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Ε Ξ Ω Φ Υ Α Λ Ο Ν

Στόν ίερό χώρο 
τής άρχαίας ’Ολυμ
πίας όπως καί σέ δλα 
σχεδόν τά μέρη τής 
Ελλάδος, οί άνδρες 
τ ή ς  Τουριστικής 
’Αστυνομίας Χωρο
φυλακής προσφέ
ρουν τις πολύτιμες 
υπηρεσίες τους.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

'Ο Τουρισμός δέν ε ί ν α ι  κάτι ά
γνωστο στην χώρα αύτή,  

κα ί  ή "ΕΓΙ.ΧΩΡ." Ασχολε ίτα ι  πρώ
τη φορώ μέ τό θέμα."Οσο δμωςκαί 
αν ε ί ν α ι  γνωστό τό φαινόμενο σέ 
δλους μας πάντα κάτ ι  κ α ινο ύρ γ ιο  
Ανακαλύπτει κ α ν ε ί ς  νά γράψη η 
νά ε ίπ η .

* Ot ξένο ι  επ ισκέπτες  της πα- 
τρ ίδ ο ς  μας τά τ ε λ ε υ τ α ία  χρό

ν ια  πολλαπλασιώέοντα ι  Υεωιιετοιώ 
κ ά . 'Η ’ Ελλάδα.ή γώρα__τών θρύλων, 
των παραδόσεων κα ί  της ιστορίας^  
μέ τό υπέροχο κλίμα^τά Αναρίθ
μητα ισ το ρ ικά  μνημεία κα ί  τόν  
δημιουργικό λαό έ γ ι ν ε  Αληθινός  
μαγνήτης γ ιά  τούς ξ έ νο υς .

πουOt Ανθρωποι δμως α υ τ ο ί  
κατακλύζουν τήν χώρα μας^ μέ 

διαρκώς αυξανόμενο ρυθμός ε ί ν α ι  
φορε ίς  νέων ήθών,έθ ίμων,  συνή
θε ιων  ζωής κα ί  π ο λ ι τ ισ τ ικ ώ ν

ϊ
αδ6σεωνΤ*0 συγχρωτισμός  
λληλογνωριμ ία  εχε ι  σάν Αποτέ-
____  . . . ----- , Χλ

πα- 
κα ί  η

μ*.,ν /ν ι j /v u y ν ου μ μι w ςχ w u. ν u- jiw u ο —
λεσμα τήν μεταβ ίβασ ι  δλων αυτών 
των πραγμάτων^ πού συνήθως ε π ι 
δρούν θ ε τ ι κ ά , ε ν ί ο τ ε  δμως κ α ί  Αρ 
ν η τ ικ ά .

* *Από έμάς έξαρτατα ι  νά κρα- 
τήσωμε_στήν χώρα μας δλα τά 

σ τ ο ιχ ε ία  έκ ε ινα  που Αφομοιούμε-* 
να θά συντελέσουν  στήν πρόοδο 
κα ί  νά Απορρίψουμε ότ ιδήποτε  
μπορεί νά μας βλάψη κ α ί  σαν ά
τομά μεμονωμένα Αλλά κα ί  σάνν'Ε
θνος .

" Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "
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Ο τουρ ισμός είς την εποχήν μας 
αποτελε ί έντονον κοινωνικόν φαινό- 
μενον επ ί διεθνούς κλίμακας. Αί επ ι
π τώ σε ις  α ί δπο ϊα ι δημ ιονργοϋντα ι 
εις τον καθ' όλου κοινωνικόν βίον των 
λαών, έκ τής αλματώδους άναπτύ- 
ξεως τής τουρ ισ τ ικής κ ινήσεως κα ί 
τής διευρύνσεως των τουρ ιστικώ ν  
δραστηρ ιοτήτω ν, είνα ι έκτεταμένα ι 
κα ί σοβαραί.

'Η  τάσ ις  τών σημερινών άνθρώ- 
πων διά την συμμετοχήν των είς τό 
τουρ ιστικόν πλ.ήθος, υποκινούμενη  
υπο διαφόρων ψυχολωγικοον π αρα 
γόντων, οι όπο ιο ι επηρεάζοντα ι κα ί 
εντεινονται έκ τών έπ ικρατουσών  
συνθηκών, α ί δπ ο ϊα ι αναπτύσσοντα ι 
κα ί κυριαρχούν, εντός τής δα ιδαλώ - 
δους κοινωνικής δομής, τής εποχής 
τής τεχνολογ ίας κα ί τού ο ικονομ ι
κού όργασμοϋ, θά επ ιτε ίνετα ι δ ιαρ 
κώς, έφ5 όσον α ί συνθήκαι τής διε
θνούς τάξεω ς κα ί ασφαλείας θά 
δ ιατηρούντα ι ευνοϊκο ί κα ί ή ο ικονο
μ ικ ή  πρόοδος τών λαα>ν θά άκο- 
λουθή άνοδικήν πορείαν.

' Υπό τάς άνωτέρω προϋποθέσεις, 
ο ί αρμόδιο ι φορείς διά τήν άνάπτυ- 
ξιν τού τουρισμού, επ ί διεθνούς αλλά 
κα ί εθνικού επ ιπέδου, παραλλήλως 
προς τήν μελέτην τών οίκονομικιον

επ ιπτώ σεω ν έκ τής έντάσεως τού  
τουρισμού, πρέπει νά μελετήσουν  
τό φαινόμενον τούτο είς δλην αυτού 
την εκτασ ιν , προς δ ιαπ ίσ τω σ ιν  κα ί 
άνάλυσιν τών επ ιπτώ σεω ν κα ί έπ ι- 
δράσεων τούτου, έπ ί τοον επ ί μ έ 
ρους τομέων τού κοινω νικού βίου.

Τούτο έπ ιβάλλετα ι έπ ί τή  βάσει 
τής αρχής ότ ι ή άνάπτυξις τού του 
ρ ισμού  δεν πρέπει νά άποτελή αυτο 
σκοπόν, άλλά μέσον έξυπηρετήσεως, 
οίκονομικοκοινωνικέόν κα ί λ οιπιόν 
σκοπών.

βασικόν παράγοντα  ευημερίας τού  
λαού διά μ ία ν  χώραν. 'Η  ευημερία  
πρέπει νά έπ ιτελή  τον τελικόν σκο 
πόν τής άναπτύξεως, ή όποια  πρέ
π ε ι νά κατατε ίνη  είς τήν αντ ικ ε ιμ εν ι
κήν κα ί υποκειμενικήν δυνατότητα  
καλύψεως τού  συνόλου τών αναγκών 
τής ανθρώπινης προσω π ικότητος, 
ή το ι υλικών, ηθικών, πνευματικώ ν  
κα ι κοινωνικών. ’Ά νευ τής κο ινω 
νικής άναπτύξεως, ή συντελουμένη  
πρόοδος είς τούς λοιπούς τομείς , δεν

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Έν δψει τών άνωτέρω θά έπ ι- 
χειρήσωμεν νά άναλώσωμεν, έν συντο 
μ ία , τας επ ιπ τώ σε ις  έκ τής τουρ ισ τ ι
κής άναπτνξεω ς, έπ ί ώρισμένων το 
μέων πέραν τού ο ικονομ ικού το ιον- 
του, ο ί όπ ο ιο ι ε ίνα ι έξ ίσου σοβαροί 
δ ιότ ι α ί έπερχόμεναι δ ιαφοροπο ιή
σεις έκ τής έπ ιδράσεως τού τουρ ι
σμού, είς τούς τομ ε ίς  αυτούς είνα ι 
μεγάλα ι κα ί έπηρεάζουν βαθύτατα  
τοσον τήν κο ινω νικοπολ ιτικήν δο
μήν ενός λαού, όσον κα ί τήν έξελι- 
κτικήν πορείαν αυτού.

δύνατα ι νά έκπληρώ ση τούς σκοπούς 
τής έπ ιδιωκομένης ευημερίας.

Διά τον λόγον τούτον σοβαρά  
μέτρα  λαμβάνοντα ι υπό τών Κ ρα 
τών διά τήν κοινωνικήν μέριμναν, 
άναφερομένην είς τήν παροχήν κο ι
νωνικών υπηρεσιών, ατομ ικής, άλλ.ά 
κα ί ομαδ ικής χρήσεως, ώς κα ί είς τήν 
έξασφάλ ισ ιν ευκαιριών έξευρέσεως 
εργασίας, δ ικα ίας κατανομής τον 
έθνικού ε ισοδήματος κα ί τής δυνα
τότητας συμμετοχής ολοκλήρου τού  
πληθυσμού είς τήν άπόλαυσιν τών

ΚΟΙΝΛΝΙΚΑΙ ΕΠΙΠΤΛΣΕΙΣ
Η κοινωνική άνάπτυξις άποτελε ί
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αγαθών τά  οποία ό σημερινός π ο λ ι
τ ισμός προσφέρει.

Εις την σημερινήν διεθνή κοινω 
νίαν παρατηρούντα ι πολλά περίεργα  
πράγματα . Παρά τό γεγονός δτ ι ή 
κοινωνία μας χαρακτηρ ίζετα ι ώς 
πληθοπαραγω γική κα ι κοινωνία τής 
αφθονίας, έν τοντο ις υπάρχουν 
άτομα τά όποια  στερούνται ακόμη  
κα ι των βασικώ ν μέσων διαβιώσεως. 
Τούτο οφείλεται άκριβώς εις την 
έλλειψιν ή ατελή λειτουργίαν των 
κοινωνικών μέτρων.

'Η  έξαφάνισις ή βελτίω σ ις τών 
άνωτέρω αδυναμιών έπ ιδκοκετα ι 
δ ι οίκονομικοκοινωνικών μέτρων 
προσηρμοσμένων προς την κοινω 
νικήν δομήν έκάστης Χώρας.

Τό φαινόμενον τού  Τουρισμού ώς 
κοινωνικοοικονομ ικόν φαινόμενον, 
συμβάλλει εις τήν έξυπηρέτηαιν τών 
κοινωνικών σκοπών τού Κράτους, 
διά τών κάτωθι έπενεργειών:

Καταπολεμεί τήν ανεργίαν

Η  Τουρισμός ε ίνα ι φαινόμενον 
τό όποιον πέραν τών άλλων επ ιδρά
σεων, προκαλε ϊ τήν έμφάνισ ιν νέων 
επαγγελμάτω ν ώς κα ί τήν άνάπτυξιν 
τών ήδη υφ ισταμένων. Εις άμφο- 
τέρας δμως τάς π ερ ιπτώ σεις ώς 
συνέπεια έρχεται ή δημ ιουργ ία  νέων 
ευκαιριών άπασχολήσεω ς τού εργα
τ ικού  δυναμ ικού τής Χώρας, με 
σοβαρόν έπ ίδρασ ιν επ ί τής με ιώ - 
σεως τής ανεργίας. Κ α ί επειδή ό 
Τουρισμός ε ίνα ι νέα ανθρώπινη α 
νάγκη ευρ ίσκεται άκριβώς εις τό 
στάδιον τής άναπτύξεως κα ί δ ιαφο- 
ροποιήσεως με αντ ίστο ιχον άνά- 
πτυξ ιν  τών έξυπηρετονντων αυτόν 
επαγγελμάτω ν. Τά υπάρχοντα  
σήμερον πολυπληθή μέσα  διαμονής, 
πόσης κατηγορ ίας κα ί μεγέθους 
τά Τουριστικά Γραφεία, α ί ’Ε πι
χειρήσεις μεταφορών, τά κα τα 
σ τήματα  Τουριατικδον ενθυμίων κα ί 
ειδών λα ϊκής Τέχνης, άπασχολιοϋν 
ένα πλήθος ατόμων χάρις εις τήν 
τουρ ιστικήν άνάπτυξιν.

Αί δ ιαγραφόμεναι δ ιά  τό μέλλον 
προοπ τ ικο ί προοιωνίζουν τερα- 
στίαν άνάπτυξιν, τόσον τών μέσων 
διαμονής, δσον καί τών λοιπών μ έ 
σων έξυπηρετήσεως τού Τουρισμού, 
με σοβαρόν παράλληλον αϋξησ ιν  
τών ευκαιριών άπασχολήσεως. Κ α 
τά τάς προβλέιρεις ταύτας, ο ι μο - 
νίμως άπασχολουμένοι εις τον Του
ρ ισμόν άπό 35 χιλ. τό 1971 θά
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άνέλθουν είς 280 χ ιλ ιάδας τό 1987. 
Π αραλλήλως 6 αριθμός τών έπο- 
χιακώ ς άπασχολουμένων θά άνέλ- 
θη εις 150—200 χιλ ιάδας.

Ή  το ιαύτη  αϋξησ ις των απασχο 
λούμενων εις τουρ ισ τ ικάς εργασίας  
έχει επ ίσης ευμενείς επ ιπτώ σεις  
έπ'ι τοϋ κοινω νικού προβλήματος, 
τής μεταναστεύσεω ς, τοϋ  Ε λλην ικού  
εργατ ικού  δυναμ ικού προς τό εξω 
τερικόν, ώς κα ί την παλ ινόστησ ιν  
των ήδη εργαζομένων εις ξένας Χώ
ρας.

Μ εταβιβάζει οικονομικούς πό
ρους προς τούς πενεστέρους

Ή  άνάπτυξις τοϋ  τουρ ισμού  συν- 
τελε ϊτα ι κα τα  κύριον λόγον εις την 
περιφέρειαν μακράν των πολυπλη 
θών κα ί θορυβωδών αστικώ ν κα ί 
β ιομηχανικώ ν κέντρων. Ή  το ιαύτη  
τάσ ις  τοϋ τουρ ισμού, νά π ροτ ιμ ά  
περιοχάς άπομεμακρυσμένας, α ί ό- 
π ο ία ι κατά  βάσ ιν  στερούντα ι ετέρων 
πόρων ο ικονομ ικής άναπτύξεω ς, κρ ί- 
νοντα ι δμως ε ιδυλλ ιακο ί δ ιά  την 
τουρ ισ τ ικήν  β ιομηχανίαν, έχει ώς 
αποτέλεσμα  την ά ξ ιοπ ο ίησ ιν  κα ί 
οικονομ ικήν έν ίσχνσ ιν  τών περιοχών 
αυτών κα ί την άνοδον τοϋ β ιο τ ικού  
επ ίπεδου τών κατο ίκω ν των, ο ί ό
π ο ιο ι αντί τής μεταναστεύσεω ς κα ί 
τής στροφής των προς άσ τ ικ οπ ο ί- 
ησ ιν , παραμένουν είς τον τόπον των 
κα ί επ ιδ ίδοντα ι είς τουρ ισ τ ικ ός  εργα 
σ ίας. Π αραλλήλως τό κράτος προς 
αντ ιμ ετω π ισ ιν  τών δημιουργουμένων 
τουρ ιστικώ ν άναγκών, δ ιαθέτει τά  
αντ ίσ το ιχ α  ο ικονομ ικά  μ έσα  προς 
εκτ . εσιν τουρ ισ τ ικώ ν έργων. Κ α τ ’ 
αυτόν τον τρόπον μέσω  τοϋ  τουρ ι
σμού μ εταβ ιβάζοντα ι ο ικονομ ικο ί 
πόροι προς τάς πενεστέρας π ερ ιο - 
χάς τής χώρας κα ί έν ισχύοντα ι οί 
κάτο ικο ι αυτών. Πέραν δμως τού 
του, δ ια τοϋ  μ ηχαν ισμ ού  τών του 
ρ ιστ ικώ ν επενδύσεων κα ί δ ιά τής 
διοχετευσεως προς τάς περιοχάς  
αυτας οικονομ ικών πόρων προερ
χόμενων εξ ο ίκονομ ικώ ς εύπορούν- 
των κατο ίκω ν, επ ιτυγχάνετα ι δ ι
κα ιότερα ανακατανομή τοϋ  εθνικού 
πλ,ούτου κα ί μ ετρ ιά ζετα ι ή ο ικ ο 
νομ ική  ανισότης μ ετα ξύ  περιοχών 
κα ί ατόμων.

Δυναται επ ίσης νά παρατηρηθή  
δτι ή τουρ ισ τ ική  δαπάνη κατανέ- 
μ ετα ι κα τά  ιδεώδη τρόπον, δ ιότι ό 
τυορ ίσ τας προς ίκανοπο ίησ ιν  τών

ατομ ικώ ν του άναγκών, δεν κα τα 
βάλλει μόνον τό άντ ίτ ιμ ον τών μ έ 
σων διαμονής, αλλά κα ί τό τοιοϋτον  
τών προσφερομένων υπηρεσιώ ν υπό  
έτερων ατόμων κα ί επ ιχειρήσεω ν, 
διά τήν αγοράν διαφόρων π ρο ϊ
όντων, διά τήν ψυχαγω γίαν αυτού, 
διά τήν μ ετακ ίνησ ίν  του, δ ιά τήν 
επ ισκεψ ιν διαφόρων αρχα ιολογικώ ν  
χώρων κα ί Μ ουσείων κ .λ .π . 'Υ π  
αυτήν τήν έννοιαν, ό τουρ ισμός  
δημ ιουργε ί εύρείας προϋποθέσεις ευ
ημερ ίας τοϋ συνόλου τοϋ πληθυ
σμού μ ια ς  περιοχής.

Προκαλεϊ τουρ ιστικά  έργα εξυ
πηρετούντο άνάγκας τοϋ κοινού

Υπό τοϋ Κ ράτους χρηματοδο 
τ ε ίτα ι ή έκτέλεσις διαφόρων έργων 
διά καθαρώς τουρ ισ τικούς σκοπούς, 
τα οπο ία  όμως λόγω  τής (ρύσεως 
αυτών απευθύνονται προς τό εύρύ- 
τερον εσω τερικόν κοινόν. Τοιαϋτα  
έργα είνα ι, ή όργάνωσις τ ου ρ ισ τ ι
κών πλάζ, ή κατασκευή μεγάλων  
πάρκων προς βελτίω σ ιν  τής του 
ρ ισ τ ικ ή ς  έμφανίσεως μ ια ς  περιοχής, 
ώς κα ί ή έκτέλεσις ετέρων έργων 
ψυχαγω γίας κα ί αναψυχής. Τά ανω
τέρω μέσα  χρησ ιμοπο ιούντα ι υπό 
τοϋ κοινού, ε ίτε  δωρεάν, ε ίτε αντί 
καταβολής χαμηλού  σχετικώ ς τ ιμ ή 
ματος προς κάλυψιν τών ψυχαγω 
γ ικώ ν των άναγκέον, άλ.λά ακόμη  
κα ι αναγκών ψυχικής υγιεινής. 'Η  
εκτελεσις τοιούτω ν έργων ε ίνα ι απ α 

ρα ίτητος δια τον λόγον δ τ ι τό μ ε 
γάλο κοινόν, ιδ ίως τών κατωτέρων 
ε ισοδημάτω ν, δεν έχει τήν δυνατό
τη τα  νά ικανοπο ίηση  τάς άνωτέρω  
ψ υχαγω γ ικός του άνάγκας έκτος 
τοϋ τόπου διαμονής του, διά πρα - 
γματοπο ιήσεω ς τουρ ιστικώ ν τα ξ ι-  
δίων.

Προάγει τό βιοτικόν επίπεδον

Ως δ ιεπ ισ τω σαμεν είς προηγου- 
μενην παράγραφον α ί τουρ ισ τ ικ ο ί 
έν γένει δραστηρ ιότητες έχουν λίαν 
ευμενείς επ ιπ τώ σε ις  έπ ί τής ο ικο 
νομ ίας τής Χώρας κα ί μ ά λ ισ τα  
προκαλοϋν τήν μ εταβ ίβασ ιν  ο ικο 
νομ ικών πόρων είς περιοχάς καί 
ατομα  στερούμενα ετέρων πόρων 
οικονομ ικής άναπτύξεως. 'Η  μέσω  
τοϋ Τουρισμού ε ισαγω γή  συναλλά
γματος  συντελ.εϊ είς τήν αϋξησ ιν  
τοϋ  εθνικού ε ισοδήματος ώς επ ίσης  
κα ί είς τήν το ιαύτην τοϋ  κατά  κε
φαλήν το ιούτου, μέ συνέπειαν τήν 
βελτίω σ ιν  τοϋ  β ιο τ ικ ού  έπ ιπέδου  
τοϋ  λ.αοϋ. Χ αρακτηρ ιστικόν έν προ- 
κειμενω  ε ίνα ι τό γενόμενον απο
δεκτόν δτ ι τρε ις  μ έσο ι τουρ ϊσ τα ι 
κατά  τήν διάρκειαν τών διακοπών 
των πορίζουν ήμερησ ίω ς τά  έσοδα 
διά τήν συντήρησιν μ ια ς  μέσης  
οικογένειας.

Οί άξεπέραστες όμορφιές τής 'Ελλάδος πού γ ι’ αυτές τόση λαχτάρα δείχνουν 
οί ξένοι δέν τούς άφήνουν ασυγκίνητους νά δοκιμάσουν καί τόν «έλληνικό τρόπο 
ζωής» πού είναι γ ι’ αύτούς μιά καινούργια όμορφη έμπειρία.

388



Σ υμβάλλει εις τήν λή ψ ιν  μέ
τρων κοινωνικής προνοίας.

/Ιιά τής εν γένει δραστηριότητος  
τον Τουρισμού, ώς προανεφέρθη, 
επέρχεται αϋξησ ις καί των εσόδων 
τον Κράτους. Ή  τοιαύτη  όμως 
βελτίω σις των δημοσιονομ ικών εσό
δων, παρέχει τήν ευχέρειαν εις τό 
Κράτος νά έφαρμόση εύρύτερον πρό
γραμμα κοινωνικής π ολ ιτ ικής  ώς 
ε ίνα ι ή άντ ιμετώ π ισ ις  τού στεγα 
στ ικού  προβλήματος, ή δημ ιουρ
γ ία  εναγών ιδρυμάτων διά τήν περί-

Τό πολ ιτ ιστικόν επίπεδον ενός 
λαού, κρίνεται κυρίως επί τή  βάσει 
στοιχείων άναγομένων εις τήν ηθ ι
κήν καί άνθρωπιστικήν διάπλ.ασιν 
κα ί άνάπτυξιν αυτού.

Ό  άνθρωπος έκτ ιμ ά τα ι άπό τον 
βαθμόν τού εξανθρωπισμού του καί 
άπό τήν άποκτηθεϊσαν ικανότητα  
νά κατανοή τά προβλήματα τής 
ζωής του, νά συνειδητοποιή τάς 
δυνατότητας αυτού κα ί νά μεθοδεύη 
τήν δράσιν του κατά τοιούτον τρόπον 
ώστε νά προσφέρη τόσον εις τον εαυ
τόν του, όσον καί εις τον υπόλοιπον 
κόσμον κα ί τήν ιστορίαν αυθεντικόν 
περιεχόμενον, νόημα καί κατεύθυνσι.

’Επειδή ή π ολ ιτ ισ τ ική  άνάπτυξις 
είνα ι αυνυφασμένη μέ τήν προα
γωγήν τής παιδείας, τήν καλλιέρ-

θαλψιν ασθενών κα ί άναξιοπαθούν- 
των εν γένει ατόμων κ.λ.π . Διά 
τού τρόπου τούτου τό Κράτος άντα
ποκρίνετα ι εύχερέστερον εις τά κα- 
θήκοντά του ώς Κράτους κοινωνικής 
προνοίας.

Κατά συμπέρασμα δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν ότι έφ’ όσον τό κοινωνικόν 
πρόβλημα είνα ι κυρίως πρόβλημα  
οικονομικόν, υπό τήν έννοιαν ύπάρ- 
ξεως στενότητος αγαθών κα ί άνί- 
αον κατανομής αύτίον, ό Τουρισμός 
συμβάλλει επ ί τής έπιλώαεως τού 
των διά τής βελτιώσεως τών συν
θηκοον τοον άντιστοίχοον τομέων.

γειαν τής επ ιστήμης κα ί τής τέχνης 
κα ί τήν άνάπτυξιν τής φ ιλοσοφίας 
κα ί τής πολ ιτ ικής , επ ιβάλλετα ι ό
πως εις τούς τομείς τούτους δ ίδετα ι 
άνθρωπιστικός προσανατολ ισμός καί 
περιεχόμενον. Π άσα δραστηρ ιότης  
εις ο ίονδήποτε τομέα, πρέπει ώς 
έπίκεντρον νά έχη τον άνθρωπον καί 
νά άποσκοπή όχι μόνον εις τήν 
ευημερίαν αυτού, άλλά κα ί εις τήν 
πνευματικήν κα ί -ψυχικήν άνάτασ ιν  
κα ί προς τον ηθικόν προσανατο 
λισμόν του.

Τούτέστιν ή πα ιδεία , πρέπει νά 
έχη ώς σκοπόν κα ί στόχον τήν καλ
λιέργειαν τού ήθους τού χαρακτήρος, 
τής κοινωνικότητος κα ί τής δυνατό- 
τητος παραγω γικής δράσεως καί

άνθρωπιστικής έκφράσεως τού άτό- 
μου.

'Η  επ ιστήμη , πρέπει νά άπ οσκο 
πή  εις τήν άνακάίΙνψιν τής π ρα γμ α 
τ ικής ύποστάσεω ς τού άντ ικε ιμ εν ι- 
κον κόσμου κα ί νά παρέχη τήν βάσιν  
τής διαπλάσεως αυτού κατά  τρόπον 
ανθρωπιστικόν.

Διά τής άναπτύξεως τής τέχνης, 
πρέπει νά άποσκοπήτα ι ή άποκά- 
λυψις τού υποκειμενικού κόσμου  
κα ί δ προσανατολ ισμός τού άνθρώ- 
που προς δημ ιουργ ίαν αυθεντικών 
προτύπων τέχνης.

Διά τής φ ιλοσοφίας, πρέπει νά 
παρέχετα ι ή βάσις τής αύτοσυνει- 
δήσεως, τής κατανοήσεως τού κό
σμου κα ί τής άπελ.ευθερώσεως αυ
τού άπό πόσης δουλείας κ.λ.π .

Ή  τοιαύτη  κατεύθυνσις κα ί προ
σανατολισμός τών άνωτέρω τομέων 
εξυπηρετε ί τήν π ολ ιτ ισ τ ικ ή ν  άνά- 
πτυξ ιν  κα ί βοηθεϊ ώστε ό κοσμος 
νά κα ταστή  άνθρωπινώτερος.

'Ο Τουρισμός διά τής διευκο- 
λύνσεως τών μεταξύ  τών άνθρώπων 
διαφόρων εθνοτήτων σχέσεων καί 
επαφών κα ί διά τής άναπτύξεως 
διαφόρων πολ.ιτιστικών στοιχείων 
συμβάλλει σοβαρώς εις τήν άνά- 
πτνξ ιν  κα ί βελτίω σιν τών άνωτέρω  
τομέων κα ί συνεπώς κα ί εις τήν 
πολ ιτ ισ τ ικήν  άνάπτυξιν τέυν λ.αών.

Οϋτιο :

Προβάλλει τά  πολιτιστικά  
στοιχεία .

Βασικώ ς τά π ολ ιτ ισ τ ικ ά  σ το ι
χε ία  άποτελοϋν τουρ ισ τ ικά  κίνητρα. 
'Ο Τουρισμός εν τή  άναζητήσε ι τα>ν 
κινήτρων τούτων συλλέγει, εξω 
ρα ΐζε ι καί ά ξ ιοπ ο ιε ϊ πάντα  τά π ολ ι
τ ισ τ ικ ά  στο ιχ ε ία  καί ιδ ίως τά π αρα 
δοσ ιακά τοιαύτα , τά οπο ία  άποτε- 
λωϋν διά πολλάς χώρας π ρα γμα 
τικόν θησαυρόν, τόσον εξ έπόψεως 
κάλλους, όσον κα ί εξ έπόψεως έκφρά
σεως υψηλού πνεύματος π ολ ιτ ισμού . 
Ή  τοιαύτη  άξ ιοπο ίησ ις  κα ί προβολή 
τών στο ιχείω ν τούτων ένώπιον τών 
άλλ.οδαπιον κα ί εντοπίων τουριστών 
συμβάλλει σοβαρώς εις τήν πνευμα
τικήν κα ί π ολ ιτ ισ τ ικ ή ν  άνάπτυξιν 
τών έρχομένων εις έπαφήν μ ετ ’ 
αύτϋον.

’Ιδίως εις τήν 'Ελλάδα, όπου τό 
άθάνατον 'Ελλάνικόν πνεύμα συνέ
λαβε κα ί υλοποίησε τά  ωραιότερα  
έργα τέχνης καί δ ιετύπωσε τάς 
πλέον άκαταλύτους άνθρωπιστικάς 
ιδέας εις όλους τούς τομείς τής 
άνθρωπίνης δράσεως κα ί τής άνθρω- 
πίνης έκδηλώσεως, διεσώθησαν μέ-
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χο ι σήμερον έργα κα ι μ νημ ε ία  τά  
όπο ια  δχ ι μόνον ικανοποιούν την 
περιέργειαν κα ι δ ιεγείρουν την φαν
τασ ίαν των έπ ισκεπτομένω ν ταϋτα , 
άλλα άποτελιοϋν κα ι π ηγάς μελέτης  
κα ι φ ρονηματ ισμοϋ  ακόμη κα ι διά 
τον σημερινόν άνθρωπον. ’Επί τού  
τομέως τούτου, ό τουρ ισμός προ 
σφέρει σοβαρόν υπηρεσ ίαν προς την  
ιεράν εθνικήν μας παράδοσ ιν, ή 
προβολή κα ί ή δ ιάδοσ ις τής οποίας 
υποβοηθούν την π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ν  άνά- 
πτυξιν . Οντω έπ ισημα ίνοντα ι, μελε
τιόντα ι, εξω ρα ΐζοντα ι κα ί π ρ οστα 
τεύοντα ι καταλλήλω ς τά διάφορα  
ισ τορ ικά  κα ί καλλ ιτεχν ικά  μνημε ία , 
ως κα ι οι χώροι ένθα ταϋτα  εύρέθη- 
σαν. ’Α νεγείρονται Μ ουσεία προς φύ- 
λαξιν κα ί παρονσ ίασ ιν , όσων δεν ε ίνα ι 
δυνατή ή διατήρησες εις τούς άρχα ιο - 
λ ογικούς κα ί Ιστορικούς χώρους. 
Κ αταβάλλετα ι προσπάθεια  άναβ ιώ - 
σεως κα ί προβολής τού  άθανάτου 
'Ε λλάνικού πνεύματος, δ ιά  τής 
άναβιώσεως τού  άρχα ίου 'Ε λληνι
κού θεάτρου. Ό ργανοϋντα ι δ ιάφοροι 
καλλ ιτεχν ικο ί εκδηλώσεις, άναφε- 
ρόμεναι ε ’ις τάς 'Ε λληνικός έν γένει 
παραδόσεις κα ί τον 'Ελληνικόν τρό 
πον ζωής κ.λ.π .

Δ ιευκολύνει τήν διάδοσιν τω ν  
ιδεών καί άλληλοσυμπληρώνει 

τούς πολιτισμούς.

'Η  τουρ ισ τ ική  έντασις, τόσον 
εις το εσωτερικόν, οσον κα ί εις τό 
εξωτερικόν, έχει ώς συνέπειαν τήν 
άμεσον επαφήν μετα ξύ  των άνθρώ- 
πων, διαφόρων περιοχών κα ί δ ιά 
φορων χωρών. Διά τής το ιαύτης  
επαφής συντελουμένης μ ά λ ισ τα  υπό

λίαν ευνοϊκός συνθήκας ψυχολογ ι
κής προδιαθέσεως, δ ίδετα ι ή ευκα ι
ρία  τής άλληλογνω ριμ ίας, τής σ νμ -  
φ ιλιώσεως κα ί τής καλοπροαιρέτου  
άνταλλογής άπόψεων επ ί διαφόρων 
ένδιαφερόντων τήν ζωήν έν γένει 
θεμάτων. Τοιουτοτρόπως αναπ τύσ 
σοντα ι π ο ικ ίλα ι σχέσεις, άπαμβλύ- 
νετα ι ή δ υσπ ισ τ ία  κα ί δημιουργοϋν- 
τα ι α ί προϋποθέσεις έξομαλόνσεως 
τών διαφοροον. Διά τής άνταλλ,αγής 
άπόψεων προβάλλοντα ι α ί έπ ικρα- 
τοϋσα ι ίδέα ι κα ί συζη τ  ώνται α ί 
σννθετουσα ι τον βίον απόψεις κα ί 
επ ιτυγχάνετα ι ή άλλιηλοσυμπλ.ή- 
ρωσις τών υφ ισταμένων εκατέρωθεν 
κενών. Κ α τ ’ αυτόν τον τρόπον νπο - 
βοηθε ιτα ι ή άνάπτυξις κα ί έξάπλ.ωσις 
τού π ο λ ιτ ισμ ού  επ ί διεθνούς επ ιπ έ 
δου, ώς κα ί ή δ ιαμόρφω σις κατά  τό 
μάλλον κα ί ήττον ομοιομορφ ίας σκέ- 
ψεως κα ί δράσεως, επ ί τή  βάσει 
κα ι τού  έπ ικρατοϋντος πνεύματος 
τής διευρύνσεως τής διεθνούς κ ο ι
νωνίας κα ί τής μεταβολές τού  ίσχ ύ - 
οντος δ ιακρατ ικού  οργανω τικού συ 
στήματος.

Σ υμβάλλει εις τήν άνάπτυξιν  
τής τέχνης καί της επ ιστήμης.

Διά τουρ ισ τικούς λόγους τ α ξ ι
δεύουν κα ί ο ί διάφοροι καλλατέχναι, 
επ ιστήμονες κα ί άνθρωποι τών γρ αμ 
μάτων. Οϋτω παραλλήλως δ ίδετα ι 
ή ευκα ιρ ία  εις αυτούς νά μελετήσουν  
επ ί τόπου διάφορα θέματα τού εν
διαφέροντος των κα ί νά έλθουν εις 
επαφήν μέ συναδέλφους των ξένων

χωρών μεθ ’ ών ανταλλάσσουν άπό- 
ψεις επο ικοδομητ ικός εις τήν π ερα ι
τέρω άνάπτυξιν τής τέχνης κα ί τής 
επ ιστήμης . Εκτός όμως τούτου  
σήμερον όργανοϋνται διάφορα καλι- 
λ ιτεχνικά  επ ισ τημον ικό  κα ί μ ορ 
φω τικά  συνέδρια εις χώρας α ί όπ ο ϊα ι 
παραλλλ]λΜς προσφέρονται δ ιά  δ ια - 
κοπάς κα ί άνάπαυσιν. Κ α τ ’ αυτόν 
τον τρόπον δ ιεθνοποιοϋνται τά  το ι- 
αϋτα συνέδρια κα ί α ί γνώσεις, μ ε τα 
δ ίδοντα ι εις εύρύτερον κύκλον άτό- 
μων γονιμοπο ιονμένης οϋτω  τής 
σκέψεως κα ί κεντριζομένου τού  ενδι
αφέροντος, προς συνθετικήν εργα 
σίαν, βασ ιζομένην εις τήν εμπειρ ίαν  
περισσοτέρω ν ερευνητών κα ί σ το 
χαστούν.

Ύ ποβοηθεϊ εις τήν πνευματικήν  
καί π ο λ ιτ ισ τ ικ ήν  ά νά π τυ ξ ιν .

'Η  τουρ ισ τ ική  κ ίνησ ις ώς προα- 
νεφέρθη, φέρει τούς άνθρώπους π λη - 
σίον τον ένα εις τον άλλον κα ί μ α ζ ί 
μέ αυτούς μεταφέροντα ι κα ί α ί 
ιδεα ι, α ι συνήθεια ι, ή νοοτροπ ία  
κα ί γενικώς ο τρόπος ζωής. Έ λέ- 
χθη επ ίσης εις προηγούμενον κε- 
φάλ^αιον δ τ ι ο ί τουρ ισ τ ικ ο ί τόπο ι 
ε ίνα ι δ ιασκορπ ισμένο ι εις διάφορα 
σημε ία  τής χώρας κα ί κυρίως εις 
περιοχάς τής υπαίθρου. Οί κάτο ικο ι 
τών τοιούτω ν περιοχών, λόγω  άκρ ι- 
βώς τής άποστάσεω ς εκ τών ά σ τ ι-  
κώ>ν κέντρων κα ί τής δομής τής 
μ ικρός  κοινωνίας τών κωμοπόλεων 
κα ί τών χωρίων, ενρ ίσκοντα ι εις

Οί ξένοι πού έπισκέπτονται τήν χώρα μας έπηρεάζουν καί έπηρεάζονται άπό 
τά ήθη. τά έθιμα καί τόν πολιτισμό.
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χαμηλότερον πολ ιτ ιστ ικόν και πνευ
ματικόν επίπεδον. Τοιουτοτρόπως 
δ ίδετα ι ε’ις αυτούς ή ευκαιρία μέσοι 
τού τουρισμού, να διδαχθούν έκ 
τής επαφής κα ι συναναστροφής τοον 
μέ άτομα άνωτέρας πνευματικής  
κα ι π ολ ιτ ισ τ ική ς  στάθμης. 'Ο π ολ ι
τ ισμός διεισδύει διά τού τουρισμού  
παντού. ’Αφυπνίζει τά άτομα και 
καλλ ιεργε ί την διάθεσιν προς βελ- 
τ ίω σιν των δρων διαβιώσεώς των 
και την προσαρμογήν των συνθηκών 
τού βίου των, έπ ι τή βάσει των νέων 
δεδομένων των προηγουμένων κ ο ι
νωνιών. Οντω προοδευτικώς σνντε- 
λε ίτα ι ή πνευματική των άνάπτυξις 
κα ι υιοθετούνται ύπ ’ αυτών π ο λ ιτ ι
σ τ ικά  στο ιχε ία  άγνω στα μέχρ ι προ 
τίνος.

Οί ανδρες τής Τουριστικής ’Αστυνο
μίας Χωρ]κής πραγματικοί «Πρεσβευταί 
καλής θελήσεως» έντυπωσιάζουν τούς 
ξένους μέ τήν προθυμία καί τήν εύγένειά 
τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΕΠΙΠΤΛΣΕΙΣ
'Η  καχυποψ ία μεταξύ τών λαών, 

ό εθνικός εγω ισμός καί ή έλλειψις 
εμπ ιστοσύνης μεταξύ αυτών, έν συν
δυασμό) κα ι μέ τά ο ικονομικά συμ 
φέροντα έκάστου τούτων, αποτελούν 
κατά  κύριον λόγον τήν γενεσιουργόν 
α ιτίαν τών διενέξεων κα ι τών π ο 
λέμων.

Ή  ΰπαρξις αμο ιβα ίας κατανο- 
ήσεως κ ι εμπ ιστοσύνης μεταξύ τών 
λαών, θά έπέφερεν τήν έπ ίλυσιν 
πλείστω ν δσων οικονομικών και 
άλλων προβλημάτων, δχι είς τό 
πεδίον τής μάχης, αλλά εις τήν

τράπεζαν τών συζητήσεων κα ι τών 
διαπραγματεύσεων. rΗ  άξιοπρέπεια  
τής άνθρωπίνης όντότητος θά έξυ- 
ψούτο κα ι τό σκοτεινόν φάσμα τού 
πολέμου κα ι τής καταστροφής θά 
έξηφανίζετο. ’Εν τούτοις παρά τό 
γεγονός δτι τούτο έχει γ ίνει κ α τα 
νοητόν υπό πάντων, σχεδόν, ό κ ίν
δυνος τού πολέμου πλανατα ι έπ ι 
τής κεφαλής τής άνθρωπότητος, και 
ή πιθανότης μ ιας τρομερός κα τα 
στροφής δεν έξέλιπε. Τούτο ση 
μα ίνει δ τ ι οί άνθρωποι εύρίσκονται 
προ σοβαρών δυσχερειών αμοιβα ίας

επ ικοινωνίας κα ι ειλικρινούς συμ 
φωνίας έπι τόόν άπασ  χολούντων 
αυτούς προβλημάτων, παρά τήν 
αλματώδη πρόοδον αυτών έφέ δλων 
τΰόν τομέων.

'Ο τουρισμός δύνατα ι νά συμ - 
βάλη σοβαρώς είς τήν άμβλυνσιν 
τών μεταξύ  τών ανθρώπων αντιθέ
σεων κα ί τήν άμο ιβα ίαν έπαφήν καί 
κατανόησιν αυτών. Τούτο ε ίνα ι έφ ι- 
κτόν, δ ιό τ ι δ τουρ ίστας ταξιδεύει 
άπηλλαγμ ένος π όσης προκατα - 
λήιρεως κα ί μέ ε ιλ ικρ ινή διάθεσιν νά 
γνωρίση τούς συνανθρώπους τον, 
νά συζητήση  μ α ζ ί των κα ί νά έκθέ- 
ση μέ ειλικρίνειαν τά άπασχολούντα  
αυτόν θέματα. Είς τάς προθέσεις του 
δεν ε ίνα ι ή δημ ιουργ ία  έχθρών, άλλά 
φίλων, τούς οποίους θά χρησ ιμο -
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πο ίηση  κα ί επ ί των όποιων θά δύ- 
νατα ι νά έλπ ίζη  κα ί είς το μέλλον.
Η  το ιαύτη  δ ιάθεσ ις απ οτελε ί την 

βάσ ιν  τής κατανοήσεως κα ί συνα- 
δελφώσεως των ανθρώπων κα ί δι 
αυτών, των λαών τής γής.

Οι ήγέτα ι των λαών άποτελοϋνται 
από ανθρώπους, οι όπο ιο ι δ ιέποντα ι 
από την άνθρωπίνην αδυναμίαν κα ί 
καλιωσννην. "Ολωι οι άνθρωποι έχουν 
φίλους κατά  των όποιω ν δεν σ η 
κώνουν τό οπλών κα ί ή φ ιλ ία  δημ ιουρ- 
γ ε ίτ α ι διά τής επαφής, τής συζη τή -  
σεως κα ί τής σννδιασκεδάσεω ς. Κ α ί 
α ι φ ιλ ία ι α ι όπ ο ία ι δημ ιουργοϋντα ι 
κα ί α ναπτύσσοντα ι μακράν τών κα 
θημερινών άσχολαών επ α γγελμα τ ι
κών άντιθέσεων κα ί ανταγω νισμώ ν, 
είνα ι πλέον ε ιλ ικρ ινε ίς  κα ί διαρκούν 
καθ’ δλον τον βίον ώς ή πλέον γλυ 
κεία  άνάμνησις. Τοιαύτας σχέσεις  
κα ι το ιαύτας φ ιλίας μόνον ό του 
ρ ισμός δύνατα ι νά δημ ιονργ ήση, 
δ ιότ ι αυτός ενώνει τους άνθρώπους 
μακράν τής πατρ ίδος των, μακράν  
τών καθημερινών των προβλημάτω ν  
κα ί τού  άγχους τής ζωής, εις ένα 
φ ιλικόν κα ί εγκάρδιον συμπόσιον, 
όπου α ι τα ξ ικ α ί κα ί κο ινω νικα ί δ ια 
κρ ίσε ις  εξαφανίζοντα ι κα ί δπου ή 
ανθρώπινη ϋπαρξις  έκ τ ιμ ά τα ι ώς 
το ιαύτη , ή δε ψυχική μετα ξύ  τϋ>ν 
ανθρώπων επαφή υπερπηδά τάς 
δυσκολίας τής γλ^ωσσικής διαφο
ράς. Μετά δέ τον αποχω ρισμόν  
ίσως_ λησμονοϋντα ι τά  ονόματα, ή 
καταγω γή  κα ί ή εθνικό της τών 
ανθρώπων τον συμποσ ίου , μένει 
όμως μ έσα  τους ή άδολος εικόνα 
τού  άνθρώπου νοϋ ανθρώπου δλου 
τού κόσμον.

Οϋτω  ο τουρ ισμός α ναπ τυσσό 
μενος επ ί διεθνούς επ ιπέδου, θά 
φέρη τούς άνθρώπους ακόμη π ιο  
κοντά τον ένα ε’ις τον άλαλον κα ί θά 
σνμβάλη  είς τήν άμβλυνσιν τής 
καχυποψ ίας, κα ί είς τήν δημ ιουργ ίαν  
τών απαρα ιτήτω ν προϋποθέσεων διά 
τήν καλοπροαίρετον κα ί ειλ ικρ ινή  
άνάπτνξιν  τών εκατέρωθεν από 
ψεων, προς άμο ιβα ίαν κατανόησ ιν  
κα ί δ ιευθέτησιν τών υφ ισταμένων  
διαφορών έφ ’ δλων τών άπασχο - 
λούντων θεμάτων εντός ενός πνεύ
ματος βαα ιζομένου επ ί τών άκατα - 
λώτων άρχών τού  ανθρω πισμού κα ί 
τής φ ιλαλληλίας κα ί ούχ ί τών το ι-  
ούτων ψυχρού ύπολωγισμού κα ί τής 
σκληράς πολατικής δεοντολογίας.

392

m m
L = J

= z

LI i
•W ’



Προσκυνηταί της όμορφιας καί τής 
ιστορίας οί ξένοι θαυμάζουν τόν πολι
τισμό πού γέννησε .ή χώρα αύτή, άλλα 
ταυτόχρονα φέρνουν στήν χώρα μας καί 
τις δικές τους συνήθειες πού πολλές 
φορές δέν μας άφήνουν ανεπηρέαστους.

ΑΡΝΗΤΙΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
’Εκ τών άνωτέρω έκτεθέντων θά 

ήδννάμεθα νά συμπεράνωμεν, ότι 
ο τουρισμός άποτελ^εϊ διά την έπο- 
χήν μας πραγματικήν ευλογίαν και 
δτι με την άνάπτυξιν τούτον, θά 
έπελνοντο τά προβλήματα εις μέ- 
γ ισ τον ποσοστόν.

’Εν τούτοις παρά τάς ευμενείς 
επ ιπτώ σεις του, ό τουρισμός υπο
κρύπτει σωρείαν κινδύνων, ο ί όποιο ι 
υπό ώρισμένας προϋποθέσεις και 
έφ’ όσον δέν έπισημανθοϋν εγκα ί
ρως, δύνανται νά προκαλέσουν τε- 
ραστίαν ζημ ίαν εις αυτήν ταύτην 
την νπόστασ ιν  τοϋ ’Έθνους.

"Οπως εις τόν οικονομικόν το 
μέα  ή υπέρμετρος κα ι ανεξέλεγκτος 
άνάπτυξις τοϋ τουρισμού, δύναται 
υπό ώρισμένας συνθήκας νά βλάψη 
μακροχρονίως την οικονομίαν ή καί 
νά άποβή καταστροφ ικός δι αυτήν, 
κατά  τόν τρόπον αυτόν κα ί εις τούς 
λοιπούς προαναφερθέντας τομείς εν
δεχομένως νά προκαλέση ανεπανόρ
θωτους βλάβας.

Τά τεράστια  τουρ ιστικά  ρεύματα, 
τά  οπο ία  εκκινούν άπό τάς πλέον 
οίκονομικώς προηγμένος χώρας τής 
Ευρώπης κα ί τής Βορείου ’Αμερικής 
κατακλύζουν, ώς πραγματ ικο ί χεί
μαρροι κατ’ έτος την χώραν μας, καί 
έξαπλοϋνται καθ’ όλιην την έκτασιν 
αυτής. Πολλαί περιοχα ί κατά τούς 
θερινούς μήνας μεταβάλλουν όψιν 
κα ί ομοιάζουν περισσότερον μέ διε
θνή κέντρα, παρά μέ ελληνικά τμ ή 
ματα . Ή  τοιαύτη  κατάστασ ις  αλ
λοιώνει την ελληνικήν φυσιογνω 
μ ίαν τής χώρας κα ί βραδέως άλλά 
σταθερώς επηρεάζει τήν νοοτροπίαν 
των κατοίκων καί μεταβάλλει τήν 
κοινωνικήν δομήν.

Εις ένα σχετικώς περιωρισμένον 
γεωγραφ ικώς χώρον, συναντώνται 
όλα τά ιδεολογικά, κοινωνικά καί 
πολ ιτ ικά  ρεύματα κα ί άναπτύσσον- 
τα ι δραστηριότητες ξέναι προς τήν 
ελληνικήν νοοτροπίαν καί τήν ελλη
νικήν παράδοσιν. 'Η επεξεργασία  
των ιδεολογικών κα ί κοινωνικοπο- 
λιτικώ ν διαφοροποιήσεων καθ ίσ τα 
τα ι έντονος. Ή  αρχή τής άμφ ισβη- 
τήσεως τίόν αρχών επί τών οποίων 
εδράζονται τά κοινωνικά συστή 
μα τα  συζητε ϊτα ι ευρέως κα ί μ ε τα 
δίδεται ταχέως. ’Εντός αυτού τοϋ 
χώρου τόν όποιον τό τουριστικόν  
φαινόμενον δημιουργεί, μοιραίως 
εμπλέκονται κα ί συμμετέχουν καί 
οί "Ελληνες.

Εις τό σημείον αυτό εύρίσκεται 
κα ί ο κίνδυνος. ’Ενώπιον τών 'Ελ
λήνων τ ίθεντα ι νέα πρότυπα. Τό 
μυστήρ ιον τοϋ αγνώστου αποκαλύ
π τετα ι ενώπιον των. ’Ά νθρωποι προ
ερχόμενοι άπό χώρας μέ υψηλών 
τεχνολογικόν πολ ιτ ισμόν κα ί ο ικο 
νομ ικήν ευμάρειαν αποκαλύπτουν νέ
ους τρόπους ζωής κα ί συμπεριφοράς. 
Ή  υπεροχή αύτή σαγηνεύει ιδίως 
τούς νέους, ο ί όπο ιο ι νομίζουν ότι 
υστερούν κα ί αποδέχονται άνεξε- 
λώγκτως τά νέα πρότυπα.

Ή  έμφανιζομένη κα ί όσημέραι 
αύξανομένη ροπή προς τόν ατακτον  
βίον, ή έπ ικράτησ ις έξτρεμ ιστικώ ν  
κα ί αναρχικών τάσεων, ή διάδοσις 
τής χρήσεως τών ναρκωτικών, ή 
έμφάνισις νέων τύπων εγκλημάτων  
κα ί εγκληματικής δράσεως, είνα ι 
μερ ικα ί άπό τάς συνέπειας κα ί άπο- 
τελοϋν προϊόντα τοϋ τουρισμού.

' Υπάρχει συνεπώς μέγας κ ίνδυ
νος άφ’ ενός μέν νά μεταβληθή  
μακροχρονίως κα ί ενδεχομένως νά 
άπορροφηθή όλοσχερώς κάθε τ ι τό 
ελληνικόν, λ.όγω τής άποφασ ιστικής  
έπιδράσεως τών νέων ρευμάτων, άφ’ 
ετέρου ι5ε λόγω τοϋ μ ιμ η τ ισ μ ού  νά 
όδηγηθή ή νεολιαία τής 'Ελλάδος εις 
πλήρη έξαθλίωσιν.

Ε ίναι άναγκα ίον όπως οί κ ίν
δυνοι αυτο ί καταστούν γνω στο ί εις 
όλους κα ί έκαστος εκ τής θέσεώς του 
νά άναπτύξη τήν έπ ιβαλλομέ νην 
δραστηρ ιότητα  προς προστασ ίαν τοϋ 
”Εθνους κα ί τής ελληνικής νεότητος.

’Ε πιβάλλεται νά καταρτισθοϋν 
προγράμματα  δ ιδασκαλίας εις όλας 
τάς βαθμίδας τής έκπαιδεύσεως, 
βάσει τών όποιων οί νέοι τής 'Ελ
λάδος νά δ ιδάσκω ντα ι τά ώφέλη 
άλλά κα ί τάς επ ιβλαβείς επ ιδράσεις 
τοϋ τουρισμού. Νά τονωθή ή π ίσ τ ις  
προς τήν άξίαν τής έλιληνικής παρα- 
δόσεως κα ί τοϋ άθανάτου έλ.ληνικοϋ 
πολιτ ισμού , εις τρόπον ώστε νά 
δύνανται ο ί "Ελληνες νά άμύνοννται 
κα ί νά μήν παρασύρωνται.

Μόνον υπό τάς προϋποθέσεις αν- 
τάς ό τουρισμός θά άποβή ωφέλιμος 
διά τήν χώραν μας κα ί εκ τής συ- 
ζεύξεως τών νέων τάσεων κα ί π ολ ι
τισμώ ν θά προκύψη κάτι καλύτερον 
εντός τών πλα ισ ίω ν τής έλληνικής 
πραγματικότητος, χωρίς τόν κ ίν
δυνον νά άφανισθώμεν εις τόν διε
θνή κυκεώνα.
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Σ υχνά-πυκνά έρωτα ό άνθρω
πος, έάν τό θαυμάσιου φαι- 
νόμενον της ζωής πού κατα

κλύζει τον πλανήτην μας—την ξη- 
ράν, τήν θάλασσαν, την (ατμόσφαι
ραν,—έάν το θαύμα τής ζωής, παρα- 
τηρήται καί εις άλλα ουράνια σώμα
τα. Έάν δηλαδή υπάρχουν φυτικά 
καί ζωικά εϊδη, έάν υπάρχουν λογικά 
οντα εις άλλους πλανήτας, εις άλλους 
αστέρας, εις άλλους γαλαξίας πού 
άπαρτίζουν το σόμπαν. Το ερώτημα 
είναι εύλογον καί μία άπάντησις θά 
πρέπει νά δοθή από τήν ’Αστρονο
μίαν.

ΒΕΒΑΙΩΣ ΟΤΑΝ όμιλοΰμεν διά ζωήν, 
δεχόμεθα το φαινόμενου τής ζωής 
όπως παρουσιάζεται εις τον πλανή- 
μας. 'Η ζωή εδώ εις τήν γήν διάνά 
ύπάρξη καί νά άναπτυχθή χρειάζε
ται ιυρισμένας συνθήκας καί προϋ
ποθέσεις. Εις τον πλανήτην μας βα
σικά στοιχεία διά τήν άνάπτυξιν τής 
ζωής είναι ό άνθραξ, το οξυγόνου 
το υδρογόνου καί το άζωτου. Αύτά

όμως δεν αποτελούν, οΰτε χαρακτη
ρίζουν τήν ζωήν. Πέραν αύτών, διά 
νά διατηρηθή ή ζωή είναι ανάγκη 
νά συντρέξουν καί άλλοι όροι, έξω- 
τερικοί αύτοί Π.χ. ή τροφή, τό οξυ
γόνου, ή θερμότης, ή ατμοσφαιρική 
πίεσις.

Δεν έξετάζομεν έδώ βαθύτερου 
το ζήτημα τού φαινομένου τής 
ζωής, ούτε δέ είναι δυνατόν νά δοθή 
ορισμός τής ζωής, πράγματι άντι- 
προσωπευτικός καί ακριβής. Τούτο 
αποτελεί ιδιαίτερον πρόβλημα.

'Η ζωή υπό τάς προϋποθέσεις πού 
άναφέραμευ ήδη θά ήμποροΰσε νά 
ύπάρχη, ύπό τήν κατωτέραν της 
μορφήν, εις τον πλανήτην ’Άρην. 
Διότι εις αύτόν ένομίζαμεν ότι συν
τρέχουν αρκετοί όροι. "Ομως, αί έ- 
ρευναι πού έγιναν μέ τά διαστημό
πλοια Μάρινερ καί Μάρς έ'δειξαν ότι 
ήάτμόσφαιρά του είναι πολύ αραιά 
(το έκατοστόν τής ατμοσφαιρικής 
πιέσεως πού έχει ή οδική μας άτμό- 
σφαιρα), ή υπαρξις οξυγόνου είναι 
προβληματική καί γενικώτερον οί

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΤΣΑΚΗ
Κ α θ η γ η τ ο ϋ  

Πανεπιστημίου ’Αθηνών

όροι πού επικρατούν εις αύτόν, είναι 
μάλλον δυσμενείς. Πιθανώτατα νά 
είναι δυνατή ή υπαρξις ύποτυπώ- 
δους μόνον ζωής. Ό "Αρης είναι γε
μάτος άπό κρατήρας. Πρόκειιαι 
μάλλον περί γηρασμένου πλανήτου.

Οί άλλοι πλανήται άποκλείεται νά 
είναι τόποι άναπτύξεως τής ζωής, 
είτε λόγω υψηλής θερμοκρασίας, ό
πως συμβαίνει μέ τήν Άφροδίτην, 
είτε λόγω πολύ χαμηλής θερμοκρα
σίας καί μεγάλης ατμοσφαιρικής 
πιεσεως, όπως παρατηρεΐται εις τον 
Δία, τον Κρόνον καί τούς άλλους μα- 
κρυνούς πλοζνήτας.

ΑΣ ΙΔΩΜΕΝ τά δεδομένα τής έρεύ- 
νης πού προσέφερεν ιδιαιτέρως ή ρα- 
διαστρονομία τά τελευταία χρόνια.
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«Οί άπλανεΐς άστέρες, εί'τε μεμο
νωμένοι είναι, εί'τε καθ’ ομάδας πα
ρατηρούνται, εύρίσκονται εις εξαι
ρετικά υψηλήν θερμοκρασίαν, ώστε 
τά διάφορα χημικά στοιχεία άπδ τά 
όποια άποτελοϋνται - όμοια μέ τά 
τής Γης μας - δεν είναι δυνατόν νά 
άποτελέσουν χημικάς ενώσεις, μά
λιστα δέ πολύπλοκους. Συνήθως τά 
άτομά των εύρίσκονται εις κατάστα- 
σιν ίονισμοΰ καί μόνον εις ώρισμένας 
περιπτώσεις παρατηρούνται μόρια 
μέ βάσιν συνήθως τον άνθρακα καί 
τά στοιχεία : όξυγόνον, ύδρογόνον 
καί άζωτον.

Εις τό μεταξύ όμως των άπλα- 
νών αστέρων διάστημα πού ύπάρχει 
εις μεγάλας ποσότητας υλη ύπό μορ
φήν συνήθως έκτεταμένων νεφών— 
φωτεινών ή σκοτεινών—καί είναι 
γνωστή ώς μεσοαστρική υλη (είκ. 1 
καί 2), ή θερμοκρασία έπιτρέπει νά 
σχηματισθοϋν χημικαί ενώσεις. Εις 
τήν μεσοαστρικήν ύλην, ή οποία άπο- 
τελεΐται άπό κόνιν ή άέριον—κυρίως 
ύδρογόνον—παρετηρήθησαν τά τε
λευταία χρόνια μερικαί μοριακαί έ- 
νώσεις. Δηλαδή διεπιστώθη ή υπαρ- 
ξις μορίων, όπως είναι το ύδροξύ- 
λιον(ΟΗ), ή άμμωνία (ΝΗ3), τό μο- 
νοξείδιον τού άνθρακος (CO), τό ύ
δωρ (Η20). ’Επίσης άπεδείχθη ή 
παρουσία πολυατομικών οργανικών 
ένώσεων : ύδροκυανίου (Η CN), φορ- 
μαλδευδης (H2CO), κυανοακετυλε- 
νίου, μυρμηκικού οξέος, μεθυλικής 
αλκοόλης, φορμαμίδης καί έντελώς 
προσφάτους (1974), μεθυλαμίνης, δι- 
μεθυλικού αίθέρος καί βινυλοκυανι- 
δίου. Περισσότεραι από 30 ένώσεις 
άνεκαλύφθησαν εις τά μεσοαστρικά 
νέφη τού Γαλαξίου μας καί εις τάς 
περιοχάς : οπτικήν, ύπεριώδη καί 
ραδιοφωνικήν.

«Τά γεγονότα αύτά συνδυαζόμενα 
μέ τήν άνακάλυψιν άμινοξέων εξω
γήινης προελεύσεως εις μετεωρίτην 
πεσόντα (1969) εις Αύστραλίαν, εις 
έτερον εύρεθέντα τό 1971 ή καί μέ 
άλλα εύρήματα άνθρακούχων μετεω
ριτών, τά όποια ομοιάζουν πιθανώς 
μέ άπολιθώματα μικροοργανισμών, 
οδηγούν εις μίαν γενικωτέραν θεώ- 
ρησιν τού ζητήματος. Τής ύπάρξεως 
δηλαδή ζωής, μέ τάς διαφόρους φά
σεις αύτής καί χρονολογικώς καί 
μορφολογικώς καί εις άλλας περιο- 
χάς τού Σύμπαντος. (Βλέπε έν έκ-

Τό νεφέλωμα NGC 6523 εις τόν αστε
ρισμόν τοϋ Τοξότου. (Φωτογραφία τοϋ 
άστεροσκοπίου ΠΑΛΟΜΑΡ διά τηλε
σκοπίου των 5 μέτρων διαμέτρου).
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Τό νεφέλωμα τοϋ Μονοκέρωτος. (Φω
τογραφία διά τοϋ τηλεσκοπίου των 5 
μέτρων τοϋ άστεροσκοπίου ΠΑΛΟΜΑΡ).

τασε ι : Δ. Κωτσάκης, Τό Σύμπαν 
ή ζωή καί ό άνθρωπος, έκδ. Ζωής, 
Άθήναι 1975, σ. 41 έπ.).

,Λ, .Λ,•κγ *ΚΓ

ΚΑΙ ΕΙΣ ποιον συμπέρασμα κατα
λήγει ή σημερινή έρευνα σχετικώς 
μέ τήν ΰπαρξιν ζωής εις τό Σύμπαν ;

'Η άπάντησις είναι ή έξής : Δεν 
ήμποροΰμεν νά άποκλείσωμεν τήν 
δυνατότητα ύπάρξεως ζωής εις δια
φόρους περιοχάς τοϋ Σύμπαντος. 
Σύμφωνα μέ τάς σημερινάς άντιλή- 
ψεις μας, τό Σύμπαν έκτείνεται άνω 
καί κάτω, δεξιά — άριστερά, έμπρός 
όπίσω—άν θελήσωμεν νά έκφρασθώ- 
μεν μέ τάς διασπάσεις τοϋ ανθρώπου 
τής Γής—μέχρι τής άποστάσεως των 
10 ή 12 δισεκατομμυρίων ετών φω
τός. (Τό φως διατρέχει εις 1 δευτε- 
ρόλεπτον άπόστασιν 300.000 χλμ. 
Τό έτος φωτός είναι μήκος 9,5 τρι
σεκατομμυρίων χιλιομέτρων). Εις 
τον χώρον τοϋ Σύμπαντος υπάρχουν 
δισεκατομμύρια ούρανίων σωμάτων 
μέ πιθανάς συνθήκας περιβάλλοντος 
άναλόγου μέ τάς τής Γής μας.

Δέν άποκλείεται, ύπό τοιαύτας 
προϋποθέσεις ή δυνατότης ύπάρξεως 
ζωής έπί τών ούρανίων αύτών σω
μάτων. Τελευταίως διεπιστώθη ή 
υπαρξις οργανικών χημικών ενώ
σεων εις τήν μεσοαστρικήν ΰλην. Τό 
γεγονός αύτό άπλώς μάς πληροφορεί 
δτι ύφίσταται τό ύπόβαθρον, άν συν
τρέξουν καί πολλαί άλλαι συνθήκαι, 
νά άναπτυχθή τό φαινόμενον τής 
ζωής καί εις άλλα ουράνια σώματα 
πού εύρίσκονται εις τον Γαλαξίαν 
μας ή εις τάς μυριάδας τών γαλα
ξιών τοϋ Σύμπαντος.

’Άλλως τε ό άνθρωπος θά πρέπει 
νά είναι μεγάλος εγωιστής άν δέχε
ται δτι αύτός μόνος κατοικεί εις ένα 
έρημον, άφιλόξενον καί αχανές σύ
μπαν. Καί δτι άκόμη ό Δημιουργός 
τοϋ σύμπαντος περιώρισε τό μεγάλο 
Του ’Έργον εις τον πλανήτην πού 
ονομάζεται Γή.



—

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 
Γ υ μ ν α σ ι ά ρ χ ο υ

ΟΤΑΝ ΕΙΔΑ στό δρόμο τό φίλο μου Χαρίλαο μ’ ένα μάτσο 
φυλλάδες «ύπό μάλης», ένοιωσα όπως περίπου αν έβλεπα φανα
τικό μπεκρή νά παραγγέλλη. . . γάλα. Γιατί ό Χαρίλαος, έργο- 
λάβος οικοδομών τό έπάγγελμα, τά μόνα ίσως βιβλία πού χρη
σιμοποίησε στή ζωή του ήταν—άπό όσο ξέρω—τό βιβλιάριον 
καταθέσεων κι ό. . . τηλεφωνικός κατάλογος. Γεμάτος περιέ- 
έργεια τόν πλησίασα.

—Νά σπουδάσης τδβαλες, Χαρίλαε, στά γεράματα, ή άνέ- 
λαβες πουθενά. . . πλασιέ;

Μέ κοίταξε, φανερά ένοχλημένος.
—Τί «πλασιέ» καί πράσινα άλογα μου ψέλνεις; Δέν έμαθες 

έλόγου σου γιά τά νέα βιβλία πού κυκλοφορούν σέ τεύχη;
—Αυτό τόμαθα, Χαρίλαε. Εκείνο πού δέν μπορώ νά έξη- 

γήσω είναι πώς σ’ έπιασε ό οίστρος τής μελέτης, ειδικά έσέ- 
να;

—Καί ποιος σούπε πώς τά παίρνω γιά μελέτη;
—Ά μ, γιατί τά παίρνεις; Γιά χαρτί. . . περιτυλίγματος; Αυ

τά όπως ξέρω, στοιχίζουν ένα σωρό λεφτά.
Κούνησε τό κεφάλι μέ οίκτο.

—Πού ζής, καημένε; Κι είσαι καί γραμματιζούμενος. Δέν 
έμαθες τί κέρδος φέρνουνε τά νέα βιβλία;

—Τό μόνο κέρδος πού ξέρω έγώ είν’ ή μόρφωσις, αν βέβαια 
τά βιβλία άξίζουν.

—Λάθος! μοϋ φώναξε. Τά σύγχρονα βιβλία προσφέρουν ώ- 
ραιότερα πράματα. Νά. κοίτα έδώ! Κι άνέσυρε άπ’ τήν τσέπη 
του ένα μάτσο διαφημιστικά έντυπα. Αύτό πού βλέπεις, έχει 
αεροπορικό ταξίδι στή μέση. Ό γύρος τού κόσμου σέ 25 μέρες.

—Έχει κι άλλα;
—Βεβαίως. Μ' αυτό έδώ τό βιβλίο παίρνεις γιά δώρο καί 

μιά. . . βιβλιοθήκη. "Αν έχης βιβλιοθήκη όμως, μπορείς νά 
προτιμήσης αύτό τό Λεξικό μαζί μέ ένα Δελτίον έκπτώσεων 
σέ καταστήματα, καί μιά φρυγανιέρα.

Έδώ πιά δέν άντεξα.
—Γιά στάσου, βρέ Χαρίλαε. Τά είδη αυτά κοστίζουν πολ

λαπλάσια τιμή άπ’ τά τεύχη πού άγοράζεις. Τό σκέφθηκες 
καθόλου;

—Υποψιάζεσαι δηλαδή κομπίνα στή μέση; Έ , όχι, φίλε 
μου. Τό πράγμα είν’ ξεκάθαρο. Γιά «δώρα» άξίας, όπως τό 
άεροπορικό ταξίδι π. χ., προβλέπεται ειδική κλήρωσις μεταξύ 
των αγοραστών. Γιά τόμους πάλι πού ή τιμή τους θά μπορούσε 
νά θεωρηθή. . . άλμυρούτσικη, τά δώρα πού τά συνοδεύουν

μόλις πού φθάνουν τό 1 ]10 τής άξίας των. Άρσ, συμφέρει ή 
προσφορά, άν, σύμφωνα μέ τις προβλέψεις, ή κυκλοφορία το^ 
βιβλίου άνέλθη σέ πολλές χιλιάδες αντίτυπα.

—Καλά, βρέ Χαρίλαε. Τό περιεχόμενο τού βιβλίου δέν 
σέ άπασχολεΐ διόλου; Τό μελέτησες ποτέ σου;

—"Ωχ, άδελφέ! Ποιος νοιάζεται γιά μελέτη σήμερα; Ά ν  
έχης καιρό γιά. . . σκότωμα, ας είν’ καλά ή τηλεόρασι. Σ’ 
αύτήν μαθαίνεις πιό πολλά. Ξεχνάς τήν 'Ιστορία τού. . . Βαρ- 
τάνη;

—Ξεχνιούνται τέτοια πράγματα, Χαρίλαε: Δέ μοΰ είπες 
όμως. Τόσα βιβλία πού μαζεύεις, τί θά τά κόμης;

—Δέν ξέρω άκόμα. Τό πιθανώτερο είναι νά κρατήσω τά 
πιό φανταχτερά γιά. . . «ντεκόρ» καί τ’ άλλα νά τά πουλήσω 
όσο - όσο. Έτσι θά βγή ή ζημιά έν μέρει.

—Δέν ξέρω πώς έννοεϊ τή ζημιά ό Χαρίλαος, άπ’ τά λεγό
μενό του όμως διαφαίνεται καθαρά πώς τόν άπασχολεΐ μονάχα 
ή οικονομική πλευρά τής προμήθειας τού βιβλίου. Γιά τήν 
ωφελιμιστική πλευρά ούτε πού σκοτίζεται. Κι έδώ έγκειται 
άκριβώς τό μειονέκτημα τών νέων έκδόσεων. Καί έξηγού- 
μεθα: Μέ τό γνωστό σύστημα τής διαθέσεως σέ τεύχη, μέ τήν 
άδιάκοπη κι έντυπωσιακή διαφήμιση τούς έπιβλητικούς τί
τλους τών βιβλίων, κυρίως δέ μέ τά άφθονα «δώρα» πού παρέ
χονται στούς άγοραστές τών τευχών, ηύξήθη μέν ανέλπιστα 
ή κυκλοφορία των, σέ ΰψη πού ούτε νά τά όνειρευθοΰν δέν 
θά τολμούσαν παλαιότεροι έκδοτες, παράλληλα όμως ηύξή- 
θησαν κι οί πιθανότητες διαδόσεως τού άκαταλλήλου έντύπου, 
πού μέ ποικίλες μορφές θά είσχωρήση άνεξέλεγκτα σέ κάθε 
σπίτι γιά νά σκορπίση τό δηλητήριο τής άνηθικότητος, τής 
φαυλότητος καί πόσης βλαβερής ιδεολογίας. Καί — γιά νά μήν 
πάμε μακρυά —συγκρίνατε τήν έκδοτική έπιτυχία πού είχε 
τελευταία τό γνωστό έντυπο μέ τίτλο «ΕΜΜΑΝΟΥΕΑΑ» μετά 
τό θόρυβο πού ξεσήκωσε ή προβολή της στήν ’Οθόνη. Ό κίν
δυνος όμως δέν περιορίζεται στό σημεϊον αύτό μονάχα. Μέ 
τό νέο σύστημα διαθέσεως τών βιβλίων, ύπάρχει τό ένδεχό- 
χόμενον νά κατέλθη αίσθητώς ή ποιοτική στάθμη τού κειμέ
νου των, άν ληφθή ύπ’ όψει ποός θά βρεθούν καί άσυνείδητοι 
έκδοτες, πού άπό πνεύμα κακώς νοουμένης οικονομίας θά 
σπεύσουν νά άναθέσουν τό ύπεύθυνο έργον τής συγγραφής 
εις πρωτόπειρα καί τελείως άκατάλληλα πρόσωπα, προκειμένου 
νά κερδίσουν κι άπό κεΐ τή διαφορά τής άμοιβής πού θά έδι- 
καιούντο, νά λάβουν σοβαροί καί πεπειραμένοι έπιστήμονες. 
Γιατί νά έπιμεληθή, άλλωστε, τό έντυπό του, ό έμπορος άφοΰ 
ξέρει πώς ή πλειονότης τών άναγνωστών δέν πρόκειται νά τό 
άνοιξη; Καί τό λυπηρό είναι πώς, μέ τή νοοτροπία αύτή πού 
έντεχνα καλλιεργείται στόν έκδοτικό τομέα, κινδυνεύουν νά 
μείνουν στό ράφι τά πραγματικώς αξιόλογα βιβλία—καί ύπάρ- 
χουν ένα σωρό τέτοια—πρός μεγάλην άπογοήτευσιν τών δη
μιουργών τους, πού έτσι ζημιώνουν διπλά: Ολικά καί ήθικά.

Μή σπεύδουν νά πανηγυρίσουν λοιπόν όσοι παρακολου
θούν τόν έκδοτικό οργασμό τών τελευταίων έτών στή χώρα 
μας, άν βέβαια δέχωνται πώς τό βιβλίο είναι προωρισμένο γιά 
μελέτη κι όχι γιά νά «φυλάη» τά ράφια. Καί ή μελέτη προϋπο
θέτει ένδόμυχη παρόρμησι, έμφυτη λατρεία πρός τό βιβλίο. 
Κι ή λατρεία, όπως ξέρουμε όλοι, έμπνέεται. Δέν έξαγοράζεται 
μέ τίποτα. Καί πρός τά έκεί θά πρέπει νά στραφή ή προσπά
θεια όλων, άν άληθινά ποθούμε μιά έκδοτική άνθησι στόν 
τόπο μας, άντί τών πυροτεχνημάτων πού έξαπολύουμε σήμερα. 
Γ Γ αύτό όμως άπαιτεΐται συστηματική καλλιέργεια, κι ή πιό 
κατάλληλη ήλικία γι’ αύτό είναι ή παιδική. Νά δώσουμε στό 
παιδί άφθονα κι έκλεκτά βιβλία, πού νά συνδυάζουν καλαί
σθητη έμφάνισι, ώραΐο περιεχόμενο, ύπεύθυνη καί ήλεγμένη 
ύλη. Έ τσι θά τό συνηθίσουμε ν ’ άγαπα τή μελέτη. "Ολα τά 
πράγματα στή ζωή συνήθεια είναι, μ’ ένα λόγο.

—Ά ν  λ.χ. συνηθίσουμε τό παιδί ν’ άκούη λαϊκή μουσική 
πώς θάχουμε άπαίτησι, όταν μεγαλώση ν’ άγαπάη τά 
κλασσικά κομμάτια; Τό ίδιο όταν τό άπηρχαιωμένο έκπαιδευ- 
τικό μας σύστημα περιορίζει τά ένδιαφέροντα τού νέου στό 
σχολικό βιβλίο, κι αύτό άκαλαίσθητο συνήθως καί γεμάτο 
λάθη πώς έχουμε τήν άξίωσι ν’ άγαπήση τή μελέτη; Ά ς  γίνη 
αύτή ή σωστή προεργασία πρώτα καί τότε βλέπουμε άν θά 
τολμούσε ό οίοσδήποτε νά χρησιμοποιή άνορθόδοξες μεθό
δους, προσπαθώντας νά πλασάρη τά βιβλία του μέ τήν αύτή 
περίπου πονηριά πού οί γονείς μας, όταν είμαστε παιδιά μάς 
έπειθαν νά πιούμε. . . τό μουρουνέλαιο.

Δέν μάς χρειάζονται— όχι— πελάτες τύπου. . . «Χαριλάου», 
πού κάνουν συλλογή άπό φυλλάδες, τις όποιες δέν πρόκειται 
ποτέ νά μελετήσουν, ή κιάν τό κάνουν, δέν πρόκειται ποτέ νά 
γίνουν. . . σοφώτεροι.
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Γυναίκες άπό δλο τόν κόσμο συγκεντρωμένες στό μαρτυρικό νησί ένώνουν 
τήν δύναμι τής φωνής τους γιά τά δίκαια των Κυπρίων.

«Στις 20 ’Απριλίου 1975 30.000 

γυναίκες άπό τήν Κύπρο, τήν 

Ελλάδα και άπό δλες τις  χώ
ρες τοϋ κόσμου σε μιά πρωτο

φανή σε πάθος καί ενθουσιασμό

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ τά γεγονότα πού προκαλέ- 
σανε την τραγωδία τής Κύπρου, τον περασμένο 
’Ιούλιο: Τό άδελφοκτόνο κίνημα καί ή θηριώδης 
τουρκική εισβολή, πού δημιούργησε 200.000 πρόσφυ- 
γες μέσα σέ μιά νύχτα, πού στοίχισε τή ζωή χιλιάδων 
Κυπρ ίων καί Ελλήνων, 
πού δημιούργησε αγνο
ουμένους, αιχμαλώ
τους, εγκλωβισμένους.
Πού ζοΰν τραγική ζωή 
μέσα σε ύπέρ έκα- 
τον σαράντα αιχμάλωτα 
χωριά καί κωμοπόλεις. Πού ρήμαξε δεκάδες 
χιλιάδες σπίτια καί αγροτικά νοικοκυριά. Πού έ'φερε 
δάκρυα καί συμφορά σέ χιλιάδες οικογένειες. Πού 
ντρόπιασε άναρίθμητες κοπέλλες πού βιάστηκαν 
κτηνωδώς άπό τούς μανιασμένους όπιομανεΐς στρα
τιώτες τοΰ « Αττίλα τού 74» «τής μάστιγας τού 
Θεού». Μετά τή καταστροφή ό τρόμος καί ή δυστυ
χία βασιλεύει στο ωραίο νησί τής ’Αφροδίτης.

Η Κύπρος, όπως λενε τα στατιστικά στοιχεία 
τού 1973 είχε 634.000 κατοίκους έξ ών τά 81,6ο]ο 
'Έλληνες καί άλλων έθνικοτήτων καί τά 18,4ο]ο 
Τούρκοι. Οί 200.000 σημερινοί πρόσφυγες άντιστοι- 
χοΰν στο 3bo]o περίπου τοΰ όλου πληθυσμού της.

Η αξία των περιουσιών πού έγκατέλειψαν οί Κύ
πριοι ανέρχεται σέ 2.5 δισεκατομμύρια λίρες τά δέ 
οικονομικά άποτελέσμα τα τής τουρκικής εισβολής 
αναλύονται ώς ακολούθως:
40ο]ο τής γής κατελήφθη άπό τούς Τούρκους.
70ο]ο απώλειες τής κυπριακής οΐκονομίασ.
33,7ο]ο—36,2ο]ο ζημίες τής άκίνητης περιουσίας. 
45,6ο]ο—46ο]ο τής γεωργικής παραγωγής.
48,3ο]ο ζημίες στήν έξαγωγή τών αγροτικών 

προϊόντων.
46ο]ο ζημίες στήν έξαγωγή τών λοιπών εγχω

ρίων προϊόντων.
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πορεία διεκήρυξαν τό δίκαιο 

των Κυπρίων γιά τον σεβασμό 

τής άποφάσεως των Ηνωμένων 

’Εθνών, γιά την επιστροφή των 

προσφύγων στά σπίτια τους».

Ή  έπικεφαλής τής Κυπριακής άντιπροσωπείας χαιρετίζει τάς έκπροσώ- 
πους των χωρών τοϋ κόσμου γιά τήν συμπαράστασι στον δίκαιο αγώνα των.

X D I Τ
32,7ο]ο απώλειες τοΰ βιομηχανικού έργατικοΰ

δυναμικού.
26ο]ο απώλειες τής βιομηχανικής παραγωγής.
55,6ο]ο—56ο]ο τής μεταλλευτικής παραγωγής. 
64,6ο]ο των τουριστικών εγκαταστάσεων πού

λειτουργούσαν.
86,6ο]ο των ύπό κατασκευήν τουριστικών έγ-

καταστάσεων.
70,3ο]ο τών επενδύσεων σέ ξενοδοχειακές έπι-

χειρήσεις.^
Οί 200.000 αύτές καί πλέον πρόσφυγες έχουν στι- 

βαχτή στις πόλεις, στά χωριά καί στήν ύπαιθρο τής 
ελεύθερης χώρας πού είναι καί τό λιγώτερο εύφορο 
τμήμα αυτής. Γιατί τό βόρειο τμήμα του νησιού ήταν 
τό πλουσιώτερο. Οί περισσότεροι άπό τους πρόσφυ
γες έχουν έγκατασταθή πρόχειρα οπ ο ιί βρήκαν στε
γασμένο μέρος, στάβλους, άχυρώνες, άποθήκες. Δώ
δεκα χιλιάδες όμως κατοικούν σέ προσφυγικούς 
καταυλισμούς κάτω άπό άντίσκηνα καί 2.500 σέ 
άποθήκες πατάτας διασκευασμένες σέ κατοικίες. 
Μέσα σ’ αύτοΰς τούς καταυλισμούς πού ψήνονται 
άπό τον ήλιο, μουσκεύονται ώς -ΐά κόκκαλα άπό τή 
βροχή, παγώνουν καί άπ’ τά κρύα τού χειμώνα 
προσπαθούν ,οί μάρτυρες αύτοί τής τουρκικής θηριω
δίας νά έπιβιώσουν ζώντας μέ τήν ελπίδα ότι σύντομα 
θά γυρίσουν στά σπίτια τους.

"Ολος ό κόσμος έξανέστη μέ τις τουρκικές αύτές 
βαρβαρότητες καί μέ τή θρασύτητά τους ν’ άνακηρύ- 
ξουν μονόπλευρα αυτόνομο Τουρκοκυπριακό Κράτος, 
τό βόρειο τμήμα τού νησιού, παραβιάζοντας τις άρχές 
τής έλευθερίας καί αύτοδιαθέσεως τών λαών. Οί 
Τούρκοι περιφρόνησαν τά Ηνωμένα ’Έθνη. ’Αθέτησαν 
τήν ύπογραφή πού έβαλαν στις άποφάσεις τών 'Ηνω
μένων ’Εθνών 3112 τής 1ης Νοεμβρίου 1974 καί 
367 τής 12ης Μαρτίου 1975:

—Γιά μιά άνεξάρτητη, άκεραία, κυρίαρχο καί 'Ηνω
μένη Κυπριακή Δημοκρατία.
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—για την ε/αστροφή δλων των προσφύγων στά 

σπίτια τους ύπό συνθήκες άσφαλείας.
—γιά την ειρηνική καί άρμονική συμβίωση δλων 

των κοινοτήτων τοϋ νησιού
—γιά την πΐιήρη άποστρατικοποίηση τοϋ νησιού 

καί τήν αποχώρηση δλων των ξένων στρατευμάτων.
Η κατάφορη αύτή παραβίαση των αρχών των 

Ηνωμένων ’Εθνών συνεκίνησε βαθύτατα γυναικείες 
προσωπικότητες δλου τοϋ κόσμου πού ξεσηκώθηκαν 
μέ μια άξιοθαύμαστη άλληλεγγύη πρόθυμα στο 
σάλπισμά τών ξένων φιλοκυπρίων γυναικών εγκατε
στημένων στή Κύπρο γιά μιά πορεία προς ’Αμμόχω
στο πού πραγματοποιήθηκε στις 20 τοϋ παρελθόντος 
’Απρίλη, σέ μιά προσπάθεια νά διεκδικήσουν μόνες 
τους οί γυναίκες τής Κύπρου, μαχόμενες ύπέρ βωμών 
καί εστιών μαζί μέ γυναίκες πού έκπροσωποΰσαν 
το μισό τοϋ πληθυσμού τοϋ κόσμου, τήν έφαρμογή 
τών αποφάσεων τών 'Ηνωμένων Εθνών πού τόσο 
βάρβαρα καταπάτησαν οί Τούρκοι, ζητώντας νά 
πάρουν πίσω τά σπίτια τους.

Ή  πραγματικότης είναι άνώτερη πάσης περιγρα
φής έπί κεφαλής τής πορείας ήταν οί σημαιοφόροι 
μέ τις σημαίες 114 ξένων Κρατών καί ξωπίσω τά 
λαβαρα άναρίθμητων οργανώσεων ξένων επ ίσης  χω
ρών και πίσω μιά άνθρωποθάλασσα άπό δεκάδες 
χιλιάδες γυναίκες. 'Η πορεία τής Κύπρου θεωρήθηκε 
σάν τό σπουδαιότερο παγκόσμιο γεγονός μέσα στά 
πλαίσια τοϋ εορτασμού τοϋ έτους τής γυναίκας, στο 
Συμπόσιο τών Γυναικείων ’Οργανώσεων καί Σωμα
τείων πού προηγήθηκε τής πορείας στ ή Λ ευκωσία 
στις 18 ’Απριλίου. Τόσο στο Συμπόσιο όσο καί στή 
πορεία διάσημες γυναίκες τής Ελλάδος, τής Κύπρου 
και όλου τοϋ κόσμου μίλησαν καί έξεδήλωσαν τό 
θαυμασμό τους γιά τήν μαχητική αύτή εκδήλωση 
και τή πεποίθησή τους δτι θά έχη τεράστια παγκόσμια 
απήχηση μέ άμεσα ήθικά αποτελέσματα δπως πρά
γματι είχε.

Ή  πορεία αύτή απέδειξε σ’ δλο τό κόσμο πώς οί 
γυναίκες, ανεξάρτητα άπό τή κοινωνική τους τάξι, 
τό μορφωτικό τους έπίπεδο, τή πολιτική τους τοπο
θέτηση, τις πολιτικές καί τις θρησκευτικές τους 
πεποιθήσεις, τις φυλετικές διαφορές κ.λ.π. κ.λ.π. 
μπορούν νά συγκεντρωθούν καί νά πειθαρχήσουν σέ 
μιά καλά οργανωμένη ήγεσία γιά τήν πραγματοποίηση 
κοινών ιδανικών δπως στή προκειμένη περίπτωση τής 
έλευθερίας, τής έθνικής άνεξαρτησίας, τής δικαιοσύ
νης κ.λ.π.

Οί γυναίκες δλου τοϋ κόσμου ενώθηκαν στή «Πο
ρεία» τής Κύπρου καί ζήτησαν τήν συμπαράσταση 
άνδρών καί γυναικών άπ’ δλο τό κόσμο γιά τά δίκαια 
τοϋ Κυπριακού λαού. Πρότειναν τά χέρια σείς τουρκο
κύπριες γυναίκες γιά νά ζήσουν τοϋ λοιπού δπως καί 
πρώτα μιά φιλική ήσυχη ζωή στο αγαπημένο νησί. 
Οί γυναίκες άπ’ δλο τό κόσμο άρνήθηκαν νά παρα
δεχτούν πώς οί τύχες τών λαών τής γης  μπορούν νά 
κατευθύνωνται άπό τά οργανωμένα ξένα συμφέροντα 
τών μεγάλων καί μή δυνάμεων.

Ή  πορεία τών γυναικών κινείται έπιβλητικά πρός τόν 
άλλοτε ώραία πάλι της Άμμοχώστου.Ή Κυπριακή ’Αστυνομία 
παρακολουθεί διακριτικά τήν έκδήλωσι.

Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ή πόλις τής Άμμοχώ- 
στου σέ ήμέρες εύημερίας, γαλήνης καί ομορφιάς.
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Κύπριες γυναίκες μέ σημαίες καί λάβαρα σπεύδουν νά ένω- 
θοΰν μέ τόν κύριο δγκο τής πορείας γιά νά θυμίσουν στούς 
βαρβάρους τοϋ « ’Αττίλα» δτι δέν ξεχνούν ποτέ τους.

Ή ίδια πόλις αγνώριστη από τις όρδές τών βαρβάρων σέ 
έρείπια καί έρημιά. Μιά καινούργια έμπειρία γιά άνθρώπους.

'Η πορεία, τών γυναικών προς την ’Αμμόχωστο 
έπανέφερε τό καυτό θέμα τής Κύπρου έπί τάπητος 
μέ μεγαλύτερη οξύτητα καί φανέρωσε σ’ όλο τό κόσμο 
τή μεγάλη αδικία τών Τούρκων προς τό Κυπριακό 
λαό. Φώτισε τή παγκόσμια κοινή γνώμη εναργέστερα 
απ’ ό,τι κάνουν όλες μαζί οί Πρεσβείες.

'Η πορεία τής Κύπρου άνοιξε παράλληλους δρόμους 
άντιστάσεως προς τούς ιταμούς τουρκικούς ισχυρι
σμούς γιά τήν αύτονομία τοϋ βορείου τμήματος 
τής νήσου.

Η πορεία αύτή πού ήταν φωνή Θεοϋ καί οργή 
Ααοΰ κατατρόμαξε τούς Τούρκους πού ώπλισμένοι 
σαν αστακοί κρύφτηκαν σάν άσπάλακες πίσω άπό 
τα οχυρωματικά τους έ'ργα. Φοβήθηκαν τις άοπλες 
γυναίκες μέ τό χάρτινο όπλο τους τό ψήφισμ^., γιά 
τήν εφαρμογή τών αποφάσεων τών Η.Ε. Οί θρασύ
δειλοι Τούρκοι μετέφεραν πλήθος στρατιωτών πρός 
ένίσχυση τών φυλακείων τους καθ’ όλο τό μήκος τής 
γραμμής ’Αττίλα. Φέρανε εκσκαφείς καί άνασκάψανε 
τό δρόμο γιά νά μήν μπορέσουν νά τόν περπατήσουν 
οί γυναίκες. Ναρκοθέτησαν τήν περιοχή. Μετέφεραν 
τάνκς. Ώργάνωσαν άντιπορεία γυναικών τουρκοκυ
πρίων πρός άντιπερισπασμό.

'Όλα αύτά οχι μόνο δέν ήταν ικανά νά φοβήσουν 
τις γυναίκες πού έλαβαν μέρος στή πορεία, άλλά. τις 
χαλύβδωσαν καί είδαμε τόν όγκο τους ν’ άποτελή 
ενα τεράστιο σώμα αμίλητο νά κινήται κατά μήκος 
δρόμου 4 χιλιομέτρων νά καθηλώνεται τέλος στήν 
άσφαλτο έπί μία ώρα παρά τήν καταρρακτώδη βροχή 
πού ξέσπασε περί τό τέλος τοϋ ώρισμένου γιά τή 
καθιστική αύτή έκδήλωση χρόνου μέ τή βεβαιότητα 
ότι αξίζει κανείς νά ταλαιπωρηθή, νά βραχή, νά κακο
πάθη, ακόμη καί νά φάη καμμιά τούρκικη σφαίρα 
για τα ωραία ιδανικά, τήν εκπλήρωση τών όποιων 
ζητούσε ή πορεία τής Κύπρου, πού δείχνει άνθρωπιά 
και πολιτισμό, πάνω άπό άτομικές φιλοδοξίες καί 
οικονομικά συμφέροντα.
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ΔΙΗΡΩΤΗΘΗΜΕΝ εις το προηγού
μενου τεύχος: Πώς καί διατί οί 
λόγοι τιμής ενίοτε κυριαρχούν εις 
τήν ύπό των άνθρώπων έκδηλου- 
μένην έγκληματικήν δράσιν καί έπη- 
ρεώζουν νοθεύοντες τό ηθικόν φρό
νημά των. Έσκιαγμαφήθη διά των 
έκτεθέντων ανωτέρω τό «πώς». 
"Ας άποτολμηθή ήδη δι’ ολίγων 
ή ερευνά του «διατί». Διατί πρά
γματι τοιαύτη ύπήρξεν, άλλα καί 
σήμερον παρομοία έκδηλοΰται συ- 
χνάκις ή ΐεράρχησις του εις τήν 
άτομικήν συνείδησιν τοϋ άνθρώπου 
δεσπόζοντος συστήματος άξιών; Δια- 
τί ό προσβληθείς άνθρωπος δεν 
άναφέρεται εις τό όργανωμένον κοι
νωνικόν σύνολον διά τήν γενομένην 
κατ’ αύτοϋ προσβολήν καί δεν 
έμπιστεύεται εις τους νόμους τής 
πολιτείας τόν κολασμόν τοϋ ένοχου 
καί τήν ιδίαν ΐκανοποίησιν, άλλ’ 
αύτοδικεΐ, ένεργών αύτογνωμόνως 
καί αύθαιρέτως; Καί τό τιθέμενου 
ερώτημα επί τοσοΰτον έμφανίζεται 
έντονον, όσον άποδεικνύεται άληθές 
ότι παλαιόθεν καί άπό τής άρχεγό- 
νου εΐσέτι έποχής συστηματική 
ύπήρξεν ή προσπάθεια 'ένα ή συγ
γνώμη εις τόν άνθρωπον έμπνευσθή 
καί τό πράον καί έπιεικές εις τήν 
ψυχήν του ένσταλαχθή. Εις τήν 
ανάγκην καί τήν ιδέαν τής άνταπο- 
δόσεως άντεπαρεβάλλετο τοϋ σοφοΰ 
Χίλωνος τό απόφθεγμα: «άδικού- 
μενος διαλάσσου, ύβριζόμενος τιμω- 
ροΰ», ή ό εις τόν Θαλήν άποδιδό- 
μενος λόγος: «άνέχου ύπό τοϋ
πλησίον μικρά έλαττούμενος», άλλά 
καί ό τοϋ Πιττακοϋ έτερος τοιοΰτος 
«συγγνώμη τιμωρίας άμείνων, τό 
μέν γάρ ήμέρου φύσεώς έστι, τό 
δέ θηριώδους». Εις μίαν τών κω
μωδιών του ό Μένανδρος άναγράφει 
ότι: «Ούτος κράτιστός έστ’ άνήρ, 
όσης άδικεΐσθαι πλεΐστ’ έπίστατ’ 
έγκρατώς». 'Ο Ξενοφών εις τήν 
προς τούς στρατιώτας άπολογίαν 
αύτοϋ αναγράφει ότι: «καλόν τε 
καί δίκαιον καί όσιον καί ήδιον τών 
άγαθών μάλλον ή τών κακών με- 
μνήσθαι», εις δέ τήν παιδείαν του: 
«Πράος τε καί συγγνώμών τών 
ανθρωπίνων άμαρτημάτων» ό Κό
ρος ύπ’ αύτοϋ εμφανίζεται. Ό 
Σωκράτης διά τής γραφίδος τοϋ 
Πλάτωνος διδάσκει εις τον μετά 
τοϋ Κρίτωνος διάλογόν του <5τι: 
«οΰτ’ άνταδικεΐν δει, ούτε κακώς 
ποιεΐν ούδένα άνθρώπων, ούδ’ αν 
ότιοΰν πάσχη τις ύπ’ αύτών». Καί 
έφθάσαμεν εις τήν τελείωσιν τοϋ 
ήθικοΰ νόμου καί τήν άποθέωσιν 
τής άρετής διά τοϋ «πάντα ούν οσα 
αν θέλητε ίνα ποιώσιν ύμϊν οί

01 ΛΟΓΟΙ ΤΙΜΗ! 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

(Ίδια έν Κρήτη)
Β'

Μ Ε Ρ Ο Σ

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

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

ώς Είσαγγελεύς Πρωτοδικών.
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άνθρωποι, οΰτω καί ύμεϊς ποιείτε 
αύτοΐς» καί «άγαπάτε τούς έχθρούς 
υμών». Καί όμως το αίσθημα τής 
έκδικήσεως υπερτροφικόν πάντοτε 
διατηρείται καί εις τό διηνεκές 
τροφοδοτεί των άνθρωπίνων παθών 
τάς έκρήξεις. Διατί; Διότι ό ανθρώ
πινος ψυχικός βίος αναλύεται εις: 
αίσθησιν, κρίσιν, συγκίνησιν, θέλη- 
σιν, διαθέσεις, όρμέμφυτα καί έπι- 
διώξεις. Τό δέ ήθικόν φρόνημα κάθε 
ατομικής συνειδήσεως ύπό τοϋ έθους 
τοϋ δικαίου, τής θρησκείας καί τής 
παιδείας διαμορφούμενον καί ύπό 
τής σκέψεως τροφοδοτούμενον, δέ
χεται τής ιδιοσυγκρασίας καί τοϋ 
χαρακτήρος τοϋ υποκειμένου τάς 
άντιδράσεις, άλλ’ ύπόκειται καί εις 
τοϋ περιβάλλοντος τάς έπιρροάς.
Καί εις την διεργασίαν αύτήν, την 
μαχητικήν καί άμφίρροπον, ή μετα
ξύ τών έκτεθέντων στοιχείων έπι- 
λογή καί τελική έπικράτησις δεν 
δύναται νά είναι βέβαια καί προ- 
καθωρισμένη. Δυνατόν νά έπικρατή- 
ση ή σκέψις, ύπό τών στοιχείων 
τοϋ ήθους καί τοϋ δικαίου έπηρεα- 
ζομένη, ότε εις τήν ενεργούσαν 
άνθρωπίνην συνείδησιν κυριαρχεί 
καί δεσπόζει ή αυτοκυριαρχία, τ ί
θεται αυτομάτως εις κίνησιν ό 
μηχανισμός τών άναστολών διά τήν 
άναχαίτισιν τής κινητικότητος καί 
τής έκρήξεως τών συναισθημάτων 
καί ή ψυχραιμία, ό ορθός λογισμός 
καί τό ήθικόν φρόνημα κατευθύνουν 
τάς εκδηλώσεις τής βουλήσεως τοϋ 
άτόμου. Δυνατόν όμως νά κυριαρχή- 
ση: τής σκέψεως το συναίσθημα, 
τής λογικής τό πάθος καί τής ψύ
χραιμου έκδηλώσεως ή παραφορά.
Καί ή ενεργούσα ατομική συνείδη- 
σις μολονότι γνωρίζει τοϋ δικαίου 
τάς έπιταγάς καί διακρίνει εις τά 
νεφελώματα τοϋ ήθικοΰ της φρο
νήματος τοϋ πρέποντος καί ήθικοϋ 
τά κελεύσματα, Ιγκαταλείπεται εις 
τήν δίνην τών συναισθηματικών της 
εκρήξεων καί τόν φρενήρη στροβι
λισμόν τής παραφοράς της. 'Ο πό
θος τής έκδικήσεως πανίσχυρος καί 
θυελλώδης ύπερνικά τάς ιδέας, πα
ραμερίζει τήν πίστιν καί διαλύει 
καί έξαφανίζει τούς διασταγμούς, 
δτε επέρχεται βέβαια ή έκρηξις 
καί πραγματοΰται τό έγκλημα. Καί 
ό βαθμός τοϋ ψυχικού κοχλασμοΰ 
προσδιορίζει τήν έντασιν ταύτης 
καί δίδει τό μέτρον τής νομικής 
άξιολογήσεως τής εύθύνης τής ένερ- 
γησάσης άτομικής συνειδήσεως εις 
τόν χώρον τοϋ ποινικού καταλογι
σμού. Νά κριθή αν ή βούλησις τού 
άτόμου έξεδηλώθη καί έδρασεν

έγκληματικώς, ύπό τό κράτος αιφνί
διας, έντονου καί ίσχυράς ψυχικής 
ύπερδιεγέρσεως εύρεθεϊσα, έξ ής 
είτε άπώλεσε πάσαν μετά τής πρα
γματικότητας (ύλικής καί πνευμα
τικής) έπαφήν, ένεκεν φυσικοπα- 
θολογικών άλλοιώσεων καί μετα
βολών τού ψυχισμού του, είτε περι- 
ήλθεν εις κατάστασιν ήσσονος άντι- 
στάσεως, διότι ή συνείδησίς του 
συνεσκοτίσθη, ή ίκανότης τής ορθής 
σκέψεώς του διεταράχθη καί ή 
δραστικότης τής θελήσεως καί τού 
μηχανισμού τών άναστολών του 
έμειώθη. Δυνατόν τέλος νά έπικρα- 
τήση καί πάλιν ή ψυχρά σκέψις, 
ούχί δμως ύπό τών στοιχείων τού 
ήθους καί τού δικαίου συντροφευο- 
μένη, άλλ’ έκ δοξασιών καί άρχών 
καταλυτικών φανατισμού, έγωϊσμοΰ, 
έμπαθείας, μηδενισμού καί άρνή- 
σεως έλαυνομένη, ούχί δέ σπανίως 
καί έκ πεποιθήσεων θρησκευτικών 
ή πολιτικών έπηρεαζομένη, δτε εις 
τήν φλύαρον γλώσσαν τής νομιμό
τητας καί τών ήθικών άρχών άντι- 
τάσσεται τής φονικής λεπίδος ή 
παγερά σιωπή καί τού έν πεποι- 
θήσει έγκλήματος ή πειθώ ή θανά
σιμος. Τό έγκλημα τότε τελετουρ- 
γικώς πραγματοΰται ώς ένέργεια 
βουλήσεως διαστρόφου καί έγκλη- 
ματικής, ή ώς έκδήλωσις όφειλομέ- 
νη καί ύποχρεωτική εις έκπλήρωσιν 
χρέους έκ πεποιθήσεων καί άρχών, 
ή έκ συμβατικών ύποχρεώσεων καί 
έντολών. Διά νά τονισθή άπαξ έτι 
δτι ή ύπό έποψιν άξιολογικής κοίσεως 
καί προτιμήσεως έπιλογή τών άξιών 
ύπό τής άτομικής συνειδήσεως είναι 
ένέργεια άστάθμητος, έν πολλοΐς καί 
ποικίλη, ένίοτε ένστιγματική, διά
φορος έκάστοτε καί οπωσδήποτε 
άτελής. Δι’ δ καί ό μέν Σωκράτης 
δέχεται καί πίνει τό κώνειον καί οί 
μάρτυρες πορεύονται εις τό μαρτύ- 
ριον, ό δέ Όρέστης ή ό ’Άμλετ προ
κρίνουν τό ξίφος τής έκδικήσεως. 
Εις τούς μέν ύπήρξεν άσφαλής, 
σαφής καί βέβαια ή έπιλογή εις τό 
χώρον τής άξιοθετούσης άτομικής 
συνειδήσεως, διότι τό εις αύτήν δια- 
μορφωθέν ήθικόν φρόνημα ήτο αυ
τάρκες, αυτοτελές, αύτοδύναμον καί 
ώλοκληρωμένον, εις τούς δέ ύπήρξεν 
άσαφής, συγκεχυμένη καί άβεβαία ή 
έκ πεποιθήσεως άρνητική ή γενομένη 
έπιλογή, διότι τό ήθικόν φρόνημά 
των ήτο άτελές, ύπό τών έθιμικών 
δέ θεσμίων ρυθμιζόμενον, τών συναι
σθηματικών των έκρήξεων έπη- 
ρεαζόμενον, ή ύπό τής ψύχραιμου 
καταλυτικής σκέψεώς των κατευ- 
θυνόμενον, έδείχθη άνυπάκουον προς

τό θετόν δίκαιον καί τόν ήθικόν νό
μον.

ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τό έκ τών έκτεθέντων συμπέ
ρασμα είναι δτι τό διά λόγους τιμής 
πραγματούμενο ν έγκλημα δέν δύ- 
ναται νά άναγνωρισθή, ούτε, πολλώ 
δέ μάλλον, άξιολογικώς νά δικαι- 
ωθή. Παραμένει πράξις παράνομος 
έκδ^λο^σις άντικοινωνική, ένέργημα 
άντίθετον προς τόν ήθικόν νόμον. 
Καί ώς τοιαύτη νομ'κώς μέν κολά
ζεται, ήθικώς δέ καί κοινωνικώς 
σοβαρώς άποδοκιμάζεται. Τά περί 
έθιμικών θεσμίων καί παραδόσεων 
άναπτυχθέντα καί ή δοθεΐσα ιστο
ρική καί ψυχολογική τού φαινο
μένου έξήγησις, σχετικώς μέ τά 
έν Κρήτη κρατούντα, δέν δύνανται 
ομοίως νά δικαιώσουν ούτε ίστο- 
ρ κώς, ούτε πολιτιστικώς, ούτεκοι- 
νωνικώς, ούτε καί νομικώς τήν οίς 
τάς ημέρας μας παρομοίων εγκλη 
μάτων έμφάνισιν. 'Ιστορικώς μέν, 
διότι έξέλιπον οί προκαλέσαντες 
τήν εμφάνισή καί άνάπτυξιν τού 
φαινομένου πραγματικοί καί ψυχο
λογικοί λόγοι. Δι’ δ καί ή παράνομος 
όπλοφορία έμειώθη σημαντικώς, ή 
ζωοκλοπή περιωρίσθη αίσθητώς καί 
άπαγωγή γυναικών έξηλείφθη. Πα
ραμένουν μόνον, τά έγκλήματα βίας 
έκ λόγων τιμής καί έκδικήσεως, 
σποραδικώς μέν πραγματούμενα, ά- 
νησυχητικώς δμως είσέτι ώς έγκλη- 
ματικόν σύμπτωμα έμφανιζόμενα. 
Άπάδει δμως καί πολιτιστικώς τό 
έγκληματικόν τούτο σύμπτωμα. Δι
ότι παρόμοια', έκδηλώσεις, μολο
νότι άποτελοΰν έξαιρέσε ς καί συ- 
νιστοΰν μεμονωμένα μόνον περι
στατικά βίας καί άντικοινωνικής 
συμπεριφοράς, προκαλοΰν τήν πε- 
πλανημένην έντύπωσιν τής βαρβά
ρου καί άπολιτίστου γενικάτητος. 
Καί προκαλεΐται ή έντύπωσις αυ
τή δι’ ένα τόπον, ό όποιος ηύτύ- 
χησε νά άτενίση πρώτος αύτός τό 
λυκαυγές τού άνθρωπίνου πολιτι
σμού, όταν άκόμη τά πάντα έβυθί- 
ζοντο εις τό σκότος τού πρωτογο
νισμού καί τής βαρβαρότητος. ’Αδι
κείται δμως έντεΰθεν ή κρητική 
ψυχή, ή τόσον λεπτή καί εύαί- 
σθητος, ή όποια ώς έκφραστής ενός 
καλλιεργημένου καί άνωτέρου ή
θους άνήλθεν εις τάς ύψηλοτέρας 
κορυφάς τών εύγενεστέρων άνθρω
πίνων συναισθημάτων καί μέσα εις 
μίαν άποθέωσιν ρωμαντισμοΰ άλλα 
καί ηρωισμού, εύαισθησίας καί πνευ-
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ματικότητος, εις ένα ξέφρενον στρο
βιλισμόν των εύγενεστέρων ψυχι
κών αποχρώσεων εξύμνησε μέ πά
θος, μέ έξαρσιν καί λυρισμόν άπα- 
ράμιλλον τάς εκδηλώσεις ενός άνω- 
τέρου άνθρωπίνου ήθους: τον έρωτα, 
τόν ήρωϊσμόν, την τιμήν, τήν έλευ- 
θερίαν. Άποδοκιμάζονται ωσαύτως 
κοινωνικώς τά έγκλήματα ταΰτα. 
Διότι ή σύγχρονος κρητική κοινω
νία είναι καλλιεργημένη καί πλή
ρως χειραφετημένη άπό άντιλήψεις 
καί Θέσμια, τά όποια έπετέλεσαν 
μεν τόν προορισμόν των εις τήν 
ροήν των αιώνων, δεν εναρμονί
ζονται όμως προς τό σύγχρονον 
πολιτιστικόν καί κοινωνικόν ιδεώ
δες. ’Ατενίζει μέ ρεαλισμόν καί 
ευθύτητα, μέ ειλικρίνειαν καί ύπευ- 
θυνότητα τήν πραγματικότητα τής 
ζωής καί τόν σύγχρονον άνθρωπον. 
Δεν εΐναιι νοητόν μεμονωμένα περι
στατικά βαρβαρότητος νά προσδιο
ρίσουν, νά χαρακτηρίσουν καί κρί
νουν μιας ολοκλήρου κοινωνίας τόν 
τροπον ζωής. Καί εις τήν κοινω
νίαν τών εύγενών καί ήρωΐκών παρα
δόσεων νά δίδεται ή έντύπωσις δτι 
επικρατεί ο πρωτόγονος καί αλό
γιστος έγωϊσμός, δτι πρυτανεύει ή 
έκρηκτική τοϋ πάθους παρόρμησις 
και δτι τοΰ αίματος ή σπονδή είναι 
έξαγνιστική, δι’ δ καί προσφέρεται 
ώς τών αμαρτημάτων έξιλαστήριον! 
’Αλλά καί πέραν αύτών δτι ζή καί 
σήμερον εις τήν Κρήτην, ύπό άλλην 
βεβαίως μορφήν, ό Μινώταυρος ό 
μυθικός μέ σάρκας καί αίμα ανθρώ
πων τρεφόμενος!

’Ιδού λοιπόν δτι ούδεμία ούδα- 
μόθεν εγείρεται φωνή δικαιώσεως. 
'Ο φόνος διά λόγους τιμής καί προ
σκοπικής έκδικήσεως είναι καί παρα
μένει ’σήμερον ιστορικός άναχρο- 
νισμός, στίγμα πολιτιστικόν, άγος 
κοινωνικόν, έγκλημα βάρβαρον, ά- 
πάνθρωπον καί στυγνόν, τό όποιον 
παραδειγματικόν δέον πάντοτε νά 
επισύρη τόν ποινικόν κολασμόν. 
’Ανεξαρτήτως δμως καί πέραν αύ- 
τοϋ είναι αναγκαία μία συνεχής τής 
οργανωμένης κοινωνίας προσπάθεια 
διά τήν καταπολέμησιν πεπλανη- 
μενων δοξασιών καί τήν έκ τής 
ψυχής τοϋ λαοΰ, τών ορεινών καί 
άγροτικών ιδία περιοχών, έκρίζω- 
σιν ροπών εγκληματικών. Πρέπει 
έν τώ σημείω τούτω νά συνειδη- 
τοποιηθή δτι είναι σοβαρά καί με
γίστη διά τό εύρύτερον κοινωνικόν 
σύνολον, τήν πολιτείαν καί τήν 
έκκλησίαν ή μερίς τής ευθύνης διά 
τά συντελούμενα. Διότι είναι καθή
κον τής οργανωμένης κοινωνικής

κυψέλης τών μελών της ή ποδηγέ- 
τησις, ή προστασία καί ή διάσωσις. 
Μέτρα άναπτύξεως τοϋ βιοτικοΰ 
επιπέδου καί καλλιέργειας τών στοι
χειωδών πολιτιστικών συνθηκών 
πρέπει νά ληφθοΰν ύπό τής πολι
τείας καί τών διαφόρων κοινωνικών 
’Οργανισμών. Σοβαρόν προς τήν 
κατεύθυνοιν ταύτην έπιτελεΐται σή
μερον έργον καί άξιόλογος προ τι- 
νων έτών άνελήφθη προσπάθεια ύπό 
τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου Χανιών 
και τοΰ «Ελληνικού Κέντρου κοι
νωνιολογικών μελετών», τό όποιον 
καί προσχέδιον μέτρων διά 
τήν καταπολέμησιν τής έν Κρή
τη βεντέτας συνέταξε. Καί μετά 
τών μέτρων τούτων όμοΰ είναι 
άνάγκη νά άκουσθοΰν: ή συμβου
λευτική τής έκκλησίας παραίνεσις, 
τοΰ Σχολείου ή διδασκαλία ή κατα
τοπιστική, τών οργανωμένων κοι
νωνικών ομάδων ή διαφώτισις, τής 
Δικαιοσύνης ό λόγος ό πειστικός.

Διά νά πληροφορηθοΰν έπί τέ
λους οί πάντες, όσοι είναι πεισμό- 
νως είσέτι προσηλωμένοι εις άνα- 
χρονιστικά ταμποΰ μειωτικών άττα- 
βιστικών εκδηλώσεων δτι τοΰ πολι
τισμού ή καλλιέργεια καί έξέλιξις 
καί τής ψυχής καί τοΰ πνεύματος 
τοΰ άνθρώπου ή βελτιωτική άνέ- 
λιξις κατέστησε βαθύτερον, πνευ- 
ματικώτερον, εύγενέστερον καί άν- 
θρωπινώτερον τό νόημα τής ζωής. 
Καί τό περιεχόμενόν της σήμερον 
κυρίως, πρέπει νά είναι ύμνος άγά- 
πης, επιείκειας καί συγνώμης έκδή- 
λωσις. Νά γίνη τών πάντων συυεί- 
δησις δτι το παρελθόν καί αί άρνη- 
τικαί δοξασίαι του δέν δύνανται νά 
καταδυναστεύουν τό παρόν καί τό 
μέλλον τής κοινωνικής έξελίξεως. 
Νά καταπολεμηθή ό έγωϊσμός, ό 
τροφοδότης αύτός τής έμπαθείας, 
τοΰ μίσους καί τών περιφρονητικών 
έκδηλώσεων. Νά έκριζωθοΰν αί πα
ράλογοι δεισιδαιμονίαι καί αί πρω
τόγονοι περί ζωής καί τιμής αντι
λήψεις, τό μίσος δέ καί ή βία νά 
άντικατασταθοΰν μέ τήν αγάπην 
καί τήν συγνώμην. Νά πραϋνθή διά 
τής αγωγής τοΰ χαρακτήρος τό 
άκαμπτον, τό εύέξαπτον καί σκλη
ρόν καί νά έμπνευσθή ή άνάγκη τής 
πολιτιστικής προσαρμογής καί τής 
προς τούς νόμους τής πατρίδος 
ύπακοής.

Νά καταστή σαφές εις τόν οίον- 
δήποτε, διά λόγους τιμής, υποψήφιον 
παιδοκτόνον δτι δέν δύναται κατά 
τό δοκοΰν καί ύπό τήν εκρηκτικήν 
τοΰ εκδικητικού πάθους παρόρμησιν, 
νά διαθέτη, άπαλλοτριώνη καί κατα-

στρέφη τοΰ ίδιου σπλάχνου του τήν 
ζωήν. Καί πρέπει άκόμη νά δι- 
δαχθή οτι η φωτεινή τών γονέων 
άγάπη δέν συμβιβάζεται μέ τό μίσος 
το σκοτεινόν, ούτε τό φίλτρον τό 
πατρικόν τό γαλήνιον μέ τήν τρικυ
μιώδη τοΰ πάθους οργήν. ’Αντί τής 
μανίας τής έκδικήσεως νά γνωρίση 
τής συγνώμης τόν λόγον τόν παρη
γορητικόν καί άντί τοΰ έγωϊσμοΰ, 
τοΰ στυγνοΰ, τοΰ άδιστάκτου καί 
πρωτογόνου νά δεχθή τής μεγαλο
ψυχίας τήν αύραν τήν θεϊκήν. Νά 
μάθουν δλοι οί έπίδοξοι φονεΐς δτι 
τό ανθρώπινον αίμα δέν έ'χει ιδιό
τητας άπορρυπαντικάς καί άκόμη 
ότι τίποτε δέν είναι περισσότερον 
άνωφελές καί άνόητον άπό τό α ί
σθημα τής έκδικήσεως διά τόν 
άνθρωπον. ’Επιδιώκει νά έπανορ- 
θώση καί άποκαταστήση τοΰ παρελ
θόντος τά σφάλματα καί τό μόνον 
πού έπιτυγχάνει είναι νέα νά προ- 
σθέση εις τό μέλλον χαλάσματα. 
Καί τό αίμα, τό αίμα τής κόρης ή 
τοΰ συνανθρώπου, πού άφθονον καί 
άκράτητον ρέει, ούδεμίαν προσω
πικήν ή οικογενειακήν ατιμίαν ξε
πλένει. Μόνον λεκιάζει· λεκιάζει 
ανεξίτηλα καί διά παντός τοΰ στυ
γερού δολοφόνου τήν συνείδησιν, 
τήν ψυχήν καί τήν μνήμην καί βα- 
ρεΐαν ρίπτει τοΰ αλόγου έγωϊσμοΰ 
και τοΰ προοτογονισμοΰ τήν σκιάν 
εις το κοινωνικόν περιβάλλον του. 
Πολλαπλά λοιπόν, τραγικά καί φρι- 
κτά τά χαλάσματα καί ούδέν άπο- 
λύτως τό οφελος.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Δικαιούμαι ήδη εις τό πλήθος 
τών έκτεθέντων νά προσθέσω τήν 
διατύπωσιν μιας πίστεως καί τήν 
έκφρασιν μιας έλπίδος. Τήν πίστιν 
μου έπί τήν καθαρότητα, αλλά καί 
τήν δυναμικότητα τής κρητικής, 
άτομικής καί κοινωνικής, συνειδή- 
σεως. Καί τήν έλπίδα μου διά τήν 
ριζικήν καί ταχεία έξάλειψιν καί τήν 
ολοσχερή έξαφάνισιν τής κατάρας 
αυτής τοΰ φόρου τοΰ αίματος έκ 
λόγων τιμής καί προσωπικής έκδι
κήσεως. Δέν προσήκει αποδοκιμα
σία καί έμπαιγμός διά τά συντε
λούμενα, διότι ύφίσταται ιστορική 
τοΰ φαινομένου έξήγησις. "Ας μήν 
είμεθα λοιπόν τιμηταί ανιστόρητοι. 
’Επιβάλλεται δμως μαζί μέ τήν 
κατανόησιν ό έ'λεγχος διά νά δειχθή 
τό άγος, μαζί μέ τήν έπιείκειαν ή 
κατάκρισις διά νά έπιτευχθή ή νου
θεσία καί μαζί μέ τήν νουθεσίαν
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ή διαφοότισις διά νά ρυμουλκηθή 
ό νέος άνθρωπος εκεί δπου ή πρα- 
γματικότης της ζωής καί των άξι
ων της τον καλούν σήμερον .«'Η 
ηθική ζωή γιά νά συντηρηθή—δι
δάσκει κάποιος των συγχρόνων σο
φών—έχει άνάγκη άπό μερικά στη
ρίγματα, πού ή φύση τους είναι 
συγκινησιακή. Χρειάζεται τήν π ί
σ τ η  σ’ ένα σκοπό, τόν παλμό μιας 
ά γ ά π η ς πού νά σπρώχνη τόν 
άνθρωπο προς τούς όμοιους του καί 
μιά κάποια έ λ π ί δ α, τήν προ
σδοκία ενός καλυτέρου αύριο». Βα
ρύς καί ύπόκωφος έρχεται άπό τό 
βάθος τοϋ ιστορικού παρελθόντος ό 
άντίλαλος τοϋ περί τής έκδικήσεως 
καί τού «άντιπεπονθότος» προστά
γματος. Καταυγάζει δμως ήδη τόν 
ορίζοντα τής ζωής μας ή εντολή 
τής άγάπης καί τό τόσον άνθρού- 
πινον αίτημα τής συγγνώμης. Καί 
ή δοκιμαζομένη άνθρωπίνη συνεί- 
δησις ίσταται εις τό μέσον. Πο
ρεύεται δμως προς τόν χώρον τού 
μέλλοντος διότι ό άνθρωπος «άνε- 
βαίνει τήν σκάλα τών πεπρωμένων 
του γράφοντας μέ μόχθο, μέ ιδρώτα 
καί αίμα τήν ταπεινή ιστορία του». 
Καί είναι συμφέρον του άλλά καί 
καθήκον του εις τον άπόηχον αύτόν 
τών άλογων άτταβιστικών κλήσεων 
νά άντιτάξη τό νέον δραμα τής ζωής 
τών καιρών μας, τήν πίστιν του 
εις τούς σκοπούς τού κοινωνικού 
συνόλου καί τήν ύπακοήν προς τήν 
τήν νομιμότητα, ή όποια στήριζες 
ικανοποιεί καί προάγει τό άτομον. 
Καί είναι βέβαιον δτι τό παρήγορον 
φώς μιας πηγαίας έλπίδος δι’ ένα 
καλύτερον αϋριον, πού θά ξεχωρίζη 
άπό τό χθες καί ό φλογερός παλμός 
μιας άδολου άγάπης διά τόν συνάν
θρωπον, άγάπης ή όποια μακροθυ
μεί καί δεν παροξύνεται, χρηστεύ- 
εται καί δεν λογίζεται τό κακόν, θά 
διαλύσουν τάς δεισιδαιμονίας καί 
τάς προλήψεις καί θά οδηγήσουν τήν 
άτομικήν συνείδησιν εις το άνέ- 
σπερον φώς τής δικαιοσύνης καί 
εις τήν γαλήνην τής νομιμότητος, 
τής ειρήνης καί τής συναδελφώσεως 
τών άνθρώπων μακράν τών σειρή
νων τής έμπαθείας, τής έκδική
σεως καί τού αίματος.

Έκυκλοφόρησαν κατά κράτη τά περιγραφόμενα λεπτομερώς γραμματό
σημα τά όποια άναφέρομεν άναλυτικώς κατωτέρω:
ΑΝΑΤ . ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ’Επί τή 30ή έπετείω τής καταρρεύσεως τοϋ ναζι
σμού έκυκλοφόρησε μιά σειρά έκ 4 γραμματοσήμων καί ένα Μπλοκ.
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ: Μιά σειρά μέ 5 διάφορες ’Εκκλησίες έκυκλοφόρησε τήν
19 Μαΐου.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: "Ενα γραμματόσημον τών 2 πέσος «Παιδικό Σχέδιο»
καί άλλο ένα τών 2,75 πέσος διά τήν διεθνή έκθεσιν «ΕΣΠΑΝΑ 75» μέ 
άπεικόνισιν τόν ΔΩΝ ΚΙΧΩΤΗ, έκυκλοφόρησαν τόν παρελθόντα μήνα.
ΑΥΣΤΡΙΑ: "Ενα μόνον γραμματόσημον διά τήν EUROPA 1975 τών
2,50 σελληνίων έκυκλοφόρησε τήν 14ην Μαΐου. ’Επίσης προς συμπλήρωσιν 
τής σειράς «Τοπία» έξεδόθη ένα γραμματόσημον τών 6 σελληνίων μέ τοπίον 
τών ’Άλπεων.
ΒΕΛΓΙΟΝ: Ή  σειρά Εύρωπαϊκή ’Αρχιτεκτονική πού έκυκλοφόρησε τήν
12ην Μαΐου άποτελεϊται άπό τρία γραμματόσημα τών 4,50—5,10 φράγκων
ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Δ ιά τήν 30ήν έπέτειον τοϋ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έξεδόθη
ένα γραμματόσημον τών 50.
’Επίσης έκυκλοφόρησαν 4 γραμματόσημα άπεικονίζοντα «ψάρια τοϋ γλυκοϋ 
νεροϋ».
ΔΑΝΙΑ: Δ ιά τό έτος τής Ευρωπαϊκής ’Αρχιτεκτονικής έκυκλοφόρησαν
τήν 19ην ’Ιουνίου 3 γραμματόσημα τών 0,70—1,20 καί 1,5θ κρ.
’Επίσης έκυκλοφόρησαν 3 γραμ. μέ βάζα έκ πορσελάνης.
Η.Π.Α. Δ ιά τήν 200ήν επέτειον τής ίδρύσεως τών ενόπλων Δυνάμεων 
αύτής τής χώρας έκυκλοφόρησε ένα Μπλοκ μέ τέσσαρα γραμματόσημα άπει- 
κονίζοντα στρατιωτικάς στολάς.

ΦΟΡΜΟΖΑ: Έκυ
κλοφόρησε μιά σειρά 
έκ τεσσάρων γραμ
ματοσήμων μέ άπει- 
κόνισι παλαιών Αύ- 
τοκρατόρων τής Κί
νας.
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Ένα γραμματόσημον «Φαρμακολογίας» τών 0,70 ΠΦ· 
έκυκλοφόρησε τήν 7ην Μαΐου. Τήν 2αν Ιουνίου έκυκλοφόρησε προς τιμήν 
του ναυαγοσωστικοί) σώματος ένα γραμματόσημον τών 0,70 ΠΦ. τήν δέ 
29 ’Ιουλίου κυκλοφορεί ένα γραμματόσημον τών 0,70 ΠΦ. διά τά 500 χρό
νια τοϋ ΠΤΡΓΟΤ τής ΟΛΑΒΙΝΑΙΝΝΑΣ.
ΝΗΣΟΙ ΓΡΕΝΑΔΑ: Έκυκλοφόρησαν 7 γραμματόσημα Πασχαλινά
μέ απεικονίσεις πινάκων τοϋ Τισιανοΰ—Τζιότο—Κρήναχ καί άλλων ζωγράφων 
τής ’Αναγεννήσεως.
ΙΑΠΩΝΙΑ: Προς συμπλήρωσιν τής «κοινής» σειράς έξεδόθη ένα γραμμα
τόσημον τών 100 γιέν (περίπου 120 δραχ.).
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑ’ Ι· Ν : ’Έργα Μεσαίωνος άπεικονίζουν τά 4 γραμματόσημα 
τής κατ’ έτος έκδιδομένης σειράς Έργα Τέχνης. ’Επίσης διά τήν 30 έπέτειον 
τοϋ ’Ερυθρού Σταυρού τοϋ Λιχτενστάιν έκυκλοφόρησε έν γραμματόσημον 
τών 0,60 ραππέν.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ: Τρία γραμματόσημα άφιερωμένα στο «ΑΓΙΟΝ
ΕΤΟΣ» τών καθολικών έκυκλοφόρησαν τόν Μάϊον. Ή  σειρά EUROPA 1975 
άποτελεϊται άπό 2 γραμματόσημα τών 1,50 καί 10 έσκοϋδος καί απεικονίζουν 
έργα Τέχνης.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Διά τά 100 χρόνια τής συμφωνίας ΜΕΤΡΩΝ—ΣΤΑΘΜΩΝ 
καί Νομισμάτων έκυκλοφόρησαν 2 γραμματόσημα. Τό έν άπεικονίζει νόμισμα 
τοϋ 1875 καί τό δεύτερον τήν προσωπογραφίαν τοϋ πρώτου Διευθυντοϋ τοϋ 
Διεθνούς ’Οργανισμού.
Πληροφορίαι: Κον Παναγιώτην Καραμπάσην, Κολοκοτρώνη 23,

Άθήναι Τηλ. 32.46.781.
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ΕΚΟΙΝΟ ΠΟΙΗΘΗ εγκύκλιος τον ’Α ρχηγείου 

περ ί τον τρόπον κατατάξεω ς εν τι) Χωροφυλακή 
Ιδιωτών, βάσε ι των δ ιατάξεω ν τον νέου ’Ο ργανισμού, 
ο ι  κα τα τακ τέο ι δέον νά έχω σι ηλ ικ ίαν ούχ ί μ εγαλυ - 
τέραν τω ν 26 ετών.

•
ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ Χωρ ]κ ή ς  άπένειμε π ανηγυ 

ρικόν έπαινον εις τους κά τω θ ι: 1 ) Έ νωμ ]ρχην Σ ω τη - 
ρόπονλον Γεώργιον κα ι Χωρ ]κ α  Κ αλαφάτην Ή λίαν, 
δ ιό τ ι υπηρετούντες εις Σ.Χ. Κ αρδακάτω ν Κ εφαλλη
νίας επέτυχαν την πρω ίαν τής 12ης Δεκεμβρίου 1934 
την σύλληψ ιν τού  δραπέτον καταδ ίκου  Δ ιοννσίου Π απα
ναστασ ίου , κατόπ ιν  σοβαράς άντ ιστάσεώ ς τον. 2) 
Χωρ ] κας Λ ονκόπονλον Γεώργιον κα ί Ρ ογκάλαν  
Ζαχαρίαν, δ ιό τ ι τεθέντες υπό τάς  δια ταγάς άνωτέρων 
των την 2αν πρω ινήν τής 25-4-1934 έν τή  θέσει 
«Π αλα ιομονάστηρο» Π ροαστίου, συνέβαλον εις την 
σύλληψ ιν τού  επ ικ ινδύνου φνγοδ ίκον Μιχ. Χ ριστο- 
πούλου. 3 ) Έ νωμ ]ρχην Κ οκκ ίνην Ευθύμιον δ ιότι 
υπηρετών ώς Ά στυν . Σ ταθμάρχης ’Ί σαρ ι—Μ εγαλο- 
πόλεως, συνέλαβε κατόπ ιν  συντόνων ενεργειών κα ι 
προσπαθειώ ν κα ί μ ετά  σοβαρόν άντ ίσ τασ ιν , τον κα 
κοποιόν Κων. Κ ονταξήν.

•
Η  Σ Υ  NTΑΧΘΕΙΣΑ νέα Χ ωρογραφική Κ ατα 

νομή τής Χωροφυλακής, άπεστάλη εις τό τυπογρα- 
φεΐον προς έκτύπω σιν , κ α ί εντός ολ ίγου τ ίθετα ι εις 
εφαρμογήν δ ιά  δ ιατάγματος . Διά τής νέας ταύτης  
κατανομής συν ισ τώ ντα ι ειδ ικά  Τ μήματα ’Α σφαλείας 
εις τάς πόλεις ένθα λόγω  τού πληθυσμού κα ί τής κ ι- 
νήσεως, έκρίθησαν απαρα ίτη τα , ή το ι Π ειραιά, Πά
τρας, Βόλον κ.λ.π . 'Ιδρύονται επ ίσης ' Υποδ ιο ικήσε ις  
εις τάς έδρας τών Δ ιοικήσεων. 'Ομοίως συν ιστώ ντα ι

α ί εξής νέαι Δ ιοικήσεις Χωρ ]κ ή ς : Τριφνλίας, ’Α καρ
νανίας, Ά μφ ίσσης , Κ αρδ ίτσης, Λεβαδείας, Γρεβενον, 
κα ί Γυθείου. Τέλος καταργοϋντα ι άπαντα  τά  Τμήματα  
τής υπαίθρου, μετονομαζόμενα εις ' Υποδ ιο ικήσε ις .

ΑΙ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑΙ δυνάμει τού νέου ’Ο ργανισμού  
Χωρ ]κ ή ς  δύο ’Ανώτεραι Δ ιοικήσεις Χωρ ]κής  Πελο- 
ποννήσου μέ έδραν τό Ναύπλιον, κα ί Θ εσσαλίας μέ  
έδραν τήν Λ άρισαν, ήρξαντο λειτουργοϋσα ι από 
1-7-1935. Εις τήν πρώ την έτοποθετήθη ’Ανώτερος 
Δ ιοικητής 6 Σ υνταγματάρχης κ. Βάβαρης, εις δε τήν 
δευτέραν ό Ά ντ ]ρχης κ. Σκαμπαρδώνης.

ΚΑΤΟΠΙΝ εγγράφου τού Υ π ου ρ γ ε ίο υ  ’Εσω
τερικών προς τήν ' Υπηρεσ ίαν Κ ρατικώ ν Π ρομηθειών, 
προεκηρύχθη διά τήν 8ην ’Ιουλίου έ.έ. δημόσιος μ ε ιο 
δοτικός δ ιαγω νισμός, διά τήν προμήθειαν 1.000 αδ ιά 
βροχων, προς χρήσ ιν τών 'Ο πλιτώ ν Χωρ ]κής.

ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ κα ί επ ί τής όδοϋ Δώρου 5γ Ιδρύθη 
δικηγορ ικόν Γραφεΐον τού δ ικηγόρου κ. Θωμά Βλα- 
χοστεργίου , τού  όποιου ή λίαν ευδόκιμος υπηρεσ ία  έν 
τή  Χωροφυλακή κα ί δή επ ί σειράν ετών εις τό Γρα- 
φείον Μελετών κα ί Τύπου τού  ’Α ρχηγείου Χωρ )κής, 
παρέχει τήν έγγύησ ιν τής άρ ίστου έξυπηρετήσεως 
τ ο ν  άνδραν τής Χωρ ]κής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ήτ ις  θά έλέγξη τά  γραπ τά  τών 
νποστάντω ν εξετάσεις δ ιά τό Β ’ Τμήμα τής Σχολής 
Χωρ ]κής , συνεστήθη άπό τούς κ.κ. ’Α γγελέτον Α.— 
Σ υνταγματάρχην (Π ρόεδρον), Φαϊλιάδην Σ π .— Τα
γματάρχην κα ί Π απακώσταν Λ —Μ οίραρχον (μελώ ν). 
Αί συμμέτοχο ι εις τον δ ιαγω νισμόν άνήλθον εις 980. 
Έ κ τούτων 300 ε ίνα ι Χ ωρ)κες απόφοιτο ι Γυμνασίου, 
500 μή  απόφοιτο ι, κα ί 180 ίδ ιώ τα ι απόφοιτο ι. 'Ο 
αριθμός τών εισακτέω ν έχει όρ ισθή εις 200. Έ ξ αυτών 
ο ί 133 θά προέρχοντα ι έκ Χωρ ]κω ν, κα ί 67 έξ ιδ ιω 
τών.

•

ΑΝΕΒΑΗΘΗΣΑΝ α ί π ροε ισα γω γ ικο ί έξετάσεις  
διά τό Γ ’. Τμήμα τού Σχολείου Χωρ ]κ ή ς  λόγω  νο
μ ικ ού  κεολύματος, έν δψει τής ρητής δ ιατάξεω ς τού  
νέου ’Ο ργανισμού ήτ ις  ήκύρωσε τάς δ ιατάξε ις  τού 
παλα ιού , ώς κα ί τούς σχετικούς νόμους βάσει τών 
όποιων είχε προκηρυχθή  ο διαγω νισμός. Π αρέστη 
δθεν άνάγκη νά έκδοθή νέος νόμος, ώστε νά έπανα- 
φερθούν έν ίσ χ ύ ϊ ο ί άκυρωθέντες προηγούμενοι. Κ α 
τόπ ιν  τούτου π ροε ισ ιτήρ ιο ι έξετάσεις θά δ ιεξαχθώ σι 
τήν 19ην ’Ιουλίου, ένώ α ί ε ισ α γω γ ικ ο ί τήν ΙΟην Αυ- 
γούστον. 'Ο έλεγχος τών γραπτώ ν κα ί ή σύνταξις τ ο ν  
π ινάκ ιον έπ ιτυχ ίας κα ί αποτυχ ίας, άνετέθη εις ’Ε πι
τροπήν συγκροτουμένην έκ τών κ.κ. Ταγμ ] ρχου 
Π απαδημητρ ίον Χαριλάου, Μ οιράρχου Π ετροπούλου 
Σταύρου, κα ί 'Υ π ομ  ]ρχου  Μ ιχαλοπούλου ’Αθανασίου.

•
ΥΠΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ ρατικώ ν Π ρομη

θειών, προεκηρύχθη δημόσιος με ιοδοτικός δ ια γω 
νισμός διά τήν προμήθειαν 10.000 κλινοσκεπασμάτω ν, 
κα ί 10.000 μέτρων οθόνης σινδονών λευκασμόνης, 
διά τούς ανδρας τής Χωρ ]κής.
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’Ενεκρίθησαν π ιστώ σεις έξ 122 χιλιάδων δρα
χμών διά την άνέγερσιν κ τ ιρ ίον τον Στάθμου Χωρο
φυλακής Δοτσικοϋ Πολννερίον Γρεβενών, κα ι 110 
χιλ.ιάδες διά την επισκευήν του Δημοσίου ο ικήματος  
τής Υ.Χ. Π ιερίας.

•
ΤΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤINΑΣ ώρας τής 27-7-1935 

είς Στέρναν Νέστον ένθα έτελειτο θρησκευτική πανή- 
γνρις, ο κακοποιός Διονύσιος Π ατηνιώτης, έμφανισθείς 
αίφνιδίως εις τήν πλατείαν τοϋ χωρίου, άνεζήτα νά 
φονεύση διά κυνηγετικού δπλου Ιδιώτην, μετά  τοϋ 
οποίου προ ολίγον εΐχεν έλθει εις προστριβάς. 'Ο δ ια 
τεταγμένος είς υπηρεσίαν τάξεως Χωροφνλαξ ’Αθανά
σιος Καλύβας, εν τή  προσπάθεια  του νά σώση τήν 
ζωήν τοϋ κινδυνεύοντας πολίτου, έσπευαε νά άφοπλίση  
τον .κακοποιόν, πλήν έπνροβολήθη ύπ ’ αυτού έξ άπο- 
στάσεως 2—3 μέτρων, κα ί κατέπεσεν επ ί τόπον νε
κρός. Τήν κηδείαν τοϋ άτυχούς Χωρ ] κος, γενομένην 
τήν έπομένην είς τήν έδραν τον είς δν ύπηρέτει Σ.Χ.

Νεοχωρίου Νέστου, παρηκολοΰθησαν άφιχθέντες εκ 
Ξάνθης δ Δ ιοικητής τής Δ.Χ. Ξάνθης Ταγμ ]ρχης  
κ. Τσίπας Μιχ., ό Ε ίσαγγελενς Ξάνθης κ. Καλ.λιτε- 
ράκης, ό Δ ιοικητής τον Τ.Χ. Νέστου Ύ π ομ  ]ρχος  
κ. Χ ατζηδάκης Γρηγόριος, εκπρόσω ποι των Δημοσίων 
’Αρχών Στανρονπόλεως, κα ί απαντες σχεδόν ο ί κ ά 
το ικο ι τον Νεοχωρίου, κα ί των πέρ ιξ Κ οινοτήτων. 
Στέφανοι κατετέθησαν εκ μέρους τών Ά ξ  ]κώ ν κα ί 
’Οπλιτών τής Α.Δ.Χ. Θράκης κα ί Δ.Χ. Ξάνθης, τοϋ  
Είσαγγελέως Ξάνθης, τών Σχολείων, κα ί τής Κοινό- 
τητος Νεοχωρίου. ’Επικήδειους έξεφώνησαν ό Δ ιοι
κητής τής Δ.Χ. Ξάνθης Ταγμ ]ρχης κ. Τσίπας Μ ιχ., 
ό Γραμματέας τοϋ Συνετα ιρ ισμού Νεοχωρίου κ. X. 
Ταλιμανίδης κα ί υ Έ νωμ ]ρχης κ. Π ιλάτος Φ. Ό  
ατυχής Χωροφύλαξ Καλύβας, κατήγετο έξ ’Αγίου 
Γεωργίου Φωκίδος κα ί ήτο ορφανός πατρός κα ί μητρός.

*0 Π α λ α ι ό ς

εποχιακά

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ; Γ Ι Α Τ Ι  Ο Χ Ι ;

Μιά ’Ιταλική παροιμία λέει τό έξης χαρακτηριστικό: «Μόλτο 
φούμο έ πόκο άρρόστο». Δηλαδή: Πολύς καπνός και λίγο ψητό, 
πολύς θόρυβος για τό τίποτε. 'Ένας τέτοιος θόρυβος άπό συζη
τήσεις, κρίσεις, καί έπικρίσεις, ξεσηκώθηκε τώρα τελευταία 
μέ τό ανύπαρκτο, δπως τονίστηκε άρμοδίως, θέμα τής στρα- 
τεύσεως τών γυναικών. Μέ τήν διαφορά όμως ότι εδώ το 
άψητο» συμβολίζει τον αντικειμενικό καί οπωσδήποτε συμπα
θητικό σκοπό τών γυναικών νά εξισωθούν ούσιαστικά μέ τούς 
άνδρες, ένώ ό καπνός τήν τακτική τών τελευταίων νά «θολώ
νουν» τήν ατμόσφαιρα στις σχετικές συζητήσεις. Έ φ’ ώ καί 
τούς άκοϋμε κάθε φορά νά λένε στις γυναίκες μεταξύ σοβαρού 
καί άστείου:

—"Ωστε θέλετε ισότητα λοιπόν; Δέν έχομε άντίρρησι, αφού 
άλλωστε τό προβλέπει καί τό νέο μας Σύνταγμα. Συμπληρώστε
όμως τήν βασική σας έκπαίδευσι σέ κάποιο Σύνταγμα.........
Πεζικού, καί ύστερα βλέπομε.........

Τί έγωισταί πού είναι τέλος πάντων αύτοί οί άνδρες.........
Δέν θέλουν μέ κανένα τρόπο νά παραδεχτούν ότι μέ τό νά έχουν 
ίσα δικαιώματα καί υποχρεώσεις μέ τις γυναίκες, δέν θίγεται 
ό......... άνδρισμός τους. "Αλλες είναι οί «αιτίες» πού τον θί
γουν......... Καλύτερα όμως ας μή.......... θίγω ένα «τοιούτον»
θέμα, μιά καί δπως θά έλεγε κανείς δέν είναι «τής παρούσης 
στιγμής». Καιρός λοιπόν νά έπανέλθω στό θέμα τής στρατευ- 
σεως τών γυναικών πού δέν είναι ακριβώς θέμα, αφού ούτε 
έχει τεθεί επίσημα, ούτε άπασχολεϊ τις ’ίδιες σαν πρόβλημα. 
Αύτό τουλάχιστον προκύπτει άπό διάφορες διαπιστώσεις μου. 
Φυσικά δέν έκανα ούτε κρίνω σκόπιμο νά κάνω σχετικό «γκάλ- 
λοπ» μεταξύ τών άναγνωστριών τής «Έπιθεωρησεως Χωρο
φυλακής». ’Αλλά καί αν άκόμη έπιχειροϋσα κάτι τέτοιο, είμαι 
απόλυτα σίγουρος ότι όλες θά έδιναν τις ίδιες απαντήσεις που 
διάβασα στις έφημερίδες τών τελευταίων ήμερών.  ̂ "Οσες 
ρωτήθηκαν είπαν άνεπιφύλακτα «ναι». Σέ μιά ομαδική επιστο

λή γυναικών, μεταξύ άλλων διάβασα καί τό έξής χαρακτηρι
στικό: « ......... Γυναίκες έμεϊς προτείνουμε τήν άξιοποίησι τού
Γυναικείου δυναμικού τής Χώρας, μέ τήν δημιουργία μιας 
Στρατιωτικής Σχολής......... ».

Πολύ φυσικό νά εκδηλώνουν τον ένθουσιασμό τους οΐ Έλλη- 
νίδες. Γιατί άπό τήν ’Αρχαιότητα μέχρι τούς τελευταίους 
πολέμους, έχουν μεγαλουργήσει στήν πρώτη γραμμή καί τά 
μετόπισθεν. Ή  λέξι ήρωίδα, άναφέρεται συχνά στις σελίδες 
τής Ελληνικής Ιστορίας.........

Καί οί άνδρες; ’Εξακολουθούν νά ύποστηρίζουν χαιρέκακα: 
Ή  ούσιαστική ίσότης μεταξύ τών δύο φύλων ας ύλοποιηθή σέ 
πρώτη φάσι μέ τήν στράτευσι τών γυναικών. Κούνια πού σάς
κούναγε καί μάλιστα άπό......... γυναικεία χέρια..........  Τις
γυναίκες φοβίζετε; Οί γυναίκες ώ άνδρες ’Αθηναίοι, Θρακο- 
μακεδόνες, Ήπειρώτες, Θεσσαλοί, Στερεοελλαδϊτες, Πελοπον- 
νήσιοι, καί Νησιώτες, οί γυναίκες λέγω, δέν έχουν μόνο φοβερή 
διαίσθησι, άλλά καί ικανότητα νά προσαρμοσθοΰν άμέσως μέ τά 
στρατιωτικά καθήκοντα. ’Ιδού ώρισμένα άπό αύτά πού έκτε- 
λοϋν ήδη μέ έπιτυχία. Ποιά θέλετε; Τής ΕΣΑ; Ρωτήστε αύτούς
πού έχουν......... πεθερά. Τού δεκανέως ύπηρεσίας; Ρωτήστε—μέ
τρόπο όμως νά μή σάς άκούση ή γυναίκα τους—αύτούς πού
έχουν πάρει μόνιμη θέσι μπροστά στον......... νεροχύτη. Τού
σκοπού πύλης; ’Αργήστε ή μεθύστε ένα βράδυ, καί δήτε ποιος 
καί πώς θά σάς περιμένη στήν είσοδο τού σπιτιού. Τού άνιχνευ- 
τοΰ; Ρωτήστε αύτούς πού τούς ψάχνουν τις τσέπες οί γυναίκες 
τους. Τού φροντιστοΰ—σιτιστοϋ; Περιμένετε λίγες ήμέρες 
άκόμη μέχρι νάρθουν οί έκπτώσεις τοϋ Αύγούστου, καί έκεϊ 
θά δήτε «προμήθειες» καί «άνεφοδιασμούς». Τού διαβιβαστοΰ ; 
Τηλεφωνήστε άπό κάπου στό σπίτι σας καί αν βρήτε άνοιχτή 
γραμμή, εμένα νά μοΰ κρεμάσετε τό άκουστικό......... σκουλα
ρίκι. ’Αφήστε δηλαδή πού στις διαβιβάσεις πολλές γυναίκες
είναι «έξπέρ» λόγω έξασκήσεως στό......... κουτσομπολιό έπί
βραχέων κυμάτων (επίπεδο γειτονιάς), μεσαίων (συνοικίας) 
καί μακρών (πόλεως). "Οσο γιά τήν έξοικείωσι τών γυναικών 
μέ τήν στρατιωτική στολή, ί  αύτό είναι κάτι παραπάνω άπό 
εύκολο. Τό κράνος οπωσδήποτε είναι περισσότερο άνετο άπό 
το «σεσουάρ)) του κομμωτηρίου. "Οσο γιά τό μπουφάν, τις 
παλάσκες, τή ζωστήρα, τις άρβύλες καί τό γυλιό, ούτε συζή- 
τησι να γίνεται. "Ας είναι καλά οί άμφιέσεις «γιουνισέξ» μέ 
«τζήν», άμπέχωνα, καί σακκίδια τού «γιουσουρούμ», οί ψηλές 
μπότες, οί φαρδειές ζώνες, οί άσήκωτες τσάντες, καί άλλα 
μοντέρνα γυναικεία είδη. Τί μένει λοιπόν; ’Ασφαλώς τίποτε 
άλλο άπό τό νά ρίξουν νερό στό κρασί τους οί «πολλά βαρείς»,
«βαρείς», «μέτρια βαρείς» καί......... (αύτό ας μή τό γράψω)
άνδρες, καί νά μή άπειλοΰν τις γυναίκες μέ τήν στράτευσι. Καί 
νά τό πάρουν άπόφασι ότι ή πλήρης ίσότης μεταξύ τών δύο 
φύλων θά γίνη. ’Αρκεί—καιρός νά γράψω καί κάτι σοβαρόν — 
νά άκολουθήσουν οί γυναίκες σωστή τακτική. Νά διεκδικοΰν 
δηλαδή δικαιώματα καί όχι προνόμια.........

Χ - .
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Π Ε Ρ Ι Σ Κ Ο Π Ι Ο Ν

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ. . .  ΚΑΖΙΝΟ

Οί εμπορικές επ ιχε ιρήσε ις τον  Φράνς Χ ίτζεργκεν, 
στην Δ υτική Γερμανία, δεν πήγα ιναν καθόλου καλά, 
γ ια υ τό  σ υ σ τημ α τ ικ ά  κα ι μ όν ιμα  έπανελάμβανε την 
ίδ ια  «επω δό», δ τ ι δηλαδή δ ιέρχετα ι μεγάλη  κρ ίσ ι 
κα ι σοβαρά ο ικονομ ικό κλονισμό κα ι μέ τήν δ ικ α ιο 
λογ ία  αυτή έφευγε πάντοτε γ ια  τα ξ ίδ ια  που δ ιαρκοϋσαν 
3—6 μέρες, από τα  όπο ια  έπέστρεφε εν συνεχεία  
απελπ ισμένος κα ι κυρ ιολεκτικά  εξουθενωμένος από

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ... ΕΝΤΥΠΑ

Οι Γ άλλοι αστυνομ ικο ί αντ ιμ ετω π ίζουν καθημερινά  
σχεδόν ένα σοβαρό πρόβλημα  μέ τ ις  πάμπολλες κλοπές 
έργων τέχνης, πού γ ίν ετα ι βέβα ια  σέ π α γκ όσμ ια  κ λ ί
μ ακα , αλλά πού τό έπ ίκεντρον διαθέσεως κα ί συναλ- 
λαγής ε ίνα ι τό Π αρίσι, όπου κα ί π ρα γμα τοπ ο ιε ίτα ι 
ή παράνομη εμπορ ία  μέ αξιόλογα  έργα, τά  όπ ο ια  δ ια 
θέτουν ο ί πο ικ ιλώ νυμο ι «άντ ικέρ»  κα ί άρχαιοκάπη.λοι 
σέ υψηλές τιμές. Μέ αφορμή, λ.οιπόν, μ ιά  τέτο ια  κλοπή  
από τήν έπαυλ ι τοϋ Π αρισινόν συλλέκτου Ρενιέ Μπωβέ 
έξεδόθη από τον \'ίδιο ένα έντυπο μ έ  τον τ ίτλο  «Διεθνές 
’Ε πίσημον Π εριοδικόν Κ λαπέντων Π ινάκων κα ί Α ν τ ι
κειμένων Τέχνης», ατό όπο ιο  δημοσ ιεύοντα ι π ίνακες 
κ α ί φω τογραφ ίες όλων των κλοπ ιμα ίω ν . 'Η  πρω τό 
τυπη  αυτή ιδέα, αν κα ί προέρχετα ι από ιδ ιω τ ική  πρω 
τοβουλ ία  ε ίνα ι εξα ίρετη  κα ί α ναμφ ισβήτητα  συμπα - 
ρ ίσ τα τα ι θετικά  κα ί επ ο ικοδομητ ικά  στ ις  Γαλλικές 
’Α στυνομικές Α ρχές, άφοϋ μπόρεσαν μ έσα  σέ μ ικρό  
χρονικό δ ιά σ τημα  νά εντοπ ίσουν 12 κλέφτες κα ί 
άρχα ιοκάπηλους κα ί νά κατασχέσουν περί τά 20 έργα  
τέχνης μεγάλης άξίας.

τ ις  αλλεπάλληλες ατυχ ίες πού τον εϋρισκαν. Οί σ υ γ 
γενείς, οι φ ίλοι κα ί όλοι ο ί γνω στο ί του τον συμμερ ί
ζονταν κα ι ήθελαν όλοι νά τοϋ  συμπαρασταθούν ηθ ι
κά κα ί υλ ικά , γ ια υτό  κα ί σέ κάθε π ερ ίπ τω σ ι εξεδήλω- 
ναν θετικά  τό άμέρ ιστο ενδιαφέρον τους γ ιά  τήν π εο ί- 
π τω σ ί του κα ί γ ιά  τ ις  «ατυχε ίς  συγκυρ ίες» πού πάντο 
τε τον εϋρισκαν τελευτα ία  σ τή  ζωή. Οί μόνιμες, όμως, 
ατυχ ίες του, καθώς κα ί μερ ικώ ν άλλων εμπόρων τής 
πολεως, ο ί όπο ιο ι έφευγαν πάντοτε γ ιά  «εμπορ ικά  
τ α ξ ίδ ια » , αλλά γύρ ιζαν στήν κ υρ ιο λεξ ία ......... αδέκα
ροι, έκανε τις γυνα ίκες τους νά παραπονοϋντα ι συνεχώς 
κα ί μον ίμω ς, γ ιά  τ ις  τελευτα ίες ανεξήγητες «επ ιχ ε ι
ρησ ιακές»  αποτυχ ίες τον. Οί δ ιαμαρτυρίες, λοιπόν, 
αυτές κα ί ο ί περίεργες φήμες πού κυκλοφορούσαν, 
ώ δήγησαν τήν αστυνομ ία  στήν άνακάλυψ ι μ ιας κα τα - 
π ληκ τ ικ ά  Οργανωμένης σπείρας παρανόμου χαρτο 
π α ιξ ία ς , η όποια  διεθετε ειδ ικό τα ξ ιδ ιω τ ικό  γοαφείο  
γ ιά  τήν άποστολή  των «μελοον» της σέ καζίνα  τοϋ  
εξωτερικού. Π αράλληλα ο ί «λεπτομερείς κα ί εμπ ερ ι
στατω μένες» ερευνες πού έγιναν από αστυνομ ικής  
πλευράς άπεκάλυψαν, ότι εγκέφαλος π ίσω  από τήν 
έπ ιχε ίοησ ι, πού έκανε χρυσές δουλιές εδώ κα ί πέντε 
χρονιά, ήταν ένας πρώην γκρουπ ιέρης τοϋ καζίνου  
τοϋ Σαν—Ρεμο, ό όποιος χάρ ι στο ταλέντο τον κα ί 
στο δα ιμόνιο  επ ιχ ε ιρημα τ ικ ό  του πνεύμα, κατάφερε 
να απόσπαση  ο,πο το Κ αζίνο 460 μον ίμους πελάτες 
κα ί νά τούς στέλνει μέ  π τήσε ις  «τσάρτερς»  σέ καζίνα  
τής προτιμησεω ς του. ΤΙ όλη έπ ιχε ίρησ ις  πήγα ινε  
θαυμάσ ια  κα ί ή μόν ιμ η  συντροφ ιά τών εμπόρων—π α ι
κτών είχε καλή έπ ίδοσ ι, μ έχρ ι τήν σ τ ιγμ ή  πού έπεσε 
στα  χέρια  τώ>ν Α στυνομικών γ ιά  τ ά ......... περαιτέρω .

Π άντως ή άποκάλυψ ι κα ί σύλληψ ις όλων τών μελών 
τής σπείρας απέδειξε, ό τ ι ένα νέο κα ί έλπιδοφόρο 
επάγγελμα  άνατέλλει, τό όποιο  σ ίγουρα  θά ευδοκ ι
μούσε εάν τά αστυνομ ικά  όργανα δέν άνέκοπταν τήν 
φρενήρη ανοδική πορεία  του.
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Παρ’ ήλον, λοιπόν, ότι ή προσπάθεια αντί) φαίνεται 
έκ πρώ της δψεως μ ικρή και απλή, τα άποτελέσματά  
της ωστόσο είνα ι μεγάλα κα ί εντυπωσιακά. Μια 
μ ικρή άπόδειξις είνα ι τό περ ιστατικό  πού άναφέρομε 
πιο κάτω . Μελετώντας πρόσφατα κα ι εντελώς ανύ
ποπτα  τον κατάλογο τον περιοδ ικού ένας έμπορος—άν- 
τικέρ τής Μ ονμόρτης ανακάλυψε οτι ένα άγαλματίδ ιο  
τής Π αναγίας με τό βρέφος τοϋ Ι3ου αιώνος, πον  
είχε άγοράσει τελευταία , είχε κλαπή τό περασμένο 
φθινόπωρο από εκκλησία  μ ιας απομακρυσμένης περιο
χής. ’Αμέφως έσπευσε κα ί τό δήλωσε στην ’Α στυνομία 
καί ήδη τό άγαλματίδ ιο  επανήλθε στην θέσι τον. "Αν 
λοιπόν ό άνθρωπος αυτός δεν κατατοπ ιζόταν έγκαιρα  
από τό Π εριοδικό, σίγουρα θά πήγα ινε στην Φυλωκή 
σαν κλεπαταποδόχος—άρχαιοκάπηλος, παρ ’ όλο ότι 
αγνοούσε την προέλευσι τον έργου, με όλες τ ις μ ο ι
ραίες επ ιπτώ σεις καί συνέπειες γ ια  τον ίδιο κα ί την 
δουλειά του. Τώρα πλέον τό περιοδικόν έκδίδεται σέ 5

ΣΥΛΔΗΨΙΣ.. .ΝΕΚΡΟΥ

Είναι χαρακτηρ ιστική  ή έφευρετικότης των κακο
ποιών καί γενικόΜέρα τ<ών ανθρώπων τοϋ υποκόσμου, 
πον τό μυαλό τους βρ ίσκετα ι πάντοτε σέ αέναη κ ίνησι 
καί «σκαρφ ίζετα ι»  τά π ιο περίεργα κα ί απίθανα  
πράγματα , ώστε να αποφεύγουν όσο γ ίνετα ι π ερ ισσό 
τερο τήν « τσ ιμ π ίδα »  τοϋ νόμον. Αυτό, όμως, πού 
συνέβη πρόσφατα στήν ’Α γγλία καί συγκεκριμένα
στην Σκω τία , ε ίνα ι έκ τος ......... συναγωνισμού καί
αποτελε ί τό «άκρον άωτον» τής καλοσχεδιασμένης 
απάτης. Ό  Τόμ Μάιλ ήταν σχετικά  νέος άνθρωπος, 
άφοϋ μόλις είχε «παρακάμψει τον Ρουβ ΐκωνα» τών 
σαράντα χρόνων, ωστόσο όμως ή εγκληματική  τον 
δραστηριότης ήταν αμείω τη καί είχε δημιουργήσει 
ένα πλέγμα ποικίλω ν αδικημάτων πού άρχιζαν άπό 
τις απλές άπάτες κα ί έφθαναν στα  πλέον σύνθετα

γλϋ>σσες : Γαλλική, ’Α γγλική, Γερμανική, ’Ιταλ ική  
κα ί ’Ιαπωνική κα ί περιέχει φιωτογραφίες καί περ ι
γραφές το>ν κλεμμένων ή άπολ.εσθέντοον έργων Τέχνης 
άπό όλα τά σημε ία  τής ύφηλίου. 'Η  φωτεινή καί 
βαθειά. άνθρώπινη αυτή Ιδέα τοϋ Μπωβέ, πού δείχνει 
σέ όλη της τήν έκτασ ι τό ιερό πάθος του γ ιά  τά έργα 
Τέχνης, άπεδείχθη στήν κυριολεξία σω στική , γ ια τ ί 
μέ τήν συνεργασία πλ.έον τής ’Α στυνομίας ε ίνα ι τρο 
μερά δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, ό οποιοσδήποτε  
κλέφτης—άρχαιοκάπηλος νά άφαιρέση κα ί νά έμπο- 
ρευθή έργα Τέχνης, πού θά τοϋ έπέφεραν μεγάλα  
ώφέλη κα ί άνυπολόγιστα κέρδη. Αυτών, λοιπόν, 
τοόν άξιόλογαιν άνθριόπιον τήν συναρωγή κα ί συμπα - 
ράστασ ι έχει άπόλυτη άνάγκη ή ’Α στυνομία, άλλά 
κα ί ή κοινωνία μας ολόκληρη, γ ιά  νά διαφνλαχθοϋν 
σέ ο ικουμενική κλ ίμακα τά έργα τοϋ π ολ ιτ ισμού  μας, 
κι έτσ ι όλες οί σύγχρονες πολ.ιτεϊες νά προαχθοϋν 
σέ πρότυπα ευνομίας κα ί ευταξίας.

εγκλήματα. Γ ιά νά άποφύγη, λοιπόν, τό άγριο κυνη
γητό  τής ’Α στυνομίας κα ί όλες τ ις «ερήμην» καταδ ι- 
καστικές άποφάσεις πού τον συνώδεναν σκέφθηκε
ν ά ......... έξαφανισθή εικονικά άπό τήν ζωή, ώστε νά
σταματήση  νά πα ίζη  τό επικίνδυνο κρυφτοϋλ.ι τών 
«μπόμπ ιρώ ν» τής γειτονιάς, όταν σκαρώνουν τ ο ύ ς . . . .  
κλέφτες κα ί αστυνόμους. Συνεννοήθηκε μέ τούς δικούς 
του κα ί πήρε τήν μεγάλη άπόφασι νά άναγγείλη  
επ ίσημα  κα ί μέ όλους τούς τύπους τον άδόκητο θάνατό 
του, καθώς κα ί τήν άκριβή ημέρα κα ί ώρα τής κηδείας 
του. Τό όλο τελετουργικό μέρος είχε άναλάβει άνα- 
γνωρισμένο γραφείο τελ.ετών κα ί έτσ ι ο ί ......... τε 
θλιμμένοι συγγενείς του δημοσίευσαν μέ όλους τούς 
τύπους τήν άγγελ ία  τοϋ θανάτου κα ί τήν επομένη
κιόλας κήδευσαν ένα ......... κενό φέρετρο μ έσα  στο
οποίο  ύποτίθετο ότι υπήρχε τό π τώ μα τοϋ άποθανόν- 
τος. Τον συνιοδευσαν, έκτος τών συγγενών του γνω στο ί 
κα ί φ ίλοι, μέ θρήνους κα ί κοπετούς μέχρ ι τήν τελευταία  
του κα το ικ ία  καί όλοι μαζύ  στον καφέ τής παρηγοριάς  
μ ίλησαν σπαραξικάρδ ια  γ ιά  τ ις άμέτρητες καλ^ωσύνες 
κα ί γ ιά  τον άδικο χαμό τοϋ μακαρ ίτη . Π ί μακάβρ ια  
αυτή σκηνοθεσία έγινε όπως είπαμε γ ιά  νά «γλυτώ ση» 
ό Μάιλ άπό τις άλάεπάλληλες π ιεστ ικές κα ί καταθλι- 
πτικές ενοχλήσεις τής άστυνομίας γ ιά  όλες τις παληές
του αμαρτίες. Δέν πρόλαβε, όμως, ο......... μακαρ ίτης
νά «έκδημήση εις Κ ύριον» κα ί νά βρή «τόπον χλοερόν 
ένθα ο ί δ ίκα ιο ι άναπαύονται κα ί ένθα άπέδρα πάσα  
οδύνη, λύπη κα ί στεναγμός» , όταν στο νεκροταφείο 
καί άκριβώ)ς κατά  τήν όύρα τής ταφής έκυκλοφόρησε
αστραπ ια ία  ή φήμη ό τ ι δ πεθαμένος ......... «βρυκο-
λάκ ιασε»  κα ί συλλαμβάνοταν στήν διπλανή πόλ ι τήν 
ώρα πού προσπαθούσε νά ληστέψη μ ία  άπό τις κεν
τρικές κα ί πολυσύχναστες τράπεζες.

Είναι άλήθεια ότι ό άνθρωπος προσπάθησε νά 
έξαφανισθή εικονικά μέν, άλλά μ ιά  κα ί καλή άπό τήν 
ζωή, ώστε νά σταματήση  τό άγριο καθημερινό κυνη
γητό  πού τοϋ γινόταν γ ιά  τ ις «αλλεπάλληλες άτασθα- 
λίες του» . Δυστυχώς, όμως, γ ι ’ αυτόν οϋτε κα ί αυτός 
δ « θάνατος» στάθηκε ικανός νά τον έξιλεοόση κα ί 
νά άποπλύνη τά  άνομ ίματά  του.
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αύτών, εις τρόπον ώστε να καταστούν 
εύτυχή καί χρήσιμα της κοινωνίας μέλη. 
Ένώ παράλληλα άσχολεϊται με την έρευ
ναν καί άντιμετώπισιν συναφών κοινωνι
κών προβλημάτων Παιδιών και Μητέρων 
αύτών, την διάδοσιν συγχρόνων αρχών 
καί μεθόδων υγείας καί κοινωνικής πρό
νοιας αύτών, την έκπαίδευσιν βρεφοκομων 
καί άλλα παρόμοια σοβαρά θέματα συνά- 
δοντα προς την υψηλής σημασίας απο
στολήν του.

Είναι Νομικόν Πρόσωπον ’Ιδιωτικού 
Δικαίου έποπτευόμενον από τα Υπουρ
γεία Προεδρίας Κυβερνήσεως και Κοινω
νικών 'Υπηρεσιών, ίδρυθέν με τον Ν.2285] 
1952 καί λειτουργούν κατά τάς διατάξεις 
των Β.Δ. της 31-12-52 καί 15-6-1956. 
’Από τα πρώτα του βήματα συνεργάζεται 
μέ παράγοντες πού ασχολούνται με παιδια, 
καί προσφέρει συνεχώς την πείραν,^ τας 
έπιστημονικο—τεχνικάς γνώσεις και τό 
έξειδικευμένον προσωπικόν του προς πρα- 
γμάτωσιν τού ανωτέρω ευγενοΰς σκοπού 
εις τόν έλληνικόν χώρον. Άναμφιβολως 
είναι 'Ίδρυμα πρωτοποριακόν που μπορεί

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ ιδιαιτέραν έπραγ- 
ματοποιήθη ειδική έορταστική έκδήλωσις 
εις τό εις 'Αγίους ’Αναργύρους ’Αττικής 
Κέντρον Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ». 'Η 
σεμνή αύτή έορτή έγινε μέ τήν εύκαιρίαν 
της συμπληρώσεως (20) είκοσι ετών άπό 
τήν έναρξιν τής λειτουργίας του (1955) 
Εις τήν ώραίαν αύτήν έορταστικήν έκδή- 
λωσιν πού έλαβε χώραν τάς πρωϊνάς ώρας 
της 13-6-1975 εις τάς έγκαταστάσεις 
τού Ιδρύματος παρέστησαν: ή σύζυγος τού 
τέως Προέδρου Δημοκρατίας κ. Στασινο- 
πούλου, ό Γενικός Γραμματεύς τού 'Υ 
πουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κ. Φύσ- 
σας, οι Καθηγηταί κ.κ. Λούρος, Δοξιάδης, 
Νουάρος—Μιχαηλίδης καί άλλοι έκλεκτοί 
αρμόδιοι παράγοντες τού πνευματικού 
μας κόσμου. Τάς βραδυνάς ώρας της ίδιας 
ήμέρας, έλαβε χώραν καί άλλη επιτυχής 
έκδήλωσις μέ τόν ίδιον σκοπόν εις τό 
Κέντρον ’Ερευνών τού 'Ιδρύματος. Κατ’ 
αύτήν ώμίλησαν διά τήν καρποφόρον 
δράσιν τού 'Ιδρύματος καί άλλα συναφή 
θέματα, ό Πρόεδρος αύτού κ. Β. Παπα- 
δάκος, ό 'Υφυπουργός Κοινωνικών Υ π η 
ρεσιών κ. Μπρισίμης, ό Πρόεδρος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Κέντρου 
κ. Δοξιάδης, οί κ.κ. Λούρος καί Νουάρος— 
Μιχαηλίδης καί ή Δ]νίς Άλεξανδράκη.

Τό έξαίρετον αύτό "Ιδρυμα έχει σάν 
κύριον στόχον τήν προστασίαν Β ρ ε φ ώ ν  
στερουμένων ομαλού οικογενειακού περι
βάλλοντος καί ά γ ά μ ω ν  Μ η τ έ ρ ω ν .  
Μεριμνά δέ διά τήν ομαλήν άνάπτυξιν 
καί τήν έπιτυχή κοινωνικήν προσαρμογήν

Τό κτίριο τού κέντρου Βρεφών «Η ΜΗ
ΤΕΡΑ» εις 'Αγίους Αναργύρους Αττικής·

Φωτογραφικό στιγμιότυπο άπό τάς έορτα- 
στικάς έκδηλώσεις έπί τή συμπληρώσει 20 

έτών λειτουργίας τού Κέντρου.

νά βοηθήση κάθε άνάλογη προς τήν άπο- 
στολήν του νέαν πρωτοβουλίαν καί νά 
συντελέση θετικά εις τήν σύγχρονον καί 
έπί υγιών βάσεων ορθολογιστικήν όργά- 
νωσιν καί λειτουργίαν παρεμφερών 'Ιδρυ
μάτων, άσχολουμένων μέ τήν προστασίαν 
Μητέρας καί Παιδιού. ’Άρχισε νά λει- 
τουργή τό έτος 1955 είς προτύπου άρχι- 
τεκτονικής δομής κεντρικά κτίρια καί 
5 περίπτερα βρεφών καί Μητέρων, είς 
τήν έξ 105 στρεμμάτων δενδρόφυτον 
περιοχήν τών 'Αγίων ’Αναργύρων. Σή
μερα διαθέτει: 8 περίπτερα βρεφών, καθέ
να άπό τά όποια μπορεί νά φιλοξενήση 
12 βρέφη μέσα σέ ιδιόμορφη οικογενειακή 
άτμόσφαιρα. Περίπτερον Μητέρων γιά 
18 έπίτοκες ή μητέρες μέ δικαίωμα βρέ
φους. Τμήμα Εισαγωγής Βρεφών μέ 
κατάλληλον εξοπλισμόν καί είδικευμένον 
προσωπικόν. Τμήμα ’Ερευνών μέ σύγ
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χρονα δωμάτια παρατηρήσεων καί Β ι
βλιοθήκην. Σχολήν Βρεφοκόμων πού προσ- 
φέρεται δι’ έκπαίδευσιν 120 οΐκοτρόφων 
σπουδαστριών. Ήμερησίαν Παιδικήν Στέ
γην μέ πρωινά προγράμματα άπασχολή- 
σεως καί ψυχαγωγίας παιδιών άνω τοϋ 
1 1 ]2 έτους. Έχει επίσης ώραϊον Ίερύν 
Ναόν, γραφεία διά τό προσωπικόν, διά 
συμβούλια καί συνεντεύξεις καί άλλους 
συγχρόνους βοηθητικούς χώρους. Τό προ
σωπικόν είναι ώργανωμένον, κατά πρό
τυπον επιστημονικόν τρόπον. Κάθε μία 
άπό τίς βασικές του ύπηρεσίες (Κοινωνι
κή, Βρεφοκομική, ’Ιατρική, Τμήμα ’Ερευ
νών κ .ά .) είναι ύπεύθυνη για τόν κοινόν 
προγραμματισμόν καί τήν έφαρμογήν 
μεθόδων εργασίας, αί όποΐαι νά καλύ
πτουν τίς τρέχουσες ανάγκες τοϋ 'Ιδρύ
ματος, καί ταύτόχρονα νά επιτυγχάνεται 
στενή συνεργασία μεταξύ των,, νά χρη- 
σιμοποιήται ή πείρα γιά τήν οργανωτικήν 
καί άξιολογικήν βελτίωσιν τής εργασίας 
των καί νά καταγράφεται ή έξ ερευνών 
καί παρατηρήσεων πείρα, ώστε νά χρη- 
σιμοποιήται αυτή καταλλήλως καί έκτος 
τοϋ 'Ιδρύματος, περιπτώσεως συντρε- 
χούσης.

Τό έξοχου σπουδαιότητος πρωτότυπον 
αύτό "Ιδρυμα, κατά τήν τρέχουσαν 20ετίαν 
(1955—1975) προσέφερεν εις τόν τόπον 
μας λίαν άξιολόγους έθνικο—κοινωνικάς 
ύπηρεσίας καί έσωσεν έκατοντάδες Βρέφη 
καί Μητέρες πού έστεροϋντο προστασίας.

Αύτό, βεβαίως, οφείλεται εις τάς άο
κνους προσπάθειας τής ώριμου Διοική- 
σεως καί τοϋ έκλεκτοϋ προσωπικού του 
τό όποιον εφαρμόζει πρωτοποριακάς μεθό
δους στηριζομένας έπί έπιστημονικών 
βάσεων καί ένασχολεΐται μέ τομείς κοι
νωνικής έργασίας καί ’Ιατρικής, ένώ ταύ
τόχρονα προσφέρει δ,τι έπιβάλλεται έκ 
τών πραγμάτων, κατά περίπτωσιν, μέ 
τούς έπί μέρους τομείς τοϋ έργου του, 
πρός τήν κοινωνίαν. Έ τσι, κατά τό προ- 
αναφερθέν χρονικόν διάστημα, έπροστα- 
τεύθησαν άπό τό 'Ίδρυμα έν συνόλω 3.117 
βρέφη. ’Ήτοι, μέ υιοθεσίαν 2.208, παρά- 
δοσιν είς φυσικούς γονείς 576, προώθησιν 
είς κατάλληλα ιδρύματα 58, καί παραρτή
ματα αύτοΰ τοϋ ΐδίου τοϋ Κέντρου 72 
βρέφη. Έκ τών 3.117 βρεφών άπεβίωσαν 
μόνον 62. ’Επίσης, κατά τήν ιδίαν χρονι
κήν περίοδον, έπροστατεύθησαν 1.480 
Μητέρες. Σήμερα προστατεύονται είς τό 
"Ιδρυμα αύτό 105 παιδιά καί έχουν παρα- 
δοθή γιά τόν ίδιον σκοπόν έτερα 46 σέ 
οικογένειες άνάδοχες καί άλλα 41 σέ μη
τέρες φυσικές. ’Ανάλογος έπιτυχία είς 
τήν κίνησιν τοϋ άριθμοϋ προστασίας 
βρεφών καί μητέρων σημειώνεται παράλ
ληλα, καί είς τά ομώνυμα Παραρτήματα 
τοϋ Κέντρου τά όποια λειτουργούν είς 
Κέρκυραν καί Ηράκλειον Κρήτης.

"Αξιόν έπίσης ιδιαιτέρας μνείας είναι 
ότι τοϋτο τυγχάνει έκ τών πρώτων Ε λ
ληνικών Ιδρυμάτων πού έβοήθησαν τό 
έργον ’Ανταλλαγής Φοιτητών ’Ιατρικής 
καί φιλοξενεί ξένους τοιούτους κατά τό 
καλοκαίρι. "Ηδη πιστεύεται δτι μέ τήν 
άνάπτυξιν τοϋ Τμήματος ’Ερευνών θά 
καταστή σύντομα Κέντρον Έρεύνης καί 
Συνεργασίας έπί διεθνούς έπιπέδου. Τό 
εύχόμεθα είλικρινώς πρός δφελος τής 
χώρας μας.

Λίαν χαρακτηριστικά στοιχεία άπό τό 
έργον καί τίς έπί μέρους πολλαπλές υπη
ρεσίες τοϋ Κέντρου πρός βρέφη καί μητέ
ρες, άπεικονίζονται στις φωτογραφίες 
πού δημοσιεύονται, μέ πολλήν έπιτυχίαν.

ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ -  ΦΕΣΤΙ- 
ΒΑΑΙΚΑΙ ΕΚΔΗ

ΛΩΣΕΙΣ 1975

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ μέσα είς
τά πλαίσια τής δραστηριότητός του έχει 
συμπεριλάβει προ ίκανοΰ χρόνου τήν 
παρουσίασιν έκλεκτών έργων καί τής 
άρχαίας Ελληνικής τραγωδίας. Διά τήν 
πραγματοποίησιν τοϋ εκπολιτιστικού αυ
τού προγράμματος συνειργάσθη μετά τοϋ 
Ε.Ο.Τ. καί ώργάνωσε καί έφέτος τήν 
παρουσίασιν έργων τοϋ άρχαίου έλληνικοΰ 
δράματος, κατά τήν τρέχουσαν θερινήν 
περίοδον, είς τά άρχαϊα θέατρα Δωδώνης 
Ίωαννίνων, Φιλίππων, Θάσου, Δίου Ό- 
λύμπου, Κάστρου Πλαταμώνος, 'Ηρω- 
δείου ’Αθηνών καί Έπιδαύρου Άργο- 
λίδος.

Οΰτω, μερίμνη τοϋ Ε.Ο.Τ., θεατρικών 
καί λοιπών αρμοδίων,παραγόντων ώργα- 
νώθησαν είδικαί καλλιτεχνικαί έκδηλώ- 
σεις, μέσα είς τά πλαίσια τοϋ προγράμ
ματος τοϋ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, αί 
όποΐαι άρχισαν τόν περασμένον μήνα 
μέ τήν πρός τοϋτο άφιξιν είς ’Αθήνας 
τοϋ Βασιλικού Μπαλλέτου τοϋ Λονδίνου 
τό όποιον έδωσε έκλεκτές παραστάσεις 
είς τό Ήρώδειον (23-28]6]75) μέ συνο
δείαν τής ’Ορχήστρας τοϋ Φεστιβάλ 
’Αθηνών.

Αί έξαίρετοι αύταί φεστιβαλικαί έκδη- 
λώσεις συνεχίζονται κατά τό τρέχον 
3μηνον (Ιουλίου—Αύγούστου — Σεπτεμ
βρίου) μέ συμμετοχήν τής ’Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής (6, 10, 13, 16]7]75), 
Σολίστ, Μικτής Χορωδίας καί ’Ορχή
στρας τοϋ Φεστιβάλ διά τό Βυζαντινόν 
'Ορατόριον (17, 19 ]7 ]75), τής ’Ορχή
στρας Παρισίων (18, 20]7]75), τής
Κρατικής ’Ορχήστρας ’Αθηνών (21, 28 ]7 
καί 4, 18 ]8 ]75 ), τοϋ Θεάτρου Τέχνης 
(Επτά έπί Θήβαις 25-27 ]7]75), τής 
Φιλαρμονικής ’Ορχήστρας Θεάτρου Στα- 
νισλάβσκυ Μόσχας (29-30 ]7 ]7 5), καί 
τοϋ Μπαλλέτου Θεάτρου Μόσχας (31 ]7— 
3 ]8 ]75), τής Βασιλικής Φιλαρμονικής 
’Ορχήστρας τοϋ Λονδίνου (10, 11, 13]8] 
75), τοϋ Μπαλλέτου καί τής ’Ορχήστρας 
τής ’Εθνικής ’Όπερας Πράγας (26—31 ]8] 
75).

* * *

Έξέχουσαν σπουδαιότητα παρουσιάζει 
διά τά νεοελληνικά θεατρικά χρονικά τό 
άρχαϊον θέατρον Έπιδαύρου πού είναι 
γνωστόν διά τήν πληρότητα θέσεων καί 
χώρου καί έχει ίδιάζουσαν άξίαν ώς πρός 
τήν ακουστικήν δυνατότητα πού παρέχει

είς κάθε θεατήν, ανεξαρτήτως τής θέσεως 
πού καταλαμβάνει ούτος μέσα είς τάς 
κερκίδας του. Είναι άπομίμησις τών 
άρχαίων ελληνικών θεάτρων τής κλασσι
κής περιόδου, άναλυφθέν τό 1881 ύπό 
τοϋ άειμνήστου Παναγιώτου Καββαδία. 
’Αποτελεί έν έκ τών έργων τέχνης τοϋ 
’Αργείου άρχιτέκτονος—γλύπτου Πολυ
κλείτου, (κατά τόν Παυσανίαν) καί έχει 
χωριτικότητα διά 11.000 θεατάς καθη- 
μένους μέ άνεσιν. Είς τόν ειδυλλιακόν 
αύτόν θεατρικόν χώρον άρχισαν, σύμφωνα 
μέ τό πρόγραμμα τοϋ έφετεινοϋ Φεστιβάλ, 
αί παραστάσεις τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου 
τήν 6ην τρέχοντος αί όποΐαι θά τελειώσουν 
τήν 3-8-1975. "Αξιόν προσοχής ιδιαιτέ
ρας άπό θεατρικής πλευράς είναι τό γεγο
νός οτι είς τόν ίδιον αύτόν χώρον διά 
πρώτην φοράν, παρουσιάζεται τό Κρατι
κόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) 
γιά νά δώση δύο (2) παραστάσεις (9—10] 
8]75) μέ τήν τραγωδίαν τοϋ Σοφοκλέους 
«ΗΛΕΚΤΡΑ» ώς καί τό Θέατρον Τέχνης 
διά ισάριθμες παραστάσεις του (16—17] 
8]75) μέ τήν κωμωδίαν τοϋ Άριστοφά- 
νους «ΟΡΝΙΘΕΣ».

Αί είς ’Επίδαυρον έφετειναί Φεστιβα- 
λικαί παραστάσεις τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου 
θά παρουσιάσουν τήν τραγωδία τοϋ Σο
φοκλέους «Οίδίπους έπί Κολωνώ» (6 ]7, 
2—3]8]75), τίς «Τρωάδες» (12—13 ]7] 
75 ) τοϋ Εύριπίδου, τίς «Βάκχες» (19—20 ] 
7 ]75) τοϋ Εύριπίδου καί τήν Κωμωδίαν 
τοϋ Άριστοφάνους (26—27]7]75) «Λυ- 
σιστράτη ».

* * *
Είς τόν χώρον έξ άλλου τοϋ 'Ηρωδείου 

τό Κ.Θ.Β.Ε. θά παρουσιάση τό έργον τοϋ 
Σικελιανοΰ «'Ο θάνατος τοϋ Διγενή» 
(7—9]8]75), ή Κρατική ’Ορχήστρα Θεσ
σαλονίκης θά έμφανισθή τήν 8]9]75 μέ 
ώραΐο μουσικόν πρόγραμμα καί τό Ε θνι
κόν Θέατρον ’Αθηνών μέ τήν κωμωδίαν 
τοϋ Άριστοφάνους «Νεφέλαι» (23—24] 
8]75) καί τάς τραγωδίας τοϋ Σοφοκλέους 
«Οίδίπους έπί Κολωνώ» (6—7]9]75) 
καί « ’Αντιγόνη» (13 ]14-9-75).

Τό Κ.Θ.Β.Ε. θά δώση έπίσης παρα 
στάσεις είς τά σωζόμενα είσέτι άρχαϊα 
θέατρα τοϋ Μακεδονικοΰ, Θεσσαλικοϋ καί 
Ήπειρωτικοϋ χώρου. Άναλυτικώτερον 
θά παρουσιάση τήν τραγωδίαν «Ήλέκτρα» 
είς τά θέατρα Φιλίππων (12, 13, 26, 
27 ]7 ]75 ), Θάσου (23-7-75), Δωδώνης 
(2—3]8]75) καί Δίου Όλύμπου (16—17] 
8-75) καί τό έργον «'Ο θάνατος τοϋ 
Διγενή» είς τά θέατρα Φιλίππων (19, 
20 ]7 ]75) καί Κάστρου Πλαταμώνος 
(26—27 ]7 175 ).

* * *
Αί έξαίρετοι Φεστιβαλικαί αύταί έκδη- 

λώσεις πού πραγματοποιούνται κατά τήν 
τρέχουσαν 20ετίαν (1954—1975) προ
βάλλουν διεθνώς τήν χώραν μας καί, 
παρά τάς τυχόν έλλείψεις των, άποτελοϋν 
ταύτόχρονα, άξιοποίησιν τής πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας.

Πληροφορίαι δίνονται είς τά γραφεία 
τοϋ Φεστιβάλ ’Αθηνών (τηλ. 32.21.459) 
όπου πωλείται καί άναλυτικόν πρόγραμμα 
τών Φέστιβαλ τής χώρας έτους 1975, 
είς τό Εθνικόν Θέατρον ’Αθηνών (τηλ. 
523-242 ), είς τό 'Ηρώδειον (τηλ. 3232771 
είς τό Κ.Θ.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη, τηλ. 
031 ]223-785 ), είς τά περίπτερα τοϋ 
Ε.Ο.Τ. Καβάλας (τηλ. 051 ]22425 ), Θεσ
σαλονίκης (τηλ. 031 ]271-888), Ρόδου 
(τηλ. 024 ]23-255) κ.ά.
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A  CD A  Η Τ

Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο  Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ άθλητικές 
οργανώσεις της Εύρωπαϊκής 'Ομοσπονδίας 
’Αθλητισμού άπό τά πρώτα ετη της 

ίδρύσεώς της ύπήρξε το ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΕΥΡΩΠΗΣ γνωστό ώς ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΜΠΡΟΥΝΟ ΖΑΟΥΛΙ.

Δίκαια ύπήρξεν ή προσωνυμία τοΰ 
Κυπέλλου Ευρώπης ώς Κυπέλλου 
ΜΠΡΟΥΝΟ ΖΑΟΥΛΙ αν άναλογισθή 
κανείς τί προσέφερεν ό μέγας αύτός φί
λαθλος εις τόν αθλητισμόν της Εύρώπης 
καί δι’ αύτοϋ εις τόν ’Αθλητισμόν τοΰ 
Κόσμου γενικώτερα.

Τό Κύπελλον Εύρώπης «ΜΠΡΟΥΝΟ 
—ΖΑΟΥΛΙ» άρχισε μέ προκριματικές 
συναντήσεις μεταξύ των μετεχουσών χω
ρών της Εύρώπης, μέ ενα έκ τών ομίλων 
εις την Ελλάδα. Στους προκριματικούς 
λοιπόν αυτούς αγώνες, πού διεξήχθησαν 
στις 14—15 ’Ιουνίου 1975 στο Στάδιο 
Καραϊσκάκη συμμετεΐχον ή ΑΥΣΤΡΙΑ, 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ. 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ καί ή όργανώτρια ΕΛΛΑΣ.

Ή  διοργάνωσις τοΰ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έση- 
μείωσεν απόλυτον επιτυχίαν. Μετά τις 
συναντήσεις καί τών δύο ήμερών νικήτρια 
άνεδείχθη ή ΡΟΥΜ ΑΝΙΑ ή οποία μέ 
την 2η ΕΛΛΑΔΑ θά λάβουν μέρος εις 
τούς ήμιτελικούς πού θά γίνουν στις 
12—13 ’Ιουλίου 1975 εις την ΛΕΙΨΊΑ 
(Α. ΓΕΡΜΑΝΙΑ). ”Ας σημειωθή δτι ή 
Ελληνική 'Ομάδα εις την ιστορία τοΰ θε
σμού τού Κυπέλλου Εύρώπης «ΜΠΡΟΥ
ΝΟ — ΖΑΟΥΛΙ» προκρίνεται διά πρώ- 
την φοράν.

ΤΟ "Φ ΙΛΜ ,, ΤΩΝ Α Γ Ω Ν Ω Ν
ΑΥΣΤΡΙΑ
AUTRICHE

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
BULGARE

ΔΑΝΙΑ
DANEMARK

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
NORVEGE

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ROUMANIE

ΕΛΛΑΣ
GRECE

Ή  'Ελληνική 'Ομάδα ίκανοποίη- 
σεν απόλυτα κατά τούς έξαεθνεϊς 
αγώνες. Ή  κατάκτησις της 2ας θέσεως — 
μετά την πανίσχυρη ΡΟΥΜΑΝΙΑ πρέ
πει νά θεωρηθή ώς μεγάλη έπιτυχία. 
Χαρακτηριστικόν είναι οτι κατά την 
πρώτην ήμέραν προηγηθήκαμε μέ (4β.) 
διαφορά, συγκεντρώνοντας (3 χρυσά), 
(3 άργυρα), (4 χάλκινα), μετάλλια επί 10 
αγωνισμάτων. ’Αναλυτικά τά άποτελέ- 
σματα έχουν ώς έξης :
Α' ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 14 ’ Ιουνίου

1975 .
Δρόμος 400μ. μετ’ εμποδίων :

1) ΜΓΙΡΑΤΑΝΩΦ (Β.) 51.45', 2)
ΠΑΡΡΗΣ (Ε) 51.83'
"Αλμα εις ύψος : 1) ΠΑΤΡΩΝΗΣ 

(Ε) 2.20μ. (Χωρ ]κή), 2) ΚΙΡΣΤΕΑ 
(Ρ) 2.17 μ.

'Άλμα εις μήκος: 1) ΛΑΖΑΡΕΣΚΟΥ 
(Ρ) 7.71 μ. 2) ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΗΣ (Ε) 
7.57μ.

Δρόμος 1.500μ.: 1) ΧΑΝΣΕΝ (Δ) 
3.40.7, 2) ΓΚΙΠΟΥ (Ρ) 3.49, 3) ΖΑ- 
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ε) 3.42.3.

Σφαιροβολία: 1) ΧΡΙΣΤΩΦ (Β)
19.57μ., 2) ΓΙΕΛΝΤΕΣ (Ν) 19.24μ., 
3) ΛΟΥΚΑ (Ε) 18.75μ.

Δρόμος ΙΟΟμ. : 1) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ (Ε) 10.5, 2) ΓΚΑΡΣΩΛ 
(Ν) 10.9.

Σφυροβολία : 1) ΜΑΝΩΛΩΦ (Β)
69.48μ., 2) ΣΤΕΡΝΑΝΤ (Α) 68.06μ., 
3) ΙΕΡΙΣΙΩΤΗΣ (Ε) 66.04μ.

Δρόμος 400μ. : 1) ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ 
(Ε) 46.8, 2) ΝΤΑΒΩΝ (Β) 47.3.

Δρόμος ΙΟ.ΟΟΟμ. : 1) ΦΛΟΡΟ'ΓΟΥ 
(Ρ) 28.49.2, 2) ΧΑΝΓΚΑ (Ν) 29.26.4, 
3) ΚΟΥΣΗΣ (Ε) 29.40.0 (Χωρ]κή).

Σκυταλοδρομία 4X1 ΟΟμ. 1η ΒΟΥΛ
ΓΑΡΙΑ (40.6), 2α ΕΛΛΑΣ (40.9) 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΕΛ
ΑΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΗΜΕΡΑΣ : 1η
ΕΛΛΑΣ, 49β., ΡΟΥΜΑΝΙΑ 43β., 3η 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 42β., 4η ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
29β., 5η ΔΑΝΙΑ 23 β., 6η ΑΥΣΤΡΙΑ 
23β.
Β' ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ’ Ιουνίου 

1975.
Κατά την δεύτερη ημέρα οί Ρουμάνοι1 

πού πήραν πέντε (5) νίκες, κέρδισαν μέ 
(94β.) καί κατέλαβαν την 1η ΘΕΣΙΝ.

Άλμα έπι κοντώ : 1) ΠΙΣΤΑΛΙ- 
ΟΥ (Ρ) 5μ. 2) ΤΟΓΚΛΣ (Ε) 5μ.

Ακοντισμός: 1) ΦΟΡΣΟΥΝΤ (Ν)
80,78μ., 2) ΚΑΠΩΝΗΣ (Ε) 72.42μ.

Δρόμος 110 μετ’ εμποδίων : 1) ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΥ (Εί 14.1., 2) ΜΙΛΙΑΚΩΦ (Β) 
14.3.

Δρόμος 800μ.: 1) ΓΚΙΠΟΥ (Ρ ) 1.50.5
2) ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ (Ε) 1.51.

Δρόμος 3.ΟΟΟμ. (Στίπλ) : 1) ΤΣΕΦΑΝ 
(Ρ) 8.32.8, 2) ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ (Ε) 
8.52.5.
"Αλμα τριπλοϋν: 1) ΚΟΡΜΠΟΥ (Ρ). 
16.62μ., 2) ΒΑΑΣΑΜΙΔΗΣ (Ε) 15.32μ 

Δισκοβολία: 1) ΒΕΛΕΦ (Β) 62.38μ.. 
2) ΤΣΙΑΡΑΣ (Ε) 55.74μ.

Ό φέρελπις άλτης 
μας τού άλματος εις 
ύψος Χωρ]λαξ Δη- 
μήτριος Αατρώνης 
έχει υπερπηδήσει τόν 
πήχυν είς τό 2.23 μ. 
Μόνον ή ατυχία καί 
ΐσως ήέλλειψις πείρας 
τού στέρησαν την χα
ρά νά δημιουργήση 
τό νέο Βαλκανικό ρε
κόρ πού ό ίδιος κατέ
χει μέ 2.22 μ.
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Δρόμος 200μ.: 1) ΓΚΟΤΝΤΕΡ (Α)
21.6. 2) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (Ε)
21.7.

Δρόμος 5.000μ: 1) ΦΛΟΡΟΊΌΥ (Ρ) 
13.49.6, 2) ΚΟΥΣΗΣ (Ε) 14.16 (Χωρο
φυλακή ).

Σκυταλοδρομία 4Χ400μ: 1η ΕΛΛΑΣ 
3.10.3 (ΜΠΟΝΤΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡ- 
ΡΗΣ, ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ, ΤΖΩΡΤΖΗΣ) 
2α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3.10.9.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : 1η ΡΟΥ
ΜΑΝΙΑ 94β., 2α ΕΛΛΑΣ 90(3., 3η 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 82 β. 4η ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
59β., 5η ΑΥΣΤΡΙΑ 47β., 6η ΔΑΝΙΑ 45β.

Μετά τήν πρόκρισιν της Ελληνικής 
Όμάδος στή Λειψία θά τεθή άντιμέτωπη 
μέ τις χώρες.: ΑΝΑΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 
ΦΙΛΑΝΔΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑ
ΒΙΑ,ΕΛΒΕΤΙΑ.'Ο όμιλος των ομάδων αύ- 
τών, είναι ένας άπό τά τρία γκρουπ τής ήμι- 
τελικής φάσεως. ’Από κάθε όμιλο θά προ- 
κριθοϋν οί δύο πρώτες χώρες διά τόν τελικό 
ποΰ γίνεται στις 16J17-8-1975 στην 
Γαλλική πόλι (ΝΙΣ).

Τό «βαρύ πυροβολικό» τοϋ Ελληνικού 
’Αθλητισμού καί τοϋ Σώματος τής Χωρο
φυλακής Δημήτριος ΠΑΤΡΩΝΗΣ, στήν 
έφετεινή του έμφάνισι στο Στάδιο Καραϊ- 
σκάκη έπεισε όλους ότι δίκαια κρατά τά 
σκήπτρα τοϋ καλύτερου άλτου εις τήν 
Ευρώπη.

’Αντίθετα μέ τόν Δ. ΠΑΤΡΩΝΗ, ό 
άλλος άθλητής Χωροφύλαξ Μιχάλης ΚΟΥ
ΣΗΣ γιά διαφόρους λόγους δέν απέδωσε 
τά άναμενώμενα. Βασικά είχε νά άντιμε- 
τωπίση στά (ΙΟ.ΟΟΟμ.) τόν περίφημο 
Ρουμάνο Όλυμπιονίκη ΦΛΟΡΟΊΌΥ κα
θώς καί στήν κούρσα τών 5.000μ. τής 
έπομένης ήμέρας. Θά μπορούσε όμως νά 
καταλάβη τήν 2α θέσι άν δέν τοϋ συνέ- 
βαινε ένα «ΚΛΑΚΑΖ» στις αρχές τοϋ 
δρόμου τών ΙΟ.ΟΟΟμ. Αύτό όμως δέν θά 
πτοήση τόν ταλαντούχο δρομέα μας, καί 
οί έλπίδες μας θά παραμείνουν ακέραιες 
γιά μιά καλή θέσι στους ήμιτελικούε 
τής ΛΕΙΨΙΑΣ.

Ό  Χωροφύλαξ 
ΔΗΜ. Π ΑΤ Ρ ΩΝ Η Σ  

νέος ρέκορντμαν 
Βαλκανίων εις τό 

άλμα εις ύψος

ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
Ε.Δ. ΚΑΙ Σ .Α .

"Οπως κάθε χρόνο έτσι καί εφέτος 
διεξήχθησαν οί άθλητικοί άγώνες τών 
Παραγωγικών Σχολών ’Αξιωματικών ’Ε
νόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας. Εις τούς άγώνας Σκοποβολής δέν 
έπετεύχθησαν άτομικαί νίκαι, τά δε άπο- 
τελέσματα ήσαν ικανοποιητικά. Οί άγώ
νες Καλαθοσφαιρίσεως ικανοποίησαν άπό 
άπόψεως άποτελεσμάτων. Εις τούς άγώ
νες Ξιφασκίας ή όμάς τής Σ.Α.Χ. ή 
οποία συμμετέσχε διά δευτέραν φοράν 
άπό τό 1974 ίκανοποίησεν αισθητά. Συγ
κριτικά άναφέρομεν ότι ή Σ.Α.Χ. επέ
τυχε» ικανοποιητικά άποτελέσματα λαμ- 
βάνοντες ύπ’ όψιν τόν μικρόν άριθμόν 
άθλητών καί τόν περιωρισμένον χρόνον 
προετοιμασίας.

Μετά τήν λήξιν τών άγώνων μέσα σέ 
πνεύμα συναδελφωσύνης καί εύγενείας 
έδόθη δεξίωσις εις τήν Σχολήν ’Αξιωμα

τικών Χωροφυλακής όπου καί ώμίλησεν 
ό Διοικητής τής Σχολής Χωροφυλακής 
Συντ]ρχης κ. Νικόλαος ΤΖΑΝΕΤΟΓΙΟΥ- 
ΑΟΣ. Στιγμιότυπα άπό τήν ομιλίαν τοϋ 
κ. Δ]τοΰ τής Σ.Α.Χ. καί τής δεξιώσμως 
διακρίνονται εις τάς κατωτέρω φωτο
γραφίας.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙΣ 
ΑΘΛΗΤΗΝ

'Ο ’Αρχηγός Χωροφυλακής Άντισ]γος 
κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ άπένειμεν 
«ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΕΠΑΙΝΟΝ» ώς ήθι- 
κήν άμοιβήν εις τόν Χωρ]κα Μιχαήλ 
ΚΟΥΣΗΝ, διότι συμμετασχών εις τό 
Πρωτάθλημα ’Ανωμάλου Δρόμου τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας έδειξεν άγωνιστικόν πνεύμα εις τό 
άγώνισμα (8.000 μ.) άποσπάσας τήν
Ιην θέσιν επιτυχών νέον ρεκόρ καί προ- 
καλέσας τά εύμενή σχόλια ύπέρ αύτοΰ 
καί τού Σώματος τής Χωροφυλακής.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ—ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗ (4 -2 )

Εις τό ’Εθνικόν Στάδιον Βόλου, παρου
σία 5.000 θεατών διεξήχθη φιλικός άγιόν, 
μεταξύ τής ομωνύμου όμάδος καί τής 
όμάδος τής Χωροφυλακής. Πλούσιο σάν 
θέαμα τό παιχνίδι, μέ πρωταγωνιστήν 
τόν ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΝ (Βόλος), πού 
επέτυχε καί τά 3 γκολ τών γηπεδούχων.

Παρέστησαν ό Διοικητής τής Δ]σεως 
Χωρ ]κής Μαγνησίας καί αί ’Αρχαί τής 
πόλεως.

Αί εισπράξεις τού άγώνος διετέθησαν 
έξ ολοκλήρου διά τήν λειτουργίαν τών 
κατασκηνώσεων Χωροφυλακής.

Ή  έφετεινή χρονιά άνήκει στον νεαρό 
άλτη τού Ήρακλέους Θεσ]νίκης Δημήτριο 
ΠΑΤΡΩΝΗ. Μέσα σέ λίγο καιρό ύπό 
τήν έπίβλεψιν κ. Κ. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ κα- 
τάφερε όχι μόνον νά «σπάση» τό ρεκόρ 
τού ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, άλλά καί 
νά έπιτύχη προσφάτως νέον Βαλκανικόν 
ρεκόρ στο άλμα εις ύψος (2.22 μ.).
’Εξ άλλου ό «ιπτάμενος» άλτης τού ΰψους 
Δημήτριος ΠΑΤΡΩΝΗΣ μέ τόν άθλον 
του αύτό δέν τιμά μόνον τόν Ελληνικόν 
άθλητισμόν, άλλά καί ιδιαιτέρως τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής εις τό όποιον άνήκει. 
'Ο νέος ταλαντούχος πρωταθλητής μας 
αύτήν τήν στιγμήν συγκαταλέγεται με
ταξύ τών τριών πρώτων άλτών στον κό
σμο.

1) ΣΤΟΟΥΝΣ (Η.Π.Α.) 2.27 μ.
2) ΓΙΑΝΚΟΥΛΙΣ (Η.Π.Α.) 2.23 μ.
3) ΠΑΤΡΩΝΗΣ (ΕΛΛΑΣ) 2.22 μ.
'Οποσδήποτε τό μέλλον τού εικοσάχρο

νου Δημητρίου ΠΑΤΡΩΝΗ διαγράφεται 
μέ τούς καλύτερους οιωνούς.

Τά πρώτα του «πηδήματα» έγιναν τό :
1969 1,75μ., 1971 2,09μ., 1973 2.15μ.
1970 1,93μ., 1972, 2.12μ., 1974 2.17μ. 
καί 1975 2.22μ.

"Οπως γίνεται άντιληπτόν άπό τις άνω- 
τέρω επιδόσεις του ή έξέλιξις τού Δ. 
ΠΑΤΡΩΝΗ είναι συνεχώς εξελίξιμος 
καί είναι σίγουρο πλέον ότι σέ σύντομο 
χρονικό διάστημα, όπως πιστεύει καί 
ό ίδιος θά καταρρίψη τό (2.25μ.). Αύτό 
θά είναι μιά έπιβράβευσις όλων τών 
προσπαθειών του καί τού σπάνιου ταλέν
του του. Καί τό πόσο κοντά έφτασε νά 
καταρρίψη καί τό νέον του ρεκόρ (2.22μ.) 
φάνηκε στή δραματική του προσπάθεια 
κατά τούς τελευταίους άγώνες τού Κυ
πέλλου «ΜΠΡΟΥΝΟ — ΖΑΟΥΛΙ». Τό
τί έγινε όλοι τό γνωρίζουμε......  Αύτό πού
μένει τώρα σέ μας είναι νά τοϋ εύχηθοϋμε, 
αύτό τό άτυχές άλμα του νά είναι καί τό 
τελευταίο, καί στο μέλλον νά φθάση 
σέ μεγαλύτερα ύψη.
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Πολλά παράνομα άλλ,ά κα ί προσοδοφόρα επαγγέλ 
μ α τα  «ανθούν» κα ί ευδοκιμούν σήμερα, τά  όπο ια  
χωρίς υπερβολή εξελ ίσσοντα ι καθημερινά στα  πλέον 
προνομ ιούχα , αφού ανετα κα ί εντελώς ξεκούραστα  
αφήνουν στους ανθρώπους πού τά  άσκούν τεράστια  
περιθώ ρια κέρδους. Αυτά, λοιπόν, τά  επαγγέλματα  
έχουν ένα τρομερό με ιονέκτημα , πού τά  κάνει αφάν
τα σ τα  δύσκολα κα ί συνάμα επ ικ ίνδυνα, αν μή  καί 
απω θητικά , αφού βρ ίσκοντα ι σέ πλήρη αντίθεο ι 
με τον νόμο κα ί κα τά  συνέπειαν με τούς εκπροσώπους 
του, πού ε ίνα ι έν προκειμένω  τά  όργανα τής Χωρο- 
φυλακής. "Ενα τέτο ιο  προσοδοφόρο επάγγελμα  ασκού
σε σέ ω ραία κα ί μ εγάλη  πάλι, πλησ ίον των ’Αθηνών, 
ό Λ ιβανέζος Γ.Ε., πού ε ίνα ι μόν ιμα  εγκατεστημένος  
εκ ε ί κα ί ό όποιος παράλληλα μέ τό κύριο επάγγελμά  
τον  ασκούσε επ ικουρ ικά—κ ι έτσ ι γ ια  τ ό ......... «όνόρε»

—τό επάγγελμα  τού  εμπόρου ναρκωτικών. Είχε, 
όμως, κ ι εκείνος την ίδ ια  θλιβερή κα τάληξ ι, πού 
έχουν δλοι ο ι άνθρωποι αυτού τού είδους, τούς οποίους 
δποος φα ίνετα ι έχει σημαδέψει ή θεία πρόνοια κ ι έχει 
προδιαγράφει τό θλιβερό τέλος τους. ’Έ τσι, λοιπόν, 
ό ολέθριος αυτός άνθρωπος έπεσε στήν π αγ ίδα  πού 
μέ πολύ έξυπνο τρόπο τού ε ίχε σ τήσε ι τό Τμήμα  
Ά σφαλ.είας τής πόλεως. Σ υγκεκρ ιμένα  παρουσ ιάσθη  
γ ιά  αγορά χασ ίς  μεταμφ ιεσμένος Χωροφύλακας, ό 
όποιος κα ί τού συστήθηκε σαν γ ιο ς  έφοπλιστού.
’Έ δωσαν ραντεβού πριν λ ίγες μέρες σ τ ις  3 ή ώρα τό 
πρω ί σ ’ ένα χοοράφι έξω από την πάλι, δπου ό Α ιβα- 
νέζοε ε ίχε φυλάξει τό εμπόρευμα. Συμφώνησαν σέ μ ιά
/ιογική τ ιμ ή  τό «π ραμ μα»  κ ι έτσ ι ό π ερ ισ τασ ια κ ό ς__
έφοπλιστο χωροφύλακας θά άγόραζε 250 γραμμάρ ια  
χασ ίς στήν τ ιμ ή  τών 30.000 δραχμών. "Οταν, όμως, 
έφθασε ή ούρα τής πληρω μής αντί γιοι πορτοφόλι, 
ό γενναίος κα ί « τολμη τ ία ς»  Χωροφύλ,ακας έβγαλε
από τήν τσέπη  του ένα ζευγάρ ι αυτόματες κ α ί.........
μοντέρνες χειροπέδες, τ ις  όποιες ( ύστερα από έλ,εύ- 
θερη, ίσω ς κα ί «ρω μα ϊκή»  π ά λη ), τ ις πέρασε στα 
χέρια τού καταχθόνιου κα ί α δ ίστακτου  εμπόρου τής 
απώλειας. Κ ατά  τήν δ ιάρκεια  τής πάλης έτραυματίσθη  
ο Χωροφύλαξ μέ στ ιλέττο  στήν κο ιλ ιακή  χώρα, αλλά 
κα ί πάλιν δέν έγκατέλ,ειψε τήν προσπάθειά  του κ ι 
έτσ ι κατώρθωσε νά συλλάβη τον έμπορο τού  λ.ευκού 
θανάτου. Σ τήν άνάκρ ισ ι πού επακολούθησε ώμολό- 
γησε δ τ ι τό χασ ίς  τό προμηθευόταν από τρεις σ υμ π α 
τρ ιώ τες του ναυτικούς, ο ί οπο ίο ι επ ίσης συνελήφθησαν 
μαζύ  μέ δηο "Ελληνες συνενόχους τους. ”Ετσι έκλεισε 
μ ιά  επ ικ ίνδυνη ύπόθεσι, πού θά οδηγούσε στον δλ,εθρο 
άνθρώπους, ο ί όπο ιο ι ίσω ς νά μήν ε ίχαν προσβληθή  
ακόμη ολοκληρω τικά  από τό πάθος τών ναρκωτικών, 
άλλά οπω σδήποτε μ έ  τον κα ιρό κα ί τήν συνεχή χρήσ ι 
θά προσβάλ.ονταν, άλλά τό σπουδαιότερον ε ίνα ι δτι 
ή «βρώ μ ικη»  αυτή ύπόθεσι παρ ’ ολίγον νά σ το ιχ ίση  
τήν ζωή ενός ενσυνειδήτου κα ί γενναίου οργάνου τής 
τάξεως.

ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ...

Τό επεισόδ ιο  συνέβη σέ π όλ ι τής Θράκης κα ί μαζύ  
μέ τά  σ το ιχ ε ία  τής άφελείας κα ί τής εύπ ισ τ ία ς  περιέχει 
κα ί τό ιδ ια ίτερο  σ το ιχ ε ίο  τής εξωφρενικής άπατης. 
’Ή δη τό Τ μήμα ’Α σφαλείας Χ ωροφυλακής τής πόλεως, 
πού δ ιεξάγε ι τ ις  ανακρίσεις κα ί έχει στα  χέρια του 
τον περ ίφημο απατεώ να, π ροσπαθ ε ί νά έξιχν ιάση  
σέ βάθος κα ί σ ’ δλ.ες τ ις λεπτομέρειες τήν ύπόθεσι 
πού θά μπορούσε νά χαρακτηρ ισθή  «έπ ιχε ίρησ ις  
άπ ά τη » . ’Αλλά ας αφηγηθούμε τά  π ρά γμα τα  μέ τήν 
σειρά τους γ ιά  τήν καλύτερη κ α τα τόπ ισ ι τών άνα- 
γνω στώ ν μας. 'Ο Α.Π. έχει ένα γ ιο  πού εργάζετα ι 
από 8ετίας στήν Γερμανία κα ί έχει άποκτήσε ι πολλά  
λεφτά κα ί καλό όνομα. Μέ τούς γονείς του έχει 
τα κ τ ικ ή  αλληλογραφ ία  κα ί κάθε καλωκαίρι τούς 
επ ισκ έπ τετα ι κα ί μένει τουλάχ ιστον ένα μήνα μαζύ
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τους. Φέτος ειδ ικά ήλ.θε το Π άσχα, όπου παρέμεινε  
ένα ΙΟήμερο στην πατρ ίδα  κα ι πέρασε αξέχαστες  
γιορτές μέ την συντροφιά των γνωστών, των φίλων 
κα ι των συγγενών τον. Σ ’ αυτούς μ ίλησε γ ια  την 
ζωή του κα ι την προκοπή τον στην Γερμανία, καθώς 
κα ι γ ια  τ ις  «μπ ίζνες» πού κάνει εκεί. "Ενα βράδυ, 
λοιπόν, σε κάποιο  εξοχικά κέντρο τής πόλειος έ'Λε̂ ε 
λεπτομέρειες γ ια  την ζωή τον κα ί γ ια  το επ ιχε ιρη 
σ ιακά πρόγραμμα  πού θά έβαζε σύντομα σέ εφαρμογή.
"Ολα αυτά τα  έλεγε ......... φωναχτά ό ευλογημένος
κα ί άθελά τους γίνονταν «π ερ ιστασ ιακο ί ώ τακονσ τα ί» 
οι θαμώνες, πού έτνχε νά βρ ίσκω ντα ι σέ μ ικρή  σχε
τ ικ ά  άπ όστασ ι άπά το τραπέζ ι τής παρέας τον. 
’Εκείνη την περίοδο είχε έπισκεφθή την πάλι ό «εκκο
λαπτόμενος» κακοποιός Δ.Ε., πού μένει στην ’Αθήνα, 
αλλά πού μόλ ις τελευταία  είχε άποφυλακισθή άπά 
επανορθωτική φυλακή τής χώρας, όπου έξέτιε ποινή  
8 μηνών γ ιά  κλοπή. Στήν πάλι είχε πάει γ ια  νά γ ιορ - 
ταση  τά Π άσχα μαζύ μέ το ν ......... τέως συγκροτού
μενο του Ν.Κ. κα ί έτνχε νά άκούση την άφήγησι τον 
μετανάστη  γ ιά  τήν ζωή κα ί τήν δράσι του στήν Γερ
μανία . Αυτά τον έφθανε......... Πριν λίγες μέρες πήγε
ξανά, άλλ’ αυτή τήν φορά « ίγκόκν ιτο»  κα ί έπ ισκέ- 
φθηκε τούς γονείς τον αφελή αφηγητή. Τούς είπε 
ότι έρχεται άπά τήν Γερμανία, όπου εργάζετα ι μέ 
τον γ ιό  τους κα ί ό τ ι τούς φέρνει πολ.λά ηλεκτρικά  
είδη, τά όποια  προσφέρει σάν δώρο γ ιά  τήν περ ιπο ίησ ι 
κα ί γ ιά  τ ις καλές μέρες πού πέρασε κοντά τον. Τούς

είπε ακόμη λεπτομέρειες γ ιά  τήν ζωή τους σ τήν 
Γερμανία κα ί ότι θά έφευγε πάλ ι μετά  άπά δύο μέρες, 
γ ιαντά  έπρεπε νά τον δώσουν οτιδήποτε ήθελον νά 
στείλονν στο γ ιό  τους. Συνάμα έζήτησε 25 χιλιάδες 
γ ιά  νά έκτελωνίση τά ηλεκτρ ικά  είδη πού είχαν ήδη 
έλθει στον Σ ιδηροδρομ ικό Σταθμό. Παρέλαβε, λοιπόν, 
δύο γεμάτες βαλ ίτσες μέ ποικίλ.ο περιεχόμενο καί 
μέ προορισμό τήν Γερμανία, καθώς κα ί τά χρήματα
το ϋ .........έκτελ.ωνισμοϋ. "Οταν τά  πήρε μπήκε  άπά
τήν κεντρ ική είσοδο τον Σταθμού, γ ιά  νά πάη δήθεν 
στο άνύπαρκτο τελωνείο, ενώ ό άποστολεύς πατέρας 
περίμενε στήν α ίθουσα αναμονής. Οι ώρες περνούσαν, 
άλλά ούτε ό έκτελ.ωνισμός γινόταν, οντε ό ......... άνθρω
πος μέ τ ις βαλ ίτσες έκανε ξανά τήν έμφάνισ ί του. ”Ετσι 
μόνος κι έρημος ό ταλα ίπω ρος πατέρας περίμενε 
μέχρ ι άργά στήν α ίθουσα τού Σταθμού, ενώ) ό θρασύς 
άπατεώνας έφευγε άπό τήν π ίσω  πόρτα  σάν άπλός 
τα ξ ιδ ιώ της μέ τήν κανονική συγκοινω νία γ ιά  τήν 
Θ εσσαλονίκη, μέ σκοπό νά συνέχ ιση κα ί εκε ί τήν 
κακοποιό δράσι τον. "Υστερα, όμως, άπό επίμονες 
έρευνες κα ί σχολαστικές αναζητήσεις τα>ν Υ π η ρ εσ ιώ ν  
Χωροφυλακής συνελήφθη άπό τήν Ύ ποδ ιενθννσ ιν  ’Α
σφαλείας Θ εσσαλονίκης αρκετά......... άνάλαφρος, γ ια τ ί
χρήματα  κα ί περιεχόμενο «βαλιτσ ιον» είχαν ρενστο-
πο ιηθή κα ί ......... προεξοφληθή γ ιά  τήν δαπανηρή του
«ντόλτσε β ίτα » . Π ροσοχή, λοιπόν, ατούς άγνώστους
καί μ ή ......... εξαιρετέους φίλους, πού μερικές φορές
κανουν τήν πολύ επικίνδυνη έμφάνισ ί τους σέ άνύποπτες 
οικογένειες.

ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ ΑΛΛ Α .. .ΛΩΠΟΔΥΤΗΣ

Α νάπηρη κα ί μέ τήν πατερ ίτσα  της ή καλοκάγαθη  
γρηοϋλα Φ.Γ. είχε τήν μόν ιμη θέσι της στήν γωνιά  
τον δρόμου, όπου μέ τό ικετευτ ικό της ύφος προκα- 
λοϋσε τά φιλάνθρωπο κα ί φ ιλεύσπλαχνα α ισθήματα  
τών διερχομένων. Ά πό μέρες, όμως, τώρα ή γρηά  
δέν κάνει τήν έμφάνισ ί της στο συνηθισμένο μέρος, 
γ ια τ ί ένα άτύχημα τήν έστειλε στο νοσοκομείο, στο 
οποίον κατά τά φαινόμενα θά παραμείνη γ ιά  θεραπεία 
κάμποσο καιρό. Άλ,λά τά άτύχημα  είχε κα ί τήν τρα 
γ ικ ή  του πλευρά, τήν όποιαν άποκατέστησε ή σω στική  
παρέμβασις τής Ύ ποδιευθύνσεως Α σφαλείας Θεσ

σαλονίκης, μέ άποτέλεσμα νά συέ,ληφθή ο άνάλγητος 
δράστης κα ί νά βρ ίσκετα ι ήδη φιλοξενούμενος ατά  
κρατητήρ ια  τής Α σφαλείας. Τό έπεισόδιο έξελίχθη 
ώς εξής: 'Ο λωποδύτης Γ.Λ .Κ. έδρασε ......... χ ρ ισ τ ια 
νικά κα ί σάν καλός σαμαρείτης έτρεξε πρόθυμα νά 
σηκώ ση τήν γρηά ζητιάνα  πού γλύστρησε λόγω  τής 
βροχής κ ι έπεσε στα πλακόστρω το πεζοδρόμιο, χωρίς 
εύτυχώ>ς μεγάλες συνέπειες γ ι ’ αυτήν. ’Ενώ, όμως, 
τήν βοηθούσε νά σηκοοθή δέν έχασε καιρό κα ί άρπαξε 
τήν παμπάλα ια  τσάντα  της, πού είχε μέσα  κάμποσα  
κέρματα κ ι έσπευσε στήν συνέχεια νά έξαφανισθή. 
Ά λλά  ή γρηά δέν έννοοϋσε νά τό βάλη κάτω  κ ι άρχισε
ν ά ......... τσ ιρ ίζη  υστερ ικά, μέ άποτέλεσμα νά πανικο-
βάλη τον λωποδύτη, τον όποιον κυνηγούσαν «άγρ ίω ς»
μ ερ ικ ο ί......... συμπτω ματ ικο ί δρομείς, καθώς κα ί οι
γαυριάδες τής γειτονιάς. "Υστερα, λοιπόν, άπό τό 
άγριο κα ί άνελέητο κυνηγητό πέταξε στον δρόμο 
τήν τσάντα , γ ιά  νά μπορή νά τρέχη μέ περ ισσότερη  
άνεσι. Έν τουτοις ή ταλα ίπω ρη γρηά δέν στάθηκε 
τυχερή γ ιά  νά πάρη π ίσω  τήν τσάντα  μέ τό πολύτιμο  
περιεχόμενο, γ ια τ ί διερχόμενος έκείνη τή σ τ ιγμ ή
ό Β.Ε., τής ίδ ια ς ......... συνομοταξίας μέ τον πρώτο,
πήρε άπό κάτω  τήν τσάντα  κα ί σάν καινούργιος 
«σκυταλοδρόμος» συνέχισε τήν τρελλή κούρσα τού  
δρόμου. Τις δύο κούρσες άκολούθησε κα ί μ ιά  τρ ίτη , 
πού αυτή όμως ήταν άλλοιώ τικη  άπό τ ις άλλες, γ ια τ ί 
τήν αποτελούσαν άνδρες τής Ύ ποδιευθύνσεως Α σφ α 
λείας Θεσσαλονίκης, ο ι όπο ιο ι υστέρα άπό έπ ιτυχη -
μένη καταδ ίω ξι συνέλαβαν κα ί τούς δύο ......... γαμψό-
νυχονς άρπαγας μέ τό φορητό κα ί ευχάριστο φορτίο 
τους.
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Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Α Ζ Ε Ι Ζ  Ν Ε Ω Ν

ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ υπερβολικό αν λέ
γαμε ότι αποτελούν ’Εργαστήριο για 
καλλιέργεια καί άνάπτυξι τοϋ χαρακτήρος 
των νέων οί Κατασκηνώσεις πού γίνονται 
κάθε χρόνο άπό την κρατική ή την ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Διότι, πράγματι, σέ αρκε
τούς τέτοιους χώρους πού είναι σέ διά
φορα ορεινά ή παραθαλάσσια σημεία τής 
Χώρας υπάρχουν καί προσφέρονται κα
τάλληλες φυσικές συνθήκες καί πνευμα
τικές εύκαιρίες για την άνακούφισι καί 
την ψυχο—σωματική τους άνάπτυξι. Καί 
ασφαλώς άποτελεϊ εύχάριστη διαπίστωσι 
τό γεγονός ότι οί Νέοι μας γενικά βρί
σκουν έκεϊ αφορμή νά άναπτύξουν κάθε 
εύγενική πρωτοβουλία καί αύτενέργεια, 
ύγιά αισθήματα κοινωνικότητος, πνεύμα 
συνεργασίας, κατανοήσεως, άνθρωπισμοϋ 
καί έμπρακτης άγάπης. Συνηθίζουν νά 
πειθαρχούν, νά έξυπηρετοΰν τον έαυτόν 
τους καί τούς άλλους. Μαθαίνουν νά 
σκέπτωνται, νά έκφράζωνται καί νά δη
μιουργούν μέσα τους πνευματικά ενδια
φέροντα. Νά άθλοΰνται καί νά αίσθάνωνται 
τήν άνάγκη δημιουργίας καλών έ'ξεων καί 
εύγενών τρόπων συμπεριφοράς. 'Όλα 
αύτά έχουν σκοπό καί βασική έπιδίωξι 
νά τούς κάνουν δημιουργικά καί φιλοπρό
οδα μέλη τής κοινωνίας μέ σαφή έπίγνωσι 
των δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεών τους 
σάν πολιτισμένων Ελλήνων πολιτών πού 
καλούνται νά ζήσουν μέσα στήν κοινωνία 
τού 1975. Ό  αντικειμενικός αύτός σκοπός 
γίνεται βέβαια πραγματικότης μέ τήν 
παράλληλη συνεργασία οργανωτικών πα
ραγόντων καί κατασκηνωτών. Μεγάλες 
’Οργανώσεις, Σύλλογοι ή Σωματεία πού 
άσχολοΰνται μέ τούς νέους τής χώρας μας 
προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες καί πλη
ροφοριακό υλικό, σάν αυτό πού προσφέ- 
ρεται μέ τό σημείωμα αύτό, στούς νέους 
τούς όποιους καί, κατά κύριον λόγον, 
άφορά καί πρέπει νά ένδιαφέρη.

Τό προσωπικόν τών ’Οργανώσεων καί 
άλλων ’Οργανισμών πού έργάζονται 
γιά τούς νέους μας είναι ειδικευμένο, έχει 
ικανότητας, πλήρη έπιστημοτεχνική κα- 
ταρτισι, πείρα καί γνώσι τών προβλη
μάτων, συνηθειών καί τάσεων τής παιδι
κής καί εφηβικής ψυχολογίας. Τό έκλε- 
κτό αύτό έμψυχο ύλικό πού έπανδρώνει 
το Έπιτελειον τών Κατασκηνώσεων, 
είναι υπεύθυνο γιά τήν έφαρμογή τού 
προγράμματος των καί έπαγουπνεΐ γιά 
τήν διαπαιδαγώγησι τού χαρακτήρος καί 
τήν άνοδο τοϋ επιπέδου τής πνευματικής, 
μορφωτικής καί κοινωνικής στάθμης τών 
κατασκηνωτών νέων. Παράλληλα μέ τήν 
εύγενή καί, όχι σπάνια, ήρωϊκή άπό πλευ-

Τό καλύτερο έργαστήριο 
γιά τήν καλλιέργεια καί 
τήν άνάπτυξι τού χαρα

κτήρος

/

ράς προσφοράς προσωπικών ύπηρεσιών 
προσπάθεια τών οργανωτών καί άλλων 
ύπευθύνων παραγόντων τού κατασκηνω- 
τικοΰ έργου, οί πρόσφορες συνθήκες τοϋ 
φυσικού περιβάλλοντος οί σύγχρονες τεχ
νικές έγκαταστάσεις καί τά υλικά έν γένει 
μέσα καί εφόδια προοιωνίζουν, συχνά, 
τήν έπιτυχία τής καθόλα εύγενικής καί 
άξιέπαινης αυτής πρωτοβουλίας. Οί πευ
κόφυτες ορεινές περιοχές ή παραλίες μέ 
μαγευτικές άμμουδιές, οί ευρύχωροι υγιει
νοί χώροι καί οίκίσκοι διαμονής, τά κέν
τρα παιδικής χαράς καί ψυχαγωγίας, τά 
γήπεδα άθλοπαιδιών (τέννις, μπάσκετ καί 
βόλλεϋ μπώλλ, πίγκ—πόγκ κ.λ.π.), τά 
άσφαλή καί σύγχρονα μέσα κολυμβήσεως, 
κωπηλασίας, καταδύσεως καί διασώσεως, 
τά πρότυπα ’Ιατρεία καί αναρρωτήρια, τά 
πλήρως έξωπλισμένα μέ σύγχρονα μέσα 
εστιατόρια καί κουζίνες αποτελούν τούς 
φυσικούς καί υλικούς εκείνους παρά
γοντες πού συντελούν εις τήν εύόδωσιν 
τού σοβαρού αυτού έθνικο—κοινωνικού 
έργου.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή πρέπει νά άνα- 
φέρωμε ότι τέτοιας μορφής κατασκη
νώσεις Νέων λειτουργούν, έπί σειρά ετών, 
σέ διάφορα μέρη τής Ελληνικής γής μέ 
τήν εύγενή πρωτοβουλία καί μέριμνα τής 
Χ.Α.Ν., τής Χ.Ε.Ν., τών Προσκόπων 
(2.Ε.Π.), τών Έλληνίδων 'Οδηγών 
(Σ.Ε.Ο.), τών Χριστιανικών Μαθητικών 
'Ομάδων (Χ.Μ.Ο.) τής Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένώσεως (Χ.Φ.Ε.) καί άλ
λων παραγόντων τής κρατικής καί ιδιω
τικής πρωτοβουλίας. ’Από κρατικής μά
λιστα πλευράς διετέθη εφέτος ποσόν 
40.000.000 δραχμών γιά τις μαθητικές 
κατασκηνώσεις. ’Άμεση άσφαλώς σχεσι 
μέ τό εξαίρετο αύτό έργο έχει καί ή κατα- 
βαλλομένη άπό ικανούς παράγοντες τοϋ 
Σώματος ("Ιδρυμα Παιδικών ’Εξοχών 
κ.λ.π.) φιλότιμη καί αξιέπαινη προσπάθεια 
κατά τά τελευταία χρόνια. Γι’ αύτό έχουν 
ήδη ίδρυθή, όπως είναι γνωστόν, καί λει
τουργούν έπιτυχώς στήν πευκόφυτη πε
ριοχή τού Άγιου Ανδρεα Αττικής, ιδιο
κτήτες Κατασκηνώσεις τοϋ Σώματος. Σ’ 
αύτές, όπως έγράψαμε στο τεύχος Α πρ ι
λίου έ.έ. τού περιοδικού, προσκαλούνται 
καί φιλοξενούνται κάθε καλοκαίρι επι 
20ήμερο περίπου, άγόρια καί κορίτσια 
άνδρών Χωρ]κής οί όποιοι υπηρετούν σέ 
διάφορες ύπηρεσίες Χωρ]κής τού ^λεκα
νοπεδίου Αττικής. Τά μέχρι τώρα άποτε- 
λέσματα τής λειτουργίας τους δίνουν τό 
δικαίωμα νά πιστεύωμε ότι θα λειτουρ
γήσουν άργότερα κατασκηνώσεις τού 
Σώματος καί σέ άλλους καταλλήλους χώ
ρους γιά τήν έξυπηρέτησι καί άνακούφισι 
περισσοτέρων παιδιών πού θά προέρχωνται 
άπό οικογένειες άνδρών Χωρ[κής ύπηοε- 
τούντων σέ διάφορες ύπηρεσίες τού Σω- 
ματος άπό ολόκληρη τήν επικράτεια.
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ “ΣΑΛΕΜ,, μ ο υ σ ικ έ ς  ε κ δ η λ ώ σ ε ις

ΝΕΩΝ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ καί σεμνή μέ 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα κοινωνική έκδή- 
λωσι έπραγματοποιήθη τελευταία στό 
χώρο τοϋ θεάτρου τοϋ Ήρώδου τοϋ ’Ατ
τικού. Πρόκειται για τήν πανηγυρική 
Συναυλία πού δόθηκε στον ιερό αύτό χώ
ρο από μία «μπάντα» ανηλίκων, (απρο
σάρμοστων παιδιών πού ήλθαν άπό τό 
Σάλεμ της Δυτικής Γερμανίας καί σάν 
επίσημοι προσκεκλημένοι φιλοξενήθηκαν 
γιά λίγες μέρες στή χώρα μας. Για τήν 
πραγματοποίησι τής έξοχης αύτής πολι
τιστικής έκδηλώσεως συνεργάσθηκαν συ
στηματικά άπό ελληνικής πλευράς ή 
’Αρχιεπισκοπή ’Αθηνών καί ή Εταιρεία 
’Απροσαρμόστων παίδων, ό Γενικός Γραμ- 
ματεύς τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών, οί ιδιωτικές Σχολές Μωραΐτη καί 
Σαπουτζάκη μέ τήν έδώ Γερμανική Πρε
σβεία, τό Γερμανικό ’Ινστιτούτο Γκαϊτε 
καί άλλοι πνευματικοί παράγοντες τής 
πρωτευούσης.

Ή  πρωτότυπη στό είδος της γιά τά 
δεδομένα τοϋ τόπου μας παιδική αυτή 
ορχήστρα, άποτελεϊτο άπό μία εκλεκτή 
σέ έμφάνισι καί άπόδοσι ομάδα τριάντα 
(30) περίπου ανηλίκων παιδιών. Τά παιδιά 
αυτά πού ανήκουν στην κατηγορία τών 
«απροσαρμόστων» ζοΰν σέ διάφορα χω
ριά τής περιοχής Σάλεμ τής Δυτικής Γερ
μανίας. 'Η ιδέα τής ίδρύσεως τών παι
δικών χωριών τής « ’Αδελφότητος Σάλεμ» 
έγεννήθη τό 1957 καί ύλοποιήθη άπό τον 
Γκότφριντ Μύλλερ. 'Ο Γερμανός αύτός 
ανθρωπιστής άρχισε τό έξοχο κοινωνικό 
αύτό έργο, Μ ό ν ο ς  του, οικοδομώντας 
ένα «Σπίτι ’Αστέγων». Μετά όμως βοη- 
θήθηκε άπό φίλους καί έκτισε όμορφα 
σπίτια σέ διάφορες γερμανικές μεγαλου- 
πόλεις όπου φιλοξενήθηκαν περισσότεροι 
άπό 250.000 άστεγοι, άνεπίδεκτοι όμως 
βοήθειας.

Τώρα πλέον τά παιδιά τοϋ Σάλεμ έχουν 
συγκροτήσει μιά εξαίρετη άλλά άσυνή- 
θιστη στό είδος της «30μελή παιδική 
όρχήστρα». Αύτή πού έδωσε πρόσφατα 
συναυλίες στό Βερολίνο, στό Μόναχο, τήν 
Φραγκφούρτη, τό Λονδίνο κ.ά. καί θαυμά
στηκε άπό τούς ειδικούς καί τήν παγκό
σμια κοινή γνώμη. Ή  ίδια αύτή πρωτό
τυπη μικτή παιδική όρχήστρα πού πα- 
ρουσιάσθηκε στό «Ήρώδειο» τήν 31-5-75 
(Κυριακή βράδυ), ψυχαγώγησε μέ θαυμά
σιο τρόπο τό πνευματικό άθηναϊκό κοινό. 
Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τής συναυλίας 
οί χαριτωμένες σέ έμφάνισι, κίνησι καί

έκφραση μικρές αύτές άνθρώπινες ύπάρ- 
ξεις, πού είκονίζονται στή φωτογραφία 
μας, έπαιξαν εκλεκτά μουσικά κομμάτια 
όπως: τό ’Εμβατήριο τοϋ Κόμπουργκ, 
τό Μαγικό αύλό τοϋ Μότσαρτ, τόν ’Ελεύ
θερο σκοπευτή τοϋ Φόν Βέμπερ, τά εμβα
τήρια Χαιρετισμός στό Κίελο καί ΜΙΛΙ- 
ΤΑΡΥ ΕΣΚΟΡΤ, τά κομμάτια Χορεύ
οντας πάντα, ό ήλιος πάνω άπ’ τό Σάλεμ, 
Στήν Πατρίδα (Ελλάς) καί άλλα. ’Ενώ 
προηγήθηκαν τής ένάρξεως τής συναυλίας 
οί « ’Εθνικοί "Υμνοι» 'Ελλάδος καί Δυτ. 
Γερμανίας σέ πολύ γλυκό χαμηλό μου
σικό τόνο. Ή  έξοχη αύτή μουσική βρα- 
δυά έκλεισε μέσα σέ άτμόσφαιρα συγκι- 
νήσεως, θαυμασμοΰ καί χαράς πού δημι- 
ουργήθηκε άνάμεσα στούς έκπροσώπους 
τοϋ πνευματικού κόσμου καί τοϋ εκλεκτού 
κοινού πού έζησε έντονα τις συναρπαστικές 
πράγματι νυκτερινές εκείνες ώρες κάτω 
άπό τόν έναστρο άττικό ούράνιο θόλο πού 
έκάλυπτε νοητά τόν αντίστοιχο χώρο τοϋ 
προσκείμενου προς τήν Άκρόπολι θεσπέ- 
σιου Ήρώδειου Θεάτρου.

Μέ αύτό τόν τρόπο αύτά τά μειωμένης 
ίκανότητος καί άντιλήψεως παιδιά πρό- 
σφεραν, δ,τι καλύτερο έχουν άναπτύξει 
μέχρι σήμερα μέσα τους, σάν νά έπεδίω- 
καν νά προβληματίσουν καί νά παρορ- 
μήσουν δσους παρευρέθησαν καί έζησαν 
έκεϊ μαζί τους, γιά τήν έναρξι ανάλογης 
επίσημης κοινωνικής έλληνικής προσπά
θειας.

’Αποτελεί δέ εύχάριστη διαπίστωσι τό 
γεγονός δτι νέοι άνθρωποι άπεφάσισαν 
καί ίδρυσαν εφέτος στή χώρα μας τήν 
Εταιρεία Προστασίας ’Απροσαρμόστων 
Παίδων (Άχαρνών 42, Άθήναι, τηλ. 
843-917) μέ σκοπό τήν παροχή ύπηρε- 
σιών στό «ειδικό παιδί». Τό καθυστε
ρημένο καί άπροσάρμοστο γενικά παιδί 
πού έχει άνάγκη ειδικής άγωγής γιά νά 
άποκτήση καλές έξεις γιά μιά ομαλή κοι
νωνική ζωή. Νά βρή κατάλληλες συνθή
κες γιά τήν προοδευτική προσαρμογή 
στό περιβάλλον του ώστε νά γίνη ισότιμο 
μέλος τής κοινωνίας μέσα στήν όποια κα
λείται νά ζήση αρμονική καί ισορροπημένη 
ζωή.

Εμπνευσμένο στιγμιότυπο άπό τή 
συναυλία πού έδωσε τελευταία στό Ή - 
ρώδειο ή ιδιόμορφη παιδική όρχήστρα 
τοϋ Σάλεμ Δυτ. Γερμανίας, είκονίζεται 
στήν δημοσιευομένη φωτογραφία δπου 
ποζάρουν μέ ιδιαίτερη χαρά οί φερέλπιδες 
φιλόμουσοι εύρωπαΐοι άνήλικοι.

Τό Μουσικόν Τμήμα τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών έδωσε τήν 2-6-75 πανηγυ
ρικήν συναυλίαν εις τό θέατρον Ήρώδου 
τοϋ Άττικοϋ. Ή  συναυλία αύτή έδόθη 
μέ τήν εύκαιρίαν τοϋ γεγονότος τής λή- 
ξεως τών μαθημάτων τών σχολών τών 
Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων. 
’Έλαβον μέρος είς αύτήν ή όρχήστρα καί 
ή 170μελής μεικτή φοιτητική χορωδία 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοϋ άρχιμουσικοϋ κ. Κ. Χάρα- 
λαμπίδη. Ώργανώθη αυτή μέσα είς τά 
πλαίσια τών 15νθημέρων μουσικών έκδη- 
λώσεων τοϋ Πανεπιστημιακού Μουσικού 
Τμήματος, μέ τήν εύγενή φροντίδα τοϋ 
'Υπουργείου Πολιτισμού καί Έπιβτημών.

•
Οί μαθήτριες τής Ε' καί τής ΣΤ' τάξεως 

τοϋ ’Αρσάκειου Δημοτικού Σχολείου Ψυ
χικού έδωσαν τελευταία μία έξαίρετη συ
ναυλία. Ή  μαθητική αύτή έκδήλωσις 
έπραγματοποιήθη τις άπογευματινές ώ
ρες τής 2-6-1975 είς αίθουσαν τοϋ Με
γάρου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
στό Ψυχικό ’Αττικής.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε άπαγγε- 
λίες μαθητριών μέ εκλεκτά ποιήματα πού 
συνωδεύοντο άπό ορχήστραν μέ φλογέρες 
πού έξετέλουν άποσπάσματα έργων με
γάλων μουσουργών (HAENDEL, HA
YDN, BEETHOVEN, SCHUBERT, 
STRAUSS κ.ά.) καί μουσικήν ύπόκρουσι 
πιάνου. Πολύ συγκινητική άλλωστε ήταν 
ή μικρή άποχαιρετιστήρια ομιλία μαθή
τριας τής Ε' τάξεως καί ή άπάντησις μα
θήτριας τής ΣΤ' τάξεως ώς καί λίγα, λίαν 
περιεκτικά, λόγια πού άκούσθηκαν. άπό 
πλευράς τής Διευθύνσεως τοϋ Σχολείου. 
Τήν εύθύνη τής όργανώσεως καί έ)ιτελέ- 
σεως τοϋ προγράμματος τής έΛΊτυχε- 
στάτης αύτής μαθητικής πολιτιστικής 
έκδηλώσεως πού είκονίζεται είς τήν φω
τογραφίαν έπεφορτίσθη ή εκλεκτή Καθη- 
γήτρια Μουσικής (Δ]ντρια ’Ορχήστρας) 
τοϋ Προτύπου αύτοΰ Σχολείου τής 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Κα Λίνα 
Μητροπούλου—Παναγοπούλου.

417



Μονολεκτικός ό τίτλος, λακωνικός ό υπότιτλος. 'Ο 
πρώτος απόλυτα κατατοπιστικός. 'Ο δεύτερος ανίσχυ
ρος νά φανέρωση όπως θά λέγαμε «έκ προοιμίου» τό 
ασύγκριτο μεγαλείο τής ’Αχαϊκής γ ή ς . Μιας περιοχής 
φορτωμένης άπό λαμπρή ιστορία, όμορφους θρύλους, 
καί παραδεισένιες ομορφιές...

Εμείς που την ζησαμε για λίγες ώρες άπό κοντά, 
ζηλέψαμε στ’ άλήθεια όσους υπηρετούν τήν ησυχία των 
κατοίκων της, φορώντας τήν τιμημένη στολή τού ’Αξι
ωματικού ,'Υπαξιωματικοϋ ή Χωροφύλακος. Καί νοιώ- 
σαμε συγκινησι και υπερηφάνεια μαζί, όταν βρεθήκαμε 
ταπεινοί προσκυνηταί έκεΐ όπου έπεσαν μερικά άπό 
τά ηρωικά παιδιά τής πρώτης μετακατοχικής Χωροφυ- 
λακής. Στα ίδια τιμημένα χώματα όπου κατά καιρούς 
χύθηκαν ποτάμια άπό δάκρυ καί αιμα «γιά τού Χριστού 
τήν πίστη τήν 'Αγία καί τής Πατρίδος τήν ’Ελευθερία . . .»

Ή θυσία τους —σέ μιά έποχή πού άκόμη καί τά ιερά 
κειμήλια τού 21 βρίσκονταν θαμμένα σέ τόπους μυστι
κούς γιά νά γλυτώσουν άπό βέβηλα χέρια—ήταν άντάξια 
γιά τήν περιοχή όπου είχαν κληθή νά ύπηρετήσουν. Τήν 
ίδια περιοχή όπου ύπηρετούμε καί εμείς σήμερα μέ ιδιαί
τερη εύχαρίστησι, χωρίς προκαταλήψεις, καί αδελφω
μένοι μέ τούς κατοίκους.

Τό τελευταίο αύτό θά ήταν σχήμα λόγου αν δέν είχαμε 
διαπιστώσει διάφορα χαρακτηριστικά παραδείγματα στήν 
σύντομη περιοδεία μας . Τό ίδιο θά συνέβαινε καί στήν 
περίπτωση πού θά είχαμε ξεκινήσει τό οδοιπορικό μας 
στήν Αχαία γιά μιά συνηθισμένη δημοσιογραφική καμπά— 
νια . ’Απεναντίας . Βρεθήκαμε στήν ’Επαρχία ύστερα άπό 
έπιθυμία πολλών άναγνωστών μας μέ στολή καί χωρίς 
στολή , οί όποιοι μέ̂  γράμματα ή τηλεφωνήματα , ζήτησαν 
νά έπισκεφθούμε την ιδιαίτερη περιοχή—όπως μάς έγραψε 
ένας ’Ενωμοτάρχης—τής δεύτερης πατρίδος τους . Α ιτία : 
Το πρόσφατο οδοιπορικό μας «'Η Χωροφυλακή τής ’Ηπεί
ρου και η Ηπειρος τής Χωροφυλακής» πού δημοσιεύτηκε 
στά τεύχη Φεβρουάριου —Μαρτίου, καί κατά τά φαινό
μενα θά πρέπει 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 περιοχές, ότι θά φροντίσωμε 
νά έπισκεφθούμε τόν τόπο τους, έστω καί αν χρειαστή 
νά περικόψωμε πολύτιμο χρόνο άπό διάφορες άλλες 
άνειλημμένες συντακτικές ύποχρεώσεις μας.
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ΒΡΑΔ Υ  στήν όλοφώτιστη κεντρί-, 
κή π λατε ία  τον Α ίγιου ......... Ξάστε
ρος ουρανός, φρεσκοπλνμένα π εζο 
δρόμια άπό την βροχή, κα ι μ εθυστ ι
κές ευωδιές πού ξεχύνονται άπό τά  
άνθοστόλιστα παρτέρια . ’Ανέμελος 
ό κόσμος πηγα ινοέρχετα ι στους δρό
μους, ψωνίζει στα  καταστήματα , 
ανταμώνει εδώ κ ι έκε ϊ σέ μικρές 
συντροφιές, χα ιρετ ιέτα ι, φλυαρεί,
άποξεχνιέτα ι στο κουβεντολόι.........
'Ο οδηγός τοϋ τα ξ ί που γυρεύει νά 
παρκάρη στην θέσι του, αίφνιδ ιάζει 
μ ’ ένα κορνάρισμα τον κατάφορτο
μέ ψώνια ηλικιωμένο π εραστ ικ ό .......
Κ αι ή συνέχεια: Χαμόγελα άπό τις 
δυο πλευρές, π ε ιράγματα  άπό κο ι
νούς γνώριμους, κα ι «καταγγελ ία»  
άπό τούς τελευταίους στον π εραστ ι
κό Χωροφύλακα Τροχονόμο δτι
« ......... d τα ξ ιτζή ς  πήρε τό δίπλωμα
σ τη ν ......... Κ ατοχή .......... ». ’Αθάνα
τη ’Ε παρχ ίαI .........Πόσο άληθινά
άνθρώπινες στ ιγμές δεν ξετυλίγον
τα ι κάθε ώρα και σ τ ιγμ ή  μέσα στήν 
άξεπέραστη φυσική κα ί κοινωνική
ομορφιά σ ου .............

Μέ τις σκέψεις αυτές δ ιασχ ίζομε  
τήν πλατε ία , κα ί μπα ίνομε σ ’ ένα 
κεντρικό Ζαχαροπλαστείο. ’Εδώ μάς 
περιμένει ο Διοικητής τής Ύ π οδ ιο ι-  
κήσεως Ταγματάρχης κ. Ό δυσσεύς 
Κούκος. Ά πό δ ,τ ι βλέπομε έχει καί 
συντροφιά μ α ζ ί του. Α ρχίζουν οι 
σ υ σ τά σ ε ις : 'Ο κύριος Σωτήριος Μεν-
τζελόπουλος, Γ υμνασιάρχης .............
'Ο κύριος Γεώργιος Κοττάς, Φαρ
μακοπο ιός .............περιέργως κα ί τά
δυο ονόματα μάς φαίνονται γνωστά.
Ν α ι!.........  Κ άτι θυμ ίζουν .........  Τι
όμως; "Οταν τό λέμε, ό κ. Τ αγμα
τάρχης μάς βγάζε ι εν μέρει άπό τήν 
άπορία, θυμίζοντας αυτό πού μάς

Τό κτίριον οπού στεγάζεται ή Άνω- 
τέρα Δ]σις Χωρ]κής Δυτικής Ελλάδος, 
μαζύ μέ τήν Διοίκησιν Χωρ)κής Άχαΐ- 
ας, σέ κεντρική λεωφόρο των Πατρών.

είχε ε ίπ ε ϊ τό μεσημέρ ι στο Γραφείο 
του : Δηλαδή δτι δ κ. Κ οττάς, εδώ 
κα ί έντεκα χρόνια, υπήρξε ένα άπό 
τά Ιδρυτικά μέλη τοϋ «'Ο μίλου 
Φίλων Χωροφυλακής Α ίγιου». Γ ιά 
τον "Ομιλο θά μ ιλήσω με στήν 
συνέχεια. Κ α ί τώρα τό δεύτερο 
σκέλος τής άπορίας μ α ς : «Ά πό
μηχανής θεός»—ύπερβολική ή φρά- 
σι, άλλά (ύστόσο κλασσ ική—καί 
πάλ ι ό κ. Ταγματάρχης. Αυτή τή 
φορά δέν μάς θύμισε καμμ ιά  προη
γούμενη συ ζή τησ ί μας. "Οταν δμως 
άρχισε νά μάς λέη δτι ό κ. Γυμνα
σιάρχης ε ίνα ι λόγιος κα ί δημοσιο 
γράφος, θυμηθήκαμε άμέσως. Χρό
νια τώρα διαβάζομε συνεργασίες 
του σέ διάφορες εφημερίδες κα ί π ε 
ρ ιοδικά πού έρχονται στά  Γραφεία  
μας. Συνέβησαν δμως—καί δπως 
μάς ε ίπε ό ίδιος συμβαίνει άκόμη— 
νά μή  σημειώνη τήν ιδ ιότητα  τοϋ  
Γυμνασιάρχου κάτω  άπό τήν υπο 
γραφή του. ’Έ τσι φυσικό ήταν νά 
μή συσχετίσω με άμέσως πρόσωπο
κ α ί ......... κείμενα. ’Εν πάση περι-
π τώ σει αυτή ή άπροσδόκητη δσο 
κα ί εξα ιρετικά  ευχάριστη γνωριμ ία , 
ήταν δπως θά έλεγε κανείς «δ ,τ ι 
έπρεπε» γ ιά  τήν δουλειά μας. Καί 
οι δύο κύριοι δέχτηκαν μέ εύχαρί- 
στησ ι νά μ ιλήσουν στο περιοδ ικό  
μας. Α ρχ ίζομε πρώ τα—μέ κρ ιτήριο  
τήν ηλικ ία  πάντα—άπό τον κ. Γυ
μνασιάρχην. ’Ιδ ια ίτερη πατρ ίδα  του, 
άδυναμία του, κα ί θέμα σέ πολλά  
κείμενά του, ε ίνα ι τό όμορφο Α ίγιο. 
’Εδώ ζή κα ί εργάζετα ι δλα τά χρό
νια. 'Η  λεπτομέρεια αυτή γ ίνετα ι 
σημαντική , αν τήν συσχετίσωμε  
μέ τήν δ ιαβεβα ίω σί του δτι ή Χω
ροφυλακή τοϋ Α ίγιου άνέκαθεν χ α ί
ρει δπως μάς ε ίπε «γενικής έκτ ιμ ή - 
σεως κα ί συμπάθειας». Αυτό μάς 
υποχρεώνει νά έπαναλάβωμε καί 
πάλι πώς άπό δ ,τ ι άκοϋμε κατά  
καιρούς εδώ στο Ά ρχηγεΐον Χωρο
φυλακής, τό Α ίγιο θεωρείτα ι—μ ία

άπό τ ις καλύτερες περιοχές τής 
δικα ιοδοσ ίας του. "Ας ευχηθούμε 
λοιπόν δτι ή άλληλοεκτίμησ ι αυτή  
θά άποδίδη άπό χρόνο σέ χρόνο 
πλουσιώτερους καρπούς. Γ ιά τήν
ησυχ ία  κα ί ευημερία τοϋ  τόπ ου .........
Γιά τήν ηθ ική ίκανοπο ίησ ι τήν
δική μ α ς .........  Ποιος ε ίπε δτι ο ι
Χωροφύλακες κα ί ο ι π ρο ϊσ τάμενο ί 
τους δέν άνακουφ ίζονται ψυχικά  
δταν ή ζωή σ ’ ένα τόπο κυλάη ήσυ- 
χη, χωρίς φόνους, καταδιώ ξεις, α ι
ματηρά  ατυχήματα  κα ί κοινωνικές
άναταραχές .............

Καιρός δμως νά έπανέλθωμε στήν 
συζή τησ ί μέ τον εκλεκτό συνομ ι
λητή  μας, πού στο πρόσω πό του 
συναντήσαμε ένα βαθύτατο γνώ στη  
τής 'Ιστορίας. Διά πολλή ωρα είχαμε  
«κρεμαστή»  στήν κυριολεξία άπό 
τά  χείλη του καθώς μάς μ ιλούσε  
γ ιά  τό Α ίγιο πού υπήρξε : Μία άπό
τις πόλεις πού άκολούθησαν τον 
Ά γαμέμνονα στήν Τροία, μέλος 
τής ’Ιωνικής, κα ί ύστερα τής Α χ α ϊ
κής Δωδεκαπόλεως, κα ί πολύ αρ
γότερα—μετά  τό 276 π.Χ .—ή π ολ ι
τ ική  έδρα τής τελευταίας. 'Η  άρχα ϊ- 
κή δμως έξέλ ιξ ι τής πόλεως τοϋ  
Αίγιου, συνδέεται μέ  τήν φοβερή 
τραγω δία  μ ιάς άλλης: Τής 'Ελίκης 
πού μέχρ ι τον χειμώνα τοϋ 373 π.Χ. 
ήταν Μ ητρόπολι των Ίώνων κα ί 
τών Α χαιώ ν. Τον χειμώνα αυτόν 
ή 'Ελίκη χάθηκε άπό τό πρόσωπο  
τής γής μέσα  σέ λίγες στ ιγμές. 
Κανείς δέν σώθηκε άπό τήν φοβερή 
καταστροφή. ’Ά νθρωποι, σπ ίτ ια , 
μνημεία , ιερά, χάθηκαν μέσα σ ’ένα 
βαθύ γή ινο—ίσως κα ί θαλάσσιο ή 
κα ί τά δύο μ α ζ ί—τάφο. Οι "Ελλη
νες κα ί ξένοι άρχα ιολόγο ι μέ βάσ ι 
τά «Α χα ϊκά»  τοϋ Π αυσανία κα ί

Ά,ποψις τών έγκαταστάσεων τής δι
εθνώς γνωστής βιομηχανίας οίνων Α- 
ΧΑΤΑ—ΚΑΛΟΥΣ λίγα χιλιόμετρα εξω 
άπό τήν Πάτρα.
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αλ^ες πηγές, τοποθετούν την πάλι 
ανατολ ικά  τον  Α ίγιου κα ί στον 
χώρο οπού έκβάλλουν σήμερα τα  
π ο τάμ ια  Σελινοϋς κα ι Κερυνίτης. 
’Έ κπληκτο ι άκοϋμε τον κ. Μ εντζε- 
λόπουλον καθώς μάς λέει δ τ ι σ ύ μ 
φωνα μέ τά  π ορ ίσμα τα  των ερευνών 
πού έγιναν από "Ελληνες κ α ι ξένους 
αρχαιολόγους—μετα ξύ  τών οποίων 
κα ι ό αε ίμνηστος Κ αθηγητής Σπυρ. 
Μ αρινάτος—ή πάλι έχει χαθή στην  
ξηρά, ύστερα άπό σ τ ιγ μ ια ία  άλλα 
φοβερή κ αθ ίζη σ ι τοϋ  εδάφους. Κ α ι 
μ ια  ακόμη συγκλον ιστ ική  λεπ τομέ
ρ ε ια : Οι αρχα ιολόγο ι π ιστεύουν δ τ ι 
μόλ ις άποκαλυφθή ή πάλι, τά  ευρή
μ α τα  πού θαρθουν στο φως, θά 
ε ίνα ι τόσο σπουδα ία , ώστε θά «ώ - 
χρ ιοϋν» καθόος ε ίπαν ακόμη κα ί τά
ευρήματα τής Π ο μ π η ία ς !.........  Τήν
άποψ ι αυτή  τήν στηρ ίξουν στον 
υπολογ ισμό  δ τ ι ο ί καταστροφές δεν 
θά πρέπει νά ε ίνα ι φοβερές. ”Ας 
έλπ ίσω με δτ ι πολύ σύντομα ο ί 
σχετικές μελέτες θά περάσουν ατό  
στάδ ιο  τών άνασκαφών κα ί ή π ερ ιο 
χή  αυτή θά συγκέντρω ση π α γκ ό 
σμ ιον αρχα ίο λογικόν κα ί τουρ ιστικόν
ενδιαφέρον .......... Κ α ί ή σ υ ζή τη σ ί
μας μ έ  τον κ. Γ υμνασιάρχη συνε

χ ίζ ετα ι μέ τήν ιστορ ία  τοϋ Α ίγιου 
άπό τήν λαμπρή  άρχα ιότητα , τήν 
κα ταθλ ιπ τ ική  Ροομαίκή κατοχή , τήν 
άφάνεια σ τα  Βυζαντινά  χρόνια, κα ί 
τήν δοκ ιμασ ία  τής Φ ραγκοκρατίας 
κα ί τής Τουρκοκρατίας, μ έχρ ι τήν 
5Εθνική Ά νάσ τασ ι τοϋ  ’21, δταν 
στο Α ίγιο κα ί τήν γύρω  περιοχή, 
άστραψε τό πρώ το φώς τής  5Ελευ
θερ ίας ..........’Ονόματα, χρονολογίες
πόλεμο ι, επ ιδρομές βαρβάρων, σφ α 
γές, δοκ ιμασ ίες , κα τα τρεγμο ί, άγώ - 
νες κα ί ηρω ισμο ί γ ιά  τήν ’Ελευθε
ρ ία .......... Π όσα δεινά άλήθεια δέν
έχει ύ π οστή  ό μαρτυρ ικός κα ί ένδο
ξος τόπος μ α ς .........  Κ α ί ή συζή -
τη σ ι μέ τον κ. Γ υμνασιάρχην κλε ί
νει μ έ  ένα δπως θά λέγαμε «δ ικό  του»  
θέμα : Τήν πνευματ ική  κ ίνησ ι τοϋ  
Α ίγιου. Μέ ιδ ια ίτερη  εύχαρ ίστησ ι 
σημειώ νομε εδώ, δ τ ι ή  άμορφη αυτή  
’Α χαϊκή πόλ ι, δ ιαθέτει σήμ ερα : 
Δύο αίθουσες διαλέξεων, «Σ τέγη  
Γ ραμμάτω ν κα ί Τεχνών» πού π ρο 
ορ ίζετα ι γ ιά  Π νευματικό Κέντρο, 
« 'Ε στία  Φ ιλοπροοδευτική — ’Αθλη
τ ικ ή »  πού δ ιαθέτει κα ί ανδρική  
χορωδία, καθώς κα ί τήν ιστορ ική  
Φ ιλαρμονική «Ε υτέρπη», πού ιδρύ
θηκε πρ ιν άπό 80 χρόνια , δταν στήν  
'Ελλάδα υπήρχε μόνο ή Κ ερκυραΐκή. 
Σ το Α ίγιο επ ίσης κυκλοφορούν κα ί 
τεσσερες—αν δέν παραλείψαμε κ α ί 
κάπο ια  π έμπ τη—εφημερίδες, πού  
φιλοξενούν κάθε φορά ενδιαφέρουσες 
εργασίες τοϋ  πνευματ ικού  κόσμου  
τής περιοχής. Αυτές ε ίνα ι «Ό  Αί- 
γ ιώ τη ς» , Τό Β ήμα τής Α Ιγιαλείας», 
«Ή  Φωνή τής ’Α χαΐας», κα ί «Ή  
’Έ ρευνα». "Ενας από τούς δραστή 
ριους συνεργάτες τοϋ  Α ίγιώ τικου  
τύπου, ε ίνα ι ό Γ υμνασιάρχης κ. Μεν- 
τζελόπουλως. Αυτό φυσικά  δέν μάς  
το ε ίπ ε  ο ίδιος, άλλά ό παρακαθή- 
μενός του Φ αρμακοποιός κ. Γεώρ
γ ιος Κ οττάς. Ό  κ. Γ υμνασιάρχης  
άνταποδ ίδε ι τήν φ ιλοφρόνησι χαρα 
κτηρ ίζοντας τον τελευτα ίο  «ένα 
άπό τούς πρώ τους επ ισήμους συν
δέσμους καλής θελήσεως μεταξύ  
Α ίγιωτών κα ί Χ ωροφυλακής». Κ α ί 
ε ξη γ ε ί: Πριν άπό έντεκα χρόνια, 
ό Φ αρμακοποιός κ. Κ οττάς, ή δη
μοσ ιογράφος κυρία  Τέμπη Ζ αγκλ ί- 
φα, κα ί ό τότε Δ ιευθυντής ΙΚΑ  
—σήμερα συνταξιούχος κα ί Π ρόε
δρος τής «Π ερ ιηγητ ικής»  Α ίγιου— 
κ. Ή λίας Κόντης, Π ρω τοστάτησαν

Περιπολικόν τής Χωροφυλακής στήν Έ- 
-θνική όδό Πατρών-Κορίνθου-Αθηνών 
μέ φόντο τήν όμορφη πρωτεύουσα τής 
Άχαΐας.

στήν ίδρυαι τοϋ  « 'Ομίλου Φίλων 
Χωροφυλακής Α ίγιου». Ό  "Ομιλος 
βρ ίσκετα ι σήμερα σέ μ ία  μ εταβα 
τ ική  κα τά σ τα σ ι εν δψει άρχαιρε- 
αιών, κα ί τροποπο ιήσεω ς τοϋ κα τα 
στατικού . Κ αθήκοντα Προέδρου 
ά σκ ε ί ό Ι α τρ ό ς  κ. Ά θαν. Δασκα- 
λόπουλος, ’Α ντιπροέδρου ό δ ικ η 
γόρος κ. Ή λίας Μ αλεβίτης, Γ ραμ- 
ματεύς ή δημοσιογράφος κυρία  Τέμ
πη  Ζ αγκλίφα, Ταμίας ό έμπορος 
κ. Νικ. Βλαστός, κα ί εκπρόσωπος 
τών μελών ό Κ ινηματογραφ ιστής  
κ. Νικ. Κουνινιώ της.

"Οταν ρω τήσαμε τον κ. Κ οττά  
πώς βλέπει τήν έξέλ ιξ ι τών σχέσεων 
Χωροφυλακής κα ί κο ινού δσα χρό
νια β ρ ίσκ ετα ι μ έσα  στον "Ομιλο 
Φίλων Χωροφυλακής, μάς ε ίπε δτι 
ή κατανόησ ι πού έπεκράτησε κα ί 
επ ικ ρ α τε ί κα ί άπό τ ις  δύο πλευρές, 
ε ίνα ι κ ά τ ι πού ξεπέρασε τις άρχικές 
προσδοκ ίες τ ο υ .........  Πόσο γρή 
γορα δμως περνάει -ή ώρα δταν β ρ ί
σκετα ι κανείς άνάμεσα σέ ευχάρ ιστη  
συντροφ ιά .............

Ε ίναι περασμένες δέκα, δταν απο
χα ιρετάμε τούς δύο εκλεκτούς φίλους 
τής Χωροφυλ.ακής. Κ αθ ’ οδόν προς 
τό Ξενοδοχείο μα ς—μέ τήν τ ιμ η 
τ ικ ή  πάντα  γ ιά  εμάς συντροφ ιά τοϋ  
Τ αγματάρχου—άποκτάμε μ ιά  ακό
μη  γνω ριμ ία , αυτή  τή φορά μέ 
τον συνδ ικαλ ιστή  κ. Β ασίλειον Ντε- 
ρέκην, πού ε ίνα ι κα ί Πρόεδρος τοϋ  
Έ ργατοϋπαλλ.ηλικοϋ Κέντρου Αί
γιου . Σ τά  λ ίγα  λεπτά  τής συνομ ιλ ίας  
μας έχομε τήν εύκαρία  νά πλ,ηροφο- 
ρηθοϋμε δτ ι στο Α ίγιο ιδρύθηκε 
τό 1940 τό πρώ το ’Ε παρχιακό 
Υ π ο κ α τ ά σ τ η μ α  τοϋ  Ι.Κ.Α . Γεγο
νός πού επ ιβεβα ιώ νει τήν μεγάλη  
β ιομηχαν ική , β ιοτεχν ική , κα ί εμπο 
ρ ική  προ ϊσ τορ ία  τής πόλεως. Ό  
κ. Ντερέκης μ ίλησε  μέ τά καλύτερα  
λόγ ια  γ ιά  τούς 4.000 περ ίπου εργά 
τες τοϋ  Α ίγιου, τούς οποίους κα ί 
έχαρακτήρ ισε φ ιλησύχους, νομοτα 
γε ίς , κα ί γεν ικά  άνθρώπους, χωρίς 
άντεργατική  ή άντικοινωνική σ υμ 
περιφορά. Λ υπηθήκαμε ε ίλ ικρ ινά  
πού ή πρόσκλησ ί του νά έπ ισκε- 
φθοϋμε τό ’Ε ργοστάσ ιο Χ αρτοπο ιί
ας κα ί ώρισμένα άλλα, δέν βρήκε 
άνταπόκρ ισ ι. Νά ήταν μόνο αυτή
ή μοναδ ική  παράλε ιψ ί μ α ς ..........
Ε ίχαμε βλέπετε ξεκ ινήσει ένα οδοι
πορ ικό σέ ρυθμό ......... ράλλυ. Ποιος
έφ τα ιγε ; Φ υσικά εμείς ο ί ίδ ιο ι πού 
δέν π ρογραμματ ίσαμ ε  σω στά  τήν 
κ ίνη σ ί μας, κ α ίτο ι μάς δόθηκε 
«εν λευκώ» ή σχετ ική  πρω τοβουλία .
’Εδώ πού τά  λέμε δμως, έχομε κα ί 
εμείς τό «έλαφρυντικό» μας. Κ ινη -
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ώβ

Ή ωραία πόλις του 'Αγίου Άνδρέου όπως φαίνεται ψηλά από τά κάστρα. 
Στό βάθος δεσπόζει ό Ιερός Ναός τοϋ πολιούχου πρωτομάρτυρος άληθινό καύ
χημα των κατοίκων τής ’Αχαϊκής πρωτευούσης.

βήκαμε προς τήν ’Επαρχία μεταξύ  
14—18 Μαΐον. Περίοδο πού ή 
δ ιαδ ικασ ία  έκδόσεως τοϋ περιοδικού  
μας βρ ίσκετα ι πάντα  στό «φόρτε» 
της. ’Ά ς δψεται δμως ο καιρός πού 
δεν μας άφηνε νά ξεμυτίσω με προη 
γουμένως, καθώς κα ι ή ανάγκη  
νά «βγούμε» οπωσδήποτε αυτόν 
τον μήνα, μ ια  κα ι ο ι προσκλήσεις  
νά έπισκεφθοϋμε κα ι άλλες περιοχές 
τής Χώρας πλησίαζαν τον διψήφιο 
αρ ιθμό .............

mmm mmm mmm,

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ πρω ινό μάς 
βρίσκει καθ’ όδόν γ ιά  την Πάτρα. 
"Ενας λαμπρός ήλιος «άποκαθ ιστά»  
στό βλέμμα κα ι τ ις α ισθήσεις τον 
μέχρι χθες σκυθρωπό Μάιο. ’Ε πι
τέλους7 .........  Θά πάψωμε π ιά  νά
κυκλοφορούμε με τον φόβο δτι 
από σ τ ιγμ ή  σε σ τ ιγμ ή  είνα ι ενδε
χόμενο νά βρεθούμε στον δρόμο 
κάποιας περαστικής νεροποντής. Πε
ρισσότερο ανακουφισμένος δείχνει 
ό φωτογράφος τής συντροφιάς μας. 
Έφ’ ω κα ι αρχ ίζει νά άποθανατίζη  
ασταμάτητα  μέ τον φακό διάφορα 
τοπ ία  άπό πολλές οπτικές γωνίες. 
Δέν μπορε ί παρά νά πήρε θαυμάσιες 
έγχρωμες κα ι ασπρόμαυρες φωτο
γραφίες άπό τό Λ αμπίρι, τό «Κ λάμπ  
Μ εντιτερανέ», κα ί τ ις γειτονικές 
ακρογιαλιές. Μ άλιστα στό Λ αμπίρι 
είχαμε μ ιά  αναπάντεχη δσο καί 
ευχάριστη συνάντησι. 'Ο Δ ιοικητής 
τοϋ Τμήματος Τουρισμού Π ροαστί
ων Πατρών Ύ π ομ  ]ρχος κ. Κων ]νος 
Θέος, κα ί δύο Χωροφύλακες, ήταν 
οί πρώ τοι συνάδελφοι πού συναντή
σαμε επί Π ατραϊκοϋ εδάφους. Πάλι 
καλά πού τούς βρήκαμε εκεί, γ ια τ ί 
καθώς μάς είπαν, ετοιμάζονταν νά 
ξεκινήσουν γ ιά  τά Καλάβρυτα. ’Έ τσι 
γλυτώ σαμε μ ία  μελλοντική άναμονή 
στό Γραφείο τοϋ συναδέλφου, αφού 
ή άπόστασ ι Π άτρα—Καλάβρυτα ε ί 
ναι μεγάλη, κα ί ο διαθέσιμος χρόνος 
παραμονής μας στήν Πελοποννη- 
σιακή πρωτεύουσα μ ικρός, γ ιά  νά 
μή πούμε ελάχιστος. Κ α ί ό συνά
δελφος τ ί νά κάνη ; ’Ά φησε στήν  
μέση τήν δουλειά του γ ιά  νά διευκο- 
λύνη τήν δική μας. Σέ λ ίγα  λεπτά  
ξεκινάμε δλοι μαζ ί. Ψ αθόπυργος.. . .
Δρέπανο.........  Ά ραχ ιοβ ίτ ικ α .........
Αυτές ο ί τρεις περιοχές γίνοντα ι 
ισάρ ιθμο ι σταθμο ί μας γ ιά  νά άπο- 
θαυμάσωμε κα ί στήν συνέχεια νά 
άποθανατίσωμε μέ τον φακό, μερ ι
κές από τις πανέμορφες γωνιές τους.

ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ δέκα, μπα ίνομε  
στήν Πάτρα. Τήν ιστορ ική  αυτή  
μεγαλούπολι μέ τήν θαυμάσια ρυμο
τομ ία , πού αναμφ ισβήτητα  τής δίνει 
μ ιά  γνήσ ια  Ευρωπαϊκή φινέτσα. 
"Αν ή σημερινή πάλι δ ια σχ ίζετα ι 
άπό εύθύγραμμους κα ί γεν ικά άνε
τους δρόμους, πού καταλήγουν σέ 
ευρύχωρες πλατείες κα ί δμορφα 
πάρκα, αυτό, κατά  ένα σημαντικά  
μεγάλο μέρος, τό οφείλει στον 
’Ιωάννη Κ αποδ ίστρ ια . Ό  πρώτος 
Κυβερνήτης τής Ε λλάδος δέν ά ργη 
σε νά δ ιαπ ισ τώ ση  δ τ ι ή Πάτρα, 
ερειπωμένη καθόος ήταν ύστερα άπό 
τήν άποφ ασ ισ τ ική  συμμετοχή της 
στον άγώνα τής Π αλιγγενεσίας, 
είχε άμεση ανάγκη άπό ένα σύγ 
χρονο δσο κα ί μακρόπνοο Πολεο- 
δομικό σχέδιο. Τό σχέδιο αυτό, τό 
συνέταξε ό μηχανικός τοϋ Γαλλικού  
στρατού  Εύγ. Βούλγαρης, κα ί « τύχη
άγαθή» δέν έμεινε σ τ α ......... χαρτιά .
Μέ άλλα λόγια δηλαδή, ή Πάτρα 
άπέκτησε εκείνο πού τελικά  έχασε 
ή ’Αθήνα στά  1832, δταν, ο ί άρχ ι- 
τέκτονες Σ ταμάτ ιος  Κλεάνθης καί

Έ δουάρδος Σάουμπερτ, συνέταξαν 
γ ιά  τήν νέα πρω τεύουσα τοϋ Κ ρά 
τους ένα περίφημο πολεοδομ ικό σχέ
διο, πού τελικά έμεινε ανεφάρμοστο. 
’Έ τσι ή ’Αθήνα δέν άπέκτησε π οτέ : 
’Α ρχαιολογική ζώνη σέ μεγάλη  ακτί
να γύρω άπό τήν Ά κρόπολι, δεκά
δες δημόσια  κτ ίρ ια  σέ νεοκλασσική  
γραμμή , δεκάδες επ ίσης μεγάλου  
μήκους εύθύγραμμους δρόμους, ευρύ
χωρες πλατείες, κα ί ένα σωρό άκόμη 
σωστές πολεοδομικές λύσεις πού 
έδινε τό σχέδιο αυτό. Ά ς  μή  ξε
χνάμε δμως δτι τό θέμα μας ε ίνα ι
ή Π άτρα .........  Ή  Π άτρα πού σέ
πρώ τη φάσι θά τήν έξετάσωμε κάτω  
άπό άστυνομ ικό πρ ίσμα , μ ιά  καί 
ο ί πρώτες ώρες μας σ ’ αυτήν είχαν  
υπηρεσιακό χρώμα. Σύμφωνα μέ  
τήν τελευταία  άπογραφή, ό πληθυ
σμός της φτάνει τούς 120.000 κα 
τοίκους. 'Η  κυρίως πάλι, (80.000 
κά το ικο ι)  άστυνομεύετα ι άπό τό 
άδελφόν Σώ μα της ’Α στυνομίας 
Πόλεων, ενώ τά Π ροάστια (40.000 
κά το ικ ο ι) άπό τήν Χωροφυλακή. 
Π εριττόν νά διευκριν ισθή δτι δλοι
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a x a i a
ο ί « στρογγυλοπο ιημ ένο ι» αυτο ί αρ ι
θμοί παρουσ ιάζουν ανεπα ίσθητες 
αύξομειοόσεις τής τάξεως των λίγων 
εκατοντάδων. Δεν ε ίχαμε τον χρόνο 
νά άναζητήσω με απόλυτους άρ ι- 
μούς. Το ίδιο έχομε νά ποϋμε κα ί 
γ ια  τούς αριθμούς πού αντ ιπροσω 
πεύουν τ ις  περιοχές εκείνες τής 
πόλεως ή των Π ροαστίων, όπου 
τά  τελευτα ία  χρόνια σημειώθηκαν  
οι μεγαλύτερες πληθυσμ ιακές δ ιογ - 
κοόσεις. Δεν υπάρχει βέβα ια  άμφ ι- 
β )λία ό τ ι ή πάλα—όπως κα ί κάθε 
άλλη—βρήκε ο ικ ισ τ ικ ή  διέξοδο προς 
την πλευρά των Π ροαστίων. Πάνω 
σ ’ αυτό, σχ ετ ική  έπ ιβ εβα ίω σ ι έχομε 
από τήν μελέτη  τής Χ ωρογραφικής 
Κ ατανομής Υ π η ρ εσ ιώ ν  Χωροφυ- 
λακής τής τελευτα ίας Ιδετ ία ς . Μέχρι 
το 1961, τά Π ατραίκά Π ροάστια  
αστυνόμευε ή Ύ π οδ ιο ίκ η σ ις  Χωρο
φυλακής Π ατρών, μέ υφ ιστάμενα  
κλ ιμ άκ ια  τούς Σ ταθμούς Χωρο
φυλακής Π ροαστίου, ’ Εγλυκάδος, 
κα ί Π αραλίας. Σήμερα , στήν θέσι 
των υπηρεσιώ ν αυτών έχουν ίδρυθή : 
Τά ’Α στυνομικά Τ μήματα Π ροα
στ ίου  (Δ ιο ικητής ό Μ οίραρχος κ. 
Π αραλίκας Ν ικόλαος), Γλαύκου  
(Δ ιο ικητής  ο Μ οίραρχος κ. Χ ριστό- 
πουλος Ν ικόλαος), Π αραλίας ( Δι
ο ικητής ό Μ οίραρχος κ .Π απαδό- 
πουλος Γ εώ ργ ιος), τά  Π αραρτή
μ α τα  ’Α σφαλείας Γλ,αύκου (Δ ιο ι

κητής ό Ύ π ο μ  ] ρχος κ. Τύμπας 
Γ αβριήλ ) κα ί Π αραλίας (Δ ιο ικητής  
ό Ύ π ο μ  ]ρχος Ρούσαλης Ν ικόλαος) 
κα ί τά  Τ μήματα Τροχαίας (Δ ιο ικη 
τής ό Τ αγματάρχης κ. Κων ]νος 
Τ σάμης), Α σφαλείας (Δ ιο ικητής  
ό Τ αγματάρχης κ. Μ ακράκης "Ιω
άννης), Τουρισμού (Δ ιο ικητής ό 
Υ π ομ ο ίρ α ρ χ ο ς  κ. Κων ]νος Θέος) 
κα ί ’Α γορανομίας (Δ ιο ικητής ό Υ 
πομο ίραρχος κ. Μ ουλακάκης Τηλέ
μαχος).

’Από όλα αυτά προκύπ τε ι ότι 
στα τελευτα ία  15 χρόνια τά Π α
τρα ίκά  Π ροάστια  ε ίχαν μ ιά  κα τα - 
κόρυφη πληθυσμ ιακή  αϋξησ ι πού  
έδημ ιούργησε τήν ανάγκη ρ ιζ ικής  
άναδιαρθριόσεως τού  μηχαν ισμού  
άστυνομεύσεως. ”Αν κρίνωμε από 
τήν μεγάλη  εμπορ ική , β ιομηχαν ική , 
συγκο ινω νιακή , κα ί Τ ουριστική άνά- 
π τυ ξ ι πού γνω ρίζε ι ή Π άτρα τά  
τελευτα ία  χρόνια , ή αϋξησ ι αυτή  
θά έχη στο μέλλον τον ίδιο αν όχι 
μεγαλύτερο ρυθμό. Γ ι’ αυτόν ακρ ι
βώς τον λόγο, τό κάθε θέμα πού  
απασχολε ί σήμερα—πολύ π ερ ισσό 
τερο εκείνα πού θά άπασχολήσουν  
στο  μέλλον—τήν Χωροφυλακή στα 
Π ατραίκά Π ροάστια , δεν μπορούμε  
νά τό κατατάξω με σε κατηγορ ία  
«ήσσονος»  σημασ ίας. Μ ιά τέτο ια  
άξιολόγησ ις  θά ήταν ασφαλώς εκτός 
υπηρεσ ιακής π ρα γμ α τ ικ ό τη το ς . ’Από 
πληροφορίες πού μάς έδωσαν ό 
’Ανώτερος Δ ιοικητής Χωροφυλακής 
Δ υτικής 'Ελλάδος Σ υνταγματάρχης

κ. Θεοόδωρος Μ πουλούτας, 6 Δ ιοι
κητής τής Δ ιο ικήσεως Χωροφυλα
κής Ά χα ΐα ς  Ά ντ  ]ρχης κ. Κων ]νος  
Θεοφίλης, ο ί Δ ιο ικητα ί τών Υ π η 
ρεσιών Π ροαστίων Π ατρών, καθώς 
κα ί ώρισμένες προσω πικές δ ια π ι
στώ σεις μας, σχημα τ ίσαμ ε  τήν έντύ- 
πω σ ι, ό τ ι όλες ο ί υπηρεσίες τών 
Π ροαστίων Π ατρών, έχουν νά έπ ι- 
δείξουν μ ία  μεγάλη  δραστηρ ιότητα  
ή όποια  κλ ιμακώ νετα ι συνεχώς κα 
θώς τά  αντικείμενα ά σ τ  υνομεύσεως 
όχ ι μόνον αυξάνοντα ι άλλα κα ί 
άπαιτοϋν ε ιδ ικό τρόπο άντ ιμ ετω π ί- 
σεως. Σ τήν π ερ ίπ τω σ ι τής Τροχαίας 
έχομε νά παρατηρήσω  με τά  εξής: 
Τό Τμήμα Τροχαίας Π ροαστίων 
Π ατρών, εκτός από τούς δρόμους 
τής πολυσύχναστης άστ ικής π ερ ιο 
χής τον, ελέγχει κα ί 105 χ ιλ ιόμ ε 
τρα  ’Εθνικού δ ικτύου πού οδηγε ί 
προς τ ις  κατευθύνσεις τού Α ίγιου, 
Ρ ίου—Ά ντ ιρρίου, Π ύργου, ’Αρά
ξου, κα ί Καλαβρύτων. Αυτό σ η μ α ί
νει ό τ ι ολόκληρο τον χρόνο δ ιεξά 
γε ι πολυμέτω πο όπως θά λέγαμε  
άγώνα προκειμένου νά πειθαρχήση  
τον κυκλοφοριακό χείμαρρο πού 
ξεχύνεται κάθε φορά άπό τήν πόλ ι 
προς τά Π ροάστια κα ί άντιστρόφως, 
καθώς κα ί τά  μ εγάλα  «π ο τά μ ια »  
πού συγκλίνουν προς τήν Π άτρα 
άπό τήν ’Αθήνα, άπό όλες τις πόλεις 
τής Δ υτικής 'Ελλάδος, κα ί τά  « Φέρ- 
ρυ—μ π ώ τ»  τής γραμμής Π ατρών— 
’Ι τα λ ία ς . Τί συμβα ίνε ι όταν ο ί 
«χε ίμ αρρο ι»  κα ί τά  «π ο τά μ ια »

Γλωσσομαθής Χωροφύλαξ τής Τουριστικής ’Αστυνομίας Χωροφυλακής 
έτοιμος νά προσφέρη τις πολύτιμες υπηρεσίες του περιπολεί σέ κάμπινγκ λίγα 
χιλιόμετρα εξω άπό τήν Πάτρα.
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ξεχειλίζουν τους καλοκαιρινούς μ η - ■ 
νες, τά Σαββατοκύριακα, τ ις μ εγά 
λες γιορτές κα ι τό Κ αρναβάλι; Πώς 
αντιμετω π ίζετα ι ή κατάστασ ις  δταν 
«κλείση»  λόγω κακοκαιρ ίας ή γραμ 
μή  «Φέρρυ—μπ ώ τ»  Ρ ίου—Ά ντιρ - 
ρίου, κα ι ή κυκλοφοριακή π λημμύ 
ρα κατακλύζει τό κατάστρω μα δχι 
μόνο τής προκυμαίας αλλά κα ι τοϋ  
’Εθνικού δρόμου; Κ α ι στ ις  δύο αυ
τές περ ιπτώ σεις γ ίνετα ι δ ,τ ι γ ίνετα ι 
πάντα : Γενική κ ινητοπο ίησ ις των 
τροχονόμω ν,ο ί όπο ιο ι μέ τα έμπειρα  
χέρια τους κατευθύνουν προσεκτικά  
τ ις  χ ιλιάδες από τά αυτοκίνητα.
’Εδώ δεν χρειάζετα ι β ιασύνη, παρα- 
τεταμένα σφυρ ίγματα , κα ι νευρικές 
κινήσεις από τούς τροχονόμους. Τό 
παραμ ικρό λάθος μπ ορ ε ί νά κα τά 
ληξη σέ ατύχημα. Ή  ρύθμισ ις τής 
κυκλοφορίας σ’ ένα διεθνή δρόμο 
είνα ι οπωσδήποτε «κάτι άλλο» από 
την αντ ίστο ιχη  σ’ ένα 5Επαρχιακό 
ή αστικό. Οί Χωροφύλακες τοϋ  
Τμήματος Π ροαστίων Πατρών ρυ
θμίζουν την κυκλοφορία κα ι στ ις  
τρεις αυτές κατηγορίες δρόμων. 
Κ αί από δ ,τ ι μάς ε ίπε ό Δ ιοικητής 
τους πάντα  μέ επ ιτυχ ία , αλλά κα ί 
συγκ ινητική  άφοσίω σι στις π ερ ι
π τώ σεις «εκτάκτου κυκλοφοριακής 
άνάγκης» πού προαναφέραμε.

Στήν π ερ ίπτω σι τοϋ Τουρισμού, 
έχομε νά παρατηρήσω  με τά εξής: 
Τό Τμήμα Τουρισμού Π ροαστίων 
Πατρών, έχει αρμοδ ιότητα  σ’ ολό
κληρο τον Νομό, έκτος φυσικά από 
τήν κυρίως πάλι τών Πατρών. Στήν  
περιοχή του λειτουργούν 38 Ξενο
δοχεία—νεόδμητα τά περ ισσότερα— 
κα ί 544 ενοικιαζόμενα δω μάτια  
(σύνολον κλινών 2.431). Λ ειτουρ
γούν επ ίσης τρ ία  διεθνούς φήμης 
Κέντρα παραθερ ισμοϋ (  «Κ λάμπ— 
Μ εντιτερανέ», Κ αλογρα ία  Μ πήτς» 
κα ί «Α ίγλη Μ πήτς»—σύνολον κ λ ι
νών 1.500), κα ί περισσότερα από 
250 Κέντρα έξυπηρετήσεως τοϋ 
κοινού ( "Εστιατόρια, Ταβέρνες, Ζ α
χαροπλαστεία , Κέντρα δ ιασκεδά- 
σεως). ’Αλλά ο ί αρ ιθμοί δέν έχουν 
τόση μεγάλη σημασ ία  δση τό γεγο 
νός δτι τό Τμήμα ελέγχει μ ιά  π ερ ιο 
χή δπου συγκεντρώνονται κάθε 
χρόνο δεκάδες χιλ ιάδες "Ελληνες 
κα ί ξένοι τουρίστες. Αυτό σημαίνει 
δτι έχει άναλάβει μ ιά  σοβαρή ευθύνη 
απέναντι τοϋ Τουρισμού μας. Καί 
αν κρίνωμε άπό τά δσα ακούσαμε 
από τον Δ ιοικητή τοϋ Τμήματος 
'Υπομο ίραρχον κ. Κων ] νον Θέον, 
τήν ευθύνη αυτή τήν συμμερ ίζοντα ι 
απόλυτα κα ί ο ί ’Α χαιοί έπαγγελ- 
ματίες. . . . . . . .  'Εάν σήμερα—μας

ε'ιπε 6 κ. Θέος—επ ικρατε ί παντού  
τάξις κα ί καθαριότης, αυτό άς μή  
θεωρηθή ώς αποκλειστικόν επ ίτευ 
γμα  τής 'Υπηρεσ ίας μου, αλλά ώς 
αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών 
μεταξύ  'Υπηρεσ ίας μου κα ί έπαγ- 
γελματιέϋν, εις τά π λα ίσ ια  μ ιας  
αμοιβα ίας συνεργασίας έν πνεύματι 
αμοιβα ίας κατανοήσεως. ’Εάν οί 
τελευτα ίο ι δέν εΐχον αναπτύξει του
ρ ιστ ικήν  συνείδησιν εις υψηλόν β α 
θμόν, τότε, ο ί προσπάθειες τής 'Υ π η 
ρεσίας μου δσον κα ί αν ήσαν επ ίμο 
νες δέν θά έπαυον ποτέ νά έχουν τον 
χαρακτήρα ενός στείρου κα ταναγ 
κασμού, δ όποιος κατά  τήν γνώμην 
μου ε ίνα ι μ ία  βασ ική  άνασταλτική  
α ιτ ία  εις τήν άνάπτυξιν τοϋ Του
ρ ισμού  .............». Ονδεμία άντίρ -
ρ η σ ις .............

Μ β  β »

ΑΦΗΣΑΜΕ τελευτα ία  τά θέμα
τα  τάξεως κα ί ασφαλείας. "Οχι 
φυσικά γ ιά  νά παραθέσωμε πίνακες 
μέ σ τα τ ισ τ ικ ά  σ το ιχ ε ία  εγκλημα 
τικότητας. Κ ατ' αρχήν ατά  Πα- 
τρα ϊκά  Π ροάστια—δπως κα ί στήν 
κυρίως πόλ ι—δέν υπάρχει ένα τέ
τοιο πρόβλημα. ’Εδώ δμως πρέπει 
νά γίνη  ή έξης δ ιευκρ ίν ισ ις : Ή  
όποιαδήποτε δραστηρ ιότης τής ’Α
στυνομίας στον τομέα «τάξ ις—ασφά
λε ια» δέν α ξ ιολογε ίτα ι μέ τήν ϋπαρ- 
ξ ι ή δχι μ ια ς  κάποιας έγκληματ ικό- 
τητος ή οποία  σέ τελευταία  άνάλυσι 
μπ ορε ί νά ύπάρχη κα ί νά ε ίνα ι 
«άδηλος». ’Α ξιολογείτα ι άπό τήν 
ϋπαρξι ή δχι στήν δ ικα ιοδοσ ία  της 
«τάξεω ς έν ασφαλεία κα ί ασφαλείας 
έν τά ξε ι» . Κ α ί ή σχέσ ις αυτή δέν 
δημ ιουργε ϊτα ι μέ σπασμω δικά , αλ
λά μέ ψυχολογημένα προληπτικά  
ή κα τασταλτ ικά  μέτρα, πού ε ίνα ι 
πάντα ανάλογα μέ τις δ ιαπ ιστώ σεις  
τής Ά στυν ., κα ί τ ις ειδικές συνθήκες 
πού επ ικρατούν στήν περιοχή της. 
Ποιά ε ίνα ι τά μέτρα  πού έφαρμόζει 
σήμερα ή Χωροφυλακή στά  Πα- 
τρα ϊκά  Π ροάστια ; Ή  άπάντησ ις  
βρ ίσκετα ι μ έσα  στο εξής δεδομένο: 
Σέ μ ιά  περιοχή ή όποια  παρουσ ιάζε ι 
ραγδα ία  ο ικ ισ τ ική , β ιομηχανική , β ιο 
τεχνική, κα ί τουρ ισ τική  έξέλιξι, 
καθώς καί μεγάλη  ανομοιογένεια— 
μέ κρ ιτήριο πάντα  τον τόπο κα τα 
γω γής—τοϋ πληθυσμού της, επό
μενο ε ίνα ι νά δεσπόζουν τά προλη
π τ ικ ά  μέτρα. ’Εδώ κάθε καινούρ
γιος κάτοικος χρε ιάζετα ι ε ιδ ική μ ε- 
ταχείρ ισ ι, αφού «κατά  τεκμήρ ιον»  
ε ίνα ι νομοταγής. Τήν ίδ ια  ακριβώς 
μετ αχε ίρ ισ ι πού χρειάζετα ι κάθε

ένας άπό τις χ,ιλιάδες έπ ισκέπτες  
τής περιοχής, άφοϋ ε ίνα ι «άνώερος» 
πάσης υποψ ίας» έστω  κα ί αν ακόμη  
άντιπροσω πεύει κάποιον περαστικό
δημόσιο κ ίνδυνο ......... "Οταν λοιπόν
λέμε δτ ι δέν υπάρχει πρόβλημα  
έγκληματ ικότητος  σ’ ένα πολυσύ
χναστο σταυροδρόμ ι άπό διερχό- 
μενο ή μόν ιμο ετερόκλητο πληθυσμό  
πού καθημερινώς δ ιογκώνεται, αυτό  
σημα ίνε ι δτ ι ή έπαγρύπνησις τής 
Χωροφυλακής στά  Π ατραίκά Προ
ά στ ια  δέν ε ίνα ι μόνο πλήρης, άλλά 
κα ί εναρμονισμένη μέ τ ις  άπα ιτή - 
σεις τοϋ  πληθυσμού. Τό τελευταίο  
θά μπορούσε νά χαρακτηρ ισθή  ώς 
υπερβολή, αν ό πληθυσμός δέν είχε  
έκδηλώσει μέ κάθε τρόπο τήν συμ - 
π α ράσ τα σ ί του γ ιά  τό έργο τής 
Χωροφυλακής. ’Α ποκορύφωμα τής 
συμπαρασ τάσεως αυτής, ε ίνα ι ή 
λε ιτουργ ία  τοϋ « 'Ομίλου Φίλων 
Χωροφυλακής Ά χα ΐα ς»  πού εδρεύει 
στήν Π άτρα, κα ί α ρ ιθμ ε ί μ έχρ ι σ τ ι
γ μ ή ς  περ ί τά  600 μέλη. Τό σημ ε 
ρινό Δ ημοτικό Συμβούλιο τοϋ 'Ο μ ί
λου αποτελούν ο ί κ .κ. Πόνος Τζα- 
βάρας, Λ ογιστής—Δ ημοσιογράφος
( Πρόεδρος), Κων ]νος Χ αλικιόπου- 
λος τ. Γεν. Δ ]ντής  ΑΣΟ (Α ντ ιπ ρ ό 
εδρος), Διονύσιος Κ αστανάς, ’Ια 
τρός (Γεν. Γ ραμματεύς), Ά νδρέας 
Δ ριμάλας, Ε ργολάβος (Τ αμ ία ς ), 
Β ασίλειος Τσιρίκος, Κ αθηγητής Μ α
θηματικών, Ν ικόλαος Τσάκωνας, 
’Ιατρός—Δ ]ντής Χειρ. Τμήματος 
Γεν. Κ ρατ ικού  Ν οσοκομείου, Ξενο
φών Μ ουτούσης, Τραπεζικός υπ άλ 
ληλος, κα ί Γεώργιος Σύρρος, Γυ
μνασιάρχης (Μ έλη).

”Οπως μάς ε ίπε ό κ. Τζαβάρας, 
δ "Ομιλος ε ίνα ι γ ιά  τήν Π άτρα, 
ή πρώ τη συλλογ ική  προσπάθεια - 
άπό πλευράς κοινού, γ ιά  τήν ένίσχυ- 
σ ι τοϋ  ’Α στυνομικού έργου. Μάς 
είπε ακόμη δτ ι ή δραστηρ ιότης τοϋ  
'Ομίλου θεμελιώνεται «σέ νέες κα ί 
ευρύτερες βάσε ις» . Ά πό  λεπ τότητα  
δέν ρω τήσαμε ποιές ε ίνα ι ο ί βάσεις 
αυτές. Σ ημειώ σαμε δμως τήν φράσι 
κα ί τήν μεταφέραμε εδώ, σάν ένα 
άκόμη μήνυμα άνανεώσεως τής συμ - 
παραστάσεω ς τών πολιτώ ν στήν  
μεγάλη  κα ί πολύπλευρη κοινωνική  
αποστολή τής Χωροφυλακής.

Τό Γ' καί τελευταΐον μέρος 

εις τό έπόμενον τεϋχος.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ!

Καί ή δεινότερη ακόμη γραφίδα άδυνατεϊ νά άνατάμη ή έστω καί 
νά περιγραφή, σέ όλη του την εκτασι, τό βαθύ καί σπαραξικάρδιο 
(ανθρώπινο δράμα, πού εκτυλίσσεται σε αύτή τήν φωτογραφία, 
μέ κορυφαίο τραγικό πρωταγωνιστή τής τραγωδίας τον μικρό 
γιο τοϋ φονευθέντος ύπό κακοποιών, κατά τήν έκτέλεσι τής 
υπηρεσίας του, Καναδού συναδέλφου. 'Ο πικρότατος πόνος καί ή 
σπαρακτική θρηνωδία τού ορφανού παιδιού, εμπρός στο φέρετρο τού 
αδικοχαμένου πατέρα, ουνθέτει εικόνα οδύνης καί τραγικότητος, 
πού συνταράσσει καί συγκλονίζει άκόμη καί τήν πλέον χαλύβδινη 
ανθρώπινη καρδιά. 'Η ένατένισις τού δράματος, όπως απεικο
νίζεται στήν φωτογραφία, δημιουργεί ισχυρούς καρδασμούς, πού 
ό απόηχός τους έκστασιάζει καί προβληματίζει κάθε συνάνθρωπο, 
σέ όποιαδήποτε χώρα τής ύδρογείου καί αν διαμένει. Δικαίως, 
λοιπόν, ή φωτογραφία αύτή έβραβεύθη ώς ή καλυτέρα τού έτους 
1974, άπό τήν ’Εθνικήν Ένωσιν Καναδών Δημοσιογράφων.
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Η Γ Α Λ Λ ΙΚ Η  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Π Τ Ε Ι ΣΠΕΙΡΑ  

Π Α Ρ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Ω Ν

'Η έποχή μας θεωρείται υλιστική καί 
εύδαιμονιστική, γιαυτό χαρακτηρίζεται 
σαν έποχή τής «ήσσονος» προσπάθειας. 
Θά πρέπει, λοιπόν, κατά τήν ούτοπιστι- 
κήν αύτή ν.... χιππικήν θεωρίαν, οί άν
θρωποι νά είναι δαπανηροί καί γαλαντό
μοι, άλλά χωρίς νά κουράζουν ιδιαίτερα 
τά πολυτελή κύτταρα τού οργανισμού 
τους. Τώρα πώς θά έξασφαλίζουν τήν 
δαπανηρή αύτή ζωή «είναι μιά άλλη 
ιστορία», τήν όποιαν διερευνά σέ βάθος 
ή ’Αστυνομική 'Υπηρεσία, όταν τούτο 
κριθή άναγκαϊο. Αύτό έγινε πρόσφατα 
άπό τήν Γαλλική Χωροφυλακή (Ζενταρ- 
μερύ), ή όποια ύστερα άπό κοπιώδη καί 
εντατική έρευνα άπεκάλυψε ολόκληρη συμ
μορία παραχαρακτών, πού διέθετε τέ
λειον μηχανισμόν έκδόσεως παραχαρα
γμένων νομισμάτων, όπως αύτό φαίνεται 
απο τις . . . .  πλουσιοπάροχες δέσμες 
πού «φυλλομετρούν» οί Γάλλοι Χωροφύ
λακες.
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Ά ν  και ή διεθνής γλώσσα «Εσπεράντο» δεν έχει καθιερωθή σαν 
επίσημον δργανον συνομιλίας καί συνεννοήσεως των ’Αστυνομικών, 
ωστόσο οΐ’Άγγλοι «μπόμπηδες» καταφέρνουν μιάκάποια ικανοποιητικήν 
συνεννόησι μέ τούς ποικίλους εγχρώμους καί μή άλλοδαπούς, πού κα
τακλύζουν τελευταία τήν χώρα τους. Ή  φωτογραφία επιβεβαιώνει 
τα γραφόμενα μας καί δίνει μιαν άλλην, άγνωστη μέχρι σήμερα.... 
διάστασι τών πολυτάλαντων καί «προσοντούχων» ’Αστυνομικών τής 
γηραιάς Άλβιόνος, πού καταφέρνουν νά συνεννοούνται άνετα μέ άλλο
δαπούς άπό τήν Μαρτινίκα, τήν ’Αγκόλα καί τον .... μακρυνόν Σάν — 
Σεμπαστιάν.

ΤΟ " VIDEO „ E l i  ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

Τά σημερινά όπτικοακουστικά μέσα δεν άποτελοϋν πλέον τά 
«στεγανά» τοΰ κινηματογράφου καί της τηλεοράσεως, αλλά χρησι
μοποιούνται μέ έπιτυχίαν καί σέ άλλες ευρύτερες καί πλέον μεθο
δευμένες έφαρμογές. Ή  ’Αστυνομία, ώς γνωστόν, σπεύδει πάντοτε 
πρώτη νά βελτιώση τά τεχνικά της μέσα, ώστε νά άνταποκρίνεται 
μέ ταχύτητα καί άμεσότητα στις σύγχρονες έγκληματολογικές άνάγ- 
κες, οί όποιες περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά παρουσιάζονται στήν 
έποχή μας πλέον σύνθετες καί δυσχερείς. Τά κλειστά, λοιπόν, κυκλώ
ματα, οί μαγνητοσκοπήσεις καί τά συστήματα «Video» αποτελούν 
τον σύγχρονον τεχνικόν εξοπλισμόν όλων τών ’Αστυνομικών Σωμάτων, 
τά όποια έξυπηρετοΰν πολλαπλώς στήν έπιστημονική διερεύνησι τού 
εγκλήματος. 'Η φωτογραφία μας παρουσιάζει μέ ακρίβειαν καί κάθε 
λεπτομέρειαν τήν εγγραφήν καί άπεικόνισιν, ύπό άστυνομικοΰ τής 
Ν. 'Υόρκης, τής σκηνής ενός επαχθούς έγκλήματος διά τού συστήματος 
«VIDEO».

Ε ΙΣ  ΤΗΝ Σ Ο Υ Η Δ Ι Α Ν

Ρ η ξ ι κ έ λ ε υ Θ ο ν  
πο ι ν ι κ ό ν  σ ύ σ τ η μ α

Εις τό πλαίσιον τής περαιτέρω φιλελευθεροποιήσεων 
τού Σουηδικού ποινικού συστήματος, μέχρι τών αρχών 
τής προσεχούς δεκαετίας αί φυλακαί τής Σουηδίας θά έ
χουν κενωθή ή καταργηθή, ώς άναφέρει εις άνακοίνωσίν 
του ό Σουηδός υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Λένναρτ Γκά- 
γιερ. Τότε πλέον, μόνον «άδιόρθωτοι νέοι» θά παραμέ
νουν εγκάθειρκτοι. Συμφώνως πρός τά στοιχεία, τά όποια 
παρέθεσεν δ υπουργός εις τήν άνακοίνωσίν του, έκ τών 
σημερινών 3.500 κρατουμένων θά άπομείνουν τότε εις 
τάς φυλακάς μόνον 200 τό πολύ, οϊτινες θά τυγχάνουν μά
λιστα ικανής έλευθερίας κινήσεων. Ή  οΰτω καλουμένη 
έλευθέρα έκτισις τής ποινής, εις άνοικτάς φυλακάς, δπο.) 
ά καταδικασθείς εργάζεται μόνον καί τό βράδυ επιστρέφει 
οίκαδε, θά άναπτυχθή έτι περισσότερον.

'Ο Σουηδός υπουργός έδήλωσεν ότι άποτελεϊ στίγμα 
διά τήν κοινωνίαν μας, ούσιαστικώς, ή επιδίωξις τής βελ- 
τιώσεως άνθρώπων, διά τοΰ έγκλεισμοϋ των εις φυλακάς, 
εΐ δυνατόν δέ, καί διά τής άπομονώσεώς των. Αί τοιαύται 
ποιναί άποτελούν ακριβώς πηγήν νέων έγκλημάτων. Φυ
σικά, μια εθνική κοινωνία δέν ήμπορεϊ νά ύπάρχη χωρίς 
φυλακάς, προσέθεσεν ό κ. Γκάγιερ, αύται δμως θά πρέπει 
νά είναι όσον τό δυνατόν άλιγώτεραι, καί νά χρησιμεύουν 
δταν τούτο είναι απολύτως απαραίτητον. Τά ιδρύματα 
αύτά θά πρέπει νά θεραπεύουν, καί όχι νά τιμωρούν.

Εις τήν Σουηδίαν ύπάρχουν σήμερον πλέον τών 5.000 
ποινικά καταστήματα, τροφίμους έχουν δμως έπί τού πα
ρόντος μόνον 3.800 περίπου έξ’ αύτών. Μέχρι τών πρώ
των έτών τής δεκαετίας τού 1980, τά ιδρύματα ταϋτα θά 
καταργούνται βαθμηδόν.

’Από έτών ή Σουηδία έχει τό προβάδισμα εις τήν φι
λελευθεροποίησή τοΰ ποινικού συστήματος. ΕΙς πολλούς 
καταδίκους παρέχονται άδειαι, τάς οποίας δύνανται νά 
περάσουν μάλιστα μετά τής οικογένειας των εις τό δάσος 
ή παρά τήν θάλασσαν, διαμένοντες εις μικράς μονοκατοι
κίας, πού άνήκουν εις τήν διοίκησιν τής φυλακής των.

Εις τάς φυλακάς ύπάρχουν εις τήν διάθεσιν τών τροφί
μων πλούσιαι βιβλιοθήκαι, ώς καί δέκται ραδιοφώνου καί 
τηλοψίας, αί δέ σύζυγοι καί μνησταί τών έγγάμων καί 
μνηστευμένων καταδίκων δύνανται νά τούς έπισκέπτω- 
νται καί τήν νύκτα, κατά μάνας.

Ό κ. Τόρστεν Έρικσον, πρώην γενικός διευθυντής 
τών ποινικών καταστημάτων τής Σουηδίας, ύπήρξεν ό 
κύριος πρωτεργάτης τής φιλελευθεροποιήσεως τού ποινι
κού συστήματος, παρά τάς σημειωθείσας συχνά άποτυ- 
χίας καί τάς αντιδράσεις. Εις συνέντευξίν του μετά δη
μοσιογράφων, περιέγραψε τάς ίσχυούσας άλλοτε σκληράς 
συνθήκας τών Σουηδικών φυλακών, τάς όποιας είχε γνω
ρίσει εις τήν άρχήν τής σταδιοδρομίας του, ώς ύπάλληλος 
αύτών, καί αί όποϊαι τον είχον παρακινήσει βραδύτερον, 
νά πρωτοστατήση διά τήν ριζικήν μεταρρύθμισίν των.

’Έκτοτε παρήλθον 40 έτη, καί εις τήν Σουηδίαν έχουν 
έπέλθει μεγάλαι άλλαγαί. ’Αλλά ή προαγγελθεϊσα ύπό 
τοΰ νυν υπουργού τής Δικαιοσύνης, τούτέστιν ή έντός 5 
έως 8 έτών κατεδάφισις τών πλείστων φυλακών, άποτε- 
λεϊ άσφαλώς τήν ριζικωτέραν, τήν όποιαν έπεδίωξε ποτέ 
μία χώρα διά τό ποινικόν σύστημά της.
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«Κατά την σύγχρονον ε
ποχήν τής τεχνολογικής φρε- 
νίτιδος, ενώ ή ζωή διαδράμει 
άδιάφορος τον φαΰλον κύκλον 
τής κοινωνικής άσυναρτησίας, 
ενεδρεύει ινα δολοφονήαη 
τήν ψυχήν τό τερατώδες φά
σμα του ήθικοϋ μηδενισμού».

ΦΡΑΝΤΣ ΚΑΦΚΑ

Ε νώ εις πάσαν άνθρωπίνην 
δραστηριότητα, μεμονωμένην 
η συλλογικήν, τίθεται πάντο

τε εις σκοπός ταύτης, όν ακολουθεί 
όργάνωσις καί έκτέλεσις, μέ αποτέ
λεσμα ορθολογικόν καί ωφέλιμον, 
εις τήν ύψίστην άνθρωπίνην δρα
στηριότητα, τόν Πολιτισμόν, τό 
παν γίνεται τυχαίως, άνερματίστως 
καί τερατωδώς, μέ συνέπειαν τόν 
πολιτιστικόν κυκεώνα τοΰ 20οΰ 
αίώνος. Πράγματι ό αιών ουτος εμ
περικλείει, μέχρι τοΰδε, άπολογι- 
σμόν φρίκης καί έκχυδαϊσμοΰ, άνευ 
προηγουμένου. Οί δύο μακροχρό
νιοι παγκόσμιοι πόλεμοι εΐχον ώς 
προϊόν οδύνης πολλάς δεκάδας 
έκατομμυρίων νεκρών, έκατοντά- 
δας έκατομμυρίων αναπήρων καί 
τραυματιών, καί άνυπολογίστους 
ψυχολογικός καί ήθικάς καταστρο- 
φάς καί έπιπτώσεις καί ύλικάς ζη
μίας. Οί άνθρωποι τοΰ αίώνος τού
του έχουν, γενικώς, έκχυδαϊσθή, 
ζώντες εις καθεστώς συνεχοΰς πα- 
ραλογισμοϋ, μέ συνέπειαν νά επι
κρατούν τά ένστικτα τής βίας, τοΰ 
φιληδονισμοΰ καί τοΰ άκράτου 
έγωϊσμοΰ. Αί έσωτερικαί άξίαι 
φθίνουν καί περιφρονοΰνται.

Οί σύγχρονοι «σοφοί» άποκηρύσ-

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

Δ η μ ο σ ι ο λ ό γ ο υ
■ — —
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σουν πομπωδώς τά ήθικοπνευματι- 
κά επιτεύγματα των παρελθουσών 
χιλιετιών καί ή νέα γενεά, δεχομένη 
αμέσως τάς άπόψεις των, συμπε
ραίνει δτι τό παν επιτρέπεται καί 
αχαλίνωτος παραδίδεται εις τήν 
παντός είδους ακολασίαν. Λησμο
νούν οί θαυμασταί των πυραύλων, 
της πυρηνοδυνάμεως καί των δια
στημοπλοίων δτι πραγματικός πο
λιτισμός δέν είναι ή έκμηχανοποί- 
ησις καί μεταβολή εις ρομπότ των 
πάντων, άλλά ό έξανθρωπισμός των 
μελών τού κοινωνικού συνόλου, ή 
προαγωγή τών ήθικών αξιών, ή 
έπιδίωξις υψηλών ιδεωδών καί ή 
πίστις εις τάς πνευματικός άξίας.

'Η ιστορική εμπειρία άποδεικνύ- 
ει δτι ή πολιτιστική πορεία τής άν- 
θρωπότητος δέν είναι συνεχώς ανο
δική, άλλά διακόπτεται άπό ζοφε
ρούς Μεσαίωνας, οί όποιοι δημι
ουργούν συνθήκας άποτελματώ- 
σεως καί όπισθοδρομήσεως. Ή 
άνθρωπότης μετά τήν σκοτεινήν 
προϊστορίαν της έδημιούργησε τήν 
φωτεινήν περίοδον τής άρχαιότητος 
δτε, μέ πρωτοπόρον τήν Ελλάδα, 
ήνθησεν ύπερμέτρως ό πνευματικός 
πολιτισμός. Έπηκολούθησεν ό 
έρεβώδης χιλιετήςΜεσαίων. Τούτον 
διεδέχθη ή φωτεινή ’Αναγέννησις, 
καί ήδη άπό εκατόν περίπου ετών, 
άπό τής εποχής τής βιομηχανικής 
«έπαναστάσεως» είσερχόμεθα εις 
ένα νέονΜεσαίωνα, σκοτεινότερον 
εις περιεχόμενον τού προηγουμένου 
καί λίαν πιθανόν πολύ διαρκέστερον 
τούτου, λόγω, πλέον δυσμενών πα
ραγόντων ώς είναι ή πληθυσμιακή 
έκρηξις, τά μέσα καταστροφών καί 
ή μηχανοκρατία. Τόν νέον τούτον 
Μεσαίωνα προέβλεψεν άπό τού 
Ιδουαίώνοςό Ιταλός σοφός Τζ. Βί
κο, προφητεύσαςδτι ή άνθρωπότης 
λίαν προσεχώς θά έξεβαρβαρίζετο 
καί θά έξαγριοΰτο λόγω τού ύλισμοΰ 
καί τού εγωισμού. Αί μηχαναί, δη- 
μιουργηθεΐσαι δι’ έξυπηρέτησίν μας 
μας «έδώρησαν» τό άγχος τής ταχύ- 
τητος καί τής άπληστίας. Είσήλ- 
θομεν, οΰτω, εις τόν πολιτισμόν 
τών μηχανών, δν χαρακτηρίζει ή 
παγερότης καί ή άναισθησία τών 
ρομπότ. Ό καθηγητής τού Χάρ- 
βαρντ Τζ. Γκάλμπραιηθ άπεφάνθη 
προσφάτως δτι τόσον εις τήν σκέ- 
ψιν, δσον καί εις τήν δράσιν έχομεν 
μεταβληθή εις δούλους τών μηχα
νών. Οί έθελοτυφλοΰντες τεχνοκρά- 
ται, άτενίζοντες μέ κομπασμόν 
τά έφευρήματά των, δν μεταδίδουν· 
ώς θαυματουργόν έκπληξιν εις 
τάς μάζας τών άδαών, δέν έχουν

άντιληφθή τήν τρομακτικήν κρίσιν 
πολιτισμού, ήν διανύομεν. Οί άν
θρωποι έχουνέξαγριωθή καί αί εκ
δηλώσεις έπιθετικότητος καί ώμής 
βίας υπερβαίνουν τάς τών αγρίων 
ζώων, ώς άποδεικνύουν οί σοφοί Κ. 
Αώρεντς καί Τ. Γκρήν, μέ πρωτο
πόρα τά κράτη, εις τάς σχέσεις των, 
άτινα ώς άπρόσωποι οντότητες 
έχουν κακίαν άφάνταστον, ώς το
νίζουν οί μελετηταί Φόξ καί Τάϊ- 
γκερ. Οί άνθρωποι δέν πιστεύουν εις 
ιδανικά, περκρρονοΰν τήν θρησκεί
αν, τήν κοινωνικήν άλληλεγγύην, 
τά εύγενή ιδεώδη. Οί τεχνοκράται 
προσπαθούν νά άποδείξουν δτι αί 
αιώνιοι ήθικαί άξίαι είναι μετα- 
βληταί καί δτι αί τεχνικαί εξελίξεις 
θά δημιουργήσουν νέας, άρμονικάς 
πρός ταύτας. Τούτο άποδεικνύει τήν 
πλήρη τύφλωσιν καί κώφωσίν των 
άπό τάς λάμψεις καί τούς κρότους 
τών πυρηνοβομβών καί τών πυ
ραύλων. Δέν εξηγούν δμως ποϊαι 
ήθικαί άξίαι, τεχνοκρατικοΰ τύπου, 
θά άντικαταστήσουν τήν άγάπην, 
τήν άλήθειαν τήν δικαιοσύνην, τήν 
ελευθερίαν. Ό σύγχρονος άνθρωπος 
όλισθαίνων συνεχώς πρός τό βάρα- 
θρον τού έκχυδαϊσμοΰ του, έχει 
χάσει τήν αισθητικήν του συνεί- 
δησιν. "Απασαι αί μοντέρναι τεχνο- 
τροπίαι έμπνέονται άπό τήν έπιστρο 
φήν εις τήν ζούγκλαν καί τά σπή
λαια. Αί εκδηλώσεις αύται έμπνέ- 
ουσαι τήν νεολαίαν έχουν δημιουρ
γήσει δι’ αύτήν ώς «ιδανικά» τάς 
παρακρούσεις τών χίππυς καί λοι
πών κοινωνικών υποπροϊόντων. Κα
τά τήν ύλοποίησιν τών «ιδανικών» 
αυτών άμιλλάται ή σωματική ακα
θαρσία μέ τήν ψυχοπνευματικήν 
δυσωδίαν, μέ έκδηλώσεις τόν ζωώ
δη έρωτα, τήν χρήσιν ναρκωτικών 
τάς δολοφονίας καί τήν άρνησιν τού 
παντός. Τών στρατιών τής παρα- 
στρατημένης νεολαίας, προηγούν
ται αί στρατιαί τών ώριμων νέων 
μέ τάς άνταλλαγάς συζύγων, τάς 
διαδηλώσεις σέξ, τήν μέθην, τό 
χαρτοπαίγνιον καί τόν έξαλλον φι- 
ληδονισμόν. Καί οί πρεσβύτεροι 
έντρυφοΰν εις τήν πορνογραφίαν 
(βιβλία, εκθέσεις) καί τά άσεμνα 
θεάματα, διά νά εύρεθοΰν συντονι
σμένοι εις τό δυσώδες κοινωνικόν 
χάος. Ό Τζ. Ούώλντ, καθηγητής 
τού Χάρβαντ, ειδοποιεί : «Ζώμεν 
τήν χειριστήν εποχήν τής άνθρω- 
πότητος, τήν πλέον απειλητικήν 
άπό τής γενέσεώς της» καί «πρέπει 
ν’ άσχοληθώμεν μέ τήν δημιουρ
γίαν άνθρώπων ποιότητος διά νά 
μήν έξευτελισθή ό άνθρωπισμός».

Αί διαστημικαί κατακτήσεις τών τε
λευταίων δεκαετιών εϊναι άμφίβολον 
αν έβοήθησαν τόν άνθρωπο νά καλ- 
λιτερεύστι τόν έαυτόν του.
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Καί οί καθηγηταί Φόξ καί Τάϊγκερ 
επισημαίνουν: «Ούδέποτε ή άνθρω- 
πότης αντιμετώπισε τόσον θανάσι- 
μον κίνδυνον, ώς σήμερον».

Ή εποχή μας χαρακτηρίζεται 
από τήν αγχώδη προσπάθειαν τοϋ 
ανθρώπου νά προσαρμοσθή εις τόν 
τεχνολογικόν του «παράδεισον» 
καί ν ’ απαλλαγή άπό τά προγονικά 
του δεσμά προκαταλήψεων καί 
ιδεολογιών, τάς όποιας θεωρεί άνα- 
ξίας τής συγχρόνου τεχνολογικής 
φρενίτιδος καί εμπόδια διά τήν κα- 
τάκτησιν ενός νέου ιδανικού ευδαι
μονίας, εις τό όποιον όμως αδυνα
τεί νά δώση τό επιθυμητόν περιε- 
χόμενον. Ό άνθρωπος έχασεν ήδη 
τόν άνθρώπινον έαυτόν τρυ, διά τήν 
σμίλευσιν τοϋ όποιου έγένετο μεθο
δική καί άκάματος προσπάθεια χι
λιετιών, έχασε τήν πίστιν του εις 
τούς ύγιεΐς θεσμούς του καί οι όρα- 
ματισμοί του έγιναν άτομικιστικοί 
καί ταπεινού περιεχομένου. Ποθεί 
τήν άμεσον καί ταχεΐαν κατάκτησιν 
τής υλιστικής εύδαιμονίας, μέ σκο
πόν τήν ευκολον καί συνεχή άπό- 
λαυσιν. Ό  Γάλλος άκαδημαϊκός 
Άντρέ - Φρανσουά Πονσέ διατυ
πώνει σχετικώς τήν άκόλουθον 
θρηνωδίαν του : «Ό  άνθρωπος έχει 
σήμερον «ξεπερασθή» άπό τάς 
έφευρέσεις του, εις ας προσαρμό
ζεται δυσχερώς καί δΓ ών ηΰξησεν 
ύπερμέτρως τήν κυριαρχίαν του επί 
τής φύσεως. ’Αλλά ή φύσις εκδικεί
ται διαταράσσουσα τάς φρένας του. 
Ή  ήθική του ήτόνισεν, ή διάκρισις 
τοϋ καλού καί τού κακού έξηφανί- 
σθη, ή αιδώς καί ή τιμή έγιναν έν- 
νοιαι κεναί, ό ερωτισμός κυριαρχεί 
καί έκ τών βυθών τού άνθρωπίνου 
είναι, άναδύονται τά πλέον θολά 
καί ταπεινά ένστικτα. Οί ιθύνοντες 
σιωπούν καί ή νεολαία εύρίσκεται 
πρό κλειστού όρίζοντος χωρίς ιδε
ώδη». Ή  παρούσα έποχή εύρίσκει 
τόν άνθρωπον καταπεπονημένον, 
άπογοητ^υμένον καί άτενίζοντα μέ 
δέος έν · τεράστιον ερωτηματικόν 
διά τό μέλλον του. Κατέκτησεν ό 
άνθρωπος τήν τιτάνιον πυρηνικήν 
ίσχύν, άλλά έχασε τήν ίσχύν τής 
ήθικής του καί αδυνατεί νά αντι- 
δράση εις τήν άδιάκοπον φθοράν 
του. Αί στιβαραί τεχνολογικοί πτέ

ρυγες τού έξησφάλισαν ρωμαλέαν 
καί μεγαλειώδη πτήσιν πρός τό 
άχανές διάστημα, άλλά αί άτροφι- 
καί πτέρυγες τής ήθικοπνευματικής 
του ύποστάσεως άδυνατοΰν νά τόν 
συγκρατήσουν άπό τήν μοιραίαν 
πτώσιν του εις έν έρεβώδες χάος. 
Μένει εκστατικός πρό τών τεχνο
λογικών επιτευγμάτων του, άλλά 
λησμονεί ότι έπλήρωσε δΓ αύτά βα- 
ρύτατον τίμημα μέ τήν άπώλειαν 
τής ήθικής του καί τήν πρόσκτησιν 
άνιάτου άγχους. Δέν προσβλέπει 
πλέον μέ δέος πίστεως πρός τούς 
ουρανούς, τούς όποιους νομίζει ότι 
κατέκτησε, καί εις μάτην αναζητεί 
τήν ευτυχίαν του εις τά πυρηνικά 
καί διαστημικά έπιτεύγματά του.

Διά τήν σύγχρονον κρίσιν, ήν 
άγνοοΰν οί τεχνοκράται, έτερος σο
φός, ό Άντρέ Μαλρώ, επισημαίνει: 
«Ή  κρίσις τής συγχρόνου εποχής 
είναι μία άνυπέρβλητος κρίσις τού 
άνθρωπίνου πνεύματος.

Εις τήν σύγχρονον κοινωνίαν 
επικρατεί ό παραλογισμός, ό όποιος 
τρέφεται άπό τό κακόν καί τρέφει 
τούτο, έκδηλούμενον ύπό άπειρίαν 
μορφών, μέ πρωταρχικός, τόν νο
σηρόν εγωισμόν καί τήν έξόντωσιν 
τού συνανθρώπου. Ή  «λογική» τού 
συγχρόνου παραλόγου άρνεΐται τήν 
άρμονικήν συμβίωσιν καί άποδει- 
κνύεται άνίσχυρος διά τήν μεταφυ
σικήν πίστιν καί τήν άναζήτησιν 
τής άληθείας. Οί πάσης φύσεως 
υγιείς θεσμοί έχουν παραμερισθή 
ή έχουν έκφυλισθή. Εις τήν διαδι
κασίαν τής λειτουργίας τών κοινω
νιών, ό μηχανισμός των έχει μετα- 
βληθή εις τοιοΰτον άρνητικής άπο- 
δόσεως καί ή λειτουργία του είναι 
άνωφελής, λόγω ενδογενών ελατ
τωμάτων, προκυπτόντων άπό τήν 
παραποίησιν τών άρχών τών ηθι
κών άξιών. Δημιουργεΐται καπή- 
λευσις τών δικαιωμάτων τού συνό
λου, τόσον εις τόν ώς άνω μηχανι
σμόν, όσον καί εις οίανδήποτε εκ
προσώπησή/ του. Εις πλείονας θέ
σεις, ύπαρχούσας δι’ έξυπηρέτησιυ 
τού συνόλου, έπικρατεΐ κατά κανό
να ή άρχή τής άνεπαρκείας, ώς καί 
ή άντιστροφή τών θέσεων έξυπη- 
ρετοΰντος καί έξυπηρετουμένου. 
Οί λόγω άναγκών προσφεύγοντες 
πρός έξυπηρέτησίν των άντιμετωπί- 
ζουν σαδιστικόν χειρισμόν καί 
τήν τυραννικήν αύταρέσκειαν τού 
έξυπηρετοΰντος. Τό σύγχρονον άγ
χος έχει έξαπλωθή έκπληκτικώς καί 
τούτο άποτελεΐ τήν έκφρασιν τής 
άδυναμίας προσαρμογής τούάνθρώ- 
που εις τόν κόσμον του, τόν όποιον

έδημιούργησεν ό ίδιος άνευ λογι
κού σχεδίου καί προοπτικών. Ό 
άνθρωπος έχει διαγνώσει τήν κρί
σιν τής υπάρξεώς του, ζών εις τόν 
κυκεώνα μιας άλογου έλευθερίας, 
ήτις τόν οδηγεί εις συνεχώς άπο- 
μακρυνόμενον οριακόν τέρμα.

Πλέει εις ώκεανόν άμφιβολιών, 
αΐτινες θεωρούν άχρήστους τούς 
έκ παραδόσεως θεσμούς, εμπνέουν 
τήν άνίαν πρό τών ήρωϊκών προτύ
πων καί οδηγούν εις τόν χλευασμόν 
τών άξιών. "Απαντα διέπει ό παρα- 
λογισμός, όστις ζητεί τήν ζωώδη 
εύδαιμονίαν, διά τής δημιουργίας 
ένός πλήρως αισθησιακού ιδανικού. 
Αί μεταφυσικοί ονειροπολήσεις, 
ώς άποκαλεΐ τάς πνευματικάς κο
σμοθεωρίας τάς πέραν τού αισθη
τού, τόν άφήνουν άδιάφορον καί 
ειρωνικόν. Αί άναζητήσεις νέων 
οριζόντων ποδηγετοΰνται ύπό μιας 
έπηρμένης λογικής, ήτις άδυνατεϊ 
νά θέση ύγιεΐς σκοπούς. Περιφρο- 
νεΐ τό παρελθόν καί ζητεί νέον πα
ρόν, άρκεΐ νά τόν συγκλονίζη αι
σθησιακούς. Σμιλεύει νέον πολιτι
σμόν, έπιθυμών νά γεμίση δΓ αύτοΰ 
τό Σύμπαν, ενώ άδυνατεϊ νά άπαλ- 
λαγή άπό τό κενόν τής ψυχής του. 
Άπαρνεΐται τόν εύγενή θετικισμόν, 
τήν άρμονικήν ελευθερίαν καί τήν 
άνάγκην συνεχίσεως ένός έπιτυ- 
χοΰς παρελθόντος μέ έν μεγαλυνό- 
μενον μέλλον. 'Η βραχεία έμπειρία 
του διά τόν νέον κόσμον του ομοιά
ζει μέ εύθραυστον λέμβον, δΓ ής 
τολμά νά έξέλθη εις τόν ώκεανόν 
μιας ύπερεκχειλιζούσης έλευθερίας 
άνευ πηδαλίου καί πυξίδος, ενώ 
ούτος έχει τήν πρόθεσιν νά έξαπο- 
λύση κατά τού άφρονος ναυτιλλο- 
μένου τόν αιολικόν άσκόν άπειρων 
δεινών. Τό άγχος συνεχώς έπιτεί- 
νεται καί τά ψυχοκτόνα σωσίβια 
τής άπογοητεύσεως καί τής άμφι- 
βολίας καλούν ώς σειρήνες τόν ναυ- 
γόν, τόν όποιον θά βυθίσουν άσφα- 
λώς όταν θά στηριχθή έπ’ αυτών 
πρός σωτηρίαν του. Έκέρδισεν 
ίσως ό άνθρωπος τόν τεχνολογικόν 
παράδεισον, άλλ’ έχασε τήν ψυχήν 
του, ήν μετέβαλεν εις σκωριώντα 
μηχανισμόν άθύρματος, άχρήστου 
παιγνίου εις χεΐρας ένός παράφρο- 
νος συνόλου.

"Απαντα τά άνωτέρω επιμαρτυ
ρούν ότι ό λαμπρός ήλιος τής πνευ
ματικής άνατάσεως έδυσε καί ανα
τέλλει τό έρεβος ένός μακραίωνος 
Μεσαίωνος, μέ περιεχόμενον άπει
ρίαν δεινών λόγιο τής άπροσμετρή- 
του άνθρωπίνης πτώσεως.
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ΚΕΝΤΡΟΝ ’Αμέσου Έπεμβάσεως ’Αμα
ρουσίου, ώρα δύο καί μισή το μεσημέρι. . . 
Μιά στιγμή μεγάλης «αιχμής» άπό άλλε- 
πάλληλες κλήσεις μέ παράπονα γιά δια
ταράξεις τής κοινής ήσυχίας.. . .  Οί τηλε- 
φωνηταί, μουσκεμμένοι στον ιδρώτα, ά- 
κοϋνε, σημειώνουν, καθησυχάζουν, υπό
σχονται, άνεβοκατεβάζουν τό ακουστικό, 
καί προωθούν βιαστικά προς τό μέρος τού 
«σπήκερ» τις ανθρώπινες διαμαρτυρίες κα- 
ταχωρημένες λακωνικά στην έπιφάνεια 
μιας μικροσκοπικής κάρτας. ’Από τον πο
μπό τής «Μοτορόλας» ξεχύνεται κάθε τό
σο στους αιθέρες ή στερεότυπη εντολή : 
« . . . .  Μεταβήτε περιοχήν Α οδόν Β αρι
θμός Γ διατάραξις......... ».

Καί τα περιπολικά «μεταβαίνουν», τά 
πληρώματα έπεμβαίνουν, αλλά ωστόσο οί 
θόρυβοι άντί νά μειώνωνται, αύξάνουν καί 
πληθαίνουν.... Οί τηλεφωνικές διαμαρ
τυρίες έρχονται καί ξανάρχονται έπίμονες, 
ύψηλόφωνες, καί εύλογα άπαιτητικές :
—’Ελάτε στήν όδό Α ένα ραδιόφωνο παί
ζει δυνατά ! .........
—Τρέξτε στήν όδό Β μάς ξεκούφανε εν α 
πίκ-άπ ! .........
—Στείλτε ένα περιπολικό στήν λεωφόρο 
Γ μάς έσπασε τά νεύρα κάποιος πού μα
θαίνει βιολί μεσημεριάτικα ! .........

Καί τό ... . βιολί συνεχίζεται.... 'Ώ
σπου σέ μιά στιγμή ήρθε καί μιά κλήσι 
«άλλοιώτικη άπό τις άλλες». Μόλις ό τη
λεφωνητής Χωροφύλαξ σήκωσε τό άκου- 
στικό, άπό τήν άλλη άκρη τού σύρματος, 
άκούστηκε μιά τρομαγμένη γυναικεία φω
νή πού ζητούσε - τί άλλο ; — τήν σωτή
ρια έπέμβασι κάποιου περιπολικού. Μετα
φέρομε εδώ τόν άπίθανο στήν κυριολεξία 
σχετικό διάλογο :
—Χωροφυλακή έκεϊ ;
—Μάλιστα. Ή  Υπηρεσία ’Αμέσου Έ - 
πεμβάσεως τής Χωροφυλακής.
—’Εσείς έχετε τά άσπρα αύτοκίνητα μέ 
τήν σειρήνα ;
—’Εμείς τά έχομε.. . .
—Μπορείτε νά στείλετε ένα τώρα άμέσως 
στή γειτονιά μου ; Μένω στήν όδό Ε 
άριθμός 2 8 ... .  ’Απέναντι άπό τό Νεκρο
ταφείο Π.
—Τί ακριβώς σάς συμβαίνει ;
—’Εμένα ; Τ ίποτε....
—Τότε ;
—’Ελάτε νά δήτε.... Στο Νεκροταφείο.. 
—Έ  τί συμβαίνει στο Νεκροταφείο ;

Ο ί διακοπές  

τοΰ Χίππι

κ α 1

ή συγκοπή

τής κυρίας

—Κάποιος άνθρωπος σ’ ένα μνήμα.. . .
—Τί κάνει ό άνθρωπος αύτός ;
—Τίποτε.. . .
—Δηλαδή ;
—Δέν έχει δηλαδή. Είναι σανίδα πού λένε. 
Ούτε μιλάει, ούτε κουνιέται, ούτε σηκώ
νεται. . . .
—Μά τί είναι αύτά πού μάς λέτε τώρα.. . .  
—Τί νά είναι κυρ - ’Αστυνόμε (!) μου ; 
'Ό,τι βλέπω σάς λ έω .... ’Εδώ καί ώρα 
βρίσκεται ξαπλωμένος πάνω σ’ ένα μνήμα. 
Ζωντανός είναι ; Πεθαμένος καί άθαφτος 
είναι ; Πού θέλετε νά ξέρω έγώ ;
—Μήπως είναι κανένας φύλακας ή νεκρο
θάφτης ;
—Καλέ τί λέτε ; Φύλακας καί νεκροθά
φτης ξυπόλυτος, μέ γένεια, καί μιά που
καμίσα Μ,έχρι τόν άστράγαλο ;
—Μήπως βλέπετε τίποτε άλλο καί τό 
περνάτε γιά άνθρωπο ;
—Μά άστεϊα θά κάνωμε τώρα ; ’Αφού εί
ναι σχεδόν κάτω άπό τό παράθυρό μου σάς 
λέω .. . .  Νά τώρα.. . .  Γιά μιά στιγμή.. . .  
Τώρα τά γένεια του έγιναν κόκκινα ! . . . .  
Κατακόκκινα ! . . . .  Ά χ  τί είναι τούτο πού 
βλέπουν τά μάτια μου ; Φάντασμα, βρυ- 
κόλακας, ή ό Όξαποδώ ;__ ’Ελάτε γρή
γορα γιατί θά λιποθυμήσω__  Θά βάλω
τις φωνές.. . .

—Ηρεμήστε κυρία μου καί έρχόμαστε ά
μέσως, είπε ό τηλεφωνητής.

’Έτσι προκειμένου νά ήρεμήση ή γυναί
κα άπό τό «γκράν-γκινιόλ» θέαμα καί ή 
γειτονιά άπό ένδεχόμενες φωνές της μέσα 
στό καταμεσήμερο, δόθηκε εντολή νά 
σπεύση έπί τόπου ένα περιπολικό. Σέ λίγα 
λεπτά τό πλήρωμά του βρισκόταν στον 
χώρο τού Νεκροταφείου. Οί Χωροφύλα
κες δέν άργησαν νά εντοπίσουν τό «φάντα
σμα» πού ήταν ένας . . . .  Χίππις μέ Ά γ - 
γλοσαξωνικά χαρακτηριστικά, ξανθοκόκ
κινα γένεια, καί μακρυά κελεμπία τύπου 
ζουρλομανδύα. Κοιμόταν τού καλού και
ρού κάτω άπό ένα παχύ ίσκιο, χρησιμο
ποιώντας γιά κρεββάτι τήν μαρμάρινη 
οροφή τής τελευταίας κατοικίας κάποιου 
«μεταστάντος».
—Έδώ έχει δροσιά.. . .  Πειράζω κανέναν; 
είπε άτάραχος στον ’Αγγλομαθή ’Ενωμο
τάρχη μόλις τόν ξύπνησαν.

Εσείς τί θά τοΰ άπαντούσατε ; Θά 
μπορούσατε αίφνης νά τού πήτε :
—Παρακαλώ σάν στό σπίτι σας. . . .  ή 
—Κάθε άλλο παρά ένοχλεΐτε. . . .  Ά ν  μά
λιστα δέν αίσθάνεσθε άνετα στήν ταφό
πλακα περάστε πιο. . . .  μέσα παρακαλώ
•■•••η
—Μήπως θά προτιμούσατε ένα οικογε
νειακό τάφο ; ή
—Μήπως σάς ένοχλεϊ ή πτωμαΐνη ; ή 
—Ξέρετε.... σάς ξυπνήσαμε γιά νά μή 
τρομάξετε.... Σέ λίγο θά φτάση έδώ μιά
κηδεία οπότε.... καταλαβαίνετε__  ή
-—Δέν πιστεύω νά σάς είπε κανείς δτι τά 
άρχικά Ε.Ο.Τ. σημαίνουν : ’Εξυπηρετι
κοί - Οικονομικοί Τάφοι__ ή
—Άστειεύεσθε ; Δέν έχετε άκούσει πού 
λένε καμμιά φορά «τοϊς κείνων μνήμασι 
κοιμώμενοι» ; ή
—Πάλι καλά .... Κι έμεϊς νομίζαμε πώς 
ήρθατε στό Νεκροταφείο γιά νά κάνετε 
άπεργία.. . .  ζωής.. . .  ή 
—Παληόπαιδο. . . .  Γυρίσαμε δλη τήν Εύ- 
ρώπη γιά νά σέ βρούμε.... Έλα μή φο
βάσαι.... Είμαστε τά φαντάσματα τών 
προγόνων σου ντυμένοι ’Αστυνομικοί....
Έλα νά σέ πάμε στήν πατρίδα σου__
Δέκα χρόνια λείπεις .... Φυσικά τίποτε 
άπό δλα αύτά δέν τού είπε ό επικεφαλής 
’Ενωμοτάρχης. Απλώς τού έξήγησε δτι 
τά νεκροταφεία είναι τόποι τής αιώνιας 
άναπαύσεως τών νεκρών, καί όχι τή ς .... 
μεσημεριάτικης τών ζωντανών.
Καί ό Χίππις :
—’Ό κευ .... Πάντως έγώ έδώ άπέκτησα 
μιά θαυμάσια έμπειρία....

Αιώνιοι τεμπέληδες, άμπελοφιλόσοφοι, 
καί κουρελήδες Χίππιδες. . . .  Δέν άφήνετε 
καμμιά έμπειρία νά σάς ξεφύγη πανάθεμά 
σας.. . .  Ά ντε καί νά δούμε άν άποφασίσε- 
τε καμμιά φορά νά άποκτήσετε καί τήν 
έμπειρία τής. . . .  εργασίας. . . .
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’Ομορφιές της πατρίδος μας

Ηφύσις άπό τά χρόνιατής θεογο
νίας, δούλεψε μέ αγάπη γιά νά 
φτιάξη τήν Ελλάδα, τήν χώρα 

μέ τήν σμαραγδένια θάλασσα πού 
άγκαλιάζει πολύπτυχα άκρογιά- 
λια, μέ τά δασωμένα βουνά καί 
τις νεροπηγές δπου άντιλαλεΐ ή 
γλυκόηχη φλογέρα, δπου τό πεύκο 
καί ή άγριελιά κατεβαίνουν ώς 
τά γαλανά νερά, μέ τό εύκρατο 
κλίμα της καί τον άστραφτερό 
ούρανό της, μέ τά γεμάτα πρό- 
κλησι καί μαγεία νησιά της. Τήν 
Ρόδο, τήν Μύκονο, τήν Κέρκυ
ρα, τήν Κώ............................τήν Κρή
τη. Έδώ θά σταθούμε, στό νησί 
τού Μίνωος, στό νησί μέ τούς 
αγνότερους άνθρώπους καί τή με
γάλη ιστορία. Στό νησί των λυρά
ρηδων, των χορευτών, των τρα
γουδιστών καί τών πολεμιστών. 
Στό νησί μέ τά άγρια βουνά καί 
τό άνταριασμένο πέλαγος, στό νησί 
πού μεγάλωσαν θεοί, μέ τά άτε- 
λείωτα φαράγγια του, μέ τό φαράγ
γι τής ΣΑΜΑΡΙΑΣ.

Έκεΐ σέ υψόμετρο 100 μέτρων 
μέσα στήν άγριάδα τής φύσεως

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΚΛΕΡΕΝΤΟΥ
‘Υπομοιράρχου

άντικρύζεις τήν ξακουστή κορυφή 
τού Γκίγκιλου καί τότε.........κοι
τάζεις μέ δέος καί άναφωνεΐς.

Θεέ μου, τί τοπίο είναι αυτό ! 
Πώς νά τό περιγράψωμε ; Πώς νά 
τό όνομάσωμε ; Πανόραμα; Μυ
στήριο,; Μαγεία;

Γιατί δταν άρχίσης νά περιγρά- 
φης τό Φαράγγι τής Σαμαριάς σ ί
γουρα θά τό άδικήσης. "Αν καί ή 
γλώσσα μας είναι πλούσια άπό 
λεξιλόγιο καί κοσμητικά επίθετα, 
γιά τό Φαράγγι αυτό δέν βρίσκεις 
κατάλληλες λέξεις νά τό περι- 
γράψης δπως είναι. νΑν δέν τό 
ίδής—δχι σέ φωτογραφίες γιατί 
καί αυτές τό άδικοΰν—αν δέν 
περπατήσης τά γιδόστρατά του, 
αν δέν βιγλίσης τις χαράδρες 
του καί τις κορυφές του, αν δέν 
τραγουδήσης μέσα σ' αυτό καί ν' 
άκούσης τόν άντίλαλο τής φωνής 
σου, αν δέν ίδής τά άγρίμια νά 
ξεπροβάλουν δειλά—δειλά άπό τις 
χαράδρες, άν δέν άγκαλιό.σης μέ 
τά μάτια σου τό. χιόνια, τούς 
γκρίζους τεράστιους βράχους, τά 
μεγάλα δένδρα, τό παρθένο χώμα,
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άν δέν ξενυχτίσης στό κέντρο τοϋ 
Φαραγγιού, νά τουρτουρίζης δλη 
τή νύχτα, καί νά άκούσης τόν 
θόρυβο τοϋ νεροΰ, των κυπαρισ
σιών των άγριμιών, αν δέν ίδής τό 
μαγικό φως ένός χρυσοϋ φεγγαριού 
νά γλυκοφιλα τά βουνά, τις χα
ράδρες, τά πλατάνια, αν δέν ίδής 
τό παράξενο ήμίφως καί τά αφθονα 
κρυστάλλινα νερά, αν δέν ταλαι- 
πωρηθής μέσα στό Φαράγγι καί 
δέν φθάσης ξεθεωμένος μετά από 
πορεία έπτά ώρών καί μέ τρε- 
μάμενα πόδια στό Λυβικό πέλαγος 
ποτέ μήν είπης : «έγνώρισα τήν 
Σαμαριά».

Κάπου εκεί μέσα στό μέσο τοϋ 
Φαραγγιού βρίσκεται μισοερει- 
πωμένο τό εκκλησάκι τοϋ 'Αγίου 
Νικολάου. Σ’ αύτήν τήν ερημιά, 
μεταξύ Ούρανοΰ καί Γης ή ψυχή 
έπικοινωνεΐ καλλίτερα μέ τόν Θεό. 
Αισθάνεται μικρός άσήμαντος. Κα
ταλαμβάνεται από φόβο, εξαφα
νίζεται ό εγωισμός σου καί άθελα 
σου αναφωνείς : «'Ως έμεγαλύνθη 
τά έργα σου Κύριε.. . .» . Γύρω άπό 
τό εκκλησάκι τό τοπίο είναι 
υποβλητικό καί ειδυλλιακό συνάμα, 
τόσο πολύ πού ούτε ένας Σαίξπηρ 
θά μπορούσε νά τό περιγράψη, 
ούτε ένας Ραφαήλ νά τό ζωγραφίση.

Άπό τήν μιά μεριά καί άπό τήν 
άλλη οί κάθετες όχθες τοϋ Φαραγ
γιού φθάνουν τετρακόσια μέ πεν
τακόσια μέτρα. Νερό παγωμένο 
άκόμη καί τόν Αύγουστο τρέχει 
άφθονο δίπλα στήν έκκλησούλα 
πού τήν κρύβουν στήν άγκαλιά 
τους πανύψηλα κυπαρίσσια. Ή μί
φως καί σκότος τήν περιβάλλουν 
πάντοτε. Κλείνεις καί έσύ τά μά
τια σου καί γυρίζεις π ίσω ... . πολύ 
πίσω, στά χρόνια τής Τουρκοκρα
τίας όπου ή λέξις "Ελλην ήτο κάτι 
τό θεϊκό, τό απλησίαστο όνειρο 
καί πάντα σέ έλεγαν «ό ραγιάς». 
Ό χι όμως καί στό Φαράγγι τής 
Σαμαριάς. Αυτό ήτο φρούριο τής 
ελευθερίας των Σφακιανών. Ου
δέποτε έπατήθη άπό εχθρικό ποδά
ρι. Γιαυτό μέ τό δίκηο τους τό 
καμαρώνουν, τό θεωρούν άποκλει- 
στικά δικό τους καί θέλοντας νά 
έκφράσουν τήν ομορφιά του λένε : 
«"Ενας είναι ό Φάραγγας ! τής 
Σαμαριάς! Τάλλα είναι φαράγγια».

Καί ή κατηφορική πορεία συνε
χίζεται. "Ολη ή διαδρομή είναι 
πολύ ενδιαφέρουσα γεμάτη εκ
πλήξεις καί προπότυπες έντυπώ- 
σεις. Γκρεμνά, δένδρα, νερά, βλέ
πεις παντού αλλά δέν πλήττεις άπό 
μονοτονία διότι κάθε τόπος έχει 
φτιαχθή μέ διαφορετικό καλέμι

καί σμίλη, άπό διαφόρους μεγάλους 
γλύπτες.

Σέ δύο ή τρία μέρη τό φαράγγι 
στενεύει τόσο πολύ πού νομίζεις 
πώς δημιουργεί ένα άδιέξοδο. Σάν 
προχωρήσης όμως λίγο βλέπεις, ότι 
καί έκεϊ υπάρχει διάβασι. Τό πλά
τος τοϋ φαραγγιού είναι τρία έως 
τέσσαρα μέτρα ένώ δεξιά καί 
αριστερά υψώνονται τοίχοι ύψους 
πεντακόσια έως έξακόσια μέτρα. 
Αυτές οί στενάδες είναι οί λεγά
μενες «πόρτες»' γιατί πραγματικά 
σάν στενές πόρτες μοιάζουν.

Οί κάθετοι αύτοί κρημνοί είναι 
λείοι καί κάπου κάπου βλέπεις 
κανένα δένδρο ή θάμνο νά κρέμεται 
πάνω στό κεφάλι σου καί γιά μιά 
στιγμή νομίζεις πώς θά ξεριζωθή 
καί θά πέση έπάνω σου.

Άπό τις ρωγμές των βράχων 
βγαίνει καί νερό πού μοιάζει μέ τις 
φλέβες τοϋ άνθρωπίνου σώματος 
πού διακλαδίζονται παντού. Οί 
λείοι βράχοι είναι κιτρινωποί καί 
κοκκινωποί καί δημιουργούν μιά 
ζωηρή άντίθεσι μέσα στό κατα- 
πράσινο τοπίο.

Μένεις έκστατικός κυτάζοντας 
τις πόρτες καί τούς βράχους καί 
νομίζεις πώς μόλις χθές άνοιξε 
ή γή καί φάνηκαν τά σπλάχνα 
της.

Μετά τις «πόρτες» προχωρείς 
λίγο κατήφορο καί ξαφνικά βλέ
πεις ότι τό φαράγγι έτελείωσε! 
Τόσες ώρες πού τό περπατούσες 
καί τό θαύμαζες είχες τήν ψευδαί- 
σθησι ότι δέν θά τελείωνε ποτέ... 
Κι’ όμως τελείωσε !

Έπί τέλους βλέπεις ουρανό καί 
εύχαριστεΐται τό βλέμμα σου. Ά ν- 
τικρύζεις καί ένα όμορφο χωριό 
τήν Α γία Ρουμέλη. Στήν ίδια θέσι 
κατά τήν άρχαιότητα εύρίσκετο ή 
ξακουστή Τάρρα.

Στά πόδια τής Α γίας Ρουμέλης 
εκτείνεται ή δαντελωτή άκρογιαλιά 
τοϋ Λιβυκοΰ πελάγους.

Θέαμα εξαίσιο! Μετά έπτάωρη 
πορεία ή ψυχή βαρέθηκε τήν 
ό.γριάδα καί τήν έρημιά. Αγρίεψε. 
Ζητεί τόπους ήμερους. Γιαυτό χαί
ρεται τούς άνθρώπους, τά σπίτια, 
τά δένδρα τής Α γίας Ρουμέλης.

Α λλά  καί αύτή ή θάλασσα ! 
Θεέ μου, τί ομορφιά, τί μαγεία καί 
τί μυστήριο κρύβει μέσα της.

"Ετσι όπως είσαι κατάκοπος άπό 
τό έπτάωρο κατρακύλισμα στό 
δύσβαστο Φαράγγι, τρέχεις σάν 
τρελλός μπαίνεις μέσα καί σάν τούς 
«Μυρίους τοϋ Ξενοφώντος» μέ 
άγαλλίασι αναφωνείς : «Θάλαττα! 
Θάλαττα!».
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Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ είναι τό καύχημα καί 
ή αναπνοή μας. Σάν Έλληνες καί όρθό- 
δοξοι χριστιανοί έχομε τό μέγιστο τών 
προνομίων κατέχομε τήν άποκεκαλυμένη 
άλήθεια τοϋ Κυρίου στήν πιστότερη έκ- 
φρασι καί τήν γνησιώτερη μορφή της.

Αύτόν τόν παμέγιστο θησαυρό, τήν 
’Ορθοδοξία μας, έχομε χρέος νά τόν 
διαφυλάξωμε σάν κόρη όφθαλμοΰ. Πρέ
πει μέ κάθε θυσία νά παραδώσωμε στή 
γενεά πού άκολουθεΐ άπαραχάρακτη τήν 
’Ορθόδοξον πίστιν μας.

Φύλακες καί φρουροί τής ’Ορθοδο
ξίας πρέπει νά είμεθα ό κάθε πιστός.

Αυτή είναι μιά μεγάλη άλήθεια κα
θολικής παραδοχής. Ώς τόσο μέσα καί 
σ’ αύτήν άκόμη τήν τόσο αγαθή πρόθεσι 
έλλοχεύει ένας μεγάλος κίνδυνος. Προσ
παθώντας νά είμεθα φύλακες τής ’Ορθο
δόξου πίστεως είναι ένδεχόμενον νά 
άποβώμεν στό τέλος πληγή τής ’Ορθο
δοξίας. Άγωνιζόμενοι έν όνόματι τής 
’Ορθοδοξίας είναι δυνατόν νά γίνωμεν 
έχθροί τής Πίστεως, μιά πραγματική 
πληγή τής ’Ορθοδοξίας, έάν κυριευθοΰ- 
με άπό ένα ζήλο «Ού κατ’ έπίγνωσιν». 
Μεθυσμένοι άπό κάποιον οίστρον ’Ορ
θοδοξίας, αν δέν προσέξωμεν, μπορεί νά 
βλάψωμε τήν ύπόθεσι τής πίστεώς μας 
περισσότερο καί άπό τούς έχθρούς της.

Στήν έποχή μας συχνά άπαντά κανείς 
αύτόκλητα στρατολογημένους ύπερα- 
σπιστάς τής ’Ορθοδόξου πίστεως. Όσο 
καί άν τά έλατήρια τών ανθρώπων 
αύτών είναι άγαθά δέν μπορεί κανείς νά 
συγχωρήση τό λάθος πού διαπράττουν 
έάν μέ τήν διαγωγήν τους πληγώνουν τήν 
’Ορθοδοξίαν.

• ·
ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩΜΕ μιά καθαρώτερη γεϋσι 
αυτής τής πραγματικότητος θά άπο- 
φύγωμε γιά εύνοήτους λόγους νά άνα- 
φερθοϋμε σέ σύγχρονα περιστατικά. Θά 
άναφέρωμε όμως ένα γεγονός πού κατε- 
τάραξε τό Άγιον Όρος κατά τό δεύτε
ρο ήμισυ τοΰ 18ου αίώνος, καί πού έδω
σε αφορμή νά έμφανισθή τό γνωστό 
«κίνημα τών Κολλυβάδων». Πρόκειται 
γιά μιά διένεξι μεταξύ Αγιορειτών Μο
ναχών, πού άπησχόλησε τήν ’Εκκλησία 
έπί 66 έτη (1754—1819), καί άνεφέρετο 
σέ μιά άσήμαντη λεπτομέρεια4 εις τό 
έάν πρέπη νά γίνωνται μνημόσυνα τήν 
Κυριακή. Έν όνόματι τής ’Ορθοδοξίας 
όρθόδοξοι Μοναχοί, μεθυσμένοι άπό 
ένα άρρωστημένο οίστρο ’Ορθοδοξίας, 
θύματα ένός ιερού κατά τό φαινόμενον 
ζήλου πού όμως ήτο ζήλος «ού κατ’ 
έπίγνωσιν». έταλαιπώρησαν τήν Εκ
κλησίαν έπί έπτά σχεδόν δεκαετίες καί 
άπέβησαν πραγματική πληγή τής ’Ορθο
δοξίας, άντιτιθέμενοι μέ άκαμπτον φα
νατισμό στήν τέλεσι τών ύπέρ τών κεκοι- 
μημένων μνημοσύνων έν ήμέρμ Κυριακή. 
Εμείς πού άπέχομε πλέον έκατόν πενήντα 
πέντε χρόνια άπό τήν έποχήν έκείνην 
καί πού στήν έποχή μας καθιερώθησαν 
τά κατά Κυριακήν μνημόσυνα καί ούδείς 
πλέον σκανδαλίζεται σήμερα, μπορούμε 
νά έκτιμήσωμε τήν διένεξι τών Μοναχών 
τής έποχής τών Κολλυβάδων καί νά 
πούμε άδιστάκτως ότι ή διένεξις έκείνη 
ήταν «περί όνου σκιάς»! Καί όμως 
έταλαιπώρησε τήν Εκκλησίαν καί έχρειά-

Π Λ Η Γ Η

Τ Η Σ

ΟΡΘΟΑΟΞΙΛΣ

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

Ταγμ)ρχου — Ίεροκήρυκος Χωρ)κής

σθησαν άλλεπάλληλοι Σύνοδοι γιά νά 
έπαναφέρουν τήν γαλήνην στήν Μονα
στική Πολιτεία τοϋ Αγίου Όρους. Ά ς 
είδομεν λοιπόν λεπτομερέστερα τήν 
διένεξι αυτή.

• ·
ΤΟ ΕΤΟΣ 1754 στό Άγιο Όρος άποφα- 
σίζεται νά κτισθή ένας καινούργιος 
Ναός, ήτοι τό καθολικό τής Τέρας 
Σκήτης τής Άγιας Άννης. Τό μεγαλύτερο 
μέρος τών χρημάτων, μέ τά όποια θά 
έπραγματοποιεΐτο ή άνέγερσις τοΰ Ναού, 
προήρχετο άπό εισφοράς ’Ορθοδόξων 
Χριστιανών, πού είχαν συναχθή άπό 
μοναχούς περιελθόντας τόν κόσμον καί 
πού είχον προσφερθή πρός τέλεσιν 
μνημοσύνων ύπέρ άναπαύσεως τών κε- 
κοιμημένων συγγενών τών προσενεγκόν- 
των. Τούτο είναι σύνηθες γιά τό Άγιώ- 
νυμο Όρος, όπου έφ’ όρου ύπάρξεως τών 
μοναστήρίων τελούνται ειδικές πανυχί- 
δες μετά μνημοσύνων, οί λεγάμενες «πλη
ρωμένες». Τά μνημόσυνα στό Άγιο Όρος 
έτελοΰντο τό πρωί τοΰ Σαββάτου, διότι 
ή ήμέρα αυτή θεωρείται ύπό τής Εκκλη
σίας ώς ήμέρα τών νεκρών. Μοναχοί 
όμως τής προαναφερθείσης Σκήτης, οί 
όποιοι άπησχολοΰντο εις τήν άνοικο- 
δόμησιν τοΰ Ναού, δέν μπορούσαν νά 
παρευρίσκωνται στήν πρωινή ακολουθία 
τοϋ Σαββάτου, όπου έτελοΰντο τά μνημό
συνα. Έσκέφθησαν λοιπόν νά μεταθέσουν 
τήν τέλεσιν τών μνημοσύνων εις τήν 
Κυριακήν, γιά νά μπορούν νά παρακο
λουθούν όλοι μαζί. Τί άπλσύστερο καί τί 
λογικώτερο άπό μιά τέτοια λύσι!

Καί όμως οί όρθόδοξοι άμύντορες 
μοναχοί τής Σκήτης τής έποχής έκείνης 
κατετρόμαξαν στό άκουσμα αυτής τής 
προτάσεως. Ένόμισαν ότι κλονίζεται ή 
’Ορθοδοξία μέ μιά τέτοια πρακτική λύσι ! 
Καί άντέδρασαν μέ τόν πιό έντονο τρό
πο. Άπεχώρουν άπό τόν Ναόν, τήν ώρα

πού άρχιζαν τά μνημόσυνα! Σκανδαλι- 
ζόμενοι διετείνοντο, «ότι παράνομόν 
έστι τό έν Κυριακή έπιτελεΐν τά μνημό
συνα». Καί βεβαίως ή ένστασίς των είχε 
κάποια βάσι, διότι πράγματι ή παράδοσις 
τής Εκκλησίας έχει καθιερώσει τό Σάβ
βατο σάν ήμέρα τών κεκοιμημένων. Αλλά 
ή παραβίασις τής παραδόσεως στό σημείο 
αύτό ήταν τόσο άσήμαντη, ένώ άντιθέτως 
ή διατάραξις τής γαλήνης τής Εκκλη
σίας, τήν όποιαν οί ζηλωταί έπετέλουν 
ήταν πελωρίων διαστάσεων ζημία, πρα
γματικό έγκλημα κατά τής ένότητος τοΰ 
Σώματος τής Εκκλησίας.

Άπό τήν άφορμήν λοιπόν αύτήν άρχισε 
μιά διαφωνία μεταξύ τών Αγιορειτών 
καί μιά διαμάχη, πού έμεινε σταθμός 
στήν ιστορία τοΰ Αγίου Όρους, Οί 
πρώτοι έπέμενον νά γίνωνται τά μνημό
συνα τήν Κυριακή, άφοΰ καθόλου δέν 
έβλάπτετο ή ουσία τής πίστεως καί ή 
άγιότης τής ήμέρας. Οί άλλοι άντέτασσον 
πείσμονα άρνησιν στήν άλλαγή αύτή. 
Αύτοί οί τελευταίοι, πού ήθελαν τά μνη
μόσυνα τό Σάββατο, ώνόμασαν τούς 
πρώτους περιφρονητικώς Κολλυβάδες καί 
Κολλυβιστάς ή Σαββατιανούς..
Ή ύπόθεσις τής ’Ορθοδοξίας παρεβλά- 
πτετο κατά τήν κρίσιν τών όρθοδοξού- 
περμάχων καί στενοκεφάλων έκείνων 
μοναχών, έάν έτελεΐτο μνημόσυνον κατά 
τήν Κυριακήν. Ά λλ’ όμως τό ’Ορθόδο
ξον φρόνημά των ούδόλως διεταράσσε- 
το διά τά βάραθρα τών παραλογισμών 
καί τά αγκάθια τών διαβολών καί τόν 
έσμόν τών πολλαπλών κακών,

Γιά τήν ιστορία σημειώνομε έπί πλέον 
έδώ, ότι αύτή ή διαμάχη, πού ένεφανίσθη 
στό Άγιώνυμο Όρος, μέ τήν πάροδο τοϋ 
χρόνου έξήλθεν άπό τά όρια τής μονα
στικής αύτής Πολιτείας καί έφθασε μέχρι 
καί τήν Βασιλεύουσα. ’Εκεί κατώρθωσε 
νά διχάση καί αύτή τήν Φαναριώτικη 
άριστοκρατία, ή όποια καί έδιχάσθη 
σέ δυό άντιμαχόμενα στρατόπεδα. Τελι- 
κώς όλη αύτή ή ύπόθεσις έληξε.ν, όταν 
ό Πατριάρχης Γρηγόριος Ε", ό καί 
Έθνομάρτυς, έξέδωκε έγκύκλιον τό έτος 
1819 καί έλυσεν όριστικώς τό ζήτημα, 
όρίσας «Τνα τά συμβαίνοντα μνημόσυνα 
τών εύσεβώς κοιμηθέντων έπιτελώνται 
άπαραιτήτως καί έν Κυριακή καί έν 
Σάββασιν, ώς καί ταΐς λοιπαϊς ήμέραις 
τής έβδομάδος πρός τελείαν έξάλειψιν 
τής πάλαι ποτέ άναφυείσης έκείνης διενέ- 
ξεως».

Φ ί λ ε  ά ν α γ ν ώ σ τ α ,

Στήν περίπτωσι τών μνημοσύνων φαί
νεται καθαρά ό κίνδυνος, πού διατρέχει 
ή ’Ορθόδοξος πίστις μας άπό στενόκαρ
δους καί στενοκεφάλους ανθρώπους, 
φαινομενικά μέν πιστούς καί μάλιστα 
αύτόκλητους ύπερασπιστάς τής ’Ορθο
δοξίας. Οί άνθρωποι αύτοί στήν ούσία 
δέν είναι φύλακες τής Πίστεως, αλλά 
παραχαράκται τής Χριστιανικής άληθείας 
παραχαράκται πού καταντούν πραγματική 
πληγή τής ’Ορθοδοξίας.
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I ΚΩΛΙΚΟΣ ΤΟΥ Η ΠΑΤΟΣ i

ΗΠΑΡ ΚΑΙ ΧΟΛΗΦΟ- 
ΡΑ ΑΓΓΕΙΑ

1 . τΗπαρ
2 . Χοληδόχος κύστις
3. Κυστικός πόρος
4. ‘Ηπατικός πόρος
5. Χοληδόχος πόρος
6. Παγκρεατικός πόρος
7. Στόμαχος
8 . Δωδεκαδάκτυλος

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ τοϋ ήπατος είναι Ισχυ
ρόν άλγος τό όποιον έμφανίζεται κα
τά τό δεξιόν ύποχόνδριον, δηλαδή 
κάτωθεν τών κατωτέρων πλευρών 
τού δεξιού ήμιθωρακίου καί συνο
δεύεται ύπό έμέτων. ’Οφείλεται εις 
την μετακίνησιν χολολίθων, οί ό
ποιοι εύρίσκονται έντός τής χολη
δόχου κύστεως καί οί όποιοι μετα
κινούνται προς τόν χοληδόχον πό
ρον, τά τοιχώματα τοϋ όποιου ύφί- 
στανται σπασμόν μέ άποτέλεσμα τήν 
έμφάνισιν Ισχυρού άλγους. Έάν οί 
λίθοι είναι μικροί, είναι δυνατόν νά 
άποβληθοΰν διά τού χοληδόχου πό
ρου είς τό έντερον καί έκεΐθεν διά 
τών κοπράνων, είδ’ άλλως παραμέ
νουν είς τήν χοληδόχον κύστιν ή 
τόν χοληδόχον πόρον καί μόνον 
χειρουργικώς δύνανται νά άφαιρε- 
θοΰν.

Αίτια ευνοούντο τόν σχηματισμόν 
χολολίθων είναι ή παχυσαρκία, ή 
καθεστηκυία ζωή, ή Ιδιοσυστασία 
τού άτόμου καί ή σύστασις τής 
χολής σέ άλατα. ’Από άπόψεως 
φύλλου είναι συχνοτέρα στις γυναί
κες.

Οί λίθοι είναι δυνατόν νά είναι 
πολυάριθμοι (πολλαπλή χολολι- 
θίασις) είναι όμως δυνατόν νά 
ύπάρχη είς μόνον λίθος.

Τά συμπτώματα τής χολολιθιά- 
σεως είναι άλλοτε ήπια καί άτυπα, 
έλαφρός κοιλιακός πόνος, μετεωρι
σμός τής κοιλίας (φουσκώματα) καί 
ποικίλα δυσπεπτικά ένοχλήματα, 
καί άλλοτε έντονα έκδηλούμενα ώς 
κωλικός τού ήπατος, ήτοι έντονον 
άλγος κατά τό δεξιόν υποχόνδριον, 
τό όποιον δύναται νά άντανακλή 
καί πρός τήν δεξιάν ώμοπλάτην καί 
έμετοι χολώδους συστάσεως. Ό 
άσθενής έμφανίζει συχνοσφυγμίαν, 
Ιδρώτες καί λαμβάνει ώρισμένας 
καταναγκαστικάς θέσεις πρός άνα- 
κούφισιν έκ τού άλγους. ’Εάν ό 
λίθος προκαλέση άπόφραξιν τού 
χοληδόχου πόρου, τότε έμφανίζεται 
καί ίκτερος (κίτρινη χροιά τού 
δέρματος), έπειδή ή χολή δέν άπο- 
βάλλεται διά τού έντέρου, άλλά κα
τακρατείται είς τόν όργανισμόν. 
Αόγω τού ότι έχομεν άνάσχεσιν τής 
ροής τής χολής πρός τό έντερον,

είναι συχνή καί ή φλεγμονή τής 
χοληδόχου κύστεως (χολοκυστίτις) 
μέ έμφάνισιν πυρετού μετά ρίγους. 
Ό κωλικός έπέρχεται συνήθως 
μετά τήν λήψιν λιπαρών τροφών. 
Ή  διάγνωσις τής χολολιθιάσεως 
έπισφραγίζεται διά τής άκτινογρα- 
φίας τής χοληδόχου κύστεως (χο
λοκυστογραφίας) κατόπιν λήψεως 
άπό τού στόματος σκιεράς ούσίας, 
ή όποια συμπυκνοΰται έντός τής 
χοληδόχου κύστεως.

’Από άπόψεως θεραπευτικής κατά 
τήν έκδήλωσιν τού κωλικοΰ δίδον
ται είς τόν άσθενή φάρμακα πρός 
άνακούφισίν του έκ τού άλγους 
(BUSCOPAN BARALGIN κ.λ.π.), 
κατά προτίμησιν ένδοφλεβίως πρός 
ταχυτέραν δρασιν. ’Εάν έχωμεν, 
χολοκυστίτιδα, χορηγοΰμεν είς τόν 
άσθενή άντιβιοτικά πρός καταπολέ- 
μησιν τής φλεγμονής καί άναβάλ- 
λομεν τήν έγχείρησιν διά τό μέλλον. 
Έάν όμως, παρά τήν έντατικήν θε
ραπείαν δι’ άντιβιοτικών, δέν έχομε 
ύποχώρησιν τών συμπτωμάτων τής 
φλεγμονής, είναι δυνατόν νά προ- 
βώμεν άμέσως είς τήν έγχείρησιν. 
’Απώτερος στόχος πρός ριζικήν 
θεραπείαν τής παθήσεως, ώς καί έκ 
τών άνωτέρω διαφαίνεται, είναι ή

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Τ Α Σ Ι Ο Υ
Μοιράρχου -  Ίατροϋ 
Είδικοΰ Παθολόγου

χειρουργική άφαίρεσις τής χολη
δόχου κύστεως (χολοκυστεκτομή). 
Μόνον όταν ό χολόλιθος είναι 
μονήρης, είναι δυνατόν ό άσθενής 
νά άποφύγη τήν χειρουργικήν θε
ραπείαν. Είς τάς άλλας περιπτώ
σεις έπιβάλλεται ή χειρουργική 
θεραπεία πρός άποφυγήν έπιπλο- 
κών είς τό μέλλον, ώς βλάβη τού 
ήπατος, όξεϊα παγκρεατίτις κ.λ.π.

Άπό άπόψεως όγιεινοδιαιτητι- 
κής άγωγής στήν περίπτωσι τής 
χολολιθιάσεως καί τών συναφών 
παθήσεων, πρέπει τό άτομον νά 
άποφεύγη τάς λιπαράς καί δυσπέ- 
πτους τροφάς, ώς είναι ό κρόκος 
ώοΰ, τό χοίρειον κρέας, έντόσθια 
ζώων, σάλτσαι, τηγανιτά, καρυκεύ
ματα καί συντετηρημέναι τροφαί.

Επίσης συνιστάται είς τά παχύ
σαρκα άτομα νά καταβάλουν προσ
πάθειαν άδυνατίσματος διά περιο
ρισμού τών προσλαμβανομένων σι- 
τίων καί αϋξησιν τής φυσικής δρα- 
στηριότητος, χωρίς όμως νά δη- 
μιουργήται τό αίσθημα τής κοπώ- 
σεως.
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ΕΙΣ ΤΗΝ ίεραρχικήν πυραμ ίδα  των Δ ιοικητών τών 
Ύ πηρεσ ιιϋ ν  τοϋ Σώ ματος τής Χ ωροφυλακής, θεμε
λιώ δη κα ι βασ ικήν θέσιν κατέχε ι ο Δ ιοικ7^τής τοϋ  
’Α στυνομικού Τ μήματος ή, άλλως, ο ’Α στυνόμος, ώς 
έπεκράτησε νά λέγετα ι εν τή  εύρεία έννοια. Φέρει τον 
βαθμόν τοϋ  Υ π ομ ο ιρ ά ρ χ ο υ  ή Μ οιράρχου, εις μερ ικά  
δέ ’Α στυνομικά Τ μήματα, μείζονος υπηρεσ ιακού  
ενδιαφέροντος, φέρει τον βαθμόν τοϋ Ταγματάρχου. 
Εις έκάστην πάλιν, άναλόγως τοϋ άρ ιθμοϋ τών κα 
τοίκω ν κα ί άλλων υπηρεσ ιακώ ν κρ ιτηρ ίω ν ( έγκλ^η- 
μα τ ικ ότη ς , εμπόρων, β ιομηχαν ία  κ .λ .π .)  λειτουργούν  
h a  ή π ερ ισσότερα  Α στυνομ ικά  Τ μήματα.

Ε ίναι αυτονόητον πο ιας αξιώ σεις κα ί προσδοκ ίας  
έχει ή ' Υ πηρεσ ία , άλλα κα ί ή κοινωνία γενικώς, άπό 
τον Δ ιοικητήν τοϋ ’Α στυνομικού Τμήματος, ό όποιος  
πρέπει νά κ ο σμή τα ι άπό πλήθος άρετών κα ί ικανοτή 
των διά νά δυνηθή νά π α ίξη  άποτελεσματ ικώ ς τον 
ρόλον του ώς εκπροσώπου τής πλέον βασ ικής κα ί 
άντ ιπροσω πευτικής ’Α στυνομικής ' Υπηρεσ ίας, δπως 
κατά  κοινή ομολογίαν, ε ίνα ι τό ’Α στυνομικόν Τμήμα.

Δ ιότι, πρέπει νά λεχθή ευθύς έξ άρχής, ή ’Α στυνο
μ ία  δεν - θά επ ιτυχή  εις τον υψηλών προορ ισμόν της, 
τής προστασ ία ς  δηλιαδή τών ύπερτάτων άνθρωπίνων 
αγαθών, εάν δεν λε ιτουργήση , έξόχως άποτελεσματ ι- 
κώς τό ’Α στυνομικόν Τ μήμα, τοϋ όποιον οι άνδρες 
άπό τοϋ Δ ιο ικητοϋ  μέχρ ι τοϋ τελευταίου σκοπού, 
μέ αυταπάρνηση' κα ί ιδ ια ίτερον παλμόν, δίδουν κ α 
θημερινώς τήν μάχην διά νά εξασφαλίσουν εντός τής 
εδαφ ικής των περιφέρειας συνθήκες ειρηνικής καί 
ομαλής σνμβ ιώ σεω ς τών άνθρώπων.

’Em' λοιπόν τόσον εξόφθαλμος ε ίνα ι ή συμβολή τοϋ  
’Α στυνομικού Τ μήματος δι ένα άδ ιατάρακτον ρυθμόν 
ζωής εις όλο τό φάσμα  τοϋ κοινω νικού βίου, εύχερώ : 
γ ίνετα ι αντ ιληπτόν μέ π ο ια  προσόντα  πρέπει νά ε ίνα ι 
προ ικ ισμένος κα ί π ο ιος  ό υψηλός προορ ισμός κα ί τά  
καθήκοντα τοϋ επ ικεφαλής αυτού Δ ιο ικητοϋ , ό όποιος  
θά άποτελ.ή συνεχιος τήν π υξίδα  είς τήν γραμμήν  
πλεύσεως τοϋ υπηρεσ ιακού  σκάφους.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΙΟ Υ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Φ Ο Ρ Λ Ι Γ Κ Α
Ταγματάρχου Χωρ)κής



Π οικίλα είναι τα προσόντα και τα καθήκοντα τα  
όποια  πρέπει να ένστερνιαθή ό ’Α στυνόμος. Διά την 
πλέον μεθοδικήν άνάλυσιν κα ί κατανόησιν τούτων 
άκολουθήσαμεν την κατωτέρω  κατάταξιν  μέ κριτήρια  
τάς διαφόρους τούτου ιδ ιότητας.

'Ο Διοικητής τού ’Αστυνομικού Τμήματος ώς 

οργανον τής Δ ιοικήσεως.

Κατ' αρχήν πρέπει νά γνωρίζη πώς νά χειρ ίζεται 
τον άνθρώπινον παράγοντα. Εις οίανδήποτε δημοσίαν 
Υ π ηρεσ ία ν , είνα ι απαρα ίτητον νά ύπάρχη ένας ηγέτης, 
όος άπαρα ίτητος ε ίνα ι ή κεφαλή διά το σώμα τον 
άνθρωπον, δ ιά νά συντονίζη τάς κ ινήσεις της.

Διά νά επ ιτυχή την πρέπουσαν συμπεριφοράν το>ν 
υφισταμένων του, πρέπει νά έχουν αποκτήσει εμπ ι
στοσύνην προς αυτόν, ότε καί θά ενεργούν σνμφώνως 
προς τάς δ ιαταγάς τον. ’Επίσης θά πρέπει νά δίδη 
ευκαιρίας εις τούς άνδρας τού Τμήματος, ώστε νά 
φανερώνουν τήν πρωτοβουλίαν, τήν Ικανότητα καί τήν 
ευφυΐαν των, νά είνα ι ικανός νά έξομαλύνη προστριβάς 
προσω πικής υφής καί νά έξασφαλίζη τήν συνεργα
σίαν των.

'Οφείλει νά γνωρίζη νά διο ική. 'Η άσκησις τής 
διοικήσεως είνα ι μεγάλη τέχνη ή συνδυασμός τέχνης 
καί επ ιστήμης.

’Οφείλει νά προβλέπη κα ί νά προγραμματίζη  δ ιότι 
είνα ι γνωστόν τό αξίω μα «διοικεϊν έστί προβλέπειν». 
Τό κυριώτερον καθήκον τού ’Αστυνόμου είνα ι νά 
καθορίση τά μέσα κα ί τάς μεθόδους με τάς οποίας 
θά πραγματοπο ιηθή  ό έπιδιωκόμενος σκοπός. Είναι 
δε αυτά, ό προγραμματισμός, δηλαδή ή κατάρτισ ις  
ενός π ίνακος μελλ.οντικάον ενεργειών.

'Οφείλει νά γνωρίζη νά δ ιατάσση . Ο ασκών τήν 
δ ιο ίκησ ιν δεν άσχολχϊτα ι νά έκδίδη δ ιαταγάς απλώς 
κα ί μόνον διά νά έχη τήν εύχαρίστησιν νά δ ιατάσση , 
αλλά διά νά κατευθύνη τούς υφ ισταμένους του εις τήν 
πραγματοπο ίηση ’ τής άποστολής των.

'Η δ ιαταγή , ε'ίτε γραπτή , είτε προφορική, θά πρέπει 
νά είνα ι σαφής, άκριβής κα ί συγκεκριμένη. ” Αν είνα ι 
«δίφορουμένη» θά παρερμηνευθή υπό των υφ ισταμέ
νων.

Πρέπει νά λεχθή δτι βλάπτουν τόσον ή πολλή  
φλυαρία τής διαταγής, όσον καί ή μεγάλη λακωνικότης 
αυτής, ή οποία  κάποτε προδίδει άγνοιαν επί τού 
πρακτέου, ή φόβον άναλ.ήψεώς ευθυνών, εκφράζεται 
δε πολλάκις διά τής γνωστής φράσεως «Νά έφαρμό- 
σητε τά νόμ ιμα».

Διά τής δ ιαταγής πρέπει νά προσδ ιορ ίζετα ι διά 
τήν κάθε εργασίαν κα ί τό κατάλληλον οργανον, καί 
διά κάθε οργανον ή κατάλληλος εργασία , άναλόγως των 
ικανοτήτων, τών ιδ ια ιτέρων κλίσεων κα ί τής προ 
σω π ικότητας έκάστου «ό κατάλληλος άνθρωπος εις 
τήν κατάλληλον θέσιν». ’Επίσης ο Δ ιοικητής θά πρέπει 
νά σέβεται τάς βαθμίδας τής ’ Υπηρεσίας του, νά 
άποφεύγη κατά  κανόνα νά δίδη δ ιαταγάς εις τά όργανα 
τού Τμήματος, όταν πρέπει νά δοθούν υπό τών συνερ-- 
γατών βαθμοφόρων του.

'Ο Διοικητής του ’Αστυνομικού Τμήματος ώς 

εκπαιδευτής.

Ό  αληθινός ’Αστυνόμος πρέπει νά ε ίνα ι συνάμα καί 
ό εκπαιδευτής τού προσω π ικού  του. ’Οφείλει νά 
άναπτύσση εις τούς άνθρώπους πού ε ίνα ι συνόεδεμένοι 
μ α ζ ί του με τούς δεσμούς τής κοινής υπηρεσίας, άλας 
τάς κρυμμένας εις τό υποσυνείδητόν τους ικανότητας, 
τάς όποιας ίσως κα ί οι Ιδιοι νά μή  γνωρίζουν. 'Ο 
’Αστυνόμος, ε ίτε έφαρμόζων τό καταρτιζόμενον 
πρόγραμμα έκπαιδεύσεως, ε ’ίτε εις τήν καθημερινήν 
πράξιν, ή οποία εμφανίζει ποικιλάαν ύπηρεσιακιόν 
θεμάτων, θά δυνηθή νά εμπνεύση εις τό προσωπικόν  
του τήν δρεξιν τής προσπάθειας, πού θά συντελέση  
ώστε νά άναπτυχθή εις αυτό ή αγάπη τής εργασίας  
καί νά τό καταστήση  πλέον εγκρατές εις τά καθήκοντα  
του, δ ιά νά ά ντ ικατοπτρ ίζη  τήν προσω π ικότητα  
τού Δ ιο ικητοϋ του.

Πολλοί άνθρωποι θά είχαν μεγαλύτερον ενδιαφέρον 
διά τό καθήκον των, κα ί μεγαλωτέραν πρόοδον εις 
τήν ζωήν των, εάν τούς ένεφάνιζαν τό καθήκον των 
ώς υπηρεσία , ή μάλλων ώς προσφοράν εις τήν κοινω 
νίαν, διά τήν οποίαν υπηρεσίαν ε ίνα ι υπεύθυνοι.

'Η  βελτίω σις τής εργασίας θά πρέπει νά ε ίνα ι ένας 
εκ τών αντικειμενικών σκοπιών τού Δ ιό ικητού  ιός 
έκπαιδεντού. Διά τούτο οφείλει νά άναπτύσση τό 
ερευνητικόν πνεύμα τών άνδρών του. Νά τούς διδάσκη  
πώς νά αποφεύγουν τό στειρον κα ί γραφειοκρατικόν  
πνεύμα, τό οποίον, καί δικαίως, τόσον άπεχθάνεται 
σήμερον ό πολίτης αφού είνα ι α ιτ ία  καταδυναστεν- 
σεώς του.

Ό  Διοικητής τοΰ ’Αστυνομικού Τμήματος ώς 

κρ ιτή ς.

Μεταξύ τών καθηκόντων τού ’Α στυνόμον είναι 
κα ί τό τού κριτοϋ. Θά εύρεθή πολλάκις εις τήν ανάγκην 
ό ’Αστυνόμος νά άσκήση πειθαρχικόν έλεγχον διά 
νά εξασφάλιση τήν εύρυθμον λειτουργίαν τής Υ π η ρ ε 
σίας τήν όποιαν δ ιο ικεί, ή διά νά προλώβη καί διορ- 
θώση λάθη πού ανάγονται εις τήν άτέλειαν τής ανθρώ
π ινης φύσεως.

Τρία ε ίνα ι τά δπλα τού ’Αστυνόμου ώς κρ ιτού :
1) ’Έπαινος : Πρέπει νά άπονέμεται εις τάς περ ι

π τώ σεις πού επ ιβάλλετα ι ή απονομή του.
2) Έ π ίπληξ ις : Πρέπει νά γ ίνετα ι μέ προσοχήν 

καί μέ δ ιάκρισ ιν, μέ ηρεμίαν, χωρίς ειρωνείαν, ποτέ δέ 
νά μήν απευθύνεται προς άνώτερον ενώπιον κατω 
τέρων του.

3) Τ ιμωρία : Ή  τιμω ρία  δέν είνα ι συμψηφ ισμός
τού σφάλματος τό οποίον έγινεν, αλλά ή άπόδοσις 
δικαιοσύνης. Τότε μόνον ό άνθρωπος άντιλαμβάνεται 
τήν πραγματ ικήν σημασ ίαν τών πράξεών του όταν 
ίδή τάς συνέπειας της. Διά νά ε ίνα ι όμως άποτελε- 
σματική  ή τ ιμω ρία , πρέπει νά είνα ι ανάλογος προς 
κάθε ειδικήν περίπτιοσιν. ΈΙ τ ιμω ρ ία  δέν είνα ι μόνοι·
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δ ικα ίω μα, άλλα προ παντός ένα καθήκον και μ άλ ισ τα  
δνσύρεστον, τό όποιον όμως δεν πρέπει νά άποφεύγη ό 
’Α στυνόμος. 'Ο τιμοορούμενος οφείλει νά γνω ρίζη  
δτι δεν τον τ ιμ ω ρ ε ί ό Δ ιοικητής τον, άλλα δ Κ ανονισμός 
Π ειθαρχίας.

Ο Δ ιοικητής τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος ώς 

οργανω τής.

Δ ιο ίκησ ις  σημα ίνε ι προ παντός όργάνιοσις. ’Εάν ό 
’Α στυνόμος επ ιθυμ ε ί νά ε ίνα ι εις τό ύψος τής άποστο - 
λής τον, οφείλει προ παντός νά ε ίνα ι εις θέσιν νά οργά 
νωση την Ιδίαν του ' Υπηρεσίαν, ώστε νά εύρίσκη τον 
καιρόν δ ιά  νά άσχολήτα ι με  τά  γεν ικώ τερα προβλή
μ α τα  πού οφείλει νά γνω ρίζη , ή το ι: με  την δια ίρεσ ιν  
τής εργασ ίας τον, μέ  τι)ν κατανομήν των καθηκόντοον 
άναλόγως προς τά προσόντα κα ι τάς ικανότητας των 
υφ ισταμένω ν του, μέ τον συντονισμόν των ενεργειών 
που γ ίνοντα ι διά την έκτέλεσιν τής υπηρεσ ίας πού 
έχει προγραμματισθή  κα ί τεθή εις εφαρμογήν.

'Η  ανάγκη τής όργανώσεως τοϋ ’ Αστυν. Τμήματος 
καθ ίσ τα τα ι πλέον επ ιτακ τ ικ ή  κατά  τήν σημερινήν 
περίοδον, κατά  τήν όποιαν ή Χωροφυλακή κορνφώνει 
τήν οργανω τικήν ανάπτυξη ’ της και τον ταχύρρυθμον 
έκσυχρονισμόν της.

Εις τήν εποχήν μας, μ ετα ξύ  των διαφόρων κα ταπ λη 
κτικώ ν προόδων α ί όπ ο ία ι έγιναν, ε ίνα ι κα ί ή οργανω 
τ ική  πρόοδος. Εχει άποδειχθή δ τ ι ή ορθολογική  
όργάνω σις κα ί δ ιο ίκησ ις  π ολλαπλασ ιάζε ι τήν άπό- 
δοσιν, ενώ συγχρόνως συντελε ί εις τό νά ελαττώ νετα ι 
ή κόπω σις τιον εργαζομένων καί νά αυξάνετα ι ή α μ ο ι
βή των. Δ ημ ιουργεϊτα ι δε συγχρόνως καλυτέρα α τμ ό 
σφαιρα συνεννοήσεως κα ί άνυψώνεται τό δ ιανοητικόν  
επ ίπεδον τών εργαζομένων.

'Ο Διοικητής τού ’Αστυνομικού Τμήματος ώς 

άνακριτικός υπάλληλος.

Κ ατά  τάς δ ιατάξε ις  τοϋ Κ ω δικός Π οινικής Δ ικονο
μ ίας, ο ί ’Α ξιω ματικο ί κα ί 'Υ π α ξ ιω μ α τ ικ ο ί τής Χωρο
φυλακής, ε ίνα ι Γενικοί ’Α νακριτικοί Υ π ά λ λ η λ ο ι. Ά πο -  
στολή κα ί άρμοδ ιότης τούτων ε ίνα ι ή άνίχνευσις κα ί 
ή βεβα ίω σ ις τών εις τήν περιφέρειά των τελουμένων 
άδικημάτων, ή άνακάλνψ ις κα ί ή σύλληψ ις τών δρα
στών κα ί ή συλλογή τών άποδείξεων προς τεκμηρ ίω σ ιν  
τής ένοχης ή τής άθωότητος τοϋ κατηγορουμένου.

Ό  ’Α στυνόμος, ώς δργανον τής Δ ικαστικής ’Α στυ
νομ ίας, κατά  τήν άνακρ ιτικήν έρευναν, πρέπει νά κυρ ι- 
αρχήτα ι άπό μ ία ν  προσπάθε ιαν : Τήν άνεύρεσιν τής 
άληθείας. ’Οφείλει νά έφαρμόζη μεθόδους έξετάσεως 
προσώ πω ν συμφώνοος προς τάς υποχρεώσεις τής 
’Α στυνομίας κα ί τάς σημερινάς άπα ιτήσε ις  τοϋ κο ι
νού, ώς τάς έδίδαξεν ή επ ιστημον ική  ’Α στυνομία κα ί 
ή μακρά  π ε ίρα  τών έγκλ,ηματολ,όγων κα ί τών ά στυ - 
νομικοον.

Τό έργον τοϋ  ’Α στυνόμου—Ά νακρ ιτοϋ  εις τήν 
έρευναν τής άλ,ηθείας κα ί εντεύθεν τήν άπονομήν τής 
δ ικα ιοσύνης ε ίνα ι λ ίαν σημαντικόν δ ιότ ι ε ίνα ι συνήθως 
ο πριϋτος αρμόδιος ο όποιος θά κλ.ηθή κα ί θά φθάση 
εις τον τόπον τοϋ εγκλήματος, δτε τά ίχνη θά δ ια τη 
ρούνται ανέπαφα κα ί α ί έντυπώσεις τα>ν μαρτύρων θά 
ε ίνα ι ζωνταναί, αυθεντικο ί κα ί γνήσ ια ι. ’Ανώτατος 
δ ικαστικός κατά  τήν δ ιδασκαλίαν τοϋ μαθήματος  
τής Π οινικής Δ ικονομίας εις τήν Σχολήν ’Α ξιωματικών 
Χωροφυλ.ακής άπεκάλυφεν δ τ ι ή άστυνομ ική  προα- 
νάκρ ισ ις εις τήν συμβολήν τής έξιχνιάσεω ς τών άδ ι
κημάτω ν κα ί τής άπονομής τής δικα ιοσύνης ε ίνα ι 
πρω ταρχ ική  κα ί άναντικατάστατος.

'Η μεθοδική κα ί συστηματ ική , στηρ ιζομένη δε 
επ ί τιον δ ιδαγμάτω ν κα ί π ορ ισμάτω ν τής επ ισ τημ ο 
νικής άστυνομ ίας έρευνα, θά συμβάλ,η εις τήν αποφα
σ ισ τ ικ ή ν  δ ιαλεύκανσιν τών σκοτεινϋον έγκλ,ημάτοον.

Ό  Δ ιοικητής τού ’Αστυνομικού Τμήματος καί 

ή ε’ιρηνοποιός αποστολή του.

Ή  ’Α στυνομία, κ α τ ’ αρχήν, δεν έχει αρμοδ ιότητα  
έπιλ,ύσεως άστικώ ν διαφορών κα ί δεν ε ίνα ι ορθόν νά 
άναλαμβάνη τήν έπ ίλνσ ιν  αυτών έστω  κα ί τή  α ιτήσε ι 
τιον άντιμαχομένων μερών (δ ια ιτη τ ικώ ς ). ’Αλλά α ί 
μεταξύ  τών ίδ ιω τίόν διαφοραί, προστρ ιβα ί κα ί διενέξεις 
δημ ιουργοϋντα ι τακ τ ικ ά  κα ί ο ί άντιτιθέμενοι κ α τα 
φεύγουν εις τον ’Α στυνόμον τής περιφέρειας προκει- 
μένου νά άπευθύνη τά  δέουσας συστάσε ις διά νά προ- 
λ,άβη τήν έπ ιδείνωσιν τής διαφοράς κα ί νά προβή εις 
οίανδήποτε έτέραν ενέργειαν διά τον αυτόν σκοπόν.

Κ α ί ε ίνα ι σύμφωνος μέ τάς δ ιατάξε ις  τοϋ Κανο
νισμού  °Υπηρεσ ίας Χωροφυλακής ή είρηνοποιός αυτή  
άποστολή τής Ά στυνομ ίας, συνεπώς ούδεμία άμφ ιβο- 
λ.ία δημ ιουργε ϊτα ι περί τής νομ ιμότητος τών σ υσ τά 
σεων.

Ε ίναι γνωστόν ποϋ  μπ ο ρ ε ί νά φθάση μ ία  ασήμαντος  
άστ ικής φύσεως διαφορά κα ί πο ιας τρομακτικός συνέ
πειας δύναται νά έχη εάν, εν τή  γενέσει της, δέν έπ ι- 
λυθή. Έ κ τής εμπειρ ίας γνωρίζομεν, άλλά κα ί εκ 
τής σ τα τ ισ τ ικ ή ς  δύναται νά άποδειχθή, δ τ ι ικανόν 
ποσοστόν τών εγκλημάτω ν β ίας ( άνθρωποκτονίαι, 
βαρε ία ι σ ιομα τ ικ α ί βλάβαι κ .λ .π .)  οφείλονται εις 
άσήμαντα  α ίτ ια .

Ό  ’Α στυνόμος, διά τής ε ίρηνοποιοϋ άποστολής  
του, διά τής δ ια ιτη τ ικ ή ς  μεσολαβήσεώ ς του, δ ιά τής 
άσκήσεως τοϋ, λόγιο θέσεως κα ί ακτινοβολίας, κύρους 
του, φ ιλοδοξε ί κα ί εν πολλο ϊς τό επ ιτυγχάνε ι, ώστε 
άνθρωποι ο ί οπο ίο ι έφθασαν εις τό Γραφεϊον του εν 
έξάλλ,ω κα ταστάσε ι, κυριευμένοι άπό άβυσσαλέον 
μ ίσ ο ς  κα ί πάθος κατά  τών άντιδίκων των, ικανοί 
«γ ι ά δ λ α» , νά άποχωροϋν μέ πλήρη άλλαγήν τών 
α ισθημάτω ν τοον μ ετά  τήν μεσολάβησ ιν  τοϋ εκπρο
σώπου τοϋ Κράτους.

Ε ίναι ή μ εγ ίσ τη  ηθ ική ίκανοπο ίησ ις δ ιά τον ’Α στυ
νόμον δ ιότ ι ίσως έπρόλ,αβεν ένα έγκλημα. . .
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ΑΦΟΥ άπό θεωρητικής πλευράς έξην- 
τλήσαμεν σχεδόν τό άφορών τήν τηλε- 
όρασιν θέμα, νομίζομεν ότι μία έπίσκεψις 
των αναγνωστών είς τόν Σταθμόν Τηλεο- 
ράσεως, θά ήτο δυνατόν νά προσφέρη 
μίαν πραγματικήν προσγείωσιν τής φαν
τασίας ή όποια τόσον έταλαιπωρήθη άπό 
τήν παρούσα στήλην.

’Επειδή όμως τούτο δέν είναι καί τόσον 
εϋκολον, άπεφασίσαμεν νά διευκολύνωμεν 
τήν έπίσκεψιν του Στάθμου είς τούς άνα- 
γνώστας.

Τήν δυνατότητα αύτήν, εύγενώς προ- 
σέφερον οί άρμόδιοι παράγοντες τής 
'Υπηρεσίας Ένημερώσεως ’Ενόπλων Δυ
νάμεων καί ίδίςι ή Διεύθυνσις Τηλεορά- 
σεως αύτής, οί όποιοι έκτιμήσαντες τήν 
προσπάθειαν αύτήν, μας παρέσχον κάθε 
διευκόλυνσιν πρός τούτο. Διά τήν τόσον 
θερμήν συμπαράστασίν των, αίσθανόμεθα 
τήν ύποχρέωσιν νά τούς εύχαριστήσωμεν 
καί άπό τής παρούσης στήλης.

Ώς γνωστόν, είς τήν Χώραν μας, λει
τουργούν δύο Τηλεοπτικά Δίκτυα τά 
όποια είναι τόσον συμπαθή είς τό κοινόν, 
χάριν τής ώραίας ψυχαγωγίας καί τής 
πλήρους ένημερώσεως τήν όποιαν προσ
φέρουν είς αύτό. Αί Τηλεοπτικοί αύταί 
Μονάδες αί όποϊαι μάς έπιτρέπουν νά έχω 
μεν μεγάλας προοπτικάς διά τό μέλλον, 
είναι τού Εθνικού 'Ιδρύματος Ραδιοφω
νίας -Τηλεορασεως καί τής'Υπηρεσίας 
Ένημερώσεως ’Ενόπλων Δυνάιιεων.

Τ Η Λ Ε Ώ Μ Κ

ΞΕΝΑΓΗΣΙΣ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

kins

Η Λ I A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η
Ταγμ]ρχου Χωρ]κΫ)ς

ΕΝΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ Σταθμός, παρου
σιάζει πολύ μεγαλύτερον ένδιαφέρον, άπ’ 
ότι ένας Ραδιοφωνικός Σταθμός.Καί τούτο 
διότι διά τήν έκπομπήν τής είκόνος χρη
σιμοποιούνται μηχανήματα καί συστήμα
τα, τά όποια όμολογουμένως προκαλοΰν 
τόν θαυμασμόν τού έπισκέπτου. Θαυμα
σμόν διά τήν τεχνικήν, διά τά έπιτεύγμα- 
τα τού άνθρωπίνου πνεύματος. Αύτό λοι
πόν τό θαυμάσιον θέαμα τής τεχνικής 
καί τής έπιστήμης, τό όποιον υπάρχει 
όπισθεν τού θεάματος τό όποιον άπολαμ- 
βάνομεν άπό τούς δέκτας τηλεοράσεως, 
θά προσπαθήσωμεν νά προσφέρωμεν είς 
τούς άναγνώστας, έκθέτοντες είς τήν συνέ
χειαν τάς φωτογραφίας τάς όποιας έλά- 
βαμεν άπό τά κυριώτερα τμήματα τού 
Σταθμού Τηλεοράσεως τής Υ.ΕΝ.Ε.Δ.

Αίθουσα Μακιγιάζ: Οί παρουσιάζοντες 
τό πρόγραμμα, πριν είσέλθουν είς τό 
Στούντιο, διέρχονται άπό τήν είκονιζο- 
μένην αίθουσαν, είς τήν όποιαν ειδικόν 
προσωπικόν, έκτελεϊ τό άναγκαϊον μακι
γιάζ, μέ σκοπόν νά δοθή είς τό πρό- 
σωπον ή καί τό σώμα όμοιογενής φωτει-

νότης, ή όποια θά άποκλείση τυχόν 
σκιάσεις ή άνακλάσεις τού φωτός κατά 
τήν έκτέλεσιν τού προγράμματος, ώστε 
τά πρόσωπα ή τά σώματα νά παρουσιά- 
ζωνται είς τήν οθόνην τών δεκτών τηλε
οράσεως μέ τήν φυσικήν τους μορφήν.
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Τό μεγάλο Στούντιο τού Σταθμού. Τά τών όποιων έπιτυγχάνεται ό αναγκαίος 
άνηρτημένα έκ τής οροφής μηχανήματα, εις έντασιν καί έκτασιν φωτισμός τού θέ- 
είναι προβολείς διαφόρου έντάσεως, διά ματος.

Τό αύτό Στούντιο. Κάτωθι τών προβο
λέων έκτείνεται ό χώρος έντός τού όποιου

δύο Κάμεραι λαμβάνουν μίαν σκηνήν 
ένός τηλεοπτικού σήριαλ.

Στούντιο Συνεντεύξεως τού Σταθμού. 
Άπό τό Στούντιο τούτο παρουσιάζεται 

τό Δελτίον Ειδήσεων, διάφοροι συνεντεύ
ξεις κ.λ.π.

’Ικριώματα ηλεκτρονικών μηχανημάτων 
εϊκόνος καί ήχου. Εις τόν χώρον τούτον 
είναι εγκατεστημένα τά βασικώτερα ήλεκ- 
τρονικά μηχανήματα ώς είναι ή γεννήτρια 
τών σημάτων συγχρονισμού, αί μονάδες 
έλέγχου τών CAMERA, ήτοι ό γεωμετρι
κός έλεγχος τής εϊκόνος, τό πλάτος καί 
ή φωτε.νότης τού σήματος VIDEO 
κ.λ.π.
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MONITOR (Παρακολουθητής).
Διά τού συστήματος τούτου παρακο- 

λουθεΐται καί έλέγχεται τό τηλεοπτικόν 
σήμα ώ; είκών ή κυματομορφή.

Αίθουσα παραγωγής (Συνθέσεως), τού 
τηλεοπτικού προγράμματος.

Εις τά είκονιζόμενα MONITORS, ό 
παραγωγός παρακολουθεί τάς διαφόρους 
πηγάς εϊκόνος αί όποϊαι δύνανται νά είναι 
ΚΑΜΕΡΕΣ, τηλεκινηματογράφος ή 
μαγνητοσκόπησις.

Αίθουσα ήχου. Ό έξοπλισμός της κυ
ρίως άποτελεΐται άπό τήν κονσόλα χει
ρισμού καί ρυθμίσεως , μαγνητόφωνα, πίκ 
άπ κ.λ.π. μηχανήματα.

Ό ήχος παρακολουθεΐται καί ρυθμίζεται 
καθ’ άπάσας τάς φάσεις ήτοι μαγνητο- 
σκοπήσεως ή έκπομπής.



Δευτέρα αίθουσα ήχου.

Αίθουσα Τηλεκινηματογράφου.
Διά των εΐκονιζομένων μηχανημάτων, 

πραγματοποιείται ή έκπομπή τηλεοπτι
κών προγραμμάτων τά όποια ύπάρχουν 
εις κινηματογραφικός ταινίας των 35 ή 16 

ΜΜ. καθώς καί τά σλάϊτς.

Αίθουσα μαγνητοσκοπήσεως.
'Η αίθουσα αύτή, είναι έξωπλισμένη μέ 

τά πλέον σύγχρονα μηχανήματα. Διά τού
των γίνεται ή έγγραφή εϊκόνος καί ήχου.

Κεντρικός έλεγχος εϊκόνος καί ήχου.
Τό Τμήμα τούτο άποτελεΐ τό τελικόν 

στάδιον έπεμβάσεως πρός διόρθωσιν τού 
τηλεοπτικού σήματος καί τού ήχου. Ή 
έπιτυγχανομένη διόρθωσις, έλέγχεται άπό 
τόν είκονιζόμενον δέκτην τηλεοράσεως.

Αίθουσα έλέγχου εϊκόνος.
Διά τών εΐκονιζομένων μηχανημάτων, 

ένεργεΐται ό έλεγχος τής εϊκόνος, όσάκις 
ή έκπομπή γίνεται διά τού τηλεκινηματο
γράφου.

Σύστημα Ε I D Ο Ρ Η Ο R.
Πρόκειται περί ήλεκτρονικοΰ μηχανή

ματος, τό όποιον λαμβάνει εις τήν είσο
δόν του τό τηλεοπτικόν σήμα μετά τών 
παλμών συγχρονισμού καί ώς κινηματο
γραφική μηχανή προβολής, προβάλλει 
τήν εικόνα έπί εξωτερικής οθόνης (κινη
ματογραφικής). Ή  παρεχομένη είκών 
δύναται νά λάβη διαστάσεις 8X6 μέτρα.

Σύστημα προβολής κειμένων.
Διά τού συστήματος τούτου, καθίσταται 

δυνατόν νά άναγιγνώσκωνται άπό τό έμ- 
φανιζόμενον άπό τηλεοράσεως πρόσωπον 
κείμενα χωρίς νά χρησιμοποιή έκ τού έμφα- 
νούς έγγραφα, δίδει δέ τήν έντύπωσιν ότι 
όμιλε! έκ τού προχείρου.

Τό γραπτόν κείμενον προβάλλεται έπί 
ειδικής ύαλίνης πλακάς. μέσωΜΟΝΙΤΟΚ 
τό όποιον συνδέεται μέ CAMERA, ή 
όποια είς άλλον χώρον έγκατεστημένη, 
έκπέμπει ένσυρμάτως τά κείμενα τά όποια 
τοποθετούνται πρό αύτής. Ή CAMERA 
λήψεως καί έκπομπής τού προσώπου, 
εύρίσκεται όπισθεν τής ύαλίνης πλακάς.

Κεραΐαι ή κάτοπτρα ραδιοζεύξεως τού 
Σταθμού μετά τού συστήματος έκπομπής.

Ώς γνωστόν, ό Σταθμός αποστέλλει 
άσυρμάτως τό τηλεοπτικόν σήμα καί τό 
σήμα ήχου είς τάς έγκαταστάσεις τού 
Υμηττού.Τά λαμβανόμενα σήματα έκπέμ- 
πονται διά τών μηχανημάτων τών αύτών 
έγκατασΐάσεων πρός τάς κεραίας τών 
τηλεθεατών. Ή άνάγκη αύτή έπιβάλλεται 
έκ τού γεγονότος ότι ή λίαν ύψηλή 
συχνότης τήν όποιαν χρησιμοποιούν οί 
Σταθμοί τηλεοράσεως, διαδίδεται είς τόν 
χώρον εύθυγράμμως καί συνεπώς ή κεραία 
έκπομπής μετά τών κεραιών λήψεως τού 
σήματος πρέπει νά έχουν μίαν σχετικώς 
οπτικήν έπαφήν.

a &
ΚΑΤΟΠΙΝ τής γενομένης ξεναγήσεως 

τών άναγνωστών είς τάς έγκαταστάσεις 
τού Σταθμού τηλεοράσεως, έπιβάλλεται νά 
σκεφθώμεν καί νά θαυμάσωμεν όχι μόνον 
τήν τελειότητα τών μέσων, τήν πλοκήν 
των, τήν άπόλυτον συνεργασίαν καί συνέ- 
πειάντων, άλλά καί όλο έκεΐνο τό άγνω
στον καί άφανές προσωπικόν τών χει
ριστών καί τό βοηθητικόν τοιοΰτον, οί 
όποιοι είς μίαν συντονισμένην κοινήν 
προσπάθειαν άνθρώπων καί μηχανημά
των, έχουν άνά πάσαν στιγμήν άποκλει- 
στικήν έπιδίωξίν των, τήν έκπομπήν τού 
παρουσιαζομένου θέματος, ύπό τήν πλέον 
τελείαν καί άψογον τούτου έμφάνισιν, 
χάριν τής ψυχαγαιγίας τών τηλεθεατών.



ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: ό ασφαλέστερος 
δρόμος τής αύτοκαταστροφής.

. . . .ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ τραγω δίες με αφορμή 
τά  ναρκω τικά  συνεχ ίζοντα ι. . . .

Σ την  ’Ιτα λ ία—αναφέρει μ ια  πρόσφατη δημοσ ιο 
γραφ ική ε ϊδησ ι—ένας φο ιτητής πέθανε υστέρα από 
υπερβολική δόσι ναρκω τικόν, πού πήρε σέ κάποιο  άπό 
τα λεγάμενα «σκληρά π άρτυ»  των τοξικομανών. Ή  
τραγ ική  αυτή ιστορ ία  θά ήταν κάπως «συνηθ ισμένη»— 
δυστυχώ ς όλα τά  συνηθ ίζομε π ιά —αν δέν ε ίχε τήν 
άκόλουθη μακάβρ ια  συνέχεια : Οι συνδαιτημόνες—
μελλοθάνατοι στήν θλιβερή αυτή ευωχία, έκαψαν 
το π τώ μα  τον άτυχου φοιτητοϋ. ’Έ τσι π ίστευαν δτ ι θά 
μπορούσαν νά ε ξα φ α ν ίσ ο υ  κάθε ίχνος άπό τό πέρασμα  
τον άργού θανάτου στο άντρο τής αύτοκαταστροφής  
τους. Α ργότερα  δμως ή ’Α στυνομία βρήκε σέ μ ιά  
περ ιοχή κοντά στήν Βενετία μερ ικά  μ ισοκαμμένα  
υπολε ίμματα  άπό τήν φ ρ ικ ιαστ ική  αυτή ανθρωποθυσία. 
Οί Α στυνομ ικ ο ί—συνεχ ίζει ή ε ϊδησ ι—καταβάλλουν  
κάθε προσπάθεια  γ ιά  νά βρεθούν ο ί υπεύθυνοι. Και 
βεβαίως θά ε ίνα ι ευτύχημα αν βρεθούν τό συντομώ - 
τερο. Δ ιαφορετικά άπό σ τ ιγμ ή  σέ σ τ ιγμ ή , ή άπ όστασ ι 
πού τούς χω ρ ίζε ι άπό τό θάνατο θά μ ικρα ίνη , ένώ ό 
κίνδυνος νά μυήσουν κα ί άλλους στήν ολέθρια συνήθειά  
τους, θά μεγαλώνη. Αυτή ε ίνα ι δυστυχούς ή π ικρή  ά- 
λήθεια γ ιά  μ ιά  φοβερή ανθρώπινη συνήθεια πού άπει- 
λ ε ϊ σήμερα νά άνατινάξη τά θεμέλ.ια τής κοινωνίας 
πολλών χωρών. 'Ο πολύς κόσμος αγνοε ί τήν π ρα γμ α 
τ ικ ή  έκτασ ι τού κακού. Κ α ί αυτό ε ίνα ι τό χειρότερο. . .
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“Μπούμεραγκ,, στόν Θάνατο.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. . . Αυτή τή φορά 
έχομε ένα «Μ πούμεραγκ» στόν θάνατο, άπό δυο 
άνθρώπους πού πλούτιζαν σκορπ ίζοντας τον θάνατο. 
Σ τις  'Ηνωμένες Π ολιτείες, κα ί συγκεκριμένα στο 
δημοτικό  άεροδρόμιο Ρ όκγουντ τού Τέννεση, ένα δ ικ ι- 
νητήο ιο  άεροπλάνο φορτωμένο μέ 800 λίμπρες μ α ρ ι
χουάνας έπεσε κα ί παραδόθηκε στ ις  φλόγες λ ίγο μετά  
τήν άπογε ίω σ ί του. Μ αζί μέ τό επικίνδυνο φορτίο του 
ταξίδευαν κα ί δύο λαθρέμποροι πού βρέθηκαν κάτω  
άπό τά συντρ ίμμ ια  άπανθρακωμένοι σέ τέτο ιο  βαθμό, 
ώστε νά μή  ε ίνα ι δυνατή ή άναγνώ ρισ ί τους. Π οιοι 
ήταν κα ί πο ιά  σπε ίρα  άντιπροσώ πευαν; Τό ερώ τημα  
αυτό άσφαλώς κα ί θά βασαν ίζη  σήμερα τήν τοπ ική  
’Α στυνομ ία . Βέβαια δέν ε ίνα ι άσήμαντο τό γεγονός 
δτι μ ία  τεράστια  ποσότης «λευκού θανάτου» κα ί δύο 
άδ ίσ τακ το ι κακοπο ιο ί έπαψαν νά άπειλούν τήν κοινω 
νία. Αυτό δμως ε ίνα ι άρκετό γ ιά  νά έξουδετερωθή ή 
πολυπλόκαμη Λερναία "Υδρα τού όοργανωμένου εγκλή
μα το ς ; ’Ασφαλώς όχι. Τό « γ ια τ ί»  βρ ίσκετα ι μ έσα  σέ 
μ ιά  αμείλ ικτη  πραγμα τ ικ ό τη τα  πού έχει δημ ιουργήσει 
σήμερα σέ πολλές κοινωνίες τής Δύσεως τό φοβερό 
κύκλωμα «προσφοράς» κα ί «ζητήσεω ς» των ναρκω - 
τικών. Κ α ί δσο οί κοινωνίες γ ίνοντα ι περισσότερο  
άνεκτικές, τόσο τό κύκλω μα αυτό θά διευρύνεται. 
“Ετσι ε ίνα ι δυστυχώς. Κ άποτε οί Ρ ω μ α ίο ι είχαν δ ια 
τυπώ σει τό περίφημο εκείνο «DURA LEX SED 
LEX» ( σκληρός ό νόμος άλλά νόμος). ’Από τήν επο
χή όμως πού άρχισε νά σημειώ νετα ι ό γνωστός έκτρα- 
χηλ ισμός τιον Ροομαίκών, ηθών, ό νόμος έγινε «κενόν 
γράμμα» . Ή  συνέχεια ε ίνα ι γνω στή : Ή  άλλοτε π α ν ί
σχυρη Α υτοκρατορία καταποντ ίστηκε, ένώ τό «Ρ ω 
μα ϊκόν Δ ίκαιον» δ ιδάσκετα ι άκόμη στά  Π ανεπ ιστή 
μ ια . Σήμερα συνηθ ίζετα ι νά λέγετα ι δτι «ή κοινωνία  
αμύνετα ι διά τών νόμων». Δέν υπάρχει άμφ ιβολ ία  δτι 
σέ πολλές περ ιπτώ σεις ή άμυνα θεωρείτα ι ή καλύ
τερη επίθεση. Πώς δμως ο ί σημερινές κοινωνίες πού 
μ α σ τ ίζον τα ι άπό τά  ναρκω τικά  θά επιτεθούν άμυνό- 
μενες εναντίον τών εμπόρων τού άργού θανάτου, δταν 
συγκλονίζοντα ι από εξωφρενικές άνταρσίες εναντίον 
δλο κα ί κάποιου καινούργιου «κα τεσ τημ ένου» ; Πώς 
θά κρατήσουν ο ί εμπροσθοφυλακές τους δταν άπό 
δλες τις πλευρές γίνοντα ι άθρόες «αυτομολ ίες» προς 
τήν πλευρά τού αναρχισμού, τού μηδενισμού, τού  
χ ιππ ισμού , κα ί τού κάθε άλλου άνθρώπινου ξεπεσμού ; 
Κ αί πέος τέλος ή οικογένεια θά έκπληρώ ση τον ισ τ ο 
ρικό ρόλο της δταν σέ πολλές «προηγμένες» Χώρες 
τά μέλη της συμπεριφέροντα ι μ εταξύ  τους σάν άναγ- 
καστ ικο ί δσο κα ί προσαιρινοί σ υγκά το ικ ο ι;

"Η προστασία τού περιβάλλοντος 
ανάγκη γιά τόν άνθρωπο.

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ εφαρμόζουν μέ σχο 
λαστ ικότη τα  τις δ ιατάξε ις  πού έχουν σχέσ ι μέ  τήν 
π ροστασ ία  τού περιβάλλοντος άπό διάφορες μολύνσεις. 
Αυτό τουλάχ ιστον προκύπτε ι άπό μ ιά  τελευταία  ε ϊδησ ι
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πού μάς ήρθε από τήν Δυτική Γ'ερμανία. Σύμφωνα  
με την ε ίδησ ι αυτή, ο ΐ Δ υτικογερμάνικες αρχές δεν 
επέτρεψαν την είσοδο στη Χώρα τους σε πεντε. . . .
'Ελληνικά φορτηγά αυτοκ ίνητα , μέ την α ιτ ιολογ ία  
δτι έξέπεμπαν καυσαέρια σέ μεγαλύτερη ποσότητα  από 
την κανονική. "Υστερα άπό αυτό, ο ι οδηγο ί τους αναγ
κάστηκαν νά πάρουν τον δρόμο τής επ ιστροφής προς 
το Αυστριακό έδαφος. Έ κεϊ υποθέτομε δτι κάποιο 
συνεργείο αυτοκινήτων θά εξασφάλισε στα  πεντε 
'Ελληνικά φορτηγά τις σχετικές μηχανολογικές προϋ
ποθέσεις ώστε νά πάρουν αργότερα την απαρα ίτητη  
«β ίζα»  άπό τις Δ ντικογερμανικές αρχές. Περιττόν 
νά άναφέρωμε δτ ι ο ί οδηγο ί μας ακόμη θα δ ιαμαρτυ- 
ριονται. ’Εμείς δμως εδώ δέν θα σχ ολ ιά σομ ε  το γε 
γονός γ ιά  τον άπλούστατο λόγο δτι οι νομοί κάθε 
κράτους πρέπει νά ε ίνα ι σεβαστοί, απο κάθε επ ισκέπτη  
του. Ω στόσο δμως δέν άντέχομε στον πειρασμό νά 
ρω τήσομ ε  δλους τούς φίλους μας οδηγούς: Πιος θά 
άντ ιδρούσαν εκείνοι αν άντιμετώ πιζαν την ίδ ια  ή μ ιά  
παρόμοια περ ίπτ ιοσ ι επ ί 'Ελληνικόν εδάφους; Φυσικά 
κα ι δέν έχομε άσχημες προκαταλήψεις γ ιά  τον "Ελληνα 
οδηγό. Θά πρέπει δμως νά παραδεχθούμε—άκόμη  
κα ί εμείς πού σημειώνομε αυτές τις γοαμμές-δτ ι πάντα  
μάς διακρίνει μ ιά  άπροθυμία συμμορφώσεως σέ δ ,τι 
έχει σχέσ ι μέ διάφορες υποχρεώσεις κάθε άλλο παρά  
«άσήμαντες» δπως τ ις χαρακτηρίζομε κάθε φορά.
’Επί παραδε ίγματ ι: Ποιος πήρε ποτέ στά  σοβαρά τον 
ρόλο πού πα ίζουν στην άσφάλειά μας τό προστατευτικό  
κράνος, ή ζώνη άσφαλείας, τό φαρμακείο, ό πυροσβε
στήρας, ό ταχογράφος, τά τρ ίγω να άσφαλ.είας, και 
ένα σωρό άλλα χρήσ ιμα  πράγμα τα ; "Οσο γ ιά  την στά - 
σι μας άπέναντι στην παράβασ ι πού μάς βεβαιώνουν, 
ή την ευθύνη πού μάς καταλογ ίζουν  σ’ ένα έστω και 
άσήμαντο ατύχημα, καλύτερα ας μη  μ ιλήσω με, μ ια  
κα ί «τάεύκόλοος εννοούμενα παραλείποντα ι». "Η μήπως 
δέν ε ίνα ι αλήθεια δτι ό "Ελληνας οδηγός είνα ι υπερβο
λ ικά εγω ιστής κα ί δπως θά λέγαμε λίγο ή πολύ «αύτο- 
σχεδιαστής» στο τ ιμ όν ι; Κ α ί άκό μ η : Πόσοι δέν έχουν 
πληρώσει μέχρ ι σήμερα μέ την ζωή τους τον άψυχο- 
λόγητο αυτό εγω ισμό ;. . .

Τά έργατικά ατυχήματα πληγή 
τής βιομηχανικής προόδου.

ΜΕ ΦΑΝΕΡΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ή διεθνής κοινή γνώ 
μη πληροφορήθηκε τον περασμένο μήνα δτι κάθε ημέρα 
σημειώνονται στις β ιομηχανίες ολοκλήρου τού κόσμου  
160.000 έργατικά  άτυχήματα . άπό τά όποια  περ ισσό 
τερα άπό 100.000 ε ίνα ι θανατηφόρα. Οί συγκί.ονι- 
στικο ί αυτο ί άριθμοί δόθηκαν στήν δημ ιότητα  άπό τό 
Διεθνές Γραφεΐον ’Εργασίας, μέ τήν διευκρίν ισ ι δτι 
γ ίνοντα ι περισσότεροι ανησυχητικο ί υστέρα άπό τήν 
δ ιαπ ίσ τω σ ι δτι ή βελτίω σις στά  μέσα προστασ ίας καί 
άσφαλείας των εργαζομένων είνα ι σχεδόν άνύπαρκτη. 
Τό ’ίδιο Γραφείο επ ισημα ίνε ι ακόμη τήν άνάγκη γ ιά  
«διεθνή εκστρατεία  ή οποία θά άποβλέπη συγκεκρι- 
μένως εις τήν προστασ ίαν τής υγείας κα ί τής ζωής 
τού εργαζομένου, ώς κα ί τήν έξασφάλισιν άρκετοϋ 
ελευθέρου χρόνου δι άνάπαυσιν καί δ ιασκέδασιν». 
'Ομολογούμε δτι μάς είνα ι δύσκολο νά πιστέψουμε 
δτι κάθε χρόνο 57.600.000 κάτο ικο ι τού πλανήτη μας

χάνουν τήν ζωή τους ή τραυματίζοντα ι τήν ώρα τής 
εργασίας τους σέ διάφορες βιομηχανίες. Π ροσωπικά 
έχομε μερικές υπόνοιες δτι τό ξένο Π ρακτορείο Ε ιδή
σεων ενδέχεται νά έδωσε Ρ.άθος τά  μηδενικά. Μ ακάρι 
νά ε ίνα ι έτσ ι. . . ΜΗ αμφ ιβολία  μας δμως αυτή, δέν 
μάς εμποδ ίζει νά σημειώσουμε άκόμη μ ιά  φορά δτι 
ό σημερινός άνθρωπος, πληρώνει—καί θά πλ.ηρώνη 
άκόμη περισσότερο μέ τήν πάροδο τού χρόνου—ένα 
βαρύτατο φόρο α ίματος στον φοβερό Τεχνολογικό 
Μινώταυρο πού άναπόφευκτα έχει έγκατασταθή  στόν 
λαβύρινθο των χιλιάδων εφευρέσεων. Τροχαία, αερο
πορικά, ναυτιλ ιακά , έργατικά , επ ιστημον ικά , καί 
ένα σωρό άκόμη άτυχήματα , ε ίνα ι ο ί «τρέχουσες»  
δπως θά λέγαμε άπώλειες άπό τήν προσπάθεια  τού  
άνθρυυπου νά δαμάση τις φυσικές δυνάμεις μέσω  των 
μηχανουν. Κ α ί δέν υπάρχει άμφ ιβολ ια  ό τ ι το εχει επ ι
τύχει. 'Ωστόσο δμως θά πρέπει νά παραδεχθούμε δτι 
ή νίκη του αυτή κινδυνεύει σ ιγ ά—σιγά  να γινη  «Πυρ- 
ρειος». Α φήνομε κατά  μέρος ένα «Π υρηνικό α τύ 
χημα» πού άν δέν μετακινούσε τήν γή—δπως φ ιλο
δοξούσε νά κάνη «υπό προϋποθέσεις» ό ’Α ρχιμήδης— 
τουλάχιστον θά τήν μετέβαλλε σ  ένα ακατο ίκητο  π λα 
νήτη μέ γυμνή κοκκινόχρωμη επιφάνεια. ’Αφήνομε 
λ.οιπόν τήν χειρότερη, τήν άνεπανόρθωτη καταστροφή  
κα ί έπανερχόμεθα στο θέμα μ α ς : ΤΙ νίκη τού άνθρώ- 
που στόν τεχνολογικό τομέα, έχει άρχ ίσει νά χάνη τήν 
σημασ ία  της άπό τήν σ τ ιγμ ή  πού τό φυσικό περιβάλλον  
αργά άλλά σταθερά άλλοιώνεται επ ικίνδυνα.

"Ετσι πού κάποια  ημέρα ή ζωή θά γ ίνη  άπό προ
βληματική  μέχρι αδύνατη, κάτω  άπό μ ιά  δηλητη 
ρ ιασμένη άτμόσφαιρα, κα ί δ ίπλα απο νεκρες στεριες 
καί Θάλασσες. Ά πό τήν άλλη μερ ιά  υπάρχουν κα ί 
εκείνοι πού υποστηρίζουν δτι κα ί τά άνθρώπινα 
κύτταρα αλλοιώνονται. Τα λεγομενα ccSTRESS^ 
τού π ολ ιτ ισμού  κα ί άλλα παράξενα συμπτώ ματα  στήν 
υγεία  τού άνθρόυπου, ε ίνα ι τά  πρώ τα άνησυχητικά  μ η 
νύματα. "Υστερα άπό δλα αυτά, ο σημερινός άνθρωπος 
επόμενο ε ίνα ι νά προβληματίζετα ι. Ε πιστροφή στα  
«παληά» είνα ι αδιανόητη άλλά κα ί πρακτικούς άδύ- 
νατη. Έ πιτ άχυνσι τού τεχνολογικού καλπασμού : 
Είναι μά τα ιη  δσο κα ί επ ικίνδυνη. Σε μ ια  τέτο ια  περι- 
πτουσι ο άνθρωπος άντ ιμ ετω π ίζε ι διπλό κίνδυνο: ”Η 
νά έπ ισπεύση τό κακό, ή νά περ ιβαλη κάποτε τον 
εαυτό του μέ μηχανική θω ράκισ ι, οποτε δεν θα ε ίνα ι 
τίποτε άλλο άπό ένα χαλύβδινο τέρας μέ άνθρώπινη 
μνήμη, δπως σήμερα  ο άνώτερος σέ ικανότητες άπό 
αυτόν ηλεκτρονικός «κομπ ιούτερ». ’Εννοείται βέ
βα ια  δτι αυτό θά συμβή δταν θά ύπάρχη ευχέρεια 
συντηρήσεως τής μηχανής άπό τον άνθρωπο κα ι τού  
άνθρώπου άπό τήν μηχανή. "Ωστε λοιπόν δέν υπάρχει 
καμμ ιά  μέση λύσ ις ; Βεβαίως κα ί υπάρχει: 'Ο σημε
ρινός άνθρωπος—τώρα άκόμη πού ε ίνα ι καιρός—έχει 
μ ιά  θαυμάσια ευκαιρ ία νά άναστείλη β αθμ ια ία  τ ις  
θυελλιοδεις τεχνολογικές επελάσεις του χωρίς φυσ ικά  
νά αναστέλλετα ι ή ουσ ιαστ ική , ή άκίνόυνη γ ιά  τήν 
έπ ιβ ίω σ ί του πρόοδος. Νά σταθμ ίση  κάθε παρόντα ή 
μελλοντικό κίνδυνο άπό τις φοβερές άνακαλύψεις του. 
"Ετσι θά δ ια ιώ νιση μ ιά  άληθινά άνθρώπινη παρουσ ία  
στο φυσικό κα ί σχεδιασμένο μέ άξεπέραστη σοφ ία  
λίκνο του : Τή γ ή ...........

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. G7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 η 12

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :

1. Το κείμενο καί ή μουσική της οφείλονται στον 
νεαρό (τό 1792) Γάλλο άξιωματικό ΡουζέΝτελίλ.

2. Ορος τοΰ μελοδράματος — Μοιάζει μέ κλωστή 
—Βιβλικός εύσεβής.

3. Τέτοια γυναίκα είναι ή σύζυγος (καθαρ.)—Ξενι
κός τίτλος.

4. Μεγάλος θεός των άρχαίων Αιγυπτίων — ’Αθη
ναϊκό νοσοκομείο, απέναντι άπό τό άγαλμα τοΰ 
Βενιζέλου.

5. Πολλές χιλιάδες οί συνταξιούχοι του — Αυτός. . . .  
πεινάει (τό πρώτο γράμμα είναι Α καί τό τρίτο I ) .

6. Σύμπτωμα κρυολογήματος — Προσωπική άντω- 
νυμία (δημ.) — Ξενική άρνηση.

7. 'Οδήγησε τους Μάγους — Λέξη τής καθαρεύου
σας για τό σκώρο.

8. Μέρος τοΰ άροτρου — Είναι, στήν εποχή μας, 
ό καρκίνος.

9. Είδος βαψίματος (τό νεκρό γράμμα είναι Υ) — 
Συνηθισμένο στά κωμμοτήρια καλλυντικό.

10. Νησί των Κυκλάδων — Δεικτική αντωνυμία — 
Βυζαντινή μουσική νότα.

11. Ή  αιτιατική ζώου, άν . . . .  ξαναδιαβαστή — 
Κοιτίδα της ή αρχαία Ελλάς.

12. 'Ιεροί άποκαλοΰνται — Νησί των Κυκλάδοον 
κοντά στήν ’Αττική.
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ΚΑΘΕΤΩΣ :

1. Μια άπό τις εξη ομόσπονδες γιουγκοσλαβικές 
δημοκρατίες.

2. Κοινώς λέγεται γάντζος η τσιγκέλι — Εύγενής 
Ισπανίδα.

3. Επιφώνημα γιά τά κουπιά — Γενάρχης Ελλη
νικής Φυλής.

4. Προορίζονται για τα ιπποειδη — Παρακινεί — 
Χειλεόφωνο σύμφωνο.

5. Φέρνουν άποτέλεσμα (όνομ. πληθ.).
6. Ξένα νομίσματα—Ποταμός τής Γαλλίας (άντιστ.).
/. Χαρακτηρίζεται έτσι συγκρινόμενος — 'Η αιτια

τική άρθρου.
8. ’ Ηταν, σαν πολιτικός, 6 Μακιαβέλλι.
9. Ο,τι καί τό 10α όριζοντίως — Αιτία ψυχο- 

νευρικών διαταραχών.
10. Είναι οί περισσότερες γυναίκες του κόσμου, μετά 

ιΐς Κινέζες Μουσικτ) νότα — Σύμφωνο του 
γαλλικού αλφαβήτου (άντιστρ).)

11. ’Ακέραιοι, αβλαβείς — Άφθονοϋν στις θάλασσές 
μας.

12. Κρίνεται άπό τό δικαστήριο — Τό ίδιο μέ τό 12β 
όριζοντίως.

— Π ερψ ένετε οτό ακουστικό κυρία μου, νά δώ αν είναι έδω.



iff αθαί vovtas

TO ΨΑΡΙ
ί 170-τα ,κομμάτια, τά J ‘ «ρκουν για ι/ά σχηματίσουν 

ενα ψάρι όμοιο μέ τό είκονιζό- 
μενο. Ποιά εΐναι τά δυο ττου 
περισσεύουν;

% . ΕΜΠΡΟΣ — ΠI Σί?
01 τέσσερεις κυρίες (Α—D) 

εΐναι οί Γδιες οπτό έμττρός καί 
άπό πίσω (1—4) 'Αλλά δχι 
ακριβώς στή σειρά πού πα
ρουσιάζονται. Σείς μπορείτε 
νά τις ζευγαρώσετε στην κα
νονική σειρά;

αντζουπη
)  Τ Η Α .  3 2 1 8 - 2 3 9

Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ )
I Τ Η Α .  3 2 1 0 - 3 5 7

Α Θ Η Ν Α  I

c t u s o  w / i p c K *

Από πού κατάγονται 
τά παπαγαλάκια

Από ποϋ μάς έρχονται τά χαριτωμένα πο
λύχρωμα παπαγαλάκια πού ζοϋν καί πολλα- 
πλασιάζονται μέσα στά κλουβιά; Αυτά πού 
πουλιούνται σήμερα στά μαγαζιά είναι προϊόν 
αναπαραγωγής στήν αιχμαλωσία, άλλά οί 
πρόγονοί τους ποιοι ήταν καί ποϋ ζοϋσαν;

Ό πρώτος τους πρόγονος μπορεί νά ήταν 
ό παπαγάλος τής Αυστραλίας, πού στά δάση 
της τόν συναντούμε ακόμη ελεύθερο. Αύτός 
ό μικρός παπαγάλος έχει φτέρωμα πράσινο 
άνοιχτό πάνω στήν πλάτη καί πράσινο χτυ
πητό στήν κοιλιά. Σάν όλα τά παπαγαλάκια, 
έχει κι1 αύτός ούρά γαλάζια καί μακριά, καί 
σώμα λεπτό.

Στά δάση καί στις στέππες τής Αυστραλίας 
ζεϊ κατά μεγάλα σμήνη, πού σταματούν γιά 
λίγο μόνον νά ξεκουραστούν στίς κορυφές 
τών ψηλών δέντρων. "Εχει χαρακτήρα μάλλον 
βολικό, καί γι' αυτό προσαρμόζεται εύκολα 
στήν ζωή στό κλουβί. Δέν έχει κάν άνάγκη 
άπό πολλές περιποιήσεις. Τά παπαγαλάκια, 
δταν πιά συνηθίσουν, δέν έχουν κάν διάθεση 
νά φύγουν άπ' τό σπίτι πού τά φιλοξενεί. 
Μπορεί νά τ' άφήση κανείς έλεύθερα νά πη
γαινοέρχονται έξω άπ' τό κλουβί, φτάνει νά 
εξασφάλιση πώς δέν παραμονεύει άπο που
θενά ό κακός γάτος.

ΓΊοϋ βρίσκεται 
ό μαύρος κύκνος

Οί ύπέροχοι μαύροι κύκνοι εΐναι ζώα πού 
βρίσκονται μόνον σέ ορισμένες αυστραλιανές 
άκτές γι’ αυτό καί τούς έχουν διαλέξει ώς έμ
βλημα ορισμένες κυβερνητικές ύπηρεσίες τής 
δυτικής Αυστραλίας. Έκεϊ ζοϋν σέ άρκετά με
γάλους άριθμούς, διαλέγοντας γιά κατοικία 
τους μικρές, ήσυχες λιμνοϋλες κατά μήκος 
τής άκτής.

Σάν τούς λευκούς κύκνους τού βορείου 
ήμισφαιρίου, είναι κι’ αυτοί θαυμάσιοι καί 
κομψότατοι κολυμβητές, άλλά δέν μετανα
στεύουν. Είναι οί μόνοι κύκνοι στήν Γή μας 
πού μένουν διαρκώς στόν ίδιο τόπο. Τήν 
έποχή τής άναπαραγωγής, κατασκευάζουν 
μέσα στά καλάμια κάποιου μικροσκοπικού νη
σιού μιά φωλιά, άρκετά μεγάλη, καμωμένη 
άπό μπλεγμένα κλαράκια. Τά κυκνάκια βγαί
νουν άπ’ τ' αυγό άνάμεσα στόν Αύγουστο καί 
τόν Δεκέμβριο, πού είναι οί άνοιξιάτικοι καί 
καλοκαιρινοί μήνες στό νότιο 'Ημισφαίριο. Τά 
κυκνάκια έχουν μόλις γεννηθούν πυκνά 
φτερά σέ χρώμα γκρίζο.
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Ε Ι Ζ Ι Τ Η Ρ Ι Ο Ι  Λ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Μ Ο Ι

I  X Ο Λ Η
Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η !

Σ Χ Ο Λ Η
Υ Π Δ  Ξ Ι ΩΜ Α Τ Ι Κ Ω Ν  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

'Ο προκηρυχθείς διά την Σ.Α.Χ. έφετεινός 
εϊσιτήριος διαγωνισμός άνδρών τοϋ Σώ
ματος καί ιδιωτών διεξάγεται κατά τον 
τρέχοντα μήνα (28]7—2]8]75).

Έ κ των ύποψηφίων οΐτινες θά 
επιτύχουν εις τον διαγωνισμόν αύτόν 
πρόκειται νά εΐσαχθοϋν, κατά σειράν έπι- 
τυχίας τοϋ σχετικού πίνακος, όγδοήκον- 
τα έννέα (89) ήτοι έβδομήκοντα τέσσερις 
(74) Ένωμοτάρχαι καί ’Ανθυπασπισταί, 
ήλικίας μέχρι 35 έτών. ’Επίσης θά εΐσα
χθοϋν έτεροι δέκα πέντε (15) τοιοϋτοι. 
καθ’ ύπέρβασιν τοϋ άριθμοΰ εισακτέων, 
συνεπεία των εύεργετικών διατάξεων 
τοϋ Ν.Δ. 1348]1973 καί εφόσον άπαντες 
οί ύποψήφιοι άμφοτέρων των κατηγοριών 
κέκτηνται τά ύπό τοϋ Νόμου οριζόμενα 
προσόντα.

Έκριθησαν ικανοί πρός συμμετοχήν 
εις τον διαγωνισμόν 470 υποψήφιοι 
(1 Ύπεν. καί 469 Έ νω μ .), έξ ών 77 
έδήλωσαν όπως έξετασθοΰν εις ξένας 
γλώσσας. Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα θά 
διαγωνισθοϋν εις τά Ελληνικά (28 ]7 ), 
τον Ποιν. Κώδικα (29 ]7), την Ποιν. 
Δικονομία (30 ]7 ), τον Κανονισμόν Χωρο
φυλακής (31 ]7) καί την 'Ιστορίαν (1]7] 
1975). Συμπληρωματικός διαγωνισμός 
διά τυχόν κωλυθέντας δέν προβλέπεται 
νά διεξαχθή.

Μεταξύ έκείνων τών ρηξικέλευθων 
νομοθετημάτων τά όποια έπέφεραν τελευ
ταίως σημαντικήν καινοτομίαν εις τήν 
ίσχύουσαν νομοθεσίαν περί έξελίξεως τών 
Τ π α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν  καί X ω ρ ο
ρ ο φ υ λ ά κ ω ν ,  ασφαλώς συμπεριλαμ- 
βάνεται καί τό Ν.Δ. 146J74. Οΰτω, δυ
νάμει σχετικών διατάξεων τοϋ Νομοθε- 
τήματος αϋτοϋ προήχθησαν ήδη άπό τής 
ένάρξεωςτής έφαρμογής του (2 0-11-1974 ) 
μέχρι τέλους Μαΐου 1975, έκ τών ύπη- 
ρετούντων σήμερα εις τό Σώμα, χίλιοι 
τριακόσιοι έξήντα δύο (1362 ) 'Τ π ε ν ω- 
μ ο τ ά ρ χ α ι εις τό βαθμόν τοϋ Ε νω 
μοτάρχου, καθ’ όσον ούτοι συνεπλήρωσαν 
25ετή ύπηρεσίαν εις τήν Χωροφυλακήν 
καί κέκτηνται τά λοιπά ύπό τοϋ Νόμου 
οριζόμενα προσόντα. ’Επίσης κατά τό 
αύτό χρονικόν διάστημα, χίλιοι επτακόσιοι

Κατά τον τρέχοντα μήνα διεξά
γεται (16]18]7]75) ό προκηρυχθείς, 
κατά Νόμον, εϊσιτήριος διαγωνισμός τής 
Σχολής 'Τπαξιωματικών Χωρ]κής, έτους 
1975 εις ’Αθήνας καί Θεσσαλονίκην. 
Έ κ τών ύποψηφίων θά εΐσαχθοϋν κατά 
σειράν επιτυχίας, διακόσιοι όγδοήκοντα 
οκτώ (288). ’Ήτοι: 160 άπόφοιτοι Γυ
μνασίου (ίδιώται καί άνδρες Σώματος) 
καί 32 τοιοϋτοι καθ’ ύπέρβασιν, συμφώ- 
νως πρός τάς εύεργετικάς διατάξεις τοϋ 
Ν.Δ. 1348 ]1973. ’Επίσης θά εΐσαχθοϋν 
80 ύποψήφιοι μή άπόφοιτοι Γυμνασίου 
καί 16 τοιοϋτοι καθ’ ύπέρβασιν, κατά τάς 
σχετικάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 1348 ]1973. 
’Άνευ εξετάσεων, καθ’ ύπέρβασιν καί 
άνεξαρτήτως τοϋ άριθμοΰ τών έπιτυχόν- 
των, θά είσαχθή ό πτυχιοϋχος Άνωτάτης 
Σχολής Χωροφύλαξ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ’Α
θανάσιος. Έκ τών δηλωσάντων συαειε- 
τοχήν άποφοίτων Γυμνασίου (ιδιωτών 
καί άνδρών Σώματος) έκριθησαν τελικώς 
ικανοί νά λάβουν μέρος εις τόν διαγωνισμόν 
2.126 υποψήφιοι καί 1.089 μή άπόφοιτοι 
τοιοϋτοι έξ άνδρών τοϋ Σώματος. ’Απο
τελεί δέ εύχάριστον διαπίστωσιν τό γεγο
νός ότι έκ τών 3.215 κριθέντων ικανών 
ύποψηφίων 408 έδήλωσαν ότι έπιθυμοϋν 
νά έξετασθοΰν εις μίαν ή καί πλείονας 
γλώσσας (’Αγγλικήν, Γαλλικήν, Γερμα
νικήν ή ’Ιταλικήν).

σαράντα καί ένας (1.741) Χ ω ρ ο φ ύ 
λ α κ ε ς  οί όποιοι συνεπλήρωσαν 22ετή 
ύπηρεσίαν εις τό Σώμα καί κέκτηνται 
όλα τά κατά Νόμον προσόντα, προήχθη
σαν εις Ύ π ε ν ω μ ο τ ά ρ χ α ς .  "Αξιόν 
μνείας ιδιαιτέρας λοιπόν είναι τό γεγονός 
ότι δ ιά  π ρ ώ τ η ν  φ ο ρ ά ν  έπραγμα- 
τοποήθησαν άθρόαι, κατά Νόμον, προα- 
γωγαί Χωροφυλάκων έν γένει εις τόν 
βαθμόν τοϋ Υπενωμοτάρχου, άνευ συμ
μετοχής εις εΐσιτήριον διαγωνισμόν δι 
εισαγωγήν εις τήν Σχολήν Ύπαξιωματι- 
κών πρός έκπαίδευσιν καί εις προαγωγι- 
κάς έξετάσεις βραδύτερον πρός άπόκτη- 
σιν τοϋ βαθμοΰ τοϋ Ενωμοτάρχου, 
συμφώνως πρός τάς έπί μακρόν χρόνον 
έφαρμοσθείσας σχετικάς διατάξεις τοϋ 
Κώδικος Χωροφυλακής.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΛΑΚΟΣ 
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Τήν 18-5-1975 έπραγματοποιήθη εις 
Παραβόλαν Τριχωνίδος ειδική έκδήλωσι 
πρός άπότισιν φόρου τιμής εις τούς έκτε- 
λεσθέντας ύπό τών Κ]Σ τήν 10-12-1948 
Χωροφύλακας τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας 
’Αγρίνιου.

Κατά τήν διάρκειαν τής σεμνής αύτής 
έκδηλώσεως έγένοντο τά άποκαλυπτήρια 
αναμνηστικής πλακός τών πεσόντων ύπό 
τοϋ Νομάρχου Αίτωλο-Άκαρνανίας. Εις 
τήν τελετήν παρέστησαν ό Α' ’Αντιπρόε
δρος τής Βουλής, ό ’Ανώτερος Δ[τής 
Χωροφυλακής Δυτικής Ελλάδος, μετ’ 
’Αξιωματικών τής Δ.Χ. ’Ακαρνανίας, 
ό Φρούραρχος ’Αγρίνιου, εκπρόσωποι 
τών τοπικών αρχών Μεσολογγίου καί 
’Αγρίνιου, οί Πρόεδροι Κοινοτήτων Παρα- 
βόλας καί πέριξ χωρίων, άντιπροσωπεία 
τοϋ Γυμνασίου καί τού Δημοτικού Σχο
λείου Παραβόλας, οικείοι τών πεσόντων 
και πλήθος κόσμου. Τόν πανηγυρικόν 
τής ή μέρας έξεφώνησε ό διδάσκαλος 
κ. Καρανίκας τοϋ Δημοτικού Σχολείου 
Παραβόλας δστις έξήρε δεόντως τό πνεύμα 
τής θυσίας τών φονευθέντων.

Τό γεγονός έσχεν άπήχησιν λίαν εύμε- 
νή καί έγινεν άφορμή έκφράσεως εύνοϊ- 
κών ύπέρ τοϋ Σώματος σχολίων άπό τούς 
παρευρεθέντας εις τήν έορτήν, τόν τύπον 
καί τήν κοινήν γνώμην τής περιοχής.

Ή  αναμνηστική πλάξ έδωρήθη ύπό 
τοϋ ιδιώτου κ. Παναγιώτου Κολοβού, 
κατοίκου Παραβόλας εις άνάμνησιν τής 
θυσίας τών έκτελεσθέντων άνδρών Χω
ροφυλακής καί ενός άνδρός τών Τ.Ε.Α. 
τής περιοχής.

Στιγμιότυπον άπό τήν κατάθεσιν στε
φάνου εις τό μνημεϊον άπό τόν Άνώτερον 
Δ]τήνΧωρ)κής Δυτικής Ελλάδος εΐκο- 
νίζεται εις τήν φωτογραφίαν.

Π Ρ Ο Λ Γ Ω Γ Λ Ι

Υ Π Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν  -  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν

444



ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ - 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ— 
ΠΟΑ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ

Τήν 25-5-1975 ό Οικοδομικός Συνε
ταιρισμός 'Οπλιτών καί Πολιτικών 'Υπαλ
λήλων Χωροφυλακής έπραγματοποίησεν 
τήν έτησίαν Τακτικήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν τών μελών του κατά τήν οποίαν έγέ- 
νετο άπολογισμός καί λογοδοσία τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου καί έπηκολού- 
θησαν άρχαιρεσίαι διά τήν άνάδειξιν νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως 
τής τριετοϋς θητείας τών παλαιών τοιού- 
των.

—Κατά τάς αρχαιρεσίας έπλειοψήφισεν 
ό συνδυασμός «ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΝΙΚΟΛΑ
ΟΥ ΖΕΡΒΑ». Οί έκλεγέντες συνήλθον 
εις Σώμα ώς κάτωθι:
Α'. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ:
1. Ένωμ ]ρχης ΖΕΡΒΑΣ Νικόλαος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. Άνθ]στής ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ Παναγ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

» ΤΖΕΜΙΤΣ Νικόλαος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤ.

4. » ΜΠΑΛΟΔΙΤΜΑΣ Παν.
ΤΑΜΙΑΣ

5. Ένωμ]ρχης ΖΙΩΓΑΣ ’Αθανάσιος
ΜΕΛΟΣ

6. » ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικ
ΜΕΛΟΣ

7. Χωροφύλαξ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων.
ΜΕΛΟΣ

Β'. ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
1. ’Ενωμ ]ρχης ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Χαράλ.

ΠΡΟΤΕΤΑΜΕΝΟΣ
2. Τέως Ένωμ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Παναγ.
3. Χωροφύλαξ ΤΣΑΚΟΥΜΙΤΣ Άλέξαν. 

—Επίσης έξελέγησαν επτά (7) άναπλη-
ρωματικά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου καί τρία (3) τοϋ έποπτικοΰ.

—Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον 
χαιρετίζει τούς άπανταχοϋ συνεταίρους, 
τούς εύχαριστεϊ διά τήν έμπιστοσύνην 
των καί εύελπιστεϊ ότι θά άνταποκριθή 
έν τώ μέτρω τοϋ δυνατοΰ πρός τούς σκο
πούς τοϋ Συναιτερισμοϋ.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ- ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Προήχθησαν πρός πλήρωσιν κενών 
οργανικών θέσεων οί κάτωθι ’Αξιωματικοί:

Δυνάμει Π. Δ. τής 16-6-1975 
προήχθη εις τόν βαθμόν τοϋ 'Υποστρα
τήγου ό Ταξίαρχος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος. Α' Επιθεωρητής Χωροφυ
λακής.

Εις ’ Αντισυνταγματάρχας οί Ταγμα- 
τάρχαι: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ’Ιωάννης καί ΚΑΜ- 
ΠΑΝΑΡΙΤΣ Παναγιώτης.

Εις Ταγματάρχας οί Μοίραρχοι: ΤΣΙ- 
ΤΣΙΜΠΙΚΟΣ Θωμάς καί ΑΡΓΥΡΗΣ 
Χριστόφιλος.

Εις Μοιράρχους οί Υπομοίραρχοι: 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, ΡΑΚΙΙΣ 
Υωάννης καί ΧΑΤΖΙΤΠΑΥΛΙΔΙΙΣ ’Αλέ
ξανδρος

Άπεστρατεύθησαν τή αιτήσει των οί 
’Αντισυνταγματάρχαι ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης (προαχθείς εις Συντ]ρχην) 
και ΣΙ ΜΙΝΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος ώς καί 
ό Μοίραρχος ΧΡΙΣΤΑΚΙΤΣ Γεώργιος, 
προαχθείς εις Ταγματάρχην.

ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΠΤΥΧΙΛΝ 
ΕΙΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΑ 
ΘΕΝΤΑΣ ΜΟΙΡΑΡΧΟΥΣI

ΤΗΝ 16-6-1975 καί περί ώραν 11.00' πρωινήν εις τάς 
Σχολάς Χωρ]κής, έπί τή λήξει τών μαθημάτων, έγένετο σε
μνή τελέτη άπονομής πτυχίων, τοϋ Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως 
’Αξιωματικών Χωρ |κής — ’Αστυνομίας Πόλειον.

Ό χρόνος μετεκπαιδεύσεως τών έν λόγω ’Αξιωματικών ήτο 
διάρκειας πέντε (5) μηνών καί συνέβαλε θετικώς καί έποικο- 
δομητικώς εις τήν περαιτέρω άνύψωσιν τής πνευματικής καί 
επαγγελματικής των στάθμης.

Κατά τήν τελετήν παρέστησαν ό Α' Ύπαρχηγός Χωρ]κής, 
'Υποσ]γος κ. Παντελής ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ό Ύπαρχηγός 
’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεόδωρος ΤΖΓΙΜΑΣ, οί Διοικηταί 
τών Σχολών, διδάξαντες Καθηγηταί καί λοιποί προσκεκλη
μένοι.

Έν άρχή ώμίλησεν ό Διοικητής τής Σχολής ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής κ. Νικόλαος ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ό όποιοι 
δι’ έμπνευσμένης ομιλίας του άπηύθυνε παραινέσεις καί ηύχή-

θη εις τούς έκπαιδευθέντας πρόοδον καί ύψηλάς έπιδόσεις εις 
όλους τούς τομείς τής επαγγελματικής των δραστηριότητος 
καταλήξας ώς έξής :

Μετεκπαιδευθέντες ’Αξιωματικοί,
Ή  ϊξοδός σας έκ τοϋ Κέντρου συμπίπτει μέ μίαν ιστο

ρικήν διά τήν Πατρίδα μας καμπήν, δηλονότι συμπίπτει μέ 
τήν ψήφισιν τού Νέου Καταστατικού Χάρτου τής Χώρας.

Ή  Κυβέρνησις διά τής Ηγεσίας τών Σωμάτων, σάς 
προσκαλεΐ όπως, επανερχόμενοι, εις τάς Υπηρεσίας σας, 
συμβάλλετε άποφασιστικώς εις τήν εκπολιτιστικήν καί κοι
νωνικήν πρόοδον τής Πατρίδος μας, έν τώ πλαισίω τών 
έπιταγών τοϋ Νέου Συντάγματος.

Μέ βαθεΐαν συνείδησιν εύθύνης έπιδοθήτε, εις τήν έκπλή- 
ρωσιν τής άποστολής ταύτης.

Προστατεύσατε μέ σθένος τάς δύο θεμελιώδεις άρχάς τάς 
συνιστώσας τήν πεμπουσίαν τοϋ Νέου Χάρτου μας ήτοι : 
τήν «άξιοπρέπειαν τοϋ άνθρώπου» καί τήν «Λαϊκήν Κυριαρ
χίαν».

Μοχθήσατε, διά νά φανήτε αντάξιοι, τοϋ μεγάλου έν τή 
κοινωνία ρόλου σας καί άσκήσατε τά καθήκοντά σας μέ 
εύθύτητα, συνέπειαν καί ύψηλόν αίσθημα εύθύνης. 
’Ακολούθως ώμίλησεν ό ’Αρχηγός τών μετεκπαιδευθέντων, 

ό όποιος ηύχαρίστησε ένθέρμως τούς συμβάλλοντας εις τήν 
έπιτυχίαν τής έκπαιδεύσεως. Τέλος άπενεμήθησαν τά πτυχία, 
ύπό τών Ύπαρχηγών Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων 
άντιστοίχως καί έπηκολούθησεν δεξίωσις τών μετεκπαιδευθέν- 
των Άξ]κών καί τών προσκεκλημένων.

Εις τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν τελετήν.
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ε π ικ α ιρ ο τ η τ ε
Ο ΕΛΑΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ εύρίσκεται 

πάντοτε έπί των επάλξεων τοΰ καθήκοντος, 
άτρωτος καί υπερήφανος, έτοιμος άνά 
πάσαν στιγμήν νά προσφέρη τάς καλάς 
του ύπηρεσίας διά την έξυπηρέτησιν τοΰ 
κοινωνικού συνόλου. ’Αποτελεί τον φρου
ρόν άγγελον τοΰ πολίτου, τον όποιον 
συνδράμει πολλαπλώς καί εις κάθε δύ- 
σκολον στιγμήν της ζωής του, παρέχων 
μέ αγάπην καί ανιδιοτέλειαν τήν προσφο-

a
Κοινοτικού ’Ιατρείου (ανεξαρτήτως έάν 
ταϋτα νομίμως ή οϋ έζητήθησαν), ώς 
έπληροφορήθην ότε συνήλθον έκ των 
πόνων των πολλαπλών τραυμάτων μετά 
διασείσεως.

Θεωρώ ίεράν ύποχρέωσιν έμοϋ καί τής 
συζύγου μου όπως έξάρω τό έξαίρετον 
ήθος καί τό λίαν άνεπτυγμένον χριστια
νικόν συναίσθημα τοΰ ύπαλλήλου τούτου 
τής καθ’ υμάς ύπηρεσίας. Παρακαλώ θερ-

ράν του, χωρίς υπολογισμούς καί άντα- 
μοιβάς άλλά μέ μοναδικήν προσδοκίαν 
τήν άναγνώρισιν τών προσπαθειών του. 
’Αντιπροσωπευτικόν δείγμα γνησίου άν- 
θρωπισμοϋ άποτελεΐ ή προσφορά οργάνου 
Χωρ]κής προς ιδιώτην, ό όποιος εύρέθη 
εις δυσχερεστάτην θέσιν, κατόπιν προσ
φάτου αύτοκινητιστικοϋ δυστυχήματος. 
Ή  επιστολή τοΰ παθόντος προς τον 
κ. ’Αρχηγόν τοΰ Σώματος διαπνέεται 
άπό αισθήματα άπειρου εύγνωμοσύνης 
προς τήν Ελληνικήν Χωρ]κήν καί περιέ
χει θερμούς λόγους, παλλομένους άπό 
πραγματικήν συγκίνησιν:

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Γραφεϊον κ. Άρχηγοΰ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Σεβαστέ μου Κύριε ’Αρχηγέ,

Έ χω τήν τιμήν νά θέσω ύπ’ δψιν 
'Υμών τά κάτωθι:

Έπιστρέφων εις ’Αθήνας διά τοΰ αύτο- 
κινήτου μου μετά τής συζύγου μου καί 
τοΰ 2ετοΰς υίοΰ μας έκ τών 'Αγίων ’Απο
στόλων Καλάμου, ένθα τήν προτεραίαν 
εϊχομεν μεταβή δι’ άνάπαυσιν, ύπέστημεν 
σοβαρόν αύτοκινητιστικόν άτύχημα εντός 
τοΰ χωρίου ΚΑΛΑΜΟΣ ’Αττικής, συνέ
πεια κακής όδηγήσεως τοΰ άντιθέτως 
κατερχομένου μέ ταχύτητα αύτοκινήτου, 
έξ ού άτυχήματος περιήλθομεν μετά τής 
συζύγου μου (έξαιρέσει τοΰ νηπίου) σχε
δόν εις άφασίαν, έπικουρηθέντες ύπό τής 
προσδραμούσης άμέσως ύπηρεσίας τής 
έκεϊ Χωροφυλακής, ήτις μάς μετέφερεν 
εις τό Κοινοτικόν Ίατρεΐον.

Μετά τήν παροχήν πρώτων βοηθειών 
μετεφέρθημεν δι’ έπιταχθέντος εκείνη 
τήν στιγμήν αύτοκινήτου ταξί εις τό 
ΚΑΤ Κηφισίας, χωρίς νά δυνηθώ νά πλη
ρώσω τά δικαιώματα τοΰ Κοινοτικού 
’Ιατρείου Καλάμου έκ δραχμών 80Π. 
δεδομένου ότι τά χρήματά μου εύρίσκοντο 
εις ειδικήν τσάνταν έντός τοΰ έγκαταλει- 
φθέντος αυτοκινήτου μου.

'Ο έκ τών προσδραμόντων άστυνομικός 
ύπάλληλος τοΰ Σ.Χ. ΚΑΛΑΜΟΥ κ. ΔΙΤ- 
ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ, όχι
μόνον παρέσχεν ήμϊν έπικουρείαν όμοίαν 
τής τοΰ συνετοΰ οικογενειάρχου, κατά 
λίαν παραδειγματικόν τρόπον εις τάς 
δύσκολους αύτάς στιγμάς τής άπροσδο- 
κήτου συμφοράς, άλλ’ έτι μάλλον ά>ς 
άλλος φιλόστοργος πατήρ, έθεσεν εις 
τήν τσέπην μου καί έν (1) χιλιόδραχμον, 
ύποπτευθείς πιθανώς έλλειψιν χρημάτων 
άναγκαίων διά τήν μεταφοράν μας εις 
τό ΚΑΤ καί τήν εις αύτό εισαγωγήν μας.

Περαιτέρω δέ, ό αύτός ώς άνω δραχμο
συντήρητος ύπάλληλος τής καθ’ 'Υμάς 
ύπηρεσίας, προήλθεν εις τήν πληρωμήν 
τών έκ δραχμών 800 δικαιωμάτων τοΰ

μώς, Κύριε ’Αρχηγέ, όπως δεχθήτε τήν 
έ'κφρασιν τής άπειρου ευγνωμοσύνης μας 
διά τήν έν γένει συμβολήν τόσον τοΰ 
ρηθέντος ύπαλλήλου, όσον καί τών λοιπών 
άνδρών τοΰ τε Σταθμού Χωρ]κής Καλάμου 
καί Τροχαίας Κινήσεως Σφενδάλης, εις 
τήν κατά τά άνωτέρω περίθαλψίν μας 
καί τήν συγκέντρωσιν τών άναγκαίων 
προς καταλογισμόν εύθυνών στοιχείων, 
άλλά καί τών πραγμάτων μας μετά τοΰ 
συντριβέντος ύπό τρίτου αυτοκινήτου 
μας καί τήν ένθερμον διαβεβαίωσίν μας 
ότι τοιοΰτοι ύπάλληλοι άποτελοΰν πρα
γματικόν κόσμημα τόσον τής καθ’ ύμά,ς 
ένδοξου Χωροφυλακής, όσον καί τής 
πολιτείας, τής όποιας άποτελοΰν έπίλεκτα 
μέλη.

Μετά τιμής
ΚΩΝΣΤ. ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΗΣ

'Υπάλληλος 'Υπουργ. ’Εθνικής Άμύνης 
Άρχηγειον ’Αεροπορίας 

(’Εθνική Μετεωρολογική 'Υπηρεσία) 
'Οδός Σποράδων 43 — Κυψέλη

•
Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ έξαρσις τών έν 

ένεργεία άνδρών τής Χωρ]κής, άλλά καί 
τών έφέδρων, κατά τάς παρούσας ίστο- 
ρικάς διά τό Έθνος στιγμάς, συνεχίζεται 
μέ τήν αύτήν έντασιν καί έκδηλώνεται 
πάντοτε έμπράκτως προς τάς ένδοξους 
’Ενόπλους Δυνάμεις τής χώρας. Εις έν- 
δειξιν, λοιπόν, συμπαραστάσεως, άλλά 
καί συμβολής εις τήν προσπάθειαν άρτιου 
έξοπλισμοΰ των, ά έπιστρατευθείς κατά 
τήν πρόσφατον έπιστράτευσιν Έφ. Χω- 
ροφύλαξ κ. Πέτρος ΠΙΕΡΑΚΕΑΣ, κά
τοικος Περιστεριού, οδός Πελασγίας άριθ. 
61, προσέφερε τήν άποζημίωσίν του έξ 
έκατόν πεντήκοντα (150) δραχμών, συνο- 
δεύσας ταύτην διά συγκινητικής έπιστο- 
λής τήν όποιαν άπηύθυνε προς τον κ. ’Αρ
χηγόν Χωρ ]κής.

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ είναι ή μεγάλη 
έγγυήτρια τής άσφαλείας τής χώρας καί 
είναι γεγονός, ότι μέ τούς έθνικούς άγώ- 
νας της καί τήν κοινωνικήν προσφοράν 
της, καθιερώθη εις τήν συνείδησιν τοΰ 
έλληνικοΰ λαού ώς Σώμα πού δέν έπαψε 
ποτέ νά διαδραματίζη τον ρόλον τοΰ 
πρωταγωνιστοΰ, όπως άκριβώς τον ύπη- 
γόρευσεν ή ιστορική του μοίρα, εις όλα 
τά στάδια τών έθνικοκοινωνικών άγώνων 
καί θυσιών τοΰ Έθνους. 'Ως άπτό δείγμα 
κοινωνικής άλληλεγγύης καί άλτρουϊσμοϋ 
χαρακτηρίζεται ή προσφορά τών άνδρών 
τής Δ]νσεως ’Αστυνομίας Θεσ]νίκης, 
οί όποιοι όλως προαιρετικώς συνεκέντρω- 
σαν τό ποσόν τών 32.650 δραχμών, τό 
όποιον καί διέθεσαν προς ένίσχυσιν Φι
λανθρωπικών 'Ιδρυμάτων τής πόλεως 
ώς άκολούθως:

=0 Εις Σχολήν Κωφαλάλων δρχ· 6.000
β) Γηοοκομεϊον «ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 8ρχ· 8.650
γ) Ψυχολογικόν Κέντρον 

Β. Ελλάδος δ?χ· 6.000
δ) ’Άσυλον του Παιδιού «ΠΑΙ-

ΔΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» δ?χ· 6.000A
ε) "Ιδρυμα Προστασίας Τυ

φλών Β. 'Ελλάδος δρχ· 6.000
Τά άνωτέρω 'Ιδρύματα διά συγκινη

τικών έπιστολών των ηύχαρίστησαν τήν 
Διεύθυνσιν διά τήν προσφοράν της, την 
όποιαν έθεώρησαν ώς δωρεά, πού θά 
συντελέση εις τήν άμεσον κάλυψιν ζωτι
κών άναγκών τών 'Ιδρυμάτων. Εις τήν 
φωτογραφίαν ό 'Υποδ]ντής τής Δ.Α.Θ. 
Συντ]ρχης κ. X. Σακελλάρης μετά τών 
μικρών τροφίμων τοΰ 'Ιδρύματος τοΰ 
’Ασύλου τοΰ Παιδιού.

•
Επίσης καί άλλαι ύπηρεσίαι Χωρ ]κής 

ένήργησαν κατά παρόμοιον τρόπον. Συγ
κεκριμένους ή Δ ]σις Χωρ]κής Τρικάλων 
συνεκέντρωσε χρηματικόν ποσόν 6.000 
δραχμών, τό όποιον κατένειμεν ώς εξής: 
α) Πέντε χιλιάδας (5.000) δραχμάς 
προσέφερεν εις τήν 'Ιεράν Μητρόπολιν 
Τρίκκης καί Σταγών, ύπέρ τών ύπό τήν 
έποπτείαν της λειτουργούντων Ευαγών 
'Ιδρυμάτων καί χιλίας (1.000) δραχμάς 
εις τήν Χριστιανικήν ’Αδελφότητα Τρι
κάλων «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ». 'Ο 
Σεβ. Μητροπολίτης, καθώς καί τό προε- 
δρεϊον τής ’Αδελφότητος έξέφρασαν τάς 
ευχαριστίας των μέ εύμενή διά τό Σώμα 
σχόλια.

446



'Ομοίως ό "Ομιλος Φίλων Χωρ]κής 
Άλεξανδρουπόλεως εις τά πλαίσια της 
κοινωνικής του δραστηριότατος κατά την 
διάρκειαν σεμνής τελετής καί παρουσία 
των Θρησκευτικών, Στρατιωτικών καί 
Πολιτικών ’Αρχών διένειμεν ΊΟ δέματα 
μέ ιματισμό εις ισαρίθμους απόρους οικο
γένειας τής πόλεως. Τό στιγμιότυπον τής 
φωτογραφίας μας είναι σχετικόν τής 
έκδηλώσεως.

Η Δ]ΣΙΣ ΧΩΡ]ΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διά 
τοϋ δραστήριου Διοικητοϋ της Άντ]ρχου 
κ. Χαραλ. ΤΉΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
έτυχε νέας τιμητικής διακρίσεως αυτήν 
τήν φοράν μάλιστα ύπό τοϋ 'Υπουργείου 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
ύπό τήν αιγίδα τοϋ οποίου διεξήχθησαν 
οί άθλητικοί αγώνες στίβου τά Η' «ΑΑΕ- 
ΞΑΝΔΡΕΙΑ», όπου ή έν λόγω Διοίκησις 
προσέφερεν πολλαπλάς υπηρεσίας, τόσον 
κατά τήν προπαρασκευήν, όσον καί κατά 
τήν τέλεσιν τούτων ύπό τής έν λόγω 
'Υπηρεσίας.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΤΜΟΠΛΟ- 
• Ι Κ ΟΥ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΔ

ΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μέ μέριμναν τής Δ]νσεως Οικονομικού, 
έξεδόθη ή Α.Π. 507 ]4 ]21β έ. έ. διαταγή 
τοϋ ’Αρχηγείου Χωρ ]κής, έν σχέσει μέ 
τάς, κατά Νόμον, περιπτώσεις καθ’ ας 
δικαιούνται οί άνδρες τής Χωροφυλακής 
καί αί οίκογένειαί των νά ταξιδεύουν 
άτμοπλοϊκώς, άνευ καταβολής ναύλου ή 
μέ έκπτωσιν έπί τής τιμής τοϋ εισιτηρίου 
τής παρ’ αύτών δικαιούμενης θέσεως. 
Οΰτω, συμφώνως προς σχετικάς έν ίσχύϊ 
άποφάσεις τοϋ 'Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας, οί δι’ οίανδήποτε αιτίαν ταξι- 
δεύοντες άνδρες τής Χωροφυλακής εις 
τήν εις ήν δικαιούνται θέσιν, δύνανται νά 
τύχουν έκπτώσεως, λόγω βαθμοΰ, 30% 
έπί τής τιμής τοϋ εισιτηρίου. ’Επίσης 
άναφέρονται εις αύτήν καί άλλαι περιπτώ
σεις καθ’ άς οί Χωροφύλακες οί όποιοι 
ταξιδεύουν άτμοπλοϊκώς δικαιούνται έκ
πτώσεως 30% ώς καί αί προϋποθέσεις 
χορηγήσεως ίσοπόσου έκπτώσεως εις 
ταξιδεύουσας οικογένειας άνδρών, έν πε- 
ριπτώσει μετακινήσεως. λόγω μεταθέσεως 
αύτών.

Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Β Ν Δ Γ Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

’Εγγράφους ευχαριστίας 

έξεφρασαν :

Ό Υπουργός Άπασχολήσεως κ. Κων
σταντίνος ΛΑΣΚΑΡΕΣ προς τον ’Αρχη
γόν Χωρ]κής Άντ]γον κ. Νικόλαον ΚΟΥ- 
ΤΣΙΑΝΑΝ διά τάς παρασχεθείσας ύπη- 
ρεσίας ύπό τών άνδρών Χωρ ]κής τής 
Α.Δ.Χ. Κρήτης, κατά τήν έκεϊσε πρόσφα
τον έπίσκεψίν του.

• ·
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας 

καί Σπάρτης κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ προς τόν 
κ. ’Αρχηγόν του Σώματος διά τάς κατα- 
βληθείσας άοκνους προσπάθειας ύπό τών 
άνδρών Χωρ ]κής τών υπηρεσιών Πακίων, 
Ασωπού, ΙΙαπαδιανίκων καί Φοινικιού, 
οίτινες κατώρθωσαν έντός βραχυτάτου 
χρονικού διαστήματος νά συλλάβουν τούς 
δράστας κλοπών 32 εικόνων εκ διαφόρων 
Εκκλησιών τής περιοχής.

• ·
'Ο Πρόξενος τής Δανίας έν Κερκύρα 

κ. ’Ιωάννης ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ προς τόν 
Διοικητήν Χωρ]κής τής ομωνύμου Διοι- 
κήσεως διά τήν έπιδειχθεΐσαν άψογον 
συμπεριφοράν τοϋ Χωρ]κος τού Τ.Τ.Κ. 
Προαστίων Κερκύρας κ. Κων]νον ΚΑ
ΤΙ ΩΤII κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας 
του.

• ·
Ό  τ. Διοικητής τού 'Αγίου ’Όρους 

κ. Δημ. ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ προς τήν Δ ]σιν 
Χωρ]κης Χαλκιδικής διά τάς παρασχε- 
Οείσας πολυτίμους ύπηρεσίας ύπό τών

Δ]τών τού Τμήματος ’Αλλοδαπών καί 
’Αστυνομικού Τμήματος Άγιου ’Όρους 
' Υπομ]ρχου κ. Κων]νου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ καί Άνθ]ρχου κ. Κων]νου ΠΑΠΑ- 
ΔΟΠΟΥΛΟΥ, καθώς καί τών ύπ’ αύτών 
άνδρών, οί'τινες παρέσχον άμέριστον τήν 
συνδρομήν των εις τό πολύπλευρον καί 
ίδιόμορφον εργον του.

• ·

Οί κ.κ. Ματθαίος ΜΕΛΟΥΔΙΑΣ καί 
Άθαν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ, κάτοικοι Καβάλας, 
προς τό Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως Κατε
ρίνης καί ιδιαιτέρως προς τούς Ύπεν]ρχην 
Λάζ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΝ καί Χωρ]κας κ.κ. 
Άρην ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΝ καί Πανα
γιώτην ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΝ διά τήν πολύ
τιμον συνδρομήν των κατά τό έπισυμβάν 
προσφάτως εις αύτούς τροχαιον ατύχημα 
εξωθι τής πόλεως Κατερίνης.

• ·
Ό κ. Θεόκλητος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πρό

εδρος τής Κοινότητος Ν. ΑΓΑΘΟΥΠΟ- 
ΛΕΩΣ—ΠΙΕΡΙΑΣ προς τό Τ.Τ.Κ. Κα
τερίνης διά τήν ταχεϊαν άνακάλυψιν καί 
σύλληψιν τών δραστών κλοπής βενζίνης 
καί χρημάτων έκ τοϋ πρατηρίου του.

• ·
Ο ΠΑΝΕΛΛΠΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΡΙΜΙΝΙΤΩΝ—ΙΕΡΟ
ΛΟΧΙΤΩΝ προς τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρο
φυλακής διά τήν πολύτιμον καί άμέριστον 
συμπαράστασιν τοϋ Σώματος, κατά τάς 
προσφάτους έκδηλώσεις τοϋ Συνδέσμου 
επι τή ιστορική μάχη τών 'Ιερολοχιτών. 

• ·
Ό κ. ’Ιωάννης ΕΙΠΤΡΟΠΑΚΙΊΣ, 

Γυμνασιάρχης τοϋ Μικτοΰ Γυμνασίου 
Άγιου Νικολάου Κρήτης, προς τήν Δ ]σιν 
Χωρ]κής ’Ηλείας, διά τήν πρόθυμον καί 
έπιτυχή ξενάγησιν ύπό τοϋ Χωρ]κος 
κ. Αποστόλου ΧΑΤΖΗ τών μαθητών 
τής ΣΤ' Τάξεως τού ύπ’ αύτόν Γυμνασίου 
κατά τήν διάρκειαν προσφάτου έκπαιδευ- 
τικής έκδρομής των εις τούς χώρους τής 
Αρχαίας ’Ολυμπίας.

Ή  Αδελφότης «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙ
ΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ» προς τό Άρχηγεΐον 
Χωρ]κής διά τήν ένεργόν συμπαράστασιν 
του Σώματος εις τάς εκδηλώσεις ταύτης 
πού ελαβον χώραν εις τό 'Ίδρυμα Λοιμω
δών Νόσων κατά τήν συνεστίασιν άγάπης 
ύπέρ τών Χανσενικών.

• ·
Ό  κ. Γεώργιος ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥ- 

ΛΟΣ, κάτοικος Στέρνης Μεσσηνίας προς 
τήν Δ]σιν Χωρ]κής Μεσσηνίας διά τήν 
προσφοράν αίματος προς τήν κινδυνεύ- 
σασαν μητέρα του, ύπό τών κ.κ. Άνθ]στοΰ 
ΦΑΜΕΛΟΤ καί Χωρ]κος ΖΟΛΩΤΑ 
τού Τ.Τ.Κ. Καλαμάτας.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ Α Ρ . 67

1 2 3 ό 5 6 7 8 9 10 11 12

ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ
A—2, Β—4, C—3, D—1.

ΤΟ ΨΑΡΙ
Τά Cm" άριθ. 5 καί θ.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΔΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Γrj&
[ :;βϊ-!*ΟΛ

tofti-totr»
ΚΙΑΦΑ

ΑβΑΡΚΟί
ΣΑΜΟΝΒΑ

Έ π’ εύκαιρία της ιστορικής έπετείου 
τοϋ ολοκαυτώματος τοϋ μαρτυρικού Σου- 
λίου, ελαβον χώραν την 25-5-1975 έπί- 
σημοι έορταστικαί έκδηλώσεις, εις τον 
καθιερωμένον ιστορικόν χώρον των πε- 
σόντων άγωνιστών, πού έθυσιάσθησαν 
πρώτοι ύπέρ τής έλευθερίας τής Ελλάδος 
καί διά τής θυσίας των έσάλπισαν το 
μεγάλο έγερτήριο τοϋ γενικού ξεσηκωμού 
τών υποδουλωμένων 'Ελλήνων. Εις τάς 
έκδηλώσεις παρέστησαν ό 'Υφυπουργός 
’Εθνικής Άμύνης κ. ’Ιωάννης ΚΑΤΣΑ- 
ΔΗΜΑΣ, ώς εκπρόσωπος τής Κυβερνή-

σεως, ό Γενικός Γραμματεΰς τού 'Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως κ. ’Αναστάσιος 
ΜΠΑΛΚΟΣ, Βουλευταί τοϋ Νομού, δ 
Διοικητής τής ΥΙΙΙης Μεραρχίας, δ 
’Ανώτερος Δ]τής Χωρ]κής ’Ηπείρου Συν
ταγματάρχης κ. Δημήτριος ΚΩΝΣΤΑΝ- 
ΤΑΚΗΣ, ώς έκπρόσωπος τού κ. ’Αρχη
γού Χωροφυλακής, αί τοπικαί πολιτικαί 
καί στρατιωτικαί Άρχαί, έκπρόσωποι 
έφεδροπολεμιστών όργανώσεων, συλλό
γων καί σωματείων καί πλήθος κόσμου.

Εις τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό 
τήν έκδήλωσιν.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

Α Φ Ω Ν  Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Η  Ο.Ε.

ΕΘ Ν . Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Ε Ω Σ  -  Τ Σ Α Μ Α Δ Ο Υ  16 
Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Υ Σ  -  ΤΗ Λ . 422 -728

Ώς 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.

•  Α Ν Δ Ρ ΙΚ Α : Κ ο υσ το ύμ ια , σακκάκια , πα
ν τα λό ν ια , γ ρ α β ά τες , υποκάμισα, έσώ- 
ρ ο υ χ α .

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

•  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΑ : Φ ο ρ έμ α τα , τα γ ιέρ , κ ο υ 
σ το ύμ ια , π ανταλόνια , φ ο ϋόΥ ες , π λεκτά .

<9 Π Α ΙΔ ΙΚ Α : Κ ο υσ το ύμ ια , φ ο ρ εμ α τά κ ια .
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THE UNWRITTEN LAWS 
OF THE ROAD
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«The Unwritten Laws of the road cannot be learned 
from the printed statutes and traffic ordinances — 
They could, of course, be learned the hard way thro
ugh many years of driving experience at an astound 
ding cost of lives and money — It is far less costly 
and more efficient to cover this same ground in lear
ning them through Traftic education programs...».

One reason we have started the 
series on the Golden Rules of 
Road on the so — called «the 
unwritten laws of the Road» is 
that the Traffic Problem is the 
hotest problem our Country and 
many Countries of the world are 
faced with —

There is not a single daily 
edition — that does not cover even 
pages on this problem or because 
of this! . . .  Statistics show the 
seriousness of it — Paper comments 
help in getting acquanted with i t — 
Law Enforcement Agency keep 
on hard in trying to find a way 
out of it or at least put it under 
reasonable control. . .  But, all in 
va in ... they can not cope with 
itstremendous growth — They are 
always behind it.

They cannot NOT Keep up 
with the vehicle's Speed or the 
man's desire to make greater use 
of the vehicle — They are out 
numbered by the millions of moving 
wheels and moving thoughtlessly 
people! —

People are responsible for what 
results from the moving whe els. — 
Men control the wheels — make 
roads— etc — why then Men can
not spot the bleeding on the road
ways? and bleeding costs much 
more than anything else.

There are certainly a lot of 
solutions — one of them is to 
make Man safe — Traffic — mind
ed. Through teaching him the 
unwritten Rules of the road at 
least — This is what we are trying 
to do and this we are doing by 
reminding them of what they should 
know before getting, or the wheel 
or on the roadway! —
’ We are trying to slow down 
the fast way of thinking — deci
ding and acting for both their 
own benefit — their happiness and 
their welfare — and the happiness 
of our beloved Country.
SLOW DOWN FOR THE 
CRAZY DRIVER»

A crazy driver ahead of you is defi
ned anydriverwhodoes all the wrong 
driving things you think are crazy.

If you stay near him long enough 
he will get you certainly into 
trouble —So will associating with 
undesirable persons — The best 
thing to do is to stay near of them. 
Avoiding such kind of people on 
the road you avoid the unexpected 
mishappenings, you save troubles 
and surely accidents which do not 
pay any insistence on keeping 
close to a so — called «crazy 
driver».

Professional drivers slow down

when they see a crazy driver 
because anything can happen and 
frequently does happen in such 
cases.

At a lower speed driver has a 
far greater chance of protecting 
himself against craziness of some
body else — if one has even to 
climb over a curb to escape, he 
can do it more safely at a low speed 
than he can at a high speed.

A good driver should not only 
think of the others but also to
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see what 'kind of drivers are both' 
ahead and behind him. This way 
he can assure cooperation on the 
highway which is so important 
in safe driving and in preventing 
accidents.
SLOW DOWN WHEN YOU 
HAVE TO DECIDE ONE 
RIGHT USE FROM MULTI — 
NUMEROUS CHOICES.

This usually happens when ap
proaching in an intersection in 
which can happen a lot of unexpe
cted things.

Many inexperient drivers have 
a sublime contidence that their 
vehicles can go wherever they can 
see an open space on a pavement — 
a contidence that, while in itself, 
is too often misplaced — There 
are great areas of pavement at an 
intersection, but none of them can 
accomodate more that one vehicle 
or pedestrian at a time on the 
same spot

The trouble is that there are too 
many legal uses of this area, 62 
to be exact, for some drivers to 
figure out especially at high speeds 
atwhich one has but splits of seconds 
to decide which could be the most 
safe for him and the others using 
the same area and being at the 
same position of decizng what 
is best to do at this critical moment.

Speeding into an intersection is 
like getting close, too close to 
suicide — «The car never stops on 
a dime». Your braking must be 
done a lot farther back if it is to 
do any good — when one decide 
to hold this horses just on the 
intersecting spot it will be too late 
for him to control the situation 
and to keep himself out of troubles. 
Nobody can help him in such a 
desperate situation. The result 
which follow are knowp to every 
one on the wheel, and even to 
pedestrians who have been found 
in front of such misfits of the road. 
The only way to avoid such des
perating moments is to slow down 
ahead of a time when approaching 
intersection — This way you have 
the time to see and then to decide 
what is best for you to do — 
Operating this way you deserve 
to be considered a safe and cour
teous driver, who will certainly 
stay alive and save others too. 
«IF IT IS NECESSARY TO CRE
EP AND BE SAFE— DO IT»

There are a great many of instan
ces where to one must not only to 
slow down but even to «creep» 
at intersections and especially at 
«BLIND ONES». A blind inter
section, unprotected by stop signs, 
will often have accidents involving 
cars going as slow as 40 Kilo- 
mveters per hour.

When you approach such inter
sections with cars parked on your 
right slow down — You cannot 
see through them and discover 
if there is a car coming on the cross 
street. By the time you reach in 
the end of the parked cars you 
are so close to the intersection that 
you have little distance in which 
to stop if you find a car coming.

Very often one will have to 
slow down below 20 Kilometers 
per hour. At that speed the total 
stopping distance of 40 — 50 meters 
may be more than one has to stop 
before hitting the other vehicle. 
«EXPECT CHILDREN TO 
DO THE UNEXPECTED»

There is nothing more dangerous 
than when one gets across children 
— on bicycles or a foot — Many 
children are victims of the wheels 
because drivers do not slow down 
when they reach the striking dis
tance of a child on a bicycle. 
Old — desert — wise prospectors 
gave rattlesnakes a wide berth. 
When they came upon one all 
caled up, they detoured around 
it. They were careful not to get 
within striking distance.

A child on a bicycle cannot 
commit the physical damage of a 
rattlesnake but he has the ability 
to get in front of a rattlesnake. 
If you were to run over him your 
conscience would hurt you the rest 
of your life.

Professional experienced drivers 
cut their normal speed in half 
when they see a child on a bicycle 
and are, therefore, able to stop 
short of the child’s striking dis
tance should he lose his balance 
or thoughtlessly make an unex
pected turn.

Every good driver should, there
fore, never forget that «a youngster 
can do always the unexpected» 
and for this reason he must always 
be prepared for that «unexpected 
kind of behaviour or action».

Another great danger with which 
are road users is the «children who 
ruch out in front of them from

between parked cars» This happens 
very often especially today when 
in every street of our cities cars 
have occupied even the sidewalks.

Behind of each of these parked 
vehicles waylays an unexpected 
danger — a thoughtless youngster - 
who will run in front of your 
wheels. How you are going to save 
him? There no is other way but 
to «slow down when passing parked 
cars. Driving close to a line of 
parked cars at 40 Kilometers per 
hour can be certainly most danger
ous if a little girl or boy starts to 
run out from between two of them. 
You might not see her or him 
until you were at close as 5 — 10 
meters from where you would 
hit her or him if you could not stop 
in time — and the drivers should 
always remember that «they cannot 
stop their car on a dime».

But 40 Kilometers per hour take 
30 — 40 meters in which to stop 
and this is 5 — 10 meters more 
than you would have. If there is 
oncoming traffic you could not 
dye left and you cannot dodge 
right because of parked cars. You 
are trapped in and you can not 
prevent the accident and save an 
innocent thoughtless youngster.

For this reason we advice all 
drivers to «slow down when beside 
parked or stopped cars — and to 
keep as far to the left away from· 
the parked cars as they can without 
interfering with traffic. This is 
what good and safety — conscious 
drivers do. Why shouldn’t do it 
all the drivers?.

Highways are the trap in which 
many thoughtless youngsters and 
even adults fall in and rase the 
numbers of our annual reports 
on traffic accidents. Every day 
hundreds of little children walk to 
and from small schoophonses lo
cated on open roads and their 
parents are constantly warried about 
them.

Whenever a driver sees a small 
child walking along the shoulder 
of the highway or street should 
at once slow down — when he gets 
within range of the child must 
be going slow enough to stop or 
dodge should the child suddenly 
step out on to the pavement or 
start to cross the highway. If no 
other traffic is around he must 
pull left so that he is farther away 
from the child as he goes by.
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No matter how much safety 
education a youngster has in school 
or how often is warned by his 
parents it will «day dream» and 
do thoughtless things. The respon
sibility of protecting yough is upon 
every ’one of us who must always 
be alert especially when cruising 
highways and streets.. .  every 
child must and is considered as 
ours and certainly is ours be
cause Youth is the future gene
ration of our Nation and must, 
therefore, be always protected as 
a valuable and most precious 
treasure — as the Golden hope 
of our Country’s Tomorrow.

«Green light» has open the 
roadway to those who are entitled 
to proceed — Nevertheless even 
then a thoughtful and self— res
pecting driver does not depend 
on his right to priority. He always 
must watch his speed when ap
proaching a Green light — he must 
slow down as much as circumstan
ces pernit. He must never depend 
on the green sign, who knows if 
others will think the same way? 
Expects always the unexpected even 
when you have your «Grigoris» 
with yourside. He surely will not 
be present to back you at the courty
ard! Stop and go signal lights at 
rural intersections and on urban 
wide streets where the posted 
speed limit is 60 — 80 kilometers 
per hour require special attention. 
Approaching a green signal the 
drivers are tempted to continue 
at this speed or accelerate before 
the signal after they see the green 
change. But this speed takes 60—90 
meters to go and to stop after 
they see ahead stops green changes. 
Thus, they are in trouble if a 
slower car stops suddenly, if a 
cross street car hits the green on 
the run, or an oncoming car 
turns left in front of them.

Slowing to 40—50 Kilometers one 
can stop 20 — 30 meters quicker, 
dodge better if necessary, and 
keep, track of traffic easier than 
at 60 — 80.

A driver cannot stop his vehicle 
in 30 meters at 25 Kilometers per 
hour. That pedestrian who pops 
out from between parced cars can 
put him on the spot. The parked 
vehicle hides him until the last 
second. When the driver is far 
enough along to see him may have 
only 5 meters in which to stop.

The fatal moment is exactly this 
distance. No one car stop his 
vehicle on a dime. At 15 Kilometers 
per hour the drivers reaction time 
of 3/4 of a second moves him to 
4 — 5 meters before his foot hits 
the brake. He will skid another 
4 — 5 meters before he stops finally 
But the unexpected in such cases 
will, already, be happened. It would 
be too late to save a pedestrian 
in such a case — Therefore, there is 
still one way to get out of trouble 
Think ahead of a time — because 
in such cases, it takes longer 
than you think».

«It takes much longer than one 
thinks».

A driver cannot stop in the 
length of a football Field at 90—100 
Km per hour. 900 — 100 Kms an 
hour does not seem much faster 
than 50 —but it takes over twice 
as far to stop. At 40 one can stop 
in 60 meter but at 90— 100 it 
takes 120 — 160 or longer. So when 
cruising at 90 — 100 in a quiet 
car on a smooth highway remember 
that you are likely to hit anything 
in front of you unless it is farther 
away than the liength of a football 
field.

There are thousands of unex
pected things that may happen 
on the roadways.

«Parued cars are always a 
constant hazard» As soon as a 
drivers sees such a car he just Slow 
down-parked cars on the shoulder 
are a constand hazard. It can pull 
out on to the highway. A person 
can step out of the car in front of 
you. A man hidden by it can walk 
around on to the pavement. At 
night a man changing a time can 
step back in front of you and so on.

A driver — a professional one — 
does not drive at normal speed 
within one meter of the parked car.

There are a lot of things to be 
done to reduce the hazards in 
such cases. Slow down is the first 
and most important so that if 
something does happen you can 
stop or dodge better. If there is 
no other traffic around swing to 
the left so that you are farther 
away from the parked car as you 
pass it.

When a car turns to the left 
that means there is a barrier 
ahead. Still in this case slow down 
for left turning cars. Speed can 
get you into trouble when a car

ahead slows down and stops before 
turning into a roadside stand on 
the highway not at an intersection. 
If you were in the lane nearest 
the center line because you had 
been passing other cars it would 
be right in front of you.

You will be tempted to turn right 
and pass this vehicle on the right. 
But there may be an unseen car 
at your right rear where your 
turn will cut in front of it.

When you see a car ahead slow 
down at once and have time to see 
what is coming behind you. You 
had better practically stop before 
taking the risk of moving over 
into the right hand lane. Sometimes 
it is just like to want to kill yourself, 
especially at higher speeds. You 
can get out of this through showing 
down and seeing what it is coming 
behind you. Think always of what 
the others are going or want to do 
and you will be safe.

Many golden rules have been 
written about overtaking but still 
we have fatalities due to the wrong - 
doings' of those on the wheels — 
Why?

Who has never heard about 
these Golden rules the unwritten 
laws of the Road? And even if one 
has never heard about them .. . 
is it so difficult to follow the self — 
preservation rule to save trouble — 
life — disaster?

In any case the safest advice we 
can give to our friends the readers 
is this. «If you stay on the right 
side of the road the chances are
that you will not finish up in the 
left f ie ld ..»

The problems — the hot problems 
of traffic to — day are critically 
many. They do not wait for per
fecting first ourselves or the road
ways — before we take chances 
for using a vehicle. The Golden 
Rules are well printed on many 
books — have been read or heard 
but still we are experiencing so 
many disapointments and this drives 
us to the desire of doing our best 
by presenting some of them in 
our edition until we see good results 
So there will be some more advices 
in our next month’s edition. . . 
and we do hope that this will 
make happier most of the Gen- 
darmery’s Review Readers.

TO BECONTINUED 
IN THE NEXT ISSUE
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• Δυό περίφημα κρααιά τής ΑΧΑΤΑ - CLAUSS: 
Castel Danielis -  Santa Helena.

Td καλλίτερα κρασιά τής ^Ελλάδος. % '
j  ■■■

Συμπληρώνουν τό ωραίο γεύμα σας.

Ζητηστε τα εις όλα τά καλά Καταστήματα Τρόφιμα 
εις όλα τά καλά Εστιατόρια. Θά έχετε κάνει τή\/ 
λίτερη έκλογή.



ΙΙ(ΐί1/1ά(;
I N T E R N A T I O N A L

CD I Λ  Τ  R  ο

IN TERN A TIO N A L
Σάς εξασφαλίζει μεγαλύτερη προστασία, γιατ{ 
έχει δύο αποκλειστικά  πλεονεκτήματα : /
Δ ΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ CRYSTAL μέ ενεργούς άπορροφητικούς 
κρυστάλλους, πού περιορίζουν τήν πίσσα καί νικοτίνη.
ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ - ΖΩΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, πού 
επιτρέπει τήν είσοδο άέρος. "Ετσι άναμιγνύεται ό άέρας 
μέ τόν είσπνεόμενο καπνό καί τό κάπνισμα γίνεται 
έλαφρότερο καί άβλαβέστερο.
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