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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο Ν
«Οϋκ έστιν ώδε, άλλ’ 
ήγέρθη. Ίδε ό τόπος 
όπου έθηκαν Αύτόν».
Περίφημος στην άνα 
παράστασι τοϋ γεγο
νότος τής Άναστά- 
σεως τοϋ Κυρίου εί- 
κών σωζωμένη εις 
τήν Μονήν Σταυρο
νικήτα τοϋ Άγιου 
Όρους.

---------------------------------—  -ν

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

,:J: "Οΰκ έστιν ώδ ε, άλλ ’ ήγέρθη'.' Χα- 
Φ  ρούμενο άκοΰγεται τις ημέρες 
αυτές τό μήνυμα γιά τήν ’Ανάστασι 
του θεανθρώπου.Οι ψυχές των μι
στών γεμίζουν θάρρος καί^ ελπίδα 
άπό τό αιώνιο παράδειγμα ’Εκείνου 
που νίκησε τόν θάνατο γιά νά χα- 
ρίση τήν ζωή στήν ανθρωπότητα.

*
Τό συγκλονιστικά ανεπανάληπτο 
δράμα τοϋ Κυρίου,που τόσοκατα- 

νυκτικά τό εκκλησιαστικό υμνολό
γιο τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας πα
ρουσιάζει τήν Μεγάλη 'Εβδομάδα, 
βρίσκει τελικά τήν δικαίωσί του 
στόν θρίαμβο τής ’Αναστάσεως.
Υ "Χριστός ’Ανέστη"__ ψάλλουν τά 

χείλη των Χριστ ιανών ,Δυό λέξεις 
που κρύβουν μέσα τους τήν πιό με
γάλη άλήθεια τής ζωής.’0 θρίαμβος 
τού Θεανθρώπου μέ τήν νίκη Του έπί 
του θανάτου γίνονται γιά τούς αν
θρώπους αιώνια σύμβολα άγώνος κα(Γ 
στις πιό δύσκολες δομικασίες τής'
ζωής.
ΥΥτ Κατ’ ευτυχή συγκυρία τίς^ήμέρες 

αυτές τό Σώμα τής Χωρ/κής τιμά 
καί τήν μνήμη τής προστάτιδός του 
'Αγίας Ειρήνης.'0 βίος τής 'Αγίας 
υπήρξε μιά συνεχής προσφορά πρός 
τόν συνάνθρωπο πού τήν έπεσφράγι- 
σε τελικά μέ τόν μαρτυρικό της θά
νατο .
.Παράλληλο πρός τόν βίο τήςπρο

στάτιδός του 'Αγίας είναι καί 
τό έργο τής Χωρ/κής. Συνεχής ή 
προσφορά της πρός τό κοινωνικό σύ
νολο,χάριν τού όποίου άναλίσκεται, 
μέ μόνη άνταμοιβή,την ηθική δι -ττρ
καίωσι της κοινωνικής 
της.

Αποστολής
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Πρδς
Τδ Γενναίου Σώμα της ‘Ελληνικής Χωροφυλακής
Πασχάλιον Μήνυμα

’Ακοίμητοι τής Μητρδς ‘Ελλάδος Φρουροίί
Τδ χαρμόσυνου Μήνυμα τής ’Αυασττάσεως του Σωτηρος Χρίστου, 

καταυγαζδμενον διά του έκ του Ζωοδόχου Τάφου άνατείλαντος έκτυ— 
φλωτικου Θείου Φωτδς,του διαλύσαντος τάς σκοτίους άντιθέους δυ
νάμεις, συνφδοντες σδυ πάσρ τρ Χριστιανική Οίκουμένρ καί μεθ 
υμών Γενναία τής Φιλτάτης Πατρίδος Τέκνα,άπευθύνομεν έγκάρδιον 
Πατρικόν χαιρετισμόν,ευχόμενοι δπως ή Λαμπροφδρος Αυάστασις 
τοΟ Κυρίου στερεώνρ τήν ήρωί'κήυ σας καρδίαν,έν τρ έπιτελέσει 
του ύψηλοΰ,ύπέρ τής Μητρδς πάντων των άυθρωπωυ Ελλάδος,καθήκον 
τος,πάντοτε έν πνευματική χαρφ καί άγαλλιάσει ψάλλοντας :

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η ί

Αθήυαι
1975Π Α Σ Χ Α
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" ’■Α ^ Ιγραφον τής έπιστολής τής εύρεθείσης εις τήν 
tv Ρώμη βιβλιοθήκην τω ν Λ αζαριστώ ν καί μετά— 
φρασθείσης εις τήν έλλη νικήν, έχ  του πρωτοτύ
που λατιν ικού κε ιμένου. 'Η έπιστολή αΰτη άπε— 
στάλη παρά τού Π ουβλίου Αεοντούλου , χρηματί- 
σαντος διοικητού τής Ίουδαίας προ τού Ποντίου 
Π ιλάτου , απευθύνετα ι δε προς τον τότε Αύτοκρά— 
τορα καί αφόρα τον Κύριον ημών Ίη σο ύν Χρι
στόν» .

, “ υσαι “ Κ« ι®“Ρ. <ιτι επιθυμείς νά μάθης δ,τι σοί γράφω, περί ανθρώπου δηλ. λ!
μενού Ιησού Χρίστου, όν ο λαός θεωρεί Προφήτην. Θεόν δέ οί μαθηταί αύτοΰ, λέγοντι 

δημιουργού των Ούρανών καί τής Γης καί παντός, ότι έν αύτοΐς εύρίσκ 
Ιη αληθειμ Καισαρ, ακούονται καθ’ έκάστην θαυμάσια πράγματα περί του άνθρωπο 

νεκρούς και θεραπεύει ασθενείς διά μιάς λέξεως. Άνήρ άναστήματος μέτριου, καλό 
γαλοπρεπειαν περιβεβλημενος, ιδίως κατά τό πρόσωπον, ούτως ώστε δσοι άτενίζι 
ζονται ν αγαπώσι καί νά φοβούνται αυτόν.

Εχει τήν κόμην μέχρι μέν τώνώτων χρώματος καρύου, έκεϊθεν δέ μέχρι των ώρυ 
γαιοχρου'χ αλλα μάλλον στιλπνήν διχάζεται δέ αυτή έν τω μέσω άνωθεν κατά τό σύστηε 
Ιο μετωπον του είναι λειον καί γαλήνιον, τό πρόσωπόν του δέ ανευ ουτίδος η κηλί 
χείλη αυτου κανονικωτατα. Τό γένειον είναι πυκνόν καί χρώματος τού αυτού τή κόμ· 
κρον και διχάζεται εις τό μέσον. Τό βλέμμα αύτοΰ είναι σοβαρόν καί έμποιοΰν οόβον ί  
οτχης ακτινος. Ουδεις δυναταινά ίδη αύτόν άτενώς. "Οταν επίτιμα έμποιεΐ φόβον, 6ι 
κλαίει., ναι α^ αΎ«πητος και χαρίεις μετά σοβαρότητος. Λέγουσιν, δτι ουδέποτε , 
πλειστακις κλαιων.

’ Εχει ωραίας τάς χεϊρας καί τούς βραχίονας. Έν τή συνομιλία εύαρεστεΐ πασι καί 
φανιςεται, αλλ , ο,αν εμφανισθή που, φέρεται μετριοφρόνως καί έχει ωραιότατου παοάι 

iiivai ωραίος ως η μητέρα του, ητις έστίν ή ώραιοτέρα γυνή, 6σαι ποτέ έθεάθησαν ε 
~ αν^ομως η Μαγαλειοτης Σας, ώ Καισαρ, ποθεί νά ’ίδη αύτόν, ώς μοί έγραφες άλ? 

τούτο, ινα αποστειλω σοι αύτόν πάραυτα. Καίτοι δέ ουδέποτε έσπούδασέ τι,' είναι ομ. 
επιστήμης. Περιπατει άνυπόδυτος καί άσκεπής τήν κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αύ 
όταν  ̂ευρισκωνται ενώπιον αύτου τρέμουσι καί θαυμάζουοιν αύτόν. Λέγουσιν ότι ού 
ως αυτός ενεφανισθη εις τά μέρη ταΰτα. Τή άληθεία, ώς μοί λέγουσιν οί Εβραίοι, ο 
συμβουλαι, ουδέποτε εκηρυχθη διδασκαλία, ώς ή διδασκαλία αύτοΰ, πολλοί δέ των Ίο 
αυτόν Θεόν. Αλλοι μοι λέγουσιν, δτι είναι εχθρός τής μεγαλειότητός Σας, ώ Καίο 
παρενοχλουν οι μοχθηροί αυτοί Εβραίοι. Λέγουσιν, οτι αύτός ούδέποτε δυσηρέστηο 
μάλλον εποιησε το αγαθόν. ’ Ολοι δσοι γνωρίζουσιν αύτόν, λέγουσιν, δτι εύεογετήθη 
iPv τουτοις, ω Καισαρ, είμαι πρόθυμος νά υπακούσω εις τήν Μεναλειότητά Σας κ

Εν ‘ Ιερουσαλήμ Ίνδ ικτ ιώ νο ς 7 
Σ ε λ ή ν η ς  1 1  

ΠΟΥΒΛΙΟΣ ΛΕΟΝΤΟΥΛΟΣ 
Διοικητής Ίουδαίας
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 

Κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

’Αξιωματικοί,’Ανθυπασπισταί,'Οπλΐται καί 
Πολιτικοί 'Υπάλληλοι. " ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ"

’Επί ταΐς Θείαις έορταΐς τοΰ Πανσεβασμίου Πάσχα έπιθυμώ,διά της παρού- 
σης μου,νά επικοινωνήσω μεθ’ύμών καί Από βάθους καρδιας νά ευχηθώ πρός υμάς 
καί τάς οίκογενείας σας,όπως διέλθητε ταύτας έν υγεία,ευφρόσυνη και χαρ^.

Τό Θειον δραμα,είθε νά συνετίση τούς άμφιρρέποντας καί τούς έν μέσψ των 
συμπληγάδων τής ύλιστικης μας έποχης παραπαίοντας Ανθρώπους,ή δέ ακτινοβόλος 
’Ανάστασις τοΰ Σωτήρος ΧΡΙΣΤΟΥ νά διαχύση τδ θειον καί θερμουργόν αΰτής φως 
είς την ταλαιπωρημένην Ανθρωπότητα.

"Ας μεταφερθωμεν νοερώς τάς ήμέρας ταύτας είς τούς χώρους των 'Αγίων 
τόπων,ας προσευχηθώμεν καί ήμεις ως ό Διδάσκαλος της Αγάπης εις τόν κήπον της 
Γεσθημανή καί τό όρος των έλαιων καί τότε,είναι βέβαιον ότι θά κατακρημνήσω— 
μεν τής Αμαρτίας τόν ζόφον καί θά Αντλήσωμεν έκ του παραδείγματος και της θυ
σίας ΕΚΕΙΝΟΥ νέα ηθικά διδάγματα διά νά διαπλάσωμεν έκ βάθρων τόν νέον άνθρω
πον,τόν Χριστιανόν,τόν Ανθρωπον τής Αρετής,τής Αγάπης καί τής θυσίας.

‘Ημείς,οΐ ανδρες τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής,οΐ Αξιωθέντες όπως υπηρε- 
τώμεν στόχους υψηλούς,στόχους Αρρήκτως προσηρμοσμένους πρός τάς έπιταγάς τοΰ 
Ευαγγελίου,ας έναρμονισθώμεν έτι πλέον πρός τήν Θείαν διδαχήν Του ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ 
καί ας καταστώμεν φορείς προστασίας καί Αγάπης πρός τούς ενδεείς,τούς Αδικου- 
μένους καί τούς Αδυνάτους,ίνα τής δικαίας έπιβραβεύσεως των πολλαπλών μόχθων 
καί θυσιών μας Αξιωθώμεν.-

0 A Ρ " " Τ Ο  Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 
’Αντιστράτηγος



Ε ίναι γνωστόν, εις πάντας τούς 
βιοΰντας, κατά τάς ήμέρας 
της Μεγάλης Έβδομάδος τό 

Θειον Δράμα, otl όλίγας στιγμάς 
πριν παραδώση τό Πνεύμα Του επί 
τού Σταυρού 6 Κύριος ήμών ’Ιη
σούς Χριστός, ύποφέρων τά πάνδει- 
να ύπό τού άνομου Συνεδρίου, των 
έκνόμων Ρωμαίων στρατιωτών καί 
τού άλλοπροσάλλου όχλου, έβλεψε 
προς την γην, προς τούς όάίγους τούς 
ελάχιστους, οί όποιοι είχον την δύ- 
ναμιν καί τό θάρρος νά παρακολου- 
θήσωσι τάς τελευταίας σκηνάς, τό 
κλείσιμον της αύλαίας ενός έργου 
μεγαλειώδους έπιτελεσθέντος ύπό 
τού Λυτρωτοΰ τής άνθρωπότητος 
ήτένισε τήν Θεοτόκον.

Ή  Παναγία Μήτηρ θά άφίετο 
μετ’ ολίγον έρημος εις τό πένθος Αύ- 
~ής. Οί πάντες θά διεσκορπίζοντο 
καί θά άνελάμβανεν έ'καστος νά επι
τέλεση ίδιον έ'ργον, έργον ιεραπο
στολής καί θυσίας. Τότε ό ’Ιησούς 
διά νά σμικρύνη τήν «συμφοράν» 
τής Μητρός Αύτοΰ φέρει ταύτην ύ- 
πο τήν σκέπην καί τήν προστασίαν 
τού προσφιλούς μαθητοΰ Του, τού
Ίωάννου, διά τής ακολούθου έκδη- 
λωσεως: « ’Ιησούς ούν ίδών τήν μη
τέρα καί τον μαθητήν παρεστώτα 
ον ήγάπα, λέγει τή μητρί αύτοΰ" γύ- 
ναι, ϊδε ό υιός σου» (Ίω . ιθ 26).

Τό πρόβλημα τό όποιον άπασχο- 
λεϊ τούς ειδικούς καί μή έπί τού 
προκειμένου είναι διατί ό ’Ιησούς 
τήν τελευτάίαν στιγμήν τής ζωής 
του δεν έμνημόνευσε τήν λέξιν 
«Μήτερ» καί προσεφώνησε ταύτην 
διά τής τοιαύτης «γύναι», λέξεως 
περισσότερόν αρχαιοπρεπούς καί ό- 
λιγούτερον έκφραζούσης τήν συγ
γένειαν καί τήν στοργήν. Είχεν 
αποξενώσει Αύτός Εαυτόν, ως τι- 
νες ισχυρίζονται, έκ τής Μητρός; 
Παρεγνώρισεν όσα ή Παναγία Μή
τηρ έπραξε καί έ'παθεν υπέρ τού 
μονογενούς Υιού Αύτής κατά τήν 
σύντομον ζωήν έπί τής γής; ’Έχει 
η λέςις τί τό έπιτιμητικόν καί μειω- 
τικόν διά τήν Μητέρα ή σημαίνει 
τήν άπαξίωσιν τού Υιού έκ τού ύ
ψους τής μεγαλειότητος εις τό ό
ποιον Ούτος εντός ολίγου θά άνήρ-
χετο;

Πριν ή δοθή οίαδήποτε άπάντησις 
εις τά έρωτήματα καλόν είναι νά 
όπισθοδρομήσωμεν έπ’ ολίγον, νά 
έ'λθωμεν εις τήν άρχήν τής δημο
σίας δρασεως τού Διδασκάλου καί 
Θεού, ’Ιησού Χριστού. Θάάναγνώσω 
δι’ άλλην μίαν φοράν φράσιν τού 
ίδιου Εύαγγελιστοΰ έξ άλλης άφορ- 
μής έλθούσης εις τό στόμα τού ’Ιη

σού οότω: «Λέγει αύτή (τή μητρί) 
ο Ιησούς" τί έμοί καί σοί, γύναι, 
( Ιω. β 4) Πρόκειται περί τής 
στιγμής κατά τήν όποιαν διαρκού- 
σης τής έορτής τού γάμου έν Κανά 
τής Γαλιλαίας, έγνωστοποίησεν ή 
Μήτηρ τού ’Ιησού προς τον Υιόν 
Αύτής 6τι «οίνον ούκ εχουσι».

να μετατρεψη το ύδωρ των υδριών 
εις οίνον, ίνα εύφρανθώσιν οί κε- 
κλημένοι, ίκανοποιών άμα τον πό
θον τής Μητρός καί πραγματοποιών 
τό πρώτον θαύμα εις τήν Κανά τής 
Γ αλιλαίας.

Η φράσις «τί έμοί καί σοί» άπαν
τα καί αλλαχού τής 'Αγίας Γραφήο.

Δεν πρέπει νά μας έκπλήσση ή 
φράσις τόσον, αν καί ως έλέχθη έκ- 
δηλοϊ τό άπότομον, ίσως τί τό χω- 
ριζον τον Θεόν έκ τού ανθρώπου. 
’Άλλωστε έάν έπρόκειτο περί άπαι- 
τήσεως ούχί συγγνωστής έξ ής προ- 
εκλήθη ή φράσις τού Κυρίου, ό ’Ιη
σούς δεν θά έ'πρεπεν ολίγον κατόπιν

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΙΓΚΑ
ΤαΥμ]ΡΧ°υ Χωρ]κης 

Π τυχιούχου Θεολογίας

«Τί έμοί καί σοί, ότι ήλθες προς μέ 
τού παρατάξασθαι έν τή γή μου» Κρ. 
ια 12. «Τί έμοί καί ύμΐν, υιοί Σα- 
ρουιας; άφετε αυτόν καί ούτως κα-
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ταράσθω» Β' Βασ. ιστ 10 δρα καί 
ιθ 22. «Τί έμοί καί σοί, άνθρωπε 
του Θεοΰ»; Γ’ Βασ. ιζ 18. «Καί ει- 
πεν ’Ελισαίε προς βασιλέα ’Ισραήλ' 
τί έμοί καί σοί; δεύρο προς τούς 
προφήτας τοϋ πατρός σου» Δ Βασ. 
γ 13, δρα καί θ 18. «Τί έμοί καί 
σοί, βασιλεύ ’Ιούδα» Β' Παρ. λε 21. 
’Επίσης: «Τί ήμϊν καί σοί ’Ιησού, 
υιέ τού Θεού)) Ματθ. η 29, Λουκ. 
δ 34, η 28, Μάρκ. α 24. "Ωστε ή 
φράσις σημαίνει διάστασιν απλώς 
εις τήν γνώμην των δύο μερών τής 
συζητήσεως ή εις τά ενδιαφέροντα 
αύτών.

* * *

Η λέξις γύναι μέ τήν οποίαν 
προσηγόρευσε τήν Μητέρα 
Του ό ’Ιησούς εις τά δύο 

χωρία τού Ίωάννου (β 4, ιθ 26) 
είναι συνήθης προσαγόρευσις κατά 
τήν έποχήν έκείνην προς τάς γυναί
κας ε’ίτε ώς μητέρων, είτε άνευ τέ
κνων παρά τοϊς Έβραίοις, ώς άλλωσ
τε συνέβαινε καί παρά τοΐς Έλλη- 
σιν. Εις τούτους ή λέξις γυνή πέ
ραν τού δτι εκφράζει καθαρώς καί 
άβιάστως τήν σύζυγον, τήν μητέρα 
δηλοΐ έκφραζομένη καί τήν στορ
γήν προς ταύτην, τον σεβασμόν, τήν 
άφοσίωσιν άφ’ ένος καί άφ’ ετέρου 
τον οίκτον, τήν συμπάθειαν, τήν εύ- 
σπλαγχνίαν, τό έλεος. ('Ορατέ Κύ- 
ρου Ιίαιδεία Ε' 1,6. «Ίλιάς γ 204 
κ.λ.π.).

Ή  λέξις δεν ενέχει τί το μεμ
πτόν. Έξ αυτής δεν δυνάμεθα ούδέ 
καί πόρρωθεν νά στοιχειοθετήσωμεν 
κατηγορίαν δι’ άπρέπειαν, δι’ έλλει- 
ψιν καλής συμπεριφοράς κ.τ. δ. Καί 
άλλαχοΰ τής Καινής Διαθήκης ό 
’Ιησούς φωνεΐ τήν λέξιν γύναι, άντί 
τού ονόματος τής γυναικός ή οίασδή- 
ποτε άλλης ΐδιότητος αύτής. Λαμ- 
βάνομεν δθεν πείραν ποιαν έννοιαν 
έδιδεν ό ’Ιησούς εις τήν λέξιν. Φερ’ 
εΐπεΐν ή προσφώνησις γύναι «προς 
τήν έπί δεκαοκτώ έτη συγκύπτου- 
σαν καί μή δυναμένην άνακΰψαι 
εις το παντελές» «γύναι, άπολέλυ- 
σαι τής άσθενείας σου» (Λουκ. ιγ 12), 
δέν είναι προσφώνησις άπότομος 
καί αυταρχική. Φανεροί πάσαν τήν 
συμπάθειαν τού ’Ιατρού προς τήν 
άσθενή. Προσέτι ή άλλη προσφώ- 
νησις προς τήν έπί μοιχεία κατει- 
λημμένην ύπό τών Φαρισαίων «γύ
ναι, πού εΐσίν; ούδείς σε κατέκρι- 
νεν;» (Ίω. η 10), δέν έκφράζει το 
άπεριόριστον μεγαλείου τού Θεοΰ 
προς τήν αμαρτωλήν; 'Ομοίως ή 
προσαγόρευσις προς τήν Σαμαρεί- 
τιδα, τής όποιας τόσα άνομα άπε-

κάλυψεν ό ’Ιησούς «γύναι, πίστευ- 
σόν μοι δτι έρχεται ώρα. . .» (Ίω : 
δ 21) δέν ύποσημαίνει τήν παραχώ- 
ρησιν τού Θεοΰ καί πρός τούς αμαρ
τωλούς, άρκεΐ ούτοι νά οίκειοποιη- 
θώσι τήν καλήν άγγελίαν; ’Ακόμη 
ή κλήσις τής Χαναναίας γυναικός 
«γύναι, μεγάλη σου ή πίστις» (Ματθ. 
ιε 28) δέν φανεροί τον θαυμασμόν 
έπί τή πίστει μιας άλλοεθνοΰς γυ- 
ναικός; Τέλος ή γλυκεία προσφώ- 
νησις πρός τήν Μαρίαν τήν Μαγδα- 
ληνήν «γύναι, τί κλαίεις»; (Ίω. κ 15) 
ολίγον μετά τήν Άνάστασιν, δέν 
δηλοΐ καί τον πόνον τού Άνασταν- 
τος; Πού ευρίσκει τις τήν μείωσιν, 
τό έπίμεπτον εις τήν πρόσκλησίν 
τού Ιησού πρός τήν Μητέρα Του 
διά τού γύναι;

Άντιθέτως οσάκις ό Ιησούς προσ- 
εφώνησε διά τού ονόματος άτομα π ι
θανολογούμε δτι τότε έξεφράσθη έπί 
τό δυσμενέστερου.

Δέν ύποτιμάται ή Παναγία Μή- 
τηρ όταν άποκαλήται διά τού γύναι 
παρά τού Υιού κατά τάς τελευταίας 
στιγμάς Αύτοΰ. Ούτε, έξ έτέρου, 
ό Ιησούς, άποξενοΰται Αύτής ολί
γον πριν άναβή πλησίον τού Ούρα- 
νίου πατρός. 'Η λέξις έγκρύπτει 
πάσαν τήν υίϊκήν άγάπην καί τον 
σεβασμόν πρός τήν Μητέρα ή όποια 
έκδηλοΰται εις τήν περίπτωσιν ή- 
μών ύπό τήν έννοιαν τής φροντίδος 
νά θέση Ταύτην έγκαίρως ύπό τήν 
προστασίαν τού Ίωάννου. Πέραν ό
λων τούτων, πάσχων ό ίδιος τάς 
άλγηδόνας τών ιδίων φρουρών καί
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ya? ' συνέπειας τής αμαρτίας, τάς 
Οηοιας εντός ολίγου θά φέρη, ανα
τέμνει τό ίδιον δράμα, καί μή θέλων 
νά μεταφέρη τον πόνον εις τό προσ
φιλέστερο'./ προσωπον επί τής γής, 
δεν^αποστρεφεται την λέξιν μήτηρ, 
αλλ αποφεύγει ταύτην, ϊνα μή έπαυ- 
Αήση και έπιδεινώση τήν οδύνην 
‘ Οζ ν υΖύζ Αυτής και ινα μή, όνομά- 
νΐυν Αυτήν Μητέρα, καταστήση γνω
στήν ώς τήν μητέρα τοϋ Εσταυρω
μένου καί έκθέση Ταύτην εις τήν 
καταφρονησιν καί τήν έκδίκησιν των 

ελ®?“ ν· ’Έτι περαιτέρω 
πιθανώτατα διά τής λέξεως ύπαι- 
νισεται ότι είναι ή μόνη γυνή διά

τοϋ σπέρματος τής όποιας, τοϋ Ίη- 
σοΰ ^Χριστοΰ, θά συντρίψη τήν κε 
φαλην, την υπαρξιν τοϋ άρχαικάκου 
όφεoJς.

Ως και κατά τήν στιγμ·ην του, _ / I ι Ί 1
γάμου τής Κανά δια της φράσεώς 
7°,υ , ό̂ ’Ιησούς δέν ήθέλησεν ούδ’ 
έπ ελάχιστον νά προσβάλη τήν Μη
τέρα εν ώρα τελετής - εορτής γάμου 
προς δημιουργίαν τέκνων, οΰτω καί 
κατα. την τελευταίαν ταύτην περίο
δον ό Τίός δέν ήθέλησε διά τήν λέ
ξεως γύναι ν’ άποχωρισθή τής γλυ- 
κυ ια^ης Μητρος Του, τά σπλάγχνα 
τής οποίας κατηξιώθησαν, τόσον μυ- 
σ.ηριωδώς δια τούς ανθρώπους, νά

'Ο ’Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος 
παρακολουθεί κάθε χρόνο μέ κομ
μένη ανάσα τά γεγονότα της Μεγά
λης Έβδομάδος.
Τα πρόσωπα τοΰ Θειου Δράματος 
ξανάρχονται ολοζώντανα στο νοϋ 
μας. Αιώνιοι χαρακτήρες καί τύποι, 
πού μπορεί νά σταθή ό καθένας τους 
κ ι’ ένα παντοτινό σύμβολο.
Σύμβολο μιας πονεμένης μητέρας ή 
Παναγία, πού βλέπει τ ’ άγαπημένο 
κι αθώο παιδί της νά βασανίζεται 
απάνθρωπα καί τελικά νά πεθαί- 
νη, σάν κακούργος, πάνω στο Σταυ
ρό.
Ό  ’Ιούδας, ένας άπό τούς μαθητές 
τοΰ Χριστού, πού προδίνει τό Δά
σκαλό του μ’ ένα φίλημα γιά τριάντα 
αργύρια. Έ να  όνομα, πού έγινε βρι
σιά καί κατάρα τού κάθε τόπου.

, ' °  ΠΏέτ?°ς’ ° .δυνατός καί πιστός μαθητής τού ’Ιησού. Ή  πέτρα, ό γρα- 
νιτινος βράχος^ης πιστεως, πού πάνω σ’ αύτόν θά στηριζόταν ή ’Εκκλησία 
του λριστου. Δειλιάζει όμως καί «τρις» τον άπαρνιέται «πριν άλέκτορα <ρω- 
νησαι». Γ Τ

, ήή Πόντιός Πιλάτος, ό άνθρωπος πού κρατάει στά χέρια του τήν Κρατι
κή εξουσία. Σκεπτικιστής καί καιροσκόπος, άναγκάζεται νά ύποκύψη στο 
μανιασμένο^ Ιουδαϊκό όχλο καί νά πάρη μιάν άδικη απόφαση, πού στοιχίζει 
ιην ζωη σ εναν αθώο. Μετατοπίζει τις εύθύνες του καί προσπαθεί νά ξεγελάση 
ακόμα και τή συνείδησή του. ' 1

'"n « AlC° Τα  ̂Α ρας Γ°υ · Αθώος είμί άπό τοΰ αΐματος τούτου».
_ Αννας και ό Καϊάφας, με τούς Γραμματείς καί Φαρισαίους. Ό  έσμός 

των μετριοτήτων, πού θυσιάζουν τούς πάντας καί τά πάντα γιά τά προσωπικά 
τους συμφέροντα.

0 ί γυναίκες, ή Μαρία Μαγδαλινή, ή Μαρία τού Κλωπά, ή μητέρα τού ’Ιά
κωβου Σαλώμη, πού «γεγόνασιν άνδρες» καί παραστέκονται στον Θεάνθοωπο 
ως το τέλος.

Ο ληστής, πού βρίσκει τή δύναμη νά μετανοήση τήν τελευταία στιγμή πάνω 
στο Σταύρο, λέγοντας στον Ιησού:

—«Μνήσθητί μου Κύριε, όταν έλθης έν τη Βασιλεία Σου».
, Ο Σίμων^ο Κυρηναϊος, που ξαφνικά—άσημος καί άγνωστος αύτός—σπάει 

■ ο φραγμα της ανωνυμίας με τη θεάρεστη πράξη του καί περνάει, μέ τό κεφάλι 
ψηλα; στην ιστορία.

Καί τέλος ό^Λαός. Την Κυριακή, πριν τό Πάσχα, ύποδέχεται αύθόρμητα, 
και με ειλικρινή ενθουσιασμό, τον Θειο Ραββί στά Ίεροσόλυμμα.

—«Έσαννά,^ εύλογημένος ό ερχόμενος έν όνόματι Κυρίου».
, ® ίδιος λαός, παρασυρμενος απο δημαγωγούς, μεταμορφώνεται τήν επό

μενη Κυριακή σέ χυδαίο όχλο καί ζητάει επίμονα άπό τον Πόντιο Πιλάτο 
να θανατώση τον ’Ιησού.

—((’Αρον, άρον, σταύρωσον αύτόν».
II axsyrj μας όμως ξαναγυριζεί., κάθε τοσο, στο πονεμένο ττρόσωττο τού 

Θεανθρώπου,^ τού Θειου Εσταυρωμένου, γιά νά ξαναγεννηθούμε τελικά στο 
λυτρωτικό φως, πού ξεχύνεται μεσ’ άπό τον άδειο Τάφο Του.

"Ολ ’ αύτά τά πρόσωπα ξαναζωντανεύουν στο νου μας, κάθε χρόνο τή Με
γάλη 'Εβδομάδα καί δίνουν ενα βαθειά άνθρώπινο νόημα στο Θειο Δράμα.

Χοεος μας να προβληματιστούμε και να βγάλουμε τ ’ άναγκαια συμπερά
σματα.

Φα — κός

δεχθώ σι, νά κυοφορήσωσι τον ’ίδιον 
τον Θεόν.

Π ο σας φοράς ο Ιησοΰς δέν έστρά- 
φη προς τα παιδία καί δέν ήγάπη- 
σεν αυτά περισσότερον παντόξ άλ
λου ηλικιωμένου, ό όποιος, κατά 
τεκμηριον τουλάχιστον, είναι εύά- 
λο:τος υπό τής αμαρτίας; 'Η άγά- 
πη τοΰ Ιησοΰ προς τά παιδία δέν 
αντανακλά εύθέως καί πρός τάς 
μη ιερας; Αλλως πώς θά προέλθωσι 
τα παιδια πώς θά τεκμηριωθή ή σχέ- 
σις γονέων καί τέκνων;

* % *

Ο Ίησοΰς Χριστός πάσχων έπί 
ιου Σταυρου είναι περισσό- 
τ?ρον Θεός καί όλιγώτερον 

άνθρωπος.Σχήμα όξύμωρον βεβαίως. 
Ως /ιαθητος ηδη έπρεπε νά λογί- 

ζηται άνθρωπος περισσότερον καί 
ολιγωτερον Θεός. Κυριαρχεί ή Θεία 
φύσις τάς στιγμάς ταύτας. Πρό- 
κει ι,αι εντός ολίγου θανατούμενος α
δίκως, ώς συνέπεια τών παθών Αύ- 
.οΰ, ν αναδεχθή τήν κληρονομη- 
θεΐσαν αμαρτίαν, ήν δέν ήδύνατο νά 
βασταση και ό πλέον ένάρετος καί 
ευσεβής άνθρωπος. Έν τούτοις τήν 
ώραν ταύτην συγκατανεύει έκ τοΰ 
ύψους τής Θεότητος —ρός τήν γήν, 
δια ν απόθεση ύπό τάς προστατευ
τικούς πτέρυγας τοΰ Ίωάννου τήν 
Αγίαν Μητέρα Του, τήν Δέσποι

ναν τοΰ κοσμου, τήν Κεχαριτωμέ- 
νην γυναίκα πάντων τών ανθρώπων 
και πάντων τών αιώνων.

Η ταπεινοφροσύνη τής Πανα
γίας Μητρος του Κυρίου, φρονοΰ- 
μεν ότι είναι ό κυριώτερος λόγος διά 
τον όποιον οΐ Εύαγγελισταί άπέφυ- 
γον επιμελώς νά καταχωρίσωσιν εις 
τα Ευαγγελία αυτών πράξεις καί 
γεγονότα τής Κόρης τής Ναζαρέτ.
Η μοναδική Κυρία μεταξύ τών 

γυναικών ουδέποτε ήθέλησε νά έ’χη 
τό προβάδισμα μεταξύ τών άλλων 
γυναικών. Δέν έστερξεν εις τήν ω
ραιότητα τής πρωτοκαθεδοίας καί 
.α αξιώματα. Αι προτιμήσεις αύται 
σχεδόν σπο.νιως αν μή ουδέποτε 
κοσμοΰσι. Παν οτι λάμπει δέν είναι 
χρυσός.

* * *

Π αρα ταΰτα διά μέσου τής 
Καινής Διαθήκης, πιθανώ- 
τατα δια νά δοθή συνέχεια 

και συνδεσις εις τό κείμενον, εΐσχω- 
ροΰσι περιπτώσεις κατά τάς οποίας 
αποδεικνύονται οχι μόνον αΐ άρμο- 
'ηκαί σχέσεις Μητρός καί Τίοΰ άλ- 
λά. καί ό σεβασμός τοΰ Τίοΰ πρός
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την γεννήσασαν. Άντιλαμβανόμεθα 
τάς σχέσεις των δύο μερών όταν 
ενώπιον ήμών έ'χωμεν τήν γεννησιν 
του Ίησοϋ Χριστού, τού ’Εμμα
νουήλ (Ματθ. α 18, Λουκ. β 1 20). 
Τήν προσκύνησιν των μάγων (Ματθ. 
β 11). Τήν έν τώ ναώ εύλογίαν τού 
Συμεών τού Θεοδοχου οκτώ ημέ
ρας μετά τήν γεννησιν (Λουκ. β 
33). Τήν εις Αίγυπτον μετάβασιν 
τού ’Ιωσήφ καί τής Θεοτόκου 
φεύγοντες τήν άπειλήν τού Ή - 
ρώδου καί τήν εκ ταυτης επι
στροφήν πρώτον εις τήν Ναζα
ρέτ (Ματθ. β 13, 20,̂  23)̂ . Τήν
στιγμήν κατά τήν οποίαν ο Ιη
σούς δωδεκαετής εΐσήλθεν εις τον 
ναόν έν Ιεροσολυμοις αφ/]ο·(χζ τουζ 
γονείς Αύτοΰ κατά τήν επιστροφήν 
προς τήν Ναζαρέτ (Λουκ. β 43, 
48). Τον γάμον έν Κανά τής 
Γαλιλαίας (Ίω. β 1 εξ.).
Τον χρόνον καθ δν ο Ιησούς ωμιλει 
προς τούς όχλους (Ματθ. ιβ 46 50) 
Μάρκ. γ 32-35). Τήν περίπτωσιν 
κατά τήν όποιαν οί ’Ιουδαίοι διη- 
ρωτώντο έάν ό όμιλών προς αυτους 
είναι έκεΐνος τού όποιου ούτοι γνω- 
ρίζουσι τον πατέρα καί τήν μητέρα 
(Ίω. στ 42). Τάς στιγμάς  ̂κατά 
τάς όποιας ή Μήτηρ παρευρέθη έν 
τώ Σταυρώ έπί τού όποιου προση- 
λώθη ό ΤΓιός τού άνθρώπου (Ίω. ιθ 
26, 27). Κατά τον χρόνον τής Άνα- 
λήψεως τού 3 Ιού Της εις τους 
ούρανούς, όμοΰ μετά τών Άποστό^ 
λων προσκαρτεροΰσα τή προσευχή 
καί τή δεήσει (Πράξ. α 14).

Βεβαίως είναι γνωστόν δτιείςτας 
προμνημονευθεισας περιπτώσεις δεν 
μνημονεύεται ούδαμοΰ εκφωνησις δια 
τής λέξως «Μήτηρ». ’Ασφαλώς ό 
Ιησούς τόσον κατά τήν παιδικήν 
ήλικίαν, όσον καί μετά ταύτην 
προσεφώνησε τήν Μητέρα Του, άλλ 
εις τάς ίδιωτικάς Αύτοΰ έκδηλώ- 
σεις καί μάλιστα τάς οίκογενεια- 
κάς οί Εύαγγελισταί δεν είχον δι
καίωμα νά ύπεισέλθωσιν. ’Εκείνο 
τό όποιον ώφειλον νά φέρωσιν 
εις φώς οί Εύαγγελισταί μνημο- 
νεύουσιν άπερίττως και μονο- 
λεκτικώς σχεδόν. Ό Ιησούς «ήν 
ύποτασσόμενος αύτοΐς» (Λουκ. β 
51), άπό τής στιγμής κατά τήν 
όποιαν παρέλαβον Αυτόν οι γο
νείς έκ τού ναού τών Ιεροσολύ
μων. Τί άλλο θά ήθέλαμεν νά εΐπω- 
σιν εις ημάς οί Εύαγγελισταί διά 
νά πείσωσιν ότι ό Ιησούς έτέλει 
έν άγαστή συμνοία καί αγάπη μετά 
τής Μητρός Αύτοΰ διά βίου;

Ή  ποίησις τής ’Εκκλησίας έπι- 
φυλάσσει διά τό έτερον εις σπου-

δαιότητα πρόσωπον τής Καινής Δια
θήκης ή μάλλον τής Αγιας Γρα
φής τήν έξαίρετον τιμήν λεγουσα 
καί ψάλλουσα : «Θεόν όν εκυησας 
σαρκί έκ νεκρών καθώς είπεν εςε- 
γειρόμενον, θεασαμένη Αγνή χό
ρευε- καί τούτο ώς Θεόν Άχραντε 
μεγάλυνε» καί τό έτερον «Τον 
σόν Υιόν ώς έβλεψας άναστάντα 
έκ τάφου τριήμερον θεόνυμφε, Πα
ναγία Παρθένε, άπασαν θλίψιν άπέ- 
θου, ήν ύπέστης ώς Μήτηρ, ότι 
κατείδες πάσχοντα καί χαράς έμπλη- 
σθείσα σΰν τοίς αύτοΰ μαθηταΐς 
γεραίρουσα τούτον υμνοις . . . « . ’Εάν 
αί σχέσεις μητρός καί υιού ήσαν 
διατεταραγμέναι πώς ή παράδοσις 
τής ’Εκκλησίας όμοθύμως θέλει 
Ταύτην Μητέρα μεσιτεύουσαν παρά 
τώ Υίώ.

"Οτι άδιατάρακτοι ήσαν πάντο
τε αί σχέσεις τού Ιησού καί τής 
Παναγίας Θεοτόκου άποδεικνείεικαί 
τό γεγονός ότι κατά τήν τελευταίαν

έμφάνισιν τού άναστάντος Ιησού 
εις τό όρος τής Γαλιλαίας παρί- 
στατο καί Αυτή ώς έν τοίς προ- 
σθεν ύπεσημειώθη.

Πιστεύομεν άπολύτως διά τής 
τελευταίας έπί τού Σταυρού άνθρω- 
πίνης έκδηλώσεως ότι ό Ιησούς έδει
ξε τήν πλειοτέραν αγάπην προς τήν 
Μητέρα. Ή  λέξις γύναι περικλείει 
εύρυτέραν τής μητρός έννοιαν, συ
μπεριλαμβάνει πάσας τάς γυναίκας 
τού κόσμου μητέρας καί μή, έγ- 
γάμους καί αγάμους. 'Ως συνέ
πεια τής έκδηλώσεως ταύτης τού 
Ιησού έρχεται καί ή ύποχρέωσις 
νά μάθωμεν καί ήμεΐς ποιαν 
καί πόσην αγάπην πρέπει να τρε- 
φωμεν προς τήν Μητέρα τού Κυ
ρίου ήμών Ιησού Χριστού, ήμών 
δέ Μεσίτριαν προς τον έν τοίς 
δεξιοίς τού Θεού καθήμενον Υιόν 
Αυτής διά τήν σωτηρίαν έκ πασών 
τών άνωμιών ήμο>ν.
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Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
αποτελεί γεγονός μοναδικόν εις 
τήν ιστορίαν των ανθρώπων. Εί
ναι άσύγκριτον καί άνεπανάληπτον. 
Θαύμα θαυμάτων. "Ολοι οι άνθρω
ποι οι όποιοι διήλθον εκ τής γης 
έστάθησαν πρό τοϋ ασύγκριτου 
αύτοϋ θαύματος καί άνέπεμψαν έκ 
βάθους καρδίας ύμνον καί δόξαν 
πρός τόν μέγαν Σωτήρα τής άνθρω- 
πότητος, ψάλλοντες «Χριστός άνέ- 
στη έκ νεκρών. .».

Διά τής Άναστάσεως τοϋ Χρί
στου τό κράτος τοϋ θανάτου κατηρ- 
γήθη, ό "Αδης ένεκρώθη καί οί νε
κροί άνέστησαν.

Μέ τήν Ά νάστασιν τοϋ Χριστοϋ 
νέα έποχή άνέτειλεν. Ό  ουρανός 
ευφραίνεται, ή γή πανηγυρίζει, 
ύποδεχομένη «τό φαιδρόν τής Ά να 
στάσεως κήρυγμα». Οί άγγελοι 
χορεύουν. Ό παράδεισος είναι α
νοικτός. Ανοικτός είναι καί ό δρό
μος πρός τόν ουρανόν. Κάθε άν
θρωπος τοϋ όποιου ή πίστις—έστι 
δέ πίστις έλπιζομένων ύπόστασις, 
πραγμάτων έλεγχος ού βλεπομένων 
—είναι καί παραμένει άκλόνητος 
πρός τήν άνάστασιν τοϋ Χριστοϋ, 
δύναται να άκολουθήση τόν δρό
μον τόν άγοντα εις τήν βασιλείαν 
των ούρανών.

Καί έπίστευσαν οί άνθρωποι ό
λων των αιώνων εις τήν Άνάστα- 
σιν τοϋ Χριστοϋ. Δυστυχώς όμως 
οί Ιουδαίοι κυριευμένοι από τό 
πάθος των καί κατατρομαγμένοι α
πό τό άνεπάντεχον τοϋ γεγονότος 
έπιχειροΰν νά συκοφαντήσουν τήν 
Ά νάστασιν τοϋ Χριστοϋ, σκηνο- 
θετοϋντες τήν κλοπήν τοϋ Σώματος 
ύπό τών μαθητών Του.

Οί φύλακες τοϋ Τάφου άντιλη- 
φθέντες τό μέγα γεγονός—τήν Άνά- 
στασιν τοϋ Χριστοϋ—έσπευσαν νά 
αναγγείλουν τοϋτο εις τούς Α ρχιε
ρείς. Ό Εύαγγελιστής Ματθαίος 
αναφέρει: «έλθόντες τινές τής κου
στωδίας εις τήν πόλιν απήγγειλαν 
τοΐς άρχιερεΰσι άπαντα τά γενό- 
μενα». Οί φύλακες αναφέρουν εις 
τούς άρχιερεΐς όλα όσα συνέβησαν 
χωρίς νά παραλείψουν τίποτα. Οία- 
δήποτε δικαιολογία θά ήτο εις βά
ρος των. Τί είρωνία όμως δι’ αυ
τούς! "Εγιναν χωρίς νά τό θέλουν 
κήρυκες καί μάρτυρες .τής Ά να 
στάσεως τοϋ Χριστοϋ.

Οί άρχιερεΐς μή γνωρίζοντες τί 
δέον νά πράξουν πρός άντιμετώ- 
πισιν τοϋ γεγονότος αύτοϋ συγκρο- 
τοϋν πρόχειρον συμβούλιον έκ τών 
πλησιεστέρων προεστών καί ιδού 
ή άπόφασις: «καί συναχθέντες μετά

“ O N TC D C  

ΗΓ6ΡΘΗ 
Ο K Y P IO C ,,

τών πρεσβυτέρων, συμβούλιον τε 
λαβόντες, άργύρια ικανά έδωκαν 
τοΐς στρατιώταις λέγοντες· είπατε 
ότι οί μαθηταί Αύτοϋ νυκτός έλθόν
τες έκλεψαν Αυτόν ήμών κοιμωμέ- 
νων». Άπόφασις θλιβερά καί άπί- 
στευτος. Τά μάτια τής ψυχής των 
ήτο κλειστά ερμητικώς, ώστε ούτε 
μία άκτίς τοϋ θείου φωτισμοϋ νά μή 
είσέλθη εις τό πυκνόν σκότος τοϋ 
έσωτερικοϋ των κόσμου διά νά 
άντιληφθοϋν έστω καί τήν τελευ- 
ταίαν στιγμήν τό τραγικόν λάθος.

Έν τή απελπισία των συνεχί
ζουν τήν ιδίαν τακτικήν. Μέ χρή
ματα προσπαθούν νά έξαγοράσουν 
τούς φύλακας. Μήπως όμως μέ 
χρήματα δέν έξηγόρασαν καί τόν 
Ιούδαν; Άλλοίμονον εις τόν άν

θρωπον δστις θά γίνη δοϋλος τοϋ 
χρήματος. Ό Απόστολος ΓΓαϋλος 
λέγει χαρακτηριστικότατα: «ρίζα 
πάντων τών κακών έστιν ή φιλαρ- 
γυρία, ής τινες όρεγόμενοι άπε- 
πλανήθησαν άπό τής πίστεως καί 
έαυτούς περιέπεισαν όδύναις πολ- 
λαΐς».

Τό ψεϋδος τοϋτο διετάχθησαν οί 
στρατιώται νά θέσουν εις κυκλοφο
ρίαν. Τό άβάσιμον όμως τοϋ ψεύ
δους έτόνισαν καί έκονιορτοποί- 
ησαν οί μεγάλοι πατέρες τής ’Εκ
κλησίας καί ιδία ό ιερός Χρυσό
στομος διά σειράς έπιχειρημάτων. 
Τά έπιχειρήματα ταϋτα διακρίνω- 
μεν εις τυπικά καί ούσιαστικά.

Ας άρχίσωμεν έκ τών πρώτων 
τών άναφερομένων εις τό τυπικόν 
μέρος τής ύποθέσεως. Τούς εΐπον

νά ίσχυρισθοϋν ότι τό Σώμα τοϋ 
Χριστοϋ τό έκλεψαν οί μαθηταί 
Αύτοϋ, ένώ ούτοι έκοιμώντο. Ά λ 
λα έάν αύτό συνέβη τότε ποιος τούς 
είδε, ώστε νά δύνανται νά ίσχυρι- 
σθοϋν άσφαλώς, ότι τό έκλεψαν οί 
μαθηταί; Έάν πάλι οί φρουροί ή
ταν ξυπνητοί, τότε πώς τούς άφή- 
καν έλευθέρους τούς μαθητάς νά 
κλέψουν τό Σώμα, ένώ μάλιστα 
έγνώριζον καλώς ότι βαρεϊαι εύ- 
θϋναι τούς άνέμενον;

Αλλά μεγαλυτέραν αξίαν έχει 
τό ούσιαστικόν μέρος. Οί μαθηταί 
κατά τά προηγηθέντα τής σταυρώ- 
σεως γεγονότα έπέδειξαν δειλίαν 
τόσην ώστε ήτο άδύνατον νά άπο- 
τολμήσουν τοιοϋτον έγχείρημα: 
«πώς τηλικούτου κινδύνου κατε- 
τόλμησαν εύπτόητοι άνδρες ών ό 
μέν κορυφαίος γυναικάριον δειλι- 
άσας, ήρνήσατο τόν Διδάσκαλον, 
οί δέ άλλοι δεσμούμενον αύτόν 
ίδόντες έφυγον;». Πώς λοιπόν ήτο 
δυνατόν ό Πέτρος, δστις έδειλία- 
σεν έμπροσθεν μιας παιδίσκης καί 
ήρνήθη τόν Διδάσκαλόν του τρεις 
φοράς —«ήρξατο καταθεματίζειν 
καί όμνύειν δτι ούκ οίδα τόν άν
θρωπον» —, νά άδιαφορήση τήν 
κουστωδίαν εις τόν Τάφον καί νά 
τολμήση νά κλέψη τό Σώμα τοϋ 
Χριστοϋ; Πώς ήτο δυνατόν οί μα
θηταί Του, οί όποιοι δταν τόν εί
δαν νά όδηγήται δέσμιος εις τούς 
άρχιερεΐς, τόν άγκατέλειψαν καί 
έφυγαν, ένώ ούδένα κίνδυνον διέ- 
τρεχον, τώρα νά άναλαμβάνουν νά 
κλέψουν τό Σώμα τοϋ Χριστοϋ, έ-
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νφ γνωρίζουν δτι μέγας ύφίσταται 
κίνδυνος;

Ποιον δμως σκοπόν θά έξυπη- 
ρέτει ή κλοπή τοϋ Σώματος; «Τί
νος ενεκεν καί έκλεπτον». «'Ίνα 
πλάσωσι τό τής Άναστάσεως δό
γμα;». Πώς δμως ήτο δυνατόν οί 
μαθηταί Του, οί όποιοι αγαπούσαν 
τόν Διδάσκαλόν τους τόσο πολύ, νά 
πλάσσουν κάτι τέτοιο, καί νά πεί- 
σουν τόν έαυτόν των, δτι οί νεκροί 
ζωντανεύουν, όταν τά σώματά των 
άποκρυβοΰν; 'Ασφαλώς δμως κάτι 
τέτοιο ήτο άδύνατον νά σκεφθοΰν 
οί μαθηταί οί όποιοι έμαθήτευσαν 
εις Διδάσκαλον τοΰ όποιου ή δι
δασκαλία ήτο ή ’Αλήθεια.

'Υπάρχει δμως καί άλλο στοι- 
χεΐον, βάσει τοϋ όποιου άποδει- 
κνύεται τό άβάσιμον τής συκοφαν
τίας. ’Αναφέρει τό Εύαγγέλιον, 
δτι τό Σάββατον έζήτησαν οί Ιου
δαίοι άπό τόν Πιλάτον νά έγκατα- 
στήση φρουράν εις τόν Τάφον. 
Τήν πρώτην νύκτα συνεπώς ούδείς 
εύρίσκετο έκεϊ. Διά τί λοιπόν, διε- 
ρωτάται ό ιερός Χρυσόστομος, δέν 
έπεχείρησαν νά κάμουν τήν κλο
πήν πριν άκόμη έγκατασταθή φρου
ρά εις τόν Τάφον, τότε πού τό πρά
γμα ήτο άκίνδυνον καί τό επιχεί
ρημα ασφαλές;

Πώς δμως είναι δυνατόν οί ’Ιου
δαίοι βαδίζοντες έν τώ σκότει τής 
άμαρτίας καί τής άσυδοσίας, όταν 
τά μάτια τής ψυχής των δέν βλέ
πουν, νά άντιληφθοΰν τήν Μεγά- 
λην άλήθειαν; Δυστυχώς άνθρω
ποι δχι τυχαίοι είναι οί άρχιερεΐς 
καί οί πρεσβύτεροι αλλά ήγέται τοΰ 
’Ιουδαϊσμού καί άσχολούμενοι μέ 
τόν Νόμον. Κι’ δμως καταπατούν 
τόν Νόμον καί θέτουν εις κυκλο
φορίαν τό ψευδός. ’Εάν δμως ό άν
θρωπος δέν άναγεννηθή ψυχικώς, 
δέν πρόκειται νά ώφεληθή τίποτα. 
'Η θεία άλήθεια δέν έπιδρα εις τήν 
ψυχήν. Οί ’Ιουδαίοι δέν άναγεννή- 
θησαν ψυχικώς. 'Υπέστησαν ψυχι
κόν μαρασμόν καί ήθικήν κατά- 
πτωσιν.

’Αλλά τί έπέτυχον δμως θέτον- 
τες εις κυκλοφορίαν τό ψευδός τού
το; Ούδέν δι’ εαυτούς. Έπέτυχον 
δμως νά ομολογήσουν δτι τό Σώμα 
τοϋ Χριστοϋ δέν ήτο έκεϊ εις τόν 
Τάφον, καθιστάμενοι οΰτω κήρυ- 
κες καί μάρτυρες τής άναστάσεως, 
τά δέ έπιχειρήματά των νά άποδει- 
χθοΰν ψευδή καί άπίθανα. Αδιαμ
φισβήτητος πλέον καθίσταται καί 
άπό τήν πλευράν αύτήν ήλιου 
φαεινότερον ή μεγάλη άλήθεια
«ΗΓΕΡΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΝΤΩΣ».
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,— χήν ώραιοτέραν περίοδον τοΰ έτους, κατά τήν όποιαν ή Ανάστασις τού Κυρίου 
αντανακλάται καί συμβολικώς άναπαρίσταται ενώπιον μας διά τής άνοίξεως, ήτις και 
ώς ανάστασις της φύσεως λογίζεται καί καθ’ όν χρόνον ή νικητήριος ιαχή «ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ» καταπλημμυρίζει τήν ατμόσφαιραν καί άναμειγνυομένη μέ τήν άρρητον 
εύωδίαν τής λαμπροφορούσης ανθισμένης φύσεως καταφαιδρύνει τάς καρδίας των 
πιστών, ή Ελληνική Χωροφυλακή τιμά καί γεραίρει τήν Καλλιπάρθενον Κόρην και 
Ίσαπόστολον Μάρτυρα, τήν ένδοξον 'Αγίαν Ειρήνην.

Ή μνήμη Της ώς άλλο τι εγερτήριον σάλπισμα, έξυπνα έντός μας καί άνακαλεϊ εις έγρήγορ- 
σιν τά ίερώτερα τής καρδίας συναισθήματα καί άναμοχλεύει όλον τόν έσωτερικόν μας κόσμον. 
Οί άνδρες τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής, απ’ άκρου εις άκρον τής ^Ελληνίδος γής, από τοϋ πρώ
του αυτών μέχρι καί τοϋ εσχάτου, σύμψυχοι καί ήνωμένοι ώς εις άνθρωπος, πρεσβυτεροι μετά 
νεωτέρων αδελφωμένοι ώς μία ψυχή, συνέρχονται εις τήν μνήμην τής Άγιας Ειρηνης ως ευλαβείς 
προσκυνηταί τοϋ μεγαλείου Της καί ένώπιον τής σεπτής Εικόνας Της εναποθέτουν μετ ευλαβειας 
τόν άσπασμόν τής άγάπης των καί έκζητοϋν ένθέρμως τήν προστασίαν Αύτής, τόσον δια το δυσκο- 
λον υπηρεσιακόν έργον των, όσον καί διά τόν προσωπικόν των πνευματικόν άγώνα.

Ή 'Ελληνική Χωροφυλακή τιμά τήν 'Αγίαν Ειρήνην διότι εν τώ προσώπφ Αύτής τιμά τήν 
Αρετήν.
Τιιιώντες τήν Α γ ίαν  Ειρήνην, τιμώμεν τήν ’Αρετήν. Τήν άρετήν, ούχί ώς άφηρημένην έννοιαν,

άλλ’, ώς τήν έβίωσεν η Παρθενο- 
μάρτυς Ειρήνη, στιχοϋσα εις τάς 
έπιταγάς τοϋ Εύαγγελικοϋ Θείου 
Νόμου, έπιλαμπομένη από τάς έσω- 
τερικάς έπιλάμψεις τοΰ Άκτιστου 
θείου Φωτός καί άναγεννωμένη 
άπό τήν ζείδωρον αύραν τοϋ 
ΕΙαναγίου Πνεύματος.

Αύτήν τήν άρετήν τής χριστιανικής ζωής καί πολιτείας, διά τήν όποιαν ό ύμνογράφος τής 
'Αγίας έστιχούργησε: «Αγνείας λαμπρότησι κρίνον ώς εϋοσμον έξήνθησας ένδοξε Ειρήνη μάρ- 
τυς Χριστού». Αύτήν τήν άρετή τιμώμεν, ή όποια εύωδιάζει ώς κρίνον ευοσμον. Ούχί τήν άχρουν 
kui  άοσμον εκείνην καλωσύνην, ήτις έμφυτος ενυπάρχει εις τινας καρδίας, τήν καί ανθρωπιστικήν 
λεγομένην καλωσύνην ή τήν άνθρωπιστικήν αρετήν, άλλά τήν Χριστοκεντρικήν τοιαύτην.

Τήν άρετήν, ή όποια γεννάται έντός τοϋ άνθρώπου, τοϋ θελχθέντος άπό τόν Ούράνιον 
Νυμφίον καί Νυμφαγωγόν Τησοϋν Χριστόν. Τήν άρετήν, ήτις γεννάται έντός τοϋ άνθρώπου άπό 
τήν έργώδη προσπάθειαν, τήν όποιαν ούτος καταβάλλει προκειμένου νά άπαλλάξη τήν ψυχήν του 
άπό τά καταλυτικά σπέρματα τής αμαρτίας, άπό τά μολυσματικά υπολείμματα τοϋ παλαιού Άδαμ, 
άτινα ένυπάρχουσιν έντός αύτοϋ καί νά καταστήση εαυτόν μέν έμψυχον εύαγγέλιον, ζώσαν μαρ
τυρίαν τοϋ Κυρίου του, τήν δέ ζωήν του «επιστολή Χρίστου γινωσκομένην καί άναγινωσκομένην 
υπό πάντων ανθρώπων» (Β' Κορ. γ' 2—3). Τήν άρετήν, ήτις έκπηγάζει άπό τόν άσίγαστον εκείνον 
έσωτερικόν καί εξωτερικόν άγώνα, δστις ώς άντικείμενόν του έχει «τό χείρον καθυποτάξαι τφ 
κρείττονι τήν καί σάρκα δουλώσαι τώ πνεύματι». Δι’ αύτήν άλλωστε τήν άρετήν έλέχθη υπό τοϋ 
Πλάτωνος τό γνωστόν : «Πας ό τε επί γής καί υπό γήν χρυσός άρετής ούκ άντάξιος».

Αύτής λοιπόν τής Χριστοκεντρικής καί εύαγγελικής άρετής τύπος καί σύμβολον υπήρξε ή 
τιμωμένη 'Αγία, ήτις «καί Θεογνωσίας στήλην έμφανέστατα έαυτήν τοϊς καθορώσιν άνέστησε» 
κατά τόν ύμνωδόν.

Ιδού ή κολυμβήθρα έντός τής όποιας καλούμεθα εις αναβαπτισμόν έπ εύκαιρία τής έορτής 
τής Άγιας Ειρήνης. Τό έργον τών άνδρών τοϋ ήρωϊκοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής είναι έργον 
δύσκολον, άκανθώδες. ’Έργον καθαριστοϋ τών κοινωνικών άποστημάτων. Έργον περιορισμού καί 
άνασχέσεως τοΰ έπιπολάζοντος ήθικοΰ κακού. Ο τό έργον τούτο έργαζόμενος έχει ανάγκην πολ
λών πνευματικών εφοδίων, πολλής πνευματικής δυνάμεως, πολλής άρετής. Εις τήν άπαστρά- 
πτουσαν άγιότητα τής Αγίας Ειρήνης άντικαθρεπτίζομεν έαυτούς, όροθετοΰμεν τήν πνευματικήν 
ήμών πορείαν καί εύρίσκομεν πολύτιμον στήριγμα εις τήν πανσθενή δύναμιν τών προσευχών Της.
Καί έπαναλαμβάνοντες τού ύμνωδοϋ τούς λόγους Τής ψάλλομεν : «Κύκλφ περί τόν σόν Εραστήν 
χορεύουσα (δηλ. τόν Κύριον), έν ύψίστοις καλλιπάρθενε, α’ίτησαι κόσμφ τήν ειρήνην, Ειρήνη, 
καί πταισμάτων τήν άφεσιν τοις πίστει έκτελοϋσι τήν μνήμην σου, τήν φωτοφόρον καί πανίερον».
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τ ις  20 Μ αΐου 1825, προ  
150 χρόνων, ο θρυλικός ήρω - 

ας τον ’21 Π απαφλέσσας, αύτοθυ- 
σ ιά σ τηκ ε  στο βω μό τής ελευθερίας. 
’Έ πεσε στο Μ ανιάκι, μ α ζ ί με τούς 
π ιστούς συμπολεμησ  τές του, μ α - 
χόμενος μέ απαράμ ιλλη γεννα ιότητα  
εναντίον των τουρκοα ιγνπτ ίω ν τον  
Ίμπραήμ .

Ό  Π απαφλέσσας (Γ ρηγόρ ιος  
Δ ικ α ϊο ς—Φ λέσσας) γεννήθηκε στο  
χωριό Π ολιανή Μ εσσηνίας το 1788. 
Σπούδασε στην περ ίφημη, τότε, 
Σχολή Δ ημητσάνας κα ί κατόπ ιν  έ γ ι
νε μοναχός στο μοναστήρ ι τής Βε
λανιδ ιάς, πού ε ίνα ι έξω από την  
Κ αλαμάτα . Ό  επαναστατ ικός καί 
ατίθασος, όμως, χαρακτήρας τον, 
τον ώ δήγησε σε εκδηλώσεις καί ενέρ
γειες ά τα ίρ ιαστες στον καλογερικό  
βίο κα ί ο ί όποιες ανάγκασαν τον 
Δ εσπότη νά τον καλέση κα ί να τοϋ  
άπευθύνη αυστηρές συστάσε ις  φρο- 
ν ιμ α τ ισμ οϋ  τον, αυτό άλλω στε τον 
ανάγκασε νά φυγή κα ί νά έγκα - 
τασταθή  στο Μοναστύ]ρι τής Ρ εκ ίτ -  
σας, πού β ρ ίσκ ετα ι σ τά  δρια τών 
Νομών ’Α ρκαδίας, Λ ακωνίας καί 
Μ εσσηνίας.

’Αλλά κα ί εκεί, ή φουρτουνιασμέ
νη φύσις του, δεν τον άφησε νά ήσυ- 
χάση . Σ ύντομα άρχισε τούς κα υγά 
δες κα ί έγινε α ιτ ία  διαφόρων επε ισο 
δίων. Τσακώθηκε γ ιά  κ τηματ ικές  
διαφορές μέ τον τοϋρκο Χ ουσεΐν— 
αγά  Σερντάρη, τσ ιφ λ ικούχο τής π ε 
ρ ιοχής, πού προσπαθούσε μέ κάθε 
τρόπο νά κα ταπ α τή  μοναστηρ ιακά  
κ τήματα . Γ ιά νά τον ξεφορτωθή  
όμως, δσο γ ινόταν π ιο  γρι)γορα, 
ό αγάς, έκαμε ενέργειες κα ί σ τάλθη 
καν τούρκοι οπλοφόροι γ ιά  νά τον 
σνλλάβουν. Τούς ξέφνγε. Τον κυνή
γησαν κα ί τον πυροβόλησαν χωρίς 
νά τον πετύχουν. Λ έγεται μ ά λ ισ τα  
ότι τήν ώρα πού τον κυνηγούσαν, 
τούς ε ίπ ε :

« ’'Αιντε ρέ κα ί πού  θά μ οϋ  πάτε... 
Θά ξαναγνρ ίσω  πάλ ι, ή Δ εσπότης ή 
πασάς κα ί τότε θά λογαρ ιαστούμε ...»  
’Έ τσι, έγκατέλειψε τήν Π ελοπόννη
σο. Σ τήν αρχή π ήγε  στήν Ζάκυνθο 
κα ί κατόπ ιν  στήν Κ ω νσταντινούπολη  
δπου μυήθηκε εις τα τής Φ ιλικής 
Ε τα ιρ ε ία ς  κα ί έγινε ό πλέον θερμονρ- 
γος άπόστολος τών ιδεών της. Σ τήν  
Π ελοπόννησο ξαναγύρ ισε κατά  τό 
τέλος Φεβρουάριου 1820 κα ί ασχο 
λήθηκε μέ τον ξεσηκω μό τών σκλα 
βωμένων συμπατρ ιω τώ ν του, γ ιά  
τήν αποτ ίναξη  τοϋ τουρκ ικού ζυγού.

• ·
Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ πόλεμος πού είχε

ξεσπάσε ι (1824) μετα ξύ  τών Ε λ 
λήνων, κα ί ή άδράνειά τους γύρω  
άπό τον άπελευθ ερωτικό αγώνα, 
εόωσε τήν ευκα ιρ ία  στον Ί μ π ραήμ  
νά τούς α ίφ νιδ ιάση, αποβ ιβάζοντας 
ανεμπόδ ιστα , στή  Μεθώνη (12 Φε
βρουάριου 1825), 4.000 πεζούς καί 
800 ιπ π ε ίς  τουρκοα ιγυπτίους. Τήν 
περίοδο εκείνη, ό Θ. Κολοκοτρώνης, 
μ α ζ ί μέ άλλους πελοποννησίους ο
πλαρχηγούς, ήταν φυλ.ακισμένος άπό 
τήν Κυβέρνηση, στο Μ οναστήρι τοϋ  
Π ροφήτη ’Ηλία τής "Υδρας. 'Ο Π α

παφλέσσας, ' Υπουργός τών Σ τρα 
τ ιω τικώ ν τότε, προσπάθησε μέ κάθε 
τρόπο νά επ ιτύχη  τήν άποφυλάκισ ι 
των οπλαρχηγών, ώστε δλ'.οι μ α ζ ί νά 
αντιμετω π ίσουν τήν φοβερή α ίγυ - 
π τ ια κ η  λα ίλαπα , αλ.λα δέν βρήκε 
ανταποκρ ισ ι, γ ι αυτό κα ι πήρε τήν 
απόφαση νά αντ ιμ ετώ π ιση  ό ίδιος 
τον Ί μπραήμ .

Με 1300 περίπου άνδρες, ό Π α
παφλέσσας, εφθασε στο ορεινό χωριό 
ΜΑΝΙΑΚΙ Μ εσσηνίας, αποφ ασ ι
σμένος νά χτυπήση  τήν στρα τιά  τοϋ



Τό φίλημα, ό περίφημος πίναξ του Ε θνι
κού Ιστορικού Μουσείου, ό όποιος 
είκονίζει τόν Ίμπραήμ νά άσπάζεται τόν 
νεκρόν Παπαφλέσσα διά τήν άνδρείαν 
τήν οποίαν έπέδειξεν εις τήν μάχην.

Ίμπραήμ  κα ι να τοϋ άνακόψη τήν 
προέλασι προς τήν Τρίπολη.

Ά λλα πολλοί άπό τούς άνδρες, 
δταν άντίκρυσαν «τον κάμπον να 
μαυρ ίζη  άπό τόν στρατόν των Αι
γυπ τίω ν» δείλιασαν κι έφυγαν. ’Έμει 
ναν κάπου 300 π ισ το ί στον άτρομο 
Π απαφλέσσα, αποφασισμένοι νά 
πολεμήσουν μέχρι θανάτου.

Πολλοί, πού υπέδειξαν στον Πα
παφλέσσα νά αποφυγή αυτή τήν ώΊ
ση κα ί καταδικασμένη άπό πριν 
μάχη στο Μ ανιάκι κα ι νά ταμπου- 
ρωθοϋν ψηλότερα στο βουνό, ώστε 
νά ε ίνα ι εύκολη ή ύποχώ ρησι, πήραν 
τήν έξης άπάντησ ι: « ’Εγώ, τους 
είπε, δεν ήρθα δω νά μετρήσω  τό 
στρατό τοϋ Ίμπραήμ , πόσος είναι, 
άπό τά  ψηλώματα. Ή ρθα νά πολε
μήσω . Ούτε τρελΑάθηκε δ Ί μπραήμ  
νά χασομεράει έκε ϊ πού δεν ελπ ίζει 
νίκη, μά  θά τραβήξει Ισα κατά  τήν 
Τρίπολη κι εγώ τότε θά μείνω  νά 
μαζεύω  άπό π ίσω  τά καρφοπεταλα  
του. ’Άν όμως τόν κρατήσω  εδώ στο 
Μ ανιάκι, γλυτώνω  τό Μόριά, γ ια τ ί 
θά τόν κάνω νά π ισογυρ ίσε ι όπως ο 
Δράμαλης, ειδεμή θά πλερώση άκρ ι- 
βά τό α ΐμ α  μου κα ί θά συλλογ ιστε ί 
καλά υστέρα νά μ π ε ι στο Μόριά. 
Καθίστε δώ νά πεθάνουμε σάν αρχαί
οι "Ελληνες..» Μόλις τέλειωσε αυτά  
του τά λόγια, ο φλέγόμενος άπό 
άκράτητο πατρ ιω τικό  παλμό Α ρχ ι
μανδρίτης, ο τρομερός πολεμ ιστής  
κα ί φοβερός διώκτης των τούρκων 
Βοϊδής Μ αυρομιχάλης, φώναξε: 
«Πάμε στά  ταμπούρ ια  μας κ ι όποιος 
ξημερωθή αύριο, ας άκούη των 
γυναικών τά μ ο ιρ ολόγ ια» .

έβγαλε κα ί τό σταυρό άπό τό κοντάρι 
κα ί μέ τό σπαθ ί στο ένα χέρι κα ί τό 
σταυρό στο άλλο, κατωρθωσε να 
δ ιάσχ ιση  τόν κλειό τών εχθρών καί 
νά σωθή. Οί άλλοι, μ α ζ ί με τον 
άρχηγό τους Π απαφλέσσα, έπεσαν 
στο πεδίο τής μάχης, μ ετά  άπό επ ι
κό αγώνα στήθος μέ στήθος.

«"Οταν πήρε αεράκι—γράφει ό 
Σπνρος Μελάς στο βιβλίο του «ΜΑ
ΤΩΜΕΝΑ ΡΑΣΑ»— κα ί σκόρπ ισε  
τούς καπνούς άπό τόν τόπο τής 
μάχης, ό Ί μπραήμ  πήγε στο ταμπού 
ρι τοϋ Π απαφλέσσα κα ί γύρεψε τό 
νεκρό του. Κ οπιάσανε νά βρούνε 
τό πτώ μα. ’Ή τανε άπό κάτω  άπό 
πολλά τών Ά ραπάδων. Τραβήξανε 
τό κορμί τοϋ άρχιμανδρίτη χωρίς 
κεφάλι. Ή πασάς πρόσταζε νά τό 
βροΰν. "Οταν τοϋ τό φέρανε κ α ίβ ε -  
βαιώθηκε ό Ίμπραήμ , πως ήταν 
αυτός, τούς πρόσταζε νά δέσουν τό 
κεφάλι στο κορμ ί, νά πλύνουνε άπό 
τά γένια του τά  α ίμ α τα  κα ί νά τόν 
στήσουνε ορθόν. Μ ορθανοικτα μα - 
τια , μέ τά παχειά  φρύδια σουφρωμέ
να, μέ τά σαρκωμένα χείλη σφ ιγμ έ
να σέ μ ιάν έκφραση γεμάτη  π ε ίσμα  
κα ί περιφρόνησι, δέ φαινότανε σαν 
πεθαμένος. Ούτε ό θάνατος δέ μ π ό 
ρεσε νά σβύση τήν έκφρασι τής 
αδάμαστης ζωής πού τόν π λημ μύ 
ρισε. 'Ο πασάς τόν κο ίταξε κάμποσο. 
Κ ι ύστερα, λένε, τόν αγκάλιασε καί 
τόν φ ίλησε. Μά δέν τό π ιστεύω . 
Γ ιατί στούς άξιω ματικούς του γ ύ 
ρισε κα ί ε ίπ ε :
1 Αυτός ήταν, αλήθεια, ικανός καί 

γενναίος άνθρωπος' κα ί καλύτερα να 
παθαίναμε δ ιπλή ζημ ιά , μά  νά τόν 
π ιάναμε ζωντανό, γ ια τ ί θά μάς χρη 
σίμευε πολύ... Κουτά κι ά τ ιμ α  λόγια. 
"Οποιος ξέρει νά θυσ ιάζετα ι γ ιά  τήν 
Π ατρίδα σάν τόν Π απαφλέσσα δεν 
μπορε ί ποτέ νάναι χρήσιμος στους 
εχθρούς του ...» .

• ·
Η ΜΑΧΗ πού ήταν άπό τις φονι- 

κώτερες τής Έ παναστάσεως, κρά
τησε μ ιά  ολόκληρη ημέρα. Οί 300 
περίπου "Ελληνες, μέ έμψυχωτή  
τόν άνδρεϊον κα ί «μπουρλοτιέρη τών 
ψυχών» Α ρχιμανδρ ίτη  Π απαφλέσ
σα, αντιμετώ πισαν όλη τήν ημέρα  
τις συνεχείς επιθέσεις τών χιλιάδων 
τουρκοα ιγυπτίω ν. Σ το τέλος, με την 
έκπνοή τής ημέρας, λύγισαν. Τότε, 
ό σημαιοφόρος τοϋ Π απαφλέσσα  
Δημήτρης, γ ιά  νά μή  πέση τό λά 
βαρο τής μάχης στά χέρια τών αντ ί
χριστων, έσχ ισε σέ λουρίδες το 
ύφασμα, τό έκρυψε στον κόρφο του,

ΜΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ «Π υρα
μ ίδα »  στο Μ ανιάκι, θυμ ίζει κα ί θά 
θυμίζη στις έπερχόμενες γενεές, πώς 
στις 20 Μ αΐου 1825, ό «φλογερός κα ί 
μεγάλος άπόστολος τής λευτεριάς» 
Π απαφλέσσας, μ α ζ ί μ έ τά π α λ λ η κ ά -  
ρια του, θυσιάστηκε σάν άλλος Λεω
νίδας μέ τούς Σπαρτιάτες, γ ιά  τήν 
άπελευθέρωσι τής σκλαβωμένης 
Πατρίδος.

Ή  θυσία τών γ ε ν ν α ίο ι αύτιϋν π ο 
λεμ ιστών στο Μ ανιάκι, άναζωογό- 
νησε τό πεσμένο ηθικό τών 'Ελλή
νων κα ί θέριεψε στις καρδιές τους 
τήν π ίσ τ ι στη νίκη κα ί τήν ’Ελευ
θερία, πού δέν άργησε νάρθη....



21η ΜΑ I ΟΥ ΤΟΥ 1941 Ομορφη καί γαληνεμένη ιχέρα. "Ολα 
γύρω έχουν μια γνησιότητα καί μια πρωτοτυπία τόσο' Ελληνική 
και τόσο Κρητική. Τά τοπεΐα, τά χρώματα, ή άτμόσφαιρα, τά 
γύρω βουνά, τό πράσινο, τά νερά καί τά δένδρα. Έδώ στο Ρέθυμνον 
το περιβάλλον τό φυσικό, ή έπίδρασι της δυνατής Κρητικής ράτσαε 
έτχουν μια αφομοιωτική δύναμι ττού σε ξαφνιάζει.

Συνεχείς καί καταθλιπτικοί βομβαρδισμοί, όλα τά βράδυα του 
.υ ,'εΡ,0υ δεκαήμερου τού Μαιου μάς έχουν κουράσει καί εκνευρίσει 

σε ̂ αφάνταστο βαθμό. Ή  αϋπνία μάς εχει καταρακώσει.
Ή  Κρήτη, ή μεγάλη άμαζόνα, τούτη ή ανυπότακτη Ελληνική 

I οργόνα τής θαλασσας, πού πάντα κράτησε όρθια τήν ράχη των 
σκλάβων Ελλήνων καί πολέμησε γιά όλους μας, μέλει νά γράψη 
πάλι μιά από τις ωραιότερες σελίδες τής ιστορίας. '

 ̂Απ τό μεσημέρι οΐ Γερμανοί σφυροκοποϋν τό Ρέθυμνο όπως 
κι όλη τήν  ̂Κρήτη, μέ πολυβολισμούς καί βομβαρδισμούς.

.ρ/ον ,αι και φευγουν κύμματα κύμμ.ατα τά μαύρα κ ι1 άπαίσια 
πουλιά των Νάζι. Στις 5 ακριβώς τό άπόγευμα συνέφιασε κυριο
λεκτικά ό ούρανός άπό πολυπληθή άεροπλάνα. Κάτι τεράστιες 
ομπρέλλες ανοίγουν σιγά σιγά καί κατεβαίνουν ολοταχώς πρός τήν 
λεβεντογεννα Κρητικη γή. Οι πρώτοι Γερμανοί πάτησαν ήδη τά 
χώματα τής Ρεθύμνης.

Τήν ώρα ακριβώς αύτή εύρισκόμεθα μέσα στά ώρύγματα όπισθεν 
τού κτιρίου τής Σχολής Χωροφυλακής, ή οποία Σχολή έστεγάζετο 
στο Γυμνάσιο Θηλέων Ρεθύμνης.

Δεν αργήσαμε να αντιληφθοϋμε τό τί συνέβαινε γύρω μας. Ά μέ- 
σως  ̂χωρίς νά χάσωμε ούτε στιγμή έτοιμαστήκαμε. Πήρε καθένας 
το οπλο του καί 1 00 φυσίγγια πού είχαμε καί ξεκινήσαμε πρόε
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συνάντησιν του εχθρού ο/1- άττο τον κεντρικό αμαςιτο δρομο που 
πήγαινε προς Περβόλια, άλλα πάντα άπό ένα κατηφορικό μονοπάτι, 
ακριβώς κάτω άπό την τοποθεσία Έβλυγιά ή όποια απείχε μόλις 
300 μέτρα άπό τόν αμαξιτό δρόμο.^

Μόλις γίναμε άντιληπτοϊ άπό τούς Γερμανούς, δεχτήκαμε σύν
νεφο τά πυρά τους άπό πολυβόλα και ατομικά όπλα. Μια καταγίδα 
ξεσπά γύρω μας σάν οργή ορμητικής θεότητας. Τίποτε δέν_μας 
συγκρατεϊ. Καμμιά δύναμις δεν είναι ικανή νά δαμάση τό σφρίγος 
των 20 χρόνων μας, κανείς φόβος δέν υπάρχει στην ψυχή μας, καμ- 
μι,ά φωνή δέν μπορεί νά άντιμιλήση στη φωνή τοϋ πατριωτικού μας 
πυρετοϋ καί του άντρίκιου μας φιλότιμου, στήν φωνή πού κυριο
λεκτικά μυκάται μέσα μας και μάς εμψυχώνει. Και προχωρούμε, 
δλο προχωρούμε άπροκάλυπτοι... ν Χ „

Πρώτοι οί λιγοστοί Εγγλέζοι οί άποτελούντες την φρουρά της 
ΡεΟύμνης ήρθαν σέ έπαφή με τούς Γερμανούς, οι οποίοι ξδη ευρι- 
σκοντο πλησίον τού έλαιουργείου ΒΙΩ, ακριβώς προ τού καφε
νείου της Κηφισσιάς. __ ; ,

Σκληρός καί πείσμονας άγων ξεσπά σαν λαίλαπα μεταξύ Αγγλων 
καί Γερμανών. 1 Ιραγματικά ο ί’Εγγλέζοι πολεμούν μέ λύσσα. Είναι 
δμως τόσο λίγοι. t ^

Στις 7.30 άκριβώς συναντηθήκαμε μέ τους ’ Αγγλους. Ui i  ερμα- 
νοί έντρομοι άπό τήν κάθοδό μας, οπισθοχωρούν φεύγοντες σαν 
κυνηγημένα πουλιά καί έγκαταλείποντες στο πεδίον τής μάχης πολ- 
λούς νεκρούς καί τραυματίες καθώς καί πυρομαχικά καί ιδίως 
χειροβομβίδες μέ ξύλινη λαβή. ,

Διαρκώς όπισθοχωροϋντες οί Γερμανοί έφθασαν προ της Εκκλη
σίας (’Άγιος Γεώργιος Καστελλάκια), εκεί μέσα ^κλειστήκανε, 
ταμπουρωθήκανε καί μείνανε όλες τις μερες των επιχειρήσεων. 
"Ενα δυό φορές έπεχείρησαν νά βγουν άπό τήν έκκλησιά καραδο- 
κοϋντες άπό τήν μιά μεριά μιά εύκαιρία γιά νά μπουν στήν πάλι τής 
ΡεΟύμνης κι’ άπό τήν άλλη νά προσπαθήσουν νά συσπειρωθούν με 
τούς διαρκώς πέφτοντας άλεξιπτωτιστάς οπότε καί θά ένισχύοντο, 
άλλά δέν κατόρθωσαν ούτε τώνα ούτε τ’ άλλο.  ̂ ι ,

Ή  ’Εκκλησία "Αγιος Γεώργιος βρίσκεται στήν περιοχή άνωθεν 
τών Ιΐερβολίων. Καί είναι άνάγλυφη ή θεωρητικότητα τού γραφι
κού αύτού ιερού χώρου, πού διακοσμεί ολόκληρη τήν γύρω περιο
χή. Αίσθαντική ή γοητεία τής μεγάλης της πλατείας πού τήν περι
τριγυρίζει ένας μεγάλος μανδρότοιχος με πολλές θυρίδες.

Ό  τοίχος αύτός χρησιμοποιήθηκε άπό τούς Γερμανούς σαν 
προκάλυμμα γιά τήν διεξαγωγή τών μαχών. 1 ιατί ή εκκλησία 
βρίσκεται πάνω σέ ύψωμα τό όποιον δεσπόζει τής γύρω περιφε-

Πραγματικά έργο τού Δημιουργού απο τα σπάνιά οι καλοδιατε- 
ταγμένες εικόνες τών γύρω τοπίων, που αλλού κυλούν πασίχαρα, 
άλλού άνεβαίνουν νωχελικά και ξεχύνονται σε̂  σχηματισμούς 
σπάταλης γοητείας δπως τυλίγονται μέσα σέ ολοπρασινους μανδύες. 
Αύτό είναι τό ξέσπασμα τού φυσικού καί φυτικού κάλλους τού
τόπου αύτού....... , , , ,

Προχωρούντες πάντα φθάσαμε πρό τής έκκλησιας, πήραμε υεσεις 
κι' είμαστε έτοιμοι νά είσβάλωμε μέσα στην εκκλησία, πραγμα 
πού θά είχε σάν αποτέλεσμα ή τήν έξοντωσιν τών 1 ερμανων η . ην 
παράδοσίν των, άλλά τήν Μην μ.μ. άκριβώς πήραμε διαταγή να 
γυρίσωμε πίσω καί νά στρατοπεδεύσωμε λίγο πιό έξω απο το 
Ρέθυμνο.

★ ★ ★
ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΤΗΣ 22ας ΤΟΥ ΜΑΤΌΥ Ή  φύσις ήρεμη 

01 διαύγιες τού ούρανού σέ συνεπαίρνουν, οί γραφικότητες σε 
κεντρίζουν, τά επίγεια χρώματα σέ̂  μεθούν. Την ήρεμία τής 
φύσεως διακόπτει ένας μονότονος καί συνεχής βόμβος που μας 
εκνευρίζει άφάνταστα. Δέν άργήσαμε να διακρίνωμε στο βάθος του 
όρίζοντος τά πρώτα άεροπλάνα. Προηγούνται τά βομβαρδιστικά 
καί άκολουθοΰν πολλά άλλα πού φέρουν άλεξιπτωτιστάς. Μόλις 
πλησίασαν τά Περβόλια παίρνουν σήμα άπό τούς Γερμανούς του 
Άγιου Γεωργίου κι’ άρχίζουν ένα άνελέητο κι άγριο πολυβολισμό 
κι’ ένα συνεχή καί καταθλιπτικό βομβαρδισμό. > ,

’Αντιαεροπορικόν ίχνος δέν ύπάρχει, δεν έχουμε επίσης ούτε 
ένα πολυβόλο. ’Ανενόχλητοι κατεβαίνουν στο ύψος σχεδόν τών 
δένδρων καί κάνουν τήν έκκαθάρισιν τού εδάφους για να ρίξουν 
τούς νέους άλεξιπτωτιστάς. (

Πολλά άεροπλάνα κατερρίφθησαν μέ άτομικά όπλα. Ιίετουσαν 
τόσο χαμηλά πού βρίσκαμε εύκολώτατα στόχο. Οί νέοι άλεξιπτω- 
τισταί πέσανε εις άρκετά μακρυνήν άπόστασιν καί σέ επικίνδυνο 
σημεΐον κι’ έτσι δέν ύπέστησαν καμμιά απολύτως απώλεια κατα 
τήν διάρκειαν τής πτώσεως.

Τήν ίδια άκριβώς ήμέρα, τις ίδιες άκριβώς στιγμές η μάχη 
μαίνεται πέριξ τής έκκλησιας τού Άγιου I εωργίου. Οί Γερμανοί 
μάχονται σάν λυσσασμένα σκυλιά και παρά την βοήθειαν την 
όποιαν τούς παρέχουν τά άεροπλάνα δέν βρίσκουν τό κουράγιο, δεν 
τολμούν νά βγούν έξω άπ’ τόν περίβολο τής έκκλησιας.

23 ΤΟΥ ΜΑΗ ΠΡΩ Ι ΝΟ ΠΕΜΠΤΗΣ Ή  φύσις γύρω 
χαμογελά άπό γαλήνη καί ήρεμία. Άπό πολύ πρωί τά σιδηρόχυτα 
πουλιά τών Ναζί άρχισαν τήν τακτικήν των. Ανενόχλητα ύποστη- 
ρίζουν τούς μαχητάς των καί τούς ενισχύουν μέ πολεμοφόδια καί 
τρόφιμα.

Στις 7 τό άπόγευμα οί Γερμανοί συνεννοηθέντες μέ τούς άλλους 
πού εύρίσκοντο έξωθεν καί πλησίον τής εκκλησίας, επιχειρούν 
έξοδον μέ σκοπόν τήν κατάληψιν τής πόλεως Ρεθύμνης, πράγμα 
πού δέν επέτυχαν, γιατί εις θέσιν Καφενεΐον Κηφισσιάς καί στά 
ώρύγματα τού ύψώματος πού εύρίσκονται πλησίον αύτού, εύρισκό- 
μεθα περί τούς 50 χωροφύλακες καί στό ύψωμα τής δεξιάς πλευ
ράς τού άμαξητού δρόμου είχον λάβει θέσεις άλλοι 30. Οί Γερ
μανοί ήσαν περίπου 150 κι είχαν ήδη επιχειρήσει κάθοδο προς 
τήν πόλιν τής Ρεθύμνης.

Οί παρατηρηταί σκοποί, μόλις τούς άνελήφθησαν μάς ειδο
ποιούν νά πάρωμε κατάλληλες θέσεις, τις όποιες είχαμε ύπ’ 
όψει νά πάρωμε γιατί ήταν κάτι πού παριμέναμε, ή κάθοδος τών 
Γερμανών στό Ρέθυμνο.

Ό  επικεφαλής μας άνθυπομοίραρχος Στάγιας, μάς συνιστα 
θάρρος καί ψυχραιμία. Οί θύννοι μάς λέει, στό πέρασμά τους θά 
καταστρέψουν, θά θανατώσουν καί θά άδιαφορήσουν. Προσοχή 
λοιπόν, ούτε μιά σφαίρα δέν πρέπει νά πάη χαμένη. Τά λόγια 
του μάς εμψυχώνουν. Νοιώθουμε τόσο μίσος εναντίον τών Γερ
μανών καί τού νέου Α ττίλα τους, πού δέν είναι ικανή καμμιά 
δύναμις νά μάς συγκρατήση. Τό τί έπηκολούθησε δεν περιγρα- 
φεται. Πρωτοΰ πλησιάσουν οί Γερμανοί ό Στάγιας διέταξε 
20 χωροφύλακες νά τρέξουν έρποντες καί νά λάβουν θέσεις 
μέσα στά άμπέλια καί τά περβόλια, πού οπωσδήποτε το πρά
σινο θά τούς ύποβοηθούσε νά καμουφλαρισθοΰν κ ι’ έτσι θά 
εύρίσκοντο άκριβώς πίσω άπό τούς έπερχομένους Γερμανούς, 
συγχρόνως ειδοποιεί δΡ άγγελιοφόρου τήν οπισθοφυλακήν 
άποτελουμένην άπό 70 άνδρες, νά τρέξουν οί μισοί άπο την πλευ
ράν τών περβολίων άκροβολισμένοι μέχρι τής παραλίας και οι 
άλλοι άπό τήν δεξιάν πλευράν καί άνωθεν τού άμαξητού δρόμου.

Τό μνημεΐον τώνήρώ- 
ων νεκρών τής Χωρ] 
κής εις τήν μάχην 
τής Κρήτης, τόν Μά- 
ϊον του 1941, τό 
όποιον ή πατρίς ευ
γνωμονούσα άνήγει- 
ρεν εις τό προαύλιον 
τής Σχολής Χωρ]κής 
Ρεθύμνης. Ή Δόξα 
κρατά εις τήν αγκά
λην της νεκρόν ηρώα 
Χωροφύλακα διά νά 
τόν όδηγήση εις τό 
Πάνθεον τής άθανα- 
σίας.
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' Πρώτοι οί 30 οί εύρισκόμενοι επί των ώρυγμάτων άντιμετω- 
πί,σαμεν τους Γερμανούς οι όποιοι προσπαθούσαν νά μάς τρο
μοκρατήσουν κραυγάζοντες καί μαχόμενοι σχεδόν όρθιοι.

Δυο ταχυβόλα μόνον δικά μας έδέσποζαν της όλης περιφέ
ρειας επί τής οποίας εκινοΰντο οι Γερμανοί, άλλα κυριολεκτικά 
έκαναν θαύματα.

Διεξάγεται ένας άγώνας λυσσώδης. 30 Γερμανοί έπιτίθενται 
καί προσπαθούν νά μάς ύπερφαλαγγίσουν. Οί μισοί έξ αυτών 
έφονεύθησαν καί οί υπόλοιποι συνελήφθησαν αιχμάλωτοι άπό 
την δυναμιν της οπισθοφυλακής η οποία είχε φθάσει έν τω 
μεταξύ καί μάς είχε άρκετά ένισχύσει.

’Άλλη δύναμις χωροφυλάκων είχε σταλή γιά νά κτυπήση 
τους Γερμανούς από τα όπισθεν. Οι Γερμανοί οί εύρισκόμενοι 
εντός τού Α γίου Γεωργίου τούς βάζουν άνηλεώς άλλά δεν κα
ταφέρνουν τίποτε. Κανείς δεν σκοτώθηκε. Δέν άργήσαμε νά 
κυκλώσουμε τους I ερμανους. Έ ν τώ μεταξύ ή άεροπορία 
σφυροκοπά συνεχώς καί άδιακόπως καί ύποβοηθεϊ τούς πέριξ 
της εκκλησίας Γερμανούς, νά διασπάσουν τον κλοών καί νά 
εξασφαλιστούν μέσα στον "Αγιον Γεώργιον, έγκαταλείποντες 
όμως έπί τού πεδίου της μάχης πλήν τών νεκρών καί πάμπολ- 
λους τραυματίες. Μέχρι τής στιγμής έχουν σκοτωθεί 15 χω
ροφύλακες. Οί Γερμανοί ΰπέστησαν κυριολεκτικά πανωλεθρίαν 
καί δεν επιχειρούν άλλην έξοδον, μέχρι τής ημέρας πού κατε- 
ληφθησαν τα Χανιά καί κατέφθασαν ένισχύσεις.

r

Ε  A
ΚΥΠΡΟΣ : Την 28 Απριλίου έκυκλοφόρησεν ένα 

τρίπτυχον Γραμματόσημον αξίας 200 MILLS «EU
ROPA», 19/5. Την 28ην Απριλίου έκυκλοφόρησαν 
έπίσης γραμματόσημα «EUROPA» αί ακόλουθοι 
σειραι: Φιλανδία, Σουηδία—’Ισλανδία—’Ιρλανδία, Πορ- 
τογαλλία, Ισπανία, ’Ανδόρα (Ισπανική), ’Ανδόρα 
(Γαλλική), Γαλλία, Μονακό, ΒΕΛΓΙΟΝ—ΛΟΥΞΕΜ- 
ΒΟΤΡΓΟΝ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ—ΑΥΣΤΡΙΑ—ΕΛΒΕΤΙΑ 
ΙΤΑΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ—ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 
-ΤΟΥΡΚΙΑ.
Τον Μαιον 1975 θα εκδιυσουν γραμματόσημα EURO
PA ή ΕΛΛΑΣ καί ή ΜΑΛΤΑ.

EURO PA CEPT EUROPA CEPT
20 mils 150mils m l EUROPA C E P T

30mils

ΚΥΠ ΡΟ Σ Κ ΥΠ ΡΟ Σ
^CYPRUS-KIBRjj

ΙΣΠΑΝΙΑ: Την 21 Απριλίου έκυκλοφόρησε μιά 
σειρά ΑΝΘΗ άπό 5 γραμματόσημα. Τήν 9 ’Ιουλίου 
θά κυκλοφορήση μία σειρά «Έρπει ά» άποτελουμένη 
α.πό 5 γραμματόσημα. Στις 17 ’Ιουλίου θά κυκλοφο
ρήσουν 5 γραμματόσημα μέ στρατιωτικές στολές. 
Θα κύκλο φορηση έπίσης εν γραμματόσημον τών 
ο πεσετών διά τήν προστασίαν τής φύσεως τήν 9ην 
Σεπτεμβρίου. Δια τό τρίτον Διεθνές Συνέδριον Συμ
βολαιογράφων που θα συνελθη στήν 'Ισπανία θά κυ
κλοφορήση ένα γραμματόσημον τών 3 πεσετών.

V.

Τήν παρασκευήν κατά τις άπογευματινές ώρες τήν πτώσι 
τών Αλεξιπτωτιστών ήκολούθησε ένας τραχύς, σφοδρός καί 
άγριος βομβαρδισμός. Το παν μαίνεται μπροστά μας καί γύρω 
μας. Περνούμε στιγμές δοκιμασίας. Πραγματικά είναι ό άγρ'ώ- 
τερος βομβαρδισμός τών ημερών. ’Αντιλαλεί ό Κρητικός λόγγο- 
τα£ ρ71?,κα '3ουνά κα1 οί πεδιάδες άπό τό συνεχές σφυροκόπημα

1 ην δυναμι χωροφυλακής Ρεθύμνης άποτελοϋν 600 δόκιμοι 
χωροφυλακές εκ Π. Ελλάδος καί 130 Κρήτες. Μαζί μας μάχον
ται δεκαπενταχρονα παλληκάρια, γέροι καί νέοι. Κανείς δέν 
εμεινε που νά μή δώση τό παρών τήν ώρα αύτή. Γιατί οί Κρήτε- 
θέλουν την λευτεριά τους καί ξέρουν νά πεθαίνουν γ ι’ αύτήν. 
ΙΙαμπολλοι είναι οί ανώνυμοι ήρωες τής μάχης τής Ρεθύμνης. 
Αλλα και οι 1 ερμανοι έχουν τρομακτικές άπώλειες.

I ενικά ολοι, τόσον οί Κρήτες όσον καί οί έκ τής λοιπής Ε λ
λάδος καταγόμενοι χωροφύλακες δείχνουν άνδρείαν καί γενναιο- 
φυχιαν απαραμιλλον, καί δέν είναι κανείς μεγαλύτερος τών 20 
χρόνων. Προ της ορμής καί μαχητικότητός των καί αύτοί οί 
1 ερμανοι εκπλήσσονται.

★ ★ ★
24 ^ΟΥ ΜΑΗ. Γόρισκόμεθα πιο πάνω άπό τήν εκκλησία 

στην θεσι Καστελλακια. Η μάχη συνεχίζεται όλη τήν ήμερα 
χωρίς την παραμικρή διακοπή. Καταβάλουμε γερές προσπά-

Η κατ’ έτος έκδιδομένη σειρά Πίνακες Διάσημων 
Ζωγράφων θά τεθή σέ κυκλοφορία τήν 29 Σεπτεμ
βρίου και θα αποτελεΐται από 7 γραμματόσημα. 
Την 12 Οκτωβρίου θα έκδοθοΰν 4 γραμματόσημα 
προς τιμήν τών κατακτητών (HISPANITE). Τέλος 
την 28 Οκτωβρίου θά κυκλοφορήσουν 3 γραμματό
σημα μέ τά Μοναστήρια SAxN JUAN DE LA PERRA 
καί 2 γραμματόσημα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ θά κυκλο
φορήσουν τήν 4 Νοεμβρίου.

ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ : Έκυκλοφόρησε ένα γραμματό
σημο τών 4 δολλαρίων μέ τήν προσωπογραφίαν τής 
Βασιλισσης Ελισσαβετ. Τό γραμματόσημο αύτό 
αποτελεί μέρος τής σειράς «Κοχύλια».

ΕΛΒΕΤΙΑ: Την 30 Μαΐου θά κυκλοφοοήση ή 
κατ έτος έκδιδομένη σειρά Π ΡΟ-ΠΑΤΡΙΑ άποτε- 
λουμένη άπό 4 γραμματόσημα άξίας 2,30 φράγκων.

ΔΑΝΙΑ : Διά
έκυκλοφόρησε ένα

την 50 ετηρίδα. τής Ραδιοφωνίας 
γραμματόσημον τών 90 ορε.

Ο Φ ι λ ο τ ε λ ι σ τ ή ς
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θείες, μεταχειριζόμαστε χίλια μέσα, για νά αιχμαλωτίσομε τούς 
εντός τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Γερμανούς, άλλα είναι άδύνατον, 
γιατί οί Γερμανοί είχαν στήσει πολυβολεία εις όλην την περι
φέρεια τοϋ μανδροτοίχου καί μονον πυροβολον οπλον ή αεροπλα- 
νον θά τούς ήνάγκαζε νά έγκαταλείψουν την εκκλησία. ’Έτσι 
λοιπόν, μόνον όσοι άπό αύτούς κατέφυγαν μέσα στο χώρο τής 
^^^χησίας, μόνον αυτοί εσωθησαν, οι υπολοιποι αιχμαλω ι-ίσθη- 
καν, έφονεύθησαν η ετραυματισθησαν.

Άλεξιπτωτισταϊ εξακολουθούν νά πέφτουν καθημερινώς. Δεν 
προλαμβάνουν όμως νά πατήσουν ζωντανοί στά Κρητικά χώ
ματα. Οί σφαίρες των νεαρών χωροφυλάκων μαθητών τούς κτυ- 
πουν κατάκαρδα καί τούς ρίχνουν νεκρούς.

Τις δυο πρώτες ήμερες έγινε ή έκκαθάρισις τών αλεξιπτωτι
στών πού είχαν πέσει στά 1 Ιερβόλια κ ι’ έτσι είχαμε τήν ευκαι
ρία τίς ύπόλοιπες μέρες νά πάοωμε άνάλογες θέσεις διά τήν 
έξόντωσιν τών νέων ενισχύσεων.

’Αξίζει στο σημεϊον αύτό νά κάμη κανείς μιά περιγραφή 
τής μάχης. Ζέστη άφάνταστη. Νερό δέν βρίσκομε σταλαματια 
νά δροσίσωμε τά διψασμένα μας χείλη, τροφή δέν υπάρχει. Είναι 
τραγικό νά πολεμά κανείς καί νά τον μαστίζη πείνα και δίψα. 
ΙΙτώματα ανθρώπων εδώ, ζωων πιο πέρα. Ιραυματιαι πιο πέρα 
βογκούν. Κι’ αύτή ή φύσις έχει μιά βαρειά μελαγχολία. Τά 
δένδρα κάτι δένδρα πελώρια πρό παντός έληές φορτωμένες αιώνες 
καί ιστορία, έχουν γείρει τις άκρες τους στηγή λες και συμμερί
ζονται τον άνθρώπινο πόνο. Σιγά προχωρεί ή μέρα καί φθάνει ή 
νύκτα πούς μάς δίδει τήν εύκαιρία νά άναπαυθοϋμε καί νά άπο- 
κτήσωμε δυνάμεις. Ή  άπόλυτος σιγή της νύκτας κάνει νά 
πλημμυρίζη τήν ψυχή μας ένα δέος καί παρ’ όλη μας την κούραση 
δέν μπορούμε νά κλείσωμε μάτι. Κάνουμε χίλιους δυο συλλογι
σμούς μέ πολλούς συναδέλφους μου. Μερικοί άπ’ ^αύτούς ήσαν 
ό Λιναρδάκης ’Ιωάννης, Τσαφαντάκης Ι\ων]νος έκ Κιθαρίδος 
Μαλεβυζίου, Σταυρουλάκης ’Ελευθέριος έξ ’ Αρχανών, Ζεϊμπέκης 
Εύστράτιος έξ Ηρακλείου, Δαμουλάκης ’Εμμανουήλ έξ 'Ηρα
κλείου, Μουντράκης ’Εμμανουήλ έκ Χερσονήσου, Σφενδυλάκης 
’Ανδρόνικος έξ 'Ιεραπέτρας, Εύάγγελος Σουργιάς εκ Βουλισμε- 
νης Αασιθίου, ’Ελευθέριος Ντομπουκάκης έξ Άστριτσίου Πε- 
διάδος καί άλλοι τών όποιων τά ονόματα μοϋ διαφεύγουν.

'Η πόλις τής Ρεθύμνης έρημη, τά σπίτια, τά μαγαζιά όρθά- 
νοικτα άπό τούς βομβαρδισμούς παρουσιάζουν ενα τρομακτικό 
θέαμα. Παντού βλέπεις έρήμωσι κακομοιριά καί δυστυχία. 
Τό παν μαρτυρεί ότι τήν πάντα έλεύθερη Κρητική γή πάτησαν 
πόδια κατακτητών.
"Ολα γύρω θλιμμένα καί μονότονα. Δέν άκοϋς παρά τούς κρό

τους τών όπλων καί τό συνεχες και εκνευριστικο κρ. κρ. κρ. τών 
πολυβόλων καί τίς έκρήξεις τών άτομικών όλμων πού χρησι
μοποιούσαν οί Γερμανοί.

Πονούμε γιατί όλοι άντιλαμβανόμαστε ότι θά ζήσωμε έστω 
καί γιά ένα βραχύ χρονικο διάστημά σκλάβοι. Προσπαθούμε 
νά κλείσουμε μέσα στήν ψυχή μας τήν Ελλαδα. Ικρίωμα αλη
θινό ήταν ή ύψηλή κορυφή πού άνεβαίναμε σέ κάθε  ̂στιγμή, σε 
κάθε ώρα. Κι’ είχαμε τήν δύναμι καί τήν θέλησι νά μήν^κατε
βαίνουμε άπ’ αύτό τό ικρίωμα τής υψηλότερης κορυφής  ̂τής 
άνατεταμένης ψυχικής μας έξάρσεως. Κι’ αύτό γιά νά άπο- 
φεύγωμε τήν λάσπη τοϋ ποταμιού πού κυλούσε παντα το φρι- 
κτό του ύγρό δηλητήριο ολόγυρά μας.

Καταβάλλουμε γιγάντια θέλησι καί δύναμι άναπνέόντας κάτω 
άπό τίς βουβές καμπάνες τής ψυχής μας ̂ τήν οσμή τής σάρκας 
πού μάς κατάκαιε ή πυρακτωμένη περονα τής πιο τραγικής 
σκλαβιάς. Τά άεροπλάνα σφυροκοπούν, δέν σταματούν ούτε 
λεπτό. Οί μεγαλύτερες μας άπώλειες οφείλονται σ’ αυτά, άρκεΐ 
νά άναφέρω ότι στά ώρύγματα πλησίον τού ελαιουργείου ΒΙΩ 
έτάφησαν 20 χωροφύλακες κατόπιν βομβαρδισμού.

Στήν άκρη τών ώρυγμάτων αύτών βρισκόμουνα κι εγω. 
Ύπελόγισα πού καί πώς έπεφταν οί βόμβες καί φώναξα στους 
συναδέλφους μου. ’Ελάτε μαζί μου. Κάνεις δεν με ηκολουθησε. 
Δέν πρόφτασα νά τελειώσω τήν φράσι μου. Οί βόμβες σφυρίζουν 
ολόγυρά μου. Ή  πίεσις τών άερίων μέ πέταξε τρία μέτρα μακρυα 
κ ι’ έμεινα άναίσθητος δυο τρία λεπτά. "Οταν συνήλθα στρέφω 
τό βλέμμα μου κ ι’ άντί νά δώ ώρύγματα βλέπω ένα τεράστιο 
λάκκο μέσα στον όποιον έτάφησαν οί 20 χωροφύλακες. ’Αμέσως 
ειδοποίησα τον άνθυπομοίραρχο Στάγια. ’Έστειλαν τό Σώμα 
Σκαπανέων κι’ άνέσκαψε τήν ματωμένη γή. Δυστυχώς όμως 
κανείς δέν βρέθηκε ζωντανός.

Στο άνώνυμο πλήθος τών ήρώων προσετέθησαν κι’ αυτοί. 
Θυσίασαν τήν ζωή τους γιά τό μεγαλείο τής αιώνιας 
Ελλάδος.

Εις τήν έν λόγω μάχην τής Ρεθύμνης έναντίον τώνΓερμανων 
’Αλεξιπτωτιστών συμπολεμιστής μας υπήρξε και ο νύν Αρχηγός 
Χωρ]κής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανάς.
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ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ εις Άντισυνταγματάρχας οί 
Ταγματαρχαι κ.κ. Δουμας Στ., Δίκαιος Άργύριος, 
ενω απεστρατευθησαν ό ’Αντιστράτηγος κ. Μπαο- 
μπατσης Βασ., καί οι Συνταγματάρχαι κ.κ. Ά ντω- 
νιάδης Φιλ., Παπανικολάου Ά ντ., Πατεράκης Κ., 
Σπηλιωτοπουλος Σ., Κολοκοτρώνης Β., καί Χατζηιω- 
αννου Αλ. Απεστρατευθη επίσης καί ό Ταγματάρ
χες κ. —.ταράς η Σταρακης λογω σωματικής άνικα- 
νότητος προαγόμενος εις τον βαθμόν τοΰ Άντισυντα- 
γματάρχου.

* * *

ΔΙΕΤΑΧΘΗ ή διενέργεια εράνου —ρός ένίσχυσιν 
τής Αεροπορίας. Προς τοΰτο θά κρατηθούν από τούς 
μαθητάς Χωρ]κας δραχ. 50, Μονίμους i 00, ' Υπενω- 
μοτάρχας 125, Ένωμοτάρχας 150, Άνθυπασπιστάς 
175, κατωτέρους Αξιωματικούς 200 καί άνωτέοους 
250.

* * *

ΤΟ 3 ΠΟΙ ΡΓΕΙΟΝ ’Εσωτερικών διά διαταγής 
του προς τό Άρχηγεΐον τής Χωροφυλακής, ένέκρινεν 
όπως οι εκτάκτως καί έσπευσμένως λόγω τοΰ επανα
στατικού κινήματος μετακινηθέντες εις άλλας ύττςρε- 
σιας Αξιωματικοί καί Άνθυπασπισταί, έπανέλθωσιν 
εις τας εστίας των προς παραλαβήν των οικογενειών 
και αποσκευών αύτών.

¥  ¥  ¥

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ τών Άνθυπασπιστών διά τον 
βαθμόν τοΰ ’Ανθυπομοιράρχου θά διεξαχθοΰν μεταξύ 
2οης και 30ής Μαίου έ.έ. Τά μαθήματα εις τά όποια 
θα εξετασθοΰν είναι τά κάτωθι: ’Έκθεσις ’Ιδεών,

Ποινικός Νομος, Ποινική Δικονομία (γραπτώς) 
και Κανονισμός Χωροφυλακής (προφορικώς).

„ ΤΟ ΤΠΟΙ ΡΓΕΙΟΝ τών Στρατιωτικών διά 
της υπ αριθ. 274719 διαταγής του άπένειμε πανηγυ
ρικόν έπαινον εις τον ’Ενωμοτάρχην Κολεντίνην Πανα
γιώτην, διότι Σταθμάρχης Χωροφυλακής Δουμώνος 
Αιτωλοακαρνανίας τυγχάνων, έπέτυχε τήν σύλληψιν 
τών αδελφών Μιχαήλ καί Νικολάου Κουκιά, κατηγο
ρουμένων επι ένόπλω άντιστάσει κατά τής ’Αρχής, 
προσενεγκων ούτω σπουδαίαν υπηρεσίαν εις τήν 
Δημοσίαν ασφάλειαν καί τάξιν.

* * ★
, ΚΑΤ( ΑΠΟΦΑΣΙΝ τοΰ ύπουργικοΰ Συμβου

λίου, η δυναμις τών Χωροφυλάκων αυξάνεται κατά 
300 εισετι. Κατόπιν τουτου διετάχθη ή Α.Δ.Χ. Στέ
ρεας Ελλάδος όπως προβή εις τήν κατάταξιν νέων 
Χωροφυλάκων.

¥ ¥ ¥

t Ο ΝΕΟ—. Οργανισμός Χωροφυλακής έπεξεργα- 
^ομενος υπο τοΰ Αρχηγού '1 ποστρατήγου κ. Δρ. 
Δροσοπουλου, και τοΰ Συνταγματάρχου κ. Φωτ. 
Ζήρου, είναι πιθανόν νά κυρωθή καί δι’ άναγκαστικοΰ 
νόμου. Εις τον νέον ’Οργανισμόν προσετέθη διάταξις 
δια τής οποίας επιτρέπεται ή τακτοποίησις τών ύπη- 
ρετουντων ήδη ανευ θητείας Χωροφυλάκων καί έχόν- 
των ήλικίαν έστω καί άνω τών 30 ετών.

★  -k
; ΚΑΤΑ ^ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ 3056, ή χορηγουμένη 

πιστωσις δι έκτακτα έξοδα δημοσίας άσφαλείας 
αρμοδιότητος Χωροφυλακής, ορίζεται εις 1.000.000 
^ΡαΧ· ετησιως και διατίθεται δι’ άποφάσεως τοΰ 
^άπουργοΰ Εσωτερικών άναλόγως τών άναγκών τών 
υπηρεσιών Χωροφυλακής. Έγκρίνονται αί καθ’ ύπέρ- 
βασιν τών κείμενων διατάξεων γενόμεναι δαπάναι 
κατά τήν χρήσιν 1934—1935.

■*■-*·*·

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ’Αποθήκην 'Υλικού Χωρο
φυλακής Πειραιώς διενηργήθη έρανος μεταξύ τών 
Δζιωμα ακων και Οπλιτών υπέρ του ’Εθνικού Στό

λου, άποδώσας έν δλω δραχμάς 1450.
* * *

' ΤΠΟ ΤΟΙ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Χωροφυλακής έξε-
δοθη εγκύκλιος δια τής όποιας προβλέπεται καί ή 
συμμέτοχη εφεδρων Άνθυπολοχαγών εις τον διενερ- 
γηθησομενον εισιτήριον διαγωνισμόν διά τό Β' Τμήμα 
~οΰ Σχολείου Χωροφυλακής.

* * *
-Κ ΑΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ έξ Ηλείας, άπεβίω- 

σεν ο Διοικητής τοΰ Τμήματος Χωροφυλακής Πελο- 
<αου, Ανθυπασπιστης Σπυρίδων Άνδρινόπουλος. Ό 
αποθανων είχε τοποθετηθή τελευταίως εις τό Τμήμα 
Πελοπιου και προσεβληθη ύπό πνευμονίας. Εις τήν 
κηδείαν του παρεστη ο Διοικητής Χωροφυλακής 
Ηλ-ιας Ταγματάρχης κ. Κατριβανος, ό 'Υπασπιστής 

κ. Φάκαλος κ.λ.π.
* * *

ΤΟ 1 ΠΟΊ ΡΓΕΙΟΝ τών Στρατιωτικών άπέ- 
νειμε πανηγυρικόν έπαινον εις τούς κάτωθι: 1) ’Ανθυ
πομοίραρχον κ. Κουτσοχέραν Ά λέξ.—Διοικητήν τοΰ 

Πυριτιδοποιείου, δια τήν ύπ’ αύτοΰ έπιδειχθεϊσαν 
αυ ιαπαρνησιν προς διασωσιν ανθρωπίνων υπάρξεων 
κατά τήν έπισυμβάσαν μεγάλην πλημμύραν τής 22-11-

276



1934. 2) ’Ενωμοτάρχην Σταματίου Σταμ. καί Χωρο
φύλακας Λεμπέσην Δημ., Πιερράκον Παναγ. καί 
Καλογερογιάννην Ίωάννην διά τήν ύπ’ αύτών σύλλη- 
ψιν τάς άπογευματινάς ώρας τής 4-12-1934 τοΰ 
φυγοδίκου Νικολάου Τσαρούχα, κατόπιν ένοπλου 
άντιστάσεως τούτου. 3) Χωροφύλακας Παναγιο:>του 
Γρηγ. καί Σανίδάν ’Αντώνιον τής Δ.Χ. Τρικκαλων 
διά τήν ύπ’ αύτών σύλληψιν τοΰ επικινδύνου ληστο- 
φυγοδίκου Θωμά Τσεκούρα, έπιτευχθεΐσαν τήν νύκτα 
τής 15-3-1935 εις Μεγάλα Καλύβια Τρικκάλων κατό
πιν άντιστάσεως αύτοϋ, καί 4) Χωροφύλακα Τσίπαν 
Δημήτριον διά τήν ύπ’ αύτοϋ μετ’ επαινετής μεθοδι
κότατος, ταχύτητος, θάρρους, καί ψυχραιμίας σύλλη
ψιν τήν 15-3-1935 των λαθρεμπόρων σιγαροχάρτου 
Νικολάου Μπέα καί Σταύρου Μόσιου, καί κατάσχεσιν 
εις χεΐρας των 1077 φυλλαδίων λαθραίου σιγαροχάρ- 
του. ★  * ★

—Η ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ’Απριλίου 1935 ύπάρχουσα 
όπλιτική δύναμις έ'χει ώς εξής: Ένωμοτάρχαι 1371
(έλλειμμα 70). 'Τπενωμοτάρχαι 819 (έλλειμμα 38). 
Χωροφύλακες 9321 (έλλειμμα 437).

—ΔΥΝΑΜΕΙ τής ύπ’ άριθ. 23]192]31,2 άπό 
27-5-1935 διαταγής τοΰ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, 
αί προεισιτήριοι των Άνθυπασπιστών καί ’Ενωμο
ταρχών διά τό Γ' Τμήμα τοΰ Σχολείου Χωροφυλακής, 
Οά ένεργηθώσιν τήν 19ην ’Ιουνίου 1935.

-Δ ΙΑ  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ τής 11-5-1935, προβι-
βάζεται έπ’ άνδραγαθία. εις τον βαθμόν τοΰ ’Ανθυπο
μοιράρχου ό Άνθ]στής Νταφόπουλος Νικόλαος, τοΰ 
προβιβασμοΰ του λογιζομένου άπό 30 ’Ιουλίου 1928, 
άφ’ ής έδικαιοΰτο, μόνον ώς προς τήν άοχαιότητα 
ούχί δέ καί τάς άποδοχάε.

* it *
-Δ ΙΑ  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ τής 27-4-1935, προά- 

γονται επ ’ άνδραγαθία εις τον βαθμόν τοΰ Άνθ]στοΰ 
οί Ένωμοτάρχαι Βαλάοης Νικόλαος καί Στράτος 
Παναγιούτης, ώς προσενεγκόντες εξαιρετικής σπου- 
δαιότητος διά τήν δημοσίαν άσφάλειαν καί τάξιν, 
κατά τήν έκτέλεσιν τής οποίας έξέθηκαν άποδεδει- 
γμένως τήν ζωήν των εις άμεσον καί προφανή κίνδυ
νον. 'Η προαγωγή των λογίζεται ώς προς τήν άρχαιό- 
τητα μόνον ούχί δέ καί τάς άποδοχάς, άπό 15-3-1935.

- Τ Ι IN 19ΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ έ.έ. έψονεύθη έν τή 
έκτελέσει τοΰ καθήκοντος του ό Χωροφύλαξ Εύστρά- 
τιος Μιμικός τοΰ Σταθμού Χωρ]κής Κροκυλίου Δω- 
ρίδος. 'Ο άτυχής Χωροφύλαξ ύπέστη δολοφονικήν 
έπίθεσιν περί τήν 9ην εσπερινήν ώραν παρά τήν θέσιν 
γέφυρα «Άγλαβίστης» ένώ μετέβαινε προς καταδίω- 
ξιν κακοποιών. Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν 
αί τοπικαί άρχαί καί πλήθος κόσμου. Τον έπικήδειον 
έξεφώνησε ό συνάδελφός του Στ. Γκούβρας.

'Ο Π α λ α ι ό ς

r

"  1 1Η Ε Μ Α . .
εποχιακά ΙΟΚ„

. . . Μή ξεχάσης νά γράψης δτι τό σύστημα «Σινεμασκόπ», 
καθώς καί πολλές άλλες σπουδαίες τεχνικές βελτιώσεις στον 
κινηματογράφο, άρχίζουν άπό τήν εποχή πού έκανε τήν έμφά- 
νισί της ή τηλεόρασις.

Αυτό μοϋ συνέστησε ό Διευθυντής τοΰ περιοδικού μας όταν 
σήκωσε τό βλέμμα του άπό τό λευκό άκόμη χαρτί, όπου είχα 
σημειώσει τον τίτλο τού σημερινού χρονογραφήματος. Τότε έγώ 
έσπευσα νά εξηγήσω στον προϊστάμενό μου ότι ό γνωστός και 
άδιόρθωτος «δαίμων» τού κακού γραφικού μου χαρακτήρα, δεν 
τού είχε έπιτρέψει νά διαβάση σωστά τό εντός εισαγωγικών 
σύμπλεγμα των δύο αύτών ξενικών λέξεων.

—'Ώστε «Σινεμα - σοκ» λοιπόν. . . μοϋ είπε χαμογελώντας 
όταν ξαναδιάβασε τον τίτλο.

—Βλέπετε τώρα τελευταία παρατηρεΐται άληθινός βομβαρ
δισμός άπό ξένες ταινίες με έξοργιστικά άσεμνο περιεχόμενο, 
ξεσπάθωσα έγώ μέ στόμφο.

—Έ νας βομβαρδισμός εναντίον τού κινηματογραφικού 
«κατεστημένου» πού έξαπολύεται άπό τις άκραϊες προφυλακές 
τών λεγομένων «στρατευμένων» ταινιών, παρετήρησε ό Διευ
θυντής μου καθώς περνούσε στο διπλανό Γραφείο τής Συντά
ξεως.

Δέν είχε καθόλου άδικο. Τά τελευταία χρόνια πολλοί άπό 
τούς θεράποντες τής έβδομης τέχνης, προσπαθούν νά ξεπερά-

V_________________ _________________________

'
σουν τήν γνωστή κινηματογραφική κρίσι μέ διάφορες σκαμπρό
ζικες ταινίες, οί όποιες γνωρίζουν μεγάλη έμπορική έπιτυχία. 
Διαφορετικά δέν έξηγειται γιατί οί σοδομικές αύτές παραγωγές 
πολλαπλασιάζονται άπό χρόνο σέ χρόνο. Δέν χρειάζεται βέ
βαια καί μεγάλη φιλοσοφία για νά καταλάβη κανείς ότι ό ρυ
θμός αυτός τής αύξήσεως διαμορφώνεται φυσιολογικά μέσα στο 
κύκλωμα τής προσφοράς καί τής ζητήσεως. Οί κινηματογραφι
κοί παραγωγοί ποτέ δέν θά ρισκάριζαν τεράστια χρηματικά 
ποσά γιά τό γύρισμα μιας ύπερτολμηρής ταινίας, αν προηγου
μένως δέν είχαν σοβαρές ενδείξεις γιά τήν έμπορική έπιτυχία 
της. Μέ άλλα λόγια δηλαδή, οί άνθρωποι αύτοί έχουν βρή τον 
σφυγμό μας. Ξέρουν τί θέλομε καί μάς τό προσφέρουν άφειδώς 
καί μέ τό άζημίωτο στήν μορφή κάποιου ((σόκιν φιλμ». Τά 
υπόλοιπα είναι γνωστά. Ξεσηκώνονται θύελλες συζητήσεων μέ 
διάφορες άνευθυνοϋπεύθυνες κρίσεις καί έπικρίσεις, φουντώ
νει ή κοινή περιέργεια, πυκνώνουν οί ούρές έξω άπό τις αίθου
σες όπου παίζεται τό έπίμαχο φιλμ, φουσκώνουν τά ταμεία, 
καί. . . καλή άρχή γιά τήν παραγωγή ένός άκόμη έργου μέ τά 
’ίδια ή χειρότερα σκανδαλιστικά πλάνα. . . ’Ά ς είμαστε περισ
σότερο ειλικρινείς. . . Οί στερεότυποι άναθεματισμοί γιά τά 
λεγόμενα άσεμνα φιλμ δέν ώφελοϋν. Τό ίδιο άποτέλεσμα φέρ
νουν καί οί υψηλόφωνοι βερμπαλισμοί όλων έκείνων πού κρύ
βονται πίσω άπό τό πρόσχημα τής Τέχνης. Δέν άρνείται κανείς 
ότι ό κινηματογράφος—όπως τό θέατρο καί ή τηλεόρασις—είναι 
μία μεγάλη κοινωνική έπιστήμη. Καί ή κάθε έπιστήμη δέν είναι, 
ούτε μπορεί νά γίνη μονολιθική άρνησις ή προσχηματισμένη 
θέσις. ’Ά ν χωρίς φόβο καί πάθος συσχετίση κανείς τό περίφημο 
έκείνο «πάσα έπιστήμη χωριζομένη άρετής πανουργία έστίν» 
μέ ώρισμένα σημερινά δεδομένα τής έβδομης τέχνης, τότε, είναι 
εύκολο νά διαπιστώση πού μάς οδηγούν σήμερα διάφορες καλο
στημένες κινηματογραφικές «μηχανές». Φυσικά όλοι οί «χει- 
ρισταί» τους ύπεραμύνονται ότι μοχθούν άποκλειστικά γιά τήν 
άληθινή Τέχνη. 'Ωρισμένοι μάλιστα δηλώνουν κατηγορηματικά 
ότι προς χάριν της είναι «στρατευμένοι» μέ ισόβια θητεία. 
’Άξιος λοιπόν ό μισθός τους. . . Χαλάλι τά τεράστια ποσά πού 
άποκομίζουν άπό τις «άποκαλυπτικές» ταινίες τους. . . Τώρα, 
άν ή 'Ιστορία μάς έχει διδάξει ότι οί άληθινά Μεγάλοι τής Τέ
χνης έζησαν καί πέθαναν φτωχοί, αύτό είναι μιά άλλη. . . 
ιστορία. . .

________________ X.- ------------J
277



Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΖ 'ΠΑΛΑΙΑΖ ΦΡΟΥΡΑ I 

ΤΗΖ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΙΕΘΝΗ ΦΗΜΗ

ΓΜΕΙΡΙΜΙΕΓ

Ε ίναι ποτέ δυνατόν ένας τροχονόμος Χ ω ροφύλαξ νά μοι- 
ραςτ) . . . α υτογραφα ; «Φ υσικά να ί» , θά μάς απαντήσουν 
οσοι ετυχε να έχουν πάρει άπό τά  χέρια του κάποια . . . κ λ ή σ ι.

’.Εμείς ομιυς μιλάμε γ ιά  αύτόγραφο άληθινό, πού νά τό 
ζτπτουν και μάλιστα  έπιμόνως θαυμαστές καί θαυμάστριές του 
«Φ υσικά να ί» , θά μάς άπαντήσουν όσοι νομίζουν δτι εννοού
με κάποιον δημοφιλή ηθοποιό μέ τήν περιβολή τού τροχονόμου 
Χ ω ροφυλακος, που γ ίνετα ι άντιληπτός κατά τήν διάρκεια 
θέμαΥυΡ σματ°ς T<I>V “ έ^ωτερικών>> μ ι“ζ τα ιν ία ς μέ άνάλογο

Τις ’ίδιες περίπου άπαντήσεις θά δίναμε καί έμεΐς , αν βέβαια  
δέν γνω ρίζαμε οτι ο Χ ω ροφύλαξ κ . Ή λίας Μαρινόπουλος 
εχει πράγματι μοιράσει αύτόγραφα σέ . . . ’Ά π ω  ’Ανατολή 
και Α υσι . Συγκεκριμένα στήν ’ Ιαπωνία καί τό Άννόβερο τής
διεθνή^κλίμακα ’ °" °U *YlVe Υνω στόζ κα1 αγαπητός σέ

Περί του «πότε» , « π ώ ς» , καί « γ ια τ ί»  συνέβη αύτό καθώς 
καί πολλά αλλα ιδιαίτερα κολακευτικά γ ιά  τήν Χώρα ιχας 
περ ιστατικά, δίνομε τόν λόγο εις τόν συνεργάτην μας 'Υπο
μοίραρχον κ . Χρηστόν Ρέππαν, ό όποιος μεταφέρει εδώ τις  
έντυπω σεις του υστέρα άπό μιά ερευνά του γιά  τόν άξιο αύτόν 
έκπρόσωπο της «παλαιάς φρουράς» τής Τροχαίας Χ ω ροφυλα- κης .

ΚΕΡΚΥΡΑ — ΓΛΥΦΑΔΑ—Κεντρική 
είσοδος τού Ελληνικού Κοινοβουλίου. 
Καί ένδιάμεσα: Άννόβερον—Ό ζάκα—Κυό- 
το—Τόκιο. Αύτά τά έφτά σημεία ύπήρ- 
ξαν οι κυριωτεροι σταθμοί στην εικοσά
χρονη τροχονομ ική δραστηριότητα πού 
συμπληρώνει εφέτος ό Χωροφύλαξ κ. Ή - 
λίας Μαρινόπουλος. Ό  δεύτερος καλύτε
ρος τροχονόμος σ’ ολόκληρο τόν κόσμο! 
Τον σπουδαίο αυτό τίτλο απέκτησε τό 
1966, και θα τον διατηρή γιά ένα χρόνο 
άκόμη. Γιά τήν άκρίβεια μέχρι τήν προ
σεχή Παγκόσμια Έ κθεσι ’Αστυνομιών, 
ή οποία ώς γνωστόν γίνεται κάθε 10 χρό
νια. Τήν τελευταία φορά (1966) είχε 
όργανωθή στο Άννόβερο της Δυτικής 
Γερμανίας μέ τήν συμμετοχή 27 Χωρών 
και 11 ’Αστυνομιών άπό διάφορες Γερμα
νικές πόλεις. Ο Χωροφύλαξ Μαρινόπου- 
λος, γιά νά άποσπάση τήν μεγάλη αύτή 
τιμητική διάκρισι, χρειάστηκε νά συνα
γωνιστή μέ 82 συναδέλφους του, πολλοί 
απο τους οποίους εκπροσωπούσαν ’Αστυ
νομίες με μεγάλη παράδοσή δπως τήν 
’Αμερικανική, Καναδική, ’Ιαπωνική, ’Αγ
γλική, Γαλλική, Δυτικογερμανική, ’Ιτα
λική, Αύστριακή, Βελγική, κ.λ.π. Τελικά, 
ύστερα απο ένα δυναμικό συναγωνισμό 
σέ όλες τις φάσεις τής τροχονομικής 
υπηρεσίας, κατέλαβε τήν δεύτερη θέσι 
σ ολοκληρο τον κόσμο, και μέ διαφορά 
μιας ψήφου άπό τον πρώτο τής Γαλλικής 
Αστυνομίας. H σχετική ψηφοφορία έγινε 

απο ειδική Ελλανόδικο ’Επιτροπή, καθώς 
και εκατοντάδες πολίτες. Οί τελευταίοι 
παρακολουθούσαν τούς 82 τροχονόμους 
καθώς ερύθμιζαν τήν κυκλοφορία έπί 
6 ώρες την ημέρα σέ διάφορους κεντρικούς 
δρόμους. ’Εάν επιθυμούσαν νά τούς βα
θμολογήσουν, δέν είχαν παρά νά ρίξουν 
μέσα σε μιά ύπαίθρια ψηφοδόχο ένα ση- 
σημειωμα μέ τόν αριθμό τού τροχονόμου, 
ο οποίος κατά τήν γνώμη τους ήταν ό 
περισσότερό επιδέξιος. 'Η πρωτότυπη 
αύτή ψηφοφορία κράτησε έπί 15 περίπου 
ημέρες. "Οταν άνοιξαν κάποτε οί «κάλπες» 
και άρχισε ή καταμέτρησις τών προτιμή
σεων, άπό τήν αρχή ξεχώρισαν δύο 
νούμερα: τό 29 καί τό 24, πού άνήκαν 
άντιστοίχως στον "Ελληνα καί τόν Γάλλο 
τροχονόμο. Τελικά έπεκράτησε ό εκπρό
σωπος τής «Ζενταρμερύ» καί μέ διαφορά 
μιας ψήφου. ’Αλλά τ ί σημασία είχε ή μικρή 
αύτή λεπτομέρεια; Ό  Χωροφύλαξ Μαρι- 
νόπουλος είχε ήδη κατακτήσει τούς κατοί
κους τής όμορφης αύτής Σαξωνικής 
πολεως. Παντού όπου εμφανιζόταν, γινό
ταν αντικείμενο θερμών έκδηλώσεων. 
Εκατοντάδες οδηγοί καί πεζοί ζητούσαν 
να τού σφίξουν τό χέρι, καί ταύτόχρονα 
νά πάρουν ένα αύτόγραφό του. ’Ακόμη 
καί ή μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα 
« Αννόβερο Ά λγκεμάϊνε Τσάϊτουγκ» μαζί

με τα κολακευτικά της σχόλια, έδημοσίευ- 
σε_ ένα  ̂Έλληνικώτατο «Εύχαριστώ θερ
μώς», όπως ακριβώς τό έσημείωνε στά 
αυτογραφα του ο Ελλην Χωροφύλαξ. 
Καί Η διακρίσεις τού τροχονόμου μας
στό έξωτερικό συνεχίζονται---- Τέσσερα
χρόνια αργότερα, βρίσκεται στήν Όζάκα 
τής ’Ιαπωνίας, όπου έχει ανοίξει τις πύλες 
της μία ̂ φαντασμαγορική έκθεσις, γνωστή 
μέ τόν ιστορικό πιά τίτλο «EXPO ’70». 
’Εδώ βρίσκονται 400 περίπου ’Αστυνο
μικοί απο 80 Χώρες. Άνάμεσά τους 
είναι καί εκείνοι μέ τούς όποιους είχε 
διαγωνιστή στό Άννόβερο. Αύτό έχει 
ωζ αποτέλεσμα νά γίνη εύρύτατα γνω
στός. Αυτό καθώς καί τρία άκόμη χαρα

κτηριστικά δεδομένα: ή Ελληνική κατα- 
γωγή του, η τεράστια γλωσσομάθεια 
ιοΰ επικεφαλής τής Ελληνικής άποστολής 
τότε Μοιράρχου καί νϋν Ταγματάρχου 
κ. Ιωάννου Τρύπη, καθώς καί ή έξαιρε- 
τικ7) επίδοσίς του στις έπιδείξεις δεξιο
ί εχνιας δικυλιστών τροχονόμων, καί στήν 
ρύθμισι τής κυκλοφορίας. Έδώ πρέπει 
να σημειωθή ότι στήν ’Ιαπωνία ό Χωρο- 
φυλαξ Μαρίνοπουλος ετόλμησε νά κάνη 
αύτό_ πού άπέφυγαν οί Τροχονόμοι, 33 
Χωρών: νά ρυθμίση τήν κυκλοφορία σέ 
μια κεντρική διασταύρωσι τού Τόκιο. 
Με τα επιδέξια χέρια του ώδήγησε σωστά 
ένα φανταστικό όγκο πεζών καί οχημά
των στο κέντρο τής πρωτευούσης τών
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Ό Χωροφύλαξ κ. Ή λιας Μαρινόπουλος 
μαζύ μέ άλλους συναδέλφους του εις 
τήν Διεθνή Έ κθεσ ιν τής Όζάκα 
«EXPO 70».

δέκα περίπου εκατομμυρίων κατοίκων. 
Τδ εύλογο για τήν περίπτωσι βάρος τής 
μεγάλης εύθύνης, στάθηκε άνίκανο  ̂ να 
έμποδίση τον άξιο Χωροφύλακα για να 
άναλάβη τήν μεγάλη αύτή πρωτοβουλία 
καλής θελήσεως, μια καί δλες οι φάσεις 
δοκιμασίας των τροχονόμων δέν είχαν 
καμμιά βαθμολογική σημασία. "Ολα αυτά 
πού προαναφέραμε είναι μια περιληψις 
διάφορων υπηρεσιακών εκθεσεων που 
άνασύραμε άπό τό άρχεΐο. Αύτα καθώς 
καί οί έξής λεπτομέρειες: δηλαδή ότι ό 
Χωροφύλαξ Μαρινόπουλος κατάγεται άπό 
τον Πύργο τής ’Ηλείας, κατετάγη στην 
Χωροφυλακή τό ’54, υπηρετεί στην 
Τροχαία άπό τό ’55, έχει άνάστημα 1,84, 
γνωρίζει τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν, καί έ
χει παρακολουθήσει πολλά σεμινάριά τρο
χαίας. Τά όσα επακολουθούν, άντιπροσω- 
πεύουν τά κυριώτερα σημεία απο μια πρόσ
φατη συνομιλία πού είχαμε μαζί του στο 
Γραφείο τού ’Αξιωματικού υπηρεσίας τού 
Φρουραρχείου Βουλής. Έ κεΐ τον συναν
τήσαμε —ύστερα άπό προηγούμενη συνε- 
νόησι—λίγο πριν άναλάβη ύπηρεσία τρο
χονόμου στην κεντρική είσοδο τού Κοινο
βουλίου. ’Αφού μιλάμε γιά τήν Εύρωπαϊκή 
δπως τήν χαρακτηρίζει ό ίδιος έξελιξι 
τής Τροχαίας Χωροφυλακής κατά τά τε
λευταία χρόνια, τις έμπειρίες του απο τήν 
καθημερινή ύπηρεσία του καί τις άποστο- 
λές του στο εξωτερικό, συνοψίζομε την 
ολη συζήτησι μέ δύο γενικές ερωτήσεις 
καί ισάριθμες ένδιαφέρουσες άπαντήσεις 
του. Μεταφέρομε εδώ τον σχετικό διά
λογο ό όποιος έχει ως έξής :

ΤΙ σάς έχει κάνει μεγαλύτερη έν- 
τύπ ω σ ι άπό τ ις  αποστολές σας στό 
έξωτερικό ;

Κατ’ άρχήν ή άγάπη καί ό θαυμασμός 
των ξένων γιά τήν Χώρα μας. Φαντασθή- 
τε δτι άκόμη καί στην μακρυνή ’Ιαπωνία,

πολίτες καί ’Αστυνομικοί μόλις έβλεπαν 
τό Ελληνικό σήμα στήν στολή μου, μέ 
περιστοίχιζαν καί ζητούσαν αύτόγραφα 
καθώς καί πληροφορίες γιά τήν Χώρα μας. 
Έντύπωσι μού έκανε έπίσης τό γεγονός 
δτι οί ’Ιάπωνες φοιτηταί καί μαθηταί ε ί
χαν πλήρη γνώσι γιά τήν άρχαία ιστορία, 
μυθολογία, συγγραφείς, ποιητάς, κ.λ.π. 
Αύτό παρακαλώ να τό ύπογραμμισετε. 
Πρέπει να τό μάθουν δλοι για να αισθαν
θούν άκόμη μια φορά ύπερηφάνεια πού 
γεννήθηκαν σέ μια τόσο ένδοξη και γνω
στή στα πέρατα τού κόσμου Χωρά. Εν- 
τύπωσι μού προεκάλεσε έπίσης καί το γε
γονός δτι οί ξένοι οδηγοί δείχνουν απόλυτό 
σεβασμό καθώς καί κατανόησι στό έργο 
τής Τροχαίας. Τά ίδια συναισθήματα δεί
χνουν καί μεταξύ τους. ’Αρκεί να σάς ανα
φέρω τό έξής χαρακτηριστικό: στήν ’Ια
πωνία είδα οδηγούς άμέσως μετά το 
άτύχημα να κατεβαίνουν άπό τό αυτοκίνη
το καί να ζητούν συγγνώμη άπό τον συμ
πολίτη τους μέ μία ύπόκλισι. Τέλος πρέ
πει να άναφέρω δτι καί στις δύο άποστο- 
λές μου στό έξωτερικό, αίσθάνθηκα υπερή
φανος γιά τήν γλωσσομάθεια καί γενικά 
τήν εύστροφία τών επικεφαλής ’Αξιωμα
τικών τής Χωροφυλακής. Στό Άννοβερο 
έπί παραδείγματι, ό τότε Μοίραρχος κ. 
Κων]νος Πίττος, προσεφώνησε Γερμα
νούς έπισήμους στήν άρχαία! Γερμανική. 
Στήν ’Ιαπωνία ό τότε Μοίραρχος κ. ’Ιω
άννης Τρύπης έξέπληξε τούς πάντες κα
θώς μιλούσε άνετα 14 γλώσσες, μεταξύ 
τών όποιων καί τήν ’Ιαπωνική. Θυμάμαι 
δτι δλοι οί ξένοι άπό θαυμασμό καί σεβα-

Ιη|·/| war  Ilia? Marinopoulos bei uns in der 
Ri'daklion. Er isl Verkebrspolixist in Athen unci 
hoi diensll idien Befehl orbalton, dip. koni*41ich 
griechisdie Polizei wabrend der ΙΡΛ in Hannover 
/.II vertreten. Soil ['agon sloli l or am Ostovkreisel 
und lenkt dort den Verknhr.

Der Besucher -  er hal te einen Dolmelscher mil- 
gebracht -  wollle sidi gclegenllich dieses Besuches 
bei seinen hannoverschen Kollegen und bei alien 
Biirgern der Sladt  l iir die berzliche Aufnahme

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΩ5
Zu (Ioutsell: . Ilur/.lichrn Dank!"

bodanken, die er hier gefunden hal. Audi der 
VVeltbcvverb der Allgemeinen bereito ibm viel 
Frcude. sagle  er -  und das scheint einen beson- 
dm .n  Grund xu ha ben.

VVenn auch scin blitzender Helm oin paar 
u inzige  Bculcn aufweist, so bal er zweifellos zu- 
sammnn mil der dunkelgriinen Uniform doch da- 
y.u beigelragen, aus unserem griechisdien Cast, 
breilschullrig und braungebrannl. einc schmuckc

σμό στό πρόσωπό του, τον άποκαλούσαν 
πάντα ((κύριε καθηγητά». ’Αφήστε τί γ ι
νόταν όταν ό κ. Τρύπης σε διάφορες συγ
κεντρώσεις ή άπό τό ραδιόφωνό και την 
τηλεόρασι μιλούσε στήν μητρική γλώσσα 
τών ’Ιαπώνων. Οί έκ παραδόσεως εύγενι- 
κοί αύτοί άνθρωποι έδειχναν με κάθε τροπο 
τον ένθουσιασμό τους. . .

Τί έχετε νά συστήσετε στους νεώ -  
τερους συναδέλφους σας τροχονό
μους ;

'Ό τι πρέπει νά πείθουν τόν παραβάτη 
οδηγό ή πεζό δτι είναι παραβάτης. 'Υπάρ
χουν βέβαια καί οί λεγόμενοι δύστροποι. 
Προσωπικά πιστεύω δτι είναι ελάχιστοι.

τού Άννοβέρου.

Eischeinung in unserem SlraBenbild xu madien.
M eh re. re hiibscho ..Frauleins '1 nfimlich. so sagle 
cr. ballon sich von ibm Aulogramme geholt und 
inm bei diescr Gelogeniieil Schokoladc und Ka
ra me! Inn zugesleckt. mchl ohne einen verstoldo- 
ncn Blick auf das Nummernschildchen an seiner 
Brust geworfen xu haben.

..Sind Ihre Anwcisungen bisher befolgl war
den?·* fragten vvir den Polizisten. der in seiner 
Freizcil bisher die Tcchnische Hochsdiule besuchl 
bal. in Horrenhausen war, das VW-Wcrk in Slok- 
ken kennt und noch weit mehr seben will. ..In 
achl Fallen nein“ , laulete seine prazise Antworl.
F.in Aulofabrer babe sidi mit seinem Milfabrer 
unlerhallen und ihn ..vollig ubersehen *. Weileren 
fi.inf Kraftfahrern sei zwar abnlidies nadrzusa- 
gen, sie ballon aber soforl angehalten und sidi 
bei ihm enlschuldigt. nachdem der schrille Piiif 
an ihr Obr gedrungen war. ..Na ja. und dar.11 
zvvei FuBganger*1. beschloB unser Gas! seinen 
Berichl. ..die haben es wobl etwas eilig gehabt. 
AuBcrdem regnele es.“

Das klang beinabe vvie nine Entschuldigung. 
Sein llrteil:  ..In Hannover fabrt man vorsidilig 
und achtel auf die Zeichen der Polizislen.“ odo

’Απόσπασμα Γερμανικής έφημερίδος τοϋ 
Άννοβέρου τής 1-9-1966 μέ έγκωμιαστι- 
κά σχόλια διά τόν Χωρ]κα κ. Ή λίαν 
Μαρινόπουλον.

"Οπως όμως καί άν έχη τό πράγμα, έμεΐς 
πρέπει νά έξαντλοϋμε πάντα δλα τά μέσα, 
προκειμένου νά συνειδητοποιήσουν οί φί
λοι μας οδηγοί καί πεζοί οτι είναι προτι
μότερο νά άσχοληθή μαζί τους ή Τρο
χαία γιά μία παράβασι, παρά γιά ένα άτύ-
χημα· , , ,Ούδεμια αντιρρησις. Αλλωστε τι θα 
μπορούσαμε νά προσθέσωμε έμεΐς όταν 
όλα αύτά είναι συμπεράσματα μιας πείρας 
20 ετών; Καί τί πείρας μάλιστα. . .

H eim lich  S ch o k o lad e  z u g e s te c k t
Polizist aus Griechenland plauderte iiber Erlebnisse in Hannover
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ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΟΝ
ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ Ν  ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

MINI ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΛΛΑ .. 
ΜΑΞΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

0 '  Α στυνομικός Φοέντ Ρόμπερς, 
που υπηρετε ί στην  ’Α στυνομία της 
πολ ιτε ίας τον Μ ισ ισ ιπ ή  τής Ά με-  
ρικής, ε ίνα ι ό κοντότερος αστυνο
μ ικός  τοϋ κοσμου με συνολικό  
ύψος 1 μέτρο κα ι 27 εκατοστά ,

σύμφωνα με την τελευτα ία  του 
άναστημομέτρησ ι. 'Ο λαμπρός, λο ι
πόν, Ρ όμπεος που διαθέτει « ά σ τυ - 
νομ ικό»  δαιμόνιο κα ι τάλαντο απα 
ράμ ιλλο, πολύ μεγαλύτερο κ α ι υψη
λότερο άπ αυτό πού διαθέτουν 
οι περ ισσότερο ι πανύψηλοι συνά
δελφοι τον στάθηκε κυρ ιολεκτικά  
σ τ ο ----ύψος του μέ μ ια  αξιοθαύ
μ α σ τη  επ ιτυχ ία  στον τομέα τής 
διώ ξεως των ναρκω τικών. Σ υγκε
κριμένα ό . . . . λ ιλ ιπούτε ιος Φοέντ κα - 
τάφερε, υστέρα από συνεχείς κα ι 
άοκνες προσπάθειες, να έντοπ ίση  
μεγαλιη σπείρα  λαθρεμπόρων ναρ- 
κω τικώ ν κα ι νά άποκαλάψη τούς 
πρω τα ίτ ιους τοϋ  αργόν θανάτου, 
πού είχαν στη  κατοχή  τους 8 κ ιλά  
κοκα ΐνης, 2 1 J2  κ ιλά  ήριοίνης 
κα ί μ εγάλη  ποσό τη τα  μαριχουάνας, 
ή συνολ ική αξία  τών οποίων φθάνει 
τα  3.450.000 δολλάρια, πού μ ε τα 
φραζόμενα σε ελληνικές δραχμές 
υπερβαίνουν τά  εκατόν τέσσερα εκα
τομμύρ ια . Να, λοιπόν, μ ια  κα ινούρ
για  ̂ μορφή δυναμ ικόν αστυνομ ικού, 
πού ξεπερνά κατά  πολύ τά  παλα ιά  
πρότυπα  τών πανύψηλιων κα ί γ ιγ α 
ν τ ό σ ω μ ο ι αστυνομ ικώ ν, τούς όπο ι
ους ή κοινω νία θεωρούσε μέχρι 
σήμερα περ ισσότερο Ισχυρούς καί 
αποδοτικούς. Η  λαμπρή  επ ιτυχ ία , 
όμως, τοϋ  υπερβολακά μ ικρού  «τό 
δέμας» Φρέντ κατέπληξε οχ ι μόνον

τούς προϊσταμένους, άλλά κα ί τούς 
πανύψηλους συναδέλφους του, γ ιά  
τους οποίους μ ά λ ισ τα  ή άμερικανική  
’Α στυνομία δείχνει ιδ ια ίτερη  π ροτ ί- 
μ η σ ι κα ι ευα ισθησία . 'Ο δραστήριος 
κα ί άκατάβλητος αυτός άνθρωπος 
καταφερε να οργάνωση ένα τέλειο 
δ ίκτυο πληροφοριών στη  περιφέ- 
ρειά του, ώστε σε κάθε σ τ ιγμ ή  
ήταν ενήμερος δλοον τών υπόπτω ν  
κινήσεων τών κακοποιώ ν κα ί τοίν 
συνδεομένων μ ’ αυτούς κατοίκω ν  
τής περιοχής. Ή ταν, τέλος, τό 
ίνδαλμα κα ι το καύχημα αστυνο
μ ικ ού  κα ί ανθρώπου σ’ όλόκλ,ηρη 
την περιφέρεια, δπου κυρ ιολεκτικά  
τον λάτρευαν, ή <5ε γνώ μη του ε ίσα - 
κούγοταν πάντοτε άπ ’ δλαυς μέ  
ιδ ια ίτερη  προσοχή κα ί ενδιαφέρον, 
πράγμα  πού τον διευκόλυνε απύλω
τα  στή  δουλειά του. Γ ιά την τελευ
τα ία  του μ ά λ ισ τα  επ ιτυχ ία  έτιμήθη  
με τό ανώτατο υπηρεσ ιακό π αράση 
μο , μέ τό όποιο  λ ίγ ο ι αστυνομ ικο ί 
σ ολόκληρη τήν ’Α μερική έχουν 
τ ιμηθή . Τον θαυμάζομε κα ί τον 
συγχα ίρομε γ ιά  τ ις επ ιτυχ ίες του 
κα ί τοϋ  εύχόμεθα πάντοτε νά π ετυ - 
χαίνη «Δ ιάνα» τούς στόχους του , 
φέρνοντας τά καλύτερα δυνατά άπο- 
τελιέσματα κι άς ε ίνα ι ό . .. . μ ίν ι 
στην έμφάνισ ι αστυνομ ικός, άλλ,ά 
στην π ραγμα τ ικ ό τη τα  . . . .  σούπερ 
μ ά ξ υ !

ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΧΑΡΙΝ ...  
ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

r Η κοινοβ ιακή ζωή τέϋν κρα του 
μένων στ ις  άνοιχτές αγροτικές Φυ
λακές^ ’Ά σουελ τής  ’Α γγλίας έχει 
πολλια π λεονεκτήματα , άλλά π αράλ
ληλα έχει κα ί πολλά με ιονεκτήματα . 
Το ότι βέβα ια  ο ϊ φυλακ ισμένοι δέν 
ε ίνα ι «μονήρεις» , σέ ιδ ια ίτερα  κελ- 
λιΐά ύπο αυστηρή  έπ ιτήρησ ι, τούς 
άπαλύνει κάπως τά  καταθλ ιπ τ ικά  
συνα ισθήματα  τής μοναξιάς, άλλα 
κα ι ο ι δυσκολιίες πού παρουσ ιάζον
τα ι άπό τήν κοινή συμβ ίω σ ι δέν 
ε ίνα ι λιγώ τερες. ’Ιδ ια ίτερα  μάλαστα  
δταν συμβή  ό φυλακισμένος νά έχη 
ένα ώρισμένο «κουσούρ ι» , ή όποιο - 
δήποτε συγκεκριμένο ελάττω μα , τό -
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τε γ ίνετα ι ό στόχος των συγκρατου- 
μένων του, που τον κάνουν τη ζωή 
τον τρομερά δύσκολη, άν μή  αφό
ρητη, με έμπαιγμούς κ α ι----γ ιον -
χα ίσματα . Γ ια να αποφυγή, λοιπόν, 
δλη αυτή τη θλιβερή κατάστασ ι 
ό φυλακισμένος ’Έντουαρντ Π.,
που ροχάλ ιζε__ ηχηρότατα  μέσα
στο κελλ'ι κα ι προκαλοΰσε την 
άγανάκτ η σ ι των συγ κρατουμένων 
τον, άπεφάσισε νά δραπέτευση, γ ια  
να σωθή από τήν κο ινή . . .  .καζούρα  
που τοϋ γινόταν καθημερινώς.'Ύστε- 
ρα από απηνή καταδ ίω ξι τής ’Αστυ
νομίας συνελήφθη κα ι μετεφέρθη 
στις κλειστές και αυστηρά περιω - 
ρισμένες φυλακές τοϋ Μ ίντλεσσεξ, 
άλλά κα ι εκε ί ή τύχη του δέν ήταν 
καλύτερη. Συγκεκριμένα ή διεύθυγ-

σις των Φυλακών δέν έφρόντισε νά 
άποφευχθή νέα δημ ιουργία  ζη τη 
μάτων άπό τ ό . .. ,άνοικονόμητο ρο
χαλητό τοϋ ’Έντουαρντ κα ι τον 
τοποθέτησε πάλι μέσα σέ θάλαμο 
στον όποιο δ ιαταράσσει ήδη τον 
ύπνο 26 συγ κρατουμένων τον. Τέλος 
ή παραπομπή του στο δ ικαστήριο  
γ ιά  τήν άπόδρασι είχε σαν αποτέ
λεσμα νά προσθέση άλλους 18 μήνες 
φνλακίσεως στήν ποινή των τριών 
έτέόν που έξέτιε. Κ ατά  τήν δίκη  
του υποστήρ ιξε μέ επιμονή καί 
ισχυρή επ ιχειρηματολογία , δτι δέν 
έδραπέτενσε γ ιά  νά άποκτήση  άπλώς 
τήν ελευθερία του, άλλά γ ιά  νά 
άπαλλάξη τούς σνγκρατουμένους του 
άπό τό φοβερό ροχαλητό, πού είχε 
προκαλέσει τήν άγανάκτησ ι δλων

τους. Ά τυχώ ς γ ι αυτόν τό δ ικα 
στήριο δέν έλαβε ύπ ’ δψει του τ ά . . . .  
πυροτεχνήματα—επ ιχε ιρήματα τής 
άπολογίας τον, γ ιά  τούς λόγους 
κα ί τά κ ίνητρα τής άποδράσεως, 
άλλ’ ούτε κα ί τήν θερμή κα ί «ντο- 
κουμενταρισμένη» άγόρενσι τοϋ συν
ηγόρου τον, πού ίσχυρίσθη δτι ό 
πελάτης του κατέληξε στήν άπόφασι 
νά άποδράση, αν κα ί δέν τό ήθελε, 
προς χάριν των συγκρατθυμένων του 
κα ί γ ιά  νά τούς άπαλλάξη άπό τό 
οχληρό ροχαλητό τον. Νά, λοιπόν, 
μ ιά . .. .καινοφανής θεωρία «καλύψε- 
ως κα ί δ ικα ιολογήσεω ς» άξιοποίνων 
πράξεων, πού γίνοντα ι χάριν τ ο ϋ . . . .  
κοινοϋ συμφ έροντος!..

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ «ΠΡΩΗΝ...»

Γιά τον κόσμο ολόκληρο τό 
χρήμα έχει δυνατή μαγε ία  καί 
άκατανίκητη έλξι, ώστε γ ιά  τήν 
άπόκτησ ί του νά άγω νίζω νται ό
λοι οί άνθρωποι καί νά έπ ι- 
στρατεύωνται δλων τών τάξεων 
καί κατηγοριών τά διάφορα μέσα. 
Τις γνώσεις τους, λοιπόν, καί τις 
εμπειρίες τους επ ιστράτευσαν ό πρώ 
ην άστννομ,ικός Χιούζ κα ί ό πρώην 
πυροσβέστης Ντέρεκ, πού ατό π α 
ρελθόν υπηρετούσαν στο άεροδρό- 
μιο  τοϋ ’Έ σσεξ τής ’Α γγλίας, γ ιά  
νά ληστεύσουν τήν τράπεζα τής 
έδρας. Ή  ληστεία  σκηνοθετήθηκε 
μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά φανή δτι 
έγινε άπό Ιρλανδούς άντάρτες. Σ υγ 
κεκριμένα οί δύο φίλοι καί παλα ιο ί 
συνάδελφοι φόρεσαν πολεμ ική «φόρ
μα»  τών άνταρτών τοϋ Ι.Ρ.Α. 
κα ί κάλυψαν τά πρόσωπά τους 
μέ μαύρα μεταξω τά μαντήλ ια , ώστε 
νά μήν άναγνωρίζωνται. Σ τή συνέ
χεια μπήκαν στή Τράπεζα άπό 
σωλήνα έξαερισμοϋ τοϋ κτιρ ίου καί 
ζήτησαν άπό τούς υπαλλήλους νά 
τούς παραδώσουν τά λεφτά τοϋ 
Ταμείου, γ ια τ ί τά  προώριζαν υπέρ 
τών σκοπών τής ’Ιρλανδικής έπανα- 
στάσεως. Γ ιά νά τούς εκφοβίσουν, 
μάλ ιστα , έδειξαν δακτυλογραφημέ
νο σημείω μα πού έγραφε δτι έξω 
άπό τήν Τράπεζα υπήρχαν κα ί αλ
ί,οι άνδρες τοϋ επαναστατικού στρα 
τού πού φρουρούσαν τον χώρο. 
Σ ’ δλη τήν διάρκεια τής ληστείας 
ό Σμίθ μ ιλούσε μέ ιρλανδική προ
φορά σέ ραδιοπομπό, προσποιού
μενος δτι εύρίσκετο σέ επαφή μέ

τούς συντρόφους του, στήν πραγμα 
τ ικότητα  δμως ό ραδιοπομπός είχε 
μ ιά  μαγνητοτα ιν ία  μέ ίραλανδικές 
φωνές, ο ί όποιες άπαντοϋσαν στ ις  
άνακοινώσεις του. Τό καταπλη 
κτικό ε ίνα ι δτι μ ετά  τήν άναχώρησι 
τών ληστών οί υπάλληλο ι σήμαναν 
συναγερμό κα ί ειδοποίησαν τήν αστυ 
νομ ική υπηρεσία  τού άεροδρομίου, 
μέ τήν δύναμι τής όποιας έφθασε 
μ α ζ ί καί ό Σμίθ, πού βρισκόταν  
εκείνη τήν σ τ ιγ μ ή . . . .  δήθεν τυχαίως 
στήν ’Α στυνομία γ ιά  τυπ ική  έπ ί- 
σκεψι τών παλαιών συναδέλφων του. 
Σ ’ δλη μάλ ιστα  τήν διάρκεια τής 
έρευνας έδειξε αξιέπα ινη δραστη 
ρ ιότητα  γ ιά  τήν άνακάλυψι τ ώ ν . . . .

λη σ τώ ν ! Έν τούτοις, υστέρα άπό 
λίγο χρονικό δ ιάστημα , προδόθηκαν 
μόνοι τους, γ ια τ ί δέν μπόρεσαν 
νά αποκρέψουν τον πλούτο τους.
’Ενώ προηγουμένως αντιμετώ πιζαν  
δεινά ο ικονομικά προβλήματα , μετά  
τήν ληστεία  δχι μόνον έξώφλησαν 
τά χρέη τους, άλλ’ άγόρασαν αυτο 
κ ίνητα, τροχόσπ ιτα , άκόμη κ α ί . . . .  
θαλαμηγούς, μέ άποτέλεσμα νά κ ι
νήσουν τ ις υποψίες τής ’Α στυνομίας, 
ή όποια δέν άργησε νά βρή τήν άκρη 
καθώς κα ί τήν προέλευσι τών χρη
μάτω ν. . . .

Ό  Θεός, βλέπετε, άγαπά  τον 
κλέφτη, άλλ’ ά γαπά  καί τον νο ικο
κύρη.
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η

έ π ί θ ε ώ ρ η σ ι

1 6 £ί Α Λ Ι Κ Ο Σ
Α Ν Ω Μ Α Λ Ο Σ
Δ Ρ Ο Μ Ο Σ

« .. .Μία διοργάνωσις καλύτερη από 
κάθε άλλη π ερ ίπ τω σ η ...»

Αύτό είναι τό τελικό συμπέρασμα όλων 
των φίλων τοΰ στίβου, οί όποιοι παρακο
λούθησαν στις 20 ’Απριλίου ένα σπου
δαίο αθλητικό γεγονός μέ μεγάλη—έν- 
θουσιώδη θά μπορούσαμε νά πούμε—άπή- 
χησι. Πρόκειται γιά τόν έφετεινό, 16ο 
κατά σειράν, Λαϊκό ανώμαλο δρόμο έπί 
άποστάσεως 4.000 μ. πού ώργάνωσε μέ 
απόλυτη έπιτυχία ή μεγάλης κυκλοφορίας 
έφημερίδα « ’Αθλητική Ήχώ». "Ενας με
γάλος όγκος άπό 902 ανεξάρτητους άθλη- 
τάς άπό όλα τά διαμερίσματα τής Χώρας, 
έδωσε ένα έντυπωσιακό «παρών»1 στό με
γάλο καί αξιέπαινο άπόκάθε πλευρά αθλη
τικό αύτό προσκλητήριο. "Ενας αληθινός 
χείμαρρος άπό νέους πού ξεχύθηκε 
ορμητικός άπό τό καλλιμάρμαρο Πανα
θηναϊκό στάδιο καί πλημμύρισε τούς 
γειτονικούς δρόμους, δημιουργώντας ένα 
σπάνιο άθλητικό θέαμα γιά τήν Χώρα μας. 
’Από τούς 902 άθλητάς πού έφυγαν άπό 
τήν αφετηρία, έτερμάτισαν οί 811. Πρώ
τος καί άνάμεσα άπό μιά θύελλα χειρο
κροτημάτων έκοψε τό νήμα ό Ευάγγελος 
Κολοσούλης, μαθητής τής ΣΤ' τάξεως τού 
Γυμνασίου Φαναριού -Καρδίτσης, μέ χρό
νο 12'.39".6. Μέσα στήν ίδια άποθέωσι

Ή  όμάς των Δοκίμων 'Υπαξ]κών ή 
όποια έλαβε μέρος εϊς τούς άγώνας.

'Ο Δόκ. Ένω]ρχης Άθανασιάδης τερ
ματίζει δεύτερος εις τό Παναθηναϊκόν 
Στάδιον.

έτερμάτισαν ό δεύτερος νικητής Δόκιμος 
Ένοτμοτάρχης Ά ντ. Άθανασιάδης (13Ί". 
4), ό Στρατιώτης Παν. Γιατζίδης (13'. 10". 
4), καθώς καί όλοι οί άμέσως έπόμενοι 
στήν σειρά τερματισμού. Άπό τούς άλ
λους δρομείς τής Χωροφυλακής, σημαν
τικές θέσεις κατέλαβαν οί Χρ. Κούτσε- 
λας (8ος), Κων. Θεοχάρης (14ος), καί 
Σπ. Φωτόπουλος (20ός). "Ετσι γιά ένα 
άκόμη χρόνο, ή Σχολή Χωροφυλακής 
Αθηνών έξασφάλισε τήν πρωτοπορία 
στήν μεγάλη αύτή άθλητική διοργάνωσι. 
Α ξίζει λοιπόν ένας μεγάλος έπαινος 
στούς άθλητάς της, καθώς καί σέ όλους 
εκείνους οί όποιοι έβοήθησαν γιά νά 
διατηρηθή ή ώραία παράδοσις. Πρόχει
ρα αύτή τή στιγμή έχομε τά ονόματα 
τών κ.κ. Έλευθεριάδη (Ανθυπομοιράρ
χου) καί Άποστολοπούλου (προπονητού 
Χωροφύλακος). Οί τελευταίοι άσφαλώς 
καί θά είχαν λίγες προϋποθέσεις επιτυχίας 
άν προηγουμένως δέν είχαν έξασφαλίσει 
τήν πολύτιμη συμπαράστασι τών άνω- 
τέρων τους.

Σ Κ Ο Π Ο Β Ο Λ Η

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο ν

πρωτάθλημα  

στ αθερού  στόχου
Μέ τήν άψογη διοργάνωσι τής ΣΚ.Ο.Ε. 

έγιναν στό ’Εθνικό Σκοπευτήριο Υ μητ
τού μεταξύ 12—19 Απριλίου, οί Πανελ
λήνιοι σκοπευτικοί άγώνες σταθερού 
στόχου. Στούς άγώνες αύτούς έλαβαν 
μέρος οί ομάδες τής Χωροφυλακής, 
Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενικού Σώμα
τος, Π.Σ.Ε., Δ.Ε.Η., Π.Α.Ο., Ε.Σ.Κ.Ο.Θ 
καί Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Τό κύριο χαρακτηριστικό 
τους ήταν ή όργανωτική έπιτυχία, ή 
άθρόα συμμετοχή σκοπευτών, ή πλήρης 
σχεδόν έπικράτησις τής Αστυνομίας 
Πόλεων, καί ή άρκετά καλή έμφάνισις 
τού Λιμενικού Σώματος, πού πήρε τήν 
δεύτερη θέση στήν γενική βαθμολογία. 
Πρώτες άτομικές νίκες έσημείωσαν οί 
Σκαραφίγκας (Α.Π.) τυφ. 22 πρηνηδόν 
60 β. (590)600), , Κατσούρας (Π.Σ.Ε.) 
τυφ. 22 όρθίως 40 β. (357)400), Ζουρέλης 
(Λ.Σ.) τυφ. 22 γονυπετώς 40(3. (380]400), 
Τραγουδάρας (Α.Π.) τυφ. 22 3X40 (1.121] 
1.200), Σιώμος (Α.Π.) έλεύθερον πιστό- 
λιον κατ’ άνδρεικέλων (583]600), Ζουρέ
λης (Λ.Σ.) τυφ. 22 STANDARD 3X20 
(558]600), Βασιλόπουλος (Α.Π.) έλεύθερον 
θέρον πιστόλιον 50 μ. (543]600), καί 
Παπαχρήστου (Α.Π.) περίστροφον 0,38 
(574)600). Στις έπί μέρους όμαδικές κατα
τάξεις, όλες τις πρώτες θέσεις κατέλαβε 
ή Αστυνομία Πόλεων. Άπό πλευράς 
Χωροφυλακής δέν σημειώθηκαν σπου
δαία άποτελέσματα. ’Εξαίρεσι — μέχρι 
ένός σημείου—άπετέλεσαν οί πρωτα- 
θληταί Μοίραρχος Κοτρώνης (2ος έλεύθ. 
πιστ. 50μ.) καί Χωροφύλαξ Ήλιάδης 
(3ος στήν καραμπίνα STANDARD 
3X20). Οί τελευταίοι μέ λίγη καλύτερη 
τύχη θά μπορούσαν νά σημειώσουν 
σημαντικώτερες έπιδόσεις. Τό ίδιο ισχύει 
καί γιά τούς 'Υπομοίραρχον Άσπρούδην, 
Ανθυπομοίραρχον Γαλατιανόν, 'Υπενω
μοτάρχην Ρούσσην, καί Χωροφύλακες 
Βασιλειάδην, Ζέρβαν, Δημούλαν. Χα- 
τζηπλήν καί Τσέλλου, πού έβοήθησαν 
όμως νά καταλάβη ή ομάδα μας τρεις 
δεύτερες καί ίσάρριθμες τρίτες έπί μέρους 
όμαδικές θέσεις, καί συγχρόνως νά πλασ- 
σαρισθή στήν τρίτη θέσι τής γενικής 
κατατάξεως. Γιά τήν ιστορία άναφέρομε 
ότι στήν περισυνή άντίστοιχη διοργάνωσι 
ή ομάδα τής Χωροφυλακής είχε καταταγή 
δεύτερη καί μέ πολύ μεγάλη διαφορά 
βαθμών άπό τήν έφετεινή της έπίδοσι.
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ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Ή 'Ελλάς διεκρίθη 

εις τό «κύπελλον 

Ά  νοίξεως»

Μέ συμμετοχή 15 Χωρών έγιναν στήν 
Γαλλία μεταξύ 22—30 Μαρτίου ένδιαφέ- 
ρουσες συναντήσεις βόλλεϋ, στά πλαί
σια τού καθιερωμένου «Κυπέλλου Άνοί- 
ξεως» Δυτικών Χωρών. Ή  Χώρα μας 
άγωνίσθηκε στον Β' Όμιλο μέ Αντιπά
λους τήν Αύστρία, Σουηδία, καί ’Ιταλία. 
Τις δύο πρώτες ένίκησε άντιστοίχως μέ 
3—0 καί 3—1, ένώ άπό τήν ’Ιταλία έχασε 
μέ 0—3. "Υστερα άπό τά Αποτελέσματα 
αύτά, πέρασε στον έπόμενο Όμιλο γιά 
τήν διεκδίκησι μιας θέσεως μεταξύ 5ης 
καί 8ης. Τελικά, Αφού ένίκησε τήν Τουρ
κία μέ 3—1, καί έχασε άπό τήν Ισπανία 
μέ 2—3, κατέλαβε τήν 6η θέσι στήν Εύ- 
ρώπη. ’Αξίζει νά σημειωθή ότι ή έμφά- 
νισις αυτή τής ’Εθνικής μας, Αποτελεί 
σταθμό στήν ιστορία του Ελληνικού

Ό Χωρ]λαξ Άργυρόπουλος ό όποιος 
διηύθυνε μέ έπιτυχίαν πολλούς Αγώνας.

βόλλεϋ. Επίσης ότι τήν Ελληνική ομάδα 
συνώδευε ό Διεθνής διαιτητής τού βόλ
λεϋ Χωροφύλαξ κ. Παν. Άργυρόπουλος, 
6 όποιος Αφού διηύθυνε μέ έπιτυχία τρεις 
Αγώνες Ανεδείχθη ό πρώτος διαιτητής 
τού μεγάλου αυτού τουρνουά. Συγκεκρι
μένα ό κ. Άργυρόπουλος διηύθυνε τούς 
τελικούς Αγώνες Ιταλίας—Βελγίου, Γαλ
λίας—Βελγίου, καί Ιταλίας—Γαλλίας. 
Μέ τά χρώματα τής ’Εθνικής μας άγω- 
νίσθηκαν καί οί Χωροφύλακες Γεωργαν- 
τής—πρώτος παίκτης—Πολύζος καί Κο- 
λιόπουλος. Μέ τήν εύκαιρία τού «Κυ
πέλλου Άνοίξεως» έγιναν καί οί προ
κριματικοί Αγώνες γιά τό Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα πού θά γίνη τόν έρχόμενο 
’Οκτώβριο στό Βελιγράδι. Ή δμάδα μας 
Απεκλείσθη Αφού προηγουμένως έχασε 
άπό τό ’Ισραήλ μέ 2—3, καί τήν Γαλλία 
μέ 1—3.

Πέντε μετάλλια

Ε Λ Λ Α Σ  : Τρίτη Θέσις

Πρώτη άξιόλογη έμφάνισι

Τριανταπέντε χρόνια συμπληρώνον
ται έφέτος άπό τήν έπίσημη «πρώτη» τού 
Βαλκανικού πρωταθλήματος Ανωμάλου 
δρόμου. Ενός ιστορικού θεσμού ό όποιος 
ξεκίνησε μέ αισιόδοξες προοπτικές τό 
1940 στήν Κωνστανιινού.τολι, διεκόπη 
άπό τόν έπόμενο κιόλας χρόνο, καί Ανα
βίωσε ύστερα Από μιά 15ετία στά Σκό
πια. Τό πρώτο όμως Αποφασιστικό βήμα 
γιά τήν βελτίωσι τού θεσμού έγινε τό 
1959 στό Βελιγράδι, όπου στό μοναδικό 
μέχρι τότε Αγώνισμα τών 10.000 μ. 
Ανδρών, προσετέθη ταν τά 2.000 μ. γυ
ναικών. Στήν έπομένη ΙΟετία καθιρεώθη- 
σαν τά 4.000 μ. έφήβων, 6.000 μ. νέων, 
καί 1.000 μ. νεανίδων. Παρά τις Αλεπάλ
ληλες αύτές προσθήκες Αγωνισμάτων, 
ή Χώρα μας δέν είχε βρή ποτέ τήν ευκαι
ρία νά σημειώση Αξιόλογα Αποτελέσμα
τα. Αρκεί νά σημειωθή ότι μέχρι καί 
τήν περισυνή διοργάνωτι, οί "Ελληνες 
Αθληταί είχαν κατακτήσει μόνο τρία 
μετάλλια. Αύτοί ήταν οί Μαυραπόστο- 
λος τό 1940 (10.000 μ. —άργυρό), Γλέζος 
τό 1959 (10.000 μ. —χρυσό), καί Χωρο
φύλαξ Γεωργατσέλος τό 1972 (4.000 μ.

έφήβων -χάλκινο). Ά λλοι τέσσερις άθλη- 
ταί μας κατώρθωσαν κατά καιρούς 
νά πλασσαρισθοϋν στήν έξάδα τών νικη
τών. Αύτοί ήταν οί Παπαβασιλείου (5ος 
καί 6ος), Κοντοσώρος (6ος), Ζαχαρόπου- 
λος (4ος καί 5ος) καί Χειμωνής (4ος). 
"Ολα όμως αύτά συνέβαιναν μέχρι καί 
τήν περισυνή Αντίστοιχη διοργάνωσι. 
’Εφέτος οί Αθληταί μας έπέτυχαν ό,τι 
μέχρι χθές φαινόταν άπό ακατόρθωτο 
μέχρι δύσκολο. Συγκεκριμένα κατέκτη- 
σαν πέντε μετάλλια: Δύο χάλκινα στούς 
ομαδικούς (ανδρες—έφηβοι), καί άπό 
ένα χρυσό, άργυρό καί χάλκινο, στήν Ατο
μική κατάταξι. Τό χρυσό κατέκτησε στήν 
κατηγορία 4.000 μ. έφήβων ό Σακαλής 
μέ χρόνο 12'. 17", τό άργυρό ό Χωροφύ
λαξ Κούρτης (6.000 μ. νέων) μέ χρό
νο 18'. 34", καί τό χάλκινο ό Γκαρδια- 
κός (4.000 μ. έφήβων) μέ χρόνο 12'.22". 
Ό Χωροφύλαξ Κούσης στά 10.000 μ. 
Ανδρών έτερμάτισε 5ος μέ 3Γ.46". 
Τέλος στήν ομαδική βαθμολογία ή 
Χώρα μας κατετάγη 3η μετά τήν Ρουμανία 
καί Γιουγκοσλαβία, καί πριν άπό τήν 
Βουλγαρία καί Τουρκία.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

7 5 »
Όπως κάθε χρόνο, έτσι καί έφέτος, 

έγινε μέ τήν καθιερωμένη λαμπρότη
τα στήν Αθήνα καί τις μεγάλες ’Επαρχια
κές πόλεις, ό έορτασμός τής « ’Ολυ
μπιακής ημέρας». Ενός θεσμού μέ Διε
θνή άπήχησι, ό όποιος καθιερώθη έπίση- 
μα πριν άπό 9 χρόνια, ύστερα Από πρωτο
βουλία τής ’Επιτροπής ’Ολυμπιακών 
Αγώνων. ’Επίκεντρο τών έορταστικών 
έκδηλώσεων ήταν καί έφέτος τό καλλι
μάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο, όπου 
συγκεντρώθηκαν χιλιάδες φίλοι τού στί
βου γιά νά παρακολουθήσουν τό Αγωνι
στικό πρόγραμμα τής ήμέρας, καί ιδιαί
τερα τόν τερματισμό τού 12ου Διεθνούς 
Μαραθωνίου δρόμου στήν κλασσική δια
δρομή του. Κάτω άπό ένα λαμπρό Ανοιξιά
τικο ούρανό, άπό τόν χώρο τού τύμβου τών 
Μαραθωνομάχων, ξεκίνησαν 97 συνολικά 
"Ελληνες καί ξένοι δρομείς, Από τούς 
όποιους έτερμάτισαν οί 70. Πρώτος νικη
τής Ανεδείχθη ό Ρώσος Αάπτεφ μέ χρόνο 
2 ώρες 25’.27". Έπίδοσις, ή όποια Απολεί
πεται αισθητά άπό τό ρεκόρ τής δια
δρομής πού κατέχει άπό τό 1969 ό Ά γ 
γλος Μπίλλυ Άντκοξ μέ 2 ώρες 1 Υ .Τ ’,2. 
Στις ύπόλοιπες θέσεις τής δεκάδας

έτερμάτισαν κατά σειράν οί Τσέκερς 
(Ούγγαρία), Ζίγκλερ (Η.Π.Α.), Μακρίδης 
(Ελλάς), Σμόγιαβιτς (Γιουγκοσλαβία), 
Άργυρόπουλος (Ελλάς), Άνταμς (Μ. 
Βρεττανία), Μήτσικας (Ελλάς), Μισράκε 
(Ισραήλ), καί Μόνος (Ελλάς). Ό πρω
ταθλητής 'Ελλάδος Χωροφύλαξ Ε. Βαγια- 
νός έτερμάτισε 13ος. Άπό πλευράς Χωρο
φυλακής έλαβαν έπίσης μέρος καί οί Δόκι
μοι Ένωμοτάρχαι Βούλγαρης (40ός) καί 
Μαλλιαχόβας (41ος). Καί δύο εύχάριστες 
έκπλήξεις άπό τούς έφετεινούς αγώνες 
τής « ’Ολυμπιακής ήμέρας».: Ό Λουκάς 
κατέρριψε τό Πανελλήνιο ρεκόρ στήν 
σφαιροβολία μέ τήν διεθνούς έπιπέδου 
έπίδοσι 19.84 μ., ένώ ό Χωροφύλαξ Πα- 
τρώνης έκανε ένα νέο έντυπωσιακό αλμα, 
αύτή τή φορά στό μήκος (!). Ό ταλαντού
χος Αθλητής μας έπήδησε 7.13 μ. καί 
φυσικά κατέπληξε τούς πάντες. Όταν 
αύτό συμβαίνη σέ μιά έποχή πού έτοιμάζε- 
ται νά σπάση τό φράγμα τών 2.20 μ. στό 
ύψος, Ασφαλώς είναι νά προβληματίζε
ται καί ό ίδιος αν θά πρέπει ή όχι νά 
Ασχοληθή σοβαρά καί μέ τό μήκος. 'Υπο
θετικά θά μπορούσαμε νά συμπεράνωμε 
ότι ό Χωροφύλαξ Πατρώνης δέν θά πρέπει 
νά σκοπεύη μέ Αξιώσεις έπιτυχίας σέ 
δύο διαφορετικά Αθλητικά ταμπλώ. ’Εκτός 
πλέον αν οί δυνατότητές του καί κυρίως 
ό διαθέσιμος χρόνος τού τό έπιτρέπει 
οπότε δέν Απομένει παρά νά συναντήσου
με στό πρόσωπό του τόν Αθλητή—φαινό
μενο. Όψόμεθα λοιπόν........
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ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ . . .  ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ

Από πολν νωρίς ε ίχε άρχ ίσε ι την εγκληματ ική  του 
δραστηρ ιότητα  ο άνεργος κα ι άγαμος Γ. Π. κα ι στα  
τρ ιάντα  - τρ ία  τον χρόνια ε ίχε δ ιαπράξε ι τόσες πολ- 
λες αξιόποινες πράξεις που ό αριθμός τους θά πρέ- 
πεί αναμφ ισβήτητα  να άποτελή τό ρεκόρ τής τελευ
τα ία ς  δετιας. Ο πολωωνυμος, λωιπόν, αυτός απατεώ 
νας με την πλ.ούσια δράσι κα ι τά πολώ περίεργα ψευδώ
νυμα κα ί παρώνυμα είχε έξαπολώσει. . . σαρω τική  έπ ί- 
θεσι ενάντιον 3ό πόλεων τής Κ εντρικής καί Βορείου 
Ελλάδος με συνολικό άπολωγισμό 50 περ ίπου αδ ι

κημάτω ν, από τά  όπο ια  συναπεκόμ ισε τό σεβαστό π ο - 
σον των 230.000 δραχμών. 'Ο πολυμήχανος άπατεώ - 
νας ε ίχε ενο ικ ιάσε ι Ενα αυτοκ ίνητο από γραφ είο  των 
Αθηνών κα ι μ ’ αυτό γύρ ιζε - ή  σω στότερα άλιώνιζε- 

τήν περ ισσότερη  'Ελλάδα, επ ισκεπτόμένος κα ί εμφα
νιζόμενος άλλ.οτε ώς εργολάβος δημοσίω ν έργων κα ί 
άλλοτε ώς ανώτερος υπάλληλος τής Δ. Ε. Η., ώς 
στρατιω τ ικός , ώς δ ιπλω μάτης κα ί μέ άλλα κατά  τις 
περ ιστάσε ις  επαγγέλματα . ’Ανάλογα, λοιπόν, μέ την 
ιδ ιό τη τα  που επ ιστράτευε κάθε φορά όλες του ο'ι. . . 
συναλλαγές και. . . δ ικα ιοπραξίες υπήρξαν έπ ιτυχη - 
αενες κα ί άπέδωσαν π λουσ ιω τάτη  σ υ γκομ ιδή , ή οποία  
θά ήταν δπ ιοσδήποτε πολύ περ ισσότερο «αυξη τ ικ ή» ,

άν ο ι άνδρες τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας Χωο\κής ω
ρα ίας Μ ακεδονικής ψάλεως δεν άνέκοπταν τον. . . πο- 
λυκύμαντον ροϋν τής εξ ίσου πολυτάραχης κα ί π αρά 
νομης δραστηρ ιότητας του. Σ υγκεκριμένα υστέρα από 
στενή παρακολωυθησι τών έξόδοον του, τόσον κατά  
την ήμερα, δσον κα ί την νύκτα δ ιαπ ίσ τω σαν τις ύπο 
πτες κ ινήσεις κα ι επαφές του, γ ιαυτό  καί καιροφυλ.α- 
κτοΰσαν την συγκεκρ ιμένη ευκα ιρ ία , γ ιά  νά τον σνλ.- 
λαβουν «επ ’ αύτοφώρω», την σ τ ιγμ ή  τής συνάψεως 
τών απατηλών συμφωνιών κα ί λωιπίον. . . δ ικα ιοπρα - 
ξιών τοϋ ίδ ιου φυράματος. Σ την προανάκρ ισ ι τά  ε ίπε  
ολα σαν καλώ πα ιδ ί, απαριθμώντας μ ία  προς μ ία  τις 
πράξεις του, τ ις  όποιες κ ι εμε ίς μέ την σειρά μας  
παρουσ ιάζομε. . . κ α τ ’ αρ ιθμητικήν σειράν χάριν τα»’ 
αναγνωστών μας. 1) ' Υπεξα ιρέσεις διάφορες Ενδεκα, 
2) Π λαστογραφ ίες επ ίσης διάφορες δέκα οκτώ  κα ί 3) 
Απάτες διαφόρων τύποον κα ί πο ικ ιλ ιώ ν ε ίκοσ ι. ’Ε πί

σης καταδ ιώ κετο γ ιά  λ ιπ οταξ ία  κα ί κα τακράτησ ι 
στρατιω τικώ ν πραγμάτω ν μέ ένταλμα συλλήψεως τον  
ανακρ ιτοϋ τοϋ Δ ιαρκούς Σ τρατοδ ικε ίου Άθηνύϋν. Πο- 
λ.ύ. . . π αραγω γικός κα ί ταλαντούχος — μά  την αλή
θεια — κακοπο ιός ό π ρω ταγω νιστής τοϋ  επεισοδίου  
μας, άλλα παρ ’ δλη την εξυπνάδα κα ί την καπατσο - 
σύνη του δέν άπέφυγε την κοινή μ ο ίρα  δλων τύον. . . 
συναδέλφοον του.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΚΕΣ . . . ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΕΣ
Οί άνθρωποι τής παρανομ ίας πρέπει νά ε ίνα ι τρο 

μερά ευφάνταστο ι κα ί « ευρηματ ικο ί» , γ ια τ ί άλλοιώς 
δέν μπορούν νά σταδ ιοδρομήσουν στο δύσκολο κα ί 
επ ικίνδυνο «επάγγελμά»  τους, πού ε ίνα ι στόχος τής 
’Α στυνομίας κα ί εύρ ίσκετα ι σέ δ ιαρκή κα ί άνηλεή δ ιω 
γμό. Σ την π ερ ιπ τω σ ι, λοιπόν, αυτή  ο ί μέν κακοπο ιο ί 
αναζητούν νέους τρόπους δράσεως, περ ισσότερο λε
πτούς κα ί εύέλακτους, ή δέ ’Α στυνομία χ ρησ ιμ οπ ο ιε ί 
πλέον σύνθετα κα ί δραστ ικά  μέτρα  γ ιά  την κα ταδ ίω ξ ί 
τους. Ετσι ο αγώνας μετα ξύ  τών δύο πλευρών εύρίσκε- 
τα ι πάντοτε σε «εξαρσ ι»  μέ αποτέλεσμα ή εκβασίς του 
νά ε ίνα ι τ ις περισσότερες φορές, γ ιά  νά μή  πούμε βλες, 
υπέρ τής νομ ίμου εξουσ ίας, τήν οποίαν έν προκειμένω  
εκπροσω πεί ή ’ Α στυνομ ία . Μ ιά τέτο ια  επ ιτυχής εκβα- 
σις πού έγγράφετα ι στο  ενεργητικό τής Χ ωρ]κής

κα ί ιδ ια ίτερα  τής Ύ ποδ]νσεω ς Γενικής ’Α σφαλείας 
Θ εσ]νίκης, ε ίνα ι ή άποκάλωψις κα ί σύλληψ ις σπείρας 
λαθρεμπόρων ναρκω τικώ ν, πού τά περ ισσότερα βασ ικά  
μέλη  της ήταν άλλοδαπο ί μέ. . . έκλεκτικούς δεσμούς 
στον ελληνικό κύκλω τών. . . ομοϊδεατών τους. ’Αρχη
γός τής σπείρας ήταν  ή Σ κω τσέζα  A. Ν., ή οποία  τ α 
ξίδευε συχνά άπό Θ εσ]νίκη  — ’Αθήνα κα ί έν συνεχεία 
στο εξωτερικό μέ ιδ ια ίτερη  π ροτ ίμ ησ ι τον Λίβανο. 'Η 
γλιυκειά. . . άρχηγ ίνα , λοιπόν, παρ ίστανε τήν έγκυο 
πού βρ ισκόταν μάλαστα σέ προχοορημένο στάδ ιο  εγκυ 
μοσύνης, γ ια υτό  κα ί «απα ιτούσε σεβασμό» άπό τις 
'Ελληνικές ’Αρχές μέ προτερα ιότητα  στ ις  εξόδους της 
κα ί στον Ελεγχο τιϋν άποσκευιυν της. 'Όταν συνελήφθη, 
άπεκαλώφθη δτι ή εγκυμοσύνη της ήταν τεχνητή καί. . . 
απαρτιζόταν άπό πλ.ακίδια χασ ίς, πού ήταν έπιμελώς 
συσκευασμένα σέ ειδικές κρύπτες στο εμπρόσθιο τμ ή 
μα  τοϋ «λωστέξ» εγκυμοσύνης, πού φορούσε ειδ ικά  
γ ιά  τήν π ερ ίστασ ι. . . Σ υγκεκριμένα ύστερα άπό σχε
τ ική  παρακολωύθησι, δ ιεπ ιστώ θη δτι ή. . . εγκυ
μοσύνη τής κυρίας Λ. ε ίχε μερικές πολώ περίεργες 
αυξομειώ σεις, μέ άποτέλεσμα ή κο ιλ ιά  της άλλοτε νά 
ε ίνα ι άρκετά προτεταμένη κα ί «οίδαλ.έα» κα ί άλά.οτε 
πάλ ι νά εχη υποχώ ρηση α ισθητά , ώστε νά π ιστεύη  
κανείς δτι είχε. . . ά τυχήσει ή καϋμένη. Σέ μ ιά  τέτο ια , 
λοιπόν, περίοδο. . . έξάρσεως τής εγκυμοσύνης της 
συνελσ'ιφθη ή δραστήρ ια  Σκω τσέζα  κα ί τότε χωρίς π ρο 
καταλήψεις κα ί δ ισταγμούς άπεκάλωψε «έαυτήν», τούς 
συνεργάτες της, καθώς κα ί τό μαγ ικ ό  λωστέξ πού π ε 
ρ ιε ίχε  στ ις  ειδικές κρύπτες του πάνω  άπό 7 1]2 κιλ.ά 
καλής πο ιότητος κα ί κατεργασ ίας χασίς.
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ΑΤΑΞΙΕΣ. . .ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΡΗ

Μιά σοφή λαϊκή παροιμ ία  λέει: «"Οποιος νιος τά 
μάθει δεν τά γεροντοξεχνά» καί είνα ι βέβαιον δτι ή π εμ 
πτουσ ία  αντί] της λαϊκής σοφίας επαληθεύεται σε κάθε 
βήμα τής ζωής μας καί μ άλ ισ τα  τις περισσότερες φο
ρές μέχρι. . . κεραίας. Τρανή άπόδειξις κα ί έπ ικύρω - 
σις αυτού ε ίνα ι πρόσφατο συμβάν πού έπ ιλέξαμε άπό 
την δραστηρ ιότητα Τμήματος ’Ασφαλείας Θεσσαλι- 
κής πόλεμος. Βετεράνος τής παρανομ ίας δ πρω ταγω νι
στής μας Δ. Γ. με σωρεία άπό καταδίκες στη πλάτη  
τον κα ί με μακρότατη  θητεία στα  κελιά των π ερ ισ 
σοτέρων φυλακών τής επ ικράτειας, δεν εννοούσε νά 
σωφρονισθή στά  εβδομήντα του περίπου χρόνια καί 
ν' άποσυρθή, όσο γινόταν π ιο δ ιακριτ ικά  άπό τό προ
σκήνιο. Α ντίθετα  π ίστευε κ ι αυτός, σάν τούς π ερ ισ 
σότερους. . . νεάζοντας νπερι'υριμυυς τής ηλικ ίας τον, 
δτι ή ζωή άρχίζει στά εβδομήντα κι έτσ ι μπ ορε ί νά 
έκμεταλλευθή τό. . . σφρίγος καί τήν ορμή τής. . . χρυ
σής του νεότητος. Με αυτές τις σκέψεις άποφάσισε  
νά έπανέλθη δριμύτερος στήν ενεργό υπηρεσία , έπειτα  
άπό άνάπαυλα δύο περίπου ετών κα ί σάν πρώτο στόχο  
έβαλε τήν Τράπεζα, πού κατά  τήν γνώμη του θά ήταν 
σωστός καί άνεξάντλητος πακτωλός. "Ενα Σάββατο  
μεσημέρι, λοιπόν, μέ τήν Ιδιότητα τού. . . άνωτέρου 
υπαλλήλου Τουριστικού Ξενοδοχείου πήγε στήν το 
π ική  Τράπεζα κα ί παρουσίασε πλαστή επ ιταγή  τού  
Διευθυντοϋ του ύψους 100.000 δραχμών, τήν όποιαν 
κατάφερε νά έξαργυρώση. Μέ τά χρήματα πού «εν
θυλάκωσε», ένα μέρος δαπάνησε γ ιά  άνανέωσι τής. . . 
γκαρνταρόμπας του καί τά υπόλοιπα τά χρησ ιμοποίησε

γ ιά  εαρινό εσωτερικό τουρισμό, τον οποίον άτυχώς 
διέκοψε τό Τμήμα ’Ασφαλείας Χωρ ]κής τού γραφ ι
κού κα ί κοσμοπολίτ ικου νησιού πού είχε καταφύγει, 
γ ιά  νά κάνη τήν άνετη καί άνέμελη «ρηλάξ του». 
Ά πό τό ποσόν τής άρχικής τραπεζικής. . . άναλήψεως 
δεν άπέμείνε παρά μόνον τό 1 ]10 τών χρημάτων, πού 
βρέθηκε νά έχη επάνω του κατά τήν στ ιγμήν τής συλ- 
λήψεως. 'Ο δραστήριος, λοιπόν, γέροντας δεν . . . παρο- 
πλίσθηκε ούτε στά  εβδομήντα κι αυτό τό άπέδειξε 
περίτρανα άπό τήν. . . άεικ ίνητη δραστηρ ιότητα  πού 
ανέπτυξε τελευταία . Α λλά  πλέον π ιστεύομε ακράδα
ντα, δτι ή άποκάλυψις κα ί σύλληψις θά ε ίνα ι τό κύκνειο 
άσμα του. . .

ΕΝΑΣ ΕΥΘΥΜΟΣ ΓΛΕΤΖΕΣ . . .

Τά «Σαβουάρ β ίβρ» δλου τού κόσμου καταλή 
γουν πάντοτε στήν ίδ ια  επωδό, δτι δηλαδή οί ανδρες 
πρέπει νά ε ίνα ι ευγενικοί, ίπποτ ικο ί καί προπαντός 
«γαλαντόμοι»  άπέναντι στις γυναίκες, τις οποίες είνα ι 
υποχρεωμένοι νά φροντίζουν μέ ιδ ια ίτερη επιμέλεια. 
Ά ν αυτά τά προσόντα δέν κοσμούν έναν σύγχρονο 
ανδρα, τότε σίγουρα χαρακτηρ ίζετα ι πολύ πεζός, πού 
στερε ίτα ι τύπου καί «ταμπεραμέντου», γ ιαυτό κα ί δέν 
θά άξιζε τον κόπο νά άσχοίΙηθή κανείς σοβαρά μαζύ  
του. "Ενα τέτοιο, λοιπόν, «εξάμβλω μα» άνδρός είχε 
κάνει τήν έμφάνισ ί του τελευταία σε ωραία Πελοπον-

νησιακή πάλι, δπου τήν είχε εκλεγεί σάν άφετηριακό  
σταθμό τής δράσεώς του, άλλ’ άπεκαλύφθη γρήγορα  
κα ί συνελήφθη άπό όργανα τού Τμήματος Α σφαλείας 
κα ί έτσ ι άνεκόπη ή κακοποιός δράσις του. "Η σύλληψις 
τού άγνωστου «Φ αντομά» Α. Δ. Γ., πού ή «πολυσχ ι
δής» δράσις του έκάλυπτε δλο τό φάσμα τών α ξ ιοπ ο ί
νων πράξεων, ήταν μ ιά  πολύ πρω τότυπη επ ιτυχ ία  τής 
τοπ ικής Χωρ\κής, γ ια τ ί δ πρω ταγω νιστής μας δέν 
ριψοκινδύνευε κλοπές, διαρρήξεις καί ληστείες, άλλ’ 
αδ ικήματα περισσότερο. . . ομ ιχλώδη κα ί ανεξιχνία 
στα , δπως διάφορες άπάτες, υπεξαιρέσεις μέ μ ιά  έκλε- 
κτική  προτίμ ησ ι στά πορτοφόλια τών γυναικών, μέ 
τις οποίες συνδιασκέδαζε. Τά. . . δ ιαρρηκτικά  του 
εγκα ίνια  έκανε μέσα  σε χορευτικό κέντρο τής πόλεως 
δπου διασκέδαζε μετά  τής Σ. Μ., άπό τό πορτοηιόλι 
τής οποίας κα ί πήρε 600 δραχμές, έπωφεληθείς τής 
όλιγολέπτου άπουσίας της. ’Ε πίσης σε «ντ ισκοτέκ» 
τής πόλεως καί ενώ συνδιασκέδαζε μέ τήν Α. Λ. τής 
άφαίρεσε μέ τον ίδιο άκριβώς τρόπο 900 δραχμές. 
Τέλος κατέκλεψε τον φιλοξενούμενο στο σπ ίτ ι του, π α 
λαιό του φίλο Η. Σ., άπό τον οποίον πήρε ένα χ ιλ ιά 
ρικο καί δτι άλλο βρήκε στις τσέπες του : στυλογράφο, 
μπρελόκ, άλυσ ίδα  κ.λ.π. 'Ο εύθυμος, λοιπόν, αυτός 
γλετζές κλέφτης ε ισέπραττε συνεχώς άπό πολλές π η 
γές κα ί προ παντός άπό συνδιασκεδάζοντες φιλοξενου- 
μένους του, μέχρις δτου ήλθε καί ή δική του σειρά νά. . . 
δώση λογαρ ιασμό τών είσπράξεών του στήν τοπ ική  
Χωροφυλακή. . .
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

—"Ητανε λέει μια φορά καί ένα καιρό 
ένα γεροντάκι πολλά διαβασμένο, πού 
είχε γράψει τήν κενωνία στά παληά του 
ύποδήματα. ’Ό χι δηλαδής πώς τό είχε 
ρίξει στήν παλαβή καταπώς κάνουν τήν 
σήμερον ήμέραν οί Χίππιδες καί κάτι 
άλλοι μουσάτοι ρεζίληδες. 'Ο άνθρωπος 
ήτανε βέβαια στεγνός άπό κονόμι, άλ- 
λά δέ γινότανε στρείδι στό διπλανό 
του περί τράκα καί τά τοιαϋτα. Τήν 
είχε άράξει μέσα σ’ ένα γιώτα—χϊ 
πυθάρι καί έκανε χάζι τό κατάντημα 
της κενωνίας. Μιά φορά μάλιστα βγήκε 
στήν πιάτσα μέρα μεσημέρι κρατώντας 
ένα φανάρι γιά νά βρή λέει άνθρώπους 
μέ μπέσα καί φιλότιμο. ’Αλλά δέ βαρυέ- 
σ3 ....Π οιος έδινε σημασία στον μπάρ
μπα—Διογένη τον φαναρτζή. Στό φινάλε 
τοϋ στήσανε ένα κιόσκι στήν ’Αθήνα 
κατά Άέρηδες μεριά, βάλανε ένα φανάρι 
στήν κορυφή, καί πολύ τό φχαριστηθή- 
κανε όσοι κατηφόριζαν τά βράδυα σουρω
μένοι άπό τά κρασομάγαζα τής Πλάκας. 
”Αν ζοϋσε σήμερα τό γεροντάκι αύτό, δέ 
θά καταδεχότανε φανάρι νά κρατήση 
όπως λέει καί τό σχετικό άσμα. ’Όχι δηλα
δής πώς θά ίδρωνε τό αύτί του ένεκα ή 
πρόγκα πού θά τοϋ ρίχνανε οί μόρτες 
τής πιάτσας. ’’Αλλο θέλω νά πώ. Πρώτα— 
πρώτα ό άνθρωπος δέ θά είχε ποϋ νά παρ- 
κάρη τό πυθάρι του. Ά σ ε  δηλαδής πού 
γύρευε ψύλλους στ’ άχυρα. Στή σημερι
νή κενωνία κύρ—Διογένη μου τ ’ άναμ- 
μένα κλεφτοφάναρα βγαίνουνε μονάχα στό 
πονηρό περπάτημα άπό τούς άλαφροχέ- 
ρηδες τής νύχτας. ’Αλλά έγώ σοϋ λέω πώς 
άντε καί βγαίνει κάποιος στό γκεζί καί 
τό ρίχνει στό μεσημεριάτικο πυροφάνι. 
Ξέρεις τ ί κασκαρίκα έχει νά πέση άπό 
τούς πέριξ; Πόϋ τιμιότης καί τέτοια 
άνέκδοτα τήν σήμερον ήμ έρα .... Τό 
άπαν είναι νά έχης κάνει τή φτιάξη 
σου δίκηα καί άδικα. Κρατάς γερό κονόμι; 
Αύτός ε ίσ α ι! . . . .  Βρίσκεσαι στό έτσι κι 
έτσι; Τό πολύ—πολύ νά σοϋ σπάνε 
κανένα ψευτοχαμόγελο οί μπακαλοφουρνα
ροχασαπομανάβηδες τής γειτονιάς σου 
έπειδή τούς ρίχνεις μερικά τάλλαρα στό 
μπεζαχτά τους. Είσαι στεγνός μέχρι 
δίφραγκο; Λιγούρη σέ άνεβάζουνε τσι- 
κιρικιτζή σέ κατεβάζουνε. Έ πιασες στό 
άπότομο τήν καλή ένεκα λαχείο, ΠΡΟ-ΠΟ 
ή κληρονομιά; Γίνεσαι στό πίτσι—φυτίλι 
ό καλύτερος τοϋ χωριοϋ. ’Έλαχε νά 
ξεπέσης γιατί ήσουν κουβαρντάς καί 
άνοιχτοχέρης; Σπάνε όλοι άπό δίπλα 
σου καί μένεις κάγκελο. Αύτή είναι ή 
κενωνία. "Ενα άσανσέρ πού σέ άνεβοκατε- 
βάζει καταπώς γουστάρει,έτσι καί δέν 
ξέρεις νά πατήσης τά μυστήρια κουμ
πιά του. Νομίζω;

ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΝ:

—Τί είναι ή κοινωνία; Τί άλλο άπό ένα 
θαυμάσια οργανωμένο καί πειθαρχημένο 
άνθρώπινο σύνολο. Έ νας «όμορφος κό
σμος ήθικός άγγελικά πλασμένος» όπως 
άναφέρει ό ποιητής.
—Τό μυαλό σου καί μιά λίρα, μοΰ είπε 
προχθές ή άξιαγάττητη γυναικούλα μου 
όταν άρχιζα νά έκθειάζω τήν σημερινή 
κοινωνία.
—Μά νομίζω οτι μέ άδικεΐς, διαμαρτυ- 
ρήθηκα έγώ.

Προς Θεοΰ μή πηγαίνει 6 νοϋς σας 
στό κακό. Θέλω νά πώ δηλαδή ότι ή 
γυναικούλα μου δέν μέ άποπήρε γιατί 
είμαι άνέντιμος καί συνεπώς άναρμόδιος 
νά άσκώ τήν όποιαδήποτε κοινωνική 
κριτική. Έ γώ  φυσικά δέν έδωσα συνέ
χεια στήν συζήτησι γιατί άπλούστατα 
δέν έπρεπε νά τήν συγχύσω περισσότερο. 
"Υστερα τ ί θά μπορούσα νά πώ άφοϋ 
τό προηγούμενο κιόλας μεσημέρι τά 
είχα κάνει θάλασσα; Περνούσα άπό μιά 
πάροδο τής όδοΰ Άθηνάς όταν ένας 
κύριος μέ ρώτησε αν ένδιαφέρωμαι γιά 
κάτι πού κρατούσε τυλιγμένο μέσα σέ 
μιά εφημερίδα. Στήν άρχή είπα όχι. 
"Ωσπου εκείνος τήν άνοιξε καί τ ί νά ίδώ; 
'Ένα ωραιότατο γυναικείο ύφασμα ! . . . .  
"Οπως μοϋ είπε κλαίγοντας σχεδόν, ήταν 
τής γυναίκας του ή όποια πέθανε ξαφνικά 
καί δέν πρόλαβε νά τά ράψη. Περιττόν 
νά σάς πώ ότι τό άγόρασα σέ εξαιρετικά 
χαμηλή τιμή. Έ κανε τρεις χιλιάδες καί τό 
πλήρωσα μόνο δύο. "Οταν έδειξα τό 
ύφασμα στήν γυναικούλα μου μοϋ τό 
πέταξε στό κεφάλι λέγοντας ότι δέν αξί
ζει περισσότερο άπό τριακόσιες δραχμές. 
’Ασφαλώς ό πονεμένος αύτός άνθρωπος 
είχε κάνει κάποιο λάθος. Δέν θά θυμόταν 
φαίνεται πόσο τό είχε άγοράσει ή μακα- 
ρίτισσα. ’Αλλά καί αν άκόμη δεχθούμε 
ότι είχα πέσει θύμα απάτης δέν έφταιγε 
άπόλυτα ό άνθρωπος.

Ά ν  ή κοινωνία περιλαμβάνει στούς κόλ
πους της μερικούς κλέφτες, άπατεώνες, 
διαρρήκτες κ. λ. π. φταίμε έμεϊς γιατί 
κατά κάποιον τρόπον τούς προκαλοΰμε. 
Ά λλοτε μέ άνασφάλιστες βιτρίνες ή 
άνοιχτές τσέπες, καί άλλοτε μέ τήν άπλη- 
στία μας νά βρούμε τήν κατάλληλη εύκαι- 
ρία. Ά λλω στε φυσικό είναι ή κάθε κοι
νωνία νά έχη καί διάφορα παράσιτα. 
Μήπως δέν συμβαίνει τό ίδιο στήν φύση 
μέ τούς μύκητες καί ένα σωρό άλλα 
ζιζάνια; Καί όμω ς.. . .  Πάντοτε υπερθε
ματίζομε τήν αρμονία, τήν τελειότητα 
καί τήν παντοδυναμία τής φύσεως. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει γιατί νά κατακρίνωμε 
τήν άνθρώπινη κοινωνία;

—Έ χω  τήν έντύπωσι κύριε Κοτσά- 
νογλου ότι άδικεΐσαι νά κάνης τον αίτησιο- 
γράφο. Κανονικά θά έπρεπε νά περιοδεύης 
σέ ολόκληρη τήν ’Επικράτεια γιά νά 
δίνης διαλέξεις κοινωνιολογικού περιε
χομένου. Θά μοΰ πής ότι ποτέ δέν είναι 
άργά. Δέν έχω άντίρρησι. Μέ τήν διαφορά 
όμως ότι πρέπει νά βιαστής. Γιατί άρ- 
γότερα θά ύπάρχη άφθονη καί φτηνή 
ντομάτα στήν άγορά, οπότε άντιλαμβά- 
νεσαι τί μπορεί νά συμ βή .... Μά τέλος 
πάντων καλέ μου άνθρωπε δέν καταλα
βαίνεις ότι δέν έχω διάθεσι νά άκούσω 
τις άμπελοφιλοσοφίες σου; Πώς είπες; 
Τό θέμα σου είναι έπίκαιρο επειδή ή κου· 
νωνία διέρχεται σοβαράν κρίσιν; Έ μ  Βέ
β α ια ... . "Οταν ή κοινωνία άποτελεϊται 
άπό άνθρώπους σάν καί τήν άφεντιά σου, 
φυσικό είναι νά ύποφέρη. .. ."Οπως άκρι- 
βώς ύποφέρω καί έγώ αύτή τήν στιγμή 
άπό τήν ένοχλητική παρουσία σου. Έ γώ  
άξιότιμε κύριε Κοτσάνογλου ήρθα στό 
Καφενείο νά πάρω καφέ καί όχι μαθήματα 
φτηνής φιλοσοφίας. Καίτοι δέν συνηθίζω 
νά κάθωμαι στό τραπέζι μαζί μέ άλλους, 
είδες ότι δέν έφερα άντίρρησι μόλις 
ήρθες καί στρογγυλοκάθησες δίπλα μου. 
Μέχρι έδώ καλά. Διάβασε ήσυχα τήν έφη- 
μερίδα σου καί μή μέ έμπλέκεις σέ άνόητες 
συζητήσεις. Πώς είπες; Έ χεις μερικά 
άναπάντητα ερωτήματα γύρω άπό διά
φορα κοινωνιολογικά προβλήματα τής 
εποχής μας; Μά νομίζω ότι σοϋ έδωσα 
ήδη τήν άπάντησι. ‘Υπεύθυνη γνώμη 
πάνω σέ διάφορα κοινωνικά θέματα μπο
ρούν νά έχουν όσοι σκέπτονται σοβαρά. 
Καί ή σοβαρότης είναι ένα άπό τά βασικά 
γνωρίσματα τοϋ κοινωνικού άνθρώπου. 
Γιά σένα όμως κοινωνικός άνθρωπος είναι 
εκείνος πού ντύνεται παρδαλά, παρφου- 
μαρεται μέ γελοία άρωματικά παρασκευά
σματα, συχνάζει στά περίφημα κοσμικά 
στέκια, καί γενικά συμπεριφέρεται σάν 
Κάφρος προκειμένου νά τονίση τήν πα
ρουσία του μέσα στήν πολυθόρυβη άνθρώ
πινη ζούγκλα ή άλλως κοινωνία. Έ τσ ι 
δυστυχώς τήν καταντήσατε όλοι έσεΐς οί 
δήθεν σύγχρονοι άνθρωποι άξιότιμε κύριε
Κοτσάνογλου!__  Καί έχεις ύστερα τό
θράσος νά μοΰ παριστάνης τον βαθυστό
χαστο μελετητή τών συγχρόνων κοινω
νικών προβλημάτων. ’Όχι κύριε πλαίη— 
μπόϋ τών έξήντα χρόνων. "Οταν έσύ συμ- 
περιφέρεσαι έτσι όχι μόνο εξευτελίζεις 
την ήλικία σου, άλλά γίνεσαι κακό παρά
δειγμα γιά τούς νεώτερους. ’Αλλά δέν 
φταις έσύ. Φταίω έγώ πού κάθομαι 
καί κουβεντιάζω μαζί σου. Αύτά δυστυ
χώς παθαίνω άπό όσους έκμεταλλεύονται 
τον ήπιο χαρακτήρα μου. Α ύ τά ....
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Η ΣΚΗΝΗ πού ξετυλίχτηκε μέσα στό 
καταμεσήμερο εμοιαζε μέ κάποιο επεισο
διακό πλάνο κινηματογραφικής ταινίας 
τύπου «γκάγκστερ στόρυ». Τό ταξί στα
μάτησε δίπλα άπό τον νεαρό πού στεκό
ταν άμέριμνος στην άκρη τοϋ πεζοδρομο- 
μίου. Καί έκεί πού φαινόταν ότι ό οδη
γός σταμάτησε γιά νά τοϋ ζητήση κά
ποια πληροφορία, οί πόρτες άνοιξαν, 
οί τέσσερις άνδρες έποβάτες κατέβηκαν, 
καί έκαναν ένα κύκλο γύρω άπό τον 
νεαρό. 'Ο τελευταίος πριν προλάβη νά 
διαμαρτυρηθή, βρέθηκε κουλουριασμένος 
στον χώρο τοϋ έρμητικά κλεισμένου 
πόρτ—μπαγκάζ. Τό ταξί έφυγε σαν 
βολίδα, καί σέ κλάσματα τοϋ λεπτοΰ χά
θηκε στην στροφή τοϋ δρόμου. . . .  Κά
ποιος περαστικός πού έτυχε νά είναι αΰτό- 
πτης μάρτυς στην όλη σκηνή, άφοϋ 
συνήλθε άπό την πρώτη έκπληξι, έτρεξε 
στο πλησιέστερο τηλέφωνο καί άνήγγειλε 
τό συμβάν στο «100» τής Θεσσαλονίκης.

Άφοϋ έγιναν οί σχετικές επιβεβαιώ
σεις γύρω άπό τήν ταυτότητα καί την 
άξιοπιστία τοϋ μοναδικοϋ μάρτυρος, ό 
εκφωνητής έσήμανε γενικό συναγερμό. 
Τά μοναδικά στοιχεία πού είχαν στην 
διάθεσί του τά πληρώματα των περιπο
λικών ήταν τά δύο πρώτα ψηφία—καί αν 
αύτά ήταν σωστά—τοϋ επίμαχου ταξί, 
καθώς καί μία άρκετά άόριστη περιγρα
φή τών χαρακτηριστικών τοϋ όδηγοΰ 
του. Τό «χτένισμα» τής Θεσσαλονίκης 
καί τών προαστίων κράτησε άρκετά. 
"Ωσπου τις πρώτες βραδυνές ώρες βρέ
θηκε ό οδηγός τοϋ ταξί, ό όποιος υπέδειξε 
τούς «δράστες» καί τό «θϋμα» τής απα
γωγής. Τί είχε συμβή; 'Απλούστατα 
τέσσερις φίλοι ένώ έπέστρεφαν άπό τήν 
δουλειά τους μέ ταξί, καθ’ οδόν συνάν
τησαν ένα Νεαρό καί κοινό γνωστό τους. 
Προκειμένου όπως είπαν νά άστειευ- 
θοΰν, τον έπιβίβασαν μέ τήν θέλησί του στο 
πόρτ—μπαγκάζ, καί αύτό ήταν όλο .... 
Τό ίδιο είπε κατά τήν έξέτασί του ό 
νεαρός, οπότε δέν έμενε πια καμμία 
άμφιβολία ότι ή περίφημη «άπαγωγή» 
δέν ήταν τίποτε περισσότερο άπό ένα 
κακόγουστο άστεϊο. Ε μείς πάντως έχο
με τήν ύποψία ότι ό νεαρός δέν άποκλείε- 
ται νά μπήκε στο πόρτ—μπαγκάζ υστέρα 
άπό ύπόδειξι τοϋ όδηγοΰ—μεταξύ σοβα
ρού καί άστείου πάντα—προκειμένου ό 
τελευταίος νά άποφύγη ένδεχομένη κλήσι 
γιά μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών. 
Τί νά πή κανείς; Σέ μιά έποχή πού κυριαρ
χεί τό άπλό μέχρι τό εξεζητημένο πρα
κτικό πνεΰμα, όλα είναι πιθανά. ’Εσείς 
τ ί λ έτ ε ;.. . .
Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ νόμος τών συμπτώσεων 
έκανε καί πάλι τό θαΰμα του. Γιατί τό 
περιστατικό πού θά σας διηγηθοΰμε έκτος 
τοϋ ότι συνέβη στήν συμπρωτεύουσα, 
έχει καί άλλα κοινά σημεία μέ τό προη
γούμενο πού άναφέραμε. Συγκεκριμένα 
άναφέρεται στήν μεταφορά ενός μικροϋ 
παιδιοϋ μέσα στο πόρτ—μπαγκάζ ενός 
γιώτα—χί, ό οδηγός τοϋ όποιου  άγνοοϋσε

ΕΝΣΤΑΝΤΑΝΕ,,

ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ 
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ 
ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

τό γεγονός. Πρόκειται γιά ένα γιατρό ό 
όποιος άκόμη δέν μπορεί νά τό χώνεψη 
πώς ένα μικρό παιδί κατώρθωσε νά άνοι
ξη τό πόρτ—μπαγκάζ χωρίς νά έχη τά 
άπαραίτητα κλειδιά. Έ ν πάση περιπτω- 
σει ή μικρή περιπέτεια τοϋ άνθρώπου 
αύτοϋ έχει ώς έξής: Κάποιο άπόγευμα, 
τό ιατρικό του καθήκον τον έφερε σ’ ένα 
άπό τά περίχωρα τής Θεσσαλονίκης. 
’Εκεί, άφοϋ έξήτασε τον άσθενή του, 
έπέστρεψε στο αύτοκίνητο, έβαλε μπρο
στά, καί ξεκίνησε άμέριμνος. Δέν είχε 
διανύσει περισσότερα άπό 2—3 χιλιόμε
τρα, όταν άπό τήν π ίσω  πλευρά τοϋ άμα- 
ξώματος άκουσε κάτι σάν ρυθμικά χτυ
πήματα. Στήν άρχή δέν έδωσε σημασία. 
Στήν συνέχεια όμως τά χτυπήματα άρχι
σαν νά γίνωνται περισσότερο επίμονα. 
« ....Φ α ίνετα ι ότι κατρακυλάει ή ρεζέρβα 
μέσα στο πόρτ—μ π α γκ ά ζ ....»  σιγο- 
μουρμούρισε καί σταμάτησε νά ρίξη 
μιά ματιά. Σφυρίζοντας ένα ευθυμο 
σκοπό κατέβηκε, έσκυψε στήν πότρτα 
τοϋ πόρτ—μπαγκάζ, ξεκλείδωσε, τήν 
άνασήκωσε, κ α ί. .. .οπισθοχώρησε έντρο
μος. Στο βάθος, μεταξύ ρεζέρβας καί 
ενός πλαστικού δοχείου, βρισκόταν κου- 
λουριασμένο καί άκίνητο τό σώμα ενός 
μικροϋ παιδιού. Εύτυχώς πού τό έκ πρώτης 
όψεως μακάβριο θέαμα κράτησε γιά λίγα 
δευτερόλεπτα. Γιατί ό πιτσιρίκος έλυσε 
άμέσως τήν άκινησία του στήνοντας συγ
χρόνως ένα γοερό κλάμμα, πού όπως 
ήταν έπόμενο καθησύχασε τον γιατρό. 
Ή  συνέχεια ήταν άπλή. Άφοϋ συνήλθε 
άπό τήν πρώτη έκπληξι, έβαλε τον 
λιλλιπούτειο λαθρεπιβάτη νά καθήση 
δίπλα του καί γύρισε στο χωριό. Καθ’ 
οδόν έμαθε ότι ά «κατά συνθήκην» μι
κρός διαρρήκτης, άνοιξε τό κλειδωμένο 
πόρτ—μπαγκάζ μέ τήν βοήθεια μιας 
. . .  .παραμάννας καί μπήκε στο εσωτερικό 
του προκειμένου νά έντυπωσιάση τούς 
φίλους του μέ τούς όποιους έπαιζε εκείνη 
τήν στιγμή κρυφτό. "Ωσπου σέ μιά 
στιγμή κάποιος μπόμπιρας πού τον 
είχε ώς φαίνεται πάρει χαμπάρι καί δέν 
άνεχόταν αύτοϋ τοϋ είδους τις ζαβολιές 
στό παιχνίδι, πλησίασε καί τον έτιμώ- 
ρησε κλείνοντας μέ πάταγο τήν πόρτα.. . .  
Έ τσ ι ό έγκλειστος προκειμένου νά άπο
φύγη τις γνωστές συνέπειες, προτίμησε 
νά μείνη άκίνητος στήν θέσι του έχοντας 
σκοπό νά ζητήση τήν άπελευθέρωσί του 
μόλις τό αύτοκίνητο θά άφηνε τά τε
λευταία σπίτια τού χωριού. Καί όπως 
είδατε έξετέλεσε κατά γράμμα τό σχέδιο 
του πείθοντας συγχρόνως τόν γιατρό

νά μεσολαβήση στούς γονείς του γιά τήν 
άναστολή τής φυσικής γιά τήν περιπτωσι 
ποινής τοϋ ξυλοφορτώματος. Τί σού 
είναι τέλος πάντων τά σημερινά «τρομερά 
παιδιά». . . .
ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ άπό τούς τηλεφωνητάς 
τοϋ Κέντρου Αμέσου Έπεμβάσεως ’Αμα
ρουσίου σήκωσε τό άκουστικό, άπό τήν 
άλλη άκρη τοϋ σύρματος ακούστηκε κάτι 
σάν λόξυγκας. Αύτό άκούστηκε μιά— 
δυό φορές άκόμη. Ύ στερα παϋσις . . .

— Νά καί ένας πού κάνει φάρσες 
«άλα— τουμποφλό » . . . μουρμούρισε ό 
τηλεφωνητής, καί έτοιμάστηκε νά κατε- 
βάση τό άκουστικό. Τήν ίδια κιόλας 
στιγμή τόν πρόλαβε μιά άνδρική φωνή, 
όμοιες μέ έκείνες πού άκοϋμε σέ έπιθεω- 
ρησιακά νούμερα όταν ζωντανεύουν γρα
φικούς μεθύστακες. Ή  φωνή είπε ακα
νόνιστα καί βραχνά :

— . . . .  σπέρα παιδιά καί μέ τό μπαρν- 
τόν πού σάς βγήκα μέ μαρσάρισμα . . .

Μέ άκοϋτε καλά ή νά βάλω τή βοηθη
τική ;

— Σάς άκούω κύριε . . . είπε ό τηλε
φωνητής συγκροτώντας τόν έαυτό του 
νά μή γελάση.

— Τό λοιπόν παιδιά ό Θεός νά σέ 
φυλάη άπό σκάρτο ταβερνιάρη. Ό χι δη
λαδή πώς παραπονιέμαι περί νοθεία . . . 
Σ’ έμένα δέν πιάνουν τέτοια . . . .
Δέν ξέρω αν μέ έχετε άκουστά . . . Ά ν- 
τρέας Α. γράφομαι. .  . Στουπής στό 
παράνομα . .

Ά πό τήν όλη συζήτηση τό μόνο συγ
κεκριμένο πού κατώρθωσε νά μάθη 
ό τηλεφωνητής ήταν ή όνομασία τής 
ταβέρνας. Έκεϊ σέ λίγα λεπτά τό πλήρωμα 
ένός περιπολικού, άκουγε τό δεύτερο 
μέρος τής άσυνάρτητης παρλάτας τοϋ 
άκακου μπεκρή. Ώ σπου κάποτε τούς 
μίλησε καί «έπί τής ούσίας». Ούτε 
λίγο ούτε πολύ, ισχυριζόταν ότι γιά 
μιά συνηθισμένη . . . κρασοκατάνυξι, ό 
ταβερνιάρης τόν είχε χρεώσει μέ 2.000 
δραχμές. Γιά νά γίνη μάλιστα περισσό
τερο πειστικός, έβγαλε άπό τήν τσέπη 
του τό σχετικό μπλοκ τοϋ λογαριασμού, 
καί τό παρέδωσε στόν έπικεφαλής 
’Ενωμοτάρχη. "Οπως διαπιστώθηκε όμως 
ό ταβερνιάρης τόν είχε χρεώσει μόνο 
μέ 200 δραχμές. ’Εκείνος όμως πιστός 
στήν συνήθεια τών μπεκρήδων νά τά 
βλέπουν όλα περισσότερα άπό όσα είναι 
είδε νά . . .  χοροπηδούν δίπλα άπό τό 
ψηφίο 2 τρία μηδενικά, όπότε φυσικό 
ήταν νά διαμαρτυρηθή.

— Έ τσ ι μ’ άστα είπε καθώς πλή
ρωνε τόν λογαριασμό. Ό χ ι καί νά πλη
ρώσουμε καί χ ίλιες όχτακόσιες άκόμη 
δέ βρέξαμε τήν γλώσσα μας . . . Κρά
τησε τώρα ένα κιλό γιά νά τό πιοϋμε μέ 
τά παιδιά . . .

Τά «παιδιά» όμως άρνήθηκαν εύγε- 
νικά, καί έφυγαν, άφοϋ έν τφ μεταξύ 
κάποιος άπό τούς θαμώνες τούς καθησύ
χασε ότι θά φρόντιζε νά συνοδέψη μέχρι 
τό σπίτι του τόν «κατά συνθήκην» 
ταραξία τής ταβέρνας.
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Ε Κ Θ Ε Ζ Ι Σ  

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Σ  

ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΟΥ/

Τήν 10-4-1975 έγιναν τά εγκαίνια της 
Έκθέσεως Ζωγραφικής τοϋ 'Υπεν]ρχου 
ζωγράφου κ. ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ Γεωρ
γίου εις αίθουσαν τής ένταϋθα (Γενναδίου 7, 
τηλ. 620-389) Παγκρητίου Ένώσεως. 
Μέ τήν εύκαιρία τής σεμνής αύτής καλλι
τεχνικής έκδηλώσεως ό Γενικός Γραμμα- 
τεΰς τής Ένώσεως κ. Ν. Άντωνακάκης 
παρουσίασε τον ερασιτέχνην ζωγράφον 
εις τούς προσκεκλημένους, άφοϋ έκαμε 
βραχεΐαν είσήγησιν άναφορικά μέ τό πρό- 
σωπον καί τό έργον του.. ’Ακολούθως ό 
κ. Κοκολογιάννης ηύχαρίστησε τούς πα- 
ρευρεθέντας μεταξύ των όποιων ήσαν ό 
Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Παπαθεοδώ- 
ρου, ’Αξιωματικοί Χωρ ]κής, μέλη καί 
φίλοι τής Ένώσεως ώς καί πλήθος κό
σμου. Εις τήν έκθεσιν έσυγκεντρώθησαν 
(80) πίνακες ζωγραφικής. Έ κ τού™ν 
οί (61) παρουσιάζουν τοπεϊα τής ’Ερέ
τριας, ένώ (4) τέσσαρες τοιοϋτοι είναι 
Μελανογραφίες έκ Σινικής μελάνης. ’Αρ
κετά στοιχεία άναφερόμενα εις τό πρόσω- 
πον καί τό έργον τοϋ ζωγράφου, παρου- 
σιασθησαν εις τήν στήλην «Γνωριμίες» 
τοϋ Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΓΙΣΙΣ ΧΩ- 
ΡΟΦ1ΛΑΚΗΣ» κατά τον Μάρτιον 1974.

Φιλότεχνοι περιεργάζονται τούς έκτι- 
θεμένους πίνακας εις τάς αίθούσας τής 

Παγκρητίου Ένώσεως.

Ό Γενικός Γραμματεύς τής Παγκρητίου 
Ένώσεως όμιλών κατά τήν τελετήν των 

Εγκαινίων τής Έκθέσεως.

Ό  κ. Κοκολογιάννης ένοιωσε τήν πρώτην 
παρόρμησιν γιά τήν ζωγραφικήν, τελείως 
συμπτωματικά, γοητευθείς άπό τις νερο
μπογιές πού έχρησιμοποιοϋσε ή κόρη του, 
σάν μαθήτρια Δημοτικού σχολείου, ζω
γραφίζοντας τό 1969 εις τήν Ερέτριαν. 
Διά τον λόγον αύτόν τά περισσότερα έργα 
του είναι εμπνευσμένα άπό τήν περιοχήν 
αύτήν τήν οποίαν ήγάπησεν άλλωστε 
πάρα πολύ.

Σάν ζωγράφος είναι άλληγοριστής καί 
συμβολιστής βυθισμένος στήν υπαρξιακή 
άγωνία τής έποχής μας, ή δέ τέχνη του, 
είναι μια τεχνική πού είναι αδύνατον νά 
τήν κυριαρχήση. Σάν άνθρωπος είναι άνή-

συχος καί άγωνιώδης πού μπορεί νά ση- 
κωθή στήν μέση τής νύχτας νά τροσθέση 
μια πινελιά ή νά σβήση έ'να λάθος. Αύτός 
είναι ό κ. Κοκολογιάννης όπως τον έχα- 
ρακτηρισε ό κ. Κίμων Φράιερ. Καί όπως 
άναφέρη εις σχετικήν έπιστολήν του 
το 1971 ή κριτικός Ελένη Βακαλό 
« Ο χρωματικός πλούτος καί ή φαντασία 
πού τον κάνει νά στρέφεται στήν ερμη
νεία θρησκευτικών θεμάτων, έχει πρω
τοτυπία καί δείχνει τήν έμφυτη κλίση 
πού τον οδηγεί στήν τέχνη ξεκινώντας 
άπό βαθύτερες πηγές».

Καί άσφαλώς όλα αύτά δέν άποτελοΰν 
υπερβολήν. Διότι, σύμφωνα μέ τήν εμπει
ρία πού άποκτήσαμε άπό πρόσφατον 
έπίσκεψίν μας εις τήν αίθουσαν τής Έκθέ
σεως, διαπιστώσαμεν ότι, πράγματι, άξί- 
ζουν οί χαρακτηρισμοί αύτοί διά τό 
έργον τού έκλεκτού αύτοϋ καλλιτέχνου 
τού Σώματός μας. Τού εύχόμεθα καλήν 
έπιτυχίαν.

ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ

Κέντρον Διδακτικού Βιβλίου ίδρύθη 
στή Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 90) τελευ
ταία μέ πρωτοβουλία τής Μεταξοϋφαν
τουργίας «"Ηλιος». Τό κέντρο αύτό 
πού λειτουργεί γιά πρώτη φορά στή χώρα 
μας έχει τάξει σάν κύριο σκοπό του νά 
ένημερώνη εκπαιδευτικούς, ειδικούς επι
στήμονες καί γονείς γιά τό σύγχρονο 
Ελληνικό διδακτικό βιβλίο καί τον έκ- 
συγχρονισμό του. "Ηδη άρχισαν νά λει
τουργούν οί πρώτες ομάδες έργασίας 
καί μελέτης γιά τήν ύλοποίησι τών σκο
πών του. Μέλημά του είναι ό εφοδιασμός 
τής Βιβλιοθήκης του μέ βιβλία άπό όλο 
τον κόσμο. Παράλληλα δέ επιδιώκει 
τήν συνεργασία μέ ξένα καί Ελληνικά 
Πανεπιστήμια γιά νά δημιουργήση διδα
κτικό υλικό πού νά άνταποκρίνεται στήν 
ιδιομορφία τών άναγκών τού Ελληνικού 
χώρου. Σκοπεύει νά λειτουργήση Σεμι

νάρια Ελλήνων καί ξένων ειδικών μέ 
θέμα τήν στοιχειώδη έκπαίδευσι καί τήν 
έκδοσι εντύπου γιά γονείς, παιδιά καί 
εκπαιδευτικούς έτσι ώστε νά συγκεντρω
θούν πολλά καί χρήσιμα στοιχεία άναφο
ρικά μέ τον τρόπο προσκλήσεως νέων 
γνώσεων. Επίσης μελετά τό θέμα τής 
ίδρύσεως ’Ιδιωτικού Σχολείου γιά τήν 
πρακτική εφαρμογή τών μελετών πού 
γίνονται σέ αύτό τό ίδιο τό Κέντρο—Σχο
λείο μέ μικρό άριθμό μαθητών (5) πρός 
διευκόλυνσι τού πειραματικού έργου του.
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Μέ τήν εύγενή φροντίδα των 'Ίπουρ- 
γείων Προεδρίας Κυβερνήσεως, Πολιτι
σμού—’Επιστημών καί τής ένταϋθα Κυ
πριακής Πρεσβείας, έπραγματοποιήθησαν 
τον περασμένον μήνα αξιέπαινες κοινωνι
κές εκδηλώσεις άναφορικά μέ τήν ήρωϊ- 
κήν μεγαλόνησον Κύπρον. Μεταξύ των 
πολιτιστικών αυτών εκδηλώσεων περι
λαμβάνονται καί αί όργανωθεισαι εκθέ
σεις εις το Πολεμικόν καί το Εθνικόν 
’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον τής χώρας πού 
λειτουργούν εις τήν πρωτεύουσαν. Μέ τον 
τίτλον «Κύπρος 1974» έγκαινιάσθη άπό 
τόν 'Υπουργόν Προεδρίας κ. Ράλλην έν- 
τυπωσιακή έκθεσις φωτογραφιών. Το

Β' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέσα στα πλαίσια της καρποφόρου 
εκπολιτιστικής δράσεώς του, τό "Ιδρυμα 
Μελετών Χερσονήσου του Αίμου ώργά- 
νωσε ειδικό Συμπόσιο Επιστημόνων για 
τήν μελέτη θεμάτων Λαογραφίας των περι
οχών Μακεδονίας, Θράκης καί Ηπείρου. 
Τό επιστημονικό αύτό Συμπόσιο πού ωρ- 
γανώθη για δεύτερη φορά στη χώρα μας 
άπό τό I. Μ. X. Α., έλαβε χώραν τελευ
ταία στήν Κομοτηνή. Σκοπός αύτού ήτο 
νά δοθή ιδιαίτερη προτεραιότης καί μεγα
λύτερη έμφασις στα θέματα εκείνα τα 
όποια άναφέρονται σέ λαογραφικού χαρα- 
κτήρος εκδηλώσεις καί γεγονότα τού λαϊ
κού βίου τών κατοίκων τής Θράκης καί 
γενικώτερα ολοκλήρου τού βορειοελλαδι
κού χώρου ( ’Ηπείρου — Μακεδονίας). 
Προς άνάπτυξιν άλλωστε τής Θράκης προ- 
εκηρύχθη εφέτος ειδικός διαγωνισμός άπό 
την ’Ακαδημίαν ’Αθηνών διά τήν συγγρα
φήν έργου τό όποιον νά άναφέρεται εις την 
ιστορίαν καί τόν πολιτισμόν αύτής.

Χρυσό περιδέραιο άπό τό ιερό τής 
Αφροδίτης Γολγίας στό νΑρσος.

έκτεθέν εκλεκτόν φωτογραφικόν ύλικόν 
άνεφέρετο εις τήν ιστορίαν, τόν πολιτι
σμόν καί τήν οικονομικήν έξέλιξιν τής νή
σου προ τής εις αύτήν προσφάτου έγκλη- 
ματικής τουρκικής εισβολής. "Ενα τμήμα 
τού πολυτίμου διαφωτιστικού υλικού φω
τογραφιών παρουσίασε παραστατικώτατα 
γεγονότα καί σκηνές άπό τό πρόσφατον 
Κυπριακόν δράμα. ’Αξία μνείας εν προ- 
κειμένω ήτο ή συμβολή τού ‘Υπουργού 
Παιδείας κ. Ζέππου, τού ‘Υφυπουργού 
Προεδρίας κ. Λαμπρία καί τού Γενικού 
Γραμματέως Τύπου — Πληροφοριών κ. 
Λάμψα εις τήν έπιτυχίαν τής έκθέσεως.

Ταυτόχρονα άνοιξεν εις τό ’Εθνικόν 
’Αρχαιολογικόν μας Μουσεΐον "Εκθεσις 
μέ συλλογήν ώραιοτάτων άντικειμένων με
γάλης καλλιτεχνικής άξίας τού ’Αρχαιολο
γικού Μουσείου Λευκωσίας. Ή  έκθεσις 
αύτή άποτελεΐε ύγλωττον μαρτυρίαν γιά 
τήν άρραγή ένότητα τού Κυπριακού προς 
τόν ‘Ελληνικόν πολιτισμόν έπί 35 αιώνες 
καί αψευδή άπόδειξιν—δείγμα τής ζωτι- 
κότητος τού Έλληνο—Κυπριακού στοι
χείου τής μεγάλο νήσου. ’Εκλεκτά έκθέ- 
ματα τού άρχαιολογικού Μουσείου Λευ
κωσίας άρχισαν ήδη μίαν μεγάλην περιο
δείαν εις τήν Εύρώπην μέ πρώτον σταθμόν 
τάς Αθήνας.

’Επιδίωξις τών ’Εκθέσεων αύτών, τών 
ομιλιών, συναυλιών καί άλλων πολιτιστι
κών έκδηλώσεων αί όποΐαι έπραγματο
ποιήθησαν τελευταία εις τήν πρωτεύου
σαν καί τήν λοιπήν χώραν, είναι νά γίνη 
γνωστός ό πολιτισμός, ή τέχνη καί ή ιστο
ρία έν γένει τής Κύπρου εις τήν ελληνικήν 
καί τήν παγκόσμιον κοινήν γνώμην. Νά 
συγκινήση ή Κυπριακή τραγωδία τούς 
ύγιώς σκεπτομένους ήγέτας καί λαούς τής 
γής μέ σκοπόν νά κινηθούν καί νά διαδρα
ματίσουν ένεργόν ρόλον εις τόν άγώνα γιά 
τήν έπίλυσιν τού Κυπριακού σύμφωνα μέ 
τά κελεύσματα τού Νόμου καί τής ήθικής.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

'II 'Εταιρεία Θεσσαλικών ’Ερευνών 
είναι ένα επιστημονικό πνευματικό Σωμα
τείο μέ άξιόλογη πολιτιστική δρασι στό 
Θεσσαλικό χώρο καί κυρίως τόν Βόλο 
όπου καί εδρεύει. 'Υπό τήν αιγίδα της 
θά τελή τό Διεθνές ’Επιστημονικό Συνέ
δριο πού πρόκειται νά συνελθη τόν προ
σεχή ’Ιούλιο στή Γαλλία. Τούτο οργανώ
νεται άπό τό Πανεπιστήμιο τής Λυών 
καί τό Κέντρον ’Επιστημονικών ’Ερευνών 
τής Γαλλίας. ’Αποκλειστικό θέμα τού 
συνεδρίου θά είναι «Ή  Θεσσαλία», μέλη 
δέ τής 'Εταιρείας πού θά μετάσχουν στις 
εργασίες του θά κάνουν άνακοινώσεις 
άναφερόμενες στή σπουδαιότητα καί τήν 
σημασία του Θεσσαλικοΰ χώρου. Με 
μέριμνα τής 'Εταιρείας θά έκδοθοϋν στήν 
'Ελληνική καί τή Γαλλική γλώσσα τα 
πρακτικά του.

ΕΥΡΩΠΑΊ ΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦ I- 
ΚΟΣ ΑΤΛΑΣ

Ή  Διεθνής ’Επιτροπή ’Εθνολογικού 
’Άτλαντος τής Εύρώπης, προετοιμάζει 
τήν έκδοσι ένιαίου Εύρωπαϊκοΰ . Λαογρα- 
φικοΰ ’Άτλαντα μέ τήν συνεργασία καί 
τήν συμμετοχή ειδικών γιά τό θέμα αύτό 
επιστημόνων άπό όλες τις Εύρωπαϊκές 
χώρες. Ό  Λαογραφικός αύτός ’Άτλας 
σέ θέση περίοπτη θά περιλαμβάνη πολύ
τιμα στοιχεία άπό τόν έλληνικό Λαϊκό 
Πολιτισμό. Τό Κέντρο Έρεύνης τής 'Ελ
ληνικής Λαογραφίας τό όποιον ώς είναι 
γνωστόν φέρει τόν τίτλο αύτό άπό τό 
1966, είναι τό πρώην Λαογραφικό Ά ρ- 
χεϊον (1918) τό όποιον ύπήχθη στήν 
αρμοδιότητα τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 
άπό τό 1926.

«Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ» 
Κωστ ή  Μπ α σ τ ι α  

Β' ε κδοσ ι ς
Δύο χρόνια υστέρα άπό τό θάνατο του 

Κωστή Μπαστιά κυκλοφορεί σέ δεύτερη 
έκδοση τό ιστορικό του μυθιστόρημα 
«Μ π ο υ μ π ο υ λ ί ν  α», μέ ωραίο καλ
λιτεχνικό έξώφυλλο. Τό βιβλίο αύτό 
παρουσιάσθηκε γιά πρώτη φορά τό 1944 
καί θεωρήθηκε, τότε, σάν ένα άπό τά 
καλύτερα τής χρονιάς.

Γιά τήν «Μπουμπουλίνα» ό Σωτήρης 
Σκίπης γράφει:

«Τρισευλογημένες τέτοιες έργασίες, 
πού σκοπό έχουνε τό στήσιμο ανά
μεσα μας ήρωϊκών μορφών, πού άπο- 
τελοΰνε τόν καθρέπτη τής ράτσας μας. 
Κι’ ό Ξενόπουλος παρουσιάζοντας 
τήν Μπουμπουλίνα προσθέτει: « Η μυ
θιστορηματική βιογραφία, πού μας έχά- 
ρισε ό Μπαστιας διαβάζεται μ’ έξαι- 
ρετική άπόλαυση. Μαθαίνει τόν αναγ
νώστη πολλά άγνωστα καί τόν συγκι- 
νεϊ βαθειά. Στό σύνολο σέ συνεπαίρ
νει . . .».
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Η  ρευστή έννοια της π ρα γμ α 
τ ικότητας περί την σύνθεσιν 
των α ίτ ιω ν των τροχαίων 

άτυχημάτω ν κα ι τα εκ τούτων άπα
τε),άσματα, εις την π αγκοσμ ία ν  κ ο ι
νωνικήν άντίληψ ιν, έδημιούργησεν  
ούσ ιαστ ικάς  προϋποθέσεις έλξεως 
έξειδικευμένων μελετητώ ν, ο ί όπο ιο ι 
έθεσαν τα  π ράγμα τα  επ ί μ ια ς  
επ ιστημον ικής βάσεως, διά τής ο 
πο ίας καταβάλλετα ι προσπάθεια  να 
άντ ιμ ετω π ισθή  όρθολογικώς τό δλον 
θέμα, μέ μ ία ν  δ ιε ισδυτικότητα  προς 
τάς κοινω νικός, ο ικονομ ικός, ψυ
χ ικός κα ί εξελ ικ τ ικός προεκτάσεις, 
δια  να σννυφανθή έν σύνολον τό 
όποιον θά χρησ ιμεύση  ως οδηγητ ική  
πνξ'ις τον άνθρωπον εις τό μέλλον.

Τό φαινόμενον τοϋτο συνδέεται

άντιλήψεων περί τό αύτοκίνητον κα ί 
θα διαμορφ ιοθή μ ία  δημ ιουργ ική  σκέ- 
ψις ή οποία  θα γίνη αποδεκτή άπό 
τα πληθυσμ ιακα  στρώ ματα  τής επ ι
φάνειας κνλ ίσεω ς των όδών.

Μία δ ιάπλω σις τής άνθρωπίνης 
σκέψεως εις τον πλανήτην μας θα 
έντοπ ίση  τον μ έγ ισ τον  κίνδυνον εκ 
των τροχαίων άτυχημάτω ν, κα ί ίδ ια  
θα δ ιαπ ισ τω θή  μ εγ ίσ τη  «σ τρα τ ιά »  
των άφανών πεσόντων εις τό πεδίον 
τής ασφάλτου, ή όποια  ε ίνα ι δημ ιούρ
γημ α  τής άνθρωπίνης σκληρότητος, 
επ ιπολα ιότητας κα ί άγνοιας. Ή  
ένταξις τής δ ιαγν ιοστ ικής αυτής 
π ραγματ ικότη τας  εις τήν συμπερ ι
φοράν κα ί τήν σκέψιν τοϋ μεγάλου  
κοινού επ ιβάλλετα ι νά γ ίνη  διό μ ιας  
γενικοί τέρας σταυροφορίας, υφέ δλων

περιφοράς αερισμένων άτιθάσω ν όδη 
γιον κα ι προς π ροάσπ ισ ιν  τής αν
θρώπινης ζωής, δ ιό μ ίαν όλιγώτερον 
αίμορροοϋσαν κοινωνίαν, εκ των 
τροχαίων άτυχημάτω ν τήν στ ιγμ ήν  
κ.ατα την οποίαν ή άνθρωπότης 
κινδυνεύει άπό τήν πλημμυρ ίδα  «τών 
τροχών», δεδομένου δ τ ι π α ρατη 
ρούνται άντ αγω ν ισ τ ικ ο ί τάσε ις μ ε τα 
ξύ τού καρκίνου, τίύν καρδιακών π α 
θήσεων κα ι τών τροχαίων ά τυχημά 
των.

Η δυσανάλογος κα ί άπαράδεκτος  
θνησιμότης κα ί ή βλάβη τής υγείας 
γενικώς, ή όφειλομένη εις τό  τρο
χ α ία  άτυχή μ α τ  α δημ ιουργε ί έν άβέ- 
βαιον μέλλον κα ί έπ ισημα ίνε ιτόν κ ίν 
δυνον, εις παντα  άνθρωπον αρμόδιον ή 
αναρμόδιον, άλλά κα ί επ ιβάλλετα ι νά

μ ετά  τής ανησυχητικής τάσεω ς καί 
τής το ιαύτης ω φελιμότητας τοϋ  
κοινω νικού συνόλου, έχον ώς άπο- 
τέλεσμα μ ία ν  πλοκήν ενός δυσεπ ιλύ- 
μτου  κα ι ογκώδους προβλήματος τό 
όποιον ώς «Σ φ ίγξ»  κατατυραννεί, 
άλλά κ α ί εμπνέει τήν ανθρωπότητα  
δ ιότ ι διαρκούς κάτωθεν αυτού, άνα- 
καλύπτοντα ι δλαι α ί επ ιδ ιώ ξεις τοϋ  
κλασσ ικοϋκα ί μελλοντικοϋάνθρώπον.

"Α παντα ταϋτα  επενεργούν ώς 
σκαπανεύς μ ια ς  νέας κοινωνικής, 
δ ιασχεσ ιακής κα ί δ ιακο ινοτ ικής τ α 
κτ ικής , τά όπο ια  θά οδηγήσουν τον 
άνθρωπον σώον έν μέσω  τών « συ μ - 
πληγάδω ν πετρώ ν» τών τεχνολογ ι
κών επ ιτεύξεων κα ί τεχνοκρατικώ ν

τών ύγιώ ς σκεπτομένων άνθρώπων 
κα ι προσω π ικοτήτω ν ,δ ιά  νά π ραγμα - 
τοπο ιηθή  μ ιά  ορθή κατανόησ ις κα ί 
άποτελεσματ ική  άντιμετοόπ ισις τοϋ  
δλου προβλήματος, κάτωθεν ενός 
συστήματος ρ ιζ ικής άναμορφώσεως 
τών αντιλήψεων, έν σχάσει μέ τό 
συνθετικόν στο ιχε ιον  τοϋ προβλή
ματος.

Η  άντ ιμ ετώ π ισ ις  τοϋ δλου πλέ
γματος, ώς προβλήματος δ ημ οσ ία ; 
υγείας, δημ ιουργε ί α ισθήματα  έπ ι-  
δημ ιολογ ικής προβολής κα ί επ ι
στρατεύει κατά  έμμεσον τρόπον τάς 
θελήσεις δλων τών άτόμων, προς 
δημ ιουργ ίαν ενός θεραπευτικού τε ί
χους κατά  τής αντικοινω νικής συμ -

έπ ισε ίση  τά άνθρω πιστικά  έκεϊνα 
στο ιχ ε ία  τής κοινωνίας, προκειμένου  
νά ιδη τό δλον σύστημα  τού κινδύνου 
διά τοϋ καταλλήλου έκείνου «φακού  
τής πραγμα τ ικ ό τη το ς»  κα ί νά άπα- 
λύνει τάς έκ «τών τροχών όδύνας» 
κα ί τά τραγ ικά  άποτελέσματα  τού 
των.

cΗ δ ιόγκω σις τών τροχαίων άτυ 
χημάτω ν έν σχάσει μέ τάς π ερ ιπ τώ 
σεις έκείνας κατά  τάς όποιας έχουν 
έμπλακή  εις τά. δ ίκτυα  τών τροχών 
δίτομα νεαρός ηλ ικ ίας, θέτει έπ ί 
τάπητος. τό δλον πρόβλημα κα ί έπ ι- 
σείει τό ύπόβαθρον τής «αναπαραγω 
γ ή ς  τής κοινω νίας», άλλά κα ί εδραιώ 
νει τήν π επο ίθηση ’, περί μ ια ς  καμπύ-
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λης κάμψεως τής παραγωγής τής 
κοινωνίας τοϋ μέλλοντος. Η ερευνά 
προς τάς δ ιαστάσεις τοϋ βάθους καί 
τής επιφάνειας τον προβλήματος 
αποκαλύπτει δτι μεγαλντέραν συχνό
τητα  τροχαίων ατυχημάτων εμφα
νίζουν άρρενα άτομα νεανικής ηλικ ίας 
γεγονόζ τό ότιοϊον φερει εΐζ φώζ την 
αυριανήν μείωαιν τής ενεργητικότη
τας τον έθνους εις ολους τους τομείς  
δράαεώς του , άλλα και προδιαγρα- 
φεται ή έλλειψις συστηματ ικόν δια- 
φω τιστικοϋ προγράμματος δρασεως 
προς μ ίαν μεταβολήν τής συμπερ ι
φοράς των οδηγών, πεζών κα ι κο ι
νού, άλλα κα ι προς μ ίαν π ροάσπ ιση ’ 
τής δημοσίας υγείας.

’Ε πίτασιν εϊς τό δλον πλέγμα τοϋ 
προβλήματος επιφέρουν α ί μ έγ ισ τα ι

ο ικονομ ικά ΐ επ ιπτώ σεις, εκ τής κα
ταστροφής τών μέσων μεταφοράς, 
τοϋ οδικού και παροδίου περιβάλ- 
λοντος, εκ τής άνεγέρσεως νοσοκο
μειακών πτερύγων, τής ύπεραπα- 
σχολήσεως τον ιατρ ικού, δ ικηγορ ι
κού, δ ικαστικού , αστυνομικού καί 
ασφαλιστ ικού κόσμου, άλλα κα ι εκ 
τής δημιουργίας οικογενειακών δρα
μάτων καί άπωλείας τής άνθρωπίνης 
ζωής εις «εξευτελιστικάς τ ιμάς» , 
παρά την άντίθετον προσπάθειαν, ή 
όποια επέτυχε την φαινομενικήν αν- 
ξησιν τών τροχαίων άτνχηματων, 
άλλά τ αυτό χρόνιος τήν ουσιαστικήν  
μείω σ ιν τούτων, εάν λάβω μεν νπ ’ 
οψιν τον δείκτην προκλήσεως τούτων

ό όποιος ά ντ ισ το ιχ ε ί εις τήν διανυ- 
θεϊσαν μηκομονάδαν, υπό τών διάφο
ρων οχημάτων.

Ή  ροή αυτής τής έξελίξεως θεω
ρε ίτα ι δτι οδηγε ί εις εν κενόν, τό 
όποιον άπασα ή κοινωνία καί ιδ ία  
οι αρμόδιοι φορείς ύποχρεοϋνται νά 
γεφυρώσουν διά τής καταλλήλου  
εκείνης έπενεργείας ή οποία θα συμ- 
βάλη άποτελεσματικώ τατα  εις τήν 
άξιοπο ίησ ιν τής άνθρωπίνης ζωής.

Ή  αϋξησ ις τοϋ άριθμοϋ τών δ ια - 
κινονμένων οχημάτων, ή διάννσις 
ύπ αυτών μεγαλυτέρων αποστά
σεων, ή άνάπτυξις μεγαλυτέρων 
ταχυτήτων, λόγω τής βελτιωσεως 
τών κινητήρων κα ί ή παραμονή τών 
οχημάτων επ ί περισσότερον χρόνον 
εις τήν επιφάνειαν κυλίσεως, αλλα 
κα ί ή υπερβολική προσκόλλησις τον 
άνθρωπον εις τό αύτοκίνητον, δι 
άσημάντονς α ιτ ίας , θέτουν επ ί τα - 
πητος τό γ ιγα ντ ια ίο ν  πρόβλημα, τό 
όποιον ως «μαινόμενος ταύρος έν 
ύαλοπωλείω », άπε ιλε ϊ νά κονιορτο- 
πο ιήση  τά  πάντα.

'Ως άντ ιστάθμ ισμα  τής δλης αυτής 
πραγματ ικότητος έρχεται τό «μήνυ
μα  τής οδύνης» άπό τό τροχα ίον άτύ- 
χημα, τό οποίον διαρκώς επαναλαμ
βάνεται ώς μ ία  « κραυγή άπογνώ - 
σεως», προς τον άδιάφορον άνθρω
πον, διά νά τοϋ συγκ ίνηση τά  αν
θρωπιστικά εκείνα στο ιχε ία  τα οπ ο ί
α έναπέμειναν άπό τήν δίνην τών 
τεχνοκρατικών άντιλήψεων τής ση 
μερινής κοινωνίας.

'Ο ρισμένα έκ τών «μηνυμάτων»  
αυτών σννηνώθησαν και ανύψωσαν 
έναν ουρανομήκη φάρον, τον όποιον 
είδον οί π λε ϊσ το ι τών αρμοδίων φο
ρέων, άλλά κα ί ή μ εγ ίσ τη  μάζα  τοϋ 
κοινού κα ί άπαντες σκέπτοντα ι καί 
σχεδιάζουν νά έπιλύσονν το μεγα  
πρόβλημα.

Μ εγίστην άνασχετικήν τάσιν προ- 
σέδωσεν εις τό δλον αυτό σύστημα  
άμννης τής κοινωνίας κα ι η αντιλη- 
ψις τοϋ εύρυτέρον κοινού δτι τά 
τροχα ία  άτυχήματα , ε ίνα ι επακο- 
λουθον «τυχα ίας συμπτώ σεω ς» ή 
«θείας βουλήσεως». 'Η άδρανής αυ
τή θέσις, ή όποια οφείλεται π ερ ισ 
σότερον εις τήν άγνοιαν τοϋ κοινού, 
συνετέλεσε εις τήν μή έγκαιρον 
άφύπνισιν κα ί δραστηρ ιοπο ίησα  τών 
φορέων—άράσεως κα ί φορέων—ασπ ί
δων τής κοινωνίας, παρά τήν ενεργο
π ο ίη σ α  ώρισμένων έκ τούτων, οί 
οπο ίο ι μέ «πόνον» άτενίζονν τά φρι- 
κ ια σ τ ικά  άποτελέσματα τών τροχών.

'Η  διάφορος έκδήλωσις τής άν
θρωπίνης συμπεριφοράς, ένεκα εν
δογενών κα ί εξωγενών αιτίω ν, κλν-

δωνίζει καί τά σχέδια τών τελευταίων 
μέ αποτέλεσμα ή σχέσις α ίτ ιου  και 
άποτελέσματος νά παραμένη πέραν 
τής άκριβονς διαγνωσειος, την 
στ ιγμήν μάλ ισ τα  κατά τήν όποιαν 
ουσ ιαστικήν σημασ ίαν δια τον πα- 
θόντα έχει μόνον τό άποτέλεσμα. 'Η  
δ ιε ισδυτικότης τής σκέψεως προς 
τά σπλάχνα τοϋ προβλήματος αποκα
λύπτε ι δτι τά α ίτ ια  τών τροχαίων 
ατυχημάτων είνα ι τόσον περιπεπλε
γμένα κα ί άλληλοεξαρτώμενα άπό τον 
άνθρωπον, τό όχημα καί τό π ερ ι
βάλλον, ώστε ε ίνα ι δύσκολυν νά 
προσδιορ ίσωμε τό αποτέλεσμα, κα ί-

Ή  φωτεινή σηματοδότησις των οδών, 
συμβάλλει άποφασιστικώς εις τήν όμαλήν 
κυκλοφοριακήν κίνησιν καί τόν περιο
ρισμόν τών τροχαίων άτυχημάτων.
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το ι ή α ίτ ια  ε ίνα ι γνω στή . Το δυσνόη- 
τον τής σχάσεως τής γενεσιουργού  
α ίτ ια ς , προς το εκ τοϋ  ατυχήματος  
αποτέλεσμα , απ οτελε ί πλέον εν α ξ ί
ωμα, το όποιον δεν δυνάμεθα ευκό
λως νά άνατρέψωμε, την σ τ ιγμ ήν  
κατά  την όποιαν διάφοροι α ίτ ία ι 
δυνατόν νά παράγουν τό αυτό απ ο 
τέλεσμα κα ί ανομοιόμορφα αποτε
λέσματα  νά π ροέρχοντα ι εκ τής 
αυτής α ιτίας.

Ή  δ ιάχυσ ις των πλωκάμων τοϋ  
προβλήματος αύτοϋ δ ικτυώ νει την 
σκέψιν τοϋ  ανθρώπου, με αποτέλεσμα  
νά μ η  θεωρήτα ι τό τροχα ϊον α τύχημα  
ιυς εν άπλοϋν πρόβλημα , χωρίς τού
το νά σημα ίνη  ό τ ι ή σκέψ ις δεν θά 
έξέλιθη τοϋ  δ ικτύου κα ί δεν θά έπ ιδο- 
θή εις προσπάθειαν προς δ ιεξοδ ικω - 
τέραν άνάλυσιν κα ί κατανόησ ιν των 
δ ιάφ ορον γεγονότων τά  όπο ια  προ- 
καλ.οϋν τά α τυχήματα  ή επιφέρουν 
τον βαθμόν τοϋ  αποτελέσματος, 
άντιθέτως μ ία  δ ιάσπασ ις  τοϋ πλέ
γμ α το ς  περ ιορ ισμού  τής σκέψεως 
μάς όδηγοϋν εις εν πεδίον έρεύνης 
τοϋ μηχαν ισμ ού  των α ιτίω ν, τό 
όποιον στηρ ίζετα ι εις μ ία ν  εύρυτέραν 
θεώρησιν τοϋ όλου θέματος, με βά - 
σιν την παρατήρησ ιν  κα ί την κ τη -  
θεϊσαν πείραν.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
ΣΤΑΛΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

rΗ άνάπτυξ ις μ ιας μεθόδου, δ ιά  
την κ α τάρ τ ισ ιν  ενός καταλλήλωυ προ 
γράμματος , μέσω  μ ια ς  προληπτικής  
κα ί κα τασ ταλτ ικ ή ς  δ ιαδ ικασ ίας , κ α 
ταδεικνύει τήν δλην σημασ ία ν  μ ιας

επ ιτελ ικής σκέψεως ή όποια  έπ ιβάλ- 
λ.εται νά δ ιέπη τήν ενεργητικότητα  
τ ο ν  αρμοδίων φορέων. Οί διάφοροι 
φορείς κα ί ιδ ία  α ί ύπηρεσ ία ι Τρο
χα ίας πρέπει νά άκολ,ουθοϋν μ ίαν  
γραμμήν πλεύσεως ή όποια  θά 
όδηγήση τό σκάφος τής κοινωνίας 
εις έναν ύπήνεμον λιμένα από τον 
οξύ ήχον τοϋ ατυχήματος, από τούς 
πόνους κα ί τάς θλίψεις α ί όπο ία ι 
προκαλοϋντα ι από τήν σκληρότητα  
κα ί άγνοιαν τοϋ ανθρώπου, δτε αν
ταγω ν ίζετα ι εις τήν επιφάνειαν τοϋ  
άσφαλποτάπητος. rH  έντασις κα ί τό 
βάθος τοϋ  όλου προγράμματος θά 
συνηφαίνετα ι από τήν παρατήρησιν , 
τήν παρέμβασιν , αϊλλά κα ί άπό τά  
συμπεράσματα  των επ ί μέρους εκ
δηλώσεων τής απειθαρχίας εις τήν 
άσφαλαον. Αί τρε ις  αύτα ί μορφαί, 
α ί όπ ο ία ι γ ίνοντα ι άντιλ.ηπταί με  
διαφορετικός κ ινήσεις κα ί μέ δ ιά 
φορον ροήν σκέψεως αποτελούν έν 
ένια ίον λωγικόν πλέγμα , κάτωθεν 
τοϋ οποίου καλε ίτα ι νά στεγασθή  έν 
άσφαλ.εία ο άνθρωπος, ως κοινωνι
κόν σύνολιον.

Τό τρ ίπτυχον αυτό έρχεται νά 
άποκαλέψη ένα μ έγ ισ τον  κ ίνδυνον,διά  
τον άστικόν πληθυσμόν, ό όποιος  
είνα ι κα ί περισσότερον φ α ινομεν ικές  
άτίθασσος, λέγω  των πολλαπλοον 
προβλ,ημάτων τά  όπο ια  συσσω ρεύ
οντα ι εις τάς καθημερινός εκδηλώ 
σεις κα ί μορφάς τής ζωής του, χω 
ρίς όμως νά θεωρήτα ι ασφαλής κα ί 
ό κάτο ικος τής μ ικράς πόλεως κα ί 
τοϋ χωρίου, ακόμη δέ κα ί εκείνος 
ο όποιος κα ταγ ίνετα ι μέ τάς γεω ρ
γ ικ ό ς  του εργασ ίας, δ ιό τ ι τό π α -

λιρροιακόν κύμα των τροχοφόρων 
χατετιοντlgε χα ι τας χορνφάς άχόμη  
των όρεων. Ή  ημέρα κατά  τρόπον 
δυναμικόν δ ιεκδ ικε ϊ τό μέγ ιστον  
ποσοστόν των ατυχημάτω ν, έν σχά
σει μέ τήν νύκτα , αλλά κα ί α ί βρα - 
δυναί ώραι υπερτερούν έν σχάσει μέ 
τάς πρω ινός, π ράγμα  τό όποιον κα 
λε ίτα ι νά διερμηνεύσουν κα ί ανα
λώσουν οί τρεις ανωτέρω δ ιαγνω στ ι
κο ί παράγοντες, μέ  συστήματα , άρ- 
χάς κα ί μεθόδους έπ ιστημον ικοϋ  
κύρους.

Η  λεπτομερής έρευνα μεγάλου  
αριθμού τροχαίων άτυχημάτω ν, εις 
ολας των τάς έμφανίσεις, δ ιαμορφώ 
νει μ ίαν π ραγμα τ ικ ότη τα  εις τήν 
οποίαν μ ε ιοϋ τα ι ή μορφή τοϋ σφάλ
ματος κα ί λαμβάνει ουσ ιαστικόν  
περιεχόμενον ή έννοια τής παρατη - 
ρήσεως, ή όποια  καλε ίτα ι νά δώση 
όρθάς λύσεις α ί όπο ία ι θά π λοηγή 
σουν τήν στάσ ιν  κα ί θέσιν των φο
ρέων κα ί τής κοινωνίας, προς δη
μ ιουργ ίαν μ ια ς  άσπ ίδος κατά  τής 
απειλής των μή  έλιεγχομένων τρο 
χών. 'Ο έλεγχος τής πηγής των σ το ι
χείων, δ ιά τής προληπτικής κα ί κ α 
τασταλτ ικής  τακτ ικής μέσω  ενός 
συστήματος έξειδικεύσεως των α τό 
μω ν—φορέων θά προαγάγητήν δ ημ ι
ουργίαν εξ ύπαρχής άλιηθών σ το ιχ ε ί
ων αλλά κα ί θά διαμορφώση δυνα
τότητας άπαλ.είψεως έσφαλμένων 
τοιούτων, διά τής μεθόδου τής έμβα-

Τό παιδί άπό άγνοια συνήθως τοϋ κινδύ
νου γίνεται συχνά θϋμα των τροχών.
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θύνσεως είς τάς άπωτέρας πτυχάς

οίονδήποτε μελετητήν, κα ί αναγνώ 
στην. Ή  άντίληψ ις αυτή περί τής 
δλης πορείας τής δ ιαγνωστικής 
πραγματ ικότητος προϋποθέτει έναν 
κώδικα στοιχείων, ό όποιος θά χρη- 
σιμεύση «ώς πολικός άστήρ» , 
πέριξ τον όποιου θά προσανατολ ί
ζ ο ν τα ι, τόσον οί άπεικονίζοντες και 
μορφοποιοϋντες τά  στο ιχε ία , όσον 
κα ί ό οίοσδήποτε αντικειμενικός μ ε 
λετητής.

Ή  ροή σχύσεως των γεγονότων 
κα ί στοιχείω ν διαμορφώνει μ ιαν ανα
δρομήν προς την α ιτίαν, έκ τής όπο ι
ας θά εκκίνηση ή παρατήρησις, διά 
νά διανύση τό βάθος κα ί πλάτος των 
γεγονότων κα ί νά σφυρηλατηση μιαν 
γυμνήν π ραγματ ικότητα , μ  έσω μ ιας  
δ ιαδικασίας, ή οποία θά ε ίνα ι κ α τα 
νοητή άπό τής βάσεως, μέχρι τής 
κορυφής, υπό τοϋ κανονικώς σκε- 
πτομένου ατόμου.

'Η  μορφοποίησις τής δ ιαδικασίας  
έχει αφετηρίαν τήν δ ιαπ ίστω σ ιν  τοϋ 
γεγονότος, ή οποία αναλύεται εις 
μίαν δ ιάσπασ ιν καί μελέτην τής α ι
τίας καί κατάταξιν αυτής είς τον 
παράγοντα άνθρωπον, είς τό όχημα  
κα ί τό περιβάλλον, τό όποιον εν 
συνεχεία τεμαχ ίζετα ι είς τήν οδόν, 
τό παρόδιον περιβάλλον κατα τας 
κα ιρ ικός συνθήκας. Ή  προώθησις 
τοϋ θέματος δημ ιουργε ί μ ιαν προ 
βολήν τής άναλύσεως των φθορών, 
α ί όπο ία ι προέρχονται έκ τής επαφής 
τοϋ οχήματος μέ κινητόν ή σταθερόν 
άντικείμενον τοϋ περιβάλλοντος, υπο 
εύρείαν έννοιαν εξεταζόμενοι’, η δε 
έπέκτασις τούτου είς τάς δ ιαστάσεις  
τής σκέψεως επαναφέρει είς τήν επ ι
φάνειαν εν βασικόν κριτήριον τό 
όποιον κατατείνει είς τήν διάγνωσιν 
τής άποτελεσματικότητος των έφαρ- 
μοζομένων σχεδίων κα ί προγραμμά 
των. 'Η  τελευταία περ ίπτω σις θέτει 
τήν σκέψιν τοϋ μελετητοϋ είς τό βά 
θος των διαφόρων κριτηρίων, τα  
όπο ια  αναλύει κα ί π ροσπαθεί νά Ιδη 
τήν άποτελεσματικότητα  ή μη των 
διαφόρων προγραμμάτω ν, δ ιά νά
προσανατολ ίση τό νοητικόν κα ί ψυ
χικόν στο ιχε ϊον είς τάς ω φ ελ ιμ ιστ ι
κός έκείνας τάσεις τοϋ προηγμένου 
λογ ικοϋ  δντος.

Διά μ ίαν όλοκληρωσιν τής περ ιμέ
τρου τής σκέψεως τοϋ είδους αύτοϋ  
απα ιτε ίτα ι μ ία  άναλυτικοσυνθετική

δ ιαδ ικασ ία  ή όποια θά προβάλη το 
ογκώδες πρόβλημα είς τήν κοινωνι
κήν ζωήν κα ί θά παρέξη τήν δυνατό

θά ήσαν ύποχρεωμέναι έκ καθήκοντος 
ή θά κατέτειναν προς αυτήν τήν κα 
τεύθυνση1, έξ άνωτέρων ανθρω πιστι
κών στοιχείων διά νά ύφ ίστα τα ι ή 
δυνατότης τής διαγνώσεωςέπι δημ ι- 
ολογικϊον προτύπων κα ί νά έπ ισε ί- 
σονν τον μύγαν κίνδυνον. Μέσα είς 
τό δλον αυτό σύνολον θά εύρεθοϋν 
οί πρωτοπόροι έκείνοι ο ί όπο ιο ι θά 
αναλύσουν τήν σχέσιν ή όποια  νφ ι- 
στα τα ι μεταξύ τοϋ α ιτίου  κα ί τοϋ 
αποτελέσματος, διά νά άποτυπωθή  
σταδιακώ ς ό π ίναξ έκεϊνος τών α ιτ ί
ων ό όποιος θά βασ ίζετα ι είς τήν 
σύγχρονον κοινωνικήν ζωήν μέ δλας 
τάς αδυναμίας καί τάς τάσεις τοϋ 
ανθρώπου, πόσης ηλικίας.

Τό δλον αυτό σύστημα  προϋποθέ
τει μ ίαν άνωτέραν ικανότητα προς 
δ ιαπ ίσ τω σ ιν  τοϋ γεγονότος κα ί μ ίαν 
ταχύτητα  ένεργείας προς δ ιαρκή άνα- 
κατάταξιν  τοϋ π ίνακος, χωρίς νά 
παραβλάπτετα ι ό αρχικός σκοπός 
κα ί αντ ικε ιμ ενικο ί έπ ιδιώ ξεις τής 
προηγουμένης σκέψεως. Διά τής 
πορείας αυτής θά κα ταστή  δυνατό
της ή δημ ιουργία  άνασχετικών σ τ ο ι
χείων, διά τό αποτέλεσμα τοϋ ατυ
χήματος, θά προωθηθή ή ιδέα συμ- 
παραστάσεως τοϋ κοινού κα ί θά 
ύπει.σέλθη εν σύστημα  στοχοδ ιαγραμ - 
μάτω ν έξιδικεύσειος ένεργειών τέον 
φορέοον—ατόμων.

Ή  ιδ ιοσυστασ ία  τών Ιδιοτήτων 
αυτών θά δεχθή τήν έπ ίδρασ ιν τών 
προοδευτικών τάσεων κα ί θά διαμορ- 
φωθή σταδιακούς εν σύστημα  προ
γραμμάτω ν κα ί σχεδίων οδικής 
ασφαλείας, τό όποιον θά έγγυάτα ι 
μίαν κανονικήν λειτουργίαν τοϋ οδ ι
κού δικτύου, χωρίς διαταραχάς καί 
προϊόντα συντριμμάτω ν τών σημε
ρινών διαστάσεων. Ή  νέα αυτή τάσ ις  
θά διαμορφώση συνθήκας, προ- 
λήψεως τών τροχαίων ατυχημάτων  
κατανοητός άπό τούς οδηγούς τιϋν 
τροχών, θά προλάβη μέγ ιστον αρ ι
θμόν τραυματιώ ν ή θά μειώ ση τήν 
σοβαρότητα  αυτών κα ί έν γένει θά 
προσδώση περιεχόμενον είς τήν έν
νοιαν τής έπ ιζήσεως τών ατόμων εις 
περ ίπτω σιν τραυματισμώ ν. Ή  δη
μ ιουργ ία  προϋποθέσεων επιθυμητών 
στόχων κα ί ή έξασφάλισ ις τής ύλο- 
ποιήσεω ς τούτων προϋποθέτει άρ- 
τίαν όργάνωσιν κα ί έξειδίκευσιν, 
αλλά κα ί σθεναρόν θέλησιν.

Ή  δλη αυτή άπεικόνισ ις τής 
πραγματ ικότητος ώθεϊ τήν σκέψιν 
είς μ ίαν δημ ιουργικήν πορείαν ή 
όποια θά έχη ώς ιδανικόν στόχον τήν 
κάλυψιν μ ιας προοπτικής ή οποία θά 
συνδέεται άρρήκτως μέ τήν ορθήν 
έκτίμησ ιν  τής άποτελεσματικότητος  
έν σχέσει μέ τά έφαρμοζόμενα συστή 
ματα , άρχάς κα ί μεθόδους, ώστε νά 
καταστή  δυνατόν νά άπελευθερωθώ- 
μεν άπό τό τέλμα τοϋ «αύτοκράτορος 
τών κακών τροχών» κα ί νά δ ιασφα- 
λίσωμε τήν ζωήν τοϋ άνθρώπου, μέ 
όλιγωτέρας θυσίας.

Η μή τήρησις τών κανόνων τοϋ Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας είναι ή συνηθε- 
στέρα αιτία τών πολύνεκρων τροχαίων δυστυχημάτων.

τών στοιχείοιν, άλλά και δια τής το ι- 
αύτης τής άναλύσεως καί συνδέ- 
σειος τούτων, προκειμένου νά συναρ- 
μολογηθή έν σύνολον , τοϋ οποίου τά 
επ ί μέρους στο ιχε ία  δεν θά αφήνουν 
περιθώρια άμφ ιοβητήσεως είς τον

τητα  μελέτης αύτοϋ υπό πάντων τών 
ποοσω πικοτήτω ν εκείνων α ί όποία ι
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Ε υρισκόμενοι εντός τοΰ  κύκλον  
μ ια ς  παραγω γ ικής ένεργείας διαβλέ- 
πομεν εν σύστημα  ίεραρχήσεως 
δλων των προσπαθειώ ν των ατόμων 
—φορέων, μέ βάσ ιν  την σχεδίασιν , 
εν συνεχεία την εφαρμογήν κα ι τέλ.ος 
τό αποτέλεσμα , ώ στε νά δ ιαμορφώ 
νω μεν έν μέλλον μέ «εφεδρείαν ευφυ
ΐας δ ιά  τον άνθρωπον» κα ι χωρίς 
απώ λειαν διανοήσεως κα ί « σπ λά 
γχνω ν». 'Η  κ ινη τ ικ ότης αυτή τής 
εγκεφαλικής δυνάμεως θά δ ιασφ ά 
λ ιση  τάς συνθήκας τής προόδου κα ί 
θά φέρη επ ί τάπητος έν «εύγενές 
μέλλον» .

ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥ
ΧΗΜΑΤΩΝ

’Από τήν σ τ ιγμ ή ν  κα τά  τήν όποιαν

ήρχ/,σε νά ύλ.οποιήται ή έννοια τοΰ  
τροχού, διεμορφώνετο κα ί μ ία  δ ιά 
φορος άντ ίληψ ις τής ζωής, εκ τής 
οποίας έξεπήγασε τό τροχα ϊον α τύ 
χημα , μ έ  διαφόρους επ ιπ τώ σε ις  κ α 
τά  τάς διαφόρους έποχάς, γεγονός 
τό όπο ιον συνετέλεοε νά έχωμεν 
σημαντ ικά  σ τα τ ισ τ ικ ά  σ το ιχ ε ία  ανα
γόμενα εις τά  τρ οχ α ία  άτυχή μ α τ  a . 
ΓΗ δλη μελέτη  τούτιον μάς ύποβοη - 
θε ί νά διακρίνωμε τα ντσ  εις σύνθετα, 
άπλ.ά κα ί το ιαϋτα  μ ετά  πεζών.

Εις τήν έννοιαν τών συνθέτων 
δ ιαλαμβάνοντα ι εκείνα εις τά όπο ια  
εμπλέκοντα ι π ερ ισσότερα  τού ενός 
οχήματα , εις τήν το ιαύτην τών άπλϊόν 
δταν εμπλέκετα ι έν μόνον όχημα  
ύπό μορφήν συγκρούσεως μέ ζώον, 
προσκρούσεως, εκτροπής, ανατρο
πής, κατακρημνίσεω ς ή πτώ σεως 
ατομου έζ αυτού κα ί εις εκείνην μέ

πεζόν κατά  τήν οποίαν έχομεν τον 
τραυματισμόν ή θάνατον πεζού, ή 
κα ί ταυτόχρονον τραυματισμόν ή 
θάνατον ατόμων εις τό όχημα.

Μ ία άνάλυσις τών στο ιχείω ν κα 
ταδεικνύει τήν ϋπαρξιν υψηλότερου 
ποσοστού  θανάτων κατά  τήν δ ιάρ 
κειαν τής νυκτός, έν σχέσει μέ τον

ΟΤΑΝ, τήν αποφράδα καί μαύρην εκείνη Μέρα - 
πίσω στό θάμπος τών πέντε αιώνων - γονατισμένη κι’ 
αίμόφερτη ύπόκυπτε μπροστά στή μοιραία Πύλη 
τοΰ Ρωμανού καί ή τελευταία ελπίδα τοΰ περιούσιου 
Γένους.

ΟΤΑΝ, ό τελευταίος τών Παλαιολόγων, προμα
χώντας απεγνωσμένα γιά τήν σωτηρίαν τής παγκό
σμιας Χριστιανοσύνης καί τήν διαφύλαξη τών "Ο
σιων τής Φυλής μας, ΰψωνε τήν τραγική του επί
κληση, άναζητώντας μέσα στις ασάλευτες έκατόμ- 
βες τών γενναίων, τόν ένα έπιζώντα πού θά τοΰ έπερνε 
τήν κεφαλή, διασώζοντας έτσι τήν Βασιλική Κορυ
φή του από τής καταισχύνης τήν βεβήλωση.

ΟΤΑΝ, ό Πορθητής - χείμαρρος άγριότητας καί 
ακολασίας - πλημμυροΰσε καί κατερρύπαινε μέ τά 
κτηνώδη του στίφη, τής περιλάλητης Βασιλεύουσας 
τις αρτηρίες καί αγέρωχα έστηνε τά κόκκινα φλά
μπουρα τής βάρβαρης παντοδυναμίας, εις τοΰ νικη
μένου πολιτισμοϋ έπάνω τό κρύο πτώμα.

ΟΤΑΝ, οί ταιριασμένες μελωδίες, πού έπί αιώνες 
τις άνάπεμπαν «τά τετρακόσια σήμαντρα κι’ οί έξην- 
ταδυό καμπάνες» τοΰ Μεγάλου Τεμένους τής Ρω
μιοσύνης, καταπνίγηκαν καί κατασίγασαν πιά, ύπο- 
χωρώντας καί σβύνοντας μπροστά στά βοερά καί 
αναρίθμητα άστραποκροτήματα, μέ τά όποια οί 
ατσαλένιες όπλές τών πολεμοχαρών ίππων τοΰ άδυ- 
σώπητου κατακτητή, δονοΰσαν κυρίαρχα τόν αγέρα...

ΟΤΑΝ, ή απίστευτη βεβαίωση τής παραμυθένιας 
φήμης, έτίναξεν έξω από τό πυρίκαυστο μαγειρικό 
σκεΰος, ζωντανά τά μισοτηγανισμένα ψάρια τής 
δύσπιστης καλόγρηας.

Καί ή φρίκη τοΰ άγγέλματος ότι «έάλαι ή Πόλις» 
Απλώθηκε σάν θανάτου σκιά, πάνω άπό τήν πανέ

μορφη Βοσπορίδα. . .
Καί ή μυσταγωγία τής τελευταίας Τελετουργίας 

διακόπηκε βίαια καί ό ύστατος ολοφυρμός τών άπρο- 
στάτευτων γυναικόπαιδων, πού ή άπέλπιδα διαφυγή 
τά συνάθροισεν εις καταφυγήν εκεί, ένεκρώθη άπό

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

V.
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συνολικόν αριθμόν των τροχαίων 
ατυχημάτων ημέρας κα ι νυκτός, κε- 
χωρισμένως. Τοϋτο μάς επ ιτρεπει 
νά ύπεισέλθωμεν εις τάς λεπτομέ
ρειας τοϋ βάθους κα ι νά άναλύσωμε 
προσεκτικώς τούς διαχρονικούς, φυ
σιολογικούς κα ί οργανικούς παρά 
γοντας, ο ί όποιο ι συνθέτουν την 
παράστασ ιν τοϋ άτυχήματος. Ή  μη  
έγκαιρος έπ ισήμανσ ις τοϋ κινδύνου, 
λόγω τής άνεπαρκείας τοϋ τεχνητοϋ 
φω τισμοϋ ή μειώσεως των ψυχικών 
κα ί σωματικών δυνάμεων τοϋ τραυ- 
ματισθέντος κα ί ή μή  έγκαιρος έπέμ- 
βασις προς παροχήν βοήθειας, ένεκα 
έγκαταλείψεως τοϋ θύματος ή μη  
εγκαίρου έξευρέσεως τοϋ καταλλή 
λου ιατροϋ κα ί βοηθητικού προσω 
πικού, κάμπτουν την θέλησιν τοϋ 
θύματος διά νά διατηρηθή εις την 
ζωήν. Δεν δύναται νά παραγνωρισθή  
ή οργανική καί πνευματική δ ια τα 

ραχή τοϋ όδηγοϋ ή όφειλομένη εις 
τήν μέθην, κόπωσιν, υπνηλίαν, κάμ- 
ψιν τών δυνάμεων κα ί τήν μείω σιν 
τής άντανακλαστικότητος τών α ι
σθήσεων, άλλα κα ί ή πραγματ ικότης  
δτι κατά  τήν διάρκειαν τής νυκτός 
κινούνται κα ί πολλοί οδηγοί οι όποιο ι 
ομοιάζουν με ϋ-έθελοντάς θανάτου» 
κα ί με «τρομοκράτας τής άσφάλτου», 
άδιαφοροϋντες διά τούς θεσπισθέντας 
κανόνας άσφαλείας.

Τά σύνθετα άτυχήματα  έχουν 
λάβει σήμερον «β ιομηχανικός δ ιαστά 
σεις» κα ί εμφανίζονται υπό μορφήν 
συγκρούσεων κατά  μέτωπον, εκ τοϋ  
πλαγίου κα ί έκ τών όπισθεν, με βά - 
σιν τό όχημα υπό άνεξάρτητον έμ- 
φάνισιν κα ί ούχί εις μ ικτήν σχέσιν. 
Ή  μορφοποίησις τών άτυχημάτων  
αυτών προδιαγράφει εις τό βάθος εν 
«κατάλο ιπον» μή  καλής έκδηλώ-

σεως τώ>ν νοητικών, ψυχικών καί 
σω ματικώ ν στοιχείων τών εμπλεκό
μενων εις αυτά οδηγών, με προεκτά
σεις βάθους ή  επιφάνειας. Ή  πρα 
γματικότης αυτή δημ ιουργε ί μ ίαν  
δυσαρμονίαν, μεταξύ τών κοινωνικών 
άπαιτήσεω ν κα ί τών τοιούτων τής 
διανοήσεως, έκ τής όποιας δ ιαμορ
φώνεται μ ια  βελτιωμένη άνθρώπινος 
ενέργεια κα ί θέσις εις τό ογκώδες 
αυτό πρόβλημα.

Ή  ορθή άντ ιμετώ π ισ ις  τοϋ θέμα
τος διαγράφει εν σύστημα  άναλύσεως 
τών στο ιχείω ν τά όπο ια  περισυλ- 
λέγονται διά νά δ ιαπ ιστω θή ή κα τα 
νομή τών άτυχημάτω ν εις τάς δ ια 
στάσε ις τοϋ χρόνου, τό επίπεδον τής 
ηλικ ίας τών οδηγών, τοϋ φύλου, ώς 
κα ί νά άποκαλυφθή ή σχέσις αυτιών 
πρός τήν έξελ ικτικότητα  τοϋ κοινω 
νικού άτόμου.

τής άσυγκράτητης κακουργίας τό κοφτερό άτσάλι. . .
ΤΟΤΕ ΕΥΘΥΣ ΑΜΕΣΩΣ ή άκτινοβόλος καί 

ώραία Ιδέα τής Μεγάλης Ελληνικής Πατρίδας, πού 
φωλιάζει αιώνια στά μύχια βάθη τής Ελληνικής ψυ
χής, αλώβητη μέσα στην τραγική συμφορά πού τήν 
σκέπασε, έπιζώντας άθάνατη μέσα στοΰ άφανισμοΰ 
της τις φλόγες, ώρθώθηκε Γίγαντας καί, άφθαρτος 
θρύλος μαρμάρωσε τότε, κάτω άπό τό θαύμα τών 
τρούλλων τής 'Αγίας Σοφίας - έκεϊ μέσα εις τό τιμιώ- 
τερον "Αδυτον, τής περιούσιας φυλετικής Κιβωτού
μαζ· ■ ' ,Ιδέα καί Σύμβολο μαρμάρωσε τότε, ακτινοβο
λώντας αιώνια τόν Μαρτυρικό φωτοστέφανο, πού 
άπό τά βαριά σκότη τής άλλοτε ξακουσμένης Βυζαν
τινής Βασιλίδας, άδιάκοπα τό Γένος καταύγαζε
παντα. ..

Καί, νεκροστάτιδα - Μυροφόρα τής 'Αγιώτερης 
Εθνικής Προσδοκίας, ώρκίσθη στήν ’Αναστάσιμη 
Πίστη, προσμένοντας βέβαιη πάντα, πώς πάλι μέ 
χρόνια μέ καιρούς, θά συνεχισθή ή τελευταία καί 
Μεγάλη έκείνη Λειτουργία καί πώς ό μαρμαρωμένος 
θρύλος θά ζωντάνευε καί θά σαρκώνονταν στήν Πα
ράκλητη πραγμάτωση - κάποτε.

ΚΓ ένσαρκωμένος στοΰ Προσκηνυτοΰ Παλαιο- 
λόγου τόν 'Ιστορικό Κληρονόμο, εκδικητής καί τιμω- 
ρός τώρα, τόν ξένο σφετεριστή θά έδιωχνε πέρα. . .

Καί ύστερα, πάνω άπό τόν σεισμό πού άφάνισε 
τό Θεοφύλακτο καί παγκόσμιο λίκνο τής Βοσπορί- 
δας καί πάνω άπό τήν τέφρα, πού οί θεόρατες φλό
γες της κατάκαψαν τά κάποτε Εθνικά φτερουγί- 
σματα, έορταστική καί περίλαμπρη θά υψώνονταν 
τώρα ή έφτάχρωμη άψΐδα τού λυτρωτικού Ουράνιου 
Τόξου, γιά νά σημάνη καί νά ευλογήση τό τέλος 
μιας μαύρης καί άποτρόπαιης καταιγίδας, νά ζωντα- 
νέψη καί δικαιώση μαζί τόν μαρμαρωμένον εκείνο 
θρύλο - τόν θρύλο, πού ή άθάνατη Ελληνική ψυχή, 
όραματίσθηκε πάντα παραμύθι ώραΐο καί, άκατά
λυτη προσδοκία τόν έπλασε. . .
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ιόν
"ΕΞ ΑΠΑΛΩΝ ΟΝΥΧΩΝ / /

Εξ άπαλών ονύχων έκπαιδεύονται οί Άμερικανόπαιδες σέ 
θέματα πού άπτονται τής προσωπικής τους ασφαλείας, την όποιαν 
πρέπει μέχρι ένός σημείου να περιφρουρήσουν «δι’ ιδίων μέσων». 
Προς άπόκτησιν, λοιπόν, μιας καλυτέρας υποδομής καί ένός εύρυ- 
τέρου πεδίου γνώσεων, έπάνω σέ έξειδικευμένα αντικείμενα, όπως λ.χ. 
τής τροχαίας κινήσεως καί οδικής συμπεριφοράς, τής Πολιτικής 
Αμύνης καί άλλα, τό αρμόδιον Ύπουργεΐον κατήρτισε λεπτομερές 

πρόγραμμα, στο όποιον συμπεριέλαβε τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν 
καί πρακτικήν έφαρμογήνν όλων αύτών των θεμάτων, πού ένδιαφέρουν 
τόν σύγχρονον άνθρωπον. Ή διδασκαλία των μαθημάτων άνετέθη 
σέ έκπαιδευμένους Αστυνομικούς, οί οποίοι σαν καλοί διδάσκαλοι 
καί στοργικοί πατέρες άνέλαβον μέ ζέσι καί άνιδιοτέλειαν τό έργον 
τους, προσπαθοϋντες νά μυήσουν τούς μικρούς «μπόμπιρες» στις 
καινοφανείς καί ένδιαφέρουσες θεωρίες περί αύτοπροστασίας, πού 
ήταν άγνωστες μέχρι χθές.

ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ

Στήν πυραυλοκίνητη καί διαστημική έποχή μας 
πού τά «τέλεξ» καί τά «τελετάϊπ» σέ κλάσμα δευτερο
λέπτου πληροφορούν τήν παγκόσμια κοινή γνώμη τί 
συμβαίνει στήν άκροτάτη περιοχή τής υδρογείου σφαί
ρας θά ήταν παραφωνία άν ή Άστυνομίαδέν παρακολου
θούσε, κατ’ άνάλογον τρόπον, τόν σημερινόν εγκλη
ματίαν, τόν όποιον τά σύγχρονα άεριωθούμενα «σούπερ 
τζάμπο» μεταφέρουν έν άσφαλεία σέ άποστάσεις μά
κρυνες καί άπίθανες, πού στήν προηγουμένη άκριβώς 
έποχή ήταν προσιτές μόνον στούς Κροίσους τού χρή
ματος. Μεταξύ τών πρώτων, λοιπόν, ή Καναδική ’Αστυ
νομία έπρομηθεύθη έπαναστατικόν μηχανισμόν εκπο
μπής, λήψεως καί παρουσιάσεως δακτυλικών άποτυ- 
πωμάτων, όπως δείχνει ή εικόνα τής φωτογραφίας μας. 
Μπορεί, άνέτως. ό χειριστής τού λεπτοτάτου καί άπι- 
θάνου αύτοϋ μηχανισμού νά άποστείλη τό δελτίον 
δακτυλικών άποτυπωμάτων στήν άκροτάτη εσχατιά 
τής Καναδικής επικράτειας μέ τήν άπλή τοποθέτησί 
του στό «καντράν» τού χειριστηρίου του καί σχεδόν 
ταυτοχρόνως νά τό λαμβάνη καί νά τό παρουσιάζη 
στήν οθόνη του ό καλούμενος δέκτης!!!

Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Η  ΠΕ Ρ Ι ΠΟΛ Ι Α

Σέ̂  μιά άλλη έποχή θά ήταν ασύλληπτο—άν μή ύπεργήίνο 
καί άπόκοσμο θέαμα—νά ίδή κανείς ’Αστυνομικούς «σκιέρ»,
νά έκτελοϋν τήν ύπηρεσίαν τους ........ χιονοδρομοΰντες ύπο-
χρεωτικώς, καθ όλην τήν όκτάωρη βάρδια τους. Οί σύγχρονες 
όμως, κοινωνικές άπαιτήσεις έξηνάγκασαν τούς 'Ιταλούς 
Καραμπινιέρους (Χωροφύλακες) καί σ’ αύτήν τήν προσαρμο
γήν, μέ άποτέλεσμα νά έκπαιδεύωνται συνεχώς καί έντατικώς 
στά νέα τους καθήκοντα, τά όποια έκτελοϋν, κατά γενικήν 
παραδοχήν καί όμολογίαν, μέ τόν πλέον άψογο τρόπον. 
Ή φωτογραφία μας άπεικονίζει τούς ’Ιταλούς συναδέλφους 
μέ τήν ιδιότυπη πλέον χιονοδρομικήν έξάρτυσι, φέροντες 
συγχρόνως, κατ’ άνάλογον τρόπον, τήν ύπηρεσιακήν στολήν 
τους, νά άναλαμβάνουν έπικινδύνους άποστολάς διασώσεως 
κινδυνευόντων ορειβατών καί χιονοδρόμων.
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕ
ΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ

Ή συμβολική φωτογραφία μας 
δέν άπεικονίζειπυρρίχειον ή «Φολ
κλορικόν» χορόν μέ συνοδεία 
τάμ—τάμ, γιά τήν έπίκλησι έξω- 
τικών πνευμάτων, αλλά παρουσιά
ζει τήν τιμητική τελετή παραδό- 
σεως των ξιφών στούς έξελθόντας 
τής Σχολής νέους Άξ]κούς Χωρο
φυλακής στήν μακρυνή χώρα τής 
’Ακτής του Έλεφαντόδοντος. Τήν 
δλην τελετήν συνιστοϋν συμβο
λικά καί μυστικιστικά στοιχεία, 
τά όποια τής προσδίδουν τελετουρ
γικήν γραφικότητα, άνάλογη πρός 
τήν θρησκευτικότητα, τήν ήθο- 
γραφία καί τήν λαογραφία τής 
μακρυνής φίλης χώρας.

ΤΟ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΤΩΝ '' ΜΠΟΜΠΗΔΩΝ

Ένώ τά πάντα στήν σύγχρονη 
έποχή μεταβάλλονται, κατά τόν 
άδήριτον νόμον τής ακμής καί τής 
παρακμής, μέ άποτέλεσμα νέες 
τάσεις καί πρωτότυπες ιδέες νά 
κυριαρχούν στό προσκήνιο τής 
ζωής όλων των λαών τής ύφηλίου, 
οί θερμοί θιασώτες τών θεσμών,
«πατριαρχικοί» 'Αγγλοι, έμμέ- 
νουν μέ πείσμονα προσήλωσι σέ 
ώρισμένα........ «ταμπού», πού απο
τελούν γ ι’ αύτούς άπαρασάλευτα 
θέσφατα, συνυφασμένα μέ τήν 
ιστορική πλέον «Βικτωριανή» 
έποχή. Σαν τέτοιο χαρακτηρίζεται 
τό φερόμενον άπό τούς ’Αστυνο
μικούς (μάτς ντάρκ =σκοΰρο μέ- 
λαν) πατροπαράδοτο κράνος τής 
φωτογραφίας μας. Τά πάντα, λοι
πόν, κι ’ αν αλλάξουν αύτό θά 
είναι καί θά μένη τό σήμα κατα- 
τεθέν (Μέιντ ιν Έγκλαντ) τής 
γηραιας Άλβιόνος.

- Ί

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ 
Χ Ω Ρ Ι Σ  Π Λ Η Ρ Ω Μ Η

Δέκα εννέα ’Άγγλοι επιστήμονες δικά
ζονται λίαν προσεχώς εις τήν ’Αγγλίαν 
δι’ άπάτην κατά τής Τηλεφωνικής Ε τα ι
ρείας. ()ύτοι είχον επινοήσει σύστημα, διά 
τού όποιου έκαμναν υπεραστικά τηλεφω
νήματα εις όλον τόν κόσμον μέ τιμάς 
αστικών τηλεφωνημάτων.

Οί δικαζόμενοι, άπαντες γνώσται τής 
τεχνικής τών τηλεπικοινωνιών, τής ήλεκτρο 
νικής καί ήλεκτρολογίας, κατηγοροϋνται 
διά συνωμοσίαν πρός χρησιμοποίησιν, άνευ 
άδειας, τής δημοσίας ηλεκτρικής ένεργείας 
καί διά κατοχήν κλοπιμαίων αντικειμένων 
ήτοι, μιας τηλεφωνικής συσκευής μετά 
τού «κέντρου» της.

Ό  είσαγγελεύς τοϋ Κακουργιοδικείου 
τού Λονδίνου, κ. Ντύ Κάνν, έδήλωσεν 
ότι άπαντες οί συμμετασχόντες εις 
τήν άπάτην έχουν σημαντικήν πείραν 
τής τηλεφωνίας καί τών τηλεπικοι
νωνιών, δύο δέ έξ αύτών ήσαν 
ύπάλληλοι τής τηλεφωνικής έταιρείας. Οί 
κατηγορούμενοι είχον χρησιμοποιήσει, διά 
τάς άπάτας των, 360 τηλεφωνικά κέντρα, 
ή δέ Τηλεφωνική 'Εταιρεία θά χρειασθή 
νά δαπανήση 400.000 λιρών (30 εκατομ
μύρια δραχμών) διά νά έμποδίση τήν 
έπανάληψιν τής άπάτης.

Εις έκ τών κατηγορουμένων, ό Τίμοθυ 
Μαίησον, ήλικίας 21 ετών, φοιτητής τοϋ 
Πανεπιστημίου Κέντ, εις τό Καντέρμπου- 
ρυ, είχεν επινοήσει έν πρωτότυπον σύστημα 
έξαπατήσεως τής τηλεφωνικής εταιρείας, 
εΐπεν ό είσαγγελεύς Ντύ Κάνν. Είχε συνδέ
σει έν νόμισμα τών δύο πεννών μέ μίαν 
λεπτήν κλωστήν καί ούτως έκαμνε τηλε
φωνήματα άπό τούς δημοσίους τηλεφωνι
κούς θαλάμους, είσάγων τό νόμισμα καί 
άποσύρων αύτό μετά τό πέρας τής συν- 
διαλέξεως.

"Ετερος τών κατηγορουμένων, ό Στιούρτ 
Χάλλας, 25 έτών, τεχνικός υπάλληλος τής 
τηλεφωνικής εταιρείας, είχε κατασκευάσει 
ειδικόν άργυροϋν κυτίον, χάρις εις τό όποι
ον έκαμνεν τηλεφωνήματα εις τό εξωτερι
κόν, χρεούμενα ώς άστικά. Εις τό διαμέ
ρισμά του, εις Ούέστ Κέννσιγκτον τοϋ 
Λονδίνου, εύρέθησαν δέκα τοιαϋται συσκευ- 
αί .Τεχνικοί τής έταιρείας κατέθεσαν ότι 
«πατήρ» τών συσκευών αύτών ήτο, πειθα- 
νώς, εις «σιμιουλαίητορ» πολλαπλής 
συχνότητος, ήτοι μία συσκευή παραγωγής 
τόνων έπί συχνοτήτων, αϊτινες έχρησιμο- 
ποιοΰντο εις τά τηλεφωνικά δίκτυα τής 
Αύστραλίας, τής ’Ανατολικής Ευρώπης 
καί εις ώρισμένα σημεία τής Βορείου 
’Αφρικής.
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Π ολλά έχουν γραφ τή  πάνω  
στο θέμα τον  φ εμ ινισμού, 
των δ ικα ιω μάτω ν τής γυνα ί

κας, τής εργασ ίας της κα ί ε ίδ ικώ - 
τερα γ ια  τ ις επ ιπ τώ σε ις  τής εργασ ίας  
αυτής στην ο ικογένεια  κα ί τό κ ο ι
νωνικό σύνολιο.

Τό θέμα δμως «ή επ ιστήμω ν γ υ 
να ίκα»  ε ίνα ι είδ ικώ τερο, κα ί μάλαστα  
ή «επ ιστήμω ν ελεύθερος έπαγγελμα - 
τ ία ς» . ’Ακόμη περ ισσότερο περ ιω - 
ρ ισμένο, ένα μέρος τον δλον, ε ίνα ι 
τό θέμα ή επ ιστήμω ν ελεύθερος 
έπαγγελματ ίας  που ε ίνα ι συγχρόνως 
κα ί μητέρα .

Μ ’ αυτόν λωιπόν τον πολύ ίσως 
περ ιω ρισμένο κύκλω, που ε ίνα ι υπ άλ 
ληλος στον κύκλω τής σωρείας των 
προβλημάτω ν πού π αρουσ ιάζε ι ή 
εργασ ία  τής γυνα ίκας σήμερα, θά 
άσχοληθοϋμε παρακάτω .

Δεν π ρόκε ιτα ι να μάς άπασχολήση  
τό θέμα αν ή γυνα ίκα  έχη τ ις  Ικα
νότητες κα ί τ ις  δυνατότητες νά γ ίνη

επ ιστήμω ν ή καλλ ιτέχνις. Αυτό νο
μ ίζω  πόος δεν πρέπει π ια  νά άμφ ισβη - 
τή τα ι. ’ Ηδη ό χρόνος πού έχει μ εσο -  
λωβήσει από τότε πού ή γυνα ίκα  άνέ- 
λαβε έργα εκτός τοϋ σπ ιτ ιο ύ  ή έκανε 
σπουδές κα ί εργάστηκε ώς ε π ισ τή 
μων απέδειξε πώς έχει κα ί τ ις ικ α 
νότητες τοϋ μυαλωϋ κα ί την άπα ι- 
τουμένη έπιμέλωια, επ ιμονή κα ί ευ
συνειδησ ία . ’Ακόμη κα ί δ ια σημότη - 
τες επ ιστημον ικές άνέδειξε τό γ υ 
να ικείο  φύλο, ανεξαρτήτω ς βέβα ια  
τοϋ αν άλλω επαγγέλματα  π ροσ ι
διάζουν στη  γυνα ικε ία  φύσι π ερ ισ 
σότερο κα ί αλλα όλιγώτερο. Κ ι δσο 
υποχω ρε ί τό κ λ ίμ α  τής π ρόκατα - 
λσ']ψεως κα ί των κοινωνικών προλή 
ψεων τοϋ παρελθόντος κα ί μ έσα  στην  
ίδ ια  κα ί στο εξω τερικό περιβάλ.λον 
γύρω  της, τόσο τα  π ράγμα τα  σ’ 
δλωυς τούς τομ ε ίς  ε ίνα ι ολω καί π ιο  
ένθαρρυτικά γ ια  τό τ ί ήμπ ορε ϊ νά 
π ραγμα τοπ ο ιή ση  ή γυνα ίκα  κα ί πα - 
γκοσμ ίω ς άλλω κα ί στον τόπο μας.

Τ Α Σ Ι Α Σ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Η
Δ ι κ η γ ό ρ ο υ

Τά πράγμα τα  δμως παίρνουν μ ιά  
τελείω ς άλλη μορφή δταν ή επ ισ τή 
μων γυνα ίκα  γ ίνη  σύζυγος κα ί μ ά 
λ ισ τα  μητέρα.

ΓΩ στόσο τά προβλήματα  πού ανα
κύπτουν μόνον από τήν ιδ ιό τη τα  κα ί 
τά  καθήκοντα τής συζύγου  δέν είναι 
στήν εποχή μας π ιά  τόσο δυσεπ ίλυ 
τα. Μέ τήν βοήθεια των τόσων κ ομ 
φόρ, πού ή τεχνική πρόοδος έθεσε 
στήν δ ιάθεσ ι τής νο ικοκυράς καί 
προπάντων μέ τήν αλλαγή νοοτρο
π ίας άνδρών κα ί γυναικών πάνω  στή  
μορφή τοϋ συνδέσμου κα ί τών σχέ
σεων μεταξύ  τους, ή γυνα ίκα  επ ι
στήμω ν καταφέρνει νά βρή τ ις  λύ 
σεις κα ί νά άνταποκρ ιθή  παντο ιοτρό -
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πως στ ις  απα ιτήσε ις κα ι τον επαγ 
γέλματος κα ι τής οίκογενειακής 
ζωής. 'Ο άνδρας σήμερα προτιμά  
μ ια  γυναίκα μορφωμένη,μέ την όποια  
θά μπορή  να συζητή  κα ι να συνεργά
ζετα ι, κα ί δίνει λιγώ τερη σημασ ία  
στην π ο ικ ιλ ία  των γλυκών κα ί των 
φαγητών πού τ ον παρουσ ιάζει. 
Π ροτιμά μ ια  γυναίκα, φ ίλη, πού νά 
σνμμετέχη στα  σχέδια κα ί τ ις επ ι
διώξεις τον, από μ ια  γυναίκα δοσμέ
νη μόνο καί μόνο στην καθαριότητα  
κα ί στον περιωρισμένο κύκλο τών 
τεσσάρων τοίχων τοϋ σπ ιτ ιού  της, 
ανίκανη νά άντιληφθή τον παλμό τής 
εποχής της.

"Οταν όμως έλθουν τά πα ιδ ιά  τό 
πράγμα  λαμβάνει άλλες δ ιαστάσε ις  
καί γ ίνετα ι αληθινά τεράστιο  πρό
βλημα, μέ επ ιπτώ σεις στη γυναίκα, 
στην οικογένεια καί στο σύνολο γε 
νικώς. Οι δυσκολίες ε ίνα ι πολώ μ ε 
γαλύτερες κα ί ίσως μ ιάς τελείως 
άλλης μορφής απ’ αυτές πού αντ ι
μ ετω π ίζε ι μ ιά  όποιαδήποτε έργα- 
ζομένη γυνα ίκα  ύπάλληλως ή εργά 
τρ ια , μέ ώρισμένο ώράριο εργασίας, 
χωρίς ιδ ια ίτερη  μόρφω σι καί ειδ ικά  
προσόντα.

Κ α ί ε ίνα ι δύο ειδών: Πρώτα έρχον
τα ι οι αντικειμενικές δυσκολίες. 
Μιά επ ιστήμω ν έχει ηύξημένες ευ
θύνες στην εργασ ία  της, ύποχρέωσι 
προετο ιμασ ίας κα ί μελέτης. Συχνά 
ή άπασχόλησ ί της πρέπει νά είνα ι 
ολοκληρω τική καί ά π α ιτ ε ϊ ψυχική  
άφιέρωσι, χωρίς π ερ ισπασμούς από 
άλλου είδους ευθύνες κα ί επ ιδιώ ξεις. 
Συνηθισμένη νά κάνη καλ.ά τή δου
λειά της κα ί νά άφιερώνη καί χρόνο 
κα ί ψυχικό χώρο σ αυτήν, βλέπει τώ 
ρα ότι δέν προλαμβάνει νά άνταπο- 
κριθή σωστά, γ ια τ ί άλλο τόσο χρόνο 
κα ί ψυχικό χώρο απ α ιτ ε ί ή αγωγή  
τοϋ πα ιδ ιού  της. Μιά λ.χ. δικηγόρος 
ή μ ιά  γιατρός-έλεύθερος έπαγγελμα- 
τ ίας  —πρέπει νά ε ίνα ι άπερ ίσπαστη  
νά εργάζετα ι κα ί απογεύματα καί 
βράδυα, τή σ τ ιγμ ή  πού έχει ξενυ- 
χτήσε ι δ ίπλα  ατό άρρωστο μωρό της 
ή πού πρέπει νά τό θηλάζη σέ (ορι
σμένες τακτές ώρες κ.λ.π . Βέβαια  
συνήθως βρ ίσκοντα ι λύσεις ( γ ια γ ιά 
δες—ξένα πρόσω πα), πού ε ίνα ι όμως 
πολλές φορές λύσεις ανάγκης. Γ ιατί 
όλα αυτά τά πρόσωπα, μόνο σάν 
πρόσθετη βοήθεια καί άνακούφισι 
τής μητέρας μπορούν νά νοηθούν καί 
όχι σάν ά ντ ικ α τάστασ ί της.

’Έ πειτα έρχονται ο ί δυσκολίες 
καθαρά ψυχολογικής φύσεως. Μιά 
επ ιστήμω ν είνα ι διχασμένη ανάμεσα  
στήν επαγγελματ ική  της άπασχό- 
λησ ι κα ί στήν μητρότητα . Μιά

διαρκής αγωνία τήν κατέχει γ ιά  νά 
άνταποκριθή στ ις  υποχρεώσεις τοϋ  
επαγγέλματος καί στά  καθήκοντα  
τής μάνας. Δέν μπ ορε ί άκόμη νά 
προσαρμοσθή, ιδίως τον πρέϋτο κ α ι
ρό, στήν κα τάσ τασ ι τής μητρότητος  
πού είνα ι ένα τέλειο δόσιμο τοϋ  
εαυτού της κα ί όπου εξαφανίζεται 
κάθε άλλο προσω πικό ενδιαφέρον. 
’Αρχίζει νά σκέπτετα ι πέος άδικα  
έκοπίασε κα ί έχασε τόσα χρόνια ατά 
θρανία, κα ί δαπάνησε τόσα χρήματα  
γ ιά  νά περιορ ισθή τώρα στά  στενά 
όρια ένός σπ ιτ ικού .

”Ετσι σ ιγά  —σ ιγά , ή μητέρα  επ ι
στήμω ν ή παρα ινε ίτα ι τής ευθύνης

1 Q 7 5

Ε ΤΟΣ

ΤΗΣ Γ Υ Ν Α Ι Κ Α Σ

τών πα ιδιώ ν της ή εγκαταλείπει 
τή δουλειά της ή συνθλίβεται κάτω  
άπό τό βάρος καί τό άγχος κα ί τών 
δύο. 'Η  κατάληξις αυτή συμβαδ ίζε ι 
μέ τις λύσεις πού δίνει μέσα της, 
άναλιόγως προς τά πού κλίνει ή 
πλάστ ιγγα .

Κ ι όμως μέσα  άπό όλον αυτόν τον 
κυκεώνα πρέπει ή γυναίκα νά βρή  
κάποτε τό σω στό της δρόμο. Πρέπει 
πόση  θυσία ή σύγχρονη γυνα ίκα  επ ι
στήμω ν νά βγή  άπό τήν παραπάνω  
σύγκρουσ ι ν ικήτρ ια . Κ α ί ο ί λύσεις θά 
έλώουν μόνο έφ ’ όσον κάνει μ έσα  της 
μ ιά  σω στή ίεράρχησι.

Ε ίναι ή δέν ε ίνα ι προορισμένη νά

Μέ τήν ευκαιρία τοϋ έορτασμοϋ τοϋ έτους τής γυναίκας ΰπό 
τοϋ ’ Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών, ό Πρόεδρος τής 'Ελληνικής 
Δημοκρατίας, έκήρυξε τήν έναρξιν τώ ν έκδηλώσεων αύτοΰ εις τήν  
χώραν μας καί άπηύθυνεν ειδικόν μήνυμα εις τό όποιον, μεταξύ 
άλλω ν, έτόνισεν δτι θά έπανεξετασθή τό θέμα τής βελτιώ σεω ς τής 
θέσεως τής γυναίκας καί τής πλήρους άξιοποιήσεώς της εις τόν τομέα 
τής άναπ τύξεω ς.

Κατά κοινήν πεποίθησιν, τοϋτο αποτελεί μίαν χειρονομίαν ευ
γνωμοσύνης πρός τό ήμισυ τοϋ πληθυσμού τής γής αλλά καί μέτρον 
χρησιμώτατον πρός προαγωγήν τοϋ συμφέροντος κάθε χώρας καί 
τής άνθρωπότητος ολοκλήρου. "Ηδη πολλά σω ματεία , σύλλογοι 
καί οργανώσεις 'Ελληνίδων έώρτασαν τό γεγονός καί πραγματο
ποιούν έπ ιτυχεΐς κοινωνικός έκδηλώσεις εις ολόκληρον τήν χώ ραν. 
Σκοπός τω ν ε ίνα ι, σύμ φ ω να  μέ τάς άρχάς τοϋ Ο .Η .Ε . , ή κατάργησις 
τώ ν διακρίσεων, ή άξιολόγησις τής γυναικείας προσφοράς εις τήν  
παραγωγήν καί τήν παγκόσμιον ειρήνην, ή κατοχύρωσις τής ίσό- 
τητος τώ ν φ ύ λ ω ν , ή άρσιςτώ ν προκαταλήψεων καί τώ ν κοινω νικώ ν  
έμποδίων , ή προστασία τώ ν δ ικαιω μάτω ν της καί άλλα συναφή προ
βλήματα πρός τήν θέσιν καί τόν ρόλον της εις τήν σύγχρονον κοινω 
νίαν .

Τό περιοδικόν «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» συμμετέχον 
εις τάς έκδηλώσεις αύτάς δημοσιεύει σειράν άρθρων καί μελετών 
διακεκριμένων γυνα ικώ ν γύρω άπό τό ζω τικόν αυτό θέμα μέ σκοπόν 
νά προβάλη τήν προσφοράν, τόν ρόλον καί τάς πολλαπλός υπηρεσίας 
τής γυναίκας εις τήν κοινω νίαν . ’Εκφράζει δέ τήν εύχήν νά εϋρη 
ή 'Ελληνίδα τό νόημα τής πραγματικής έλευθερίας εις τήν ζωήν τη ς. 
Τής έλευθερίας αύτής ή όποια σάν άγώ νισμα καί σάν γνώ ρισμα άνήκει 
δικαιω ματικά εις τό κλίμα τοϋ τόπου αύτοϋ όπου ήκμασαν τά πνευ
ματικά έκεΐνα άναστήματα τά  όποια παρέδωσαν εις τήν άνθρωπότητα 
τάς ιδέας τής ισονομίας ,τοϋ καλού καί τοϋ ωραίου .
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γ ίνη  μητέρα , νά φέρη στον κόσμο  
πρώ τα  οργανικό, κα ί β ιολογ ικά , θα 
έλ^εγα, κ ι έπ ε ιτα  νά άναστήση , νά 
Αναθρέψΐ] καί νά γαλούχηση  πνευ
μ α τ ικ ά  νέους άνθροόπους; Ε ίναι αυτό 
ή δεν ε ίνα ι το έργο πού Α ποκλειστικά 
αυτή μπ ο ρ ε ί νά φέρη εις πέρας. ’Ή  
μήπω ς μπορούν νά άναλάβουν την 
ευθύνη του κα ί νά την α ν τ ικ α τα σ τή 
σουν ( ολοκληρω τικά  β έβα ια )  τρ ίτα  
πρόσω πα ή ιδρύματα  ενδεχομένως; 
Τί λέει πάνω  σ ’ αυτά  ή σύγχρονος 
επ ισ τημον ική  σκέψ ις κα ί ο ί ε π ισ τη 
μον ικο ί π ε ιρ αμ α τ ισ μ ο ί πού έγιναν 
τά τελευτα ία  χρόνια ;

’Από την άπάντησ ι πού θά δώ σου
με στο  παραπάνω  ερώ τημα, από τή 
θέσι πού θά πάρωμε ώς προς τό 
προβάδ ισμα  τής άποστολ.ής τής γ υ 
να ίκας ώς μητέρας κυρίως θά έξαρ- 
τηθοϋν κα ί ο ί λώσεις πού θά π ροσπ α 
θήσουμε νά δώσουμε πάνω  στά  ε ί- 
δικώ τερα ζη τήμ α τα  πού δημ ιουρ- 
γοϋντα ι.

Πολλές Απόψεις κα ί θεωρίες διε- 
τυπώ θησαν στο  παρελθόν κα ί πολλές 
προσπάθειες έγιναν γ ιά  νά Απαλλ.ά- 
ξουν την γυνα ίκα  από την κύρια αυτή  
αποστολή  της κα ί νά άναθέσονν στο  
Κ ράτος ή σέ ιδρύματα την φροντίδα  
τών πα ιδ ιώ ν. Σήμερα όμως π ιά  είνα ι 
κοινός τόπος, ό τ ι τά  συμπεράσματα  
τής επ ισ τημον ικής  έρευνας στο σύνο
λό τους—όσο κ ι αν υπάρχουν πάντα  
επ ί μέρους δ ιαφωνίες—κατέδ ειξαν 
πώς ή μορφή τής μητέρας κα ί ό ρό
λος της ε ίνα ι Α ναντικατάστατοι.

Π αράλληλα βέβα ια  ύπεδείχθησαν 
κα ί τρόπο ι πού θά βοηθούν τήν μ η τ έ 
ρα στήν άποστολ.ή της, όχ ι όμως γ ιά  
νά τήν Α ντικαταστήσουν Αλλά γ ιά  νά 
τήν ξεκουράσουν κα ί νά τήν δ ιευκο
λύνουν γ ιά  Αερισμένες ώρες κα ί έτσ ι 
νά τήν Ανανεώσουν ( ο ικ ιακο ί β οη 
θο ί—Baby Sitters — βρεφοκομ ικο ί 
κα ί π α ιδ ικ ο ί σ ταθμο ί ή κήπο ι κ).π).

"Υστερα Απ’ αυτή τήν τοποθέτησ ι, 
θά προσπαθήσουμε νά δώσουμε Απάν- 
τήσε ις  σέ αερισμένα Από τά ζ η τή μ α 
τα πού δημ ιουργε ί ή επ αγγελματ ική  
Α πασχόλησις τής μητέρας  —έπ ισ τή -  
μονος, Κ α ί:

1. Μ πορεί ή εποχή μας νά γυρ ίση  
π ίσω  στήν εποχή τοεν γ ια γ ιάδω ν  
μ α ς ; ’Ό χ ι, βέβα ια . Τούτο θά ήταν  
μ ιά  Απαράδεκτη παλ ινδρόμησ ι πού  
άλλω στε δέν ε ίνα ι δυνατή εκ τών 
πραγμάτοεν. Σ τήν γυνα ίκα , γ ιά  νά 
Α ντιμετώπιση τήν κοσμογον ική  επο 
χή μας μέ τά π ο ικ ίλ α  προβλήματά  
της, άλ?Λ κα ί νά Αναλάβη 7] ίδ ια  τήν 
Αγωγή τών πα ιδ ιώ ν της μ έσα  σ ’ 
αύτήν, κ α ί ή μόρφ ιοσ ι τής χρε ιάζετα ι 
Αλλά κα ί ή επαγγελματ ικέ) εργασ ία

τής ε ίνα ι Α παραίτητη' κα ί οχι μόνον 
γ ιά  λόγους οικονομ ικών Αναγκών 
Αλλά Ακόμη κα ί γ ιά  λόγους πείρας 
στή  ζωή κα ί δημ ιουργ ικής άπασχο - 
λήσεως γ ιά  τό προ τού γάμου στάδιο.

2. Π οιά θά πρέπει νά ε ίνα ι ή μόρ- 
φωσι τής γυνα ίκας ; ’Α σφαλώς εκτός 
Από τήν συνήθη πα ιδε ία  θά πρέπει 
ίσω ς ή μόρφω σι τής γυνα ίκας νά 
περ ιλάβη κα ί θέματα πού τήν π λου 
τ ίζουν κα ί προσ ιδ ιάζουν περ ισσότερο  
στήν ιδ ιοσυγκρασ ία  της κα ί στά  
έργα της ώς μητέρας, όπως λ.χ. 
βρεφοκομ ία , ψ υχολογ ία  τού πα ιδ ιού , 
πα ιδαγω γ ικές γνώσεις, πρώ τες β οή 
θειες κ .λ .π . Γ ιά νά γ ίνη  σήμερα μ ιά  
γυνα ίκα  επ ιτυχημένη μητέρα  κα ί 
μόνον, έχει Ανάγκη Από Ανάλογη 
μόρφω σι πού ε ίνα ι σχεδόν ολόκλη
ρη επ ισ τήμη .

■3. Π οια τώρα θά ε ίνα ι ή κα τευ 
θυντήρια γραμμή  τής Αγωγής εν σχέ- 
σει μέ τ ις  σπουδές κα ί τό επάγγελμα  
που θα δ ιάλεξη κα ί γεν ικά μέ τή σ τα 
δ ιοδρομ ία  τη ς ; Πρέπει νά άνατρέ- 
φεται με τη νοοτροπ ία  νά μή  σπου- 
δαση κα ι να μη  έργασθή ώς επ ισ τή 
μω ν ; ’Αφού δηλαδή  ο βασ ικός κα ί 
τελικός της ρόλος ε ίνα ι ή ο ικογένεια  
κα ί ή μητρότης , προς τ ί τόσος χαμ έ
νος κόπος;

Ν ομίζω πώς δέν έχομε τό δ ικ α ί
ωμα νά Αποτρέψουμε γεν ικά  τή γ υ 
να ίκα  Από τήν ε ιδ ική  σπουδή κα ί τό 
επάγγελμά . Β έβαια θά μπορούσαμε  
νά τή στρέψουμε προς σπουδές κα ί 
επαγγέλματα  πού τα ιρ ιάζουν π ερ ισ 
σότερο στο γυνα ικε ίο  χαρακτήρα  της 
( δασκάλα , καθηγήτρ ια , κο ινω νική  
λειτουργός κ .λ .π .)  ή πού θά μπορούσε  
νά δ ια τηρήση  κα ί συνδυάση καί 
μετά  τό γάμ ο  .Λ.χ. μ ιά  γ ια τρός μ ι 
κροβ ιολόγος ή Ακτινολόγος μ π ο ρ ε ί 
νά συνδυάση εργασ ία  κα ί ο ικογένεια  
περ ισσότερο Από μ ιά  παθολόγο ή 
πα ιδ ία τρο . Μιά γυνα ίκα  νομ ικός επ ί 
π α γ ία  Αντιμισθία ( νομ ικός σύμβου
λος) θά μπορούσε περ ισσότερο νά 
συνδυάσι; επάγγελμα  κα ί ο ικογένεια  
Από τήν δ ικηγόρο τού ελευθέρου 
στίβου.

’Α νεξαρτήτως όμως τών Ανωτέρω 
δέν ε ίνα ι δυνατόν νά γ ίνη  δεκτή ή 
νοοτροπ ία  πού θά Απέκλειε γεν ικά  τή  
γυνα ίκα  από τις ειδ ικές σπουδές κα ί 
τό ελεύθερο επάγγελμα  γ ια τ ί τούτο  
θά Αποτελούσε ίσω ς μ ιά  υπέρμετρη  
δέσμευσ ι τ?)ς προσω π ικότη τος , Αλλά 
κα ί γ ια τ ί ποτέ δέν ξέρομε τό μέλλον 
τών Ανθρώπων. ’Έ τσι μ π ο ρ ε ί τό 
συγκεκρ ιμένο κορ ίτσ ι πού έχομε 
μπροστά  μας νά ε ίνα ι μ ιά  εξα ιρετ ική  
διάνο ια  κα ί δέν έχομε τό δ ικα ίω μα  
νά τού  κόψουμε τά φτερά. "Επειτα

( Η ΓΥΝΑΙΚΑ \  
ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Vk AI ΜΗΤΕΡΑ /

μπ ορ ε ί νά μήν έχη τήν τύχη νά 
αποκατασταθή  ή νά άποκτήση  π α ι
διά, οπότε ή επ ισ τήμη  ή ή τέχνη της 
θά άποτελή γ ι ’ αύτήν κα ί μ ιά  χρ?']- 
σ ιμ η  συγχρόνως διέξοδο κα ί λύσι.

4. ’Εκείνο όμως πού πρέπει νά 
προσεχθή ε ίνα ι ή άπελευθέρωσι τής 
έπ ιστήμονος—μητέρας Από τήν σύγ - 
κρουσ ι πού γ ίν ετα ι μ έσα  της κα ί Από 
τον δ ιχασμό πού ύφ ίσ τα τα ι μ εταξύ  
τής προσω π ικής της καρριέρας άφ ’ 
ενός κα ί τής άφ ιερώσεώς της στήν  
οικογένεια  κα ί τά  π α ιδ ιά  Αφ’ ετέρου.
"Υπάρχουν βέβα ια  ο ί Ακραίες π ερ ι
π τώ σε ις  —αν κα ι μάλλον σπάνιες— 
πού ή γυνα ίκα  γ ιά  νά άφοσιωθή στήν  
καρριέρα της θά Αποφύγη σ υσ τημ α 
τ ικά  νά γ ίνη  μητέρα . ’Αλλά, τό συνη- 
θέστερο, ή μητέρα  επ ιστήμω ν αργά ή 
γρήγορα  θά Αναγκασθή νά περ ιορ ίση  
τήν επ αγγελματ ική  της άπασχόλησ ι 
ή νά παρα ιτηθή  εγκα ίρω ς πα ίρνοντας 
μ ια  μειω μένη σύνταξ ι ή κα ί τελείως 
νά τήν εγκατάλειψη. "Ολα αυτά  
δμως δημιουργούν προβλήματα  ψυ
χολογ ικά , πού ή λύσ ι τους θά έπ ι-  
τευχθή μόνον μέ τήν εσω τερική  
τοποθέτησ ι τής γυνα ίκας Απέναντι 
στ ις  Αξίες τού  π ολ ιτ ισμού . Κ ι αυτό 
θά γ ίνη  άμα ή γυνα ίκα  Από τή μ ιά  
μερ ιά  γάλουχηθή μέ τήν Αντίληψι 
πώ ς ο ρόλος της ώς μητέρα  είνα ι 
πρω ταρχ ικός κα ί π ιστέψ η  σ ’ αυτόν, 
κ ι Από τήν άλλη μ ερ ιά  πε ισθή  πώς 
ή μόρφω σι, Ακόμα κα ί ο ί ειδικές 
γνώσεις πού τής προσέφερε ή σπου 
δή, καθώς κα ί ή π ε ίρα  πού τής χά 
ρ ισε ως τώρα ή δουλειά, ε ίνα ι π ρά 
γμ α τα  που απαξ κα ί τά  απέκτησε  
δέν χάνοντα ι, Αλλά είνα ι εφόδια χρή 
σ ιμ α , που την παρακολουθούν πάντα  
κα ι τήν πλουτίζουν. "Οταν γίνη  
π ισ τ ι σ τή  γυνα ίκα  ο τ ι ο ί σπουδές της 
αυτές καθ ’ έαυτές έχουν ήδη καλ 
λ ιεργήσε ι τήν π ροσω π ικότη τά  της 
κα ί έχουν διευρύνει τούς όρίζοντές 
της, τότε εύκολα θά μπορέση  νά 
ξεπερασί] το α ίσθημα  τού  χαμένου
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κόπον ή χρόνον. Γ ιατί στο κάτω— 
κάτω  ή σπονδή της κα ί ή επ ιτυχ ία  
της σ ’ αυτήν δεν πρέπει νά νοήται 
πολύ στενά, με την έννοια δηλαδή τής 
άφιερώσεως στο επάγγελμα κα ι τον 
αν κατορθώνη νά κερδίζη μέ αυ
τόν τον τρόπον χρήματα, άλλα πρέπει 
νά μετρ ιέτα ι μέ τήν καλλιέργεια  
κα ι τήν πα ιδε ία  πού χάρις σ’ αυτήν 
απέκτησε. ’Έ τσι θά μπορέση νά έχη 
ένα α ίσθημα  πληρότητος κα ι νά μήν 
έχη α ’ισθήματα  μειονεξίας, βλέπον
τας τους άνδρες συναδέλφους της 
νά προοδεύουν επαγγελματικά .

5. 'Ω στόσο ή επ ιστήμω ν κα ι γ ε 
νικά ή διανοουμένη γυναίκα  γ ιά  νά 
ε ίνα ι ένας ισορροπημένος άνθρωπος 
έχει ανάγκη από ένα ΜΙΝΙΜΟΥΜ  
προσω πικής πνευματικής άπασχο- 
λήσεως, που θά τήν κάνη νά δ ιατηρή  
συνεχώς τά ένδιαφέροντά της. 'Η  
διατήρησ ις π.χ. ενός μέρους ενδεχο
μένως τής επαγγελματικής της άπα- 
σχολήσεως, παρακολούθησις ένός 
μέρους από τά ενδιαφέροντα τον 
κύκλον των σπονδών της, παρακο- 
λωύθησις διαλέξεων, (ορισμένες ελεύ
θερες ώρες γ ιά  μελέτη κ.λ.π . Σ ’ όλ.α 
αυτά θά μπορούσαν νά βοηθήσουν 
ή σύγχρονος τεχνική πρόοδος μέ τά  
πολλά κομφόρ, διάφορα μέτρα που 
λαμβάνονται από τήν πολ ιτε ία , όπως 
ή μείω σ ις τών ωρών εργασίας, ιδίως 
όταν τά πα ιδ ιά  ε ίνα ι πολύ μ ικρά , 
οορισμένες άδειες πού χορηγούνται 
( κνήσεως—τοκετού), ή ϊδρνσις βρε
φοκομείων ή πα ιδικών σταθμών 
κ.λ.π .

Βέβαια δέν μπορούμε νά προβλέ
πουμε τό μέλλον τού κόσμον. Ούτε 
μπορούμε εκ τών προτέρων νά γνω 
ρίζουμε τις εξελίξεις κα ί στον πνευ
μα τ ικό  κα ί στον τεχνικό τομέα, τις 
λύσεις πού θά φέρουν ή καί τά νέα 
προβλήματα πού θά δημιουργήσουν.

Π ιστεύουμε όμως πώς όλα αυτά  
τά ειδ ικά προβλήματα τής γυναίκας  
επ ιστήμονας κα ί μητέρας πού είδαμε 
παραπάνω  αλλά κα ί άλλα πού ενδεχο
μένως υπάρχουν ή πού θά άνακύψουν 
ατό μέλλον, θά βρίσκουν σ ιγά  σ ιγά  
τις λύσεις τους όσο θά άποκρυσταλ- 
λώνωνται οι ορθές απόψεις καί θά 
γίνω ντα ι ο ί αληθείς τοποθετήσεις 
πάνω στά  μεγάλα θέματα τής άπο- 
στολιής τών δύο φύλωνμέσα στον 
κόσμο κα ί όσο θά ωριμάζουν κα ί ο 
άνδρας κα ί ή γυναίκα κα ί γενικά ή 
κοινωνία μέ τις αντιλήψεις αυτές.

Περιοδικόν «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ» 
Τεύχος 113]1969

ΔΗΜ. ΧΡ . ΣΕΤΤΑ : «Ζήσης ’Α φερ ίμ » .
Ενδιαφέρουσα μελέτη γιά τή ζωή και το έργο τοϋ Ζήση Άφερίμ.
Ο συγγραφέας μάς δίνει ένα άδρδ πορτραϊτο τοϋ διακεκριμένου γλύπτη 

καί κεραμειστή.
Μάς μιλάει γιά τήν καταγωγή του, τή ζωή του, τίς σπουδές του, τήν καλλι

τεχνική του δημιουργία καί προσφορά. Μάς μιλάει άκόμα γιά τίς βαθύτερες 
ψυχικές παρορμησεις του καί έπισημαίνει «τίς χαρακτηριστικές του στιγμές, 
που δίνουν ένα αδρότατο καλλιτεχνικό παρόν, όχι μόνο στον έλλαδικό χώρο, άλλά 
και έξω απο αύτόν», καθώς μάς λέει ό ίδιος ό συγγραφέας στον πρόλογό του.

Την αξιόλογη αυτή έργασία πλαισιώνουν 29 εικόνες έργων γλυπτικής καί 
καραμεικής τοϋ καλλιτέχνη, άνάμεσα στά όποια είναι καί ό «Ά ρίω ν», πού πήρε 
βραβείο κεραμεικής στήν ΙΓ' Πανελλήνια Έκθεση Καλλιτεχνικής Κεραμει- 
κής ’Αμαρουσίου, τό 1971.

Πρόκειται γιά μιά καλαίσθητη καί επιμελημένη έκδοση τών «Ν. ’Ιωακείμ— 
Α. Ξεινοϋ—Μ. Ματαφία», Σωνιέρου 17, Σελ. 80, Άθήναι.

· ·

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΖΑΔΕ : «Τοϋτο τό καλοκαίρι»—Νουβέλλα.
Η θαλασσόβρεχτη τούτη νουβέλλα στέκεται άνάμεσα στ’άλλα βιβλία τοϋ συγ

γραφέα σάν ένα «λυρικό ίντερμέντζο», όπως μάς λέει ό ίδιος στον πρόλογό του·
Δέν έχει σκοπό νά έξυπηρετήση κάποιον κοινωνικό σκοπό, γ ι ’ αύτό καί δέν 

αναφερεται στή μοίρα τών κατατρεγμένων, κ ι’ ούτε «άπλώνει τό πένθημο κρέπι 
του μόνο πάνου άπ’ τίς τραγικές ιστορίες τών άνθρώπων».

Η υπόθεση τοϋ έργου ξετυλίγεται σ’ ένα σμαραγδονήσι τής πατρίδος μας, 
τό όνομα τοϋ οποίου δέν άναφέρεται στο βιβλίο.

Ό  συγγραφέας μάς δίνει ζωντανό τον περίγυρο, μέσα στον όποιο ζοϋν καί 
κινούνται οί ήρωές του.

Ψυχογραφεί θαυμάσια τούς άνθρώπους καί καταφέρνει ν’ άποδώση λεπτές 
αποχρώσεις διαφόρων ψυχικών καταστάσεων τών ήρώων του.

Σ’ όλο τό διήγημα τραγουδάει μελωδικά ή καταγάλανη θάλασσα κ ι’ ανασαί
νει ανάλαφρα ή λαχτάρα τής ύπαίθρου.

Είναι μιά τρυφερή καί καλογραμμένη νουβέλλα, πού —είμαστε βέβαιοι— 
θά διαβαστή πολύ.

"Εκδοση «Στ. Βεντούρα —Χρ. Σπύρου», Άχιλλέως 38, σελ. 80, Άθήναι.

· ·

ΒΑΣΙΛΗ Ε. ΤΣΙΑΤΗ: «Σάν γιατρο ί» .
Ό  συγγραφέας δέν έχει «καμμιά σχέση μέ τήν ιερή καί άνθρωποσωτήρια 

επιστήμη τοϋ Ασκληπιού», όπως μάς λέει ό ίδιος στον πρόλογό του.
Ό  τίτλος τού βιβλίου του οφείλεται στο ότι «συνηθίζεται τόσο στις ποιητι

κές, όσο καί στις πεζές συλλογές, νά μπαίνη σάν τίτλος, είτε ή έπιγραφή πού 
φέρει ένα άπό τά περιεχόμενά τους, είτε μιά φράση άπό όλο τό βιβλίο», όπως 
ό ίδιος έπεξηγεϊ.

Τό βιβλίο του αύτό, δεύτερο στή σειρά, περιέχει 11 διηγήματα (διηγηματι- 
κές περιγραφές γιά τήν άκρίβεια) πού άποτελοϋν προσωπικά βιώματα τού συγ
γραφέα. Ή  άπλή, λιτή καί άκούραστη άφήγηση, τό λεπτό καί γνήσιο χιούμορ, 
ό ζωντανός καί νευρώδης λόγος, διεγείρουν καί συγκρατοϋν τό ένδιαφέρον τού 
άναγνώστη, ώς τό τέλος,

Οί ήρωες τοϋ βιβλίου είναι άπλοι άνθρωποι, μέ τά πιεστικά τους προβλήματα, 
μέ τίς άπογοητεύσεις καί τίς προσδοκίες τους, μέ τίς χαρές καί τίς λύπες τους, 
πού είναι καί δικές μας. Γ ι’ αύτό τούς νιώθουμε νά κινούνται τόσο κοντά μας, 
δίπλα μας.

Έκδοση «Δ. Δημητρίου —Στ. Βεντούρα —Χρ. Σπύρου», Άχιλλέως 38, 
σελ. 200, Άθήναι.

— *0 Β ι β λ ι ό φ ι λ ο ς
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Η ΕΝΠΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

Έφωνάζανε ώς στ’ αστέρια 
τοΰ Ίονίου τά νησιά, 

κι’ έσηκώσανε τά χέρια 
για νά δείξουνε χαρά.

Εύλογημένη ή 21η Μαϊου γιά τά 
Επτάνησα. Εύλογημένη γιά τήν 
Ελλάδα. Μά εύλογημένη καί γιά 
δλα τά ’Έθνη καί τούς λαούς τής γης, 
πού άναγνώρισαν πώς ή μεγαλύτερη 
προσφορά σ’ έναν υπόδουλο λαό είναι 
νά τοΰ δώσης τήν ’Ελευθερία του. 
Δέν έχει καμμιά σημασία πού τά 
Επτάνησα δέν ήσαν ύποδουλωμένα 
σέ κανένα βάρβαρο κατακτητή. 'Ο 
πόθος τοΰ λαού τους ήταν πάντα ό 
αιώνιος πόθος τοΰ 'Έλληνα γιά τήν 
Ελευθερία. Ή ταν ό πόθος γιά τήν 
'Ένωσί τους μέ τήν Ελλάδα, τή 
μεγάλη κ ι’ άθάνατη Μητέρα.

Ή  μάνα μας, ή άγκάλη 
τοΰ ξένου είναι βραχνάς,

αίμα γιά σένα χύσαμε καί γίνηκε
κοράλι

γιά σένα" μήν ξεχνάς.

Αύτές οί φωνές καί αύτοί οί άντί- 
λαλοι άπό τά Ε πτά νησιά τοΰ Ίονίου 
άνέβαιναν πάντα καί γέμιζαν τον 
άγέρα τής Ελλάδος άπό τά χρόνια 
τοΰ 'Ομήρου ώς στά χρόνια τοΰ Σο- 
λωμοϋ. Πάντα έπνεε σ’ αύτά ό άγέ- 
ρας ό Ελληνικός, ό άγέρας τής Ελευ
θερίας. Πάντα μέσα στήν καρδιά των 
Ε πτά νησιών ζοϋσε ή Ελλάδα, ή 
Μεγάλη τους Μητέρα ! Μέ τό όραμά 
της ζήσανε μέσα στούς αιώνες, μέ 
τή γλώσσα της μιλούσανε, μέ τή 
θρησκεία της προσεύχονταν, μέ τό 
φώς της βλέπανε μέσα στά σκοτάδια 
πού καμμιά φορά τά σκέπαζε, μέ τά 
φτερά της πετούσανε στούς ψηλούς 
κόσμους τών ’Ιδεών.

Καί άπό τά Επτάνησα άκούστηκε 
γιά πρώτη φορά ή πιο μεγάλη φρά- 
σις γιά τό νόημα πού έχει ή ’Ιδέα 
καί ή Λέξις ΕΛΛΑΣ.

«Κλείσε μέσα στήν ψυχή σου τήν 
Ελλάδα καί θά αισθανθείς κάθε 
είδους μεγαλείο.»...είπε ό Εθνικός 
μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, 
άγναντεύοντας άπό τ ’ άκρωτήρι τής 
Ζακύνθου τήν Ελλάδα. Σ’ αύτό τό 
άγνάντεμα ήταν πάντα στραμμένα 
τά Επτάνησα, μ’ έναν άσβηστο 
πόθο.- Τήν "Ενωσι! Καί στις 21 
Μαΐου τοΰ 1864, ό πόθος καί τ ’ 
όνειρο τους γινόταν πραγματικότης. 
Ή  Γαλανόλευκη κυμάτιζε περήφανη 
στά κάστρα, στά καμπαναριά καί 
στά σπίτια τους! Ή  γλυκειά μάνα 
τά σκέπαζε πάλι στήν άγκαλιά της, 
όπως τραγούδησε τότε ό ’Αριστοτέ
λης Βαλαωρίτης.

’Άνοιξε, μάνα μας γλυκειά, 
τήν άφθαρτη άγκαλιά σου 

κι άγκάλιασέ μας τά φτωχά, τά 
μαύρα τά παιδιά σου! 

Εύλογημένη τρεις φορές, εύλογη
μένη ή μέρα, 

πού βρήκαμε τον κόρφο σου, 
γκυκειά—γλυκειά Μητέρα !

Ούσιαστικά τά Επτάνησα ήσαν 
ένωμένα μέ τήν Ελλάδα άπό τις 23 
Σεπτεμβρίου τού 1863, πού ή Βουλή 
τών Ίονίων είχεν άποφασίσει παμ- 
ψηφεΐ τήν "Ενωσί τους. ’Έτσι δέν 
άπέμενε παρά καί ή τυπική τηε 
άναγνώρισις. Καί τον Μάϊο τού 1864 
έφθανε στήν Κέρκυρα ό πρωθυπουρ-

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

γός Θρασύβουλος Ζαιμης καί υπέ
γραφε μέ τον τελευταίο Άγγλο άρ- 
μοστή σέρ Χένρυ Στόρκς τό πρωτό
κολλο σύμφωνα μέ τό όποιον τά 
άγγλικά στρατεύματα θ’ άποχωροΰ- 
σαν άπό τ’ Επτάνησα στις 18 
Μαΐου καί θά ύψωνόταν ή Γαλανό
λευκη στο παλιό φρούριο τής Κερκύ- 
ρας.

Καί σάν έφθασεν ή εύλογημένη καί 
πολυπόθητη έκείνη μέρα όλοι οί 
ευγενικοί Έπτανήσιοι κλείστηκαν 
στά σπίτια τους. Καί όσοι βρέθηκαν
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Ο άνδριάς τοϋ Έθνικοϋ ποιητοϋ Διονυ
σίου Σολωμοϋ, ό όποιος έψαλε τήν έλευ- 
θερία τής Ελλάδος, εις τήν πατρίδα του 
τήν ώραία Ζάκυνθο.

στους δρόμους έμειναν σιωπηλοί κι’ 
ασάλευτοι συγκρατώντας τή μεγάλη 
τους χαρά!.. Κι’ όταν πια έφυγε καί 
ό τελευταίος ’Άγγλος στρατιώτης, 
τότε σέ δρόμους, σέ σπίτια, σέ έκ- 
κλησίες,σέ άκρογιαλιές καί σέ λόφους 
έγιναν στολισμοί, άψίδες καί κρε
μάστηκαν όπλα φυλαγμένα άπό τήν 
Ελληνική Έπανάστασι. Άνάμασα 
σ’ αύτά ήταν καί τό μπαϊράκι τοΰ 
ελληνικού στρατού τοϋ Κολοκοτρώνη 
στή νίκη τοϋ Δράμαλη, άνθοστε- 
φανωμένες εικόνες των ήρώων τοϋ 
21, επιγραφές καί πάνω άπ’ όλα τό 
αύθόρμητο ξεχείλισμα τής χαράς μέ 
χορούς καί μέ τραγούδια.

Στις 21 Μαΐου άποβιβαζόταν 
στήν Κέρκυρα καί ό Ελληνικός 
στρατός, ένώ σέ λίγες ήμέρες, στις 
25 Μαΐου, έφθανεν έχει καί 6 βασι
λεύς Γεώργιος ό Πρώτος, πού δι
καιολογημένα θεωρούσε τήν "Ενωσι 
τής Έπτανήσου μέ τήν Ελλάδα σαν 
προσωπικό του δώρο !

'Όσες σημαίες κι’ αν έκυμάτισαν 
άνάμεσα στούς αιώνες στα επτανη
σιακά κάστρα, όσοι ξένοι κι’ αν 
πάτησαν τό χώμα τους, όμως οί ψυ
χές τών κατοίκων τους χτυπούσαν 
πάντα μέ πόθους Ελληνικούς. Καθέ
νας άπό τούς ποιητές τους, καθένας 
άπό τούς λογίους καί τούς καλλιτέ
χνες τους, τήν Μεγάλη Μητέρα είχαν 
πάντα κλεισμένη μέσα στήν καρδιά 
τους. Άπό τό στόμα τοΰ Σολωμοϋ 
θά πετάξει τό τραγούδι τής ’Ελευ

θερίας σέ κάθε νησί τοΰ Ίονίου καί 
θά τό έπαναλάβει κάθε τους ποιητής. 
Ό Κάλβος θά υψώσει τον μεγαλό
πνοο ύμνο του στήν έπαναστατημένη 
Ελλάδα, στήν άγαπημένη του Ζά
κυνθο καί στήν ’Ελευθερία:

Ώ  φιλτάτη πατρις, 
ώ θαυμασία νήσος 

Ζάκυνθε" σύ μοϋ έδωκας 
τήν πνοήν καί τοϋ’Απόλλωνος 

τά χρυσά δώρα.
Ά ς  μή μοϋ δώσει ή Μοίρα μου 

εις ξένην γήν τον τάφον.
Είναι γλυκύς ό θάνατος 
μόνον όταν κοιμώμεθα 

εις τήν πατρίδα
Άπό τήν Κέρκυρα θά λάμψει ή 

έκπαγλη καί ήρωϊκή μορφή τοϋ ιε
ροφάντη τής Ελληνικής ’Ιδέας 
Λορέντζου Μαβίλη, πού ή Πατρίδα 
είναι γιά κείνον τό ωραιότερο ιδανι
κό καί ή μεγαλύτερη ομορφιά μέσα 
στήν πλάσι:

Τά όμορφα νησιά τοΰ Ίονίου ξαναγυρί- 
ζουν στήν άγκαλιά τής έλεύθερης Πατρί- 
δος τόν Μάϊον τοϋ 1864.

Πατρίδα, σάν τόν ήλιο σου ήλιος 
άλλοϋ δέν λάμπει, 

πώς εις τό φώς σου λαχταρούν τά 
πέλαγα κι’ οί κάμποι, 

πώς λουλουδίζουν τά βουνά, 
τά δάση, οί λαγκαδιές, 

στέλνοντάς του θυμίαμα χιλιάδες 
μυρωδιές.

Ή  γή σου είναι παράδεισος κι’ 
αιώνια γαλανός 

γύρω σου καθρεφτίζεται στο πέ- 
λαγ’ ό ούρανός. 

Οί νύχτεε σου δροσολογοΰν χιλιό- 
πλαστα λουλούδια, 

καί στών παιδιών σου τις καρδιές 
άμάραντα τραγούδια 

σταλάζουν εις τά σπλάχνα τους 
θεράπειο λησμονιάς, 

Ελευθερίας άγάλλιασι καί μίσος 
τής σκλαβιάς !

Θά χρωστάει πάντα πολλά ή Ελλά
δα στά Επτάνησα! Θά τής χρω
στάει τήν πνευματική της άνάστασι 
υστερ’ άπό τήν ’Εθνική, θά τούς 
χρωστάει τούς μεγάλους της βάρ
δους, τούς λόγιους καί τούς σοφούς, 
καί θά τούς χρωστάει άκόμα ότι τής 
δώσανε μαζύ μέ τό πνεύμα τους καί 
τήν ψυχή τους.

σύ μοϋ έδωκες τήν πνοήν καί τοΰ 
’Απόλλωνος τά χρυσά δώρα!...

Αύτά τά λόγια άπό τούς στίχους 
τοΰ Κάλβου μπορεί νά τά πει ή Ε λ 
λάδα στήν Επτάνησο! Γιατί άπό 
εκεί ξαναγύρισαν στά παλαιά, πά
τριά τους χώματα οί εξόριστες Μού
σες τοΰ Έλικώνα, καί άπό έχει έλαμ- 
ψε πάλι τό Απολλώνιο φώς έπάνω 
άπό τά μάρμαρα καί τις άρχαΐες 
κολώνες !

' 11 21η Μαΐου λοιπόν δέν είναι γιορ
τή μονάχα τών Επτά νησιών, άλλά 
γιορτή ολόκληρης τής Ελλάδος. Κι’ 
άνάμεσα άπ’ όλα τά τραγούδια πού 
θά γεμίσουν τόν άγέρα, κι’ άνάμεσα 
άπ’ όλους τούς χαιρετισμούς, άς 
άκουστοΰν καί πάλι οί στίχοι εκείνοι 
τοΰ ποιητή:

’Εδώ τά βράχια καί τά βουνά 
κι’ οί κάμποι φαίνονται μ’ άλλη

χάρη,
ή λαμπρός ήλιος φεγγοβολά 

ή άχνό φεγγάρι.
’Εδώ διαβαίνουν ή Λευτεριά 

κι’ ό ’Έρωτας μ’ άδολη περηφά-
νεια,

πλέκοντας μόνο στήν ομορφιά 
δόξας στεφάνια.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Σήμερον  <5 θόρυβος κα τέσ τη  επ ικ ίνδυνος διά τον 
άνθρωπον, δ ιό τ ι έθραύσθη ήδη το φράγμα  της ανεκτ ικό - 
τητος της κοινοονιας. Ουτος μορφ οπο ιε ΐτα ι υπό έπ ιδη - 
μ ιολογ ικ η ν  έννοιαν κα ι επ ιδρά  δυσμενέστατα  εις την  
ισορροπ ίαν τοϋ ψυχ ικόν κόσμου τοϋ ατόμου, μ ε  αποτέ 
λεσμα  να δ ιαμορφοϋτα ι εν κλάμα αναταραχής εις τάς 
επ ι μέρους εκδηλώ σεις της άνθρωπίνης συμπεριφοράς  
με προεκτάσε ις  π ολλακ ις  ο ικονομ ικός, κο ινω νικός κα ι 
αστάθμητου  κ ινητ ικοτητος . Η  δλη αυτή σύνθεσις της 
παραστασεω ς κ αθ ίσ τα τα ι περ ισσότερον προκλητ ική  
κατά  την θερινήν περίοδον εις τά  μεγάλα  κέντρα κα ι τάς 
παραθαλασσ ίους ακτας τής 'Ε λληνικής γης, λόγω  τής 
εκτασεως τής έννοιας τοϋ  άνθρω ποσυνω στισμοϋ, εκ 
τής μ εγ ίσ τη ς  πλχ,ηθυσ μ ια κή ς  ευκ ινησ ίας, προερχομένης 
έκ τής τάσεω ς προς αναψυχήν.

Το προβλα]μα τούτο δεν παρέμεινεν άπαρατήρητον  
από την επ ισ τήμην , ή οποία  έπρογραμμάτ ισε  κα ι τελ ι- 
κώς κατεσκευασεν εν οργανον τό καλ.ούμενον «ήχό - 
μετρον» , κατάλληλον δ ιά  την μ έτρησ ιν  του ήχου, ύφ ’ 
δλιας αύτοϋ τάς μορφάς.

Ή  έπ ίτευξ ις  αυτή  τής επ ισ τήμης  έκ ίνησε τό ενδ ια
φέρον πολλών ομάδων, οργανισμώ ν κα ι υπηρεσιώ ν κα ι 
ιδ ία  τών 5Α στυνομικών τοιούτω ν. Μ εταξύ τών τελευ
τα ίω ν α ί ύπ ηρεσ ία ι Τροχαίας έπέδειξαν ιδ ια ίτερον εν
διαφέρον, λόγω  τής ιδ ιομορφ ίας τοϋ  προβλήματος είς 
τον τομέα  τους, καθ’ όσον ή «ή χ οπ ηγή »  διαρκώς μ ε τα 
κ ιν ε ίτα ι κα ί δ ια ταράσσε ι περ ισσοτέρους δέκτας τοϋ  
ήχου.

Είς τάς διαφόρους Χώρας τής Ευρώπης κα ί ιδ ία  
είς τήν Δυτ. Γερμανίαν, τό ήχόμετρον ε ίνα ι έν έκ τών 
πλέον βασικοόν τεχνικών μέσω ν τών υπηρεσιώ ν Τρο
χα ίας. Είς τήν 'Ελιλάδα μ έχρ ι τελευταίω ς, ή μέτρησ ις  
τοϋ  θορύβου έπ ραγμα τοπο ιε ίτο  υπό τών Τροχονόμων 
άναλόγως τής άκουστικής συχνότητος αυτών, με βάσ ιν  
τήν εμπειρ ικήν μέθοδον. fΗ  τα κ τ ικ ή  αυτή  ώ δήγει είς εν 
κύκλ.ωμα αμφ ισβητήσεω ν κα ί επεισοδίω ν μετα ξύ  Τρο
χονόμων κα ί παραβατώ ν, με αποτέλεσμα  ο ί πρώ το ι 
νά π ίπ τουν  είς τήν συνείδησιν τών δευτέρων.

Ή  προαναφερθεϊσα π ρα γμα τ ικ ό τη ς  ώ δήγησε τάς 
Υ π η ρ ε σ ία ς  Τροχαίας Χοοροφυλακής είς εν στάδ ιον  
προβληματ ισμού , με αποτέλεσμα  νά μελετήσουν τήν 
ορθήν κα ί επ ιστημον ικήν  ά ντ ιμ ετώ π ισ ιν  τών θορύβων, 
διά  τών ηχομέτρων.

ί ν α _______.
v p fa r in 'i/ u t  t a r  

t u ir e ir t o r f ia n a w
Ί ο ν  - θ ο ρ ι/ t h r y .

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Β Α Ν Ι Κ Ι Ω Τ Η
' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ

Είς τήν Δυτ. Γ ερμανίαν ώς μονάς μετρήσεω ς τοϋ  
ήχου καθιερώθη τό ΏΙΝΡΗΟΝ, πλήν όμως κα ί εκ ε ί 
από τοϋ  έτους 1966 υίοθετήθη ή Διεθνής μέθοδος 
μ ετ  ρήσεως θορύβων είς D .Β.

Ύ π ό  τοϋ  ΓΥπουργείου Μ εταφορών Δυτ. Γερμανίας 
καθοορίσθησαν α ί επ ιτρ επ το ί ά κρα ία ι εντάσεις θοού- 
βων βάσε ι τώ ν νέων δεδομένων τής τεχν ικής, ώς 
δ ιαλαμβάνοντα ι κατιοτέρω :

Οί θόρυβοι τών οχημάτω ν μετρ ιόντα ι ore τό όχημα  
εύρ ίσκετα ι έν κ ινήσε ι ή έν σ τάσε ι. Είς τήν πρώ την π ερ ί- 
π τω σ ιν  ομ ιλούμε περ ί θορύβων έν κ ινήσε ι κ α ί είς τήν 
δευτεραν π ερ ί το ιούτω ν έν στάσε ι. Είς άμφοτέρας τάς 
π ερ ιπ τώ σε ις  τό οργανον μετρήσεω ς εύρ ίσκετα ι έν σ τά -  
σει.

Τά ήχόμέτρα  τά  οπ ο ία  θά χρησ ιμ οπ ο ιούντα ι προς 
τον σκοπόν αυτόν πρέπε ι νά ε ίνα ι απολύτω ς ήλεγμένα  
κα ί νά τυγχάνουν έργοστασ ίου  κατασκευής άπολύτον  
τεχνικής εμπ ιστοσύνης.

Διά τιόν ήχομέτρω ν δύνατα ι νά καταμ ετρηθή  πάσης  
φυσεως θόρυβος ( έργοστασ ίω ν, κέντρων διασκεδάσεως, 
ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, ήχητ ικώ ν οργάνων οχη 
μάτω ν, θόρυβοι άεροπλ άνων κ .λ .π . ) ’

ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

Τό μ ικρόφωνον τοϋ  ηχομέτρου  πρέπει νά εύρ ίσκετα ι 
εις εν λογ ικόν ϋψος έκ τοϋ  έδάφους κα ί νά προσβλ.έπη 
προς τήν πηγήν τών ήχων, δ ιά  δε τά  διερχόμενα οχήμα 
τα  νά έχη κάθετον θέσιν. Μ εταξύ τοϋ  ήχομέτρου κα ί 
τής ήχοπηγής ένδείκνυται νά μ ή  ϊσ τα ντα ι άτομα , προς 
αποφυγήν σφάλματος καταμετρήσεω ς τοϋ ήχου.

Προς αποφυγήν άποκλ ίσεω ς τοϋ  δείκτου τοϋ  οργά 
νου συνέπεια  επ ιδράσεω ν τοϋ  ανέμου, προσαρμόζετα ι 
κατάλληλον π ροστα τευτικόν  κάλυμμα  π λα στ ικ ή ς  συνθέ- 
σεως.

ΑΚΡΙΒΕΙΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ζ)ία να έπ ιτύχω με εν θετικώ τατον αποτέλεσμα , τό
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όποιον να μη  διαφέρη της πραγματ ικότητος , διά παν 
σημεϊον μετρήσεως δέον να γίνουν τρεις μεμονωμέναι 
μετρήσεις. Τα προκύπτοντα αποτελέσματα τά  προσθέ
τομε κα ι εν συνεχεία έξάγομεν τον αρ ιθμητικόν μέσον 
όρον των επ ί μέρους μετρήσεων κα ί μ ετά  ταϋτα  στρογ- 
γυλοποιοϋμεν τό αποτέλεσμα εις άκεραίας μονάδας 
D.B.

5Επειδή εις την πράξιν, δεδομένου ότι α ί μετρήσεις  
πραγματοπο ιούντα ι εις τό ύπαιθρον, ενδέχεται να έχωμε 
ώρισμένας αποκλ ίσεις εις τάς μετρήσεις, λαμβάνετα ι 
έν ποσοστόν σφάλματος, εις τάς ενδείξεις, άνερχόμενον 
εις δύο (2 )  μονάδας D.B. Τό ποσοστόν τούτο άφ α ιρεϊτα ι 
από τάς ακραίας ενδεικτικός τ ιμάς κα ί τό προκνπτον  
αποτέλεσμα είνα ι α ί π ραγμα τ ικ ο ί ήχομονάδες.

ΑΚΡΑΙΑΙ ΤΙΜΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

Εις Δυτ. Γερμανίαν α ί άκρα ία ι τ ιμ α ί μετρήσεων επ ί 
των τροχοφόρων, μέ βάσιν την τεχνικήν έξέλιξιν τού. 
αυτοκ ινήτου ε ίνα ι:

’Ε π ιβατηγό κα ί σύνθετα τροχοφόρα. Μέ σχετικήν  
ίσχύν ούχί μεγαλυτέραν των 70 DIN—PS, άνά έγκε- 
κριμμένον τόννον συνολικού βάρους...... 80 D. Β. (Α).

Μέ σχετικήν ίσχύν μεγαλυτέραν των 70 DIN—PS,
άνά έγκεκριμμένον τόννον συνολικού βάρους...... 84
D. Β. (Α).

Φορτηγά οχήματα , λεωφορεία κα ί μηχανήματα  έλ- 
ξεως (έξαιρουμένων των εις παρ. 3, άναφερομένων 
μηχανημάτω ν ελξεως). Μέ επ ιτρεπτόν συνολικόν 
βάρος ούχ ί μεγαλύτερον των 3,5 τόννων,..85 D. Β. (Α).

Μέ επ ιτρεπτόν συνολικόν βάρος μεγαλύτερον των 3,5 
τόννων.....89 D. Β. (Α).

Μ ηχανήματα ελξεως δι άγροτικάς κα ί δασοπονικάς  
εργασίας ώς κα ί μηχανήματα  έργων. Μέ επ ιτρεπτόν
συνολικόν βάρος ούχί μεγαλύτερον των 2,5 τόννων.....
85 D.B. (Α).  Μέ επ ιτρεπτόν συνολικόν βάρος μ εγαλύ 
τερον των 2,5 τόννων.....  89 D. Β. (Α).

’Ο χήματα ώς εις παραγράφους 2 κα ί 3 μέ ίσχύν άνω 
των 200 D IN -P S .....92 D. Β. (Α).

Μ οτοσυκλέττα ι........84 D.B. (Α).
Μ οτοποδήλατα. ’Άνευ περ ιορ ισμού  ορίου ταχύτητος.. 

79 D. Β. (Α).  Μέ άνώτατον όριον ταχύτητος, ώς εκ 
κατασκευής τού τροχοφόρου, ούχί μεγαλυτέραν των 
40 X ]Ω  ...73 D. Β. (Α).

Π οδήλατα μετά  βοηθητικού κ ινητήρος. Μέ άνω τά- 
την, ώς έκ κατασκευής, ταχύτητα  μεγαλυτέραν των 
25 Χ ]Ω ...... 73 D.B. (Α ) Μέ άνωτάτην, ώς έκ κα τα -

Πρακτική έφαρμογή ήχομετρικής συσκευής στους έλ- 
ληνικούς δρόμους.

σκευής, ταχύτη τα  ούχί μεγαλυτέραν των 25 ΧλΩ. 
70 D. Β. (Α).

Διά τον θόρυβον τής μηχανικής πέδης ισχύουν δ ιά  τούς 
επ ί μέρους τύπους οχημάτω ν άκρα ία ι τ ιμ α ί, α ί δπ ο ία ι 
ε ίνα ι κατά  π ερ ίπ τω σιν , κατά  δύο (2 )  D Β, (Α) ,  μ ε 
γαλύτερο ι των άναφερομένων.

ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΘΟΡΥΒΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Σήμερον μέ τήν τακτ ικήν  τής διαπλώσεως τού  θο
ρύβου εις τον επ ίγειον, εναέριον κα ί θαλάσσιον χώρον 
άπαντες σχεδόν οι άνθρωποι εύρ ίακοντα ι εντός τού  
«θορυβοπλήκτου» κύκλου. 'Η  διαφορά εύρ ίσκετα ι εις 
τήν έντασιν κα ί τήν έπ ίδρασ ιν τού θορύβου έν σχέσει 
μέ τήν θέσιν εις τον κύκλον κα ί τήν άντίδρασ ιν εις τον 
θόρυβον έκάστου ατόμου.

Τό ήμ ισυ  σχεδόν τού  'Ελλληνικού πληθυσμού έχει 
έθισθή εις τον θόρυβον μέχρ ι το ιούτου σημείου , ώστε 
ε ίνα ι δυνατόν νά άναπαύετα ι υπό τάς εύλογίας αυτού  
πράγμα  τό οποίον έπ ιδρά  δυσμενέστατα  εις τήν όλην 
ψυχικήν σύνθεσιν κα ί έξω τερίκευσιν τής συμπερ ιφ ο
ράς των άτόμων—μελών του. 'Η  πραγμα τ ικότης  αϋτη  
διαμορφώνει άνθρώπους εύερεθίστους κα ί εύεξάπτους 
μέ κοινωνικός, ο ικογενειακός κα ί όπ ισθοδρομ ικάς προ
εκτάσεις.

Ή  άντίληψ ις ή όποια  έχει δ ιαμορφωθή ότ ι τά  έπ ί 
μέρους άτομα  άντιδρούν όμοιομόρφως, εις τον έρεθισμόν 
τού θορύβου, δέν ικανοπο ιε ί σήμερον τήν έπ ιστημονικήν  
έρευναν, ή οποία  άναλύει τήν ήχοπηγήν κα ί ήχοδέκτην, 
κατά  τρόπον αντικειμενικόν κα ί συγκεκριμένον κα ί 
προσπαθε ί νά μελετήση  άπάσας τάς έπ ιδράσεις τού  
θορύβου εις τό νευρικόν κ α ί ψυχολογικόν σύστημα  
τού  άνθρωπον.

CH  άνεπάρκεια τής προηγονμένης παραδοχής κ α τα 
φαίνεται κα ί έκ τού γεγονότος ότι έκαστον άτομον α ντ ι
δρά μέ ίδ ιότνπον τρόπον εις τον θόρυβον. ’Εκ π ε ιρα 
μάτω ν κα ί παρατηρήσεω ν κατεδείχθη ότι ά τομα  «εύα ί- 
σθητα»  ένοχλούνται ακόμη κα ί μέ θορύβους μ ικρός  
έντάσεως μέχρ ι 45 D.B. (Α) ,  ενώ άτομα  «ήρεμα» δ ια 
τηρούν τήν Ισορροπίαν τής συμπεριφοράς των κα ί μέ 
θορύβους μέχρ ι 85 D. B.  (Α) ,  μερ ικο ί « ύπερήρεμοι» 
άνθρωποι δύνανται ν’ άνθέξουν θόρυβον μέχρ ι 150 
D.B. (Α ) πλήν όμως ό κοινός άνρωπος δέν δύναται 
νά παραμείνη πλέον των δύο ημερών εις τό « θόρυβό- 
πληκτον»  αύτό περιβάλλον.

Ά πό π ε ιράματα  κα ί μελέτας εις Δυτ. Γερμανίαν, ο ί 
θόρυβοι δ ιά τον άνθρωπον κα τα τάσσοντα ι εις τάς εξής 
κατ7]γορίας:
α )  Μέχρι 10 D.B. (Α) .  άπλοι θόρυβοι
β ) » 20 » σοβαροί θόρυβοι
ν ) » 35 » λίαν σοβαροί θόρυβοι
δ ) » 45 » ενοχλητικο ί »
ε) » 60 » ύπερενοχλητικο ί »
σ τ ) » 70 » ανυπόφοροι »

Π ολλοί άνθρωποι ε ίνα ι τόσον άπαθεϊς εις τον ένοχλη- 
τ ικόν θόρυβον ώστε εις τό τέλος άποδέχοντα ι πλήρως 
τούτον. Γενικώς α ί έρευναι άπέδειξαν ό τ ι μέ τά  σημ ε
ρινά δεδομένα ό μέσος άνθρωπος, χωρίς άμέσους συνέ
πειας διά τήν υγείαν του δύναται νά άνθέξη τον θόρυβον 
τών 50—60 D.B. (Α).

Ή  άντοχή έκάστου άτόμου εις τον θόρυβον έξαρτά - 
τα ι άπό τήν προσω π ικότητα , τάς έμπειρ ίας εις τον 
θόρυβον κα ί τά  διάφορα πρότυπα  ζωής.
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ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ της 
Ελλάδος τό νομοθετικόν έργον 

άσκεΐται συμφώνως προς ώρισμέ- 
νην διαδικασίαν υπό μιας έκ των 
τριών εξουσιών τής πολιτείας, ήτοι 
τής  ̂ νομοθετικής, ήτις θεσπίζει 
κανόνας δικαίου ύπό τύπον Νό
μων ή Νομοθετικών Διαταγμάτων.

Εκτός όμως τής νομοθετικής 
έξουσίας καί ώρισμέναι διοικητι
κοί άρχαί, έν αίς καί αί ’Αστυνο
μικοί, δύνανται νά θέτουν κατ’ 
ουσίαν νομικούς κανόνας.

Ή τοιαύτη δυνατότης τελεί ύπό 
τήν άπαράβατον προυπόθεσιν τής 
νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως, ήτοι 
τής διά κρατικής πράξεως τής 
νομοθετικής λειτουργίας ρητής έ- 
ξουσιοδοτήσεως, πρός κατάρτισιν 
νομοθετικών κατ’ ούσίαν διατάξεων. 
Διάφοροι λόγοι συνηγορούν διά τήν 
σοβαράν τοιαύτην ρύθμισιν : 'Η 
άνάγκη απαλλαγής τού Νόμου ύπό 
τού φόρτου καί τών λεπτομερειών 
καί αί έπικρατοϋσαι ιδιαίτεροι 
τοπικοί συνθήκαι.

Σχετικώς δέον νά λεχθή ότι αί 
εξουσιοδοτήσεις δύνανται νά είναι 
εύρεΐαι άλλ’ όμως νά άφοροΰν εις 
ώρισμένα θέματα. Επίσης ότι δέν 
υπόκειται εις τόν έλεγχον τών 
δικαστηρίων ή κρίσις περί τού 
άν θέμα τι έπρεπε νά ρυθμισθή 
απ’ εύθείας ύπό τού νομοθέτου καί 
όχι νά άποτελέση αντικείμενον 
νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως. (Ά- 
πόφασις Συμβουλίου τής ’Επι
κράτειας 1192]55).

Νομοθετική έξουσιοδότησις 
πρός θέσπισιν κανόνων δικαίου 
δύναται νά παραχωρηθή εις σειράν 
διοικητικών άρχών, ήτοι ’Υπουρ
γούς, Νομάρχας, Διευθυντάς ’Α
στυνομίας, Διοικητάς Χωρ]κής, Λι- 
μενάρχας, 'Υγειονομικούς Διευ- 
θυντάς, Δασάρχας κ.λ.π.

Οί ύπό τών άρμοδίων ’Αξιωμα
τικών τής Χωρ]κής, περί ών κα
τωτέρω, τιθέμενοι κανόνες δι
καίου αποτελούν τάς ’Αστυνομι
κός Διατάξεις, αϊτινες είναι νο
μοθετικοί κατ’ ούσίαν διατάξεις 
συνθέτουσαι έν νομικόν πλαίσιον 
ρυθμίσεως θεμάτων αστυνομικού 
ενδιαφέροντος (τάξις, άσφάλεια, 
κοινή ήσυχία κ.λ.π.). Δεδικαιο- 
λογημένως λοιπόν καταβάλλεται 
ιδιαιτέρα προσοχή ύπό τών άρμο
δίων συντακτών τών ’Αστυνομι
κών Διατάξεων Αξιωματικών, διά 
τό σύννομον καί από πάσης άπό- 
ψεως πληρότητα τών Α. Δ]ξεων.

Εκτός τού άρθρου 106 τού Ν.Δ. 
3365] 1955 «περί Κώδικος Έλλη-
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νίκης Χωροφυλακής» περί ού κα
τωτέρω, πολυάριθμοι διατάξεις Νό
μων, Νομοθετικών Διαταγμάτων 
καί Διαταγμάτων, παρέχουν νομο
θετικήν έξουσιοδότησιν πρός έκδο- 
σιν Α.Δ. Ένδεικτικώς άναφέρομεν 
τάς κατωτέρω : 1) Το άρθρον 6 
του Ν. 526] 1937 «περί μέτρων πρός 
καταπολέμησιν των άδικημάτων 
τής ζωοκλοπής καί ζωοκτονίας», 
2) Τό άρθρον 22 του Α.Ν. τής 
17]20-10-1936 «περί τυχηρών καί 
μή παιγνίων», 3) Τόν Νόμον 4841] 
1931 «περί κυκλοφορίας αυτοκι
νήτων», 4) Τό άρθρον 12 τοΰ Ν. 
445] 1937 «περί κινηματογράφων»,
5) Τό άρθρον 5 τοΰ Β.Δ. τής 5-3- 
1919 «περί προστασίας ζώων» καί
6) τό κεφάλαιον περί Πταισμάτων 
τοϋ Ποινικού Κώδικος.

Τό άρθρον 106 τοΰ Ν.Δ. 3365]55 
«Περί Κώδικος Ελληνικής Χωρο
φυλακής» παρέχει νομοθετικήν έ- 
ξουσιοδότησιν εις τούς Άξιωμα- 
ματικούς Διοικητάς Διοικήσεων 
Χωροφυλακής καί 'Υποδιοικήσεων 
Χωροφυλακής καί τούς Διευθυν- 
τάς ’Αστυνομίας Προαστίων Πρω- 
τευούσης καί Θεσσαλονίκης, ϊνα 
δι’ έκδόσεως 'Αστυνομικών Δια
τάξεων ίσχυουσών δι’ ολόκληρον 
τήν περιφέρειαν τοΰ έκδίδοντος 
αύτάς 'Αξιωματικού ή μέρος ταύ- 
της, άσκοΰν τήν τοπικήν ’Αστυ
νομίαν περιλαμβάνουσαν προλη
πτικά μέτρα τηρήσεως τής τά- 
ξεως, ασφαλείας, κοινής ήσυχίας 
ρυθμίσεως καί ελέγχου τής κι- 
νήσεως καί κυκλοφορίας έν γένει 
εις τάς οδούς, πλατείας κ.λ.π., 
προστασίας προσώπων καί δή ανη
λίκων καί τών περιουσιών αύτών.

Αί Α.Δ. έγκρίνονται υπό τών 
οικείων Νομαρχών, πλήν τών τοι- 
ούτων τοΰ Διευθυντοΰ 'Αστυνο
μίας Προαστίων Πρωτευούσης αϊ- 
τινες έγκρίνονται ύπό τοΰ 'Υπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως καί τοΰ 
Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης, αϊτινες έγκρίνονται ύπό 
τοΰ 'Υπουργοΰ Βορ. 'Ελλάδος.

Ή ισχύς τών Α.Δ. άρχεται από 
τής ήμέρας τής δημοσιεύσεως (διά 
τοιχοκολλήσεως εις δημόσια μέρη 
τών Δ]τών Χωροφυλακής καί δη
μοσιεύσεως εις τήν ’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως τών Δ]ντών ’Α
στυνομίας Προαστίων Πρωτευού
σης καί Θεσσαλονίκης), εκτός 
αν ρητώς έν αύταΐς ορίζεται μετα
γενέστερος χρόνος. 'Η άχρησία 
δεν αποτελεί αιτίαν λήξεως τής 
ισχύος τών Α. Δ. Έξακολουθή 
ίσχύουσα ή Α.Δ., έστω καί αν έπί

έπί μακρόν χρόνον δέν τήν έφήρ- 
μοσαν αί οικεϊαι ’Αστυνομικοί 
Ύπηρεσίαι (Συμβ. τής ’Επικρά
τειας 1567, 1769 τοΰ 1948 καί 711 
τοΰ 1956).

Αύται καταργοΰνται καί τρο
ποποιούνται διά νεωτέρων Α.Δ. 
κατά τόν αύτόν τρόπον έκδιδομέ- 
νων, ρητώς ή σιωπηρώς. (Σιωπηρά 
κατάργησις ύπάρχει όταν ρυθμί
ζεται τό αύτό θέμα κατά τρόπον 
άντίθέτον πρός τόν υπό τής προ- 
ηγουμένης Α.Δ. γενόμενον).

’Από άπόψεως νομοτεχνικής δια- 
τυπώσεως τών Α.Δ. κρίνομεν σκό- 
πιμον όπως ύπομνήσωμεν τούς 
κατωτέρω γενικούς κανόνας :

Τό κείμενον τής Α.Δ. πρέπει νά 
διακρίνεται διά τήν σαφήνειαν 
καί άκριβολογίαν, ώστε νά μή 
προκόψουν ζητήματα έρμηνείας κα
τά τήν έφαρμογήν. ’Εν προοιμίω 
τής Α.Δ. δέον νά μνημονεύωνται ό 
τόπος καί ή χρονολογία έκδόσεως, 
ό βαθμός, τό όνοματεπώνυμον καί ό 
τίτλος τοΰ έκδίδοντος ταύτην ’Α
ξιωματικού. ’Επίσης αί παρέχουσαι 
τήν νομοθετικήν έξουσιοδότησιν 
διατάξεις. Έν συνεχεία παρατί
θεται τό κείμενον τής Α.Δ. κατά 
άρθρα. Εις τό τελευταΐον άρθρον 
μνημονεύονται αί προβλεπόμεναι 
διά τούς παραβάτας ποινικαί κυ
ρώσεις, εις βαθμόν πταίσματος 
ή πλημμελήματος, άναλόγως τής 
ύπό τής νομοθετικής έξουσιοδο- 
τήσεως παρεχομένης εύχερείας. Δια
τάξεις διέπουσαι διάφορα άντι- 
κείμενα (π.χ. κοινής ήσυχίας καί 
προστασίας άνηλίκων), δέν πρέ
πει νά περιλαμβάνωνται έν τή 
αυτή Α.Δ. Επίσης δέν είναι σκό- 
πιμον νά γίνωνται άντιγραφαί ή 
κωδικοποιήσεις Νόμων ή Διατα
γμάτων δι’ Α.Δ. διότι ύφίσταται 
κίνδυνος νά περιληφθοΰν ούτω 
διατάξεις διαφόρου τυπικής ισχύος 
καί διαφόρων ποινικών κυρώσεων 
(π.χ. ή αύτή παράβασις νά τιμω- 
ρήται εις βαθμόν Πλημμελήματος 
ύπό τοΰ Νόμου καί εις βαθμόν 
Πταίσματος ύπό τής Α.Δ.) ή νά 
ύπολάβη ό έφαρμοοτής τήν κωδι- 
κοποίησιν ώς έχουσαν αύθύπαρ- 
κτον νομικόν κΰρος.

Διά τάς περιπτώσεις τής ύπομνή- 
σεως σχετικών διατάξεων κατάλ
ληλος είναι ό τύπος τοΰ μνημονίου 
ή τής διαταγής.

Κατά τήν έκδοσιν τών Α. Δ. απο
κλείεται ή ύπεξουσιοδότησις. Δέν 
έχει νομικήν ίσχύν ή ύπό τών έξου- 
σιοδοτηθέντων Διοικητών, ένθα ά- 
νωτέρω, μεταβίβασις τής έξουσιο-

δοτήσεως πρός υφισταμένους αύ
τών π.χ. Διοικητής Διοικήσεως 
Χωρ]κής δέν έπιτρέπεται νά μετα- 
βιβάση τό δικαίωμα τής έκδόσεως 
Α. Δ. εις ύφιστάμενόν του Διοικη
τήν ’Αστυνομικού Τμήματος.

Τέλος δέον νά καταβληθή ίδιά- 
ζουσα προσοχή κατά τήν κατάρ- 
τισιν καί έκδοσιν τών Α.Δ. ϊνα 
μή τό περιεχόμενον αύτών έξέλθη 
τών ορίων τοΰ Νόμου, καθ’ όσον, 
ώς προελέχθη, είναι δλως αναγ
καία ή ϋπαρξις τής νομοθετικής 
έξουσιοδοτήσεως άνευ τής οποίας 
αί Α.Δ. στερούνται κύρους καί 
τυγχάνουν άνίσχυραι καί άκυροι. 
Προ τής έκδόσεως δηλαδή Α.Δ. 
δέον νά διαπιστωθή άν ύφίσταται 
νομοθετική έξουσιοδότησις καί άν 
οί διατυπούμενοι έν τω σχεδίφ 
αύτής κανόνες τελούν έντός τών 
ορίων τής έξουσιοδοτήσεως.

Τοΰτο είναι απαραίτητον διότι 
τά πταισματοδικεία έχουν τήν δυ
νατότητα νά κρίνουν περί τής συν
ταγματικότητας τών Α.Δ. καί συνε
πώς νά μήν έφαρμόσουν αύτάς 
όταν είναι άντισυνταγματικαί. ’Αλ
λά καί έν περιπτώσει καταδικα- 
στικής άποφάσεως δυνάμει άντι- 
συνταγματικής Α.Δ., εύρισκομέ̂  
νης δηλαδή έκτος τών ορίων τής 
έξουσιοδοτήσεως, ό κατηγορού
μενος προστατεύεται διά τοΰ ένδι
κου μέσου τής άναιρέσεως, δικαι
ούμενος νά ύποβάλη αϊτησιν άναι
ρέσεως εις τόν "Αρειον Πάγον, 
δστις, έφ’ δσον πεισθή περί τής 
άντισυνταγματικότητος τής Α.Δ. 
δύναται νά άναιρέση τήν άπόφασιν 
τοΰ Πταισματοδικείου καί νά κη- 
ρύξη άθώον τόν κατηγορούμενον.

Κατωτέρω άναφέρομεν άποφά- 
σεις τινάς τοΰ Άρείου Πάγου, 
(νομολογία), δι’ ών έκρίθησαν συν
ταγματικοί ή άντισυνταγματικαί 
Α.Δ. κατόπιν ύποβολής αίτήσεως 
άναιρέσεως ύπό καταδικασθέντων 
κατηγορουμένων: 1) Διά τής ύπ’ 
άριθμ. 1 ] 1957 άποφάσεως έκρίθη 
συνταγματική Α.Δ. διά τήν πρό- 
ληψιν πυρκαϊών τών θημωνιών. 
2) Διά τής ύπ’ άριθ. 414] 1961 άπο- 
φάσεως έκρίθη συνταγματική Α.Δ. 
δι’ ής άπηγορεύθη ή άνευ ειδικής 
άστυνομικής άδειας άσκησις τοΰ 
έπαγγέλματος όργανοπαίκτου έν 
ύπαίθρφ, 3) Διά τής ύπ’ άριθμ. 
225] 1962 έκρίθη άντισυνταγματική 
Α.Δ. έξ ής ύπεχρεοΰτο δπως ό 
άσκών τό έπάγγελμα τοΰ θυρωροΰ 
κέκτηται άδειαν τής άρμοδίας άρ-
χής·
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ παραχά- 
ρας>. ^σημειώσαμε ήδη μερικές σκέψεις 
στό προηγούμενο άρθρο καί προσπαθήσαμε 
να την συνειδητοποιήσουμε μέ μια άναφορά 
στην κλασσική περίπτωσι των Γραμμα
τέων καί των Φαρισαίων, οί όποιοι ώμί- 
λουν μέν για τό Νόμο τοϋ Θεοϋ στους αν
θρώπους, άλλά μέ ένα τέτοιο πνεύμα καί 
ένα τέτοιο τρόπο, πού δέν άπηχοϋσε διόλου 
τό πνεύμα τοϋ Θεοϋ, τό πνεύμα των Προ
φητών.

Ωστοσο το πρόβλημα δέν τό έχομε ξε
καθαρίσει. Χρειάζεται μια σύνδεσι των 
σκέψεων έκείνων μέ τη δική μας πραγμα
τικότητα. Σήμερα ό Χριστιανισμός μας 
πάσχες απο μια τέτοια «Χριστιανική» 
παραχαραςι, η τουλάχιστον διατρέχει 
κάποιον κίνδυνο νά την ύποστή;

* * *
( Προς αύτήν τήν κατεύθυνσιν θά προχω

ρήσουμε ερευνητικά. Δέν είναι δυνατόν’ νά 
άποφανθή κανείς μέ βεβαιότητα πάνω στό 
δύσκολο αυτό καί πολύ μεγάλο θέμα. Δέν 
μπορούμε νά άποφανθοΰμε, γιατί μπορεί 
νά μήν  ̂ είναι γενική αύτή ή παραχάραξις, 
αλλα νά γίνεται περιωρισμένα καί σέ με
μονωμένες περιπτώσεις. Πέραν αύτοΰ 
μπορεί αύτή ή παραχάραξι νά μή είναι 
και τοσο εςωφθαλμος, άλλά νά παρουσιά
ζεται σάν μιά φυσιολογική διαφοροποίησι 
μέσα στους κολπους τού Χριστιανισμού. 
Τά στοιχεία αύτά συνθέτουν τον κίνδυνο 
πού ελλοχεύει, καθώς κανείς καταπιάνεται 
μέ ένα τόσο λεπτό θέμα. Μοιάζει σάν νά 
αποτολμοΰμε μιά άκροβασία. ΔΓ αυτό τό 
λογο στη συνεχεία τού λόγου δέν μπορούμε 
νά προχωρήσωμε μέ βεβαιότητα, άλλά μέ 
επιφύλαξι, μέ πολλή μάλιστα έπιφύλαξι, 
γιά νά μή δώσωμε άφορμήν παρεξηγή
σεων. Θά προχωρήσωμε περιγραφικά καί 
θά δώσωμε μερικά στοιχεία ή πλαίσια, έπί 
τη βασει των οποίων ό αναγνώστης θά 
μπόρεση νά κάμη μιά δική του διεργασία 
και να φθαση μονος στις διαπιστώσεις του.

* * *
Σήμερα λοιπόν ό Χριστιανισμός μας 

πασχε'. απο μια τέτοια «Χριστιανική» πα- 
ραχαραξι; Αυτό είναι τό ερώτημά μας.

Δεν γνωρίζω άν αύτό πούύπάρχει, λέγε
ται παραχάραξις, οπωσδήποτε όμως μέσα 
στον Χριστιανικό χώρο παρατηρεΐται μιά 
διαφοροποίησις. Παρεκκλίσεις καί προς 
τα δεξιά καί προς τά άριστερά ύπάρχουν 
καί είναι έκδηλες. 'Ο χριστιανικός τρό
πος ζωής δέν είναι ένιαΐος. Πολύ συχνά 
παρατηρούνται παραλλαγές στις έκδηλώ- 
σεις τής χριστιανικής ζωής, πού εύρίσκον- 
ται μαλιστα σέ κάποια άντίθεσι μεταξύ 
των. Αλλ’ ούτε καί ή χριστιανική σκέψις 
εμφανίζεται ένιαία. Μπορεί γιά τό ίδιο 
θέμα δύο χριστιανοί νά σκέπτωνται κατά 
ένα τρόπο εντελώς διαφορετικό. Πού είναι 
η αληθης έκφρασις τού Χριστιανισμού στις 
περιπτώσεις αύτές; Αύτό είναι ένα πρό
βλημα, στο οποίο δύσκολα μπορούμε 
νά δώσωμε μιά σωστή άπάντησι, επει
δή πάνω στά ίδια βασικά θέματα τής 
πιστεως διαμορφώνεται σιγά — σινά 
ένα διαφορετικό πνεύμα, ή άν θέλετε μιά 
διαφορετική ερμηνεία τού Εύαγγελίου. 

Αποτέλεσμα αύτοΰ τού γεγονότος είναι

Παν. Α ρχ ιμανδρ ίτου  
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  

Ταγμ)ρχου — Ίεροκήρυκος Χωρ)κής

ότι έτσι σιγά—σιγά διαμορφώνεται μιά 
διαφορετική «γραμμή» μεταξύ τών φο
ρέων εκείνων, πού είναι ταγμένοι νά δια
κηρύσσουν τό Εύαγγέλιον τής Βασιλείας 
τοϋ Χριστού καί συνεπώς μεταξύ τών χρι
στιανών. Κάθε φορά λοιπόν πού είναι 
δυνατόν νά διαπιστώσουμε τήν ΰπαρ- 
ξι μιας «γραμμής» πού είναι τελείως άντί- 
θετη^ άπό κάποια άλλη, εύρισκόμεθα σέ 
μια απορία* ποιά νά είναι ή σωστή γραμμή 
πάνω στό συγκεκριμένο θέμα, πού μάς 
απασχολεί; Μπορεί νά είναι ή μία άπ’ τις 
δύο* μπορεί όμως νά μή είναι καί καμμία 
απ ’ αύτές ή σωστή «γραμμή» τού Ευαγ
γελίου. Κάθε φορά πού διαπιστώνομε 
αυτή την διαφοροποίησι στην έρμηνεία 
τού Εύαγγελίου, έχομε ένώπιόν μας τό 
φασμα της τταραχαραςεως του γνησίου 
χριστιανικού πνεύματος.

Ας πλησιάσουμε τό σημείο αύτό μέ κά
ποιο παράδειγμα. Καθημερινώς ή κοινωνία 
παρουσιάζει δείγματα άποστασίας άπό τό 
θέλημα τοϋ Θεού. Ό  Χριστός καθορίζει 
τον τρόπο μέ τον όποιο πρέπει οί οπαδοί 
Του νά άντιδράσουν κάθε φορά, πού ν ί- 
νονττα μάρτυρες αύτής τής άποστασίας; 
Καί τί ακριβώς νομοθετεί; Στό ερώτημα 
αύτό άλλοι δίδουν τήν άπάντησι, ότι' ό 
Χριστός θέλει μιά «μαχητική» άντίδρασι 
τών οπαδών Του, ένου άλλοι πιστεύουν ότι 
ό Χριστός δέν επιθυμεί τήν βία καί τις πε- 
ζοδρομιακές άναμετρήσεις γιά νά στερεώ- 
ση τήν Βασιλεία Του. Άρκοΰνται λοιπόν 
σέ μιά ήρεμη άντίδρασι ή διαφώτισι, χωρίς 
ιδιαίτερες μαχητικές εκδηλώσεις. Ποιά 
είναι όμως ή σωστή γραμμή, πού πηγάζει 
γνήσια άπό τό Εύαγγέλιον: Αύτό είναι τό 
ερώτημα, πού υψώνεται ένώπιόν μας, καί 
το όποιο μαρτυρεί κάτι γ ι ’ αύτή τή «χρι
στιανική)) παραχάραξι, πού εξετάζομε.

Ενα ^ζωντανό παράδειγμα είχαμε τον 
τελευταίο καιρό. ’Από τις οθόνες τών 
’Αθηναϊκών κινηματογράφων προεβάλλετο 
προ καιρού μιά άσεβεστάτη ταινία σχετικά 
με ιθ ^ροσωπο τού Χρίστου. ’’Ενας νέος, 
ζηλωτής, επηρεασμένος άπό τή «γραμμή» 
τής μαχητικής άντιδράσεως, έθεώρησε 
επιβεβλημένο, έν όνόματι τού Χριστού, νά 
ορμηση στην αίθουσα τών μηχανών ένος 
κινηματογράφου καί νά καταστρέψη τήν 
ασεβή ταινία. "Οταν τό γεγονός αύτό έγινε 
γνωστό, άλλοι έθαύμασαν τον ήρωϊσμό 
τού ζηλωτοΰ νέου καί άλλοι είπαν πώς τέ
τοιες πράξεις εκθετουν τον Χριστιανισμό 
στά μάτια τής κοινωνίας, περισσότερο άπό 
οτι αύτή ή ίδια ή άσεβής ταινία. Καί οί 
θαυμαζοντες και οί κατακρίνοντες ήσαν 
χρισ.ιανοι. Ποιος είχε δικηο; Ποια είναι 
ή σωστή χριστιανική θέσις πάνω στό θέιια 
αύτό;

Εμείς έδώ δέν προτιθέμεθα βεβαίως 
νά κρίνωμε τήν πράξι καί νά δώσωμε τήν 
άπάντησι. Άνεφέραμε τό παράδειγμα χω
ρίς καμμιά διάθεσι έπικρίσεως μόνο καί 
μόνο γιά νά φανερώσωμε αύτή τήν διαφο
ροποίησή πού ύπάρχει μέσα στούς χριστια
νικούς κύκλους. Τήν διαφοροποίησι πού 
είναι καί ή γενεσιουργός αιτία γιά τήν πα- 
ραχαραςι τού πνεύματος τού Εύαγγελίου, 
για τήν λεγομένη «χριστιανική» παραχά- 
ραξι. Καί αύτή ή διαφοροποίησις δέν εμ
φανίζεται μόνον στην μαχητική ή τήν 
ήπια έκφρασι τού χριστιανισμού. Πολλές 
9°Ρ-ς παρουσιάζεται σαν μιά ύπερέξαρσι 
μιας πτυχής τού θειου λόγου καί ταυτοχρό
νους σάν αδράνεια μιας άλλης πτυχής. Ή  
ακόμη σάν άπολυτοποίησι μιας κάποιας 
αρετής με παράλληλη παραθεώρησι τών 
λοιπών.

Τά θρησκευτικά πάθη καί οί θρησκευ
τικοί φανατισμοί, οί όποιοι τόσες μελανές 
σελίδες έχουν γράψει στήν ιστορία τού 
χριστιανισμού, δέν είναι τίποτε άλλο παρά 
μιά λανθασμένη πρόσληψις καί έρμηνεία 
τής χριστιανικής διδασκαλίας, δηλ. μιά 
επιβεβαίωσή τής «χριστιανικής» παρα- 
χαραξεως τού χριστιανισμού.

Α γ α π η τ έ  α ν α γ ν ώ σ τ α

Προχωρούμε καθώς βλέπεις μέ βήμα 
σημειωτον σ’ ένα τόσο δύσκολο θέμα. Σ’ 
ένα θέμα τόσο βαθύ καί τόσο σπουδαίο. 
Αύτή ή διαφοροποίησις, πού άποτελεί τό 
πρώτο στάδιο για μιά παραχάραξι τού 
χριστιανικού πνεύματος, δέν πρέπει νά μάς 
ςαφνιαζη. Είναι αποτέλεσμα τής ανθρώ
πινης άδυναμίας, την όποια άνέχεται ό 
Κύριος άπό πολλή μακροθυμία. Ά λλ ’ ούτε 
άκόμη πρέπει καί νά μάς άπελπίζη. Πρέ
πει μόνο νά άποτελή ένα κέντρισμα γιά μιά 
βαθύτερη γνωριμία τού Κυρίου μας, γιά 
μια ώλοκληρωμένη γνώσι τής χριστιανι
κής άληθείας καί γιά μιά βαθύτερη βίωσι 
τής διδασκαλίας τού Κυρίου μας στήν 
γνησιωτερη κατά τό δυνατόν μορφή της.
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τεύχος, σέ πολύ 
γενικές γραμμές, αναπτύχθηκε τί είναι το 
έμφραγμα τοϋ μυοκαρδίου καί ποιες είναι 
οί συνέπειές του.

’Ά ν ληφθή ύπ’ δψιν ότι το έμφραγμα 
συμβαίνει στην ώριμη ήλικία στήν οποία 
καί ή άπόδοσις τοϋ ανθρώπου στήν έργα- 
σία του είναι ή μεγίστη δυνατή γίνονται 
άμέσως αντιληπτές καί οί έπιπτώσεις στον 
οικονομικό, κοινωνικό καί οικογενειακό 
τομέα. Ή  θεραπεία τοϋ εμφράγματος σή
μερα δέν είναι ικανή νά άποκαταστήση 
τήν βλάβη πού αύτό προκάλεσε. Τις περι- 
σότερες φορές μάλιστα, ώς γνωστόν, τό 
μοιραίο έπέρχεται ξαφνικά πριν ό έμφρα- 
γματίας έξετασθή άπό γιατρό ή είσαχθή 
σέ Νοσοκομείο.

Γι’ αύτό έδώ κυρίως έχει μεγαλυτέρα 
σημασία ή προφύλαξις άπό τή νόσο. Μι
λώντας όμως γιά προφύλαξι τοϋ εμφρά
γματος σήμερα είναι εύκολο νά παρεξηγή 
κανείς γιατί, άν καί ή έρευνα στον τομέα 
αυτόν, είναι πολύ εκτεταμένη καί έντατι- 
κή, ύπάρχουν πολλές θεωρίες, πολλά άλυτα 
προβλήματα, πολλές διαφωνίες καί άντί- 
θετες απόψεις ένώ σέ άλλα σχετικά θέμα
τα δέν έχει δοθή άπάντησις.

'Η χοληστερίνη, τό «δηλητήριο» αύτό 
των αγγείων (άλλα καί οί άλλες συγγενείς 
προς τήν χοληστερίνη ουσίες, τά τριγλυ- 
κερίδια, τά φωσφολιπίδια κ.λ.π.) προέρχε
ται άπό τό λίπος των ζωικών τροφών πού 
τρώμε ή παράγεται, στον οργανισμό μας, 
άπό άλλες ούσίες, στό ήπαρ. ’Εκείνο πού 
μπορεί νά κάνη ό καθένας μας γιά τήν χο
ληστερίνη είναι νά άποφύγη ούσίες, πού 
έχουν ζωικό λίπος γιατί περιέχονται σ’ αύ
τό άφθονα κεκορεσμένα λιπαρά οξέα τά 
όποια μετατρέπονται σέ χοληστερίνη. Δη
λαδή πρέπει νά άποφεύγωνται παχειά 
κρέατα (καί κυρίως χοιρινό, άρνάκι, κα
τσικάκι, έντόσθια) γαλακτερά (ιδιαίτερα 
πρόβειο γάλα, τυρί, γιαούρτι, κασέρια) 
ώς καί τά αύγά (ό κρόκος). Τό ψαχνό μο
σχαρίσιο κρέας τό κοτόπουλο ή τό ψάρι 
είναι προτιμότερο χωρίς καί αύτά νά στε
ρούνται τελείως τοϋ λίπους.

Τά φυτικά έλαια (τά σπορέλαια) περιέ
χουν άφθονα άκόρεστα λιπαρά οξέα καί 
πρέπει νά προτιμώνται τοϋ λίπους ή άκό- 
μη καί τοϋ έλαιολάδου κατά τό μαγείρευ- 
μα ιδιαίτερα όταν πρόκειται γιά καρδιο- 
παθεΐς.

Οί υδατάνθρακες, θρεπτικές ούσίες πού 
περιέχονται σέ μεγάλο ποσοστό σέ κάθε 
είδους γλυκίσματα ή πού προέρχονται άπό 
τό άμυλο τοϋ ψωμιού, τών ζυμαρικών καί 
της πατάτας, πρέπει καί αύτοί νά έλαττω- 
θοΰν άπό τό διαιτολόγιό μας, γιατί μετα- 
τρέπονται σέ τριγλυκερίδια, συγγενείς 
πρός τήν χοληστερίνη ούσίες καί συμβάλ
λουν στήν άνάπτυξι άρτηριοσκληρυντικών 
άλλοιώσεων. Αύτό πρέπει νά προσέξουν 
Ιδιαίτερα οί παχύσαρκοι διότι οί ύδατάν- 
θρακες προσφέρουν σημαντικό ποσό θερμί
δων. ’Αλλά ιδιαίτερη σημασία έχει αύτό 
καί δι’ ολόκληρον τον λαό μας, πού στήν 
πλειοψηφία του άπό χρόνια τρεφόταν σχε
δόν άποκλειστικά μέ τροφές πού άποδί- 
δουν ύδατάνθρακες (δπως τό ψωμί, παρα
σκευάσματα άπό άλεύρι, γλυκίσματα κλπ.).

’Έτσι τώρα πού άπό άρκετά χρόνια στό 
διαιτολόγιό μας προστέθηκε σχεδόν καθη
μερινώς, σάν άπαραίτητο καί τό κρέας, 
άλλά καί δλα τά άλλα «πλεονεκτήματα» 
τοϋ πολιτισμού μας παρατηρήθηκε αυξησι 
τοϋ άριθμοΰ τών άσθενών άπό ίσχαιμική 
καρδιακή νόσο. Γ ι’ αύτό επιβάλλεται ή 
τροποποίησις τής διατροφής μας ώστε 
αύτή νά παρέχη περισσότερα λευκώματα, 
λιγώτερους ύδατάνθρακες καί άκόμη λιγώ- 
τερο λίπος (οχι πάνω άπό 25 γραμ. ήμε- 
ρησίως.

Γιά τό κάπνισμα καί τήν βλαπτική του 
έπίδρασι καί εις τά στεφανιαία άγγεΐα 
μιλήσαμε καί σέ προηγούμενο τεΰχος. 'Υ 
πενθυμίζω άπλώς δτι ή περίφημος μελέτη 
τοϋ FRAMINHCAM στήν Μασσαχου- 
σέτη τών Η.Π.Α. κατέληξε στό συμπέ
ρασμα δτι ή έκδήλωσις στεφανιαίας νό
σου ήτο 300% ύψηλοτέρα εις τούς καπνι- 
στάς άπ’ δτι εις τούς μή καπνιστάς.

"Οσον άφορά τον Σακχαρώδη διαβήτη 
είναι γνωστόν δτι οί Διαβητικοί παθαί
νουν ένωρίτερον τών μή Διαβητικών έκφυ- 
λιστικάς βλάβας τών άγγείων πάνω άπό

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΡΟΑΙΑΘΕΤΟΝΤΕΖ 

ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ 

JO Y ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ/

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Δ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α  
’Επιάτρου Χωρ)κής 

Κ α ρ δ ι ο λ ό γ ο υ  
Δρος Πανεπιστημίου Θεσ)νίκης

50% δέ τών διαβητικών, άνω τών 40 ετών, 
έχουν ενδείξεις ισχαιμικής καρδιακής νό
σου. Οί Διαβητικοί λοιπόν πρέπει νά προσ
έχουν ιδιαίτερα ώστε νά περνούν μιά υγιει
νή καθ’ δλα ζωή καί νά ρυθμίζουν τό σάκ- 
χαρο μέ δίαιτα ή μέ φάρμακα σύμφωνα μέ 
τις οδηγίες τοϋ γιατρού. Αύτοί πρέπει 
ιδιαίτερα νά προσέξουν ώστε νά μή προσ
θέτουν καί άλλον προδιαθετικό παράγον
τα, δπως τό κάπνισμα, τό άγχος, κ.λ.π., 
νά φροντίζουν δέ γιά τήν άνπμετώπισι 
καί άλλων καταστάσεων πού συχνά συνυ
πάρχουν μέ τον διαβήτη δπως ή ύπέρτασι, 
ή αΰξησι τής χοληστερίνης κλπ.

Δέν ύπάρχει ομοφωνία άν ή παχυσαρ
κία αύτή καθ’ έαυτή προκαλεϊ άρτηριο- 
σκλήρωσι τών στεφανιαίων άγγείων. ’Επει

δή δμως συνήθως συνυπάρχει μέ ύπεοχο- 
λιστεριναιμία, ύπέρτασι ή σακχαρώδη 
διαβήτη πρέπει νά θεωρήσουμε τον πα
χύσαρκο ύποψήφιο καρδιοπαθή. ’Εάν δέ 
ύποστή κάποια καρδιακή προσβολή τότε 
άντιμετωπίζεται δυσκολώτερα άπό τον 
μή παχύσαρκο άσθενή. Αύτό άποτελεϊ άλ
λο ένα σοβαρό λόγο γιά τήν άποφυγή τής 
παχυσαρκίας ή τής άπαλλαγής άπό τό 
περιττό βάρος. Αύτό έπιτυγχάνεται μέ 
τήν μείωσι τοϋ ποσοΰ τών θερμίδων πού 
λαμβάνει κανείς ήμερησίως καί μέ τήν 
αυξησι τοϋ ήμερησίου έργου.

Τό άγχος καί ή καθιστική ζωή είναι 
ένας τρόπος ζωής γιά τούς συγχρόνους 
άνθρώπους τών πόλεων. Δέν έχει διευκρι- 
νισθή κατά ποιο τρόπο καί κατά ποιο βα
θμό οί παράγοντες αύτοί εύθύνονται διά 
τήν αΰξησι τής συχνότητος τής στεφα
νιαίας νόσου. Φαίνεται δτι κατά τάς έπα- 
νειλημμένας «κρίσεις» άγχους αύξάνεται 
ελαφρώς ή άρτηριακή πίεσις διά τής αύ- 
ξήσεως τής έκκρίσεως κατεχολαμινών οί 
όποιες κινητοποιούν καί τό λίπος τών ισ
τών καί αύξάνουν κατά μικρό ποσοστό καί 
τήν χοληστερίνη. Οί επανειλημμένες αύτές 
αύξήσεις τής πιέσεως σιγά σιγά προκα- 
λοΰν μονίμους άλλοιώσεις τών στεφανιαίων 
άγγείων. Μέ τήν καθιστική ζωή δέν υπάρ
χει «καϋσις» τών λιπών καί ύδατανθρά- 
κων, γιατί δέν έργάζονται οί μϋς, δέν κ ι
νητοποιούνται ώρισμένοι χρήσιμοι μηχα
νισμοί τής αίμοστάσεως καί κυρίως τής 
ίνωδολύσεως πού παίζει σημαντικό ρόλο 
στήν όργάνωσι ή τήν διάλυσι μικρών 
θρόμβων (πιθανώς μόνον αίμοπεταλια- 
κών) σέ έκλεκτικές θέσεις τοϋ άρτηρια- 
κοϋ δένδρου. ”Αρα είναι άνεκτίμητη ή ωφέ
λεια πού θά προκύψη άν άναζητοΰμε εύ- 
καιρίες νά εγκαταλείπουμε τό αύτοκίνητο 
καί νά βαδίζουμε, νά πάμε εκδρομή, νά 
άνεβοΰμε σ ’ ένα βουνό ή νά άσχοληθοΰμε 
μέ τά σπόρ καί τον άθλητισμό.

Τελειώνοντας μπορούμε νά συνοψί
σουμε τά δσα είπαμε εις τάς έξής:

1) Οί ύγιεΐς, πάνω άπό τά τριάντα τους, 
πρέπει νά ΰποβάλωνται άπαξ τούλάχι- 
στον τού έτους εις έξέτασιν άπό τον για
τρό τους ό όποιος θά τούς καθορίση άν 
πρέπει νά ύποβληθοΰν εις παρακλινικές 
εξετάσεις καί ποιές, προκειμένου νά άνα- 
καλυφθή ένας ή περισσότεροι άπό τούς 
προδιαθετικούς παράγοντας.

2) Νά μήν τρώμε πολύ καί νά άποφεύ- 
γουμε κυρίως τό ζωικό λίπος.

3) Νά μήν καπνίζουμε καθόλου. ’Ά ν 
ήδη είμαστε καπνισταί νά μή ξεπερνάμε 
τά είκοσι τσιγάρα τήν ήμέρα.

4) "Οσοι πάσχουν άπό ύπέρτασι ή Σακ
χαρώδη Διαβήτη νά άκολουθοΰν τις οδη
γίες τού γιατροΰ τους ώστε οί παθήσεις 
αύτές νά ρυθμίζωνται κατά τό δυνατόν 
καλλίτερο τρόπο.

5) Νά άποφεύγουμε τό άγχος καί τήν 
καθιστική ζωή.

Αύτά μπορούν νά γίνουν άπό τον κα
θένα μας άρκεΐ νά ύπάρχη θέλησις.

Γ ιά τούς παράγοντες τής κληρονομι
κότητας πού πιθανόν παίζουν κάποιον 
ρόλον στήν έμφάνισι στεφανιαίας νόσου 
δέν μπορούμε νά αλλάζουμε τίποτε δσον 
καί άν προσπαθήσουμε. "Οσοι έχουν συγ
γενείς καρδιοπαθεΐς (γονείς - άδελφούς) 
καλόν είναι νά ύποβληθοΰν εις έξέτασιν γιά 
τή ν άνακάλυψι προδιαθετικών παραγόν
των.
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Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ, συγ
κροτεί ένα κατά κυριολεξίαν 'Οργανι
σμόν, έκ τής ορθής λειτουργίας τοϋ 
όποιου έξαρτάται, όχι μόνον ή ποιότης 
τής είκόνος, αλλά καί τού θέματος καί 
τοΰ έν γένει τηλεοπτικού προγράμματος. 
Λέγοντες δέ ορθήν λειτουργίαν, δέν έν- 
νοοΰμεν μόνον τήν συνεπή καί πιστήν 
έργασίαν καί άπόδοσιν τών έπί μέρους 
όργάνων καί συσκευών τοϋ Στάθμου, 
άλλά καί τήν άξιοποίησιν τών μέσων 
τούτων ύπό τοϋ τεχνικού προσωπικοϋ 
τοϋ Σταθμοϋ καί όλων έκείνων οί όποιοι 
συμμετέχουν εις τά ’Οργανωτικά θέματα 
αύτοϋ.

Φυσικά, ή βασικωτέρα συσκευή ένός 
Σταθμοϋ Τηλεοράσεως είναι ή γνωστή 
CAMERA ή Είκονοσκόπιον. ’Εκτός 
όμως αύτής τής βασικής Μονάδος, 
ύπάρχουν καί άλλαι ανεξάρτητοι ρυθμι
στικοί συσκευαί ή συσκευαί έλέγχου, 
τάς όποιας χειρίζεται καί παρακολουθεί 
όλόκληρον έπιτελεΐον τεχνικών καί χειρι
στών, κατά τήν λειτουργίαν τοϋ τηλεο
πτικού Σταθμοϋ. Ό τηλεθεατής, αν δέν 
ένημερωθή είδικώς, δέν είναι δυνατόν 
νά φαντασθή τό σύνολον τών διαδικα
σιών αί όποϊαι απαιτούνται διά τήν 
κατάρτισιν καί έκπομπήν ένός τηλεοπτι
κού προγράμματος μιας ήμέρας. Ά λλά 
περί τούτου, έπιφυλασσόμεθα προσεχώς 
νά ξεναγήσωμεν τούς τηλεθεατάς εις 
τόν Σταθμόν τηλεοράσεως, έστω άπό τάς 
στήλας τοϋ παρόντος.

Κατά τήν έκπομπήν, πάντοτε σχεδόν 
λειτουργούν ταυτοχρόνως δύο τουλάχι
στον Είκονοσκόπια (CAMERA), τά όποια 
παρουσιάζουν τό θέμα άπό διαφορετι
κήν θέσιν. Μέσω ειδικών συσκευών, έπι- 
τυγχάνεται ή ταυτόχρονος προβολή τών 
λαμβανομένων θεμάτων, ύπό διαφορε
τικήν κλίμακα. Ό συνδυασμός αύτός, 
δίδει τήν άνάμιξιν τών εικόνων τάς όποιας 
παρατηροϋμεν ώς τρικ εις τούς δέκτας 
μας. ’Εκτός όμως άπό τό σήμα είκόνος 
έχομεν καί τήν ήχοληψίαν, ή όποια 
συνοδεύει τήν εικόνα καί ή όποια άκο- 
λουθεΐ τήν συνήθη διαδικασίαν έκπομ- 
πής τής ραδιοφωνίας εις τό σύστημα 
F.M. Ή  ήχοληψία, άποτελεϊ ένα σοβα- 
ρότατον θέμα τό όποιον διά νά άντιμε- 
τωπισθή μέ έπιτυχίαν, άπαιτοϋνται πολ- 
λάκις πολλαί διαδικασίαι καί ειδικά 
συστήματα.

Ά λλά δέν είναι μόνον αυτά τά δύο 
σήματα τά όποια πρέπει νά άκτινοβο- 
ληθοΰν. Ύπάρχουν καί άλλα δύο ρυθμι
στικά. Είναι οί παλμοί οί όποιοι ρυθμί
ζουν τάς κινήσεις τής δέσμης τών ήλε- 
κτρονίων—Σήματα συγχρονισμού πομποϋ 
καί Δέκτου. Ό εις παλμός, άφορά τό 
τέλος έκάστης γραμμής καί έπαναφοράς 
τής φωτεινής κηλϊδος εις τό άριστερόν 
τοϋ πλαισίου καί ό έτερος εις τό τέλος 
αύτοϋ καί έπαναφοράς τής κηλϊδος εις 
τό άνω άριστερόν τοϋ πλαισίου—είκόνος.

Η

ΠΚΑΕΟΡΑΣΙΣ
[Μέρος Δ ')

Σταθμός Τηλεοράσεως - 
Δέκτης λήψεως

Καί αύτά τά σήματα πρέπει έπίσης νά 
μεταδοθούν, διότι ό Δέκτης, πρέπει νά 
λειτουργή κατ’ άπόλυτον συντονισμόν 
καί συμφωνίαν πρός τήν CAMERA. 
Ή  συχνότης τοϋ σήματος είκόνος, είναι 
περί τούς 5 ΜΚ]Σ. 'Η φέρουσα συχνότης, 
δηλαδή τό μέσον έπί τοϋ όποιου θά ένα- 
ποτεθοΰν τά σήματα πρός μεταφοράν 
εις τούς Δέκτας, είναι 40 ΜΚ]Σ περίπου 
καί άνω. Τό σήμα τοϋ ήχου, τοποθετείται 
ολίγους μεγακύκλους άνω ή κάτω τοϋ 
σήματος είκόνος. Τά σήματα τών παλμών 
συγχρονισμού εύρίσκονται έπίσης εις 
τό εύρος τοϋ φέροντος κύματος. Διά 
τήν εικόνα, χρησιμοποιείται ποσοστόν 
30ο]ο έως 100ο]ο τής τάσεως τοϋ φέροντος 
Η στάθμη 100ο]ο αντιπροσωπεύει τό 

λευκόν εις τήν εικόνα, ένώ τό 30ο]ο τό 
μαϋρον. Μεταξύ 30—100ο]ο λαμβάνουν 
χώραν αί άποχρώσεις σχηματισμοϋ τής 
είκόνος εις τό άσπρόμαυρον. Κάτω 
άπό τό 30ο]ο, λαμβάνουν χώραν τά σή
ματα συγχρονισμού (παλμοί). Ή  είκών 
έπομένως εις τήν στάθμην αυτήν, ούδέν 
παρουσιάζει. Τά δύο είδη παλμών δια- 
κρίνονται μεταξύ των, άπό τήν χρονικήν 
διάρκειαν. Έάν δηλαδή ό παλμός άλλα- 
γής γραμμής διαρκή έπί ένα α' χρόνον, 
ό παλμός άλλαγής τοϋ πλαισίου διαρκεί 
διπλάσιον ή τριπλάσιον καί πάντοτε 
όλιγώτερον άπό τήν χρονικήν διάρκειαν 
μιας γραμμής. Τό σύνολον έπομένως 
τών άνωτέρω σημάτων, διά τών κεραιών 
έκπομπής τοϋ τηλεοπτικοϋ Σταθμοϋ. 
έκπέμπονται ταυτοχρόνως πρός όλας 
τάς κατευθύνσεις, διά νά συναντήσουν 
τάς κεραίας τών Δεκτών.

Τά τηλεοπτικά σήματα, λόγω τοϋ 
μικροϋ μήκους κύματός των, διαδίδονται 
εύθυγράμμως. Αύτός είναι ό λόγος διά 
τόν όποιον είναι αναγκαία ή όπτική 
έπαφή μεταξύ τών κεραιών Σταθμοϋ—Λέ-

Η Λ I A  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η
ΤαΥΕ·]ρχ°υ Χωρ]κής

κτου ή μέσω άλλου Σταθμοϋ άναμεταδό- 
σεως ό όποιος τοποθετείται ένδιαμέσως.

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΔΗ τά συμβαίνοντα 
εις ένα τηλεοπτικόν Σταθμόν έκπομπής, 
άς προχωρήσωμεν εις τόν Δ Ε Κ Τ Η Ν  
διά νά παρακολουθήσωμεν τόν τρόπον 
λειτουργίας του.

Αίθουσα συνεντεύξεων τοΰ Σταθμοϋ Τη
λεοράσεως τής Υ.ΕΝ.Ε.Δ.
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Τμήμα έλέγχου μίξεως, παραγωγής καί έλέγχου είκόνος εις τά Στούντιο τής 
Υ.ΕΝ.Ε.Δ.

Ό Δέκτης, άποτελεΐται βασικώς άπό 
τήν λυχνίαν είκόνος μετά των κυκλω
μάτων της, καθώς καί άπό τά κυκλώματα 
λήψεως καί άναπαραγωγής του ήχου. 
Ή λυχνία είκόνος, περιλαμβάνει έπίσης, 
μεταξύ των άλλων, τό πυροβόλον ήλεκ- 
τρονίων, τάς πλάκας ή πηνία έκτροπής 
καί τό φθορίζον διάφραγμα. Τό φθορίζον 
τμήμα είναι έκεΐνο τό όποιον άποκαλύ- 
πτεται άπό τό άντίθετον μέρος πρός τόν 
θεατήν. Αί διαστάσεις τοϋ όρατοϋ μέ
ρους, δηλαδή ή οθόνη, καθορίζονται 
άναλόγως τοΰ μήκους τής διαγώνιου του, 
έκπεφρασμέναι εις Ιντζας. Ή φθορίζουσα 
ύλη, διά τής όποιας έχει έπιστρωθή ή 
όθόνη, έχει προορισμόν νά άναπαράγη 
τάς όριζοντίους γραμμώσεις τής φωτεινής 
κηλΐδος εις άναλόγους φωτεινάς απο
χρώσεις, μεταξύ του μαύρου καί του 
λευκού, ώστε νά σχηματίζεται τοιουτο
τρόπως ή είκών.

’Εντός τής λυχνίας είκόνος έπικρατεϊ 
κενόν άέρος. Τό κενόν φυσικά δέν είναι 
άπόλυτον. Είναι όμως κατά τό δυνατόν, 
καθ’ όσον έν έναντίμ περιπτώσει, τά 
ήλεκτρόνια θά προσέκρουον έπί των 
μορίων τού άέρος μέ άποτέλεσμα νά 
χάνουν τήν κινητικότητά τους. Λόγω 
τού κενού, έπί τής έξωτερικής έπιφανείας 
τής λυχνίας αύτής, ασκείται μεγάλη 
ατμοσφαιρική πίεσις, ή όποια εις μίαν 
λυχνίαν διαμέτρου 50 έκατοστών, πλη
σιάζει τά 1300 χιλιόγραμμα. "Αν δέ 
ύπολογίσωμεν ολόκληρον τήν έπιφά- 
νειαν τής λυχνίας, τότε ή πίεσις ύπερβαί- 
νει τά 3.000 χιλιόγραμμα, δηλαδή 3 ολό
κληρους τόννους. Οί κατασκευασταί, 
διά νά αντιμετωπίσουν τόν κίνδυνον 
διά τούς τηλεθεατάς, λόγω τής πιέσεως 
αύτής, δίδουν εις τήν όθόνην σφαιρικόν 
σχήμα, ώστε νά άνθίσταται εις τήν άτμο- 
σφαιρικήν πίεσιν. Εκτός τού μέτρου 
τούτου, χρησιμοποιείται διά τήν κατα
σκευήν τής οθόνης καί ύαλος πάχους 
μέχρι 10 χιλιοστών. Εις πολλάς περι
πτώσεις, τά κωνικά τοιχώματα τής λυ
χνίας, κατασκευάζονται έκ χάλυβος, 
πλέον δέ τούτου ένισχύεται ή πρόσοψις 
καί μέ άθραυστον ύαλον.

’Εν πάση όμως περιπτώσει, έπιβάλ- 
λεται προσοχή κατά τάς μετακινήσεις 
τού δέκτου καί προφύλαξις αύτοΰ, πρός 
άποφυγήν ένδεχομένου ατυχήματος έκ 
θραύσεως τής λυχνίας είκόνος.

Ά λλ ’ ας έπανέλθωμεν εις τήν έκπο- 
μπήν καί άς παρακολουθήσωμεν τό σήμα, 
άπό τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν συλ- 
λαμβάνεται άπό τήν κεραίαν τοΰ δέκτου.

Τά κυκλώματα τοΰ δέκτου τηλεορά- 
σεως, σκοπίμως δέν ρυθμίζονται διά ύψη- 
λήν έπιλεκτικότητα, διότι τό εύρος τής 
ζώνης των συχνοτήτων τών σημάτων 
είκόνος καί ήχου είναι άρκετά έκτεταμένη.

Ή  κεραία τοΰ δέκτου τηλεοράσεως, 
διαφέρει άπό τάς κεραίας λήψεως τών 
Ραδιοφωνικών Σταθμών. Τά περιθώρια 
τοΰ παρόντος όμως, δέν έπιτρέπουν τήν 
αίτιολόγησιν, διότι τό θέμα τούτο αποτε
λεί ίδιον κεφάλαιον, τό όποιον προσεχώς 
θά μάς άπασχολήση ιδιαιτέρως.

Τό σήμα, είσερχόμενον εις τόν δέκτην, 
ένισχύεται καί κατόπιν διαχωρίζεται 
εις τά σήματα ήχου καί είκόνος. Τό μέν 
σήμα ήχου, ακολουθεί τά ιδιαίτερα 
κυκλώματα καί ύφίσταται μίαν έπεξερ- 
γασίαν, ήτοι περαιτέρω ένίσχυσιν, φώρα- 
σιν κ.λ.π. διά νά άποδοθή τελικώς εις 
τό μεγάφωνον.

Τό σήμα είκόνος, δ'ιέρχεται καί αύτό 
διάφορα στάδια ώς τής ένισχύσεως, δια

χωρισμού άπό τά σήματα συγχρονισμού 
κ.λ.π. καί τελικώς έφαρμόζεται, τό μέν 
καθαρόν σήμα είκόνος εις τά αντίστοιχα 
ηλεκτρόδια τής λυχνίας είκόνος, τά δέ 
σήματα συγχρονισμού εις τά κυκλώματα 
συγχρονισμού, διά τόν έλεγχον τού κυ
κλώματος «ΒΑΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ» τοΰ 
δέκτου.

Ά ς  παρακολουθήσωμεν λοιπόν τήν 
λειτουργίαν τής λυχνίας είκόνος. Τό 
πυροβόλον έκπέμπει ώς καί τό Είκονο- 
σκόπιον, τήν ήλεκτρονικήν δέσμην καί 
ή κηλίς (ίχνος τής δέσμης), άρχίζει άπό 
τό άνω άριστερόν σημείον τής οθόνης. 
Τό κύκλωμα βάσεως χρόνου τοΰ δέκτου, 
συντονίζεται άπό τά σήματα συγχρονι
σμού τοϋ πομπού καί οΰτω ό,τι συμβαίνει 
άνά πάσαν στιγμήν εις τόν πομπόν, 
συμβαίνει καί εις τόν δέκτην. Τά συστή
ματα έκτροπής συμβαδίζουν άκριβώς 
μέ τά συστήματα έκτροπής τοϋ Είκονο- 
σκοπίου καί οΰτω ή φωτεινή κηλίς 
άρχίζει νά διαγράφη κατ’ άπόλυτον 
πιστότητα πρός τόν πομπόν φωτεινάς 
γραμμάς έπί τής φθοριζούσης έπιφανείας 
τής οθόνης, αί όποΐαι μάλιστα είναι λίαν 
εύδιάκριτοι όταν ό Σταθμός λειτουργή 
χωρίς νά έκπέμπη σήμα είκόνος. Τό 
πυροβόλον άκολουθεΐ τάς αύξομειώσεις 
τοΰ σήματος είκόνος τό όποιον παρά- 
γεται εις τό κύκλωμα τού είκονοσκοπίου 
καί οΰτω ή αύξομειουμένη έντασις τής 
ηλεκτρονικής δέσμης, προκαλεϊ άνά- 
λογον φωτεινότητα έπί τής φθοριζούσης 
έπιφανείας. Συνεπώς άναπαράγεται ή 
προβληθεϊσα διά τοΰ φακού είκών έπί 
τής πλακάς τών φωτοκυττάρων τοϋ είκο
νοσκοπίου. Ή άναπαραγωγή δέ αύτή,

ΤΗΛΕΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ εις τό Τμή
μα προβολών κινηματογραφικών ταινιών 
τής Υ.ΕΝ.Ε.Δ.

γίνεται σημείον πρός σημείον, όπως 
άκριβώς πραγματοποιείται καί ή άνά- 
λυσις εις τό είκονοσκόπιον. Επομένως, 
καθ’ έκάστην χρονικήν στιγμήν, εις τήν 
όθόνην τοϋ δέκτου, ύπάρχει έν μόνον 
έκ τών 500 ή 700 χιλιάδων σημείων τά 
όποια συνθέτουν έκάστην εικόνα. Ό 
οφθαλμός μας όμως, λόγω τής καθυστε- 
ρήσεως έναλλαγής τών έντυπώσεων, 
δηλαδή τοϋ μεταισθήματος, δέν προλαμ
βάνει νά άντιληφθή τήν διαδοχήν. Τό 
αύτό συμβαίνει καί κατά τήν έναλλαγήν 
τών εικόνων.

Εις τούς δέκτας τηλεοράσεως, υπάρ
χουν διάφορα ρυθμιστικά κομβία. Δύο 
έξ αύτών εύρίσκονται εις τήν πρόσοψιν 
τής συσκευής. Τό έν είναι τό CON
TRAST CONTROL, τό όποιον ρυθμίζει 
τήν άντίθεσιν μεταξύ τού μαύρου καί 
τοϋ λευκοϋ. Πρόκειται περί ένός ρυθμι- 
στοΰ, διά τοΰ όποιου έπιτυγχάνεται 
ή ένίσχυσις τοΰ σήματος, οσάκις παρί- 
σταται τοιαύτη άνάγκη. Σ’ αύτήν οδη
γείται ό τηλεθεατής έκ τής ποιότητος 
τής λαμβανομένης είκόνος. Συνεπώς 
διά κάθε δίαυλον, έφ’ όσον διάφοροι 
παράγοντες μεταβάλλουν τήν ίσχύν τοΰ 
λαμβανομένου σήματος, είναι άναγκαΐον 
νά προβαίνωμεν εις τήν ρύθμισιν τούτου, 
δηλαδή νά προσαρμόζωμεν τήν ένίσχυ- 
σιν εις τήν στάθμην τοϋ λαμβανομένου 
σήματος.

Ό έτερος ρυθμιστής, είναι τής ΦΩΤΕΙ- 
ΝΟΤΗΤΟΣ. Ούτος ρυθμίζει τήν φωτει- 
νότητα τής είκόνος, διά κάθε θέσιν τοϋ 
ρυθμιστοΰ άντιθέσεως.

Έτερα δύο κομβία εύρίσκονται συνή
θως εις τήν όπισθίαν πλευράν τής συ
σκευής. Διά τούτων έπιδιώκεται ή ρύθμι- 
σις τής είκόνος εις τάς διαστάσεις τής 
όθόνης τοϋ δέκτου καί ή σταθεροποίησις 
αύτής. ’Επιτυγχάνεται έπίσης διά τού
των ή διόρθωσις τών τυχόν παραμορφώ
σεων. Πρός τόν σκοπόν τοϋτον, ό 
Τηλεοπτικός Σταθμός, πρό τής ένάρξεως 
τοΰ προγράμματος, έκπέμπει γνωστά 
γεωμετρικά σχήματα τά όποια, άν δέν 
άποδίδωνται κανονικά, ό τηλεθεατής 
όφείλει διά τών ρυθμιστών τούτων νά 
έπιδιώξη τήν διόρθωσίν των. Οί νεώτε- 
ροι δέκται, φέρουν μόνον συνήθως έν 
ρυθμιστικόν κομβίον, διά τήν σταθερο- 
ποίησιν τής είκόνος.

Γενικώς, κατά τήν ρύθμισιν τής είκό
νος, είναι άναγκαΐον . νά άποφεύγεται 
ό ύψηλός τόνος τής άντιθέσεως, διότι 
τοιουτοτρόπως λαμβάνεται έν μέτρον 
προστασίας τής όράσεως τών τηλεθεα
τών. Διά τόν αύτόν σκοπόν δέν έπιτρέ- 
πεται ή έκ τοϋ πλησίον παρακολούθησις 
τού δέκτου τηλεοράσεως.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ

B E P I T H 1

«Δεν ζοϋμε έμείς μέσα στό ψέμα  
κα ί τήν απάτη τω ν  ονείρων 
Μέσα μας τρέχει 'Ηρώων αίμα  
Ε ίμαστ’ απόγονοι μαρτύρων)).

ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΕΟΣ αισθάνεται 
κάθε πνευματικός άνθρωπος όταν άνακα- 
'‘■εξ σεΤ μνημη του «τό βίωμα τού λόγου» 
πού λέγεται Βερίτης. Τό άνθος αύτό της 
μυροβολου Χίου πού ήταν ένας μάρτυρας 
της αλήθειας, μία ένσάρκωσις της άγνό- 
τητος, της καλωσύνης καί της πίστεως.
Επιφανείς εκπρόσωποι τού πνευματικού 

κόσμου τής χώρας έμίλησαν καί έγραψαν 
χρήσιμες σκέψεις, κρίσεις καί άρθρα γιά 
τή μορφή καί τό έργο του. Διακεκριμένος 
Πανεπιστημιακός διδάσκαλος, πού τόν 
έγνώρισε άπό κοντά, έγραψε γ ι’ αύτόν 
'JTL'· -^ΤνωΡιζε 'Ά ένθουσιάζη, νά συγκινή 
και να δημιουργή ύψηλά συναισθήματα 
στις ψυχές των νέων. Γεγονός, είναι ότι 
ο Βερίτης ανεβάζει, μορφώνει καί πείθει. 
Εισχωρεί βαθειά, φωτίζει, θερμαίνει, 
ζωογονεί, οδηγεί καί εμψυχώνει. Διότι 
δονεϊται άπό τήν φλόγα τής πίστεως, τής 
αγάπης καί τής θυσίας. Αύτό είναι καί 
τ<ή  μυστικό τής έπιβιώσεώς του μέσα 
στό χρόνο.

Μ Α Ι Ο Σ
1 9 4 8 - 1 9 7 5

27 Χ Ρ Ο Ν Ι Α
ΑΠΟ ΤΟΝ Θ ΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

Εγεννηθηκε σιη Χιο. Ά πό  μικρός 
έγραφε μέ ψευδώνυμο στίχους καί ποιή
ματα πού έδημοσιεύοντο στη Νέα Ε στία  
κ.ά. Τήν πρώτη του έμφάνισι στον κόσμο 
των Γραμμάτων τήν έκανε στά 1938 πού 
ήλθε στην ’Αθήνα. Τό πολύπλευρο ταλέν
το «Βερίτης» γιά νά άναπτυχθή έδιάλεξε 
τόν χώρο των Ά κτίνων. Μέ τό «πνεΰμςα 
μαθητείας» πού τόν διέκρινε άνεπτύχθη 
πολύπλευρα καί έγινε πραγματική «Μορ
φή». Μέ τήν λυρική του ποίησι τραγού
δησε τούς εύγενεϊς πόθους πού είχε στή 
σκέψι του ό πνευματικός άνθρωπος τής 
εποχής του καί δέν μπορούσε νά τούς 
διατυπώση. Συγκροτημένος εγκυκλοπαι
δικά καί κοσμοθεωριακά, όπως ήτο κατά 
κοινήν άναγνώρισι, έκαλλιέργησε πολλά 
είδη τού λόγου. Έμελέτησε καί έγραψε 
σάν ποιητής, δοκιμιογράφος, λόγιος, ιστο
ρικός μελετητής, διηγηματογράφος, θεο
λόγος, καλλιτέχνης καί αισθητικός. Μέ 
πληρη συναίσθησι εύθύνης άγωνίσθηκε 
με όλες του τις δυνάμεις τόν καλόν άγώνα 
καί άνεδείχθη σέ πνευματικόν καί κοινω
νικόν εργάτην πρώτου μεγέθους.

Σαν θεολόγος—ανθρωπιστής ερεύνησε 
το έργον των 'Ελλήνων Πατέρων τής 
Εκκλησίας καί έμελέτησε βαθειά τήν 
πολιτιστικήν έπίδρασι καί τήν αναμορ

φωτική—κοινωνική τους δράσι. Έτόνισε 
ιδιαίτερα τήν συμβολήν τού Χριστιανικού 
Φεμινισμού τού Βυζαντίου γιά τήν άνύ- 
φωσι τής θεσεως τής γυναίκας, τήν προσ
φοράν τού Ά θ ω , των Νεομαρτύρων, τού 
Χριστιανικού έντύπου, ώς καί τόν έκδοτι- 
κον οργασμό των Χριστιανών Αογίων της 
Βενετίας πού έτροφοδότησαν τόν υπό
δουλο Ελληνισμό κατά τήν τουρκοκρατία. 
Με τό θέμα τής «Επιστροφής» άσχολεΐται 
σοβαρά στή Λογοτεχνία του. Στά διηγή- 
ματά του ζωντανεύει τούς ήρωες, ηθο
γραφεί καί κάνει ψυχογραφία όπως καί 
ό έμπνευστής του «ό κυρ—’Αλέξανδρος» 
(Παπαδιαμάντης). Σάν Φιλόλογος άσχο- 
λήθηκε καί μέ τά Γαλλικά γράμματα 
γιά νά μεταφέρη στά Ελληνικά, τά μεγά
λα τής τέχνης άναστήματα πού βρήκαν 
τον δρόμο τής Δαμασκού, (επιστροφή 
στήνπίστι) όπως ό PAUL (Ι ίΜ υϋΕ Ε κ .ά .

Βλέποντας τούς νέους σάν «Στρατόν 
ειρήνης» είπεν ότι ή φλόγα πούχει ανάψει 
στήν καινούργια γενιά, μπορεί νά εξα
λείψει κάθε κακιά κληρονομιά. Α ρ κεί 
ό κάθε νέος νά δώση μέ θάρρος καινούρ- 
γες μάχες στής ειρήνης τόν καιρό, γιά  νά 
γίνη κτίστης ενός «καινούργιου κόσμου, 
μιας νέας ζωής». Βλέπει, καμαρώνει καί 
προτρέπει τούς νέους νά βαδίζουν μπρο
στά, άδελφωμένοι μέ τό μέτωπο ψηλά, 
μέ μιά ψυχή καί μιά καρδιά γιά τήν αρετή 
καί τή δόξα (ποίημα ΦΑΡΟΙ). Έ νώ  
σέ άλλο ποίημά του νοσταλγεί «τ ις  βρα- 
δυνές προσευχές των παιδιάτικων χρό
νων» «πού νικούσαν τόν άνθρώπινο πόνο» 
μέσα στό ειδυλλιακό περιβάλλον τών 
ανθισμένων λουλουδιών πού σκορπούσαν 
πάντα τό λευκό τους τό μύρο (ποίημα 
ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΤΟΤ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ).

Γιά τόν άνθρώπινο πόνο καί τήν αγωνία 
μιλάει συχνά διότι άπό μικρός δοκιμά
στηκε μέσα στό καμίνι τους. Σάν πιστός, 
φυσιολάτρης καί όραματιστής τού καλού 
πετούσε νοερά σέ έναν ούράνιο κόσμο. 
Σέ αύτόν τόν κόσμο πού κλεινόταν καί 
μέσα του. Γ ι’ αύτό στάθηκε, χωρίς ύπερ- 
βολή, ένα φωτεινό ορόσημο στό ποιη
τικό στερέωμα τής γής αύτής.

Μέ τό έργο καί τή πολύπλευρη παρα
γωγή του ασχολήθηκε ό έλληνικός τύπος 
καί κυρίως τό γνωστό περιοδικόν «ΑΚΤΙ
ΝΕΣ». Τά Ά παντα  τού Βερίτη (Πεζά 
καί Ποιήματα τόμοι 2) έκδόθηκαν άπό 
τήν «Δαμασκό». Τό μικρό αύτό σημείωμα 
γράφτηκε σάν ελάχιστος φόρος τιμής 
προς τή μνήμη του, μέ τήν εύγενή συνει
σφορά τού κύκλου πού τόν έγαλούχησε. 
Επιθυμία μας είναι νά γίνη «βίωμα» 
τό έργο καί ή μορφή τού ’Αλέξανδρου 
Γκιάλα (Γ. Βερίτη) στά Ελληνικά 
«Νειάτα» στά όποια άφιέρωσε ένα μεγά
λο κομμάτι άπό τή ζωή καί τό έργο του. 
Αυτό άς είναι καί τό καλύτερο μνημόσυνο 
γιά τόν αιώνιο καί άνεπανάληπτο αύτόν 
Νέον.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ω Ν  -  Ο Δ Η Γ Ω Ν

Σ ,Ε .Π . Ή  προσκοπική έβδομάδα ττου 
ώργανώθη (5-11 ]5 ]75 ) ήδη αποβλέπει, 
εις τό νά πληροφορήση τήν κοινήν γνώμην 
γιά τό έργον του Προσκοπικού Κόσμου 
τής χώρας μας. Ή  έορτή του * Αγίου 
Γεωργίου, ό όποιος είναι ό προστάτης 
"Αγιος των προσκόπων, έωρτάσθη άπό 
τό Σώμα με έπιτυχεΐς έκδηλώσεις. Μία 
συντροφιά (16) ’Ανιχνευτών καί Βα
θμοφόρων τής τοπικής Εφορείας Ψυχικου 
έπραγματοποίησε μια εξαίρετη έκδρομή 
ορειβασίας στον Ταΰγετο.
Σχολές Βαθμοφόρων ’Ανιχνευτών λει
τουργούν έπιτυχώς στην ’Αθήνα καί τήν 
Θεσσαλονίκην καί σχολές Βαθμοφόρων 
γιά Προσκόπους καί Λυκόπουλα στή Θή
βα καί τήν Νέα Άρτάκη Εύβοιας.

Ή  έτησία Συνάντησις Πτυχιούχων 
Διακριτικού Δάσους γίνεται στον Χορ
τιάτη Θεσσαλονίκης (24—25]5]75). ’Εν
διαφέρον παρουσίασε ή λειτουργία τής 
Σχολής Ναυτικής Προπαιδεύσεως πού 
έγινε στήν Πούντα—Τέζα του Σουνίου 
(8—11 ]5]75) μέ τήν συνεργασία Στελε
χών τοϋ Σ.Ε.Ο. Είχε πανελλήνιο χαρα
κτήρα.

• · ·

Σ.Ε.Ο. Εις τά ’Εκπαιδευτικά Κέντρα 
(τής Βάρης ’Αττικής καί τής Θεσσα
λονίκης) τοϋ Σ.Ε.Ο. έπραγματοποιήθη- 
σαν μέ πολλή επιτυχία δύο (2) Πανελ
λήνιες Βασικές ’Εκπαιδεύσεις των (3) 
τριών Κλάδων τών 'Οδηγών. Κατά τήν 
διάρκεια αύτών έδόθη ή εύκαιρία νά 
συζητηθούν σοβαρά προβλήματα, νά δο
θούν οδηγίες καί συμβουλές, νά λυθούν 
απορίες καί νά άνταλλαγοΰν πολύτιμες 
απούεις μεταξύ τών 'Οδηγών άναφορικά 
μέ τον 'Οδηγισμό τής χώρας μας.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΝΗΠΙΩΝ

Ή Χ.Α.Ν. Κηφισίας ώργάνωσεν έπι
τυχώς τόν περασμένο μήνα τήν Ζ' Έκ- 
θεσιν Ζωγραφικής Νηπίων. Εις τά έγκαί- 
νιά της τά όποια έγιναν εις τόν ώραϊον 
κήπον της τήν 6-4-75 παρουσία μελών 
καί φίλων της, πνευματικών άνθρώπων 
καί πλήθους κόσμου, παρέστη ό Δήμαρ
χος Κηφισίας κ. Ζημόπουλος. Μετά 
άπό σύντομον ομιλίαν τής Προέδρου 
τής Χ.Ε.Ν. Κηφισίας Κας Χλόης Ίσο- 
πούλου, ό κ. Δήμαρχος ένεκαινίασε 
τήν έκθεσιν. Τά πεντακόσια (500) πε
ρίπου έργα τής Έκθέσεως έκρίθησαν 
άπό έπιτροπήν έκλεκτών ζωγράφων, παι- 
δοψυχιάτρων κ. α. ειδικών. Ή άπονομή 
τών βραβείων έγινε τήν 13-4-75 εις ειδικήν 
έορτήν πού ώργάνωσε ή Χ.Ε.Ν. Εις τήν 
φωτογραφίαν ό κ. Δήμαρχος Κηφισίας 
τελών τά έγκαίνια τής Ζ' Έκθέσεως 
Νηπιακής Ζωγραφικής τής Χ.Ε.Ν. Κη
φισίας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙ
ΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, (Ζαλόγγου 7, Άθήναι, 
Τηλ. 620-243).Έπ’εύκαιρία τοϋ έορτασμοϋ 
τής Παγκοσμίου Ημέρας Παιδικού Βι
βλίου, τόν περασμένο μήνα ώργάνωσε 
εις τήν ένταϋθα Στέγην Γραμμάτων καί 
Καλών Τεχνών (Μητροπόλεως 38) επι
τυχή έορταστικήν έκδήλωσιν. Κατ’ αυ
τήν άπενεμήθησαν αί κάτωθι τιμητικές 
διακρίσεις, σύμφωνα μέ τούς όρους τοϋ 
διαγωνισμού πού είχε προκηρυχθή τόν 
Ιούνιον τοϋ 1974. 1) Τό βραβεΐον τοϋ 

Μουσείου Φυσικής Α. Γουλανδρή έλα- 
βεν ό X. Σακελλαρίου (βραβεΐον ποιή- 
σεως) διά τήν ποιητικήν του συλλογήν 
«Γαλάζιος Κύκλος», 2) τό βραβεΐον εί- 
κονογραφήσεως παιδικού βιβλίου, Κ. 
Πλακωτάρη. έδόθη εις τήν Καν Νεφέλην 
Ραυτοπούλου διά τήν είκονογράφησιν 
«Ή Τιτίκα διαβάζει» καί 3) τό βραβεΐον 
τοϋ Κύκλου (Κ.Ε.Π.Β.) διά τό έλληνικό 
παραμύθι «Οί πονηριές τής Άλεποϋς» 
άπενεμήθη καί έδόθη εις τήν Καν Πιπίναν 
Τσιμικάλη. Τά βραβεία Γουλανδρή καί 
τοϋ Κύκλου συνωδεύοντο μέ χρηματι
κόν έπαθλον (10.000) δραχμών έκαστον

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αύτός ό πλοϋτος πού λέγεται «παιδί» 
πού είναι ένα άπό τά πιό σπουδαία κε
φάλαια τής κοινωνίας καί άποτελεΐ τήν 
έλπίδα τοϋ Έθνους, ζητεί πάντα τήν 
άξιοποίησι καί τήν άναγνώρισί του 
στον τομέα τής προσωπικής προσπάθειας 
πού κάνει γιά τήν πρόοδο καί τήν έξέ- 
λιξί του. Ένας τέτοιος τύπος είναι καί 
ό 1 θετής μαθητής Νικόλαος Μάνδρας 
άπό τήν ’Ιτέα, ό όποιος έβραβεύθη μέ 
τό χάλκινο μετάλλιο τής Η' Έκθέσεως 
Παιδικής Τέχνης πού έπραγματοποιήθη 
τελευταία στό Τόκιο. Σημειωτέον ότι 
στήν Έκθεσι αυτή έλαβαν μέρος μαθηταί 
μέ έργα τους άπό όλο τόν κόσμο. Άπό 
τή Χώρα μας έστάλησαν (50) έργα Ε λ
λήνων μαθητών γιά τό σκοπό αύτό καί 
ι 5 βραβεΐον έλαβε ό παραπάνω έκλεκτός 
μαθητής στόν όποιον εύχόμεθα καλή 
πρόοδο.

"Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ'' 
ΘΕΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑ

ΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πολύ χαρακτηριστική ήτο ή έμπνευ- 

σμένη πρωτοβουλία τοϋ Παρ]τος τής 
Παγκοσμίου Χριστιανικής Ένώσεως Γυ
ναικών Βορ. Ελλάδος πού έπραγματο
ποίησε τελευταία Διαγωνισμό Έκθέσεως 
γιά φοιτητάς καί φοιτήτριες μέ θέμα τήν 
τρομερή μάστιγα τής έποχής πού λέγεται 
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Ή Θρακική Εστία 
κατά τόν τρέχοντα μήνα, οργανώνει στήν 
Θεσ]νίκη, Πλατεία Ναυαρίνου 19, ειδικά 
γιά τό σκοπό αύτό έορταστική έκδήλωσι 
κατά τήν όποια θά άπονεμηθοϋν τά 
έπαθλα στους βραβευθησομένους νι- 
κητάς νέους. Τά έπαθλα—βραβεία είναι 
τρία (3). Τό Α' βραβείο έκ (3.000) δρα
χμών, τό Β' έκ (2.000) δραχμών καί τό 
Γ" έκ (1.000) δραχμών.

313



ΣΤΑΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ ΑΡΙΘ . 65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :

1. Ή πρόθεσις — τοΰ παραχαράκτη—Είναι τά 
παιδιά τοΰ κάθε γονέως.

2. Ήταν ή αιτία τοΰ Τρωϊκοΰ Πολέμου—Ποτό 
της ’Ιαπωνίας (άντισ.).

3. Ποδοσφαιρική όμάς τής ’Ιταλικής πρωτευού- 
σης—Χαρακτηρίζει τόν οκνηρό.

4. Συναφές μέ τό σφυρί έργαλεΐο—Όργανο κο
πής (άντισ.).

5. 'Ομηρική παραλία (αίτ.)— Καλλιτεχνική έκδή- 
λωσις.

6. Σύμφωνο τοΰ γαλλικού αλφαβήτου—Παρομοιά
ζει.

7. ’Επιχειρεί κάτι μέ τόλμη.
8. Τό τρίτα πρός κάποιο είναι.... καί μεταξύ 

τους—Μυστική Γαλλική όργάνωσις.
9. Πόλις τής Μακεδονίας—’Αλλαγή κατευθύνσεως

10. Πολυοϋχος "Αγιος τής Κρήτης—Μουσικό όρ
γανο.

11. Ενας γνωστός “Αγγελος τής λογοτεχνίας μας.
12. Ομοια φωνήεντα.-Κατασκευάζονται άπό δέρμα.

2. Είναι καί οί.... πλαστογραφίες.
3. Τό όνομα τοΰ παλαιού ήθοποιοϋ Νοβάρο — 

“Εχουν τά ιστιοφόρα πλοία.
4. Μέ τό μηδέν γίνεται επίγραμμα—Συμφωνεί 

εις τά ιταλικά—"Εχει καί τό άραβόσιτο.
5. Η γνωστή Μεσοποταμία—Νωχελής προστα

κτική.
6. Τουρκικός τίτλος (αίτ.)—“Αφωνοι άπό κατά- 

πληξι.
7. Δέν έρχεται μόνον—Μουσική νότα—Όσια τής 

Καθολικής ’Εκκλησίας.
8. Φίλος εις τήν γαλλικήν—Έφημερίς των ’Αθη

νών (γεν).
9. Συχνά είναι άπαιτητική (γεν.)—’Αγγλικός βα

θμός σέ στρατιωτικούς.
10. “Ονομα γνωστής ήθοποιοϋ μας (άντισ.)—Οί 

πιό πολλοί έχουν πέσει.
11. Συνοδεύει τό— τίκ—Καθορίζονται μέ άρι- 

θμούς.
12. “Ηπειρος—’Ερεθίζει μιά άπό τις αισθήσεις μας.

ΚΑΛΟ Ι . . . .ΠΟΛ ΙΤΕΣ

Ή  εικόνα, μας δείχνει τρεις φίλους πού 
βγαίνουν άπό ένα στρατώνα, άφοϋ τελείωσαν τή 
στρατιωτική τους θητεία. Ό ένας άπό αύτούς 
έμεινε απλός στρατιώτης, ό δεύτερός έγινε 
δεκανέας καί ό τρίτος λοχίας.
Στο σχέδιό μας αύτό, ό λοχίας έχει πρός τά δε
ξιά του τόν Μανώλη, ενώ ό δεκανέας έχει τόν 
Μανώλη πρός τά άριστερά του καί ό Πέτρος 
είναι πρός τά άριστερά τοΰ Άντώνη.

Μπορείτε νά βρήτε τό ονομα καί τόν βαθμό 
τοΰ καθενός άπό τά άριστερά πρός τά δεξιά, 
όπως φαίνονται στην εικόνα;

ΚΑΘΕΤΩΣ :

1. Καλοκαιρινός έπισκέπτης (γεν.). 
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Στην έλληνικη μυθολογία άναφέρεται ένας λαός πού Αποτελεΐτο Α
ποκλειστικά και μόνο οστό γυναίκες, τις περίφημες ’Αμαζόνες. Οί ’Αμα
ζόνες ζουσαν κοντά στις ακτές του Εΰξείνου Πόντου. Ή ταν γυναίκες πο
λεμοχαρείς, γενναίες καί μάχονταν καβάλλα στ’ άλογά τους με επικεφα
λής τη βασίλισσα τους. Τόσο πολύ ήταν άφοσιωμένες στον πόλεμο, πού 
μια παράδοση λέει πώς^ οΐ ’Αμαζόνες έκοβαν το δεξιό μαστό τους, για 
να μην έμποδίζωνται στην τόξευση και στην οπλασκία. ’Από το γεγονός 
αυτό προήλθε και̂  ή λέξη «Άμαζών» πού σχηματίζεται άπό τό στερη
τικό «α» κοα τή λέξη «μαζός» πού θά πη μαστός. Δεν ανέχονταν νά ζούν 
ανδρες μαζί τους καί μόνο γιά  νά τεκνοποιήσουν, έρχονταν γιά δυο μόνο 
μήνες τό χρόνο σε επαφή μέ ένα γειτονικό τους λαό, τούς Γαργαρεΐς. Ά - 
πό τά παιδιά πού γεννούσαν κατόπιν, τά μέιν κορίτσια τά κρατούσαν καί 
τά άνέτρεφαν σύμφωνα μέ τις συνήθειες κάί τά έθιμά τους, τά δε άγό- 
ρια τά έστελναν στους πατεράδες τους, τούς Γαργαρεΐς. Γνωστές άπό 
τη μυθολογία είναι οι μάχες που έδωσαν εναντίον των πολεμιστριών 
’Αμαζόνων ό Ηρακλής (στον έκτο άθλο του, δταν, ύστερα άπό την εν
τολή τού βασιλιά των ’Αχαιών και έξάδελφού του, Ευρυσθέα, άπέκτησε 
τη ζώνη της βασίλισσας των Αμαζονών Ιππολυτης) και ό Θησέας, τον 
όποιο καί αγάπησε ή Ίππολύτη καί τον ακολούθησε στήν ’Αθήνα. Γνω
στό έξ άλλου είναι τό έπος, πού διατηρήθηκε άπό τούς βυζαντινούς χρό
νους, κατά τό όποιο ό ήρωας Διγενής ’Ακρίτας μονομάχησε μέ τήν ’Αμα
ζόνα Μαξιμώ. ΟΪ μάχες αυτές ένέπνευσαν πολλούς ζωγράφους τόσο τής 
’Αναγεννήσεως δσο και των νεωτέρων χρόνων, οΐ όποιοι καί φιλοτέχνη
σαν εξαιρετικά σέ σύλληψη καί έκτέλεση έργα. Σάν καλύτερος στο είδος 
του θεωρείται ό παραπάνω πίνακας, πού φιλοτέχνησε τό 1619 ό περί
φημος Φλαμανδός ζωγράφος τής ’Αναγεννήσεως Ροΰμπενς. ’Ονομάζεται 
«Ή μάχη των ’Αμαζόνων» καί φυλάσσεται στο μουσείο τού Μονάχου.

Η ιστορία 
της ραπτομηχανής

Η ΠΡΩΤΗ υποτυπώδης μορφή ρα
πτομηχανής επινοήθηκε πριν άπό 178 
Ακριβώς χρόνια, τό 1790, άπό κάποιον 
Ά γγλο , όνόμοπι Σαίντ. Ή μηχανή του 
έρραβε δέρματα και Αντί γ ιά  βελόνα 
είχε ένα σουβλί. Ή πρώτη αυτή ραπτο
μηχανή παρουσίαζε τ,ρομερά μειονεκτή
ματα. ’Αργότερα καί (άλλοι κατασκεύ
ασαν ραπτομηχανές. Ή πιο βελτιωμέ
νη ήταν του Αυστριακού ’ I ωσ. Μαντερ- 
σμπέργκερ, πού έρραβε όπως καί τό 
ανθρώπινο χέρι. Ή ραπτομηχανή όμως 
πού κατασκευάστηκε τό 1829 Από τόν 
Γάλλο Βαρθολομαίο Τιμονιέ, στάθηκε 
σταθμός στήν ιστορία τής ροπτικής. 
Ή ταν ξύλινη, τελειότερη άπό δσες εί
χαν κατασκευαστή μέχρι τότε, καί έρ
ραβε χοντροκομμένα μέν, Αλλά γερά. 
‘Ο Τιμονιέ κατασκεύασε 80 περίπου τέ
τοιες μηχανές γιά  τό εργοστάσιο Ιμα
τισμού τού γαλλικού στροτοΰ, στο Πα
ρίσι .

Μετά τόν Τιμονιέ πολλοί Ακόμη κα
τασκεύασαν ραπτομηχανές. ’Εκείνος ό
μως πού άναδείχτηκε μορφή στήν ιστο
ρία τής ραπτομηχανής, ήταν ό ’Αμερι
κανός Σίγγερ. Ή ραπτομηχανή πού κα
τασκεύασε ό Σ ίγγερ ήταν ή πρώτη πού 
λειτούργησε πρακτικώς κα) μέ έπιτυ- 
χία. Είσήγαγε πολλές καινοτομίες σέ 
αυτή, όπως τό κινούμενο βελανοφορο, 
τήν οριζόντια σαΐτα κ.λ.π. Τό πρότυπο 
τής πρώτης ραπτομηχανής τού Σίγγερ 
βρίσκεται σήμερα ατό ’Εθνικό Αμερι
κανικό Μουσείο. Οΐ ραπτομηχανές τού 
Σίγγερ έγιναν γνωστές καί γρήγορα 
άρχισε ή μαζική παραγωγή τους. Τόση 
ήταν ή «πέρασή» τους, ώστε όταν ό 
Σίγγερ πέθανε, τό 1875, άφησε στους 
κληρονόμους τους περιουσία 13 έκα- 
τομμι/ρίων δολλαιρίων.

Σήμερα ή ραπτομηχανή έχει καθιέ
ρωσή σάν είδος πρώτης Ανάγκης και 
χρσιμοποιεΐται γιά πολλούς οκοπούς, 
έκτος άπό τό ράψιμο, όπως στη βιβλιο
δεσία, ατά πλεκτά είδη κ.λ.π.
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Μετά το πέρας των ταχτικών ετησίων 
κρίσεων Αξιωματικών Χωρ]κής τρέχον- 
τος έτους, κατόπιν άποφάσεως του Υπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως κ. Σόλωνος Γκίκα, 
έπραγματοποιήθησαν αί κάτωθι τοποθε
τήσεις:

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Παντελής Α ' 'Τπαρχηγός Χωρ]κής καί 
ΠΟΡΙΚΟΣ Νικόλαος Β' 'Τπαρχηγός 
Χωρ]κής.

ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ: ΣΤΑΤΡΟΠΟΤΛΟΣ Γε
ώργιος Α' ’Επιθεωρητής Χωρ]κής, ΠΕ- 
ΤΣΑΛΑΣ Εύάγγελος Β' Επιθεωρητής 
Χωρ]κής, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ’Αγη
σίλαος Γενικός Οικονομικός Έπιθεωρη- 
της, ΡΕΠΠΑΣ ’Ιωάννης Διευθυντής 
Δ.Α.Π. Πρωτευούσης, ΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ 
Διονύσιος Διευθυντής Δ]νσεως Όργανώ- 
σεως ’Αρχηγείου, ΨΑΡΡΗΣ Π αναγιώ
της Διοικητής Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών, ΑΡΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ Μιλτιάδης Διευθυντής Δ.Α. Θεσσα
λονίκης καί ΛΙΝΑΡΔΟΣ Νικόλαος εις 
ΤΠ.Ε.Α. ώς βοηθός Άρχηγοϋ.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΑΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ν., Διοικητής Συντάγματος 
Χωρ]κής Μακρυγιάννη, ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ 
Ά λ ., ’Ανώτερος Διοικητής Χωρ]κής Πε- 
λοποννήσου, ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ Παναγ. 
ώς σύνδεσμος εις Α.Ε.Δ., ΚΟΥΚΟΥ- 
ΛΕΤΣΟΣ Βάϊος, ’Ανώτερος Δ]τής Χωρο
φυλακής Πειραιώς καί Νήσων, ΚΟΧΛΙΑΣ 
Δημ. εις ΤΠ.Ε.Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ 
Δημ. ’Ανώτερος Δ]τής Χωρ]κής ’Ηπείρου, 
ΛΑΖΑΡΑΡΑΤΟΣ IΙερ., Φρούραχος Χωρ] 
κής ’Αθηνών, ΛΙΛΙΜΠΑΚΗΣ ^Αντών., 
1ποδ]ντής Δ.Α. Θεσ]νίκης, ΛΕΒΕΝΤΗΣ 

Κων. Δ]ντής Δ]νσεως Στρατολογίας ’Αρ
χηγείου, ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Γεώργ. Δ]ντής 
Δ]νσεως Τροχαίας ’Αρχηγείου, ΜΕΤΑΛ- 
ΛΗΝΟΣ ’Ά γγελ ., ’Ανώτερος Δ]τής Χω
ροφυλακής Κεντρικής Μακεδονίας, ΜΠΟΥ
ΧΟΙ ΤΑΣ Θεόδ., ’Ανώτερος Δ]τής Χωρο
φυλακής Δυτικής Ελλάδος , ΜΠΕΤΤΑΣ 
Δημ. Δ]ντής Έκπαιδεύσεως ’Αρχηγείου, 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ά ντω ν. ’Ανώτερος 
Δ]τής Χωρ]κής Σ τερ ε ίς  Ελλάδος, ΠΑ- 
ΝΑΓΊΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ’Αργύριος εις Μ.Ε. 
[Υ .Δ . Τάξεως, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Ιιυαν., Διευθυντής Ι .Α .Π . Πρωτευούσης, 

ΠΟΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σωτ., βοηθός Δ]ντοϋ 
Δ .Ε .Ι . ΠΙΑΣ Χαρίλ., ’Ανώτερος Δ]τής 
Χωρ]κής Δυτικής Μακεδονίας, ΠΡΟΒΑ- 
ΤΑΣ Ά ναστ. Δ]ντής Δ]νσεως Τουρισμού 
’Αρχηγείου. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ' Χρ., 
Ύποδ]ντής Δ.Α. Θεσ]νίκης, ΣΠΥΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ά ντώ ν. Δν]τής Γενικής ’Απο
θήκης Χωρ]κής, ΤΖΩΡΤΖΗΣ Δημ.. 
Δ]ντής Δ]νσεως ’Ασφαλείας ’Αρχηγείου, 
ΤΣΑΠΑΚΗΣ Γεώργ., ’Ανώτερος Δ]τής 
Χωρ]κής Νήσων Αιγαίου, ΤΖΑΝΕΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Νικ., Διοικητής Σ.Α.Χ 
ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Γεώργ., Ύ ποδ]ντής. 
Δ.Α.Π. Πρωτευούσης.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΔΡΩΝ 
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Μιά π α λα ιά  

επ ιθ υμ ία  π ού  εγ ινε  

π ρ α γμ α τικ ό τη ς

Η ϊδρυσις των Συνεταιρισμών τών 
’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών Χωρο
φυλακής, άπετέλεσε πάντοτε στόχον 
και επιδίωξιν τού Σώματος. Παρά 
ταΰτα δια πολλούς καί διαφόρους 
λόγους ή πραγματοποίησις τής έπι- 
θυμίας αύτής έβράδυνε πολύ καί 
μόλις τό 1973 έπερατώθησαν αί 
άναγκαϊαι διαδικασίαι καί συνε- 
κροτήθησαν άμφότεροι οί Συνεται
ρισμοί ’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών.

_Οι άνδρες τού Σώματος επεδειξαν ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τήν άνάπτυξιν 
των συνεταιρισμών καί κατέστησαν πολλοί μέλη αύτών. Σήμερον ό μέν Συνε- 

, Α ρωματικών αριθμεί 1473 μέλη, ό δέ τοιούτος'τών 'Οπλιτών 
", ·, a M-9°Jtpiov τών Συνεταιρισμών, μέ τήν άμέριστον συμπαράστασιν

της ηγεσίας του σώματος καί τήν προσπάθειαν τών Διοικητικών Συμβουλίων 
αυτών,^ αναπτύσσονται δραστηριότητες προς πάσαν κατεύθυνσιν, μέ πρω
ταρχικόν σιοχον τήν άπόκτησιν οίκοπεδικών έκτέσεων προς ίκανοποίήσιν 
στεγαστικών αναγκών τών μελών των.

Παρομοιαι δραστηριότητες αναπτύσσονται καί εκ μέρους τών μελό 
συνεταιρισμών, τά όποια έπισημαίνουν διαφόρους περιονάς καταλλ-ήλΓ

Ρ  / ^υνεΛευσιν, κατα την οποίαν εγενετο απολογισμός καί λογο
δοσία τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συνεταιρισμού καί έπηκολούθησαν 
αρχαιρεσίαι διά τήν άνάδειξιν νέου Διοικητικού καί ’Εποπτικού Συμβου
λίου, λόγω Τήξεως τής τριετοΰς θητείας τών παλαιών τοιούτων.

Κατά τάς ^αρχαιρεσίας αί όποϊαι έπανελήφθησαν καί τήν 13 ’Απριλίου 
εξελεγησαν οί κάτωθι ’Αξιωματικοί:

Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

1) Συνταγματάρχης ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΑΟΣ Νικόλαος
2) »
3) Άντισ]ρχης
4) η
5) Μοίραρχος
6) »
7) 'Υπομοίραρχος

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ’Ιωάννης 
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Νικόλαος 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φώτιος 
ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ’Αλκιβιάδης 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος 
ΧΟΙΛΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ

Β' ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
1) Ταξίαρχος
2) Συντ]ρχης
3) Άντ]ρχης

ΛΙΝΑΡΔΟΣ Νικόλαος 
ΤΣΙΤΖΟΣ Κων]νος 
ΔΟΥΚΑΣ Δημήτριος

Επίσης εξελέγησανέπτά (7) άναπληρωματικά μέλη τού Διοικητικού Συμ- 
ρουλιου και ουο (2) του Κποτττικου.

? ατ<? ΩΓίΐν, γενικήν Συνέλευσιν έπεκράτησεν ατμόσφαιρα έγκαρδιότητος καί 
εςεοηλωση ενδιαφέρον^ υπο _τών παρισταμένων μελών νά συμβάλουν εις τήν 
υλοποιησιν των σκοπών τού Συνεταιρισμού. Ύπεβλήθησαν διάφοροι ποοτά- 
σεις τας οποίας το νεον Διοικητικόν Συμβούλιον θά λάβη ύπ ’ όώιν του'κατά 
τον χειρισμόν τού όλου θέματος.
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΜΕΓΑ
ΛΟΧΑΡΗΣ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝΟΝ

Κατά τον έορτασμόν τοϋ Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου έγένετο μέ την έπιβεβλημέ- 
νην μεγαλοπρέπειαν εις τήν Τήνον ή κα
θιερωμένη λιτάνευσις τής θαυματουργού 
Εϊκόνος τής Μεγαλόχαρης, καθ’ ήν παρέ
στησαν έκπρόσωποι τής Κυβερνήσεως, 
αί τοπικαϊ Άρχαί καί πλήθη προσκυνητών 
πού άφίχθησαν εΐδικώς διά τό καθιερωμέ- 
νον προσκύνημα έξ όλων των διαμερισμά
των τής χώρας. Εις τό στιγμιότυπον τής 
φωτογραφίας μας Χωρ]κες Τροχονόμοι 
κατά τήν λιτάνευσιν, φέροντες έπί των 
ώμων των τήν ίεράν καί θαυματουργόν 
εικόνα τής Ευαγγελίστριας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ Δ.Α .Π . 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Κατά τόν μήνα Μάρτιον 1975, οί 
άνδρες τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως τής 
Δ.Α.Π.ΓΙρωτευούσης συνέδραμον (294) 
κινδυνεύοντα ή χρήζοντα βοήθειας πρό
σωπα, διευθέτησαν (757) διαφοράς πο
λιτών, άπηύθυνον συστάσεις προς (1047) 
παραβάτας Νόμων έν γένει. Άνεϋρον 
καί παρέδωσαν άρμοδιως (40) έξαφανι- 
σθέντας, (22) ψυχοπαθείς, (29 j κλαπέντα 
ή άπολεσθέντα οχήματα καί (68) άπολε- 
σθέντα αντικείμενα πάσης φύσεως.

Διεπίστωσαν (4.652) παραβάσεις, ήτοι 
(2) κακουργήματα, (1177) πλημμελή
ματα, (3473) πταίσματα καί (859) συμ
βάντα ή οικογενειακά επεισόδια.

’Επέδωσαν άρμοδίως (2738) ποινικά 
δικόγραφα καί έπενέβησαν εις (311) 
παραβάσεις οικοδομικού κανονισμού. Συνέ- 
λαβον (26) δράστας αυτοφώρων άδικη- 
μάτων καί (32 ) καταδιωκομένους έν γένει. 
Προέβησαν εις τόν έλεγχον (423 ) υπόπτων 
προσώπων καί (69) ύποπτων κέντρων.

Συμμετέσχον εις (17) περιπτώσεις 
κατασβέσεως πυρκαιών καί έπενέβησαν 
εις (411) συγκρούσεις οχημάτων. Τέλος, 
έδέχθησαν (43.465) τηλεφωνικάς κλήσεις 
έναντι (42.130) τού ίδιου μηνός παρελ
θόντος έτους.

—

ΔΙΕΥΘΎΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

Άριθ. πρωτ. 2'10]6]13στ ’Εν Άθήναις τη 1η Μαΐου 1975

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Α Η Μ Ο Κ Ρ Λ Τ Ι Λ

Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ν  Χ Ο Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 9ης ΜΑ· Ι· ΟΥ 1975

Αξιωμ)κοί, Ά νθυπ)στα ί, 'Οπλΐται καί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι.

Μετά τήν μεγάλην χαράν του Πάσχα καί τήν αϊγλην τής Άνα- 
στάσεως Τοϋ Σωτήρος ΧΡΙΣΤΟΥ, σήμερον ή Χωροφυλακή χαίρει 
προσθέτως καί άγάλλεται έορτάζουσα μετ' εύλαβείας καί θρησκευτικής 
κατανύξεως τήν μνήμην τής 'Αγίας καί ’Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος 
Ειρήνης.

Τό Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλακής, προστάτης τής γαλήνης 
των Πολιτών καί θεματοφύλαξ των ιερών καί των οσίων τοϋ ’Έθνους, 
ούδ έπί στιγμήν κατά τόν μακροχρόνιον καί ένδοξον βίον του άπέλει- 
πεν έπιζητοϋν τήν συμπαράστασιν τοϋ Θείου καί τήν έξ αύτοϋ άντλησιν 
θάρρους καί δυνάμεως διά τήν έκπλήρωσιν τοϋ δυσχεροϋς, πολυσχιδούς 
καί έπιμόχθου έργου του.

Διακαής πόθος τοϋ Σώματος ύπήρξεν άνέκαθεν ή άναγνώρισις 
Αγίου ώς προστάτου του. Καί τόν πόθον αύτόν ηΰδόκησεν νά πραγμα- 

τοποιήση πρό οκτώ έτών, ότε άνεκηρύχθη έπισήμως ώς Προστάτις 
αύτοϋ ή Μεγαλομάρτυς 'Αγία Ειρήνη.

Δέν είναι τυχαΐον τό γεγονός, δτι τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
άνεκήρυξεν ώς Προστάτιδα αύτοϋ τήν 'Αγίαν Ειρήνην, διότι ή 'Αγία 
Αυτή τόν άγώνα τόν καλόν υπέρ τής πίστεως καί τής απαλλαγής των 
ομοεθνών της έκ τοϋ ζόφου καί τής είδωλολατρείας ήγωνίσατο.

Καί τό Σώμα τής Χωροφυλακής, είρηνοποιόν ώς έκ τοϋ προορι
σμού του, έπί ένα καί ήμισυ περίπου αιώνα άπεδόθη εις «ωραίους καί 
εύγενεΐς αγώνας ύπέρ τής Πατρίδος καί τής γαλήνης τοϋ κοινωνικού 
μας συνόλου.

Κατά τήν αγίαν ταύτην ήμέραν, έμπνεόμενοι άπό τόν άσπιλον 
καί μέ αίμα καθηγιασμένον βίον τής προστάτιδος ήμών Αγίας Ειρήνης, 
ήτις ιό δύσμαχον τής απιστίας τέρας κατανικήσασα, άθλοφόρος τής 
τοϋ Χριστοϋ πίστεως άνεδείξατο, έξαιτούμεθα όπως, κρατύνη ήμών 
τά σώματα, ΐσχυροποιήση τήν βούλησιν έν άγαθώ, παράσχη ήμΐν 
σοφίαν καί πνεϋμα συνέσεως, διορθώση ήμΐν τούς λογισμούς, ΐνα εις 
πέρας έγκαρπον άποβή ό καθ’ ήμέραν μόχθος ήμών έν τή τηρήσει 
τής τάξεως καί ασφαλείας, αλλά καί τό "Εθνος ήμών σκέπη, ϊνα προ- 
κόπτη καί εύημερή έν ειρήνη.

Αξιωματικοί. Άνθυπασπισταί, 'Οπλΐται καί Πολίτικοι 'Υπάλληλοι.

Φωτιζόμενοι έκ τοϋ άνεσπέρου φωτός τοϋ βίου τής Αγίας Ειρήνης 
καί παραδειγματιζόμενοι άπό τήν λαμπράν ιστορίαν τοϋ Σώματός μας 
ας άφοσιωθώμεν έτι περαιτέρω εις τό καθήκον μας καθιστάμενοι πρό
τυπα έναρέτων εΐρηνοποιών, φιλέργων καί κατά πάντα άξιων οργάνων  ̂
ίνα τοϋ δικαίου τής Κοινωνίας έπαίνου καί τής εύγνωμοσύνης τής 
Πατρίδος καί τής Πολιτείας άξιωθώμεν.

Ό Α ρ χ η γ ό ς  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

’Αντιστράτηγος
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’Έχει καταστή πλέον κοινή συνείδησις 
ή πολλαπλή των οργάνων τοϋ Σώματός 
μας προσφορά τόσον εις τον τομέα τής 
τηρήσεως τής Δημοσίας καί Εθνικής 
τής χώρας ’Ασφαλείας πού άποτελεϊ 
την κυρίαν βεβαίως άποστολήν των, 
δσον καί εις τον τοιοϋτον τής κοινωνικής 
άποστολής καί άλληλεγγύης. Ή  προς 
τήν κοινωνίαν καί τήν Πατρίδα μέχρις 
αύτοθυσίας άγάπη των άνδρών τής Χωρο
φυλακής έχει ήδη παγκοίνως άναγνωρι- 
σθή εις τό εσωτερικόν τής χώρας, άλλά 
καί διεθνώς. 'Η πλούσια έθνικοκοινωνική 
προσφορά τοϋ Σώματος άποτελεϊ ήδη 
ιστορίαν καί παράδοσιν ή όποια βεβαίως 
έμπνέει, τονώνει καί κατευθύνει την 
σκέψιν καί τήν συμπεριφοράν των οργά
νων τά όποια ύπηρετοϋν εΰόρκως καί 
προσφέρουν εύσυύειδήτως τάς ύπηρεσίας 
των εις τον λίαν νευραλγικόν αυτόν τομέα 
τής κρατικής δραστηριότητος πού λέγεται 
«'Ελληνική Χωροφυλακή». Συχνά έχει 
άσχοληθή τό περιοδικόν «ΕΠΙΘ. ΧΩΡ.» 
μέ τοιαύτης μορφής θέματα καί συγκε
κριμένος περιπτώσεις άξιολόγου προσφο
ράς άνδρών αύτής εις τό :έθνικόν ή κοινω
νικόν τομέα. ’Ήδη μία ακόμη πρόσφατος 
χειρονομία οργάνου άπετέλεσεν άφορμήν 
εις τό νά ϊδη τό φώς τής δημοσιότητος 
τό παρόν σημείωμα..

Πρόκειται περί τοϋ Χωροφύλακος κ. Ίω - 
άννου Παπαχριστοπούλου τής ΥΠ.Ε.Α., 
δστις εις τον τελευταίως διενεργηθέντα 
ύπό τοϋ Σώματος προαιρετικόν ύπέρ τών 
Κυπρίων έρανον προσέφερεν έκουσίως 
ποσόν πέντε χιλιάδων δραχμών. Ούτος 
δμως, ώς έκ τών πραγμάτων έπιμαρτυ- 
ρεΐται, μή έπιλήσμων τής ώς άνωτέρω 
έλέχθη ίεράς τοϋ Σώματος παραδόσεως 
καί ιστορίας προσήλθεν έκ νέου εις τό 
ιερόν τοϋ Έθνους προσκλητήριον καί 
προσέφερεν αύθορμήτως πέντε άκόμη

χιλιάδες δραχμάς ύπέρ ένισχύσεως τών 
Ενόπλων μας Δυνάμεων. Μέ τήν ευκαι
ρίαν τής δευτέρας ΐσοπόσου προς τήν πρώ- 
την προσφοράς του έξεφράσθη πρός 
αύτόν ή εύαρέσκεια τοϋ ’Αρχηγού τής 
ΥΠ.Ε.Α. Ταξιάρχου κ. Παντελή Καλα- 
μάκη.

*
Μέ ιδιαιτέραν χαράν καί ίκανοποίησιν 

έμελετήσαμεν συνοπτικόν δημοσίευμα τής 
μηνιαίας έφημερίδος «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ 
ΩΡΩΠΟΥ» ή οποία περιήλθεν τελευταία 
εις τό γραφεϊον τοϋ περιοδικού «ΕΠΙΘΕ
Ω ΡΗ ΣΕ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ». Εις τήν
προκειμένην περίπτωσιν τό ύπό τον τ ί
τλον «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ» λίαν ντο- 
κουμενταρισμένον σχόλιον τής έγκριτου 
αύτής έφημερίδος άναφέρεται εις τον 
'Υπενωμοτάρχην τοϋ Σ.Χ. Σκάλας Ώ ρω- 
ποϋ κ. Ή λίαν ΝΙΚΟΥ. Τούτο άναφέρει, 
σύν τοϊς άλλοις, δτι οί κάτοικοι τοϋ χω
ρίου Χαλκοΰτσι Ώρωποϋ, «έξέφρασαν 
τά συγχαρητήριά των» εις τό όρθώς 
ένεργήσαν άστυνομικόν αύτό δργανον. 
’Αφορμήν εις τήν νόμιμον καί δικαίαν 
αύτήν ένέργειαν τών κατοίκων Χαλκου- 
τσίου άπετέλεσεν ή ψύχραιμος καί πολι
τισμένη ένέργεια τοϋ 'Υπενωμοτάρχου 
ό όποιος διά τής νομίμου όδοϋ άνταπε- 
κρίθη άποτελεσματικά εις έπίθεσιν τήν 
όποιαν έδέχθη τήν 8-2-75 έκ μέρους 
(200) περίπου ατόμων τά όποια προέβη- 
σαν εις έκνόμους ένεργείας καί προκά- 
λεσαν έκεΐσε επεισόδια εις βάρος τής 
δημοσίας τάξεως.

Λίαν έπιτυχής καί εύστοχος είναι ό 
χαρακτηρισμός τοϋ συντάκτου τοϋ σχο
λίου τής ώς άνω έφημερίδος, δτι άποτελεϊ 
«τιμήν διά τήν Χωροφυλακήν», ή καθ’ 
δλα νόμιμος, σθεναρά καί ύποδειγματική 
στάσις καί αί έν γένει έντός τών καθη
κόντων του ένέργειαι τοϋ ώς εϊρηται

Ύπαξιωματικού . Δικαιούται ασφαλώς νά 
τύχη προβολής κα ί έπιδοκιμασίας καθο
λικής ή έξ αντικειμένου έπιτυχής αύτή 
ένέργεια τοϋ άστυνομικοϋ αύτοϋ οργάνου. 
Εφόσον δέ κρίνεται έπιτυχής καί άκρι- 
βοδικαία, ασφαλώς δέν θά άπετέλει 
ύπερβολήν έάν ό ένεργήσας προεβάλετο 
ώς παράδειγμα πρός μίμησιν. Διότι 
σήμερον ίσως περισσότερον άπό άλλοτε 
έχομεν άνάγκην τέτοιων ύποδειγματικών 
ενεργειών αί οποϊαι εμπνέουν, ένθαρρύ- 
νουν καί τονώνουν τούς άστυνομικούς 
καί κρατικούς έν γένει λειτουργούς εις τήν 
έπιτυχή άσκησιν τοϋ λειτουργήματος των.

*Μέ πραγματικόν ένδιαφέρον καί αισθή
ματα γνησίου άνθρωπισμοϋ οί άνδρες 
τών άνά τήν χώραν 'Υπηρεσιών Χωροφυ
λακής λίαν συχνά συμπαρίστανται καί 
προσπαθούν νά μειώσουν τον πόνον άνα- 
ξιοπαθούντων έν γένει συνανθρώπων μας. 
Εις τήν κατηγορίαν αύτήν δμως πολλές 
φορές άνήκουν καί πρόσωπα ή οικογέ
νειες άνδρών τοϋ Σώματος πού δοκιμά
ζουν ύπέρμετρες δοκιμασίες ή ύφίστανται 
άκούσια, χωρίς καμμιά προσωπική ύπαι- 
τιότητα, πλήγματα τής τύχης μέ λίαν 
δυσμενείς καί δυσανάλογες πρός τήν 
άντοχήν τους έπιπτώσεις.

’Από τά κριτήρια αύτά κινούμενοι οί 
άνδρες τών 'Υπηρεσιών τής Α.Δ.Χ. 
Δυτ. 'Ελλάδος,, έξέφρασαν διά μίαν άκόμη 
φοράν αισθήματα ' έμπράκτου άνθρωπι- 
σμοϋ μέ τήν προσφοράν ποσοΰ (67.000) 
περίπου δραχμών πρός ένίσχυσιν καί 
ανακούφισιν άπορφανισθείσης οικογένειας 
(Χήρα σύζυγος μέ δύο άνήλικα τέκνα 
ήλικίας 7 καί 9 έτών) συναδέλφου των 
Χωροφύλακος, άποθανόντος τελευταία έκ 
καρκίνου στομάχου. Ή  ήγεσία άλλωστε 
τοϋ Σώματος, έμερίμνησε πάραυτα διά 
τον έφοδιασμόν είδικοΰ φαρμάκου έξ 
’Ιαπωνίας πρός διάσωσιν τοϋ θανασίμως 
πληγέντος έκ τής έπαράτου αύτής νόσου 
οργάνου. Παράλληλα τό Τμήμα Δημοσίων 
Σχέσεων τοϋ ’Αρχηγείου προσέφερε πρός 
τήν οίκογένειαν αύτοϋ τό συμβολικόν 
ποσόν τών (10.000) δραχμών ένώ ό 
Διοικητής καί οί άνδρες τοϋ Α.Τ. Καλα
βρύτων (δπου ύπηρέτει ό θανών) ώς καί 
άνδρες τοϋ Α.Τ. Παραλίας Πατρών 
συμπαρεστάθησαν ύλικώς καί ήθικώς 
καί προσέφεραν καί αίμα διά τήν σωτη
ρίαν του.

*
Λίαν αξιόλογος παρουσιάζεται ή δρα- 

στηριότης ικανών εις άριθμόν άστυνο- 
μικών οργάνων τής Δ.Α.Π.Πρωτευούσης 
τόσον εις τήν κυρίαν άποστολήν των, 
δηλαδή τήν έπιτυχή άστυνόμευσιν, δσον 
καί εις τόν τομέα τής προνοίας, συμπα- 
ραστάσεως καί παροχής υπηρεσιών πρός 
άνακούφισιν ένδεών ή διάσωσιν κινδυνευόν- 
των καί έν γένει πασχόντων προσώπων.

Τελευταίως περιήλθον καί πάλιν εις τό 
περιοδικόν εύχαριστήρια έγγραφα ιδιω
τών καί άρχών εις τά όποια έξαίρεται 
δεόντως τό ήθος καί ή δραστηριότης 
'Υπηρεσιών καί οργάνων, τής Δ.Α.Π.Π. 
διά λόγους, αιτίας καί γεγονότα σχέσιν 
έχοντα πρός τό παρόν θέμα. Είδικώτερον 
άναφέρομε, κατόπιν έπιλογής, τάς εύχα- 
ριστίας τοϋκ. Φωτίου ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑ, 
κατοίκου Ν. Σμύρνης ’Αθηνών διά τήν 
εύγενώς προσφερθεΐσαν συνδρομήν καί 
ήθικήν συμπαράστασιν τών άνδρών τοϋ 
Α.Τ. Ά νω  Λιοσίων ’Αττικής πρός αύτόν 
καί τήν σύζυγόν του πρός άναζήτησιν 
καί άνεύρεσιν έξαφανισθέντος προσφιλούς 
των προσώπου. Συγχαρητήρια καί θερμάς

αντζουπη
) ΤΗ A . 3218-239

ΣΤΑΔΙΟΥ 4 8  ( Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ
I ΤΗΛ. 3210-357

Α Θ Η Ν Α  I
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εύχαριστίας έξέφρασεν έπίσης ό κ. Π. ΚΑ- 
ΝΑΚΗΣ, καταστηματάρχης Ν. Φιλα
δέλφειας ’Αττικής προς τά άρμόδια 
όργανα τής Δ.Α.Π.Π. τά όποια συνέλαβον 
τούς διαρρήκτας τοϋ καταστήματος του 
καί τοϋ άπέδωσαν τάς κλαπείσας δύο 
άριθμομηχανάς του, άξίας (140.000) 
δραχμών περίπου.

*
Εις τούς άποχωρήσαντας κατά τό 

λήξαν έτος άνδρας έκ τής ένεργοϋ ύπηρε- 
σίας τοϋ Σώματος, λόγω συμπληρώσεως 
25ετοΰς καί πλέον πραγματικής ύπηρε- 
σιας, ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής άπηύθυ- 
νεν έμπνευσμένην προσωπικήν επιστολήν. 
Δ ι’ αύτής τούς ηύχαρίστησε άφ’ ενός 
διά τάς πρός τήν ελληνικήν κοινωνίαν 
προσφερθείσας πολυτίμους προσωπικάς 
των ύπηρεσίας, κατά τήν μακράν εις τό 
Σώμα θητείαν των. Ά φ ’ έτέρου, τούς 
παρότρυνε νά διατηρήσουν έσαεί ζωηράν 
τήν άνάμνησιν τής καρποφόρου αύτής 
θητείας των καί τον ψυχικόν των πρός 
τήν Χωροφυλακήν σύνδεσμον. Ταύτόχρο- 
να δέ, τούς διεβεβαίωσε, μέ συναισθή
ματα συναδελφικής άγάπης, διά τήν 
παροχήν κάθε ήΟικής πρός αύτούς συμπα- 
ραστάσεως εκ μέρους των έν ένεργεία 
άνδρών Χωροφυλακής.

'Τπαξιωματικός τής κατηγορίας αύτής 
τών προσφάτως έξελθόντων τού Σώμα
τος άνδρών ήσθάνθη έντονα τήν άνάγκην 
τής επικοινωνίας αύτής μέ τό Σώμα 
συγκινηθείς προφανώς έκ τής εύγενοΰς 
αύτής χειρονομίας τοϋ κ. Άρχηγοϋ Χω
ροφυλακής καί άνταποδίδων, άπηύθυνε 
πρός αύτόν εύχαριστήριον επιστολήν, μέ 
ήμερομηνίαν 18-3-75.

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Ι  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  Κ Α Υ Σ Α Ε Ρ Ι Ω Ν

'Ένδεκα νέαι συσκευαί έμπλουτίζουν ήδη τά υπάρχοντα εις τάς Υπηρεσίας 
Τροχαίας Χωροφυλακής μέσα προστασίας της ζωής του ανθρώπου. Πρόκειται περί 
τών συσκευών προσδιορισμού τής ποσότητος του μονοξειδίου του άνθρακος (GO) 
του περιεχομένου εις τά καυσαέρια τών οχημάτων. Προσφάτως έπραγματοποιήθη 
εις τον χώρον του Συντάγματος Χωροφυλακής ’Αθηνών έκπαίδευσις ’Αξιωματικών 
τής Τροχαίας εις τον χειρισμόν τών συσκευών τούτων καί έν συνεχεία παράδοσις 
αύτών πρός άμεσον χρήσιν. ’Ά ν οί βίαιοι θάνατοι καί οί άκροτηριασμοί, τούς όποιους 
προκαλοϋν τά οχήματα διεγείρουν τό δημόσιον αίσθημα καί αύτόχρημα δημιουργούν 
καταστάσεις πανικού καί άνασφαλείας εις τό κοινόν, λόγω τής θεαματικής έξελίξεως 
τών περιστατικών τούτων, ένας άλλος έχθρός τής ύγείας τού άνθρώπου εκπορευό
μενος έκ τής αύτής αιτίας κινείται καί δρα άθορύβως, χωρίς νά προκαλή τάς προη- 
γουμένας ψυχολογικάς καταστάσεις, διότι τά θύματά του μένουν άπαρατήρητα.

Οί άνδρες τής Τροχαίας, διά τών άνωτέρω μηχανημάτων, καλούνται νά προστα
τεύσουν τον άνθρωπον καί άπό αύτόν τον ύπουλον καί επικίνδυνον εχθρόν. Εις τήν 
φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν έκπαίδευσιν εις τον χειρισμόν τών συσκευών.

Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Ε Ν Δ Γ Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

’Εγγράφους ευχαριστίας 

εξεφρασαν :
Ό  κ. Βασίλειος Θεριός, Άνθ]στής, 

διά τήν μεταφοράν φιαλών αίματος παρά 
τής 'Υπηρεσίας ’Αμέσου Έπεμβάσεως 
τής Δ.Α.Π.Πρωτευούσης έξ ’Αθηνών εις 
τό Νοσοκομεΐον Καλαμάτας πρός διά- 
σωσιν τής κινδυνευούσης, λόγω βαρείας 
νόσου, μητρός του.

•
Ό  Π.Α.Ο.Κ. Θεσσαλονίκης διά τήν 

άψογον στάσιν καί τήν λήψιν ύποδειγμα- 
τικών μέτρων τάξεως παρ’ οργάνων τής 
Δ.Χ. Καβάλας κατά τον εις Καβάλαν 
διεξαχθέντα προσφάτως ποδοσφαιρικόν 
αγώνα Π.Α.Ο.Κ.—Α.Ο.Καβάλας διά τό 
πρωτάθλημα Α' ’Εθνικής κατηγορίας. 

•
Ή  Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης διά τά λη- 

φθέντα επιτυχή μέτρα τροχαίας καί τάξεως 
παρ’ οργάνων τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης καί 
τής Α.Δ.Χ.Κ.Μακεδονίας κατά τήν πρόσ
φατον εις Θεσσαλονίκην διεξαγωγήν τοϋ 
Α' Ράλλυ Άλκυονίδων τοϋ 'Ομίλου 
Φίλων Αύτοκινήτου αύτής.•

Ό  κ. Κώστας ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Γενικός 
Διευθυντής τής ΕΛΠΑ, διά τήν άγάπην, 
τήν δραστηριότητα καί συμπαράστασιν

τού Διοικητοϋ Άντισ]ρχου κ. Β. ’Ελευθε
ρίου καί τών άνδρών τής Δ.Χ. Ρόδου εις 
τό έργον καί τάς άγωνιστικάς αύτής 
εις Ρόδον, προσφάτως, λαβούσας χώραν 
εκδηλώσεις.

•
Ό  κ. ’Αντώνιος Ζέρβας, ύπάλληλος 

'Υπουργείου Οικονομικών, διά τήν παρ’ 
οργάνων τοϋ Σταθμού Τροχαίας Μαλα- 
κάσας παρασχεθεϊσαν εις αύτόν βοήθειαν 
κατά τήν έπισυμβάσαν έκεϊσε προσφά
τως, λόγω κακοκαιρίας, άκινητοποίησιν 
τοϋ αύτοκινήτου του.

Ή  έγκριτος ήμερησία ’Εφημερίς τών 
Χανίων «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ»
διά τήν πολύτιμον συνδρομήν τών Δοκί
μων καί βαθμοφόρων τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. 
Κρήτης εις τήν δενδροφύτευσιν τής περιο
χής Ρεθύμνης.

•
Ό  Πρόεδρος τοϋ Σωματείου 'Οδηγών 

’Ελευσινος διά τήν μεγίστην συμβολήν 
τών οργάνων τοϋ Τμήματος Τροχαίας 
’Ελευσινος εις τήν εύταξίαν καί τήν 
ομαλήν διακίνησιν οχημάτων καί πεζών 
κατά τάς (όρας μεγάλης κυκλοφορίας 
εις τήν περιοχήν των.

•
Ή  Μεταλλευτική καί Μεταλλουργική 

’Ανώνυμος 'Εταιρεία Λαρύμνης ΑΑΡΚΟ 
διά τήν παρά τών άνδρών τοϋ Σ.Χ. Τ"α- 
χνών Εύβοιας έπ ’ αύτοφώρω σύλληψιν 
όμάδος κλεπτών εΐσελθούσης προσφάτως 
λάθρα εις τον χώρον τών εις Σοΰρτζι 
Εύβοιας εγκαταστάσεων τών Μεταλλείων 
της.

Ό  κ. Νικόλαος ΚΑΒΑΛ1ΕΡΗΣ, πρα- 
τηριοϋχος καυσίμων, διά τήν εντός 20λέ- 
πτου σύλληψιν παρ’ άνδρών τής Τρο
χαίας Αίτωλικοΰ καί έν συνεχεία καταδίκην 
άπατεώνος δστις έφοδιασθείς παρά τοϋ 
εις Αίτωλικόν Πρατηρίου του διά βεν
ζίνης, έξηφανίσθη μή καταβαλο>ν τήν 
άξίαν προμήθειας ταύτης

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΑΡ. 65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Άπό άριστερά πρός τά δεξιά: 
Άντώνης (δεκανέας), Μανώλης 
(στρατιώτης) καί Πέτρος (λοχίας).
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Η ΠΑΤΡΙΣ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Μέ επισημότητα έγένετο τήν 13ην ’Απριλίου εις Λιτόχωρον—Πεερίας 
επιμνημόσυνος δέησις ύπέρ άναπαύσεως των ψυχών τών ύπέρ ΐΐατρ ίδος'πε- 
σοντων ανδρών της Χωρ[κής καί του Στρατού κατά την γενομένην έπίθεσιν 
τών συμμοριτών την 31ην Μαρτίου 1946.

Τήν ΓΙην πρωινήν άνεπέμφθη δέησις ΰπό τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους 
κ. ΒΑΡΝΑΒΑ καί έν συνεχεία κατετέθησαν στέφανοι ύπό τών Επισήμων.
Επηκολουθησεν προσκλητηριον τών νεκρών ακολούθως δέ έζεφωνήθη ό 

πανηγυρικός της ημέρας υπο του Διευθυντοΰ τοϋ Α ’ Δημοτικού Σχολείου 
Λεπτοκαρυάς I. ΠΑΓΚΑΛΟΥ. Μετά τό πέρας της τελετής έλαβεν χώραν 
προ των επίσημων καί τοϋ λαοΰ παρέλασις της μαθητιώσης νεολαίας καί 
Τμημάτων Στρατοΰ καί Χωρ]κής.

Εις τήν έκδήλωσιν παρέστησαν ό Νομάρχης Πιερίας κ. ΣΥΜΕΤΙΔΗΣ, οί 
Βουλευταί τοϋ Νομοΰ, ό Διοικητής τοϋ Β' Σώματος Στρατοΰ ’Αντιστράτη
γος κ:. ΚΟΡΚΑΣι ό Διοικητής της 20ής Τεθωρακισμένης Μεραρχίας 'Υπο
στράτηγος κ. ΟΙΚΟΧΟΜΑΚΟΣ, ο Ανώτερος Διοικητής Χωρ]κής Κεντρικής 
Μακεδονίας Συνταγματάρχης κ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, αί τοπικαί Ά ρχαί καί 
πλήθος κόσμου, ένώ τιμάς άπέδωσαν Τμήμα Στρατοΰ καί ή Μουσική τής 
Χωροφυλακής. Εις τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα από τον έορτασμόν.

•  ΑΝΔΡΙΚΑ: Κουστούμια, σακκάκια, πα
νταλόνια, γραβάτες, υποκάμισα, 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

Ως προερχόμενος έκ τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας θέτω εις τήν διάθεσιν τών κ.κ. ’Αξιω
ματικών και 'Οπλιτών τής 'Ελληνικής Χω
ροφυλακής, άπαντα τά εϊδη τοϋ Καταστή
ματος μας.

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

•  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ: Φορέματα, ταγιέρ, κου
στούμια, πανταλόνια, φοϋόΥες, πλεκτά.

•  ΠΑΙΔΙΚΑ: Κουστούμια, φορεματάκια.
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IN T H I S  I S S U E

In the present article Major John Tripis describes some of the most important [points of the great traffic problem. Eespecially there are many unwritten laws that every body must preserve in order to avoid traffic accidents. These unwritten laws, as the author of the article states out, cannot be learned from the printed statutes or traffic ordinances. They could be learned by the hard way through many years of driving experience, but it is farless costly and more efficient to be learned through a systematic education program.



THE UNWRITTEN LAWS 

OF THE ROAD

B Y
JOHN TRIPIS

Gendarmery Major

'Y'here is no doubt that the Traffic 
problem has already grown to a 

most costly problem in terms not 
only of the continuous loss of 
human life but also of waste of 
property and money. And, this is 
exactly the reason which motivated 
the writer of the present article 
to return once again to this problem 
with the purpose to help not only 
to present to the Gendarmery Re
view’s dear Readers the already 
known tricks, as they call them, 
of the road - traffic, but to extend 
an appeal to them to offer us new 
ideas and new ways in preventing 
the ever - increasing number of 
road - accidents and if possible in 
solving the problem of Motor - 
traffic which is a big challenge to 
every citizen, since every one of 
them, is certainly, directly or in
directly involved in it. The motor 
transport has, surely, influenced 
both individual and social life and 
it is one of the progresses that has 
brought a great deal of advantages 
and social and economic benefits 
since the motor vehicle is today 
connected with every facet of man’s 
life. But, besides these advantages 
has brought along with them and 
a great many of disadvantages such 
as the waste of human lives and 
property, the deterioration of en
vironment etc.

No doubt that the vehicular traf-
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«The Unwritten Laws of the road cannot be learned 
from the printed statutes and traffic ordinances — 
They could, of course, be learned the hard way thro
ugh many years of driving experience at an astound 
ding cost of lives and money — It is far less costly 
and more efficient to cover this same ground in lear
ning them through Traftic education programs...».

fic play a most important role in 
man’s life today, but at the same 
time, it creates also a lot of serious 
problems which make every one 
to share in its tremendous cost, 
not only in money, but also in 
waste of lives, which is certainly 
unjustified and unpardonable.

For this reason, the traffic pro
blem is a general one. The acci
dents may happen everywhere and 
at any time. The tragic by - pro
ducts of the accidents are immeasur
able. The statistics which they 
create are written in blood and 
suffering and sorrow. No one 
though can ever figure the cost of 
the accidents in terms of human 
anguish and pain. They are a 
symptom of the modern traffic 
disease. They indicate something 
which just happened and could 
not have avoided, or many things 
wrong in the roadway transporta
tion operation. To prevent them or 
materially reduce their number calls 
for the application of many skills 
and talents.

Since the traffic accident is every
body business it must not be al
lowed to become nobody’s, busi
ness. On the contrary all citizens 
must get acquainted with those 
factors and causes which end in 
an accident and not only this but 
also to participate in any effort 
for enlightening others on this sub
ject. But the greater responsibility 
restsupon those sitting on the wheel
- the drivers who are responsible 
for the proper and safe operation 
of the vehicle.

Apart of the generalities we have 
written in some of our previous 
articles, we shall try from now 
on to present to our readers some 
of the so called tricks of the road
— some of the experience gained 
by those drivers who have run 
into trouble while driving and we 
think that this experience will help 
all of us to avoid such troubles 
and disappointements and become 
good and safe operators of the 
vehicles.

There is a lot more to accident - 
free driving than learning the Traf
fic laws and Regulations. Learning 
by heart traffic regulations and 
laws and passing a driver’s exa
mination may get you a driver’s 
licence. But it will not keep the 
other fellow - driver from running 
into you and causing an accident.

There are a great many Traffic 
laws and Regulations governing 
the operation of motor - vehicles 
under all kinds of circumstances 
and conditions but no one of them 
will do you much good if you get 
run down.

The real «know-how» of acci
dent-free driving is certainly con
tained in what might be called the «UNWRITTEN LAWS OF THE ROAD». If one violates them no
thing can save him from running 
down or causing a fatal Road 
accident. These are known to the 
white - haived proffesional drivers 
as tricks of the roads, because they 
have learned through long years 
of driving experience all the tricks 
of the roads which have so many 
sudden and hidden traps into which 
fall usually the young and unex
perienced men on the wheel.

A simple study of drivers as one 
finds them on the road will quickly 
make it possible to classify them 
into the following groups :
a) The Amateur Driver who is so 
clumsy that he actuaely causes ac
cidents by the way he drives.
b) The semi-pro-Driver who drives 
well enough not to cause accident

by the way he drives but not well 
enough to avoid being hit by an 
Amateur driver.
c) The Professional Driver who is 
so good that not only he will does 
not cause an accident by his method 
of driving but who, in addition, 
is sharp enough to outguess the 
amateur driver and not to be hit 
by him.

But how people can become mem
bers of the above third group of 
drivers? How they will learn the 
so many tricks of the road? Who 
will teach them?

Certainly one can learn through 
experience but this course is very 
long and sometimes very costly. 
The only practical way for a young
ster to make a good start at be
coming a professional driver is to 
take advantage of the stored ex
perience of the old and white - 
haired drivers and follow exactly 
their example while being on the 
wheel. Any violation of the un
written laws of the road, which 
are well-known to the experienced 
professional drivers shall undoubt
edly lead to a disappointement if 
not to an accident and since our 
purpose as law Enforcement Of-
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THIS IS SPEEDING.

fleers is to help people not to be 
involved or cause accidents which 
are so costly to all people, we 
tried to select some -of the most 
important unwritten laws of the 
road and to present them to all 
drivers, because the unique am
bition and wish of a law Enforce
ment Officer is to help people pre
vent all kinds of accidents and 
misfortunes which the modern way 
of living has created.

In citing these unwritten laws 
we shall start with the one which 
certainly and as statistics show 
causes the most often and fatal 
road - accidents.

Speed laws, are full of high soun
ding phrases like — «Do not drive 
too fast for conditions. Be able to 
stop withing assured clear distance 
ahead — and have due regard for 
the traffic and roadway», etc. But 
these fine generalities do not help 
much unless they can be translated 
into specific driving situations.

The two most important rules 
to remember do not appear in any 
of the. standard works on the sub
ject. These are : (1) The faster they 
are going, the harder they hit; and 
(2) The other fellow may neither 
know the rules nor care about them.

As a practical matter, speed is 
the thing that gets one into a jam 
faster than his brakes or steering 
wheel can get him out of it.

A Chinese workman pointed out, 
as he saw another workman fall 
of the roof of a two-story building 
and break both legs when he hit 
the ground, «Confucius say, ccthe 
accident did not happen when he 
hit the ground, it happened when 
he fell off the roof».

Nor do traffic accidents ever 
take place at the time of collision. 
They happen several seconds and 
many meters back on the road 
when some person’s judgement 
fails him. The higher the speed, 
the farther back good judgement 
has to be exercised.

Determining a safe speed am
ounts to figuring out the traffic 
situation ahead and determining 
how fast it is safe to drift into it. 
But this determining of how fast 
or how slow will not work unless 
translated into kilometers per hour.
4

It is not easy to convince people to follow the safest path in their life. The traffic 
officers surely, do their best in this respect.

Driving a little slower or slowing 
down a little is a snare and a 
delusion.

Furthermore, after driving at a 
higher speed for a little while the 
driver becomes velocitated.

That is, he slows down from 80 
to 60 and has the impression that 
he is going 50. This is one of the 
reasons why the speedometer was 
invented. In brief, too many drivers 
assume that adjusting speed is a 
simple matter of common sense. 
Certainly one can guess at it, but

the trouble is so many people are 
poor guessers. That is one ex
planation for so many accidents. 
It is swart to use the spedometer 
when measuring traffic situations 
ahead.

There is no doubt that «one 
cannot stop a moving vehicle on 
a dime». This is self - understood. 
Because when a vehicle is brought 
to an emergency stop, not only 
the reaction tfine distance must be 
considered but also the braking 
distance. And the reaction time



differs from person to person and 
to the same person under various 
circumstances and conditions. The 
reaction time is not always the 
same.

But each driver must consider 
his own. Even when one is in 
a normal condition, his reaction 
time way change considerably. So
me people have a more consistent 
reaction time than others and are 
less likely to be involved in an 
accident. The physical condition 
varies also from time to time and 
from day to day and reaction time 
changes with physical conditions. 
Fatigue, Age, alcohol, distractions 
such as day dreaming, worry, sor
row, business or social planning, 
conversations, smoking or listen
ing to radio, carbon monoxide, 
Eyestrain, low visibility, sedative 
drugs, sleepiness, weather con
ditions etc. may reduce the ability 
of reacting in time properly and 
promptly.

Morever, braking distance must 
certainly be seriously considered. 
After the foot reaches the brake 
pedal, additional distance is cover
ed before the brakes stop the car 
completely. The braking distance, 
as the reaction time distance, is 
dependent upon many important

factors, such as : The speed of the 
vehicle; the grip of the brakes on 
the brake drum or wheels; and 
the grip of the tires on the road 
surface.

There is nothing the driver can 
do to eliminate either the reaction 
time distance or the braking dist
ance. But, there are some cases 
in which the alert and skilled ope
rator of a vehicle can reduce these 
distances.

The reaction time distance de
pends upon the way an operator 
is put together. In ordinary driv
ing situations, he can help keep 
it down by being alert for traffic 
dangers, by becoming very fami
liar with his vehicle, and by esta
blishing good driving habits. By 
paying close attention to traffic, 
one can recognize dangers sooner. 
When an operator is familiar with 
his vehicle and good driving pract
ices his attention becomes practic
ally automatic, and he does not 
have to stop and think before mak
ing the proper reaction.

The braking distance, can, also, 
be decreased only by replacing 
worn brakes and by keeping the

brakes in perfect adjustment and 
the tires in good conditions. The 
braking distance cannot be eli
minated because it depends oh 
certain mechanical factors. Brakes 
have been greatly improved but 
there comes a point beyond which 
their speed in stopping a mighty 
force like a rapidly moving vehicle 
cannot go.

The stopping distance differs from 
vehicle to vehicle and represents 
a danger zone, which is the distance 
within a vehicle cannot stop.

As the reaction time of the driver 
increases the danger zone lengthens. 
As the speed of the car increases, 
the danger zone stretches out very 
much farther. Road, weather con
ditions and brake conditions can 
make it still longer.

A driver always has this danger 
zone to deal with — and he can
not escape it. In one’s driving, one 
must always plan for it. His vehicle 
canpot really be in control unless 
he is taking the danger zone into 
consideration. Always in front of 
every driver is his danger zone, 
as though it were a part, an ex
tension, of his vehicle.

A farewell tip to those who leave town for Easter vacation.
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This would have never happered i f  the driver could use the brains properly.

One helps decide the length of 
the danger zone ahead of his own 
vehicle by : The way he cares for 
or neglects his brakes and tires; 
the condition in which he keeps 
his own physical condition and 
body and; the amount of pressure 
on the vehicle’s accelerator.

The danger zone should never 
be allowed to become greater than 
the distance a head Which one is 
sure is clear of hazards.

In order to help our friends the 
fellow-drivers we shall try to cite 
here below some of the most usual 
tricks of the roads and the way 
to avoid them.

No doubt that speed kills. There 
is no way to get out of this risk 
when one overspeeds. Speed must 
be always reasonable according to 
road conditions, vehicle’s condi
tions, weather conditions, driver’s 
physical situation and traffic con
ditions. If one goes against all 
these, no one can assure him that 
he will not end in a hospital or 
in a cemetery. There is no way to 
compromise with them.

For this reason, a smart and 
skilful driver must realize always 
limitations in stopping his vehicle, 
and provide margins of space in 
driving : Behind other cars (keep
ing reasonable safety distance): In 
residential sections; with unfavor

able road and weather conditions; 
In a strange car; Near intersections; 
in places with low visibility; at 
night; On unfamiliar roadways; 
When he is not in a good physical 
condition; etc.

Dangers loop up instantaneous
ly, but perceiving them and stop
ping a vehicle can never be an 
instantaneous matter. The driver 
and only the driver alone can pro
vide the margin of safety which 
can prevent sudden dangers from 
ending in catastrophe.

Each driver must keep always 
in mind that when he speeds his 
car gets out of his control — he is 
no more master of the driving 
wheel — and his well-being depends 
upon many other factors which 
are not under his immediate con
trol. For this reason, there is not 
any reason to take such risks 
which will have bad and disastrous 
effect not only upon himself but 
also upon others innocent people.

In such cases the control of his 
vehicles goes to other undetermin
ed factors which have catastrophic 
effects and most often lead to 
fatalities and disaster.

Speed is effected by many other 
factors. There are great many other 
forces which have decisive effects 
on speed and its results.

Friction, turning on a curve,

kinetic energy load of the vehicle, 
Roundway curves, roadsur face, 
etc. play a vitally important role 
when speeding and help worsen 
the situation il not properly and 
timely taken into consideration.

Friction is a basic unritten law 
of the road and plays an important 
role in safety. It is a force that 
helps the vehicle move and stop, 
and the driver’s vehicle control 
depends on available friction. The 
driver helps control the degree of 
available friction only by keeping 
tires and brakes in first class con
dition, by applying brakes effective
ly, and by exerting whatever in
fluence he has in seeing to it that 
road surfaces are properly en
gineered, built and maintained by 
those responsible for it.

Since Centrifugal force overco
mes friction, the good driver should 
be most carefully in making a 
turn on a curve, because other
wise no other force cannot stop 
the resulting disaster. One cannot 
escape centrifugal force unless he 
can help manage it by keeping the

Protecting and teaching must be one of 
the talent o f the Modern traffic O fficer.
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speed of his vehicle under reason
able control. There is no other way 
to avoid the catastrophe, because 
the driver’s ability to make his 
vehicle round a curve depends 
chiefly on : the speed of the ve
hicle; the slope of the road sur
face; the sharpness of the curve 
and finally the road and tire con
ditions. But, the vehicle speed is 
certainly the most vitally important 
and it is the only one over which 
the driver has full control. And 
for this reason, the driver should 
take the road as he finds it; he 
cannot control the radius of the 
curve; but, he, certainly, can con
trol his vehicle’s speed.

Kinetic energy is another im
portant factor in stopping a vehicle. 
It is a force which keeps the car 
in motion. The greater the speed 
of a moving vehicle, the greater 
the kinetic energy.

Each driver must be aware of 
this force upon his vehicle because : 
The only way he can stop his 
moving car is to use up its kinetic 
energy and the greater the vehicle’s 
speed, the more kinetic energy he 
must use up before he can stop 
it completely. In this case the 
brakes play the most important 
role and the stopping distance is 
related to the speed of the vehicle 
and the coefficient of the braking 
friction. Road surface is the num
ber one factor in helping the situa
tion while braking. Dirt, gravel, 
loose material on the road surface, 
grade of the road, load of the car, 
etc. influence seriously the using up 
of the kinetic energy.

Gravitional, also, force plays an 
important role in stopping a moving 
car on a down hill road. Because 
the gravitional pull down a hill 
due to the car’s weight, does not 
help stop the vehicle so quickly, 
with the same braking force, on 
a hill as on a level road. For this 
reason it is just as important to 
reduce speed at the top of a hill 
as it is to reduce speed when ap
proaching a curve. If a vehicle’s 
speed is kept constant, the danger 
zone lengthens when the vehicle 
goes over the crest of a hill.

A good driver does never over
look the matter of speed and he 
does never await untill he learns 
the unwritten laws through per
sonal experience of mishaps or 
risks but he tries to gain this unde-

There is no doubt that vehicular traffic plays a vitally important role in man’s life 
today.



sirable experience a great deal of 
time ahead.

The Good and traffic safety mind
ed driver is getting always pre
pared for the other side — for his 
fellow — driver. This is another 
safety slogan which should be al
ways kept in the driver’s mind :

«BE PREPARED FOR THE 
OTHER SIDE» AND

«SLOW DOWN UPHILL».
Slowing down while going up

grade may sound silly, but visu

alize a slow-moving vehicle such 
as a tractor hauling a load of hay 
or a stalled car just out of sight 
around it to the left. A guard rail 
or soft shoulder would keep you 
from going around it to the right. 
This means your only chance to 
escape is to stop behind the vehicle 
or soft shoulder would keep you 
from going around it to the right. 
This means your only chance to 
escape is to stop behind the vehicle 
ahead. To stop while going down 
hill takes more distance than stop- 
ing on the level. Speeds over 60

at the top of the hill are apt to 
cause serious trouble. The only 
way to avoid it is to slow down 
when goind up hill, and to be 
prepared for what may be on the 
other side.

— Another unwritten law of the 
road is :

«GUARD YOURSELF FROM 
POSSIBLE ROADSIDE 

ACTIVITY ACCIDENTS».
Slow down for roadside busines

ses : Higher speeds are safe only 
when the edge of the highway is 
insulated so that no other vehicle 
can get on to it. Trouble may de
velop at any point where there is 
a break in this insulation. Especi
ally dangerous gaps are the areas 
in front of filling stations, veget
ables stands, eating establishments 
and other business buildings. These 
draw customers who, in either 
parking or entering, must use drive
way entrances which care made 
blind by parked trucks.

The only safe assumption is that 
a vehicle or pedestrian may pop 
out in front of you; that a driver 
in front of you may slam on his 
brakes to turn right or left to 
enter; or that an oncoming vehicle 
may turn left in front of you.

Any one of these situations may 
require you to make' an emergency 
stop. In order to prevent it you 
must slow down if there is even 
one vehicle or pedestrian in sight.

Unfortunately we have to close 
this article with only these few 
unwritten laws of the road because 
space does not permit us to cite 
all of them at once, but we shall 
be back next month with some 
more ones untill we cover all the 
tricks of the modern motor - traffic.

Teaching the pupils to follow the proper traffic rules, surely, will make them one day 
able to lead other people too.

}J
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Mepevm,,... γλύκα μου!



ji φ  O  IP ^
^  ι̂ α ι π ι ν 1 0

N TERNAT IO NAL

ΕΝΕΡΓΟνί
ΚΡΥ1ΤΑΛΛ1ΛΟ ΦΙΛΤΡΟ I

,Ο Ρ Ρ Ο Φ Η ΤΙΚ Τ 

)Ν Η  ΚΛΙΜΑΤ1

I Ιαί)/]ά(;
I N T E R N A T IO N A L

Φ Ι Λ Τ Ρ Ο

INTERNATIONAL
»

Σάς εξασφαλίζει μεγαλύτερη προστασία, γιατί 
έχει δύο αποκλειστικά πλεονεκτήματα :

® ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ CRYSTAL μέ ενεργούς απορροφητικούς 
κρυστάλλους, πού περιορίζουν τήν πίσσα καί νικοτίνη.

• ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ -  ΖΩΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, πού 
επίτρεπε· τήν είσοδο άέρος. "Ετσι άναμιγνύεται ό άέρας 
με τόν είσπνεόμενο καπνό καί τό κάπνισμα γίνεται 
ελαφρότερο καί άβλαβέστερο.
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