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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο Ν

Ή  ιστορική Μονή 
τής “Αγίας Λαύρας 
οπού ό Παλαιών Πα- 
τρών Γερμανός ύψω
σε τήν σημαία τής 
έπαναστάσεως. “Ένα 
άπό τά περιφημότερα 
ιστορικά μνημεία τής 
Άχαΐας.

r ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

*
Τό κ α λ ο κ α ίρ ι  έκανε  π λ έ ο ν  θ ρ ι 
αμβευτικά τήν έμφάνισί  του .Οί  

χρυσές  ά κ τ ϊ ν ε ς  τοΰ τίλιου άγκαλιά-  
ζουν από άκρον ε ι ς  άκρο τήν έλλη-  
νική  γή ένψ οί  δ ε ί κ τ ε ς  του θερμό
μετρου συνεχώς ά ν ε β α ί ν ο υ ν .

'Η θάλασσα προσκαλεΐ τούς π ι 
στούς της στήν υγρή γ α λ ά ζ ια ά γ -  

καλιά τ η ς ,α λ λ ά  καί τό βουνό ε ί ν α ι  
δυνατός μαγνήτης γ ιά  κ ε ί ν ο υ ς  πού 
θά ζητήσουν τήν ξεκούρασιστήν δρο
σιά  του δ ά σ ο υ ς .* Η Φυγή τοΰ άνθρώ-  
που στό φυσικό παρθένο περ ιβά λλον  
μακρυά άπό τόν θόρυβο καί  τήν μο-  
λυσμένη άτμόσφαιραττής μηχανοκί
νητης εποχής μ α ς , ε ί ν α ι  άναγκη ά-  
πολυτη γ ι α  ξεκούρασι καί άνανεώσϊ.

*
Τό π ερ ιβ ά λ λ ο ν  όμως αυτό πού τό 
σα πολλά μας δ ί ν ε ι  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  

τήν δική μάς βοήθεια  γ ι (£ νά μπό
ρεση νά διατηρηθή καί νά συνέχ ιση  
νά μας προσφέρη τά πολύτιμα ^άγα-  
θά τ ο υ . *Α α έ λ ε ια .π  όλ ιγω οίατοΰ  αν
θρώπου, γ ια  νά μήν άνα^>ερθοΰμε οτήν

πολλές
ματική πρόθ^εσι ,γ ίνεται  πάρα

πολλές  φορές α ι τ ί α  να καταστρα-
φή Ανεπανόρθωτα

*
νο

Ενα άναμμένο σ π ί ρ τ ο .μ ι ά  μικρή 
φωτιά πού ξ ε χ ά σ α μ ε ,ε ν α  πεταγμέτ 
αποτσίγαρο μπορεί νά γ ί ν ο υ ν α ί -  

τ ί α  νά καταστραφή όλ,όκληρο δάσος  
άπό τ ί ς  άδηφάγες φλόγες τής^ πυρ-  
καΓας καί στήν θέσι  δπου άλλοτε  
ύπήρχε ένας  υπέροχος  φυσικός π ν ε ύ 
μονας νά έμφανίζεται^τώρα σ ε λ η ν ι 
ακό τ ο π ε ΐο  καταστροφής καί  συμφο
ράς.
*1 Προσοχή λ ο ιπ ό ν  στό φυσικό πε

ρ ιβάλλον Ιδίως τώρα τό καλοκαΐ  
ρ ι . Δ ί ν ε ι  στόν άνθρωπο πάρα πολλά  
ενφ ά π ’αυτόν ζήτα μόνον λ ί γ ο  εν 
διαφέρον γ ι ά  νά μπορέση νά δ ια τ η -  
ρηθη καί  νά τού προσφέρη τά άγα-  
θα το υ .

" Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "
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Μέ εξαιρετικήν λαμπρότητα έωρτάσθη τήν 9-5-1975 εις τάς 1 
κατά τόπους Δ]σεις Χωρ]κής ολοκλήρου τής χώρας ή μνήμη τής I 
Μεγαλομάρτυρος καί Ίσαποστόλου Ά γιας Ειρήνης, Προστάτιδος 
του Σώματος τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής. Ιδιαιτέρως έπίσημος 
ύπήρξεν ό εορτασμός εις τάς Αθήνας όπου τήν Π ην πρωινήν εις 
τάς Σχολάς Χωροφυλακής καί εις τόν καθιερωμένον πρός τοϋτο χώρον \ 
έψάλει^ δοξολογία χοροστατήσαντος τοΰ Μακ. Αρχιεπισκόπου : 
Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, πλαισιουμένου ύπό ιερα

τείου τοΰ όποιου προεξήχεν ό Παν. ’Αρχιμανδρίτης—Ίεροκήρυξ 
Χωροφυλακής κ. Αμβρόσιος Λενής. Τήν έορταστικήν έκδήλωσιν 
έτίμησε διά τής παρουσίας του ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Μι
χαήλ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, τήν Κυβέρνησιν δέ έξεπροσώπησεν ό 
'Υπουργός ’Εμπορίου κ. Ιωάννης ΒΑΡΒ1ΤΣΙΩΤΗΣ.

Παρέστησαν: οί Υπουργοί καί Υφυπουργοί κ.κ. X. ΣΤΡΑΤΟΣ, 
Δημοσίων Εργων, I. ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ, Εθνικής Άμύνης, A. ΤΑ- 
Λ1ΑΔΟΥΡΟΣ, Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ό Β' Α ντι
πρόεδρος τής Βουλής κ. I. ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ. ό Πρόεδρος τοΰ I 
Αρείου Πάγου καί πολλά μέλη τοΰ Δικαστικού Σώματος, ό Γενικός 

Γραμματεύς τοΰ ’Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Άντισ]γος κ. ’Ανα
στάσιος ΜΠΑΛΚΟΣ καί Γενικοί Γραμματείς πολλών άλλων Υπουρ
γείων, καθώς καί ό Νομάρχης ’Αττικής κ. ΜΠΟΤΣΗΣ, συνοδευό- 
μενος ύπό των Αναπληρωτών Νομαρχών ’Αττικής, ώς καί ό Δήμαρ
χος ’Αθηναίων κ. Κ. ΔΑΡΡΑΣ.

Επίσης παρέστησαν ό Αρχηγός ’Ενόπλων Δυνάμεων Στρατη
γός κ. Δ. ΑΡΜΠΟΥΖΗΣ, ό ’Αρχηγός Στρατού Άντ]γος κ. I. ΝΤΑΒΟΣ, 
ό ’Αρχηγός τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης Άντ]γος κ. ΦΡΑΓΚΟΥ
ΛΗΣ, ό .Μητροπολίτης Ενόπλων Δυνάμεων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, οί 
Επίτιμοι Αρχηγοί καί Υπαρχηγοί Χωροφυλακής, έκπρόσωποι 

τών ’Αρχηγών Ναυτικού καί ’Αεροπορίας, οί Α' καί Β' ’Υπαρχηγοί 
Αρχηγείου Στρατού, οι ’Αρχηγοί Λιμενικού Σώματος Ύπον]ρχος Ά  
κ. ΑΜ ΑΡΑΝΤΙΔΗΣ,’Αστυνομίας Πόλεων κ. ΤΖΑΒΕΛΑΣ, ΥΠ,Ε,Α. ! 
Αντ]γος κ. ΚΑΛΑΜΑΚΕ1Σ, άντιπροσωπεΐαι τών ’Ενόπλων Δυνά

μεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, πολλοί επίσημοι καί πλήθος κόσμου.
Τούς προσκεκλημένους ύπεδέχετο ό ’Αρχηγός Χωρ]κής Άντ]γος 

κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ μετά τών Α' καί Β" Ύπαρχηγών Χωρο
φυλακής Ύποσ]γων κ.κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ καί ΠΟΡΙΚΟΥ καί τών 
Διοικητών τών Σχολών 'Οπλιτών Ταξιάρχου κ. ΨΑΡΡΗ καί ’Αξιω
ματικών Συντ]ρχου κ. ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας έξεφώνησεν ό Ταξίαρχος κ. ΨΑΡ- 
ΡΗΣ, ό όποιος μέ έμπνευσμένην καί μεστήν ομιλίαν του έξήρε τόν 
πολύαθλον βίον τής Προστάτιδος Α γίας καί τόν παρελλήλισε ι|
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μέ τόν έπικόν, πολύμοχθον καί άγωνιστικόν βίον των άνδρών τής 
[Ελληνικής Χωροφυλακής, είπών μεταξύ άλλων καί τά εξής:

«Οί άνδρες του Σώματος τής Χωροφυλακής, εις μίαν ύπέροχον 
πνευματικήν καί ψυχικήν άνάτασιν, έορτάζουν σήμερον εις ολόκλη
ρον τόν χώρον τής 'Ελλάδος, μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα, άλλα καί 
μέ πραγματικήν θρησκευτικήν κατάνυξιν τήν ιερόν μνήμην τής 
Άγιας καί Μεγαλομάρτυρος ΕΙΡΗΝΗΣ, τήν ίεράν μνήμην τής Προ- 
στάτιδος του Σώματος τής Χωροφυλακής............................................

"Οπως ό οίοσδήποτε πραγματικός άγωνιστής τής ζωής βλέπει μέ 
αληθινήν άγαλλίασιν τήν οίανδήποτε πνευματικήν όασιν καί 
σταθμεύει έκεΐ διά νά άναζωογονηθή καί νά άνακτήση νέας δυνάμεις 
διά τήν συνέχισιν τής ΰπολοίπου πορείας του, οΰτω καί ήμεις οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής άνακόπτομεν έπ’ ολίγον σήμερον τήν 
υπηρεσιακήν μας πορείαν διά νά έορτάσωμεν τήν θαυματουργόν μας 
Προστάτιδα, νά άπευθύνωμεν πρός αύτήν ηνωμένας τάς δεήσεις μας 
καί μέ ίκέτιδας χεϊρας νά έκζητήσωμεν τήν βοήθειάν της διά τήν 

I έπιτυχίαν του σοβαρού καί πολυμόχθου έργου, τό όποιον μάς ένε- 
πιστεύθη ή Ελληνική μας Πολιτεία..........................................................

Ειρήνη είναι τό Χριστιανικόν της όνομα, ειρηνικόν εύχόμεθα νά 
είναι καί τό ίδικόν μας έργον, τό έργον τού Σώματος τής Χωροφυλακής 
Καί αν παρ’ όλα αύτά είναι θέλημα ίδικόν της, ή 'Ιστορία τού Σώμα
τος τής Χωροφυλακής νά έξακολουθήση νά είναι καί εις τό μέλλον 

ιγεμάτη άπό ολοκαυτώματα, άθλους καί θυσίας, ώς έκεϊναι αί όποΐαι 
έγράφησαν εις τό ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ καί τήν ΧΑΑΑΝΔΡΙΤΣΑ, εις 
τό ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ καί τό ΝΥΜΦΑΙΟΝ καί εις τόσας άλλας περιοχάς 
τής Ελλάδος, τότε μέ έθνικήν υπερηφάνειαν άποδεχόμεθα καί τό 
•θέλημά της τούτο, άφοΰ θά όμοιάζη τού Σώματος ή Ιστορία μέ τήν 
Iμαρτυρικήν καί πολύαθλον ζωήν της.

Άπόφασις όλων ήμών είναι νά βαδίσωμεν έμπρός παραδειγμα- 
τιζόμενοι συνεχώς έκ τού φωτεινού καί ύπερόχου έργου της, προσβλέ- 
ποντες δέ μετ’ έλπίδος καί εμπιστοσύνης εις τήν βοήθειάν της, θά 
τιμώμεν καί θά προσκυνώμεν πάντοτε τήν άγίαν καί σεπτήν μορφήν 
της.................................................................................................................. »

Μετά τό πέρας τής τελετής τούς προσκεκλημένους έδεξιώθη 
ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής εις τήν ειδικήν πρός τούτο αίθουσαν 
δεξιώσεων τών Σχολών.
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Μονολεκτικός ό τίτλος, λακωνικός ό υπότιτλος. 'Ο 
πρώτος απόλυτα κατατοπιστικός. Ό  δεύτερος ανίσχυ
ρος να φανερώση όπως θά λέγαμε «έκ προοιμίου» το  
ασύγκριτο μεγαλείο τής ’Αχαϊκής γ ή ς . Μιας περιοχής 
φορτωμένης από λαμπρή ιστορία, όμορφους θρύλους 
καί παραδεισένιες ομορφιές . . .
r  π °̂ > 7^V Υι“ λίγες ώρες άπό κοντά,
ζηλέψαμε στ αλήθεια όσους υπηρετούν τήν ήσυχία τών 
κατοίκων της, φορώντας τήν τιμημένη στολή τού 'Αξι
ωματικού , Ύ παξιωματικού ή Χωροφύλακος . Καί νοιώ
σαμε συγκίνησι καί υπερηφάνεια μαζί, όταν βρεθήκαμε 
ταπεινοί προσκυνηταί έκεϊ όπου έπεσαν μερικά άπό 
τα ηρωικά παιδιά τής πρώτης μετακατοχικής Χ ω ροφυ- 
λακής . Στα ίδια τιμημένα χώματα όπου κατά καιοούς 
χύθηκαν ποτάμια άπό δάκρυ καί αίμα «γιά τού Χριστού 
τήν πίστη τήν Αγία καί τής Πατρίδος τήν ’Ελευθερία . . . »

Η θυσία τους —σε μιά έποχή πού άκόμη καί τά ιερά 
κειμήλια τού 21 βρίσκονταν θαμμένα σε τόπους μυστι
κούς γιά νά γλιτώ σ ουν άπό βέβηλα χέρια—ήταν αντάξια 
για την περιοχή όπου είχαν κληθή νά ύπηρετή σ ο υ ν . Τήν 
ιοια περιοχή οπού ύπηρετούμε και έμεΐς σήμερα με ίδιαί- 
τερη ευχαρίστησι, χωρίς προκαταλήψεις, καί αδελφω
μένοι μέ τους κατοίκους .

Τό τελευταίο αύτό θά ήταν σχήμα λόγου αν δέν είχαμε  
διαπιστώσει διάφορα χαρακτηριστικά παραδείγματα στή ν 
σύντομη περιοδεία μ α ς . Τό ίδιο θά συνέβαινε καί στήν 
περίπτωση πού θά είχαμε ξεκινήσει τό οδοιπορικό μας 
στην^ Αχαΐα γιά μιά συνηθισμένη δημοσιογραφική καμπά— 
νια.  Απεναντίας . Βρεθήκαμε στήν ’Επαρχία ύστερα άπό 
έπιθυμία πολλώ ν άναγνωστών μας μέ στολή καί χωρίς 
στολή , οί όποιοι μέ_ γράμματα ή τηλεφωνήματα , ζήτησαν 
να έπισκεφθούμε τήν ιδιαίτερη περιοχή-δπως μας έγραψε 
ένας ’Ενωμοτάρχης—τής δεύτερης πατρίδος τους . Αιτία : 
Το πρόσφατο όδοιπορικό μας « Ή  Χωροφυλακή τής ’Ηπεί
ρου καί ή Ηπειρος τής Χωροφυλακής» πού δημοσιεύτηκε 
στά τεύχη Φεβρουάριου —Μαρτίου , καί κατά τά φαινό
μενα θά πρεπει νά άρεσε σάν προσπάθεια .

Αφού προηγουμένως εύχαριστήσωμε όσους είχαν τήν 
εύγενή καλωσύνη νά μάς συναντήσουν ή ξεναγήσουν 
στήν φιλόξενη ’Αχαϊκή γή , πληροφορούμε όσους μάς 
έχουν γράψει άπό άλλες π ερ ιοχές, ότι θά φροντίσωμε 
να έπισκεφθούμε τον τόπο τους, έστω καί άν χρειαστή 
νά περικόψωμε πολύτιμο χρόνο άπό διάφορες άλλες 
ανειλημμένες συντακτικές ύποχρεώσεις μας.
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ΤΟΥΤΟ τό οδοιπορικό ξεκίνησε 
υστέρα άπό αλλεπάλληλες αναβολές. 
Οί ασυνήθιστα επίμονες κατήφειες 
τοϋ έφετεινοϋ ’Ανοιξιάτικου ουρανού 
πριν καί μετά τό Πάσχα, μάς 
έκαναν πάντα διατακτικούς. ’Έτσι 
για ενα περίπου είκοσαήμερο, βρι
σκόμαστε πάντα σέ μια επιφυλακή 
«άλλοιώτικης άπό τις άλλες». Δεν 
θά είναι καθόλου υπερβολή αν πούμε 
δτι κρατούσαμε ακόμη καί σημειώ
σεις άπό τό καθημερινό...........
μετεωρολογικό δελτίο. Πάντα όμως 
εκείνα τά περίφημα «βαρομετρικά 
χαμηλά» καί τό ενδεχόμενον των 
σποραδικών βροχών καί καταιγίδων 
μέ όλα τά σννεπακόλουθα, βρί
σκονταν στην ήμερησία ή πιο σωστά 
στην ήμερησία καί ....νυχτερινή 
διάταξη. Οί ημέρες τού Μαιου 
είχαν άρχίσει νά μετράνε ατό ημε
ρολόγιο μέ διψήφιο αριθμό, όταν 
έληξε ή περίεργη επιφυλακή μας. 
"Ενα τηλεφώνημα άπό τήν Πάτρα 
μάς πληροφορούσεδτι ό ’Αχαϊκός 
ουρανός, έκτος άπροόπτου, θά μάς 
χάριζε τήν πολυπόθητη ηλιοφάνεια. 
Καί τό άπρόοπτο δυστυχώς ήρθε 
ενώ βρισκόμαστε καθ’ οδόν!..

Είχαμε προσπεράσει τήν Κόρινθο, 
δταν άπό τήν πλευρά τής Πάτρας 
φάνηκαν τά πρώτα σύννεφα. "Ολα 
έδειχαν δτι ή συνάντησί μας μέ τήν 
βροχή θά ήταν αναπόφευκτη. Τήν 
ίδια στιγμή άρχισαν τά νέα ’Επι
τελικά μας σχέδια επ ί.... του
ριστικού χάρτου. Τελική άπόφασις : 
Περικοπή στις προγραμματισμένες

'Αγία Λαύρα Μάρτιος τού 1821. 
Οί "Ελληνες ορκίζονται νά αποκτήσουν 
τά δίκαια των καί νά άποτινάξουν τον 
ζυγό τής τυραννίας.

μεγάλες διαδρομές, καί άμετάκλη- 
τη άπόφαση γιά σύντομη παραμονή 
στα σημεία δπου Οά σταθμεύαμε 
υποχρεωτικά. "Ολα αυτά προς με
γάλη άπαγοήτευση τοϋ συνοδού μας 
καί «μαιτρ» στο φωτογραφικό Τμή
μα τοϋ ’Αρχηγείου Άνθυπασπιστοϋ 
κ. Άνδρέα Χάντζου, που έβλεπε 
νά μειώνωνται στο ελάχιστο οί 
απαραίτητες προϋποθέσεις γιά μια 
σειρά άπό καλοτραβηγμένα ασπρό
μαυρα καί έγχρωμα «ενσταντανέ». 
Δυστυχώς μέ αυτό τό «χάντικαπ» 
βρεθήκαμε στήν άρχή κιόλας τοϋ 
οδοιπορικού μας. 'Ωστόσο δμως δέν 
χάνομε τήν ευκαιρία νά άπολαύσωμε 
μιά εξαίσια παραλιακή διαδρομή. 
Πεύκα, περιβόλια άπό λογής λογής 
καρποφόρα δέντρα καί άμορφα σπί
τια, άκουμπισμένα πλάϊ στή γαλάζια 
μαγεία τοϋ Κορινθιακού, συνθέτουν 
ενα άσύλληπτο θέαμα πού αλλάζει 
διαρκώς σχήματα καί χρώματα. 
Τελευταία ειδυλλιακή εικόνα άπό 
τήν Κορινθία : Τό Γραφικό Δερβένι 
μέ τό τεράστιο πέταλο τής παραλίας 
καί τήν ατελείωτη σειρά άπό τά 
πανέμορφα σπίτια, πού καθρεφτί
ζονται στήν άκύμαντη θάλασσα. 
Δύο χιλιόμετρα άκόμη καί περνάμε 
στον Νομό Άχαΐας. Πίσω μας 
άφήνομε ένα γκριζοπράσινο πέτρινο 
σύμπλεγμα, δμοιο μέ άπολιθοομέ- 
νους υπερφυσικούς γίγαντες. Είναι τά 
γνωστά σέ δσους ταξιδιώτες περνούν 
άπό εδώ «Μαύρα Λιθάρια», πού 
σημαδεύουν μέ τον επιβλητικό δγκο 
τους τά σύνορα τών δύο νομών. 
Αιώνες τώρα παραστέκουν βουβοί 
μάρτυρες τής μεγάλης ακμής πού 
γνώρισε ή περιοχή στήν αρχαιότητα, 
μέ επίκεντρο τις όνομαστές πόλεις 
Α ’ιγές καί Αϊγειρα. Ή  πρώτη λένε

Τό κτίριον δπου στεγάζονται αΐ 'Υπη- 
ρεσίαι τής Ύποδ]σεως Χωρ]κής Αίγιου.

Τροχονόμος ρυθμίζει τήν κυκλοφορίαν 
πλησίον τοϋ Γυμνασίου Αίγιου.
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Συνέχεια έκ τής 
προηγούμενης σελίδος

ττώς χάθηκε στα πολύ παλ,ηά χρό
νια υστέρα από κάποια φοβερή 
επιδημία. 'Η  δεύτερη, πώς πέρασε 
στην ιστορία, σαν ένα από τά μεγα
λύτερα κέντρα τής πρώτης και 
δεύτερης ’Αχαϊκής Συμπολιτείας.... 
Φιλόξενη γή τής ΑΙγιαλείας... ”Αρα
γε πόσα άπομεινάρια πανάρχαιων 
λαμπρών πολιτισμαιν κρύβεις στοο
γ  ικά στον μεστό κόρφο σου.... 
Ποια αιώνια μυστικά νά συγοψι- 
θυρίζουν κάθε φορόι οί αύρες τον 
Κορινθιακού όταν σμίγουν με τις
περήφανες ανάσες τον Χελμού__
Και πόσοι ξεχασμένοι Διονυσιακοί 
σκοποί δεν ζωντανεύουν τις νύχτες 
κάτω από αιωνόβια πλ.ατάνια, 
άσημόφνλλες λεύκες καί λυγερές 
ιτιές, μέ την ασταμάτητη μελωδία 
τού τρεχούμενου νερού «σότο — 
βότσε» σέ μια σουρντίνα από
κοσμης γαλήνης ...................

Μέ τις σκέψεις αυτές άνηρζορί
ζομε προς την Άκράτα. Την ιστο
ρική καί όμορφη αυτή πολίχνη τής 
ΑΙγιαλείας, πού άγναντεύει από 
ένα ψήλωμα τον Κορινθιακό, κρυμ
μένη μέσα σέ άνθοστόλιστονς κή
πους. Στο τέλος ενός δρόμου μέ 
όμορφες μονοκατοικίες βρίσκεται τό 
’Αστυνομικό Τμήμα. '0  Διοικητής 
του 'Υπομοίραρχος κ. Δ ημήτριος 
Σφήκας μάς ενημερώνει για τήν 
περιοχή τον πού αριθμεί 7.500 φιλή
συχους κατοίκους, διασκορπισμέ
νους σέ 25 (ίζοινότητες. Σέ έριυτη- 
σί μας άν ή περιοχή τον παρουσιάζει 
ιδιαίτερα προβλήματα άατυνομεύ- 
σεως, ή άπάντησίς του είναι άρνη- 
τική. Οί κάτοικοι, μάς λέει ό 
κ. Σφήκας, είναι φιλ,οπρόοδοι, νο
μοταγείς, καί βλέπουν μέ κατανόη- 
σι τό έργο τής Χοοροφυλ.ακής. Σπά

νια απασχολούν τό ’Αστυνομικό 
Τμήμα, καί τούς τρεις Σταθμούς 
Χωροφυλακής τής δικαιοδοσίας του. 
Οι τελευταίοι, θά μπορούσαν καί 
να είχαν καταργηθή αν ή περιοχή 
δέν παρουσίαζε ζωηρή κυκλοφορια- 
κή καί τουριστική κίνησιη, καί 
Ορισμένες Κοινότητες βρίσκονταν 
σέ μικρότερες άποστάσεις από τήν 
έδρα τού Τμήματος. Αυτό φυσικά 
γράφεται γιά νά τονισθή όχι ή 
ανάγκη καταργήσεως τών Σταθμών 
αυτών, άλλα ή ζηλευτή τάξη καί 
ασφάλεια πού επικρατεί στήν περιο
χή τους. Κάνομε τήν διευκρίνηση 
αυτή ώστε νά προλάβωμε κάποιο .. 
τηλεγράφημά πού ώς γνωστόν είναι 
πάντα τό πρώτο από τά διαβήματα 
διαμαρτυρίας, στις περιπτώσεις πού 
γίνεται ή φημολογεϊται ή κατάρ- 
γησις μιάς 'Υπηρεσίας Χωροφυλα
κής. Ά ς  μήν άνησυχούν λοιπόν οί 
κάτοικοι τών περιοχών τής ’Ακρά- 
τας, οί όποιοι υπάγονται στήν δι
καιοδοσία τών Σταθμών Χωροφυ
λ,ακής Παραλ.ίας Πλατάνου, Σελ- 
λιάνας καί 'Αγίας Βαρβάρας.... 
Αλλά καί άν ακόμη ήταν δυνατόν 

νά συνέβαινε κάτι τέτοιο, καί πάλι 
δέν έπρεπε νά ανησυχήσουν ή τό 
χειρότερό νά δυσανασχετήσουν. ’Ά ν  
ή Χωροφυλακή καταργή τά τελ.ευ- 
ταϊα χρόνια αερισμένες υπηρεσίες 
της στήν ύπαιθρο, αυτό γίνεται στά 
πλαίσια ενός μοντέρνου συστήμα
τος άστ υνομεύσεως, πού εφαρμό
ζουν ήδη μέ επιτυχία ή 'Ελληνική 
Χωροφυλακή, καί οί αντίστοιχες 
'Υπηρεσίες τού Δυτικού κόσμου. 
'Η  εποχή τών ληστ οφυγοδίκων, 
τής ζωοκλοπής, καί τών Μεταβα
τικών αποσπασμάτων, είναι πια 
μιά μακρυνή ανάμνηση γιά τήν 
'Ελληνική ’Επαρχία. Καί τά παρά
πονα, ή επίλυση κάποιας διαφοράς, 
ή τό «χαρτί» πού πρέπει νά έκδοθή, 
έπικυρωθή, ή έπιδοθή από τήν 
Χωροφυλακή; ίσως άναρωτηθοϋν 
πολλοί. 'Η  απάντηση δέν είναι 
δύσκολ,η. Γιατί άπλ,ούστατα, ή πύ- 
κνωσις τών συγκοινωνιών, ή αύξη
ση τών ιδιωτικής χρήσεως μέσων 
μεταφοράς, καί 6 εφοδιασμός τής 
Χωροφυλιακής μέ σύγχρονα τεχνικά 
μέσα, μπορούν νά υπερνικήσουν κά
θε δυσχέρεια. Άλλω στε είναι φα
νερό, ότι ο φορολογούμενος πολίτης 
επιβαρύνεται λιγόετερο άπό τήν κυ
κλοφορία ενός υπηρεσιακού δικύ- 
κλου ή «Λάντ—Ρόβερ», άπό ό,τι 
θά επιβαρυνόταν άπό τις δαπάνες 
πού χρειάζονται γιά τήν συντή
ρηση ενός Σταθμού Χωροφυλακής 
μέ μικρή εδαφική περιφέρεια. Και

ρός όμως νά έπανέλθοεμε στο οδοι
πορικά μας. Οποες προαναφέραμε, 
ή περιοχή τού Α.Τ. Άκράτας, 
παρουσιάζει ζοεηρή τουριστική κίνη- 
ση. Είναι άλήθεια ότι τούς θερι
νούς ιδίως μήνες, κατακλ,ύζεται στήν 
κυριολεξία άπό χιλιάδες επισκέπτες, 
'Έλληνες καί ξένους. "Οσοι επιθυ
μούν νά παρατείνουν τήν παραμονή 
τονζ xovtcl θ'την ομορφη φνοη της, 
βρίσκουν άνετη διαμονή σέ δύο 
Ξενοδοχεία, ένα κάμπιγκ, καί 700 
περίπου ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Τά τελ,ευταϊα λειτουργούν μέ ει
δικές άδειες, ύστερα άπό βεβαίωση 
τού Αστυνομικού Τμήματος ότι 
πληρούν τούς όρους πού προβλέπουν 
οί σχετικές τουριστικές διατάξεις. 
Ετσι, μεσω τής Χωροφυλ, ακής, 

ή λεγάμενη «τουριστική συνείδησις>> 
εδραιώνεται καί στον κάτοικο τού 
τελευταίου ακόμη οικισμού τής 
υπαίθρου. Παραλληλα, ή σχολ,αστι- 
κ?/ 'καθαριοτης και ό έξωραϊσμός 
κάθε χώρου, γίνεται κοινή συνή- 
θεια.^ Εδίο πρεπει νά σημειώσωμε 
οτι ολ.οι οι ανδρες τού Αστυνομικού 
Τμήματος Ακράτας, μέ έπικεφαλ.ής 
δύο  ̂ γλωσσομαθείς βαθμοφόρους, 
έκτος απο κοινωνικοί συμπαραστά
τες, είναι οι SUI GENERIS εκείνοι 
«εντεύθεν τδύν Ελ,λ,ηνικών συνόρων» 
ποεσβευται καλής θελησεως τής 
Χωράς μας. Παντα προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους μέ ευγένεια 
καί καλωσύνη, μέ αποτέλεσμα πολ- 
λ.οί από τούς φλεγματικούς στήν 
μεγάλη πλειοψηφία τους ξένους επι
σκέπτες, να βλέπουν στο πρόσωπό 
τους φίλους άληθινούς. ’Ιδού καί 
ένα πρόσφατό χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα: Στο έφετεινό Πασχαλ,ινό 
τραπεςι τού Τμήματος, κάθησε καί 
μια σοβαρή Γερμανική συντροφιά. 
Στο τέλος οί ξένοι, άφοϋ έδήλ,ωσαν 
τήν επιστημονική τους Ιδιότητα, 
είπαν ότι έμειναν κατάπληκτοι άπό 
την φιλ.οξενια, καθώς καί τήν δια
πίστωση ότι οί κάτοικοι τής περιο
χής, έσπευσαν νά έπισκεφθούν τό 
Τμήμα, για νά ευχηθούν, καί στήν 
συνέχεια νά διασκεδάσουν μαζί μέ 
τους Χωροφύλ,ακες. Είπαν επίσης 
ότι αυτό μεταφράζεται «σάν μία 
κλασσική περίπτωση ειλικρινούς φι
λίας μεταξύ πολιτισμένων άνθρώ- 
πων». Αυτή ήταν ή εντύπωση πού 
πήραν οί ξένοι άπό τήν εφετεινή 
Πασχαλινή επίσκεψη στο Α.Τ. Ά 
κρατος πολλάιν καί εκλεκτών επι
σκεπτών, μεταξύ τών οποίων ήταν 
και οί άπόστρατοι Στρατηγοί κ.κ. 
Θεοδώρου, Σουλιώτης, Τσίχλ,ης 
(Στρατού) καί Χωμενίδης (Χωρο-
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To ήρώον των πεσόντων στόν άγώνα 
τής έθνικής άνεξαρτησίας. Χτισμένο κοντά 
στην Μονή τής 'Αγίας Λαύρας θά θυμίζη 
αιώνια στις γενιές των 'Ελλήνων τό μεγα- 
λούργημα πού ξεκίνησε άπό τον τόπο έκεϊ- 
νο τό 1821.

φυλακής). ’Άλλωστε, άν κρίνω με 
άπό τά όσα κολακευτικά μάς είπαν 
ο fΥπομοίραρχος κ. Σφήκας και 
οί υφιστάμενοί του για τούς νομο
ταγείς, εύγενεϊς, και φιλοπρόοδους 
κατοίκους, μπορούμε να γράψωμε 
ανεπιφύλακτα δτι σήμερα υπάρχουν 
Ισχυροί ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Χω
ροφυλακής καί κοινού, στην όμορ
φη αυτή περιοχή τής ΑΙγιαλείας.

ΨΗΛΟΒΡΕΧΕΙ καθώς κατηφο
ρίζομε για τον παραλιακό δρόμο. 
"Ενα περαστικό σύννεφο πού ’έχει 
ξεκόψει άπό τά Ρουμελιώτικα βου
νά, ποτίζει μέ τά γκριζόμαυρα 
ξέφτια του τον κάμπο τής Άκρά- 
τας. ’Άλλη μιά περαστική βροχή 
έρχεται καί άπό τά Αίγιώτικα 
γυροχώρια. Καθώς τό αυτοκίνητο 
στροβιλίζεται άργά στις μικρές κορ- 
δέλλρς τού φρεσκοπλυμένου κατη
φορικού δρόμου, μάς δίνεται ή ευ
καιρία νά άπολαύσωμε ένα μονα
δικό θέαμα: Πέρα μακρυά στο
Δ ιακοφτό καί μέχρι τά άντικρυνά 
ριζοβούνια τού Χελμού άπό όπου 
σκαρφαλώνει ο δρόμος γιά τό μέγα 
Σπήλαιο, ό κάμπος λούζεται μέσα 
σέ μιά κατάχρνση φωτοπλημμύρα, 
καθώς ό ήλιος άφήνει τά αστρα
φτερά βέλη τον άπό ένα στενόμακρο 
κομμάτι ξάστερου ουρανού. Τούτη 
ή γαλάζια λουρίδα πού σκίζει τήν 
άπεραντωσύνη τού μολυβένιου ορί
ζοντα, καί ή άλλη ή φωτεινή πού 
σέρνεται χαμηλά στον κάμπο, μοιά
ζουν μέ έπουράνιους καί επίγειους 
Θεϊκούς δρόμους πού τραβάνε κατά 
τό ιστορικό Μοναστήρι. Οί κλω
στές τής βροχής καθώς ξετυλίγον
ται άπό τού δακρυσμένου σύννεφου 
τήν άκρη, άστ ράφτουν στο φώς, 
άνάβοντας θαρρείς ώς τά μεσούρανα 
πολυέλαιους δοξαστικούς στον Με
γάλο «Ποιητήν Ουρανών καί Γής 
ορατών τε πάντων καί άοράτων...» 
Κι εμείς μέ τό βλέμμα άσάλευτο 
άπό τή βαθειά έκσταση, άναλογιζό- 
μαστε άμίλητοι τήν άνθρώπινη μη- 
δαμηνότητα μπροστά στο άσύλ- 
ληπτο μεγαλείο τής Δημιουργίας----

ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ δώδεκα μπαί
νομε στήν πόλη τού Αίγιου. Μάς 
υποδέχεται μέσα σ’ ένα ηλιόλουστο 
άπόβροχο ακουμπισμένη νωχελ.ικά 
σ’ ένα θεόρατο φυσικό μπαλκόνι

άγναντεύοντας άπό ψηλά τον Κο
ρινθιακό. Πρώτος μας Σταθμός είναι 
ή Ύποδιοίκησις Χωροφυλακής Αί- 
γιαλείας. Μαζί μέ τις άλλες υπη
ρεσίες τής πόλεως (’Αστυνομικό 
Τμήμα, Τμήμα Τροχαίας, καί Τμή
μα ’Ασφαλείας) στεγάζεται σ’ ένα 
πολυώροφο κεντρικό κτίριο. ’Εξαι
ρετικά ενδιαφέρουσα είναι ή συζή
τηση πού έχομε μέ τον Διοικητή 
τής Ύποδιοικήσεως Ταγματάρχην 
κ. Όδυσσέα Κούκον. ’Έτσι μάς 
δίνεται ή ευκαιρία νά πληροφορη- 
θούμε δτι τό Αίγιο, εκτός άπό 
άμορφη καί ιστορική πόλη, έχει 
μιά μεγάλη εμπορική καί βιομη
χανική παράδοση. ’Αρκεί νά ση- 
μειωθή δτι πριν άπό 40 χρόνια 
ήταν ή πρώτη βιομηχανική πόλη 
τής Επαρχίας, καί ένα άπό τά 
σπουδαιότερα λιμάνια τής Χώρας. 
Στις μεταπολεμικές ανακατατάξεις 
στον χώρο τών θαλασσίων μεταφο
ρών, τού εμπορίου καί τής βιομη
χανίας, τό Αίγιο ήταν φυσικό νά 
ύποσκελιστή άπό άλλες μεγαλύτε
ρες πόλεις. 'Ωστόσο δμως δέν έπα- 
ψε ποτέ νά είναι ένα σπουδαίο 
έμπορο βιομηχανικό παραθαλάσσιο 
κέντρο. Σήμερα στήν πόλη λειτουρ
γούν άξιόλογες βιομηχανίες. ’Επί 
παραδείγματι ή Πανελληνίως καί 
Διεθνώς γνωστή Βιομηχανία Χαρ
τοποιίας, καί άλλα εργοστάσιά, 
επεξεργασίας σταφίδος, παραγωγής 
χυμών φρούτων, γλυκών, οινοπνεύ
ματος, κλωστοϋφαντουργίας, κ.λ.π. 
Λειτουργεί επίσης καί μία αξιό
λογη βιομηχανία σιδηροκατασκευών, 
ή οποία εκτός τού δτι αυξάνει κάθε 
χρόνο τήν παραγωγή της, κατα
σκευάζει καί ελαφρά γεωργικά ερ
γαλεία. Τά τελευταία χρόνια τό 
Αΐγιον γνωρίζει ζωηρή τουριστική 
κίνηση, πού είναι εύκολο να την 
διαπιστώση κανείς άπό τις σύγχρο
νες ξενοδοχειακές μονάδες, τις άμορ
φες πλάζ, καί τά πολυτελή εστια
τόρια στήν παραλία, καί άλλα άξιό- 
λογα σημεία του. Τά θέματα Τρο
χαίας καί Τουρισμού άπορροφού ν 
τήν μεγαλύτερη δραστηριότητα τής 
Ύποδιοικήσεως. Ή  Έγκληματικο- 
της είναι κάτι τό σπάνιο καί έν πάσει 
περιπτώσει τό περιστασιακό στήν 
περιοχή της. Οί κάτοικοι—ντοπιοι 
στήν συντριπτική πλειοψηφία τους— 
δεμένοι μέ ένα μακροχρόνιο δσο καί 
ένδοξο άπό τήν εποχή τού ’21 παρελ
θόν διακρίνονται γιά τήν ευγένεια

Συνέχεια
εις τήν σελίδα 338
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Εχει διαπιστωθή άπό μακροΰ, δτι 
υπάρχει πολύ περιωρισμένη ένημερότης 
καί εις πολλάς περιπτώσεις τελεία άγνοια 
της σημασίας, την όποιαν έχουν οί πόροι 
των δασών καί δασικών γαιών εις τήν 
οικονομικήν, κοινωνικήν καί εκπολιτι
στικήν ζωήν τών διαφόρων χωρών.

Πράγματι, τόσον εις οικουμενικήν 
κλίμακα, όσον καί παρ’ ήμΐν δέν υπάρχει 
επαρκής γνώσις τών άνανεωσίμων φυσικών 
πόρων τών δασών του θηραματικοΰ 
πλούτου, της ύδατικής οικονομίας, τών 
βοσκοτόπων καί τών αγαθών καί ώφειλών 
τών προερχομένων έκ της προστασίας 
τοϋ δασικού περιβάλλοντος.

Πιστεύεται, δτι ή ελλειψις επαρκούς 
γνώσεως έπί της ύπάρξεως, τής κατα- 
νομής  ̂κατα χώρον, τού μεγέθους 
(διαστάσεων) τής ποιότητος καί τής άξίας 
τών πόρων αύτών ώς παραγόντων εύη- 
μεριας, αποτελεί μίαν έκ τών κυριωτέρων 
αιτίων τής παραμελήσεως καί τής μέχρι 
τοϋδε καθηλώσεως αύτών εις τό στάδιον 
τής ύπαναπτύξεως.

Ή  παράθεσις ένταΰθα τών κυριωτέρων 
έπιτευγμάτων τής Δασικής 'Υπηρεσίας 
μέχρι σήμερον παρέχει ένα μέτρον τής 
επιτελεσθείσης πολύ μικρας σχετικώς 
προόδου έν συγκρίσει προς τάς μεγάλας 
δυνατότητας, πού έχουν τα δάση καί οί 
λοιποί άνανεώσιμοι φυσικοί πόροι διά 
τον τόπον μας.

Τούτο άγει εις τό συμπέρασμα, δτι 
δημιουργεΐται άναγκαιότης άλλαγής εις 
τον τρόπον και τάς μεθόδους εργασίας μας. 
'Υπάρχει έπιτακτικόν αίτημα άλλαγής 
καί έκσυγχρονισμού τής δασικής μας 
πολιτικής διά νά έξασφαλισθή περισσοτέρα 
γνώσις τών άνανεωσίμων φυσικών μας 
πόρων καί διά νά είναι δυνατή ή έκτίμησις 
τού μεγάλου έργου, δπερ υπολείπεται 
εισέτι να γινη διά τήν μεγιστοποίησιν

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗ
Γενικού Δ )ντοΰ  Δασών 
Υ πουργείου  Γεωργίας

τών εκ τών δασών καί δασικών γαιών 
αγαθών καί ωφελειών.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

'Ως γνωστόν, ή συνολική έκτασις τής 
Ελλάδος άνέρχεται εις 132.500 τετρα
γωνικά χιλιόμετρα. Έ ξ  αύτών, άνω τών 
2]3, —περί τά 90 έκατομμύρια στρέμμα
τα — είναι δασικαί, μή καλλιεργήσιμοι 
γαϊαι καί τό υπόλοιπον 1]3 περίπου καλ- 
λιεργησιμοι ή καλλιεργούμεναι γαϊαι.

Αί μή καλλιεργήσιμοι γαϊαι άποτελούν 
τας επικρατεστέρας μορφάς χρήσιμο- 
ποιήσεως τής γής εις τήν ορεινήν, λοφώδη 
καί νησιωτικήν Ελλάδα εις τά διαμερί
σματα δηλονότι έκεϊνα τής ’Επικράτειας 
πού είναι και τα όλιγώτερον γνωστά.

Καιτοι αι δασικαι αύταί γαϊαι φέρουν 
εττι της επιφάνειας αύτών καί ύπ’ αύτήν 
υψιστης οικονομικής σημασίας φυσικούς 
πόρους, — άνανεωσίμους καί μή — έν τού- 
τοις εξακολουθούν καί σήμερον ακόμη νά 
είναι αί πλέον παρημελημέναι καί πε- 
ρισσοτερον υπανάπτυκτοι περιοχαί τής 
Ελληνικής ’Επικράτειας.

Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α  ΤΑ  
Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν Τ Ο Σ

Περίοδος 1833—1922. Καίτοι τό έν- 
διαφέρον τής πολιτείας διά τήν δασικήν 
οικονομίαν εϊχεν έκδηλωθή άπό τών 
πρώτων ετών τής άπελευθερώσεως άπό 
τού Τουρκικού ζυγού, έν τούτοις έχρειάσθη 
ένας ολόκληρος σχεδόν αιών διά νά ση- 
μειώση αΰτη τά πρώτα δειλά βήματα,
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άναπτύξεώς της. Καί τοϋτο διότι έλλειπεν 
άπό τήν σκηνήν τής δασικής οικονομίας, 
ή γ ν ώ σ ι ς, ό τέταρτος ώς λέγεται 
συντελεστής τής παραγωγής, οί "Ελληνες 
δασολόγοι. Αύτή ήτο ή περίοδος 1833— 
1922, καθ’ ήν ό κολοσσιαίος φυσικός 
πλούτος τής χώρας είχεν άφεθή εις χεϊρας 
δημοσίων υπαλλήλων στερούμενων οίασ- 
δήποτε δασολογικής γνώσεως.

Αί έπιχειρηθεΐσαι δίς προσπάθειαι τής 
Πολιτείας νά όργανώση τήν προστασίαν 
διαχείρισιν καί διοίκησιν τοϋ δασικού 
πλούτου διά ξένης τεχνικής βοήθειας, 
—τήν πρώτην φοράν τό 1836 διά Βαυαρών 
δασολόγων καί τήν δευτέραν τό 1811 
διά μιας Αύστριακής ’Αποστολής — δεν 
ήτο δυνατόν νά μεταβάλουν τήν κρατούσαν 
τήν εποχήν εκείνην κατάστασιν. Έλειπον 
οί φυσικοί φορείς. Οί θεματοφύλακες 
τής τεράστιας αύτής περιουσίας τοϋ 
δημοσίου, των δασών καί δασικών γαιών. 
Οί Έλληνες δασολόγοι.

Θλιβερόν άποτέλεσμα τούτου ΰπήρξεν 
ή γνωστή εις εύρεΐαν κλίμακα καταστροφή 
καί πραγματική δήωσις τών πολυξύλων 
δασών τής χώρας. ’Αλλά καί ή περαιτέρω 
έξέλιξις τής δασοπονίας, — μετά τήν 
έμφάνισιν τών πρώτων έλλήνων δασολόγων 
εις τό προσκήνιον — ΰπήρξεν υπερσυν
τηρητική καί βραδύτατη.

Καθ’ όλην τήν περίοδον τών τε
λευταίων 25 ετών πρυτανεύει ή δασική 
πολιτική ή διαμορφωθεΐσα εις τό πρό
τυπον δασόκτημα τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης εις Περτούλι Τρικάλων καί 
δή εις τον παραγωγικόν τομέα μόνον 
τών έκτελουμένων έργων ορεινής 
ύδρονομίας, εις τάς ύδρολογικάς λεκάνας 
κυρίως τής Μακεδονίας καί Θράκης διά 
τήν προστασίαν τών έκεϊ έκτελουμένων 
εις τάς πεδιάδας έγγειοβελτικών έργων 
καί δευτερευόντως τής Θεσσαλίας καί 
Πελοποννήσου (1932J1935). Μέ τά 
πρότυπα δέ αυτά διηυρύνθησαν τά άνωτέοω 
έργα εις πέντε πρότυπα δασοκτήματα 
καί εις περισσοτέρους χειμάρρους κατά τήν 
περίοδον 1935 —1940. Έ ν τή ούσία 
ή άκολουθουμένη μέχρι σήμερον δασική 
πολιτική εξακολουθεί νά φέρη τά γνω
ρίσματα τών δραστηριοτήτων άναπτύ- 
ξεως τής έποχής έκείνης. Παρά ταϋτα τό 
έπιτελεσθέν έργον κατά τήν τελευταίαν 
25ετίαν είναι λίαν άξιόλογον καί σημαντι
κόν, καθ’ όσον ώδήγησεν τήν Ελληνικήν 
Δασικήν 'Υπηρεσίαν εις τό στάδιον τής 
«άπογειώσεως προς άνάπτυξιν».

Τά κυριώτερα τών εκτελεσθεν- 
των έργων άναπτύξεώς ήσαν:

Μετά τό 1945 καί μέχρι σήμερον τά έργα 
άναδασώσεως έκτελοϋνται διά προστα
τευτικούς, παραγωγικούς καί έξωραϊστι- 
κούς σκοπούς, χωρίς όμως νά δίδεται έμφα- 
σις εις τον συγκεκριμένον σκοπόν δι’ ον 
έκτελοϋνται τά έργα ταϋτα. Η συνολικώς 
άναδασωθεϊσα έκτασις μέχρι τοϋ τέλους 
τοϋ 1973 άνέρχεται εις 1,4 έκατομμύρια 
στρέμματα μέ δαπάνην 720 εκατομμυ
ρίων δραχμών εις σταθεράς τιμάς 1958.

Δασική οδοποιία: Ή  άνάπτυ-
ξις του δασικού άδικου δικτύου άπετέλεσεν 
εν έκ τών άξιολογωτέρων έπιτευγμάτων 
τής Δασικής 'Υπηρεσίας. Το συνολικόν 
μήκος τών κατασκευασθεισών δασικών 
όδών άνέρχεται εις 7.000 χιλιόμετρα περί
που, δπερ έχρειάσθη δαπάνην 1,0 δισε
κατομμυρίων περίπου δραχμών εις στα
θεράς τιμάς μέ βάσιν τό έτος 1958. Ούχ’ 
ήττον όμως ό κανονικός ρυθμός έκτελέ- 
σεως τών έργων αύτών δέον νά άνέλθη εις 
διάνοιξιν όδών μεταξύ 1.000—1.500 χ ι
λιομέτρων έτησίως, διά νά άνταποκριθή 
εις τάς άξιώσεις μιας ταχυρύθμου άναπτύ- 
ξεως τού δασικού πλούτου και τών λοι
πών άνανεωσίμων φυσικών πόρων.

Δασικοί βοσκότοποι: Ό  σημαντικώ- 
τατος ούτος τομεύς τών λοφωδών, ορει
νών καί νησιωτικών περιοχών τής 
χώρας ΰπήρξεν άγνωστος προ τού 1950. 
Καίτοι έκτοτε κατεβλήθησαν πολλαί προ- 
σπάθειαι διά τήν άνάπτυξιν τών βοσκοτό
πων, έν τούτοις ή έπιτελεσθεΐσα πρόοδος 
εις ένα τόσον σημαντικόν τομέα, πού είναι 
άρρήκτως συνδεδεμένος μέ τό ζέον πρό
βλημα τής άναπτύξεώς τής κτηνοτροφίας, 
θεωρείται καί σήμερον ώς άμελητέα.

Διαχείρισις ύδρολογικών 
λεκανών :

’Από τοϋς έτους 1932 μέχρι τέλους τοϋ 
1973 έχουν έκτελεσθή λίαν σημαντικά δο
μικά καί φυτοκομικά έργα διά τήν διευ- 
θέτησιν τών πολυαρίθμων χειμάρρων τής 
χώρας, διά τά όποια έδαπανήθησαν συνο
λικώς 714 έκατομμύρια δραχμών άνη- 
γμένων εις σταθεράς τιμάς τοϋ 1958. Ή  
σημασία τής έκτελέσεως τών έργων αύτών 
διά τήν υδατικήν οικονομίαν τής χώρας δέν 
είναι καί σήμερον άκόμη έπαρκώς γνωστή, 
καί δή εις μίαν χώραν ξηράν μέ μακράς 
περιόδους άνομβρίας κατά τούς θερινούς 
μήνας.

’Αναδασώσεις : Ή  άναδασωτική 
προσπάθεια ύπό μορφήν πειραματισμών 
εισαγωγής ταχυαυξών ξενικών ειδών, ή 
ύπό μορφήν έξωραϊστικών άναδασώσεων 
χρονολογείται άπό τών μέσων τού παρελ
θόντος αίώνος (1862). Κατά τήν περίοδον 
1902 — 1930 έγένοντο άναδασώσεις
κυρίως έξωραϊστικού χαρακτήρος. Μεταξύ 
τού 1931—1941 αύται άποκτούν καί 
τεχνικόν χαρακτήρα, καθ’ όσον έγένοντο 
διά προστατευτικούς σκοπούς έπί τών 
ύδρολογικών λεκανών τών χειμάρρων, ώς 
μέρος άναπόσπαστον τών δασοτεχνικών 
έργων διευθετήσεως αύτών. Αί μέχρι τού 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου γενόμεναι άνα- 
δασώσεις άνήλθον συνολικώς εις 91.000 
στρέμματα·

Θηραματική οικονομία: Μεταξύ τών
μεγάλων άγνώστων τής οικονομίας συγκα
ταλέγεται καί ό θηραματικός πλοϋτος τής 
Ελλάδος. Ή  προσπάθεια άναπτύξεώς 
τής θηραματικής οικονομίας είναι λίαν 
πρόσφατος έκδηλωθεΐσα τό πρώτον τό 
1951. ’Έκτοτε ίδρύθησαν 30 έκτροφεΐα 
θηραμάτων, συνολικής έκτάσεως 183.000 
στρεμμάτων διά τήν τεχνητήν αναπαραγω
γήν καί πολλαπλασιασμόν τών θηραμάτων 
καί 285 καταφύγια θηραμάτων διά τήν 
φυσικήν άναπαραγωγήν καί τον πολλα
πλασιασμόν αύτών, συνολικής έκτάσεως
5,3 εκατομμυρίων στραμμάτων. Ίδρύθη 
έπίσης καί ή πρώτη έλεγχομένη κυνηγετι
κή περιοχή (ΕΚΠ) έκτάσεως 780.000 
στρεμμάτων.
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Εθνικοί δρυμοί: Παρά τό γεγονός, ότι 
ή σχετική Νομοθεσία περί ίδρύσεως εθνι
κών δρυμών χρονολογείται άπό τοϋ έτους 
1937 (Α.Ν. 856]1937), έν τούτοις έχει 
σημειωθή πολύ μικρά πρόοδος εις τήν όρ- 
γάνωσιν, άνάπτυξιν, διαχείρισιν καί λει
τουργίαν αύτών. Μέχρι τέλους τοΰ 1973 
έχουν ίδρυθή καθ’ άπασαν τήν χώραν 10 
έν όλω Εθνικοί δρυμοί καί 6 αισθητικά 
(ψυχαγωγικά) δάση συνολικής έκτάσεως
793.000 στρεμμάτων. Καί είδικώτερον
751.000 στρέμματα εθνικοί δρυμοί καί
42.000 στρέμματα αισθητικά δάση. Πλήν 
όμως ούδείς έξ αύτών έ'χει όλοκληρωθή καί 
τεθή εις κανονικήν λειτουργίαν.

Ε γχώ ρια παραγωγή ξύλου : Ή  έ-
ξέλιξις αύξήσεως της εγχώριας παραγωγής 
ξύλου ύπήρξεν έπίσης βραδεία. Τό 1922 
αυτή άνήρχετο εις 98.000 μ3 (σ.). Τό 
1930 κατήλθεν εις 68.000 μ3 (σ). Τό 1940 
άνήλθεν εις 147.000 μ3 (σ). Τό 1950 εις
208.000 μ3 (σ). Τό .1960 εις 331.000 μ3 
(σ). Τό 1970 εις 579.000 μ3 (σ). Καί τέλος 
τό 1973 εις 670.000 μ3 (σ).

Έ ξ  άλλου ή παραγωγή καυσίμων έκ 
ξύλου ήκολούθησεν τήν ακόλουθον καθοδι
κήν πορείαν: Τό 1922 ήτο, 3, 1 έκατομ- 
μύρια τόννοι. Τό 1930 κατήλθεν εις 2,8 
έκατομμύρια τόννους. Τό 1940 έφθασεν 
εις 2,7 έκατομμύρια τόννους. Τό 1950 εις
2.4 έκατομμύρια τόννους. Τό 1960 είς
2.4 έκατομμύρια τόννους. Τό 1970 είς 
1,8 έκατομμύρια τόννους. Καί τέλος τό 
1973 είς 1,5 έκατομμύρια τόννους.

Έ κ  των άνωτέρω έν πάση συντομία 
έκτεθέντων διαφαίνεται σαφώς, ότι τά 
ύπάρχοντα μέχρι τοϋδε στοιχεία είναι 
έντελώς άνεπαρκή διά τήν άκριβή προ
διαγραφήν καί τό καθορισμόν τών διαστά
σεων καί τών δυνατοτήτων τόσον τοϋ 
δασικού πλούτου, όσον καί τών λοιπών 
άνανεωσίμων φυσικών πόρων τής χώρας. 
Πολλοί θησαυροί τής Ελληνικής γής έξα- 
κολουθοϋν νά παραμένουν καί σήμερον 
άκόμη είτε άνεπαρκώς γνωστοί είτε έντε
λώς άγνωστοι.

Οότω καίτοι όλαι αΐ άνάγκαι τής οικονο
μίας είς δασικά προϊόντα είναι δυνατόν νά 
καλυφθούν έξ έγχωρίων πηγών, έν τούτοις 
τό έξαγόμενον συνάλλαγμα διά τήν προ
μήθειαν 243 διαφόρων ειδών δασικών 
προϊόντων έκ τοϋ έξωτερικού εφθασεν είς 
τό ύψος τών 5,4 διεσεκατομμυρίων δραχμών 
(στοιχεία 1973).

Παρομοία κατάστασις ΰπαναπτύξεως 
ύφίσταται είς τόν τομέα τών βοσκοτόπων, 
τής θηραματικής οικονομίας, τής υδατικής 
οικονομίας, τής άναπτύξεως τών χώρων 
ύπαιθρίου ψυχαγωγίας καί τής προστασίας 
τοΰ δασικοΰ περιβάλλοντος.

Πάντα ταϋτα σημαίνουν, ότι υπάρχουν 
είσέτι είς τήν χώρα μας τεράστιοι άχρη- 
σιμοποίητοι, άδρανοΰντες ή σχολάζοντες 
φυσικοί πόροι, ο'ίτινες διά καταλλήλου κι- 
νητοποιήσεως καί άναπτύξεως, θά ήτο 
δυνατόν νά συμβάλουν λίαν ούσιαστικώς 
είς τήν τόνωσιν τής οικονομίας τών ορει
νών καί νησιωτικών πληθυσμών.

Κατά ταϋτα άπαιτεΐται μία νέα, δυνα
μική καί έντόνως αναπτυξιακού χαρακτή- 
ρος δασική πολιτική διά τήν καθολικήν 
κινητοποίησιν καί άνάπτυξιν τοϋ δασικοΰ 
πλούτου καί όλων τών λοιπών άνανεωσί
μων φυσικών πόρων. Μία ριζική αλλαγή 
τής δασικής πολιτικής.

Έ κ  τών έν πάση δυνατή συντομία έκτε- 
θέν των άνωτέρω όδηγούμεθα είς τό άσφα- 
λές συμπέρασμα ότι ή μέχρι τοϋδε άσκου- 
μένη παραδοσιακή δασική πολιτική δεν 
είναι δυνατόν νά όδηγήση είς τήν έξασφά- 
λισιν περισσοτέρων ποσοτικών καί ποιοτι
κών στοιχείων, περισσοτέρας γνώσεις, έπί 
τοϋ δασικού πλούτου καί τών λοιπών άνα
νεωσίμων φυσικών μας πόρων, ώς είναι 
οι βοσκότοποι, ό θηραματικός πλούτος 
καί ό ύδατικός πλούτος. Ό  πλούτος τών 
μυθολογικών, ιστορικών, θρησκευτικών, 
Εθνικών, έκπολιτιστικών καί φυσικών 
μνημείων, ατινα δέον νά άναπτυχθοΰν καί 
νά συντηρηθούν έσαεί έντός τοϋ πλαισίου

άναπτύξεως ένός συστήματος Εθνικών 
άλσών (δρυμών) καθ’ άπασαν τήν χώραν, 
ως καί τής προσπάθειας διά τήν προστα
σίαν τοϋ δασικοΰ φυσικού τοπίου καί τοΰ 
περιβάλλοντος έν γένει, άπό ρύπανσιν, 
άλλοίωσιν ή καταστροφήν.

’Ανάγκη όθεν έπιτακτική έπιβάλλει τήν 
συστηματικήν άνάπτυξιν μιας πολιτικής 
χώρου, άνευ τής οποίας δεν είναι δυνατή ή 
πλήρης καί άκριβής ποσοτική καί ποιοτική 
γνώσις τών άνανεωσίμων φυσικών μας 
πόρων, έφ’ ής καί μόνον είναι δυνατόν νά 
θεμελιωθή μία καθ’ όλα έκσυχρονισμένη 
καί ώλοκληρωμένη δασική πολιτική.

Ή  πολιτική χώρου περιλαμβάνει τήν 
έκτέλεσιν πέντε μεγάλων προεπενδυσιακοΰ 
χαρακτήρος καί Εθνικής κλίμακος έργων. 
Τά έργα ταϋτα είναι ή κατάρτισις τοΰ 
Εθνικού κτηματολογίου δασών καί δασι
κών γαιών. Ή  ταξινόμησις τών χρήσεων 
γής, —ή χωροταξία τών χρήσεων τής γής, 
ώς λέγεται—είς τήν ορεινήν καί νησιωτικήν 
Ελλάδα. Ή  Εθνική άπογραφή δασών καί 
δασικών γαιών. Ή  χαρτογράφησις δασών 
καί δασικών γαιών. Καί τέλος τό ρυθμι
στικόν σχέδιον όλων τών δασαρχείων τής 
χώρας.

1. Τό Εθνικόν κτηματολόγιον δασών 
καί δασικών γαιών. Τούτο είναι άπαραί- 
τητον νά συνταγή τό ταχύτερον διότι ή 
άκίνητος ιδιοκτησία διά τούτου: προσδιο
ρίζεται καί άπεικονίζεται τεχνικώς, άξιο- 
λογεϊται καί κινητοποιείται οίκονομικώς 
καί άναγνωρίζεται καί έξασφαλίζεται νο- 
μικώς. Ή  κατάρτισις καί άπόκτησις τού
του είναι άναγκαία καί κατεπείγουσα άπό 
κάθε άλλην φοράν, δοθέντος ότι τά προ
βλήματα ιδιοκτησίας δασών,—παράνομοι 
καταλήψεις, παραχωρήσεις, άναγνωρίσεις, 
κατατμήσεις, κ.λ.π. αύξάνουν κατά γεω
μετρικήν πρόοδον καθιστάμενα όξύτερα 
διαρκώς άπό έτους είς έτος.

2. Χωροταξία τών χρήσεων τής γής. 
Είς τήν ορεινήν καί νησιωτικήν Ελλάδα 
είναι σήμερον αΰτη περισσότερον άναγκαία 
άπό κάθε άλλην φοράν, όχι μόνον διότι 
αποτελεί άναγκαίον συμπλήρωμα τού 
Εθνικού κτηματολογίου δασών διά τήν

Χαρακτηριστικοί φωτογραφία! τής σημειωθείσης τελευταίως δασικής δραστηριό- 
τητος πρός περίσωσιν καί άνάπτυξιν τοϋ δασικού πλούτου τής χώρας, ό όποιος 
δύναται νά προσφέρη πάρα πολλά είς τήν εθνικήν μας οικονομίαν.
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ορθήν καί ακριβή έκτίμησιν τής αξίας των 
δασών καί δασικών γαιών βάσει τών άρ- 
χών τής ύλεκτιμητικής, άλλα θά συμβάλη 
εις τον περιορισμόν τών δραστηριοτήτων 
οίκοπεδοποιήσεως τών δασών καί δασικών 
γαιών εις το 1 ] 10 τό πολύ τής επιφάνειας 
τής έκτάσεως τών δασικών γαιών.

3. Εθνική άπογραφή δασών καί λοιπών 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Ή  όλο- 
κλήρωσις τής άρξαμένης Εθνικής άπο- 
γραφής δασών καί λοιπών άνανεωσίμων 
φυσικών πόρων θά ρίψη περισσότερον 
φώς εις τούς ευρισκομένους εις τήν σκιάν 
ή τό ύποσκίασμα τής άναπτυξιακής προ
σπάθειας θησαυρούς τών δασών, τών 
βοσκοτόπων, τών χώρων άσκήσεως θηρα- 
ματικής οικονομίας καί τής ύδατικής μας 
οικονομίας. Εις καλυτέραν διάγνωσιν καί 
άντιμετώπισιν τών άναπτυξιακών προ
βλημάτων τής δασικής οικονομίας.
Ή  όλοκλήρωσις τής Εθνικής άπογραφής 
τών δασών καί δασικών γαιών θά κατα- 
στήση δυνατήν τήν δημιουργίαν τών άναγ- 
καιουσών γεωγραφικών ένοτήτων ή ύλο- 
κριτών διά τήν άνάπτυξιν μεγάλων, βιο- 
σίμων καί διεθνώς άνταγωνιστικών συμ
πλεγμάτων δασικών βιομηχανιών, ποός 
πληρεστέραν χρησιμοποίησιν τής παρα- 
γομένης εις τά δάση πρώτης ύλης, τοϋ 
ξύλου. Προς μίαν έπιβλητικήν αΰξησιν 
τής παραγωγής έκ τών δασών καί δασι
κών γαιών.

4. Χαρτογράφησις δασών καί δασικών 
γαιών. 'Η  μεταφορά καί άπεικόνισις επί 
χάρτου τών διαφόρων τεχνικών στοιχείων, 
άτινα συγκεντροϋνται διά τάς διαφόρους 
μορφάς χρήσεων τής γής καί έκ τής άπο
γραφής τών δασών άποτελοϋν άνυπολο- 
γίστου άξίας μέσα διά πληρεστέραν γνώ- 
σιν καί παρουσίασιν, όλων τών πλουτο- 
παραγωγικών πόρων τών δασών καί δα
σικών γαιών.

Ή  εισαγωγή ύπό τής 'Υπηρεσίας μας 
τής νέας μεθόδου όρθοφωτοχαρτογρα- 
φήσεως δασών καί δασικών γαιών καί ή 
ΰπαρξις παρ’ ήμίν τεχνικού προσωπικού 
ειδικευμένου εις τάς νέας αύτάς μεθό
δους καί τά μέσα—άεροφωτογραφία, ύλο- 
μετρική, ήλεκτρονικοί ύπολογισταί— α
ποτελεί έγγύησιν έκτελέσεως ολοκλήρου 
τής σειράς τών άνιυτέρω μεγάλων έργων 
’Εθνικής κλίμακος μέ ταχύτητα, άκρί- 
βειαν καί μεγάλην οικονομίαν χρόνου καί 
χρήματος.

5. Ρυθμιστικά σχέδια. 'Η  έκπόνησις 
ρυθμιστικών σχεδίων διά τά δάση καί τά 
δασικά εδάφη έκάστου δασαρχείου, ώς καί 
ή άλλαγή τών μεθόδων έκπονήσεως τών 
διαχειριστικών σχεδίων τών δασών διά 
συγχρόνων άεροφωτογραφιών, ύλοβιο- 
μετρικών μεθόδων καί τη βοήθεια ήλε- 
κτρονικών ύπολογιστών θά άποτελέση 
άληθή τεχνολογικήν έπανάστασιν, ήτις 
θά όδηγήση εις τήν άμεσον έγκατάλειψιν 
τών κλασσικών παραδοσιακών μεθόδων, 
δι’ ών είναι άδύνατος ή έξασφάλισις 
άκριβών ποσοτικών καί ποιοτικών πλη
ροφοριών περί τών φυσικών άνανεωσίμων 
πόρων διά σκοπούς ορθολογικής άναπτύ- 
ξεως αυτών.

Ή  πληρεστέρα γνώσις τού δασικού 
πλούτου καί τών λοιπών άνανεωσίμων 
φυσικών πόρων διά τής έκτελέσεως ολο
κλήρου τής σειράς τών άνωτέρω έκτε- 
θέντων έργων προέπενδυσιακού χαρακτή- 
ρος θά όδηγήση εις μίαν ταχύρυθμον 
άνάπτυξιν μιάς καθ’ όλα έκσυγχρονισμέ- 
νης δασοπονίας πολλαπλών σκοπών. Τούς 
μείζονας στόχους τής νέας ταύτης δασικής 
οικονομίας θά άποτελέσουν:

α) Ή  άνάπτυξις τής βιομηχανικής 
δασοπονίας. ’Ενταύθα προβλέπεται ή 
άνάπτυξις μεγάλων συγχρονισμένων .καί 
διεθνώς συναγωνιστικών συμπλεγμάτων 
δασικών βιομηχανιών. Ή  όλοκλήρωσις 
τών συμπλεγμάτων τούτων βιομηχανιών 
μέ τά δάση τών μεγάλων έκείνων γεω
γραφικών ένοτήτων, έξ ών θά τρο
φοδοτούνται, διά τής άπαιτουμένης πρώ
της ύλης τού ξύλου.

β) Άνάπτυξις συγχρονισμένης δια- 
χειρίσεως καί βελτιώσεως δασικών βο
σκοτόπων. Μεγάλης οικονομικής σημα
σίας είναι ή άνάπτυξις τού τομέως αύτοΰ 
τής οικονομίας, δστις διά καταλλήλου βελ
τιώσεως καί διαχειρίσεως δύναται νά 
στηρίξη μίαν κτηνοτροφίαν ικανήν νά 
καλύψη ολας τάς άνάγκας τής Ελληνι
κής οικονομίας εις κτηνοτροφικά προϊόν
τα.

γ) Θηραματικός πλούτος. Μετά τήν 
χωροταξικήν όργάνωσιν τής γής θά έλθουν 
εις φώς δλαι αί κατάλληλοι διά τήν θηρα- 
ματικήν οικονομίαν εκτάσεις. Οΰτω θά

καταστή δυνατή ή καθολική κινητοποίησις 
καί άνάπτυξις τού τομέως τούτου, δστις 
διά τήν χώραν μας παρουσιάζει πολύ 
μεγάλας δυνατότητας τόσον οίκονομικάς, 
δσον καί τοιαύτας άθλήσεως, ψυχαγωγίας 
καί έξασφαλίσεως ύπολογισίμων ποσο
τήτων κρέατος ποιότητος διά τούς κυνη
γούς τής χώρας, οΐτινες είναι τής τάξεως 
τών 250 χιλιάδων άτόμων.

δ) Υδατική οικονομία. ’Ιδιαιτέρα έμ- 
φασις θέλει δοθή εις τον προσανατολισμόν 
έκτελέσεως ορεινών ύδρονομι κών έργων 
εις τάς ύδρολογικάς λεκάνας τών χειμάρ- 
ρων καί χειμαρροποτάμων διά τήν άπο- 
τελεσματικήν προστασίαν τών μεγάλων 
ύδροηλεκτρικών, έγγειοβελτικών έργων 
ώς καί τών έργων ύδρεύσεως τών μεγα- 
λοπόλεων τής χώρας.

ε) ’Εθνικοί δρυμοί. Προστασία περι
βάλλοντος. Προβλέπεται νά άναπτυχθούν, 
τεθούν εις λειτουργίαν καί ύπό συστημα
τικήν διαχείρισιν οί ύπάρχοντες Εθνικοί 
δρυμοί καί νά ίδρυθοϋν νέοι τοιούτοι διά 
τήν όλοκλήρωσιν τού δικτύου αύτών, 
καθ’ άπασαν τήν χώραν. Τοΰτ’ αύτό ισχύει 
καί διά τά αισθητικά (ψυχαγωγικά) δάση.

Περαιτέρω προβλέπεται ή κατασκευή 
πλήθους έργων ύπαιθρίου ψυχαγωγίας 
καί προστασίας τού δασικού περιβάλλον
τος, τού μείζονος ώς έλέχθη, ήπειρωτικοΰ 
μας χώρου.

Ή  όλοκλήρωσις τού δικτύου ’Εθνικών 
άλσών (δρυμών), ψυχαγωγικών (αισθη
τικών) δασών καί ή έκτέλεσις ■ σειράς 
εγκαταστάσεων υπαιθρίου ψυχαγωγίας 
θά συντελέσουν τά μέγιστα εις τήν ένίσχυ- 
σιν τού τουριστικού ρεύματος,—έγχωρίου 
καί ξένου— εις τήν χώραν μας καί τήν 
τόνωσιν τής οικονομίας.

Πιστεύεται δθεν, δτι πληρεστέρα γνώ
σις τού δασικού μας πλούτου καί τών λοι
πών άνανεωσίμων φυσικών πόρων θά 
όδηγήση εις μίαν νέαν έποχήν άναπτύξεως. 
Εις έποχήν μιάς κοινωνικής καί οικονο
μικής εύημερίας τών ορεινών πληθυσμών. 
Εις μίαν έποχήν, καθ’ ήν θά άντιστραφή 
τό ρεύμα τής έξόδου τού ενεργού πληθυ
σμού τής χώρας έκ τών ορεινών καί νη
σιωτικών μας περιοχών καί θά κατευθυνθή 
πάλιν προς τήν ώραίαν 'Ελληνικήν ύπαι
θρον.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ αισθάνονται 
την άνάγκην νά άσχοληθοϋν, πέραν των 
συνήθων επαγγελματικών καί λοιπών 
καθηκόντων των, μέ κάτι τό πάρεργον-, 
κυρίως χάριν διασκεδάσεως, οΰτω δέ 
συνηθίζουν νά διαθέτουν τάς έλευθέρας 
ώρας των, π.χ. εις τό κυνήγιον, την 
κωπηλασίαν, την κηπουρικήν καί ιδίως 
εις την κατάρτισιν ποικιλόμορφων συλ
λογών.

Συλλογή, εις την περίπτωσιν ταύτην, 
είναι ή συγκέντρωσις, ταξινόμησις καί 
φύλαξις πολλών όμοειδών άντικειμένων 

καί, ώς τοιαϋτα άνεδείχθησαν κατά και
ρούς τά ιστορικά κειμήλια, οί πίνακες 
ζωγραφικής, τά νομίσματα καί πολλά 
άλλα, ύπερέχουν όμως όλων, κατά τήν 
έξάπλωσιν τούλάχιστον, τά γραμματόσημα.

Οί συλλέκται γραμματοσήμων, τών 
όποιων ό αριθμός αύξάνει κατά τά τελευ
ταία έτη εις τήν χώραν μας μέ ταχύν ρυ
θμόν, είναι εις όλους γνωστοί, άσχέτως 
τοϋ βαθμού τής κατανοήσεως τήν οποίαν 
έ'καστος τούτων συναντά εις τό περιβάλ
λον του.

Ά λλ’ ή έκ μέρους τών άλλων κατανό- 
ησις τών συλλεκτών γραμματοσήμων, έξ 
ής εύθέως έξαρτάται ή έπιδοκιμασία τοϋ 
H obby των, δέν είναι δυνατόν νά ύφίστα- 
ται εις ικανοποιούσαν αυτούς στάθμην, 
όταν ή ύπό τών «άμυήτων» θεώρησις 
τής δραστηριότητός των περιορίζεται— 
ώς συνήθως—εις τήν επιφάνειαν.

Άντιθέτως, έάν μία σχετική έρευνα 
χωρήση άνατομικώς, εις βάθος καί πλά
τος, δέν χωρεϊ άμφιβολία ότι θά άποβή εις 
όφελος τών έπιδιδομένων εις τήν συλλο
γήν γραμματοσήμων καί θά τούς δικαιώ- 
ση πλήρως.-

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ

ΟΤΑΝ ΕΠ ΕΝ Ο Η Θ Η  τό γραμματό-· 
σημον, διά νά έξασφαλισθή ή προπληρωμή 
τών ταχυδρομικών τελών τής άλληλο-

γραφίας τού κοινού, δέν ήτο δυνατόν νά 
φαντασθή κανείς τό περίλαμπρον μέλλον 
του ώς αντικειμένου συλλογής.

Ούδείς προέβλεπε, τότε, τον σπου- 
δαϊον ρόλον τον όποιον θά διεδραμάτιζε 
βραδύτερον—επί παγκοσμίου κλίμακος— 
έγκατεστημένον εις πολυτελή λευκώματα 
άλλά καί εις τετράδια πτωχικά, εις άπα- 
στραπτούσας κρυσταλλίνας προθήκας άλ
λά καί εις εύτελή πλαίσια, εις τά θυλάκια 
ταπεινών άνθρώπων άλλά καί εντός ά- 
σφαλών θησαυροφυλακίων.

Καί όμως, τό γραμματόσημον, ταχύ
τατα πολλαπλασιαζόμενον καί καθιστά- 
μενον διαρκώς πλουσιώτερον κατά τάς 
άπεικονίσεις του, κατέστη σύν τώ χρόνω 
έπίκεντρον συλλεκτικού ενδιαφέροντος ε
κατομμυρίων άτόμων, τά όποια καίτοι 
άνήκουν εις διαφορετικούς κατά τό πλεΐ- 
στον κόσμους, συγκροτούν μίαν ίδιότυπον 
υπερεθνικήν κοινότητα, μέ τούς ίδικούς 
της ορίζοντας καί τήν ίδικήν της γλώσ
σαν.

Άλλά πόθεν προέρχονται, εις ποιαν 
στάθμην καλλιέργειας άνήκουν καί πώς 
εμφανίζονται οί συλλέκται τών γραμμα
τοσήμων;

Ποιοι, κατ’ άρχήν, άποσπώνται έκ τού 
σύμπαντος πληθυσμού τής Γής καί ύπό 
ποιων κινήτρων τήν παρώθησιν, διά νά 
βαδίσουν εις τάς ύπωρείας, ή νά άνέλ- 
θουν εις τάς κλιτεΐς ή καί νά άναρριχηθοϋν 
εις τάς κορυφάς τού φιλοτελικοϋ όρους, 
τό όποιον φαντάζει διεθνώς ώς πλήρες θελ- 
γήτρων φαινόμενον;

Ή  άπάντησις, δέν είναι δυνατόν νά 
διατυπωθή έπιγραμματικώς.

’Αχανές καί πολυεδρικόν είναι τό στε
ρέωμα τοϋ φιλοτελισμού καί οί πιστοί 
του, ούτε εις περιωρισμένους γεωγρα- 
φικώς χώρους συναντώνται, ούτε έκ μιας 
οικονομικής τάξεως προέρχονται, δέν άνή
κουν όλοι εις τήν αύτήν βαθμίδα μορφο)- 
σεως, ούτε ώρισμένην έχουν ήλικίαν.

Κατά συνέπειαν, είναι εύρυτάτη ή κλι- 
μάκωσις τών χαρακτήρων εις τήν χο
ρείαν τών συλλεκτών γραμματοσήμων καί 
ό διαφορισμός των έν πολλοΐς αισθητός, 
δι’ δ καί ή περιγραφή τών διαφόρων κα
τηγοριών των άποτελεϊ λίαν δυσχερές 
έγχείρημα.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Κ Ο Ρ Ω Ν Η
Τ ο μ ε ά ρ χ ο υ  

'Ελληνικών Ταχυδρομείων

Έ ν τούτοις, παρουσιάζει τόσον ένδια- 
φέρον τά θέμα τούτο ώστε άξίζει νά άσχο- 
ληθώμεν μέ τάς πλέον άδράς, τούλάχι- 
στον, μορφάς τών φιλοτελικών δωμάτων.

ΕΛΛΑΣ HEUAS λ 2β
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ, συναντώμεν εις τούς 
χώρους τής φιλοτελικής συλλεκτικής δρα
στηριότατος τούς έχοντας ειδικήν προδιά- 
θεσιν.

Τά άτομα αύτά, ρέπουν από μικράς 
ήλικίας εις την συγκέντρωσιν διαφόρων 
προσιτών μικροαντικειμένων καί εις ό
λους είναι γνωστή ή είκών νηπίων έλισ- 
σομένων πέριξ καθισμάτων των κέντρων, 
διά νά συλλέξουν πώματα φιαλών διαφό
ρων άναψυκτικών.

ΗΜΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ 1972

Ε Α Λ Α Σ  δρ. 250
Είναι έπόμενον, ή σαγήνη τών γραμ

ματοσήμων νά έπενεργήση ταχύτερον καί 
έντονώτερον προς τήν κατεύθυνσιν τών 
εξ ιδιοσυγκρασίας συλλεκτών, τών ό
ποιων ή έμφυτος αύτη διάθεσις είναι 
δυνατόν νά αύξομειούται σύν τή προόδω 
τής ήλικίας άλλ* ούδέποτε εκλείπει. * Υ
πάρχουν φιλοτελισταί ύπερβάντες τό ογδο
ηκοστόν έτος τής ήλικίας των, οί όποιοι, 
χωρίς καν νά έχουν άγαπήσει ιδιαιτέρως 
τά γραμματόσημα, όπως άλλοι, έπιδίδον- 
ται άδιαλείπτως εις τό έργον τής συλλο
γής των διότι-καί μόνον—έπιβιοΐ ή σχετι
κή έσωτερική των παρόρμησις.

Πολλοί άνθρωποι άρχίζουν νά συλλέ
γουν γραμματόσημα καί καθίστανται μό
νιμοι φίλοι των, διότι έτυχε νά προσέξουν 
τον εικονικόν πλούτον αύτών, ίκανοποι- 
ουντα τήν φυσικήν των περιέργειαν καί 
τήν δίψαν τής μαθήσεως, ύπό τής όποιας 
προφανώς διακατέχονται.

Αυτοί, άντικρύζουν τά γραμματόσημα 
ώς φορείς ποικίλων γνώσεων, ώς άναρι- 
θμήτους σελίδας γιγαντιαίου συγγράμμα
τος, προσφέροντος δι* εικόνων πλεΐστα ό
σα ιστορικά, γεωγραφικά, καλλιτεχνικά, 
επιστημονικά καί πολιτιστικά στοιχεία.

Έ ν  έτος μετά τον βομβαρδισμόν τού 
Πέρλ Χάρμπορ ύπό τών ’Ιαπώνων, οί 
άρχηγοί τών συμμαχικών δυνάμεων συνη- 
ντήθησαν διά νά συζητήσουν επί τών στρα
τηγικών των σχεδίων τής ζώνης τού Ε ι
ρηνικού.

Ό  πρωθυπουργός τής Νέας Ζηλαν
δίας προέτεινε τότε νά μετατρέψουν μίαν 
νήσον εις βάσιν έξορμήσεως κατά τού εχ
θρού άλλ’ ό Πρόεδρος Ρούζβελ τού άπήν- 
τησε: « Ή  ύπόδειξίς σας είναι θαυμασία 
άλλά κατά τήν γνώμην μου προτιμοτέρα 
διά τον σκοπόν αυτόν θά ήτο ή Μάνγκα 
Ρίβα» όταν δέ ό συνομιλητής του ώμολό- 
γησε ότι διά πρώτην φοράν ήκουσε τό 
όνομα τούτο, ό Πρόεδρος συνεπλήρωσε 
«Ή  Μάνγκα Ρίβα, άνήκει εις τό σύμπλε
γμα τών νήσων Ζαμπιέ καί κειται χίλια 
περίπου μιλιά βορειοανατολικούς τής Νέας 
Ζηλανδίας. . .

’Εκδόσεις έλληνικών γραμματοσήμων 
αί όποΐαι πάντοτε διακρίνονται διά τάς 
ώραίας παραστάσεις καί τήν ποιότητα.

Έ χω  εις τήν συλλογήν μου ένα γραμ- 
ματόσημον φέρον τήν σφραγίδα τού Τα
χυδρομείου αύτής τής νήσου. . .»

Ή  άξια τών γραμματοσήμων επ’ αυ
τού είδικώς (τού διδακτικού) πεδίου, 
καταφαίνεται όταν συλλέγωνται διά τήν 
κατάρτισιν τών καλουμένων ((θεματικών» 
συλλογών. Τοιαύται είναι αί άποτελού- 
μεναι έκ γραμματοσήμων, τών όποιων 
αί παραστάσεις «υπηρετούν» ένα ώρι- 
σμένον θέμα. Παραδείγματος χάριν, ό 
’Άλφα δημιουργεί συλλογήν μέ θέμα ((Τά 
πλοία» καί παρουσιάζει εις αύτήν άπει- 
κονίζοντα πλοία, γραμματόσημα, άσχέ- 
τως χρονολογίας καί Κράτους έκδόσεως, 
άνεξαρτήτως σχήματος, χρώματος καί ά- 
ξίας.

'Όταν εύρεθή κανείς ενώπιον έπιτυ- 
χώς κατηρτισμένης ((θεματικής» συλλο
γής, έντυπωσιάζεται μεγάλους, τόσον άπό 
τήν έκτασίν της όσον καί άπό τήν μεθο- 
δικότητα μέ τήν όποιαν, εικόνα προς 
εικόνα, «άναπτύσσεται» τό κεντρικόν αύ
τής νόημα.

Πολλάκις, μία τοιαύτη συλλογή, λαμ
βάνει διαστάσεις πλήρους μελέτης διά 
συγχρόνου παρουσιάσεως καταλλήλων κει
μένων, παρεμφερών φωτογραφιών καί 
σχετικών μικροαντικειμένων.

Θέματα διά συλλογάς τοιαύτης μορ
φής προσφέρονται πάμπολλα, ώς ό άθλη- 
τισμός, αί θρησκεΐαι, ή μουσική, τάάνθη, 
ή γλυπτική, αί ένδυμασίαι, αί τεχνικαί 
κατασκευαί, αί έφευρέσεις καί λοιπά.

Εις τήν περίπτωσιν έπιδόσεως δύο 
καί πλέον συλλεκτών εις τήν παρουσίασιν 
τού αύτοΰ «θέματος» διακρίνεται σαφώς 
ή προσωπικότης έκάστου καί είδικώτερον 
ό βαθμός τής ύπομονής του, τής άγχινοίας 
του καί τής συνέπειας του προς τήν εθε
λοντικήν του ταύτην άποστολήν.

Οί συλλέκται αύτού τού είδους είναι 
έκλεκτικοί, φυσικώ τώ λόγω καί ή δίψα 
των δέν σβήνει ποτέ. Ή  άξια επαίνου 
έφεσίς των θά έκδηλούται έφ* όρου ζωής 
διά τής άναζητήσεως καταλλήλων ((τεμα
χίων» τά όποια παραπλεύρως τών λοιπών 
πρόκειται νά διδάξουν, νά κηρύξουν καί 
νά μετάσχουν θεσπεσίων συναυλιών διά 
τούς έχοντας βεβαίως ώτα «φιλοτελικώς» 
άκούειν. . .

‘Ωρισμένοι, συλλέγουν γραμματόσημα 
κατόπιν παρακινήσεως. Εισέρχονται εις 
τούς χώρους τού Φιλοτελισμού χωρίς ϊδια 
κίνητρα καί παραμένουν εκεί έξ άδρανείας. 
’Ενίοτε εγκαταλείπουν τήν συλλεκτικήν 
των δραστηριότητα άμα τή έξασθενήσει 
τής σχετικής έξωθεν προερχομένης έπιρ- 
ροής, πολλοί όμως τήν συνεχίζουν άνευ 
διακοπής, λόγω τής σύν τώ χρόνω άφυ- 
πνίσεως τού προσωπικού των ενδιαφέρον
τος, δι’ δ,τι σχετίζεται μέ τον φιλοτελι
σμόν.

Μεταξύ τών συλλεκτών γραμματο
σήμων δέν λείπουν καί οί έπιδιώκοντες κα- 
θαρώς οικονομικά ώφέλη έκ τής τοιαύ
της ένασχολήσεώς των. ’Από πολλών ε
τών, άρκετοί κεφαλαιούχοι έπεσήμαναν ό
τι τό γραμματόσημον αποτελεί κατάλλη
λον δι* έπενδύσεις άξίαν, ώς όλιγώτερον 
ύποκειμένην εις διακυμάνσεις τών πολυ
τίμων εν γένει μετάλλων.

Οί άσκούντες έμπορίαν γραμματοσή
μων είναι καί αύτοί, συλλέκται των διά 
καθαρώς επαγγελματικούς σκοπούς καί 
δημιουργούν ((στοκ» ύψους άναλόγου μέ 
τό εν συναρτήσει πολλών παραγόντων προ-
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βλεπόμενον ((εμπορικόν μέλλον» έκάστης 
έκδιδομένης ((σειράς».

Έ νιοι των έμπορων γραμματοσήμων, 
έκ της συνεχούς «τριβής» των μέ ταϋτα, 
καί έφ’ όσον βεβαίως έχουν σχετικά φυ
σικά καί επίκτητα προσόντα, εξελίσσον
ται σύν τω χρόνω εις ειδικούς εμπειρο
γνώμονας άποφαινόμενοι έγκύρως δι’ 
δ,τι σχετίζεται μέ ύπό διαπραγμάτευσιν 
«τεμάχια» παλαιών έκδόσεων, μεγάλης 
συνήθως αξίας.

Πλήν των έμπορων, μεγάλας ποσό
τητας έκ των έκάστοτε τιθεμένων εις κυ
κλοφορίαν γραμματοσήμων άγοράζουν καί 
πολλοί των συλλεκτών ύπό τήν έννοιαν 
της άποταμιεύσεως χρημάτων, έναντι μη 
βεβαίως καθωρισμένου αλλά κατά κα
νόνα ικανοποιητικού έπιτοκίου, συνιστω- 
μένου έκ τών ύπερτιμήσεων διαφόρων 
«σειρών», μετά παρέλευσιν ολίγων έτών.

Πάντως, άσχέτως τοϋ βαθμού ίκανο- 
ποιήσεως τών άποβλεπόντων εις κέρδη 
συλλεκτών άξιολόγων ποσοτήτων γραμ
ματοσήμων, ούτοι αισθάνονται άσφα- 
λεϊς, πληροφορούμενοι δτι πολλοί φιλο- 
τελισταί ήδυνήθησαν νά έπιζήσουν έν μέ
σω χαλεπών ήμερών μόνον καί μόνον διότι 
περιέσωσαν τά γραμματόσημά των, καθ’ 
δν χρόνον είχον έξανεμισθή πάντα τά λοι
πά περιουσιακά των στοιχεία.

Εις τό προσκήνιον τοϋ φιλοτελισμού 
έμφανίζονται κατά καιρούς καί πρόσωπα 
κατέχοντα ήγεμονικάς ή οπωσδήποτε έξε- 
χούσας θέσεις.

Ό  Αύτοκράτωρ τής Αύστρίας, ό Πά
πας Πϊος ό 9ος, Βασιλείς, Εύγενεϊς, πολ
λοί έπιφανεϊς έπιστήμονες καί πολιτικοί 
συγκαταλέγονται μεταξύ τών πρώτων 
συλλεκτών γραμματοσήμων, άλλά καί έπί 
τών ήμερών μας ή συνήθεια αΰτη είναι 
εύρύτατα έξηπλωμένη μεταξύ πλείστων 
διασημοτήτων, άσχέτως τομέως έφ’ ού 
έκδηλοϋται ή κυρία έκάστου άπασχόλη- 
σις.

Δεν σημαίνει κατ’ άνάγκην πρόθεσιν 
άποθησαυρισμού ή συλλεκτική αύτών δρα- 
στηριότης. Μάλλον, αιτία τής εισόδου τών 
υψηλών αύτών προσώπων εις τον στίβον 
τοϋ φιλοτελισμού, είναι μία έκφρασις 
«άρχοντικής» ψυχολογίας, ύπό τό κράτος 
τής όποιας αναζητούν HOBBY έκφυγής 
άπό τά μεστά εύθυνών προβλήματα τά 
όποια συνεπάγεται ή ίδιότης των. HOBBY 
μάλιστα, ίκανοποιοΰντα τήν κοινωνικό- 
τητά των, τήν φιλοκαλίαν των καί τήν 
καλλιέργειάν των γενικώς.

Εύσταθής φρονώ θά ήτο ή άποψις, καθ’ 
ήν ή έπίδοσις τών έπιφανών προσωπικο
τήτων εις τήν συλλογήν γραμματοσήμων 
οφείλεται καί εις ένα πρόσθετον λόγον:

Διά τών φιλοτελικών έπιτευγμάτων παρέ
χεται πάντοτε έδαφος ίκανοποιήσεως τής 
φιλοδοξίας τών πονησάντων, ίδιότητος 
φυσικώ τώ λόγω συνυφασμένης μέ ύψηλάς 
έν γένει θέσεις.

Τό στοιχεΐον τής εύγενοΰς φιλοδοξίας 
κινεί ώρισμένον άριθμόν συλλεκτών, οί 
όποιοι, συνδεδεμένοι άρρήκτως μέ τά 
γραμματόσημα, άφιερώνουν μέγα μέρος 
τού βίου των εις τήν προσπάθειαν διαμορ- 
φώσεως λίαν σημαντικών φιλοτελικών έρ
γων, έν τη προσδοκία έπιβραβεύσεώς των 
εις παγκόσμια, εί δυνατόν έπίπεδα.

Οί ήρωες αύτοί τών φιλοτελικών πε
δίων καί χρόνον άρκετόν κατορθώνουν 
νά εΰρουν καί χρήματα πολλά διαθέτουν, 
μέ μοναδικόν σκοπόν νά καταστούν ικανοί 
νά συναγωνισθοΰν άλλους, ύπό τής αύτής 
έπιδιώξεως θερμαινομένους δημιουργούς.

Εις τό σημεΐον τούτο, θά ήτο παρά- 
λειψις ή μή αναφορά εις τό γεγονός δτι 
άρκετοί "Ελληνες συλλέκται γραμματο
σήμων καί παρεμφερών φιλοτελικοϋ έν- 
διαφέροντος αξιών, έτυχον κατά καιρούς 
τών πλέον σημαντικών διακρίσεων εις δια
φόρους, εύρείας άκτινοβολίας καί διεθνείς 
άκόμη φιλοτελικάς έκθέσεις.

ΕΙΔΙΚΑΙ «ΜΟΡΦΑΙ» 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΞ ΑΛΛΟΥ, εις 
μικροτέραν κλίμακα, οί συλλέγοντες γραμ
ματόσημα διά νά τά χρησιμοποιήσουν ώς 
στοιχεία ειδικών μελετών. Είναι οί άπο- 
καλούμενοι «γραμματοσημολόγοι», οί ό
ποιοι, εις διάφορον έκαστος βαθμόν έπι- 
τυγχάνουν νά έπισημάνουν, νά συγκρίνουν 
καί νά καταγράψουν σχολαστικώς παν δ,τι 
σχετίζεται μέ τάς διαφόρους εκδόσεις 
γραμματοσήμων άλλά καί τά λοιπά φιλο- 
τελικά «παράγωγα» ώς λόγου χάριν αί 
ταχυδρομικαί σφραγίδες. Μέ ύπομονήν 
καί έπιστημονικήν συνήθως μεθοδολογίαν, 
οί μελετηταί αύτοί έρευνοΰν τήν τεχνικήν 
τών απεικονίσεων τών γραμματοσήμων, 
τήν ποιότητα τού χάρτου των, τάς λεπτο
μέρειας τής όδοντώσεώς των, τάς έμφανι- 
ζομένας τυχόν παραλλαγάς τής αυτής 
αξίας καί βεβαίως τά διάφορα «σφάλματα» 
τά όποια συνηντώντο συνήθως εις τάς πα- 
λαιοτέρας έκδόσεις.

Ωραιότατη σειρά έλληνικών γραμματοσήμων έκδοθεΐσα πρόσφατός, μέ έθνικάς 
ενδυμασίας άπό διάφορα μέρη τής Ελλάδος.
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Άνπ.κείμενον ακόμη της ίδικής των 
ώς είπωμεν άρμοδιότητος, αποτελούν 
καί αί περιπτώσεις των πλαστών γραμ
ματοσήμων ώς καί αί μέθοδοι των σχε
τικών εξακριβώσεων.

Χαρακτηριστική περίπτωσις γραμμα- 
ματοσημολογικής εργασίας είναι ή συγ
γραφή ολοκλήρων τόμων μέ άπόψεις έπί 
κλασσικών Ελληνικών Γραμματοσήμων 
καί συγκεκριμένως τών περιφήμων άνά 
τήν ύφήλιον μεγάλων κεφαλών Έρμου.

Θά πρέπει νά προστεθή επίσης οτι με
ταξύ τών συλλεκτών γραμματοσήμων, 
συγκαταλέγονται καί «νομικά» πρόσωπα 
ώς επίσημοι κυβερνητικαί άρχαί καί διά
φοροι ήμικρατικοί οργανισμοί, μέ σκοπόν, 
κατά κανόνα, τήν συγκρότησιν ειδικών 
μουσείων, έν τή εκτιμήσει τής πολλαπλής 
άξίας τοϋ γραμματοσήμου καί ώς «ντου- 
κουμέντου».

Σκόπιμος 0ά ήτο ή έπιτροχάδην έ'στω 
περιγραφή τής συλλεκτικής δραστηριό- 
τητος ελάχιστων «κολοσσών». Πρόκειται 
διά λίαν εύπορα πρόσωπα τά όποια, τε- 
θέντα εις φιλοτελικήν τροχιάν, κατηυθύν- 
θησαν προς στόχους τόσον μεμακρυσμέ- 
νους ώστε νά προκαλοϋν δέος.

Κύριον χαρακτηριστικόν των, έν τή 
άναζητήσει γραμματοσήμων, τό πάθος, 
έξικνούμενον μέχρι τών ορίων τής μανίας. 
Τοιαϋται μορφαί ίσως νά μή συναντώνται 
πλέον.

'Ο Φίλιππος ντε Φεράρι (’Ιταλικής 
καταγωγής, λαβών άργότερον Αύστρια- 
κήν υπηκοότητα) έκληρονόμησε τερα- 
στίαν περιουσίαν καί έρρίφθη μέ ορμήν 
εις τήν συγκέντρωσιν μεγάλου άριθμοϋ 
γραμματοσήμων, άγοράσας σύν τοϊς άλ- 
λοις τάς παγκοσμίως όνομαστάς συλλογάς 
τών Ντανιέλ Κοϋπερ καί Βαρώνου Ρό- 
τσιλδ.

Έταξίδευσεν, λέγουν, συνεχώς, εις 
πυρετώδη άναζήτησιν νέων ποσοτήτων 
γραμματοσήμων, προς διαρκή τροφοδό- 
τησιν τής τεράστιας συλλογής του, άπα- 
σχολών διά τήν ταξινόμησίν της πλήθος 
ειδημόνων.

Διαφανής ήτο ό σκοπός του: Νά άπο- 
κτήση όλα τά γραμματόσημα τοϋ Κόσμου 
άλλ’ έν τέλει ήγνόησε ότι, ούτε τό μέγεθος 
τής περιουσίας του ούτε ή διάρκεια τοϋ 
βίου του, ήδύναντο νά έπαρκέσουν διά 
νά έπιτύχη τού ύπερφιάλου σκοπού του.

Ή  συλλογή τοϋ Φεράρι, έπωλήθη τό 
έτος 1920 καί τό σύνολον τών σχετικών 
εισπράξεων άνήλθεν εις είκοσι οκτώ έκα- 
τομμύρια γαλλικά φράγκα.

’Άλλη έξέχουσα μορφή τού διεθνούς 
φιλοτελισμού ήτο ό ’Αμερικανός βιομή- 
χανος ’Αρθούρος Χίντ, ό όποιος καί ήγό- 
ρασε τά πλέον σημαντικά τεμάχια τής συλ
λογής τού Φεράρι.

Κατ’ άρχάς ό Χίντ έκινήθη μέ επιχει
ρησιακά κίνητρα καί άπέκτησε συλλογάς 
μεγάλης άξίας, σύν τή παρόδω όμως τοϋ 
χρόνου κατεκτήθη άπό. . . τάς κατακτή
σεις του καί κατόπιν έμβριθοΰς μελέτης 
των άνεδείχθη εις διαπρεπή γραμματοση
μολόγον.

’Αντίπαλος τού Χίντ εις τον άγώνα 
άποκτήσεως τών πλέον ένδιαφερουσών 
συλλογών, άνεδείχθη ό έπίσης ’Αμερικα
νός, Συνταγματάρχης Έντουαρντ Ρόουλ- 
λαντ Ρόμπινσον Γκρήν, ό όποιος δαπανών 
τεράστια χρηματικά ποσά κατεγίνετο εις 
διαρκές κυνήγιον γραμματοσήμων, έπι-

Τ Α Σ Ο Υ  Μ Ι Χ Α Λ Α Κ Ε Α

« Λ Υ Ρ Ι Κ Η  Π Ο Ι Η Σ Η »

Ό  Τάσος Μιχαλακέας είναι ποιητής τών υψηλών τόνων.
Ό  συγγραφέας τών «Προμηθέας ’Ελεύθερος» καί «Διγενής ’Ακρίτας», 

πού τόσο έπαινέθηκαν άπό τήν ντόπια καί ξένη κριτική, μας προσφέρει μέ 
τό νέο βιβλίο του μιά γνήσια καί ανόθευτη ποιητική τροφή, πού τόσο πολύ 
έχει ανάγκη ό αναγνώστης τής πεζής έποχής μας.

Ό  ποιητής άκολουθεΐ τήν παραδοσιακή μορφή του στίχου, πού φέρει 
όμως τή δική του, προσωπική σφραγίδα.

Στίχοι δυνατοί, φτερωτοί, ύποβλητικοί, πλημμυρισμένοι άπό γνήσιο 
λυρισμό, μεστοί άπό ένα βαθύ αίσθημα, πού θέλγουν καί συγκινοϋν.

Μιά ποιητική φωνή μέ συναίσθηση εύθύνης. Μιά ζεστή, μεστή, σωστή 
ποίηση, πού είναι κυρίως γέννημα τών βιωμάτων του.

Έκδοση «Ρυθμός καί Λόγος», σελ. 170, Άθήναι.

•

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι Α Σ  Κ Α Λ Ο Υ

« Λ Υ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ »

Ή  ποιήτρια άκολουθεΐ τήν παραδοσιακή μορφή τοϋ στίχου.
Τις έμπνεύσεις της αντλεί άμεσα άπό τή ζωή καί μπορεί νά κάμη ποίηση 

τις άπλές καθημερινές καταστάσεις: «Μιά έπιστροφή», «Μιά λέξη», «Ένα 
μπουκέτο τριαντάφυλλα», άλλά καί τόν «Ηέφρενο πόθο», τή «Μάνα στον 
πόλεμο», τήν «Πρώτη άνοιξη» κ.λ.π.

Στίχοι μεστοί, μελωδικοί, συμπυκνωμένοι, πλημμυρισμένοι άπό νοσταλ
γία καί άγάπη γιά τόν άνθρωπο.

Στοχασμοί άγνοί, δοσμένοι μέ αύθορμητισμό καί ειλικρίνεια.
Εκδόσεις Ο.Δ.Ε.Β., Βερανζέρου 26α, σελ. 80, Άθήναι.

Τ Α Κ Η  Μ Π  Ο Υ Γ I Ο Υ Κ Ο Υ  — Φ Ε Ν Ε A Τ Η

«Η ΦΕΝΕΟΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ»

Μιά ενδιαφέρουσα πραγματεία γιά τήν ιστορική διαδρομή τής Φενεοϋ, 
πού στους ’Αρχαίους χρόνους ήταν μιά άξιόλογη καί εύημεροϋσα πολιτεία.

Πλούσια έλληνική καί ξένη βιβλιογραφία τεκμηριώνει τό έργο καί τό 
άρτιώνουν κατάλογοι ονομάτων, σκαρίφημα τής περιοχής Φενεοϋ κ. ά.

Ό  συγγραφέας δέν άρκέστηκε μόνο στήν μελέτη τών γνωστών στοι
χείων, άλλά κατώρθωσε νά άποκομίση άπό τή δική του «περιπλάνηση» στά 
χωριά τής Φενεοϋ καί νέα στοιχεία, γιά νά μάς δώση, μέ τό γλαφυρό του 
ύφος, μιά «πλήρη εικόνα τής Φενεάτικης γής».

"Εκδοση «Γρ. Παρισιάνου—Καλλιγά 27, σελ. 190, Άθήναι.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ  Κ Ο Τ Ζ I A — Β Υ Ζ Α Ν Τ I  Ο Υ

«ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ ΚΓ ΑΓΚΑΘΙΑ»

Συλλογή άπό ποιήματα, γραμμένα μέ στοχασμό καί εύαισθησία.
Ή  ποιήτρια είναι άφοσιωμένη στήν παραδοσιακή μορφή τοϋ στίχου.
Ή  ποίησή της είναι καρπός τής διεισδυτικής της πνευματικής άντίληψης 

καί τής έμπειρίας της άπ’ τή ζωή.
Συγκινεΐται άπό τήν «Ασημένια νύχτα», τό «Πρώτο φιλί», τό «Σπίτι 

μου», «Τό ψιθύρισμα», τή «Δελφική ιδέα» κ. ά. Καί τή συγκίνησή της αύτή 
μετουσιώνει σέ στίχους μεστούς, μελωδικούς, τρυφερούς, πού μιλοϋν νο- 
σταλγικά στά κατάβαθα τής ψυχής καί μάς συγκινοϋν κι’ έμάς καί μάς θέλ
γουν.

Τό όμορφο έξώφυλλο έχει φιλοτεχνήσει ό Λευτέρης Καρυστιναΐος.
Έκδοση «Ν. Μάγγου καί Υίοϋ», Ακαδημίας 17, σελ. 55, Άθήναι.

Σ υ ν έ χ ε ι α
εις τήν έπομένην σελίδα Ο Β ι β λ ι ό φ ι λ ο ς
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βαίνων πάντοτε αυτοκινήτου διότι, ώς 
άναφέρει ή βιογραφία του, έζύγιζε εκατόν 
τριάκοντα κιλά καί δέν ήδύνατο νά βα- 
δίζη. Διά την ταξινόμησιν καί έκτίμησιν 
της συλλογής τοϋ Γκρήν, ή όποια έπωλήθη 
τό 1940, άπητήθη τριετής άπασχόλησις 
δεκάδων έμπειρογνωμόνων.

Ά λλ’ οΐ πλέον χαρακτηριστικοί «τό
ποι» τοϋ φιλοτελικοϋ πανθέου, είναι οΐ 
άληθώς γοητευμένοι άπό τά γραμματό
σημα. ΑύτοΙ τά συλλέγουν διότι είναι κυ- 
ριολεκτικώς αιχμάλωτοί των.

'Ο διαφορισμός των διαστάσεων, τοϋ 
σχήματος καί της τεχνοτροπίας των τούς 
εξάπτει τό ένδιαφέρον. Ή  ποικιλία των 
παραστάσεών των, τούς άπορροφεϊ. . . Ή  
«φλυαρία» των νοημάτων των, τούς κα
θηλώνει! Ή  πολυχρωμία των τούς σαγη
νεύει ! ! Ή  άπεραντωσύνη των τούς έκστα- 
σιάζει!!!

Οΐ συλλέκται αύτής της κατηγορίας 
άγαποϋν τά γραμματόσημα χωρίς νά 
άναλογίζωνται ποτέ τήν ύφήν άνταλλα- 
γμάτων. Μέ τρυφερότητα έγγίζουν τά τε
μάχια της συλλογής των.

’Εάν άποκτήσουν κάτι τό όποιον τούς 
ελλειπε, τοϋ επιδαψιλεύουν ιδιαιτέρας 
περιποιήσεις. ’Εάν τυχόν άπολέσουν ένα 
γραμματόσημον, θλίβονται άσχέτως τής 
αξίας του, όταν δέ τό έπανεύρουν ή χαρά 
των είναι απερίγραπτος.

Όσονδήποτε καί εάν είναι άπησχο- 
λημένοι έπαγγελματικώς, οίαδήποτε καί 
έάν είναι τά οικογενειακά των προβλή
ματα, οι λάτρεις αύτοί των γραμματοσή
μων εύρίσκουν εύκαιρίας νά έντρυφήσουν 
εις τάς συλλογάς των, αί όποϊαι άποτε- 
λοϋν δι’ αυτούς πηγήν άφάτου άγαλλιά- 
σεως, εις βαθμόν μάλιστα γεννώντα την 
εύλογον άντίδρασιν θιγομένων διά παρα- 
μέλησιν οικείων προσώπων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕ
ΛΙΣΜΟΥ

ΠΩ Σ ΝΑ Ε Ξ Η ΓΗ Θ Η  ή τόσον θερμή 
φιλία άνθρώπων προς τά γραμματόσημα;

Κατά πάσαν πιθανότητα θά κριθή ώς 
τολμηρά ή άποψις, καθ’ ήν καί ό καθαρώς 
ταχυδρομικός ρόλος τοϋ γραμματοσήμου 
άναβιβάζει τοϋτο εις τήν κλίμακα τής 
έκτιμήσεως μερίδος των συλλεκτών του, 
άλλ’ άς έπιτραπή ή διατύπωσις ταύτης: 

Τά γραμματόσημα, κινοϋν τό άνθρώ- 
πινον ταχυδρομεϊον εις όλα τά μήκη καί 
τά πλάτη τής 'Υδρογείου καί τό Ταχυ- 
δρομεϊον άντιπροσωπεύει παν ότι ένδια- 
φέρει καί δονεί τούς άνθρώπους.

Αί έπιστολαί άλλά καί τά λοιπά άντι- 
κείμενα άλληλογραφίας περιέχουν άπτά 
στοιχεία των πλέον διαφορετικών άνθρω- 
πίνων έκδηλώσεων καί είναι τά γραμμα
τόσημα οί οδηγοί των μέχρι τοϋ κατω
φλιού τοϋ οίκου μας. Οί κομισταί τών 
άγγελμάτων τής χαράς καί τής οδύνης, 
τών μηνυμάτων τά όποια μάς πληρούν 
άνακουφίσεως ή προκαλοϋν τήν οργήν 
μας, μυρίων φωνών πάσης προελεύσεως 
καί πάσης χροιάς, αί όποϊαι κρούουν καθη
μερινώς τάς χορδάς τής ύπάρξεώς μας.

Κατόπιν τούτων είναι νομίζω δυνατή 
ή κατανόησις τής γνώμης, καθ’ ήν, τά 
γραμματόσημα καθίστανται συμπαθή εις 
τό ύποσυνείδητον τών εύαισθήτου ιδιο
συγκρασίας ατόμων, όχι μόνον διά τοϋ 
πλούτου τής έμφανίσεώς των άλλά καί 
διότι είναι φορείς τών πλήρως συνυφα- 
σμένων μέ τόν ανθρώπινον βίον στοιχείων 
επικοινωνίας.

εις ,ιάσαν εύκαιρίαν, τά άποκτήματά των. 
Ό  έ'παινος τών συλλογών των άπό ειδι
κούς καί μή συνιστά έναυσμα διά νέας 
επιδόσεις των. Άντιθέτως, άλλοι συλ- 
λεκται, καίτοι καταγίνονται εις άξιόλογα 
φιλοτελικά έργα άποφεύγουν τήν παρου- 
σίασιν, είτε έκ μετριοφροσύνης είτε έξ 
ετέρων, καθαρώς προσωπικών, λόγων.

Ίπάρχουν συλλέκται γραμματοσήμων 
κυριολεκτικούς «μονήρεις» ένώ οί περισ
σότεροι τών φιλοτελιστών είναι κοινω
νικοί. Μετέχουν φιλοτελικών σωματείων, 
συχνάζουν εις τάς φιλοτελικάς λέσχας. 
Συζητούν διά ζητήματά των καί παρα
κολουθούν πάσαν σχετικήν κίνησιν.

’Ολίγοι έκ τών προηγουμένης έμπει- 
ριας συλλεκτών γραμματοσήμων είναι 
άπό χαρακτήρος φειδωλοί εις τήν μετά- 
δοσιν τών γνώσεών των προς τούς αρχα
ρίους, ένώ οί περισσότεροι μέ προθυμίαν 
καί ύπομονήν είναι διατεθειμένοι νά 
«μυήσουν» τούς άλλους εις τάς λεπτομέ
ρειας τής συλλεκτικής τακτικής καί έν 
γένει τής φιλοτελικής δεοντολογίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙ Α
Π Ρ Ο Γ Η ΗΜΕΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟ- 
ΡΙΣΜΟΙ

ΘΑ ΗΤΟ ΣΦΑΛΜΑ νά έκληφθοϋν 
αί διάφοροι κατηγορίαι τών συλλέκτων 
γραμματοσήμων ώς ύφιστάμεναι πάντοτε 
άμιγώς. Εις τάς πλείστας μάλλον τών 
περιπτώσεων, τά άπασχολούμενα μέ τόν 
φιλοτελισμόν άτομα έμφανίζουν χαρακτη
ριστικά τοποθετοΰντα ταΰτα εις δύο 
συγχρόνως καί ένίοτε εις τρεις «ομάδας».

Ες άλλου, οί συλλέκται γραμματοσή
μων, άνεξαρτήτως τής προσωπικής ρο
πής έκαστου καί τής μορφής τήν όποιαν 
δίδει εις την δημιουργίαν του, διαφέρουν 
καί κατά μερικά έτερα χαρακτηριστικά: 
Ωρισμενοι, συνηθίζουν νά επιδεικνύουν,

Φάκελλος πρώτης ήμέρας κυκλοφορίας 
έκδοθείς τό 1971 έπ’ ευκαιρία τών 150 
ετών τής Ελληνικής Έπαναστάσεως 
τοΰ 1821.
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Μερικοί φιλοτελισταί διακρίνονται διά 
τήν κατά έντελώς προσωπικήν άντίληψιν, 
έξειδίκευσιν των συλλογών των, είτε 
έν τή επιδιώξει πρωτοτυπίας είτε προς 
ικανοποίησιν ώρισμένων ιδιαιτέρων προ
τιμήσεων.

Ώ ς τοιαϋται συλλογαί δύνανται έπί 
παραδείγματι νά λογισθοϋν αί καλούμεναι 
«σκοπιμότητος» περιλαμβάνουσαι γραμ
ματόσημα της αυτής ούτως εϊπεϊν «άπο- 
στολής» ώς είναι τά τοιαϋτα τής «κοινω
νικής προνοίας» ή τά προβάλλοντα άπο- 
κλειστικώς έθνικάς διεκδικήσεις κ.λ.π.

Έτέρα μορφή έξειδικευμένης συλλογής 
είναι ή άπαρτιζομένη έκ γραμματοσήμων 
παραχθέντων διά τής αυτής τυπογραφικής 
μεθόδου ώς λόγου χάριν τής χαλκογρα
φίας.

’Αρκετοί συλλέκται, έπιδεικνύουν ενδια
φέρον καί δι’ ώρισμένας παρεμφερείς 
μέ τό γραμματόσημον μορφάς φιλοτελικών 
άξιων, αί κυριώτεραι δέ τούτων είναι:

Οί φάκελλοι πρώτης ήμέρας κυκλοφο
ρίας έκάστης σειράς γραμματοσήμων, 
φερομένης επ’ αύτών καί έσφραγισμένης 
με αναμνηστικόν χρονολογικόν σήμαντρου 
ύπό τήν ήμερομηνίαν τής έκδόσεώς των.

Τά αποτυπώματα των άναμνηστικών 
ταχυδρομικών σφραγίδων, αί. όποϊαι χρη
σιμοποιούνται εκτάκτως κατά έορτασμούς, 
Συνέδρια, «Πρώτας Πτήσεις» κ.λ.π.

Αί κάρται «Μάξιμα», δηλαδή εικονο
γραφημένα δελτάρια φέροντα γραμματό
σημα τής αύτής παραστάσεως εσφραγι- 
σμένα ύπό τού ταχυδρομείου τού έχοντος 
σχέσιν μέ τήν παράστασιν ταύτην τόπου.

Συναντώνται φιλοτελισταί συλλέγοντες 
γραμματόσημα αδιακρίτως χώρας Ικδό- 
σεώς των, έφ’ όσον όμως ούτοι δεν κρατούν 
πυξίδα προς έξασφάλισιν πλεύσεως προς 
ειδικούς στόχους, πελαγοδρομούν καί 
ώς έπί τό πλεϊστον, ναυαγούν άδόξως.

Οί περισσότεροι, εις τήν Χώραν μας 
τούλάχιστον, μόνον πάτρια γραμμ,ατόσημα 
φιλοξενούν εις τάς συλλογάς των. Πρόκει
ται περί άρχής άνταποκρινομένης εις τήν 
πρακτικήν άντίληψιν τού θέματος: «Τά 
ίδικά μας γραμματόσημα, λέγουν, είναι 
προσιτά. Είναι πλήρως νοητά καί βεβαίως 
συνδεδεμένα μέ τον εθνικόν μας βίον, 
μέ τήν ιδίαν μας τήν ΰπαρξιν».

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Δύναται νομίζω νά ύποστηριχθή, έν 
έπιλόγω, δτι δλοι οι άσχολούμενοι μέ 
τήν συλλογήν γραμματοσήμων, είτε ώς 
θαυμασταί τού άσυλλήπτου εις έκτασιν 
πανοράματος των εικόνων των, καί τού 
άμέτρου πλήθους τών νοημάτων των, 
είτε ώς ψυχροί ύπολογισταί τής χρηματικής 
των άξίας. Οί ειδικοί μελετηταί των. 
Οί άκαταπόνητοι κυνηγοί διακρίσεων. 
Οί «κροΐσοι» μέ τάς άπιστεύτου έκτά- 
σεως συλλογάς των καί οί μικροί μαθηταί 
μέ τά έλάχιστα τεμάχια γραμματοσήμων. 
Οί συσσωρευταί ποσοτήτων καί οί ίχνη- 
λάται σπανιοτήτων. Οί έπιδεικτικοί, οί 
κοινωνικοί οσον καί οί διατακτικοί καί οί 
«κλειστοί», δλοι γενικώς οί συλλέκται 
γραμματοσήμων άπαρτίζουν μ,ίαν έπι- 
βλητικήν στρατιάν (τήν όποιαν θά ήδύνατο 
νά άποκαλέση τις ειρηνικήν έάν δέν εδιδε 
τήν μοναδικήν της έστω μάχην κατά τής 
φθοροποιού «ρουτίνας) τά δέ φιλοτελικά 
των έργα, συνθέτουν άπέραντον, καταπλη
κτικού μεγαλείου, μωσαϊκόν καί κατά 
συνέπειαν, άξίζουν τής πλήρους κατανοή- 
σεως τών άλλων καί τής γενικής έπιδο- 
κιμασίας.

''Va i ' 0

EUROPA CEPT.75

ΕΛΛΑΣ-HELLAS* 7

ΕΛΛΑΣ : Ύπό τοϋ ΕΛΤΑ έξεδόθη νέα ειδική σειρά γραμ
ματοσήμων ύπό τόν τίτλον «EUROPA— CEPT 1975», άπο- 
τελουμένη έκ τριών (3) κλάσεων 4, 7 καί 11 δραχμών, τών 
όποιων ή συνολική άξια άνέρχεται εις 22 δραχμάς.
Τά γραμματόσημα έκυκλοφόρησαν τήν ΙΟην Μαΐου 1975 
καί θά πωλοϋνται μέχρι καί τής 9ης Μαΐου 1976 έκτος έάν 
ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. Τήν ιδίαν ήμέραν έξ άλλου 
έκυκλοφόρησαν εικονογραφημένοι φάκελλοι Α' ήμέρας 
κυκλοφορίας σφραγισμένοι δι’ ειδικής άναμνηστικής σφραγί- 
δος. "Εκαστος φάκελλος έπί του όποιου θά είναι έπικολλημένα 
όλα τά γραμματόσημα τής έν λόγω σειράς θά διατίθεται άντί 
24 δραχμών. Ή  σχεδίασις καί προσαρμογή έγένετο ύπό τών 
καλλιτεχνών Παναγιώτου Γράββαλου καί Βασιλικής Κωνσταν- 
τινέα, άπαρτίζουν δέ ένα θαυμάσιον σύνολον μέ άπεικονίσεις 
έργων τέχνης τοϋ γνωστού λαϊκοϋ ζωγράφου Θεοφίλου. ΑΙ 
δύο πρώται συνθέσεις έχουν ληφθή έκ τοϋ τριπτύχου «Έρω- 
τόκριτος καί Άρετοϋσα» καί ή μία φέρει τόν τίτλον «Γλά
στρα μέ λουλούδια». Ή  τρίτη σύνθεσις τιτλοφορείται «Τό 
κορίτσι μέ τό καπέλλο». Τέλος καί τά τρία γραμματόσημα 
άπεδόθησαν μέ χρωματικήν πιστότητα, παραστατικότητα 
καί άρμονίαν.

ΙΣΡΑΗΛ : 3 πίνακες άπό τό Μουσεΐον τοϋ TEA—ΑΒΙΒ 
θά άπεικονίζουν τά γραμματόσημα πού κυκλοφορούν έντός 
τοϋ μηνός Ιουνίου. Επίσης διά τό Συνέδριον «Γεροντολο
γίας» πού θά γίνη στύ ’Ισραήλ θά κυκλοφορήση ένα γραμμα
τόσημο 1,85 λιρών Ίσρ. «Η ΝΑΖΑΡΕΤ» θά απεικονίζονται 
στό νέο γραμματόσημο τής σειράς Τοπία καί Τοποθεσίαι 
τοϋ ’Ισραήλ καί θά είναι άξίας 1,70 λιρών Ισραήλ.

ΚΑΝΑΔΑΣ : 4 γραμματόσημα άφιερωμένα στους ’Ινδιάνους
πού κατοικούν στό Βορρά έκυκλοφόρησαν τόν ’Απρίλιον.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ : Μία σειρά μέ πίνακες θρησκευτικού περιε
χομένου άπό δύο γραμματόσημα τών 4 καί 5 πέσος, καθώς 
έπίσης καί δύο άλλοι πίνακες Κολομβιανών ζωγράφων 
έκυκλοφόρησαν τόν ’Απρίλιον. Έκυκλοφόρησεν έπίσης ένα 
γραμματόσημο διά τήν προστασίαν τής φύσεως καί έτερον 
διά τήν προστασίαν τοϋ Άμαζωνίου.
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ΑΙΘΙΟΠΙΑ : Ή  Κυβέρνησις έθεσεν εις κυκλοφορίαν 
μία σειρά γραμματοσήμων θρησκευτικού περιεχομένου 
άπεικονίζοντα τήν πορείαν τοϋ Χριστοϋ στόν δρόμον 
τοϋ Γολγοθά.

ΝΗΣΟΙ ΤΗΣ ΜΑΓΧΗΣ : Πρός συμπλήρωσιν τής έν κυ
κλοφορία κοινής σειράς έκυκλοφόρησαν τήν 28ην Μαΐου 
δύο γραμματόσημα τών 5 1]2 καί 7 πενών, τήν αυτήν δέ ήμε
ρομηνίαν έκυκλοφόρησε μία άναμνηστική σειρά διά τό 
ΓΚΡΑΝ—ΠΡΙ τών μοτοσυκλεττιστών, άποτελουμένη άπό 4 
γραμματόσημα.

ΙΑΠΩΝΙΑ : Διά τά 50 χρόνια τοϋ ράντιο Τόκιο έκυκλο
φόρησε ένα γραμματόσημο τών 20 Γιέν. Δύο άλλα γραμματό
σημα άπεικονίζοντα άτμομηχανές έκυκλοφόρησαν τόν ’Απρί
λιο.

ΜΑΛΤΑ : Έκυκλοφόρησε ή πρώτη σειρά τής Δημοκρατίας
άποτελουμένη άπό 4 γραμματόσημα.
Τήν 30ήν Μαΐου έκυκλοφόρησαν 4 γραμματόσημα διά τό 
έτος τής γυναίκας καί θά είναι ή δεύτερη σειρά πού έκδίδει 
ή Δημοκρατία τής Μάλτας.

ΕΘ ΝΙΚ . ΚΙΝΑ: (Φορμόζα). Μία ώραιοτάτη σειρά έκ 4 
γραμματοσήμων μέ απεικονίσεις άρχαίων κινεζικών νομι
σμάτων έκυκλοφόρησε τήν 15ην Μαΐου.

'Ο Φ ι λ ο τ ε λ ι σ τ ή ς
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έκ τήςσελίδος 327

καί τήν φιλοπονία τους. Στους δρό
μους τον Αίγιου άλλα και τά χωριά 
της ύπαιθρον, δεν θά συνάντησης 
ποτέ αργόσχολους. 'Ολόκληρη η 
Επαρχία μοιάζει μέ μιά τεράστια 

δημιουργική κυψέλη, πού άποτε- 
λείται όσιό συστηματικούς γεωργό- 
κτηνοτρόφονς, ειδικευμένους εργά
τες, και δραστήριους επιχειρημα
τίες. Η  συνομιλία μας μέ τον 
κ. Διοικητή θά είχε μεγαλύτερη 
διάρκεια, αν δέν αννέβαινε νά βρεθή 
σέ λίγα λεπτά σε μία σύσκεψη από 
από εκπροσώπους Δημοσίων 'Υπη
ρεσιών και μέλη τής κοινωνίας 
τοϋ Αίγιου, μέ θέμα την αιμοδοσία. 
’Ανάλογη περίπτωσις άνωτέρας βίας 
ήταν καί ή δική μας απόφαση νά 
επισκεφθοΰμε τό ίδιο απόγευμα 
τά Καλάβρυτα. Έ ν τω μεταξύ, ή 
προκαθωρισμένη ώρα άναχωρήσεως 
είχε παραβιασθή, καί ο ΑΙγιώτικος 
ουρανός κατακλνσθή από μιά επί
μονη συννεφιά πού μύριζε βροχή. 
Κατενθυνόμαστε προς τό αυτοκί
νητο μέ τά «σύνεργά» μας υπό 
μάλης. 'Ωστόσο όμως ή αναχώ
ρηση γιά τά Καλάβρυτα άναβάλλε- 
ται γιά ένα ήμίωρο αργότερα. Αιτία: 
'Η  άσκηση τοϋ αναφαίρετου γιά 
κάθε άνθρωπο δικαιώματος τον με
σημεριανού γεύματος. Στο Τουρι
στικό περίπτερο όπου καταλήγομε, 
μάς περιμένει ή πρώτη έκπληξις 
μέ τό σχήμα, τό εξώφυλλο, καί 
τις σελάδες, τοϋ τεύχους Μαΐου 575 
τής---- «Έπιθεωρήσεως Χωροφυ
λακής». Την είδαμε ακουμπισμένη 
σ’ ένα περίοπτο σημείο καί μέ 
λουμένο τό Σταυρόλεξο!.... Περιτ
τόν νά σημειώσωμε ότι μάς συνεκί- 
νησε ή απρόοπτη αυτή σννάντησις. 
Τό ίδιο έχομε νά πούμε καί γιά τό

, ^  πλατεία «ιΙ ηλα Αλώνια» εις τό Αΐγιον, ένας ωραίος νώοος αληθινό καύνηυ,α
για την Ομορφη πολι της Ά /α'ίας.

ευχάριστο περιβάλλον, τήν ευγένεια 
τοϋ κ. Δ ιευθυντοϋ καί τοϋ υπόλοιπου 
προσωπικού, καθώς καί τήν πικάν
τικη γεύση τής κουζίνας__

Π ΡΙΝ άρχίσωμε νά εξιστορούμε 
τα τής επισκέψεώς μας στήν ηρωική 
καί μαρτυρική πόλη των Καλαβρύ
των, έχομε νά συστήσουμε τά εξής: 
Οποιος θελ,ήση νά τήν έπισκεφθή 

—σίγουρα έχουν χάσει μιά θαυμά
σια εκδρομή όσοι τό παραλείπουν 
μέχρι σήμερα—θά πρέπει νά έχη 
μαζί του άφθονο έγχρωμο καί ασπρό
μαυρο Φιλμ γιά τήν φωτογραφική 
μηχανή του καί άνάλωγο χρόνο

στήν διάθεσί του. ’Εάν μάλιστα 
ρυθμίση τήν μετακίνησί του έτσι, 
ώστε νά χρησιμοποιήση στήν μιά 
διαδρομή τον οδοντωτό καί τήν 
άλλη τό αυτοκίνητο, εξασφαλίζει 
δύο αξέχαστες παραστάσεις άσύλ- 
ληπτης φυσικής ομορφιάς. ’Εμείς 
ανηφορίζομε προς τά Καλάβρυτα 
δδικώς, κάτω από ένα βουρκωμένο 
ουρανό. 'Ο ήλιος μάταια προσπαθεί 
να διαπεραση με τις πύρινες ρομφαίες 
του κάτι κουρελιασμένα μελα- 
νόχρωμα σύννεφα πού γλυστράνε 
σαν φαντάσματα κατά τον νοτιά. 
Αυτό όμως δέν μάς εμποδίζει νά 
άπολ.αύσωμε μία ειδυλλιακή δια-

1ό Κεντρον Αμεσου Εηεμβάσεως της '1ττοδ[σεως Χωρ[κής Αίγιου. Χύγ/ρονα 
τεχνικά μέσα διά τήν επικοινωνίαν των περιπολικών αυτοκινήτων.
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στον διαβάτη, δτι εδώ πριν από 32 
χρόνια πέρασε ό Άρμαγεδόον τοϋ 
Ναζισμόν, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο 
στίγμα στην πανανθρώπινη Ιστορία. 
Κατηφορίζομε αμίλητοι προς την 
μαρτυρική πόλη. Τα σημερινά Κα
λάβρυτα προσπαθούν να ξεχάσονν 
τό φοβερό χτύπημα τής Κατοχικής 
θεομηνίας. Πάνω άπό τά χαλάσμα
τα έχει ξεφυτρώσει μια καινούργια 
πόλη. Και ανάμεσα άπό τά όμορφο- 
χτισμένα σπίτια κα'ι τούς πεντακά
θαρους γραφικούς δρόμους,προβάλ
λει ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο 
τής μεγάλης καταστροφής. ’Από 
τό παράθυρο τού Γραφείου του ό 
Διοικητής τοϋ ’Αστυνομικού Τμή
ματος Καλαβρύτων Μοίραρχος κ. 
Δημήτριος Μπιλίσης, μάς δείχνει 
τό παληό ρολόι στο καμπαναριό 
τής εκκλησίας τής Παναγίας, μέ 
τούς δείχτες ακίνητους. Διαβάζομε 
στον δίσκο του: Τρεις παρά είκοσι
πέντε......... Σταμάτησε την ώρα
τής καταστροφής, όταν οι φλόγες 
άγκάλιαζαν τήν εκκλησία και όλα 
τά Καλαβρυτινά σπίτια. ’Από τότε 
καί ώς τά σήμερα, έμεινε άνέγγιχτο 
άπό άνθρώπον χέρι, γιά νά σημα- 
δεύη στήν αιωνιότητα μιά άπό τις 
μελανώτερες στιγμές τής νεώτερης 
'Ιστορίας.

Στήν συνέχεια ό κ. Μοίραρχος 
μάς ενημερώνει γιά τήν περιοχή του. 
Τό Τμήμα, αστυνομεύει μιά εκτε
ταμένη καί εξ ολοκλήρου ορεινή 
περιοχή, πού αριθμεί 10.000 περί
που κατοίκους, διασκορπισμένους 
σ’ ένα Δήμο (Καλαβρύτων) καί 29 
Κοινότητες. Ό  τουρισμός καί ή 
προστασία των Ιστορικών μνημείων 
τής περιοχής άπό τήν άρπακτική 
βουλιμία των άρχαιοκαπ ήλων, ά- 
πορροφοϋν τήν μεγαλύτερη δρα
στηριότητα τοϋ Τμήματος. Καί επει
δή συμβαίνει νά περνούν άπό έδα> 
χιλιάδες τουρίστες πού δεν είναι 
άρχαιοκάπηλ.οι καί έλιάχιστοι άλ,λά 
πάντα επικίνδυνοι γιά προγραμμα
τισμένη ή περιστασιακή «δράση» 
άρχαιοκάπηλοι πού δεν είναι του
ρίστες, οι Χωροφύλακες πρέπει νά 
έχουν στήν παρακολούθησι επιμονή 
’Ιαβέρη, καί στήν παραμικρή τους 
κίνησι συμπεριφορά τέλειου τζέν
τλεμαν. Συνδυασμός οπωσδήποτε δύ
σκολος άλλά όχι άκατόρθωτος γι’ 
αυτούς πού έχουν συνηθίσει νά ζοϋν 
άνάμεσα σ’ ένα σωρό άπό άντίξοες 
συνθήκες καθώς άσκοϋν τό επίμοχθο 
άλλά τόσο ωραίο ’Εθνικό καί κοι
νωνικό λειτούργημά τους. "Ας εί
ναι........  Μιλούσαμε λοιπόν γιά τις
προσπάθειες πού καταβάλλει τό

Ή  κεντρική πλατεία τής ιστορικής άλλά και μαρτυρικής πόλεως τώνΚαλαβούτων

δρ'ομή άνάμεσα άπό πυκνά σύδεν
τρα καί τρεχούμενα κρυστάλλινα 
νερά, πού κατηφορίζουν βιαστικά 
κατά τον κάμπο, σημαδεύοντας τό 
πέρασμά τους μέ άσημόχρωμες νε
ροσυρμές καί μ ικροσκοπικές κοι
λάδες. 'Ο δρόμος σέρνεται πάνω 
άπό πλαγιές καί φαράγγια μέ αλλε
πάλληλες κορδέλλες, χαρίζοντας μιά 
ωραιότατη θέα προς τον Κορινθιακό. 
’Ανεβαίνοντας ψυλότερα στον Χελ- 
μό, τό τοπίο άλλάζει διρη, καθώς 
προβάλλουν δάση άπό περήφανα 
έλιατα, καί ή επιβλητική κοιλάδα 
τοϋ Βουραίκοϋ. Θά έχοψε άνεβή 
σέ υψόμετρο κοντά στά χίλια μέτρα,

όταν βρισκόμαστε μπροστά στήν 
διακλΙάδωση πού οδηγεί στο Μέγα 
Σπήλαιο. Τό ιστορικό Μοναστήρι 
κρέμεται άπό ψηλά στο φρύδι ενός 
θεόρατου βράχου, ριζωμένου σέ μιά 
γυμνή πλαγιά τοϋ Χελμού. Θά τό 
έπισκεφθοϋμε στον γυρισμό μας 
γιά τό Αίγιο. Λίγα χιλιόμετρα 
ακόμη καί άντικρύζομε τά Καλά
βρυτα ακουμπισμένα στά πόδια τής 
Είέλιάς. "Ετσι λένε τούτο τό ριζο
βούνι πού ξεκόβει άπό τά ’Αροάνια. 
’Αριστερά μας υψώνεται δ Γολγοθάς 
τοϋ μαρτυρίου τών άδικοχαμένων 
Καλαβρυτινών. Καί στήν κορυφή 
του ένας τεράστιος σταυρός θυμίζει

'Ο ιστορικός πλάτανος όπου οί Έλληνες οπλαρχηγοί έδωκαν τον ιερόν ορκον 
τον Μάρτιον τοϋ 1821 διά τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος.
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Συνέχεια έκ τής 
προηγούμενης σελίδος

Α .Τ . Καλαβρύτων γιά την τουρι
στική αξιοποίηση και προβολή τοϋ 
τόπου,—εννοείται μέ αστυνομικά μέ
τρα—καθιος καί τήν προστασία του 
άπό ενδεχόμενη δράση άρχαιοκαπή- 
λ.ων. Τ ο τελευταίο μάς φέρνει στήν 
μνήμη μία σοβαρή υπόθεση άρχαιο- 
καπηλείας, πού συνεκλ όνισε τον 
Δεκέμβριο τοϋ ’73 το Πανελλήνιο. 
Πρόκειται για τήν γνωστή λεηλ.α- 
σια τής ιστορικής Μονής των Άγιω ν  
Θεοδώρων Καλαβρύτων, πού έγινε 
ύστερα από άγρια δολ.οφονία τοϋ 
ηγουμένου καί ενός κωφάλαλου υπη
ρέτη. Οι δράστες, συνελ.ήφθησαν 
υστέρα απο μυθιστορηματικές συν
θήκες άπό τήν Χωροφυλακή. Τό 
ερώτημα όμως παραμένει: Πώς
θά απαλλαγή ό τόπος μας άπό τήν 
μάστιγα τής άρχαιοκαπηλείας; Α 
σφαλώς μέ τήν δραστηριοποίηση 
τής Αστυνομίας, καί τήν πρόθυμη 
συμπαράσταση τοϋ κοινοϋ, πού πρέ
πει νά συνειδητοποιήση δτι: Κάθε 
άρχαιολογικός ή ιστορικός χώρος, 
κάθε σχετικό εύρημα, έκτος τοϋ δτι 
προβάλλει τον ’Εθνικό πολατισμό 
μας, παράλληλα είναι ένα σημαντικό 
κεφαλαίο για τήν τουριστική επο
μένους και οικονομική άνάπτνξη 
τής περιοχής δπου ανήκει. ’Ανα
ρωτήθηκε ποτέ κανείς γιατί ή Ά ρ -  
χαιοκαπηλεία στήν 'Ελλάδα έχει 
παντα «έξαγωγικό» καί δχι «εισα
γωγικό» χαρακτήρα; Γιατί τάχα 
εμείς νά ξεπουλάμε κομμάτι—κομ
μάτι τά πολύτιμα πειστήρια τής 
λαμπρής μας καταγωγής; Φυσικά 
τά ερωτήματα αυτά δέν άπευθύνον- 
ται προς τούς κατοίκους τής ’Επαρ
χίας Καλαβρύτων. "Οπως έξ άλλου 
μάς είπε δ Μοίραρχος κ. Μπιλίσης, 
στην συγκεκριμένη περίπτωση άρ- 
χαιοκαπηλείας πού προαναφέραμε,

οι κάτοικοι τής περιοχής έσπενσαν 
μέ συγκινητική προθυμία νά βοη
θήσουν μέ κάθε τρόπο τις προσπά
θειες τής Αστυνομίας. 'Ο Ιδιος 
μάς διαβεβαιώνει επίσης δτι ή 
συμπάθεια τιον κατοίκων προς τήν 
Χωροφυλ.ακή καί ή μεγάλ.η κατα
νόηση πού δείχνουν γιά τό Εθνικό 
και κοινωνικό έργο της, έχει παρα
δοσιακό χαρακτήρα. Α λλά  καί ή 
Χωροφυλ.ακή στέκει κοντά τους 
σέ κάθε περίπτωσι άνάγκης. Σ ’ αυ
τήν καταφεύγουν πάντα γιά τήν 
μεταφορά τοϋ άσθενοϋς ή τραυμα
τία, τον αποκλεισμό τοϋ ξωμάχου 
τοϋ βουνού άνάμεσα στά χιόνια, τό 
άνοιγμα ενός δρόμου δπου έχει δια
κοπή ή συγκοινωνία, καί πολλές 
άλλες περιπτώσεις. Τό μοναδικό 
«Λάντ—Ρόβερ» τοϋ Τμήματος σπεύ 
δει παντού. Καί δταν οι οδικές ή 
καιρικές συνθήκες δέν τοϋ επιτρέ
πουν νά καταλήξη στον προορισμό 
του, οι Χοοροφύλ.ακες θά συνεχίσουν 
πεζή άνάμεσα στά χιόνια, τις βρο
χές, καί τις καταιγίδες. ’Έ τσι λει
τουργεί εδώ ή «’Άμεσος Έπέμβα- 
σις» τής Χωροφυλ.ακής. Χωρίς σπου
δαία μέσα, άλλά πάντα μέ συγκι
νητική προθυμία καί υψηλό πνεύμα 
φιλ.αλ.λ.ηλ.ιας, Τά ίδια περίπου θά 
άκούσωμε λίγα λεπτά άργότερα 
καί άπό ένα εκλεκτό μέλος τής 
Καλ.αβρυτινής κοινωνίας: Τον κ.
Βασ. Μάρκου, Δικηγόρο, Πρόεδρο 
τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου Καλα
βρύτων, καί αιρετό Δημοτικό Σύμ
βουλε. Ξεκινούσαμε γιά ένα σύντομο 
προσκύνημα στούς ιστορικούς χώ
ρους γύρο^ άπό τήν πόλι, δτ αν τον 
συναντήσαμε έξω άπό τό Γραφείο 
του. Λεπτομέρεια: '0  κ. Μάρκου, 
δταν είχε άρχίσει νά μιλά γιά τον 
ένδοξο τόπο τον, καί τήν σημεριήν 
παρουσία σ’ αυτόν τής Χωροφυλα
κής, βλέποντας καί τον κ. Μοίραρχο 
διπλ.α μας, είχε τήν έντύπωσι δτι 
είμαστε έπαγγελματίες ( ! )  δημο
σιογράφοι, απεσταλμένοι κάποιας 
Αθηναϊκής έφημερίδος στήν ’Επαρ
χία. Παράλειψη δική μας πού συ- 
στηθήκαμε μέν, πλήν δμως παρα
λείψαμε άκούσια νά δηλ.ώσωμε τήν 
ιδιότητά μας. Μέχρι νά δοθοϋν οι 
σχετικές εξηγήσεις άπό τήν πλευ
ρά μας, ό κ. Μάρκου μάς είχε ζητή
σει να σημειώσωμε τις «άριστες» 
όπως μονολεκτικά έχαρακτήρισε τις 
σχεσεις Χωροφυλ.ακής Καλ.αβρύτων 
καί κοινοϋ. ’Επίσης καί ώρισμένες 
απόψεις του χρήσιμες όπως είπε 
γιά τήν τουριστική άνάπτνξη τής 
’Επαρχίας Καλ.αβρύτων. Συγκε
κριμένα: ο κ. Μάρκου προτείνει

α) Βελτιωσι τοϋ όδικοϋ δικτύου 
σέ ώρισμένα σημεία τής ’Επαρχίας, 
β) Άποπεράτο)σι τοϋ δρόμου προς 
Άκράτα, καί γ) 'Οδική διέξοδο 
προς τό οροπέδιο τοϋ Χελμού «Ρη- 
γανόκαμπος» ποοκειμένου δ σημε
ρινός άναξιοποίητος τονριστικώς 
χώρος, να έξελαχθή σ’ ένα διεθναιν 
αξιώσεων Κέντρο Χειμερινών σπόρ. 
Μεταφερομε έδιυ τις καλοπροαί
ρετες αυτές απόψεις άπό λόγους 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας, εν 
δψει τοϋ δεδομένου δτι ό κ. Μάρκου 
δταν τις διετύπωνε είχε τήν έντύ- 
πωσι δτι άπευθυνόταν προς τον 
ημερήσιο τύπο. ’Επειδή λοιπόν 
συμβαίνει καί εμείς καί ό τύπος 
νά έχωμε κοινό όπως θά λέγαμε 
παρονομαστή τήν άσκησι ενός σο
βαρού κοινωνικού λειτουργήματος, 
θέλομε νά πιστεύουμε δτι στήν προ
κειμένη περίπτ ωσι, δέν θά καταργη- 
θοϋμε άπό τούς εκπροσώπους του
«επί άντιποιήσει.........( τετάρτης)
εξουσίας.........

ΤΟ ΕΥΛΑΒΙΚΟ Μ ΑΣ προσκύ
νημα στους Ιστορικούς τόπους των 
Καλαβρύτων, άρχίζει άπό τό τρα
γικό θυσιαστήριο τιον θυμάτων τής 
Κ ασιατικής θηριωδίας. Τήν αιμα
τοβαμμένη «Ράχη τοϋ Καπή», δπου 
στις 13 Δεκεμβρίου 1943, γράφτηκε 
ό έπίλ.ογος ενός απαίσιου εγκλήμα
τος. Προσπερνάμε τό Νεκροταφείο 
τής πόλεως καί συνεχίζομε τήν 
άμίλ.ητη πορεία μας κάτω άπό μιά 
βαρειά μελανή συννεφιά πού κρέ
μεται σάν γιγάντιο κρέπι ψηλά 
άπό τον Γολ.γοθά τών αδικοχαμέ
νων Καλαβρυτινών. Σέ λίγα λεπτά 
βρισκόμαστε στον πένθιμο χώρο: 
Στά πόδια ενός έπιβλ.ητικοϋ μνη
μείου άφιερωμένου στήν μνήμη εκεί
νων πού αφανίστηκαν άνανδρα γιά 
νά εξυπηρετηθούν ξενόφερτες ολο
κληρωτικές βλέψεις, καί υπερφίαλα 
κηρύγματα ψευδοπατριοπισμοϋ. Σέ 
μιά άπό τις πλευρές τοϋ τεράστιου 
μνημειακού συμπλέγματος, είναι χα
ραγμένα συμβολικά μερικά άπό τό 
άνθος τής χαμένης Καλ.αβρυτινής 
νεολ.αίας. 01 ηλικίες πού διαβάζομε
δέν ξεπερνούν τά 17 χρόνια.........
Τό ίδιο διαβάζομε έδώ>, εκεί, καί
παραπέρα......... Λίγο ψηλότερα,
σ’ ένα σταυρό πού σημαδεύει απέριτ
το οικογενειακό τάφο, μιά χαρο- 
καμμένη Καλαβρυτινή θρηνεί τά 5 
άδικο σκοτωμένα παιδιά της μέ τού
το τό τετράστιχο:

"Οτι στον κόσμο άγάπησα 
δτι έγόί άνάθρεψα 
Νεκρούς σ’ αυτή τή ράχη 
έθαψα εγώ μονάχη.........
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Δεν είναι αντίγραφο ή παρωδία 
κάποιον χορικού αρχαίας τραγωδίας 
Άγνωστέ μον αναγνώστη. Είναι ξέ
σπασμα σπαραγμού, καί μήνυμα 
παρηγοριάς μαζί για την κάθε Έ λ- 
ληνίδα μητέρα, πού έχασε γιο στον 
πόλεμο.........Σημειώνομε τό παρα
πάνω πένθιμο τετράστιχο στο χαρτί 
πού μουσκεύει καθώς πέφτουν οι 
πρώτες στάλες τής βροχής. Τά 
λιγοστά δέντρα πού σκεπάζουν την 
γή τού μαρτυρίου καί τής οδύνης 
μένουν ασάλευτα καθώς τ’ άσημο- 
χρωμα πλήκτρα τής βροχής, αρχί
ζουν να παίζουν ένα αυτοσχέδιο 
«Ρέκβιεμ» στις υγρές ταφόπετρες...

"Ενα δεύτερο—φευγαλέο αυτή τη 
φορά—προσκύνημα καθώς περνάμε 
έξω άπό το Νεκροταφείο τής πό- 
λεως. ’Εδώ, πλάι από τούς άδικο- 
σκοτωμένους Καλαβρυτινούς, ανα
παύονται 30 νεκροί τού Στρατού 
καί 9 τής Χωροφυλ,ακής. ”Επεσαν 
υπερασπιζόμενοι τά Καλάβρυτα από 
ένοπλη συμ μοριακή έπίθεσι στις 
12 ’Απριλίου 1948. "Οταν ή πόλις 
προσπαθούσε νά άναστηλωθή από

'Η  Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, ενα 
από τά άρχαιότερα καί πλουσιώτερα εις 
ιστορικά κειμήλια Ελληνικά Μοναστήρια.

τά ερείπια. 5Έτσι καινούργιοι τάφοι 
άνοιξαν μονομιάς στην μαρτυρική 
πόλη. Τά μοιρολόγια ξεσηκώθηκαν 
άπο τις χαροκαμμένες Καλαβρυτι
νές για εκείνους πού έμελλε νά 
μείνουν για πάντα εδώ, μακρυά 
άπο τά πατρικά τους χώματα. 
"Οπως μάς πληροφορεί ό κ. Μοί
ραρχος, προς τιμήν τών ηρωικών 
αυτών νεκρών, σύντομα θά άνεγερ- 
θή μνημείο σέ κεντρικό σημείο 
τής πόλεως.

Ά πο  την αιματοβαμμένη ράχη 
τού Καπή περνάμε άντίπερα στο 
ιστορικό Μοναστήρι τής Ά γιας Λαύ
ρας. ’Εδώ πριν άπο 154 χρόνια 
ξεκίνησε μιά Επανάσταση μέ ση
μαία τό παραπέτασμα μιάς εκκλη
σίας, καί εφόδια λίγα καρυοφύλλια, 
καί πίστη ακατάλυτη στον άγώνα 
«γιά τού Χριστού την πίστι την 
Ά για , καί τής πατρίδος την έλευ-
θερία........ » Περπατάμε μέσα στο
άπόβροχο ανάμεσα άπο ένα Βιβλικό 
τοπίο, πού πνίγεται μέσα στο χλω
μό φώς τού δειλινού. Αφού προσκυ- 
νήσωμε στην μικρή έκκλ^ησούλ.α 
τών Είσοδίων τής Θεοτόκου όπου 
υψώθηκε τό ιερό λάβαρο, άνηφορί- 
ζομε γιά τον περίβολο τού Μονα
στηριού. Νά καί ό Πλάτανος πού 
παραστάθηκε μάρτυρας στο μεγάλο 
χαροκόπι τών παλληκαριών άμέσως 
μετά τον όρκο τους. Στην είσοδο 
μάς περιμένει ένας σεβάσμιος 
μοναχός πού μάς οδηγεί στήν αί
θουσα τών κειμηλίων. ’Εδώ είναι 
συγκεντρωμένο ένα σημαντικό κομ
μάτι άπο τήν άνεκτίμητη Θρησκευ
τική καί ’Εθνική κληρονομιά μας: 
Χειρόγραφα Ευαγγέλια σέ περγαμη
νές, τού 14ου αιώνα. Πατριαρχικά 
σιγίλλια. Τά Άμφια πού φορούσε 
ό Παλαιών Πατρών Γερμανός όταν 
έλειτούργησε τήν ημέρα τού ξεση
κωμού. Τό ιερό λάβαρο τής Έπα- 
ναστάσεως κεντημένο άπο μιά 'Ελ- 
ληνοπούλα τής Σμύρνης. "Ενα Ευ
αγγέλιο δεμένο άπο χρυσό καί σμάλ
το, δώρο προς τό Μοναστήρι ατά 
1791 άπο τήν Μεγάλη Αικατερίνη 
τής Ρωσίας. Τά όπλα τών Πετμε- 
ζαίων, και Άλλα κειμήλια. Α φ ή 
νομε εκστατικοί τήν ’Εθνική αυτή 
Κιβωτό καί άνηφορίζομε. Προορι
σμός μας: Τό «Μνημεϊον τού ’Έ 
θνους» πού ορθώνεται σ’ ένα ψή
λωμα καί δεσπόζει σ’ ολόκληρη 
τήν περιοχή. Στήθηκε εδώ γιά νά 
έκφράζη στήν αιωνιότητα τήν ευγνω

μοσύνη τού ’’Εθνους προς τούς πο
λέμαρχους τού ’21. Ά πο  ένα πλά
τωμα τού μνημείου έχομε μιά πα
νοραμική θέα. 'Ολόγυρα προβάλ
λουν περήφανες κορφές στεφανω
μένες άπό σύννεφα μενεξελιά, ενώ 
χαμηλά ό κάμπος τού Βουραϊκού 
άχολογάει άπό τά κουδουνίσματα 
τών κοπαδιών πού βόσκουν πάνω 
στο καταπράσινο χαλί του. Κατη
φορίζομε προς τά Καλάβρυτα. Μετά 
άπό ένα σύντομο σταθμό ξεκινάμε 
γιά τό Μέγα Σπήλαιο. Σέ λίγη ώρα 
βρισκόμαστε μπροστά στο ιστο
ρικό Μοναστήρι πού φωλιάζει στο 
κοίλωμα ενός βράχου. 'Η παράδοση 
Αναφέρει ότι δύο Θεσσαλονικείς 
μοναχοί, ό Συμεών καί ό Θεόδωρος, 
οδηγημένοι άπό αλλεπάλληλα όνειρα, 
βρήκαν τήν θαυματουργή εικόνα 
τής Παναγίας μέσα σ’ ένα μικρό 
σπήλαιο, καί έχτισαν τό πρώτο 
μοναστήρι αφιερωμένο στή Χάρη 
της. Στο διάστημα 840—1943, πέν
τε φορές κάηκε, καί ισάριθμες 
Άλλες ξαναχτίστηκε. Τό σημερινό 
Μοναστήρι υψώνεται κατακόρυφα 
σέ 8 ορόφους, πού δέν έχουν όμως 
κανένα αρχιτεκτονικό χαρακτήρα 
ιδιαίτερο. Περνώντας τήν κεντρική 
τοξωτή εξώπορτα, Ανεβαίνομε στον 
τρίτο όροφο όπου βρίσκεται τό 
Καθολικό: Μιά σταυρόσχημη εκ
κλησία μέ δύο νάρθηκες, σκαμμένη 
μέσα στον βράχο. Κάτω άπό τό φώς 
ενός κεριού άποθαυμάζομε μέ κα- 
τάνυξι ένα σπάνιο έργο Χριστια
νικής τέχνης. Τήν Παναγία Βρε- 
φοκρατούσα άνάγλυφη καμωμένη 
άπό κηρομαστίχη. Σύμφωνα μέ μία 
παράδοση ή εικόνα αυτή είναι έργο 
τού Ευαγγελιστή Λουκά. "Οπως 
στήν Ά γ ια  Λαύρα, έτσι καί εδώ, 
υπάρχει μιά αίθουσα μέ σπάνια 
κειμήλια. "Οπως: Ξυλόγλυπτοι σταυ 
ροί στολισμένοι μέ πολύτιμες πέτρες, 
χειρόγραφα Ευαγγέλια δεμενα με 
σμάλτο καί χρυσάφι, Αρχιερατικά 
εγκόλπια, χρυσόβουλα αύτοκρατό- 
ρων καί ηγεμόνων, Πατριαρχικά 
σιγίλλια, Βυζαντινές εικόνες κ.λ.π. 
Φυλάσσονται επίσης καί "Αγια λεί
ψανα τών μοναχών πού έχτισαν 
τήν μονή, τού Άγιου Χαραλαμπους, 
Ηωάννου τού Χρυσοστόμου κ.λ.π. 
Καί μέ τό ευλαβικό αυτό προσκύ
νημα συμπληρώνομε τήν έπίσκεψί 
μας στήν ’Επαρχία Καλαβρύτων.

Τό Β' μέρος εις τό 
επόμενον τεύχος
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Οι αλεζιτιτωτιαται πού προσγειώθησαν όμα- 
λωτατα «έπί αναπεπταμένου αγροτικού πεδίου» 
δεν ανήκουν σέ στρατεύματα κατοχής, ούτε 
πραγματοποιούν πολεμικάς επιχειρήσεις κατ’ 
αντίπαλου χιορας. Είναι ανδρες τον νεοπαγούς 
αεροπορικού Σώματος, το όποιον άποτελει 
κλαδον τής Ιταλικής Χωρικής, πού ενεργούν 
διάφορους επιχειρήσεις ένεδρών, κατοπτεύσεων 
και καταδιώξεων λαθρεμπόρων και άλλων κακο
ποιών τού είδους, εις παραμεθορίους και άπομε- 
μακρυσμένας περιοχάς τής χώρας. Μέ την 
άρτίαν εκπα'ώευσιν καί τον σύγχρονον εξοπλισμόν 
που διαθέτουν, άπέβησαν ό φόβος καί ό τρόμος 
όλων των παρανομούντων καί των ανθρώπων 
τού υποκοσμου, οι όποιοι ενρίσκονται υπό 
διαρκή..... εναέριον καί επίγειον παρακολού
θησή καθ' δλον τό είκοσιτετράοορον. Τό στι- 
γμιοτυπον τής φωτογραφίας μας άψενδής μάρτυς 
των γραφομένων μας....

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ.. .ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

Η  αλματώδης εξελιξις τής επιστήμης καί τής 
τεχνικής, εις  ̂την εποχήν μας, έπέφεραν ουσιώδεις 
μεταβολας και σοβαρας ανακατατάξεις στον έγκλημα- 
τολ.ογικο τομέα, οπον νεαι μέθοδοι έλ,έγχον καί δια- 
πιστώσεως τής^ ταύτότητος τού έγκληματίου καθιερώ- 
θησαν. Εις την φωτογραφίαν μας παρουσιάζονται 
ακτινογραφία, καθοος και εκμαγεία οδοντοστοιχιών, 
που επειτα απο παράλληλες καί συγκριτικές μελέτες 
αποκαλύπτουν την εγκληματικήν ταυτότητα τού δρά
στου με ακρίβεια και βεβαιότητα, όπως καί εκείνα 
τών ̂ δακτυλικών άποτυπωμάτων. Ή  επαναστατική 
αντη εφαρμογή αποτελεί νεαν μέθοδον έρεύνης καί 
εγκληματολογιών αναζητήσεων, πολλών προηγμένων 
’Αστυνομιών> τού κόσμου, έλπίζομεν δε "ότι πολύ 
σύντομα θά εφαρμοσθή καί στην χώρα μας.
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Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΑΝΑ ΤΟΥΣ.. .ΑΙΘΕΡΑΣ

ΠΤΕΡΩΤΟΙ.. .ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

_ Η  ,ωοψιλια είναι αναμφισβήτητα ή ενγενεστέρα εκφρασις 
τών ανθρωπίνων συναισθημάτων, σέ ολα τά μήκη και πλάτη 
τής ' υδρογείου, και ευρισκεται ύπεράνω τοΰ γραπτού και 
άγραφου^ νόμου. Αύτοϋ τοΰ συναισθήματος ή έπίκλησις είχε 
άμεση ανταποκρισι στονς οδηγούς, οί όποιοι διέσχιζον μέ 
φρενηρη ταχύτητα  τις λεωφόρους, πον διήρχοντο πλησίον 
μεγάλου πάρκου τής Καλιφορνίας, όταν ό Διευθυντής τούτου 
ελαβε^ μια σωστή καί μεγάλη απόφασι. Συγκεκριμένα επειτα 
άπο ώριμη σκεψι και ενώ ήταν έτοιμος να ζητήση τό κλείσιμο 
τών δρόμων', μετά την^ αποτυχία τών αστυνομικών, οι όποιοι 
ενώ έδιναν αφειδώς κλήσεις δεν έπειθαν τούς οδηγούς νά σω- 
φρονισθονν, απεφασισε να . . . αναθέση τροχονομικά καθήκοντα 
σε 140 κοττες και πετεινούς και —ώ τοϋ θαύματος!!!  — ως 
δια μαγείας τά πραγματα μετεβλήθησαν «άρδην» και τά 
άποτελάσματα ύπερέβησαν τις προσδοκίες του. "Ολοι ήδη 
γνωρίζουν ότι στους δρομους τοϋ πάρκου υπάρχουν... φτερωτές 
πινακίδες ορίων ταχυτητος και οί οδηγοί προσέχουν, ώστε νά 
άποφευχθη οίοδήποτε άτύχημα...

Τό στιγμιότυπο τής φωτογραφίας μας άπεικονίζει μιά 
άδιάφορη κόττα και δύο βλοσυρούς πετεινούς νά... «παίζουν 
τούς τροχονομους» πάνω στην άσφαλτο, άσυγκίνητοι μέ τό 
τι περνά πλάι τους.
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'Η  κοινωνική αποστολή 
τής ’Αστυνομίας είναι 
συννφασμένη μέ τήν έν
νοιαν τής εθελοθυσίας 
κα'ι αποτελεί έσωτέραν 
ίκανοποίησιν των Αν- 
δρών της, ή σνμπραρά- 
στασις εις τον Ανθρώ
πινον πόνον και ή έξυ- 
πηρέτησις γενικώτερον 
τοϋ άνθρωπον και τοϋ 
πολίτου. Θά ήτο, συνε
πώς, άδιανόητον οι αν- 
δρες τοϋ άδελφοϋ Σώμα
τος τής Κύπρου νά απου
σιάσουν από τάς τραγι
κός στιγμάς που διέρ
χεται ή μεγαλ όνησος, 
έπειτα από τήν εγκλη
ματικήν και άνανδρον 
επιδρομήν των ορδών 
τοϋ ’Αττίλα, κατά τής 
ειρηνικής καί φιλ,ησύχου 
νήσου τής ’Αφροδίτης. 
ΟΙ ανδρες, λοιπόν, καί 
οί γυναίκες αστυνομικοί 
τής Κύπρου, από τής 
πρώτης στιγμής τής 
είσβολιής, εύρέθησαν επί 
τών επάλξεων τοϋ καθή
κοντος καί έδειξαν πα
ραδειγματικόν ηρωι
σμόν καί ανταπάρνησιν 
δίπλ.α εις τήν κυπριακήν 
εθνοφρουράν. Μετά τήν 
λήξιν τών πολεμικών 
επιχειρήσεων δεν έπα- 
ναπαύθησαν ονδ5 επί λε
πτόν, άλλ5 έπεδόθησαν 
μέ όλιόψυχον ζέσιν καί 
άφοσίωσιν εις τήν περί- 
θαλψιν τών πολεμο
παθών καί τών προσφύ
γων. Εις τά στιγμιό
τυπα τών φωτογραφιών 
μας Απεικονίζονται σκη- 
ναί Από τήν Ανθρωπι
στικήν δραστηριότητα 
καί αυναρωγήν τιον συ
ναδέλφων τής Κύπρου 
προς τούς δεινούς δοκι- 
μαζο μένους Αδελ.ιρυνς 
μας.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΑΡΩΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΗΡΩ Ι ΚΗΣ 

ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΥ

Μια πρωτότυπη Αστυνομία

ΥΠΗΡΕΣ Ι Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  
TC1N ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Έχουν καί τά * Ηνωμένα Έθνη τήν άστυνο- 
μικήν των υπηρεσίαν. Ή  σύνθεσίς της είναι 
διεθνής. Ή  ύπαρξίς της είναι γνωστή εις μερικούς 
μόνον βετεράνους τού ΟΗΕ, κάποτε δέ καί εις 
τούς υποψηφίους παραβάτας τών νόμων. Είναι 
μία μικρά μονάς μέ τεραστίαν πείραν καί έξυ- 
πηρετεΐ μίαν μεγάλην κοινότητα εις τό κέντρον 
τού Μανχάτταν. Όπλοστάσιόν της είναι ή γνώσις 
τής άνθρωπίνης φύσεως καί τά διάφορα πρόσωπα 
παρά τά όπλα καί οί μυστικοί κώδικες, πού καί 
αύτά εύρίσκονται εις τήν διάθεσίν των έν περι- 
πτώσει μεγάλης άνάγκης. ’Αποστολή της είναι 
ή άσφάλεια πολλών χιλιάδων . διπλωματών καί 
ύπαλλήλων άπό 122 χώρας—μέλη τού ΟΗΕ. 
Ελάχιστοι ’ίσως είναι οί άστυνομικοί, οί μυστικοί 
πράκτορες, οί ιδιωτικοί ντετέκτιβ, πού είχαν 
ποτέ τήν εύκαιρίαν νά παρευρίσκωνται μεταξύ 
τόσων προσωπικοτήτων κατά τήν διάρκειαν δια
φόρων κοκταίηλς καί εθνικών έορτών όσον οί 
ένδεκα ανδρες καί μία γυναίκα, πού άποτελοΰν 
τήν ειδικήν 'υπηρεσίαν τού ΟΗΕ, όπως έπισήμως 
άποκαλοΰνται. 'Όλοι των ομιλούν 14 γλώσσας. 
Ή  ενδυμασία των καί ή συμπεριφορά των δέν 
διακρίνεται κατά τίποτε άπό τών διπλωματών. 
'Όταν πρόκειται περί ((κοινωνικών ύποχρεώ- 
σεων» πίνουν μέ τήν αύτήν εύκολίαν βότκαν μέ 
τούς Ρώσους διπλωμάτας όσον καί Μαρτίνι μέ 
τούς ’Αμερικανούς συναδέλφους των.

'Όλοι των διαθέτουν μεγάλην πείραν περί τά 
άστυνομικά, έχουν χρηματίσει εις τήν πλειοψη- 
φίαν των εις διαφόρους άστυνομικάς, άνακριτικάς 
καί έγκληματολογικάς ύπηρεσίας. Ό  πλέον 
γνωστός έξ όλων είναι ό κατ’ έξοχήν κομψός καί 
μυστακοφόρος Βίκτωρ Νόμπλ. Οί Ρώσοι γονείς 
του τον έμεγάλωσαν εις τήν Κίναν, έξεπαιδεύθη 
ύπό Βρεττανών, ύπηρέτησεν εις τήν άστυνομίαν 
της Σαγκάης, έζησεν εις τήν Νότιον ’Αφρικήν, 
ύπηρέτησεν εις τήν Γαλλικήν Διεθνή Λεγεώνα 
κατά τήν διάρκειαν τού ΙΙου Παγκοσμίου πολέ
μου καί έχρημάτισε μέλος τού βρεττανικού έμπο- 
ρικού ναυτικού μετά τον πόλεμον καί προτού 
προσγειωθή εις τήν σημερινήν «ζεστήν» θέσιν του.

Οί άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν θαυμάσια πώς 
νά συμπερίφέρωνται έν μέσω μιας πολιτικώς 
τεταμένης καταστάσεως, όί>στε νά δημιουργούν 
τήν άπαιτουμένην άτμόσφαιραν. Είναι έπίσης 
έκπαιδευμένοι εις μεθόδους άφοπλίσεως ένός 
πιθανού δολοφόνου, άντιμετωπίσεως κάποιου 
άδιστάκτου διαδηλωτού, έξουδετερώσεως κάποιας 
βόμβας, άποτροπής διά τής πειθούς κάποιου αύ- 
τόχειρος άπό ένδεχομένην αύτοκτονίαν καί έξα- 
κριβώσεως άκόμη τής ταυτότητος τού κλέπτου 
ελαστικού άπό κάποιον αύτοκίνητον διπλωμάτου.

«Είμεθα μονάς άσφαλείας δι* όλα», λέγει ό 
Σέσιλ Ρέντμαν, οί ανδρες τού όποιου έχουν 
διερευνήσει ήδη 2.000 περίπου έπεισόδια.
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ΤΡΩΚΤΙΚΑ Σ Ε ... .  ΣΟΥΠΕΡ Μ ΑΡΚΕΤ....

, Μέ τό σύστημα αύτοεξυπηρετήσεως πού έχουν καθιερώσει 
τά διάφορα «Σούπερ—Μάρκετ», είναι γεγονός ότι εξυπηρε
τείται γρήγορα καί άνετα τό ελληνικόν κοινόν, χωρίς αναβολές 
καθυστερήσεις καί ταλαιπωρίες. Αυτά, βασικά, είναι τά 
πλεονεκτήματα τού όλου συστήματος, πού όπως άποδεικνύε- 
ται άπό τήν προτίμησι καί τήν άθρόα προσέλευσι τού άγορα- 
στικοΰ κοινού, έχουν έκτιμηθή σωστά καί άκριβοδίκαια άπό 
τούς καταναλωτές. Αύτή, λοιπόν, είναι ή μία δψις τού νομί
σματος, ή θετική. 'Υπάρχει όμως καί ή άλλη, ή έντελώς άντί- 
θετ^η, ή όποια στηρίζεται στήν αδιαφιλονίκητη αρχή, ότι τά 
σούπερ μάρκετ μέ τά πλούσια έκθέματά τους καί τήν έλευθε- 
ρία της επιλογής των ειδών πού παρουσιάζουν, έχουν γίνει 
σωστή πρόκλησι γιά τόν εισερχόμενο πελάτη, αφού μπορεί
μέ ευκολία καί άνεσι ν ά ........ ένθυλακώση ότιδήποτε τού
κτυπήση στό μάτι. Ο πειρασμός, όμως, δέν περιορίζεται 
μόνον στούς πελάτες, άλλ’ έπεκτείνεται καί σ’ αύτό τούτο 
τό προσωπικό τού καταστήματος. Αύτό, ακριβώς, έγινε πρόσ
φατα στήν Θεσσαλονίκη, όπου σωστική παρέμβασις τής 
Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας έξιχνίασε τήν όλη 

ύπόθεσι. Συγκεκριμένα κεντρικό σούπερ—μάρκετ τής πόλεως 
παρουσίαζε, κατά τούς τελευταίους μήνες, μιά περίεργη καί 
ανεξήγητη πτώσι των εισπράξεων, ενώ αντίθετα ή κατανάλω- 
σις δέν είχε καθόλου μειωθή καί πήγαινε περίφημα Τό φαινό
μενο αύτό έβαλε σέ ύποψίες τόν ιδιοκτήτη, ό όποιος κατέφυγε 
στήν Ασφάλεια. ’Από κοινού κατεστρώθη τό σχέδιο δράσεως 
πού προέβλεπε τήν εντατική παρακολούθησι υπαλλήλων, 
πωλητών καί αγοραστών άπό ομάδα οργάνων τής ’Ασφαλείας, 
τά όποια παρήσταναν τούς πελάτες. Ύ στερα άπό έντατική 
παρακολούθησι ένετοπίσθη ή ομάδα πωλητών, πού έκαναν 
στά μέλη τών οικογενειών τους τεράστιες έκπτώσεις. Έ τσ ι

ΑΘΙΓΓΑΝΙΔΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σέ μιά πρόσφατη άνακοίνωσί της ή Ύποδιεύθυνσις ’Ασφα
λείας Χωροφυλακής Προαστίων Πρωτευούσης προειδοποιεί 
τ°  κ°!ν° ν τθζ δικαιοδοσίας της, ότι κατά τόν τελευταίο καιρό 
πολλά  ατομα έμφανιζόμενα σαν τεχνικοί διαφόρων εταιριών 
μεταβαίνουν σέ σπίτια καί ζητούν νά έλέγξουν τήν λειτουργία
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οί Αστυνομικοί πού καιροφυλακτοΰσαν συνέλαβαν έπ’ αύτο- 
φώριρ τήν Ε.Γ. ύπεύθυνη ταμία ένός τμήματος τήν στιγμή 
πού έδινε μειωμένο λογαριασμό στήν αδελφή της, ή οποία 
είχε πάρει πράγματα είκοσαπλασίας αξίας. ’Από τήν άνάκρισι 
πού άκολούθησε διεπιστώθη ότι δώδεκα πωλητές καί ταμίες 
τού καταστήματος είχαν «συμπήξει» ομάδα λεηλασίας, 
πού κυριολεκτικά «έλυμαίνετο» τά ράφια καί τά ταμεία τού 
πολύπαθου σούπερ μάρκετ. Τώρα καί οί 12 άετονύχηδες.
στούς όποιους περιλαμβάνονται κ α ί........ άετονύχησες, μετα-
νοιωμένοι καί εξουθενωμένοι, περιμένουν εισιτήριο, χωρίς 
έκπτωσι αύτή τή φορά, μέ προορισμό όμως καί κατεύθυνσι 
τις έγκληματικές φυλακές Θεσσαλονίκης.

τού ψυγείου, τής κουζίνας, τής τηλεοράσεως, τών πλυντηρίων 
κ.λ.π . ’Επίσης ότι τελευταία έχουν κάνει τήν έμφάνισί τους— 
κατά κύματα—διάφορες τσιγγάνες «καφετζοΰδες» καί «χαρ
τορίχτρες» πού λύνουν ώ ς........ διά μαγείας τά δεμένα στεφά
νια καθώς καί τις άλλες μαγγανείες. Συνάμα δέ συνιστα στούς 
ενοίκους^ ή άνακοίνωσις νά μήν άνοίγουν τήν πόρτα στά 
άτομα αύτά, γιατί μπορεί νά είναι κακοποιοί, οί όποιοι έπι- 
διώκουν νά κάνουν άναγνώρισι τού έσωτερικοΰ τών σπιτιών, 
στά όποια είναι δυνατόν νά διαπράξουν άργότερα διάφορες 
κλοπές καί διαρρήξεις. Τέλος συνιστά νά ζητούνται τά στοι
χεία ταύτότητος αύτών, καθώς καί τά στοιχεία τής Εταιρίας 
στήν όποια ισχυρίζονται ότι έργάζονται. Ή  προειδοποίησις 
ήταν πολύ άναγκαία έν όψει μάλιστα τής θερινής περιόδου, 
πού τό κοινόν έξέρχεται συχνότερα ή καί άπουσιάζει τόν 
περισσότερο καιρό. Μιά τέτοια, λοιπόν, άθιγγανική έπίσκε- 
ψις έγινε τελευταία σέ σπίτι Προαστίου τής Πρωτευούσης, 
όπου ή «γηραιό» οικοδέσποινα ύπεδέχθη μέ πολλή εγκαρδιό
τητα τις δύο κοσμοπολίτισσες τσιγγάνες, οί όποιες τήν έτί- 
μησαν «διά τής επισκέψεώς τους» καί τήν διαβεβαίωσαν ότι 
μέ τήν τέχνη καί τήν «Σολωμονική» τους θά έλυαν τά μάγια 
τής κόρης καί θά έδιωχναν όλα τά κακά πνεύματα. Ή  έπίσκε- 
ψις όμως αύτή είχε οδυνηρά άποτελέσματα γιά τήν κυρία 
Μ.Τ., ή οποία διέθεσε πάνω άπό 100.000 δραχμές γιά νά λύση 
τά μάγια τής μονάκριβης ανύπαντρης κόρης της, πού ύστερα 
άπό πολλά συνοικέσια καί διάφορες άλλες προτάσεις δέν 
κατάφερε νά δεθή μέ τά δεσμά τού «ύμεναίου». Μαζί μέ τά 
χρήματα οι τσιγγάνες πήραν ότι βρήκαν μπροστά τους άπό 
ασημικά, μπιμπλό καί άντίκες άξίας πολλών χιλιάδων δραχμών. 
Ό πω ς λοιπόν διαπιστώνωμε παράλληλα μέ τό ταλέντο πού 
διαθέτουν πάνω στά σοβαρά θέματα τής μαύρης καί λευκής 
μαγείας οί καταπληκτικές αύτές γυναίκες όταν μπαίνουν στά 
σπίτια άναπτύσσουν κΓ άλλες δραστηριότητες περισσότερο 
θετικές καί προσοδοφόρες. Προσοχή λοιπόν στούς ανθρώπους 
πού ύποδεχόμαστε γιατί πολλοί κίνδυνοι περικλείονται κάτω 
άπό τις φαινομενικά άπλές καί άθώες αύτές επισκέψεις.



ΝΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΚΗΠΤΡΟ

Ό  άνθρωπος πού φιλοξενήθηκε στά κρατητήρια τοΰ Τμή
ματος ’Ασφαλείας Χωροφυλακής Πελοποννησιακής πόλεως 
θά πρέπει νά θεωρηθή τύπος ιδιόρρυθμος, παράλογος καί 
όπωσδήποτε έγκληματικός. Ή  φαιδρή ιστορία τοΰ Ζ.Η. 32 
έτών περίπου, αρχίζει πολύ περίεργα καί ή έγκληματική του
δραστηριότης είναι κυριολεκτικά........έμπρηστική, άφοϋ
ή σπουδαιότερη ήδονή στή ζωή του ήταν νά βάζη φωτιές 
σέ διάφορες άκαλλιέργητες έκτάσεις καί στή συνέχεια νά 
άπολαμβάνη τό θέαμα, έάν του προσφέροταν, σάν καινούργιος 
Νέρων. Ό  άπολογισμός τής έγκληματικής του δραστηριό- 
τητος ήταν νά κινητοποιή τις ’Αρχές Χωροφυλακές σ’ όλό- 
κληρο τόν Νομό, μέ τά άπειλητικά τηλεφωνήματα πού έκανε 
στις διάφορες ύπηρεσίες μας. Συνελήφθη ύστερα άπό έντατική 
καί κοπιώδη παρακολούθησι τών άνδρών άσφαλείας, όπου 
κατά τήν άνάκρισι ήλθε στήν έπιφάνεια ολόκληρη ή δραστη
ριότης, αλλά καί ή ........προσωπικότης τοϋ έγκληματίου.
Βασικά έπρόκειτο, μέχρι τής άποκαλύψεως καί συλλήψεώς 
του, περί προτύπου ήσύχου καί συνετού άνθρώπου, χωρίς 
ιδιαίτερα ένδιαφέροντα καί ιδιαίτερες έξάρσεις στή ζωή του. 
Είχε, όμως, όπως άπεδείχθη άπό τήν πορεία τής προανακρί- 
σεως, πολύ—πολύ παράξενες προτιμήσεις. Ό  αριθμός 7 τοϋ 
ήταν «γούρικος», γιαυτό καί έκανε τούς άστείους έμπρησμούς 
του στις 7, 17 καί 27 τοϋ μηνός, πιστεύοντας ότι οί ήμερομη- 
νίες αύτές σημαδεύουν καί έκδικοϋνται τούς κακούς άνθρώπους, 
τούς όποιους όμως δέν έγνώριζε καν κατά πρόσωπο. Στήν 
άνάκρισι μέ πολλή φαιδρότητα πού θά μπορούσε νά θεωρηθή 
κυνισμός, άπεκάλυψε ότι οί νύχτες τών ήμερομηνιών αύτών 
τοΰ έστηναν παγίδες καί μετά τις 11 τό βράδυ τόν έξωθοϋσαν 
νά βάζη φωτιές γιά νά γιορτάση μέ τό τρόπο του ό ταλαίπωρος 
τόν δικό του «κλύδωνα». Ή ταν μιά έσωτερική παρόρμησις 
οί νυκτερινές εύκαιρίες πού τοϋ προσφέρονταν άπό τήν τύχη 
καί πού τοϋ γεννούσαν τήν περίεργη διάθεσι τής πυρομανίας. 
Πάντως, κατά τήν γνώμη μας, ίσως νά ύπέφερε ό άνθρωπος

άπό συναίσθημα κατωτερότητος έναντι τών άλλων........σοβα
ρών πυρομανών, καί νά έπιθυμοϋσε, άν ήταν δυνατόν όχι 
άπλώς νά τούς μιμηθή άλλά καί νά τούς ξεπεράση, γεμίζοντας 
τή ζωή του μέ συγκινήσεις καί βιαιότητες, πού θά τήν καθι
στούσαν τρομερά έπικίνδυνη. Σ’ αύτά όλα τά πελώρια έρωτη- 
ματικά θά δοθή όπωσδήποτε άπάντησις, όταν ό μυστηριώδης 
καί «άκαταλαβίστικος» αύτός τύπος καταθέση ό ίδιος καί οί 
μάρτυρες κατά τήν άκροαματική διαδικασία, όπου ή όλη 
ύπόθεσις θά έρευνηθή σφαιρικά καί μέ κάθε λεπτομέρεια........

ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕ. . . .  ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ

"Εχει κατά κόρον είπωθή καί γραφή τελευταία ότι ή κοινω
νία μας πηθικίζει νοσηρά, άντιγράφοντας ήθη, έκδηλώσεις 
καί τάσεις ξένες πρός τήν έλληνική πραγματικότητα καί 
νοοτροπία. ’Ιδιαίτερα στόν τομέα τοϋ έγκλήματος είναι 
άλήθεια ότι ύπάρχει ένας αδέξιος καί «χονδροειδής», θά λέ
γαμε, μιμητισμός, πού άποδεικνύει περίτρανα τήν πρόχειρη 
άντιγραφή καί τήν κακή άφομοίωσι τών τρόπων καί τών

μεθόδων ένεργείας τών ξένων ........ έξαγωγέων. Αύτά, άκρι-
βώς, τά στοιχεία παρουσιάζει τό πρόσφατο θέμα πού πήραμε 
άπό τό βιβλίον Συμβάντων τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας μεγάλης 
νήσου τοϋ Αιγαίου καί πού τό παρουσιάζομε αύτούσιο καί 
χωρίς καρυκεύματα, άπό τών στηλών τοϋ περιοδικού μας, 
χάριν τών αναγνωστών μας. ’Επηρεασμένος άπό τά γκαγκστε- 
ρικά φίλμς ό 25χρονος άεργος Γ.Π. άποπειράθη νά ληστέψη 
μέσα στό σπίτι της τήν Χα Α.Ν.Δ., 50 χρόνων, ή όποια διέ
μενε μόνη της καί κατά πληροφορίας τοϋ δράστου είχε συγ
κεντρώσει άξιόλογες οικονομίες άπό τήν σύνταξι τοϋ άνδρός 
της καί άπό τά έμβάσματα τοϋ γιοΰ της, πού είναι έγκατεστη- 
μένος στήν ’Αμερική. Ό  έπίδοξος ληστής κατέστρωσε τό 
τολμηρό σχέδιό του μέ κάθε λεπτομέρεια καί τό έθεσε σέ 
έφαρμογή όταν έκρινε τόν χρόνο πρόσφορο καί κατάλληλο 
γιά τήν έκτέλεσί του. Πήγε, λοιπόν, κατά τις τρεις τό άπόγευ- 
μα στό σπίτι τοΰ θύματος, πού βρίσκεται σέ άκραία συνοικία 
τής πόλεως, καί κτύπησε τό κουδούνι. Μόλις, όμως, άνοιξε
τήν πόρτα ή Α., ό άδίστακτος, άλλά συνάμα, κ α ί........ όπερετ-
τικός ληστής μας, τήν έσπρωξε βίαια πρός τά μέσα καί τής 
έφραξε τό στόμα μέ ένα βαμβάκι πού ήταν έμποτισμένο μέ 
αιθέρα. Φαίνεται, όμως, ότι ό αιθέρας είχε έξατμισθή μέ συνέ
πεια τό υποψήφιο θϋμα νά μ ή ........ναρκωθή καί έτσι άρχισε
νά καλή σέ βοήθεια τούς περίοικους. Πολλοί πού ακόυσαν 
τις φωνές έτρεξαν νά προσφέρουν τήν βοήθειά τους, άλλ’
έκπληκτοι είδαν ότι είχαν ........προτρέξει τά όργανα τοϋ
Τμήματος ’Ασφαλείας τής πόλεως καί είχαν συλλάβει τόν 
θρασύτατο ληστή, πού έπιδίωξε, μέ έναν τόσο έπιπόλαιο καί 
ιταμό τρόπο νά μεταφυτεύση καινούργιες μεθόδους έγκλη- 
ματικότητος στή χώρα μας, έντελώς ξένες πρός τό κλίμα μας.
Έ τσ ι τελείωσε τό θλιβερό έπεισόδιο........χλωροφορμήσεως
τής άθώας καί άμέριμνης νοικοκυράς πού δικαιολογημένα 
ή καημένη ύπέστη τρομερό «σόκ» καί νοσηλεύθηκε σέ κλι
νική τής πόλεως. Παράλληλα ό ........άναισθησιολόγος ληστής
«τιμά» μέ τήν κάπως περισσότερο παρατεταμένη έπίσκεψί του 
τά κρατητήρια τοϋ τοπικοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας, περιμέ- 
νοντας τή σειρά του γιά νά μετοικήση σέ άνετο κατά τό δυ
νατόν κελλί μιάς έγκληματικής φυλακής τής χώρας.
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Σ Χ Ο Λ Ι Α  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΤΑΡΣΟΥΑΗ  

(1884 - 1975)

Ή Αογοτέχνις 

Ή Δημοσιογράφος 

Ό "Ανθρωπος

Έφυγε τελευταία από τήν ζωή καί τά 
έγκόσμια ή γυναίκα πού άπό μικρή ακόμη 
ένοιωθε έντονη μέσα της τήν φλόγα γιά 
δημιουργία. Έ να  πολύμορφο ταλέντο μέ 
πολλές ανησυχίες πού εύτυχώς εύρηκαν 
τήν έκφρασί τους σέ πολλά είδη τού λόγου 
τής τέχνης καί τής μουσικής.

Ά πό τις αρχές τού αιώνα μας άρχισε 
τήν τόσο πλούσια σέ καρπούς έθνική καί 
κοινωνική της δρασι. Έ παιξε πολύ 
σπουδαίο ρόλο στήν προαγωγή τής 
πνευματικής ζωής τού τόπου μας. ’Ανέ
πτυξε χωρίς ύπερβολή εξαίρετη δραστη
ριότητα καί συνετέλεσε σημαντικά στή 
άνάπτυξι του ύγιοϋς φεμινισμού, τής 
εύποιίας καί τής καλλιτενχνικής παρα
γωγής. Έγεννήθη στήν ’Αθήνα (1884) 
όπου άρχισε κανονικά τις σπουδές της 
τις όποιες καί συνέχισε στή Γαλλία 
(Παρίσι, Σορβώνη, Λωζάνη), Γερμανία 
καί ’Ιταλία, άναφορικά μέ τήν ζωγραφική 
καί τήν μουσική.

’Αρχικά άσχολήθηκε μέ τήν ζωγρα
φική καί έπειτα στράφηκε πρός τήν 
λογοτεχνία καί τήν δημοσιογραφία. Σάν 
ζωγράφος, ώργάνωσε (18) άτομικές έκθέ- 
σεις ζωγραφικής καί έλαβε μέρος σέ 
πολλές άλλες ομαδικές μέ χαρακτήρα 
πανελλήνιο. Σάν δημοσιογράφος έγραψε

έκλεκτά άρθρα καί μελέτες λογοτεχνικές, 
ιστορικές, λαογραφικές κ.ά. στήν έφημε- 
ρίδα τών Κυριών, τήν Νέα Εστία, τόν 
Νουμά, τόν Παντογνώστη, τήν Έλλη- 
νίδα, τά Νεοελληνικά γράμματα, τήν 
Πνευματική Κύπρο καί άλλα όργανα 
τού ήμερησίου καί περιοδικού τύπου. 
’Ασχολήθηκε πολύ σοβαρά καί έσημείω- 
σε έξαίρετη έπιτυχία στή λογοτεχνία, 
τά γράμματα, τήν τέχνη, τήν ιστορία 
καί τήν λαογραφία. Ταξείδεψε καί γνώ
ρισε άπό κοντά κάθε σημείο καί πέτρα 
τής ιερής αυτής γής, διότι γοητευόταν 
άπό ό,τι ήταν Ελληνικό. Μέ τόν παλμό 
τής γνήσιας καρδιάς τής ρωμιοσύνης 
έσφράγισε τό πολύπλευρο έργο της. 
ΓΓ αύτό τό λόγο άγαπήθηκε καί έτιμή- 
θηκε άπό τήν κοινή γνώμη καί τόν πνευ
ματικό μας κόσμο έκπρόσωποι τού όποι
ου παρευρέθηκαν στή κηδεία της πού 
έγινε τήν 25-4-1975, μέ δημόσια δαπάνη, 
στό Α' Νεκροταφείο ’Αθηνών.

Υ πήρξε μέλος τού ’Εθνικού Συμβου
λίου Έλληνίδων, τού Φιλολογικού Συλ
λόγου «Παρνασσός», τού Λυκείου Έ λλη
νίδων καί ίδρυσε τόν Πολιτιστικό καί 
Φιλανθρωπικό Σύλλογο Νεαπόλεως «Ή  
Άδελφωσύνη». Έμπνεύσθηκε βαθειά άπό 
τούς άγώνες καί τόν ήρωισμό τής Έλλη- 
νίδος καί γ ι’ αύτό έγραψε μέ έπιτυχία 
βιογραφίες γιά τή Μαντώ Μαυρογένους 
(1932) καί άλλες έξέχουσες μορφές τού 
άγώνος τού 1821 καί μετέπειτα. ’Αξέχα
στες άλλωστε θά μείνουν στά νεοελλη
νικά γράμματα οί ταξειδιωτικές της εντυ
πώσεις πού είναι γεμάτες άπό πληροφο
ρίες λαογραφικοϋ καί ιστορικού περιε
χομένου.

Ά πό τά έργα της πρέπει νά άναφερ- 
θούν ιδιαίτερα, τά κυριώτερα μόνον 
πού είναι τά άκόλουθα: Στά βρόχια τής 
άγάπης (1925), Κάστρα καί Πολιτείες 
τού Μόριά (Α' έπαινος Ακαδημίας 1935), 
Δωδεκάνησα (1947—48—49, Βραβεϊον 
Ακαδημίας), Κύπρος (1935,1964 Α' Βρα- 
βεΐον Ακαδημίας), Ή  καταπολιανή τής 
Πάρου (1944), Ά σπρα νησιά (Κυκλάδες 
καί Σποράδες, μεταφρασμένα Γαλλικά), 
Ελληνικές φορεσιές (λεύκωμα), Αί δια
νοούμενοι Έλληνίδες τού 19ου αίώνος, 
Έλληνίδες ποιήτριες, Σπίθες καί τέφρες 
(ποιήματα 1928), Περάσματα πουλιών 
(ποίημα), καί άλλα.

Γιά τό πλούσιο έργο, τήν πολλαπλή 
της προσφορά καί τήν άνθρωπιά της, 
έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις, δι
πλώματα, βραβεία καί έπαίνους, τό Χρυσό 
Σταυρό Εύποιίας, τό Άργυρό Μετάλλιο 
τού Δήμου Ρόδου (έπίτιμος Δημότις), 
τό Χρυσό Μετάλλιο τού Ινστιτούτου 
Άξιοποιήσεως τών Πλουτοπαραγωγικών 
πηγών τής Ελλάδος κ.ά.

Δίκαια λοιπόν τήν έτίμησε καί έπένθη- 
σε γιά τήν άπώλειά της ό πνευματικός 
μας κόσμος στόν όποιο πρόσφερε πολλά 
μέ τήν πολύχρονη δημιουργία της. 
Εύχόμαστε νά άποτελέση άντικείμενο 
μελέτης καί μιμήσεως.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ! Ι .Κ.Υ.

Τό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
άνεκοίνωσεν ότι έκ τών σπουδαστών 
ένδιαμέσων έτών Άνωτάτων Σχολών 
δικαιούνται ύποτροφιών έκεΐνοι μόνον 
οί όποιοι προήχθησαν μετά τήν λήξιν 
τού έτους 1973— 1974, κανονικώς εις τό 
έπόμενον έτος σπουδών μέ χρήσιν τών 
δύο πρώτων έξεταστικών περιόδων—άνευ 
μεταφοράς μαθήματος—καί βαθμόν 6,50 
καί οι όποιοι, βάσει τής σειράς έπιδό- 
σεώς των, περιλαμβάνονται έντός τού 
άριθμοϋ τών προγραμματισθεισών ύπο
τροφιών διά τήν σχολήν καί τό έτος 
σπουδών των. Οΰτοι ύποχρεοϋνται όπως 
ύποβάλουν εις τήν Γ ραμματείαν τής 
Σχολής των, έντός μηνός άπό τής δημο- 
σιεύσεως σχετικής προσκλητηρίου άνα- 
κοινώσεώς της, άπαντα τά ύπό τών 
Κανονισμών τού Ι.Κ.Υ. καθοριζόμενα 
δικαιολογητικά πρός λήψιν τής ύποτρο- 
φίας των.

Ε πίσ ης τό Ι.Κ.Υ. προκήρυξεν ότι. 
κατά τόν τρέχοντα μήνα θά διεξαχθή 
διαγωνισμός ύποτροφιών διά μετεκπαί- 
δευσιν (έκπόνησιν διδακτορικής δια
τριβής) εις Ελλάδα (6) πτυχιούχων 
’Ιατρικής Σχολής, γεννηθέντων τό 1935 
καί μετέπειτα. Καί ότι εις τά ένταϋθα 
γραφεία του (Άθήναι, Λυσικράτους 14, 
τηλ. 32.35.580 καί 32.30.274) διεξάγονται 
άπό τής 19-5-1975 οί προκηρυχθέντες 
ήδη διαγωνισμοί τού 57ου Προγράμμα
τος ύποτροφιών έξωτερικού οί όποιοι 
θά λήξουν τήν 19ην τού έπομένου μηνός.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τό Ύπουργεΐον Πολιτισμού καί Ε π ι
στημών προεκήρυξε προσφάτως Διαγω
νισμόν έτους 1975 διά τό Κρατικόν Θέα- 
τρον Βορείου Ελλάδος. Τά ύποβληθη- 
σόμενα μέχρι 31-8-75 έργα τών ένδιαφε- 
ρομένων εις τό Τμήμα Θεάτρου τού 
Υπουργείου πρέπει νά είναι πρωτότυπα, 
δηλαδή νά είναι άνέκδοτα, νά μή έχουν 
παιχθή εις τό θέατρον καί νά μή έχουν 
παρουσιασθή εις τό ραδιόφωνον ή τή 
τηλεόρασιν. Τό θέμα τών έργων δύναται 
νά είναι χαρακτήρος δραματικού. Κάθε 
κείμενον, ύποβληθησομένου άρμοδίως 
έργου, πρέπει νά φέρη μόνον ψευδώνυμον, 
τά δέ πλήρη στοιχεία ταύτότητος τού 
συγγραφέως του συνυποβάλλονται μέσα 
εις έσφραγισμένον φάκελλον. Τά 
άπονεμηθησόμενα βραβεία A', Β' καί Γ' 
είναι τής κλάσεως τών 120.000. 100.000  ̂
καί 80.000 δραχμών, άντιστοίχως πρός 
τάς κατηγορίας. Οϋτω τό συνολικόν 
ποσόν τού χρηματικού έπάθλου είναι 
300.000 δραχμαί καί θά χορηγηθή εις 
έργον θιάσου όστις, τυχόν, θά έπεθύμη 
νά άνεβάση ένδεχομένως τοιοϋτον έργον, 
συμφώνως πρός τούς όρους τού παρόντος 
Διαγωνισμού.
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ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Ή  παγκόσμιος κοινή γνώμη όρθώς έ- 
πραξε πού έδιάλεξε τον μήνα τής άνθήσεως 
των λουλουδιών για νά έορτάση τήν ήμέ- 
ραν τής Μητέρας. Ταυτόσημη εορτή τής 
γυναίκας, Μητέρας τοϋ άνθρωπίνου γέ
νους καί τής Μητέρας Φύσεως. Μεγάλη ή 
τιμή αλλά καί οί εύθύνες της. Τά'δικαιώ
ματα καί οί υποχρεώσεις της. Οί τίτλοι 
τιμής πού δικαιωματικά τής άνήκουν γιά 
τούς μόχθους καί τήν πολλαπλή προσφο
ρά της προς τήν ιστορία, τον πολιτισμό 
καί τά ιδανικά των άνθρώπων. ’Αλλά γ ι’ 
αύτόν τον λόγον μεγάλα είναι καί τά βάρη 
πού έχει έπωμισθή γιά τό παρόν καί τό 
μέλλον.

Ό  παγκόσμιος εορτασμός έδωσε άφορ- 
μήν νά έορτασθή καί εις τήν χώραν μας 
μέ πολλές επίσημες κοινωνικές εκδηλώ
σεις ή ήμέρα τής Γυναίκας σάν «Μητέρας». 
Μέ τήν εύκαιρία τοϋ εορτασμού αύτοϋ έτο- 
νίσθη ό ρόλος της, ή συνεισφορά της, και 
αί εύθϋναι της μέσα εις τήν σύγχρονη ζωήν, 
ένώ ταύτόχρονα ύπεμνήσθη ή άνάγκη γιά 
τήν νομική κατοχύρωσι τής θέσεως, τής 
προσφοράς καί των δικαιωμάτων της.

Εις τήν χώραν μας ή ωραία αύτή ιδέα 
έλαβε έορταστικόν χαρακτήρα άπό τις 
28-12-1928. ’Αρχικά ήτο συνδυασμένος ό 
εορτασμός τής ή μέρας τής Μητέρας μέ 
τήν «Εβδομάδα τοϋ παιδιού». Ό  εορτα
σμός αύτός γίνεται ξεχωριστά, άπό τις 
2-2-1931 (ήμέρα έορτής τής 'Υπαπαντής 
τοϋ Σωτήρος) γιά νά δοθή έορταστικός 
χαρακτήρ εις τον συμβολισμόν τοϋ γεγο
νότος τής προσαγωγής τοϋ Χριστού, σάν 
βρέφους, εις τή ν’Εκκλησίαν άπό τήν «φυ
σικήν», κατά θείαν οικονομίαν, Μ η τ έ ρ α  
του, τήν Παρθένον Μαρίαν, κληθεϊσαν ώς 
έκ τούτου Θεοτόκον. ’Από τό 1951 όλες 
σχεδόν οί Γυναικείες οργανώσεις τοϋ τό
που μας εορτάζουν άπό κοινοΰ τήν έορτήν 
αύτήν ή όποια, κατά τον καθιερωθέντα ήδη 
έπισήμως χρόνον, σύμφωνα μέ τά διεθνή 
δεδομένα, είναι ή Β' Κυριακή τοϋ μηνός 
Μαΐου κατ’ έτος.

Τον περασμένου μήνα (10]5]75) έλαβε 
χώραν είς τήν πρωτεύουσαν έπιτυχής 
έορτασμός μέ συμμετοχήν των συνεργα- 
ζομένων Γυναικείων Σωματείων. Συνε- 
κεντρώθησαν προς τούτο οί έργαζόμενες 
γυναίκες - μέλη τους είς τό Κινηματο
θέατρου ΠΑΛΛΑΣ καί ή Κα Καλλία, 
Πρόεδρος τοϋ Λυκείου Έλληνίδων (πού 
είχε καί τήν πρωτοβουλίαν όργανώσεως 
τής έορτής), έπραγματοποίησεν έμπνευ- 
σμένην ομιλίαν προς τιμήν τής «Κύπριας 
Μητέρας». Σέ αύτήν πού, περισσότερον 
άπό όλους έπληγώθη άπό τήν καταπάτη- 
σιν των άνθρωπίνων δικαιωμάτων, τό 
ξερρίζωμα των 200.000 Ελληνοκυπρίων 
προσφύγων άπό τις έστίες τους, τήν σκλη
ρήν δοκιμασίαν τής μητρότητος καί τήν 
προσβολήν τοϋ πολιτισμού καί τοϋ άυθρω- 
πισμοϋ άπό τήν πρόσφατη βάρβαρη τουρ
κική εισβολή είς τήν Κύπρον.

Τήν έπομένην (11-5-1975), ήμέραν Κυ
ριακήν, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν καί 
Δοξολογίαν πού έτελέσθη είς τον Μητρο- 
πολιτικόυ Ναόν ’Αθηνών, σύσσωμος ό 
Γυναικείος Κόσμος μετέβη είς τον χώρον 
τού Μνημείου τής Μητέρας πού εύρίσκε- 
ται είς τήν πλατείαν Έλενας Βενιζέλου.

Λ ί γα  λουλούδι α  

π ο λ ύ  α γ ά π η  

καί  α π ε ρ ι ό ρ ι σ τ ο ς  

Θαυμασμός  γιά τήν

άνώνυμη ήρωτδα τής 

ζωής, τήν Μ Η Τ Ε Ρ Α

Ή  Πρόεδρος τοϋ Λυκείου Έλληνίδων Κα 
Καλλία κατέθεσε στέφανον είς τό περι
καλλές αύτό Μνημείου, σάν έκπρόσωπος 
τών συμμετασχουσών είς τόν έορτασμόν 
Γυναικείων ’Οργανώσεων. Είς τήν φωτο
γραφίαν μας τό μνημείου τής Μητέρας.

’Αξία ιδιαιτέρας μνείας είναι ή συστη
ματική προσπάθεια τοϋ 'Υπουργείου Πο
λιτισμού καί ’Επιστημών διά τήν πνευμα
τικήν καί καλλιτεχνικήν άνάπτυξιν τοϋ 
Βορειοελλαδικού χώρου. Μέσα είς τά 
πλαίσια τών πολιτιστικών αύτών ενεργειών 
έπρογραμματίσθησαν καί έπραγματοποιή- 
θησαν εύάριθμοι τοιούτου χρώματος έορτα- 
στικαί έκδηλώσεις κατά τό πρώτον έξάμη- 
νον τρέχοντος έτους είς τήν ιστορικήν αύ
τήν εδαφικήν μας περιφέρειαν. Είς άρκε- 
τάς έκ τών πολιτιστικών αύτών εύκαιριών 
παρέστησαν κλιμάκια άρμοδίων παραγόν
των μέ επί κεφαλής τούς 'Υπουργούς Πο
λιτισμού - ’Επιστημών καί Βορείου Ε λ 
λάδος κ.κ. Τρυπάνηυ καί Μάρτηυ. Ά πό 
τήν έναρξιν ήδη τής άνοίξεως, λίαν έντυ- 
πωσιακαί ύπήοξαν αί έκδηλώσεις τού γνω
στού είς τήν χώραν μας «Καρναβάλου» 
(περίοδος τών άπόκρεω) πού έπραγματο- 
ποιήθησαν είς άστικά κέντρα, κωμοπόλεις 
καί χωρία τής ύπό μελέτην περιοχής (Βέ
ροια, Έδεσσα, Ξάνθη, Κομοτινή κ.ά.). 
Ένδεικτικώς άναφέρομεν τόν έξαίρετον 
λαογραφικόυ χαρακτήρα πού έλαβαν αί 
έκδηλώσεις τής Ξάνθης. Είς τήν επιτυχίαν 
αύτών συνετέλεσαν καί οί αρμόδιοι τοπικοί 
πνευματικοί παράγοντεε πού συνειργάσθη- 
σαν παράλληλα καί άπό κοινού μέ τούς 
έκλεκτούς έκπ ροσώπους τών ανωτέρω 
Υπουργείων. Μέ αύτήν τήν εύκαιρίαν άνε- 
βίωσαν αί γνήσιαι παραδόσεις καί τά τοπι
κά έθιμα πού σχετίζονται μέ τά «δρώμενα» 
τής άρχαίας Διονυσιακής λατρείας. Ή  πό
λις δέ τής Ξάνθης άπετέλεσε τό πνευματι
κόν έπίκεντρον τών λαογραφικών έορτών 
τής Βορείου Ελλάδος. Πρέπει δέ νά λη- 
φθή ύπ’ δψιν ότι είς τήν έπιτυχίαν αύτών 
τών έκδηλώσεων έλαβον μέρος Σύλλογοι, 
οργανώσεις, καλλιτέχνες, χορωδίες, μπάν- 
τες κ.λ.π. άπό τήν Βόρειον Ελλάδα, τήν 
Κάρπαθον, τήν Κρήτην καί άλλα μέρη τής 
χώρας. Ταύτόχρονα έδόθησαν επιτυχείς 
όμιλίαι καί διαλέξεις σχετικά μέ τάς λαο- 
γραφικάς παραδόσεις καί τά έθιμα τής αυ
τής περιοχής, ώργανώθησαν λαϊκοί χοροί, 
έγιναν άναπαραστάσεις άρχαίων έθίμων 
μέ παρελάσεις άρμάτων καί άλλαι παρεμ
φερείς κοινωνικαί εκδηλώσεις.

Μέ τήν εύκαιρίαν ωσαύτως τοϋ οργανω- 
θέντος παρά τοϋ Ι.Μ.Χ.Α. προσφάτως είς 
Κομοτινήν Β' Λαογραφικοϋ Συμποσίου 
Βορείου Ελλάδος τοϋ οποίου τήν έναρξιν 
έκήρυξεν ό 'Υπουργός Πολιτισμού - Ε π ι 
στημών κ. Τρυπάνης, έδόθη προτεραιότης 
καί έμφασις είς τόν ρόλον τής Λαογραφίας. 
ΔΓ αύτόν τόν λόγον άλλωστε έλαβον χώραν 
πολλαί άξιόλογοι έκδηλώσεις άναφερόμε- 
ναι είς παραδόσεις καί γεγονότα τοϋ λαϊ
κού βίου τών κατοίκων τής Μακεδονίας, 
Ηπείρου καί Θράκης.

Είς Κομοτινήν επίσης έγιναν τελευταίως 
παρουσία τών προαναφερθέντων άρμοδίων 
'Υπουργών, έκπροσώπων τών τοπικών άρ- 
χών καί τοϋ πνευματικού κόσμου τής πε
ριοχής, τά εγκαίνια τοϋ 'Ιστορικού καί 
Λαογραφικοϋ Μουσείου Θράκης. Μετά τόν 
άγιασμόν ώμίλησεν ό Πρόεδρος τοϋ Μορ
φωτικού 'Ομίλου Κομοτινής (Μ.Ο.Κ.) καί 
άκολούθως ό Υπουργός κ. Τρυπάνης, όστις 
περιήλθε συγκεκινημένος άπό χαράν καί 
ίκανοποίησιν μετά τοϋ συναδέλφου του 
κ. Μάρτη τούς χώρους τοϋ Μουσείου, όπου 
έξεναγήθησαν καταλλήλως άπό μέλη τοϋ 
Συλλόγου.

347



Κ Α Τ Α Θ Ε Τ Ο Υ .......  Α Ν Α Λ Η Ψ Ι Σ

Το είπαμε και άλλοτε δτι ή ζωή σκαρώνει πολλές 
φορές τις μεγαλύτερες φάρσες σε δσονς πιστεύουν 
νπερμετρα στο δυναμισμό τους, χωρίς νά υπολογίζουν 
τους αστάθμητους παράγοντες πού συχνά—πυκνά παί
ζουν αποφασιστικό ρόλο στην έκβασι μιας κρίσιμης 
υποθεσεως απο την οποίαν πολλά άναμένει και προσδο
κά ό πρωταγωνιστής της. ’Έτσι, λοιπόν, αντί κέρδους- 
επακολουθεϊ η άπωλιεια και μάλιστα αυτή πού ό θυ
μόσοφος λαός μας άποδίδει έμπαικτικά μέ τό λόγιο 
εκείνο καί παροιμία>δες. . . «πήγε γιά μαλλί καί βγή
κε κουρεμένος». Αυτό άκριβώς συνέβη πρόσφατα στο 
Λονδίνο δταν ευπαρουσίαστος καί «καλοβαλμένος» 
κακοποιός μπήκε σε κεντρική τράπεζα τοϋ Σίτυ, πα- 
ριστανοντας τον πελάτη. Προχώρησε στον «γκισσέ» 
καί παρέδωσε στον ταμία βιβλιάριον καταθέσεων μέσα 
στο όποιον είχε τοποθετήσει χαρτονομίσματα συνο
λικής αξίας δώδεκα στερλινών, πού. . . μεταφράζονται 
σε χίλιες περίπου ελληνικές δραχμές. Μαζν μέ τις 
στερ/άνες υπήρχε καί. . .ιδιόχειρο σημείωμα τοϋ δή

αςτυινιομικομ περιςκοπιον

θεν καταθέτη, στο όποιον ανέγραφε δτι αν δεν τοϋ 
παρεδιδε αμέσως ο αρμόδιός ολόκληρο τό περιεχόμενο 
τοϋ ταμείου θά άνετίνασσε τό κτίριον στον αέρα. ' Ο 
ταμίας, δμως, σέ δλο τό διάστημα τής περίεργης συν
αλλαγής παρέμεινε απτόητος στήν θέσι του, χωρίς νά 
δειξη σημεία ανησυχίας ή νά δώση ιδιαίτερη προσοχή 
στήν βλοσυρή παρουσία τοϋ. . . σπουδαιοφανή κατα
θέτη μέ αποτέλεσμα νά καταληφθή ό ίδιος από τρο
μερή φοβία καί νά έπιζητήση διέξοδο φυγής, χωρίς νά 
ύπολογίση βιβλαάριον καταθέσεων καί στερλίνες, τά 
όποια καί έγκατέλενψε «έσπευσμένως» στήν θυρίδα 
τοϋ ταμείου. Είναι, μα τήν αλήθεια, πρωτοφανές καί 
μοναδικό στά. . . ληστρικά χρονικά τό πάθημα τοϋ 
επίδοξου αύτοϋ ληστή, ό οποίος αντί νά επιτυχή τήν 
πολυπόθητη «άνάληψι» έσπευσε ό ίδιος νά . . . άναλη- 
φθή, μεταβαλλόμενος ταυτοχρόνως σέ ακούσιο κατα
θέτη !

Πιστεύομεν, λιοιπόν, ακράδαντα δτι αν εύοδωθοϋν 
οι προσπάθειες τής 5Αγγλικής 5Αστυνομίας καί συλ- 
ληφθή ό όπερεττικός λ,ησταρχίσκος, νά παραπεμφθή 
ατό δικαστήριον μέ τό αίτιολιογικόν τής «απόπειρας», 
αλλά συγχρόνως νά ζητηθή, σέ περίπτωσι καταδίκης 
του, νά τοϋ αφαιρεθονν οι. . . τόκοι από τήν ποινή, μιά 
καί ό άνθρωπος έγινε «έκών - άκων» καταθέτης. Αυτό 
θά αποτελούσε, αναμφισβήτητα, πράξιν δικαιοσύνης ! ! !

«ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ»...

'Η  παρατηρητικότης είναι ή κυριωτέρα καί ή σοβα- 
ρωτέρα ίδιότης, πού πρέπει νά χαρακτηρίζη τον άστυ- 
νομικόν καί είναι αλήθεια δτι χωρίς αυτήν τίποτε τό 
σπουδαίον δεν μπορεί νά έπιτευχθή. Συμβαίνει, δμως, 
πολλές φορές τό θείο αυτό χάρισμα νά έχη δοθή μέ 
απλοχεριά καί εντελώς έκλεκτικά σέ μερικά άτομα 
πού ούτε αστυνομικοί είναι, ούτε καμμιά ιδιαίτερη 
σχέσι έχουν μέ τήν άστυνομία. Μέ αυτό, λοιπόν, τό 
σπάνιο χάρισμα, πού είναι συνάμα καί σπάνιο ταλέντο, 
είχε φιλοδωρήσει ή φύσις δύο κοριτσάκια 10 καί 12 
χρόνων, με αποτέλεσμα νά καταφέρουν έναν ανεπανά

ληπτο άθλο, πού μόνον αστυνομικοί ολκής καί καρριέ- 
ρας επιτυγχάνουν. Αυτό συνέβη τελευταία στο Βο
ρειοδυτικό Προάστιο Σάρρεϋ τοϋ Λονδίνου, δπου δύο 
μικρά κοριτσάκια, η 12χρονη Τζέην Τείνταν καί ή 
φίλη της Ρουθ Ρεημον 10 μόλις χρόνων έπαιζαν τό 
αγαπημένο τους παιχνίδι «κλέφτες καί αστυνόμοι», 
δταν παρατήρησαν έναν πελάτη κάποιου καταστήμα
τος να εξερχεται και να απομακρύνεται μέ τρόπο πού 
φάνηκε ύποπτος στά δύο αυτά παιδιά. Τον παρακολού
θησαν άπό σχετική άπόστασι, σαν πραγματικοί ντέ- 
τεκτιβ, και διαπίστωσαν δτι ή συμπεριφορά του ήταν 
πράγματι ύποπτη. "Οταν μάλιστα στήν συνέχεια κά- 
θησε στον πάγκο ενός πάρκου, ή μιά έμεινε σέ άπόστα- 
σι καί εξακολούθησε νά τον παρακολουθή, ενώ ή μι
κρότερη έτρεξε νά φέρη τήν άστυνομία. Μέ πολλή 
δυσφορία τ αστυνομικά όργανα άκολούθησαν τό κορι
τσάκι, αλλά έκπληκτοι διαπίστωσαν, δταν συνέλαβαν 
τον ύποδειχθέντα ύποπτο, δτι έπρόκειτο περί ενός. . . 
διάσημου διαρρήκτου, ό όποιος είχε κυριολεκτικά ανα
στατώσει την αστυνομία καί τά καταστήματα ολό
κληρης τής περιοχής, μέ τις θρασύτατες διαρρήξεις 
καί τις αδίστακτες κλοπές του! Δεν μπορούμε παρά 
νά συγχαρούμε. . «τάς νεαράς συναδέλφους» πού έξ 
απαλών ονύχων μαθαίνουν νά βλέπουν σωστά τον κό
σμο—και να διακρίνουν τούς καλούς άπό τούς κακούς 
ανθρώπους. Πάντως δταν θά ένηλικιωθοϋν είναι βέ
βαιον δτι θά προτιμήσουν τήν άστυνομική καρριέρα, 
γιατί οί σημερινές τους επιτυχίες προδικάζουν ένα 
λαμπρό μέλλον, πού θά τις άναδείξη σέ άστυνομικίνες 
κλασεως. . . Γιαυτό ειδικά δεν έχομε καμμιά αμφι
βολία ή μήπως έχετε σείς;
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ΜΠΑΝΑΝΟ — ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. . .

Στήν εποχή μας ή προσέ/Ικυσις τον πελάτη γίνεται 
—κατά τρόπο βέβαια θεμιτό και νόμιμο—μέ άνάλογα. .. 
τιμολογικά τεχνάσματα, ώστε να τον προδιαθέση ευνοϊ
κά ακόμη και στις υψηλότερες τιμές των διαφόρων ει
δών, που φιλοξενούνται στις βιτρίνες των περισσοτέ
ρων καταστημάτων πολύ τελείας. Διαβάζεις λ. χ. στις 
πινακίδες πού είναι άνηρτημένες σε διάφορες κατηγο
ρίες κουστουμιών, δτι κοστίζουν άνάλογα μέ την ποιό
τητά τους 1999 δραχμές ή 2999 ή 3999 (και οντω 
καθ’ εξής), χωρίς νά στρογγυλοποιοϋν την τιμή σέ 
δύο, τρεις ή τέσσερις χιλιάδες, πού θά φαίνονταν υπερ
βολικές και θά ήταν οπωσδήποτε απωθητικές γιά τον— 
πελάτη. Μέ ανάλογο τρόπο γίνονται και οί διαφημή- 
σεις, πού περιέχουν άλλοτε μέν πολλές δελεαστικές και 
ελκυστικές γιά τον υποψήφιο άγοραστή προτάσεις,

άλλοτε πάλι είναι. . . διφορούμενες και συβιλλικές καί 
άπαιτοϋν ειδική αποκρυπτογράφησή γιά νά κατανοη- 
θοϋν. Μιά τέτοια μικρή αγγελία, πού δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα σέ εφημερίδα τής Ν. Ύόρκης, είχε σαν 
συνέπεια νά δημιονργηθή σοβαρό. . . νομικό ζήτημα 
μεταξύ αγοραστού και πωλητού, μέ αποτέλεσμα νά 
έπέμβη ή ’Αστυνομία καί εν συνεχεία ή Δικαιοσύνη. 
Ή  αμίμητη αγγελία έγραφε τά εξής: «Υπέροχη Φόρντ 
μέ τέσσερις πόρτες, μοντέλλο τού 1971, σέ καινουργή 
κατάστασι, πωλείται μόνον μέ 2495... μπανάνες!» 'Η  
κυρία Σύλβια Κόκς, πού έδιάβασε τήν αγγελία, δεν 
έχασε καθόλου καιρό καί αφού αγόρασε έναν μακρότατο 
ορμαθό από 85 μπανάνες πήγε αμέσως στον δημοσιεύ- 
υαντα τήν αγγελία πωλητή, Μάριον Ντί Γκάντσια, γιά 
νά τού παραδώση τις μπανάνες σαν προκαταβολή αγο
ράς τού προς πώλησιν αυτοκινήτου. "Εκπληκτος ό 
κύριος Ντί Γκάνσια ακούσε τήν υποψήφια άγοράστρια 
καί αφού συνήλθε από τό τρομερό «σόκ» πού ύπέστη, 
τόσον άπό τήν ...θέα των μπανανών, όσον καί άπό τήν 
άξίωσί της γιά άμεση παράδοσι τού αυτοκινήτου έξήγη- 
σε μέ κάθε λεπτομέρεια στήν κυρία Κόκς, δτι μέ τήν 
λέξι μπανάνες τής αγγελίας εννοούσε δολλάρια, δεδο
μένου δτι αυτή ή ονομασία είναι επικρατέστερη στήν 
λαϊκή έκφρασι καί στήν αμερικάνικη «σλάγκ» γλώ>σ- 
σα. Παρά τήν άρνησι τού πωλητή νά δεχθή τις μπανά
νες, σαν ...ονομαστική χρηματιστηριακή άξια, ή υπο
ψήφια άγοράστρια δεν παρητήθη τού σκοπού της καί 
κατέφυγε στον Πρόεδρο τού « Εμποροδικείου», δ 
όποιος έκήρνξε άπολύτως έγκυρη τήν συναλλαγή, 
διότι ήταν σύμφοονη «προς τό γράμμα καί τό πνεύμα 
τής πωλητηρίυυ αγγελίας». "Υστερα άπό τήν... κατα- 
πελτική αυτή άπόφασι ό κ. Ντί Γκάντσια ήναγκάσθη 
θέλοντας καί μή νά δώση τήν μεγαλόπρεπη Φόρντ γιά.. 
2495 μπανάνες, πού ωριμάζουν ήδη μέσα στο γκαράζ 
πού τήν στέγαζε. Προσοχή, λοιπόν, στ ά...λογοπαιχνικά 
άγγελτήρια, γιατί αυτός πού τά διαβάζει τά παίρνει 
δπως τά βλέπει καί μέ τό δίκηο του... “Η  μήπως άμφι- 
βάλλετε;

ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΣ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ. . .

"Οταν ένας κλέφτης, διαρρήκτης ή ληστής άποφα- 
σίση νά. . . κτυπήση, είναι βέβαιον, δτι άναμένει 
πλούσια λεία άπό τό θύμα του καί μόνον δταν άστο- 
χήση στήν εκλογή του καταλαβαίνει δτι κτύπησε λά
θος πόρτα. Τά πράγματα είναι γι αυτούς πολλές φορές 
εντελώς ρευστά καί άκαταστάλαχτα καί. . .ποντάρουν 
στήν τύχη δπως άκριβώς οί φανατικοί παίκτες στά 
άλογα τού ιπποδρόμου. Αυτό περίπου έγινε πρόσφατα 
στήν 5Αμερική μέ έναν γκάγκστερ τού Σικάγου, πού 
άποφάσισε νά ληστέψη τον Πρόεδρο μιας μεγάλης 
εθνικής τραπέζης τής πόλεως. "Οταν τελικά τό επέ
τυχε δέν βρήκε επάνω του, παρά μόνον εξήντα σέντς, 
δηλαδή 18 περίπου δραχμές κι ένα νικελένιο ώρολ.ό- 
γι. ’Απογοητευμένος άπό τήν πενιχρή λεία του, ένοιωσε 
τρομερά άσχημα καί άπό άντίδρασι άρπαξε τό βαρύ 
ώρολόγι καί τό πέταξε μέ δύναμι στο κεφάλι τού τρα
πεζίτη. "Υστερα άπό τήν ένέργειά του αυτή τό έβαλε

ατά πόδια καί έξηφανίσθη. Δέν πρόσεξε, δμως, δτι 
στο εσωτερικό τού ώρολογιού υπήρχε ένα χαρτονόμι
σμα τών 1.000 δολλαρίων, πού ό τραπεζίτης είχε κρύ
ψει μέ πολλή επιμέλεια μέσα στο μηχανισμό του, γιά 
κάθε ενδεχόμενο. Είναι άλήθεια, δτι δσο άτσάλινα 
νεύρα κι’ αν έχει ένας ληστής, ή διάπραξις οποιοσδή
ποτε ληστείας, άπό τήν στιγμή τής. . . νοητικής συλ- 
λήψεως μέχρι τής εγκληματικής έκτελέσεως, είναι 
ένα τόλμημα - στρατήγημα πού θέλει σκληρή καρδιά, 
δυνατή ψυχή, καθώς καί μυαλό τετραγωνικό. "Οταν, 
λοιπόν, άστοχήση στήν εκλογή του καί ή δουλιά δέν 
άποφέρει γρήγορα καί σίγουρα τό προσδοκώμενο άπο- 
τέλεσμα, τότε τον πιάνει μιά άνείπωπτη άγανάκτησι 
καί άντιδρά άνάλογα. Αυτό, άκριβιος, συνέβη μέ τον 
άμερικανό γκάγκστερ. Ξεκίνησε νά κάνη επιτυχημένη 
ληστεία καί κατέληξε στο ευτελές άδίκημα τής σωμα
τικής βλάβης, γιά τό όποιο ήδη καί καταζητείται. Τί 
νά γίνη δμως; "Ολες οί δουλιές έχουν καί τά κέρδη τους 
καί τά. . . «κεσάτια» τους, γιαυτό θά πρέπει ό άνάλ- 
γητος γκάγκστερ νά θεωρή μεγάλη του τύχη καί κέρ
δος άνυπολόγιστο τό δτι δέν τον έχει. . . τσιμπήσει μέ
χρι τώρα ή «λαβίδα» τής ’Αστυνομίας.

349



tfEorS

Διά νά γίνουν οί νέοι μας δημιουργικά 
στοιχεία τής ζωής μέ εύγενή όνειρα καί 
σαφείς έπιδιώξεις γιά πρόοδο μέσα εις 
τά πλαίσια τών κανόνων τής άνθρωπίνης 
άξιοπρεπείας, τόν κόσμον των ηθικών 
άξιων καί τών έθνικών μας παραδόσεων, 
πρέπει όλόψυχα νά βοηθηθοϋν. Κάθε 
σύγχρονος ώριμος άνθρωπος όφείλει 
νά έκφράζη πρός αυτούς ειλικρινή κα- 
τανόησιν, στοργήν, συμπαράστασιν, 
καθοδήγησιν καί κάθε άλλην δυνατότητα 
διά τήν ομαλήν των έξέλιξιν καί πρόοδον. 
Δέν πρέπει νά λησμονοϋμεν ότι ή διαμόρ- 
φωσις τής άνθρωπίνης προσωπικότητος 
γενικά, παρουσιάζει συχνά δυσχέρειες 
σοβαρές, τό δέ πρόβλημα τής διαπαιδα- 
γωγήσεως τών νέων μας έμφανίζει άνη- 
συχητικήν οξύτητα. Διά τούτο είναι 
άνάγκη νά άντιμετωπισθή σάν τό ύπ’ 
άριθ. 1 πρόβλημα διά τήν άνάπτυξιν καί 
έπιβίωσιν τού Έθνους μας.
’Εμείς λοιπόν οί ώριμοι έχομεν ύποχρέω- 
σιν νά κάνωμε ζωήν μέ πορείαν ορθήν 
καί νά τούς έμπνεύσωμε τό αίσθημα τής 
προσωπικής ευθύνης έναντι τού ίδιου 
τού έαυτοΰ των καί τού μέλλοντος των.

Νά τούς βοηθήσωμε νά συνειδητοποιή
σουν ότι ή έ ρ γ α σ ί α είναι ουσιώδες 
στοιχεΐον εις τήν ζωήν τού άνθρώπου, 
έστω καί άν, ένίοτε, άποτελεΐ δοκιμασίαν, 
μέ σκοπόν νά ένεργοποιηθοϋν αί νεανικαί 
ψυχο—σωματικοί τους δυνάμεις καί τά 
τυχόν ταλέντα τους καί νά συντελέσουν 
εις τήν άνακάλυψιν τού υγιούς έαυτοΰ 
των.

Τότε άσφαλώς μπορούμε νά πιστεύωμε 
καί νά έλπίζωμεν ότι οί νέοι, καί δή οί 
έκ τούτων άνήλικοι, θά παύσουν νά έξω- 
θούνται εις άντικοινωνικάς ένεργείας 
καί νά παρέχουν άντικείμενον όπασχολή- 
σεως εις τάς καταδιωκτικάς άρχάς.

Χρέος λοιπόν καί ευθύνες σοβαρές 
έχομε σάν ώριμοι έναντι τών νέων μας. 
Αύτών τών υπάρξεων πού συχνά μάς 
δίνουν δείγματα ομορφιάς καί άνωτερό- 
τητος. Πού μέ άπέριττον τρόπον μάς 
κάνουν χρήσιμες ύπομνήσεις καί μάς 
παρακινούν εις τήν έκπλήρωσιν τών 
καθηκόντων καί τών ύποχρεώσεών μας. 
Μάς έμπνέουν μέ τόν υποδειγματικόν 
τρόπον τής ζωής των, τούς άγώνες καί 
τις θυσίες των γιά τήν κατάκτησιν τής' 
ζωής.

Εις αύτήν άσφαλώς τήν κατηγορίαν 
τών εύγενών ύπάρξεων άνήκει καί μία 
έκλεκτή νέα τής όποιας τά στοιχεία 
ταύτότητος καί προόδου περιήλθον τε
λευταία εις τό γραφεΐον τού περιοδικού. 
Αύτή άλλωστε ή περίπτωσις τής νέας 
έγινε αφορμή νά δημοσιευθοΰν αύτές 
οί σκέψεις. Είναι ή μαθήτρια τού Γυμνα
σίου Θηλέων ’Αμαρουσίου ’Αττικής 
Ά ννα  ΚΩΣΤΑ, πού είκονίζεται εις τήν 
φωτογραφίαν, κόρη τού ’Ενωμοτάρχου 
κ. Ίωάννου ΚΩΣΤΑ πού ύπηρετεΐ εις 
τήν Δ]σιν Μηχανοκινήτων Χωρ]κής 
’Αθηνών. Ά πό τά εις χεΐρας υπάρχοντα 
στοιχεία τής προόδου της προκύπτει 
ότι διήνυσε τά στάδια τού άγώνος τών 
Α'., Βλ, καί Τ', τάξεων τού Γυμνασίου 
κανονικώς καί έσημείωσε ρεκόρ εις τήν 
έπίδοσίν της τυχοΰσα τού βαθμού ά ρ ι 
σ τ α .  Διά νά μή νομισθή τυχόν ότι 
πρόκειται περί άβλεψίας ή λάθους τυπο
γραφικού παραθέτομεν τούς άριθμούς: 
Πρώτη τάξις (1971— 1972)= 19 2] 11. Δευ
τέρα τάξις (1972—1973)= 19 8]12. Τρίτη 
τάξις (1973— 1974)=19 6]13.

Καί τέλος, βαθμός Α'. 4μήνου τής 
Τετάρτης τάξεως εις τήν όποιαν φοιτά 
σήμερα: 19 8] 12. Τί άλλο νά προσθέσω- 
μεν όταν τά γεγονότα ομιλούν μόνα τους; 
Μίαν μόνον ύποχρέωσιν νομίζομεν ότι 
έχομεν. Νά τονίσωμεν ότι πρόκειται περί 
μαθήτριας πού έχει πλήρη συναίσθησιν 
τών ύποχρεώσεών της καί έμπνέεται 
άπό ύψηλά ιδανικά καί τις έπιταγές τού 
πνεύματος. Ά ς  άποτελέση παράδειγμα 
φωτεινόν πρός μίμησιν άπό τις Έλλη- 
νίδες νέες. Τής εύχόμεθα είλικρινά καλήν 
πρόοδον.

Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Ε Ι Σ
Ο Δ Η Γ Ω Ν

'Εβδομαδιαία Κατασκήνωσις Μεγάλων 
'Οδηγών θά γίνη εις τό CAOCO-CALAN- 
CATAL 'Ελβετίας (7-18]7] 1975). Μό
νον όσες οδηγοί είναι σκληραγωγημένες 
καί ειδικευμένες εις τήν Μαγειρικήν, μπο
ρούν νά μετάσχουν εις αύτήν. Τά έξοδα εί
ναι 1.000 δραχμές (90 φράγκα 'Ελβετίας). 

• ·
Κατασκήνωσις 'Υπηρεσίας γιά στελέχη 

Μεγάλων καί άλλων Κλάδων 'Οδηγών 
πρόκειται νά λάβη χώραν εις τήν Κύπρον. 
Τά όδηγικά αύτά στελέχη πρέπει νά έχουν 
καλήν υγείαν, κατασκηνωτικήν πείραν, νά 
γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, νά μπορούν 
νά ψυχαγωγήσουν παιδιά ή ένήλικες κλπ. 

• ·
«Πνευματικές καί ήθικές άξιες τού 'Οδη
γισμού» θά είναι τό βασικόν θέμα τού 
22ου Παγκοσμίου Συνεδρίου γιά τόν 
'Οδηγισμόν πού θά συνέλθη άπό 22]6 
μέχρι 2]7]1975 εις τό Πανεπιστήμιον 
SUSSEX της Νοτίου ’Αγγλίας. Εις τό 
συνέδριον αύτό πού συγκαλεϊται άνά 3ε- 
τίαν, λαμβάνονται βασικές άποφάσεις γιά 
σοβαρά προβλήματα τού Παγκοσμίου 
'Οδηγισμού καί έκλέγονται τά νέα μέλη 
κράτη της Παγκοσμίου Όργανώσεως 
'Οδηγών καί Κοριτσιών Προσκόπων καί 
τού 12μελοΰς Παγκοσμίου Συμβουλίου. 
Εις τούτο θά έκποοσωπηθή καταλλήλως 
καί ή χώρα μας.

Ή  χαρά καί τό άγνό χαμόγελο ζωγρα
φίζεται εις τά πρόσωπα τών μελών τού 
Σώματος Έλληνίδων 'Οδηγών της δημο- 
σιευομένης παραπλεύρως φωτογραφίας, 
αί όποΐαι έλαβον μέρος, σάν ένεργά μέλη, 
εις πρόσφατον Κατασκήνωσιν πού ώργα- 
νώθη μέ μέριμναν τών ιδίων τών κατα- 
σκηνωτριών καί τού Σώματος.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Χ . Α . Ν . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΛΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ή  Χ.Α.Ν. ’Αθηνών ή όποια έχει 
μελετήσει εις τήν δομήν του τό πρόβλη
μα των νέων τής έποχής μας παρουσιάζει 
αξιόλογα προγράμματα των 'Ομίλων της 
(Δημοσιογραφικός, Λογοτεχνικός, Φυ
σιολατρικός, 'Ιστορικός — ’Αρχαιολογι
κός κ.ά.) διά τήν πνευματικήν τροφοδο
σίαν των νέων. Διότι μέσα εις τήν ατμό
σφαιρα τών 'Ομίλων, οί νέοι ενημερώ
νονται έπί τών συγχρόνων εξελίξεων, 
άσκοΟνται εις τήν προβληματικήν καί 
τήν τέχνην τής συζητήσεως, άναλύουν 
καί κρίνουν κοινωνικός έκδηλώσεις καί 
φιλοσοφικές κατευθύνσεις, προσανατο
λίζονται έπαγγελματικά καί συχνά συζη
τούν θέματα κοσμοθεωρίας. Ή  προσπά
θεια αύτή συμπληρώνεται μέ τάς υπη
ρεσίας πού προσφέρουν αί Βιβλιοθήκαι 
καί αί Λέσχαι της. ’Επίσης παρέχει 
εύκαιρίες διεθνούς έπικοινωνίας μέ νέους 
άλλων χωρών. Κάθε χρόνο συνεργάζεται 
μέ τήν Υπηρεσία Σπουδαστών τής Διε
θνούς Χ.Α.Ν. γιά τήν άποστολή εις τό 
έξωτερικόν πεπειραμένων νέων καί νεα- 
νίδων, ήλικίας 20—30 έτών, μέ σκοπόν 
νά προσφέρουν ύπηρεσίες σέ θερινές 
παιδικές κατασκηνώσεις. Οί κατασκη
νώσεις αυτές λειτουργούν σέ διάφορες 
χώρες μέ διάρκεια έννέα (9) έβδομάδων. 
Μπορούν νά λάβουν μέρος σέ αύτές νέοι 
ή νέες μέ ήγετικά προσόντα καί κατα- 
σκηνωτικήν έμπειρίαν. ’Επίσης πρέπει 
νά ομιλούν πολύ καλά τήν ’Αγγλικήν 
καί νά έχουν έφεσι καί άγάπη γιά έπι- 
κοινωνία μέ παιδιά.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά 
εις τά γραφεία τής Χ.Α.Ν. ’Αθηνών 
('Ομήρου 28, Τηλ. 626-970).

ΘΕΑΤΡΟΝ — ΣΥΝΑΥΛΙΑ!

Το Θεατρικόν Τμήμα τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών παρουσίασε μέ εξαιρετικήν 
έ τιτυχίαν εις τδ Θέατρον Ήοώδου τοϋ 
’Αττικού (’Αθήνας) τό έργον τοϋ Μπρέχτ 
«Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ» 
άπό 16-19-]5]1975 χάριν τών Κυπρίων 
προσφύγων. Τό έργο αύτό, δπως είναι 
γνωστόν, έγράφη τό 1945 εις ’Αμερικήν. 
Στηρίζεται εις παλαιόν κινεζικόν μϋθον. 
Γιά τό άνέβασμα τοϋ άξιολόγου αύτοϋ 
έργου έδούλεψε σκληρά 'Ομάδα έκ (50) 
πενήντα φοιτητών τοϋ Θεατρικού Τμήμα
τος μέ βάσιν τό γερμανικόν κείμενον τοϋ 
έργου καί τάς μεταφράσεις του εις τήν 
Ελληνικήν (Έλύτη, Στάγκου καί Βαμ- 
βαλή).

Τό Μουσικόν Τμήμα τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσ]νίκης έδωσε τελευταία, εις 
αίθουσαν τής Φοιτητικής 'Εστίας Ά ρ- 
ρένων Θεσ]νίκης λίαν επιτυχή συναυλίαν 
χάριν τών μαθητών καί μαθητριών τών 
Γυμνασίων Θεσ]νίκης. Εις τήν συναυλίαν 
μετέσχεν ή Μικτή χορωδία τού Πανεπι
στημιακού Μουσικού Τμήματος καί ή 
χορωδία Δωματίου μέ έργα θρησκευτικής 
καί κοσμικής μουσικής (σύγχρονης καί 
έποχής Μπαρόκ). Παρουσιάσθη ένα ειδικό 
πρόγραμμα εις μορφήν άνοικτής συναυλίας 
μέ εισηγήσεις, συζήτησιν καί ομαδικό 
τραγούδι μέ συμμετοχήν τών άκροατών.

Ή  Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 
άπό τής συστάσεώς της ώς Σωματείου 
έπιστημονικοΰ (1918) μέχρι σήμερον, 
έσημείωσε πολυσχιδή δράσιν εις τόν 
έπιστημονικόν, έκπαιδευτικόν, οικονο
μικόν καί συνδικαλιστικόν τομέα. ’Επέ
τυχε τήν προαγωγήν τής επιστήμης τών 
άριθμών καί τήν συνεργασίαν μέ τόν 
διεθνή μαθηματικόν κόσμον. Συμμετέχει 
εις συνέδρια διεθνή, έκδίδει επιστημο
νικά περιοδικά, έγχειρίδια καί άλλα 
βιβλία άναφορικά μέ τήν σύγχρονον 
μαθηματικήν σκέψιν όπως τό Δελτίον 
της (1919), τό Παράρτημα τού Δελτίου της 
μέ πρωτοτύπους διατριβάς καί μαθημα
τικός έργασίας. χάριν τών μαθητών 
Μέσης Έκπαιδεύσεως, άπό τού 1967 
πού φέρει τόν τίτλον «Εύκλείδης» κ.ά. 
Τό πλούσιον αύτό έργον της οφείλεται 
εις τήν πρωτοβουλίαν καί τήν άκάματον 
δραστηριότητα τών έκλεκτών έπιστημό- 
νων πού είναι μέλη της. Σταθμόν εις τήν 
προσπάθειάν της άπετέλεσεν ή σύγκλη- 
σις τριών (3) Πανελληνίων Μαθηματικών 
Συνεδρίων εις τήν χώραν μας, ένώ στα
θερός στόχος της υπήρξε ταύτόχρονα 
ό εκσυγχρονισμός τών άναλυτικών προ
γραμμάτων καί σχολικών έγχειριδίων 
τής Μέσης Παιδείας. ’Επίσης άπό τού 
1938 έχει διοργανώσει Σεμινάρια άσφαλι- 
στικών μαθηματικών, ήλεκτρονικών υπο
λογιστών, στατιστικών μεθόδων, έφαρ- 
μογών προγραμματισμού κ.ά. μέ σκοπόν 
νά συμβάλη θετικά εις τόν εκσυγχρονι
σμόν τής όργανώσεως τών Κρατικών μας 
'Υπηρεσιών καί τήν ταχεΐαν οικονομι
κήν άνάπτυξιν τού τόπου σύμφωνα μέ 
τά Ευρωπαϊκά πρότυπα. Άφήνοντες δι’ 
εύθετώτερον χρόνον τήν πληρεστέραν 
περιγραφήν τών επιτευγμάτων της πού 
αναμφίβολα, κατά εν σοβαρόν μέρος, 
οφείλονται εις τήν άκάματον δραστηριό
τητα τού εκλεκτού Προέδρου κ. Α. Πάλ- 
λα, διακεκριμένου εργάτου τής μαθημα
τικής σκέψεως, θά θέλαμε νά άναφέρωμε 
μερικά συνοπτικά στοιχεία πρός έ.νημέ- 
ρωσιν κυρίως τών νέων μας γύρω άπό ένα 
’Επιστημονικόν Διαγωνισμόν. Ή  Ε.Μ.Ε. 
διενεργεί κάθε χρόνον, κατά μήνα Μάιον, 
συνεχώς άπό τού έτους 1933 Πανελλήνιον 
Διαγωνισμόν όστις οργανώνεται άπό 
τήν 'Εταιρείαν ΦΙΛΙΠΣ (τηλ. 915-311) 
έσωτ. 216 καί 32.35.603). Ούτος διεξήχθη 
καί εφέτος, δι’ έβδόμην φοράν, μέ δαπά-

Απένε ι  με 
Βραβεία πανελληνίου 
διαγωνισμού έπιστημο- 
νικής έπιδόσεως νέων.

νες τής ΦΙΛΙΠΣ, όπως έγράψαμε εις 
προηγούμενον τεύχος μας. ’Επισημαίνο- 
μεν τήν σπουδαιότητα τής δραστηριό- 
τητος τής Ε.Μ.Ε. εις τόν τομέα αύτόν 
όστις άποβλέπει άφ’ ενός μέν εις τήν 
άνεύρεσιν, τόν άνάδειξιν καί βράβευσιν 
τών τελειόφοιτων όλων τών Γυμνασίων 
τής χώρας οί όποιοι έχουν μαθηματικόν 
ταλέντο. Ά φ ’ έτέρου δέ εις τό νά έξοπλί- 
ση ήθικά τούς προνομιούχους αυτούς 
νέους μας εις τρόπον ώστε τό ταλέντο 
τους νά άποβή πρός όφελος τών ιδίων 
άλλά καί τού κοινωνικού συμφέροντος 
γενικώτερα. Εις τό έφετεινόν Πανελλή
νιον Διαγωνισμόν ’Επιστημονικής Έ π ι
δόσεως Νέων, έλαβον μέρος (80) περίπου 
έλληνες νέοι μέ (100) μελέτες των πού 
άναφέρονται εις πλείστους τομείς τών 
θετικών επιστημών. Τό Α'. βραβεΐον 
έλαβεν ό ’Απόστολος Τουφεξής (πρωτο
ετής Μαθηματικής Ίωαννίνων), τό Β'. 
έδόθη εις τόν Φίλιππον Κουρνοΰτον 
(μαθητήν ΣΤ’ Γυμνασίου), τό Γ’ άπενε- 
μήθη εις τόν 20ετή Μιχαήλ Σταθόπουλον 
καί τό Δ’ τοιοΰτον εις τόν Κων]νον Μη- 
τρόπουλον (δευτεροετή σπουδαστήν 
Ε.Μ.Π.). ’Επίσης άπενεμήθησαν καί "Ε
παινοι. Ό  Α' έπαινος άπενεμήθη εις τόν 
Γ. Καραγιαννόπουλον (δευτεροετή σπου
δαστήν Ε.Μ.Π.), ό Β' έπαινος εις τούς 
γυμνασιόπαιδας Χαράλαμπον Κουκουτόν 
καί Άσημάκην Μυκονιάτην καί ό Γ 
τοιούτος εις τόν Ξενοφώντα Βαρβάκην 
(σπουδαστήν). Οί (2) δύο πρώτοι έκ τών 
βραβευθέντων ήτοι ό ’Απόστολος Του
φεξής καί ό Φίλιππος Κουρνούτος, θά 
μεταβούν εις 'Ολλανδίαν, δαπάναις τής 
'Εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ γιά νά συμμετάσχουν 
εις τόν Πανευρωπαϊκόν Διαγωνισμόν 
Νέων τής ιδίας μορφής. Τούς εύχόμεθα 
καλήν έπιτυχίαν.

Οί νικηταί τού Πανευρωπαϊκού Δια
γωνισμού παρελθόντος έτους κατά τήν 
έπισκεψίν των εις τό Προεδρικόν Μέ- 
γαρον τής Βόννης.
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Μεταξύ των πόλεων, αί όποϊαι 
κατά τήν διαδρομήν τοϋ 
χρόνου, ήκμασαν εις τόν 

Έ λλαδικόν χώρον, κατά τήν αρχαι
ότητα και συνετέλεσαν εις τήν 
πύκνωσιν των σελίδων τής άρχαίας 
Ε λ λ η ν ικ ή ς  'Ιστορίας, συγκαταλέ
γεται καί ή άρχαία ΠΥΔΝΑ. Πρό
κειται διά τήν δευτέραν πόλιν, μετά 
τό Δΐον εις τόν Πιερικόν χώρον, 
ή όποια διεκρίθη εις τό Έμπόριον 
καί τήν Ναυτιλίαν, ένώ τό Δΐον, 
ύπήρξεν ώς τό διασημότερον Καλ
λιτεχνικόν καί Πνευματικόν Κέν- 
τρον, ύπό τήν σκιάν του Όλύμπου. 
Οί ιστορικοί δέχονται, ότι ή ΠΥΔ
ΝΑ έκτίσθη καί κατοικήθη τό 
πρώτον ύπό Έρετριέων, κατά τόν 
8ον—7ον π.Χ. αιώνα καί έδωσε 
έπιβλητικόν παρών εις τήν ζωήν 
τής Ά ρ χα ία ς  Ε λλάδος, μέχρι κατα- 
λήψεως τής Μακεδονίας, ύπό των 
Ρωμαίων. Έ κ ε ιτο  εις τό νότιον 
ακρον τής Κεντρικής Μακεδονίας 
καί εντός τοϋ, ώς έχει σήμερον, 
ομωνύμου Νομού τής Πιερίας. 
Συγκεκριμένως κατελάμβανε χώ
ρον βορειότερον τής Α λυ κ ή ς  κατά 
τέσσαρα (4) χιλιόμετρα περίπου 
καί νωτίως τοϋ χωρίου Μακρύ- 
γιαλος κατά δύο (2) χιλιόμετρα. 
'Ως παραθαλασσία πόλις, είχε με- 
γάλην εμπορικήν κίνησιν. Είχε 
ομοίως πλούτον μέ άξιόλογον ναυ
τικήν δύναμιν καί τήν ύπερίσπι- 
ζον ισχυρά τείχη. Ώ ς  έκ τούτου 
είχε πράγματι καταστή πόλις διά
σημος. Ύ πό  τήν κυριαρχίαν τών 
Μακεδόνων, φαίνεται ότι περι- 
ήλθεν τελευταίως, έν σχέσει μέ 
τάς άλλας παραλιακός πόλεις τής 
Μακεδονίας, έπειδή ακριβώς ήτο 
ίσχυρώς οχυρωμένη, πλούσια καί 
ικανή, εις τήν αντιμετώπισιν τών 
διαφόρων έπιδρομέων. Εις τοϋτο 
συνετέλεσε βεβαίως τό φρόνημα 
τών κατοίκων καί ή δημιουργικό- 
της των. Πληροφορούμεθα άπό τά 
κείμενα ότι ό έξωστρακισθείς Θε
μιστοκλής, εξ ’Αθηνών κατέφυγεν 
κατ’ αρχήν εις Π ύ δ ν α ν καί άκο- 
λούθως μετέβη εις ’Ασίαν. Ό  
Πέρδικας Β' 448—413 π. X. διε
τή ρήσε καί ισχυροποίησε τό Βα
σίλειόν του, χάρις εις τήν ίσχυράν 
ναυτικήν δύναμιν τής Πύδνης ή 
όποια ήνάγκασε τό 432 π.Χ. τούς 
’Αθηναίους νά παραιτηθούν τής 
πολιορκίας της καί νά έγκατα- 
λείψουν τάς έχθροπραξίας των, 
κατά τοϋ Πέρδικα.

Ή  Πύδνα κατελήφθη τό πρώτον 
ύπό τοϋ ’Αρχελάου τό έτος 410 
π.Χ .,οί δέ κάτοικοί της άναφέρεται

ΦΙΛΟΠΟΙΜ ΕΝΟΣ ΤΕΡΖΗ
Ά ν τ]ρ χ ο υ  Χωρ]κής 

Δ]τοϋ Δ]σεως Χωρ]κής Π ιερίας

δτι έτιμωρήθησαν σκληρώς, εις 
σημεΐον ώστε, ν’ άναγκασθοϋν νά 
έγκαταλείψουν τήν πόλιν καί νά 
μετοικήσουν έξωθι αύτής καί μα
κράν τής θαλάσσης, περί τά 4 
χιλιόμετρα. Ά ργότερον  καί μετά 
τόν θάνατον τοϋ ’Αρχελάου τό 
399 π.Χ.,οί Πυδναΐοι άνέκτησαν 
τήν ελευθερίαν των, έπανέκαμψαν 
εις τήν πόλιν καί συνεμάχησαν 
μετά τών ’Αθηναίων. ’Επίσης ό 
Φίλιππος ό Βασιλεύς τής Μακε
δονίας κατά τήν κατάληψιν τής 
Ά μφιπόλεως τό έτος 357 π.Χ. έκι- 
νήθη άνευ χρονοτριβής κατά τής 
Πύδνης, τήν. όποιαν καί έπολιόρ- 
κησε. Οί Πυδναΐοι δμως άντέστη- 
σαν μετά γενναιότητος καί καρτε
ρίας, αλλά πρό τής επιμονής τοϋ 
Φιλίππου καί τής στρατιωτικής 
ύπεροχής του, ύπεχώρησαν. Λέ
γεται μάλιστα δτι μέρος τών κα
τοίκων ένέδωσεν εις άπατηλάς ύπο- 
σχέσεις τοϋ Φιλίππου, μέ άποτέ- 
λεσμα νά άδυνατήση ή άμυνα καί 
ή πόλις νά περιέλθη εις αύτόν. 
Οί κάτοικοι ύπεβλήθησανείς σκλη- 
ροτέραν μεταχείρισιν άπό εκείνης 
τοϋ Αρχελάου. "Οσοι εξ αύτών 
διέφυγον τόν θάνατον, μετφκησαν

εις άλλας πόλεις.
Έ κ  τοϋ λιμένος τής Πύδνης 

έξήγοντο, ιδίως εις τάς ’Αθήνας, 
προϊόντα τής Πιερικής γής, κυ
ρίως δασικά τοιαϋτα, άξιόλογος 
ξυλεία έκ τοϋ Ό λύμπου διά τήν 
ναυπήγησιν καί οίκοδόμησιν, ώς 
καί ποικίλα γεωργοκτηνοτροφικά. 
Οί Πυδναΐοι διετήρουν εμπορικούς 
καί πολιτικούς δεσμούς μέ τάς 
Α θή να ς  καί πιστεύεται δτι ύπήρξε 
ή παλαιοτάτη άποικία, Ε λλη ν ική ς  
πόλεως.

Τό έμπόριον καί ή ναυτιλία 
τής Πύδνης συνέβαλον σπουδαίως, 
ώστε μεταγενεστέρως, ή πόλις ν’ α
νασυγκροτηθώ καί πάλιν εις ίσχυ
ράν δύναμιν. Εις τοϋτο συνετέλεσε 
καί τό αγωνιστικόν φρόνημα τών 
Πυδναίων. Καί πράγματι κατά τά 
μετέπειτα έτη τής διαμάχης τών 
Βασιλισσών, Όλυμπιάδος, μητρός 
τοϋ Μεγάλου Α λεξάνδρου καί 
Εύριδίκης, συζύγου τοϋ Φιλίπ
που Γ', ή Πύδνα κατέστη ίσχυρο- 
τάτη δύναμις μέ άξιόλογον πολε
μικόν ναυτικόν. Έ κ ε ΐ  κατέφυγε 
ή ’Ολυμπίάς μετά τήν άγρίαν 
ύπ’ αύτής, σφαγήν τής Εύριδίκης, 
ινα διασωθή καί προβάλη άντίστα- 
σιν κατά τοϋ Κασσάνδρου, ό όποιος 
τελικώς κατέλαβε τήν πόλιν, συνέ
λαβε καί θανάτωσε τήν ’Ολυμπιά
δα, τό έτος 316 π.Χ. τήν οποίαν 
καί ένεταφίασεν έκεΐ, εις τάφον 
άσημον. Εις τήν άναφερομένην
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περιοχήν τής ’Αρχαίας Πύδνης 
τελευταίως άνευρέθη τύμβος μέ 
έπιγραφήν:

«Τύμβος Όλυμπιάδος». Ή  κήρυξις 
τοΰ πολέμου κατά τής Μακεδονίας 
ύπό των Ρωμαίων τό έτος 172 π.Χ. 
έπέπρωτο νά έπισφραγίση τήν ορι
στικήν κατάληψιν τής Μακεδο
νίας, διά τής ήττης τοΰ Μακεδόνος 
Βασιλέως, Περσέως,τό έτος 168 π.Χ 
κατά τήν μάχην τής Πύδνης, ύπό 
τοΰ υπάτου Αιμίλιου Παύλου. Ό  
Βασιλεύς τής Μακεδονίας Περ- 
σεύς, διά τήν άντιμετώπισιν τής 
καταστάσεως μετά τήν οριστικήν 
άπόφασιν των Ρωμαίων, ν’ άναλά- 
βουν πρωτοβουλίαν εισβολής εις 
τόν Μακεδονικόν χώρον, έπειτα 
άπό άνεπιτυχεΐς προσπάθειας δύο 
έτών, ανέπτυξε τάς δυνάμεις του, 
άνερχομένας εις 50.000 περίπου, 
εις τά στενά τής Πέτρας Όλύμπου, 
εις τό Φρούριον Χάρακα τοΰ Αα- 
παθοϋντος, τό όποιον έδέσποζε 
τής διαβάσεως τής Άσκουρίδος 
Αίμνης είς τάς άνατολικάς ύπω- 
ρίας τοΰ Όλύμπου, ένώ ό ίδιος 
μετά των λοιπών δυνάμεών του, 
έστρατοπέδευσεν εις Δΐον, πάλιν 
κειμένην είς τάς άνατολικάς παρυ- 
φάς τοΰ Όλύμπου καί νοτίως τής

Πύδνης 34 χιλ. περίπου. Ό  επικε
φαλής των εχθρικών δυνάμεων τό 
έτος 169 π.Χ. ύπατος Μάρκος 
Φίλιππος, παρέκαμψε τό Φρούριον 
Χάρακα καί κατήλθεν πρό τοΰ 
'Ηρακλείου (Πλαταμώνος) τό όποΐ-

Άλέξανδρος καί Φίλιππος, δύο θρυλικαί 
μορφαί τοΰ πανθέου τής Ελληνικής 
ιστορίας, δημιουργοί τού μεγάλου κρά
τους τής Μακεδονίας.

Τά έρείπια τής αρχαίας Πέλλας, τής 
πρωτευούσης του Μακεδονικού Κράτους, 
τήν όποιαν ό Μέγας ’Αλέξανδρος κατέ- 
στησεν όνομαστήν είς όλον τόν τότε 
γνωστόν κόσμον.

ον μετά σκληράν πολιορκίαν, βοη- 
θούμενος καί ύπό τοΰ Ρωμαϊκοΰ 
στόλου, ό όποιος ένεφανίσθη είς 
τά παράλια τής Πιερίας, κατέλαβε 
καί άκολούθως έκινήθη όνέτως 
πρός τήν Πιερικήν γήν. Ό  Περ- 
σεύς έντρομος καί προφανώς έκ 
δειλίας, έγκατέλειψεν τό Δΐον καί 
έπανέκαμψεν είς Πύδναν, όπου 
καί ένεκλείσθη είς τό Φρούριον. 
Πρός διαφύλαξιν, παρέλαβε έκ τοΰ 
Δίου, μεταξύ τών άλλων θησαυρών 
καί τούς 25 χρυσοϋς ’Ανδριάντας, 
εταίρων Μακεδόνων, πεσόντων κα
τά τήν έν Γρανικώ ποταμώ μάχην 
καί στηθέντων εκεί, τή εντολή 
τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου. Ό  Ρωμαίος 
ύπατος άφοΰ κατέλαβε τό Δΐον, 
χωρίς νά έπιδιώξη σύγκρουσιν 
μετά τοΰ Περσέως, ελλείψει τρο
φών, έγκατέλειψε τό σχέδιόν του, 
άπεχώρησεν έκ τής Πιερίας 
καί έπέστρεψεν είς Θεσσαλίαν, 
όπου διεχείμασε είς Φιλάν. Ό  
Περσεύς πληροφορηθεϊς τοϋτο, 
έπανήλθεν είς Δΐον έκ Πύδνης καί 
ώργάνωσε τήν άμυνάν του νοτιώ- 
τερον καί έπί τοΰ ποταμοΰ Έλπειοϋ. 
Τό έπόμενον έτος, τήν άρχηγίαν 
τοΰ έξ 100.000 Ρωμαϊκοΰ στρατοΰ, 
άνέλαβεν ό ύπατος Αιμίλιος Παΰ- 
λος. Ούτος άφοΰ έφρόντισε νά 
ένημερωθή έπί τής έν γένει κατα
στάσεως, ένήργησε έπισταμένην 
άναγνώρισιν του Πιερικοΰ έδά- 
φους καί άμέσως παρέταξε τάς 
κυριωτέρας δυνάμεις του, κατά
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μήκος τοΰ ποταμού Έλπειοΰ καί 
έναντι των Μακεδονικών, ενώ διά 
τών υπολοίπων, έπεδίωξε μέσψ 
τών ορεινών όγκων, κυκλωτικήν 
κίνησιν. Ό  Περσεύς ένημερωθείς 
επί τών σχεδίων τοΰ Ρωμαίου 
υπάτου, έπεδίωξε τήν σύγκρουσιν 
μετά τοΰ εχθρού, εις τοποθεσίαν 
κειμένην νοτιοδυτικώς τής σημε
ρινής πόλεως Κατερίνης, μεταξύ 
τών ποταμών Αϊσωνος (Πέλεκα) 
καί Λεύκου (Μαυρονερίου), πού 
αποτελούσε φυσικήν όχύρωσιν. 
Κατόπιν τούτου έγκατέλειψε τήν 
γραμμήν άμύνης επί τοΰ ποταμού 
Έ λπειοΰ καί συνέπτυξε τάς δυνά
μεις του, έκεΐ. Έ νώ  αί δυνάμεις 
άμφοτέρων είχον παραταχθή, εν 
άναμονή έκδηλώσεως τής μάχης, 
έκτακτον ούράνιον φαινόμενον, έκ- 
λειψις τής Σελήνης, λαβοΰσα χώ
ραν τήν νύκτα τής 21 ]22 ’Ιουνίου 
τοΰ έτους 168 π.Χ. κατετρόμαξε, 
κυρίως τους Μακεδόνας, εις τό 
στρατόπεδον τών όποιων διεδόθη 
ότι τό φαινόμενον αυτό έσήμανε 
τήν ήτταν των καί τό τέλος τοΰ 
Μακεδονικοΰ Βασιλείου. Τυχαΐον 
περιστατικόν άπετέλεσε τόν σπην- 
θήρα τής μάχης, τήν έναρξιν τής 
όποιας έδωσαν οί Μακεδόνες διά 
τής καταδιώξεως άχαλινώτου ίππου 
Ρωμαίων καί έν συνεχεία άλεπάλ- 
ληλα καί άπροσδόκητα γεγονότα 
έδωσαν άπρόβλεπτον τροπήν τής 
μάχης, υπέρ τών Ρωμαίων. Καίτοι, 
άρχικώς οί Μακεδόνες ένεφάνισαν 
υπεροχήν, διά τήν όποιαν άργό- 
τερον ό Αιμίλιος Παΰλος θά όμο- 
λογήση ότι ποτέ εις τήν στρατιω
τικήν του ζωήν, δέν άντίκρυσε 
φοβερώτερον θέαμα άπό τήν έπί- 
θεσιν τής Μακεδονικής φάλαγγος, 
έν τούτοις ή διαμόρφωσις τοΰ εδά
φους καί ή υπερβολική άνάπτυξις

τής Μακεδονικής παρατάξεως, διέ
σπασαν τήν συνοχήν τών δυνάμεων. 
Οϋτω παρεσχέθη ή εύκαιρία εις 
τόν Ρωμαίον 'Υπατον, έκμεταλλεύ- 
σεως τοΰ ρήγματος καί έφαρμογής 
άναλόγου άποτελεσματικοΰ σχε
δίου. Κατόπιν τής διαμορφωθείσης 
καταστάσεως, τό πεδίον τής μάχης 
μετετοπίσθη είς χώρον πλεονε
κτικόν διά τούς Ρωμαίους καί 
έγγύτερον πρός τήν Πύδναν. Κατά 
τήν διεξαγωγήν τής μάχης, διε- 
πράχθησαν φοβερά σφάλματα τα
κτικής έκ μέρους τών Μακεδόνων, 
όφειλόμενα κυρίως είς τήν έλλει- 
ψιν ψυχραιμίας καί είς έπιπολαιό- 
τητα τών ’Αξιωματικών, άλλά καί 
είς τήν πλημμελή έπίβλεψιν τοΰ 
Περσέως κατά τήν έφαρμογήν τοΰ 
σχεδίου, άφοΰ τό ιππικόν, δέν 
συμμετέσχεν τής μάχης. Ή  έπελ- 
θοΰσα καταστροφή ήτο άπόλυτος. 
Άναφέρεται ότι 2.000 έφονεύθη- 
σαν κατά τήν μάχην ή καί άοπλοι, 
κατά τήν άτακτον φυγήν των. 
Συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 5.000 
έπί τοΰ πεδίου καί 6.000 παρεδόθη- 
σαν έντός τών τειχών τής Πύδνης, 
όπου εΐχον καταφύγει κατά τήν 
υποχώρησιν. Τό ιππικόν έτράπη 
είς φυγήν μετά τοΰ Περσέως, ό 
όποιος έκ Πύδνης μετέβη είς Πέλ
λαν καί έν συνεχεία μετά τής οικο
γένειας του, κατέφυγε είς Σαμο- 
θράκην. Έ κ ε ΐ  τελικώς συνεληφθη 
καί ώδηγήθη είς τήν Ρώμην, όπου 
ένεκλείσθη είς τάς Φυλακάς καί 
άπέθανεν έξ άσιτίας. Ματά τήν 
μάχην ό έχθρός έπεδόθη είς λεη

λασίας καί καταστροφήν τής πόλε
ως. "Ο,τι πολύτιμον υπήρχε είς τήν 
άνθοΰσαν πόλιν άνηρπάγη καί με
τά τών αίχμαλωτισθέντων άρχόντων 
μετεκομίσθη είς τήν Ρώμην. 'Η 
Μακεδονία όριστικώς κατελήφθη 
ύπό τών Ρωμαίων. Ό  ροΰς τής 
Ε λ λ η ν ική ς  'Ιστορίας άνεκόπη καί 
ήλλαξε πορείαν διά πολλούς αιώ
νας. Ή  μάχη τής Πύδνης 21]22 
Ιουνίου 168 π.Χ. αποτελεί σημαν

τικόν σταθμόν διά τήν Ελλάδα. 
Υπό τών Ρωμαίων, εύθύς άμέσως 

ή Μακεδονία διηρέθη είς τέσσαρας 
Ομοσπονδιακός Κοινότητας. Ή  

Πύδνα μεθ’ όλης τής Πιερίας, 
ύπήχθη είς τήν τρίτην Κοινότητα 
μέ Πρωτεύουσα τήν Πέλλαν. Βρα- 
δύτερον οί Μακεδόνες ύπό τόν 
Άνδρΐσκον, φέροντες βαρέως τήν 
δουλείαν, έκινήθησαν διά ν’ άνα- 
κτήσουν τήν ελευθερίαν των, όπου 
καί τελικώς κατά τό έτος 148, ένι- 
κήθησαν είς Πύδναν ύπό τοΰ Ρω
μαίου Μετέλλου, ό όποιος άφή- 
ρεσεν έκ τής Πύδνης καί τούς 25 
άνδριάντας τούς οποίους είχε έκεΐ 
μεταφέρει ό Περσεύς τό 168 π.Χ. 
έκ τοΰ Δίου, τούς όποιους καί μετέ- 
φερεν είς Ρώμην.

Ή  έκδίκησις τών Ρωμαίων αυ
τήν τήν φοράν κατά τής Πύδνης, 
ήτο σκληροτέρα πάσης έτέρας. 
Τό πρότερον διοικητικόν σύστημα 
ήλλαξε άμέσως καί ή Μακεδονία 
έγινε έπαρχία τής Ρωμαϊκής Π ολι
τείας.

Η Πύδνα ώς πόλις, έπέζησε 
καί έπί τής Ρωμαϊκής κατοχής,

'Ωραίος πϊναξ άναπαριστών τήν διάβασιν τοΰ Γρανικοϋ καί τήν θριαμβευτικήν 
νίκην τοϋ ’Αλεξάνδρου εναντίον τών πολλαπλασίων Περσών.
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παρουσίαν εις τό έμπόριον καί τήν 
ναυτιλίαν, δπου διέπρεψε τό Ε λ 
ληνικόν δαιμόνιον. Νοτιοδυτικώ- 
τερον καί εις άπόστασιν 3—4 χιλ. 
περίπου, κατά τήν Τουρκοκρατίαν, 
ύπό των ξεριζωμένων καί περιπλα- 
νωμένων κατοίκων, έκτίσθη συνοι
κισμός μέ τό αυτό όνομα—Κ ί- 
τ ρ ο ς— εις τόν όποιον κατοίκη
σαν μάλιστα καί Φράγκοι, οί 
όποιοι ίδρυσαν καί έκκλησίαν 
μέ καθολικόν επίσκοπον καί έδραν 
τό Κίτρος. Ά ργότερον καί περί τό 
τέλος τοΰ Που αίώνος, τό Κίτρος 
ήτο γνωστόν, ώς κωμόπολις ση- 
μαντικωτέρα τής Κατερίνης καί 
κατέχουσα καί τήν έδραν τής ’Επι
σκοπής τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας. Κατά τούς έθνικούς αγώνας 
τής φυλής από τοΰ 18ου αίώνος 
οί κάτοικοι, φλογεροί πατριώται, 
συμμετεΐχον εις τάς έπαναστατικάς 
προσπάθειας, ή δέ πόλις κατεστρά- 
φη ύπό των Τούρκων καί ή έδρα 
τής ’Επισκοπής μετεφέρθη εις χω- 
ρίον Κολινδρός. Κατά τό έτος 
1878 μέ τήν έπανάστασιν τοΰ 
Όλύμπου, ό 'Επίσκοπος Κίτρους 
Νικόλαος Ρούσης, ύπήρξε ό ιθύ
νων νοΰς τοΰ άπελευθερωτικοΰ 
κινήματος, ή δέ Μητρόπολις μετε
φέρθη εις Κατερίνην, ύπό τήν επω
νυμίαν «Μητρόπολις Κίτρους» ή 
όποια καί διατηρείται καί σήμερον. 
Έ κτοτε  εις τήν Μητρόπολιν Κί
τρους, διεκόνησαν διαπρεπείς Ίε- 
ράρχαι.

Ό  Μητροπολίτης Κίτρους, έφε
ρε καί τόν τίτλον τοΰ πρωτοθρόνου 
επειδή επί αιώνας ύπέκειτο εις τήν 
Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης. ’Ή δη 
τιτλοφορείται Ύπέρτιμος καί έξαρ- 
χος πάσης Πιερίας. Μέ τόν τίτλον 
αύτόν κοσμείται σήμερον ό Μη
τροπολίτης κ.κ. Β Α Ρ Ν Α Β Α Σ  
δεσπόζουσα φυσιογνωμία τής 'Ιε
ραρχίας τής Ελλάδος καί άκτινο- 
βολοΰσα προσωπικότης τής ’Ορθο
δόξου τοΰ Χρίστου, 'Εκκλησίας.

Π η γ α ί :
1. —Ιστορ ία  τοΰ Έλληνικοΰ έ

θνους έκδοσις 1974.—Τόμος Εος
2. —Βιβλίον. Ή  άρχαία Ό λυ- 

μπική Πιερία—Παν. Άναγνωστο- 
πούλου

3. —Λεύκωμα Μητροπολίτου — 
Βαρνάβα—Κίτρους.

4. —Διάλεξις έτους 1961. 'Α ρχαι
ολογικά! προσδοκίαι εϊς Πιερία, 
Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ.

μετονομασθεισα εϊς — Κ ί τ ρ ο ς  — 
καί έσυνέχισε τήν δραστηριότη
τα της. Ό  λιμήν της, έξηκολούθη 
νά είναι άξιόλογος. Ή  προτέρα 
αίγλη τής Πύδνης ύφίστατο καί 
εις τήν ύπό νέαν ονομασίαν πόλιν, 
άμφότερα δέ τά ονόματα, Πύδνα— 
Κίτρος, συνυπήρχον καθ' όλην 
τήν μεσαιωνικήν περίοδον. Φαίνε
ται όμως ότι τά προϋπάρξαντα 
ισχυρά τείχη της, ειχον καταστρο
φή καί λόγω παρακμής. Τάς άπό τοΰ

Μου αίώνος καί μετέπειτα έπιδρο- 
μάς, Σταυροφόρων, Ενετών καί 
Τούρκων, δέν ήδυνήθησαν ν’ αντι
μετωπίσουν νικηφόρως οί Πυδναΐ- 
οι, μέ άποτέλεσμα, ή πόλις μετά τήν 
παντελή έρήμωσίν της ύπό τών 
Τούρκων, νά έγκαταληφθή όρι- 
στικώς. Οΰτω λοιπόν μετά τόν 
14ον αιώνα, πόλις Πύδνα— Κίτρος, 
δέν υπάρχει. Σήμερον τίποτε δέν 
μαρτυρεί, ότι κάποτε εις τόν χώρον 
έκεϊνον, υπήρξε πόλις μέ δυναμικήν

"Ανω τό μέρος δπου εύρίσκετο ή πόλις τής Πύδνας. Κάτω τό σημερινόν χωρίον 
τής Πιερίας Κίτρος πλησίον του όποιου εύρίσκετο ή όνομαστή κατά τήν αρχαιό
τητα πόλις τής Πύδνας.
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«ΘΕΕΜΟΥ, κάμε τούς άνθρώπους καλούς καί ατούς καλούς 
κάμε όμορφη τήν καλωσύνη!» είναι ή γνωστή σ’ όλους μας 
προσευχή, είδος προσευχής, πού κάθε ανεπτυγμένος, ψυχικά 
καλλιεργημένος άνθρωπος, διατυπώνει ένδόμυχα, ξέροντας 
πώς είναι τό πιό μεγάλο άνθρώπινο αίτημα πρός τόν θεόν.

Νά είμαστε καλοί καί νάχουμε όμορφη καλωσύνη! Δύο 
ξεχωριστά αιτήματα. Καί είναι καί τά δύο αύτά μαζύ τό αίτημα 
τού αίώνος μας. Έ να  άπ’ τά γνωρίσματα τής έποχής μας είναι 
ότι τής λείπει ή καλωσύνη. Σάν κραυγή άκούγεται στις ψυχές 
όλων τό αίτημα αύτό τής άνθρωπότητος τής έποχής μας. 
Καί πρέπει νάμαστε όλοι έτοιμοι νά δώσωμε τήν πρέπουσα 
άπάντησι στό προσκλητήριο, νά πάρουμε τή θέσι μας κάτω 
άπ τή σημαία τής καλωσύνης. Πρέπει νά δώσωμε περιεχόμενο, 
σκοπό καί πολλή ομορφιά στήν καλωσύνη μας, γιά νά μπο- 
ρέση ν’ άνταποκριθή στις άνάγκες τής άνθρώπινης ψυχής 
τής έποχής μας.

Ή  καλωσύνη, τό πρώτο αίτημα, είναι έμφυτο στόν άνθρωπο. 
Έ χε ι δοθή στόν άνθρωπο σάν ένα μεγάλο θεϊκό δώρο στή 
γέννησί του, μά τις περισσότερες φορές δέν τό ξέρομε πώς 
καί στήν άγνοια αύτή όφείλεται τής περισσότερες φορές 
διαθέτουμε ένα τόσο μεγάλο ψυχικό κεφάλαιο στή ζωή μας, 
αύτή ή τόσο γνωστή καί μισητή σύντροφος τού άνθρώπου, 
τού άνθρώπου πού έχει όλα του τά καλά, ή άνία.

Καί βλέπομε τόσο συχνά τό θέαμα ανθρώπων, πού διαθέ
τουν όλους έκείνους τούς συντελεστάς τής κατά κόσμον δυ
νατής εύτυχίας καί όμως πλήττουν, άσφυκτιοϋν μέσα στήν 
στενότητα όλόκληρης τής γής, πού έχουν τήν δυνατότητα 
νά γυρίσουν. Κάτι τούς λείπει, κάποιο κενό τής ψυχής θέλει 
συμπλήρωση Συμπλήρωσι γιά τήν όποια είναι άπαραίτητη 
ή συνεργασία τού έγώ καί τής Κοινωνίας, τού διπλανού, πού 
θά τόν άγκαλιάση μ’ όλη τήν άγάπη καί καλωσύνη, πού περι
μένει τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά έκδηλωθή, νά δοθή στόν 
κάθε άνθρωπο καί νά γεμίση τό άδειο τής ψυχής.

Ά λ λ ’ άπ’ έδώ άρχίζει τό δεύτερο αίτημα. Πρέπει τήν καλω
σύνη μας νά τήν δώσουμε στό διπλανό μας, στόν συνάνθρωπό 
μας όμορφα, νά αγγίξουμε τήν άνθρώπινη ψυχή μέ λεπτότητα, 
μέ συμπόνια πραγματική, μέ άνθρωπιά. Είναι άνάγκη αύτό 
είτε έργαζόμαστε μόνοι μας, είτε συντονισμένα καί (οργανω
μένα γιά τήν καλύτερη καί άποδοτικώτερη χρησιμοποίησι 
τών ικανοτήτων μας καί τής καλωσύνης μας.

Έ τσ ι, προκειμένου νά ξεκινήση κανείς γιά μιά συντονισμέ
νη, (οργανωμένη προσπάθεια Κοινωνικής Προνοίας, προκει
μένου νά καταστρώση πρόγραμμα καί νά κάνη σχέδια γιά μιά 
κοινωνική έξόρμησι, θά πρέπει νά άποδώση ιδιαίτερη σημασία 
στόν παράγοντα αύτόν, πού λέγεται κατάλληλη χρησιμοποίη
σ ή  τής άνθρωπίνης καλωσύνης.

Τά πορίσματα τής έργασίας άλλων προσπαθειών, ή πείρα 
τού παρελθόντος είναι άπαραίτητον νά είναι γνωστά, ώστε 
νά άποφευχθοΰν τυχόν σφάλματα τού παρελθόντος καί νά 
άξιοποιηθοΰν εύεργετικά πορίσματα καί άξιώματα, βγαλμένα 
μέσα άπ’ τήν πρδξι.

Ά ν  άνατρέξωμε σέ πολύ παλαιά χρόνια, στούς χρόνους 
τής άρχαιότητος δέν θάχουμε νά βοηθοηθοϋμε στήν έργασία 
μας αύτή· όχι γιατί τυχόν οί άνθρωποι δέν είχαν καλωσύνη, 
μά γιατί δέν έχουν νά παρουσιάσουν έργα Κοινωνικής Προ
νοίας μεγάλα, μέ βάσι τήν άνθρώπινη άγάπη. Μεμονωμένα 
μέτρα καί νομοθετήματα κοινωνικής φύσεως, μέ πολιτική 
κυρίως σκοπιμότητα, βέβαια, θά συναντήσουμε, μά έργα 
Κοινωνικής Προνοίας, όπως σήμερα τή νοιώθουμε καί τήν 
έπιδιώκουμε, δέν έχει νά μάς παρουσιάση ούτε αύτή ή έποχή 
τής άκμής τού Ελληνικού πολιτισμού, μιά πού σάν 
έπίσημος θεσμός ήταν καθιερωμένος ό θεσμός τής άνθρωπίνης 
δουλείας. Πώς μπορούμε νά προχωρήσουμε σέ έρευνες γιά 
κοινωνικές προσπάθειες, όταν όλόκληρος ό τόσον πνευματικά 
καλλιεργημένος άνθρωπος τής έποχής αύτής δέχεται καί 
άνέχεται τό θεσμό τής δουλείας!

Έπρεπε νά όκουσθή ή χριστιανική διακήρυξις τής ίσό- 
τητος τών άνθρώπων καί νά άπλωθή τό έλπιδοφόρο μήνυμα 
τής άγάπης μεταξύ όλων τών άνθρώπων, γιά νά δοθή τό σύνθη
μα τής ώργανωμένης προνοιακής προσπάθειας.

Ή  άνθρωπότης μέ άγωνία περίμενε νά άκούση τό «ούκ ένι 
δούλος ή έλεύθερος» καί «άγαπάτε άλλήλους», όχι λόγοις, 
άλλά «έργω καί άληθείςι», γιά νά άποδυθή στόν μεγάλο καί 
εύγενικό αύτό άγώνα τής Κοινωνικής Προνοίας.

Ή  μικρή, μά τεράστια σέ φιλοσοφημένη έκτασι, φράσις 
«ούκ ένι δούλος ή έλεύθερος» συνεκλόνισε έκ θεμελίων 
όλόκληρο τό κοινωνικό οικοδόμημα τού τότε πολιτισμού 
καί έθεμελίωσε τόν Χριστιανικό Κοινωνισμό. γέννημα τού 
όποιου είναι ή Κοινωνική Πρόνοια.

'Από τούς πρώτους άκόμη χριστιανικούς αιώνας συναντάμε 
τούς καρπούς τής Κοινωνικής Προνοίας γιά νά φθάσουμε
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στό χριστιανικό Βυζάντιο πού μάς άφησε; έκτος άπό τις άλλες 
βαρύτιμες κληρονομιές καί μιά ανεκτίμητη παρακαταθήκη 
άρχών καί άξιωμάτων κοινωνικής έργασίας, βγαλμένων μέσα 
άπό τά μνημειώδη κοινωνικά έργα τής έποχής αύτής. Μόνο 
διασχίζοντας τούς αιώνας, άπό τούς πρώτους μέχρι τών τελευ
ταίων έτών καί τής τελευταίας δεκαετίας, πού μάς έδωσε καί 
αύτή τόσα πολύτιμα διδάγματα γιά τήν προνοιακή έργασία 
άπό τήν πείρα χιλιάδων κοινωνικών έργατών καί τήν μορφή 
ένός Νικολάου Άντωνοπούλου, πού τόσα πολλά προσέφερε 
στή θεωρία καί τήν πράξι τής Κοινωνικής Προνοίας μέ τήν 
πολύτιμη κληρονομιά πού μάς άφησε, μπορούμε νά προχω
ρήσουμε στήν όργάνωσι μιάς συντονισμένης έργασίας κοι
νωνικής προσπάθειας καί, βαδίζοντας στά ίχνη έκείνων καί 
στούς δρόμους πού άνοιξαν, νά συντάξουμε τόν κώδικα πού 
θ’ άκολουθήσουμε στήν έργασία μας αύτή, τόν κώδικα πού 
θά πρέπει νά είναι σεβαστός μέ πιστή προσήλωσι άπ’ όλους 
τούς Κοινωνικούς έργάτας.

Καί δέν θά πρέπει ό κώδιξ μας νάχη πολλές διατάξεις καί 
άρθρα πολλά. Άρκοΰν λίγες γραμμές, άρκούν λίγες θεμελιώ
δεις κατευθύνσεις, γιά νά βρή τόν όρθό δρόμο της ή άγάπη, 
ή καλωσύνη τών κοινωνικών έργατών.

Μά πριν άκόμη έξετάσωμε τις βασικές διατάξεις τού κώδικάς 
μας, θάπρεπε νά καθορίσωμε τήν έννοια, νά δώσωμε τόν όρι- 
σμό τής έννοιας τής κοινωνικής αύτής έργασίας μας. Τί έννο- 
οϋμεν λέγοντας πρόνοια; θά μπορούσαμε νά τήν όρίσωμε σάν 
τήν ύψηλή άποστολή τής συμπαραστάσεως στις ψυχικές, πνευ
ματικές καί ύλικές δυσχέρειες τού συνανθρώπου μας μέ τόν 
έκπολιτιστικό σκοπό, τήν λύτρωσι τής βασανισμένης άνθρώ- 
πινης ψυχής άπ’ τό φορτίο τού πόνου, τήν όρθή πνευματική 
θεμελίωσι, τήν έξύψωσι, έν γένει, τού ηθικού, ψυχικού καί 
πνευματικού έπιπέδου τού λαού μας.

Έ τσ ι άπ’ αύτήν τήν έννοια τής κοινωνικής έργασίας βγαί
νει καί ό έκπολιτιστικός σκοπός τής άποστολής μας.

Μικρά καί σύντομα είναι τά τρία μέρη τού κώδικάς μας, 
καθένα άπ’ τά όποια πραγματεύεται καί ένα άπό τά τρία βασικά 
καί θεμελιώδη κεφάλαια τής καθ’ όλου προνοιακής έργασίας, 
δηλαδή: α) τις γενικές γραμμές καί κατευθύνσεις τού έργου, 
β) τούς έργάτας καί γ) τό σύστημα καί τρόπο έργασίας.

Στό πρώτο μέρος, σάν γενικές άρχές τής έργασίας μας, θά 
άρκοΰσαν πέντε μόνον άρθρα, τά άκόλουθα:

1. Σεβασμός τής προσωπικότητος τού βοηθουμένου.
2. 'Υποταγή τού Ολικού παράγοντος στόν πνευματικό.
3. Συνεργασία—πειθαρχημένη προσήλωσις στις γραμμές 

τού έργου.
4. ’Αγάπη.
5. Πίστις στήν ίερότητα τής άποστολής μας.
Λίγες γραμμές, πέντε άρθρα, γιά μιά τόσο μεγάλη καί ύψηλή 

έργασία!
Καί τώρα άς προχωρήσουμε στήν έρμηνεία, όπως θά έλεγαν 

οί νομικοί, τών βασικών αύτών άρθρων τού κώδικός μας.

Η ΠΡΟΝΟΙΑ είναι κατ’ έξοχήν περιπτωσιακή, προσωπική 
έργασία. Δέν είναι δυνατόν νά προβλέψη κανείς όλες τις 
άπίθανες έξελίξεις τής ζωής καί τις τρομακτικές έκδηλώσεις 
πού θά πάρη ή άνθρώπινη δυστυχία, άρχίζοντας άπ’ τήν οικο
νομική μικροστενοχώρια καί φθάνοντας μέχρι τά μεγάλα 
ήθικά προβλήματα. Δέν μπορείς νά μαντεύσης όλες τις μορ
φές πού θά πάρη ό πόνος, είτε σωματικός, είτε, τό χειρότερο 
ψυχικός καί τις χορδές τής άνθρώπινης ψυχής πού θά κρούση, 
δέν μπορείς νά προκαθορίσης τά όρια τής καταπτώσεως καί 
τής ήθικής έξαθλιώσεως τού άνθρώπου, νά προσδιορίσης 
τις διαστάσεις τού ψυχικού χάους πού μπορεί νά άνοιχθή στήν 
κάθε άνθρώπινη ψυχή. Γ ι’ αύτό δέν είναι δυνατόν καί νά συν- 
τάξης έκ τών προτέρων άφηρημένες συνταγές άνακουφίσεως 
τού άνθρώπινου πόνου, γιά νά ξεκινήση μ’ αύτές ό κοινωνικός 
έργάτης στή μεγάλη έκπολιτιστική του έργασία. Άλλωστε, 
τό ίδιο κτύπημα, ή ίδια άρρώστεια, ή άνεργία, ό θάνατος, τά 
ήθικά κτυπήματα, καί αν άκόμη ύπάρξουν άπολύτως ίδια σέ 
δυό άνθρώπους, δέν θάχουν τόν ίδιο ψυχικό άντίκτυπο. Ποτέ 
δυό άνθρώπινες ψυχές δέν είναι άπόλυτα ίδιες, άκόμη καί άν 
πρόκειται γιά άδέλφια.

Ό  κάθε άνθρωπος θέλει τήν μεταχείρισί του, θέλει τήν 
ύποκειμενική έκδήλωσι τής άγάπης μας, γιά νά μπορέση 
νά δεχθή τό λυτρωτικό βάλσαμό της στόν πόνο του. Θά στα- 
θμισθοϋν καλά όλοι οί παράγοντες πού περιβάλλουν τόν άνθρω
πο πού πλησιάζουμε, οί συνθήκες τής ζωής του, τό οικογε
νειακό του συγκρότημα, τό παρελθόν του, όσο βέβαια μπορού

με νά ξέρωμε, καί μέ ιερό σεβασμό στήν προσωπικότητα αύτή, 
όπως διαγράφεται, θά προχωρήσουμε στήν έργασία μας.

Δέν είναι άνθρώπινο, δέν είναι έργο κοινωνικής προνοίας, 
ό βοηθούμενός μας νά είναι τό νούμερο μιάς καταστάσεώς μας 
διανομών. Είναι ό συγκεκριμένος άνθρωπος, μέ τήν ώρισμένη 
θέσι μέσα στήν κοινωνία, πού μόνον μέ σεβασμό στή θέσι του 
αύτή μπορούμε καί έχομε δικαίωμα νά τόν πλησιάσωμε.

Στήν καλά (Οργανωμένη έργασία τής Κοινωνικής Προνοίας, 
μέ τόν αντικειμενικό σκοπό πού έξ άρχής έθέσαμε, δέν ένδια- 
φέρει μόνον ή έκτασις εις πλάτος τής έργασίας, μά καί εις βά
θος, καί αύτή είναι καί ή βάσις τού προγράμματος. Μά δέν 
μπορεί νά πραγματοποιηθή τό πρόγραμμα, άν δέν δώσωμε όλη 
μας τήν προσοχή, στοργή καί σεβασμό στόν άνθρωπο, στόν 
κάθε άνθρωπο πού πλησιάζουμε, άν δέν τόν δούμε σάν προσω
πικότητα ιδιαίτερη, πού τής άνήκει ιδιαίτερη μεταχείρισις, 
προσοχή καί πρό παντός σεβασμός.

Τήν κάθε μας ένέργεια, έξυπηρέτησι, παροχή, πρέπει νά τήν 
έχωμε πλαισιωμένη μέ τό χρυσό αύτό πλαίσιο τού σεβασμού 
τής προσωπικότητος τού βοηθουμένου άνθρώπου, μέ τό φόβο 
καί τό έπιβαλλόμενο δέος νά μή θιγή καί έξευτελισθή ό άνθρω
πος, νά μή ποτισθή, μαζί) μέ τά τόσα της άλλα βάσανα ή άνθρώ
πινη ψυχή καί μέ τήν πίκρα έκείνη πού δίνει ή έλλειψις τού 
σεβασμού τής προσωπικότητος τού άνθρώπου.

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ συνήθεια καί συνείδησις σχεδόν όλων στήν 
έποχή μας στό ξεκίνημα γιά κάθε κοινωνική έργασία νά δίνεται 
ιδιαίτερη σημασία καί προσοχή στά κεφάλαια πού θά διατε
θούν καί τούς πόρους πού θά διοχετεύωνται γιά τήν έκπλήρωσι 
τού σκοπού πού θά έπιδιώκη ή έργασία αύτή. Προϋπολογισμοί 
έτοιμάζονται, κόποι καί θυσίες καταβάλλονται γιά τήν ίκανο- 
ποίησι τού υλικού συντελεστοΰ τού έργου. Καί έδώ διαπράτ- 
τεται ένα σφάλμα, ένα βασικό σφάλμα άπό τήν άρχή άκόμη 
τής έργασίας, πού θά παίξη σημαντικό ρόλο στήν όλη ύπό- 
στασί της καί τή ζωή της. Δίδεται μεγάλη προσοχή καί σημα
σία στόν παράγοντα ύλη, όχι βέβαια πώς είναι ξένος καί άχρη
στος στήν έργασία μας, μά πώς τού δίδεται θέσις πού δέν τού 
άνήκει.

Τό μεγάλο κεφάλαιο στήν κοινωνική έργασία είναι οί έρ- 
γάται της, μέ τήν άγάπη καί τήν πνευματική πανοπλία τους. Οί 
προϋπολογισμοί καί άπολογισμοί τών έργων αύτών δέν γρά
φονται στήν γλώσσα τών άριθμών μά στή γλώσσα τής άγάπης, 
πού είναι ή μόνη ίκανή νά έτοιμάση καί νά παρουσιάση τά 
μεγάλα προνοιακά έργα βάθους. Ή  γλώσσα τών άριθμών είναι 
άπατηλή, άλλά καί άνίκανη νά παρουσιάση τέτοια έργα. Τά 
σκαλοπάτια πού άνέβηκε μιά οικογένεια, ή γαλήνη πού άπλώ- 
θηκε σ’ ένα άναστατωμένο σπίτι, ή αύτοπεποίθησις πού πήρε 
ένας άπελπισμένος νέος, ή έλπιδοφόρα πίστις πού θεμελίωσε 
ολόκληρες οικογένειες καί στήριξε ζωές, δέν μπορούν νά παρα- 
σταθοΰν στή γλώσσα τών άριθμών. Χρειάζονται τή δική τους 
λογιστική, πού μόνο ή γεμάτη άγάπη ψυχή τού κοινωνικού 
έργάτου ξέρει νά γράφη καί νά χειρίζεται.

Ή  ύλη, τό χρήμα, είναι τό δεύτερο. Χρειάζεται, μά δέν εί
ναι τό πρώτο. Στό κεφάλαιο Πνεύμα πρέπει νά είναι ίεραρχικά 
ύποταγμένο τό κεφάλαιο Ύ λη. "Υλικές άνάγκες θά ύπάρξουν, 
πληγές, πού μέ τό χρήμα καί τήν ύλη έν γένει θά έπουλωθοΰν, 
θά βρεθούν, μά δέν είναι αύτό τό άπαντον τής δουλειάς μας. Τί 
πιό εύκολο άπό τήν διανομή χρημάτων καί βοηθημάτων έν 
γένει, όταν υπάρχουν, μάλιστα, διαθέσιμα μεγάλα κεφάλαια; 
Καί όμως ή Πρόνοια δέν δίνει τούς άναμενομένους καρπούς, 
άποτυγχάνει στήν κοινωνική έργασία. Κ ι’ αύτό γιατί ή ύλική 
ένίσχυσις μόνη, όσο καί νά εύχαριστή γιά λίγο τόν λαμβάνο- 
ντα, πάντως δέν άνακουφίζει, δέν θεραπεύει. ’Εξοικονομεί προ
σωρινά ώρισμένες καταστάσεις καί άναστέλλει μόνο γιά λίγο 
τήν έκδήλωσι τής βαθύτερης αιτίας τού κακού, πού οπωσδή
ποτε θά παρουσιασθή σέ λίγο μέ έντονώτερη καί δριμύτερη 
μορφή. Στό πρόσωπο τού κοινωνικού έργάτου ό βοηθούμενος 
δέν πρέπει νά βλέπη τόν οικονομικό προστάτη πού θά τού λύνη 
τά προβλήματα τής οικονομικής του άνέχειας μά τόν άγαπη- 
μένο παραστάτη, τήν γεμάτη άκτινοβολία φυσιογνωμία πού θά 
τού παρασταθή στις δύσκολες στιγμές του καί θά τόν στηρίξη 
στήν ζωή. Ά π ’ τό ξεκίνημά του ό κοινωνικός έργάτης πρέπει 
νά ξέρη νά μή έπαναπαύεται σέ ύλικούς προϋπολογισμούς, άλ
λά νά άγωνιςί καί νά άνησυχή γιά τόν άπολογισμό πού θά κάνη 
γιά τήν έργασία βάθους στήν όποια έχει ένταχθή. Πρέπει νά 
άναζητάη πάντοτε τήν αιτία τής άνάγκης πού πρέπει νά καλυ- 
φθή μέ τήν ύλη, Νά βρίσκη τή ρίζα τοϋ κακού καί νά τήν θε- 
ραπεύη, νά τήν ξερριζώνη.

Χρειάζεται δραστικώτερη βοήθεια, αποτελεσματικότερη 
έργασία, στή διάθεσι τής όποιας θά τεθή ή ύλη γιά νά χρησι- 
μοποιηθή όπου, όταν καί όπως χρειασθή. Τότε ή ύλη παίρνει 
στά χέρια τοϋ κοινωνικού έργάτου νόημα, γίνεται συντελεστής 
τοϋ έκπολιτιστικοϋ έργου τής Προνοίας.
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Γ ρ α μ μ έ ς

κ α ί κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς  

κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  π ρ ον ο ί α ς

Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ή κατ’ έξοχήν όμαδική έργασία. Είναι 
αναμφισβήτητο πώς δση καλωσύνη καί αν διαθέτης, δση άγά
πη καί αν πλημμυρίζη τήν ψυχή σου καί τήν ώθή σέ έργα Πρό
νοιας, δέν μπορείς νά έργασθής καί νά άποδώσης μόνος στό 
μεγάλο αύτό έργο, άκόμη καί άν περιορίσης τόν κύκλο τής 
έργασίας σου σέ έλάχιστες οικογένειες. Ή  συντονισμένη έργα
σία τής όμάδος θά φέρη τά έπιδιωκόμενα αποτελέσματα. Κατα
μερισμός έργασίας καί συντονισμός ένεργειών είναι δύο βασι
κοί πόλοι, περί τούς όποιους πρέπει νά περιστρέφεται ή όμαδι
κή κοινωνική έργασία. Τά άγαθά καί τά εύεργετικά άποτελέ- 
σματα τής συνεργασίας γίνονται αισθητά κάθε στιγμή από 
τούς συνεργάτας.

Μιά πειθαρχημένη συνεργασία μέ πνεύμα καί διάθεσι άλη- 
θινής συνεργασίας καί κατανοήσεως, μακρυά άπ’ τις κατά 
συνθήκην δεσμεύσεις, μέ άπόλυτη ειλικρίνεια καί διάθεσι 
κατανοήσεως, είναι άπαραίτητη στήν κοινωνική έργασία. 
'Ολοι μας, άλλος λίγο άλλος πολύ, έχει καί από μιά δόσι τού 
τόσο διαλυτικοΰ έγωϊσμοΰ. Πρώτος αύτός πρέπει νά κτυπηθή 
γιά νά προχωρήση τό έργο. Μικροφιλοτιμίες, μικροευθυξίες 
καί ατομικές φιλοδοξίες είναι θανάσιμοι έχθροί τής κοινω
νικής έργασίας, γιατί παρεμποδίζουν τήν αληθινή συνεργασία, 
πούναι θεμελιώδης αρχή τού κοινωνικού έργου. "Ολοι μαζύ καί 
δλες οί προσπάθειες καί ένέργειες γιά ένα σκοπό, γιά ένα όνει
ρο.

Μόνο αρχίζοντας μ’ αύτές τις αρχές θά μπορέσωμε νά προ
χωρήσουμε, νά δεχθούμε καί νά ανεχθούμε μέ χαρά τήν αύτοκρι- 
τική καί κριτική των άλλων τήν τόσο άπαραίτητη γιά τήν ζωήν 
έν γένει είτε τών άτόμων είτε των έργων. Καί δταν ό κοινωνικός 
έργάτης έχη συλλάβει πιά στήν σκέψι του όλόκληρο τόν όγκο 
κατά βάθος καί πλάτος τής μεγάλης έκπολιτιστικής άποστολής

του, έ, τότε πιά σάν αναγκαία συνέπεια έρχεται καί αναπτύσ
σεται αύτή ή άτμόσφαιρα τής συνεργασίας καί ιεραρχημένης 
πειθαρχίας.

Πειθαρχημένη, λοιπόν, συνεργασία καί τήρησις τών άρ- 
χών, προσήλωσις στις γραμμές τού δλου έργου είναι μιά άπ’ 
τις βάσεις τής έπιτυχίας τού κοινωνικού έργάτου στό δύσκολο 
του έργο. Κ ι’ δλη αυτή ή συνεργασία καί προσήλωσις στις 
γραμμές τού έργου χω ρίς νά έπηρεάζη καθόλου τήν πρωτοβου
λίαν τού κοινωνικού έργάτου. Μέ δλη τήν πρωτοβουλία καί τήν 
έφευρετικότητα, πού τόν έφοδιάζει ή άπειρη άγάπη του γιά τόν 
συνάνθρωπό του, ό κοινωνικός έργάτης κινείται έλεύθερα μέσα 
στά προκαθωρισμένα πλαίσια, γνωρίζοντας πώς θάναι, δχι μό
νον ανώφελη μά καί έπικίνδυνη γιά τό δλο κοινωνικό έργο πού 
έργάζεται, μιά έντυπωσιακή προσωρινή άτομική του έπιτυχία, 
έξω άπό τά πλαίσια πού έχουν τεθή άπ’ τήν έναρξι τής έργα
σίας του αύτής.

Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ πολύ βασανισμένη, τά τόσα κτυ
πήματα πού έχουν κτυπήσει τήν ανθρωπότητα τού αίώνος μας 
άφησαν βαθειά ίχνη, άφησαν πληγές ανοικτές πού γυρεύουν 
τό φάρμακό τους, φόρτωσαν τήν ανθρώπινη ψυχή μέ τό βαρύ 
φορτίο τού πόνου, πού γυρεύει τή λύτρωσί του. Καί όλ’ αυτά 
έχουν βάλει πιά τήν σφραγίδα τους πάνω στή ζωή μας, στήν 
κάθε μας μικρή ή μεγάλη πράξι καί ένέργεια, μέ τή διαφθορά 
τών ήθών, τήν άβλυνσι τής συνειδήσεως, τόν κλονισμό τών 
μεγάλω,ν αρχών καί αξιών τής ήθικής, τής θρησκείας μας. 
Οί πληγές τής ψυχής φέρνουν τόν σημερινό άνθρωπο στήν κα
τάπτωση στήν άπόγνωσι, στήν ψυχική άποσύνθεσι. Ό λ ’ αύτά 
ζητούν τό φάρμακό τους. Καί είναι ένα γιά δλα τά κακά: Ή  άγά
πη στόν πλησίον, ή άγάπη πού θά θερμάνη ψυχές, ή άγάπη πού 
θά γεννήση άγάπη. Ή  έποχή μας ζητεί τήν άγάπη γιά νά ξετι- 
νάξη τό βαρύ φορτίο τής μιζέριας πού σέρνει μαζύ της, γιά 
νά άνέβη ψυχικά, ηθικά, πνευματικά καί νά άντιμετωπίση σω
στά τά προβλήματά της. Αύτή ή μία λέξις, τό τέταρτο άρθρο 
τού κώδικός μας, πού θά μπορούσε νά ήταν ένα καί μοναδικό, 
γιατί περιλαμβάνει καί τά ύπόλοιπα σάν μερικώτερες έννοιες, 
είναι τό βασικό θεμέλιο κάθε προνοιακής έργασίας, πού έχει 
θέσει ένα τόσο ανώτερο έκπολιτιστικό σκοπό.

Μόνον άν έμφορήται άπό τήν άγάπη αύτή ό κοινωνικός 
έργάτης, θά πρέπη καί θά μπορή νά άναλάβη τήν ιερή αύτή

34Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗ

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΝ επισημότητα έωρτάσθη ή 34η επέτειος 
της ήρωϊκής μάχης της Κρήτης, αί επίσημοι εκδηλώσεις της 
όποιας διήρκεσαν έπί τριήμερον άπό 23 έως 25 Μαΐου έ. έ. Κατ’ 
αύτάς έψάλει έπιμνημόσυνος δέησις υπέρ τών πεσόντων Έλλη- 
νο—Αύστραλών πολεμιστών εις τήν θέσιν «’Εσταυρωμένος» της 
περιοχής Ρεθύμνης, δπου καί έγένοντο τά άποκαλυπτήρια τού 
άνεγερθέντος προσφάτως έκεϊσε μνημείου προς τιμήν όλων τών 
εύκλεώς καί ήρωϊκώς άγωνισθέντων καί πεσόντων προασπιστών 
της μεγαλονήσου κατά τών ναζιστών εισβολέων τόν Μάϊον 
τού 1941.

Εις τήν έκδήλωσιν παρέστησαν: Ό  Υφυπουργός ’Εσωτερικών 
κ. Μοάτσος, ώς εκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως, ό ’Αρχηγός 
Χωρ]κής Άντ]γος κ. Νικ. Κουτσιανας, ό παλαίμαχος Αύστρα- 
λός Στρατηγός Κάμπελ, προασπιστής τής περιοχής κατά 
τήν ζοφεράν έκείνην περίοδον, συνοδευόμενος ύπό πολλών συμ
πατριωτών του, παλαιών συμπολεμιστών καί άγωνιστών τών 
ιστορικών μαχών τής περιοχής Ρεθύμνης καί πλήθος κόσμου.

Τόν πανηγυρικόν έξεφώνησεν ό Πρόέδρος τής ’Επιτροπής 
Άνεγέρσεως τοϋ Μνημείου κ. Πολιουδάκης, ό όποιος άνεφέρθη 
έκτενώς εις τό ιστορικόν τής μάχης. Έπηκολούθησεν κατάθεσις 
στεφάνων καί προσκλητήριου νεκρών.

Μετά τό πέρας τής έκδηλώσεως οί επίσημοι μετέβησαν εις τόν 
χώρον τοϋ Παραρτήματος Σχολής Χωρ]κής Ρεθύμνης, όπου 
έψάλει έπιμνημόσυνος δέησις προ τοϋ Μαυσωλείου τής Σχολής, 
ύπέρ τών πεσόντων άνδρών τοϋ ήρωΐκοϋ Τάγματος Χωρ]κής, 
χοροστατήσαντος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης 
καί Αύλοποτάμου κ. Τίτου. Μετά τήν δέησιν ό Δ]τής τοϋ Πα
ραρτήματος Ταγ]ρχης κ. Νικ. Γαρνέλης άνέγνωσεν έμπνευσμένην 
Ήμερησίαν Διαταγήν, άναφερθείς έκτενώς εις τό ιστορικόν τής 
μάχης καί εις τόν ήρωϊσμόν τών άνδρών τοϋ Τάγματος. Έ πη- 
κολούθησε προσκλητήριον τών νεκρών καί κατάθεσις στε
φάνων ύπό τών άνωτέρω έπισήμων, τοϋ Διοικητοϋ Φρουράς, 
τοϋ Δημάρχου Ρεθύμνης, καί τοϋ Στρατηγού Κάμπελ. Κατά 
τήν έπακολουθήσασαν δεξίωσιν ό Δήμαρχος Ρεθύμνης άπένειμε 
τιμητικάς διακρίσεις προς τόν Αυστραλόν στρατηγόν Κάμπελ καί 
τόν έ. ά. Συντ]ρχην Χωρ]κής κ. Χανιώτην, άνακηρυχθέντων
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άποστολή. Ή  άπασχόλησις μέ κάποια κοινωνική έργασία 
μόνον καί μόνον γιά τήν ίκανοποίησι τής συναισθηματικότη- 
τός μας είναι κάτι πού γρήγορα θά κουράση, θά έκφυλισθή 
καί θά σβύση. Τό κοινωνικό έργο είναι έπίπονο. Θέλει θυσίες, 
θέλει όλόκληρη τήν ψυχή μας γιά νά άποδώση. Μόνο αν εί
μαστε (οπλισμένοι μέ τήν άγάπη, τήν άγάπην τού 1Γ' κεφαλαίου 
τής Α' πρός Κορινθίους επιστολής, θά μπορέσωμε νά άνταπο- 
κριθούμε στις άνάγκες τής μεγάλης, ύψηλής καί τιμητικής 
αυτής αποστολής καί νά έπιτύχωμε. Μέ τήν άγάπη όδηγό θά 
βαδίσομε στον μεγάλο σκοπό. Είναι τό κλειδί πού θά άνοιξη 
τις στεγανά κλειδωμένες, ίσως άπό χρόνια, καρδιές καί θά κά- 
μη νά ξεπηδήσουν ένας ένας οί στιβασμένοι άνθρώπινοι πόνοι. 
Τό ιερό αύτό κλειδί τής άγάπης θά άνακαλύψη, πίσω άπό τό 
μικρό οικονομικό άδιέξοδο, κάποιο μεγάλο οικογενειακό ζή
τημα, πίσω άπό τό συγκρατημένο χαμόγελο τής μητέρας ένα 
μεγάλο ήθικό δράμα, πίσω άπ’ τό χαμηλωμένο βλέμμα κάποιο 
μεγάλο μυστικό πού βαραίνει τήν ψυχή. Παράνομοι συμβιώ
σεις χρόνων, έξώγαμα παιδιά, έγκαταλελειμμένα άπό τούς γο
νείς παιδιά, άρρωστημένα συμπλέγματα, οικογενειακές έχθρες, 
μίση, πάθη, όλων των ειδών καί άποχρώσεων, περιμένουν τόν 
έκπολιτιστικό έλπιδοφόρο λόγο καί έργο τού κοινωνικού έργά- 
του πού θά δώση γραμμές, θά έμπνεύση άρχές, θά θεμελιώση 
καινούργιες έλπιδοφόρες ζωές μέ τήν άγάπη πού θά τούς περι- 
βάλη.

Είναι ή άγάπη αύτή τής κοινωνικής έργάτιδος πού θά τήν 
όπλίση μέ τήν ανυπέρβλητη ύπομονή καί έπιμονή στό έργο 
της παρ’ όλες τις δυσκολίες πού θά παρουσιασθοΰν, μέ τήν 
άκούραστη ενεργητικότητα πού κάνει νά δουλεύουν όλες της 
οί δυνάμεις, όλο της τό είναι, γιά τό μεγάλο σκοπό, δίχως νά 
αίσθανθή ποτέ κόπο, θά τήν καλύψη μέ όλην εκείνην τήν ψυ
χική καί πνευματική πανοπλία, μέ τήν όποια θά διεξαγάγη τόν 
μεγάλο άγώνα της καί πού θά τήν άνεβάση καί θά τήν τοπο- 
θετήση σάν σύμβολο γεμάτο ακτινοβολία, πάνω άπ’ τις μικρό
τητες τής ζωής στά στρώματα τής άνωτερότητος καί τής άγνό- 
τητος.

Καί θά μπορούσαν νά όνομασθοΰν οί στίχοι τού ΙΓ' κεφα
λαίου ό ύμνος τού έργου καί τής ζωής τού κάθε κοινωνικού 
έργάτου.

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ άτομικά ή ομαδικά έργα έπιτυγχάνουν

καί άποδίδουν τό έπιδιωκόμενο άποτέλεσμα, όταν ύπάρχη πί- 
στις σ’αύτά έκ μέρους έκείνων πού έχουν κληθή νά τά πραγμα
τοποιήσουν. Είναι βασική άρχή τής ζωής γιά τόν κάθε άνθρω
πο, γιά τό κάθε έργο.

Έχομε ίδή έργα πού ξεκίνησαν μέ τούς καλύτερους οιω
νούς, πού διέθεταν όλους τούς έξωτερικούς έκείνους συντελε- 
στάς γιά μιά έξησφαλισμένη έπιτυχία καί όμως έγέρασαν καί 
ξεχάστηκαν, γιατί έλειπε κάτι τό βασικό, κάτι τό άπαραίτητο, 
έκ των ών ούκ άνευ: ή πίστις στό έργο αύτό των έργατών του.^

Τό κοινωνικό έργο δέν είναι δουλειά γιά τό γέμισμα τής 
άδειας ώρας. Είναι άποστολή πού πρέπει νά μιλήση στήν ψυχή 
όλων μας. Ή  ίδια ή ψυχή μας πρέπει νά δώση ολοπρόθυμη τήν 
άπάντησι στό προσκλητήριο πού σημαίνει γιά τόν μεγάλο 
πνευματικό άγώνα τού λαού μας. "Οταν τό νοιώσωμε αύτό καλά, 
έχουμε καί τήν άρχή τής έπιτυχίας έξησφαλισμένη. _

’Αρκεί ό κοινωνικός έργάτης νά πιστέψη στήν άποστολή 
του, νά συλλάβη στήν σκέψι του τήν έκτασι τού μεγάλου έκ- 
πολιτιστικοϋ έργου, πού έχει τήν τιμή νά έπιτελέση καί νά πι- 
στέψη στήν ίερότητά του.

Έχοντας πιά ή κοινωνική έργάτις τά δύο μεγάλα αύτά θε
μέλια, τήν πίστι καί τήν συνέπειά της, τήν άγάπη, άπ’ τή μιά 
μεριά, καί τήν πίστι στήν ιερότητα, τό σκοπό καί τήν δύναμι 
τής άποστολής της άπ’ τήν άλλη, θά μπορέση νά άναπτύξη ό
λο ν έκεϊνο τόν ένθουσιασμό πού χρειάζεται τό έργο αύτό. Για
τί, άν γιά τήν κάθε άποστολή χρειάζεται ένθουσιασμός, γιά 
τήν άποστολή τής Κοινωνικής Προνοίας είναι έκ των ών ούκ 
άνευ. Ή  άποστολή τής κοινωνικής έργάτιδος θέλει ένθουσια- 
σμό, πού νά ξεχύνεται άπ’ τό πρόσωπο, τό λόγο, τή φωτεινή 
φυσιογνωμία της καί νά μεταδίδεται στούς γύρω, νά διαλύη 
τήν ψυχική μιζέρια, τήν κακομοιριά, τήν γκρίνια, θέλει έν- 
θουσιασμό πού νά γεννά χαρά καί ένθουσιασμό.

Μέ σεβασμό, λοιπόν, στήν προσωπικότητα τού βοηθου- 
μένου ατόμου, μέ τό πνεύμα γιά όδηγό καί τήν ύλη γιά μέσον, 
μέ πνεύμα άμοιβαίας κατανοήσεως καί συνεργασίας, μέ άγάπη, 
μέ πίστι στήν ιερότητα τής άποστολής μας, μέ πίστι σέ ’Εκεί
νον πού έμπνέει καί σκορπίζει τήν άγάπη, μέ τό βλέμμα έστραμ- 
μένο στόν Ουρανό καί τό όραμα τής τελειότητος πού οδηγεί 
στήν αιωνιότητα, θά ξεκινήσωμε γιά τόν μεγάλο έκπολιτιστικό 
σκοπό, γιά τήν τιμητική άποστολή, πού θά κάνη τήν προσευχή 
πού είπαμε στήν άρχή πραγματικότητα.

δι’ άποφάσεως τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου ως επιτήμων Δη 
μοτών τής πόλεως.

Τέλος ό κ. ’Αρχηγός Χωρ]κής, ό όποιος έπολέμησεν εις τήν 
μάχην τής Κρήτης ώς νεαρός Δόκιμος Χωρ]λαξ, προσεφερεν εις 
τόν Στρατηγόν Κάμπελ δερματόδετον 'Ιστορίαν τής 'Ελληνικής 
Χωρ[κής, εις τήν όποιαν περιλαμβάνεται τό ιστορικόν τής μάχης 
καί άναφέρεται ή δράσις τοϋ 2]1 Τάγματος Αυστραλών τοϋ 
όποιου ήγεΐτο ό Στρατηγός μέ τόν βαθμόν τότε τοϋ Αντισυντα- 
γματάρχου. 'Ο Στρατηγός Κάμπελ ηύχαρίστησε τόν κ. ’Αρχηγόν 
Χωρ]κής διά τήν προσφοράν τής 'Ιστορίας καί συγκεκινημένος 
άνεμνήσθη των ήρωϊκών άνδρών τής Χωρ]κής οι οποίοι οις ο 
ίδιος έτόνισε μέ πρωτοφανή ήρωϊσμον και αυτοθυσίαν εμαχοντο 
καί πολλοί έπιπταν έπί των πεδίου της μάχης δια να σώσουν 
τήν γην τής ήρωϊκής μεγαλονήσου.

Εις τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τάς εορταστικας εκδη
λώσεις.
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ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ πνεύμα, άνικα- 
νοποίητον άπό τό θαυμαστόν επίτευγμα 
τής άσπρομαύρου τηλεοράσεως, έσυνέχι- 
σεν τήν πορείαν του είς τό άχανές τοϋ 
άνερευνήτου, άναζητοϋν τό τέλειον.

Σήμερον, καίτοι ή άνησυχία τοϋ πνεύ
ματος τού άνθρώπου δεν επιτρέπει να 
έκφραζώμεθα άνεπιφυλάκτως, έν τούτοις, 
βασιζόμενοι εις τήν κοινήν φαντασίαν, 
δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν ότι έπέτυχεν 
το τέλειον είς τον έξεταζόμενον τομέα, 
διά τής έπινοήσεως τής εγχρώμου τηλεο
ράσεως.

Ή  έγχρωμος τηλεόρασις, αποτελεί 
πράγματι ένα θαϋμα τοϋ δημιουργικού 
ανθρωπίνου πνεύματος καί άποκαλύπτει 
το βάθος τής άνθρωπίνης γνώσεως είς 
τούς νόμους οί όποιοι διέπουν τά φυσικά 
φαινόμενα, αλλά καί τήν ικανότητα νά 
εκμεταλλεύεται τάς φυσικάς αύτάς ιδιό
τητας, διά τής δημιουργίας συνθηκών 
τής έμπνεύσεώς του, ώστε νά έπιτυγχάνη 
μέ απόλυτον άκρίβειαν τον έπιδιωκόμε- 
νον στόχον.

'Η  έγχρωμος τηλεόρασις, έν άντιθέσει 
προς τήν άσπρόμαυρον, έχει μικράν ηλι
κίαν. Μόλις τό έτος 1966, συνήλθεν είς 
τό ’Όσλο τής Νορβηγίας, ή ένδεκάτη 
Σύνοδος τής παγκοσμίου συμβουλευτικής 
επιτροπής, είς τήν οποίαν μεταξύ των 
άλλων θεμάτων, έξητάσθη καί τό θέμα 
τής καθιερώσεως τής έγχρώμου τηλεο
ράσεως είς τήν Εύρώπην έπί ενιαίου 
συστήματος.

Είναι γεγονός, δτι παρά τά ύφιστάμενα 
μέσα καί τήν έποχήν έντός τής οποίας 
έξελίσσεται ή έγχρωμος τηλεόρασις, χα- 
ρακτηριζομένην ώς έποχήν των ραγδαίων 
εξελίξεων, αΰτη κατακτά έδαφος μέ 
βραδύν ρυθμόν. Τοΰτο οφείλεται καί είς 
τεχνικά θέματα, άλλ’ ιδίως είς τό ύψηλόν 
κόστος των έγκαταστάσεων τοϋ πομπού.

Αλλ’ άς παραχωρήσωμεν τήν θέσιν 
τής ιστορίας είς τήν τεχνικήν καί άς 
έπιχειρήσωμεν τήν ξενάγησιν είς τον 
χώρον τής έγχρώμου τηλεοράσεως, μέ 
την φιλοδοξίαν δτι οί ξεναγούμενοι, είς 
τό τέλος τής ξεναγήσεως, θά είναι είς 
θέσιν νά έχουν μίαν ώλοκληρωμένην εικόνα 
περί τούτου, μέ άνάλογον εύκρίνειαν, ή 
όποια νά ΐκανοποιή τήν περιέργειαν περί 
τό πραγματευόμενον θέμα.

Διά νά έπιτύχωμεν τούτο, είναι άπαραί- 
τητον νά ύπενθυμίσωμεν τήν έννοιαν 
ώρισμένων παραγόντων οί όποιοι ύπεισέρ- 
χονται είς τό κείμενον.

Εις έκ τών πλέον βασικών παραγόντων, 
διά τήν κατανόησιν τής επομένης συνε
χείας, είναι τό ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ. 
Κύματα λέγοντες, έννοοΰμεν τά ήλεκτρο- 
μαγνητικά κύματα τά όποια έκπέμπονται 
άπό διαφόρους πηγάς καί είδικώτερον 
απο ένα πομπόν. Τά ήλεκτρομαγνητικά 
κύματα είναι συνώνυμος ένέργεια ή οποία 
ακτινοβολεί διά τής κεραίας καί διαδίδεται 
εις τόν έλεύθερον χώρον μέ τήν ταχύτητα

Μ  ΕΓΧΡΩΜΟΣ
ΤΗΛΕΟΜΙΣ

τού φωτός. 'Ως ήλεκτρομαγνητικόν κύμα, 
χαρακτηρίζεται ή μεταβολή τής τάσεως 
και εντάσεως της άκτινοβολουμένης ένερ- 
γειας, ή οποία έπαναλαμβάνεται περιο- 
δικώς, κατ’ ίσα χρονικά διαστήματα, 
καλούμενα ΠΕΡΙΟΔΟΙ. 'Ο άνά δευτε- 
ρολεπτον αριθμός τών περιόδων, αί όποίαι 
άκτινοβολοΰνται, καλείται ΣΥΧΝΟΤΗΣ. 
Αι περίοδοι ονομάζονται καί πλήρεις κύ
κλοι, ενώ τό ήμισυ τής περιόδου καλείται 
ήμιπερίοδος.

Μία περίοδος, έκφράζεται γραφικώς 
διά δύο άντιθέτων ήμικυκλίων τά όποια 
ευρισκονται είς μίαν διαφοράν φάσεως 
180ο (μοιρών), δηλαδή ή άρχή τού δευ
τέρου αντιθέτου ήμικυκλίου, συμπίπτει μέ 
τό τέλος τού πρώτου.

Ενας πλήρης κύκλος κατά τήν άκτι- 
νοβολιαν του, καλύπτει μίαν ώρισμένην 
αποστασιν, μέχρις δτου άκτινοβοληθή 
ο δεύτερος. 'Η  άπόστασις αύτή καλείται

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

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ. Διά τόν λόγον 
τούτον, δσον ύψηλοτέρα είναι ή συχνότης 
τών κύκλων ή περιόδων άνά δευτερόλεπτον, 
τόσον καί τό μήκος κύματος είναι μικρό- 
τερον.

Κατόπιν τών έξηγήσεων αύτών είς δ,τι 
αφορά τό ήλεκτρομαγνητικόν κύμα, άς 
προχωρήσωμεν είς τήν ούσίαν τού θέ
ματος.

Κατ’ άρχήν, θά έξετάσωμεν τά χρώ
ματα καί τό φως γενικώς είς δλας του 
τάς, άποχρώσεις.

Ο ΧΙΟΤΤΖΕΝ, άπέδειξεν δτι τό φώς 
είναι ήλεκτρομαγνητική άκτινοβολία ώρι- 
σμένου μήκους κύματος. 'Ο ΝΕΥΤΩΝ
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επίσης, άπέδειξεν οτι τό ήλιακον φως' 
συντίθεται άπό άπειρα εΐδη φωτός δια
φόρων αποχρώσεων. Είδικώτερον, όταν 
μία ήλεκτρομαγνητική άκτιυοβολία έκπέ- 
μπεται εις μήκος κύματος μεταξύ 380 
εως 780 Μμ (εκατομμυριοστά τοϋ χιλιο
στομέτρου), τότε τό αισθητήριον της 
όράσεως, δηλαδή ό οφθαλμός, άντιδρά, 
αν δεχθή την άκτινοβολίαν αύτήν. Άνα- 
λόγως δέ προς τό συγκεκριμένον μήκος 
τοϋ κύματος, δημιουργεί εις τον οφθαλ
μόν την έντύπωσιν ώρισμένου χρωματι
σμού. Οίίτω, άπό ό90 έως 550 Μμ, δη- 
μιουργεΐται ή έντύπωσις τοϋ πρασίνου 
μέ δλας του τάς άποχρώσεις. Τό ήλιακον 
φάσμα, περιλαμβάνει τα χρώματα: Μώβ 
(380 Μμ), κυανοϋν, κυανοϋν—πράσινον, 
κίτρινον, πορτοκαλί καί κόκκινον (780 Μμ) 
Βάσει τούτων, όταν ένα άντικείμενον 
παρουσιάζεται ώς πράσινον, σημαίνει 
δτι τό άντικείμενον έχει άπορροφήσει τά 
μήκη κύματος των άλλων χρωμάτων καί 
άνακλα μόνον τό μήκος κύματος τό όποιον 
άντιστοιχεϊ εις τό πράσινον. Ό  τρόπος 
ούτος σχηματισμού των χρωμάτων, ονο
μάζεται ΑΦΑΙΡΕΤΟΝ. 'Η  μέθοδος αΰτη 
άναπαραγωγής των χρωμάτων, είναι ή 
βασικωτέρα, διότι συνήθως άπαντάται 
εις την φύσιν.

Γνωρίζομεν δτι μέ τά τρία βασικά 
χρώματα, ήτοι τό έρυθρόν, τό πράσινον 
καί τό κυανοϋν, δυνάμεθα διά τής άναμί- 
ξεώς των νά παράγωμεν δλα σχεδόν 
τά λοιπά χρώματα. Παν νέον χρώμα τό 
όποιον προκύπτει έκ τής προσμίξεώς των, 
έξαρτάται έκ τού ποσοστού συμμετοχής 
εις τήν μΐξιν έκάστου βασικού χρώμα
τος. Ή  ίση συμμετοχή εις ταύτην των 
τριών βασικών χρωμάτων, δίδει τό λευ
κόν φώς. Ή  ποσοστιαία συμμετοχή έξ 
άλλου έκάστου τών βασικών χρωμάτων 
εις τήν μΐξιν, προσδίδει καί άνάλογον 
βαθμόν λαμπρότητος τοϋ συμμετέχοντας 
χρώματος εις τό δλον μίγμα. Συνεπώς, 
ένα βασικόν χρώμα, έκτος τής δυνατό- 
τητος προσδιορισμού του έκ τής ποσο
στιαίας άναλογίας του εις τήν μΐξιν, 
είναι δυνατόν νά προσδιορισθή, έκ τής

λαμπρότητάς του (φωτιστικήν έντασιν) 
έκ τού είδους τής άποχρώσεώς του 
(έρυθρόν, πράσινον κ .λ .π .) καί έκ τοϋ 
βαθμού κορεσμού τού χρώματος.

Τά άνωτέρω παρετέθησαν, έπί τώ 
σκοπώ δπως έπισημανθοϋν κατ’ έξοχήν 
αί κάτωθι περιπτώσεις, τάς όποιας 
εκμεταλλεύεται ή έγχρωμος τηλεόρασις, 
ήτοι:
α. Τά ποσοστά μίξεως τών χρωμάτων, 
β. Ό  προσδιορισμός τοϋ χρώματος έκ 

τής λαμπρότητος, τού είδους τής 
άποχρώσεώς καί τοϋ βαθμοϋ κορε
σμού τού χρώματος.

Ή  πρώτη περίπτωσις, χρησιμοποιείται 
διά τήν λήψιν καί άναπαραγωγήν τής 
έγχρώμου είκόνος εις τον Δέκτην, ή δέ 
δευτέρα διά τήν έκπομπήν τών σημάτων 
τής έγχρώμου είκόνος.

”Ας έξετάσωμεν ήδη, βάσει τών πλη
ροφοριών αί όποΐαι έδόθησαν μέχρι τοϋδε 
κατά ποιον τρόπον έπιτυγχάνεται ή 
έκμετάλλευσις τούτων ύπό τών μέσων τής 
τηλεοράσεως.

Έχοντες ύπ’ δψιν, δσα έλέχθησαν 
εις τά προηγούμενα τεύχη διά τήν άσπρό- 
μαυρον τηλεόρασιν, έπισημαίνομεν τήν 
σημασίαν τήν οποίαν έχει ή φωτεινότης 
έκάστου έκ τών χιλιάδων σημείων εις τά 
όποια άναλύεται ή προς έκπομπή είκών. 
Εις τήν έξεταζομένην δμως περίπτωσιν, 
δέν άντιμετωπίζομεν μόνον τήν φωτεινό- 
τητα τών σημείων, ήτοι τον βαθμόν συμ
μετοχής μαύρου καί λευκού, άλλά τον 
βαθμόν συμμετοχής τριών τούλάχιστον 
έκ τών βασικών χρωμάτων. Διά τον 
λόγον τούτον, χρησιμοποιούνται τρεις 
είκονολήπται (Κάμεραι), αί όποΐαι άπο- 
τελοϋν ένα ένιαΐον συγκρότημα. Διαθέτουν 
τρεις κεχωρισμένας διόπτρας, έκάστη 
τών όποιων λαμβάνει έν μόνον τών βα
σικών χρωμάτων τής προς μετάδοσιν 
είκόνος. Τούτο έπιτυγχάνεται διά τής 
τοποθετήσεως εις έκάστην διόπτραν άνά 
ένός φίλτρου έγχρώμου, έκ τών γνω
στών τής φωτογραφικής μηχανής. "Εκα
στον φίλτρον έπιτρέπει τήν διέλευσιν 
ένός τών έν χρήσει βασικών χρωμάτων,

τό όποιον προβάλλεται εις τό άντίστοιχον 
σημεΐον τοϋ εικονολήπτου. ’Αναγκαία 
προϋπόθεσις είναι ή προβολή τού αύτοϋ 
άκριβώς τμήματος ή σημείου τής προς 
έκπομπήν είκόνος, ταυτοχρόνως ύπό τών 
τριών διοπτρών. ’Αντί φίλτρων ώς πλέον 
βελτιωμένον σύστημα, χρησιμοποιούνται 
πρίσματα μέ προκαθωρισμένους δείκτας 
διαθλάσεως. Μία έγχρωμος είκών ή όποια 
φαίνεται διά -ών πρισμάτων, ύφίσταται 
διαχωρισμόν τών τριών βασικών χρω
μάτων αύτής, διότι έκαστον χρώμα θά 
ύποστή έκτροπήν ύπό διαφορετικήν τών 
λοιπών γωνίαν. Εις τήν περίπτωσιν τής 
μεταδόσεως έγχρώμων φίλμς, τό θέμα 
άπλουστεύεται. Ή  είκών τής ταινίας 
έξερευνάται ύπό ένός καί μόνον φωτός, 
ύπό μορφήν λεπτοτάτης άκτίνος, κατά 
γραμμάς σαρώσεως καί σημεΐον προς 
σημεΐον. 'Όπισθεν τού φιλμ, τό προσπί- 
πτον φώς, τό όποιον περιέχει τά στοιχεία 
τού σημείου τής έγχρώμου είκόνος, άνα- 
λύεται κατά τά άνωτέρω εις τρία βασικά 
χρώματα.

Κατ’ άμφοτέρας τάς έξετασθείσας πε
ριπτώσεις, έκαστον βασικόν χρώμα τό 
όποιον προέρχεται άπό τό έξερευνηθέν 
σημεΐον τής προς έκπομπήν είκόνος 
καί τό όποιον ώς ’ίδωμεν περιέχει τρεις 
πληροφορίας, ήτοι τον βαθμόν λαμπρό
τητος, τον χρωματικόν τόνον καί τον 
βαθμόν κορεσμού τού χρώματος, μετα- 
τρέπεται εις άναλόγους τάσεις, μέ τήν 
βοήθειαν φωτοκυττάρων, καθ’ όμοιου 
προς τον γνωστόν τρόπου διαμορφώσεως 
τού σήματος VIDEO. Ή  έργασία αΰτη, 
έκτελεΐται ιδιαιτέρως άπό έκάστην μηχα
νήν λήψεως (κάμερα), τού συγκροτή
ματος έξερευνήσεως έγχρώμων εικόνων. 
Κατά τήν έκπομπήν, χρησιμοποιείται 
καί μία πρόσθετος φέρουσα συχνότης, 
έκτος τής συχνότητος μεταβιβάσεως τού 
σήματος λαμπρότητος τών σημείων καί 
τού σήματος τού ήχου. Διά τού προσθέτου 
τούτου φέροντος, μεταβιβάζονται πλη- 
ροφορίαι άυαφερόμεναι εις τον χρωματι
κόν τόνον καί τον βαθμόν κορεσμού τού 
χρώματος. Λέγοντες βαθμόν κορεσμού, 
ένυοούμεν τήν ποσοστιαίαν άναλογίαν τού 
βασικού χρώματος τού συμμετέχοντος 
εις τον σύνθετου χρωματισμόν.

Κατόπιν τών γενικών πληροφοριών 
αί όποΐαι έδόθησαν άνωτέρω εις δ,τι 
άφορα τό σύστημα έξερευνήσεως καί 
έκπομπής τής είκόνος, ας δώσωμεν τήν 
συνέχειαν εις του δέκτην διά νά έξετάσω
μεν κατά ποιον τρόπον άποκρυπτογραφεΐ 
τά σήματα τού πομπού. Είναι άναγκαΐου 
νά λεχθή ότι, δπως εις τόυ πομπόν, οΰτω 
καί εις τον δέκτην, ύπάρχουυ διάφορα 
συστήματα διά τών όποιων έπιτυγχάνεται 
ή έκπομπή καί ή λήψις τής έγχρώμου 
είκόνος. ’Ανεξαρτήτως δμως τού έφαρμο- 
ζομένου έκάστοτε συστήματος, βασική 
λειτουργία τού δέκτου γενικώς, είναι νά 
λαμβάνη τά σήματα τού πομπού, νά 
έκτελή τόν διαχωρισμόν τούτων καί νά 
τροφοδοτή άναλόγως τά άντίστοιχα κυ
κλώματα τής λυχνίας είκόνος, διά τήν 
άναπαραγωγήν τού άντικειμένου τής έγ
χρώμου έκπομπής. Εις τόυ δέκτην συνε
πώς, κατόπιν σειράς διαδικασιών, άνα- 
παράγονται έκ νέου τά αύτά άκριβώς 
σήματα τά όποια παρήχθησαν καί εις 
τό συγκρότημα τής μηχανής λήψεως, διά 
τών τριών εικονοληπτών.

Ή  χρησιμοποιουμέυη λυχνία είκόνος 
άποκαλουμένη SHADOW  MASK (Μά
σκα σκιάς),φέρει έπί τής οθόνης της 
έπίστρωσιν έκ περισσοτέρων άπό 1,2 
έκατομμυρίων χρωματιστών σημείων έκ
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φωσφορικών αλάτων, έν είδη μωσαϊκού, 
έκαστον των οποίων συντίθεται καί έκ 
των τριών βασικών χρωμάτων. 'Η  άνά- 
μιξίς των δέ έχει έπιτευχθή κατά τοιοϋ- 
τον τρόπον, ώστε καί τα τρία ταϋτα χρώ
ματα να αποτελούν δι’ έκαστον σημεΐον,

έν τρίπτυχον ένιαΐον ώς σύνολον χρωμα
τισμών.

Καθώς δέ τό σύστημα λήψεως είκόνος 
εις τον πομπόν, άποτελεϊται άπό τρεις 
κάμερες αί όποΐαι συστεγάζονται εις τό 
αυτό περίβλημα, τοιουτοτρόπως καί εις

τον δέκτην υπάρχουν τρία παράλληλα 
πυροβόλα, δια τών οποίων σαρώνεται 
ή οθόνη αύτοϋ. Έκαστον πυροβόλον, 
έρμηνεΰει άντίστοιχον σήμα είκόνος τοΰ 
Σταθμού εκπομπής, διά τής παραγωγής 
τής άναγκαίας καθοδικής άκτινοβολίας, 
διά τής οποίας δίδονται εις την οθόνην 
τόσον ή λαμπρότης έκάστου σημείου, 
οσον καί_ό χρωματικός τόνος καί ό βαθμός 
κορεσμού τοΰ χρώματος. 'Υπό τήν 
άκτινοβολίαν τών πυροβόλων, τά χρωμα
τιστά σημεία άναλάμπουν, άναλόγως προς 
τήν ταχύτητα βομβαρδισμού των ύπό τών 
ήλεκτρονίων τής δέσμης έκάστου πυρο
βόλου καί αναπαράγουν μέ μεγάλην 
πιστότητα τά άντίστοιχα σημεία της 
είκόνος έκπομπής. Έκαστον τών χρωμα
τιστών σημείων, λόγω τής μικρότητος 
τών διαστασεών του, αναμιγνύεται μετά 
της άναλόγου λάμψεως τών λοιπών τής 
τριάδος καί οΰτω εις τόν οφθαλμόν άπο- 
δίδεται πλήρης άναπαράστασις τού χρω
ματισμού ό όποιος έπικρατεϊ εις τήν 
μεταβιβαζομένην διά τοΰ πομπού εικόνα.

Τό βασικώτερον σήμα ενός Σταθμού 
έκπομπής εγχρώμου είκόνος, είναι τό 
σήμα λαμπρότητος ή φωτεινότητος. Τό 
σήμα τούτο έχει προσδιορισθή κατά τοι- 
ούτον τρόπον, ώστε νά είναι εις θέσιν 
και οι δέκται άσπρομαύρου τηλεοράσεως 
νά άνταποκριθούν εις τά σήματα τοΰ 
Σταθμού εγχρώμου τηλεοράσεως καί 
να παρουσιάσουν μίαν καλής ποιότητος 
άσπρόμαυρον εικόνα.

Συνοψίζοντες τά άνωτέρω, καταλή- 
γομεν εις τό κάτωθι γενικόν διάγραμμα 
τού συστήματος έκπομπής—λήψεως εγ
χρώμου είκόνος:

Τρεις συγχρονισμένοι είκονολήπται (κά- 
μεραι) λαμβάνουν ταυτοχρόνως καί μετα
βιβάζουν κατά τήν σειράν σαρώσεως τά 
σημεία τής πρός εκπομπήν είκόνος. 
Έκάστη δμως τούτων, λαμβάνει έν καί 
μονον χρώμα, έκ τών τριών βασικών 
έκ τών όποιων άποτελεϊται τό έξερευνού- 
μενον σημεΐον, μετατρέπει τούτο εις 
άντίστοιχον ήλεκτρικόν ρεύμα καί ώς 
τμήμα τού σήματος VIDEO άκτινοβο- 
λείται μετά τών λοιπών ταυτοχρόνως.

Ό  Δέκτης λαμβάνει τά σήματα ταΰτα, 
διαχωρίζει τά άποτελοΰντα τό σήμα 
VIDEO ώς παρήχθησαν άπό τούς τρεις 
είκονολήπτας καί τροφοδοτεί άντιστοί- 
χως τρία ήλεκτρονικά πυροβόλα. Τά 
πυροβόλα ταύτα σαρώνουν ταυτοχρόνως 
τήν οθόνην τού δέκτου διά τής ήλεκτρο- 
νικής των δέσμης. Αί πληροφορίαι αί άναγ- 
καϊαι διά τόν σχηματισμόν τόσον τής 
είκόνος όσον καί τών χρωμάτων αύτής, 
δίδονται διά τής ώρισμένης ταχύτητος 
βομβαρδισμού τών φωσφορικών αλάτων 
τής οθόνης έκ μέρους τών έκπεμπομένων 
ύπό τών τριών πυροβόλων ήλεκτρονίων.

Ή  γενομένη περιγραφή τού έγχρώμου 
συστήματος τηλεοράσεως, περιωρίσθη φυ
σικά εις έκεϊνα μόνον τά σημεία, όπου 
διαπιστοΰται διάφορος συγκρότησις καί 
λειτουργία τοΰ τεχνικού υλικού, ένώ κατά 
τά λοιπά ισχύει σχεδόν, ό,τι καί εις τήν 
άσπρόμαυρον τηλεόρασιν.

Ώ ς  προελέχθη, ή έγχρωμος τηλεόρασις 
αποτελεί όμολογουμένως ένα θαύμα τής 
συγχρόνου τεχνολογίας, τό όποιον έκ- 
φράζει κατά τόν πλέον έναργή τρόπον, 
τόν βαθμόν διεισδύσεως τού άνθρωπίνου 
πνεύματος εις τόν άπρόσιτον προ ολίγων 
μόλις έτών χώρον τής φύσεως, όπου έπί 
αιώνας μετά πείσματος άπέκρυπτεν τάς 
κυριωτέρας τών μορφών τής συστάσεώς 
της.

Ματ ιές  στήν έποχή μας

Ο Ι Κ Α Ι Ρ Ο Ι
'Ο χώρος πού είναι αδιαπέραστος άπό έξωτερικές έπιδράσεις 

καί δεν φωτίζει τούς άλλους, είναι άναμφισβήτητα οί προσωπικές 
μας σκεψεις, οί έμπειρίες, τά δικά μας βιώματα.

Σε ολα αυτα κανείς άλλος δεν μπορεί νά έχη γνώμη . Είμαστε 
μονοί που βλέπουμε σάν κινηματογραφική ταινία τήν δική μας έξέ-  
λιξη στη ζω ή. 'Όλος ό χρόνος συνθέτει τήν δική μας κόπια, μέ μάς 
πρωταγωνιστή καί πού τήν βοηθούμε δυστυχώς μόνοι μ α ς . Έ τσι
είμαστε υποχρεωμένοι νά γίνουμε οί τεχνικοί, οί θεαταί καί οί κριταί 
αυτής τής κόπιας.

Τό περιεχόμενο συνήθως είναι τό ίδιο. Α ρ χ ίζ ε ι  μέ ένα παιδάκι 
που παίζει,  που μεγαλώνει στο κοινωνικό σύνολο μέ ανέσεις ή δο
κιμάζεται συνεχώ ς. Διαφορά παρατηρεΐται κυρίως στό σκηνικό 
τής κοπιας . "Αλλη είναι γυρισμένη σέ μιά όμορφη μεγαλόπολη καί 
άλλη σε ενα ασήμαντο λουλούδιασμένο ή πέτρινο χωριουδάκι.

Η δεύτερα κατηγορία μέ βρίσκει όμως πρωταγωνιστή, μέ τήν 
πεποίθηση οτι είμαι μάλλον πρωτοποριακός στό έγχρωμο μοντάζ 
της .

Σάν πρωταγωνιστής δέν μπορώ νά δεχθώ ότι άλλες ταινίες 
υπερέχουν σέ θέαμα. “Ισως δέν μέ ένδιαφέρουν καί οί περιγραφές  
δεν είναι τελείες, γιαυτό νοιώθω έτσι. Πιθανόν όμως αυτή ή έντύ-  
πωση νά όφείλεται σέ κάποια ύποβολή, διότι ένώ βλέπουμε τήν 
δική μας κόπια συνέχεια, τις άλλες τις άκοΰμε έξωστρεφώς .

’Αλλά είναι άσχημο νά προβάλεται ολόκληρη ταινία, έστω 
μέσα μας, καί νά μή υπάρχουν θεαταί. Τούς έπιζητοΰμε συνεπώς 
τους θεατάς μέ τις περιγραφές μας.

Μόλις γνωριστούμε, έκτος άπό τις τυπικότητες, άρχίζει ή 
έξομολόγηση.

Γεννήθηκα, εζησα τά παιδικά μου χρόνια, έμαθα γράμματα ή 
τέχνη , κέρδισα χρήματα, έκανα οικογένεια, παιδιά.

Ομως οί δυσκολίες τώρα είναι περισσότερες .
Συναντούμε πολλά κενά. Δέν είναι εύκολο νά συνεχίσουμε μέ 

ρομαντισμό αύτή τήν έσωτερική κόπια.
Οι χαρούμενες έκδηλώσεις τών παιδιών μας στις έκδρομές 

φαίνονται σάν προσποίηση, γιατί στό σπίτι αύτό τό σκηνικό γίνεται 
σκυθρωπό .

Αιτίες είναι πολλές. Τό σπίτι είναι μικρό, τά έξοδα μεγάλα, τά 
παιδια θέλουν παιγνίδια, κάνουν άταξίες καί γενικώς μάς καταλαμ
βάνει κάποια δυσφορία.

Διέξοδο βρίσκουμε στήν προσδοκία νά διορθώσουμε τήν κόπια 
μας, όταν τά παιδιά μεγαλώσουν καί γίνουν πρωταγωνισταί στήν 
ίδια φανταστική ταινία, μέ τόν εαυτό μας θεατή .

Αύτή ή προσδοκία δίνει ξεχωριστή γλυκύτητα, μέ συνέπεια νά 
προσπαθούμε νά ζευγαρώσουμε τό δικό μας παρελθόν μέ τό μέλλον  
τών παιδιών .

Θέλουμε αύτό τό προσωπικό μας δημιούργημα νά μείνη στό 
στερέωμα, να μάς γεμίζη εύφορία, εύτυχία .

---- Αλλά προτού όλοκληρώσουμε τις νουθεσίες στά παιδιά
δεχόμαστε τήν έφιαλτική έρώτηση . ’Από ποιό χωριό είναι μπαμπά;

. . . .Μ άς σφυροκοπούν άθώα, άλλα δυνατά, γιά νά μπούμε στή 
δίνη τών καιρών........

Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ
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Μ έχρι προ ολίγων ετών, 
εις την πολιτισμένην κοινω
νίαν τής Δυτικής Ευρώπης, 

ή έγκληματικότης, συγκρινομένη μέ 
τήν τοιαύτην των 'Ηνωμένων Πολι
τειών, ούδεμίαν άνησυχίαν ένέπνεεν. 
’Ήδη δαως τά πράγματα έχουν άλ- 
λάξει καί εις δλην σχεδόν τήν Δυτι
κήν Εύρώπην ή έγκληματικότης 
έχει αύξηθή καί εις βιαιότητα καί 
εις άριθμόν περιπτώσεων. 'Η μεγα- 
λυτέρα δέ ανησυχία προέρχεται έκ 
τοϋ δτι οί δράσται τών διαφόρων 
έγκ?^ημάτων είναι συνήθως νέοι τήν 
ήλικίαν άνθρωποι. Διά τον λόγον 
τούτον τό κοινόν ανησυχεί καί άπό 
παντού άκούγονται έκκλήσεις διά 
τήν επιβολήν τοϋ Νόμου. Σέ μερικάς 
πόλεις έχουν σχηματισθή ομάδες 
αύτοαμύνης άπό έθελοντάς διά τήν 
άντιμετώπισιν τών κακοποιών. Εις 
τά μεγάλα άστικά Κέντρα ή ’Αστυ
νομία ενεργεί, άπό καιρού εις και
ρόν, όμαδικάς εξορμήσεις διά τήν 
σύλληψιν καταδιωκομένων, ζητά δε 
άπό τό Κράτος μεγαλυτέραν ελευ
θερίαν κινήσεων διά τήν πάταξιν 
τών εγκληματιών (A F REE 
HAND IN DEALING WITH 
CRIMINALS).

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ, κατά τά 
τελευταία χρόνια, ή αϋξησις τής 
έγκληματικότητος είναι τόσον σο
βαρά, ώστε αυτή νά θεωρήται εκ 
τών κυριωτέρων ((πονοκεφάλων» τής 
Κυβερνήσεως. ’Ενώ μεταξύ τών 
ετών 1951 καί 1968 τό ποσοστόν 
αύξήσεως τής έγκληματικότητος ήτο 
15%, μεταξύ τών έτών 1969 καί 
1973 τούτο ηύξήθη εις 70%. Κατά 
τό πρώτο ήμισυ τοϋ 1974 αί λη- 
στεΐαι έναντίον κοσμηματοπωλείων 
ηύξήθησαν κατά 58%, αί τοιαΰται 
έναντίον Τραπεζών κατά 36%, αί δέ 
άρπαγαί τσαντών μέ δράστας νεαρά 
κυρίως άτομα, ηύξήθησαν κατά 
74,7%. Αί άρπαγαί προσώπων προς 
εϊσπραξιν λύτρων, έγκλήματα τά 
όποια μέχρι πρό τίνος συνηντοΰντο 
μόνον εις τάς Νήσους Σικελίαν, 
Σαρδηνίαν καί Νότιον ’Ιταλίαν, ήδη 
μαστίζουν ολόκληρον τήν ’Ιταλικήν 
Χερσόνησον. ’Ενώ κατά τό έτος 
1965 έσημειώθησαν δύο μόνον άρ
παγαί προσώπων εις ολόκληρον 
τήν ’Ιταλίαν, τό 1974 διεπράχθησαν 
τεσσαράκοντα δύο (42) τοιαΰται 
καί τό κακόν συνεχίζεται. Τήν 
13-3-1975 εις κεντρικόν σημεΐον 
τής Ρώμης μασκοφόροι κακοποιποί 
άπήγαγον τον ελληνικής κατα
γωγής κοσμηματοπώλην Τζοβάννι 
Βούλγαρην καί τον όποιον άφησαν

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
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ελεύθερον μετά ένα μήνα(14-4-1975) 
καί ασφαλώς άφοΰ ή οίκογένειά του 
κατέβαλεν εις τούς άπαγωγεΐς ώς 
λύτρα σοβαρόν χρηματικόν —οσόν 
(άνεγράφη εις τον τύπον για (50) 
εκατομμύρια δρ'αχμ. )· Έ π ί πλέον 
άπό τοϋ έτους 1969 ή Ιταλία μαστί
ζεται άπό τάς βόμβας καί λοιπάς 
έκνόμους ένεργείας των πολιτικών 
έξτρεμιστών. ’Αποτέλεσμα, όλων αύ- 
τών είναι ότι εις ολόκληρον την 
Χώραν έχει δημιουργηθή εις τον 
πληθυσμόν διάχυτον αίσθημα άνα- 
σφαλείας. Τον Μάρτιον 1975 τα 
τέσσαρα κυριώτερα κόμματα της 
Χώρας συνήλθον εις διάσκεψιν 
«κορυφής» μέ θέμα την επιβολήν 
τοΰ Νόμου καί τής τάξεως καί την 
βελτιωσιν τής θέσεως των αστυνο
μικών, οί όποιοι, ένω συνήθως ερ
γάζονται ύπερωριακώς κατά τήν 
άσκησιν τοΰ επικινδύνου επαγγέλ
ματος των, άμείβονται άνεπαρκώς. 
Προ διμήνου εις τήν Ρώμην μετά 
τον φόνον αστυνομικού ύπό κακο
ποιών, τό κοινόν έκ λόγων συμπά
θειας προς τήν ’Αστυνομίαν έξέ- 
σπασεν εις διαδηλώσεις διαμαρτυ
ρίας εις τάς οδούς τής πόλεωε.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΝ αί 
έγκληματολογικαί στατιστικαί διά 
πρωτην φοράν τά τελευταία χρόνια 
παρουσιάζουν άπότομον αυξησιν τοΰ 
εγκλήματος. "Ενεκα τούτου ή μειω
μένη άστυνομική δύναμις τής Χώ
ρας συναντά δυσκολίας κατά τήν 
αντιμετώπισιν, δχι μόνον τών δια
φόρων έγκληματιών τών πάρκων 
καί τών τρομοκρατών τοΰ IRA, 
αλλά καί τών εξτρεμιστών τής Διε
θνούς Πολιτικής. Οί κοινωνιολόγοι 
ευρισκονται εις αμηχανίαν καί δη
λώνουν ότι οί έγκληματίαι σήμερον, 
πολύ περισσότερον παρά άλλοτε, 
έχουν καταστή πλέον βίαιοι, καί 
δείχνουν μίσος καί περιφρόνησιν 
προς τήν κοινωνίαν. Κατά τό 1974 
τά εγκλήματα γενικώς εις τό Λον- 
δΐνον παρουσίασαν αυξησιν 16%. 
Ή  έφηβική έγκληματικότης ηύξή- 
θη κατά 15%, αί δέ διαρρήξεις 
κατα 27%. Κατά τό αύτό έτος 
έλαβον χώραν εις τό Λονδΐνον 142 
άνθρωποκτονίαι, ενώ 134 τοιαΰται 
τό 1973. Βιασμοί 155, ενώ 124 
τό 1973. Αί κλοπαί αυτοκινήτων

Χημικό έργαστήριο τών Έγκληματολο- 
γικών Υπηρεσιών τής Ιταλικής Χωρο
φυλακής όπου εξετάζονται κατασχεθέντα 
ναρκωτικά.
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"Ανδρες τής Γαλλικής Χωροφυλακής παντού καί πάντα έν έτοιμότητι πρός άντι- 
μετώπισιν έγκληματικων ενεργειών προληπτικώς ή καί κατασταλτικώς.

καί Καταστημάτων ηύξήθησαν κατά 
25% καί 20% άντιστοίχως. Αί κλο- 
παί πορτοφολίων ηύξήθησαν κατά 
77%, ήτοι κατά τέσσαρας φοράς 
περισσότερον άπό τάς τοιαύτας τοϋ 
έτους 1969.

'Ένας έκ των πλέον πεπειραμένων 
καί μεθοδικών άστυνομικών της 
Σκώτλαντ Γυάρντ, ό ’Επιθεωρητής 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΑΡΚ, πρός άντιμε- 
τώπισιν τής αύξανομένης εγκλημα
τικότητας, προτείνει σαβαράς άλλα- 
γάς εις τήν διαδικασίαν, έν σχέσει 
μέ τήν δίωξιν των εγκληματιών. 
’Επί παραδείγματι ισχυρίζεται ότι 
πρέπει νά καταργηθή ή παραδοσια
κή παραίνεσις τών άστυνομικών 
πρός τούς συλλαμβανομένους ύπο
πτους. «Δεν είστε υποχρεωμένος 
νά ομολογήσετε, έκτος έάν θέλετε, 
άλλά ό,τι πήτε ενδεχομένως νά 
καταχωρηθή καί νά χρησιμοποιηθή 
ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον». Πολλοί 
Βρεταννοί άστυνομικοί λέγει ό κ. ’Ε
πιθεωρητής, είναι άπο γοητευμένοι 
άπό τήν άπιστεύτως επιεική μετα- 
χείρισιν τών έγκληματιών άπό τήν 
δικαιοσύνην. Αΐ άπαλλακτικαί άπο- 
φάσεις άνέρχονται εις 40%. Τό περί 
δικαίου αίσθημα προσβάλλεται οχι 
μόνον όταν καταδικάζεται ένας άθώ- 
ος, άλλά καί όταν άπαλλάσσεται 
ένας έ'νοχος. Ή  μεταχείρισις τών 
έγκληματιών πρέπει νά γίνεται μέ 
τρόπον λογικόν καί όχι συναισθη
ματικόν.

•

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ, μετά τόν
πληθωρισμόν καί τήν άνεργίαν, ώς

τρίτον κατά σειράν σοβαρόν θέμα, 
έ'ρχεται ή αυξησις τής εγκληματι
κότητας. Τά έγκλήματα γενικώς 
μεταξύ τών ετών 1963 καί 1973 
εις ολόκληρον τήν Χώραν, ηύξήθησαν
άπό 581.618 εις 1.763.372. Διά τόν
λόγον αύτόν τό Ύπουργεΐον ασφα
λείας ένεκαινίασεν έκστρατείαν κατά 
τοϋ εγκλήματος. Τό τελευταίου έξά- 
μηνον ή Γαλλική ’Αστυνομία ένήρ- 
γησεν 247 όμαδικάς εξορμήσεις 
πρός σύλληψιν κακοποιών καί άνέ- 
κρινεν 646.000 υπόπτους. Ή  έκ- 
στρατεία αύτή πιστεύεται ότι είχε 
θετικά άποτελέσματα, μολονότι κα
τά τούς μήνας Φεβρουάριον—Μάρ
τιον 1975, παρετηρήθησαν μερικαί 
σοβαραί καί θεαματικαί έγκλημα- 
τικαί πράξεις. Τό Γαλλικόν κοινόν 
άνησυχεΐ κυρίως διά τό είδος τοϋ 
έγκλήματος, τό όποιον διά πρώτην 
φοράν εμφανίζεται εις τήν Γαλλικήν 
κοινωνίαν. Ηλικιωμένοι άνθρωποι 
ύφίστανται έπιθέσεις εις τά διαμε- 
ρίσματά των, έπιβάται τοϋ Μέτρο 
τών Παρισίων ληστεύονται, καί 
κλέπτονται, συλλήψεις ομήρων λαμ- 
βάνουσι χώραν άπό ληστάς κ.ο.κ. 
Καί πάντα ταΰτα, λόγω τής νο- 
σηράς νοοτροπίας τής καταναλω
τικής κοινωνίας, ή όποια κάνει τούς 
νεαρούς κακοποιούς τών Προαστίων 
τών Παρισίων νά ληστεύουν καί νά 
κλέπτουν γιά νά έξοικονομήσουν, 
όχι τά πρός τό ζήν, άλλά γιά νά 
κάνουν μεγάλη ζωή μερικές ήμέρες 
στούς τόπους χειμερινών καί θερι
νών διακοπών.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΓΕΓΜΑ- 
ΝΙΑΝ τό έ'κλημα γενικώς τό 1974 
παρουσίασε μικράν αυξησιν έν σχέ-
σει μέ τό 1973 (3,8%). Τούς Γερ
μανούς όμως άνησυχεΐ κυρίως ή 
τρομοκρατία ή προερχομένη άπό 
έξτρεμιστάς διαφόρων ψευτοπολι- 
τικών οργανώσεων μέ δράστας νεαρά 
κυρίως άτομα, τά όποια ένεργοΰν 
έπιθέσεις διά βομβών έναντίον Γρα
φείων ’Εφημερίδων, ’Αστυνομικών 
Τμημάτων καί ’Αμερικανικών Στρα
τιωτικών ’Εγκαταστάσεων, κινού
μενα άνά τήν Χώραν μέ κλεμμένα 
αύτοκίνητα καί ί^ηστεύοντα τρα- 
πέζας. Μολονότι τό 1972 οΐ έπικε- 
φαλεΐς τών τρομοκρατών συνελή- 
φθησαν καί έφυλακίσθησαν, ή τρο
μοκρατία δέν έσταμάτησεν. Τόν 
παρελθόντα Νοέμβριον άνώτε- 
ρος Γερμανός Δικαστής έδολο- 
φονήθη. ’Αποκορύφωμα τής τρο
μοκρατίας έν Γερμανία άπετέλεσεν 
ή κατά μήνα Μάρτιον 1975 εις τό 
Βερολΐνον άπαγωγή ύπό έξτρεμι- 
στών τοϋ ήγέτου τοϋ κόμματος 
τής άντιπολιτεύσεως ΠΗΤΕΓ ΛΟ- 
ΡΕΝΣ. Ώ ς γνωστόν άφέθη έλεύ- 
θερος όταν ή Κυβέρνησις άπηλευθέ- 
ρωσε, κατ’ άπαίτησιν τών κακο
ποιών, πέντε φυλακισμένους άναρχι- 
κούς. Ή  άπαγωγή τοϋ ΛΟΡΕΝΣ 
προεκάλεσε θυελώδη συζήτησιν εις 
τήν Γερμανικήν Βουλήν. ’Ανεξαρ
τήτως τών λεχθέντων ύπό διαφόρων 
ρητόρων εις τό Γερμανικόν Κοι- 
νοβούλιον έκεΐνο πού ένοχλεΐ όλους 
τούς Δυτικογερμανούς είναι ότι πα
ρουσιάζεται μία νέα γενεά μέ νοο
τροπίαν ριζικώς διάφορον καί μέ 
τάσεις εξαιρετικώς έπικινδύνους καί 
έγκληματικάς. Αρμόδιος τοϋ 'Υ
πουργείου ’Εσωτερικών έδήλωσεν 
ότι ή αυξησις τής έγκληματικότη- 
τος οφείλεται εις ήθικήν κατάπτω- 
σιν. Μερικοί νέοι δέν θέλουν νά κα
ταλάβουν ότι ή άρπαγή τής τσάν
τας μιας γυναικός είναι έξ ίσου 
σοβαρά, ώς ή ληστεία μιας Τραπέ- 
ζης. Τήν κλοπήν χρήσεως αύτοκι- 
νήτου ή μοτοσυκλέττας τήν θεω
ρούν όχι σοβαράγ ύπόθεσιν. Παρό
μοια συμπεριφορά γιά τούς ’Αμερι
κανούς ίσως νά μή «σοκάρη» τούς 
Εύρωπαίους πού όμως τούς ένοχλεΐ 
πολύ καί άνησυχοϋν, διότι βλέπουν 
ότι τό κακόν συνεχίζεται καί άπαι- 
τοΰν άπό τάς Κυβερνήσεις τήν προ
στασίαν έναντι τών κακοποιών.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΖΩΩΔΟΥΣ καταστάσεως ό 
άνθρωπος βραδέως άνελισσόμενος, στα- 
θερώς κοινωνικοποιούμενος καί συνεχώς 
βελτιούμενος έδημιούργησεν έξεις καί 
έθιμα. Τά ένστικτα της αύτοσυντηρήσεως, 
τής άναπαραγωγής καί κοινωνικότητος 
έδωκαν τά πρός τούτο γενεσιουργά έλα- 
τήρια. Ή  καθ’ όμάδας συμβίωσις καί ή 
δι’ αυτής προκαλουμένη, κατ’ Αναγκαιό
τητα φυσική δράσις καί άντίδρασις 
ένισχύει τήν άνθρωπίνην ατομικότητα 
καί διαπαιδαγωγεΐ τό άτομον εις τήν κοι
νωνικότητα. 'Αναπτύσσεται ό άνθρωπος 
εις τάς δεξιότητας καί τάς ικανότητάς του, 
έθίζεται όμως έν ταύτφ διά των άναπο- 
τρέπτως προκαλουμένων διενέξεων, προ
στριβών καί άντιδράσεων, εις τήν άνοχήν 
καί τόν σεβασμόν τού συγκοινωνοΰ του. 
Καί ή έπελθοϋσα άνάπτυξις τού λόγου 
καί ή δι’ αύτοϋ έπιτευχθεισα έντεΰθεν 
έπικοινωνία νέον έπέβαλεν στοιχείον 
ρυθμιστικόν συμβιώσεως; Τήν κοινήν 
γνώμην. Ένω ή μικρόν καί κατ’ ολίγον 
έμιρανιζομένη καί άνεπιγνώτως καλλιερ- 
γουμένη πνευματικότης δημιουργεί τούς 
πρώτους Ανθρωπίνους χαρακτήρας, ώς 
σύνολον διαθέσεων καί μορφών συμπερι
φοράς, διά τών όποιων τό άτομον έκφρά- 
ζει τόν τρόπον τής ύπάρξεώς του, έξω- 
τερικεύει τάς Αντιδράσεις του έναντι τού 
έξωτερικοϋ κόσμου καί τού έαυτοΰ του 
καί —τό σπουδαιότερον - -διαδηλοΐ «τό 
ήθικόν φρόνημά του». Είναι προφανές 
ότι ό οΰτω δημιουργούμενος χαρακτήρ 
τού άρχεγόνου άτόμου είναι προϊόν: τών 
κληρονομιών καταβολών, τών επιδρά
σεων τού περιβάλλοντος (φυσικού καί 
κοινωνικού) καί τών περιστάσεων τής 
ζωής του. Υ πήρξε δέ τω όντι ύπέροχος, 
συγκριτικώς καί έν τή ροή τών αιώνων 
θεώμενος, ό οΰτω πως δημιουργηθείς 
χαρακτήρ τού Έ λληνος. Φορεύς καί 
έκφραστής π?τήθους συναισθημάτων ήθι- 
κών ώς παραδίδεται εις ήμάς διά μέσου 
τών άπαραμίλλου πνευματικού κάλλους 
σελίδων τής Ελληνικής γραμματείας. 
Έ ντονον ήσθάνθη τήν «νέμεσιν», τάς 
τύψεις τής ιδίας του συνειδήσεως. Βα- 
θεΐαν έξεδήλωσε τήν «αιδώ» του, τόν 
πρός τήν κοινήν γνώμην σεβασμόν καί 
τόν φόβον τού ψόγου. Ευσεβής δέ πάν
τοτε ών καί φιλόθρησκος, έδέχθη τής 
«αισχύνης» τάς έπιδράσεις καί συγκλο
νιστικόν ήσθάνθη τό δέος τό έκ Θεών. 
Καί οΰτω έκ τούς «έθους», τής «κοινής 
γνώμης» καί τής κατά τά έκτεθέντα δια- 
μορφώσεως τού χαρακτήρος έγεννήθη 
τό «ήθος», «όπερ έθος έστί πολυχρόνιον» 
κατά τόν ορισμόν τού Ά ριστοτέλου; 
καί τήν περιγραφήν τού Πλουτάρχου. 
Ή θος, ούχί βεβαίως ώς ύψηλόν ήθικόν 
φρόνημα κατά τούς συγχρόνους περί 
ήθικής ζωής υγιείς αντιλήψεις, ύπό τό 
φώς μάλιστα τής χριστιανικής διδασκα
λίας, άλλ’ ώς καθιερωμένος καί Αποδεκτός 
τρόπος ζωής κατά τάς κρατούσας έκά- 
στοτε κοινωνικάς τάσεις, ώς άνεγνωρι- 
σμένος κώδιξ ήθικών καί πνευματικών 
άξιων, εις τά πλαίσια τού ήθικοΰ λόγου.

Η Τ Ι Μ Η

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ζωής έμπερι- 
κλείει έν έαυτω καί τήν έννοιαν τής τιμής 
ή όποια πρωτεύουσα κατέχει θέσιν εις τό 
σύστημα τών ήθικών άξιων τού Ανθρώπου.

m m m m m

01ΑΟΓΟΙ ΤΙΜΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

( Ιδία έν Κρήτη)

Α'
ΜΕ Ρ Ο Σ

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Τ Σ Ε Β Α
Εΐσαγγελέως Πρωτοδικών ’Αθηνών

Περιεχόμενον διαλέξεως τοϋ Είσαγγελέως 
Πρωτοδικών ’Αθηνών κ. Δημ. Τσεβά, δο- 
θείσης ίιττ’ αύτοϋ έν Ήρακλείω Κρήτης 
τήν ΙΟην Μαΐου 1971 δτε ύπηρέτει έκεΐσε 

ώς Εϊσαγγελεύς Πρωτοδικών.
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Ώ ς ακτινοβολία διαθέσεων ηθικών έκπη- 
γάζει άπό τό έσώτερον φρόνημα τοϋ ατό
μου, προσδιορίζεται δέ καί μορφοποι- 
εΐται άπό τό περιβάλλον του. Είναι ή 
Οπό εποψιν ηθικήν καί κοινωνικήν καλ- 
λιεργουμένη καί δημιουργουμένη Οπό 
τοϋ ανθρώπου αξία, ή όποια αναλύεται: 
έσωτερικώς μέν εις τήν ήθικήν ανωτε
ρότητα αύτοϋ, τήν άναγομένην εις τήν 
χρηστότητα, τήν τιμιότητα καί τόν χαρα
κτήρα του, έξωτερικώς δέ εις τήν φήμην, 
τό άγαθόν όνομα καί τήν έκτίμησιν, τάς 
έπί τής ήθικής άνωτερότητος στηριζο- 
μένας καί τήν διά τήν άναγνώρισιν τού
των άξίωσιν τοϋ άτόμου. 'Υπήρξε καί 
είναι βαθύς καί θερμός ό έρως τού Έλλη- 
νος περί τήν άπόκτησιν, τήν καλλιέρ
γειαν καί διατήρησιν τής τιμής του μεταξύ 
των όμοιων του: «τούτω διαφέρει άνήρ 
των άλλων ζώων, τώ τιμής όρέγεσθαι» 
αναφέρει ό Σιμωνίδης, ένώ ό Σωκράτης 
διδάσκει ότι: «οί Αθηναίοι ούτε εύφωνίςι 
τοσοΰτον των άλλων διαφέρουσιν, ούτε 
σωμάτων μεγέθει καί ρώμη, όσον φιλο
τιμία καί μετριοφροσύνη». Τάς Αθήνας 
έγκώμιάζων ό Δημοσθένης έμφανίζει 
τήν ύπ’ αύτοϋ λατρευομένην πατρίδα ώς 
«άεί περί πρωτείων καί τιμής καί δόξης 
άγωνιζομένην», ένώ εις τήν Πολιτείαν 
τοϋ Πλάτωνος άναγράφεται:«φασί δεΐν πο
νηριάν μέν φεύγειν, άρετήν δέ διώκειν. .. 
Ινα μή κακός καί ΐνα άγαθός δοκή είναι». 
Καί τά χωρία ταϋτα δέν είναι τά μόνα. 
Είναι πλήθος άπειρον τά παραλειφθέντα. 
Είναι ή ζώσα φωνή των αιώνων ή διά τής 
παραδόσεως καί τής δημώδους ποιήσεως 
διατηρουνένη καί άπό γενεάς εις γενεάν 
μεταβιβαζομένη. Είναι αί πράξεις καί 
έκδηλώσεις, τά όλοκαυτώματα καί αί 
θυσίαι εις τόν βωμόν τής άρετής, τό 
τραγοϋδι, ό θρήνος καί ό χορός, πού 
καθ’ ήμέραν άποκαλύπτουν τήν περί τής 
τιμής εύαισθησίαν τοϋ "Ελληνος. Δέν 
θά ήτο δέ ύπερβολή έάν έλέγομεν ότι 
φλογερόν, υπερτροφικόν καί παράφορον 
διεμορφώθη τό ήθικόν συναίσθημα καί 
ή περί τιμής άντίληψις εις τούς "Ελληνας.

ΗΘΙΚΟΝ ΦΡΟΝΗΜΑ

ΚΑΙ ΥΠΗΡΞΕΝ ύψηλών ήθικών έκδη- 
λώσεων πρόξενος. Πράξεις υπέροχου ήθι- 
κοϋ κάλλους καί άπαραμίλλου ήρωϊσμοϋ 
ύπ’ αύτής ένεπνεύσθησαν. Α λλά καί έ- 
νέργειαι άντικοινωνικαί καί δραστηριό
τητες έγκληματικαί ταύτην είχον ώς έναυ- 
σμα. Διά νά φθάσωμεν οϋτω εις τό άντί- 
θετον άκρον. Εις τήν έν όνόματι τής τιμής 
διάπραξιν έγκλημάτων. Είναι τών ήθικών 
αξιών καί πνευματικών έννοιών ή τραγική 
είρωνία! Τό έγκλημα έν όνόματι τής δι- 
καιώσεως ένός άλλου έγκλήματος. Ή  
άρνησις τής ζωής έν όνόματι τής διαιω- 
νίσεώς της. Ή  καταστροφή τών ήθικών 
άξιων έν όνόματι τής άναπτύξεώς των. 
Ή  τραγική πλάνη, ή άπογοητευτική άντί- 
φασις, ό θλιβερός φαϋλος κύκλος εις τήν 
περιδίνησιν τών άνθρωπίνων συναισθη
μάτων. "Ας βάλωμεν όμως τόν δάκτυλόν 
μας εις τόν τύπον τών ήλων καί άς έρευ- 
νήσωμεν τό φαινόμενον, διότι παρά τήν 
τραγικότητα, τήν άπογοήτευσιν καί τήν 
θλΐψιν είναι πραγματικότης.

«Τών έκουσίων άδικημάτων τά πλεϊστα 
συμβαίνει σχεδόν διά φιλοτιμίαν καί φι
λοχρηματίαν τοϊς άνθρώποις» διδάσκει 
διά τών πολιτικών του ό ‘Αριστοτέλης, 
ένώ 6 ’Ισοκράτης εις τόν περί άντιδόσεως 
λόγον του έπιγραμματικώς τονίζει ότι :

«ηδονής, ή κέρδους, ή τιμής ένεκα πάντες 
πάντα πράττουσιν». Εις τήν ιστορίαν τοϋ 
έγκλήματος συχνότατα ό λόγος τιμής εί
ναι τό κίνητρον τής έγκληματικής δρά- 
σεως. Ή  έννοια τής τιμής είναι ή δυναμι
κή πηγή έκ τής όποιας πλουσίως αντλεί 
ή κακουργούσα ένίοτε βούλησις. Καί τό 
φαινόμενον είναι παλαιόν όσον καί ό 
άνθρωπος ή όρθότερον τό ήθικόν φρόνη
μα τοϋ άνθρώπου. άφ’ ότου ήρχισε νά δια- 
μορφοϋται έν αύτώ. Καί διά πάσαν γρη- 
γοροϋσαν άνθρωπίνην συνείδησιν, άλλα 
καί τόν άνθρώπινον λόγον, άνακύπτει τό 
εύλογον καί αγωνιώδες έρώτημα : Πώς 
καί διατί τούτο συμβαίνει : "Ας άποτολμη- 
θή ή έρευνα έν τή άναζητήσει τής άπαν- 
τήσεως.

Τρία είναι κατά τήν σύγχρονον περί 
ήθικής φιλοσοφικήν άντίληψιν τά στοι
χεία, τά όποια διαμορφώνουν, έπηρεά- 
ζουν καί τροφοδοτούν τό ήθικόν φρόνημα 
τοϋ άνθρώπου καί καθιερώνουν τό δεσπό- 
ζον εις τήν άτομικήν του συνείδησιν σύ
στημα άξιών : Τά έθιμικά θέσμια, τό δί
καιον καί ή ύπό τής θρησκείας έξιδανι- 
κευομένη ήθική.
Α. Κατά τήν περίοδον τοϋ έθίμου αί έκδη- 
λώσεις καί ή συμπεριφορά έχουν χαρα
κτήρα ένστιγματικόν καί άπρόσωπον. Εις 
τόν χώρον τής κοινής καί ατομικής συ- 
νειδήσεως ή πνευματική ζωή είναι έμ- 
βρυώδης καί ΰφίσταται σύγχυσις τάσεων 
καί άναγκών, έλατηρίων καί σκοπών, 
νοημάτων καί ιδεών, προθέσεων καί έπι- 
διώξεων. Τό ήθικόν χρέος, πού άποτρέ- 
πει άπό τό έγκλημα έν παντί, είναι νεφε
λώδες, άόριστον καί συγκεχυμένον, δει
λόν καί άβέβαιον καί συνθλίβεται ύπό τό 
βάρος ισχυρών καί ζωτικών συνειδησια
κών λειτουργιών καί συναισθηματικών 
έκρήξεων. Αί ήθικαί υπαγορεύσεις συμ
πλέκονται καί συγχέονται «μέ δεισιδαι
μονίας θρησκευτικός, μέ ευκολίας πρα
κτικός, μέ συμφέροντα οικονομικά, μέ 
υποθέσεις θεωρητικός καί άκόμη μέ αι
σθητικός προτιμήσεις ή ωφελιμιστικός 
έπιδιώξεις». Καί μέσα εις αυτόν τόν συγ
χρωτισμόν συμπλέκεται ό φόβος τοϋ 
θεοϋ μέ τόν κοινωνικόν έξαναγκασμόν, 
ή πρακτική καί ώφελιμιστική σκοπιμό- 
της μέ τήν ήθικήν έπιδίωξιν, τό ήθικόν 
φρόνημα μέ τό έγκλημα. Εΐνάι ή ιστορική 
φάσις τής έλευθεριότητος τοϋ ήθικοϋ 
φρονήματος, τών έκρήξεων τοϋ συναι
σθήματος καί τοϋ πάθους, τής αύτοδικίας 
καί τής προσωπικής έκδικήσεως. Ή  έκ- 
δίκησις τοϋ θανόντος θεωρείται χρέος 
ιερόν καί ύπόθεσις τιμής διά τούς συγγε
νείς, «τόν τών πατέρων θάνατον τιμωρή- 
σασθαι». ’Από τών πύργων τής άλωθείσης 
καί πυρπολουμένης Τροίας ρίπτεται ό 
Άστυάναξ - κατά τόν Εύριπίδην εις τάς 
Τρωάδας - «τοϋ Όδυσσέως λέξαντος άρί- 
στου παίδα μή τρέφειν πατρός». Εις δέ τό 
ένατον βιβλίον τών νόμων τοϋ Πλάτωνος 
άναφέρεται ότι άκάθαρτος καθίσταται ό 
άναλαβών τό καθήκον τής έκδικήσεως 
συγγενής καί παραλείψας τήν έκτέλεσιν 
τούτου, διότι κατ’ αύτοϋ πλέον στρέφεται 
τοϋ φονευθέντος ή μήνις. Ό μιλεΐ διά τό 
παρελθόν καί ούχί διά τάς ιδέας του γενι
κή καί ειδική πρόληψις: «ό δέ μετά λόγου 
έπιχειρών κολάζειν, ού τοϋ παρεληλυθό- 
τος ένεκα άδικήματος τιμωρείται άλλά 
τοϋ μέλλοντος, χάριν, ΐνα μή αύθις άδι- 
κήση μήτε αυτός ούτος, μήτε άλλος ό 
τούτον ίδών κολασθέντα».

Πανίσχυρα έπομένως τά έθιμικά θέσμια 
ύπηγόρευον συμπεριφοράν καί έπέβαλλον 
κανόνας, οί όποιοι έθεωροϋντο άπαρα- 
βίαστοι καί ιεροί.

Β. Εις τήν άνέλιξιν όμως τών άνθρω
πίνων κοινωνιών κατά τήν ροήν τών 
αιώνων συνησθάνθησαν οί άνθρωποι 
τήν άνάγκην τής όργανωμένης συλλογικής 
ζωής καί τήν θεσμοθέτησιν κανόνων διά 
τήνέν άμοιβαιότητι καί σεβασμώ συντήρη- 
σιν καί ένίσχυσιν ταύτης. Είναι ιστορική 
ή στιγμή διά τό άνθρώπινον είδος. Τό 
άρχικόν νεφέλωμα τών έθιμικών θεσμίων 
άποσαφηνίζεται εις κανόνας σαφείς καί 
συγκεκριμένους, οί όποιοι κατ’ άποκλει- 
στικότητα πλέον καθορίζουν τό πλαίσιον 
τών έπιτρεπτών έκδηλώσεων τής συλλο
γικής ζωής καί ρυθμίζουν τάς μεταξύ 
τών κοινωνιών σχέσεις. Ή  αυτοδικία 
άπαχορεύεται. Ή  αύθαιρεσία πατάσσε
ται. Τό δίκαιον τοϋ ίσχυροτέρου παρα
μερίζεται καί έντάσσεται έν ύπακοή εις 
τό νέον σύστημα ρυθμιστικών κανόνων. 
Καί ή άτομική άνθρωπίνη συνείδησις 
άρχίζει νά γνωρίζη τήν όντότητά της, 
νά άποκτμ συνείδησιν τών δικαιωμάτων 
της περί τήν φυσικήν ϋπαρξίν της, τήν 
κοινωνικήν της ύπόστασιν καί τήν ήθικήν 
της άκεραιότητα καί νά άπολαύη τών 
καρπών τής έλευθερίας της. Έ πί τής 
ζώσης όμως κοινωνικής συνειδήσεως 
οί κανόνες ούτοι θεμελιούμενοι καί ύπ’ 
αύτής άενάως τροφοδοτούμενοι καί άνα- 
καινιζόμενοι, τών άντιλήψεων, τών ρευ
μάτων καί τών παλμών της έγένοντο καί 
γίνονται κήρυκες. Οΰτω ή διά τής άπο- 
δόσεως ίσου κακού πρός τό γενόμενον 
έκδικητική κοινωνική τάσις εύρίσκει 
ιστορικήν άνταπόκρισιν καί ούσιαστικήν 
δικαίωσιν εις τήν έννοιαν τοΰ «όφθαλμόν 
άντί όφθαλμοϋ» τοϋ Μωσαϊκού νόμου, 
εις τό περιεχόμενον τών νόμων τοϋ Δρά- 
κοντος καί εις τήν δικαιοσύνην τοϋ 
«άντιπεπονθότος» τών Πυθαγορείων «έστι 
δέ δίκαιον—άναφέρει ό ’Αριστοτέλης 
εις τά Η θικά Νικομάχεια—καί τό άντι- 
πεπονθός, ού μέντοι γε ώς οί Πυθαγό
ρειοι έλεγον. ’Εκείνοι μέν γάρ ωοντο 
δίκαιον είναι, ά τις έποίησε, ταΰτ’ άντι- 
παθείν». Έκ τών Πυθαγορείων ληφθείσα 
ή τοιαύτη, λίαν αυστηρά, περί δικαιοσύ
νης άντίληψις άνευρίσκεται άκολούθως 
μεταξύ τών διασπαρεισών εις τόν έλλη- 
νικόν χώρον Δωρικών Φυλών καί συναν- 
τάται εις τάς άντιλήψεις, τά θέσμια καί 
τούς νόμους των. (Κων. Τσάτσος «Ή 
κοινωνική φιλοσοφία τών άρχαίων Ε λ 
λήνων» σελ. 50). Έκεΐθεν έλκει τήν ιστο
ρικήν της καταγωγήν ή περί έκδικήσεως 
καί άντεκδικήσεως άντίληψις (βεντέτα) 
τών κατοίκων τής Μάνης καί τής Κρήτης. 
Ούχί βεβαίως ολοκλήρου τής Κρήτης 
άλλά μόνον τών εις τάς περιοχάς εις άς 
περιωρίσθησαν έν τέλει οί άρχαϊοι Δω
ριείς κατοικούντων, ώς εις τήν τοιαύτην 
τών Σφακίων. Τής αύτής άσφαλώς κοινω
νικής άντιλήψεως άπήχησις καί τής 
ιδίας ιστορικής συνεχείας άνέλιξις δέον 
νά θεωρηθή καί ή σήμερον όμοίως άπαν- 
τώσα, ύπό τό.έναυσμα μανίας καί τάσεως 
έκδικητικής, μορφή στυγερών έγκλημά
των, κατά τής ζωής. Καί είναι άβάσιμα 
τά κατά καιρούς ύποστηριχθέντα διά 
τήν ιστορικήν τοϋ φαινομένου έξήγησιν 
καί μάλιστα περί τοϋ ότι: α) ή τάσις τής 
έκδικήσεως είναι κατάλοιπον βαρβάρων 
έθίμων άπό τής έποχής τής κατοχής 
τών άράβων καί τών Σαρακηνών ή β) ότι 
άνεπτύχθη ώς κρυφόν συναίσθημα άντεκ
δικήσεως κατά τών κατακτητών καί άπε- 
τέλει έντεϋθεν πολύτιμον έρεθιστικόν 
τοϋ νευρικού συστήματος καί διά τούτου 
τοϋ μυϊκοϋ, άποτελοϋσα άπαραίτητον 
μέσον αύτοαμύνης έν τή άπουσία πάσης 
κρατικής διά τό άτομον προστασίας.
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Κατ' άμφοτέρων των απόψεων τούτων 
αντιτάσσεται ή ιστορική διαπίστωσις 
ότι ή έκδικητική τάσις έκαλλιεργήθη 
καί άνεπτύχθη ιδία εις περιοχάς αί όποΐαι 
κατακτητάς μέν εις τήν ιστορίαν των 
δέν έγνώρισαν, όπως εις τά Σφακιά καί 
τήν Μάνην, παλαιόθεν δέ καί άτταβιστι- 
κώς τό άκαμπτον καί σκληρόν τοϋ χα- 
ρακτήρος των άνθρώπων των ένεφάνισαν 
καί απεικόνισαν. ’Αντιτάσσεται άκόμη 
ή σκέψις ότι καί σήμερον, ύπό πλήρη 
κρατικήν προστασίαν καί άνάπτυξιν 
πολιτιστικήν, τό φαινόμενον ομοίως 
εμφανίζεται καί τό έγκλημα πραγματού- 
ται ύπό άνθρώπων μάλιστα εύγενών κατά 
τά άνθρώπινα συναισθήματα καί νομο
ταγών κατά τάς λοιπάς εκδηλώσεις των. 
'Ιδού λοιπόν ότι υπάρχει ιστορική στιγμή 
άναγνωρίσεως καί δικαιώσεως τοϋ άνθρω- 
πίνου έκδικητικοϋ όρμεφύτου, διά νά 
καταστή έτι δυσχερεστέρα τοϋ ήθικοϋ 
φρονήματος ή έπιβολή, τοϋ νόμου ή 
έφαρμογή, αλλά καί τής έρεύνης μας ή 
πορεία.

Γ  Εις τήν τρίτην καί τελευταίαν φάσιν 
έπηρεασμοϋ καί διαμορφώσεως τοϋ άτο- 
μικοϋ ήθικοϋ φρονήματος, τήν φάσιν τοϋ 
«ήθους» συντελεΐται ή όλοκλήρωσις, δη- 
μιουργεϊται ή αύτοτέλεια, έπέρχεται ή 
αύτάρκεια καί παρατηρεϊται πλήρης καί 
τελεία άπελευθέρωσις τής ήθικής προ- 
σωπικότητος τοϋ άτόμου, ή όποια (ολο
κληρωμένη πλέον κινείται εις τόν χώρον 
τής άρετής καί τών πνευματικών κατα- 
κτήσεων, μακράν πάσης έξωτερικής δε- 
σμεύσεως, συνθήκης ή τυπικότητος ύπό 
τήν μορφήν τοϋ εθίμου ή τοϋ δικαίου. 
Από τόν ύψιστον θεωρητικόν λόγον 

κατευθυνόμενος ή άπό τήν πίστιν διά 
τής θείας άποκαλύψεως καταυγαζόμενος 
έγγίζει ό άνθρωπος τά όρια τής τελειό
τητας καί εισέρχεται εις τόν χώρον τής 
άγιας καί Θείας βουλήσεως, ή όποια, 
καθ ά διδάσκει ό ΚΑΝΤ, ούδένα δέχεται 
κατηγορικόν προσταγμόν, διότι τό βού- 
λεσθαι αύτής είναι έκ τοϋ ίδιου τοϋ έαυ- 
τοϋ της κατ’ άνάγκην σύμφωνον καί ταυτί
ζεται μέ τόν ύψηλόν ήθικόν νόμον.

ΤΓο β ιβ λ ίο  
α π ο τ ε λ ε ί  τδ 
θ α υ μ α σ ιώ τ ε μ ο  
ε π ί τ ε υ γ μ α ,  
γ ια τ ί
μ ε τ α β ιβ ά ζ ε ι ,  
άπο γενεά,  
σέ γ ε ν ε ά ,  
τά)ν π ε ί ρ α  καί  
τίς γ νώ σει ς  
τ ώ ν α ι ώ ν ω ν .

ΑΝ ΜΑΣ ρωτούσαν, ποιο 
είναι τό ωραιότερο πράγμα,  
απ’ δσα έχει δημιουργήσει 
ό άνθρωπος, θά βρισκό
μασταν, οί περισσότεροι,  
σέ μεγάλη αμηχανία. Είναι 
τόσο πολλά τά έπιτεύγματα  
τοϋ ανθρώπου καί τόσο ύ— 
κειμενικές, συ χνά ,  οί προ
τιμήσεις μας ! Καί ό
μω ς, θά ήταν πολύ εύκολο 

νά δοθή ή άπάντησι στό ερώτημα , γιατί αυτό τό ωραιό
τερο δημιούργημα τού άνθρώπου, τδχουμε πρόχειρο,  
έτοιμο νά μάς έξυπηρετήση σέ κάθε στιγμή . Είναι τό 
βιβλίο . Τό άνοίγουμε μέ μιά απλή κίνησι καί μας μετα
φέρει στόν κόσμο τοϋ φ ω τός,  στις πηγές τής σοφίας,  
τής άνθρωπίνης σκέψεως, γενικά. Είναι, δηλαδή, ταυ
τόχρονα ύλη καί πνεύμα, πράγμα καί σ κ έψ ι .

Σ’ αυτό τό δημιούργημα, δπως είναι σήμερα, οί Κι
νέζοι πρόσφεραν τήν πρώτη Ολη, τό χαρτί, ή Ρώμη τό 
σχή μα , οί Φοίνικες τά γράμματα καί οί Γερμανοί τήν 
τυπογραφ ία .

Στήν άρχη οί άνθρωποι, έξέφραζαν τή σκέψι τους μέ 
τό λόγο .  "Υστερα χάραξαν σέ κάποια ΰλη διάφορα σχέ
δια , πού παρίσταναν αντικείμενα καί ζωντανά πλάσματα . 
Αυτό πρωτοέγινε, πιθανώτατα στήν Μεσοποταμία, πριν 
δζ*] χ ιλι<*δες χρόνια. Χάραζαν, δηλαδή, πάνω σέ πλά
κες απο άργιλλο , πού τις ξέραιναν στή φ ω τιά ,  πουλιά,  
βόδια, στάχυα κ λ π . καί καθένα άπ’ αύτά, ήταν κΓ ένα 
σύμβουλο, πού άντιπροσώπευε μιά έννοια. Αύτό, τό 
μέ διάφορα σύμβολα σύστημα γραφής, έξελίχθηκε άρ- 
γότερα και άπετελεσε τό ιδεογραφικό σύστημα, πού 
χρησιμοποιούν καί σήμερα οί ’Ιάπωνες. Ακολούθησαν  
διάφοροι τρόποι γραφής, όπως π .  χ .  ή αιγυπτιακή γρα
φή (ιερογλυφικά),  ώσπου οί Φοίνικες, έδώ καί 3.000

χρονιά περίπου, δημιούργησαν τό πρώτο αλφάβητο,  
που το αποτελούσαν 22 γράμματα. ’Απ’ αύτό πήραν οί
Ελληνες το δικό τους, κΓ έπίσης οί άλλοι ευρωπαϊκοί 

Λαοί, τα οιχα τους.
Τό πρόβλημα, λοιπόν, τής έκφράσεως καί διατηρή- 

τ “ ν ^«νοημάτων τού άνθρώπου μέ τή γραφή , είχε 
λυθη. Ετεθη όμω ς, τώρα, ένα άλλο: Πάνω σέ τί θά 
έγραφαν  ̂Το δέρμα, ό φλοώ ς τών δέντρων, τά φύλλα  
των φ υ τ ώ ν ,  το κερί, άποδείχθηκαν άπογοητευτικά ύλι-  
κα . Περίπου 2 .500 χρονιά πρό Χριστού , οί Αιγύπτιοι γρτ-  
σιμοποιουσαν τά φύλλα τού παπύρου, ενός φυτού πού 
ευδοκιμούσε στο δέλτα τού Νείλου .

, Κ“θώς ό πάπυρος ήταν σχετικά εύθραυστος , ζήτησαν 
να τον αντικαταστήσουν. Έ τσ ι γεννήθηκε ή ιδέα τής 
χρησιμοποιησεως ειδικά έπεξεργασμένου δέρματος προ
βάτου, βοδιού η κατσικιού. Καί, δπως φαίνεται, αύτό 
εγινε για πρώτη φορά, σέ μιά περίφημη πόλι τής Μι- 
κρας Ασιας, την Πέργαμο, άπ’ δπου τό ύλικό πήρε τό 
ονομα περγαμηνή.

Τον Μεσαίωνα, οί μοναχοί άντέγραψαν μέ τό γέρι
σε περγαμηνές, δχι μόνον τά ιερά, άλλά καί πολλά άλλα 
κείμενα .

,Στό μεταξύ, στήν Κίνα, ό αύτοκράτορας Τσάϊ-Λούν  
σκεφτηκε οτι ήταν κρίμα νά σπαταλάται τό πανάκριβο 
μετάξι, για την άποθανάτισι διαφόρων κειμένων καί 
ανακαλυψε τ0< χαρτί (105 μετά Χριστόν). Ά λ λ ά ,  έπί 
εξη αιώνες, οι Κινέζοι φύλαγαν ζηλότυπα τό μυστικό 
της κατασκευής του . Μόνον δταν μερικοί Κινέζοι χαοτο-  
ποιοι ωδηγηθηκαν αιχμάλωτοι στήν Σαμαρκάνδη ^ύτή 
η σπουδαία ανακαλυψις διαδόθηκε σ’ δλο τόν κόσμο .

Υστερα απ αύτό, ή πρόοδος τού βιβλίου ύπήρξε 
σημαντική, κυρίως στή Δ ύ σ ι . ’Ώ σ π ο υ ,  στά 1439 ό 
Γουτεμ;βεργιος, άνακάλυψε τήν τυπογραφία, καί στά 
. - λ Τ0 £ ιεστ(1Ρ10· Τό πρώτο βιβλίο πού τύπωσε, ήταν 
η, ^ ια ΓΡ“<Ρη σε 190 άντίτυπα, άπό τά όποια σώζονται

- έκπλτ)κτικ0 άνακάλυψις, έμείωσε τήν τιμή
των βιβλίων κατα 80 ο)ο κΓ έκανε πολλούς άνθρώπους 
να μάθουν να διαβάζουν . Μετά πενήντα χρόνια , όλες οί 
ευρωπαϊκές χώρες, είχαν τά τυπογραφεία τους. Τόν 
16ον αιώνα είχαν έκδοθή 520.000 διαφορετικά βιβλία,
8°nnn7n n n 1 v25°  '0? 0 ’ X0V 18ον 2 ·000 000 τόν  19ον 8 .000 .000 Σ τη ν  επ ο χ ή  μ α ς , 500.000  νέα  έργα  έρ χο ντα ι
να προστεθούν κάθε χρόνο στά επτά περίπου δισεκατομ-  
μυρια που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.

Ιίολλοι προφητεύουν τώρα, τήν παρακμή τού βι-  
,1°υ_, σιτιάς του ραδιοφώνου, τού κινηματογράφου  

καί της τηλεορασεως. Ή  πραγματικότης, δμως , είναι 
οτι, η κυκλοφορία τών βιβλίων αύξάνεται άπό χρόνο 
σ£ χρονο, γιατί κανένα άλλο μέσον δέν επιτρέπει στόν 
άνθρωπο να κλεισθή γιά λίγο στόν εαυτό του , μέ συντρο
φιά ενα μορφωτικό ή διασκεδαστικό βιβλίο. Πράγμα 
που αποδεικνυε! αύτό πού είπαμε στήν άρχή . "Οτι τό 
βιβλίο είναι η ωραιότερη δημιουργία τού άνθρώπου.
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Ή  φάσις όμως αϋτη αν δέν είναι σήμερον 
ούτοπία, κεΐται οπωσδήποτε εις τόν χώ
ρον τής έλπίδος καί τοΰ ονείρου καί συνι- 
στα άναζήτησιν αγωνιώδη καί χιμε- 
ρικήν διά τήν άνθρωπίνην συνείδησιν. 
Διότι προϋποθέτει βαθεΐαν ψυχικήν καλ
λιέργειαν, «βαθύ ψυχικό όργωμα» ως 
προσφυέστατα έχει παρατηρηθή, έπί- 
πεδον πολιτισμού υψηλόν, στιγμάς κο
ρυφαίας ψυχικής άνατάσεως καί πνευμα
τικής πτήσεως. Καί ή παγκόσμιος ιστο
ρία δέν έχει νά έπιδείξη πολλούς τής 
κατηγορίας ταύτης μύστας καί ένσαρκω- 
τάς. ’Αναφέρονται ό Σωκράτης, ό Κομ- 
φούκιος, ό Σενέκας, ό Κάντ θά ήδύνατο 
νά προσθέση, ό Παύλος, ό Γκάντ καί 
ύπεράνω πάντων ό Χριστός ύπό τήν 
άνθρωπίνην φύσιν του. Φαινόμενα όμως 
άνεπανάληπτα καί μοναδικά. Φαινόμενα 
τά όποια ή ύπό τού νόμου ή τοΰ έθίμου 
τροφοδοτουμένη καί διαμορφουμένη 
«κοινή καί μέση συνείδησις» άντήμειψε 
μέ τά δεσμά, τό κώνειον, τόν σταυρόν 
καί τό ξίφος!

Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΚΑΙ ΕΝΩ ΑΥΤΑ είναι τά στοιχεία 
τής διαμορφώσεως τού άτομικοΰ ήθικοϋ 
φρονήματος καί τοιαύτη ύπήρξε καί 
είναι ή ιστορική του άνέλιξις, θά άνέ- 
μενέ τις πλέον ύπεύθυνον καί ήθικώτερον 
τού άνθρώπου τό βίωμα. Μείζων δέ τού 
άνθρωπίνου ήθους ή βελτίωσις θά άνε- 
μένετο εις τόν χώρον τής ιστορικής 
έξελίξεως, τής κοινωνικής συνειδήσεώς 
του καί έκ των κάτωθι δύο προσθέτων 
λόγων: α) τής διά τής χριστιανικής διδα
σκαλίας άποθεώσεως τής έννοιας τής 
άρετής καί β) τής διά των έπενεργειών 
τής παιδείας καί τής άγωγής κατ’ άνάγ- 
κην συντελουμένης καλλιεργίας τού 
άτομικοΰ ηθικού φρονήματος. Παρά 
ταΰτα στασιμότης, άν όχι όπισθοδρόμη- 
σις, διαπιστούται καί σύγχυσις πάλιν 
μεταξύ: δικαίου, έθιμικών θεσμίων, ηθι
κής καί συναισθηματικών έκρήξεων πα- 
ρατηρεΐται. Καί παριστάμεθα μάρτυρες 
άναπτύξεως ποικιλομόρφου έγκληματι- 
κής δράσεως, ή διαπράξεως φρικαλεοτή
των καί κακουργημάτων πολλών, έν όνό- 
ματι τής τιμής καί τών ήθικών άξιών 
συντελουμένων, λήγοντος ήδη τού 20ού 
αίώνος καί εις έποχήν διαστημικών πτή
σεων καί ίλιγγιωδών επιστημονικών 
κατακτήσεων. Διά τοΰ λόγου δέ τό αληθές 
ας έλθωμεν εις τάς διά συγκεκριμένων 
παραδειγμάτων διαπιστώσεις περί τής 
έν Κρήτη, έκ λόγων τιμής—έν τή εύρεία 
τοΰ όρου έννοίμ—κατά τό παρελθόν 
κυρίως άναπτυχθείσης άλλά καί σήμερον 
άπαντώσης έγκληματικής δράσεως. Ή  
παράνομος όπλοφορία καί όπλοκατοχή. 
ή ζωοκλοπή, ή άρπαγή (άπαγωγή) γυ- 
ναικός, τά έγκλήματα κατά τών ηθών 
καί τά έγκλήματα βίας, ίδίμ δέ οί φόνοι, 
πρόχειρον έχουν ένίοτε δέ πειστικήν, 
τών λόγων τιμής τήν έπίκλησιν καί προ
βολήν:

α) Διά τήν παράνομον όπλοφορίαν 
καί όπλοκατοχή δύναται νά προβληθή ή 
στερρά εις τήν ιδέαν τής ελευθερίας 
προσήλωσις τοΰ Κρητός. Αί άλλεπάλλη- 
λοι καί συνεχείς σχεδόν έξεγέρσεις. οί

Σ υ ν έ χ ε ι α

είς τ ή ν  επομένην σελίδα

Εντός τών πλαισίων τής γενικωτέρας προσπάθειας τού Σώματος διά 
τήν καταπολέμησιν τών τροχαίων άτυχημάτων καί τής πληρεστέρας ένημε- 
ρώσεως τοΰ κοινού έτελέσθησαν τό 3ον ΙΟήμερον τοΰ μηνός Μα'ί'ου τά 
εγκαίνια Έκθέσεως Προλήψεως Άτυχημάτων, ή οποία ώργανώθη μέ πρω
τοβουλίαν τού Τμήματος Τροχαίας Άργους.

Παρέστησαν : Ό  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άργολίδος κ. Χρυ
σόστομος, δ στις καί έτέλεσε τόν άγιασμόν, ό Διευθυντής τής Νομαρχίας κ. 
Σακελλαρίδης, ώς εκπρόσωπος τού Νομάρχου, ό Βουλευτής Άργολίδος κ. 
Οίκονομόπουλος, αί πολιτικαί καί Στρατιωτικαί Άρχαί τού Νομού καί πλή
θος κόσμου.

Κατά τήν τελετήν ώμίλησεν ό Δ]τής τής Ύποδ]σεως Χωρ]κής Άργους 
Ταγμ]ρχης κ. Γκαρδιακός ό όποιος άφοϋ άνέλυσε τό κυκλοφοριακόν πρό
βλημα καί έπεσήμανε τάς τρομακτικάς συνέπειας έκ τών τροχαίων άτυχημά
των έτόνισεν ότι « Ή  ριζική έπίλυσις τού κυκλοφοριακοϋ προβλήματος δέν 
είναι έ'ργον μόνον τών τροχονόμων, είναι ΰπόθεσις δλων τών πολιτών καί 
ό κάθε πολίτης πρέπει νά γίνη τροχονόμος τού έαυτοϋ του, δλοι άδελφωμένοι 
καί συνενωμένοι νά προχωρήσωμεν εις τήν διαμόρφωσιν μιας οδικής 
κυκλοφορίας δπου θά πρυτανεύση ή τάξις, ή άσφάλεια καί ό σεβασμός προς 
τήν ζωήν».

Ή  έκθεσις παρέμεινεν άνοικτή μέχρι τής 1ης ’Ιουνίου έ.έ. καί τήν έπε- 
σκέφθησαν δλα τά Σχολεία Στοιχειώδους καί Μέσης Έκπαιδεύσεως τού 
Νομού ώς καί πλήθος κόσμου. Κατά τήν λήξιν τής έκθέσεως άπενεμήθησαν 
τά άθλοθετηθέντα ύπ’ αυτής βραβεία είς πρωτεύσαντας μαθητάς τών άνωτέρω 
Σχολείων.

Είς τάς φωτογραφίας μας στιγμιότυπα άπό τά έγκαίνια τής έκθέσεως.

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  Π Ρ Ο Λ Η Ψ Ε Ω Σ  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ
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διαρκείς κατά των έπιδρομέων, των 
κατακτητών καί ύπέρ τής έλευθερίας 
αγώνες πλούσιον έκαλλιέργησαν καί 
άδάμαστον έσφυρηλάτησαν τό ηρωικόν 
καί αγωνιστικόν φρόνημα εις τήν συνεί- 
δησιν του Κρητός, σφίζουσαν δέ καί 
παλλομένην ένέπνευσαν τήν ύπέρ τής 
έλευθερίας ιδέαν. Έ ξ  ού καί κατά στίχον 
τινά τής δημώδους ποιήσεως ή ακόλου
θος αναπτύσσεται μεταξύ μητρός καί του 
υίοΰ της συνομιλία:

«Μάνα δέν θέλω έγώ παντρειά, δέν θέλω
’γώ γυναίκα,

γιατ έμαθα τήν λευτεριά, λεβέντης νά
γυρίζω,

κι έγώ αγαπώ τή λευτεριά καί τό μακρύ
τουφέκι,

καί τό σπαθί τό δαμασκί καί τό σαρμό
πιστόλι».

Εντροπήν έντεϋθεν ασφαλώς ό Κρής 
έθεώρει τήν μή όπλοκατοχήν καί ήσθάνε- 
το έαυτόν μειωμένον κατά τό καλόν του 
όνομα καί τήν έναντι τών κοινωνών 
άναγνώρισίν του, εις ό,τι δηλ. συνιστα 
τό αίσθημα τής τιμής του. ΔΓ ό καί τό 
οπλον έθεωρεΐτο κειμήλιον οικογενεια
κής ίερότητος, ώς τοιοϋτον δέ εις τάς 
έπιγενομένας γενεάς παρεδίδετο καί εις 
τήν «κούνιαν», τό βρεφικόν λίκνον, ύπό 
τήζ μητρός έφυλάσσετο διά τήν μετ’ 
αύτοϋ έξοικείωσιν καί άνάπτυξιν τοϋ 
νέου βλαστού της.

β) Ή  ζωοκλοπή, κατάλοιπον τής διά 
τήν καταστροφήν τών περιουσιών τών 
κατακτητών παλαιάς συνήθειας, άλλα 
καί τής διά τήν διατροφήν καί συντήρη- 
σιν τών άγωνιστών άδηρίτου άνάγκης, 
έλαύνεται έκ τής περί τάς ένεργείας ταύ- 
τας διαμορφωθείσης ήρωικής άντιλή- 
ψεως. Κατά τό εις τήν καταστροφήν τών 
Ιφακίων άναφεόμενον δημώδες :

«κι' αύτοί δέν ήσαν κουζουλοί, νά πασι
νά ζαρώσουν

στά ρημαγμένα τά Σφακιά, τσί πείνας
νά καρώσουν

άποκρεμοΰνταν χαμηλά, τσ’ ’Αγάδες
έτρυγοΰσαν

βούγια καί γιδοπρόβατα έπάνω κουβα
λούσαν ....»

Καί διά τής παρόδου τών έτών καί 
τής έναλλαγής τών γενεών συνεχώς ή 
συνήθεια αΰτη έπαναλαμβανομένη καί

ώς έκδήλωσις ήρωποιουμένη, διεμορφώθη 
εις έθιμικόν θέσμιον, ή δύναμις τού όποι
ου έπιτυχώς καί σήμερον τόν νόμον 
άντιστρατεύεται καί αντιμάχεται τάς 
περί τοϋ αντιθέτου ύγιείς κοινωνικάς 
αντιλήψεις τής σήμερον.

Ενώ ό κοινός κλέπτης στηλιτεύεται, 
χλευάζεται καί περκρρονεΐται, ό ζωοκλέ
πτης τούναντίόν λεβέντης θεωρείται 
καί έκθειάζεται.

γ) Ή  άπαγωγή γυναικός είναι πανάρ- 
χαιον δωρικόν έθιμον καί έκδήλωσις άτ- 
ταβιστική ή όποια έπί χιλιετηρίδας 
ολοκλήρους διατηρείται, καλλιεργείται 
καί έξελίσσεται ιδιαιτέραν περιποιοϋσα 
τιμήν ανδρισμού καί ήρωικής άρρενο- 
πρεπείας διά τόν δαμάζοντα τήν γυναίκα 
δράστην. Δείγμα καί τούτο, ώς καί ή 
έκδικητική τάσις, περί ής κατωτέρω, 
παρά τήν ύπό έποψιν πολιτιστικήν άρνη- 
τικότητα τών στοιχείων των, τής φυλε
τικής _ γνησιότητος, τής απολύτου καί 
άνοθεύτου καί τής άρρήκτου συνεκτικό- 
τητος καί συνεχείας τής Κρητικής κοινω
νίας διά μέσου τών αιώνων.

δ) Εγκλήματα κατά τών ήθών. Είναι 
παροιμιώδης ή αύστηρότης τών περί τήν 
ήθικήν, έν στενή έννοια, Κρητικών έθι- 
μικών θεσμίων. Εις τήν προμετωπίδα 
τών θεσμών τού οικογενειακού δικαίου 
καί εις τήν_2αν στήλην τών νόμων τής 
Γόρτυνος άναγράφεται ότι ό μοιχός 
άτιμάζεται καί τίθεται εις τήν διάθεσιν 
τού παθόντος. ’Ενώ ή δημώδης καί λαϊκή 
μούσα θέτει αύστηράς άρχάς διαφυλά- 
ξεως τής τιμής καί συζυγικής πίστεως 
στηλιτεύουσα τήν άτίμωσιν.

« Αν λείπω μήνα μή λουστής καί χρόνον 
μήν άλλάξης

κι αν λείπω τό τριαντάχρονο τήν πόρτα 
μήν πορίσης».

Καί άν παρ’_ ελπίδα ή ατυχής λουστή, 
άλλάξη ή πορίση τό τίμημα είναι θάνα
τος! Ή  τοιαύτη περί τιμής άντίληψις 
έμφανίζει: μειωμένην μέν αν όχι άνύπαρ- 
κτον, τήν έγκληματικότητα κατά τών 
ήθών, λίαν δέ ύψηλήν τήν έξ έκδικήσεως 
καί διά τήν προσβολήν τής τιμής τοι
αύτη ν. Κατά τρόπον σκληρόν καί άπάν- 
θρωπον πατέρας κατακρεουργεί τήν ιδίαν 
αύτοϋ θυγατέρα, ή όποια άρραβωνιασμέ- 
νη ούσα, διετήρει, κατά τάς ύποψίας 
αύτοϋ, έρωτικάς σχέσεις μέ τρίτον. Καί 
δίδων λόγον τής δεινής αύτής κακουργίας 
ένώπιον τού Κακουργιοδικείου Η ρακλεί
ου μέ ψυχραιμίαν άπόλυτον, άσυνήθη 
καί καταπλήσσουσαν έδήλωσεν εις τούς 
έκπλήκτους δικαστάς του καί τό αναυδον 
άκροατήριον τά έξής: «"Επρεπε νά πε-
θάνη........ τήν σκότωσα, διότι θεωρούσα
ντροπή γιά τήν οίκογένειά μας αύτά πού
έμαθα ότι έκανε........ δέν μετανοώ γ ι’ αύτό
πού έκανα». Καί πάντα ταϋτα ούχί βεβαί
ως εις τήν έποχήν τοϋ Γόρτυνος, τών 
Δωριέων, ή τής τουρκικής δουλείας, 
άλλά πρό ολίγου χρόνου μηνών άπό σή
μερον. ’Ιδού λοιπόν ή άποθέωσις τών 
λόγων τιμής ώς έλατηρίου τοϋ έγκλή- 
ματος.

Έ πεται όμως καί ή τελευταία εις τούς 
λόγους τούτους συνέχεια.

Ε) 'Αφορά εις τά έξ έκδικήσεως καί 
άντεκδικήσεως έγκλήματα βίας (βεντέ
τα). Λόγοι τιμής καί ένταϋθα προβάλλον
ται. 'Ανάγονται εις τήν έκπλήρωσιν καθή
κοντος ήθικού διά τήν έκδίκησιν τής

ύβρεως, τής προσβολής ή τοϋ αίματος 
τού φονευθέντος, τήν ανόρθωσιν τής 
έκ τούτων τρωθείσης τιμής τής οικογέ
νειας καί τήν έντεϋθεν διατήρησιν τού 
καλού ονόματος καί έμπέδωσιν τής 
μεταξύ τών κοινωνών έκτιμήσεως τοϋ 
δράστου. Πανάρχαια καί ενταύθα—ώς 
έλέχθη ήδη—συνήθεια άπό τών Δωριέων 
έλαυνωμένη καί εις τούς ομηρικούς 
στίχους έξυμνουμένη, εις τό Πυθαγό
ρειον «άντιπεπονθός» εύρίσκει τήν ού- 
σιαστικήν της δικαίωσιν καί έμφανίζει 
μέχρις ήμών σήμερον έν Μάνη καί Κρή
τη τήν ιστορικήν της άνέλιξιν. «"Εν 
δ’ έπίσταμαι μέγα—γράφει ό ’Αρχίλοχος 
ό Πάριος—τόν κακώς με δρώντα δεινοΐς 
άνταμείβεσθαι κακοϊς». Δέν έφοβήθη 
ή κρητική λαϊκή ψυχή τήν δουλείαν καί 
τήν σκληράν κατοχήν: τών Αράβων 
καί τών Σαρακηνών, τών Ενετών καί τών 
Τούρκων καί προσφάτως τών Γερμανών, 
όσον τήν κατάραν αύτήν τής άντεκδική- 
σεως. Μετά 35ετίαν ό φονεύς γέρων καί 
μεταμελημένος, έπιστρέφει εις τήν γενέ
τειραν. Διά νά φονευθή έκεϊ άπό τόν 
υιόν τοϋ θύματός του, άγέννητον όντα 
κατά τόν χρόνον τής ίδικής του κακουρ
γίας. Καί ή μητέρα δίδει εις τούς υιούς 
της τής έκδικήσεως τήν εύχήν ή τήν 
κατάραν της παραλείψεώς της. Ή  τοιαύ
τη εις τό έθιμον έμμονή καί ή συχνότης 
τής έπαναλήψεώς του διαδηλοΐ τήν βαθέ- 
ως εις τήν συνείδησιν τής λαϊκής ψυχής 
έρριζωμένην άξιολόγησιν, κατά τήν όποί- 
civ εις έπαινον καί οοχί εις ψόγον ή πραξις 
καταλογίζεται εις τόν δράστην. ’Αντιλή
ψεις άρχέγονοι καί έπιρροαί άτταβιστι- 
καί, μέ τάς έπιδράσεις ένός πολεμικού 
καί άγωνιστικοϋ περιβάλλοντος συνδυα- 
σθεΐσα καί ύπό τό άδάμαστον ήρωικόν 
φρόνημα ένός πολεμάρχου λαού σφυρη- 
λατηθεΐσαι παρέδωκαν μέχρις ήμών τοϋ 
πηρήνος των τήν ούσίαν: τόν φόρον τοϋ 
αίματος εις τόν βωμόν μιας συνεχούς 
έκδικήσεως, άλογίστου καί παράφορου. 
Δέν υπήρξε βεβαίως μόνον τής Κρήτης 
ή τής Μάνης προνόμιον δυσμενές τό 
φαινόμενον. Διότι πανίσχυρον, παράφο- 
ρον, άκαμπτον τό έθιμον τοϋτο λογχίζει 
καί διαπερμ τούς αιώνας καί διατηρείται 
πάντοτε νέον, ζωντανόν καί άκμαΐον 
εις τούς κόλπους τών έναλλασσομένων 
άνθρωπίνων κοινωνιών. ’Αενάως τροφο
δοτεί τών άνθρώπων τάς συγκινήσεις, 
τά συναισθήματα καί τά πάθη καί έχει 
μέχρι λατρείας ύμνηθή άπό τά άριστουρ- 
γήματα τής παγκοσμίου γραμματείας 
άνά τούς αιώνας. Τά 'Ομηρικά έπη διά 
τούς "Ελληνας, τό τραγούδι τών Νιμ- 
πελούνγκεν διά τούς Γερμανικούς λαούς, 
τό τραγούδι τοϋ Ρολάνδου διά τούς Γάλ
λους, ό Όρέστης, ό Οίδίπους, ό Ά μπλετ 
καί ό Όθέλλος άποτελοΰν χαρακτηρι
στικά δείγματα έπικών έκδηλώσεων ή 
τραγικών συμβάντων καί έξελίξεων μέ 
έπίκεντρον τό περί τιμής συναίσθημα 
τών ήρώων των. Ά λ λ ’ ένφ τής πολιτι- 
στικής έξελίξεως ή άνανεωτική πνοή 
παρέσυρε τούτο, διά τούς πλείστους τών 
λαών εις τό βάθος τού ιστορικού παρελ
θόντος των, εις τήν Κρήτην μόνον 
έμφανίζεται ή εις αύτό έμμονή καί σπο
ραδική έπανάληψις.

Τό Β' Μέρος 

εις τό έπόμενον τεϋχος
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Πάνω στο πρόβλημα της παραχαράξεως 
τοϋ Χριστιανισμού, πού συντελεΐται καί 
θύραθεν, ύπό των αιρετικών, καί μέσα 
στούς κόλπους τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας, ύπό των χριστιανών, έχομε σημει
ώσει ήδη αρκετές σκέψεις, μέ τις όποιες 
καί προσπαθήσαμε άπλώς καί μόνον να 
θέσωμε το βασικό τούτο γιά τη ζωή τοϋ 
πιστού άνθρώπου θέμα καί νά έπιστήσωμε 
τήν προσοχή του.

Άναφερόμενοι ιδιαίτερα καί περιγρά- 
φοντας τήν «χριστιανική» παρατάραξι καί 
άλλοίωσι τού χριστιανισμού είδαμε δτι 
έμφανίζεται σαν μια διαφοροποίησι τής 
χριστιανικής σκέψεως, όταν προβλημα- 
τιζώμεθα πάνω σέ έ'να ώρισμένο πρόβλη
μα, έκφράζεται δέ μέ τή διαμόρφωσι δια
φόρων τύπων χριστιανών, ό καθένας άπό 
τούς οποίους άσπάζεται καί άκολουθεϊ 
τή δική του «γραμμή», δηλ. τό δικό του 
τρόπο βιώσεως τών εύαγγελικών αλη
θειών.

Τήν πιο καθαρή έκφρασι, καί τήν πιο 
τραγική, συγχρόνως αύτής τής διαφορο- 
ποιήσεως έχομε στήν περίπτωσι τών Πα
λαιοημερολογιτών. Στήν περίπτωσι αύτών 
τών συμπαθεστάτων κατά τα λοιπά άν- 
θρώπων βλέπομε μιά χονδροειδή παρανό- 
ησι τού γνησίου πνεύματος τοϋ Χριστια
νισμού. Μολονότι πρόκειται περί πιστών 
καί ζηλωτών άνθρώπων προσεκολλήθη- 
σαν άτυχώς στο «γράμμα» τοϋ Χριστια
νισμού καί δέν έδίστασαν νά δημιουργή
σουν ένα σχίσμα μέσα στούς κόλπους τής 
’Εκκλησίας. Γιά μιά διαφορά δέκα τριών 
ήμερών στο καθιερωμένο εορτολόγιο, πού 
δέν έχει καμμιά σχέσι μέ τήν δογματική 
καί τήν ήθική τής χριστιανικής πίστεως, 
άπεκόπησαν άπό το Σώμα τού Χριστού, 
τ. έ. τήν ’Εκκλησίαν, καί οδεύουν μιά δι
κή τους άνεξάρτητη πορεία, προσκεκολ- 
λημένοι στις 13 ήμέρες καί στον άθερά- 
πευτο φανατισμό τους. Έν όνόματι δηλ. 
τής γνησιότητος τής Χριστιανικής πίστεως 
κατήντησαν παραχαράκται τής Χριστια
νικής αλήθειας σ’ ένα θέμα τόσο άσήμαντο 
καί εντελώς δευτερευούσης σημασίας. Ή  
άπολυτοποίησις τού μηδαμινού είναι τό 
λάθος αύτής τής παραχαράξεως.

’Αναφέραμε τό παράδειγμα τοϋ Παλαι
ού Ημερολογίου γιά νά κατανοηθή πόσο 
επικίνδυνες είναι οί άποκλίσεις άπό τό 
γνήσιο πνεύμα τού Εύαγγελίου γιά τή 
ζωή καί τήν ένότητα τής ’Εκκλησίας. 
Συνεπώς τό θέμα, τό όποιον εξετάζομε, δέν 
είναι κάποια άσήμαντη λεπτομέρεια καί 
δέν αποτελεί εύσεβή φλυαρίαν. Τό πρόβλη
μα τής παραχαράξεως καί τής άλλοιώ- 
σεως τοϋ γνησίου χριστιανικού πνεύματος 
άποτελεϊ πρωταρχικόν κεφάλαιον διά τήν 
ζωήν τού πιστού καί διά τήν ζωήν τής 
’Εκκλησίας. Διότι αύτή ή ποικιλία τών 
χριστιανικών μοτίβων δημιουργεί μιά άμ- 
φιβολία καί μιά σύγχυσι καί καθιστά 
δυσκολώτερη τήν πορεία τού Χριστιανού, 
πού θέλει καί έπιποθεϊ τήν σωτηρίαν τής 
ψυχής του. Κάθε φορά πού θά βρεθούμε 
σέ μιά διαφορετική καί άλληλοσυγκρουό- 
μενη άποψι πάνω σέ θέματα τής πρακτι
κής έκφράσεως τής θεολογίας τής Εκκλη
σίας μας τό άγωνιώδες έρώτημα πού γεν- 
νάται μέσα μας είναι: πού είναι ή άλή-

ΓΝΟΦΟΣ

ΣΥΓ ΧΥΣΕΩΣ

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

Ταγμ)ρχου — Ίεροκήρυκος Χωρ)κής

θεία; ποιά είναι ή σωστή τοποθέτησις.
Αύτή ή σύγχυσις θά έπιταθή κάθε φορά 

πού θά εύρεθοϋμε μπροστά σ’ ένα πνεύμα 
ύπεροπτικό. "Οταν ό χριστιανός έπιχειρή- 
ση νά ύποστηρίξη τήν ίδικήν του «γραμ
μήν» μέ φανατισμό καί άπολυτότητα, σάν 
τήν μόνη άλάθητη, καί τούτο άπαντάται 
συχνά, τότε ή σύγχυσις γίνεται πραγμα
τικός γνόφος, άπό τον όποιον ό άνθρωπος 
δέν βγαίνει παρά ζαλισμένος. Καί δυστυ-_ 
χώς ή ύπεροψία τού άνθρώπου, πού νομί
ζει ότι κατέχει αύτός μόνος όλην τήν 
άλήθεια πάνω στο α' ή τό β' θέμα, επισω
ρεύει καί άλλα κακά. Ή  ύποτίμησις τής 
γνώμης ή καί τού έργου, τό όποιον παρά
γει κάποιος άλλος μέσα στούς κόλπους τής 
’Εκκλησίας, καί ή καταφρόνησις τοϋ άδελ- 
φοΰ είναι άναγκαϊα έπακόλουθα. ’Έτσι μέσα 
στήν ’Εκκλησία εμφανίζονται οί άνθρωποι 
πού άναλαμβάνουν τό έργον τού άμύντο- 
ρος καί τούς φρουρού τής ’Ορθοδοξίας χω
ρίς κανείς νά τούς τό άναθέση.

Πόσο μεγάλη είναι ή σύγχυσις πού δη- 
μιουργεΐται ολόγυρά μας στις περιπτώ
σεις αύτές καί πόσο τό έκ ταύτης κακό 
θά καταδειχθή άπό τά άκόλουθα παραδεί
γματα.

"Ενα θέμα, πού άπησχόλησε τήν ’Εκκλη
σίαν έντονώτερον κατά τά τελευταία έτη 
είναι τό τής οικουμενικής λεγομένης κινή- 
σεως. Υπήρξαν, ώς είναι φυσικόν, καί οί 
θιασώται καί οί έχθροί τής κινήσεως ταύ
της. ’Από τήν κατηγορίαν τών τελευταίων 
προέρχεται τό άπόσπασμα πού παρατί
θεται εύθύς άμέσως. Ώνόμασαν τήν κίνη- 
σιν ταύτην «τρομεράν παναίρεσιν τού Οι
κουμενικού» καί έσπευσαν νά σπιλώσουν 
πάντα άντιτιθέμενον στήν δική τους το- 
ποθέτησι μέ τον άκόλουθο τρόπο. Άνα- 
φερόμενοι στούς ’Επισκόπους πού συγκα- 
τατίθενται στήν οικουμενική κίνησι έγρα
φαν: «Αΐ αύτούς έχομε καθήκον έπιβε- 
βλημένον άπό τόν Θεόν νά τούς άγνοήσωμε. 
Καί όχι μόνον νά τούς άγνοήσωμε, άλλά 
καινά τούς κατατάξωμε στούς εχθρούς τής 
’Εκκλησίας. Διότι αυτοί δέν είναι ποιμέ
νες. Αύτοί είναι λύκοι. Είναι κοσμικοί 
άξιωματοϋχοι καί όχι πνευματικοί διδά
σκαλοι. . . Αύτοί δέν είναι θεοπρόβλητοι, 
άλλά σατανοπρόβλητοι. . . Αύτοί πρέπει 
νά καθαιρούνται». Αύτά, άγαπητέ άνά

γνωστα, δέν είναι λόγια αιρετικών καί 
εχθρών τής ’Εκκλησίας, άλλά τών ύπερ- 
μάχων τής ’Ορθοδοξίας κατά τών ορθο
δόξων ’Επισκόπων ! ! ! (Ά ν ή ’Ορθοδο
ξία έχη τέτοιους ύπερμάχους τί νά φοβηθή 
πλέον άπό τούς έχθρούς της;).

’Επειδή πιο πάνω άνεφέρθημεν καί στο 
θέμα τοϋ Παλαιού Ημερολογίου άς δούμε 
μερικά άποσπάσματα καί άπό παλαιοημε- 
ρολογίτας συγγραφείς περί τού πώς ομι
λούν περί ήμών τών άμοδόξων καί έν Χρι
στώ άδελφών των.

Περί τών ’Επισκόπων λέγουν: «Λοι
πόν, άδελφέ, έχιδναι καί όφεις καί χάσμα
τα θανάσιμα νά φαίνωνται εις σέ οί ψευ- 
δεπίσκοποι. Άνανίαι τού 20ού αίώνος, οί 
όποιοι όχι άπό άγνοιαν, όχι άπό άφέλειαν 
είσήγαγον τό (νέον) έορτολόγιον».

Περί τών λοιπών κληρικών λέγουν. 
«ΤΩ γεννήματα τριστάλανα Ίσκαριώτου, 
ώ θεοκάπηλοι ιερωμένοι, φονεΐς καί δολο
φόνοι. . .».

Περί τών χριστιανών τοϋ νέου ήμερο- 
λογίου: «Ύπό τό όνομα τού χριστιανού 
κρύπτονται σήμερον πλήθη νοητών έρπε- 
τών, σκορπιών, σαυρών, οφεων, κροκο
δείλων καί χελοίνών».

Περί τής ’Εκκλησίας: «’Εάν ρίψωμε 
σήμερον ένα βλέμμα εις τήν άτυχον ’Εκ
κλησίαν τών Νεοημερολογιτών θά ίδω
μεν αύτήν νά σπαράττη στραγγαλιζομένη 
ύπό τής μαύρης χειρός τοϋ Πάπα καί νά 
πίπτη βραδέως άλλά φεύ. . . νεκρά πρό 
τών άκαθάρτων ποδών αύτοϋ». Καί άλλα- 
χοΰ: «Ή  ’Εκκλησία τών Νεοημερολογι- 
τών είναι δούλη, παραδώσασα εις άτιμους 
χεϊρας τήν καλλονήν καί τήν τιμήν της» 
(Άπό τό βιβλίον: Οί Δήμιοι τής ’Ορθο
δοξίας).

Αύτοί πού ομιλούν καί γράφουν κατά 
τόν άνωτέρω τρόπον, ομιλούν έν όνόματι 
τού Χριστού! Άλλά πόσο μακρυά βρί
σκονται άπό τό πνεύμα τοϋ Κυρίου μπο
ρεί νά καταλάβη εύκολα κάθε άπροκατά- 
ληπτος πιστός. Εκείνο πάντως τό όποιον 
κατορθώνουν νά δημιουργήσουν είναι μιά 
πυκνή νέφωσις συγχύσεως, ή όποια καί 
θολώνει τήν άτμόσφαιρα καί κάνει τήν 
χριστιανική άλήθεια δυσδιάκριτη.

’Αγαπητέ άναγνώστα

Ή  άλήθεια τοϋ Εύαγγελίου είναι ή άπο- 
κεκαλυμμένη σοφία τού Θεοΰ. Ό  λόγος 
τοϋ Κυρίου έχει βάθος άπύθμενον. "Οσο 
κανείς μένει στήν επιφάνεια δέν μπορεί 
νά ίσχυρισθή ότι έλαβε γνώσιν τοϋ θείου 
θελήματος. Χρειάζεται νά είσχωρήσωμε 
στο βάθος. Νά όδεύσωμε σέ μιά βαθειά 
γνώσι καί έπίγνωσι τοϋ θείου θελήματος. 
Χρειάζεται νά κατανοήσωμε τό πνεΰμα 
τού Κυρίου, νά άποκτήσωμε «νοΰν Χρι
στού)).

Οί παρερμηνείες καί οί παραχαράξεις 
τοϋ χριστιανισμού οφείλονται κατ’ άρχήν 
σ’ αύτήν τήν αιτία. Δέν έχομε άποκτήσει 
τόν νοϋν Χριστού, δέν έχομε συλλάβει τό 
πνεΰμα τοϋ Χριστού. Ζοΰμε σέ μιά σύγχυ
σι καί αυξάνομε γύρω μας αύτό τό γνόφο 
τής συγχύσεως. Γιά νά άπαλλαγοϋμε άπ’ 
αύτήν χρειάζεται ταπείνωσις άπό μέρους 
μας καί φωτισμός άπό τόν Θεόν.

371



ΙΟΥΝ ΙΟΣ Λ 935

Εις τό ύπ άριθ. 250 Φ.Ε.Κ.—τεϋχος Α'. τής 
8-6-1935. έδημοσιεύθη ό Α ναγκαστικός Νόμος 
«Περί ‘Οργανισμού του Σώματος τής Χωροφυλακής» 
ή ισχύς τοΰ όποιου άρχεται από τής δημοσιεύσεώς 
του καθ' δλας αύτοϋ τάς διατάξεις, πλήν των άναφε- 
ρομένων εις τά τής λειτουργίας τοΰ Συμβουλίου 
μεταθέσεων. Ή  έφαρμογή των διατάξεων τούτων 
άρχεται άπό 1-7-1935. Τά κυριώτερα σημεία του 
νέου 'Οργανισμού είναι τά έξής:

1) Εις τάς πόλεις ’Αθηνών— Πειραιώς— Πατρών— 
Κέρκυρας, ένθα λειτουργεί ό θεσμός τής 'Αστυνο
μίας Πόλεων, ή ειδική άρμοδιότης τής Χωροφυλα
κής περιλαμβάνει: α) Τήν Υ πηρεσ ίαν  τής Ειδικής 
Ασφαλείας, β) Τήν παροχήν τιμητικών συνοδειών 

ασφαλείας προσώπων, χρημάτων, τίτλων, αξιών 
καί πειστηρίων, καί γ) Τήν παράστασιν εις τάς 
συνεδριάσεις τών Δικαστηρίων, καί τάς μεταγωγός 
των κρατουμένων.

2} Ή  Χωροφυλακή ύπάγεται εις τήν δικαιοδοσίαν 
τών Υπουργείων: α) Στρατιωτικών καί 'Εσωτερικών 
διά τήν έκπαίδευσιν, β) Στρατιωτικών διά τό γενικά 
μέτρα τά αναγόμενα εις τήν Στρατιωτικήν τάξιν καί 
πειθαρχίαν, καί έν γένει διά. τήν έκτέλεσιν τών 
Στρατιωτικών Νόμων καί Κανονισμών, γ) 'Εσωτε
ρικών διά τήν κίνησιν τής δυνάμεως, 'Επιμελητείαν, 
Διαχείρισιν, ’Αστυνομίαν, 'Ασφάλειαν, καί τήν 
όργάνωσιν τής Έγκληματολογικής Υ πηρεσίας, 
καί δ) τών λοιπών Υπουργείων κατά λόγον άρμοδιό- 
τητος έκάστου.

3) Ή  Χωροφυλακή συγκροτείται: α) Έ κ  του 
Αρχηγείου, β) Δύο Διευθύνσεων εις τά 'Υπουργεία 

Στρατιωτικών—’Εσωτερικών, γ) Τής Επιμελητείας

,  καί 'Ελέγχου εις τό Ύ πουρ/εΐον  'Εσωτερικών. 
* δ) Ε ννέα  Άνωτέρων Διοικήσεων (Στερεός Ε λ λ ά 

δος— Πελοποννήσου—Δυτικής Ε λ λ ά δ ο ς - 'Η π ε ίρ ο υ -  
Θ εσσαλίας-Μ ακεδονίας- Θ ράκης-Κ ρήτης- Νήσων 
Αιγαίου), ε) Τής 'Αστυνομικής Διευθύνσεως Θεσσα
λονίκης, στ) Διευθύνσεως Ειδικής 'Ασφαλείας 'Αθη
νών, ζ) 'Ελεγκτηρίου Χωροφυλακής, η) ’Αποθήκης 
Υλικού Χωροφυλακής, καί θ) Εκ τοΰ αναγκαίου 

αριθμού Διοικήσεων Χωροφυλακής, 'Υποδιοική
σεων Α— Β—Γ τάξεως, Αστυνομικών Διαμερισμά
των, Τμημάτων, Σταθμών, Φυλακίων, Εργαστηρίων 
Δικαστικής Αστυνομίας καί Τυπογραφείου Χωρο
φυλακής.

4) Τό Στρατιωτικόν προσωπικόν τής Χωροφυλα
κής κατανεμόμενον όργανικώς εις τάς 'Υπηρεσίας 
ταύτας, ώς καί τήν Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών, καί Κεντρικής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών 

τοΰ Υπουργείου Εσωτερικών, καθορίζεται ώς έξής: 
Αντιστράτηγοι 1, 'Υποστράτηγοι 1, Συνταγματάρ- 

ρχαι 16, Ά ν τ ισ ]ρ χ α ι  22, Ταγματάρχαι 58, Μοί- 
ραρχοι 170, Υ πομοίραρχοι— Ανθυπομοίραρχοιάνά 
594, Ά νθυπασπισταί 400, Ένωμοτάρχαι 950, 'Υπε- 
νωμοτάρχαι 1.100, καί Χωροφύλακες 11.920.

5) Ο Αρχηγός τής Χωροφυλακής προέρχεται 
έκ τοΰ αύτοΰ "Οπλου καί είναι ό ανώτερος κατά 
βαθμόν καί έν ισοβαθμία ό αρχαιότερος τών Ά νω - 
τάτων Αξιωματικών αύτής.

6) 'Η έφιππος δύναμις τής Χωροφυλακής άποτε- 
λεΐτυι εξ οπλιτών προϋπηρετησάντων εις τά Ό π λ α  
τοΰ ίππικοϋ ή τοΰ ’Εφίππου Πυροβολικού.

• ·
Αί έξετάσεις τών Ανθυπασπιστών διά τόν 

βαθμόν τοΰ Ανθυπομοιράρχου θά ένεργηθοΰν τήν 
28ην ’Ιουνίου.

• ·

Αί προεισιτήριοι έξετάσεις τών Ενωμοταρχών 
καί Ανθυπασπιστών διά τό Γ' Τμήμα τοΰ Σχολείου 
Χωροφυλακής θά ένεργηθοΰν τήν 19ην ’Ιουλίου, 
ενώ αί είσιτήριοι τήν 20ήν Αύγούστου.

• ·
Τό Ύπουργεΐον Στρατιωτικών απένειμε πανη

γυρικόν έπαινον εις τούς κάτωθι: 1) Ενωμοτάρχην 
Νικητόπουλον Δημ. καί Χωρ]κας Κόκκιαν Διονύ
σιον καί Παππήν Στυλιανόν διότι ύπηρετοΰντες 
εις τόν Σ.Χ. Βαγίων—Θηβών έπέτυχον τήν σύλλη- 
ψιν τών δραστών τοΰ σοβαροΰ τραυματισμού τών 
αδελφών Μπιτσιώνη τήν νύκτα τής 10ης Νοεμβρίου 
1933, κατόπιν συντόνων ένεργειών των καί μετ’ 
ένοπλον άντίστασιν τούτων. 2) ’Ενωμοτάρχην 
Λυμπερόπουλον Γεώργιον διότι υπηρετών εις Τμήμα 
Χωροφυλακής Μεσσήνης, ενεργών μετά θάρρους, 
άποφασιστικότητος καί ψυχραιμίας, τήν 19η ν 
Ίανουαρίου 1935 έπέτυχε τήν σύλληψιν τοΰ φονέως 
Ή λ ία  Χρυσοβέργη. 3) Ενω μοτάρχην Διπλάρην 
Δημήτριον διότι υπηρετών έν Κομοτινή, συνέβαλε 
τά μέγιστα άπό τοΰ έτους 1931 καί έντεΰθεν, εις τήν 
παγίωσιν τής δημοσίας άσφαλείας τής πόλεως καί 
τής περιφέρειας, διά τής συλλήψεως έπικινδύνων 
κακοποιών κατά τήν έκτέλεσιν τής όποιας έξέθηκε 
τήν ζωήν του εις άμεσον κίνδυνον.

Τό περιοδικόν «Κήρυξ Δημοσίας Ασφαλείας», 
διευθυνόμενον ώς γνωστόν ύπό τοΰ έκλεκτοΰ δημο
σιογράφου κ. Νικολάου Κτενιάδου, θά παρουσιάση 
μίαν ώραίαν καινοτομίαν διά τής έκδόσεως επί
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έκλεκτοϋ χάρτου «Λευκώματος Χωροφυλακής». "Εκα 
στος στρατιωτικός τής Χωροφυλακής δύναται νά 
άποστείλη τήν φωτογραφίαν του πρός καταχώρησιν 
εις τό έν λόγω λεύκωμα.

• ·
Αί είσιτήριοι έξετάσεις Χωροφυλάκων καί ιδιω

τών διά τό Β' Τμήμα τοΰ Σχολείου Χωροφυλακής, 
θά διεξαχθώσιν τήν Μην καί 12ην Ιουλίου έ.έ.

• ·

Εις τό ύπ’ άριθ. 214]25-5-1935 Φ.Ε.Κ.—τεύχος Α \  
έδημοσιεύθη τό Διάταγμα «Περί Τουριστικής ’Αστυ
νομίας, άρμοδιότητος καί λειτουργίας αύτής». Ή  
νέα αυτή Υ πηρεσ ία  συνισταται παρά τώ Έ λληνικω  
’Οργανισμοί Τουρισμού, ύπαγομένη εις τήν άρμο- 
διότητα τοΰ Υπουργείου των ’Εσωτερικών, καί 
συγκροτουμένη έξ άποσπάσεως ή μεταθέσεως Α ξ ιω 
ματικών καί ’Οργάνων τής Χωροφυλακής καί τής 
Αστυνομίας Πόλεων.

Διά τού ίδιου ώς άνω Διατάγματος, μεταξύ τών

εποχιακά

ΘΟΡΥΒΟΙ ΚΑΙ... "ΑΘΟΡΥΒΟΙ,,
«Μπαστούνια» στήν γλώσσα τών τυπογράφων λέγονται τά 

πρώτα κείμενα πού βγαίνουν άπό τό πιεστήριο. Δηλαδή τά 
εντελώς άφιόρθωτα άπό μικρά ή μεγάλα λάθη πού σκαρώνει 
κάθε φορά ό γνωστός «δαίμων» τού τυπογραφείου. Σ’ αυτή τή... 
«μπαστουνοειδή» μορφή βρισκόταν ένα άλλο «έποχιακό» μου 
κείμενο μέ θέμα τήν κοινή ήσυχία —’Ιούνιος γάρ,—δταν μέ 
κάλεσε στό Γραφείο του ό Διευθυντής μου. Λεπτομέρεια: Ο
ταν ή ύλη τού περιοδικού μας είναι όπως λέμε κάθε φορά «άνε- 
βασμένη» στό τυπογραφείο καί ό Διευθυντής καλεί ξαφνικά 
στό Γραφείο του κάποιον άπό εμάς τής Συντάξεως, κατά κα
νόνα κάτι δέν πηγαίνει καλά. Στήν προκειμένη όμως περίπτωσι 
τά πράγματα είχαν κάπως διαφορετικά.

— Πού βρίσκεται ή «Κοινή ήσυχία»; μέ ρώτησε μέ τήν 
χαρακτηριστική εκείνη ηρεμία του.

—Στό χέρι τού κάθε ενός πού σέβεται τόν διπλανό του, εί
πα έγώ πριν εξηγήσω ότι τό κείμενο αύτό βρισκόταν στήν 
πρώτη διόρθωσα

—Υπάρχει χρόνος νά «μπή» κάτι άλλο στήν θέσι της; μέ 
ρώτησε καί πάλι άτάραχος ό Διευθυντής μου. Οχι δηλαδή πώς 
τό κείμενο είναι κακογραμμένο ή άνεπίκαιρο, άλλά. . .

—. . . Αλλά; έπανέλαβα έγώ σάν ηχώ, διακόπτοντας— 
κακώς—τόν προϊστάμενό μου.

’Εκείνος άντί άλλης άπαντήσεως, μοϋ έδωσε νά διαβάσω 
ένα βραχύλογο κείμενο πού έγραφε τά έξης: «Παράκλησις τής 
Διευθύνσεως Αστυνομίας— Ασφαλείας όπως εις τό τεύχος 
Ιουνίου τού καθ’ ημάς περιοδικού δημοσιευθή κείμενον σχε
τικόν μέ ώρισμένην κατηγορίαν κλεπτών —διαρρηκτών, οί 
όποιοι κατά τούς θερινούς μήνας έπωφελούμενοι. . . άναπτύσ- 
σουν σοβαράν κακοποιόν δράσιν εις βάρος τής περιουσίας 
εύρίθμων πολιτώ ν...» Ό  Διευθυντής Τ. Σ. Υπογραφή. Δέν 
χρειαζόταν καί μεγάλη φιλοσοφία γιά νά καταλάβω ότι οί 
δεκάδες χιλιάδες ιδιώτες συνδρομηταΐ καί οί τετραπλάσιοι 
τούλάχιστον αναγνώστες μας, θά πρέπει καί μάλιστα εγκαίρως 
νά πληροφορηθοΰν γιά τούς κινδύνους πού άντιμετωπίζουν 
τώρα τό καλοκαίρι, όχι μόνο άπό τούς θορύβους, άλλά καί ώρι- 
σμένους. . . άθορύβους κακοποιούς μιας κάποιας κατηγορίας. 
Ό σ ο  γιά τήν κοινή ήσυχία, άρκέσθηκα νά σημειώσω έδώ ότι

άλλων προβλέπεται καί ή ϊδρυσιςτών μονίμων Τουρι
στικών Υ πηρεσιών Χωρ]κης Θεσ]νίκης, Αιδηψού, 
Κορίνθου, Λουτρακιού, Μεθάνων, Υ πάτης, Η ρ α 
κλείου Κρήτης, Τριπόλεως, Ναυπλίου, Πύργου, 
’Ολυμπίας καί Δελφών.

• *

Έ π ’ εύκαιρία τής ίδρύσεως τής Τουριστικής 
Αστυνομίας, καθημερινή έφημερίς τών ’Αθηνών 
δημοσιεύει τό ακόλουθον σχόλιον: «Μετά τήν Του
ριστικήν Αστυνομίαν, αναγγέλλεται ή ΐδρυσις τής 
Οικονομικής καί τής Πολεοδομικής. Μέ τήν φόραν 
λοιπόν πού έχουν πάρει τά πράγματα, θά αναγγελ
θούν προσεχώς ή Κοσμική, ή Καλλιτεχνική, ή 
Θεατρική, ή Χειμερινή, ή Θερινή, καί ή Παλαιοη- 
μερολογική ’Αστυνομία. Πρέπει λοιπόν νά όμολο- 
γηθή ότι εις αύτό τό ζήτημα ύπερτεροΰμεν άπό τούς 
άλλους. Ή  πρόοδος είναι θετική καί άλματώδης!. .. .»

Ό  Π α λ α ι ό ς

τό σοβαρό αύτό θέμα δέν πρέπει νά άποτελή άποκλειστική ύπό- 
θεσι τής Αστυνομίας, άλλά καί κάθε άνθρώπου πού σέβεται 
τόν έαυτό του, καί όλους τούς άλλους, γνωστούς ή άγνώστους 
το υ .. .

Καί τώρα ας έρθωμε στό επόμενο θέμα μας: Μιά κατη
γορία άπό θρασύτατους «ποντικούς», οί όποιοι τώρα τό καλο
καίρι βρίσκονται σέ μεγάλη «ύπεραπασχόλησι». Τά θύματά 
τους είναι άνύποπτοι—κάποτε καί άφελεΐς-άνθρωποι. Βα
σικά μπορούμε νά τούς κατατάξωμε σέ τέσσερις κατηγορίες: 
Στήν πρώτη άνήκουν μερικοί άπό έκείνους πού παραθερίζουν 
μέ τήν οίκογένειά τους σέ κάποια μακρυνή έξοχή. Οί κακο
ποιοί, προκειμένου νά βεβαιωθούν ότι τό υποψήφιο θύμα τους 
απουσιάζει, βομβαρδίζουν γιά ένα διάστημα τό τηλέφωνο τοΰ 
σπιτιού μέ άπανωτές κλήσεις. Καί έπειδή οί τηλεφωνικές συ
σκευές όταν δέν βρίσκεται κάποιο χέρι νά σηκώση τό άκου- 
στικό κουδουνίζουν ασταμάτητα, μέ αυτόν τόν τρόπο γίνονται 
άκούσιοι ή γιά τήν άκρίβεια «μηχανικοί» συνεργοί τών κακο
ποιών. "Ετσι οί τελευταίοι βρίσκουν τήν εύκαιρία νά δράσουν 
άνενόχλητοι. Έ να αντικλείδι καί πολύ θράσος, είναι άρκετά 
γιά νά'μπουν άπό τήν κυρία είσοδο, καί στήν συνέχεια, άφού 
λεηλατήσουν τό έσωτερικό τού σπιτιού, νά φύγουν μέ ύφος 
οικοδεσπότη. Στήν δεύτερη κατηγορία, άνήκουν έκεΐνοι πού 
έχουν τήν συνήθεια νά κοιμούνται τό καλοκαίρι μέ άνοιχτά 
παράθυρα. Επίσης καί όσοι πραγματοποιούν μιά ολιγόωρη 
νυχτερινή έξοδο γιά άναψυχή χωρίς νά βεβαιώνωνται προηγου
μένως άν τά πάντα είναι κλειστά καί ασφαλισμένα. Στήν πε
ρίπτωσι τοΰ ύπνου μέ ανοιχτό παράθυρο λόγιο ζέστης ή. . . 
κρασοκαταναλώοεως, έάν έκεΐνος πού κοιμάται έχει τήν συνή
θεια νά ροχαλίζη, τότε, τά πράγματα γίνονται άπλούστερα γιά 
τόν άνεπιθύμητο έπισκέπτη. Γιατί τό φοβερό ροχαλητό είναι 
μιά πρώτης τάξεως ήχητική «μπουζουριέρα» πού σκεπάζει 
άκόμη περισσότερο τήν άθόρυβη παρουσία του στό έσωτερικό 
τού σπιτιού. Στήν τρίτη κατηγορία άνήκουν οί συνωστιζόμενοι 
στις άφετηρίες καί τό έσωτερικό τών μέσων άστικής συγκοι
νωνίας ή σέ άλλους πολυσυχνάστους χώρους. Επειδή συμβαί
νει ή έλαφρή καλοκαιρινή περιβολή νά μή καλύπτη άποτελε- 
σματικά τό πορτοφόλι, όσοι άπό τούς έπιβάτες ή τούς περα
στικούς έχουν τήν άτυχία νά έχουν δίπλα τους τόν κακοποιό, 
κινδυνεύουν άπό στιγμή σέ στιγμή νά μείνουν μέ έλάχιστα κέρ
ματα στήν τσέπη. Φυσικά τόν ίδιο κίνδυνο άντιμετωπίζουν καί 
οί γυναικείες τσάντες όταν μάλιστα δέν έσφαλίζουν καλά, ή 
έκ κατασκευής έχουν άκάλυπτο άνοιγμα. Τέλος, στήν τέταρτη 
καί τελευταία κατηγορία άνήκουν εκείνοι πού σπεύδουν νά 
άπολαύσουν τό μπάνιο τους σέ πολυσύχναστες καί μή πλάζ, 
χωρίς προηγουμένως νά άσφαλίζουν τό αύτοκίνητο ή τά προ
σωπικά άντικείμενα πού παίρνουν μαζί τους. Αύτός είναι σέ 
γενικές γραμμές ό Modus Operand! τών «έποχιακών» αύτών 
κακοποιών. Γιά τήν έξουδετέρωσί τους ή Χωροφυλακή καί οί 
άλλες άρμόδιες Α ρχές δίνουν σκληρές μάχες. Παράλληλα 
όμως θά πρέπει νά προσέχη καί τό κοινό. Τά διάφορα προλη
πτικά μέτρα είναι χωρίς άμφιβολία ένα άρκετά δραστικό φάρ
μακο γιά τούς ένοχλητικούς αύτούς «ποντικούς» τοΰ καλοκαι
ριού πού σέρνουν τή μύτη τους παντού. Μέ άλλα λόγια δηλαδή 
έδώ μπορεί νά ίσχύση αύτό πού λένε συχνά οί γιατροί: «Τό 
προλαμβάνειν είναι προτιμώτερον τοΰ θεραπεύειν. . .».
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A  O  A  Η Τ  I Κ  Η
έπίθεώρησι

" Β Ο Α  Α Ε Ϋ „

Βαλκανικόν πρωτάθλημα 

'Ανδρών - Γυναικών 

1975

Μέ συμμετοχή πέντε Χωρών (Έλλάδος- 
Ά λβανίας - Γιουγκοσλαβίας - Βουλγα
ρίας - Ρουμανίας), έγιναν στην 'Αθήνα 
από 19 έως 23 Μαΐου, οί άγώνες τοϋ έφε- 
τεινοΰ Βαλκανικού Πρωταθλήματος Βόλ- 
λεϋ άνδρών - γυναικών. Τίς 19 συναντή
σεις τοϋ Προγράμματος, παρηκολούθησε 
στά γήπεδα Σπόρτιγκ καί Μίλωνος ένας 
αρκετά μεγάλος γιά τά Ελληνικά δεδομέ
να όγκος φιλάθλων. ’Αρκεί νά σημειωθή 
ότι κόπηκαν συνολικά 6.152 εισιτήρια. 
Περίπτωσις ή όποια άποτελεϊ αριθμό - ρε
κόρ στά χρονικά τοϋ Ελληνικού βόλλεϋ. 
Τά άποτελέσματα τών αγώνων έφεραν πρω 
ταθλήτριες τίς ομάδες τής Βουλγαρίας 
(άνδρες) καί Ρουμανίας (γυναίκες). ’Από 
Ε λληνικής πλευράς έγιναν ώρισμένες 
προσπάθειες, οί όποιες όμως δέν μας έδει
ξαν καί πολλά πράγματα. Στήν κατηγορία 
τών άνδρών νικήσαμε μόνο τούς ’Αλβα
νούς μέ 3 - 2 σέτ.
Βεβαίως άντιμετωπίσαμε άντιπάλους έγνω 
σμένης όπως θά λέγαμε αξίας στον Ευρω
παϊκό άλλά καί Παγκόσμιο χώρο τοϋ βόλ
λεϋ. Αύτό όμως δέν μπορεί νά δικαιολο- 
γήση άπόλυτα τίς έμφανίσεις τών παικτών

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ
ΠΡ0ΤΑ6ΛΗΜΑ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΟΣ

ΑΒΗΝΑΙ

ΑΛΒΑΝΙΑ■ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ· ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ■ ΕΛΛΑΣ ■ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

μας, τήν στιγμή μάλιστα πού είχαν καί τό 
πολύτιμο «άβαντάζ» τής έδρας. ’Από τίς 
γυναίκες - πού έχασαν όλα τά παιχνίδια 
μέ 3 - 0  σέτ—δέν είχαμε μεγαλύτερες 
προσδοκίες. "Οπως μάς είπε ή άρχηγός 
τής όμάδος γυμνάστρια κυρία Σοφία Τσα- 
καλίδου—Ρούσση (σύζυγος τοϋ άθλητοϋ 
Ύπεν]ρχου κ. Νικ. Ρούσση), ή Βαλκανιά- 
δα τών 'Αθηνών, ήταν μιά μοναδική εύ- 
καιρία γιά νά άποκτήση μαζί μέ τίς συνα- 
θλήτριές της πείρα άπό διεθνείς αγώνες, 
έν όψει τοϋ Πρωταθλήματος Μεσογεια
κών Χωρών, πού θά γίνη τόν έρχόμενο 
Αύγουστο στήν Τυνησία. Πριν κλείσωμε 
τό σημείωμα αύτό, θά πρέπει νά άναφέρω-

με ότι στούς έφετεινούς Βαλκανικούς άγώ- 
νες βόλλεϋ, ή άθλητική παρουσία τής Χω
ροφυλακής ήταν σημαντική. Τρεις Χωρο
φύλακες (Γεωργαντής, Πολύζος, Χολιό- 
πουλος) άγωνίσθηκαν μέ τά χρώματα τής 
Εθνικής όμάδος, ένώ ένας τέταρτος — ό 

διεθνής διαιτητής καί μέλος τής Φ1ΒΑ 
Χωρ. κ. Παν. Άργυρόπουλος—διηύθυνε 
μέ έπιτυχία τρεις κρίσιμους άγώνες τοϋ 
Πρωταθλήματος.

Σ Κ Ο Π Ο Β Ο Λ Η

Από 22 έως 26 ’Απριλίου έ.έ. έγιναν μέ 
έπιτυχία στά σκοπευτήρια Ύμηττοϋ καί 
ΣΒΟΠ, οί έτήσιοι σκοπευτικοί άγώνες 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
Ασφαλείας. Πρωταθλήτρια άνεδείχθη ή 

ομάδα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ό άθλη
σής τήζ οποίας Σιώμος στήν βολή πιστο
λιού ταχύτητος 10-8-6 τών 0,38, έσημείω- 
σε νέο Πανελλήνιο ρεκόρ μέ έπίδοσι 
286]300. ’Από πλευράς Χωροφυλακής, 
άξιόλογες άτομικές νίκες έσημείω- 
σαν οί Μοίραρχος Κοτρώνης (3ος στά 
άγωνίσματα έλεύθερο πιστόλι 50μ. καί 
περίστροφο 0,38), Χωρ. Ή λιάδης (3ος 
τυφ. 22 τριών στάσεων), Χωρ. Βασιλειά- 
δης (4ος πιστόλι ταχύτητος 0,38), Ύπεν] 
ΡΧΊζ Γούσης (6ος στήν βολή ταχύτητος 
πολεμικοϋ τυφεκίου 300 μ. τριών στά
σεων), καί Χωρ. Ζέρβας (6ος στήν βολή 
άκριβείας—ταχύτητος περιστρόφου 0.38 
25 μ.).

• ·

Μέ συμμετοχή 9 Χωρών (Ελλάδος— 
Γαλλίας—’Ιταλίας— Ισπανίας— Πορτο
γαλίας —Ρουμανίας —Βελγίου —Μο-

Η Εθνική ομάδα Βόλλεϋ τής Ελλάδος ή όποια έσημείωσε άξιόλογη έμφά- 
νισι κατά τό Βαλκανικόν πρωτάθλημα 1975.

νακό—Ά γ. Μαρίνου), έγιναν στήν ’Αθή
να άπό 19 έως 24 Μαΐου, οί καθιερωμένοι 
ετήσιοι σκοπευτικοί άγώνες γνωστοί ώς 
«Διεθνείς σκοπευτικοί άγώνες Λατινικών 
Χωρών καί Ελλάδος». Επί 7 άγωνισμά- 
των, τρεις πρώτες νίκες έσημείωσαν οί 
Γάλλοι σκοπευταί, καί άνά δύο οί Ιταλοί 
καί Ρουμάνοι. Ά πό Ελληνικής πλευράς 
τό μοναδικό μετάλλιο κατέκτησε ό Μάν- 
θος (3ος τυφ. 22 πρηνηδόν 60 β.). Ά πό 
τούς ύπόλοιπους σκοπευτάς μας άξιό
λογες κατατάξεις είχαν οί Κοτρώνης 
(4ος άεροβόλον πιστ.), Εύαγγελίου (4ος 
πιστ. κατ’ άνδρεικέλων), Κατσίκης (5ος 
άερ. τυφ.), Σκαραφίγκας (5ος τυφ. 0,22 
πρηνηδόν 60 β.), Βασιλόπουλος (5ος 
έλεύθερον πιστ. 50 μ.). Στις έπί μέρους 
ομαδικές κατατάξεις, ή Χώρα μας άπέ- 
σπασε δύο δεύτερες νίκες, μία τρίτη, καί 
τρεις τέταρτες.
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Μία σεμνή τελετή, πλαισιωμένη άπρ 
εκπροσώπους τοϋ πολίτικου, αθλητικού, 
καί δημοσιογραφικού κόσμου, καί αρκε
τούς φίλους τοϋ στίβου, έγινε στις 22 
Μαΐου σέ αίθουσα τοϋ ΟΠΑΠ. Αιτία : Η 
απονομή των έπάθλων στους νικήτας τοϋ 
16ου Λαϊκού ανωμάλου δρόμου 4.000μ. 
πού ώργάνωσε μέ έπιτυχία τόν περασμένο 
Απρίλιο, ή μεγάλης κυκλοφορίας εφη
μερίδα «’Αθλητική Ήχώ». Στήν άπονομή 
αύτή τιμήθηκαν : Μέ κύπελλα ή νικήτρια 
στήν ομαδική βαθμολογία ομάδα τής Σχο
λής Ενωμοταρχών, καί οί πρώτοι 20 νι- 
κηταί, ένώ μέ άναμνηστικά διπλώματα οί 
ίδιοι καί οί έπόμενοι 30 στόν επίσημο πί
νακα τοϋ τερματισμού τών 653 άθλητών. 
Ά πό πλευράς Χοιροφυλακής κύπελλα γιά 
ατομικές νίκες πήραν οί Δόκιμοι Ένωμο- 
τάρχαι Ά ντ. Άθανασιάδης (2ος),Κούτσε- 
λας (8ος), Κων]νος Θεοχάρης (14ος), καί 
Σπυρ. Φωτόπουλος (20ός). Τήν ώραία αύ
τή άθλητική έκδήλωσι έτίμησαν μέ τήν 
παρουσία τους : Ο Υφυπουργός Προε
δρίας Κυβερνήσεως κ. Άχιλλεύς Καρα
μανλής, ό Γ.ΠΑ. κ. Παν. Στασινόπουλος, 
ό ειδικός Σύμβουλος έπί θεμάτων αθλητι
σμού παρά τώ Πρωθυπουργό) κ. Κων]νος 
Παπαναστασίου, ό Γεν. Γραμματεύς τοϋ 
Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών κ. Χρ. 
Φύσσας, ή Βουλευτής Αθηνών κυρία 
"Αννα Συνοδινοϋ, ό Βουλευτής Αθηνών 
κ. Γεώργιος Δαλακούρας, οί Πρόεδροι 
Ε.Ο.Α. κ. Ά π. Νικολαΐδης, ΣΕΓΑΣ κ. 
Γεώργ. Ρεδιάδης, Δ.Σ. ΟΠΑΠ κ. Απ. 
Δαλκαφούκης, Ε.Ο.Κ. κ. Μιχ. Χατζηχα- 
ραλάμπους, Ε.Ο.Χ. κ. Αχ. Αιούγκας, 
Αθλητιατρικής 'Εταιρίας κ. Νικ. Παπα- 
ρέσκος, ΕΠΣΑ κ. Ά λ . Άναστασιάδης, 
ΕΠΣΠ κ. Λ. Οικονόμου, Α.Ε.Κ. κ. Λου
κάς Μπάρλρς, «Έθνικοϋ» Αθηνών κ. 
Ίωάν. Θεοδωρακόπουλος. Συνδέσμου 
Αθλητικών Συντακτών κ. Χρ. Σβολόπου- 
λος, ό Σύμβουλος τής ΦΙΦΑ κ. Γεώργιος 
Δέδες, καί άλλοι άθλητικοί παράγοντες. 
Τήν Σχολή Χωροφυλακής έξεπροσώπη- 
σαν ό Ύποδ]τής Ά ν φ χ η ς  κ. Βασιλόπου- 
λος, ό Δ]τής τοϋ Β' Τμήματος Σ.Ο.Χ. Τα
γματάρχης κ. Καραγιάννης καί ό προπο
νητής τής όμάδος τών Δοκίμων Ένωμ] 
ρχών Χωροφύλαξ κ. Γεώργιος Άποστο- 
λόπουλος. Είς τάς φωτογραφίας στιγμιό
τυπα άπό τήν άπονομή τών βραβείων.
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Ά πό τήν βράβευσι τών διακριθέντων είς τούς άγώνας Δοκίμων Υπαξιωμα- 
τικών τής Χωρ]κής

Λ ΑΠΟ ΤΗΙ
1 ΑΘ 
1 ΣΤΗ

ΛΗΤΙΚΗ i 

ΙΡΙΟΤΗΤΑ
iPA- j 
TOY J

ΖΩΜΑΤΟ

C J

Ά πό 23 έως 25 Μαΐου έγιναν στά ’Ιωάν
νινα έτήσιοι άγώνες Ελληνορωμαϊκής 
πάλης μεταξύ ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων Ασφαλείας. Ά πό πλευράς

Χωροφυλακής έλαβον μέρος οί Χωρ]κες 
Σπανουδάκης (κατ. 90 κ. 2ος) καί Δανι- 
λάκογλου (κατ. Βαρέων βαρών 3ος).

Τό τελευταίο ΙΟήμερο τοϋ Μαΐου, ή 
Ποδοσφαιρική ομάδα τής Χωροφυλακής 
έδωσε στήν ’Επαρχία δύο φιλικούς άγώ
νες, τά έσοδα τών όποιων διετέθησαν ύπέρ 
τών Παιδικών κατασκηνώσεων Χωρ]κής. 
Ό  πρώτος (21 -5) έγινε στήν Κατερίνη 
μέ τόν Πιερικό καί έληξε ισόπαλος μέ 
2 - 2, ένώ ό δεύτερος (22 - 5) στήν Λάρισα 
μέ άποτέλεσμα 4 - 1 ύπέρ τής τοπικής 
ομώνυμης όμάδος. Τούς δύο άγώνες παρα
κολούθησαν 7.000 περίπου φίλαθλοι.

Κατά τήν Έλληνοδανική συνάντησι 
πυγμαχίας πού έγινε στήν Αθήνα τό 
τελευταίο ΙΟήμερο Απριλίου έ. έ., δύο 
πυγμάχοι τής Χωροφυλακής καί μέλη 
τής ’Εθνικής όμάδος, άπέσπασαν ισάρι
θμες πρώτες νίκες. Πρόκειται γιά τόν 
Δρκ. Χωρ]κα Ίωάννην Χρήστου (κατ. 
βαρέων βαρών) καί Άθαν. Χουλιάραν 
(κατ. 57 κ.)

Δώδεκα νίκες—έντεκα πρώτες καί μία 
δεύτερη—έσημείωσαν οί Χωροφύλακες 
άθληταί στίβου, οί όποιοι έλαβαν μέρος 
είς τά έφετεινά «Καραϊσκάκεια» τής Καρ- 
δίτσης. Τήν Πανελληνίως γνωστή αύτή 
διοργάνωσι στίβου, ή όποια άποτελεΐ μία 
άπό τις λαμπρές εκδηλώσεις πού γίνονται 
κάθε χρόνο στήν όμορφη αύτή Θεσσαλι- 
κή πόλι, πρός τιμήν τοϋ ηρώα Γεωργίου 
Καραϊσκάκη. Ή  συμμετοχή τών άθλητών 
τής Χωροφυλακής έδωσε ιδιαίτερη λα
μπρότητα στούς άγώνες, οί όποιοι πρέπει 
νά σημειωθή ότι έγνώρισαν μεγάλη έπι
τυχία. Πρώτες άτομικές νίκες έσημείωσαν 
οί εξής άθληταί Χωροφύλακες : Κυττέας 
(κοντώ καί 100 μ.), Συμεωνίδης (200 καί 
400 μ.), Σαμαράς (800 μ.), Γεωργακόπου- 
λος (1.500 μ.). Καρκαλής (3.000 μ. στήπλ), 
Αιακόπουλος (δισκοβολία), Διαμαντού- 
λης (ύψος) καί Κάλλιας (σφαιροβολία). 
Ό  τελευταίος κατετάγη 2ος στήν δισκο
βολία. Τέλος άξίζει νά σημειωθή ότι ό 
Χωροφύλαξ Διαμαντούλης στό ΰψος έση- 
μείωσε έπίδοσι 2.08 μ. ή όποια άποτελεΐ 
νέο ρεκόρ άγώνων, καί νέο άτομικό ρεκόρ
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ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ καί κάτι στήν παραλιακή 
λεωφόρο τής Γλυφάδας... Ό  νεαρός οδη
γός ενός κλεμμένου γιώτα -χ ΐ μάταια προ
σπαθεί νά ξεφύγη άπό τό έπίμονο κινηγητό 
πού τού κάνει ένα ολοκαίνουργιο «Βώ- 
ξολ» τής ’Ασφαλείας Προαστίων. Ταυτό
χρονα άπό διάφορες κατευθύνσεις συγκλί
νουν πρός τήν Γλυφάδα 3 -4  περιπολικά 
πού έχουν είδοποιηθή νά έγκλωβίσουν 
τόν κλέφτη. Τά ούρλιαχτά άπό τις άνοι- 
χτές σειρήνες τους όλο καί γίνονται έντο- 
νώτερα,.,Έν τω μεταξύ τό αυτοκίνητο τής 
'Ασφαλείας έχει πλησιάσει τό κλεμμένο 
σέ άπόστασι λίγων έκατοστών. "Ολα δεί
χνουν ότι ή σύλληψη τού δράστη είναι 
θέμα λίγων λεπτών. "Ωσπου σέ μιά στιγμή 
γίνεται αύτό πού δέν θά μπορούσε νά 
άποδώση τό πιό καλογυρισμένο «τρύκ» 
άπό κάποια ταινία τύπου «γκάσκστερ 
στόρυ»: Τό κλεμμένο αύτοκίνητο έφυγε 
σάν βολίδα άπό τήν άσφαλτο, πέρασε 
ξυστά δίπλα άπό ένα δέντρο, καί έφτασε 
τρικλίζοντας-εύτυχώς χωρίς νά ανατρο
πή ~ μέχρι τήν άκρη τής παραλίας,
1 -2  μέτρα ψηλά άπό τήν θάλασσα. Τά 
υπόλοιπα έγιναν μέ κινηματογραφική 
ταχύτητα.Μέχρι νά σταματήση τό αύτοκί
νητο τής ’Ασφαλείας καί νά κατέβουν οί 
Χωροφύλακες, ό νεαρός βρήκε τήν εύκαι- 
ρία νά τό βάλη στά πόδια. "Οταν έφτασαν 
καί τά περιπολικά πλησίασαν πρός τήν 
παραλία, χτένισαν μέτούς προβολείς τους 
ολόκληρη τήν περιοχή άλλά τίποτε. Ό  
νεαρός κακοποιός είχε γίνει άφαντος. 
Τρέχοντας σάν κυνηγημένο αγρίμι ανά
μεσα στούς βράχους, σέ μιά στιγμή χερι- 
άστηκε νά βουτήξη στή θάλασσα προκει- 
μένου νά άποφύγη ένα μονοπάτι πού θά 
τόν έφερνε κοντά στούς διώκτες του. 
Μέ γρήγορες «άπλωτές» πέρασε άπέναντι 
σ ’ ένα μικρό όρμο, τίναξε τά βρεγμένα 
ρούχα του καί όπου φύγει -φύγει. Κόντευε 
νά ξημερώση όταν έφτασε στό σπίτι του, 
κάπου στήν Ή λιούπολι. Ή  άγουροξυπνη- 
μένη μητέρα του σταυροκοπήθηκε άνή- 
συχη καθώς είδε τόν μοναχογιό της λαχα
νιασμένο καί μουσκεμένο μέχρι τό κόκ- 
καλο. ’Αλλά ό έπίδοξος Ά ρσέν Λουπέν 
τήν καθησύχασε μέ ένα ψέμμα πού σκά
ρωσε πρόχειρα έκείνη τή στιγμή. Τήν 
καθησύχασε.. Ό  λόγος τό λέει. Ούτε λίγο 
ούτε πολύ τήν έκανε νά πιστέψη ότι λίγο 
άκόμη καί θά έπεφτε θύμα άγνώστων.... 
κακοποιών. Μέ τό πιό φυσικό ύφος τού 
κόσμου τής είπε ότι ένώ έβάδιζε άμέριμνος 
σ ένα άπόμερο παραλιακό σημείο τήν

Γλυφάδας, δύο άγνωστοι πήγαν νά τός 
ληστέψουν, τότε έκεϊνος βρέθηκε στήν 
ανάγκη νά πέση στήν θάλασσα γιά νά 
γλυτώση. Ή  άπλοϊκή γυναίκα άφού σταυ
ροκοπήθηκε—μέ άνακούφισι αύτή τή φο
ρά—τού έστρωσε νά κοιμηθή. Καί κείνος, 
μέ τήν βεβαιότητα ότι όλα είχαν πάει μιά 
χαρά, βυθίστηκε στόν ύπνο τού... δικαίου. 
’Αλλά όσο ήσυχος ήταν αύτός, τόσο άνή- 
συχη ήταν ή μητέρα του. Ζούσε ολομό
ναχη σ’ αύτό τόν κόσμο, καί αύτό τό παι
δί τής ήταν ή μοναδική παρηγοριά. Ή  
άφήγησί του τήν είχε πλημμυρίσει άπό 
ένα άλλόκοτο φόβο. Γι’ αύτό ύστερα άπό 
πολλές σκέψεις πήρε τήν μεγάλη άπόφασι: 
ά πήγαινε στήν Αστυνομία νά καταγ- 
γείλη τό συμβάν. Οί δύο «κακούργοι» 
τής Γλυφάδας έπρεπε οπωσδήποτε νά 
βρεθούν!... Στό Παράρτημα ’Ασφαλείας 
όπου βρέθηκε ύστερα άπό λίγα λεπτά, 
ένας 'Υπομοίραρχος μέ δυσκολία προ
σπαθούσε νά κρύψη τήν έκπληξί του κα
θώς άκουγε τήν άφήγησι τής γυναίκας. 
"Οχι βέβαια γιατί ήταν πρωτόπειρος, άλ
λά όπλούστατα έπειδή έβλεπε μιά μητέρα 
νά καταδίδη τό παιδί της στήν ’Αστυνο
μία χωρίς νά τό θέλη. Πού νά ήξερε ή 
δύστυχη ότι έτσι φανέρωνε τόν άσύλ- 
ληπτο δράστη τής Γλυφάδας πού τά 
νυχτερινά του κατορθώματα είχαν γίνει 
γνωστά μέχρι καί τόν τελευταίο Χωροφύ
λακα τής ’Ασφαλείας... "Οπως πάντα, 
έτσι καί τώρα ή Ύποδιεύθυνσις ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης είχε κάνει 
σωστά τή δουλειά της. Τό ίδιο φυσικά θά 
έκανε έστω καί άν άκόμη τό νυχτερινό... 
ράλλυ τής Γλυφάδας είχε άποτέλεσμα τήν 
σύλληψι τού νεαρού κακοποιού. Οί περι
φερειακές ύπηρεσίας τής ’Ασφαλείας 
ένημερώνονται πάντα γιά όποιοδήποτε 
συμβάν μέ γνωστούς ή άγνώστους δρά
στες. "Ετσι ύπάρχει μιά διαρκής ένημέ- 
ρωσις γύρω άπό τήν δραστηριότητα διαρ
ρηκτών, άπατεώνων, πλαστογράφων, έκ- 
βιαστών, «προστατών» τού άγοραίου 
έρωτα, καί άλλων έκπροσώπων πού συγ
κροτούν τήν «άντικοινωνία» τού ύποκό- 
σμου καί ήμικόσμου.

ΚΑΙ ΜΙΑ «μίνι—έρευνα» τής στήλης 
σχετικά μέ τις πιό άπίθανες περιπτώ
σεις πού άπασχολοΰν κατά καιρούς τήν 
Αμεσο Έπέμβασι... Οί διαπιστώσεις 

είναι εύχάριστες: Πρώτον: Έκφωνηταί, 
τηλεφωνηταί, καί πληρώματα περιπολι

κών άντιμετωπίζουν μέ σοβαρότητα καί 
ευγένεια άκόμη καί τις πιό άπίθανες 
άπαιτήσεις τών πολιτών. Δεύτερον: Πάντα 
έχουν τόν τρόπο γιά νά δώσουν μιά κά
ποια λύσι στις άπαιτήσεις αύτές. Τρίτον: 
Ή  άξιέπαινη αύτή τακτική τού Προσω
πικού τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως, έχει σχέ- 
σι μέ τόν έξής συλλογισμό, όπως μας τόν 
διετύπωσε ένας ’Ενωμοτάρχης: «’Αφού 
δεχόμαστε κάθε χρόνο έκατοντάδες χ ι
λιάδες τηλεφωνήματα, έπόμενο είναι νά 
ύπάρχουν καί άπίθανες άπαιτήσεις. "Οσο 
όμως περισσότερες είναι οί άπαιτήσεις 
τού είδους αύτοΰ. τόσο έδραιώνεται ή πε- 
ποίθησί μας ότι τό κοινό βλέπει τήν 'Υπη
ρεσία μας σάν ένα έμπιστο φίλο, άξιο νά 
άκούση σοβαρά άτομικά καί οικογενειακά 
μυστικά ή άκόμη καί παράλογες άπαιτή- 
σεις...». Καί τώρα ώρισμένα χαρακτηρι
στικά περιστατικά πού μπορούν νά γρα
φούν. καί φυσικά νά χωρέσουν στόν περιω- 
ρισμένο χώρο πού έχομε στήν διάθεσί μας. 
Κάποια ηλικιωμένη καί ολομόναχη στό 
σπίτι της κυρία, ζήτησε συνδρομή άπό 
τήν "Αμεσο έπέμβασι γιά τήν μετακίνησι 
τών... έπίπλων της. Ό  έκφωνητής θυμήθη
κε ότι κάπου έκεΐ κοντά κατοικεί ένας 
πρώτος έξάδελφός του, ό όποιος δέχτηκε 
μέ ένθουσιασμό νά κάνη αύτό πού δέν 
έπιτρεπόταν νά κάνη τό πλήρωμα ενός 
περιπολικού γιά εύνοήτους λόγους. Κά
ποιος άλλος λίγο μετά τά μεσάνυχτα 
ζήτησε νά πληροφορηθή τί καιρό έχει 
στήν .... Λειβαδιά. Ό  έκφωνητής πάτησε 
ένα κουμπί τής «Μοτορόλας» οπότε σέ 
λίγα δευτερόλεπτα ή πρωτότυπη αύτή 
μετεωρολογική ένημέρωση ήταν γεγονός. 
Τέλος, σ’ ένα έξοργισμένο πατέρα πού 
κατέφυγε στήν "Αμεσο Έπέμβασι έπειδή 
ό 1 άχρονος γιός του δέν ήθελε μέ κανένα 
τρόπο νά άκολουθήση τούς γονείς καί τ ’ 
άδέλφια του σέ μιά Κυριακάτικη έκδρομή, 
δόθηκε ή έξής σωτήρια όπως άπεδείχθη 
συμβολή: Έ πεισαν τόν πατέρα νά άφήση 
τό παιδί ολομόναχο στό σπίτι , άφού προ
ηγουμένως τόν διαβεβαίωσαν ότι οί Χω
ροφύλακες τού γειτονικού Παραρτήματος 
Ασφαλείας δέν θά τόν άφηναν καθόλου 
άπό τά μάτια τους. "Υστερα άπό σχετική 
παρακολούθησι διεπιστώθη ότι ό 1 άχρο
νος έφηβος είχε άρχίσει νά δικτυώνεται 
μέ μιά συντροφιά άπό άγόρια καί κορίτσια 
κακής διαγωγής μέ έπικεφαλής ένα σεση
μασμένο γιά κλοπές.Μέ αύτόν τόν τρόπον 
σώθηκε ένας άκόμη νέος άπό τήν Χωρο
φυλακή. ’Αλλά ό χώρος μας τελείωσε. 
Ελπίζομε όμως ότι πολύ σύντομα θά 
έπανέλθωμε μέ ειδικό άφιέρωμα σχετικό 
μέ τόν μεγάλο ρόλο πού διαδραματίζει 
σήμερα ή "Αμεσος Έπέμβασις Χωροφυ
λακής.
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il καί προβαίνομεν περαιτέρω είς πα- 
ρακλινικάς έξετάσεις προς έπιβε- 
βαίωσιν τής παθήσεως. Προβαίνο3 3 \ 3 \ 3 f- /

ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ σύ
στημα άποτελεϊται έκ των νεφρών, 
των ουρητήρων, τής κύστεως καί τής 
ουρήθρας. Τά ούρα σχηματίζονται 
είς τούς νεφρούς καί έκεϊθεν διά των 
ουρητήρων συναθροίζονται είς την 
ουροδόχον κύστιν και απεκκρίνον
ται κατόπιν τοϋ οργανισμού. Διά 
τού όρου ούρολοίμωξις έννοοϋμεν 
την λοίμωξιν των οργάνων τον ου
ροποιητικού συστήματος, προκα- 
λουμένην υπό διαφόρων μικροβίων, 
κυρίως κολοβακτηριδίου, πρωτέως, 
έσσεριχίας κόλου, σταφυλόκοκκου, 
εντεροκόκκου, άεροβακτηριδίου κλπ.

Ή  λοίμωξις γίνεται είτε διά τής 
αίματικής κυκλοφορίας (αίματο- 
γενώς), είτε άνιόντως έκ τής ουρή
θρας προς την κύστιν, ουρητήρας 
κ.λ.π. 'Η  ανιούσα ούρολοίμωξις εί
ναι συχνή επί ιατρικών επεμβάσεων, 
ώς είναι ή κυστεοσκόπησις, ή άνιοϋ- 
σα πυελογραφία καί ό καθετηρια
σμός τής κύστεως. Αίτια τά όποια 
ευνοούν την δημιουργίαν ονρολοι- 
μώξεως είναι ή νεφρολιθίασις ή λι- 
θίασις τών ουρητήρων ή τής κύ
στεως, ή υπερτροφία τού προστάτου, 
διάφοροι έκ γενετής άνωμαλίαι τών 
νεφρών ή τών ουρητήρων, τά στε
νώματα τής ουρήθρας (συχνά επί 
έπανειλημμένων προσβολών γονοκοκ- 
κικής ούρηθρίτιδος) καί ό σακχα
ρώδης διαβήτης. Αί ουρολοιμώξεις 
είναι συχνότεραι είς τάς γυναίκας 
λόγω τοϋ μικρού μήκους τής ουρή
θρας καί τής γειτνιάσεως τής ουρή
θρας μετά τής τελικής μοίρας τοϋ 
πεπτικού συστήματος. Είναι συχναί 
έπίσης είς τάς γυναίκας κατά την 
Διάρκειαν τής κυήσεως, λόγω τής 
προκαλωυμένης στάσεως είς το ου
ροποιητικόν σύστημα υπό τής δια- 
τεταμένης μήτρας. ’Από άπόψεως 
ηλικίας είναι συχνότεραι είς την 
προχοορημένην ηλικίαν, λόγω τής 
συνυπαρχούσης υπερτροφίας τοϋ 
προστάτου καί τής μεγαλυτέρας 
συχνότητος τοϋ σακχαρώδους δια
βήτου. Τά συμπτώματα τής ούρο- 
λοιμώξεως είναι πόνος κατά την 
νεφρικήν χώραν, πυρετός μετά ρί
γους, συχνουρία καί καϋσος κατά 
τήν οϋρησιν. ’Επί ύπάρξεως τών 
ανωτέρω συμπτωμάτων ή πιθανό- 
της ούρολοιμώξεως είναι μεγάλ.η

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Τ Ο Υ

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ούρων, ούροκαλλιέργειαν ώς καί 
αντιβιόγραμμα διά νά διαπιστώσω- 
μεν έπί ύπάρξεως μικροβίων, τό άντι- 
βιοτικόν είς τό όποιον είναι ευαίσθη
τος ό μικροοργανισμός, διά νά τό 
χορηγήσωμεν κατόπιν θεραπευτ ι- 
κώς.

5Αφού διά τέον ώς άνω έξετάσεων 
τεθή ή διάγνωσις τής ούρολοιμώ
ξεως, άρχίζομεν άνευ χρονοτριβής 
τήν θεραπείαν τοϋ άσθενοϋς, ή οποία 
συνίσταται είς τήν χορήγησιν έπαρ- 
κών δόσεων τοϋ καταλλήλου αντι
βιοτικού. ’Ενίοτε είναι δυνατόν νά 
χορηγήσωμεν συνδυασμόν αντιβιο
τικών. 'Η  θεραπεία διαρκεϊ συνή
θως 7 - 1 5  ημέρας όπότε έπανάλη- 
ψις τής έξετάσεως τέϋν ούρων θά 
πρέπη νά άποβή στείρα μικροβίων. 
Είναι δυνατόν όμως ή θερατίεία νά 
άπαιτήση μακρότερον χρόνον, ιδία 
είς τά ηλικιωμένα άτομα, έάν συνυ- 
πάρχη σακχαρώδης διαβήτης μή 
ρυθμισθείς έπαρκέϋς, ή έάν δεν αρ
θούν τά αίτια τά όποια συνετέλεσαν 
είς τήν ούρολοίμωξιν. Περαιτέρω 
στόχος προς άντιμετώπισιν τών ου
ρολοιμώξεων, είναι ή πλήρης έρευ
να τοϋ ουροποιητικού συστήματος, 
ή οποία συνίσταται είς άπλήν ακτι
νογραφίαν νεφρέϋν, ένδοφλέβιον πυε
λογραφίαν καί κυστεογραφίαν, κυσ
τεοσκόπησή έάν άπαιτηθή κ.λ.π.

Αί ανωτέρω εξετάσεις έχουν ώς 
σκοπόν τήν έξακρίβωσιν τοϋ αιτίου 
τό οποίον σννετέλεσεν είς τήν έμ- 
φάνισιν τής ούρολοιμώξεως (ώς λά
θος ούροποιητικοϋ συστήματος,υπερ
τροφία προστάτου, συγγενείς άν- 
νωμαλίαι κ.λ.π.). Ή  θεραπεία τών 
ουρολοιμώξεων ώς καί άνωτέρω 
άνεφέρθη είναι τά διάφορα αντιβιο
τικά καί άντισηπτικά τών ούροφό- 
ρων οδών. Προς άνακούφισιν έκ 
τοϋ πυρετού δίδομεν είς τον άσθενή 
αντιπυρετικά, μέχρις ότου αρχίσουν 
νά δροϋν τά αντιβιοτικά. 'Η  νοση
λεία δυνατόν νά γίνη οίκοι., έάν όμως 
έχομεν σημαντικήν έλάττωσιν τέϋν 
ούρων, δέον άπαραιτήτως ό ασθενής 
νά είσάγηται είς Νοσοκομεϊον. Πε
ραιτέρω, άναλόγως τοϋ αίτιου θά 
είναι καί ή θεραπεία (άφαίρεσις 
λίθου, χειρουργική άφαίρεσις προσ
τάτου κ.λ.π.), περιοριζομένης τής 
πιθανότητος τής έπανεμφανίσεως 
είς τό μέλιλον ούρολοιμώξεως.
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ΣΤΑΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 η 12

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :

1. ’Ανεδαφικοί σύμφωνα μέ μιά έννοια (άντ.) —Πα
λαιόν μέτρον βάρους.

2. Έ φ ’ δσον άποδειχθή είναι βέβαια ή καταδίκη του 
—Όρθόπτερο έντομο.

3. ’Έργο τοϋ Παπαδιαμάντη χωρίς το άρθρο του— 
Άραβ ικο ονομα άπό τα συνηθέστερα.

4. Θεός των άρχαίων Αιγυπτίων (άντ.) —Πόλις της 
No τίου ’Ιταλίας καί ποδοσφαιρική ομάδα.

5. Τό πρώτο συνθετικό γνωστής άπό τά καζίνα πό- 
λεως των Η.Π.Α.— Προτρέπει.

6. 'Η Τευθίς στήν κοινή της ονομασία.
7. Μια διάκρισις τής ποιήσεως (άντ.) —"Ενα στάδιο 

μιας εξελικτικής πορείας μέ τό άρθρο.
8. ’Αμυντικό Σύμφωνο—Σημείο τοϋ Προ - πό— 

Πτώσις τοϋ «έγώ».
9. 'Υποκοριστικό γυναικείου ονόματος—’Ελέγχει καί 

κατευθύνει.
10. Θρεπτικό χορταρικό—Διαφορά ήλεκτρικοΰ δυνα

μικού έκφραζομένη σε βόλτ.
11. Μετρούν χρονική διάρκεια—Βυζαντινή μουσική 

νότα.
12. Γι’ αυτήν δεν είναι έλάττωμα ή έπαρσις—Γνω

στός ήρως τοϋ Σαϊξπηρ.

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Νησί τοϋ Ίονίου.
2. 'Ηρωΐδα τοϋ ομωνύμου δράματος τοϋ ’Ίψεν—Ό  

άριθμός 21—Σημαίνει καί τήν τροπή των πρα
γμάτων.

3. 'Ωραίο άνθος—Χιουμοριστικά καλλιτεχνήματα.
4. Δηλητηριώδες έρπετό—'Υπήρξε καί ή Κύπρος.
5. Λέξις τής δημοτικής (ιταλικής προελεύσεως) γιά 

τά έπιβατηγά πλοία—Εκφράζουν ποιότητα.
6. Χωρίζεται άπό τον ’Όλυμπο μέ τήν κοιλάδα τών 

Τεμπών—'Η τυχερή ένος . . . άτυχήματος.
7. ’Αρχαίο έλληνικό ονομα, ή μητέρα τοϋ 'Ηρακλή.
8. Τό ίδιο μέ τό 5β καθέτως—’Άδικα τις ψάχνουν.
9. Έκφρασις οργής καί θυμοΰ στήν καθαρεύουσα 

(άντ. αίτ.)—’Αρχαία ονομασία τής ’Αττικής.
10. ’Εφαρμόζεται άκόμη σέ ώρισμένα κράτη τής 

’Αφρικής (μέ τό άρθρο).
11. Μετρούν τό βάρος μας—Μιά άπό τις Ελληνικές 

Τράπεζες.
12. ’Αρχαία λέξι γιά τήν άηδία —Τοποθετείται στον 

τροχό τοϋ αυτοκινήτου—Ξενικός τίτλος.

ΤΑ ΔΥΟ ΣΚΥΛΑΚΙΑ

'Ο μεγάλος νομοθέτης τής Σπάρτης Λυκούρ
γος, πήρε κάποτε δυο κουταβάκια πού είχε 
γεννήσει μιά σκύλα καί τά άνέθρεψε διαφορετικά. 
Στο ένα έδωσε άγωγή μαλθακότητος καί τό 
άλλο τό έξήσκησε στο κυνήγι. Κατόπιν, δταν 
μεγάλωσαν, τά έφερε καί τά δυο στήν άγορά, 
έβαλε στή μέση ένα πιάτο μέ λιχουδιές κι’ 
άφησε έλεύθερο ένα λαγό. Τό μαλθακό σκυλάκι 
έτρεξε εύθύς στο πιάτο. Τό άλλο ώρμησε πίσω 
άπό τον λαγό. Οί Σπαρτιάται τά είδαν ολα 
αύτά, άλλά δέν κατάλαβαν τό νόημά τους. Τότε 
ό Λυκούργος τούς είπε :

—Θέλησα νά σας δείξω μ’ αύτό τό παρά
δειγμα τή δύναμι τής άγωγής. Καί τά δυο 
αύτά σκυλάκια γεννήθηκαν άπό τήν ’ίδια μητέρα. 
Άλλά τό καθένα έκανε όπως τό είχα συνηθίσει. 
Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τούς άνθρώπους.
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Μ α θ α ίν ο ν τ α β
"Ας ύποθέσουμε... Η Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

Στο μττάρ:
—- Γιατί μοΟ έδωσες αμερικάνικο 

ούΐσκυ, άψού σού ζήτησα σκωτσέζικο;
—  Πες πώς είναι σκωτσέζικο, άπάν- 

σε ό μπάρμαν.
Ό  πελάτης ήπιε τό ούΐσκυ και ση

κώνεται νά φύγη.
—  Έ !  Στάσου! Ποΰ πάς χωρίς νά 

πλήρωσής;
Κι ό πελάτης:
—  Πες πώς σε πλήρωσα!

—  ’Επιμένεις άκόμη, Κώστα, δτι 
γνωρίζεις άπταίστως τά γερμανικά;

Ε Χ Ε Τ Ε  " Μ Α Τ Ι , , ;

Μ έ σ α  σ ’ ένα, το  πολύ, λ επτή  
πρέπε ι  νά υ π ο λ ο γ ίσ ε τ ε  (δχ ι  νά 
μ ε τρήσετε )  π ό σ ε ς  π ε ρ ίπ ο υ  κ α ρ 
φ ίτσ ε ς  υπάρχουν  σ ’ αυτή  τήν  
εικόνα.

Ό  ό δ η γ ό ς  τ ο ύ  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  
θ έ λ ε ι  ν ά  φ θ ο ο σ η  σ τ η ν  ’Α θ ή ν α ,  
ά λ λ α  θ έ λ ε ι  ν ά  π λ ή ρ ω σ ή  κ α ί  τ ά
λιγώτερα λεφτά κατά τό δυνατόν 
Κ ά θ ε  ά ρ ι θ μ ό ς  π ο υ  β λ έ π ε τ ε  ε ί 

ναι καί σταθμός διοδίων μέ 
τό ποσόν πού πρέττει νά πληρώ 
σ η .  Π ο ι ο  δ ρ ό μ ο  π ρ έ π ε ι  νά ά- 
κ ο λ ο υ θ ή σ η  γ ιά  νά π λ ή ρ ω σ ή  λ ι 
γ ώ τ ε ρ α  κ α 'ι  π ό σ α  θά π λ η ρ ώ σ η ;

avizourtn
) ΤΗΑ. 3218-239 

ΣΤΑΔΙΟΥ 48 (ΕΝ ΤΟ Σ  ΤΗ Σ  ΣΤΟ ΑΣ )
ί ΤΗΑ. 3210-357

Α Θ Η Ν Α  I
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Συμφώνως πρός τούς έν ίσχύϊ κεκυρω- 
μένους πίνακας καί μετά τό πέρας τών 
ετησίων κρίσεων περί προαγωγής 'Οπλι
τών Χωροφυλακής, ένηργήθησαν αί κά
τωθι, κατά βαθμούς, προαγωγαί :

Οΰτω κατά τό άπό 1-1-1975 μέχρι 
31-5-1975 χρι νικάν διάστημα προήχθησαν 
εις τόν βαθμόν τού Άνθυπασπιστοΰ (27) 
Ένωμοτάρχαι, εις Ένωμοτάρχας (360) 
Ύπενωμοτάρχαι καί εις τόν βαθμόν τού 
'Υπενωμοτάρχου προήχθησαν (215) Χω
ροφύλακες.

ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ - ΥΠΟΔΥΤΑΙ 
ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ

Ά π ό  τής έφετεινής θερινής περιόδου 
καθιερώθη ή προαιρετική χρήσις νέου 
τύπου εξωτερικού ύποδύτου μέ βραχείας 
χειρίδας, χρώματος φαιού άνοικτοϋ, δι’ 
όλους τούς άνδρας τού Σώματος. Ούτος 
θά φέρεται ανευ λαιμοδέτου (γραβάτας). 
Παράλληλα όμως διατηρείται καί ό 
τύπος τού εξωτερικού ύποδύτου με μακράς 
χειρίδας τού ίδιου χρώματος. Καθορίζε
ται δέ ύποχρεωτική ή χρήσις θερινής 
στολής Νοτιοαφρικανικοΰ τύπου (No 
8β) διά τούς Αξιωματικούς καί Άνθ] 
στάς. Δύναται δέ νά φέρεται αύτη καί 
χωρίς ύποδύτην οπότε βεβαίως δέον νά 
φέρεται μέ κασκώλ (περιλαίμιον) δια
στάσεων 0,80X0,25 μ., τής ιδίας ποιότη- 
τος καί χρώματος μέ τόν ύποδύτην. 
Τό κασκώλ, άναδιπλούμενον κατά μήκος 
εξέχει έλαφρώς τού περιλαίμιου τού 
ύποδυτοχιτωνίου. ’Επίσης ή θερινή στολή 
No 8γ. συμπληρουμένη μέ τόν νέον τύπον 
ύποδύτου, θά φέρεται ύποχρεωτικώς παρ’ 
αύτών μόνον κατά τάς ώρας διατεταγμέ
νης ύπηρεσίας έξωτερικής ή γραφείου.

Καθ’ δμοιον τρόπον συμπληροϋται 
καί ή σύνθεσις τών θερινών στολών 
(No 6 καί 6α) Ύπαξιωματικών καί 
Χωρ]κων μέ τήν καθιέρωσιν τής χρήσεως 
τού νέου ύποδύτου αί όποΐαι θά φέρωνται 
κατά τά κεκανονισμένα. ’Επί τού θέματος 
αύτοΰ έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 221]12]86κη 
έ.έ. Διαταγή τής Δ]νσεως Όργανώσεως 
τού ’Αρχηγείου τής όποιας καθίσταται 
ύποχρεωτική ή έφαρμογή άπό τής θερι
νής περιόδου έτους 1976.

ΝΕΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑ
ΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μέ έπιμέλειαν τού Τμήματος Δημοσίων 
Σχέσεων τού ’Αρχηγείου έξετυπώθη καί 
έβιβλιοθετήθη εις τό Τυπογραφεϊον τού 
Σώματος ό νέος Τηλεφωνικός Κατά

λογος έτους 1975. Ή  όλη έργασία έγινε 
σύμφωνα μέ τούς κανόνες τού συστήματος 
διαρκούς ένημερώσεως. Ό  Κατάλογος 
έχει άρχικά οδηγίες χρήσεως, Πίνακα 
περιεχομένων καί χρήσιμα τηλέφωνα 
περιοχής ’Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσ] 
νίκης καί εις τό τέλος ’Αλφαβητικόν 
Εύρετήριον Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
πού παραπέμπει εις τήν κατάλληλον 
σελίδα πρός άνεύρεσιν τής οικείας ύπη
ρεσίας μετά τού αριθμού τηλεφώνου της 
(σελ. 1—8 καί 177—200 χρώματος 
σάξ). Τά τηλέφωνα τών αύτοματοποιη- 
μένων Κέντρων Ο.Τ.Ε. (σελ. 9) καί τών 
ύπεραστικών κλήσεων προτάσσονται τών 
τηλεφώνων τών άνά τήν χώραν Υ πηρε
σιών Χωροφυλακής (σελ. 19—123). Αί 
Ύπηρεσίαι Χωροφυλακής κατεχωρήθη- 
σαν καθ’ ιεραρχίαν καί διοικητικήν 
ύπαγωγήν, όπως άναφέρεται εις τόν πίνα
κα περιεχομένων (σελ. 4— 5). ’Ακολου
θούν τηλέφωνα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
τού Πυροσβεστικού Σώματος καί ’Αγρο
φυλακής, Δημοσίων 'Υπηρεσιών, Ν.Π. 
Δ.Δ., ’Οργανισμών Κοινής Ώφελείας 
κ.ά. (σελ. 10— 176 χρώματος λευκού). 
Πρωτοτυπίαν παρουσιάζει τόσον άπό 
πλευράς έκτυπώσεως ύλης (τίτλος Υ π η 
ρεσιών μέ κεφαλαία γράμματα, κενός 
χώρος παραπλεύρως τού άριθμοΰ δι’ 
έγγραφήν νέου τοιούτου διά FABER 
εις περίπτωσιν άλλαγής τηλεφώνου κλπ.), 
όσον καί καλαισθητικής έν γένει έμφα- 
νίσεως.

ΑΜΕΣΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ Δ .Α .Π . 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Κατά τόν μήνα ’Απρίλιον 1975, οί 
άνδρες τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως τής 
Δ.Α.Π. Πρωτευούσης συνέδραμον (209) 
κινδυνεύοντα ή χρήζοντα βοήθειας πρό
σωπα, διευθέτησαν (828) διαφοράς 
πολιτών, άπηύθυνον συστάσεις πρός 
(1322) παραβάτας Νόμων έν γένει. 
Άνεϋρον καί παρέδωσαν άρμοδίως (55) 
έξαφανισθέντας (27) ψυχοπαθείς, (29) 
κλαπέντα ή άπολεσθέντα οχήματα καί
(34) άπολεσθέντα άντικείμενα πάσης 
φύσεως.

Διεπίστωσαν (5.197) παραβάσεις, ήτοι 
(1) κακούργημα, (1233) πλημ]ματα, 
(3963) πταίσματα καί (840) συμβάντα 
ή οικογενειακά έπεισόδια.

Έπέδωσαν άρμοδίως (2.109) δικόγραφα 
καί έπενέβησαν εις (364) παραβάσεις 
οικοδομικού κανονισμού. Συνέλαβον (93) 
δράστας αύτοφώρων άδικημάτων καί
(35) καταδιωκομένους έν γένει. Προέβη- 
σαν εις τόν έλεγχον (502) ύποπτων προ
σώπων καί (35) ύποπτων κέντρων. Συμ- 
μετέσχον εις (23) περιπτώσεις κατασβέ- 
σεως πυρκαϊών καί έπενέβησαν εις (453) 
συγκρούσεις οχημάτων. Τέλος, έδέχθησαν 
(44.253) τηλεφων. κλήσεις έναντι (42.510) 
τού ίδιου μηνάς παρελθόντος έτους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩ- 
ΣΕΩΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Μέσα εις τά πλαίσια τής προσπάθειας 
τού Σώματος διά τήν έκπαίδευσιν καί 
έπιμόρφωσιν τών άνδρών του εις διάφορα 
ειδικά θέματα τού άντικειμένου τής άπο- 
στολής των. έπραγματοποιήθησαν τε
λευταία δύο άξια μνείας σεμινάρια πρός 
καλυτέραν κατάρτισιν καί ποιοτικήν βελ- 
τίωσιν τού έπαγγελματικοΰ έπιπέδου 
γνώσεων Ύπαξιωματικών καί Χωροφυ
λάκων. Οΰτω είκοσι πέντε Ύπαξ]κοί 
διαφόρων Υπηρεσιών τής Τουριστικής 
’Αστυνομίας Χωρ]κής καί ’Αστυνομίας 
τελευταία παρηκολούθησαν εις ’Αθήνας, 
έπιτυχώς, (7—26]4]75), θέματα τουριστικής 
φύσεως καί Δημοσίων σχέσεων. Μετά 
τήν λήξιν τών μαθημάτων οί έκπαιδευθέν- 
τες έπεσκέφθησαν, σύμφωνα πρός τό 
καταρτισθέν σχετικόν πρόγραμμα, του
ριστικά καί ξενοδοχειακά κτιριακά 
συγκροτήματα καί αρχαιολογικούς χώ
ρους.

Τεσσαράκοντα Χωροφύλακες έκ δια
φόρων Υπηρεσιών τής Β' Έπιθεωρήσεως 
Χωροφυλακής παρηκολούθησαν θέματα 
Τροχαίας εις τήν Λέσχην Χωρ]κής 
Θεσίνίκης έπί ένα περίπου μήνα (3]3 
—30-4-75). Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα 
τό όποιον έφηρμόσθη λίαν έπιτυχώς 
άπό πεπειραμένους, ειδικούς εις αντικεί
μενα Τροχαίας Κινήσεως ’Αξιωματικούς 
τής Ύποδ]νσεως Τροχαίας καί τής Δ] 
σεως Μηχανοκινήτων τής Δ]νσεως ’Αστυ
νομίας Θεσ]νίκης, μετά τήν λήξιν τών 
μαθημάτων έπραγματοποιήθη άπονομή 
πτυχίων εις τούς άποφοιτήσαντας.

Στιγμιότυπον άπό τήν άπονομήν πτυ
χίων ύπό τού Β' Ύποδ]ντοϋ τής Δ.Α. 
Θεσ]νίκης Συντ]ρχου κ. Χρήστου Σα- 
κελλάρη, είκονίζεται εις τήν φωτογρα
φίαν.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Ο .Φ .Χ . ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

’Επί τη έπετείω τής ένσωματώσεως τής 'Επτανήσου μετά τής μητρός Ελλάδος 
έλαβον χώραν έν Κέρκυρα τήν 21-5-1975 έορταστικαί εκδηλώσεις εις άς παρέστη ό 
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, εκπρόσωποι τής Κυβερνήσεως, 
ό Διοικητής τής 1ης Στρατιάς Άντ]γος κ. Α. Γκράτζιος, ό ’Αρχηγός Χωρ]κής ’Αντι
στράτηγος κ. Ν. Κουτσιανάς, ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Β. Τζαβέλας, ’Ανώ
τατοι ’Αξιωματικοί των τριών οπλών των ’Ενόπλων Δυνάμεων, ό Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου 
Συντ]ρχης κ.Δ. Κωνσταντάκης, αΐ τοπικαί άρχαί καί άλλοι επίσημοι.

Εις τήν φωτογραφίαν μας στιγμιότυπον άπό τήν Δοξολογίαν εις τον Μητροπολιτικόν 
Ναόν Κερκύρας.

Κατά τις τελευταίες άρχαιρεσίες τοϋ 
'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Νέας ’Ιω
νίας ’Αττικής έξελέγη ή νέα Διοίκησις 
αύτοϋ, ή οποία άποτελεΐται άπό τούς 
κάτωθι:

Πρόεδρος κ. Γ. Μαργέτης, ’Αντιπρόε
δρος Β. Μόττας, Γενικός Γραμματεύς 
Γ. Δηλέρης καί Ταμίας Παναγ. Μαυρο- 
φρίδης.

Μέλη : Π. Βλαχανδρέας, Κ. Γεωργιά- 
δης, Σ. Θεολογίδης, Κ. Μιχαηλίδης, Μ. 
Παυλίδης, Β. Ραϊκόπουλος, Σταμ. Στα- 
ματίου καί Πρόδρ. Χρυσοχοΐδης.

Εις τήν νεοκλεγεΐσαν Διοίκησιν ή 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» εύ
χεται κάθε επιτυχία, διά τήν εύόδωσιν 
του πολυσχιδούς έργου της.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Κατόπιν τής προσφάτου άποστρατείας 
τοϋ Άντισ]ρχου ΒΕΛΛΑ Γερασίμου προ- 
ήχθησαν προς πλήρωσιν κενών οργανικών 
θέσεων οί κάτωθι: Ταγ]ρχης ΠΑΤΣΑ
ΤΖΗ Σ Κων]νος εις Άντισ]ρχην, Μοί
ραρχος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος εις 
Ταγματάρχην καί 'Τπομ]ρχος ΚΟΡΛΟΣ 
Χρυσόστομος εις Μοίραρχον.

’Επίσης λόγω τοϋ λαβόντος χώραν 
προσφάτως θανάτου τοϋ Ταγματάρχου 
ΠΟΤΛΗ Νικολάου προήχθησαν διά τήν 
ιδίαν αιτίαν οι ’Αξιωματικοί: Μοίραρχος 
ΣΚΟΥΡΑΚΙΊΣ Γεώργιος εις Ταγμα
τάρχην καί Ύπομ]ρχος ΜΠΟΥΓΑΣ Θω
μάς εις Μοίραρχον.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ: Τρεις (3) εις τό έν 
Άθήναις ’Εθνικόν "Ιδρυμα ’Ερευνών, διά 
τό θέμα « Ή  επιχειρησιακή έρευνα εις τήν 
πολιτικήν των επενδύσεων», διάρκειας 60 
ωρών (έναρξις 16-4-1975). Είκοσι (20) 
εις Σ.Α.Χ. ’Αθηνών διά θέματα Τροχαίας 
(8 ] 5 -18 ]6]75 ). Είκοσι (20) διά θέματα 
’Εθνικής ’Ασφαλείας εις τήν έν Άθήναις 
ομώνυμον Σχολήν (12 ]5 - 10]7 ]75 ). Ε ί
κοσι (20) εις τήν Σ.Α.Χ. ’Αθηνών (12 - 
31 ]5]1975) διά θέματα μετεκπαιδεύσεως 
έκπαιδευτών, καί έτεροι είκοσι (20) εις 
τήν έν Άθήναις Π.Σ.Ε.Α. (1 2 ]5 -7 ]6 ]  
1975) διά θέματα Πολιτικής Άμύνης. 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ: Ε π τά  (7) εις τήν 
έν Άθήναις Δ]νσιν Έγκληματολογικών 
'Υπηρεσιών (12 ]5 - 20 ]6 ] 1975 ) διά Δα
κτυλοσκοπίαν, παραχάραξιν, κιβδηλείαν 
καί έξερεύνησιν τόπου έγκλήματος. 
ΟΠΛΙΤΑΙ: Ε π τά  (7) εις τό έν Άθήναις 
730 Τ.Ε.Σ., έπί 26 εβδομάδας (έναρξις 
6-5-1975), ώς βοηθοί Σταθμάρχαι.
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ή  ιερά μνήμη τής προστάτιδος τοϋ Σώματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής 
Πολυάθλου Αγίας Ειρήνης έωρτάσθη μέ έπισημότητα καί θρησκευτικήν κατάνυξιν 
εις τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης.

Οϋτω τήν ΙΟην π.μ. τής 9-5-75 εις τόν ναόν τής Α γίας Σοφίας έψάλει δοξολογία 
χοροστατήσαντος τού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμονος.

Παρέστησαν ό 'Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Νικ. Μάρτης, βουλευταί τού 
Νομού, ό Διοικητής τού Γ' Σ. Στρατού ’Αντιστράτηγος κ. Κ. Κρητικός, ό Νομάρχης 
κ.Μυλωνογιάννης, ό Επιθεωρητής Χωρ]κήςΤαξίαρχος κ. Ε. Πετσαλάς, ό Διευθυντής 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ.Μ. Άργιάννης, άντιπροσωπεία άξιωματι- 
κών των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, έκπρόσωπο ιτών λοιπών 
άρχών καί πλήθος κόσμου. Τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας έξεφώνησεν, έντός τού 
ναού, ό Άντισυνταγματάρχης Χωρ]κής κ. Ά π. Ζάχος.

Έ ξ άλλου τήν έσπέραν εις τήν στρατιωτικήν λέσχην έδόθη ύπό τής Διευθύνσεως 
Αστυνομίας Θεσ]νίκης δεξίωσις, εις τήν όποιαν παρέστησαν εκπρόσωποι όλων τών 
άρχών καί πολλοί προσκεκλημένοι. Εις τήν φωτογραφίαν μας στιγμιότυπον άπό 
τήν δοξολογίαν.
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επικαιοοτητε:S3
Οί 'Υπηρεσίες ’Ασφαλείας Χωρ]κής 

άποτελοΰν, μαζύ μέ τίς άλλες 'Υπηρεσίες, 
την σπονδυλικήν στήλη τοϋ Σώματος, 
άπό την ενεργό δραστηριότητα καί την 
έργώδη προσπάθεια των όποιων εξασφα
λίζονται ιδεώδεις συνθήκες τάξεως καί 
άσφαλείας απ’ άκρου εις άκρον τής έπι- 
κρατείας. "Αγρυπνοι καί άκάματοι φρου
ροί οί άνδρες των 'Υπηρεσιών αυτών 
ξενυχτοϋν καί άγωνιοϋν καθ’ δλον τό 
εικοσιτετράωρον, για να διαφυλαχθή ή 
περιουσία, ή εύταξία καί ή άσφάλεια τοϋ 
πολίτου, χωρίς νά προσδοκούν καμμία 
ιδιαίτερη άμοιβή ή άλλη έμφανή διάκρισι, 
αλλά μόνον τήν ήθική καί δίκαιη άναγνώ- 
ρισι τών πολλαπλών προσπαθειών τους. 
Σεμνοί, άνιδιοτελεΐς καί μετριόφρονες 
διακατέχονται άπό τό ιερό πάθος τής έπι- 
τελέσεως στο άκέραιον τοϋ καθήνοντός 
τους, χωρίς συμβιβασμούς, ύπολογισμούς 
ή υποχωρήσεις, άλλά μέ τήν μύχια 
σκέψι ότι ή διασφάλισις τής τάξε
ως καί τής ήρεμιας είναι τό πολυ- 
τιμότερον άγαθόν καί ή ύψηλοτέρα 
κοινωνική καί ήθική προσφορά προς 
τόν Έλληνα πολίτην. ’Από αύτά τά εύγενή 
κίνητρα έμπνεόμενοι δημιουργούν σω
στούς άθλους καί άπαράμιλλες έπιτυχίες 
στήν έξιχνίασι σοβαρών εγκλημάτων καί 
άλλων έκνόμων πράξεων, όπως ή πρόσφα
τη λαμπρή επιτυχία τών άνδρών τής 
Ύποδ]νσεως ’Ασφαλείας Προαστείων Χω- 
ροφ. ΙΙρωτευούσης ύπό τήν έμπνευσμένην 
καθοδήγησιν τοϋ Δ]τοϋ τής 'Υπηρεσίας 
Συνταγματάρχου κ. Ίωάννου Π Α Π Α 
ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Εκατόν δέκα εξ (116) 

εικόνες καί πολλά άλλα έκκλησιαστικά 
άντικείμενα, ιδιαιτέρως μεγάλης άρχαιο- 
λογικής άξίας, κατεσχέθησαν σέ δύο κα
ταστήματα έργων τέχνης τοϋ Κολωνακίου, 
όπου συνελήφθησαν οί άντικέρ—έμποροι, 
κατηγορούμενοι γιά άρχαιοκαπηλεία, κα
θώς καί γιά άποδοχή καί διάθεσι προϊόν
των κλοπής ιδιαιτέρως μεγάλης άξίας. 
Συγκεκριμένα άπό τριμήνου περίπου είχε 
ξεσπάσει κΰμα κλοπών εικόνων καί άλλων 
εκκλησιαστικών άντικειμένων άπό έκκλη- 
σίες τής περιοχής Άμφίσης, Λέσβου, 
Λαμίας, Προαστείων Πρωτευούσης κ. ά. 
Τό φαινόμενο άνησύχησε τίς καταδιωκτι
κές άρχές Χωρ]κής, οί όποιες έτέθησαν σέ 
σωστό συναγερμό μέ άποτέλεσμα νά 
έντοπισθοϋν καί νά συλληφθοϋν οί δράστες, 
καθώς καί οί ’Αθηναίοι κλεπταποδόχοι 
άπό όργανα τής 'Υποδ]νσεως Άσφαλείας 
Χωρ]κής Προαστείων Πρωτευούσης. Ή  
έπιτυχία έγκωμιάσθη άπό τόν ήμερήσιον

τύπον καί τά λοιπά μέσα ένημερώσεως, 
άπό τά όποια παρουσιάσθησαν έκτενή εύνοϊ- 
κά σχόλια, καθώς καί εκτεταμένο φωτο
γραφικό ρεπορτάζ. Έ να  μεγάλο καί δίκαιο 
εύγε άξίζει στούς άνωνύμους πρωτεργάτες 
καί σεμνούς σκαπανείς τών καταπληκτι
κών αύτών επιτυχιών. Εις τήν φωτογρα
φίαν διακρίνεται μέρος μόνον τών κατα- 
σχεθεισών εικόνων.

•  ·
’Ιδιαιτέρας έξάρσεως θά πρέπει νά 

τύχη καί άλλη σοβαρωτάτη έπιτυχία τής 
αύτής 'Υπηρεσίας, οί άνδρες τής οποίας 
κατώρθωσαν εντός έλαχίστου χρονικού 
διαστήματος νά συλλάβουν «δυάδα» έπι- 
κινδύνων καί θρασυτάτων κακοποιών, πού 
διέπραξαν άνω τών έξήκοντα (60) κλοπών 
καί διαρρήξεων σέ ολόκληρη τήν έπικρά- 
τεια, καθώς καί στήν περιοχή τών Α θη 
νών, μέ συνολικόν άπολογισμόν «κερδών» 
άνω τών τετρακοσίων πεντήκοντα (450.000) 
χιλιάδων δραχμών σέ χρήματα καί διάφο
ρα άλλα άντικείμενα. Ί Ϊ  έπιτυχία αύτή 
πού οφείλεται άποκλειστικώς εις τάς συν
τόνους καί μεθοδευμένας ένεργείας τής 
Ύποδ]νσεως Άσφαλείας Χωρ]κής Προ
αστείων Πρωτευούσης καί έγγράφεται 
στό ενεργητικό της πρέπει νά θεωρηθή 
σοβαρωτάτη καί γιά τόν πρόσθετο λόγο, 
διότι έπρόκειτο -περί ίκανοτάτων, θρα
συτάτων καί άδιστάκτων κακοποιών, 
ικανών νά διαπράξουν όποιαδήποτε άξιό- 
ποινη πράξι, μή άποκλειομένης, σέ περί- 
πτωσι άντιστάσεως ή άντιδράσεως έκ 
μέρους τών παθόντων, καί αύτής τής 
άνθρωποκτονίας.

• ·
Καί άλλων 'Υπηρεσιών Άσφαλείας 

Χωρ]κής οί έπιτυχίες είδαν τό φώς τής 
δημοσιότητος κατά τόν τελευταίο καιρό, 
τόσον στον τοπικό, όσον καί στον άθηναΐκό 
τύπο καί πλεϊστες όσες εύχαριστήριες καί 
συγχαρητήριες έπιστολές, πού άναφέρονται 
σέ σωστούς άθλους διαφόρων υπηρεσιών 
Άσφαλείας Χωρ]κής κατακλύζουν καθη
μερινώς τό Άρχηγεΐον. Μή δυνάμενοι νά 
τίς συμπεριλάβωμε όλες στον περιωρισμέ- 
νο χώρο τοϋ περιοδικού μας, σταχυολο- 
γοϋμε δύο άντιπροσωπευτικές πού άπε- 
στάλησαν άπό δυο διαφορετικά σημεία 
τής χώρας. Ή  μία προέρχεται άπό τήν 
κ. Α. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, κάτοικον 
Αθηνών, οδός Νεοπτολέμου 2 (Παγκράτι) 
καί άποτελεΐ σωστό έγκώμιο προς τούς 
άνδρας τοϋ Αστυνομικού Τμήματος Παια- 
νίας, οί όποιοι όπως άναφέρει στήν

έπιστολήν της «διά τών μεθοδευμένων ένερ- 
γειών των καί τήν άγρυπτον παρακολού
θησή, έπέτυχον τήν σύλληψιν τών διαρ
ρηκτών τής έξοχικής έν Κάντζα—Α ττικής 
οικίας καί άνευρέθησαν άπαντα τά ση
μαντικής άξίας κλοπιμαία, τά όποια καί 
άπεδόθησαν».

• ·
Ή  άλλη προέρχεται άπό τόν Βόλον καί 

άπεστάλη άπό τόν κ. Χρήστον ΔΑΝΟΝ, 
έδημοσιεύθη δέ παραλλήλως μέ κολακευ- 
τικώτατο σχόλιο στήν έφημερίδα 
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ» (άριθ. 23997). Μέ τήν 
έπιστολήν αύτήν έξαίρεται ή δραστηριό- 
της τοϋ Διοικητοϋ καί τών οργάνων τοϋ 
Τμήματος Άσφαλείας Βόλου, «διότι—ώς 
άναφέρει έπί λέξει—διά τής άμέσου καί 
κεραυνοβόλου ένεργείας των συνέλαβον 
τούς δράστας τής διαρρήξεως τής άποθήκης 
του καί τοϋ άπέδωσαν τά κλοπιμαία».

• ·
Καί κατά τόν παρελθόντα μήνα τό Σώμα 

μας δέν ύστέρησε σέ πράξεις φιλαλληλίας 
καί κοινωνικής προσφοράς. Έ π ί τη εύκαι- 
ρία τών άγιων ήμερών τοϋ Πάσχα ή ’ηγε
σία τοϋ Σώματος έπεσκέφθη διάφορα εύα- 
γή ιδρύματα, ορφανοτροφεία καί νοσοκο
μεία, εις τά όποια προσεφέρθησαν συμβο
λικά ποσά καί διάφορα άναμνηστικά δώρα. 
Επίσης άπό τάς κατά τόπους ύπηρεσίας 

Χωρ]κής άνεπτύχθη ή αύτή δραστηριότης, 
οί δέ άνδρες τοϋ Σώματος διά προαιρετι
κών έράνων συνεκέντρωσαν διάφορα χρη
ματικά ποσά, τά όποια προσέφεραν σέ 
άποοφανισθείσας καί άναξιοπαθούσας οικο
γένειας. Χαρακτηριστική είναι, έν προκει
μένη), ή ένέργεια τών άνδρών τής Δ.Χ. 
Ίωαννίνων, όπου μέ έπικεφαλής τόν Δ]τήν 
Άντ]ρχην κ. Κωνίνον ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑΝ, 
συνεκέντρωσαν σεβαστό χρηματικόν ποσόν, 
τό όποιον παρέδωσαν εις τήν χήραν τοϋ 
θανόντος προσφάτως Χωρ]κος Άθηνάν 
ΚΑΜ ΠΟΣΙΩΡΗ (οδός Ν. Τσιγαρά 20, 
’Ιωάννινα) καί ή όποια μέ συγκινητική- 
έπιστολήν της προς τό Αρχηγείο έκφρά- 
ζει τάς εύχαριστίας της καί τήν άπειρη 
εύγνωμοσύνην της προς τούς άνδρας τής 
Διοικήσεως διότι τήν ένεθυμήθησαν εις 
τάς δυσχερείς στιγμάς πού διέρχεται αύτή 
καί τά τρία άνήλικα τέκνα της.

• ·
’Έ χει άποτιμηθεϊ ώς ύψίστη ή προσφορά 

τών 'Υπηρεσιών Τροχαίας Χωρ]κής πρός 
τήν έλληνικήν κοινωνίαν καί έχει άναγνω- 
ρισθή ύπό ήμεδαπών καί άλλοδαπών ή 
εξαίρετη συγκρότησις καί ή άξιόλογη άπό- 
δοσίς της. Οί τροχονόμοι—Χωρ]κες έργά- 
ζονται νυχθημερόν ύπό τάς πλέον άντι- 
ξόους συνθήκας μέ άμεσο κίνδυνο τής ζωής 
των, τής άρτιμελείας καί αύτής τής ζωής 
των.
Ά λλά καί πέραν αύτοϋ συνδράμουν ποικι- 
λοτρόπως καί είναι οί πραγματικοί σωτή- 
ρες πολλών οδηγών οί όποιοι «μένουν στό 
δρόμο» άπό διάφορες μηχανικές βλάβες 
τών οχημάτων τους, πού άγνοοΰν νά έπι- 
διορθώσουν, ώστε ή έμφάνισις τών άν
δρών Χωρ]κής νά είναι κυριολεκτικώς σω
στική καί νά θεωρούνται σαν «άπό μη
χανής θεοί» τά περιπολικά καί τά δίκυ- 
κλα πού σπεύδουν πρός βοήθειάν τους. 
Έπισημαίνομεν, λοιπόν, δύο τέτοιες έπεμ- 
βάσεις έκ τών πολλών πού τελευταίως 
μάς έγνώρισαν πλεϊστοι παθόντες οδηγοί, 
πού έξυπηρετήθησαν άπό όργανα Χωρο
φυλακής σέ όποιοδήποτε σημείο τής έπι- 
κρατείας καί αν εύρέθησαν. Τήν μίαν 
μάς γνωρίζει ό παιδίατρος κ. Θεόδωρος 
Κ. Μάνος (Έρμοϋ 71, Θεσ]νίκη), ό όποιος 
διά θερμοτάτης εύχαριστηρίου έπιστολής 
πρός τό Άρχηγεΐον Χωρ[κής συγχαίρει
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τούς άνδρας τοϋ ύπ’ άριθ. Ε.Χ. 102S0 
περιπολικού, τοϋ Τμήματος Τροχαίας 
Κατερίνης, διά τήν ενεργό καί άμέριστον 
συμπαράστασιν πού έπέδειξαν, ώστε εντός 
έλαχίστου χρόνου νά έπιδιορθώσουν την 
βλάβην τοϋ αύτοκινήτου του καί κατα
λήγει: «Κατόπιν όλων των προαναφερ- 
θέντων αισθάνομαι βαθυτάτην τήν άνάγκην 
καί τήν εύχαρίστησιν νά επαινέσω τήν 
συμπεριφοράν των ύπό στοιχεία 57319 
καί 57192 οργάνων καί νά έξάρω τήν 
εύγένειαν, τήν προθυμίαν, ώς καί τάς 
είδικάς γνώσεις αύτών, έπί πλέον δέ νά 
τονίσω δτι τοιαϋται έκδηλώσεις συντεί
νουν εις τήν καλλιέργειαν στενοτέρων 
δεσμών καί υψηλής σχέσεως μεταξύ τοϋ 
εύγενοϋς Σώματος τής Χωρ]κής καί των 
πολιτών».

'Η  άλλη επιστολή προέρχεται άπό τον 
κ. Γεώργιον ΚΑΡΔΑΡΑΝ (οδός Διστόμου 
23,.Δάφνη, Άθήναι) ό όποιος διά θερμών 
λόγων εκφράζει τήν άμετρον καί άμέριστον 
εύγνωμοσύνην του προς τούς τροχονόμους, 
πού έξετέλουν ύπηρεσίαν τό απόγευμα τής 
Μ. Π ΕΜ ΠΤΗΣ έπί τής Εθνικής όδοϋ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ—ΠΑΤΡΩΝ, διά τήν σω
στικήν παρέμβασίν των, πού είχε σαν 
άποτέλεσμα τήν άποκατάστασιν σπανίας 
μηχανικής βλάβης τοϋ αύτοκινήτου του 
καί καταλήγει: «'Ομολογώ δτι τό ένδια- 
φέρον των, ή προθυμία των, ή εύγενειά 
των, καί ή καλωσύνη των μας έντυπω- 
σίασαν εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε ομολογώ 
δτι μοΰ είναι άδύνατον νά περιγράφω τήν 
έντύπωσιν καί τά αισθήματα πού μ.άς 
έπροξένησαν αί πράξεις των, καθώς καί 
ή άμεσος καί πολύτιμος βοήθεια πού μάς 
προσέφερον».

ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ή  Ύποδ]νσις Τουριστικής ’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτ]σης, καθώς καί αί 
λοιπαί Ύπηρεσίαι Τουρισμού ολοκλήρου τής χώρας, έν δψει τής άρχομένης θερι
νής καί τουριστικής περιόδου, ώργάνωσαν διαφόρους εξορμήσεις καί έν συνεργασία 
μετά ύγειονομικών ύπαλλήλων καί λοιπών άρμοδίων οργάνων ένήργησαν πολλάς 
ύγειονομικάς καί τουριστικός έπιθεωρήσεις διαφόρων «ζωνών έμφανίσεως» καί 
πόσης κατηγορίας έξοχικών καί Δημοσίων γενικώς κέντρων.

Εις τήν φωτογραφίαν είκονίζεται στιγμιότυπου άπό τήν ένέργειαν έπιθεωρήσεως 
εις νυκτερινόν κέντρον διασκεδάσεως τής Αττικής.

Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Ε Ν Δ Γ Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

’Εγγράφους εύχαριστίας 

Ιξεφρασαν :
Ή  Σχολική ’Εφορεία καί τό διδακτικόν 

προσωπικόν τοϋ 36ου Δημοτικοϋ Σχο
λείου Θεσ]νίκης πρός τήν Δ]νσιν ’Αστυ
νομίας τής συμπρωτευούσης διά τήν 
πρόθυμον καί άνιδιοτελή παραχώρησιν 
τοϋ Τμήματος Μουσικής τήν 12—13 
Μαρτίου, πρός ψυχαγωγίαν τών μαθητών 
καί γονέων τοϋ Σχολείου.

•
'Ο κ. ’Ιωάννης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

κάτοικος Φλωρίνης, πρός τό Άρχηγεΐον 
Χωρ]κής διά τήν συναρωγήν καί συμπα- 
ράστασιν τών οργάνων Χωρ]κής τής 
πόλεως, κατά τό πρόσφατον πλήγμα 
πού ύπέστη έκ τής πυρκαϊάς, ήτις άπε- 
τέφρωσε τό κατάστημά του.

•
Ή  οικογένεια τοϋ κ. Νικολάου ΣΤΑ- 

ΜΑΤΑΚΟΥ, διά τάς παρεσχθείσας εξυ
πηρετήσεις ύπό τοϋ Δ ]τοϋ καί τών οργάνων 
τοϋ Α.Τ. ΚΥΘΗΡΩΝ κατά τήν διάρκειαν 
τής παραμονής των εις τήν Ελλάδα.

•
Ό  κ. Φώτιος ΓΚΙΖΑΣ, Δικηγόρος, 

κάτοικος Ίωαννίνων (οδός Δαγκλή άρ. 3), 
πρός τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής διά τήν 
προθυμίαν καί εύγένειαν τοϋ Χωρ]κος 
ΕΥΤΣΑΘΙΟΥ ΡΟΥΜΠΑΚΙΑ, τοϋ Στα-

θμοΰ Χωρ]κής Αγίου Κοσμά Ίωαννίνων 
κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του 
εις τάς προσφάτους Κοινοτικάς έκλογάς.

•
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΗΘΟΠΟΙΩΝ πρός τον ’Αρχηγόν Χωρο
φυλακής Άντ]γον κ. Νικόλαον ΚΟΥ- 
ΤΣΙΑΝΑΝ διά τάς ύπό τών άνδρών τοϋ 
Σώματος προσφερομένας πολλαπλάς υπη
ρεσίας, έξέφρασε δέ έν ταύτώ τάς εύχάς 
του έπί τή έορτή τής προστάτιδος τοϋ 
Σώματος Ά γιας Ειρήνης.

•
'Ο κ. JIM  SULLIUER πρός τό 

Αστυνομικόν Τμήμα Δελφών, διά τήν 
παρασχθεΐσαν αύτω συνδρομήν ύπό τοϋ 
Χωρ]κος κ. Παναγιώτου ΣΧΟΙΝΑ τοϋ 
Σταθμοϋ Τουριστικής Αστυνομίας Δελ
φών.

'Ο Διευθυντής τοϋ Δημοσίου Ταμείου 
Αγίου Νικολάου Κρήτης πρός τούς 
Διοικητάς τών Αστυνομικών Τμημάτων 
Άγιου Νικολάου, Νεαπόλεως—Λασιθίου 
καθώς καί τών Σταθμών Χωρ]κής δι
καιοδοσίας των διά τήν πολύτιμον συν
δρομήν τών άνδρών εις τό βαρύ καί 
δύσκολον έργον τής είσπράξεως τών 
δημοσίων έσόδων.

•
Η ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗ Σ 

ΕΛΛΑΔΟΣ πρός τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής 
διά τήν άποστολήν τών έκδιδομένων 
περιοδικών καί έντύπων τοϋ Σώματος 
1) Περιοδικόν «ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ ΧΩ
ΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» καί 2) ΕΠΙΣΗΜ ΟΝ 
ΔΕΛΤΙΟΝ ΧΩΡ]ΚΙ-ΙΣ.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ- 
ΛΙΟΝ τοϋ Ίεροΰ Ναοϋ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩ Ρ
ΓΙΟΥ Περάματος Πειραιώς πρός τό 
Άρχηγεΐον Χωρ]κής διά τήν θετικήν 
συμβολήν καί έπιτυχή συμπαράστασιν 
τών άνδρών τής Χωρ ]κής, κατά τήν 
έόρτιον πανήγυριν τοϋ Ναοϋ εις ήν 
συμμετεΐχεν Τμήμα Μουσικής τοϋ Σώ
ματος.

•

'Η  Α.Ε. ό Πρόεδρος Δημοκρατίας διά 
τάς έπ’ εύκαιρία τών έορτών τοϋ Πάσχα 
ύποβληθείσας πρός αύτόν εύχάς τών 
άνδρών Χωρ]κής παρά τοϋ κ. Αρχηγού 
Χωροφυλακής.

'Ο κ. 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
άπηύθυνεν εύχάς πρός τούς άνδρας τοϋ 
Σώματος έπ’ εύκαιρία τοϋ έορτασμοϋ 
τής προστάτιδος τοϋ Σώματος Ά γιας 
Ειρήνης.

•

Ό  κ. 'Υπουργός Άπασχολήσεως συν- 
εχάρει θερμώς τούς άνδρας τών Σωμάτων 
Ασφαλείας, μέσω τού 'Υπουργού Δημο
σίας Τάξεως, διά τήν άξιέπαινον καί 
λαμπράν συμπεριφοράν των κατά τον 
έορτασμόν τής ’Εργατικής Πρωτομαγιάς.

•
Ή  "Ενωσις Ξενοδοχείων 'Ηρακλείου 

Κρήτης διά τήν προσπάθειαν τών άνδρών 
τής έκεΐ Τουριστικής Αστυνομίας πρός 
τουριστικήν άνάπτυξιν τής πόλεως καί 
τήν συμπαράστασιν των πρός τό εργον της.
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Π Ε Ν Θ Η

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
τ «γμ)ρχης χ ωρ)κής

Τήν 30-4-1975 άπεβίωσε συνεπεία 
θανάσιμου τραυματισμού εις αύτοκινητι- 
στικόν ατύχημα ό Ταγματάρχης Νικόλαος 
ΠΟΥΛΗΣ. Ή  κηδεία του έτελέσθη τήν 
1-5-1975 εις τον 'Ιερόν Ναόν 'Αγίας Π α

ρασκευής καί ή σωρός έναττετέθη εις τό 
Νεκροταφεϊον Τσακοϋ ’Αττικής.

Εις τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν παρέστη 
άντιπροσωπεία ’Αξιωματικών Χωρ]κής, 
συνάδελφοι, οικείοι καί φίλοι τοϋ μετα- 
στάντος ώς καί πλήθος κόσμου. Τάς 
κεκανονισμένας τιμάς άπέδωσε τιμητικόν 
απόσπασμα άνδρών Χωρ]κής μετά τής 
Μουσικής τοϋ Σώματος.

Άποτίων τον ύστατον φόρον τιμής 
άπεχαιρέτησε τον νεκρόν έκ μέρους τοϋ 
Σώματος ό Ταγματάρχης τοϋ Κέντρου 
’Αλλοδαπών Προαστίων Πρωτευούσης 
κ. Γεώργιος Γκότσης, δστις άνεφέρθη, 
σύν τοΐς άλλοις, εις τό ήθος, τήν προσω
πικότητα, τάς ικανότητας, τήν μόρφωσιν 
καί τάς προς τό Σώμα ύπηρεσίας του.

'Ο  μεταστάς έγεννήθη τό 1930 εις 
Βελίκαν Μεσσηνίας. Κατετάγη εις τήν 
Χωροφυλακήν τό 1950. Εΐσήχθη εις τήν 
Σχολήν ’Αξιωματικών τό 1956 καί 
ώνομάσθη ’Αξιωματικός τό 1958. Άνήλ- 
θε κανονικώς τάς βαθμίδας τοϋ κατωτέρου 
’Αξιωματικού καί προήχθη εις Ταγματάρ
χην ένα μήνα προ τοϋ θανάτου του. 
'Υπηρέτησεν εύδοκίμως εις διαφόρους 
τοϋ Σώματος 'Υπηρεσίας καί έτιμήθη μέ 
μετάλλιον καί παράσημα διά τάς προσφερ- 
θείσας προς τό Σώμα καί τήν Πατρίδα 
πολυτίμους ύπηρεσίας του. Διεκρίνετο 
διά τήν εύπροσηγορίαν, τήν σύνεσιν, τήν 
ακεραιότητα τοϋ χαρακτήρος καί τήν 
κατανόησιν ήν προς πάντας έπεδείκνυεν. 
ΤΗτο πρότυπον οικογενειάρχου, διετήρει 
άρίστας έπαγγελματικάς καί κοινωνικάς 
σχέσεις καί ήγαπάτο, ώς έκ τούτου, άπό 
προϊσταμένους, συναδέλφους, ύφισταμένους 
καί φίλους. 'Η  άπλότης καί ή καλοκαγα- 
θία του ήτο εύρέως γνωστή. ”Ας είναι 
ή μνήμη του αίωνία.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΕΧΕΤΕ ΜΑΤΙ

Π ε ρ ί π ο υ  100.  Γ ι α  τήν α κ ρ ί 
βεια,  98.

Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

"Απαντα τά εϊδη μας, παρέχονται μέ εύκολίας πληρω
μής έπι μικρά προκαταβολή, μέ έκπτωσιν 10% έπι 
τών άναγραφομένων τιμών μας και έξόφλησιν τοϋ 
τοϋ ύπολοίπου εις ΙΟμηνιαίας δόσεις.

Σημ. Έπι τών άγοραζομένων τοΐς μετρητοίς έμπο- 
ρευμάτων ή παρεχομένη έκπτωσις άνέρχεται εις 20%.

α φ ω ν  κ ο υ ρ κ ο υ ν τ η  ο .ε .

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

Ώ ς 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.

•  ΑΝΔΡΙΚΑ: Κουστούμια, σακκάκια, πα

νταλόνια, γραβάτες, ύποκάμισα, εσώ

ρουχα.

•  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ: Φορέματα, ταγιέρ, κου

στούμια, πανταλόνια, φοΰόΥες, πλεκτά.

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

In the present article Major John Tripis continues to describe the unwritten laws of the important and serious 
traffic problem. The author states out that ALCOHOL is one of the major factors contributing to motor - vehicle 
accidents. Some people believes that a small drink gives a lift or stimulates the drinker but this belief is an error. 
Alcohol does not stimulate. It depresses the control nervous system and removes inhibitions and social restraints.



THE UNWRITTEN LAWS
The unritten Laws of the road 

cannot be learned from the printed 
statutes and the traffic ordinances. 
They could of course, be learned 
the hard way through many years 
of driving experience at an astound
ing cost of Lives and money. It is 
far less costly and more efficient 
to cover the same ground in learn
ing them through Traffic Safety 
Education Programs which the L? 
Enforcement Agency organize and 
carried out all the year long for 
the unique purpose to help auto
mobile users and pedestrians to 
thoroughly get acquainted with the 
causes of the road accidents and 
eliminate this way the unjustifiable

OF THE ROAD
(Second Part)

The alcohol as a traf
fic accident cause

continuous loss of human life and 
the tremendous waste of property 
and money.

This is the unique purpose of our 
review’s articles which we started 
last month. Our efforts tend to po
pularize some of the most frequent 
and usual causes of the accidents 
which happen everyday on our 
country’s roadways and .which cer
tainly could have been prevented 
if those involved in them have had 
known them ahead of a time.

A cross our country’s road ways 
thousands of people are fraveting 
to visit friends and relatives, to 
see the natural splendours of our 
beautiful land, and to pay homage 
to our historic shrines. Most such 
trips will be filled with joyful asso
ciations and profitable adventures 
for young and old people.

But for a dustressing number of 
these carefree travellers, shock, suf
fering and tragedy lie ahead on the 
highways. Just who they will be, 
of course, no one knows. But those 
responsible for their safety, that 
is to say, the Traffic Police officers, 
can determine with painful accu
racy, the number of lives that ir
responsibility can cost us on an 
average day, week or holiday week
end. And we know that vacation 
trips call for the most skillful kind 
of driving if the pleasure trip is to 
avoid being turned into a ghastly 
nightmare and tragedy.

It can be done! Thousands will

B Y

J O H N  T R IP IS

Gendarmery Major

«The U nw rit ten  Laws of the  road cann o t be learned  
f ro m  the prin ted s ta tu tes  and t ra f f ic  o rd inances —  
T h e y  could, o f course, be learned the hard w a y  th ro 
ugh m any years of d r iv in g  experience  at an astound  
ding cost o f l ives  and m oney  —  It is far less cos tly  
and more e f f ic ie n t  to  cover th is  same ground in lear
ning them  th ro u g h  T ra f t ic  educa tion  programs...».
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do it and thus prove their ability 
to pursue happiness in the vehicle 
without forfeeting the right to do 
so. Then will be those who will not. 
The consequences will be sicken
ing. The scenes will be tragically 
familiar and so unnecessary.

In darkening twilight on a hea
vily travelled road a uniformed traf
fic Patrolman signals with his flash
light to direct traffic around a gro
tesque pile of twisted metal and 
shattered glass. An ambulance at
tendant rises quickly after drawing 
a sheet over the body of a young 
boy. Nearby, too shocked and ter
rified to realize what a moment of 
carelessness and inattention has 
wrought-those who can never forget.

In 85 out of 100 roadway acci
dents, DRIVERS, not machines, are 
at fault. Human error kills nearly 
2000 Hellenes every year. We can
not ignore the blunt that the divine 
commandment «Thou-shalt not kill» 
is being transgressed, however. 
Unintentionally, by many who pro
fess to believe in it.

Guns, knives and bombs are not 
the only death-dealing instruments 
of our modern age, nor are malice, 
anger, or passion essential attitu
des of mind for killing and mur
der.

Kindly, peace-loving people be
come killers behind the wheel when 
they try to save a few seconds. .. 
or when they are preocupied with 
conversation... or when they just 
plain don’t think of the unwritten 
Laws of the road.

Too late, they are sorry be yond 
words. They did not mean to do it, 
but they have killed, and sinned a- 
gainst God, who made the «UNW
RITTEN LAWS OF THE RO
AD» and.

In this Issue we shall, try to give 
you some hints on «DRINKING 
AND DRIVING» and we shall 
present to you some facts which 
can explode some of the myths and 
misconceptions about ALCOHOL.

The drinking and driving problem 
is one of the major factors contri
buting to motor-vehicle accidents. 
This fact is born out by scientific 
studies of fatal accidents.

But let’s firstly see who is the 
drinking driver. The drinking dri
ver is too often misleading referred 
to as a «drunken driver». The term 
is misleading because a driver does

not have to be obviously drunk to 
be under the influence of alcohol. 
There are drinkers who have ma
stered the technique of being able 
to walk straight, talk intelligently 
and correctly, and give every ap
pearance of sobriety while they are 
in an intoxicated condition. These 
people are not called «drunken dri
vers» because they do not exhibit 
the stereotyped behaviour of the 
drunk. The staggering gait, the stur- 
red and unintelligible speech etc.

Nevertheless, these are the peo
ple who cause most of the trouble.

«The social drinker, not the 
drunk, is the biggest problem on the 
highways and roadways. And, we 
must remember that this kind of 
drinker. The social drinker — vast
ly outnumber the actual drunk-dri
vers — who, certainly are unable 
to get on the wheel when they have 
reached such a condition of inso
briety.

Although the social drinker 
shows little or one sign of being un
der the influence, his driving abi
lity is definetely impaired because 
everyone loses some clearness of 
mind and self-control and self-dis
cipline when small amounts of al
cohol are taken.

Most people have the misguided 
idea that a few drinks will not affect 
their driving ability. This is a hea
vy mistake. Drinkers themselves 
are never the best ones to judge 
their own ability after a few drinks.

The scientific fact is that the cri
tical judgement of a driver and his 
ability to react quickly and proper
ly in emergencies are seriously im
paired after only a few drinks.

When one need to react in emer
gencies, a clear mind and good ref
lexes are necessary.

Alcohol clouds the mind and 
slows reaction time, sharply in
creases the probability of an acci
dent.

Some people have the mistaken 
motion that a small drink gives a 
lift or stimulates the drinker, thus 
making him a better driver. Alco
hol does not stimulates, it depres
ses. It depresses the central ner
vous system and removes inhibitions 
and social restraints. This is the 
so-called lift which gives the impres
sion of stimulation. But this is 
sometimes most fatal.

Contrary to popular belief coffee

or other stimulants will not over
come the effects of alcohol only 
time and body processes will ac
complish this end.

A full stomach tends to slow the 
rate at which alcohol is absorbed 
into the blood stream, but it does 
not keep the alcohol from reaching 
the brain, it only delays it.
When alcohol enters the stomach 
in the form of a beverage, it is abso
rbed through the walls of the sto
mach and the small intestines into 
the blood - system. The blood car
ries the alcohol to all parts of the 
body which contain water, inclu
ding the brain - In the brain, alcohol 
first depresses the area of higher 
functions, which includes judg
ment, social restraint etc. Next, 
it attacks the simple motor func
tions, reactions time and vision - 
Balance coordination and sensory 
perception are the next faculties 
to be impaired. Concentrated drin
king will eventually lead to stupour, 
coma and even, if continued stea
dily death.

There are several factors which 
affect the absorption of alcohol 
into the blood system stream, 
amount of food in the stomach 
type of food, type of alcoholic 
beverage, body weight, drinking 
habits etc.

None of these factors will keep 
the alcohol from reaching the brain 
although, they may slow down 
or speed up absorption time.

The most important factors 
contributing to alcoholic influnence 
are the amount of alcohol absorbed 
into the blood and the amount 
of time allowed for the elimination 
of this alcohol. The human body 
works to change alcohol into food 
and/or to pass out of the body, 
but it can do so only at a relatively 
slow rate. It is easy, therefore, 
for a person to accumulate a 
quantity of alcohol and require 
several hours to eliminate all of it.

During the initial absorption 
period the individual may notice 
the impairing effects of the alcohol, 
while during the period of eli
mination he can be easily convinced 
that no longer feels the effects and 
is perfectly sober. This is a delusion 
The individual is falsely comparing 
his peak feelings of impairement 
with the declining impairement 
that he feels as his body eliminates
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the alcohol from his blood. He is 
not sober. He is only making a 
dangerously false comparison which 
usually leads not only to fatal dis- 
appointement but actually to fa
tality itself.

The liver is the organ of the 
body which breaks down the al
cohol into usable food. Alcohol 
is also eliminated through the lungs 
and the kidneys. This combined 
process takes about three hours 
for each small part of alcohol. In 
terms of the usual intoxicating 
beverages, it takes about one hour 
to eliminate each bottle of beer of 
each glass of whiskey, or brandy.

Here arises a reasonable ques- 
stion, which will put every indivi
dual - every driver.

«How many drinks should one 
take ?»

To be safe and sure, the answer 
to the above question is certainly - 
NONE- if you are soon to sit 
on the wheei - This does not mean 
that one cannot have a drink with 
his dinner and an hour later get 
behind the whell of his car. In that 
one hour most of the alcohol will 
have been eliminated through the 
process we have mentioned here 
above.

The more alcohol there is in the 
blood, the longer one must wait 
until one can drive safely.

Some people seem to be able 
to hold their liquor better than 
others, and this excuse is often 
used by those who do not want 
to believe that a few drinks can 
seriously impair driving ability. 
Because of body weight, fatique, 
emotional condition or a number 
of other reasons, one individual 
may show fewer visible signs of 
effect than another.

However, this does not mean 
that he is less impaired so far as 
driving a motor vehicle is con
cerned. Both may be equally impair
ed.

But what one can do about it - 
our answer is, nothing. Hardly, 
it is no fantasy that drinking impairs 
driving ability. Scientific investi
gations have proved this fact. 
One study healt primiatrily with 
small amounts of alchol, and it 
was shown that accuracy of ste
ering was impaired, too - Subjects 
in this study exhibited slower de
cision making time and increased 
errors - even though they had

taken only a few drinks.
Other experiments and studies 

have proved that he hazard of an 
accident increases with an increase 
in blood alcohol concentration. 
This means that a normal driver’s 
chances of having an accident are 
increased with each additional 
drink taken within a given time pe
riod. For instance, a person who 
has a blood alcohol concentration 
of 0,15 per cent or above (approxi
mately 5 -8  drinks) his hazards of 
accident is about ten - in simple 
terms, it means that his chance 
of accident is ten times greater 
than with little or no alcohol in 
his blood under identical driving 
conditions.

The hazard of accident is nearly 
three times greater at a blood al
cohol level of 0,10 per cent (3 -6  
drinks). With a level of 0Ό5 per 
cent (2 - 3 drinks), the hazard of 
accident is nearly twice as great 
as when sober.

A good driver is able to judge spe
eds and distances, follow traffic 
patterns, make judgements as 
Traffic flow hanges and quickly 
react to unexpected hazards and 
emergencies. After taking a few 
drinks a good driver is no longer 
able to do these things well -He 
becomes a bad driver, a hazard 
to himself and to others on the 
highway and roads.

«The good driver never mixes 
drinking with driving.»

The impairement of the mental 
and physical capabilities of the 
driver is not confined to the alco
holic beverages. Though alcohol is 
the well known and justly publicized 
culprit other substances commonly 
embraced in the broad term 
«DRUGS» are also quite capable 
of causing a drunken or intoxicated 
condition and are today presenting 
an ever-increasing problem to traf
fic enforcement.

The same drugs that bring mer
ciful relief from pain and tension 
can also bring serious driver im
pairement and of course finally 
disaster. The public should be 
aware of it and always reminded 
of this deadly driving hazard.

To the average fellow the term 
«drug» carries some connotation 
of a potent, illicit substance with 
which some persons are improper
ly associated.

Yet, the prowing danger in traf

fic is concerned with a host o.f 
substances in pharmaceutical trade 
and widely used in proper medical 
care.

Of these, one may mention the 
true narcotics; i.e. the barbitura
tes, the tranquilizers, the antihs- 
tamines and the amphitamines.

In considering drugs, one must 
remember that only a very small 
amount is required to cause a 
pronounced effect, whereas as some 
several grams of alcohol are needed 
to yield a comparable intoxication. 
This in large measure defines the 
problem of detecting the drug in 
a specimen of blood or urine from 
a living subject— Drugs cannot 
be detected in the breath — Ge
nerally, this small drug quantity 
is only slowly destroyed or meta
bolized in the human body, so 
that rather extended effects are 
realized from dosages of one gram 
or less.

A very important, yet treacher
ous, fact can overtake and even 
cause death in the unsuspecting 
who consume alcoholic beverages 
when they are taking sedative drugs. 
The drug-alcohol combination in 
many instances produces a mutual 
aid effect whereby each enhances 
the effect of the other, so that 
the dangers increase tremendously.

Unfortunately the citing of the 
golden vales and of the so many 
unwitten laws of the road is to 
possible in such an eliminated space 
and time, so we shall try to mention 
some more of them in the issues 
that rull follow hoping that this 
will be a positive contribution in 
preventing — eliminating and solv
ing the problems created by the 
ever-increasing rolling of the wheels 
on our streets, roads and highways.

We must not wait to gain ex
perience on these subjects from 
errors, we must force ourselves 
to get acquainted ahead of a time 
with the causes of the road acci
dents by mastering and, of course, 
always respecting the «UNWRIT
TEN LAWS OF THE ROAD» 
since, «Driving, must be under
stood to involve also moral and 
spiritual responsibilities and Dri
ver should always remember the 
Golden Rule of respecting not 
only himself, but primarily the 
other fellow-men with whom he 
shares the roadway.
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Κ α ν έ ν α  ά λ λ ο  α υ τ ο κ ί ν η τ ο  
δ έ ν  ο υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ε ι  

τ ό σ α  π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α  
ο έ  τ ό ο ο  λ ί γ ο  χ ώ ρ ό

W τελευ τα ίο  καιρό, όλος ό κόσμος προσπαθεί νά λανσάρη μικρά 
)ντέλα. Μά όλα ε ίνα ι μερικούς πόντους πιό μεγάλα άπό τό Μίνι, ή 
ό δαπανηρά, ή λ ιγώ τερ ο  ευέλ ικτα , ή . . .
I προσωπικότης τοϋ Μ ίν ι ε ίνα ι  μοναδική.
ϊ> Μίνι έχει τόν κ ινητήρα τοποθετημένο  έγκάρσ ια  κ ι ’ έτσι άφήνει όλο 
b χώρο στούς έπιβάτες.
b Μ ίν ι έχει κάτω  άπό τό πεντάλ τοϋ γκαζιοϋ 850, 1.000 ή 1.275 κ. έ. 
ίινοντας τήν όδήγησι άπό ευχάριστη μέχρι φανταστική . 
b Μ ίνι ε ίνα ι πραγματικό  φα ινόμενο σταδερότητος καί εύσταδείας.
> Μίνι έχει δοκ ιμαστή  χρόνια τώρα σ’ όλους τούς δρόμους καί σ ’ ό- 
)υς τούς τόπους καί κυκλοφ ορεί σήμερα σέ 5.000.000 . . .  γνήσ ια  άντ ί-  
jna. Γιατί λοιπόν νά κά νετε  τή ζωή σας δύσκολη μέ τις άπομιμήσεις ;
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