπιβάρυνσις δι’ έκάστην περίοδον

είναι (200) διακόσιοι δραχμαί διά τά 
τέκνα τών ύπηρετούντων εις τό Σώμα 
Αξιωματικών καί Άνθυπασπιστών καί 

(100) έκατόν δραχμαί διά τά τέκνα τών 
έν ένεργείμ Όπλιτών, τών Συνταξιούχων 
έν γένει καί τών πολιτικών ύπαλλήλων 
Χωροφυλακής. Ούδεμία έγγραφή ή πρόσ- 
κλησι παιδός εις τήν κατασκήνωσιν θά 
πραγματοποιηθή, έάν δέν ύποβληθή μέχρι 
τής 10-6-1975 εις τό Ίδρυμα βεβαίωσις 
ύγειονομικής έξετάσεως αυτού. Ή  ύγειο- 
νομική έξέτασις τών παίδων ήτις ήρχισε 
τήν 15-3-1975 καί θά λήξη τήν 10-6-1975, 
γίνεται εις τό Πολυϊατρεΐον Χωροφυλα
κή? (Κοδράτου 6—8, Ά θήναι, όπισθεν 
Θεάτρου Περοκέ, τηλ. 532-604) καθ’ 
έκάστην 10.00— 12.00, έκτος Κυριακών 
καί έορτών. Διά τήν έξέτασιν αύτήν πρέ
πει νά προσκομίζεται ’Αστυνομική ταύ- 
τότης ή άντίγραφον ληξιαρχικής πρά- 
ξεως γεννήσεως ή βεβαιώσεως Δήμου ή 
Κοινότητος ή Διευθυντού Σχολείου κ.λ.π. 
διά τήν διαπίστωσιν τής ήλικίας τών 
ένδιαφερομένων παίδων. Ή δη  έξεδόθη 
ή Α.Π. 521 ]31 ]4β άπό 13-3-75 σχετική 
Διαταγή τής Δ]νσεως Όργανώσεως τού 
Αρχηγείου ή όποια παρέχει άναλυτικάς 

όδηγίας.
Διά πλείονας πληροφορίας περί δικαιο- 

λογητικών καί τρόπου συμμετοχής παί
δων τών άνδρών μας εις τάς κατασκηνώ
σεις τού Σώματος οί ένδιαφερόμενοι δέον 
όπως άπευθύνωνται εις τό Ίδρυμα Παι
δικών ’Εξοχών Χωροφυλακής τό όποιον, 
ώς γνωστόν, λειτουργεί εις τό κτίριον 
τής ένταύθα όδού Βερανζέρου άρ. 13, 
τηλ. 619-675 (7ος όροφος).

•  ΑΝΔΡΙΚΑ: Κουστούμια, σακκάκια, πα

νταλόνια, γραβάτες, ύποκάμισα, εσώ

ρουχα.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΦΩΝ Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Η  Ο.Ε.

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΤΣΑΜΑΔΟΥ 16 
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ - ΤΗΛ. 422-728

Ώς προερχόμενος έκ τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας θέτω εις τήν διάθεσιν τών κ.κ. ’Αξιω
ματικών και Όπλιτών τής Ελληνικής Χω
ροφυλακής, άπαντα τά εϊδη τού Καταστή
ματος μας.

Άπαντα τά εϊδη μας, παρέχονται μέ εύκολίας πληρω
μής έπι μικρά προκαταβολή, μέ έκπτωσιν 10% έπι 
τών άναγραφομένων τιμών μας και έξόφλησιν τοϋ 
τού ύπολοίπου εις ΙΟμηνιαίας δόσεις.
Σημ. Επι τών άγοραζομένων τοϊς μετρητοϊς έμπο- 
ρευμάτων ή παρεχόμενη έκπτωσις άνέρχεται εις 20%.

•  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ: Φορέματα, ταγιέρ, κου

στούμια, πανταλόνια, φοϋόΤες, πλεκτά.

•  ΠΑΙΔΙΚΑ: Κουστούμια, φορεματόκια.

256



HELLENIC GENDARMERY 
REVIEW

OFFICIAL MONTHLY PUBLICATION 

OF THE GENDARMERY'S HEADQUARTERS 

PUBLISHED BY THE PUBLIC RELATIONS BUREAU

ADDRESS: No 36 IOULIANOU Str. Athens - Greece 

APR IL 1975, VOLUME 6, No 64

YEARLY SUBSCRIPTION FOR 
ABROAD

1. — U.S.A. $12
2. — South America-Canada $ 14
3. — Australia $20
4. — Western Europe Countries $ 7 
The subscription include postage by 
air mail.

One of the best ways to prevent traffic 
accidents is to teach the people how to 
behave themselves in the roads as pede
strians or as drivers too. For this purpose 
Hellenic Gendarmery traffic officers start
ed visiting schools and teaching the young
sters the traffic rules.
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IN T H I S  I S S U E

The destructive fury with which the Turkish forces fell upon the peaceful inhabitants of Cyprus 
is almost impossible to imagine, even for those who lived through the darkest days of the last war. 
With no trace of hesitation, Turkish air force pilots dropped their lethal loads on non-military 
targets by preference, as a form of «revenge» against the island’s overwhelmingly Greek popula
tion.
The brutalities continued on the ground as soon as the invading army set foot on the island. Mur
der in cold blood, mass executions of prisoners, rape, torture — all the savagery in the world was 
focused against the peaceful people of Cyprus. A fanaticism that defies description, a frenzy of 
hate against everything Greek, a destructive fury that stopped at nothing . . .
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THE MARTYRDOM 
OF THE BEAUTIFUL 
ISLAND 
OF AFRODITE

CYPRUS, is a word which is 
mentioned almost every day in the 
front page headlines of the world s 
daily press. The reason of it is 
that this beautiful small island, 
where East meets West, consists 
today the battlefield of internatio
nal rivalries and interests which 
created the martydom of the Cypriot 
people. This is, undoubtedly, due 
to the strategic position which Cy
prus holds in the cross-road of 
three continents, Europe, Asia and 
Africa. Situated in the extreme 
eastern part of the Mediterranean 
Sea, Cyprus is only about 42 miles 
south of the Asia Minor coast at 
its closest point, 60 miles west of 
Syria and 150 miles north of the 
African coast. This strategic posi
tion of Cyprus was the reason that 
became the apple of rivalry a- 
rnong many nations through Her 
history which is replete of martyr
doms and combats for survival 
against many invadors and con
querors. The possession of this 
Island has been long regarded of 
great importance as a control out
post of the eastern part of the Me
diterranean Sea and the road lead
ing to Middle East, Asia and Afri
ca and for this reason many Na
tions in the past and even today 
try hard to put their feet on it.

The history of Cyprus goes back 
to the early centuries of human 
presence in this part of the world. 
The first signs of human habita
tion of Cyprus date from the sixth 
millenium B.C. This is proved by 
the findings of relics of the Neoli
thic period which according to ar
chaeologists lasted in Cyprus from 
about 5.800 to 3.000 B.C.

Excavations in many parts of the 
Island, as in Khirokitia, some 20 
miles north-east of Lemessos, Eri- 
mi, Petra to Limniti, Kalavassos, 
Drepanon revealed the evolution of 
the cypriot civilization which start
ed in 5. 800 B.C. and followed many 
stages up to the recent centuries.

The stage which followed the 
Neolithic one was characterized by 
the discovery and use of copper, 
the Island’s main mineral resource 
and this age lasted from 3.000 to 
2.300 B.C. This age was the be
ginning of the great period of trade 
of the Cypriots with the Middle 
East countries, Egypt and Eastern 
Mediterranean countries. This re-
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suited in the prosperity of the Is
land and in the foundation of new 
towns as Lapithos, Erimi Ky- 
threa etc.

The Chalcolithic age was follow
ed by the bronze Age, 2.300 to 
1.000 B.C. which brought greater 
prosperity to the island and brought 
the Cypriot people into contact with 
many other countries of that time.

The wealth of the island and the 
importance of its geogrophical po
sition was the reason that Cyprus 
was found by 1500 B.C. in the 
midst of a conflict between Egypt 
and Syria, Phoenicia and Mesopo- 
potamia.

As a result of this Cyprus was 
obliged to seek the protection of 
Egypt with which developed closer 
relations and cultural and commer
cial exchanges which benefited both 
the Cypriots and the Egyptians.

Towards the end of the Bronze 
age a new era begins for Cyprus. 
This is the colonization of Cyprus 
by the Myceeneans, who settled in 
Cyprus in the twelwfth century 
B.C. and who later by other Hel
lenes returning from the Trojan 
Wars. This was the first and most 
important colonisation of Cyprus. 
The Hellenes brought with them 
the Hellenic Culture, which at that 
that was in the zenith of its evolu
tion, the Hellenic language, the Hel
lenic customs and they founded the 
first cities on the island’s east coast. 
— SALAMIS, is the most import
ant of these cities, which was found
ed by Teucer, son of King Telamon 
of Salamis, an island which is near 
Piraeus. — Thus started the expan
sion of the Hellenic colonization 
of the island and these people 
were the early predecessors of the 
Creek Cypriots who inhabit Cy
prus nowadays. —

Later on, about two hundred 
years after the Hellenic arrival 
and settlement in Cyprus came the 
Phoenicians and they settle at Ki- 
tium, the present day town of Lar- 
naca. Then, came the Assyrians, a 
newly formed power in this part 
of that time world, which several 
times obliged the Cypriots to join 
in Military expeditions against the 
Egyptians, who defeated them in 
569 B.C. — Despite the defeat the 
King of Salamis was left to rule 
over the island, only paying tri
bute to the Egyptians — (585 - 
538). —
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During the second half of the 
sixth century B.C.the Persians un
der Darius overpowered the Egy
ptians and took over the control 
of the island and all the Middle 
East countries — Thus the period 
of trading prosperity of Cyprus 
was brought to an end and Cy
prus in the fourth century BC, when 
Persia conquered Egypt, became 
part of the Persian Empire which 
at that time included also Palestine, 
Syria and Phoenicia — The Per
sian yoke over the island lasted 
quite a long period — The Cypriots 
had many times during this period 
revolted against the conquerors 
but they had never succeeded in 
regaining their independence — In 
499 B.C. the Cypriots under King 
Onisilaos attempted once more to 
overthrow the foreign yoke bat 
finally they were defeated and the 
Persians obliged them to help Xer
xes in his expedition against Gree
ce, but the participation of the 
Cypriots was always negative.

After the End of the Persian 
Wars long combats started between 
the Cypriots and Phoenicians for 
the domination of this part of 
Mediterranean Sea — King Eva- 
goras (411 B.C.) of Salamis ma
naged finally to maintain diploma
tic alliances with Persia and in 
387 B.C. Artaxerxes of Persia was 
confirmed as ruler of Cyprus by 
the Peace of Antalcides. —

In 332 B.C. the Persians again 
demanded that the Cypriot fleet 
should come to her assistance, this 
time against the Hellenic Forces 
of Alexander the Great. — This 
time the Cypriots under Pytagoras 
joined the fleet of Alexander the 
Great and helped him to siege 
Tyros and thus this time Cyprus 
got rid of the long lasted Persian 
yoke — Unfortunately, the freedom 
of the island did not last long, 
because after the premature death 
of Alexander the Great and the 
subdivision of his Empire among 
his successors, Cyprus became once 
more the apple of rivalry bet
ween Ptolemeos and Antigonos — 
The combats for the control of the 
island among the successors of 
Alexander the Great lasted until 
58 B.C. when Cyprus was captured 
by the Romans, and it was annexed 
to the Roman Empire by Marcus 
Portius Cato — Although the Ro
man rulers offered Ptolemy the

The Ancient Theatre of Salamis. It dates to the Roman Period and its original capa
city was 15,000 spectators.

Bellapais Abbey situated on a rock escarpment half way up northern side of the Ky- 
renia mountains. It was founded late in the 12th cent., a pleasantly surrounded romantic 
monument of Medieval Cyprus. It got its name from Abbeye de la Paix — Abbey of 
Peace.
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high priesthood of the town Paphos, 
the disgrace was too much for him 
and he killed himself. —

Cyprus became, this way, part of 
the imperial province of Cilicia 
and afterwards a separate senato
rial province in which Roman rule 
lasted for over four centuries — It 
was broken only for a short period 
when the island was given by Mark 
Antony to Cleopatra and her si
ster Arsinoi, but on the succession 
to power of Octavian in Rome, 
however, the gift was revoked.

The Roman rule of Cyprus was 
very harsh and cruel because its 
first ruler, Cato, not only took 
most of the treasures from the 
island to Rome but he administrat
ed the island very harshly and 
imposed to her inhabitants heavy 
taxation —

Nevertheless, a remarkable pe
riod of welfare and progress was 
that one during which governor 
of Cyprus was the famous orator 
Cicero (51 - 50 BC). Cicero, had 
loved the Cypriots and they in 
return, loved him too, but this 
situation did not last but only one 
year,

After the death of Antonios, in 
30 BC, Cyprus became again a 
Roman province under Octavian. 
The island grew steadly richer 
through the export of goods, with 
Salamis becoming the most impor
tant commercial centre of the Mid
dle East — It is worth while to be 
mentioned here that the institu

tion of the «Cypriot common» 
which was put into effect at the time 
of Ptolemy, continued also during 
the Roman rule with centre the 
Temple of Aphrodite in Paphos.

The adventurous history of Cy
prus during the ancient times did 
not prevent the cultural, spiritual, 
and financial evolution of the island, 
which was full of public works, 
Temples, good roads, harbours 
and aqueducts, relics of which can 
be found every where in the island 
today and prove its progress and 
cultural development. Parallel to 
the economic prosperity of the 
island during those years was 
also the cultural evolution and 
many philosophers, poets, physi
cians etc. can be mentioned as the 
spiritual elites of that time, as for 
example Zeno of Citium, who 
founded his great school of stoic 
philosophy dufing the rule of Pto
lemy I, Stasinos, Ermeias, Kleon, 
Sopatros, Sienessis, Diagoras, Ap- 
pollonios, Efdimos, Limonas, Sty- 
pax and many others.

In the early days of the first 
century AD, a large number of 
jews had flied to Cyprus as refugees 
from Roman persecution in Jeru
salem. .They settled mainly in Sa
lamis, but they persisted in armep

insurrection against the Romans 
from there — For this reason, re
prisals were taken against them 
and the city of Salamis was com
pletely destroyed by the Romans — 
Many thousands of the cities Cy
priot inhabitants were massacred 
and the jews expelled from the 
island — The city was completely 
put into ruins and it was rebuilt 
later on but it was again destroyed 
by eartquakes in 334 BC. — 

During the first half of the first 
century AD. Christianity began to 
spread over the island — Saint Paul 
and Barnabas were the first apost
les who preached the Christian 
faith in the island in 45 A.D. in 
Salamis and Paphos. — They suc
ceeded in converting the Roman 
consul of Paphos Barnabas into 
the new religion and thus Cyprus 
became the first country in the 
world to have a Christian Ruler — 
Barnabas after visiting many coun
tries of Asia Minor returned to 
Cyprus and became the first Bishop 
of the church of Cyprus, but he 
was martyred by the Jews of Sa
lamis in 75 A.D. —

Christianity spread fast among 
the people of the island and this 
had once more changed comple
tely the course of her long glorious

Two different photografs of the same town. The beatiful beach and hotels of Famagusta 
before the invasion (left). Famagusta in destruction and death after the «Attila» ope
ration (right).

6



but adventurous history. — The 
spread of Christianism was furthe
red in the island by the arrival of 
a fragment of the Holy Cross offe
red to Cyprus by Saint Helene 
the Mother of the founder of the 
Byzantine Empire Saint Constan
tine the Great, in 324 A.D. who 
founded a shrine for them on top 
of a hill near the town of Larnaca — 
which today is the monastery of 
Starrovouni, where the articles are 
still held today in great veneration.

With the foundation of the By
zantine Empire started many seve
re doctrinal differences between 
the various churches throughout 
the Empire — Emperor Constan
tine the Great, concerned to resol
ve the disputes and differences, 
convened an Ecumenical Synod 
at Nicaea in 325 AD. — At this 
Synod, the Curch of Cyprus, al
though having no great religions 
differences with other Churches, 
claimed autonomy for itself. — This 
claim for independence was not, 
in fact, officially recognised until 
478 A.D. when Archbishop Anthe- 
mios of Cyprus discovered in a 
tomb near Salamis the remains 
of Bishop Barnabas, together with 
a copy of the gospel according to 
St. Matthews, written by Barna- 
rbas — The discovery so impressed 
the Emperor Zinon that he reco
gnized the chaims of the Curch of 
Cyprus, making it autonomous and 
conferring upon the archbishop 
the special privileges, such as the

right to wear robes of imperial 
purple, to carry an imperial sce
ptre and to sign his name in red 
ink. —

In 364 the Roman Empire was 
divided into two parts. Cyprus fell 
to the eastern part and was to re
main under the rule of the Byzan
tine Empire for over 800 years. — 
Unfortunately the Byzantine period 
was by no means a period of 
peace for the island, since the 
forces of Islam were threatening 
from the East and were attacking 
the eastern frontier oT Byzantium, 
which was much weakened by 
wars with Persia and which for 
this reason could not give much 
protection to the bolder parts such 
as Cyprus etc. — Besides the new 
forces of Islam during this period, 
Cyprus was repeatedly attacked and 
destroyed by Pirates such as the 
Saracens and in 632 Kitium fell 
into the hands of the Arabs inta- 
dors, but they had no power to 
hold the city for a long period — 
In 647, Cyprus was also attacked 
by the forces of Islam, which inva
ded and destroyed many towns of 
the Island —

The Island during this period 
suffered many attacks and raids 
on several subsequent occasions 
by the Islams raiders and agree
ment was finally reached whereby 
half of the island was ceded to 
the Arabs. — But the agreement 
was soon broken and the Arabs 
sought their revenge in raiding

and destroying many coastal towns 
of the island. —

The Arab - Byzantine struggled 
continued until 964 and for the 
subsequent 200 years in Cyprus 
reigned peace. This was a period 
of great building activity and pros- 
pesperity. —

Following the death of the By
zantine Emperor Vassilios II, the 
empire once more declined — Re
bellions broke out in the empire 
and even Cyprus twice attempted 
to free itself. — The most impor
tant event of these years was the 
split between the Orthodox and La
tin Churches. — This split iwas 
later to cause great hardschips to 
Cyprus, for the Cyprus Orthodox 
Church was to be severely per
secuted under the Latin rule of the 
Venetians and Lusignans.

Until 1184 Cyprus was a pro
vince of the Byzantine Empire. 
But Isaak Comninos, got married 
with the daughter of the emperor 
of Sicily and he suceeded in with
standing the Byzantine attacks and 
in setting himself up as indepen
dent sovereing of Cyprus, but only 
for a short period of 7 years. — 
His sovereignity was then put to 
an end hy King Richard I of En
gland who leadind the third Cru
sade passed by Cyprus and took 
control of the island. — From now 
on new adventures begin for the 
island due to the disputes among 
the crtisadors’ leaders for the con
trol of the island. — Afterwards,
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Cyprus, came under the rule of 
the Naites for a short while and 
finally s.mee 1192 — under the Lu- 
signan Dynasty which lasted until 
1489.— Then followed until 1570 - 
1571 the Venetian Dynasty which 
brought to the island complete 
decline with result to collapse fi
nally to the attacks of the Islamic 
Sultan Selim II who sieged Cyprus 
in 1573. —

Thus Cyprus moved from a pe
riod of medieval splendour into 
the decay of a provincial ottoman 
outpost. — Both, the harsh period 
of the foreign yoke of the European 
Ruler. — Lusignans - Venetians etc. 
and the brutal Turkish one which 
started in 1573 were to lead the 
the Island to an economic, social 
and cultural collapse and decline. 
But the struggles of the Cypriot 
people against the new and most 
harsh invadors and conquerors did 
not cease at all and continued until 
the present day. —

The supremacy of the Orthodox 
church was recognized and the 
archbishop was recognized as 
ethnarch in 1660 and as such he 
was successful in tempering a num
ber of potentially repressive mea
sures introduced by the harsh 
conquerors. —

Many also important persona
lities were assigned as Dragomans 
by the Sultan and they played a 
most helpful and favorable role 
for the benefict of the suffering 
Cypriot people during this period 
of slavery and disaster — The Cy
priots had never given up their 
hopes for freedom.

The power of the Hellenic Cy
priot Church grew to such an extent 
in fact the Island was governed in 
many respects by the Greek Arch
bishop and his subordinate clergy — 
In 1804 the Turkish population 
rose in revolt against the church 
but troubles were avoided by the 
intervention of the foreign diploma
tic representations in the Island.— 

Nevertheless, malpractice conti
nued until the Turks considered 
that the church had greatly exceed
ed its authority. The excuse for 
action was the Hellenic war of 1821 
agains the Ottoman yoke. There 
were eumours of a rebellion in 
Cyprus stimulated by Filiki Eteria, 
the society which had prepared the 
indepence war in Greece. As a re
sult of this Archbishop KYPRIA-

NOS, who was suspected for such 
a movement was hanged on May 
9th 1821. In addition three other 
Bishops were beheaded and there 
followed a general massacre of Cler
gymen and Cypriots.

Ottoman domination of Cyprus 
had, by the end of the 18th centu
ry, not only depleted the resources 
of the island and led to a general 
rundown of its few facilities but 
had apparently also led to a break
down of cultural, social and eco
nomical life, to such an extent that 
the Ottoman Eurpire being also on 
the point of a more general decli
ne dud not show further interest 
in holding any more under its con
trol. Despite the severe underdeve
lopment of Cyprus at this period, 
Great Brituin had been showing all 
this time increasing interest for 
its control. The apening also of the 
Suez canal in 1869 brought Cyprus 
alson within Britain’s military sphe
re of interest. Then, to the surprise 
of everyone, the isladn was frans- 
femed to British Administration, 
In 1878. This occured as an indi
rect result of the Russo-Turkish 
war, where by Britain signed a sci- 
ret agreement with Turkey, accord
ing to which Britain should guaran
tee Turkey against further attacks 
by Russia.—

Cyprus remained under the new 
Ruler for over 81 years until 16 
of 1960 when Cyprus became an 
independent republic with first Pre
sident Arcbishop Makarios.—

The convention of 1878 remained 
in Force until the entry of turkey 
into world war I in the side of 
Germany in 1514, when Cyprus 
was annexed to the British Empire. 
This annexation was later recogni
zed by Tyrkey through the Treaty 
of Lausanne. — Thus, Cyprus was 
formally declared to be a colony 
of British Empire in 1925.— 

During all this time, despite the de
cisions, which were usually taken by 
others, the Greek Cypriots conti
nued increasingly to demand the 
right to determine their future 
status, and they always demanded 
their union with their Motherland 
Greece. Thus in 1931 has started 
the first attempt to realize their 
eternal dream for the unification 
with lireece — Unfortunately, the 
efforts of the Cypriots were made 
in vain, because the Cypriot de
mands were always refected.—

The situation as far as the future 
of the Island remained the same 
until after the wold was II.— In 
1950 starts a new period for Cy
prus. — The Holy Synod of Cy
prus Church conducted a plebisci
te, in January 1950, among the 
Greek Cypriots on their desired 
future for the Island. 97% voted 
in favour of union with Greece, 
but this result was, of course, 
disregarded by the British admini
stration — From now on starts a 
new phase of the Cypriot Combat 
for self-determination-Efforts of Cy- 
Cyprus to instigate a debate on the 
situation in the U.N. General As
sembly in 1953 were unsuccessful. 
This gave the cause the beginning 
of a new sort of combat against 
British through the National Or
ganization of Cypriot fighters under 
the leadership of G. Grivas, which 
after almost four years of conti
nuous pressure and fighting urged 
the taking of new decisions about 
the future of the island, at the 
Zurich meeting on February 10th 
1959.—, and finally Cyprus was 
declared an Independent Republic 
in 1960 with its firt President Arch
bishop Makarios.—

Unfortunately, the new status of 
Cyprus, was not destined to gua
rantee the peace in the Island and 
after 3 years of its independence 
starts a new period of intercommu- 
nal conflicts and by the end 1912 
it was becoming increasingly clear 
that the two communites could not 
agree on the implementation of 
certain basic points arising from 
London and Zurich agreements, and 
exactly this led them into new 
conflicts which resulted in the events 
of the year 1974, that is, the Tu - 
kish invasion to the Island and 
the conquest of the northern· part 
of it by Turkish troops, which 
created the present day drama of 
the Cypriot people about which we 
shall refer in another article.—

END
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καί FLOKOS δέν ύπάρχει ! 
Δηλαδή ύπάρχει,άλλα όχι παντού, μία 
καί ή ςήτησίς του υπερβαίνει τήν δυνα
τότητα. παραγωγής του. Γι αύτό άν δέν 
βρήτε εύκολα ;μία άπό τις ποικιλίες του, . 
μή τά Βάλετε μέ τόν παντοπώλη σας. 
Κάνει ό,τι μπορεΗ · >.'· ·
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ποηηα στο πιάτο


