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Χιλιάδες πιστοί 
περιμένουν τήν σει
ρά τους γιά νά προ
σκυνήσουν τήν θαυ
ματουργό εικόνα τής 
Μεγαλόχαρης στην 
Τήνο. Οί άνδρες τής 
Χωρ]κής τηρούν μέ 
τρόπο άψογο καί ευ
γενικό τήν τάξι.
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-ν; Στην σύγχρονη έποχή μας πού 
οί θόρυβοι σ τ ίς  π ό λ ε ις  ξ επέ -  

ρασαν πλέον τά Ανεκτά όρια καί ή 
μόλυνσι στήν Ατμόσφαιρα γ ί ν ε τ α ι  
όλο καί π ιο  αισθητή,ή έ ξ ο χ ή ,ή ζω-
τι στο φυυι 
έπιτακτικ^

Η ϋ  I PUAAU V,  Τ V v c
άνάγκη γιά  όλους ,πολύ

δέ περισσό τεοο γ ιά  τό π α ι δ ί , Ι δ ι -
αίτερα τώρα τό καλοκαίρι .

* ' Απ’αύτή τήν σκέψι ξεκινώντας  
ή Χωροφυλακή δημιούργησε τ ρ ι 

άντα πέντε  χ ιλ ιόμετρα  εξω Απότήν 
'Αθήνα, στό καταπράσινο θέρετρο  
του *Αγίου^’Ανδρέα-'Αττικής.όπου  
τό πεύκο^τής Πεντέλης καί η θά
λασσα τούΕύβοίκού σμίγουν σέ μιά  
θαυμάσια Α ρ μονία ,τ ίς  παιδικέςτης  
κατασκηνώσεις.

*Σ’ ένα χώρο που ή φύσι τό προί
κ ισε  μέ ξεχωριστή όμορφιά καί 

ή προσπάθεια του Σώματος μέ σύγ
χρονες  καί ά νετες  έγκαταστάσεις ,  
φιλοξενούνται κάθε καλοκαΓοι τα 
νεαρά βλαστάρια των Ανδρών τής 
Χωροφυλακής σέ κατασκηνωτικές πε 
ριόδους των τριών έβδομάδων καί 
μέ τήν καταβολή μόνο^ένός συμβο
λικού ποσού συμμετοχής.

'Α ξ ίξ ε ι  κάθε έπαινος σ^ αυτούς
πού μόχθησαν καί μοχθουν κα

θημερινά,  στους έπώνυμους καί Ανώ 
νυ^ους εργάτες τού θαυμάσιου αύ-  
του * Ιδρύματος,πού τόσα προσφέ
ρει στήν ύγεία  Αλλά καί τήν^Αγω- 
γή των παιδιών πού φ ιλ ο ξ ε ν ε ί ,μ α -  
ζύ μέ τήν ευχή όπως ή προσπάθεια 
αυτή πού τόσα έπέτυχε,μεταλαμπα-  
δευθή καί σέ αλλα μέρη τής*Ελλά
δ ο ς .
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Ύ Ο Φ ίΜ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ό μήν Αύγουστος, μέ δεσπόζουσαν τήν εορτήν τής Κοιμήσειυς τής Θεοτοκου, είναι αφιερω

μένος εις τήν ' Υπεραγίαν Μητέρα τού Κυρίου μας. Αλλα και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος και άλλοι μήνες δε- 
•/ονται τήν πολύτιμον εύλογίαν Θεομητορικών έορτών. Και αί μυριάδες των πιστών ευρίσκουν τότε κατ εξοχην την 
εύκαιρίαν νά εκδηλώσουν προς τήν Κυρίαν Θεοτοκον, την Σωτειραν του ανθρωπίνου γένους, τα αισθήματα ^ης 
εύλαβείας καί τής άφοσιώσεώς των.

Είναι όμολογουμένως μοναδικόν τό πρόσωπον τής Θεοτόκου εις τήν παγκόσμιον ιστορίαν. ’Ό χι διότι αύτη 
ήξιώθη νά δανείση σάρκα καί αίμα εις τον Υιόν καί Λόγον του Θεού καί νά χωρήση εις τήν κοιλίαν της τον «Ά χώ - 
ρητον», άλλά καί διότι άνεδείχθη ή ένσάρκωσις τής άρετής καί τής τελειότητας καί κατέστη τοιουτοτρόπως ή ύπο- 
δειγματική γυναίκα δλων των αιώνων, τό μοναδικόν πρότυπόν, μετά τον Υ ιον της, τής ηθικής καθαροτητος^ και 
τελειότητος. Εϊχεν άπύθμενον βάθος ταπεινοφροσύνης, ασύλληπτου εις τήν άνθρωπίνην διάνοιαν άγνότητα, πίστιν 
ζέουσαν καί ακραιφνή καί αγάπην καί άφοσίωσιν προς τον Υιόν της ανυπέρβλητον. Ωλοκληρωμενη προσωπικοτης 
άπό πάσης πλευράς. Μοναδική φυσιογνωμία τών αιώνων!.

ΑΛΛΑ ΥΠΗΡΞΕ καί ή κατ’ έξοχήν πονεμένη Μητέρα ή Θεοτόκος. Η ρομφαία, περί τής οποίας προε- 
φήτευσεν ό Συμεών, διήλθε τήν άγίαν καρδίαν της. Εύθός ώς έφερεν εις τον κόσμον τον Μονογενή της, πληροφορείται 
μέ αίμάσσουσαν καρδίαν τά καταχθόνια σχέδια τοϋ αιμοσταγούς Ηρωδου. Μανθάνει, οτι ο κυρίαρχος αρχών ιής 
χώρας «ζητεί το παιδίον τού άπολέσαι αύτό». Και εξαναγκάζεται υπο την πιεσιν τών περιστάσεων, να λαβή τον δρό
μον τής προσφυγιάς καί νά φύγη εις τήν μακρυνήν καί ξένην Αίγυπτον, δοκιμάζουσα, χάριν τοϋ ’Ιησού, ταλαιπωρίας 
καί στερήσεις παντοδαπάς. Μόνον όσοι εδοκιμασαν το πικρόν ποτήρι του διωγμού και τής εγκαταλειψεως βωμοον και

έστιών, μόνον εκείνοι ήμποροΰν νά φαντασθοΰν αυτόν τον πονον και 
τήν οδύνην τής Θεοτόκου. ’Αλλά καί δσαι μητέρες έμειναν έπί ολοκλήρους 
νύκτας άγρυπναι έπάνω άπό τό παιδί των, που εκινδυνευεν, ήμποροΰν 

Παν. ’Αρχιμανδρίτου τώρα νά νοιώσουν τόν πόνον τής Πρώτης Μάννας, τής Παναγίας μας, όταν
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΡΟΥΣΟΥ αντιλαμβάνεται τόν κίνδυνον, τόν όποιον άνά πάσαν στιγμήν διατρέχει ό μικρός

Ίεροκήρυκος της Υίός. ’Έτσι λαμβάνει τήν άπόφασιν καί φεύγει. Φεύγει εις τοπον ξένον
μακράν συγγενών καί φίλων, εις περιβάλλον άγνωστον και αφιλοξενον, δια 
νά γίνεται όδυνηροτέρα ή δοκιμασία της και πλέον αβαστακτος ο πονος της.

'Ομοίως, καί μετά τήν επιστροφήν τής άγιας Οικογένειας εις τήν Ναζαρέτ, δεν σταματούν αι δοκιμασιαι και 
αί θλίψεις τής Θεοτόκου. Πόσον, άλήθεια, πόνον αισθάνεται, δταν άπό τής εισόδου τού Υιού της εις τον δημόσιόν 
βίον άντιλαμβάνεται τάς κακάς διαθέσεις τών συμπατριωτών της έναντίον Του!. Τήν μίαν ημέραν πληροφορείται την 
βάρβαρον συμπεριφοράν τών Ναζαρηνών, οί όποιοι οδηγούν τόν Ίησοϋν έξω τής πολεως, με σκοπον να Ιόν κα
τακρημνίσουν έκ τού ορούς. Τήν άλλην ήμέραν μανθάνει τάς κατά τού Υιού μηχανοραφιας και συκοφαντίας των 
«κακίστων Φαρισαίων». Καί ή καρδία της ή μητρική πονεϊ καί πάσχει καί όδυνάται. Και ο πονος τής Παναγίας 
φθάνει εις τό άποκορύφωμά του εκεί, έμπρός εις τόν Σταυρόν. Βλεπει το Παιδί της περιφρονημενο και εγκατα- 
λελειμμένο. Βλέπει τόν Μονογενή της έρμαιον τής κακίας τών άνθρώπων. Ποιον ; Αυτόν, όστις «διήλθεν ευεργε
τών καί ίώμενος πάντας τους καταδυναστευομένους». Αυτόν, δστις ήλθε διά νά καλέση «τους κοπιώντας και πεφορ- 
τισμένους» νά τούς άναπαύση. Αύτόν, δστις ήλθε διά νά δώση τήν ψυχήν Τ ου «λυτρον αντί πολλών». Τον είδε αιμο- 
φυρτον έπί τοϋ ικριώματος τού Σταυρού, «χωρίς είδος καί κάλλος», τόν «ωραϊον καλλει παρα παντας ανθροοπους».

Ό  Σταυρός τού Κυρίου ήτο όντως τό άποκορύφωμά τού πόνου τής Υ περαγιας Μητρος I ου. Και ειχεν 
όμολογουμένως δίκαιον ό ιερός ύμνογράφος, δταν έθετεν εις τό στόμα τής πονεμένης Θεοτοκου τους εμπνευσμένους 
έκείνους στίχους του. «Τέτρωμαι δεινώς καί σπαράττομαι τά σπλάχνα, Λόγε βλέπουσα την άδικον Σου σφαγήν». ...

ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΤΗΣ τής άτελειώτου σειράς τών θλίψεων, ποια ήτο ή στάσις τής Θεοτόκου ; Την απαντησιν 
μάς τήν δίδει ό Μαθητής τής άγάπης. «Εΐστήκεισαν δέ — γράφει — παρά τώ Σταυρώ τού Ιησού η μητηρ αυτού.. .. ». 
Εις τήν λέξιν «εΐστήκεισαν» κρύπτεται τό άπαράμιλλον ήθικόν μεγαλεΐον τής Θεοτοκου. Ιστατο, λεγει. ΓΙαρα.κολου- 
θεΐ βέβαια μέ πολλήν οδύνην τό μαρτύριον τού Υιού της. Δεν πίπτει όμως, δεν λιποθυμεΐ, δεν εκβάλλει απελπιδας 
κραυγάς, δπως θά έκαμνε άλλη μητέρα. Μένει σιωπηλή πλησίον τού σιωπηλού Υιού της. Αιμασσει^η τρυφερά της 
καρδία, άλλά υπομένει μετά καρτερίας τήν σκληράν δοκιμασίαν. Και δεικνύει τοιουτοτρόπως τον υπερθαυμαστον 
ηρωισμόν τής ψυχής της καί τήν τελείαν υπομονήν της. Καί αφού εις τήν σκληραν αυτήν δοκιμασίαν τοιοΰτον ηρωι
σμόν ψυχής έδειξεν, άναμφιβόλως παρόμοιον ήρωϊσμόν καί παρομοίαν υπομονήν και γενναιότητα θα ενεφανισε και 
εις τάς άλλας πολλαπλάς θλίψεις καί περιπέτειας τής ζωής της.

ΘΛΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ παντοδαπάς δοκιμάζομεν καί ήμεΐς, φίλε άναγνώστα. ’Ιδού δμως εν μο
ναδικόν, μετά τόν Κύριον, πρότυπον υπομονής, ή ’Αειπάρθενος Μαρία. Προς αυτήν άς στρεψωμεν ευλαβοος τα 
μάτια τής ψυχής μας, οσάκις κάποιος πόνος πιέζει τά στήθη μας. ’Ά ς άναπολώμεν συχνά με τα πτερά τής φαντασίας 
μας τάς τραγικάς στιγμάς, πού ή Πάναγνος Παρθένος έζησεν έπι τής γής. Μάς φαίνονται ίσως τα ιδικα μας βασανα 
μεγάλα καί τά εμπόδιά μας άνυπέρβλητα καί πολύ κουραστικά. ’Ά ς μη λησμονώμεν τότε, ότι καποτε^έζησεν επάνω 
εις τήν γήν μας ή Θεοτόκος. 'Η ζωή της δέν έχαρακτηρίζετο άπό εύημερίαν, καί ό δρόμος της δέν ήτο σπαρμένος 
μέ ρόδα. ’Ίσως καί ό ΐδικός σου δρόμος νά κάμνη τά βήματά σου διστακτικα, αιματωμενα, ποτισμένα με το δάκρυ 
τού πόνου, βαρειά άπό τό βάρος οδυνηρών πληγμάτων. 'Όμως τό παράδειγμα τής Υ περαγιας Θεοτοκου, το παρά
δειγμα τής άφθάστου ύπομονής της, πολλά έχει καί διά τάς περιπτώσεις αυτας να μάς ειπη. Προ πάντων έχει να 
μάς μάθη νά ύπομένωμεν μέ γενναιότητα καί καρτερίαν τόν πόνον μας, νά σηκώνωμεν με ηρωισμόν, χωρίς γογγυσμούς 
καί άπαισιόδοξα φρονήματα, τόν καθημερινόν σταυρόν τής ζωής, έν τή βεβαιοτητι, την οποίαν εδραιαν είχεν η εις την 
αίωνίαν δόξαν είσελθοΰσα Παναγία Μητέρα μας, δτι «ούκ άξια τά παθήματα τού νΰν καιρού προς την μελλουσαν 
δόξαν άποκαλυφθήναι εις ήμάς».



ΤΕΡΑΣΤΙΑ νπήρξεν ή επιδρά
ν Κ τής δυνάμεως τον θρησκευτικού 
αισθήματος τον ελληνικού λαού— 
τής κορωνίδος των ηθικών δυνάμεων 
—επί των τυχών τής Πατρίδος μας, 
κατά τούς διαφόρους ιστορικούς στα
θμούς της. Πιστεύω, ότι, εάν ημείς 
οι "Ελληνες δεν άπωλέσθημεν ώς 
Φυλή, εάν δεν έσβήσαμεν ώς ’Έθνος 
καί εάν δεν διελύθημεν ώς Κράτος, 
παρά τούς συνεχείς πολέμους, τούς 
όποιους έκάμαμεν, διά μέσον τών 
αίώνωι, κατά πολλών καί διαφόρων 
λαών, οι όποιοι, λόγορ τής επιζήλου 
και επιφθόνου γεωγραφικής μας 
θέσεως, έπεβουλεύθησαν την ελευ
θερίαν καί την ανεξαρτησίαν μας, 
τούτο οφείλεται εν πολλοϊς εις τό 
«μέγα καί άκατανίκητον ψυχικόν 
θάρρος, τό όποιον άντλούσαμεν έκ 
τής προς τον Θεόν πίστεως».

ΑΠΕΙΡΑ ιστορικά γεγονότα ν- 
πάρχουσι προς άπόδειξιν τούτου, θά 
μνημονεύσω, όμως, μόνον τινά τού
των, ΐνα μη μακρυγορήσω. Καί 
φυσικά, θά αρχίσω από την άρχαίαν 
μας ιστορίαν, διότι μη λησμονώμεν, 
ότι οι "Ελληνες τών ιστορικών χρό
νων ήσαν ο θεοσεβέστερος τών λαών 
τής άρχαιότητος, ή δε θρησκεία των 
—η τών ’Ολυμπίων θεών—νπήρξεν 
ή χρυσή πύλη, διά τής οποίας διήλ- 
θεν ό Χριστιανισμός.

Π . Ε . Κ Ω Ν Ε  Τ Α  
’Αντιναυάρχου έ . ά . 

’Επιτίμου 'Αρχηγού Στόλου καί 
τ · Α ρχηγού τού Ναυτικού

Ό  Θεός ΓΙάν, βοηθεί τούς ’Αθη
ναίους κατά την έπίθεσίν των (490 
π. X .) εναντίον τών άποβιβασθέντων 
εις την πεδιάδα τού Μαραθώνος 
Περσών, «πηδών προ τών φαλάγ- 
γων των καί ένσπείρων τ ο ν  π α 
ν ι κ ό ν  εις τάς γραμμάς τού εχ
θρού». "Ενεκα τούτου δέ, οί ’Αθη-

3(jSh l i i  fcMtud ΙμΙ ΐίφο&ύ/Ιου 
(Bpctftuf Τοϋ νιΒϋ&ρυΧίΰu "$%/Ιφίν„ 
\cahx, Τού xodaSpo-
[εαΐβϋ “ u /ttn „ Ιόν JlvYOuelCrl
Τΰϋ 1940 id( ιόν Λψϊνα, ΐκ/ Τήνου.
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ναΐοι αφιέρωσαν εις αυτόν, μετά 
την νίκην των, ιερόν, το όποιον 
είχεν άνοιχθή εντός βράχον επί τής 
’Ακροπόλεως, οπού έκτοτε έτίμων 
αυτόν διά θυσιών καί λαμπαδηδρο
μιών ( 'Ηρόδοτος, Παυσανίας, Λου
κιανός). 'Ο αυτός θεός, κατά την 
ναυμαχίαν τής Σαλαμινος (480 π. X) 
παρευρίσκεται εις τό πεδίον τής μά
χης, ίνα ενθαρρύνη τους "Ελληνας 
μαχητάς, πολλοί μάλιστα των οποί
ων τον ((είδαν» (την οπτασίαν του), 
νά στέκεται πρώτα επάνω από ένα 
άκρωτήοιον—τής Κννόσονρας — καί 
μετά εις την νήσον Ψυττάλειαν, 
όπου καί άνήγειραν βραδντερον προς 
τιμήν τον ξύλινα αγάλματα (Παυ
σανίας ).

Ο ΒΟΡΕΑΣ, θεός τών ανέμων, 
κατόπιν μιας μετά θυσιών έπικλή- 
σεως προς αυτόν τών ’Αθηναίων, 
ολίγον προ τής ένάρξεως τής παρά 
τό ’Αρτεμήσιον (480 π. X.) μετά 
τοϋ περσικού στόλου ναυμαχίας 
των, έξαποστέλλει σφοδρότατον βό
ρειον άνεμον μετά θυελλών καί κα
ταιγίδων, ό όποιος καταστρέφει μέ- 
γα μέρος τοϋ εχθρικού στόλον. 'Ο 
αυτός θεός, κατ’ άνάλογον τρόπον 
είχεν έπέμβει κατά την πρώτην εκ
στρατείαν τών Περσών κατά τής 
'Ελλάδος τώ 492 π.Χ., δτε διά τών 
τρικυμιών, τάς όποιας εξαπέλυσε, 
κατέστρεψε τό σύνολον σχεδόν τοϋ 
στόλον των παρά τό άκρωτήριον τοϋ 
'Άθω.

Ο ΓΙΟΣΕΙΛΩΝ, ό βασιλεύς τής 
θαλάσσης, θεωρείται ώς ό κατ’ έξο- 
χήν θεός, ό όποιος έβοήθησε τους 
"Ελληνας κατά τούς μετά τών Περ
σίαν μακρούς πολέμους των. Εις τού
τον ούτοι άπέδιδον γενικώς τάς κα
τά θάλασσαν νικάς των, αί όποίαι 
σννετέλ.εσαν εις τό νά σωθή ή 'Ελ
λάς, καί μετ’ αυτής ή Ευρώπη, από 
τον μηδισμόν καί δι’ αυτό τοϋ άπέ- 
νειμον την επωνυμίαν <(σωτήρ».

μεγάλην ηθικήν αξίαν τοϋ θρησκευ
τικού αισθήματος, επωφελούντο πό
σης ευκαιρίας διά νά καλλιεργώσι τό 
μεγαλουργόν τούτο αίσθημα. Οντω, 
εις όλα τά τάγματα, έψάλλετο την 
πρωίαν, κατά τον όρθρον, καί καθ’ 
έκάστην εσπέραν, μετά τό δείπνον, 
τό τρισάγιον. Μίαν ή δύο ημέρας προ 
τής μάχης οι ιερείς ήγίαζον τά βάνδα 
( τάς σημαίας) καί κατόπιν τάς πα- 
ρέδιδον εις τούς βανδοφόρους ( σημαι
οφόρους ) ,έπικειμένης δέ μάχης έψάλ
λετο αγιασμός υπό τών ιερέων όμοϋ 
μετά τών στρατηγών καί τών αξιω
ματικών, ένοιπιον τών παρατετα- 
γμένων οπλιτών, οί όποιοι έπανελάμ- 
βανον έκάστοτε τό((Κύριε! έλέησον». 
Τέλος δέ, καθ’ δν χρόνον τά τάγμα
τα έξήρχοντο εκ τοϋ στρατοπέδου 
προς συνάντησιν τοϋ εχθρού, έκα
στος τούτων άνεφώνει ((μεθ’ ημών 
ό Θεός».

01 ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ έκστρατεύον- 
τες ουδέποτε παρημέλουν νά παρα- 
λαμβάνωσι μεθ’ εαυτών ιερόν τι κει- 
μήλιον ή λείψανα Άγιου τινός, τά 
όποια μετά πομπής έφέροντο εντός 
πολυτίμων θηκών ύπό ενός άρχον- 
τος επί κεφαλής τοϋ περιστοιχίζον
τας τον βασιλέα ή τον άρχιστράτη- 
γον επιτελείου. ’Εξ όλων δέ τών 
ιερών τούτων κειμηλίων, εκείνο τό 
όποιον περισσότερον ήλ.έκτριζε καί 
ένεθουσίαζε τούς στρατιώτας τής 
αυτοκρατορίας μας ήτο ή ((ά χ ε ι 

ρ ο π ο ί η τ ο ς »  είκων τοϋ Ιησού 
Χριστού.

Ό  Στρατηγός Φιλιππικός, επί 
βασιλείας Μαυρίκιου (582 - 602
μ. X .) την Ιεράν ταύτην εικόνα έπι- 
δείξας εις τον ταλαίπωρημένον στρα
τόν του ένέπνευσεν εις αυτόν θάρ
ρος καί πεποίθησιν επί την νίκην 
καί κατετρόπωσε τον πολυάριθμον 
περσικόν στρατόν ε’ις Σαλάχους τής 
Μεσοποταμίας. 'Ομοίως ό μέγας 
'Ηράκλειος, έκκινών τώ 621 κατά 
τών Περσών, κατήγαγε τάς περί
λαμπρους έκείνας νικάς κατά τού
των, διά τής έπιδείξεως εις τά στρα- 
τεύματά του τής αυτής αχειροποιή
του είκόνος ( Θεοφύλακτος, Θεοφά- 
νης).

'Ο Αύτοκράτωρ Λέων ό Δος 
(717 - 740) γράφει εις τάς στρα
τιωτικός του οδηγίας:

«Τούς έξερχομένους εις εχθρούς 
επί πολέμιο φνλάξαι δει εαυτούς απο 
παντός πονηρού πράγματος καί ρή
ματος, καί προς μεν τον Θεόν τον 
νοϋν έχειν καί την δέησιν καί μετά 
συμβουλίας ποιήσαι τον πόλεμον. 
Βοήθεια γάρ διδόται μετά καρδίας 
τελ.ευτ ικής. Ο ύ κ εν  π λ ή θ ε ι 
γ ά ρ  δ υ ν ά μ ε ω ν  νί κ η π ο 
λ έ μ ο υ ,  ά λ λ’ έ κ Θ ε ο ύ  
ι σ χ ύ  ς».

'Υπό τοιούτων αρχών εμφορού
μενος ό αύτοκράτωρ ούτος, στρα
τηγός ίκανώτατος καί εύστροφος

Βυζαντινός Δρόμων, τό πλοίο πού στά χέρια τών ναυμάχων τοϋ Βυζαντίου 
έγινε τό φόβητρο τών απίστων καί ή τιμωρός Νέμεσις τών έπιδρομέων στήν χι
λιόχρονη ιστορία τής λαμπρής αυτοκρατορίας τοϋ Έλληνισμοϋ.

ΒΥΖΧΝ'Τ'ΙΝΟΙ

ΧΡΟΝΟΙ
01 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ,

τερον παντός άλλου, γνωρίζοντες την
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Τό κενοτάφιον των νεκρών έκ τής καταβυθίσεως τοΰ καταδρομικού «Έλλη» 
τόν Αύγουστο τού 1940 όπως σώζεται σήμερα στήν Τήνο. Εννέα ήρωες έδωσαν 
τήν ζωή τους, άλλα ή θυσία τους δέν πήγε χαμένη καί ή μνήμη τους θά μένη αιώνια 
στις καρδιές τών Ελλήνων.

διπλωμάτης, κατήγαγε τάς κατά 
τών άλλοθρήσκων νικάς του.

’Αλλά εχομεν και. πλεϊστα παρα
δείγματα αύτοπροσώπου έπεμβά- 
σεως τον θείου. 'Ο αντοκράτωρ ’Ιω
άννης Τσιμισκής κατά τήν κρισιμω- 
τάτην στιγμήν τής μάχης του παρά 
το Δορύστολον ( Βουλγαρίας) τήν 
24 ’Ιουλίου 897 μ. X. προς τον Ρώσ- 
αον ηγεμόνα Σβιατοσλάβον, τόν 
Τρομερόν, ο όποιος επί κεφαλής 60 
χιλιάδων έπιλέκτοον ήπείλει έκεϊΟεν 
τήν αυτοκρατορίαν μας καί αυτήν 
ταντην τήν Κώνσζαντινούπολιν, επι
καλείται διά προσευχής τήν βοή
θειαν τον ’Αγίου Θεοδούρου καί εν 
συνεχεία νικά. ' Ο ιστορικός Λέων 
6 Διάκονος διηγείται, δτι: ο «Τσιμι- 
σκής μετά τήν βασιλικήν έπίκλησιν 
καί καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έπι- 
θέσεώς του κατά τών Ρώσσων, έβλ.ε- 
πεν εν τώ μέσω τέον στρατευμάτων 
του καί έμπροσθέν τον άνδρα ίππεύ- 
οντα λευκόν ίππον καί παοακινοϋντα 
τους Βυζαντινούς νά προελαύνουν 
ήτο ο 'Άγιος Θεόδωρος.

’Επίσης ή ’Άννα Κομνηνή εν τή 
Άλεξιάδι αυτής, εν τή βιογραφία, 
δηλ. του πατρός της, τον βασιλέως 
’Αλεξίου Κομνηνοΰ (1081 - 1118), 
αναφέρει, δτι ό πατήρ της, κατά τινα 
εκστρατείαν εναντίον τών Τούρκων, 
εύρεθείς παρά τό Ίκόνιον προ άμη- 
χανίας, ποιαν τών όδών έπρεπε νά 
άκολουθήση, ίνα επιτυχέστεροι’

προσβάλη τούτους, έπεκαλέσθη τό 
θειον. Κατόπιν όέ όλονυκτίου προσευ
χής έλαβε τήν θεϊκήν έντολ.ήν «νά 
β α δ ί σ η π ρ ο ς  τ ό Φι λ ο -  
μ ί λ ι ο ν.» Καί πράγματι, κινη
θείς προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν, 
συνήντησεν ούχί ηνωμένας, αλλά 
τμηματικούς τάς τουρκικός φάλαγ
γας καί τάς σννέτριφεν.

Ή  μοκρά —χιλιετής περίπου— 
ιστορία τών Βυζαντινοί προγόνων 
μας βρίθει τοιούτων παραδειγμά
των, νικών δηλ,αδή τοΰ βυζαντινού 
στρατού κατά πολυαριθμοτέρων εχ
θρών, είτε διά. τής έπεμβάσεως τοΰ 
θείου, είτε διά. τού ψυχικού θάρρους, 
τό όποιον ήντλουν οι ηγήτορες καί 
οί στρατιώτες, έκ τής προς τόν Θεόν 
?Μτρείας, νικών μάλιστα, αί όποϊαι 
δεν εΐχον μόνον ιός αποτελέσματα 
νά κλεΐσιυσι τήν βυζαντινήν ιστο
ρίαν καί νά διατηρήσωσι τήν ακε
ραιότητα τής αυτοκρατορίας, άλλ,ά, 
καί κυρίως, νά σώσωσι τόν Χριστια
νισμόν καί τόν πολιτισμόν, τόν έ λ- 
λ η ν ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό ν, από τάς 
συνεχείς επιθέσεις τών άλλοθρή- 
σκων καί το>ν βαρβάρων.

Περιττεύει δέ ή ύπόμνησις καί 
άλλων παραδειγμάτων, διότι καί αυ
τή μόνον ή ιστορία τέον απείρων πο
λιορκιών τής μεγάλης πρωτενούσης 
τοΰ ελληνισμόν, τής Κωνσταντινου
πόλεως, καλ.ύπτει τό όλων θέμα. Κα
τά τάς σκλιιροτέρας, τάς πλέον άπέλ,-

πιδας στιγμάς τών δοκιμασιών της 
ήρκει ή επί τών τειχών περιφορά τής 
είκόνος τής πολιούχου «Όδηγη- 
τρίας» — τής νπερμάχον στρατηγού 
Θεοτόκου — ίνα έχαλυβδοϋντο αί ψυ- 
χαί τού στρατού καί τού Λαοτη προς 
παράτασιν τής άντιστάσεώς των, με 
αποτέλεσμα τόν έκάστοτε θρίαμβον 
κατά τών πολεμίων των (Ακάθι
στος "Υμνος, Νέστορος Χρονικόν).

Τοιαύτη θαυματουργός ύπήρξεν 
εν πολέμα) ή θρησκευτική πεποίθη- 
σις τού "ΕλΑηνος κατά τούς αρχαί
ους καί μέσους χρόνους' το αυτό, ό
μως, συμβαίνει καί κατά τούς μετα
γενέστερους. Έ πί τουρκοκρατίας, 
οί Ίεράρχαι μετά τού κλήρου των 
συνετέλεσαν « λ ό γ ω  τ  ε κ α ί  
έ ρ γ ω» εις τήν διάσωσιν τού "Ε
θνους,διότι διά τών προσπαθειιον των 
δπως διατηρήσωσιν οί υπόδουλοι 
"ΕλΑ.ηνες άμείωτον τό θρησκευτικόν 
αίσθημα, έκαμαν αυτούς, κατ’ άρ- 
χάς μέν, νά άντιδράσωσι κατά τού 
βίαιου έξισλ.αμισμού, βραδύτερον δέ, 
νά άποδυθιύσιν εις τόν «υπέρ πί- 
στεως καί πατρίδος» άπελευθερω- 
τικόν άγώνα, άνεξαρτήτιυς τού γεγο
νότος, δτι, καθ’ δλ.ην τήν μακραίωνα 
δουλείαν, ό κλήρος έτέθη κατά κα
νόνα έπί κεφαλής όλων σχεδόν τών 
έπαναστατικών εξεγέρσεων, αί ό- 
ποϊαι εΐχον ώς αποτέλεσμα νά δια- 
τηρήσωσιν άσβεστον τήν πατριωτι
κήν φλόγα.

(- - - - - - - - ϊ

ΚΑΤΑ τήν σύγχρονον έποχήν ή 
Πατρίς μας διεξήγαγε πολλούς πο
λέμους και εις δλ.ους αυτούς «ιερούς 
καί δικαίους»εΐχε συμπαραϋτάτηντόν 
Θεόν. Κατά τον τελευταϊον μάλιστα 
πόλεμον —τόν έλλ.ηνοϊταλικόν—εΐχεν 
ώς «'Οδηγόν», δπως καί κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους, αυτήν ταύ- 
την, τήν Παναγίαν. Οί στρατιώηαι 
μας πολεμοϋντες εις τά χιονισμένα 
βουνά τής ’Αλβανίας, ώραματίζοντο 
έμπροσθέν τους τήν Παναγίαν, νά 
τούς καθοδηγή κατά τών άσεβησάν- 
των προς αυτήν Ίταλών. Εΐχον δέ 
ασεβήσει οϋτοι προς αυτήν, διότι
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Χιλιάδες πιστοί σπεύδουν στην χάρι 
Της στήν Τήνο νά προσκυνήσουν τήν 
θαυματουργό εικόνα Της καί νά ζητή
σουν τήν προστασία Της.

είχον καταβυθίσει εις τον λιμένα της, 
εις την Τήνον, την «"Ελλην», ή ό
ποια είχε καταπλεύσει εκεί, διά νά 
άπονείμη κατά τήν εορτήν της τιμάς. 
Ή  μήνις δέ τής Παναγίας κατ αυ
τών, ήτο τοιαύτη, ώστε νά παρα- 
δώση τήν Κορυτσαν εις τά ελληνικά 
στρατεύματα τήν 21 Νοεμβρίου, ή
τοι τήν ημέραν κατά τήν όποιαν ή 
’Εκκλησία μας εορτάζει τά «εΐσόδιά 
της».

Οϋτω, βλέπομεν, δτι διά μέσου 
τών αιώνων, άπό τής άρχαιοτάτης 
εποχής μέχρι τής σημερινής, υπό 
οίασδήποτε συνθήκας και εάν εύρέ- 
θησαν οί "Ελληνες, ελεύθεροι ή δού
λοι, αμόρφωτοι, πολιτισμένοι ή υπό 
πολυθεΐστικήν ή μονοθεϊστικήν θρη
σκείαν,ύπήρξεν δέ αυτούς τόθρησκευ- 
τικόν αίσθημα μεγαλουργόν, θαυμα
τουργόν. Διότι, ή ψυχή τού ανθρώπου 
παραμένει αμετάβλητος, παρ, δλον 
δτι δέχεται εξωτερικός επιδράσεις 
και επηρεάζεται άπό αύτάς' εντεύθεν 
<5ε ή ευθύνη τής Πολιτείας, δπως 
καλλιεργή τό αίσθημα τούτο παρά 
τώ 'Ελληνικώ Δαώ.

’Επιθυμώ, έν τελεί, νά ύπομνήσω, 
εις τούς οπαδούς τών άντιθρησκευ
τικών κηρυγμάτων, δύο έξαιρετικώς 
διδακτικά παραδείγματα.. Τό Γαλλι
κόν Κράτος κατά τάς τελευταίας προ 
τού πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 
(1914-1918) δεκαετηρίδας, είχε 
κηρύξει σχεδόν πόλεμον κατά τής 
θρησκείας, καταδιώκον τον κλήρον, 
τον οποίον έθεώρει εχθρόν τής Δη
μοκρατίας. "Οταν, δμως, κατά τήν 
διάρκειαν τού πολέμου εκείνου έσή- 
μανε ό κώδων τον κινδύνου διά τήν 
Γαλλίαν, δεν έ.δίστασεν ή Γαλλική 
Κυβέρνησις νά έπικαλεσθή τήν συν
δρομήν τού κλ.ήρου καί νά ζητήση τήν 
σύμπραξιν αυτού, διά νά συγκράτη
ση τάς ηθικός δυνάμεις τού δεινώς 
δοκιμαζομένου οτρατού της.

’ Αν άλογον γεγονός, λαμβάνει χώ
ραν καί κατά τον δεύτερον Παγκό
σμιον Πόλεμον (1940 - 1944). Κα
τά τον πόλεμον τούτον ή Σοβιετική 
"Ενωσις, ή όποια είχε θέσει τήν 5Εκ
κλησίαν έν διωγμώ, αναγκάζεται νά 
έπιτρέψη εις τον Πατριάρχην καί 
τούς ιερείς νά έπισκέπτωνται τά πε
δία τών μαχών, ίνα προσφέρωσιν 
εις τούς Ρώσους στρατιώτας τήν 
θείαν παρηγοριάν, τήν όποιαν ούτοι 
έπιμόνως έζήτουν καί εις πολλούς, 
τήν θείαν μετάληψιν.
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ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ποτέ τόν Βερανζέρο! Ό  μεγά
λος φιλέλληνας ποιητής τής Γαλλίας, αν καί 
έκλεισαν εφέτος έκατοδεκαοχτώ χρόνια από τό 
θάνατό του, ζεΐ πάντα μέσα στις καρδιές των 
Ελλήνων αθάνατος. Βρίσκεται στά Ελληνικά Ή λί
σια πεδία πλάι στον Λόρδο Βύρωνα, τόν Σέλλεϋ 
καί τόν Βίκτωρα Ούγκώ. Είναι ποιητής μας, όπως ό 
Σολωμός καί ό Κάλβος.

Στά αναγνωστικά των σχολείων μας δέν τόν ξε
χωρίζαμε αν είναι Γάλλος ή "Ελληνας. Τόσο είναι 
γνώριμή μας ή φωνή του, ζεστή, Ελληνική!

Ο Βερανζέρος είναι ό πραγματικός έθνικός ποιη
τής τής Γαλλίας καί ό πιό δημοφιλέστερος άπ’ 
όλους τούς ομοτέχνους του τοϋ περασμένου αιώνα.

Τά φιλελεύθερα αίσθήματά του τόν έμπνέουν νά 
ψάλλει τή δόξα καί τά παθήματα τής Πατρίδας του 
μέ τήν δύναμη ένός Τυρταίου.

«Μούσα μου είναι ό λαός μου», έλεγεν ό ίδιος. 
Καί πολύ δικαιολογημένα.

Γιατί έγνώριζε νά διερμηνεύει πιστά όλους τούς 
πόνους, τούς πόθους καί τις έλπίδες τού Γαλλικού 
λαού.

Γι αύτό ή δημοτικότητά του δέν έγνώρισεν όρια 
καί κάθε έθνος ένιωθεν υπερηφάνεια όταν ό Βεραν
ζέρος τού αφιέρωνε κάποιο ποίημά του.

Δέν θά περιγράφουμε μέ λεπτομέρειες τήν ζωή 
του. Γεννήθηκε στά 1780 καί πέθανε στά 1857. Σάν 
ποιητής ανέβηκε στις πιό ψηλές κορυφές τού Γαλ
λικού Παρνασσού, καί, σάν άνθρωπος, άφήκενάλη- 
σμόνητη έποχήν, άφοβος καί μεγαλόκαρδος προστά
της κάθε άδικουμένου, σύντροφος των πονεμένων καί, 
φτωχός καί ό ίδιος, βοηθός των φτωχών. Καμμιά 
τιμή δέν τόν θάμπωσε καί δέν τόν διέφθειρε. Έγι- 
νεν ’Ακαδημαϊκός καί δέν έδέχθηκε νά παρακαθήση 
πλάϊ σέ συγγραφείς πού ύμνησαν τό δεσποτισμό. 
Βγήκε μέ παμψηφία βουλευτής,—μονάχα στο εκλο
γικό διαμέρισμα τού Σηκουάνα πήρε 205.000 ψή
φους,—καί είπε :

«Θέλω νά πεθάνω τραγουδιστής». Καί στόν Λου
δοβίκο Φίλιππο πού τόν προσκάλεσε κάποτε στά 
’Ανάκτορά του, απάντησε: «Είμαι αρκετά γέρος πιά 
γιά νά κάμω καινούργιες γνωριμίες».

Ό  Βερανζέρος λάτρευε τήν Ελλάδα καί δέν 
έπαψε ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεται γιά τήν δικαίωση 
τών πόθων τού Ελληνικού λαού. "Οταν έγιναν οί 
σφαγές τής Χίου, ό ποιητής, περιφρονώντας κάθε 
κίνδυνο καί κάθε απειλή, γράφει ένα άδυσώπητο 
καί άμείλικτο κατηγορώ εναντίον όλων τών δυνα
τών τής γής καί χαιρετίζει μ’ ένθουσιασμό τόν ελ
ληνικό στόλο, πού εκδικιέται τήν καταστροφή τών 
Ταρών :
Ό  στόλος των έκδικητής κάτω στο περιγιάλι 

όλο τό αίμα τών Ταρών σέ μια. στιγμή πληρώνει, 
γράφει καί άναγαλιάζει από ενθουσιασμό γιά 
τούς δοξασμένους καί άντάξιους άπόγονους τών 
Σαλαμινομάχων.

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

"Οταν πάλι άπελευθερώθηκε ή ’Αθήνα, ή καρδιά 
του άνασκιρτοΰσεν άπό χαρά, καί οί περίτεχνοι 
στίχοι του ζωογονούσαν τόν φιλελληνισμό :

Ή  ’Αθήνα λευτερώθηκε! "Ας πιούμε γιά τή Χώρα 
τού ήλιου, πού ξανάνθισαν τά μύρτινα κλαδιά. 
Κι άς θέλει ή Ευρώπη, πού άνανδρα σκλαβώθη πά
λι τώρα νά μείνουν άλυσσόδετα τ’ άδούλωτα παιδιά. 
Η Ελλάδα είναι πάντοτε εμπρός στά μάτια τού 

Βερανζέρου μέ όλες τις περασμένες καί τωρινές της 
μορφές. Οί σκιές τών ήρώων της καί τών ποιητών της 
βρίσκονται πλάϊ στούς άγωνιστές τού 21 καί τούς 
καθοδηγούν στό δρόμο τής Λευτεριάς καί τής τι- 
μής. Ετσι παρουσιάζει ό Βερανζέρος τή σκιά τού 
ποιητή Άνακρέοντα νά συνομιλή μ’ ένα Ελληνόπου
λο, σκυμμένο έπάνω σ’ έναν ελληνικό τάφο : 

Μπρος σέ μνήμα Ελληνόπουλο έστάθη. 
«Νίκη!» είπε κι’ άντήχησαν «Νίκη» 
τών προγόνων του οί άλαλοι τάφοι.
«"Α! ξυπνήστε άπ’ τού "Αδη τή φρίκη!»
Ξάφνου σ’ ένα ούρανό μαγεμένο,
’φάνη κάποια σκιά κι’ είπε : «Σέ είδα!
ΤΩ τής Νίκης παιδί αγαπημένο,
Ή  χαρά θέλει νάχει κοιτίδα, 
μια. πατρίδα» !
Τής Ελλάδας, λαέ, τραγουδούσα, 
στολισμένος μέ δάφνης κλαδιά 
Στις γιορτές όταν έψαλλε ή Μούσα, 
μόνο λεύτερα άκοΰγαν παιδιά.
Κι είχε κάθε τους πόθο γραμμένο 
τής αντρείας μονάχα ή σφραγίδα.
ΤΩ τής Νίκης παιδί αγαπημένο, 
ή χαρά θέλει νάχει κοιτίδα 
μιά πατρίδα!
Ή  σκιά τού Άνακρέοντα θυμίζει τώρα στό 

Ελληνόπουλο τις παλιές δόξες τής πατρίδας του 
καί τό προτρέπει ν’ αγωνιστεί γιά τήν άπελευθέ- 
ρωσή της άπό τά δεσμά τής δουλείας :

Τάλλε, νίκα καί πάλευε ακόμα 
τά δεσμά σου άν ποθείς νά λυθούν 

τού λέει καί τό συμβουλεύει νά προσέχει τούς ύπο
πτους φίλους καί ύπουλους γείτονες τής Ελλάδας. 

Μή στούς γείτονες δίνεις τό χέρι, 
γιατί εΐν’ άπιστοι σύμμαχοι αύτοί.
Σέ φωτίζει ή ’Αφροδίτη μ’ άστέρι.
’Άς σ’ όπλίσει κι ό Δίας μέ βροντή.

Ό  Βερανζέρος έψαλλε τήν Ελλάδα τό ίδιο μέ 
τήν Γαλλία. Ά ν  αύτή ή δεύτερη είναι πραγματική 
του πατρίδα, ή Ελλάδα είναι ή ιδανική καί μόνη 
άγαπημένη του γή, αύτή πού θέλει ό Βερανζέρος 
νά πεθάνη:

Περνά ό καιρός κι έπάνω στά φτερά του 
μοΰ φέρνει κι άλλες πάλι συμφορές.
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Περίλυπος αιώνια σκύβω κάτου 
κυττώντας νά μου φεύγουνε οί χαρές.
"Α! πάρτε με από δώ καμμιάν αύγή,
—γαλανά ούράνια θέλω νάναι επάνω—. 
'Ελλάδα μου, στήν ίδική σου γη, 
εκεί, εκεί ποθούσα νά πεθάνω.
ΕΤμ’ "Ελληνας κι εγώ' στον Πυθαγόρα 
πιστεύω' μέ γνωρίζει ή ’Αττική, 
καί φίλησα στήν ύστερνή του οιρα 
τόν ένδοξο σοφό στή φυλακή.
Στής τέχνης τούς βωμούς γονυπετώ, 
καί τ’ άνθη τού Ίλισσοϋ δέν ξεχνάω, 
τις μέλισσες ξυπνώ στον Υμηττό.
’Εκεί, έκεϊ ποθούσα νά πεθάνω.

"Ενα περιστέρι πού πετάει έξω απ’ τό παράθυρο 
τού ποιητή, δέν είναι γιά τίποτα άλλο, καί δέν έρ
χεται από πουθενά άλλοΰ, παρά μονάχα από τήν 
Ελλάδα, γιά νά τού φέρει μηνύματα λευτεριάς:

Τό δύστυχο θά πέρασε ταξίδι μακρυσμένο 
κι άπόκανε. ”Ας τού δώσουμε νεράκι καί τροφή. 
Γιά κύτταξε πώς κάθησε στά χόρτα .κουρασμένο! 
Ποιος τάχα νά τό βάρυνε μέ μυστική γραφή ; 
’Αγάπης χαιρετίσματα μήν έρχεται νά φέρει, 
ή τό στερνό άναστέναγμα μιας τρυφερής ψυχής; 
~Ω, πιές άπ’ τό ποτήρι μου, λευκό μου περιστέρι 
καί πέσε καί ξανάσανε στούς κόλπους τής αύγής. 

Δυό λέξεις είδα κι ένιωσα πώς ήρθε άπ’ τήν Ελλά
δα, στούς "Ελληνες πού ζοϋν εδώ γιά δόξες θά 
μιλεΐ αφού έκεϊ τούς φώτισε τής δόξας ή λαμπάδα.. 
Καθετί πού είναι Ελληνικό, καί πού θυμίζει 

Ελλάδα, είναι γιά τό Βερανζέρο αγαπημένο καί 
πηγή έμπνευσης. Τό νησί τής Κύπρου, πού κάποτε 
δοκίμασε ό ποιητής, τόν κάνει ν’ αναπολήσει τό 
ήρωϊκό νησί καί νά διαλαλήσει στόν κόσμο τήν 
πανάρχαιη Ελληνικότητά του:

ΤΩ Κύπρος, τού αλησμόνητου κρασιού σου ή
τόση χάρη,

μέ κάνει νά φαντάζομαι πώς βλέπω τόν Ερμή, 
τήν "Ηρα, τόν Απόλλωνα, τήν Δήμητρα, τόν

’Άρη,
καί τρέχουν στά παμπάλαια οί πόθοι μου οί θερμοί. 
Κι’ αν άλλοτε οί δάσκαλοί μας μέ σκέψη σκοτι

σμένη
έκαναν τόν καθένα μας τ’ άρχαΐα νά τόν μισεί, 
δέ θάτανε από σένανε, μοΰ φαίνεται, εμπνευσμέ

νοι.
Θεούς έδημιούργησε τής Κύπρου τό κρασί! 
"Οταν ό Βερανζέρος πέθανε, ολόκληρη ή Ελλά

δα τόν θρήνησε καί τόν πένθησε σάν δικό της με
γαλόπνοο ποιητή. Οί "Ελληνες συνάδελφοί του τού 
άφιέρωσαν ελεγεία καί άρχισαν νά μεταφράζουν τά 
ποιήματά του.

Κι’ όπως έκεΐνος έψαλλε τήν Γαλλία μαζί μέ 
τήν Ελλάδα, έτσι καί ή Ελλάδα τόν πένθησε καί 
τόν τίμησε, όπως καί ή Γαλλία.
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ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΑΙΥΠΟΗΡΕΠΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΠΝΙΑΣ

4

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ 
ΚαθηγητοΟ Παιδιατρικής 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Ο ΟΡΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜ ΟΣΤΟΣ
δεν άποδίδει πλήρως τήν έννοιαν 
διά τον βασικόν λόγον ότι ή λέξις 
έχε χαρακτήρα στατικόν. Άντιθέ- 
τως αΐ λέξεις αναπηρία—ανάπηρος 
φρονώ ότι έχουν χαρακτήρα δυνα
μικόν καί πολυδιάστατον. ’Ενδια
φέρουσα είναι ή έτυμολογία τής 
λέξεως. ’Ανάπηρος ή πηρός συγ
γενεύει μέ τό πήμα έκ τοϋ πάσχω. 
Πήμα σημαίνει βλάβην, άρα πηρός, 
άνάπηρος ό ύποστάς βλάβην. Πη- 
ρότης: άναπηρία δηλ. έλλειψις άρ- 
τιότητος, μερική ή ολική έλλειψις 
μέλους, οργάνου ή λειτουργίας. ’Από 
τό πηρός παράγεται καί ή λέξις 
πώρος έκ τοϋ οποίου προέρχεται 
τό ταλαίπωρος.

'Η  άναπηρία, τό HANDICAP 
των Άγγλοσαξώνων δέν περιορί
ζεται εις τήν σωματικήν ή πνευμα
τικήν έλλειμματικότητα. Καλύπτει 
οίανδήποτε μορφήν μειονεκτικότη- 
τος οχι μόνον τοϋ σώματος καί τοϋ

πνεύματος άλλα καί των αισθήσεων, 
τοϋ συναισθήματος ή τής κοινωνικής 
προσαρμογής. Ή  άναπηρία δέν κα
θορίζει ούτε τήν φύσιν ούτε τον 
βαθμόν τής μειονεξίας. Πολύ πε
ρισσότερον δέν καθορίζει τήν μονι
μότητα δηλ. τό άνατάξιμον τής 
βλάβης. ’Εάν συνειδητοποιηθή ή 
άποδέσμευσις τής έννοιας τής άνα- 
πηρίας άπό τήν άκαμψίαν τής μορ- 
φολογικής βλάβης προς τήν όποιαν 
όμως στενώς συνδέεται κατά τήν 
άντίληψιν τοϋ λαοϋ, τότε άσφαλώς 
είναι ή καταλληλοτέρα λέξη ή όποια 
μέ τον δυναμισμόν καί τήν έλαστι- 
κότητά της καλύπτει άπολύτως τό 
θέμα παραλλήλως δέ τούς σκοπούς 
καί τούς στόχους τής μόλις ίδρυ- 
θείσης έταιρίας.

Μέ τα όσα άνέφερα καθορίσαμε 
σέ ικανό βαθμό τήν φύσιν τοϋ 
προβλήματος. ’Ανάπηρο παιδί σημαί
νει παιδί πού μειονεκτεϊ πολύ ή ολίγον

γιά λόγους άνατομικούς, λειτουργι
κούς ή προσαρμοστικούς σέ ένα 
ή περισσότερους τομείς τής άνθρω- 
πίνης δραστηριότητος άλλα, μέ ελά
χιστες εξαιρέσεις, ποτέ δέν ύστερεΐ 
σέ όλους. ’Εάν προσδιορίσωμε έτσι 
τήν φύσιν τοϋ προβλήματος τότε 
άναδύονται κατά τρόπον σαφή οί 
ύποχρεώσεις τής έπιστήμης καί 
των φορέων της, άκόμη δέ σαφέστε
ρα αί υποχρεώσεις τοϋ κοινωνικού 
συνόλου.

Διά λόγους καλυτέρας κατανοή- 
σεως τοϋ θέματος θά προσπαθήσω 
νά ταξινομήσω τις διάφορες άνα- 
πηρίες. Πρέπει όμως νά καταστήσω 
σαφές ότι ή ταξινόμησις αύτή ένέχει 
τον κίνδυνον ύπεραπλουστεύσεως τοϋ 
θέματος. Καί τοϋτο διότι άφ’ ενός 
μέν ή άναπηρία δύναται νά άφορα 
συγχρόνως τόσον εις τήν κινητικήν, 
δηλ. τήν σωματικήν σφαίραν όσον 
καί εις τήν πνευματικήν, άφ’ έτέρου 
δέ διότι κάθε άναπηρία άνεξάρτητος
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άπό τήν φύσιν της καί τήν έκτασίν 
της έχει πάντοτε δυσμενείς επι
πτώσεις σέ μια ή περισσότερες 
περιοχές τής ανθρώπινης δραστη- 
ριότητοε πέραν εκείνων πού εύθέως 
καί άμέσως έπηρεάζονται άπό τήν 
άναπηρία. Τοϋτο άκριβώς καθιστά 
τήν άντιμετώπισιν του άναπήρου 
παιδιού δύσκολον, δυναμικήν καί 
πολύπλευρον.

Αί άναπηρίαι έάν συνοδεύουν τό 
παιδί κατά τήν γέννησιν καλούνται 
συγγενείς. Έάν έπισυμβοϋν αργό
τερα εις τήν ζωήν καλούνται επί
κτητοι. Αί συγγενείς άναπηρίαι ακό
μη καί αί άμιγεΐς σωματικαί είναι 
πολύ συχνότεραι των έπικτήτων. 
’Ά ς έλπίσωμε δτι τά πάσης φύσεως 
ατυχήματα των παιδιών τά όποια 
εις τάς ήμέρας μας εύθύνονται διά 
τό 25% τής θνησιμότητος των ήλι- 
κιών άπό 1—15 ετών δεν θά αύξη- 
θοϋν ποτέ εις τό σημεΐον που νά 
συναγωνίζεται τάς συγγενείς σωμα- 
τικάς άναπηρίας.

Έάν ή άναπηρία αφορά εις τήν 
πνευματικήν σφαίραν τότε όμιλοΰ- 
μεν περί πνευματικής καθυστερή- 
σεως, Ό  ορισμός τής νοημοσύνης 
ή πνευματικής ίκανότητος ή εύφυΐας 
δέν κατέστη δυνατός μέχρι σήμερον. 
Καί είναι φυσικόν τούτο έάν ληφθή 
ύπ’ οψιν ότι μεταξύ τών πολλών 
στοιχείων τά όποια συνθέτουν τήν 
νοημοσύνη περιλαμβάνονται ή μνή
μη καί ή πείρα, ό συνειρμός καί ή 
λογική, ή ίκανότης προς άντίληψιν 
τού συγκεκριμένου καί ό στοχασμός,

ή σύγκρισις καί ή άξιολόγησις, ή 
δεξιοτεχνία καί ό λόγος, ή ίκανότης 
πρός άντίληψιν τού χώρου καί χρό
νου. Εύνόητον είναι λοιπόν, ότι 
άφοΰ είναι άδύνατος ό ορισμός τής 
νοημοσύνης, άδύνατος νά είναι κάί 
ό ορισμός τής πνευματικής καθυ- 
στερήσεως. Εις τό σημεΐον τούτο 
θά ήθελα νά έπιστήσω τήν προσοχήν 
σας ότι κατά τήν προσπάθειαν έκτι- 
μήσεως τής πνευματικής ίκανότη
τος τού παιδιού άνάγκη νά συνεκτι- 
μάται τό περιβάλλον εις τό όποιον 
ζή καί άνατρέφεται. Άντίξοον πε
ριβάλλον έχει δυσμενή έπίδρασιν 
εις τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τού 
παιδιού καί άντιθέτως ευνοϊκόν πε
ριβάλλον έχει άγαθήν έπίδρασιν. 
'Η έπίδρασις τού περιβάλλοντος 
προσλαμβάνει άκόμη μεγαλυτέρας 
διαστάσεις στά πρώτα χρόνια τής 
ζωής. Καί τούτο γιατί τό παιδί 
ήδη κατά τό 4ον έτος έχει έπιτύχει 
50% τής όλης πνευματικής έξελί- 
ξεώς του κατά δέ τό 8ον έτος 80%. 
Διά πρακτικούς λόγους πνευματική 
καθυστέρησις είναι ή μερική ή πλή
ρης άποτυχία τού παιδιού νά άνα- 
πτύξη σέ ένα ή περισσότερους το
μείς, σπανιώτατα δέ μόνον σέ όλους, 
ικανότητα πρός μάθησιν καί νά 
χρησιμοποιήση τήν μάθησιν ταύτην.

'Η  πνευματική καθυστέρησις 
σπανιώτατα μόνον είναι έπίκτητος

π.χ. μετά άπό μίαν βαρεΐαν έγκε- 
φαλίτιδα ή βαρεΐαν έγκεφαλικήν 
κάκωσιν. Εις κολοσσιαίαν άναλογίαν 
είναι συγγενής. Παρά τάς τεράστιας 
προόδους τής έπιστήμης ή όποια 
έχει άποκαλύψει μέχρις στιγμής 
200 τουλάχιστον αίτια συγγενούς 
πνευματικής καθυστερήσεως εις τά 
80% τών πνευματικώς υστερούντων 
τό αίτιον παραμένει άδιευκρίνητον.

Ευτυχώς μόνον εις 10% τών 
πνευματικώς μειονεκτούντων ή άνα
πηρία είναι βαρεία. Εις 70% ή άνα
πηρία είναι έλαφρά καί εις 20% 
είναι μέτρια. Τούτο σημαίνει ότι 
τά 80% τών πνευματικώς ύστερούν- 
των έάν άσκηθοΰν έγκαίρως καί 
καταλλήλως όχι μόνον δέν θά είναι 
βάρος εις τάς οικογένειας των, άλ- 
λά θά δυνηθοΰν νά καταστούν χρή
σιμα καί δημιουργικά μέλη τής 
κοινωνίας.

Αί αίσθητηριακαί άναπηρίαι όπως 
ή ολική ή μερική τύφλωσις, ή κώφω- 
σις, ή βαρηκοΐα καί αί συμπαρομαρ- 
τοΰσαι διαταραχαί τού λόγου άπο- 
τελούν τήν τρίτην μεγάλην ομάδα 
άναπηριών. "Οσον καί αν φαίνεται 
περίεργον, ή πρόοδος τής ιατρικής 
αύξάνει μάλλον παρά έλαττώνει τούς 
πάσχοντας εξ αισθητηριακών δια
ταραχών. Τούτο κατ’ εξοχήν οφεί
λεται εις τήν έπιβίωσιν ικανού πο
σοστού λίαν προώρων βρεφών, τά

Ό  κοινωνικός συναγερμός καί ή φροντίδα της πολιτείας μπορούν νά σώσουν 
χιλιάδες ανάπηρα παιδιά καί νά τούς ξαναχαρίσουν τήν αισιοδοξία τής ζωής γιά 
ένα σωστό καί δημιουργικό μέλλον.



όποια παλαιότερον άπέθνησκον. Καί 
ή προωρότης αυτή καθ’ έαυτήν δσον 
και αι πολλαπλαϊ ΐατρικαί ένέργειαι 
διά τήν διατήρησιν τοΰ προώρου 
βρέφους εις τήν ζωήν ένέχουν κιν
δύνους άναπτύξεως αναπηρίας δχι 
μόνον αισθητηριακής αλλά πάσης 
φύσεως άναπηριών.

Τό φάσμα τής τελευταίας κατη
γορίας των άναπηριών τής άφορώ- 
σης εις τήν ψυχικήν, συναισθημα
τικήν, προσαρμοστικήν ικανότητα 
τοΰ άτόμου είναι όντως τεράστιον. 
Τόσον τεράστιον ώστε νά είναι 
δυσκαθόριστον καί ποσοτικώς άλλά 
καί ποιοτικώς. Δέν χρειάζεται ιδιαι
τέρα προσπάθεια διά νά πεισθώμεν 
δτι δέν υπάρχει άνθρωπος χωρίς 
μιά κάποια άναπηρία. 'Η  ατέλεια 
τήε ανθρώπινης ύπάρξεως έστω καί 
όταν δέν συνειδητοποιήται είναι 
βεβαία. Είναι ή θρυαλίς ή οποία 
διατηρεί άσβεστον τον πόθον, τήν 
έπιθυμίαν, τήν προσπάθειαν προς 
έξύψωσιν γιά τελείωσιν. ’Ακόμη 
καί άπό τούς αρχαίους θεούς δέν 
έλειπον οί άνάπηροι. Κανείς δέν 
γνωρίζει τί συμβολίζει ή χωλότης 
του 'Ηφαίστου. 'Υπήρξε όμως ό 
"Ηφαιστος μεγάλος τεχνίτης, έφεΰ- 
ρε τό πυρ καί κατασκεύασε κεραυ
νούς διά νά προάσπιση τήν τιμήν τής 
θεϊκής παστάδος, παραλλήλως δέ 
μεγας έρωτιδεύς άφοϋ ήτο ό νόμιμος 
σύζυγος τής ’Αφροδίτης καί φί?ος 
τής Χάριτος. Γράφει ό Λουκιανός 
«Τό δέ καί χωλόν αύτόν όντα καί 
χαλκέα τήν τέχνην, ώ ’Άπολλον,

τάς καλλίστας γεγαμηκέναι τήν τε 
Άφροδίτην καί τήν Χάριν». Τό τε- 
λευταΐον τοΰτο πασιφανώς συμβο
λίζει τήν άντισταθμιστικήν τής άνα- 
πηρίας ικανότητα δι’ ύψηλάς έπι- 
δόσεις εις τάς τέχνας καί τον έρω
τα. Κανείς δέν γνωρίζει ποία θά 
ήτο ή μοίρα τοΰ κόσμου έάν ό Να
πολέων δέν έκυριαρχεϊτο άπό πλέ
γμα κατωτερότητος λόγω τοΰ μι
κρού ύψους του ή έάν ό TALEY- 
RAND δέν ήτο χωλός.

Η συναισθηματική άστάθεια, αί 
δυσκολίαι προσαρμογής, αί διατα- 
ραχαί τής συμπεριφοράς καί τοΰ 
χαρακτήρος, εύρίσκοντο τόσον συ
χνά καί τόσον πολύ εις τήν ζωήν 
μας ώστε είναι δύσκολον νά άρνηθή 
κανείς δτι άποτελοΰν άναπόσπαστα 
στοιχεία τής συνθέσεώς της.

Νομίζω όμως δτι είναι καιρός 
νά προσπαθήσωμεν νά προσδιορί- 
σωμεν ποσοτικά τό πρόβλημα εις 
τά πλαίσια τής άναπηρίας έκείνης 
πού έκφεύγει τής άποκλειστικής 
ευθύνης τοΰ πάσχοντος, τής οικο
γένειας καί τοΰ ίατροΰ. Δηλαδή 
τής άναπηρίας πού ή άντιμετώπισίς 
της άποτελεΐ χρέος τής πολιτείας 
ή άκόμη καλύτερον τοΰ κοινωνικοΰ 
συνόλου καί εύθύνην εύρείας όμάδος 
ιατρών καί άλλων ειδικών επιστη
μόνων.

Φερέγγυα στατιστικά στοιχεία

δια τήν χώραν μας δέν υπάρχουν. 
Είναι βέβαιον δμως δτι υπάρχουν 
τουλάχιστον 30.000 παιδιά σχολι
κής ήλικίας μέ μικρότερον ή μεγα- 
λύτερον βαθμόν πνευματικής καθυ- 
στερήσεως. 'Η  σύγχρονος βιβλιο
γραφία ύποστηρίζει δτι 10% περί
που όλων τών παιδιών παρουσιά
ζουν μιά κάποια άναπηρία. ’Εάν 
τό ποσοστόν αύτό άναχθή στά 
2.000.000 τών παιδιών τής χοόρας 
ύποχρεωτικώς καταλήγει εις τό 
συμπέρασμα δτι 200.000 παιδ'ά 
αύτήν τήν στιγμήν έχουν άνάγκην 
ειδικής μερίμνης. Αύτό πάλι μετα
φράζεται στο δτι 200.000 οίκογέ- 
νειαι δηλ. 1.000.000 συνάνθρωποί 
μας θίγονται άπό τήν παρουσία 
εις τό άμεσον οικογενειακόν περι
βάλλον τοΰ παιδιοΰ μέ μιά κάποια 
άναπηρία πού χρειάζεται γιά νά 
άναταχθή ή νά βελτιωθή τήν βοή
θεια δλων μας.

Δέν νομίζω δτι πρέπει νά γίνη 
συζήτησις διατί τά στοιχεία τοΰ 
'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών ή τής άρμοδίας υπηρεσίας 
τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας δέν άπο- 
τυπώνουν τό πρόβλημα εις δλην 
τήν έκτασίν του. Επίσης δέν νομίζω 
οτι είναι εποικοδομητικόν νά τονί- 
σωμε δι’ άλλην μίαν φοράν τήν 
ούσιαστικήν ανυπαρξίαν τής μερί
μνης τής πολιτείας διά τό ανάπηρο

Στιγμιότυπα άπό τήν μουσική έκδήλωσι πού έδωσαν προσφάτως στό Θέατρο 
Ήρώδου ’Αττικού τά απροσάρμοστα παιδιά τής Δυτ. Γερμανίας. Μεθοδευμένη 
έργασία μαζύ μέ υπομονή καί έπιμονή έδιμιούργησαν ένα σύγχρονο θαύμα.
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παιδί. ’Αξίζει όμως άναμφισβητή- 
τως τον κόπον νά όμιλήσωμε διά 
τό χαμηλόν έπίπεδον κοινωνικής 
άλληλεγγύης πού επικρατεί εις τον 
τόπον μας κατ’ εξοχήν δέ νά όρίσω- 
μεν ώς πρωταρχικόν στόχον τής 
σήμερον έμφανιζομένης έταιρίας την 
κινητοποίησιν τοϋ έλληνικοϋ λαού 
εις μ.ίαν σταυροφορίαν συλλογικής 
καί άτομικής βοήθειας καί συμπα- 
ραστάσεως προς τό άνάπηρον παιδί. 
Έ φ ’ όσον δεν δύναται τό ανάπηρο 
παιδί νά φωνάξη «συμπαράσταση 
λαέ» πρέπει όλοι έμεϊς πού τό άγα- 
πάμε νά φωνάξωμε γιά λογαριασμό 
του. Δέν νομίζω ότι είναι τυχαϊον 
τό γεγονόε ότι ό καθηγητής τής 
παιδιατρικής τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, όμιλεί ώς εκπρόσωπος 
των Ελλήνων παιδιάτρων δηλ. 
των πρεσβευτών τών παιδιών εις 
τήν κοινωνίαν τών άνηλίκων.

Τήν άδύναμη φωνή τοϋ άνάπηρου 
παιδιοΰ καί τήν πονεμένη φωνή τής 
άτυχης μητέραε τοϋ άτυχου παιδιοΰ 
πρέπει νά τάς γιγαντώσουμε σέ 
σάλπισμα κοινωνικοΰ συναγερμού.

Είναι καιρός νά συνειδητοποιηθή 
άπό όλους μας καί ή φύσις καί ή 
έ'κτασις τοϋ προβλήματος. Διότι 
παρά τό γεγονός ότι ή προσπάθεια 
μερίμνης διά τό άνάπηρο παιδί έ'χει 
άρχίσει εις τήν χώραν μας προ 50 
καί πλέον έτών ελάχιστα έ'χουν 
γίνει μέχρι σήμερον. Παράδειγμα: 
Ό  Α.Ν. 453 περί ίδρύσεως σχο
λείου άνωμάλων καί καθυστερημέ
νων παίδων ό όποιος άποτελεΐ 
σταθμόν εις τό πρόβλημα τής άντι- 
μετωπίσεως τής πνευματικής καθυ- 
στερήσεως εις τήν χώραν μας έτέθη 
εις έφαρμογήν τό 1937 δηλ. προ 
40 περίπου έτών. Παρά τοϋτο, 
είναι λίαν άμφίβολον εάν σήμερον 
άντιμετωπίζωνται έστω καί στοι
χειωδώς περισσότερα τοϋ 5% τών 
πνευματικώς άναπήρων παιδιών τής 
χώρας μας. Εις τάς Σκανδιναυϊκάς 
χώρας σήμερον τά 90% καί πλέον 
τών πνευματικώς άναπήρων παι
διών έ'χουν ιδανικήν μέριμναν. Οί 
Σκανδιναβοί είναι άρκετά πλουσιώ- 
τεροι ήμών εις υλικά άγαθά άλλά 
αποδεικνύονται άπείρως πλουσιώ- 
τεροι εις αίσθημα κοινωνικής άλλη- 
λεγγύης.

Προ τεσσάρων άκριβώς έτών, 
τον Μάρτιον τοϋ 1971 διωργανώθη 
ύπό τής ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών έκπροσωπουμέ- 
νης ύπό τοϋ γράφοντος καί τοϋ
NEW TORK MEDICAL COL
LEGE σεμινάριον μέ θέμα «ή πνευ

ματική καθυστέρησις». Μετέσχον 
πολυάριθμοι ιατροί, ψυχολόγοι, έκ- 
παιδευτικοί καί κοινωνικοί λειτουρ
γοί ’Αμερικανοί καί "Ελληνες.

Θά σάς συμπυκνώσω μερικά ση
μεία, γενικωτέρου ένδιαφέροντος.

«Μέ σκοπόν τήν ειδικήν έκπαί- 
δευσιν καθυστερημένων παιδιών, άλ
λά κυρίως, τήν έκπαίδευσιν διδα
σκάλων καί παραϊατρικών ειδικών, 
λειτουργεί ώς πρότυπον κέντρον,
τό MENTAL RETARDATION 
CENTER τοϋ ’Ιατρικού Κολλε- 
γείου τής Νέας Ύόρκης. Είς αύτό 
φοιτούν δημοδιδάσκαλοι έπί 6—8 
έβδομάδας συνεργαζόμενοι μετά τών 
ειδικών.

Ή  όλη προσπάθεια στηρίζεται 
είς τήν άντιμετώπισιν έκάστου παι
διού ύπό όμάδος ειδικών καί οχι 
όμάδος παιδιών ύπό ένός είδικοΰ. 
'Η  όμάς άποτελεΐται ύπό ψυχολό
γου, ψυχιάτρου, έργασιοθεραπευτών, 
φυσιοθεραπευτών, ψυχαγωθεραπευ- 
τών, κοινωνικών λειτουργών, παι
διάτρου, λογοθεραπευτοΰ καί διευ- 
θυντοΰ έκπαιδεύσεως. Χρησιμοποι
ούνται έπίσης νοσοκόμοι, φοιτηταί 
καί έθελονταί. "Ολοι εύρίσκονται 
είς συνεχή επαφήν μέ τό παιδί καί 
τούς γονείς του.

Ή  έ'λλειψις αισθητικών εμπειριών 
κατά τούς πρώτους μήνας τής ζωής 
έχει έπί τής διανοητικής άναπτύ- 
ξεως έπίδρασιν άνάλογον προς τήν 
έπίδρασιν τήν όποιαν έχει έπί τής 
συναισθηματικής σφαίρας ή άπο- 
στέρησις τής μητρός.

Αύτός είναι ό λόγος διά τον 
όποιον τά εκπαιδευτικά προγράμ
ματα πρέπει νά περιλαμβάνουν παι
διά όσον τό δυνατόν μικροτέραε 
ηλικίας. "Ηδη υπάρχουν κέντρα έκ- 
παιδεύσεως διά τά πάσχοντα έξ 
έμβρυοπαθείας, έξ έρυθράς παιδιά 
είς τά όποια ή έκπαίδευσις άρχεται 
έκ τής πρώτης ήμέρας τής ζωής
(CONTRA COSTA COUNTRY 
MEDICAL DEPARTM ENT). Ai
δέ έπισκέπτριαι άδελφαί είς τήν 
CALIFORNIA είναι έφωδιασμέναι 
διά δέματος τό όποιον περιέχει: 
ραδιόφωνον, μπάλλα, κουδουνίστραν, 
καθρέπτην, χρωματιστούς κύβους, 
φακόν, μπαλλόνι, κύπελλον, ώστε 
νά δύνανται άφ’ ένός μέν νά δημιουρ
γούν έρεθίσματα διά τά νεογνά καί 
τά βρέφη άφ’ ετέρου δέ νά διδάσκουν 
τούς γονείς πώς νά χρησιμοποιούν 
έκπαιδευτικώς τά διάφορα αύτά 
άντικείμενα.

'Η όλη προσπάθεια βασίζεται 
είς τήν άποδοχήν τοϋ άποφθέγμα-

τος «τήν εύφυίαν έπηρεάζει ή έμπει- 
ρία».

’Αλλά καί δι’ όσους δέν είναι είς 
θέσιν νά ζήσουν έντελώς άνεξάρ- 
τητα σήμερον δημιουργοΰνται «κοι
νόβια» ή «οικοτροφεία». Πρόκειται 
περί οικιών καί όχι ιδρυμάτων, αί 
όποίαι είναι έπιπλωμέναι ώς ή 
οίαδήποτε μεσοαστική ’Αμερικα
νική οικία. Είς τά κοινόβια ταϋτα 
διαμένουν άνά 10—12 άτομα πνευ
ματικώς καθυστερημένα τά οποία 
είναι είς θέσιν νά αύτοεξυπηρετοΰν- 
ται, νά έχουν σχετικήν άνεξαρτη- 
σίαν, νά έργάζωνται είς προστατευό- 
μενα έργαστήρια (SPELTEREC 
W ORKSHOPS) καί νά διάγουν 
κοινωνικόν βίον. Τό προσωπικόν 
τού οικοτροφείου δέν υπηρετεί τούς 
τροφίμους άλλά συνεργάζεται μετ’ 
αυτών προς έπίλυσιν τών οικιακών, 
τών ψυχαγωγικών καί τών οικονο
μικών προβλημάτων.

Δι’ άλλους τό κοινόβιον άποτελεΐ 
μόνιμον κατοικίαν, δι’ άλλους μετα
βατικόν σταθμόν μεταξύ τού νοση
λευτικού ιδρύματος καί τής έλευ- 
θέρας κοινωνίας.

Δι’ όσους γνωρίζουν τάς έν Έ λ- 
λάδι ύφισταμένας οίκονομικάς συν- 
θήκαε, τά πρότυπα κέντρα τά όποια 
περιέγραψαν οί ’Αμερικανοί συνά
δελφοι φαίνονται κάπως «πολυτέ
λεια». Ή  παρατήρησίς μας αυτή 
προεκάλεσε ζωηράν άντίδρασιν τών 
’Αμερικανών οί όποιοι μας διεβε- 
βαίωσαν ότι ούτε είς τήν ύψηλής 
οικονομικής στάθμης χώραν των 
τά πράγματα είναι εύκολα καί ότι 
σχεδόν όλοι ήρχισαν τήν εργασίαν 
των έθελοντικώς, άνευ ούδεμιας 
οικονομικής ύποστηρίξεως καί μόνον 
όταν ήδη εΐχον άποτελέσματα κα- 
τώρθωσαν νά ευρουν πόρους διά νά 
συνεχίσουν. Θεωρούν, έτόνισαν έπα- 
νειλημμένως, ότι ή μεγαλυτέρα έπί- 
τευξίς των ύπήρξεν ή παραδοχή 
τών ιατρών καί τοϋ κράτους των 
ότι τό πρόβλημα ύπάρχει.

Ό  άριθμός τών μειονεκτούντων 
παιδιών τής χώρας μας είναι τερά
στιος. Είτε τό θέλουμε είτε όχι, 
θά άποτελέσουν βαρύ φορτίον διά 
τήν κοινωνίαν τών υγειών. 'Π 
προσπάθεια έκπαιδεύσεως τών άτό- 
μων τούτων κατά τρόπον ώστε νά 
άξιοποιήσουν είς τό έ'πακρον τάς 
δυνατότητάς των, καί νά καταστούν 
όσοι δύνανται νά καταστούν αύτο- 
εξυπηρετούμενοι καί οίκονομικώς 
άποδοτικοί, άξίζει πάσαν ήθικήν 
έπιστημονικήν καί οικονομικήν ύπο- 
στηριξιν διότι άποβλέπει τόσον είς 
ήθικόν όσον καί είς οικονομικόν 
όφελος τού κοινωνικού συνόλου.
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«. . .Προσωπικώς πιστεύω δτι ό πλέον ένδεδει- 
γμένος τρόπος διά νά άποτραπή ή εμπλοκή τής νεο
λαίας μας εις τό έγκλημα καί τήν διαφθορά, είναι 
ή δημιουργία στενής συνεργασίας πολιτών καί ’Αστυ
νομίας. Τόν πρώτο πυρήνα μιας τοιαύτης συνερ
γασίας, άς άποτελέσωμεν ήμεϊς οί άπόστρατοι. Έ - 
χομεν ίεράν ύποχρέωσιν νά βοηθήσωμεν τούς έν 
ένεργεία συναδέλφους εις τό δύσκολον έργον των...»

Αύτά μοϋ γράφει μεταξύ άλλων άπόστρατος ’Αξιω
ματικός τής Χωροφυλακής, ό όποιος καταλήγει ώς 
έξής: «. . .Αί τελευταίοι θρασύταται ληστεΐαι, καί τά 
θλιβερά δράματα εκ τής χρήσεως ναρκωτικών μέ 
πρωταγωνιστής άτομα νεαράς ήλικίας, είναι λίαν 
άνησυχητικά μηνύματα διά τό μέλλον τής Ελλη
νικής νεολαίας. Διά τούτο άς δραστηριοποιηθώμεν 
όσον είναι άκόμη καιρός. Εϊμεθα τόσοι πολλοί οί 
ύπηρετοΰντες ή προϋπηρετήσαντες εις τήν Χωρο
φυλακήν. Ά ς  δώσωμεν λοιπόν πρώτοι ήμεϊς τό 
παράδειγμα. . .».

Πράγματι. Είμαστε περισσότεροι άπό 23.000 
άνθρωποι πού υπηρετούμε σ’ αύτό τό ιστορικό Σώμα. 
Μαζί μέ τις οίκογένειές μας καί τις οικογένειες τών 
άποστράτων μας, γινόμαστε έκατοντάδες χιλιάδες. 
Επομένως, έκεϊνοι πού έχουν άμεση σχέσι μέ τήν 
Χωροφυλακή, άντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέ
ρος τής Ελληνικής κοινωνίας. Ύστερα υπάρχουν 
τόσες χιλιάδες άπό φίλους καί συγγενείς μας δια

σκορπισμένοι σ’ ολόκληρη τήν ’Επικράτεια, πού 
έχουν καί εκείνοι φίλους καί συγγενείς. Μαζί μέ 
τούς τελευταίους πρέπει νά ύπολογισθοΰν καί οί 
δεκάδες χιλιάδες πολίτες πού ήρθαν κατά καιρούς 
στις εισαγωγικές εξετάσεις τών Σχολών Χωροφυ
λακής, άπέτυχαν, άλλά ώστόσο δέν ξεχνούν ποτέ 
τήν Υπηρεσία πού πρωτοδιάλεξαν γιά νά σταδιο
δρομήσουν. "Αν προστεθούν καί έκεϊνοι πού κατα
φεύγουν κάθε φορά στήν Χωροφυλακή καί εξασφα
λίζουν τήν ευεργετική προστασία της, τότε, συμπλη
ρώνονται έκατομμύρια πολίτες, οί όποιοι λίγο ή πολύ 
έχουν πάρει μιά γεΰσι άπό τό έργο μας. Γι’ αυτό κάθε 
ένας άπό έμάς πού υπηρετεί σήμερα στό Σώμα, πρέπει 
νά έντείνη τις προσπάθειές του, προκειμένου όλοι 
αύτοί οί άνθρωποι άλλά καί οποιοσδήποτε άλλος πο
λίτης, νά γίνουν πολύτιμοι συμπαραστάτες μας. "Ας 
μή ξεχνάμε ότι διανύομε τήν εποχή εκείνη, πού ή 
Πολιτεία έχει έξασφαλίσει ιδανικές προϋποθέσεις 
γιά τήν δημιουργία μιας πραγματικής συναδελφώ- 
σεως μεταξύ πολιτών καί Χωροφυλακής. Ή  εύκαι- 
ρία είναι μοναδική. "Ας τήν άξιοποιήσωμε λοιπόν 
μέ τόν καλύτερο τρόπο καί εμείς καί τά έκατομμύρια 
πολιτών πού υπάγονται στήν δικαιοδοσία μας. . ..

U

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ότι ή συντριπτική πλειοψηφία 
τού Ελληνικού λαού είναι άνθρωποι φιλήσυχοι καί 
νομοταγείς. "Ας μή ξεχνάμε όμως ότι ή άσχετη μέ τήν 
Ελληνική πραγματικότητα άντικοινωνική συμπερι
φορά, εισχωρεί μέ διαφορετικό κάθε φορά προσω
πείο, εκεί όπου υπάρχει παρθένο έδαφος. Πολύ περισ

σότερο σήμερα πού σημειώνονται ραγδαίες άνακα- 
τατάξεις σέ όλους τούς τομείς τής ανθρώπινης δρά
στη ριότητος, καί συνεχείς μετακινήσεις καί άλλη- 
λοεπαφές τών μαζών κάθε Έθνικότητος καί νοοτρο
πίας.

ι ζ

ΣΥΧΝΑ τονίζεται ή άνάγκη γιά τήν λήψι προ
ληπτικών μέτρων άπό τήν ’Αστυνομία. Μέχρι πού 
όμως μπορούν νά φτάσουν τά μέτρα αύτά; ’Ασφαλώς 
μέχρι εκεί πού είναι πρακτικώς δυνατόν. Μέχρι έκεΐ 
πού δέν θίγεται ή προσωπική ελευθερία καί αξιο
πρέπεια τών πολιτών. Άλλά ή πρόληψι ποτέ δέν θά 
άποδώση τά άναμενόμενα άποτελέσματα, όταν ή 
κάθε μορφής «εκστρατεία» τής ’Αστυνομίας γνω
ρίζει εποχιακές εξάρσεις, άνάλογα μέ τήν έξαρσι 
κάποιου κακού,ή τήν έντασι κάποιας «κατακραυγής». 
Μήπως όμως τότε είναι κάπως αργά; Μήπως οί αίτιοι 
τού κακού βρίσκουν τήν ευκαιρία νά άποτραβηχτοΰν 
προσωρινά στά «ένδότερα» τού πολυδαίδαλου άν
τρου τής παρανομίας ή νά έπιδείξουν μιά έντεχνη 
περιστασιακή «νομιμοφροσύνη» μέχρι νά κοπάση 
ό θόρυβος; Ά ς  είμαστε περισσότερο ρεαλισταί. 
Είναι γνωστές οί κοινωνικές πληγές καί τά συμπτώ- 
ματά τους. Οί υπόνομοι—έλεγε ό Αυγουστίνος— 
ύπάρχουν γιά νά διατηρήται ή πόλις καθαρή. Άπό 
τήν στιγμή όμως—συμπηρώνομε έμεϊς—πού μένουν
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ακάλυπτοι ή δέν άπομονώνονται σωστά, δχι μόνο 
μολύνουν, άλλά καί διαβρώνουν τά θεμέλια των 
κτισμάτων. Άφοΰ λοιπόν οί κοινωνικοί υπόνομοι 
είναι άναπόφευκτοι, τούλάχιστον ας φροντίζωμε 
κάθε φορά νά γνωρίζωμε τήν στάθμη τους, καθώς καί 
τά σημεία εκείνα πού είναι «άκάλυπτα», ή επικοι
νωνούν μέ χώρους έξωτερικά άστραφτερούς, καί 
εσωτερικά άποπνικτικούς. Άλλά τά περισσό
τερα κοινωνικά δράματα ξετυλίγονται «κεκλει- 
σμένων των θυρών». Επομένως ή κοινωνική άπολύ- 
μανσι πρέπει νά γίνεται μέ τήν στενή πάντα συνερ
γασία Κρατικών όργάνων καί πολιτών. Αύτό δέν 
είναι άκατόρθωτο. Αρκεί οί τελευταίοι νά έχουν μιά 
κάποια γεϋσι άπό τά προβλήματα πού άπασχολοϋν 
σήμερα τήν ’Αστυνομία. Μέ άλλα λόγια νά έχουν 
ώρισμένες γνώσεις άλλά καί άνησυχίες γιά τήν άλ
λη πλευρά μιας ζωής, πού σέρνεται σέ κακόφημους 
καί μή χώρους—υπάρχουν βλέπετε καί ώρισμένοι 
«κοσμικοί» έκ πρώτης όψεως—σέ κρατητήρια καί 
φυλακές. Γι’ αύτό στήν άρχή τού σημειώματος αύτοϋ, 
έγινε λόγος γιά τις έκατοντάδες χιλιάδες άνθρώπους 
οί όποιοι έχουν συνδεθή έπαγγελματικώς, συγγε- 
νειακώς, ή περιστασιακώς μέ τήν Χωροφυλακή. 
Εκείνοι θά έχουν πολλά νά διηγηθοϋν στούς συμ
πολίτες τους γιά τό πώς όργανώνεται καί κινείται 
σατανικά ό υπόκοσμος, καί πώς εμπλέκονται στά 
νύχια του άνύποπτες —κυρίως νέες—άνθρώπινες 
υπάρξεις. . . .

ΙΖ

ΑΝ ήταν ποτέ δυνατόν νά μιλούσαμε σέ όλους 
αυτούς πού «ξέρουν», θά τούς λέγαμε τά έξης:

. . . .  Εσείς πού ζήσατε μέσα στήν Χωροφυλακή 
ή κοντά στήν Χωροφυλακή καί γνωρίζετε κάθε τι 
τό σχετικό μέ τά προβλήματα πού άντιμετωπίζει, 
βοηθήστε ώστε νά έδραιωθή στήν κοινή γνώμη ή 
πεποίθησι, ότι σήμερα ό όρος «’Αστυνομική έπι- 
τυχία» έχει ούσιαστική άξια όταν συνοδεύεται άπό 
τις λέξεις «πρόληψις», «ένημέρωσις», «κατανόησις», 
«συνεργασία», «κοινωνική άλληλεγγύη», «σύστα- 
σις», καί όχι άπό τις λέξεις «καταδίωξις», «βιαία 
καταστολή», «έφοδος», «μπλόκο», «γκλόμπς», «δα- 
κρυγόνα», «σύλληψις», «κρατητήριον», «άντίστα- 
σις,» «άπείθεια», «διατάραξις», καί ένα σωρό άλλες 
πού κάθε άλλο παρά κολακευτικές είναι γιά μιά πο
λιτισμένη κοινωνία.

Άγνωστέ μου άναγνώστη πού προέρχεσαι άπό 
τήν κατηγορία αυτή τών πολιτών: Ξέρεις ποιά είναι 
τά προβλήματα καί οί έπιδιώξεις μας. Θυμήσου 
όταν υπηρετούσες στό Σώμα τής Χωροφυλακής. 
Πόσες φορές δέν αίσθάνθηκες τόν εαυτό σου νά 
συντρίβεται ψυχικά, όταν άνασήκωνες στά χέρια 
σου νεκρούς ή πληγωμένους άπό έγκλήματα ή άτυ- 
χήματα. "Οταν άντίκρυζες περήφανους άλλοτε άν
θρώπους, νά κλαΐνε άπό ντροπή καί άπελπισία στούς 
διαδρόμους τού Αστυνομικού Καταστήματος γιά 
κάποιο μέλος τής οικογένειας τους πού άπό τήν μιά 
στιγμή στήν άλλη έγινε κλέφτης, καταχραστής, 
πλαστογράφος, λαθρέμπορος, τοξικομανής, κοινή 
γυναίκα, άλκοολικός, καί τόσα άλλα. Καί έσύ ξέρεις 
καλά τί όδυνηρά χτυπήματα δέχεται ύστερα άπό 
όλα αυτά ή οικογένεια καί ή κοινωνία. Ά ν  δέν 
έζησες άπό κοντά τέτοιες καταστάσεις, τουλάχιστον 
θά τις έχεις άκούσει πολλές φορές άπό τόν πατέρα,

άδελφό, φίλο ή συγγενή Αξιωματικό, 'Υπαξιωμα- 
τικό, ή Χωροφύλακα. . .

Γι’ αύτό γίνε περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά 
κήρυκας τών προσπαθειών μας. Ακριβώς γιατί σή
μερα, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, ή κοινω
νία μας έχει άνάγκη άπό ένημέρωσι, στοργή, καί 
συμπαράστασι. ’Ιδιαίτερα οί νέοι μας. Δέν είναι, ό
πως υποστηρίζουν ώρισμένοι, έριστικοί καί κακό
πιστοι. Είναι άπλώς περισσότερο ζωντανοί καί άλη- 
θινοί σέ σχέσι μέ τις προηγούμενες γενιές. Διψάνε 
γιά σωστή ένημέρωσι, καί καίγονται άπό τήν επι
θυμία νά κάνουν κάτι καλύτερο άπό εμάς τούς μεγα
λύτερους. Ά λλο άν καθώς είναι πρωτοείσακτοι στήν 
κοινωνία διατηρούν άκόμη τήν ψυχολογία τού θρα-, 
νίου. Βασικά παραμένουν όνειροπόλοι, ειλικρινείς 
καί άνύποπτοι γιά τούς κινδύνους πού τούς περι
ζώνουν σέ κάθε βήμα τους. Τό τελευταίο αυτό είναι 
δυστυχώς μία συγκλονιστική πραγματικότης. Γιατί 
οί σειρήνες τών πειρασμών, όχι μόνο πληθαίνουν, 
άλλά καί σαγηνεύουν κάθε φορά μέ περισσότερους 
καί έντεχνα καμουφλαρισμένους τρόπους. . .

ι ζ

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ λοιπόν, είτε στήν 
δικαιοδοσία μας, είτε στήν δικαιοδοσία τού άδελφοΰ 
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων, βοήθησε μέ 
ζήλο καί κατανόησι τόν Χωροφύλακα καί τόν Αστυ
φύλακα. ’Εσύ ό όποιος έζησες ή ζής μέσα ή κοντά 
στά Σώματα Ασφαλείας, ένωσε τις προσπάθειές σου 
μέ κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη πού έχει τήν διάθεσι, 
άλλά ίσως όχι τήν κατάλληλη άφορμή, γιά νά διευ- 
κολύνη τό δύσκολο, άλλά τόσο ώραϊο κοινωνικό 
μας λειτούργημα. Κυρίως φρόντισε νά γίνη κοινή 
συνείδησις ότι ή Αστυνομία δέν επιθυμεί νά άπο- 
κτήση καταδότες άλλά ειλικρινείς συμπαραστάτες 
γιά τό όφελος τού κοινωνικού συνόλου. "Οτι κάθε 
καλοπροαίρετη ύπόδειξις ή κριτική τονώνει τις 
προσπάθειές μας, καί κατοχυρώνει τά συμφέροντα 
τών πολιτών. Δέν διεκδικοΰμε τό άλάθητο. Γι’ αυτό 
καί δέν άρνούμεθα τόν διάλογο. Πιστεύομε στόν 
παράγοντα άνθρωπο μέ τά προτερήματα καί τις άδυ- 
ναμίες του. Κάθε φορά πού καλούμεθα νά έφαρμό- 
σωμε τόν νόμο, συχνά διαπιστώνομε ότι πολλοί άπό 
τούς «ύποχρέους πρός συμμόρφωσιν» συμπολίτες 
μας, είναι παραβάτες άπό έλλειψι σωστής ένημε- 
ρώσεως, ή άντιδροΰν άψυχολόγητα άπό τήν ίδια 
αιτία. "Εχουν δηλαδή τήν εσφαλμένη γνώμη ότι 
άποκλειστική άποστολή μας είναι νά βεβαιώνωμε 
παραβάσεις. Καί όπου ή Νομοθεσία μάς τό επιτρέπει, 
άπευθύνομε συστάσεις. Στις άλλες περιπτώσεις μέ 
λύπη μας είμαστε υποχρεωμένοι νά έφαρμόσωμε τό 
γράμμα τού νόμου. Ώρισμένοι μάς καταλογίζουν 
«σκληρότητα» γι’ αυτή τήν ένέργειά μας. Ά ν  όμως 
αύτό άποτελεϊ σκληρότητα, τότε, πώς πρέπει νά 
χαρακτηρισθή ή άντίθετη ένέργειά μας; ’Ασφαλώς 
άσυνέπεια άπέναντι στήν Πολιτεία, μεροληψία, 
παράβασις καθήκοντος. . . Καί κάτι άλλο άκόμη: 
Βοήθησε νά γίνη ευρύτατα γνωστό, ότι ή παράνομη 
έπιείκεια γιά τόν συστηματικό παραβάτη, είναι σκλη
ρή μεταχείρισις όλων αυτών πού ζημιώνονται άμεσα 
ή έμμεσα άπό τήν παράβασι. . . .»

Ό Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Ο ΖΗΛΟΣ καί μάλιστα δταν άναφέ- 
ρεται σέ ιερά πράγματα, είναι προσόν 
γιά τον άνθρωπο καί άρετή άξιέπαινος. 
'Ο Χριστιανός πρέπει να είναι ζηλωτής 
καί ή καρδιά του καμίνι φλέγόμενο άπ’ 
τήν άγάπη τοϋ Θεοϋ. Αύτόν τον πύρινο 
ζήλο έκφράζει καί ό λόγος τοϋ ψαλμωδοϋ: 
«ό ζήλος τοϋ οίκου σου κατέφαγέ με».

Πάνω στο θέμα αύτό όμως χρειάζεται 
μια ηύξημένη προσοχή. Διότι στο χριστια
νισμό δπως υπάρχουν άποκλίσεις προς τά 
αριστερά, υπάρχουν καί οί δεξιές άποκλί- 
σεις. Καί ό διάβολος έπίσης, καθώς λέ
γουν οί Πατέρες τής Εκκλησίας μας, μας 
πολεμά μέ τά δπλα τά άριστερά καί τά 
δεξιά. Πόλεμος άπό τά άριστερά γίνεται 
κάθε φορά πού ό διάβολος προσπαθεί νά 
μάς παγιδεύση στήν άμαρτία καί νά μάς 
παρασύρη σέ κάποιο άμαρτωλό πάθος. 
Άλλ’ δταν δέν κατορθώνη στήν προσπά- 
θειά του αύτή, τότε αρχίζει τήν πολεμική 
του μέ .τά δπλα τά δεξιά. Μάς πολεμά 
δηλ. μέ τήν ίδια τήν άρετή, μάς οδηγεί σέ 
έπικίνδυνες άκρότητες, πού φαίνονται σάν 
εύθηνία καί καρπός τής εύσεβείας, μάς 
βάζει στο νοΰ θυσίες, πού ό Χριστός ποτέ 
δέν τις έχει ζητήσει καί έπειτα, μάς φου
σκώνει τά στήθη άπό έγωϊσμό δτι κάτι 
εϊμεθα κ.λ.π.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει καί μέ τόν 
ένθεο ζήλο. 'Ο Χριστιανός πρέπει νά μή 
είναι κρϋος καί πλαδαρός. Αύτή είναι μιά 
άπόκλισις προς τά άριστερά. Ό  πιστός 
άνθρωπος πρέπει νά είναι θερμός στήν πί- 
στι του, γεμάτος άπό ένθουσιασμό καί 
άγωνιστικότητα. Ή  καρδιά του πρέπει νά 
φλέγεται άπό τήν άγάπη τοϋ Κυρίου καί ό 
άγων γιά τήν βίωσι τής άρετής καί τήν 
μίμησίν τοϋ Ίησοΰ Χριστοϋ πρέπει νά 
έχουν τήν σφραγίδα τοϋ ένθουσιασμοΰ. 
Άλλωστ- άπ’ αύτή τή φύσι της ή άρετή 
είναι μόνο γιά ζηλωτάς καί ένθουσιώδεις 
ανθρώπους.

Αύτό είναι τό δέον, τό ορθόν. ’Αλλά άπό 
τή σωστή τοποθέτησι στο θέμα αύτό 
ύπάρχει ό κίνδυνος ύπερκεράσεως ένός 
ώρισμένου ορίου, πέραν τοϋ όποιου ό 
ζήλος δέν είναι πλέον επαινετός, καί μά
λιστα τις πιο πολλές φορές είναι μιά πλάνη 
καί μιά νόθευσι τοϋ Χριστιανισμού. Μιά 
πλάνη, πού κρύπτεται δμως κάτω άπό 
ένα μανδύα εύσεβοφανείας καί πού γ ι’ 
αύτό τό λόγο δέν γίνεται εύκολα αντιλη
πτή.

Στό προηγούμενο άρθρο ώμιλήσαμε 
γιά τό ζήλο, ό όποιος πληγώνει τήν 
’Ορθοδοξία. Σήμερα θά άναφερθοϋμε στον 
ζήλο, πού άλλοιώνει τόν άληθή χαρα
κτήρα τής ’Ορθοδόξου πίστεως. Ό  κατα
κριτέος αύτός ζήλος πληγώνει άπ’ εύθείας 
τήν χριστιανική άλήθεια.

Θά άναφερθοϋμε καί πάλι σέ παραδείγ
ματα γιά νά καταστήσωμε κατανοητό αύτό 
τό σημείο. Οί Κολλυβάδες, γιά τούς 
οποίους ώμιλήσαμε στό προηγούμενο 
άρθρο, είναι γνωστοί δχι μόνο άπό τή 
θέσι πού έλαβαν ώς πρός τά μνημόσυνα, 
αλλά καί άπό τή διδασκαλία τους περί 
συχνής θείας Κοινωνίας. Στή διένεξι αύτή 
μεταξύ των Κολλυβάδων καί τών λοιπών 
'Αγιορειτών μοναχών φαίνεται καθαρά

Ζ Η Α Ω Τ Α Ι

Π Λ Α Ν Η Μ Ε Ν Ο Ι

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

Ταγμ)ρχου — Ίεροκήρυκος Χωρ)κής

ό τύπος τοϋ ζηλωτοϋ πού εύρισκεται σέ 
πλάνη, διότι έχει γίνει θϋμα μιάς άποκλί- 
σεως πρός τά δεξιά.

Περί τής Θείας Μεταλήψεως ή ’Εκ
κλησία διδάσκει δτι οί χριστιανοί έχουν 
καθήκον νά προσέρχωνται τακτικά καί 
νά κοινωνοΰν τοϋ Σώματος καί τοϋ Αί
ματος τοϋ Κυρίου. Οί πρώτοι μάλιστα 
Χριστιανοί μετελάμβανον δύο καί τρεις 
φορές μέσα στήν ίδια έβδομάδα. Αύτός 
άλλ,ώστε είναι καί ό σκοπός, γιά τόν 
οποίο τελ,είται ή θεία λειτουργία. Νά 
τί γράφει σχετικά πάνω στό θέμα αύτό 
ό Μ. Βασίλειος : «Βεβαίως καί τό νά 
κοινωνή κανείς καί νά μεταλαμβάνη 
τοϋ 'Αγίου Σώματος καί Αίματος τοϋ 
Χριστοϋ καθημερινώς είναι καλόν καί 
έπωφελ,ές, διότι αύτός ό ίδιος λ,έγει σαφώς 
«ό τρώγων μοι τήν σάρκα καί πίνων μου 
τό αίμα έχει ζωήν αιώνιον». Ποιος δέ 
άμφιβάλλει δτι τό νά μετέχη συνεχώς τής 
Ζωής δέν είναι τίποτε άλλο παρά νά Ζή 
πολλαχώς ;

'Ημείς πάντως κοινωνοϋμεν τέσσαρας 
φοράς τήν έβδομάδα, Κυριακή, Τετάρτη, 
Παρασκευή καί Σάββατον, άλλ’ έπίσης 
καί είς άλ,λας ήμέρας, δταν ύπάρχη μνή
μη κάποιου 'Αγίου» (’Επιστολή 93 πρός 
Καισαρίαν Πατρικίαν ΕΠΕ 3. 503). 
Άτυχώς μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου ό 
ζήλος τών χριστιανών έψύγη καί στό θέμα 
αύτό καί οί πιστοί άρχισαν νά άραιώνουν 
τήν προσέλευσί τους στή θεία Κοινωνία. 
Κάτι τέτοιο παρατηρεΐται άλλωστε καί 
σήμερα, δπου οί περισσότεροι χριστιανοί 
θεωρούν άρκετό νά κοινωνήσουν τρεις 
έως τέσσαρες φορές τό χρόνο. ’Αλλά 
άπό τό νά μή προσέλθω πιο συχνά στή 
Θεία Μετάληψι, διότι θεωρώ τόν έαυτό 
μου άνάξιο καί απροετοίμαστο, μέχρι 
τοϋ νά άρνηθώ τό δικαίωμα σέ κάποιο τρί
το νά κοινωνή τακτικώτερα, υπάρχει μιά 
μεγάλη διαφορά. Ή  πρώτη περίπτωσις 
μαρτυρεί τούλάχιστον αύτογνωσία καί 
έχει μιά λογική ύποδομή. Ή  δεύτερη δμως 
είναι μιά παραποίησις τοϋ Χριστιανισμοΰ 
μιά καθαρή πλάνη, πού γίνεται δμως οχι 
άπό άσέβεια, άλλά άπό ύπερβολικό ζήλο.

Οί Κολλυβάδες, λοιπόν, γιά νά έπανέλ- 
θωμε σ’ αύτούς, θέλοντας νά έπαναφέ- 
ρουν τούς μοναχούς στήν παλ,αιά παράδοσι 
τής Έκκλ,ησίας, ύπεστήριζαν καί γρα- 
πτώς καί προφορικώς τήν άνάγκη της 
συχνής θείας Κοινωνίας. Τό γεγονός 
τοΰτο έκαμε τούς ζηλωτάς 'Αγιορείτας 
Μοναχούς νά έπαναστατήσουν. Ένόμισαν

οί άντιφρονοϋντες δτι μέ μιά τέτοια διδα
σκαλία βλασφημεΐται ή ’Ορθοδοξία καί 
κακοποιείται ή αλήθεια.! Τί άκριβώς 
συνέβαινε ; 'Οδηγούμενοι άπό φαινομε
νικά θειον ζήλον οί άντιφρονοϋντες πρός 
τήν άποψι τών Κολλυβάδων, έφθαναν σέ 
μιά θέσι πού δέν είχε καμμιά σχέσι μέ τή 
χριστιανική διδασκαλία. Καί ήσαν μέν 
ζηλωταί οί μοναχοί έκεΐνοι, άλλά ζηλω- 
ταί πλανώμενοι !

Χρειάζεται, λοιπόν, προσοχή καί στό 
σημείο αύτό. Κάθε άνθρωπος, πού έμφα- 
νίζει ζήλο γιά τά θέματα τής πίστεως, 
δέν σημαίνει αύτοδικαίως πώς έχει ζήλο 
ένθεο, εύάρεστο στό Θεό καί συνεπώς 
καί άκατάκριτο. Πρέπει νά γίνεται προ
σεκτική έρευνα, γιά νά διαπιστωθή, έάν 
ό ζήλος αύτός εύρίσκη θεμελίωσι στό 
Νόμο τοϋ Εύαγγελίου. "Ας μή ξεχνάμε 
στήν προκειμένη περίπτωσι τό λόγο τοϋ 
Κυρίου: «ού πας ό λέγων μοι Κύριε Κύ
ριε, είσελεύσεται είς τήν Βασιλείαν τών 
Ούρανών, άλλ’ ό ποιών τό θέλημα τοϋ 
Πατρός μου τοϋ έν Ούρανοΐς». Στήν 
άρνησι τοϋ Κυρίου νά έκχωρήση τό 
δικαίωμα εισόδου στή Βασιλεία Του σ’ 
αύτούς τούς πλανωμένους ζηλωτάς πολ
λοί θά άπορήσουν. «Πολλοί έροϋσι μοι 
έν έκείνη τή ήμέρα Κύριε Κύριε, ού τώ 
Σώ όνόματι προεφητεύσαμεν, καί τώ Σώ 
άνόματι δαιμόνια έξεβάλομεν, καί τώ Σώ 
όνόματι δυνάμεις πολλάς έποιήσαμεν ; 
( Ματθ. ζ’ 21 —22). Άλλ’ ό Κύριος, 
άπορρίπτοντας τήν άκριτη εύλάβειά τους, 
θά εΐπη πρός αύτούς δτι δέν τούς γνωρίζει. 
«Καί τότε ομολογήσω αύτοΐς δτι ούδέ- 
ποτε έγνω ύμάς». Στό πρόσωπό τους 
δηλ. δέν θά μπόρεση νά άναγνωρίση τούς 
γνήσιους οπαδούς Του, διότι δέν θά έχουν 
νά έπιδείξουν μιά γνήσια βίωσι τής αλή
θειας, πού ’Εκείνος παρέδωκε στήν ανθρω
πότητα.

Φίλε άναγνώστα,

Στό πρόβλημα τής νοθεύσεως τοϋ χρι
στιανικού μας βιώματος καί τής παραχα- 
ράξεως τής χριστιανικής άληθείας τό ζή
τημα τών ζηλωτών, πού έχουν Θείο κατά 
τά φαινόμενα ζήλο, καί δμως πλανώνται, 
είναι μεγίστης σημασίας. Είναι δυσδιά
κριτα τά δρια μεταξύ έπαινετοΰ καί κα
τακριτέου χριστιανικού ζήλου. Πρέπει 
γι’ αύτό πολύ νά προσέξομε. 'Ο Διάβολος 
μάς έπιβουλεύεται καί διά τών δεξιών 
παρεκλίσεων. Στήν εποχή μας έπεκτεί- 
νεται συνεχώς μιά παγωμάρα ψυχική. 
Λιγοστεύουν συνεχώς οί άνθρωποι, πού 
είναι πιστοί, καί φλογεροί καί τών όποιων 
ή καρδιά φλέγεται άπό ένθεο ζήλο. Ή  
άντίδρασις στήν πραγματικότητα αύτή 
είναι επαινετή. ’Έχει δμως τόν κίνδυνο 
νά μάς φέρη στό άντίθετο άκρο.
Στό χριστιανικό ζήλο, πού ύπηρετεϊ τήν 
πλάνη καί προσθέτει στή ζωή μας 
στοιχεία άλλότρια τοϋ γνησίου χριστια
νικού -πνεύματος καί πρόσθετα δυσβά
στακτα βάρη.

Ά ς  προσέξομε λοιπόν. Ά  προσέξομε 
πολύ. Ζηλωταί πρέπει νά εϊμεθα. Ποτέ 
δμως ζηλωταί πλανώμενοι καί άφιστά- 
μενοι τής γνήσιας εύαγγελικής όδοϋ.
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ΑΜΕΣΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ και πρώτες 
βοήθειες. "Ενας συνδυασμός απόλυτα φυ
σιολογικός γιά την συμπαθέστατη αύτή 
'Υπηρεσία. Εκατοντάδες ασθενείς, τραυ
ματίες άπό ατυχήματα, ή άκόμη καί. . . 
μεθυσμένοι, μεταφέρονται άπό τά περι
πολικά στα πλησιέστερα Νοσοκομεία, κλι- 
ν.κές, ή φαρμακεία, γιά πρώτες βοήθειες 
ή. . . «άποστουποποίησι» προκειμένου πε
ρί κρασοπατέρων. ’Αλλά οί δραστηριό
τητες τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως δεν 
σταματάνε έδώ. Πολλές φορές οί άνδρες 
τοϋ πληρώματος ένός περιπολικού, κα
λούνται νά έπέμβουν καί σέ διάφορες άλ
λες «σ ναφεΐς», αλλά άπίθανες περιπτώ
σεις. ’Ιδού καί ώρισμένα πρόσφατα χαρα
κτηριστικά περιστατικά: "Ωρα δύο καί 
μισή τό πρωί, ή διανυκτερεύουσα προϊ- 
σταμένη ένός Βρεφικού Σταθμού, διαπι
στώνει δτι ένα νήπιο ψήνεται στον πυ
ρετό. ’Ανοίγει τό φαρμακείο, καί αφού 
βλέπει δτι έχει έξαντληθή τό άπαραίτητο 
φάρμακο, τηλεφωνεί στην Άμεσο Έπέμ- 
βασι. Σέ λίγα λεπτά σπεύδει έπί τόπου 
τό πλήρωμα ένός περιπολικού, άφοΰ προ
ηγουμένως προμηθεύεται άπό ένα διανυ- 
κτερεΰον Φαρμακείο τά άπαραίτητα. . . 
υπόθετα. Ό  πυρετός τού βρέφους πέφτει, 
ένω 6 επικεφαλής τού πληρώματος Ενω
μοτάρχης I. Μ., «βαφτίζεται» «μπεϊ- 
μπυ νάρς» (παιδική νοσοκόμος, παρα
μάνα). . .

"Ωρα μία μετά τό μεσημέρι, καλείται 
επειγόντως ή "Αμεσος Έπέμβασις. Αι
τία: Ή  άρνησις ένός πεισματάρη μπό- 
μπιρα νά πάρη τό άπαραίτητο χάπι γιά 
την χρονιά πάθησί του. Ό  εκφωνητής, ύ
στερα άπό την έπιμονή τής μητέρας τού 
μικρού, ειδοποιεί τόν επικεφαλής τού 
πληρώματος ένός περιπολικού νά σπεύση 
έπί τόπου. ’Εκείνος μέ την σειρά του 
σκηνοθετεί τήν έξής πρωτότυπη λύσι: 
Περνάει άπό τό γειτονικό Παράρτημα 
’Ασφαλείας, καί παίρνει μαζί του ένα 
νεαρό 'Υπενωμοτάρχη μέ πολιτικά, πού 
μεταμορφώνεται σέ. . γιατρό. Στήν άρ- 
χή ό μικρός ήταν άνένδοτος. "Οταν όμως 
ό καλός «γιατρός» τόν κάλεσε νά δια λέ
ξη τό χάπι ή τό Νοσοκομείο, έκεΐνος 
βρέθηκε στήν άνάγκη νά ύποκύψη. . .

Καί τό «κλοϋ» τών μικρών αύτών ιστο
ριών: Περασμένες δέκα τό βράδυ, ένας 
άσθενής άπό τό ΚΑΤ Κηφισίας, έζήτησε 
τήν συνδρομή τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως 
γιά κάτι πού δέν νομίζομε δτι θά έχη συμ- 
βή ποτέ στά διεθνή ’Αστυνομικά χρονικά: 
Ούτε λίγο ούτε πολύ, ό άσθενής αύτός

θέλησε νά έπέμβη τό πλήρωμα κάποιου 
περιπολικού, προκειμένου νά διακοπούν 
οί. . . ύποκλισμοί ( !) πού τού έκαναν οί 
νοσοκόμες έπί ένα ΙΟήμερο. . . Φυσικά 
καί δέν δόθηκε συνέχεια στο περίεργο αύ- 
τό αίτημα. 'Η  Άμεσος Έπέμβασις μπο
ρεί βέβαια νά ενεργή μέ ταχύτητα καί 
προθυμία καί στις πιο άπίθανες περιπτώ
σεις. ’Ό χι δμως καί στις περιπτώσεις τών 
σωματικών. . . ενεργειών. Τί τά θέλετε 
δμως. . . Τήν «πλήρωσε» ό Χωροφύλαξ 
πού πήρε τό τηλεφώνημα. Ξέρετε πώς τόν 
«βάφτισε)) ένα άπό τά γνωστά «πειραχτή
ρια )> τού Κέντρου; ... «ενεργητικό Χωρο
φύλακα (!)» Τί νά γίνη; Λίγο χιούμορ 
είναι τό καλύτερο τονωτικό γιά τά άλλεπάλ- 
ληλα ξενύχτια. . .

•  ·
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΙΚΟ ή λαϊκή παροιμία 

πού λέει δτι «τρώγοντας έρχεται ή όρεξι». 
Έ τσι καί έμεϊς έδώ, ’Αρχίσαμε μέ άπί
θανες ιστορίες, καί δέν άντέξαμε στον 
πειρασμό νά άναφέρωμε καί μερικές άκό
μη. Άπό τήν σχετική έρευνα διαλέξαμε 
μιά μικρή ποικιλία.

Περίπτωσις πρώτη :

Περασμένα μεσάνυχτα, ένας έργένης πού 
κοιμόταν τοϋ καλού καιρού, ξύπνησε έν
τρομος, καί πήρε τό 109 τής Αμέσου 
Έπεμβάσεως, γιά νά βεβαιωθή αν προη
γουμένως. . . κοιμόταν. "Οπως είπε, έβλε - 
πε ένα έφιαλτικό δνειρο, πού έμοιαζε μέ 
πραγματικότητα. ’Έτσι, προκειμένου νά 
διαπιστώση αν αύτά πού «έβλεπε» ήταν 
δνειρο ή άλήθεια, έσπευσε νά έπικοινω- 
νήση μέ τόν έξω κόσμο». Καί άφοΰ βεβαι
ώθηκε δτι ή δλη ύπόθεσι ήταν «δνειρο 
άπατηλό», εύχαρίστησε, καί γύρισε άπό 
τό άλλο πλευρό γιά νά συνέχιση τόν 
ύπνο του. Έδώ χρειάζεται νά διατυπω- 
θή τό εξής «σλόγκαν». Έ χε σιγουριά 
γιά τήν ’Άμεσο Έπέμβασι. . . Σέ συντρο
φεύει άκόμη καί στις ώρες τής μοναξιάς 
σου. . .

Περίπτωσις δευτέρα :

"Ωρα μία καί μισή μετά τό μεση
μέρι. Κλαίγοντας μιά νεανική γυναι
κεία φωνή άνήγγειλε στήν Άμεσο 
Έπέμβασι δτι τής είναι άδύνατον νά 
βγάλη άπό τό δάχτυλό της τήν. . . βέρα. 
'Ο τηλεφωνητής Χωροφύλαξ τής υπέδειξε 
ώρισμ-ένους τρόπους, τούς οποίους δμως

έκείνη είχε δοκιμάσει χωρίς άποτέλεσμα.
—Μέ συγχωρεϊτε άλλά είναι τόση μεγά

λη άνάγκη νά τήν βγάλετε; ρώτησε μέ 
άπορία ό τηλεφωνητής.

—Μά άφοΰ δέν είναι. . . δική μου; είπε 
μέ άπόγνωσι ή νεανική φωνή. Καί οχι 
τίποτε άλλο, άλλά γιατί πρέπει νά φύγω 
γιά τό. . . Σχολείο, συμπλήρωσε μέ ένα 
λυγμό. Πώς θά έμφανισθώ μέ τήν βέρα 
στο χέρι; Σάς παρακαλώ βοηθήστε με 
καλοί μου άνθρωποι. . . Λείπουν οί γονείς 
μου. Τί θά τούς πώ αν γυρίσουν καί μέ 
βροΰν έδώ;

Τί είχε συμβή: Άπλούστατα. Ή  μικρή 
μαθήτρια σκαλίζοντας τήν μπιζουτιέρα 
τής μαμάς της, βρήκε μιά παληά βέρα, 
οικογενειακό κειμήλιο, καί τήν πέρασε 
στο μεσαίο δάχτυλό της. Καί ή συνέ
χεια: "Ενα περιπολικό κατέφθασε έπί
τόπου οπότε ένας Χωροφύλαξ άπήλλαξε 
τήν μικρή μαθήτρια άπό εκείνο πού 
βαραίνει ίσοβίως πολλούς ταλαίπωρους 
συζύγους. . .

Περίπτωσις τρίτη :

Λίγο πριν άπό τά μεσάνυχτα ένα τηλεφού- 
νημα πληροφορούσε τήν Άμεσο Έπέμβασι 
δτι άπό μία μονοκατοικία τής λεωφόρου 
Πεντέλης, άκούγονταν οί φωνές δύο ή 
τριών παιδιών πού έκλαιγαν γοερά ζη
τώντας τούς γονείς τους. Κλασσική ή 
παράλειψι τών τελευταίων νά ξεπορτί
ζουν γιά διασκέδασι άφήνοντας μικρά 
παιδιά στο έλεος τής τύχης τους. . . Ά ς  
είναι. . . "Οταν λίγο αργότερα οί Χωροφύ
λακες ένός περιπολικού χτυπούσαν τό 
κουδούνι τής μονοκατοικίας, τούς άνοι
ξε ένα δωδεκάχρονο άγόρι. Κάθε άλλο 
παρά έκλαιγε ή άνησυχοΰσε άπό τήν «συν
αυλία» πού είχαν στήσει τά υπόλοιπα τρία 
μικρά άδελφάκια του. Οί Χωροφύλακες 
μέ τήν γνωστή μέθοδο τής καραμέλλας, 
κατώρθωσαν νά καθησυχάσουν τά τρία 
μικρά παιδιά.

—Μή δίνετε καραμέλλες σ’ αύτόν. . . 
είπε μιά στιγμή ένας χαριτωμένος μι
κρούλης μέ ξανθές μποΰκλες, δείχνοντας 
τόν μεγαλύτερο άδελφό του. Καί πριν ρω
τήσουν έκεΐνοι τό «γιατί», τούς είπε σκου
πίζοντας τά δακρυσμένα μάτια του:

—Είναι κακό παιδί. . . Εκείνος μάς 
έβαλε νά κλαΐμε. . .

Άπό τήν πρόχειρη «άνάκρισι» προέ- 
κυψε τό έξής άπίστευτο: Ό  δωδεκάχρονος 
μπόμπιρας είχε άκούσει άπό ένα συμμα
θητή του γιό Χωροφύλακας, πώς όταν λεί
πουν τά βράδυα οί γονείς άπό τό σπίτι και 
κλαΐνε τά παιδιά, έρχεται τό «έκατό», 
οί Χωροφύλακες μοιράζουν καραμέλλες, 
καί παίζουν μαζί τους ώσπου νάρθουν ο 
μπαμπάς καί ή μαμά... Αστεία ή περί- 
πτωσις άλλά σπουδαία ή διαπίστωσι: Τ* 
παιδιά έπαψαν νά μάς βλέπουν σαν «μπ α
μπούλες». Καί αύτό έχε ι τεράστια σήμα- 
σία. . .
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ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΟΝ

ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ. . . ΕΥΣΥΓΚΙΝΗΣΙΕΣ!!!

’Από τήν δραστηριότητα τής Ιταλικής Χωροφυλα
κής (Καραμπινιερίας) Αντλωϋμε τό θέμα μας, πού συν
άμα είναι περίεργο και. . . άκρως ενδιαφέρον. Τό πα
ραθέτομε αυτούσιο και χοορίς «καρυκεύματα», για ένη- 
μερωσι και . . . προβληματισμό. Συνελήφθη στην πάλι 
Βεντιμέλια τής Βορείου Ιταλίας, έπειτα από εντατική 
παρακολούθησι ό Φρεντζέσκο Φάλ. . ., ο όποιος είναι 
γνωστός στην ’Αστυνομία με τό περίεργο δισύλλαβο 
ψευδώνυμο «δ κλέφτης πού σνγκινείται». Πραγματικό, 
ό άνθρωπος αυτός, πού αποτελεί φαινόμενο στά. . . 
κλ,εφτο - διαρρηκτικα χρονικά, έχει ένα χαρακτηρι

ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ Ν  ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

στικό γνώρισμα, τό όποιον τον καθιστά «εύτρωτον 
και ευαλωτον», δπως έλεγε ό μεγάλος συμπατριώτης 
τον έγκληματολόγος τοϋ παρελθόντος Αομπρόζο. "Υ
στερα από κάθε τον «εγχείρημα» καταλαμβάνεται από 
ισχυρό «τρεμούλιασμα», μέ συσπάσεις τοϋ στομάχου 
καί. . . έμέτους, κλινικό φαινόμενα δηλαδή, πού ή 
επιστήμη τής ιατρικής τα χαρακτηρίζει μέ την γενική 
όρολωγία «ντελίριουμ τρέμενς». Προ ημερών, λοιπόν, 
ένας Υπαξ ]κός τής Χωροφυλακής άντελ?]φθη τον 
σινιόρε Φρεντζέσκο, να. . . ώχριά μόλις είδε δίπλα του 
τον ’Αστυνομικό καί στήν συνέχεια να «κατατρύχεται» 
άπό τήν περίεργη καί ανεξήγητη κρίσι, πιύ συνήθως 
τοϋ παρουσιάζεται καί στήν άπλίή ακόμη θέα τοϋ 
’Αστυνομικού. Περισσότερα πράγματα δεν έχρειά- 
ζοντο, ό έξυπνος ' Υπαξ ]κός τής ’Ασφαλείας νπω- 
πτεύθη, δτι κάποιο νέο αδίκημα θά έχη διαπράξει ό 
τρομαλεος Φρεντζέσκο, γεγονός πού έπαληθεύθη στήν 
συνεχεία και δικαίωσε απολύτως τις υποψίες του. 
Πράγματι υστέρα από λίγο έκυκλοφόρησε ή φήμη δτι 
είχε σημειωθή μεγάλη διάρρηξις σε ένα κεντρικό οπω
ροπωλείο τής πόλεως καί οί Ανακρίσεις τής ’Αστυνο
μίας Απέδειξαν δτι δράστης ήταν ό . . ευσυγκίνητος 
κλέφτης. Συλληφθείς, Αμέσως, επιχείρησε στήν Αρχή 
να Αρνηθή κάθε άνάμιξι πλέον σέ «βρώμικες δουλιές» 
αυτού τοϋ είδους, Αλλ.ά στήν συνέχεια, υπό τό συντρι
πτικό βάρος των Αποδεικτικών στοιχείων, έξηναγκά- 
σθη νά όμολ'.ογήση δτι αυτός ήταν ό δράστης. Κατά 
τήν πορεία τής άνακρίσεοος διεπιστώθη επίσης, δτι 
είχε διαπράξει καί διάφορες άλλες κλοπές. Λεν μπόρεσε 
ο ταλαίπωρος να άποκρύψη τήν ένοχή του, γιατί ή υπερ
βολική εύσυγκινησία του ήταν έκδηλη καί είχε σαν 
συνέπεια τήν Αποκάλεψί του. 'Ο κλέφτης, λοιπόν, 
αυτός Αποτελεί Αναμφισβήτητα φαινόμενο καί θα πρέ
πει να θειυρηθή σαν Ιδιόρρυθμος κλέφτης, πού συγκι- 
νεϊται υπερβολικό καί τελικό προδίδεται Από τήν ευαι
σθησία του. "Εχουν βλέπετε καί οι άνθρωποι αυτοί κρίσι 
συνειδήσεως υστέρα Από κάθε τους κακή πράξι ! ! !

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ. . . ΣΥΛΛΗΨΙΣ

Τα επιτεύγματα τοϋ τεχνικού πολιτισμού κάνουν 
καθημερινά καί περισσότερο αισθητή τήν παρουσία τους 
σε όλες τις εκδηλώσεις τής ζωής μας. Διευκολύνουν 
πολλαπλά τον σημερινόν άνθρωπον καί επιλύουν τα 
περισσότερα προβλήματά του μέ ταχύτητα καί άνεσι, 
που ούτε κατα διάνοιαν θα μπορούσε να όνειρευθή ό 
άνθρωπος τής προηγουμένης εποχής. Οί σημερινές, 
λοιπόν, Ασύλληπτες εφευρέσεις καί Ανακαλύψεις ευνό
ησαν, θετικά καί παραγωγικά, τις ’Αστυνομίες δλου 
τοϋ κόσμου, μέ αποτέλεσμα να μπορούν πλέον μέ άνεσι 
καί ταχύτητα να εξιχνιάζουν καί τα δυσκολώτερα Αδι
κήματα καί νά συλλαμβάνουν τούς δράστες, σέ χρόνο 
ρεκόρ, δπουδήποτε καί άν βρίσκονται. ’Η  σύλληψι, 
δμως, πού θά αφηγηθούμε είναι ή πλέον πρωτότυπη 
καί πρέπει νά θεωρηθή στήν κυριολεξία. . . δορυφο
ρική, γιατί συνήργησαν δύο παράγοντες γιά τήν έπί- 
τευξί της:
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ΓΗ  Χωροφυλακή τον Καναδά καί ό τηλεπικοινω
νιακός δορυφόρος «’Εξερευνητής 3», πού από κοινού 
κατάφεραν νά έντοπίσουν τον καταζητούμενο ληστή 
Τζώρτζ Λέμ. . ., ό οποίος μαζύ με δύο φίλους τον 
είχε διαπράξει μεγάλη ληστεία σε κεντρική τράπεζα 
τού Μόντρεαλ. Προ ημερών, λοιπόν, μέσω τού δορυ
φόρου μετεδίδετο ένας μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας, 
μεταξύ δύο πρωταθλητριών ομάδων, πού έπαιζαν ατό 
κεντρικό γήπεδο τής Όττάβας.Τό μάτς μετεδίδετο δι 
όλων των τηλεοπτικών δικτύων τής χώρας «ζωντανό» 
και όχι άπό μαγνητοσκόπησι VIDEO, ήταν δέ συναρ
παστικό και είχε καθαρή εικόνα. "Ενα άτομο, όνόματι 
Πήτερ Στέφενσον, πού παρακολουθούσε τήν ποδο
σφαιρική αυτή συνάντησι, μέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
διέκρινε μέσα στούς πολυπληθείς θεατός, μεταμφιε- 
σμένον επιτυχημένα μέ περροϋκα και μούσι, τον κα
ταζητούμενο Τζώρτζ, πού τον είχε ιδεΐ προηγουμέ
νως σέ είδικές φωτογραφίες των εκτάκτων δελτίων α

ναζητήσεων τής Καναδικής Χωροφυλακής μέ τήν άγ- 
γλικανική ένδειξι ((WANTED». 'Ο ευσυνείδητος 
Πήτερ δέν έχασε καθόλου καιρό και τηλεφώνησε αύτο- 
στιγμή στήν υπηρεσία Άμεσου ’ Επεμβάσεως τής 
Όττάβας, υποδεικνύοντας τήν ακριβή θέσι πού καθό
ταν ο ληστής, τον όποιον και περιέγραψε μέ κάθε λε
πτομέρεια. 'Όταν οι Καναδοί Χωροφύλακες, έπλη- 
σίασαν τό ύποδειχθέν ατομον καί έζήτησαν τό δελτίο 
ταυτότητάς του, διεπίστωσαν ότι ήταν πλαστό. Μέ μια 
σύντομη σωματική έρευνα πού τού έκαναν βρήκαν 
επάνω του ένα γεμάτο «ρεβόλβερ», έτοιμο για δράσι, 
πλήν δέν πρόλαβε νά τό χρησιμοποιήση, γιατί τον 
άκινητοποίησαν μέ ένα επιτυχημένο «κλειδί» ζίου - 
ζίτσου, πού έφήρμοσαν κατά τό σύντομο διάστημα τής 
πάλης μαζύ του. ”Οσα συνέβησαν στήν συνέχεια ή
ταν πράγματα άπλά καί. . . ρουτινιάρικα, μέ μιά ίσως 
έξαίρεσι, τήν δήλωσι τού συλληφθέντυς, ότι ό πολιτι
σμός είναι πηγή δυστυχίας. . .

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ .. . ΕΝΗΜΕΡΩΣΙ

Είναι τρομερά επικίνδυνο νά ξέρη κανείς περισσό
τερα πράγματα αστ όσα τού επιτρέπει νά γνωρίζη τό 
«πόστο» πού κατέχει. "Αν συμβή, λοιπόν, νά είναι 
καλά πληροφορημένος, γύρω άπό τό αντικείμενο τής 
δουλειάς, του, δέν πρέπει νά άποκαλύψη σέ κανένα τις 
γνώσεις του, άλλά νά παραμείνη εχέμυθος καί νά τη- 
ρή τό υπηρεσιακόν απόρρητον ώς κόρην οφθαλμού. 
ΙΑν κάνη τό ολίσθημα καί άποκαλύψει τις γνώσεις ή 
έστω δείξει καλά πληροφορημένος πάνω σέ κρίσιμα 
θέματα κινδυνεύει νά βρεθή πίσω άπό τά σίδερα κά
ποιας φυλακής μέ. . . μερικά χρονάκια στήν πλάτη 
του, τά όποια καί θά έκτίση μέ ηρεμία, στωϊκότητα 
καί υπομονή. Αυτό συνέβη πρόσφατα στήν ’Αμερική, 
όπου ή 'Ομοσπονδιακή ’Αστυνομία τής μεγάλης- αυ
τής χώρας κατώρθιοσε νά συλλάβη έναν υπάλληλο γνω
στού χρηματιστηριακού γραφείου, γιατί άπό μιά. . . 
άκριτομύθιά του έφάνη ότι ήξερε περισσότερα τού 
«δέοντος», σχετικά μέ τήν έξυπνα σκηνοθετημένη άπό 
τον- ίδιον μεγάλη κλοπή μετοχών. Τά γεγονότα συνέ
βησαν ώς εξής: 'Ο χρηματιστηριακός οίκος « Μπάτς 
καί Σία», πού δεσπόζει τής οικονομικής λεωφόρου,

Ούώλλ Στρήτ, τής Νέας 'Υόρκης έδωσε προς δημο- 
σίευσιν έναν κατάλογο μετοχών πού τού έκλεψαν πρό
σφατα μέ τήν εξής περίπου σειρά: 2.000 Ντυπόν, 
1.500 Κοντινεντάλ, 1.000 Τζένεραλ μότορ κ.λ.π. 'Ο 
κατάλογος τελείωνε μέ 500 μετοχές τής Ρέμιγκτον. 
Συνολικά τό κλαπέν ποσόν άνήρχετο σέ 40 περίπου 
εκατομμύρια ελληνικών δραχμών. 'Η  ’Αστυνομία άρ
χισε αμέσως άνακρίσεις καί δέν άργησε νά άποκαλύψη 
τον δράστη τής κλοπής. τΗταν ένας ύπάλλ.ηλος τού 
οίκου Μπάτς, όνόματι Γκόρντον Τάλ. . ., ό όποιος είχε 
καταοτρώσει ολόκληρη έπιχείρησι, γύρω άπό τήν άφαί- 
ρεσι καί διάθεσι τών μετοχών. Αφού τις έπαιρνε, τις 
έβαζε σ’ ένα φάκελλο πού τον έκρυβε στο στήθος του 
καί στήν συνέχεια τον έναιπιστεύετο σ’ έναν άπό τούς 
φίλους —συνεργάτες του. Αυτός μέ τήν σειρά του τον 
μετεβίβαζε σ’ ένα συνένοχο επί καταβολή προμήθειας. 
Είχαν ήδη είσπράξει περίπου 5 εκατομμύρια, όταν ό 
μίστερ Γκόρντον έκανε τό μοιραίο λάθος τής ζωής του 
καί . . . παρουσιάσθη τέλεια ενημερωμένος πάνω στο 
θέμα τής κλοπής τών χρηματιστηριακών άξιών. Συγ
κεκριμένα όταν έδημοσιεύθη ό κατάλογος τών κλεμ
μένων μετοχών ό δράστης παρετήρησε—πράγμα πού 
έκίνησε τήν προσοχή τών προϊσταμένων του —ότι δέν 
έλειπαν μετοχές τής Ρέμιγκτον επειδή. . . άπλού- 
στατα δέν είχαν κλαπή (ή όρθώτερα δέν είχε κλέψει 
τέτοιες μετοχές). 'Η  παρατήρησές τον έπαληθεύθη καί 
ή διεύθννσις εξακρίβωσε ότι ό Γκόρντον είχε...δίκιο(!). 
’ Επρόκειτο άπλούοτατα περί λάθους άντ ιγραφής. 
Έσκέφθησαν, λοιπόν, καί πολύ σωστά τόσον ή διεύ- 
θυνσις, όσον καί τά «τζίνια» τής ’Αστυνομίας, ότι γιά 
νά άνακαλύψη τό λάθος ό ύπάλληλος, ό όποιος δέν 
ήταν εξουσιοδοτημένος νά γνωρίζη τις κλεμμένες καί 
μη μετοχές, άσφαλώς—άσφαλέστατα ήταν. . . μυημέ- 
νος στο «κόλπο» ή τουλ.άχιστον θά έγνώριζε ποιος 
«έμαγείρεψε» τήν όλη. . . δουλειά. "Υστερα άπό εξονυ
χιστικές άνακρίσεις ώμολόγησε ότι αυτός ήταν ό 
πρωταίτιος καί έν συνεχεία άπεκάλυψε τούς συνενό
χους του. "Επειτα λοιπόν άπό τήν συνταρακτική αυτή 
άποκάλυψι είμαστε βέβαιοι, ότι αν τον συνεβουλεύετο 
κανείς σήμερα γύρω άπό οικονομικά θέματά, θά 
έδήλωνε άπερίφραστα, ότι είναι πάντοτε επικίνδυνο 
νά. . . φαίνεσαι καλά πληροφορημένος. . .
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Σ Χ Ο Λ Ι Α  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΗΔΗ 116 χρό
νια από τήν έξιλαστήριον θυσίαν πού 
προσέφερεν ή άνθρωπότης εις τήν πο- 
λύνεκρον μάχην πού συνήφθη μεταξύ τών 
Γάλλο—Αύστριακών στρατευμάτων είς 
τό Σολφερΐνο τής Ιταλίας. Τό θλιβε- 
ρώτατον αύτό ιστορικόν Εύρωπαϊκόν 
έπεισόδιον, έληξε μέ άπολογισμόν φρι- 
κτόν, άπό άπόψεως θυμάτων. Ό  αριθμός 
των νεκρών καί τραυματιών άνήλθεν 
εις 41.578 (Στρατάρχαι 3, Στρατηγοί 9, 
Αξιωματικοί 1.566, Ύπαξιωματικοί καί 

στρατιώται 40.000). Επίσης είς άλλες 
40.000 περίπου άνήλθον οί, μετά 
2μηνον άπό τής μάχης, άσθενεΐς 
καί νεκροί έκ διαφόρων συναφών δυσ
μενών συνθηκών ζωής (μολύνσεις, κο
πώσεις, ατυχήματα κ. ά.). Τό συμβάν 
αύτό, άν καί ήτο συνέπεια τής ηθικής 
καταπτώσεως τής Ευρωπαϊκής κοινω
νίας, είχε έν τούτοις καί μίαν σωτηρίαν 
συνέπειαν. Εγινεν άφορμή άφυπνίσεως 
τής κοινωνίας άπό τόν ηθικόν της λή
θαργον. Καί τούτο συνέβη βεβαίως, 
χάρις είς τήν ήθικήν ευαισθησίαν ένός 
τυπικού άπό χρονικής άπόψεως έκπρο- 
σώπου της τού HENRI  DUNANT (’Ερ
ρίκος Ντυνόν). Ο άνθρωπιστής Ντυνάν 
Εμπορος Ελβετός, έπιδιώκων τήν υπο

γραφήν ’Εμπορικής συμβάσεως άπό τόν 
μαχόμενον είς τάς Ίταλικάς πεδιάδας 
Ναπολέοντος III, εγινεν, άκουσίως, αύ- 
τόπτης μάρτυς τής μάχης τού Σολφερΐνο 
(24-6-1859). Μίαν άνάγλυφον εικόνα 
τής σώμα πρός σώμα φρικιαστικής πά
λης^ των άντιμαχομένων, μάς έδωσε μέ 
τό έργον πού ό ίδιος έγραψε αργότερα 
ύπό τόν τίτλον «Μία ’Α ν ά μ ν η σ ι ς  
άπό τό Σ ο φ λ ε ρ ΐ ν  ο». Όπως άναφέρη 
είς αύτό συγκινητικότατα, μέσα είς τούς 
θρήνους καί τις γοερές φωνές γιά βοή
θεια, κατά τις νύκτες έκεϊνες, έδωσε 
έπάξια τό «παρόν» μία όμάδα Γυναικών, 
πού έτρεξαν είς τό πεδίον τής μάχης καί 
έπεδόθησαν μέ πηγαΐον ένθουσιασμόν 
καί άγάπην είς τό έργον περιθάλψεως 
τών τραυματιών φωνάζοντας τό σύνθημα 
«Είμεθα όλοι άδελφοί». Αί εύγενεΐς 
αύταί, άσφαλώς, ύπάρξεις είναι καί αί 
πρώται έθελόντριαι άδελφαί νοσοκό
μοι. Τό βιβλίον τού Ντυνάν ηλέκτρισε 
καί έμαγνήτισε τήν ύγειώς σκεπτομένην 
παγκόσμιον κοινήν γνώμην μέ άποτέ- 
λεσμα νά ύπογραφή, μετά 2ετίαν, ή 
πρώτη Διεθνής Σύμβασις είς Γενεύην 
(1864) γιά τήν βελτίωσι τής τύχης τών 
έν έκστρατεία τραυματιών. Μεταξύ τών 
άλλων 55 ύπογραψάντων αύτήν κρατών, 
φέρεται καί ή 'Ελλάς (πέμπτη κατά σει
ράν) μέ ημερομηνίαν 5-1-1865. Αργό
τερα ύπεγράφησαν καί άλλες συμπλη
ρωματικές διεθνείς συμβάσεις τών έτών 
1906, 1907, 1925, 1929 καί 1949 διά τών 
όποιων σύν τοϊς άλλοις, κατωχυρώθη 
νομικώς ή προστασία τού αμάχου πλη
θυσμού έν καιρώ πολέμου καί έθεσμο- 
θετήθη πλέον ότι πρέπει νά βοηθήται, 
ταύτόχρονα, κάθε άνθρωπος πού πονά.

’Α φ ι έ ρ ω μ α  
σ τ ή ν  ωραία  
ιστορία τον uai 
τήν ποήντιμη  
κοινωνική τον 
όρασ ι .

ταλαιπωρείται ψυχικά, ύποφέρει ή έξαν 
τλεΐται ήθικά κ.λ.π. Αί συμβάσεις αύτα' 
τής Γενεύης άποτελοΰν συμβόλαιον τι
μής τών ύπογραψάντων αύτάς 137 κρα
τών, περί τού ότι θά συμπεριφέρωνται 
ήπίως οί ύπήκοοί των πρός τούς αι
χμαλώτους, ναυαγούς, τραυματίας καί 
άμάχους έν καιρφ πολέμου. Βάσις αύτών 
είναι τό δόγμα τής άγάπης ήτις συνάμα 
άποτελεΐ τήν άφετηρίαν καί τό περιεχό- 
μενον τής ιδέας τού ’Ερυθρού Σταυρού.

Αξιόν μνείας είναι τό γεγονός ότι είς 
τήν σύνταξιν τών κειμένων τών Συμβά
σεων αύτών έξοχον ρόλον διεδραμάτισε 
καί ή Ελλάς ήτις καί τάς έκύρωσε διά 
τού Νόμου 3481] 1956.

Ετσι έδικαιώθη ό έμπνευσθείς άπό τήν 
τραγική εικόνα τού πολέμου τού Σολφε
ρΐνο Ντυνάν, δστις καί συνέλαβε πρώ
τος τήν ιδέαν τής ίδρύσεως ένός τέτοιου 
οργάνου παγκοσμίου κύρους καί δράσεως 
πρός περίθαλψιν τών τραυματιών πο
λέμου.

Διότι, ώς έκ τών πραγμάτων άπεδείχθη, 
ό σπόρος τόν όποιον έσπειρεν ό Ντυνάν 
μέ τούς συνεργάτες του έβλάστησε καί 
καί έδωσε καρπούς πολλούς μέ σωτήρια 
γιά δλη τήν άνθρωπότητα άποτελέσματα, 
διά τού λειτουργοΰντος σήμερον ώς ’Ορ
γανισμού υπερεθνικής ηθικής ισχύος 
καί σπουδαιότητος Διεθνούς ’Ερυθρού 
Σταυρού (Δ.Ε.Σ.).

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ Έρυθροσταυρικήν 
οικογένειαν άνήκει όργανικώς καί ό 
Ελληνικός ’Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) 
ό όποιος άπό τής ίδρύσεώς του (1877) 
μέχρι σήμερον έσημείωσε πλουσιω- 
τάτην έθνικο—κοινωνικήν δράσιν. Ό  
Ε.Ε.Σ. μέσα καί έξω άπό τόν 'Ελληνικό 
χώρο σάν ένεργό μέλος τού Δ. Ε. Σ. 
σημειώνει συνεχώς άνοδικήν πορείαν 
μέ λίαν άξιόλογον ανθρωπιστικήν δρά- 
σιν. Προσέφερε πάντοτε τάς ύπηρεσίας 
του μέ συνέπειαν, ειλικρίνειαν καί πί- 
στιν είς τά ιδεώδη του καί συμπαρεστά- 
θη άποτελεσματικά είς τούς πολέμους, 
τάς έθνικάς συμφοράς, τάς θεομηνίας, 
τάς έπιδημίας, τάς άντιξοότητας καί δο
κιμασίας έν γένει τής 'Ελληνικής κοινω
νίας. Άπό τά πρώτα βήματα τής έπισή- 
μου έμφανίσεώς του ώς θεσμού είς τήν 
χώραν μας (1878), δρά πολλαπλώς καί 
συμπαρίσταται ποικιλοτρόπως είς κάθε 
δοκιμασίαν έθνικήν ή κοινωνικήν. Τό 
πολυσχιδές άπό πλευράς δράσεως καί 
άποτελεσμάτων έργον του δύναται νά 
διαιρεθή είς τρεις (3) χρονικάς περιόδους. 
Τήν π ρ ώ τ η ν  ήτις καλύπτει τήν πε
ρίοδον άπό τής ίδρύσειος του μέχρι τής 
Μικρασιατικής ’Εκστρατείας (1877— 
1922). τήν δ ε υ τ έ ρ α ν  πού φθάνει 
μέχρι τής έχθρικής τής Ελλάδος κατο
χής (1912—1944) καί τήν τ ρ ί τ η  ν 
περίοδον τής μεταπολεμικής δράσειύς 
του (1944—1975).
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Ό  ιδρυτής του Διεθνούς Ερυθρού 
Σταυρού Ελβετός μέγας άνθρωπιστής 
’Ερρίκος Ντυνάν.

Έκάλυψε πλήρως τάς ύγειονομικάς 
καί λοιπός παρεμφερείς τού Στρατεύμα
τος όνάγκας καί περιέθλαψεν έπαρκώς 
ασθενείς καί τραυματίας αυτού, ένώ πα
ράλληλα συνέβαλε εις τήν περίθαλψιν 
τού 1,5 έκατομμυρίου τών άφιχθέντων 
(1922) έν Έλλάδι προσφύγων.

’Επίσης ήσκησεν, έπιτυχώς, έργον 
Κοινωνικής Προνοίας εις τάς ένσκυψά- 
σας εις τήν χώραν, κατά καιρούς, έπι- 
δημίας (τυφοειδούς 1881, ευλογίας 1882, 
δαγγείου 1928 κ.λ.π.).

Μετέσχεν εις τόν άντιφυματικόν καί 
άνθελονοσιακόν αγώνα καί συμπα- 
ρεστάθη ήθικά καί ύλικά εις τούς σει
σμοπλήκτους. Ώργάνωσε ειδικόν Γρα- 
φεΐον παροχής πληροφοριών γιά αιχμα
λώτους (1915). "Ιδρυσε τήν πρώτην 
Σχολήν (’Επικούρων) ’Αδελφών Νοσο
κόμων (1914), τάς Σχολάς διπλωματού
χων αδελφών Νοσοκόμων (1922), Έπι- 
σκεπτριών αδελφών (1937) καί Έθελον- 
τριών ’Αδελφών (1924) αύτού.Τό έτος 
1930 ήρχισεν ή λειτουργία ίδιου Νοσο
κομείου τού Ε.Ε.Σ., ένώ τό έτος 1927 
ήρχισεν ή άνέγερσις περιπτέρων τού

'Ασκληπιείου Βούλας. Τό έτος 1931 
ώργανώθη ό Σταθμός Α' Βοηθειών. Έ 
τσι εύρέθη ό Ε.Ε.Σ. μέ άρίστην όργάνω- 
σιν καί πείραν πολύτιμον κατά τόν πόλε
μον τού 1940—1941 καί τήν έπακολουθή- 
σασαν κατοχήν.

Κατά τόν πόλεμον 1940—41 ίδρυσε 
Πολεμικόν Ταμεϊον μέ 100.000.000 πε
ρίπου δραχμάς διά τήν κάλυψιν τών πο
λεμικών άναγκών τής χώρας. "Ιδρυσε 
4 Νοσοκομεία έκστρατείας, δυνάμεως 
1.300 κλινών. Διέθεσε τό, έν Άθήναις 
Νοσοκομείον του, δυνάμεως τότε 400 
κλινών, 2595 ’Εθελόντριας Άδελφάς 
καί 240 διπλωματούχους άδελφάς Ε.Ε.Σ. 
αί όποΐαι έπλαισίωναν 62 Στρατιωτικά 
Νοσοκομεία (μόνιμα καί πρόσκαιρα) 
καί τά εις τά μετόπισθεν άναπτυχθέντα 
τοιαϋτα ώς καί 40 Σταθμούς Α'. Βοηθει
ών κ.λ.π. Κατά τήν κατοχήν 2.500 Έθε- 
λόντριαι Άδελφαί του εϊργάσθησαν εις 
170 κέντρα διανομής γάλακτος εις ’Ια
τρεία, Φυλακάς, στρατόπεδα συγκεντρώ- 
σεως αιχμαλώτων κ.λ.π. Μερίμνη αύτού 
άλλωστε 20.000 βρέφη έλάμβανον ανελ

λιπώς γάλα, καί 7.000 παιδιά έσιτούντο 
διοτελώς τάς υπηρεσίας του πρός τόν 
'Ελληνισμόν έντός καί έκτος τής Έλλά- 
δικής γής. Πρόσφατον παράδειγμα τών 
έξοχων υπηρεσιών του άπετέλεσεν άναμ- 
φιβόλως τό πρόβλημα τής Κυπριακής 
τραγωδίας. Καί εις αύτήν τήν πρόσκλη- 
σιν έδωσεν έπάξια τό «Παρόν» μέ προ
σφοράν 600 τόννων ιματισμού καί τρο
φίμων, ιατροφαρμακευτικού ύλικοΰ κ. ά. 
ειδών ώς καί έμπειρου προσωπικού του 
πού έδρασεν άστραπιαίως πέρισυ εις 
Κύπρον (24—27-7-74) καί έξακολουθεΐ 
νά συμπαρίσταται μέχρι σήμερον εις 
τόν άγώνα της.

Άξια μνείας έπίσης ιδιαιτέρας είναι 
ή προσφορά τής Γενικής Διευθύνσεως 
Παροχής Βοήθειας πρός τούς χρείαν 
έχοντας (άσθενεΐς, τραυματίας, σεισμο
πλήκτους, πλυμμυροπαθεΐς. ναυτιλομέ- 
νους, λουσμένους κ.λ.π.). Αύτη διαθέτει, 
ώς γνωστόν. Σταθμόν Α’. Βοηθειών, φο
ρητά Νοσοκομεία έπειγουσών άναγκών, 
παρακτίους Σταθμούς Α' Βοηθειών, Σώμα

Ή  πτέρυξ «Δρακοπούλειον» τού Νοσοκομείου τού ’Ερυθρού Σταυρού εις 
’Αθήνας όπου λειτουργεί Άνωτέρα Σχολή ’Αδελφών Νοσοκόμων τού Ιδρύματος.

Ώραιότατον έξώφυλλον τού περιοδι
κού «Ελληνικός’Ερυθρός Σταυρός Νεό- 
τητος» μέ γραφικήν παράστασιν άπό 
τήν μάχην τού Σολφερίνο, ή όποια ύ- 
πήρξε καί ή άφορμή ίδρύσεως τού ’Ε
ρυθρού Σταυρού.

μέ τό «Πιάτο τού μαθητου» ένώ ταύτό- 
χρονα διενέμοντο εις λαϊκά συσσίτια, 
Νοσοκομεία καί άλλα Ιδρύματα 500.000 
μερίδες φαγητού ήμερησίως. Έξαίρετον 
έπίσης δράσιν άνέπτυξεν ό Ε.Ε.Σ. καί 
κατά τήν άμέσως μετά τήν άπελευθέρω- 
σιν τής χώρας περίοδον (1945—1954). 
Ήλθεν αρωγός εις τό έργον τής Κρατικής 
Κοινωνικής Προνοίας καί 'Υγειονομι
κής μερίμνης. Κινητά ’Ιατρικά Συνερ
γεία του (120) μέ τήν συνδρομήν τού τό
τε 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας 
καί ξένων άδελφών Ε.Σ. έδρασαν πρωτο- 
τύπως μέχρι τών τελευταίαν άπροσίτων 
χωρίων τής Ελληνικής υπαίθρου μέ τήν 
προσφοράν πολυτίμου ’Ιατροφαρμακευ
τικής κ.λ.π. περιθάλψεως.

’Από τού 1950 καί μετέπειτα ό Ε.Ε.Σ. 
άνέλαβε τό έργον τού έπαναπατρισμοΰ 
τών βιαίως ύπό τών Κ]Σ άπαχθέντων 
'Ελλήνων εις χώρας τού Παραπετάσμα
τος, μέ άποτέλεσμα νά άνευρεθοΰν καί 
νά έπαναπατρισθοΰν 2.184 παιδιά. 233 
στρατιωτικοί καί 2.192 ένήλικες.

Κατά τρόπον συνάδοντα πρός τάς 
άρχάς καί τήν ιστορίαν του έξακολου
θεΐ έκτοκτε νά παρέχη άόκνως καί άνι-

Σαμαρειτών κ.λ.π. πρός έκπλήρωσιν 
τής σοβαρωτάτης άποστολής της.

Έπίσης λειτουργούν μέ άξιόλογα απο
τελέσματα ή Διεύθυνσις Περιφερειακών 
Τμημάτων καί Κλιμακίων (1945), τό 
’Εθνικόν Γραφεΐον ’Αναζητήσεων (1946) 
όπερ ήδη άσχολεΐται μέ άπολεσθέντας 
ή αγνοουμένους άνηλίκους, γέροντας, 
πάσχοντας κ.λ.π. καί συνεργάζεται πρός 
τούτο μέ τόν Δ.Ε.Σ. καί άλλα όργανα 
αύτού, ή ’Εφορεία Έργασιοθεραπίας. 
ή Δ]νσις Διεθνών Σχέσεων καί τό Τμήμα 
Τύπου πού άσχολεΐται μέ τήν ένημέρωσιν 
τού κοινού καί τής έν Γενεύη Ένώσεως 
Ερυθρών Σταυρών έπί τής δράσεως καί 
τών προσπαθειών αύτού, τό Σώμα ’Εθε
λοντών ’Αδελφών Κοινωνικής Προνοίας 
Ε.Ε.Σ. κ. ά.

Ειδικόν άλλωστε διά τό περιοδικόν μας 
ένδιαφέρον παρουσιάζει ή δραστηριότης 
τού Ε.Ε.Σ. εις τούς τομείς τής Α ι μ ο 
δ ο σ ί α ς ,  τής 'Υγείας διά τήν Οικογέ
νειαν καί κυρίως εις τόν τοιοΰτον τής 
Νεότητος. Περί αύτών όμως έλπίζομεν 
νά άσχοληθώμεν συντόμως εις άλλο 
τεύχος τής- «Έπιθεωρήσεως Χωροφυ
λακής».
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ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ . . .

ΤΟ ΠΑΘΟΣ τοϋ εύκολου πλουτισμού «κατατρύχει» 
στην κυριολεξία τόν σύγχρονο άνθρωπο, σέ δλα 
τά πλάτη καί μήκη τής υδρογείου. Αύτό, λοιπόν, 
τό πάθος, πού έχει γίνει πολύ τής μόδας τελευταία 
δέν άφησε αδιάφορους καί τούς λίγους—εύτυχώς 
ελάχιστους—έγχώριους τυχοδιώκτες, οί όποιοι άνα- 
ζητούν τήν κατάλληλη ευκαιρία νά δράσουν. Αύτό,

άκριβώς, συνέβη πρόσφατα σέ μεγάλη Θεσσαλική 
πόλι, όπου μικρή «όμήγυρις» από. . . κουφιοκεφαλά- 
κηδες τυχοδιώκτες πίστεψε, ότι ή περιοχή ήταν 
«Έλδοράντο» καί θά τούς προσέφερε, εάν τήν έρευ- 
νοϋσαν, κρυμμένο θησαυρό. Δέν έπρόλαβαν, όμως, 
νά πραγματοποιήσουν τά μεγαλόπνοα σχέδιά τους, 
γιατί συνελήφθησαν από τά όργανα ’Ασφαλείας 
Χωροφυλακής τής πόλεως καί άπό εύφάνταστοι 
χρυσοθήρες πού ήταν, μετεβλήθησαν σέ θλιβερούς 
κρατουμένους, Ή  σχετική έγγραφή του Βιβλίου 
Συμβάντων λέγει ότι τέσσαρα άτομα συνελήφθησαν 
διότι προσεπάθησαν νά άνεύρουν κρυμμένο θησαυρό 
στήν περιοχή Κ . . . τοϋ Όλυμπου. Πρόκειται περί 
τών Α. Σ. φωτογράφου, Σ. Δ. έμπορου, Θ. Ρ. όδηγοϋ 
Αύτοκινήτου καί Γ. Κ.Φυσιοθεραπευτοΰ.Έντόςτοϋ αυ
τοκινήτου τους εύρέθησαν μηχανήματα άνιχνεύσεως 
μετάλλων καί διάφορα σκαπτικά έργαλεϊα.Οί συλληφ- 
θέντες,πού ήταν όλοι τους ήλικίας άνω τών 40 χρόνων, 
άπεκάλυψαν ότι μετέβαιναν πρός άνεύρεσιν τριών 
κρυμμένων... καζανιών μέ χρυσές λίρες ! Οί άνθρωποι- 
αύτοί θά πρέπει νά ήσαν ή πολύ αφελείς ή πολύ όνει- 
ροπόλοι,γιαυτό καί έχομε τήν γνώμη ότι οί τρεις πρώ
τοι θά έπιρρίψουντήν εύθύνη στόν τέταρτο,ποϋ άσκοϋ- 
σετό επάγγελμα τοϋ φυσιοθεραπευτοϋ. Διότι δέν άπο- 
κλείεται νά ίσχυρισθοΰν, ότι ό σύντροφός τους μέ 
τις φυσιοθεραπευτικές γνώσεις πού διέθετε, τούς 
συνέστησε τήν . . . .  έξυγίανσιν τών οικονομικών 
τους κοντά στήν φύσι καί στις έξοχές, γιαυτό καί 
έξεστράτευσαν πρός άναζήτησιν χρυσοϋ στό ειδυλ
λιακό περιβάλλον τοϋ μυθικού Όλύμπου . . .

ΓΛΥΚΑΝΑΛΑΤΟΣ... ΕΚΒΙΑΣΤΗΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ συμβάν ανήκει στις έπ'τυχεΐς 
δραστηριότητες τής Ύποδ]νσεως Γενικής ’Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης καί άφορα τηλεφωνικόν έκ- 
βιασμόν σέ βάρος γνωστοΰ ζαχαροπλάστη τής πό
λεως, ό όποιος έκτος τής τρομάρας ποϋ πήρε άπό 
τις συνεχείς άπειλές, είχε καί τήν αγωνία νά έξεύρη 
τις 400.000 δραχμάς, πού ζητοϋσε άπό τήν άλλη 
άκρη τοϋ σύρματος ό άγνωστος καί άπειλητικός έκ- 
βιαστής. Άφοΰ ταλαιπωρήθηκε ό δύσμοιρος έπί 
πέντε μέρες, πηγαίνοντας άνελλιπώς στά ραντεβού 
πού τοϋ ώριζε ό έκβιαστής σέ διάφορα σημεία τής 
πόλεως, τελικά ό θρασύτατος αύτός άπατεώνας, 
έπεσε στήν παγίδα πού τοϋ έστησαν οί άνδρες τής 
Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας, όταν θέλησε νά πάρη 
ένα πακετάκι μέ . . . πάστες, όπου ύπετίθετο ότι 
περιείχε τό ποσόν τής συμφωνίας τους. Θΰμα τής 
άποπείρας έκβιασμοΰ υπήρξε ό ιδιοκτήτης μεγάλοι 
ζαχαροπλαστείου Ν.Κ. καί δράστης ό κλασσικός 
τεμπέλης καί αιωνίως άεργος Ν.Μ., πού έκανε τήν 
τηλεφωνική γνωριμία του σάν μέλος άνύπαρκτης 
άγαθοεργοΰ όργανώσεως μέ τήν έπωνυμία «καλός 
Σαμαρείτης», τόν συνεβούλευσε δέ νά τοϋ παραδώση 
τά λεφτά, γιάνάτάδιαμοιράση δήθεν στά όρφανά τής 
πόλεως! "Επειτα άπό λίγο έπηκολούθησε δεύτερο
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τηλεφώνημα τοϋ εκβιαστή, απαιτώντας την άμεση 
παράδοσι τοϋ ποσοϋ, άλλ’ ύπεχώρησε στην άντίδρασι 
τοϋ ζαχαροπλάστη και άρχισε τά παζαρέματα μέ 
άποτέλεσμα νά δεχθή μείωσι τοϋ ποσοϋ στις 100.000 
δραχμές. Τό τρίτο τηλεφώνημα ήταν μοιραίο, γιατί 
μετά άπό νέο παζάρεμα κατέληξε στην καταβολή
20.000 δραχμών, ή οποία 0ά γινόταν σέ μέρος . . . 
κοινής αποδοχής. Κατά τήν επιθυμία τοϋ δράστη 
τά χρήματα έπρεπε νά τοποθετηθοΰν σ’ ένα πακέττο 
μέ πάστες καί νά σταλή μέ ύπάλληλο, κατά προτί- 
μησι νεαρό, πού θά φοροϋσε άσπρη μπλούζα. Τήν 
άποστολή άνέλαβε νά έκπληρώση όργανο τής ’Ασφα
λείας μεταμφιεσμένο σ έ . . .  νεαρό ύπάλληλο καί 
ή συνάντησι έγινε στό καθιερωμένο μέρος. "Οταν ό 
έκβιαστής άντελήφθη τον «νεαρό» μέ τήν άσπρη πο
διά καί τό πακεττάκι μέ τις πάστες στό χέρι, τόν

έπλησίασε καί τοϋ είπε τό . . . παρασύνθημα, 
διατυπωμένο ερωτηματικά ώς εξής : «Οί πάστες 
είναι άπό τόν Νίκο; ». ’Αντί άλλης άπαντή- 
σεως, όμως, τό όργανο—ζαχαροπλάστης, μέ τήν 
βοήθεια καί άλλων άνδρών τής Χωροφυλακής πού 
καιροφυλακτοϋσαν, έπέτυχαν νά συλλάβουν τόν 
θρασύ εκβιαστή. Στήν άρχή άρνήθηκε κάθε άνάμιξι, 
αλλά στήν συνέχεια ώμολόγησε τήν ένοχή του, 
άποκαλύπτοντας καί τούς λόγους πού τόν ώδήγησαν 
στήν πράξι του. «"Ημουν ένας άδέκαρος μπατίρης 
καί γιαυτό τό έκανα», έδήλωσε μέ κυνισμό. 'Ύστερα 
άπ’ αύτή τήν ομολογία πιστεύομε, ότι μιά καί δέν 
κατάφερε νά . . .  γλυκαθή, μέ τις πάστες καί τά 
χρήματα τοϋ ζαχαροπλάστη, νά νοιώση γιά μιά 
άκόμη φορά τήν . . . γλύκα τής φυλακής, πού έχει 
τήν ίδια πάντα γεϋσι . . . .

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ... ΟΓΔΟΝΤΑΡΗΔΕΣ

ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ έγγραφή τοϋ βιβλίου αδικη
μάτων καί συμβάντων τής Ύπο]νσεως Γενικής 
’Ασφαλείας Θεσ]κης είναι τό «σκαμπρόζικο» θέμα 
τής στήλης μας, πού ψηφιδώνει άνάγλυφα τήν όλη 
δραστηριότητα · . . γηραιοΰ πορτοφολά. Συγκεκρι
μένα διαβάζομεν, ότι συνελήφθη καί άνακρίνεται 
ό Ε.Κ. 75 χρονών, σεσημασμένος πορτοφολάς, 
διότι κατελήφθη έντός άστικοϋ λεωφορείου, σέ 
ώρα αιχμής, νά άφαιρή άπό τήν πίσω τσέπη τοϋ παν
τελονιού μεσήλικος τό πορτοφόλι του.Ό άμετανόητος 
γέρος έφήρμοζε, μέ τόλμη καί φαντασία, δική του 
μέθοδο κλοπής, τήν οποίαν θά έζήλευαν πολλά . . . 
εκκολαπτόμενα «τσιράκια» τής δουλιας. Παρατηρού
σε προσεκτικά τις φουσκωμένες τσέπες, σακακιών 
καί παντελονιών, τών μελλόντων θυμάτοιν του καί 
ενεργούσε μέ κεραυνοβόλο τρόπο, σχίζοντας—κα- 
θέτως, όριζοντίως καί . . . έγκαρσίως—μέ άκονισμέ- 
νη λάμα ξυραφιοΰ, τήν ακριβή θέση τής τσέπης, 
πού μάντευε ότι . . . φιλοξενείτο παχύ πορτοφόλι. 
Τήν ίδια «στρατηγική - τακτική» έφήρμοσε καί 
στήν τελευταία του απόπειρα, άλλά λόγω ήλικίας 
ήταν φυσικό νά μή πειθαρχήσουν όπως άλλοτε τά 
τρεμάμενα χέρια του, σέ σβέλτες καί . . . μαγικές 
κινήσεις, μέ άποτέλεσμα νά άστοχήση καί νά γίνη 
άντιληπτός άπό τόν συνεπιβάτη του, πού ήταν (τί 
σύμπτωσις!) όργανο τής Ύποδ]νσεως ’Ασφαλείας. 
Ό  βετεράνος πορτοφολάς έχει πλούσιο καί «ιστο
ρικό» παρελθόν, τό όποιον γιά τήν ιστορία άναφέ- 
ρομε κάπως διεξοδικώτερα. Τήν πρώτη του κλοπή 
διέπραξε μέ τήν . . . χαραυγή τοϋ 20οΰ αίώνος, σέ 
ήλικία 17 χρονών, έχει δέ περάσει τήν μισή του ζωή 
στις φυλακές. "Εχει συλληφθή περισσότερες άπό 
50 φορές καί κάθε φορά πού συνελαμβάνετο, ύπέ- 
σχετο στούς Χωροφύλακες ότι, όταν θά άποφυλακί- 
ζετο θά άλλαζε τρόπο ζωής. Θά έργαζόταν καί θά 
ζοϋσε τίμια. Δέν έτηροϋσε, όμως, τήν ύπόσχεσί του 
καί τό άποτέλεσμα ήταν νά ξαναπιάνεται καί νά βρί
σκεται πάντα στις φυλακές, άνάμεσα στούς παλαιούς 
καί αμετανόητους γνωρίμους του, στούς όποιους 
έλεγε πάλι τά ίδια, ότι βαρέθηκε πιά νά πέρνα τήν

ζωή του στις φυλακές καί ότι θά φρόντιζε σύντομα νά 
βρή μιά τίμια δουλιά καί νά ζήση ήσυχα τά υπόλοιπα 
χρόνια τής ζωής του. Αυτοί γελοϋσαν γιατί ήξεραν,ότι 
αύτά ήταν λόγια τοϋ γέρου, πού έλεγε άπό παιδί, καί 
τά όποια δέν τηρούσε ποτέ. "Ετσι μετά άπό λίγο ξα
ναβρίσκονταν πάλι μαζύ, χαρούμενοι καί ευτυχισμέ
νοι, όπως τά πρώτα χρόνια τής ζωής τους καί τής γνω
ριμίας τους. Βλέπετε αύτή είναι ή μοίρα όλων τών... 
αδιόρθωτων.
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«ΚΤΙΖΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» 
Είναι ή έπιδίωξις των εύγενών έκείνων 
Ελλήνων Νέων πού ύπηρετοϋν τήν ιδέαν 
καί ενσαρκώνουν τά ιδανικά του ΠΡΟ
ΣΚΟΠΙΣΜΟΥ άπό της έμφανίσεώς του 
ώς θεσμού (1910) εις τήν Χώραν ιιας. 
Τό σύνθημα αύτό αποτελεί στόχον τής 
εύγενοϋς προσπάθειας αυτών πού ύπη
ρετοϋν εις τάς τάξεις τοϋ Σ.Ε.Π. για νά 
θεμελιώσουν ένα καλύτερον Αΰριον. Το 
έγχείρημα αύτό είναι άσφαλώς δυσχερές. 
Οί "Ελληνες όμως νέοι πού έχουν κάνει 
πλέον βίωμά τους τήν «Ύπόσχεσιν» καί 
τον «Νόμον τοϋ Προσκόπου» άσφαλώς 
μποροΰν νά ύλοποιοϋν αύτό κάθε μέρα 
μέ τήν θείαν καθοδήγησιν καί τήν κοινω
νικήν συμπαράστασιν. Ό  Προσκοπισμός 
σήμερα σάν Παγκόσμιος Κίνησις Νέων 
μέ τά 12.000.000 περίπου μέλη του, ζή 
ένεργώς τά συμβαίνοντα είε τήν ύφήλιον 
καί εφαρμόζει τάς άρχάς τής Ά δ ε λ -  
φ ω σ ύ ν η ς καί τής φιλίας γιά νά έπι- 
τευχθή ή άρμονική συμβίωσις των λαών.

Τό Ελληνικόν Προσκοπικόν Σώμα 
με τήν πλουσίαν εις καρπούς πορείαν καί

τικά τήν συμπεριφοράν τών άλλων. ’Εφαρ
μόζει ίδια προγράμματα δράσεως χρη
σιμοποιώντας τά σύγχρονα όπτικο—ακου
στικά μέσα (Ραδιόφωνον, τύπος, τηλε- 
όρασις), τον λόγον, τήν διδαχήν, τις έκδρο- 
μές, τό παιγνίδι, τήν μιμικήν τέχνην καί 
κυρίως τό προσωπικόν Παράδειγμα. Καί 
έτσι προβληματίζει, δημιουργεί ερεθί
σματα καί συνθήκες πού ικανοποιούν τά 
ενδιαφέροντα, τις λογικές άνάγκες καί 
επιθυμίες τών νέων καί προκαλοϋν τήν 
ειλικρινή συνεργασίαν τους. Μελετά άλ
λωστε γιά τον λόγον αυτόν καί επιδιώκει 
νά έκσυγχρονίση τό σύστημα έκπαιδεύ- 
σεως καί τον τρόπον διοικήσεως, γιά νά 
δώση κατάλληλες λύσεις εις τά έπί μέ
ρους προβλήματα τών Νέων.

Έ χει ήδη άναγνωρισθή διεθνώς σάν 
ένα άρτιον σύστημα εξωσχολικής δράσεως 
τό όποιον προσαρμόζεται εις τον διαρκώς 
μεταβαλλόμενον ρυθμόν καί τάς παντο
ειδείς συνθήκας τής κοινωνικής ζωής. 
Σάν μία πρωτότυπος μέθοδος καί τακτική 
δράσεως πού επιδιώκει τήν προσέγγισιν 
εις τά ενδιαφέροντα, τις τάσεις, τις συνη-

0 Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ  ΚΑΙ 01 ΝΕΟΙ

Μαρμάρινον μνημεΐον άνεγερθέν εις 
μνήμην τών προσκόπων οί όποιοι έθυ- 
σίασαν τήν ζωήν των διά τό μεγαλεΐον 
τής Πατρίδος.

δράσιν του πραγματοποιεί τά ιδεώδη του 
μέσω τής Κεντρικής Διοικήσεως, τών 
’Εφορειών καί τών Τμημάτων του. Προ
σφέρει συνεχώς τάς πολλαπλάς, χάριν τή 
Νεότητος καί τής κοινωνίας γενικώτερα, 
πολυτίμους ύπηρεσίας του εις τον Ελλη
νικόν χώρον. Μέ ειλικρίνειαν, συνέπειαν 
καί πίστιν έφαρμόζει τάς ύψηλάς άρχάς 
του. Έ χει σαφή καί εναργή εικόνα τής 
Ελληνικής πραγματικότητος μέσα εις 
τήν οποίαν καλείται νά παίξη τον ρόλον 
του γιά τήν καλλιέργειαν καί άναμόρφωσιν 
τής Νεότητος καί τοϋ Έθνους γενικώτερα.

Έ χει πλήρη συναίσθησιν τής αποστο
λής του ώς καί τών ευθυνών τάς όποιας 
έχει άναλάβει έναντι Θεοϋ, Έθνους καί 
κοινωνίας. Διά τον λόγον αύτόν κατανοεί 
καί συμπαρίσταται άποτελεσματικά είς 
τάς έθνικάς δοκιμασίας (πολέμους), τάς 
θεομηνίας (σεισμούς, πλημμύρας), αντι
ξοότητας καί κοινωνικάς έν γένει συμ
φοράς.

’Αναζητεί έπιμόνως εύκαιρίες γιά τήν 
σφυρηλάτησιν τοϋ χαρακτήρος τών Νέων, 
μέ τήν έφαρμογήν τής έννοιας τής Προ
σκοπικής «Καλής Πράξεως» έντός τών 
πλαισίων τής δράσεώς του. Χρησιμοποιεί 
τον διάλογον σάν μέσον επικοινωνίας γιά 
τήν μετάδοσιν τών βασικών έκείνων γνώ
σεων καί δεξιοτήτων πού έπηρεάζουν θε-

θειες, τον τρόπον σκέψεως καί τά φλέ
γοντα προβλήματα τών νέων. Μέ άπώ- 
τερον κύριον σκοπόν νά βοηθήση κάθε 
νέον ώστε νά γίνη ικανός νά βοηθή τούς 
συνανθρώπους του καί νά χρησιμοποιή 
παραγωγικά τον έλεύθερον χρόνον του 
άναπτύσσων πρωτοβουλίαν γιά τήν έπι- 
τυχή άντιμετώπισιν τών προσωπικών 
δυσκολιών καί προβλημάτων του ώστε 
νά καταστή παράγων άρωγής, άγάπης 
καί προόδου.

Ό  Προσκοπισμός κινείται καί δρά εις 
τον Έλλαδικόν χώρον σάν άνεξάρτητος 
καί αύτόνομος ’Οργανισμός. Συνεργά
ζεται μέ άλλους παράγοντες πού είναι 
φορείς άγωγής τών νέων (’Εκκλησία, 
’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολεία, ’Ορ
γανώσεις νέων κλπ.) καί μέ τό θεμελιώδες 
κύτταρον τής κοινωνίας πού λέγεται 
«Οικογένεια». Πραγματώνει τό πρόγραμ
μα τής δράσεώς του με τά τακτικά Τμή
ματά του. Είς αύτά ανήκουν τά Λυκό
πουλα (7—11 έτών), οί Πρόσκοποι (11 — 
15 έτών) καί οί Άνιχνευταί (15—18 
έτών). Παράλληλα όμως λειτουργεί ή 
’Εφορεία μέ τά Ειδικά της Τμήματα 
πού έχουν σκοπόν νά προσφέρουν δυνα
τότητες διαπαιδαγωγήσεως σέ παιδιά 
σωματικώς ανάπηρα, διανοητικώς καθυ
στερημένα ή πάσχοντα ψυχοσωματικώς,

472



αγώνες, έτειναν χεϊρα βοήθειας καί συμ- 
παρεστάθησαν σέ πληγέντες καί παντο- 
ειδώς δοκιμασθέντες άπό σεισμούς, πλημ
μύρες, έπιδημίες κ.ά. Εύρηκαν κατάλ
ληλον πεδίον δράσεως εις τούς πολέμους 
(Α\ καί Β'. Παγκόσμιον, Βαλκανικούς, 
Μικρασιατικήν Εκστρατείαν, Κατοχήν, 
αγώνα κατά τών Κ ]Σ κ.λ.π.). Διεκριθησαν 
ιδιαίτερα καί έθυσιάσθησαν εις τον βωμό 
τοϋ ’Εθνικού καθήκοντος καί τής κοινω
νικής αλληλεγγύης ώς νέοι ή ώς ώριμοι 
εις τήν ήλικίαν. Έ τσι έπέτυχαν νά γρά
ψουν λαμπρές σελίδες εις τήν νεολλη- 
νικήν Προσκοπικήν ’Ιστορίαν σαν αγω- 
νισταί εις τήν α’ γραμμήν τού πολεμικού 
πυράς, σαν άγγελιαφόροι, τραυματιο
φορείς, άκτοφύλακες, σαμποτέρ κατά τήν 
κατοχήν ή μέλη άντιστασιακών οργανώ
σεων, όργανωταΐ—έκπαιδευταΐ προσφυ
γών, όργανωταί παιδουπόλεων, ιδρυται 
Σχολών Λέρου, διαφωτισταί εις τό έργον 
άνανήψεως παρασυρθέντων νέων και γενι
κά σάν μέτοχοι εις άλλας δράσεις εθνικής 
καί κοινωνικής σημασίας.

Τά εξαίρετα καί φιλοσοφημένα συνθή
ματα «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ» (Πρόσκοποι), 
«ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΘΥΜΟΙ» (Λυκόπουλα) 
καί «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ» (ΆνιχνευταίΚ 
εύρηκαν επιτυχή έκπροσώπησιν εις τους 
νέους πού μετέχουν σάν μέλη ή όποιαδη- 
ποτε άλλην ιδιότητα είς τον Ελληνικόν 
Προσκοπισμόν.

Πρόσφατον παράδειγμα έξαιρετικής ε
φαρμογής τού προσκοπικού ιδεώδους εί
ναι ή ένεργός συμμετοχή τού Σ.Ε.Π. 
κατά τήν Έπιστράτευσιν τής χωράς και 
τήν Κυπριακήν τραγωδίαν τού περασμένου 
καλοκαιριού (1974). Πρόσκοποι άνέλα- 
βαν ύπεύθυνες ύπηρεσίες σέ Νοσοκομεία, 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ’Αστυνομικά 
Τμήματα, ύπηρεσίαν ΕΛΤΑ, (Άθήναι— 
Επαρχία) καί προσέφεραν άρκετή ποσό
τητα αΐματος σέ Σταθμούς Αιμοδοσίας. 
Παράλληλα ή κυρίως δύναμις τού Σ.Ε.Π. 
έτέθη είς επιφυλακήν καί άκολούθως εις 
τήν διάθεσιν τών ’Ενόπλων Δυνάμεων τής 
χώρας, ένώ άπεστάλη είς Κύπρον παν
τοειδές ύλικόν σέ προσκοπικά δέματα 
άξίας 12.000.000 περίπου δραχμών.

Τον περασμένου Μάϊον μάλιστα ο Γε
νικός Έφορος τού Σ.Ε.Π. μετέσχε, κα
τόπιν προσκλήσεως, είς τό Παγκυπριον 
Προσκοπικόν Συνέδριου. Μέ τήν ευκαιρία 
δέ αυτήν έπεκοινώνησε μέ τήν ήγεσιαν 
τού Σ.Π.Κύπρου καί συνεζήτησε θέματα 
ύλοποιήσεως προγραμμάτων κοινής προ
σκοπικής δράσεως (Σ.Ε.Π. —Σ.Π.Κ.) 
προς άνακούφισιν τών Ελλήνων προσφυ- 
γοπαίδων. Έπεσκέφθη έγκαταστάσεις προ
σκόπων καί προσφύγων καί μετέφερε τον 
άδελφικόν άγωνιστικόν χαιρετισμόν τού 
Σ.Ε.Π. προς τούς δοκιμαζομένους έκεϊ 
άδελφούς.

Διά τήν προσφοράν αύτήν τού Σ.Ε.Π. 
προς τούς Κυπρίους άπενεμήθη είς τον 
Γενικόν ’Έφορον τού Σ.Ε.Π. ή άνωτάτη 
Προσκοπική τιμητική διάκρισις ύπό τοϋ 
Κυπριακού Προσκοπικού Σώματος.

Μέσα είς τά πλαίσια τής δράσεως τοϋ 
Σ.Ε.Π. ώργανώθη ήδη ή Προσκοπική 
Εβδομάδα (5-11-]5 ]75 ) μέ σκοπόν νά 
πληροφορήση τό κοινόν γιά τό έργον τού 
Προσκοπισμού είς τήν χώραν μας. Ένώ 
τά Ναυτοπροσκοπικά Συστήματα τής 
χώρας έργάσθηκαν πυρετωδώς γιά τήν 
έπιτυχία τοϋ έορτασμοΰ τής Ναυτικής 
Έβδομάδος (29 ]6-6]7 ]75) καί άλλοι 
παράγοντες αύτοΰ έμερίμνησαν γιά ένα 
πλούσιον πρόγραμμα δράσεων καί έκπαι- 
δεύσεων κατά τό λήξαν 7μηνον 1975.

"Ενα δάφνινο στεφάνι στην προτομή 
τοϋ πρώτου Έλληνος προσκόπου τοϋ 
αειμνήστου ’Αθανασίου Λευκαδίτη, πού 
τόσα προσέφερε στον προσκοπισμό καί 
στήν Ελληνική νεότητα.

"Αξιόν έπίσης ιδιαιτέρας μνείας είναι 
τό γεγονός τοϋ εορτασμού τής 56ης ’Επε
τείου τής θυσίας τών Προσκόπων τού 
Άϊδινίου (15-6-1919) μέ καθολικήν συμ
μετοχήν τού προσκοπικού κόσμου τής 
χώρας. Καί ό ταυτόχρονος εορτασμός, μέ 
επιτυχείς Πανελλήνιες Προσκοπικές εκ
δηλώσεις, τής 31ης ’Επετείου άπό τού 
θανάτου του (18-6-1944) τού ίδρυτοΰ 
τοϋ Σ.Ε.Π. ’Αθανασίου Λευκαδίτη. Τοϋ 
γνησίου αύτού άνθρωπιστού "Ελληνα που 
έδούλεψε σκληρά καί έδειξε έμπρακτα 
στά Ελληνικά προσκοπικά νειάτα τον 
δρόμον τήε θυσίας, τοϋ ωραίου καί τοϋ 
άληθινού. Αύτής τής ήγετικής προσωπι
κότητας πού ίδρυσε τήν Α’ Έλληνικη 
Προσκοπική 'Ομάδα (1910) ή όποια στά 
1912 αριθμούσε μόλις 150 Προσκόπους 
σάν μέλη της. Σύντομα, πολλοί εκλεκτοί 
"Ελληνες έπύκνωσαν τάς τάξεις τοϋ Σ.Ε.Π 
καί έμόχθησαν γιά τήν διάδοσι τού προ
σκοπικού ιδεώδους είς τήν Έλληνίδα 
γή. Μετά άπό συστηματικές καί επίμονες 
μακρόχρονες προσπάθειες ό θεσμός έδραι- 
ώθη καί άνέπτυξε πλούσια ’Εθνικό—κοι
νωνική δράσι έντός καί έκτος τού Ελληνι
κού χώρου μέ διεθνή προβολή κάΐ άνα- 
γνώρισι.

τυφλά ή κωφά ή ρέποντα είς τό έγκλημα 
(τρόφιμοι άναμορφωτικών καταστη
μάτων) κ.ά. ’Αξιόλογη έπίσης δράσιν 
παρουσιάζουν οί ’Εφορείες, τά Συστήματα 
καί Τμήματά του πού δροϋν είς τά κέντρα 
καί τις εστίες τού ’Αποδήμου Ελλη
νισμού καί άναπτύσσουν άξιέπαινες προ
σπάθειες γιά.νά ένισχύσουν τούς δεσμούς 
τών ξενητεμένων 'Ελλήνων μέ τήν μητρο- 
πολιτική Ελλάδα.

’Από διοικητική άποψι έκπροσω- 
πεϊται καί ύλοποιεΐται σάν ιδέα—θεσμός 
άπό τά έξής όργανα: Τον Γενικόν Έφορον, 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον (Σ.Ε.Π.), 
τις Εφορείες, τις Περιφερειακές ’Επι
τροπές, τούς Τοπικούς Συνδέσμους καί 
τις ’Επιτροπές Συστημάτων, τις Κοινό
τητες ’Ανιχνευτών, τις 'Ομάδες τών Προ
σκόπων καί τις ’Αγέλες τών Λυκόπουλων.

Οί "Ελληνες Πρόσκοποι πρωτοπόροι 
είς προσφοράν καί συμπαράστασιν έδωσαν 
έπάξια τό «Παρόν» είς τούς ’Εθνικούς

Στιγμιότυπα άπό τήν ζωήν καί τήν 
δράσιν τών προσκόπων. Ό  προσκοπισ
μός χαρίζει είς τά νιάτα χαρά, δράσι, 
σωστά ένδιαφέροντα.
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ΔΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ Σ  τοϋ Υπουργείου Στρατιωτι
κών διετάχθη ή έγγραφη εις το Γεν. Μητρώον τοϋ 
Μοιράρχου Χόμπι τη ’Αναστασίου, τής προϋπηρεσίας 
του σνννπολογιζομένης μόνον δσον αφορά την αϋξησιν 
τών άποδοχών τον λόγω πολυετούς υπηρεσίας, ούχ'ι 
όέ καί την σύνταξιν, τοϋ από 19-2-1913 έως 17-3- 
1914 χρονικού διαστήματος καθ’ δ διετέλ.εσε βοηθός 
τοϋ Γραμματέως τοϋ Ειρηνοδικείου Ρέθυμνου.

' ·
ΟΜΟΙΩΣ τοϋ ΆνΟ]στοϋ Ναυπλιώτη Έμμαν. 

ώς δημοδιδασκάλου τής Γ ’ τάξεως τον Δη μ. Σχολ.είον 
Δαμαριώνος από 13-12-1917 έως 1-4-1919.

ΠΡΟΒΙΒΑΖΟ ΝΤΑI επ’ ανδραγαθία εις τον βα
θμόν τοϋ Άνθ]στοϋ οί Ένωμοτάρχαι Κων]νος Φραγ- 
κούλης, Πέτρος Έλευθεριάδης, Ή λίας Χορμόβας,
’Ιακώβ Μανρομμάτης, Θεοφάνης Σπηλιωτόπουλος, 
καί Άνδρέας Ά γγέλης, προσενεγκόντες υπηρεσίαν 
εξαιρετικής σπονδαιότητος.

•
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ τής Αιευθύνσεως ’Επιμελ.ητείας 

τοϋ ' Υπουργείου ’Εσωτερικών καί τα τοιαϋτα τών 
Τ.Α.Α.Χ. καί Τ.Α.Ο.Χ., εγκαθίστανται από 1ης 
Σεπτεμβρίου 1935 εις το υπό τοϋ Τ.Α.Ο.Χ. άγορα- 
σθέν μέγαρον, κείμενον επί τής όδοϋ Ίουλιανοϋ άοιθ. 
36. Το εν λόγω μέγαρον ήγοράσθη προ καιροϋ υπό 
τοϋ Τ.Α.Ο.Χ. αντί 6 εκατομμυρίων δραχμ., υπολογί
ζεται δέ δτι εκ τών είσπραττομένων ενοικίων (καθ’ 
δτι θά ένοικιάζωνται καί διαμερίσματα εις ιδιώτες), 
θά δίδεται τόκος τών διατεθέντων προς αγοράν χρη
μάτων 8% υπέρ τοϋ Τ.Α.Ο.Χ.

ΔΙΕΤΑΧΘ Η  ΣΑΝ  υπό τον ' Υπουργείου ’Εσωτε
ρικών αί Άνώτεραι Διοικήσεις Χωρ]κής Στερεός 
'Ελλάδος και Δυτικής ’Ελλάδος, νά άποστείλουν εις 
τας νεοϊδρυθει,σας Ανωτ. Δ ιοικήσεις Πελοπόννησου 
καί Θεσσαλίας α) ονομαστικήν κατάστασιν τών 
’Αξιωματικών, Άνθ]στών, ' Οπλιτών καί πολιτικών 
υπαλλήλων τών υπηρετούντων εις τάς άποσπωμένας 
έκ τοντοον υπηρεσίας, β) τά ατομικά βιβλιάρια καί 
ατομικά έγγραφα τιον ανωτέρω κεκλεισμένα με την 
όρισθείσαν χρονολογίαν καί γ )  τά φύλλα μισθού τών 
ίδίων μετά συγκριτικής καταστάσεως τοϋ εις τάς νέας 
’Ανωτ. Διοικήσεις ύπαχθησομένας υπηρεσίας ύπάρ- 
χοντος υλικού. Παγία προκαταβολή ιορίσθη τής μέν 
Α. Δ. X. Πελοποννήσου δραχ. 4.000.000 τής δέ Θεσ
σαλίας 3.000.000. Τό ποσόν τοϋτο έμειώθη έκ τής 
παγίας προκαταβολής τών Α. Δ.Χ. Στερεός, καί Δυτ. 
Ελλάδος.

ΕΠ ΕΚΗ ΡΥΧΘ Η  εις ληστήν ώς άκρως έπικίν- 
δννος εις τήν δημοσίαν Άσφάλ.ειαν καταστάς, ό Πό- 
τσης ’Αθανάσιος τοϋ Κων ]νου, δστις καταδικασθεις 
διά τής ύπ’ άριθμ. 19 ]1927 άποφάσεως τοϋ Δικα
στηρίου τιον έν Ίωαννίνοις συνέδρων εις θάνατον 
έρήμην έπί ληστεία κ.λ.π, κατέφυγε εις ’Αλβανίαν 
δπου έκτοτε διέμενε, διαπράξας δ’ έκεϊσε ληστείαν 
μετά φόνου, επανήλθε εις τό Έλ,ληνικόν έδαφος καί 
ενωθείς κατά μήνα Φεβρουάριον έ. έ. μετά τοϋ φονευ- 
θέντος ήδη ληστοϋ Καραλή Βασιλείου καί άλλων, 
συνέπηξε λ,ηστρικήν συμμορίαν, έπιχειρήσας πράξεις 
ληστρικός έν τή περιφερεία Ζίτσης καί συμπλακείς 
μετά τής Χοοροφυλ,ακής.Διά τήν κατάδειξιν τοϋ κρησφυ- 
γέτου αυτού ορίζεται άμοιβή έκ 30.000 δραχ. διά δέ 
τήν σύλληψιν^ή φόνον τοϋ ίδιου 60.000. Άμφότεραι 
αί άμοιβαί αύται επιτρέπεται νά καταβλ,ηθώσι εις τό 
αυτό πρόσωπον διά τε τήν αποτελεσματικήν κατάδει- 
ξιν τοϋ κρησφυγέτου καί τήν σνλληψιν ή φόνον τοϋ 
ληστοϋ.

ΕΠ ΕΚΗΡΥΧΘΗ εις ληστήν ώς άκρως επικίνδυ
νος εις τήν δημοσίαν ’Ασφάλειαν καταστάς, ό ’Ιωάννης 
Άνδρέου Μαντέλλος, δστις άποδράσας τών φυλ.ακιον 
έν αις έκρατεϊτο, ώς υπόδικος διά ληστείαν μετά φό
νου ένέσπειρε λόγιο τοϋ έπικινδύνου καί κακοποιού 
χαρακτήρος του τον τρόμον εις τούς κατοίκους τής 
υπαίθρου Μεσσηνίας. Προκηρύσσεται χρηματική άμοι
βή διά μέν τήν σύλληψιν ή έξόντωσιν δραχ. 50.000, διά 
δέ τήν αποτελεσματικήν κατάδοσιν δραχμαί 30.000 
καταβλητέαι έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου, κατά τά έν 
ίσχύϊ νόμου «περί ληστείας» οριζόμενα.

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Ν Χωρ ]κής δι αναφοράς του 
προς τό ΎπουργεΊον τών ’ Εσιοτερικοιν, παρακαλεί 
δπως λόγω τιον αναγκών τής δημοσίας ασφαλείας καί 
προς συμπλήρωσιν έν μέρει τής προβλεπομένης οργα
νικής δυνάμεως τιον Χωροφυλόκων, έγκριτη τήν κα
τ άταξιν εις τό Σώμα 1.000 ιδιωτών ιός Χωροφυλά
κων.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗ Θ ΕΙΣΑΣ έξετάσεις προς 
εισαγωγήν εις τό Β '. Τμήμα τοϋ Σχολείου Χωρ ]κής 
ώς μαθητών Ύπεν ]ρχών, έλαβον μέρος καί έπέτυχον 
εις ταύτας άριθμητικώς ώς εξής: 1) Χωρ ]κες μή 
απόφοιτοι Γυμνασίου 513. ’Εκ τούτων άπέτυχον 160.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  1 9 3 5
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2) Χωρ ]κες απόφοιτοι Γυμνασίου 272. ’Εκ τούτων 
άπέτνχον 13. 3) Ίδιώται απόφοιτοι Γυμνασίου 168. 
’Εκ τούτων άπέτνχον 11. Εις την Σχολήν θά είσαχθοϋν 
200 απόφοιτοι και 100 μή απόφοιτοι Γυμνασίου.

•
Δ1ΕΨΕΥΘΗΣΑΝ μέ τον κατηγορηματικώτερυν

τρόπον αι διαδόσεις περί συγχωνενσεως των Ταμείων 
’Αρωγής ’Αξιωματικών, και 'Αλληλοβοήθειας cΟπλι
τών Χο>ρ ]κής διότι ούτε καν περί τοιοντου ζητήμα
τος έγένετο σκέψις.

*0 Π α λ α ι ό ς

ε π ο χ ι α κ ά
ΕΣΕΙΣ 

ΤΙ ΓΝΩΜΗ 

ΕΧΕΤΕ;

Η ΑΘΙΤΝΑ ΕΙΝΑΙ παραλιακή ή μεσογειακή πόλις; ’Ιδού 
ένα ερώτημα που έχει διφορούμενη άπάντησι. Κατά τό «τί Λω- 
ζάννη τί Κοζάνη» ’Αθήνα είναι ή ‘Ομόνοια, άλλα καί τό Σχη- 
ματάρι, το Κακοσαλεσι, και ή Λούτσα. "Αρα ή ‘Ελληνική πρω
τεύουσα ̂  είναι παραλιακή πόλις. Κατά τήν ρητή διάκρισι πού 
κάνει ο όρος «περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης», Άθή- 
να^εΐναι ο,τι^περιβαλλεται απο το Μακρυγιάννη, τήν Κολοκυν- 

τ '^ τΡεΚ γέφυρες, τού Γκύζη, τούς ’Αμπελοκήπους, καί 
το ΙΙαγκρατι. ’Άρα—καί αύτό είναι τό σωστό—ή ’Αθήνα δεν 
είνα̂ ι παραλιακή πόλις. Απλώς βρίσκεται κοντά στήν θάλασσα. 
Οι αποστάσεις ποικίλλουν άνάλογα μέ τήν θέσι του κάθε παρα
λιακού προαστίου, και τήν διαδρομή πού άκολουθεΐ κανείς 
για να φταση  ̂μεχρι^ εκεί. Ποικίλλει έπίσης καί ό χρόνος πού 
χρειάζεται για  ̂τον ίδιο σκοπό. Αύτό έξαρτάται άπό τό μετά 
φορικό μέσ̂ ο, την εποχή, τήν ήμέρα, καί τήν ώρα. Πάντως τώρα 
το καλοκαίρι—ιδίως τά Σαββατοκύριακα—ή συντομώτερη με- 
ταβασις και επιστροφή σ’ ένα όποιοδήποτε παραλιακό ’Αθηναϊ
κό προάστιο ,̂ μπορεί νά γίνη άπό ένα. . . πεζό. ’Αρκεί νά άντέ- 
χουν τα̂  «κοτσια» του, καί νά βαδίζη στήν άκρη τού δρόμου 
χωρίς νά χαζεύη. Γιατί έτσι καί συνομιλεί καθ’ οδόν γιά τό πο
δόσφαιρο ή το ΠΡΟ - ΠΟ μέ κάποιον οδηγό πού βραδυπορεΐ 
λογω «μποτιλιαρίσματος» τής κυκλοφορίας, τότε φυσικά, καί 
θα φταση καθυστερημένος στον προορισμό του. Οί διαπιστώ- 
σεις αυτές, με αναγκασαν νά κάνω μία «μίνι - έρευνα» μέ θέμα: 
«I ιατι τις ^ωρες τού καλοκαιριού «φρακάρουν» οί δρόμοι πού 
οδηγούν στις παραλίες τής ’Αττικής;»
, Αφελής ^ ερωτησίς σας. . . μού είπε μιά γνωστή μου κυ

ρία πού ό άνδρας της είναι συνταξιούχος, ένώ έκείνη άσχολεΐται 
με τα «οικιακά».

Μα γιατί; ρώτησα προσπαθώντας νά συγκρατήσω τήν 
ψυχραιμία μου.
># Γιατί ο κοσμος πηγαίνει στις άκρογιαλιές γιά μπάνιο καί 
όχι για να σηκωση  ̂χαρτεατό, μού είπε μέ φανερή ειρωνεία.

λ 'Τουλάχιστον εκείνοι πού δέν δεσμεύονται άπό οίκογενεια- 
Χεί? \  ε^αΥΥελματικές υποχρεώσεις, θά μπορούσαν νά ξεκινούν 
πριν απο̂  το μεσημέρι ώστε νά γυρίσουν πίσω νωρίτερα, παρα- 
τήρησα εγω, ^συγκρατώντας μέ κόπο τήν οργή μου. Έ τσι ή 
μεγαλη^συμφορησις πού γίνεται δώδεκα μέ δύο στήν μετάβασι, 
και τρεις μέ πέντε στήν επιστροφή θά. . .

Εγω πάντως αύτά τά άκούω βερεσέ, μέ διέκοψε έκείνη. 
1 ιατι μέχρι τις δώδεκα κάνω τά τηλεφωνήματα τής ήμέρας, 
ακούω από τό ραδιόφωνο ((τό σπίτι των άνέμων», έτοιμάζω φα
γητό, και. . . Μα τέλος πάντων δέν νομίζετε δτι ζητάτε πολλά; 
συμπλήρωσε με̂  ένα μορφασμό άποδοκιμασίας. Έφυγα άπα- 
γοητευμένος καί συγχυσμένος. .

Στήν συνέχεια ρώτησα ένα οδηγό γιώτα - χΐ, ό όποιος μού 
είπε χωρίς περιστροφές:

—Φταίνε εκείνοι πού δέν έχουν γιώτα - χΐ. ’Αργούν νά ξεκι
νήσουν άπό τις συνοικίες τους, Έ τσι φτάνουν μετά τό μεσημέρι 
στο κέντρο τής πόλεως, καί ένώνονται μέ αύτούς πού σχολάνε 
άπό τις δουλειές τους. Αύτό είναι άρκετό γιά νά πλημμυρίσουν 
οί δρόμοι άπό λεωφορεία, φορτηγά, ήμιφορτηγά, δίκυκλα αν 
καί τρίκυκλα. . .

_Μά αν χρησιμοποιούσατε καί εσείς τό λεωφορείο. . . ρώ
τησα κάπως άδέξια.

—Αύτό μού έλλειπε. . . ξεσπάθωσε έκεΐνος. Τότε γιατί τά 
έχωμε τά γιώτα - χΐ; Γιά νά κατεβαίνωμε μόνο στήν ’Αθήνα 
γιά ψώνια; ’Αφήστε πού έγώ δέν μπορώ νά κάνω διαφορετικά. 
Γιατί παίρνω άπό τό πρωί τό αύτοκίνητο στήν ’Αθήνα όπου έρ- 
γάζομαι, καί τό μεσημέρι φεύγω κατ’ εύθεΐαν γιά μπάνιο. ’Αρ
γώ βέβαια νά φτάσω στον προορισμό μου,άλλά ούτε πού μέ νοιά
ζει. Μέχρι νά παρκάρω έξω άπό τήν πλάζ, άκούω τούλάχιστον 
δέκα ήχογραφημένα μαθήματα ’Αγγλικής άπό τό κασσετόφωνο 
τού αύτοκινήτου. .

—‘Η πλημμύρα άπό γιώτα - χΐ, φορτηγά, ήμιφορτηγά, δί
κυκλα, καί τρίκυκλα, έμποδίζουν τήν κίνησι τών λεωφορείων. 
Έ τσι οί ούρές μεγαλώνουν, οί έπιβάτες λυώνουν άπό τήν ζέ
στη, οπότε καταλαβαίνετε, μού είπε ένας Σταθμάρχης τού
ΕΚΤΕΑ.

—Έγώ τό μηχανάκι μου τό έχω γιά τήν δουλειά μου ! Μάλι
στα τού έχω φτιάξει καί τήν έξάτμισι. Δέν τό μαρσάρω, ούτε 
τρέχω σάν δαιμονισμένος, μού έδήλωσε κατηγορηματικώς ένας 
νεαρός τορναδόρος άπό τό Κορωπί, πού εργάζεται στά ναυπη
γεία τού Σκαραμαγκά. Ά ν κάνω μερικά τολμηρά προσπερά
σματα στον δρόμο, αύτό γίνεται τό πρωί γιά νά προλάβω στην 
δουλειά μου, καί τό μεσημέρι γιά νά μή. . . βραδυάσω  ̂περιμέ- 
νοντας πότε θά μού άνοίξουν δρομο οι γιωταχήδες και φορτη
γατζήδες. Δέν ξέρετε τί τραβάω άπό δαύτους. .

—Καί έγώ γιά τήν δουλειά μου τρέχω στους δρομους μού 
διευκρίνησε ένας ((φορτηγατζής». Δεν τρέχω με γιώτα - χϊ 
γιά νά πάρω τον άέρα μου. . . Τό μόνο παράπονο μου είναι οτι 
ή Τροχαία δέν έπιτρέπει ώρισμένες ώρες τής Κυριακής να κυ
κλοφορούμε στούς δρόμους πού οδηγούν στις πλαζ. Οικογέ
νεια εχω καί έγώ. Νά μή κάνουμε και εμείς ένα μπανι,ο;

—Μά αύτό σημαίνει παρακώλυσι τής κυκλοφορίας, αλλα και 
έξοδα γιά έσάς, τον συνεβούλευσα έγώ. Και αν ακόμη επιτρε
πόταν θά χρεαζόταν ειδική άδεια μεταβοράς επιβατών.^ Προ- 
κειμένου νά διαρρυθμίζετε κάθε τόσο τήν «καρροτσα» τού φορ
τηγού, καί νά σάς άναθεματίζουν έκεΐνοι που θα δυσκολεύονται 
έξ αιτίας σας στήν πορεία καί τό παρκάρισμα, καλύτερα να πά
ρετε ταξί.

—’Ά μ δέ. . . είπε γελώντας. Ή  μεγαλύτερη καταδίκη για 
ένα ταξιτζή, είναι νά πάρη κούρσα τήν ώρα τής μεγάλης κυκλο
φορίας.

Στο τέλος κατέληξα σ’ ένα γνωστό μου τροχονομο Χωροφύ
λακα. Τον βρήκα Κυριακή μεσημέρι νά ρυθμίζη την κυκλοφο
ρία στήν λεωφόρο Μεσογείων.

—Κλείστε μου ειδικό ραντεβού γιά νά μιλησωμε, μού είπε 
σκουρπίζοντας μέ τό μαντήλι τό καταιδρωμενο του πρόσωπό. 
Γιατί όταν δέν είμαι ύπηρεσία, τις περισσότερες ώρες πέφτω 
ξεθεωμένος γιά ύπνο ή κάνω άμμόλουτρα σέ ειδική αμμοδοχο 
πού έχω στήν ταράρσα τού σπιτιού μου. ‘Υποφέρουν τα πόδια 
μου άπό τήν πολλή ορθοστασία. Καί άφού δεν έχω καιρό να 
πάω στήν θάλασσα. . .

—Μιά έρώτησι καί τελειώνουμε τού είπα έγώ έπίμονα..
Τήν ΐδια άκριβώς στιγμή άκούστηκαν δυνατά κορναρισματα. 

Τί είχε συμβή; ‘Απλούστατα. Τήν ώρα πού ό τροχονομος έστρε
ψε τό βλέμμα του σ’ έμένα, κάποιος βιαστικός βρήκε τήν ευ
καιρία νά προσπεράση άντικανονικά ένα ταξί, καί στήν ̂ συνεχεία 
νά παγιδευθή μεταξύ δύο λεωφορείων καί πέντε γιώτα - χι. 
’Αποτέλεσμα:σχηματίστηκε μιά βάλαγγα τούλάχιστον δύο χιλιο
μέτρων.

—Καταλάβατε τώρα τί γίνεται; μού είπε ό τροχονομος όταν 
ξεμπέρδεψε τήν κατάστασι.

—Βεβαίως είπα έγώ μέ στόμφο. ‘Όταν ολοι βιάζονται, τά 
πάντα παρα. . . βιάζονται. Πινακίδες, προτεραιότητα, διαχω- 
ριστικές γραμμές. . .

—Καί νά ήταν αύτό μονάχα. . . παρατήρησε κουνώντας το 
κεφάλι του ό τροχονόμος. ‘Όσοι βιάζονται μοιραία κάποτε σκον
τάφτουν στο άτύχημα. . .

’Εσείς τί γνώμη έχετε γιά όλα αύτά;
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ΤΗΝ ΩΣΜΙΣΤΗΚΕ αμέσως. Ήταν 
κι’ αύτό μέσα στά προσόντα του. Είχε 
γίνει άσσος σέ κάτι τέτοια. Ό  χρόνος 
τοΰ είχε χαρίσει μιά πολύτιμη κι’ αδιά
βλητη εμπειρία.

Συχνά, δοκίμαζε τή μοχθηρή ευχαρί
στηση νά γράψη ένα βιβλίο πάνω στό 
άγαπημένο του θέμα μέ οδηγίες γιά 
τούς........ένδιαφερομένους. Πολλοί άν
θρωποι θά ήθελαν νά μάθουν τά μυστικά 
τοΰ μπριτζ, τοΰ γκολφ ή άλλων παρεμφε
ρών παιχνιδιών.

"Αν χρειαζόταν νά τονίση κάτι, θά 
έδινε έμφαση στό πρώτο βήμα: στην 
έ κ λ ο γ ή ........

Αύτή τή φορά ό στόχος του ήταν μιά 
γυναίκα πού καθόταν σ’ ένα άπό τά μι
κρότερα τραπεζάκια, όπου πάντα ό 
αριθμός τών συνδαιτημόνων είναι δυσα
νάλογος. Αύτό τόν βοηθούσε πολύ__

Τό ντύσιμο είχε μεγάλη σημασία. 
Μιά πολυτελής άμφίεση, δείχνει ίσως 
άνθρωπο συνηθισμένο στά πλούτη, πρά
γμα πού έπρεπε ν’ άποφύγη. Μιά κομψή 
καλοντυμένη, άνετη γυναίκα είναι πάντα 
έπικίνδυνη. Αύτός αναζητούσε τή νεό
πλουτη, τήν παραφορτωμένη μέ χρυσα
φικά, τή γυναίκα πού προσπαθεί, μ’ έπι- 
δεξιότητα, νά ξοδέψη μιά περιουσία πού 
τής έπεσε κομμάτι αργά στά χέρια........

Διάλεξε τό κατάλληλο πρόσωπο. Ή  
γυναίκα είχε αύτό τό άδέξιο, χωριάτικο, 
ντροπαλό ύφος, ήταν φορτωμένη χρυ
σαφικά καί φορούσε μιά κακόγουστη, 
άσουλούπωτη τουαλέτα.

"Ω, χωρίς άλλο είχε κάνει διάνα!
Ρούφηξε ικανοποιημένος τό ούΐσκυ 

του. Ή  έμπειρία του τόν είχε διδάξει, 
ότι ό χρόνος ήταν τό σπουδαιότερο στοι
χείο καί είχε ήδη χάσει πολύτιμα δευ
τερόλεπτα.

Ώ , νά μπορούσε νά τήν πλησιάση, 
νά τής μιλήση, νά βγάλη τά πρώτα έμπό- 
δια άπό τή μέση, μέσα σέ μιά νύχτα! 
Αύιό βέβαια ήταν καί τό καλύτερο, 
όμως τό δεύτερο βήμα ήταν: τό π λ ε ύ- 
ρ ι σ μ α ........

Δέν ήταν δύσκολο, καθόλου δύσκολο 
μάλιστα γιά έναν καλοκαμωμένο άντρα, 
μέ ραφιναρισμένους τρόπους.

’Απεναντίας, μιά γυναίκα μόνη στό 
πλοίο ή στό ξενοδοχείο είναι ένα θή
ραμα πού τουμπάρεται εύκολα, γιατί 
συνήθως, κατέχεται άπό τήν κρυφή, 
τήν άνομολόγητη σκέψη, ότι μπορεί 
νά συναντήση κάποιον στό δρόμο της:

Ωστόσο, μιά επίθεση κατά μέτωπον. 
μπορούσε νά τά καταστρέψη όλα. 
Χρειαζόταν σύνεση καί βάδισμα ση- 
μειωτόν! "Ενα πέρασμα ξυστά στό τρα
πέζι, τό πέσιμο μιας πετσέτας ή μιας 
τσάντας θά έπέτρεπε μιά σύντομη, 
συμπτωματική έπικοινωνία, ένα άμοι- 
βαϊο χαμόγελο, μιά γρήγορη συγνώμη 
καί μετά. ..δρόμο. Θά άφηνε στό μυαλό 
της νά διαγραφή ή εικόνα του, ώστε 
τήν έπομένη, τό «καλημέρα» θά έρχόταν 
άνετα καί φυσικά. 'Ετσι θά γινόταν 
ή άρχή. Θά επακολουθούσαν μιά—δυό 
κουβεντοϋλες, άργότερα μιά συζήτηση 
γύρω άπό ένα φλυτζάνι καφέ καί μιά 
στάση αμφίρροπη, όπως ταιριάζει σ’ έναν 
τζέντλεμαν πού διστάζει, μήπως φανή 
υπερβολικά τολμηρός στά μάτια μιας 
κυρίας........

Στήν τραπεζαρία στάθηκε άδύνατο 
νά τήν πλησιάση. Καθόταν πολύ μακρυά 
του. Στό σαλόνι δέν έμεινε στιγμή ήσυχη 
καί στό μικρό βιβλιοπωλείο τού πλοίου 
διάλεξε γρήγορα ένα βιβλίο κι’ έφυγε. 
Τζίφος ή ύπόθεση.

Ά ρχισε ν’ άπογοητεύεται, άλλά δέν 
θά τό έβαζε κάτω. Τέλος, τήν είδε νά 
κτυπά μέ νευρικότητα τό ρολόι της καί 
νά φεύγη γρήγορα πρός τό κατάστρωμα. 
Πήγαινε πιθανώτατα στόν κινηματογρά
φο.

Τήν ακολούθησε άργά, νωχελικά τόσο, 
ώστε νά μή τή χάση άπό τά μάτια του. 
Φυσικά, δέν σκόπευε νά καθήση στό 
διπλανό κάθισμα, αύτό θάταν ολέθρια 
τακτική, άλλά νά πού τό άσανσέρ τού 
πρόσφερε μιά διέξοδο. Κι’ έκεί στάθηκε 
άτυχος. Δέν τήν πρόλαβε. Τελικά όμως 
τά κατάφερε. Τρακαρίστηκαν στό δεύτερο 
κατάστρωμα. Τήν είδε νά κυττά γύρω 
της μέ τό γνωστό, σαστισμένο ύφος τοΰ 
άνθρώπου πού ταξιδεύει γιά πρώτη φορά.

—Μήπως ψάχνετε γιά τόν κινηματο
γράφο; τή ρώτησε εύγενικά.

—Ή , μάλιστα.... θά μπορούσατε; 
Μπερδεύτηκα........

Στάθηκε κατασυγχυσμένη, άναψοκοκ- 
κινισμένη, ένώ αύτός τήν κυττοΰσε μ’ ένα 
εύχάριστο, άλλά καθόλου οικείο χαμό
γελο.

—Σας καταλαβαίνω........ "Ολοι μπερ
δεύονται τήν πρώτη μέρα.......  ’Ακολου
θήστε δεξιά τόν διάδρομο καί θά τόν 
βρήτε.

—Ώ , σάς εύχαριστώ........ξέρετε είναι
τό πρώτο μου ταξίδι........

—Τότε εύχομαι νά τό άπολαύσετε 
όσο γίνεται καλύτερα.

Ύποκλίθηκε έλαφρά κι’ άπομακρύν- 
θηκε, άφήνοντάς την πίσω, ίσως έλαφρά 
άπογοητευμένη.

Δέν τήν άκολούθησε αμέσως. Ξόδεψε 
άρκετή ώρα κυττάζοντας τά μπιχλιμπίδια 
μιας μπουτίκ. Ό  κινηματογράφος δέν 
τόν ένδιέφερε, παρά μόνο σάν μέσον 
γνωριμίας. Αύτός άγαποΰσε τό καλό 
φαγητό, τά άκριβά κοστούμια, τό γρή
γορο σερβίρισμα. Καί οπωσδήποτε, τό 
ένδιαφέρον του γιά τή δουλειά του. Κοκο
ρευόταν, γιατί ήξερε πόσες έπιτυχίες

είχε δρέψει. Χαιρόταν ιδιαίτερα, στή 
διάρκεια τού σχεδίου ένός κόλπου. 
Μετά έρχόταν ή ικανοποίηση τής έκτέ- 
λεσης. "Ως τότε τά πράγματα πήγαιναν 
μιά χαρά.

Τό πλεύρισμα είχε πετύχει.
Τό τρίτο βήμα ήταν τό φλέρτ. Τό δια

κριτικό φλέρτ. Ή  ρομαντική άτμόσφαι- 
ρα, χωρίς τίποτα τό υπερβολικό.

Ή  συντροφικότητα, νά τό κλειδί της 
έπιτυχίας. Ήταν εύκολο σέ μιά κρουα
ζιέρα, γιατί, συνήθως, σ’ αυτές τις περι
πτώσεις, ή ένδιαφερομένη νοιώθει έντονη 
μοναξιά........

Στις πρώτες έρωτήσεις κατατοπιζόταν 
θαυμάσια. Ό  πιθανός θάνατος τού συζύ
γου, νά τό πρώτο έρώτημα.

’Εκείνη τού άπάντησε μέ οδυνηρή
ντροπαλότητα ότι ήταν........ δεσποινίς.
Αύτό, κατά κανόνα, τόν ξάφνιαζε σέ 
μεγάλο βαθμό καί ταυτόχρονα τού έδινε 
τήν εύκαιρία νά δώση έμφαση στή δική 
του κατάσταση. Τόνισε ιδιαίτερα, ότι 
ήταν χήρος. Καί οί δυό πληροφορίες 
ήταν ύψίστης σημασίας.

Ποτέ του δέν έμπλεκε μέ χήρες—πί
στευε ότι τούς έλειπε έκείνη ή άθωότητα 
καί ή άφέλεια πού χρειαζόταν γιά νά 
φέρη αισιόδοξο τέλος στό παιχνίδι του. 
Ωστόσο ένας άντρας πού χάνει τήν γυ
ναίκα του, γίνεται άμέσως άντικείμενο 
συμπόνιας. Κι’ έδώ όμως, ή χρονική διάρ
κεια παίζει μεγάλο ρόλο. Ό  θάνατος 
τής συζύγου πρέπει νάναι άρκετά.. ..φρέ
σκος, ώστε νά προκαλή τή συμπόνια, 
άλλά όχι και τόσο πρόσφατος, ώστε νά 
κατέχεται κανείς άπό βαθειά συναισθή
ματα οδύνης. Ό  παθών θά πρέπει νά 
διέρχεται τή φάση, όπου μιά καινούργια 
άγάπη είναι εύπρόσδεκτη, ώστε νά κατα- 
πραϋνη τή μοναξιά........

"Εμαθε ότι ή μητέρα της είχε πεθάνει 
πρόσφατα. "Υστερα άπό πολυετή ύπηρε- 
σία κοντά σέ μιάν άνάπηρη, ή μοναχο
κόρη βρισκόταν ολομόναχη μέ μπόλικα
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χρήματα κι’ απόλυτη έλευθερία.... Δυό 
πράγματα πολύ ουσιώδη, αν ξέρη κανείς 
νά τά χρησιμοποίηση δεξιοτεχνικά.

—Πάντα μοϋ άρεσαν τά ταξίδια, τοϋ 
ώμολόγησε ντροπαλά.

Καί ή κρουαζιέρα έπαιρνε δρόμο. 
Τώρα, έκαναν συχνά συντροφιά. ’Ανεπαί
σθητα, τό δειλό, ντροπαλό ύφος της είχε 
άλλάξει. Πήρε τήν έκφραση τής γυναίκας 
πού ξέρει ότι τραβά τήν προσοχή καί τό 
ένδιαφέρον ένός άντρα. Οί άλλοι έπιβά- 
τες έβλεπαν μέ συμπαθητικό χαμόγελο 
αυτό τό ήσυχο παρωριμασμένο έρωτικό 
ρομάντζο.

"Ενα βράδυ πριν ποδίσουν, τής πήρε 
τό μικρό της χέρι μέσα στά δικά του. 
Τά λόγια του είχαν σύνεση καί σοβαρό
τητα.

—Πρέπει νά σοϋ πώ, ότι νοιώθω πολύ 
μόνος κι’ αύτή ή κρουαζιέρα ήταν γιά 
μένα κάτι πολύ σημαντικό. ’Ελπίζω νά 
νοιώθης κι’ έσύ τό ίδιο.

—~Ω, μήν άμφιβάλλης γι’ αυτό.......
Τά άλλα ήρθαν εύκολα. Ειδώθηκαν 

κάμποσες φορές στήν πόλη καί τελικά 
συμφώνησαν νά παντρευτούν γρήγορα 
καί χωρίς φανφάρες.

Μιά μέρα, ήρθε καί τόν βρήκε στό 
ξενοδοχείο του ό κύριος Γκρούζ, όπως 
έγραφε ή κάρτα του, ένας λεπτός, ξερα
κιανός άντρας τής ήλικίας του.

—Θέλω νά καταλάβετε, τοϋ είπε παγε
ρά, ότι ένεργφ γιά λογαριασμό καί συμ
φέρον τής.......  μνηστής σας. "Οπως θά
ξέρετε, τώρα τελευταία κληρονόμησε 
μιάν άξιόλογη κληρονομιά. Φυσικά, 
δέν είναι ή πρώτη γυναίκα στήν ήλικία 
της πού μπλέκει στά δίχτυα τού γάμου .... 
άν υπολογίσουμε τήν άπειρ^α σας.

—Καί παγιδεύεται από έναν προικο
θήρα.......  αυτό δέν έννοειτε; συμπλή
ρωσε μέ έλαφριά ειρωνεία ό άλλος.

—Δέν ξέρω τίποτε γιά σάς, κύριε.
—Ούτε κι’ έγώ, κύριε Γκρούζ καί σάς 

βεβαιώ, ότι δέν δίνω δεκαράκι. Είμαι 
σέ θέση νά ζήσω τή γυναίκα μου—αύτό 
μπορείτε νά τό διαπιστώσετε ρωτώντας
τήν Τράπεζά μου.......  Οά ρίξετε μιά
ματιά στά περιουσιακά στοιχεία;

—Διόλου άπίθανο.......  άλλωστε δέν
είμαστε πιά παιδιά........

Ό  κύριος Γκρούζ δέν τοϋ άρεσε καθό
λου. Φυσικά, περίμενε νά τόν πλησιά- 
ση κάποιος δικηγόρος, αλλά γενικά, 
τούς άντιπαθοϋσε γιατί έχωναν τή μύτη 
τους παντού κι’ έμπλεκαν φοβερά τά 
πράγματα. Βέβαια αύτό δέν θά τόν ανάγ
καζε νά πισωστρατήση.

Ό  Γκρούζ όμως τού έγινε κακός μπε
λάς. "Εκανε μεγάλη φασαρία, ήθελε νά 
καθυστερήση τό γάμο, έβαζε ειδικούς 
όρους στά δυό περιουσιακά της στοιχεία.

Παρ’ όλα αύτά κι’ οί δυό κράτησαν 
σταθερά τή θέση τους.

"Ετσι έγινε ό γάμος καί τό ....... καρα-
βάκι δέθηκε στέρεα στό λιμάνι.

Δέν έλειπε παρά: ή έ κ τ έ λ ε σ η . .
Δέν ήταν δουλειά πού γινόταν στό 

άψε—σβήσε. Ό  Γκρούζ παραμόνευε κΓ 
ήταν άπαραίτητη ή δική του παραμονή 
στήν πόλη κΓ ή άψογη συμπεριφορά 
τοϋ άφοσιωμένου καί τέλειου συζύγου. 
Δέν τοϋ έπεφτε βαρύ. Δέν τοϋ ήταν άγγα- 
ρεία. Ή  σύζυγος, όπως τό είπαμε, είχε 
κάποια χάρη δική της κΓ ήταν ολοφά
νερο ότι τόν λάτρευε.

Ό  έρωτας πού είχε έρθει άργά στή 
ζωή της τήν έλουζε μ’ ένα καινούργιο 
φώς.

Τόν φρόντιζε σάν μικρό παιδί. Προ
λάβαινε καί τις μικρότερες έπιθυμίες του. 
Τοϋ έτοίμαζε άκόμα καί τό μπάνιο του. 
Ή  τελευταία εικόνα πού γυρόφερνε στό 
μυαλό του ήταν ή δική της.

Μιά μέρα βρισκόταν ξαπλωμένος στή 
μπανιέρα καί μούλιαζε μέσα σέ άφράτη 
σαπουνάδα, ενώ άκουγε τις ειδήσεις 
άπό τό ραδιόφωνο πού είχε κοντά του. 
Ξαφνιάστηκε, όταν άνοιξε ή πόρτα καί 
τήν είδε μπροστά του. Οί άτμοί δημιουρ
γούσαν μιά θολή άτμόσφαιρα στό δωμά
τιο κι’ ή γυναίκα του στάθηκε λίγο δι
ατακτική. Πόσο χαριτωμένη τοϋ φάνταξε 
έκείνη τή στιγμή! Τοϋ φάνηκε ότι σχε
δόν τήν άγαποϋσε, ότι θά τοϋ έλειπε 
πολύ........

—Ξέχασα νά σοϋ φέρω καθαρές πε
τσέτες, αγάπη μου, τοϋ είπε. "Υστερα 
σταθερά, μέ άνεση καί φυσικότητα, 
άπλωσε τό χέρι κι’ έρριξε τό αναμμένο

Δέν πρόκειται περί των Θεών τσΰ Ό 
λυμπου. Πρόκειται περί των θεών τοϋ 
φρενοκομείου, ένας άπό τούς όποιους έ- 
δικάζετο προχθές εις τό έπ’ αύτοφώρψ 
πλημμελειοδικείον. ώς αλήτης. Λοιπόν, 
δέν υπάρχει εΰκολώτεραν πράγμα άπό τό 
νά γίνη κανείς θεός ή μάλλον — διότι 
δέν πρόκειται περί ένός μέλους απλώς 
τοϋ δωδεκαθέου — ό θεός. ’Αρκεί 
νά άψηφήση τις λεμονόκουπες, εις τήν 
εποχήν τών λεμονιών καί τις καρπαζι
ές τών ευσεβών δλον τόν χρόνον. "Ο
ταν τά άψηφήση ολα αυτά, μέ τήν βο
ήθειαν καί τής υπερβολικής ζέστης — 
ή νεωτέρα θεογονία αγαπά κατά προτί- 
μησιν τό καλοκαίρι — εξέρχεται εις 
τούς δρόμους καί ειδοποιεί οτι είναι ό 
θεός. Καί τότε οί διαβάται, πού λαμβά
νουν δπως ό Μωϋσής έπί τοϋ ορούς Σι- 
νά τήν τύχην νά άντικρύσουν τόν θ ε 
όν, πρόσωπον προς πρόσωπον, καταλαμ
βάνονται άπό τόσον αίφνίδιαν κέφι ώ
στε δέν μένει σάπιο λεμόνι πού νά μή 
κάμη φτερά.

Οί Θεοί αυτοί, καθένας άπό τούς οποί
ους εννοεί νά είναι ό ένας καί μόνος θ ε 
ός τών μονοθεϊστών — κανένας δέν 
καταδέχεται νά είναι θεός υποτελής —- 
δέν κρατούν καμμίαν εξαιρετικήν πό
ζαν. Είναι άγαθότατοι καί καταδεκτι
κότατοι. 'Ενας άπ’ αυτούς μοϋ κουβα
λούσε κάποτε τά ψώνια στό σπίτι μου.

— Δέν θέλουν νά καταλάβουν — μοϋ 
ελεγε, πότε πότε, παραπονούμενος κατά

ραδιόφωνο μέσα στήν γεμάτη νερό καί
σαπουνάδες μπανιέρα........

Ό  Γκρούζ ήρθε νά τήν έπισκεφτή 
μετά τήν κηδεία. Φοροϋσε άκόμα τό 
μαϋρο της φόρεμα καί μιά άόριστη έκ
φραση οδύνης δέν είχε έγκαταλείψη 
όλότελα τά χαρακτηριστικά της. Αύτό
τήν έκανε ιδιαίτερα έλκυστική........

Ό  δικηγόρος είχε μιά όκά μοΰτρο.
—Τά πράγματα δέν ήρθαν όπως τά

ύπολογίσαμε........ Ψιλοπράγματα. "Αν
βγάλης τούς φόρους, καμμιά εικοσαριά 
χιλιάδες δολλάρια. Κρίμα, έρευνήσαμε
πολύ έπιπόλαια........

—’Αγάπη μου, πόσο λυπάμαι! Τόν 
μασκαρά! Καί έδειχνε άνθρωπος πού φυ
σά τόν παρά! Τέλος πάντων, τήν έπόμενη 
φορά θά κερδίσουμε περισσότερα.

Στό κάτω—κάτω, τά λάθη είναι άνθρώ- 
πινα.......

Ή  έ κ τ έ λ ε σ η  είχε πάρει τέλος.

τών άνθριόπων τής άγοράς — πώς εί
μαι ό Θεός. Τί νά τούς κάνης;

—  Μήν τούς ξεσυνερίζεσαι καημένε 
Δημητράκη... (ήτο θεός, αλλά ήκσυε καί 
στό δνομα Δημητράκης) τοϋ έλεγα.

— Οά θυμώσω καιμμιά ςρορά καί θά 
τους κάμω δλους στάχτη.

— Πήγαινε τώρα τά ψώνια στό σπί
τι μου καί τούς κάνεις στάχτη κατόπιν. 
Έλα, γειά σου, Δημητράκη.

Κάποτε μοϋ είπε:
— ’Αφεντικό, αν έχεις κανένα παλιό 

σακκάκι νά μοϋ δώσεις τώρα πού μπαί
νει ό χειμώνας, θά μέ σοκτης.

— Έσύ Θεός — τόν ρώτησα — κα
ταδέχεσαι νά φορέσης τό παλιό μου τό 
σακκάκι;

— Μεταξύ μας — μοϋ άπήντησε -  - 
δέν έχει αν κάνη.. Φτάνει νά μοϋ πάη.

Τοϋ έπεφτε λιγάκι πλατύ, μέ δλην 
τήν θεότητα, άλλα τό έδέχθη. Καί δταν 
τόν έβλεπα, πλέοντα μέσα στό σακκάκι 
μου, ώς εις νεφέλην δόξης, έσκεπτό- 
μουν άθελα: «Γιά κύτταξε πώς έρχον
ται κάποτε τά πράγματα. Ό  θεός νά 
φορή τά άποφόρια τών ανθρώπων...»

Χωρίς νά είμαι ό Μωϋσής, τέλος πάν
των, έχω άντικρύση τόν Θεόν πρόσωπον 
μέ πρόσωπον, περισσότερες φορές άπό 
τόν Μωϋσέα. Κάποτε συναντηθήκαμε στό 
Δρομακαίτειον. Ό  Π αντοκράτωρ,—προ
τιμούσε νά τόν προσφωνούν μέ τόν τίτ
λον αυτόν —  ήτο τόσον ήσυχος καί τό
σον καταδεκτικός, ώστε ή διεύθυνση τοϋ 
φρενοκομείου, τοϋ είχε αναθέσει καθή
κοντα επιστάτου. Π οϋ νά μαντεύσωμεν, 
δτι ό άνθρωπος αυτός, πού μάς οδηγού
σε εύγενέστατα στά διάφορα διαμερί
σματα καί μάς έδιδε πληροφορίες γιά 
τόν ένα καί γιά τόν άλλον τρελλόν, ή
το ό Θεός. “Οταν έμαθα τήν ιδιότητά 
του, έζήτησα νά τόν φωτογραφίσο».

— Καταλαβαίνω... μοϋ είπε καλακα- 
γάθως. θέλεις νά βγάλης κάρτ — πο- 
στάλ νά τις πουλάς στους δρόμους. Δέν 
πειράζει. Κέρδισε κ’ έσύ λίγα εκατομ
μύρια.

Έποζάρησε σ’ ένα δρομάκι τοϋ κήπου, 
τόν έφωτογράφησα, καί διατηρώ ακόμη 
τήν φωτογραφίαν του μέ τήν μεγάλην 
του λευκήν γενειάδα καί τό βαθύ ύπερ- 
κόσμιον βλέμμα. “Οσοι τόν βλέπουν έκ- 
τστε, μοϋ λένε:

— Δέν αξιωθήκαμε ποτέ νά ίδοϋμε τόν 
θεόν πρόσωπον πρός πρόσωπον. Φαίνε
ται όμως, νά τοϋ μοιάζη καταπληκτικά.

Π. ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ τής Χωρο
φυλακής, είναι γεγραμμένα εις τούς 
Νόμους και τούς Κανονισμούς.

’Εκείνα δμως τα όποια ολοκλη
ρώνουν το οικοδόμημα των υπο
χρεώσεων και δίδουν συγκεκριμέ- 
νην μορφήν διά την αποστολήν και 
το εργον τοϋ Σώματος υπέρ τον 
συνανθρώπου καί γενικώτερον τής 
κοινωνίας, πηγάζουν άπό τούς Κα
νόνας τοϋ ανθρωπισμού καί τής 
συνειδήσεως τοϋ καλώς εννοούμε
νου καθήκοντος.

Μία φάσις τοϋ έργου τής Χωρο
φυλακής, το όποιον υπαγορεύεται 
άπό τάς ανωτέρω άρχάς καί έκτε- 
λεϊται με αγάπην καί άλτρουϊσμόν, 
περιλαμβάνει τα θέματα των Υ π η 
ρεσιών Τροχαίας Κινήσεως.

'Ως γνωστόν, τό αύτοκίνητον γρά
φει 'Ιστορίαν ποικίλης μορφής. Καί 
άλλ,αι μεν σελίδες της, όμολογον- 
μένως συνθέτουν έγκόμιον διά τό 
άνθρώπινον πνεύμα καί τον πολι
τισμόν, άλ).αι δμως καί δυστυχώς 
πολλαί καλύπτονται με τάφους, άν- 
θρωπίνην οδύνην.............

Τάς τελευταίας αντάς σελίδας, 
προσπαθούν να περιορίσουν αί 
'Υπηρεσίαι Τροχαίας. Είναι γνω
στόν εις δλονς, δτι τό εργον των 
είναι σκληρόν, δύσκολον καί πολ- 
λάκις έστήθησαν σταυροί θυσίας 
τών ’Οργάνων Τροχαίας, χάριν 
τής ζωής τών συνανθρώπων των.

Ποικίλα είναι τά θέματα τά 
όποια έχει νά αντιμετώπιση μία 
'Υπηρεσία Τροχαίας. Τά θέματα 
δε αυτά παρουσιάζονται με τοιαύ- 
την μορφήν καί ρυθμόν, ώστε ή 
άντιμετώπισίς των νά μή έξαρτά- 
ται πλέον άπό τον βαθμόν τής άτο- 
μικής προσπάθειας, άλλά άπό τήν 
ϋπαρζιν καί χρήσιν ειδικών επιστη
μονικών μέσων. Ευτυχώς, ή Έ πι-

Συσκευή άεροχρωματογράφου έκ τών 
άποκτηθεισών προσφάτως ύπό τοϋ Σώ
ματος τής Χωρ]κής. Ή  συσκευή αΰτη 
άνιχνεύει καί προσδιορίζει τήν άλκοόλην 
άπό τόν έκπνεόμενον άέρα ή καί τά ούρα 
τοϋ ποιήσαντος χρήσιν οινοπνεύματος 
ατόμου.

0

ΑΕΡΟΧΡΟΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
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βτήμη καί ή Τεχνική, έχουν άφιε- 
ρώσει ένα σοβαρόν μέρος τής δρα- 
στηριότητός των και διά τά θέματα 
των Υπηρεσιών τούτων. Τά μέσα 
ταϋτα, άλλα είναι έξατομικευμένης 
χρήσεως και αποστολής, άλλα γε- 
νικωτέρας φύσεως. Εις τά τελευ
ταία άναφέρονται τά μέσα ελέγχου 
μέθης οδηγών οχημάτων, περ'ι των 
όποιων άφιερώνομεν την παρού
σαν στήλην.

Τά αίτια των τραγικών γεγονό
των τά όποια συνδέονται μέ τό 
αύτοκίνητον, είναι πολλά. Ε λάχι
στα είναι δμως εκείνα τά όποια 
δεν έξαρτ ώνται από την θέλησιν 
Ιδία τού οδηγού.

Δεν είναι συνεπώς υπαίτιον τό 
αύτοκίνητον, εις τό όποιον τόσα 
οφείλει ό πολιτισμός, ή έξέλιξις 
τής ανθρώπινης κοινωνίας, και ή 
ζωή αυτού τούτου τού ανθρώπου, 
άλλά ό ίδιος ό άνθρωπος και κατ’ 
εξοχήν ό οδηγός, διά τάς δυσμενείς 
επιπτώσεις τού αυτοκινήτου επί 
τής άνθρωπίνης ζωής.

Διά τους οδηγούς εκείνους, οί 
όποιοι δεν εκτιμούν όρθώς τάς συν- 
θήκας αί όποίαι πρέπει νά διέπουν 
τήν όδήγησιν τών οχημάτων και 
γίνονται έπιλήσμονες τών ύποχρεώ- 
σεών των,αί Ύπηρεσίαι Τροχαίας Κι- 
νήσεως Χωρ]κής, έχουν έφοδιασθή μέ 
τελειότατα καί άνάλογα κατά περί- 
πτωσινί ’Επιστημονικά μέσα. Τήν 
περιγραφήν ενός τών μέσων τούτων, 
τά όποια φέρονται υπό τήν γενικήν 
ονομασίαν ALCOHOL ΑΝΑΛΥΕΙΣ, 
δίδομεν εις τήν συνέχειαν, άποσκο- 
ποϋντες δχι μόνον εις λόγους ένη- 
μερώσεως, άλλά ιδία εις τον σχη
ματισμόν πεποιθήσεως, δτι πρό
κειται περί μέσων υψηλής ακρίβειας, 
λειτουργούντων βάσει αρχής ήτις 
διέπει όμοειδεϊς συσκευάς, χρησι- 
μοποιουμένας εις επιστημονικά ’Ερ
γαστήρια καί δτι συνεπώς αί ενδεί
ξεις καί τά άποτελέσματά των, είναι 
ύπεράνω πάσης άμφιαβητήσεως.

'Η  είκονιζομένη συσκευΐ], άπο- 
τελεί προϊόν προσφάτων μελετών 
καί έπισταμένων ερευνών. Λειτουρ
γεί βάσει τών αρχών τής χρωματο
γραφίας, κατ’ ουσίαν δε άποτελεϊ 
ένα άεροχρωματογράφον. Εις τό 
σημεϊον τούτο, είναι άπαραίτητον 
νά άναφερθώμεν έπ’ ολίγον εις τήν
ΧΡΩΜΑ ΤΟ ΓΡΑΦΙ ΑΝ.

ΤΙ Ε Ι Ν Α Ι  Η
Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Η ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, είναι
ή μέθοδος διαχωρισμού ουσιών γε

νικώς, αί όποίαι αποτελούν μίγμα. 
’Επιτυγχάνεται δέ κατά διαφόρους 
τρόπους, βάσει τής έκλεκτικής δε- 
σμεύσεως καί άποδεσμεύσεως τού
των, τελούντων έν διαλύσει εις ώρι- 
σμένα υγρά. Προς τον σκοπόν τού
τον χρησιμοποιούνται στερεαί ούσίαι 
ύπό μορφήν κόνεως, αί όποίαι ενερ
γούν τήν δέσμευαιν (όξείδιον άργυ- 
λίου, όξείδιον μαγγανίου κ.λ.π.), 
ή ειδικός χάρτης.

Ή  χρωματογραφία έχρησιμοποι- 
ήθη τό πρώτον, ύπό τού Ρώσου 
Βοτανικού ΤΣΒΕΤΤ τό έτος 1906, 
προς έξέτασιν φυτικών χρωστικών 
ουσιών.

Σήμερον, γίνεται εύρεία χρήσις 
τής χρωματογραφίας, ιδία εις Χη
μικά ’Εργαστήρια καί όμοειδή τοι- 
αϋτα, διά μεθόδων βελτιωμένων 
καί τελειοποιημένων μέσων. Μετα
ξύ τών έν χρήσει συστημάτων καί 
μεθόδων τής χρωματογραφίας, είναι 
καί ή μέθοδος τού ίονισμού τών 
ύπό έξέτασιν ούσιέϋν, ύπό άέριον 
μορφήν. Εις τό σύστημα τούτο, 
άνήκει ό περιγραφόμενος άεροχρω- 
ματογράφος.

Τό δλον συγκρότημα, άπαιτεί 
βασικούς μίαν έγκατάστασιν, εις 
ιδιαίτερον χώρον. Καίτοι οί κατα- 
σκευασταί τούτου δέχονται τήν λει
τουργίαν τού συστήματος καί έντός 
περιπολικού αυτοκινήτου, έν τού- 
τοις έν τή πράξει δέν φαίνεται καί 
τόσον ευχερές. Τούτο δμως ουδό
λως μειώνει τήν άξίαν καί τάς δυ
νατότητας τού ’Οργάνου.

Τό πλήρες σύστημα άποτελεϊται 
άπό τήν κυρίως συσκευήν, ή όποια 
πλαισιοϋται ύπό τών βοηθητικών 
αυτής μέσων.

Ή  κυρίως συσκευή, διαλαμβάνει 
βασικώς δύο επί μέρους συστήματα, 
ήτοι εν μηχανικόν καί έν ηλεκτρι
κόν—ηλεκτρονικόν. Λειτουργεί εις 
τό ρεύμα πόλεως ή καί εις τον 
συσσωρευτήν τού αυτοκινήτου.

rΩς βοηθητικά μέσα ταύτης, άνα- 
φέρονται δύο παροχαί ειδικής συν- 
θέσεως άερίων, έναποθηκε υμένων 
εις είδικάς μεταλλικάς φιάλας καί 
ό φορητός μηχανισμός λή-ψεως δει
γμάτων. Περί τούτων, θά ομιλή
σω μεν εις τήν συνέχειαν.

Β Α Σ Ι Κ Α Ι  Α Ρ Χ Α Ι  
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

Αυτή στηρίζεται εις τον Δ Ι Α 
Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Ν  καί τήν ΠΟ
ΣΟΤΙΚΗΝ μέτρησιν τού ύπό 
civ ίχνευα ιν άερίου. Τά μέσα τά 
όποια έπιτυγχάνουν τον διαχωρι

σμόν τής άλκοόλης άπό τά λοιπά 
συστατικά τού ληφθέντος άερίου 
δείγματος, καθώς έπίσης καί ό 
μηχανισμός ό οποίος άποκόπτε1- 
ώρισμένον έπακριβώς όγκον άέρος 
έκ τού δείγματος, είναι έγκεκλει- 
σμένα έντός ειδικού χοίρου ύπό 
θερμοκρασίαν 100 βαθμόύν Κελσίου.

'Ο ποσοτικός καθορισμός τον 
όγκου τού ύπό άνάλνσιν άερίου, 
έπιτυγχάνεται υπό ειδικής άντλίας 
ηλεκτροκινήτου, ή όποια ένεργεί 
αυτομάτως κατόπιν έντολής. Ό  
διαχωρισμός τής άλκοόλης έκ τών 
λοιπών συστατικών, κατορθοϋται 
διά τής προωθήσεως τού προς άνά- 
λυσιν ώρισμένου όγκου άέρος, έντός 
έλικοειδούς σωλήνος. 'Η  προώθησις 
ένεργείται ύπό ώρισμένην πίεσιν 
(ταχύτητα) τή χρήσει μίγματος 
ύδρογόνου—άζώτου (Η2Ν2), δπερ 
διοχετεύεται τήν κατάλληλον στι
γμήν έκ τής προς τούτο ύπαρχού- 
σης φιάλης, περί ής έγένετο λόγος 
ανωτέρω. Εις τήν φιάλην ταύ την 
τό άέριον μίγμα ύδρογόνον—άζωτον, 
εύρίσκεται ύπό πίεσιν 200 άτμο- 
σφαιρών καί διοχετεύεται εις τό 
μηχάνημα ύπό πίεσιν περίπου 2,5 
άτμοσφαιριυν, έλεγχομένην ύπό ε’ιδι- 
κιον προς τούτο μανομέτρων.

Μετά τήν διέλευσιν τού άερίου 
δείγματος, έκ τού έλικοειδούς σω
λήνος, ή αιθυλική άλκοόλη έχει ήδη 
δ ιαχωρισθή. Κινείται κατά τάξιν 
καί έν σειρά μετά τών λοιπών άερίων 
τά όποια άποτελούν συστατικά τού 
έκπνεομένου άέρος, προς τήν φλόγα 
ίονισμού. Αϋτη συντηρείται έκ τού 
ύδρογόνου τής φιάλης καί έκρήγνυται 
τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν άρχί- 
ζει νά παρουσιάζεται εις τον θάλα
μον ίονισμού ή άνωτέρω άναφερ- 
θεϊσα σειρά τών άερίων.

Εις τον χοίρον τούτον ιονίζονται 
άπαντα τά άέρια τά όποια συνθέ
τουν τό άέριον μίγμα τής έκπνοής 
καί κατά σειράν ιός διεχωρίσθησαν 
εις τον έλικοειδή σωλήνα.

Τό Β' Μέ ρο ς  
ε ί ς τ ό  έ π ό μ ε ν ο ν  τ ε ΰ χ ο ς
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A O A Η Τ I Κ Η
έ π ι β ε ώ ρ η σ ι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΟΝΕΣ 
Σ Τ Ι Β Ο Υ ’75

___
ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ’Αγώνες Στίβου 

1975 διεξήχθησαν τήν 27ην, 28ην καί 
29 ’Ιουνίου 1975 εις τό Στάδιον Καραϊ- 
σκάκη. "Ελαβαν μέρος 562 άθλητές καί 
155 αθλήτριες άπό 56 Συλλόγους τής 
Ελλάδος καί τής Κύπρου. Νικηταί των 
άγώνων άνεδείχθησαν διά μέν τούς άν- 
δρες ό Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσσαλονίκης 
μέ 69 βαθμούς καί γιά τις γυναίκες ό 
ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. ’Αθηνών μέ 57 βαθμούς. 
Μέ τήν λήξιν τών Πανελληνίων άγώνων 
στίβου «έπεσε» καί ή παντοκρατορία τοΰ 
Παναθηναϊκού στούς άνδρες πού κατείχε 
άπό τό 1955 καί τοΰ Πανιωνίου Γ.Σ. 
άπό τό 1953 στις γυναίκες.

Συμπέρασμα άπό τούς άγώνες τών τριών 
ήμερών είναι ότι σέ όλα τά άγωνίσματα 
σημειώθηκαν ικανοποιητικές έπιδόσεις 
άλλά μόνον ένα πανελλήνιο ρεκόρ έγινε 
τής Μπατατόλη στό ύψος μέ (1.78μ.).

Ό  τίτλος γιά τόν 'Ηρακλή κρίθηκε 
κυρίως στή σφυροβολία καί τό τριπλοΰν 
μέ τούς (Ίερισιώτη—Γεωργιάδη—Βαλ- 
σαμίδη). Ό  Παναθηναϊκός έχασε βαθμούς 
διότι τά «φαβορί» του Άρνέλλος (7ος 
στά 200μ.). (Κυτέας 5ος στό έπί κοντώ) 
καί ό Καραγιώργος (3ος στό βάδην), 
άκυρώθηκε, δέν άπέδωσαν τά άναμενόμε- 
να.

"Ετσι άνεδείχθη ό νέος πρωταθλητής 
καί έχασε τόν τίτλο ό «βετεράνος» 
Παναθηναϊκός.

’Από πλευράς γυναικών ό ’Εθνικός Γ.Σ. 
κέρδισε καθαρά τόν «φαβορί» ΠΑΟΚ καί 
τόν Πανιώνιο Γ.Σ.

Ό  Χωροφύλαξ Μ. Κούσης στά 5.000μ. 
τερμάτισε πρώτος μέ χρόνο (14.9.8) 
πού άποτελεΐ νέον ρεκόρ άγώνων άφοϋ 
πέρασε τά (Ι.ΟΟΟμ. σέ 2.44) τά (2.000μ. 
σέ 5.34) τά (3.000μ. σέ 8.27) καί τά (4.000μ. 
σέ 11.2) άποτελεΐ καύχημα γιά τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής καί τόν Ελληνικό 
’Αθλητισμό γενικώτερα.

’Επίσης ό Χωροφύλαξ Τόγκας έπαξίως

κέρδισε τόν τίτλο τού πρωταθλητοϋ στό 
άλμα έπί κοντώ μέ (5.05) καί κατέκτησε 
τό χρυσό μετάλλιο τιμώντας τήν Ε λλη
νική Χωροφυλακή.

Ό  Χωροφύλαξ Δ. Πατρώνης έπεισε 
όλους πλέον δτι διανύει μιά θαυμάσια 
φόρμα κερδίζοντας τό «χρυσό» στό άλμα 
εις ύψος μέ (2.18) άφοϋ πήδησε έναλλάξ 
2.08, 2.14, 2.18μ.

Στά άλλα άγωνίσματα άνδρών καί γυ
ναικών.

Ό  Γ. Παρρής πέτυχε 50.2 στά 400μ. 
μετ’ έμποδίων.

Ή  Μπατατόλη κατέρριψε τό Πανελ
λήνιον ρεκόρ στό ύψος μέ 1.78μ.

Ό  Παπαγεωργόπουλος στά ΙΟΟμ. έφερε 
χρόνο (10.3).

Ό  Καπώνης στόν άκοντισμό μέ 75.04.
Ό  Κοναρής καί ό Χωροφύλαξ Λιάπης 

μέ (1.50.4) καί (10.4) ικανοποίησαν. 
Θαυμάσιες οί έπιδόσεις τής Γιαννακίδου 
στά ΙΟΟμ. μέ 12”, τής Σακοράφα στόν 
ακοντισμό μέ 49.90μ. καί τής Νεοφύτου 
στά ΙΟΟμ. μέ χρόνο 5.8.0.

Συναρπαστική υπήρξε ή κούρσα τών 
1.500μ. άπό τήν άρχή ώς τό τέλος. Οί 
έναλλαγές στις θέσεις καί τά άπρόβλε- 
πτα μέ τήν άποχώρησι τού Γεωργοπού- 
λου στά (900μ.) καί τού Μεσολόγγη στά 
(1300μ.) προσέδωσαν δραματικότητα στόν 
άγώνα. Γύρω στά 1.200μ. ό Μερμίγκης 
πέρασε μπροστά καλύπτοντας τά 1.200μ. 
σέ (3.7)". Τελικά κάλυψε τά 1.500μ. μέ 
χρόνο (3.48.9) κερδίζοντας τήν πρώτη 
θέσι καί τό δεύτερο «χρυσό» ύστερα άπο 
αύτό πού κέρδισε στήν κούρσα τών 800 μ.

Οί πρωταθληταί μας Τζωρτζής, Όνη- 
σιφόρου καί Λάμπρου οί όποιοι διεκρί- 
θησαν εις τούς άγώνας.

Λ 1 ΕΑΡΙ ΝΟΙ  
Σ Κ Ο Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι  
^  Α Γ Ω Ν Ε Σ  ^

ΣΤΙΣ 28 καί 29-6-75 διεξήχθησαν οί Δ', 
έαρινοί σκοπευτικοί άγώνες. Έλαβαν 
μέρος περίπου 70 σκοπευταί έκ τών όποι
ων όλοι οί άθληταί καί άθλήτριες τού 
Σώματος τής Χωροφυλακής. Έδημιουρ- 
γήθηκαν τρία πανελλήνια ρεκόρ άπό τήν 
Χωρ]κα Καρακώστα Σπ. (άεροβόλο γυ
ναικών) 361, άπό τόν Μπάλτα (πιστόλι 
έφήβων) Π.Σ.Ε. 3251 καί άπό τόν νεαρό 
Λιβέρη (άεροβόλο τυφ. παίδων) Π.Ε.Σ. 
333. ’Επίσης στά άλλα άγωνίσματα ή 
Τσέλου (Χωρ]κή) στήν καραμπίνα 
«πρηνηδόν) έφερε (554) καί στό 
άεροβόλο τυφέκιον γυναικών (339). Στό 
άεροβόλο τυφέκιον άνδρών ό Χωροφύ
λαξ Ήλιάδης (371). Επίσης ή νεαρά 
Κοτρώνη μέ (393). Ή  Ύπεν]ρχης Νικο- 
λοπούλου Βασ. έφερε (339) στό άεροβόλο 
πιστόλι γυναικών.

Ό  άθλητής τής σκοποβολής Χωρ) λαξ 
Ήλιάδης, ό όποιος καί πάλιν διεκρίθη 
εις τούς Δ’ έαρινούς άγώνας.

Κατά τούς ίδιους άγώνας ό Μοίραρχος 
Κοτρώνης κατετάγη 2ος μέ (375) στό άγώ- 
νισμα μέ άεροβόλο πιστόλι.

’Αξίζει νά σημειωθή ότι ό πρωταθλη
τής μας Μοίραρχος κ. Κοτρώνης διά 
τό Παγκόσμιο πρωτάθλημα τό όποιον 
έγινε στό Βουκουρέστι άπό 17ης έως 
24-6-75 μέ τήν συμμετοχή 26 κρατών κα
τετάγη 8ος στό άγώνισμα (πιστόλι 
άκριβείας) μέ 550]600 άφοϋ προηγήθηκε 
κατά τήν διάρκεια τών άγωνισμάτων 
τών Όλυμπιονικών Σκάνακερ (Σουηδός) 
καί Γιοΰκα (Ρουμάνος).
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Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  

ΜΠ Α Ζ Κ Ε Τ  
Τ Ο Υ  Ζ.Ι.Σ.Μ.

Ή  Ε λ λ ά ς  

κ α τ ε τ ά γ η  2 α

'Ενδιαφέρουσα φάσις άπό τόν αγώνα 
Ελλάδος—Γαλλίας εις τόν όποιον τελι
κά ένίκήσε ή Ελληνική όμάς.

ΤΟ 22ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπά- 
σκετ του Σ.Ι.Σ.Μ. άνήκει πλέον στήν 
ιστορία. Ή  έφετεινή διοργάνωσις πού 
εγινε ύπό τήν αιγίδα τοϋ Γ' Σώματος 
Στρατού, στό «Παλαί ντέ Σπόρ» τής Θεσ
σαλονίκης άπό 20—28 Ιουνίου έσημείωσε 
άπόλυτη έπιτυχία. Τό όραμα τής 
πρώτης θέσεως γιά τήν 'Ελληνική όμά- 
δα δέν έγινε ούτε καί έφέτος πραγματικό- 
της. Γιά μιά άκόμη φορά οί προσδοκίες 
μας σταμάτησαν στήν δεύτερη θέσι. Έφέ
τος ήταν ή πιό μεγάλη εύκαιρία γιά νά 
κατακτήσουμε τόν έπίζηλο τίτλο τού 
ΣΙΣΜ, άφού αύτό διεξήχθη στήν Χώρα 
μας. Όμως ό τελευταίος αγώνας μέ τις 
Η.Π.Α. ήταν μοιραίος γιά τά Ελληνικά 
χρώματα. ΤΗταν τό μοναδικό παιχνίδι 
πού χάσαμε καί μαζί μ’ αύτό καί τόν 
τίτλο.

Γενικά ή ’Εθνική ’Ενόπλων ανεξάρ
τητα τής τελικής θέσεως πού κατέλαβε 
ένθουσίασε μέ τήν άπόδοσί της τόσο 
κατά τούς προκριματικούς όσον καί κατά 
τούς τελικούς άγώνας.

Στά παιχνίδια τής ’Εθνικής μας τό 
«Άλεξάνδρειον Μέλαθρον» γνώρισε με
γάλες «πιέννες». Ή  συρροή τών Θεσσα- 
λονικέων φιλάθλων ήταν ανευ προηγου
μένου. Αρχικά οί τρεις όμιλοι καθω- 
ρίσθησαν ώς έξής :

Α". ΟΜΙΑΟΣ: ΙΤΑΑΙΑ—Δ. ΓΕΡΜΑ
ΝΙΑ —ΓΑΛΛΙΑ —ΟΛΛΑΝΔΙΑ.

Β'. ΟΜΙΑΟΣ: ΙΡΑΚ—ΕΛΛΑΣ-ΣΟΥ- 
ΔΑΝ—Η.Π.Α.
Γ . ΟΜΙΛΟΣ : ΒΕΛΓΙΟΝ —ΣΑΟΥΔ.
ΑΡΑΒΙΑ —ΙΡΑΝ —ΑΛΓΕΡΙΑ.

Οί δύο πρώτες όμάδες άπό κάθε όμιλο 
προκρίνοντο στά τελικά καί διεκδι- 
κοΰσαν μιά θέσι μεταξύ 1ης καί 6ης 
Αύτές ήταν: ΙΤΑΛΙΑ—ΓΑΛΛΙΑ—ΕΛ
ΛΑΣ —ΗΠΑ —ΒΕΛΓΙΟΝ —ΙΡΑΝ.

Τό Ελληνικό συγκρότημα στόν όμιλό 
του κατέλαβε τήν 1η θέσι έπιβληθέν 
καί τών τριών άντιπάλων του. ΕΛΛΑΣ— 
ΙΡΑΚ (111—47), ΕΛΛΑΣ—ΗΠΑ (85 — 
81), ΕΛΛΑΣ—ΣΟΥΔΑΝ (129—45).

Στά τελικά σημειώσαμε διαδοχικά τις 
έξής νίκες : Μέ ΓΑΛΛΙΑ (66—64), μέ 
ΙΤΑΛΙΑ (72—69), μέ (ΙΡΑΝ (97—71) καί 
στόν τελευταίο αγώνα μέ τήν ομάδα 
τών Η.Π.Α. πού κρινόταν ό τίτλος ή 
διαιτησία του Γερμανού Άνχόϋζερ έξου- 
δέτέρωσε τήν ανωτερότητα τών παικτών 
μας χαρίζοντας μιά άνέλπιστη νίκη στούς 
’Αμερικανούς μέ σκόρ (81—69). Μέ 
τήν Ελληνική όμάδα έχρησιμοποιήθη- 
θησαν όλοι οί παϊκται πού είχε στήν 
διάθεσί του ό προπονητής κ. Φ. Ματ. 
θαίου. Αρχηγός αποστολής ήταν ό 
’Αστυνομικός Δ]ντής κ. Σταθαράς ’Ιωάν
νης, ’Αρχηγός όμάδος ό Ταγμ]ρχης 
κ. Καραθανάσης Σωκράτης, Προπονη
τής Φ. Ματθαίου καί παΐκτοι οί Γ Κόν- 
τος, 2) Γιαννουζάκος (Χωρ]λαξ) Σισμα- 
νίδης, 4) Άλεξανδρής, 5) Κοκκολάκης, 
6) Φωσσές, 7) Κανακάκης, 8) Ράμμος, 
9) Δενδρινός, 10) Γκουζγκούνης, 11) 
Τσικίμης καί 12) Σπανός.

Ό  Διοικητής τού Γ' Σώματος Στρατού 
Άντ)γος κ. Κρητικός υποδέχεται τούς 
μετασχόντας εις τό πρωτάθλημα άθλητάς.

" Τ Σ Ι Κ Λ Η Τ Η Ρ Ε Ι Α

Μέ συμμετοχή 70 περίπου Πρωταθλη
τών άπό τις χώρες Γαλλία, Ελλάδα, Δ. 
Γερμανία, Η.Π.Α., Σοβ. Ένωση, ’Ιτα
λία, Βουλγαρία, Ρουμανία καί Ουγγαρία, 
διεξήχθησαν τήν 6 καί 7.7.75 στό Στά
διο Καραϊσκάκη τά «Τσικλητήρεια» εις 
μνήμην τοϋ Όλυμπιονίκου «Κωστή Τσι- 
κλητήρα» (1889 - 1919).

Οί άγώνες παρουσίασαν εξαιρετικό 
ένδιαφέρον λόγιο τής συμμετοχής γνω
στών αθλητών πολλοί άπό τούς όποιους 
κατέχουν παγκόσμια ρεκόρ καί τούς 
παρηκολούθησαν 50.000 περίπου θεαταί.

Άπό Ελληνικής πλευράς έσημειώθη- 
σαν οί έξής πρώτες νίκες.

Ό  Όνησιφόρου στά 400 μ. μέ νέο Π. 
Ρ. καί χρόνο (46.56), ό Χωροφύλαξ Λια- 
πής μαζί μέ τόν Κράβτωφ (Ρωσία) μοι
ράσθηκε τήν πρώτη θέσι μέ χρόνον (10.9) 
στά 100 μ. Στά 3.000 μ. «Στήπλ» ό Σα- 
καλής έκανε νέο Π. Ρ. μέ (8.56).

'Ο Χωροφύλαξ Μ. Κούσης στά 5.000 μ. 
κατέκτησε τήν 1η θέσι μέ χρόνο (14.01.2 ) 
Ή  Λάμπρου πήρε τήν πρώτη θέσι μέ 
(6.44) μ. στό μήκος. Στά 100 μ. μετ’ 
έμποδίων ή Καλοπαίδη κέρδισε τήν 1η 
θέσι μέ χρόνο (14.56).

Στόν άκοντισμό ό Καπώνης έφερε 
(67.28) μ. κερδίζοντας τήν 1η θέσι. 
’Επίσης άξίζει νά σημειωθή ή έπίδοσις 
τοϋ Χωροφύλακος Κυττέα ό όποιος στό 
άλμα έπί κοντώ κατετάγη 4ος μέ (5.10 )μ. 
πού άποτελεϊ τήν καλύτερη έφετεινή Ε λ 
ληνική έπίδοσι. Στό άλμα εις ύψος πεισμα
τώδης ήταν ή μάχη τοϋ Πρωταθλητοϋ 
μας Δ. Πατρώνη μέ τούς διάσημους (Στό- 
ουνς—Γούντ—Κάντινεκ) κ.λ.π.

Ό  μεγάλος άντίπαλός του ’Αμερικανός 
Στόουνς χειροκροτούσε τις προσπάθειές 
του μαζύ μέ τις χιλιάδες θεατές τοϋ 
σταδίου. Τελικά κατετάγη 2ος μέ (2.21 ) 
μ. ένώ ό Στόουνς (2.21) μ. άπέσπασε τήν 
1η θέσι μέ διαφορά προσπάθειας.

Σέ γενικές γραμμές μπορούμε νά ποΰμε 
ότι τά «Τσικλητήρεια 75» ένθουσίασαν 
τούς πολυπληθείς φιλάθλους πού τά παρη
κολούθησαν καί δίνουν σέ όλους μας τήν 
ελπίδα ότι στούς έφετεινούς Βαλκανικούς 
άγώνες τοϋ Βουκουρεστίου, οί Πρωταθλη
τές μας καί πάλι θά διακριθοϋν.

Στήν φωτογραφία ό φέρελπις άλτης μας 
Δ. Πατρώνης μέ τόν παγκόσμιο ρέκορν
τμαν τοϋ άγωνίσματος Στόουνς.
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ΣΤΗΝ ΧΟΡΕΙΑ των Κυκλα- 
δίτικων νησιών, πού ξεπροβάλλουν 
σαν κάτασπρες νυφοΰλες στα Αΐγιο- 
πελαγίτικα νερά, συμπεριλαμβάνε- 
ται καί ή Πάρος. Τετάρτη σέ μέ
γεθος άπο τά νησιά των Κυκλάδων, 
έ'χει έ'κτασιν 186,43 τετρ. χιλ., 
πληθυσμό πού δεν ύπερβαίνει τις
10.000 κατοίκους. ’Απέχει άπο τον 
Πειραιά 90 ναυτικά μίλια. Κατέχει 
το μέσον περίπου αυτών «Στην 
καρδιά τοϋ Αιγαίου», μ’ άνοιχτά 
λευκά φτερά, κύκνος πού λούζεται 
στή λουλακιά θάλασσα, ρουφώντας 
αυτάρεσκα το φώς τοΰ ξανθού 
ήλιου.

Ή  Πάρος, ή φωτεινότερη άπο 
τις Κυκλάδες, υπόσχεται στον τα
ξιδιώτη μιά άνετη ζωή, μιά ζωή 
γεμάτη γαλήνη, ήρεμία, χαρά. Ε 
λάτε μαζί νά ταξιδέψωμε στ’ όμορ
φο αύτο νησί, νά περπατήσωμε στή 
γή του, νά γνωρίσωμε τήν ιστορία 
του, τον πολιτισμό του, τούς αν

θρώπους του.
Τό πλοίο πλησιάζει. Μέ μιά 

εύχάριστη διάθεση, μέ μιά πρωτό
γνωρη δίψα γιά τη θέα τοϋ μαγευ
τικά ωραίου άντικρύζεις τήν Πάρο.

Η Η Π

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ κατά τήν 
μυθολογίαν, έλαβε άπο τον άρχηγο 
τών άποίκων ’Αρκάδων, τον Πάρον, 
υιόν τοϋ Παρρασίου καί έ'γγονον 
τοΰ βασιλέως της ’Αρκαδίας Λυκά- 
ονος. Πρότερον έ'φερε καί τά ονό
ματα: Παναιτία, Δημητριάς, Ζά
κυνθος, 'Τρία, Ύλήεσσα, Καβαρνίς

»/κ.α.
"Αν καί νησί ορεινό μέ ψηλότερο 

βουνό τον Προφήτη Ή λία (771 μ.) 
έχει δύο βαθειές πεδιάδες, 4 καλο- 
προφυλαγμένα λιμάνια, πολλούς Χα
ριτωμένους όρμους καί εξαίρετες 
άμμουδιές. "Εχει σχήμα ώοειδές, 
πού στο βόρειο μέρος του άνοίγεται 
ένας μεγάλος κόλπος μέ φυσικό

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑ
Φιλολόγου Καθηγητρίας

λιμάνι, όπου ή ιστορική Νάουσα. 
Σ γο βορειοδυτικό μέρος τοΰ νησιοΰ, 
σ’ ένα κόλπο βρίσκεται τό λιμάνι 
τής Παροικιάς, όπου ή πρωτεύ
ουσα τοΰ νησιοΰ, μεσαιωνική καί 
σύγχρονη. Τά πλακόστρωτα δρο
μάκια, μέ τά καμαροσκέπαστα δια
βατικά, τ’ άσβεστωμένα πεζούλια, 
τις αύλές, πού στολίζονται μέ τις 
περικοκλάδες, τ ’ αγιόκλημα, τό 
γιασεμί σέ φέρνουν σ’ ένα κόσμο 
άλλοιώτικο, μεθυστικό. Αύτή είναι 
ή μαγεία τών νησιών μας, καί τών 
κατοίκων των ! Μέ τήν άδολη ψυχή 
των σέ προσκαλοΰν νά ξεκουρασθής 
κοντά τους καί νά άναβαπτισθής 
μέσα στο πνεΰμα τοΰ γνήσιου Ε λ 
ληνικού πολιτισμοΰ.
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Τό άοπρο 
γάλανο 
Κυκλαδϊ- 
τικο νησί 
μιά άληδι- 
νή πρόκλη - 
οι ομορφιάς

Κάποτε σ’ αύτά τά νησιά έζησαν 
μορφές πού στάθηκαν τό Α καί το 
Ω τοϋ πολιτισμού, τού μοναδικού 
άρχαίου Κυκλαδικού Πολιτισμού. 
Ή  Πάρος κατέλαβε εξαιρετικήν 
θέσιν. 'Ο μεγάλος ποιητής ’Αρχί
λοχος, οί σπουδαίοι γλύπται Σκό- 
πας καί Άγοράκριτος, οΐ ζωγράφοι 
Νικάνωρ καί Άρκεσίλαος, δλοι αύ- 
τοί οΐ έπιφανεΐς έργάται τού άρχαίου 
Ελληνικού πολιτισμού ήσαν ΙΙάριοι.

’Αλλά καί άργότερον κατά τούς 
Ελληνιστικούς καί Ελληνορωμαϊ
κούς χρόνους ή πνευματική καί 
καλλιτεχνική κίνησις δεν έσταμά- 
τησεν εις τήν Πάρον. Τούτο μαρτυ
ρούν τά άρχαϊα μνημεία, τά σωζό- 
μενα έρείπια άρχαίων ναών, άγάλ- 
ματα, επιτύμβιοι στήλαι, σαρκο
φάγοι, έπιγραφαί, άγγεϊα, τά όποια 
υπάρχουν εις τήν νήσον.

Εις τήν ζωηράν καλλιτεχνικήν 
κίνησιν τής νήσου συνετέλεσε το 
γνωστότατου κατά τήν άρχαιότητα

ΙΙάριον μάρμαρον, ό περίφημος «λυ
χνίτης», διότι τό έβγαζαν άπό τά 
βάθη τής γής μέ τήν βοήθεια των 
λύχνων. Αύτό συνετέλεσε καί εις 
τήν δημιουργίαν άνθηράς οικονο
μικής κινήσεως εις αύτή. Λεπτό
κοκκο, χιονόλευκο, μέ μεγάλη δια
φάνεια, ήτο ιδεώδες εις τήν άγαλ- 
ματοποιΐα. 'Ο ’Οβίδιος ονομάζει 
τήν Πάρον «νήσον μαρμαροφόρον».

Τά Λατομεία μαρμάρου, παλαιά 
καί νέα, εις τήν τοποθεσίαν Μαράθι, 
εύρίσκονται στο 40 χιλιόμετρο άπό 
τήν πρωτεύουσα. Ά πό τό μάρμαρο 
αύτό κατασκευάσθησαν άριστουργή- 
ματα τής άρχαίας Ελληνικής γλυ
πτικής, ώς ό Ερμής τού Πραξιτέ- 
λους, ή Αφροδίτη τής Μήλου, ό 
όμορφος Κούρος τού Σουνίου ύψους 
3. μ., πού κοσμεί τήν πρώτη αί
θουσα τών γλυπτών τού ’Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, 
οί Κόρες τής Άκροπόλεοος Αθηνών 
κ. ά.

'Ο μεγάλος γλύπτης Σκόπας ήτο 
Πάριος. 'Η κεφαλή τού άγάλματος 
τού Μελεάγρου, τό σύμπλεγμα τών 
Νιοσίδων, ή γιγαντομαχία στο Μαυ
σωλείο τής Αλικαρνασσού, οί ανά
γλυφοι κίονες τού ναού τής Εφέσου 
είναι έργα του. Ζωντάνεψε τήν άψυχη 
ύλη, δίδοντάς της βάθος, μυστήριο, 
πάθος. Τό πάθος πού πρώτος αυτός 
εΐσήγαγε στήν γλυπτική.

Τά έργα του, γεμάτα αισθησιακή 
συγκίνησι, είναι ή έκφρασις τού 
κάλλους, τής άνεξιχνίαστης άνθροό- 
πινης ψυχής.

'Η  σπηλιά τού Αρχιλόχου, πού 
εύρίσκεται βορεινά τού άκρωτη- 
ρίου τού Αγίου Φωκά, στήν είσοδο 
τού λιμανιού, ήτο τό καταφύγιο 
τού σατυρικού ποιητοΰ Αρχιλόχου 
τού Παρίου. 'Η άφρισμένη άπό τήν 
λύσσα τών άνέμων θάλασσα μά καί 
τ’ όμορφο δειλινό τής Πάρου, πού 
γλυκαίνει τόσο τήν κάθε πονεμένη 
ψυχή σκορπίζοντας παντού γαλήνη,
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ήσαν τό μοτίβο τής ποιήσεως του 
’Αρχιλόχου. 'Υπήρξε ό εισηγητής 
τής ιαμβικής ποιήσεως. ’Έγραψε 
έλεγείας, ύμνους, έπιγράμματα. Θε
ωρείται ό δεύτερος μετά τον "Ομη
ρον.

Ό  Ευηνος ό Πάριος (470—399 
π .Χ .) ελεγειακός ποιητής καί σο
φιστής.

Ό  ’Αθανάσιος ό Πάριος, διδά
σκαλος τοΰ Γένους εκκλησιαστικός 
ρήτορας καί συγγραφεύς.

'Ο Θυμαρίδας, μαθηματικός καί 
φιλόσοφος.

'Η  Μαντώ Μαυρογένους, ήρωΐδα 
του 21, τής όποιας σώζεται ή οικία, 
ώς καί κρήνες μαρμαρογλύπτες μέ 
ώραϊα κοσμήματα του θείου της 
Νικολάου Μαυρογένους, ήγεμόνος 
τής Μολδοβλαχίας, ό όποιος ένί- 
σχυσε τήν Πάρο παρέχοντας πολ
λές δωρεές στήν νήσον.

Η ΠΑΡΟΣ άναπνέει μέσα στο 
άρωμα τής παλιάς άρχοντιάς. Τά 
σπίτια τοΰ Κάστρου είναι χαρα
κτηριστικά μέ τά βόλτα καί τά 
στενά δρομάκια. ’Αξίζει ν’ άνα- 
φερθοϋμε στο Κάστρο τής Παροι
κίας, στήν ιστορία του. Έκτίσθη 
στά 1260, στήν έποχή τής 'Ενετο
κρατίας, άπό υλικά άρχαίων ναών, 
μέ τήν εκκλησία τοΰ 'Αγίου Κων
σταντίνου στήν κορυφή του, πού τό

εσωτερικό της κοσμείται μέ πα
λαιό έπίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Οί εκκλησίες καί «τά ξωκκλήσια» 
σπαρμένα κατά έκατοντάδες επάνω 
στο νησί, δίνουν ένα δικό τους 
αρχιτεκτονικό τόνο, σοφά μαστο
ρεμένο πάλι άπό άνώνυμους αρχι
τέκτονας. Πολλές άπ’ αυτές είναι 
κλειστές, διότι υπάρχουν εικόνες 
καί άναθήματα μεγάλης αξίας.

’Αξιόλογη μονή, πόλος έλξεως 
γιά τον επισκέπτη, είναι ή μονή τής 
Λογγοβάρδας. Εύρίσκεται μεταξύ 
Παροικίας—Ναούσης. 'Ιδρύθη στά 
1638 εις γραφικήν τοποθεσίαν. Λει
τουργεί καί αξιόλογο εργαστήριο 
άγιογραφίας.

’Επίσης ή μονή τοΰ Χριστοΰ, στό 
Δάσος, στά Ψυχοπιανά. Γίνεται 
μεγάλο πανηγύρι στις 18 τοΰ Αύ- 
γούστου, εις τήν μνήμη τοΰ πολιού
χου τής Πάρου 'Αγίου ’Αρσενίου.

Τό μοναστήρι των 'Αγίων ’Αναρ
γύρων, πού τό βλέπει ό ταξιδιώτης 
έπάνω άπό τήν Καταπολιανή, στήν 
πλαγιά τοΰ βουνοΰ, μιά άσπρη π ι
νελιά σέ πράσινο βελοΰδο, μαγεία 
κατά τις ώρες τής δύσεως, καθώς 
σκορπάει στους ουρανούς τριαντά
φυλλα καί στις κορυφές των λυρι
κών βουνών τοΰ ήρεμου νησιού 
σκορπάει ζεμπούλια.

Άποψις τής Πάρου άπό άέρος. "Ενας 
όμορφος συνδυασμός τοΰ γαλάζιου καί 
τοΰ λευκοΰ. Δεξιά μιά όμορφη κυκλαδι- 
τικη έκκλησία στόν ίδιο γαλανό καί 
λευκό φόντο.
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Η ΠΑΡΟΣ Δεν διακρίνεται 
γιά τά υψηλά βουνά της. Μικρές 
λοφοσειρές καταλήγουν άπαλά στην 
θάλασσα σχηματίζοντας γραφικούς 
δρμους μέ ωραίες άκρογυαλιές.

'Η  Νάουσα ξεπροβάλλει δροσερή 
καί ωραία στο μεγάλο ιστορικό της 
κόλπο. Μία πολιτεία πού διατηρεί 
άκόμα τό χρώμα καί την γραφικό
τητά της. Μέ τό Βενετσιάνικο 
Κάστρο, δυτικά τού λιμανιού, όπου 
είναι αραγμένα πολύχρωμα καΐκια 
καί βάρκες καί ή ολόλευκη εκκλη
σία τού 'Αγίου Νικολάου, τού προ
στάτου των θαλασσινών.

Ή  μυρωμένη αύρα τού πελάγους 
ζυμωμένη μέ τήν αρμύρα τών φυκιών 
έ'ρχεται σέ ώρα πού προσφερεται 
στον στοχασμό, στην άναπόλησι.

Τά σπίτια κάτασπρα, τά δρο
μάκια πεντακάθαρα, οί άτελειωτοι 
ογκοι τής βαθειά άσβεστωμένης 
πέτρας, ταιριασμένοι άπ’ τό χέρι 
τού άνώνυμου λαϊκού άρχιτέκτονός 
χορεύουν θαρρείς έναν μεθυστικό 
μπάλο άνάμεσα θάλασσας καί ουρα
νού, μέσα σέ μιας τέλειας διαφα- 
νειας ατμόσφαιρα.

Οί Λεύκες, χτισμένες άμφιθεα-

Ή  Νάουσα ένα άπό τά μεγαλύτερα 
χωριά τοϋ νησιού πού τό διακρίνει ή 
νοικοκυρωσύνη, ή ευγένεια καί ή ζων
τάνια των κατοίκων του.

τρικα, μέ τήν μεγαλόπρεπη έκκλη- 
σία τής 'Αγίας Τριάδος, τά 2 μαρ
μάρινα καμπαναριά της, τούς κή
πους καί τά μπαλκόνια μέ τούς 
φουντωτούς βασιλικούς.

'Η  Μάρπησσα,” μέ τούς ολόλευ
κους φτερωτούς της μύλους. Τό 
Πίσω Λειβάδι, ωραίος παραθαλάσ
σιος οικισμός, μέ τις φωτεινές 
άκρογυαλιές του, ομορφος τόπος 
παραθερισμοΰ.

Ό  Δρυός, μέ τά κρυστάλλινα 
νερά, τούς γέρικους πλατάνους, τό 
τιτίβισμα τών πουλιών, δημιουρ
γούν ενα ειδυλλιακό περιβάλλον, 
μία ατμόσφαιρα ξεγνοιασιάς καί 
άγαλλιάσεως.

'Η  'Αλυκή μέ τήν καταγάλανη 
θάλασσα καί τήν πεντακάθαρη άμ- 
μουδιά.

Δυτικά τής Πάρου εύρίσκεται 
ή ’Αντίπαρος, μέ τό γνωστοτάτης 
φήμης σπήλαιο. Στήν πρωτεύουσα 
τού νησιού τό μοναδικό χωριό τό 
Κάστρο, πού αρχίζει νά παίρνη 
κοσμοπολίτικην οψιν μέ τήν έπί- 
σκεψιν Ελλήνων καί ξένων του
ριστών πού έρχονται νά θαυμάσουν 
τις μαγευτικές τοποθεσίες καί νά 
χορτάσουν άπό τά καλωσυνάτα χα
μόγελα καί τήν άφείδωλη φιλοξε
νία τών απλοϊκών κατοίκων της. 
Παλαιά ώνομάζετο Ώλίαρος. Τήν 
άναφέρουν άρχαΐοι συγγραφείς καί 
γεώ/ράφοι (Βυζάντιος, Στράβων, 
Πλίνιος ό πρεσβύτερος).

Άνασκαφές πού έγιναν στήν ’Αν
τίπαρο (στο Δεσποτικό, στο νησάκι
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Πρωινό στήν πόλι τής Πάρου. 'Ησυχία καί γαλήνη παντού. Ό  ψαρας άπλωσε 
τά δύχτια του στήν παραλία καί άμέριμνος άσχολειται μέ τήν έπιδιόρθωσί τους.

Σάλιαγκος, πού εύρίσκεται 500 μέ
τρα άπό τήν ’Αντίπαρο) έφεραν εις 
φως έξαιρετικά ευρήματα μέ ιδιό
μορφα κυκλαδικά χαρακτηριστικά, 
πού έκίνησαν τό ένδιαφέρον τοϋ 
καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ 
Λονδίνου Τζών Έβανς, τοϋ Κόλιν 
Ρένφρον, αρχαιολόγων.

Ή  ’Αντίπαρος κρατα χέρι—χέρι 
μέ τήν Πάρο καί διαγράφει χαρα
κτηριστική ιστορία, πού άρχίζει 
άπό παλιά. Το Κάστρο της, κτΐσμα 
τοΰ 15ου αΐώνος, στούς χρόνους τής 
Ένετικής κυριαρχίας, διά ν’ απαλ

λαγούν άπο τούς πειρατάς καί τάς 
έπιδρομάς των Τούρκων, μέσα στο 
όποιον δημιουργούν τό χωριό.
Στήν ’Αντίπαρο ύπάοχει ώρσιότατον 
σπήλαιον μέ περίφημους σταλα- 
κτΐτας καί σταλαγμϊτας, τεχνά
σματα τής φύσεως.

£ Ζ Κ Ι3
ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ τής Πάρου 

είναι ή Παναγία ή Καταπολιανή ή

Έκατονταπυλιανή. Προς τό βορει
οανατολικόν μέρος τής κωμοπόλεως 
Παροικίας στέκεται μεγαλοπρεπής, 
έπιβλητική, άκατάβλητη άπό τήν 
φθορά τοΰ χρόνου υστέρα άπό μια 
ζωή 14 αιώνων περίπου. Ό  ναός 
κατέχει τήν δευτέραν μετά τήν 
'Αγίαν Σοφίαν Κωνσταντινουπόλεως 
θέσιν, ώς προς τό μέγεθος καί τήν 
αρχαιότητα. Οί Πάριοι περιβάλλουν 
μέ μεγάλην έκτίμησιν καί βαθύ- 
τατον σεβασμό τον ναόν τής Κατα- 
πολιανής, δέν παραλείπουν δέ νά τον 
παραβάλλουν μέ τήν 'Αγίαν Σοφίαν 
Κων]πόλεως. Λέγεται καί τό τρί- 
στιχον:

«Στήν πόλη ή 'Αγιά Σόφιά» 
στή Μύκονο ή Τουρλιανή 
στή Πάρο ή Καταπολιανή»

Είναι τό καύχημα τής ’Ορθοδο
ξίας. Τό προσκύνημα χιλιάδων χρι
στιανών πού συρρέουν κάθε χρόνον 
γιά νά προσκυνήσουν καί νά έκπλη- 
ρώσουν τό τάμα των στήν Παναγία.

Τό επίσημον όνομα τοΰ ναοΰ είναι 
Έκατονταπυλιανή, αλλά τό ορθό- 
τερον Καταπολιανή, ή ευρισκόμενη 
«κατά τήν πόλιν», κατά τό μέρος 
τής άρχαίας πόλεως. Τό όνομα 
Έκατονταπυλιανή έδόθη εις τον ναόν

Τρεις απόψεις της ιστορικής Μονής τής Παναγίας τής Έκατονταπυλιανής. 
’Αριστερά έξωτερική άποψις τοϋ Ναού, εις τό μέσον τό βαπτιστήριον των πρώτων 
Χριστιανών καί δεξιά τό εσωτερικόν τοϋ Ίεροϋ Ναοΰ.



Δέν είναι πάντα πλούσιοι οί καρποί τής θάλασσας. Αύτό όμως δέν κάνει τόν 
έργάτη της νά άπογοητευθή. Τήν άλλη φορά ίσως νά είναι πιό τυχερός.

άπό τούς λογίους, κατά τούς χρό
νους τής Τουρκοκρατίας, έπιθυ- 
μοΰντας νά παρουσιάσουν έπί το 
μεγαλοπρεπέστερον τον ναόν.

Ώ ς προς τήν χρονολόγησιν του 
ναού 2 παραδόσεις είναι οί πλέον 
ενδιαφέρουσες.

Κατά τήν πρώτην ό ναός έκτίσθη 
ύπό τής 'Αγίας Ελένης (326—28), 
ή όποια κατευθυνομένη εις τήν 
Παλαιστίνη γιά τήν άνεύρεσιν τοΰ 
Τίμιου Σταυρού, λόγω θαλασσο
ταραχής παρέμεινε εις τήν Πάρον. 
Σ ’ ένα μικρό εκκλησάκι τού λιμα
νιού προσευχήθηκε τήν νύχτα καί 
ώραματίσθηκε τήν Παναγία, πού 
τής ύπέδειξε τόν τόπον πού θ’ 
εΰρισκε τόν Τίμιον Σταυρόν. Τότε 
έταξε νά κτίση στο μέρος αύτό μία 
μεγάλη εκκλησία στ’ όνομα τής 
Παναγίας.

Κατά τήν δευτέραν παράδοσιν, ό 
ναός έκτίσθη, κατά τούς χρόνους 
τοΰ ’Ιουστινιανού, ύπό τοΰ ’Ιγνα
τίου, μαθητοΰ τού πρωτομάστορος 
τής 'Αγίας Σοφίας.

Αί έργασίαι τής άναπαλαιώσεως, 
ύπό τήν διεύθυνσιν τού καθηγητοΰ 
καί ’Ακαδημαϊκού κ. Όρλάνδου, 
τοποθετούν τήν τελικήν διαμόρφωσιν 
τοΰ ναού στά χρόνια τού μεγάλου 
όραματιστοΰ τοΰ Βυζαντινού Κρά
τους ’Ιουστινιανού (527—565 μ.Χ.) 
καί θεωρείται ’Ιουστινιάνειου κτΐ- 
σμα.

Πλήν τής Καταπολιανής υπάρ

χουν καί άλλα άξιόλογα μνημεία.
Εις άπόστασιν ολίγων μέτρων 

άπό τήν νοτίαν πλευράν τής Κατα- 
πολιανής εύρίσκετο τέμενος τοΰ Διός.

Εις τήν θέσιν «Αιβάδια» ύπήρχε 
σπουδαίου ιερόν, έστραμμένον προς 
τήν Δήλον καί εις τόν θεόν ’Απόλ
λωνα άφιερωμένον, τό Δήλιον.

’Επίσης ύπήρχον τά ιερά τής 
’Αφροδίτης καί τής Είλειθυΐας. Τοΰ 
Δηλίου καί των άλλων ιερών λεί
ψανα σώζονται άκόμη καί σήμερον.

Εις τά νότια τοΰ λόφου τοΰ Προ
φήτου 'Ηλιοΰ, εις τήν θέσιν « Έ -

λυτας», εύρίσκετο τό κτΐσμα τοΰ 
’Αρχιλόχου «τό Άρχιλόχειον», προς 
τιμήν τοΰ ήρωοποιηθέντος ποιητοΰ 
’Αρχιλόχου.

’Έξω άπό τήν Παροικιά, εις 
άπόκρημνον καί βραχώδην άκτήν 
τό ’Ά.ντρον των Νυμφών, όπου σή
μερον ό ναός τοΰ 'Αγίου Ίωάννου 
Καλυβίτου καί εις τήν ιδίαν κατεύ- 
θυνσιν, εις ένα λόφον τό ’Ασκλη
πιείου, ερείπια τοΰ οποίου σώζον
ται, καί άλλο άρχαΐον ιερόν, άφιε
ρωμένον εις τόν Πύθιου ’Απόλλωνα, 
τό Πύθιον.
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Τό κύμα βιαιότη- 
τος, πού έχει ξεσ
πάσει τελευταία σέ 
παγκόσμια κλίμακα, 
μέ έπιθέσεις κατά 

προσωπικοτήτων, 
αεροπειρατείες καί 
διάφορες άπαγωγές, 
ένέβαλε σέ τρόμο 
τούς γονείς μικρών 
καί μεγάλων «βίπς», 
μήπως τά παιδιά 
τους άπαχθοϋν καί 
έκτελεσθοΰν ύπό 
των άπαγωγέων, σέ 
περίπτωσι πού δέν 
καταβληθούν τά αί- 
τούμενα λύτρα. Ό  
λόγος ακριβώς αυ
τός τούς έξηνάγκα- 
σε σέ πολλές πε
ριπτώσεις νά τοπο
θετήσουν, σάν φύ
λακες, στά «διά- 
σημα»παιδιάτους, ει
δικά λυκόσκυλα άλ- 
σατικής ράτσας, πού 
έπιτηρούν καί έλέγ- 
χουν τήν κάθε κίνη- 
σι καί συνάμα είναι 
οί μόνιμοι συνοδοί 
καί ή πραγματική 
σκιά τών μικρών, 
τούς όποιους φρου
ρούν σάν σωστοί 
«γορίλλες!!».

Τά στιγμιότυπα 
τής φωτογραφίας 
μας έπιβεβαιοΰν τά 
γραφόμενά μας.

ΚΛ ΙΝ ΙΚΗ  Γ ΙΑ . . .  ΦΥΤΑ

Τά φυτά διαμερίσματος καταλαμβάνουν, σήμερα, 
μια σπουδαία θέση στους έσωτερικούς χώρους, 8—ως καί 
τά έπιπλα, τά μπιμπελό καί οί πίνακες. Θά μπορούσαμε 
νά ισχυριστούμε ότι χρειάζονται προσοχή καί ενδιαφέρον 
όπως καί τά οικιακά ζώα (σκύλοι, γάτες, πουλιά), 
γιατί έχουν έξ ίσου άνάγκη άπό περιποίηση, πού ό περισ
σότερος κόσμος δέν ξέρει νά τήν προσφέρη. Γι’ αύτό 
καί υπάρχει ένας μεγάλος άριθμός άπό κακομοιριασμένα 
φυτά, πού μένουν καχεκτικά ή μαραίνονται σιγά—σιγά, 
μολονότι ώρισμένα άπ’ αύτά στοιχίζουν πολύ ακριβά.

Ξεκινώντας άπό τή σκέψη αύτή, ένας έξυπνος κη
πουρός τού Χάρτφορντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ό 
Ε. Ρόμπινσον, άποφάσισε νά άνοιξη, έδώ καί λίγο καιρό, 
τήν πρώτη κλινική γιά φυτά της ’Αμερικής καί ολου 
τού κόσμου.

Ό  «γιατρός—κηπουρός», όπως καί ολοι οί γιατροί 
τού κόσμου, δέχεται τούς «άρρώστους» του στήν κλι
νική του ή πηγαίνει νά τούς έπισκεφθή στο σπίτι, πράγμα 
πού στοιχίζει, άσφαλώς, πολύ άκριβά. Είναι, όμως, 
προτιμότερο, γιατί έτσι θά μπορέση νά κρίνη έπί τόπου, 
τό περιβάλλον, πού, τις περισσότερες φορές, είναι ή 
αίτια της άσθενείας: άνεπάρκεια φωτισμού, θερμοκρα
σία καί ύγρασία πολύ ύψηλές ή πολύ χαμηλές, σκόνη 
κ.λ.π.

Σέ ώρισμένες περιπτώσεις, ό «θεραπευτής» Ε. 
Ρόμπινσον δίνει προφορικές ή γραπτές συμβουλές, άλλά 
αν ή κατάσταση τού «άσθενοΰς» είναι σοβαρή, τότε 
διατάζει τή μεταφορά του σέ «νοσοκομείο». Δηλαδή, τό 
έν λόγω φυτό πρέπει νά παραμείνη μερικές μέρες ή 
έβδομάδες στήν κλινική του, οπού θά μπορέση νά τό 
«γιατρέψη», καί νά τό «κάνη καλά».

ΚΑΛΛΙΟ . . . (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ)ΔΕΝΕ

Οί πρόγονοι τών συγχρόνων ’Αμερικανών «μπίζνε- 
σμεν» πού ζούσαν στό μακρυνό «Φάρ—Ούέστ», έδε
ναν τά άλογά τους σέ πασσάλους, πού είχαν έμπήξει 
στις άπέραντες «πάμπες» τής περιοχής. Άτταβιστικοί 
ίσως λόγοι έπηρεάζουν τούς σημερινούς άπογόνους, 
οί όποιοι γιά νά άποφύγουν τίν κλοπές τών αυτοκινή
των τους, πού έχουν προσλάβει τελευταία άνησυχητι- 
κές διαστάσεις στήν ’Αμερική, είχαν τήν . . . φαεινή 
ιδέα νά «πασαλώνουν» τά γιώτα—χι τους στά παρκό
μετρα, όπως άκριβώς οί πρόγονοί τους τά άλογα !!

Βίοι παράλληλοι, λοιπόν, σέ έναν τέλειο συγκερασμό, 
ίππων καί ίπποδυνάμεως.
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ . . . ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ:

Σύμφυτη Ιδιότητα τοΰ ανθρώπου είναι τά δακτυλικά 
αποτυπώματα,πού άναλλοίωτα, άφθορα καί άμετάβλητα 
υπάρχουν σέ κάθε άτομο καί τό συνοδεύουν από . . .λίκνου 
μέχρι τάφου. Ωστόσο άποτελεΐ έκπληξι στούς επιστημο
νικούς κύκλους τής Σουηδίας ή μοναδική— όπως πιστεύ
εται— στον κόσμο περίπτωσις τοΰ μηχανικού “Αντερς 
Ντάνιελσον, ήλικίας 51 χρόνων καί τής Ιδχρονης κόρης 
του Μαρίας, οί όποιοι στερούνται παντελώς των διακριτι
κών γραμμώσεων, πού σχηματίζουν τά δακτυλικά αποτυ
πώματα. Τό περίεργο τούτο «ελάττωμα» διεπιστώθη ύπό 
τής Σουηδικής Υπηρεσίας Σημάνσεως, ή όποια λαμβάνει 
καθημερινώς, γιά τό άρχεΐον της, τά δακτυλικά αποτυπώ
ματα πολλών χιλιάδων ατόμων, συμπεριλαμβανομέ
νων τών νεογεννήτων, καθώς καί τών «Λεχωΐδων» 
μητέρων. Στην φωτογραφία μας ό κύριος "Αντερς τοποθε
τεί τό πόδι του, επί μελανωμένης πλακάς, διά τήν λήψιν 
τοΰ άποτυπώματός του, τό όποιον άπεδείχθη στην συνέ
χεια έντελώς «λεΐον», ώς καί εκείνα τών χειρών του . . .

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

51* PRECINCT

Ό  έξοβελισμός τών προκαταλήψεων καί ή έξίσωσις 
τής σύγχρονης γυναίκας μέ τόν άνδρα, σέ δλους τούς 
τομείς τής κοινωνικής, οικονομικής καί έπαγγελματι- 
κής δραστηριότητος τήν άνεβίβασε σέ περίβλεπτα 
άξιώματα καί σέ θέσεις «κλειδιά», πού ούτε καν έφαν- 
τάζοντο οί όμόφυλές της μιας άλλης έποχής. ’Ιδιαιτέ
ρως μάλιστα τά ’Αστυνομικά Σώματα, όλοκλήρου 
τής ύφηλίου . . . διανθίζονται μέ τό εύγενές γυναικείο 
στοιχείο, τό όποιον συνεργάζεται ίσοτίμως, ίσοΰψώς 
καί «έν άγαστή σύμπνοια» μέ τό άνδρικό. Ή  . . . 
«Σάρτζεντ» (’Ενωμοτάρχης) τής φωτογραφίας μας είναι 
γλυκυτάτη καί κομψοτάτη στήν έμφάνισι, άλλά συγχρό
νως είναι καί άριστη σκοπεύτρια στό πιστόλι, πού τήν 
θαυμάζουν γιά τήν σκοπευτική της δεινότητα πολλοί 
συνάδελφοι ή προϊστάμενοι του λεγομένου ισχυρού 
φύλου.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΣΙΑΔΑΜΗ 
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Δ εν ξέρω αν είναι προσωπι
κός μου φόβος ή γνώρισμα 
των καιρών μας, να ξεχνιούν

ται ή νά έγκαταλ^είπωνται, έθιμα 
γραφικά, συμβολικά, γεμάτα μυ
σταγωγία. Εύχομαι νά συμβαίνη το 
πρώτο. ’Αλλά είναι αλήθεια, ότι 
πολλώ άπό τά όμορφα εκείνα έθιμα 
που λάμπρυναν την σημαντικωτέραν 
πράξιν τής ζωής τού ανθρώπου 
και τά τραγούδια τά όποια έλέγοντο 
ατά διάφορα στάδια τιυν εθιμοτυ
πικών αυτών εκδηλώσεων τού γά
μου, χάθηκαν ακόμη και στους τό
πους πού γεννήθηκαν, τά χωριά 
μας. Μέρος άπό αυτά τά έθιμα και 
τά τραγούδια, πού έκτος τών άλλων, 
διάνθιζαν την μονοτονίαν τής αγρο
τικής ζωής και σφυρηλατούσαν τούς 
συγγενειακούς και φιλικούς θεσμούς, 
θά προσπαθήσω εδώ νά περιγράφω, 
μέ την ελπίδα ότι, θά γίνω αφορμή 
στους κάπως ηλικιωμένους αναγνώ
στες γιά νοσταλγική άναθύμισι καί 
συμπλήρωσι καί στούς νεώτέρους 
γιά μελέτη καί έμβρίθεια.

Λυπούμαι μάλιστα, διότι σεβό
μενος τον χώρο τής πάντα φιλόξενης 
«’ Επιθεωρήσεως Χοοροφυλακής» 
δεν θά αναφερθώ) σε όλες τις συνή
θειες, πού διαρκοϋσαν τρεις περίπου 
εβδομάδες ( δύο προ καί μιά μετά 
τό γάμο), αλλά θά περιορισθώ στις 
κυριώτερες εκδηλώσεις πού έγένον- 
το στο «σπίτι τού γαμπρού», τό

X
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Σάββατο, την Κυριακή τυϋ γάμου 
καί την Λεύτερα.

’Έτσι θά παραλείψω, «τά καλέ
σματα» των συγγενών. «Τό χάλ
κωμα των καζανιών και των άνα- 
χρικών» τής νύφης. Την «ξέλαση» 
για τό κόψιμο και τη μεταφορά καυ
σοξύλων. «Τό σήκωμα τής παντιέ
ρας» από τον αρχηγό τής «ξέλασης». 
«Τό κέντημα τής κουλούρας» γιά τό 
κάλεσμα τής νύφης. Τό «έτοίμασμα 
των προικιών» άπό την νύφη και 
τις φίλες της. «Τό πάρσιμο τών 
προικιών» άπό τούς συγγενείς τοϋ 
γαμπρού. «Τις μεσήνες τών αλό
γων» πού μετέφεραν τά προικιά. 
«Τά δώρα, τά σφαχτά τά καλοζυ- 
μωμένα ψωμιά κ.λ.π.» πού έφεραν 
οι καλεσμένοι συγγενείς στα σπίτια 
τών μελονύμφων τό Σάββατο. «Τά 
πιστρόφια» καί την άνταπόδοσί τους 
άπό τούς συγγενείς τοϋ γαμπρού 
καί τής νύφης καί άλλες μικρολε- 
πτομέρειες.

Σέ τέτοιους γόμους, ή άρχή γιά 
την τριήμερη διασκέδασι έγένετο 
τό Σάββατο τό βράδυ, διότι τότε, 
στο σπίτι τοϋ γαμπρού, συγκεντριο- 
νόνταν γιά πρώτη φορά δλοι οι 
προσκεκλημένοι συγγενείς καί φίλοι 
καί παρακάθοντο στο αυτό τραπέζι 
γιά «νά φάνε, νά πιούνε καί νά 
γλεντήσουνε» γιά τό επικείμενο 
ευχάριστο γεγονός. 'Εκεί δέ περί 
τό τέλος τοϋ φαγητού, έδίδετο ή 
άρχή καί τό σύνθημα γιά τό γλέντι, 
μέ τό άκόλουθο τραγούδι πού άρχι
ζαν οί οικείοι τού γαμπρού προς 
τιμήν τών καλεσμένων τους:
Φίλοι καλόός ώρίσατε, φίλοι καί 

άγαπημένοι
σνχάσετε, καθήσατε νά σάς ομο

λογήσω
τής θάλασσας τον ■ ταραγμό, τής 

ξενητειάς τά πάθη 
τής 'Αλεξάνδρειάς τον καημό, τών 

φίλων τήν αγάπη 
πού εκεί σύν δυο δεν περπατούν, 

σύν τρεις δεν κουβεντιάζουν 
παρά 50 καί W0 καί πάλιν φόβο

έχουν
μά δουι έχουν τέτοιους συγγενείς, 

κανένα δεν φοβούνται»
Στά λόγια αύτόι τοϋ παραπάνω 

τραγουδιού, άπαντοϋν αμέσως μέ

τον ’ίδιο τρόπο, οι συγγενείς καί 
φίλοι λέγοντας τό τραγούδι:
«'Εμείς καλώς τον ηνραμε τον 

σπιτονοικοκύρη 
μέ τό καλό του τό κρασί τήν άμορφη

γυναίκα
μέ τήν καλή του φαμελιά καί τον 

γαμπρό τό νέο. 
Νά ζήση χρόνια εκατό, νά ζήση νά

γεράση
νά ίδή 'γγόνια, δισέγγονα απ' τά 

καλά παιδιά του».
"Υστερα, τά τραγούδια αυτά τά 

διαδέχονται άλλα, ώς επίσης καί 
χορός, διατηρούσαν τό κέφι άδιά- 
κοπτο. Προς τό τέλος τοϋ φαγητού 
καί ένα) τό γλέντι συνεχίζεται ό 
πατέρας τοϋ γαμπρού βρίσκει τήν 
ευκαιρία νά προστάξη κουπάρι εις 
υγείαν, κατά προτίμησιν, τοϋ πλέον 
σεβαστού λόγω «θέσεως καί ηλικίας» 
τών παρευρισκομένων προσκεκλη
μένων του.

Προς τούτο, σηκώνεται όρθιος 
εις τήν θέσιν του, παρακαλεϊ γιά 
λίγη ησυχία. Παίρνει ένα δίσκο 
μέ δύο ή περισσότερα ποτήρια καί 
άφοϋ υψώνει τό ένα ποτήρι άναφω- 
νεί: «'Ορισμός!». «Τοϋ Θεού»,
άπαντοϋν οι άλλοι. Στή συνέχεια 
λέγει περίπου τά εξής: «Τό παρόν 
κουπάρι, πού έχει λίγο κρασί καί 
πολλή άγάπη, θά σάς παρακαλέοω 
νά τό πιούμε στήν υγεία τοϋ σεβα
στού μου (π.χ.) θείου—Πάνου ό 
οποίος τιμά μέ τήν παρουσία του 
τό άποψινό μας τραπέζι». Ακολού
θως προσθέτει ευχές, άνάλογες μέ 
τήν οικογενειακή κατάστασι τοϋ 
τιμωμένου. Τό έθιμο αυτό άποτελεί 
μιά πρόποσι, μέ τήν διαφορά οτι, 
μετά τό πέρας της, δεν σηκώνουν 
όλοι οί συνδαιτυμόνες τά ποτήρια 
τους νά ευχηθούν, άλλιά περιμένουν 
ό κάθε ένας τήν σειρά του, ή οποία 
καθορίζεται μέ τό δεύτερο ποτήρι. 
Άφοϋ μέ τό τελευταίο ποτήρι, ό 
έχων τον λόγο, θά υπόδειξη διέι τής 
φράσεως «Γειάσου Γιάννη» τύν 
διάδοχο, ό οποίος θά συνέχιση τις 
ευχές υπέρ τοϋ τιμωμένου μέ τον 
εξής περίπου τρόπο: «Ό  αγαπητός
μου έξάδελφος.........τάδε παρεκά-
λεσε νά πιούμε τό παρόν ποτήρι 
στήν ύγειά τοϋ Πάνου.........  τό

πίνω στήν ύγειά του καί τοϋ εύχο
μαι................ »■

Κατ' αυτό τύν τρόπο τά κουπά- 
ρια περιέρχονται πρώτα σέ δλονς 
τούς άνδρες πού είναι στο τραπέζι 
καί οί όποιοι κατά τό έθιμο πρέπει 
νά πίνουν δλο τό περιεχόμενό τους 
καί σέ δλες τις γυναίκες, στις 
όποιες δέν επιβάλλεται ό δρος τής 
κενώσεως τών «κονπαριών», γιά 
νά καταλήξουν στο τιμώμενο πρό
σωπο, τό όποιον έχει τήν ύποχρέω- 
σι, νά εύχαριστήση τον πατέρα τον 
γαμπρού καί δλονς τούς παριστα- 
μένονς γιά τήν τιμή πού τοϋ έκαναν 
καί άκολούθως νά προστάξη καί 
αυτός κουπάρια, κατά τον προα- 
ναφιερθέντα τρόπον στήν ύγειά τοϋ 
πατέρα τοϋ γαμπρού.

Τό έθιμο αυτό τών προπόσεων, 
συνεχίζεται σέ δλες τις κοινές συνε
στιάσεις τού τριημέρου και έτσι 
σχεδόν τιμοϋνται δλοι οί παριστά- 
μενοι.

ΜΕ ΑΥΤΕΣ τις εκδηλώσεις πού 
διαρκούν συνήθως έως τήν Κυριακή 
τό πρωί αφήνουμε τό Σάββατο για 
νά έλθουμε σέ εκείνες τής Κυριακής.

' Η  προετοιμασία, όλων εκείνων 
πού θά. λάβουν μέρος στο συμπεθε
ριό, μετά άπό ένα πρόχειρο κολα
τσιό, άποτελεί τήν πρώτη φροντίδα 
τής Κυριακής. Καί είναι αυτή ή 
φροντίδα μιά μεγάλη σκοτούρα γιά 
τούς νέους καί τις νέες οι όποιοι 
θά συνοδεύσουν τον γαμπρό στο 
πάρσιμο τής νύφης, στήν στ έψι 
καί στήν επάνοδόν των στο χωριό 
τους. Διότι, θά πρέπει νά έπιμελη- 
θοϋν ιδιαιτέρως μέ τό τί θά φορέσουν 
καί τό τί στροοσίδια θά απλώσουν 
στο σαμάρι τοϋ αλόγου τθ)ν για 
νά εντυπωσιάσουν, διότι δλοι πη
γαίνουν έφιπποι.

’Οφείλω μάλιστα νά σημειώσω 
δτι, ή σκοτούρα αυτή γίνεται πιο 
βασανιστική, στις κοπέλλες οί οποί
ες είναι ύποψήφιες γιά παρόμοια. . .. 
επεισόδια, άφοϋ τό συμπεθεριό, άπο- 
τελεί γιά αυτές, μιας πρώτης τάξεως 
ευκαιρία γιά δημόσια έμφό.νισι και 
έπίδειξι τοϋ καλού τους γούστου 
καί τής γλνκειάς φοη’ής τυ^ν στο 
τραγούδι.
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"Ετσι τό συμπεθεριό που ένισχύε- 
ται σχεδόν και από δλονς τούς νέους 
και τις νέες τον χωρίου τον γαμπρόν, 
ανεξαρτήτους συγγένειας, παίρνει την 
δψι χαρούμενου καραβανιού και ο
μοιάζει πραγματικά με πολύχρωμο 
φείδι που σέρνεται σέ καταπράσινο 
λειβάδι, καθώς παίρνει τό δρόμο 
για τό χωριό τής νύφης.

Στη χαρούμενη αυτή εκστρατεία, 
προηγείται ό «μπραζέρης» ένα νέο 
παλληκάρι συγγενής ή φίλ.ος τού 
γαμπρού, ό όποιος κρατά και ένα 
κάνιστρο μέσα στο όποιο φέρει μία 
όμορφυκεντημένη κουλούρα για τή 
νύφη, τά νυφικά της ρούχα και τα 
παπούτσια, πού έχουν γίνει με έξοδα 
τού γαμπρού.

Τό συμπεθεριό ξεκινάει με τό 
τραγούδι:

«"Ας παν νά δοϋν τά μάτια μου, 
πώς τά περνά ή αγάπη μου.

Μήν ηνρε άλλοϋ κι αγάπησε και 
μένα με άπαράτησε;

ποιος τώπε ρέ μελαχροινό.........
κ.λ.π.».

’Ακολουθούν πολλά άλ.λα καί δταν 
πλησιάζουν στο χωριό τής νύφης 
καταλήγουν με τό εξής:
«Είμαστε ορκισμένα τά καημένα, 
καμμιά δεκαριά παιδιά.
Νά πάρουμε τή ......... (βάζουν τό
δνομα τής νύφης) νά τήν πάμε μα- 
κρυά.............».

ΟΤΑΝ ΦΘΑΝΕΙ τό συμπεθεριό στο 
σπίτι τής νύφης, ξεπεζεύει από τά 
αλόγα, μαζεύεται στήν αυλόπορτα 
καί προχωρεί προς τήν είσοδο τού 
σπιτιού.

’Εκεί τούς υποδέχονται ο! συγ
γενείς τής νύφης μέ τραγούδια, 
εκλεκτούς μεζέδες καί πολ.υ κρασί.

’Ενώ δλοι επιδίδονται στο φαγη
τό, στο πιοτό καί στο γλ.έντι. Ό  
γαμπρός καί ό μπραζέρης, οδηγούν
ται στο δωμάτιο τής νύφης για νά 
τής προσφέρουν ό πρώτος τήν ανθο
δέσμη καί ό δεύτερος τό κάνιστρο 
μέ τά νυφικά καί τήν κουλ.ούρα.

'Η  νύφη τά δέχεται μέ εύχαρί- 
στησι καί δέχεται νά φιλήση καί νά 
φιλ.ηθή από τον μπραζέρη. Μετά 
βγάζει τήν κουλ.ούρα άπό τό κάνι
στρο, τήν θαυμάζει καί παρακσλεί 
τον μπραζέρη νά τραβήξη άπό μιά 
άκρη νά τήν κόψουνε ( χωρίς μαχαί
ρι). ’Εδώ αρχίζει έντεχνα μιά προσ
πάθεια έκ μέρους τής νύφης καί τού 
μπραζέρη νά κόψουν τήν κουλ.ούρα 
έτσι πού στά χέρια τού άλ.λου νά 
εύρεθή τό μεγαλύτερο κομμάτι. Καί 
τούτο, διότι μετέι. τήν υποχρεωτική 
άνταλλαγή πού γίνεται τρεις φορές

μετά τήν κοπή, θά περιέλθη στά 
χέρια τους τό μεγαλύτερο κομμάτι. 
Αυτό δέ, θά είναι μιά ένδειξι δτι 
τό σόι τό οποίο εκπροσωπεί εκείνος 
εις τά χέρια τού όποιου κατέληξε 
τό μεγαλύτερο κομμάτι είναι τυχε- 
ροότερο καί ισχυρότερο.

Μετά τό κόψιμο τής πίττας καί 
τήν εν συνεχείιι διανομήν της στις 
κοπέλλ.ες ή νύφη μέ τις φίλες της 
άποσύρονται εις άλλ.ο δωμάτιο ή 
διώχνουν άπό αυτό πού είναι, δλονς 
δσους δέν παίρνουν μέρος στο ντύ
σιμο τής νύφης. Μόλις δέ στολάσουν 
καί χτενίσουν τήν νύφη, φιονάζονν 
και πάλα τον μπραζέρη νά φορέση 
τις κάλτσες καί τά παπούτσια τής 
νύφης. Έδώ ό μπραζέρης θά ευρεθή 
αντιμέτωπος μέ τήν νύφη καί τήν 
παρέα της, καθώς αυτός στήν προσ- 
πάθειά του νά φορέση τις κάλτσες 
τής νύφης απειλεί δτι θά άποκαλνψη 
δλο τό πόδι τής νύφης, ενώ ή ιδία 
καί οί φιλενάδες της, προσπαθούν 
νά περιορίσουν τις προσπάθειες τον 
ώς τό γόνατο.

Ύστερα άπό τήν περίεργη για 
εκείνη τήν εποχή καί διασκεδαστική 
αυτή συνήθεια, ό μπραζέρης άστ]- 
μώνει τά παπούτσια τής νύφης καί 
τής τά φορά. ’Ακολούθως δέ προσ
καλείται ό γαμπρός, τήν παραλ.αμ- 
βάνει καί δλ.οι μαζί, ξεκινούν γιά 
τήν εκκλησία.

Μέ τήν έξοδο τής νύφης άπό τό 
σπίτι δλ.οι οι παριστάμενοι λένε 
τό τραγούδι:
«Μιά Παρασκευή, μιά Κυριακή τό 
γιώμα, μάννα μέ έδιωχνε.
Μάννα μέ έδιωχνε άπό τό πατρικό 
μου φεύγιο κλαίγοντας, φεύγω πα- 
ραπονιίϋντας.
Κι’ ό πατέρας μου κι αυτός μού 
λ.έγει φεύγα.
Καί οί συγγενείς κι’ αυτοί πάλι μέ 
διώχνουν απ’ τό σπίτι μ ο υ .......... ».

ΜΕΤΑ ΠΑΛΙ άπό τήν τέλεσι τού γά
μον στήν εκκλησία, δπον πραγμα
τικά υποφέρουν άπό τό .........ράντί
αμα μέ καρύδια καί χονδρά κουφέτα 
δχι μόνον οί νεόνυμφοι άλλά καί ό 
παπάς μέ τον κουμπάρο, δταν εξέρ
χονται τού Ιερού Ναού λέγεται τό 
επόμενο τραγούδι:
«Δύο ήλιοι, δύο φεγγάρια βγήκανε 
σήμερα.
Τό ένα ατό πρόσωπό σου τό άλλο 
στά σύννεφα.
διαμάντι δακτυλίδι περνώ στο χέρι 
σου
καί ήλθε γλ.υκιά μου ή ώρα κι έγινα 
ταίρι σου».

Έ φ ’ δσον ό καιρός τό επιτρέπει, 
συνήθοος στο προαύλιο τής εκκλη
σίας, ή νύφη κάνει τον άποχαιρε- 
τιστήριο χορό της καί τήν άκολ,ον- 
θοϋν ό γαμπρός, ό κουμπάρος καί 
οί γονείς της οί όποιοι τήν συνώ- 
δευαν στο χορό.

Μετά ταϋτα, επιστρέφουν πάλι 
δλοι μαζί στο σπίτι της, τά μέλη 
τού συμπεθεριού Ανεβάζουν τήν νύφη 
στο καλλίτερο αλογο καί άφοϋ άνε- 
βαίνουν καί αυτοί στά ίδικά τους 
πέρνουν τον δρόμο τής επιστροφής 
τραγουδώντας τό τραγούδι:
’Αφήνω γειά στις όμορφες καί γειά 
στις μαυρομμάτες.
’Εγώ θά πά στά Γιάννενα στοϋ 
μπέη τά σαράγια.
θά πά νά γίνω ....................».

Ά πό  τήν άλλη μεριά, οί συγγε
νείς πού άποχαιρετούν τήν νύφη 
λένε τό τραγούδι:
«"Ασπρη μπαμπακιά μώρ—Πανα
γιώτα μου, άσπρη μπαμπακιά είχα 
στήν πόρτα μου.
Μά ήρθανε καί μού τήν κλέψανε 
σέ άλλη γειτονειά τήν έφυτέψανε 
κι’ έκανε κλωονους καί κλωνιά καί 
σκέπασε μιά γειτονειά 
καί σκέπασε καί μένανε πού μέ έχει 
ή μάννα μου ένανε».

Η  επιστροφή τού συμπεθεριού 
μέ τήν νύφη, δίνει αφορμή γιά νέα 
ωραία τραγούδια τά όποια μικραί
νουν τήν διαδρομή, τήν οποίαν 
ώρισμένοι νέοι διατρέχουν μέ ταχύ
τητα γιά νά πάρουν τά «συχαρίκια» 
τής έπικειμένης άφίξεως τών νεο- 
νύμφων έκ μέρους τών οικείων τού 
γαμβρού.

Τέλος δλο τό συμπεθεριό οδηγεί 
τραγουδώντας τούς νεόνυμφους έως 
τήν είσοδο τού σπιτιού τού γαμπρού. 
’Εκεί ή νύφη σταματά, βγάζει άπό 
ένα μανδήλι πού είχε πάρει άπό τό 
σπίτι της ένα ρόδι καί τό πετά στά 
κεραμύδια τού νέου της σπιτιού 
καί ραίνει μέ λουλ.ούδια, ρύζι καί 
κουφέτα δλ.ους τούς παρισταμένους. 
Έ ν συνεχεία προχιυρεί στήν είσοδο 
δπον τήν άναμένει ή πεθερά της, 
τής φιλ.ά τό χέρι καί εκείνη τήν 
υποδέχεται μαζί μέ τον άνδρα της 
μέ τό τραγούδι:

«Καλώς τα τά πουλάκια μου 
πού ήρθανε στήν αυλή μου 
πού λ.άλησαν καί μουβγαλ.αν τό 
ντέρτι τής ψυχής μου 
Φέρτε μέλι, φέρτε γάλα, φέρτε 
τά γλυκά τής νύφης».
Καί πράγματι μιά κοπέλλ.α πλη

σιάζει μέ γλυκά καί τρατάρει ( κερ
νά) τήν νύφη καί τούς παρισταμένους 
μέ γλυκά. ’ Ακολ.ούθως τής δίνουν
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μιά κανάτα γεμάτη νερό άπό την 
όποια άφοϋ πίνουν αυτή και ό γαμ
πρός, τή φέρνει επάνω ατό κεφάλι 
της και χύνει τό νερό προς τά τέσ- 
σαρα σημεία τον ορίζοντα. Μετά 
ταϋτα άφοΰ και ή μάννα τον γαμ
πρόν άσπαστεϊ τούς νεόνυμφους, 
τούς περιβάλλει με μία πετσέτα 
τού προσώπου και τούς τραβά προς 
τό εσωτερικό τον σπιτιού της. 
’Ενώ εκείνη άκριβώς την ώρα ε’ις 
τούς ώμους τής νύφης έχουν έναπο- 
θέσει ιππαστί, ένα μικρό άγοράκι 
πού ζοϋν οι γονείς του, για να φέρη 
όπως λένε γούρι και αρσενικό παι
διά στούς ό.νθρώπους πού Οά δη
μιουργήσουν μια νέα οικογένεια. 
’Ακόμη εκείνη τή στιγμή δλοι τρα
γουδούν τό τραγούδι:
«Νύφη μου καλώς ώρισες εις τό 
νοικοκυριό συν
νά ζήσης χρόνια εκατό και σύ και 
ο γαμπρός μας
νά ρίξετε ρίζες και κλωνιά γιά νά 
γέμιση ή γειτονειά.........».

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ακολουθούν χο
ροί και τραγούδια μέχρι νά έτοιμα- 
σθή τό τραπέζι γιά τό βραδυνό φα
γητό τής Κυριακής. Σε αυτό τό 
τραπέζι και σέ αυτά πού θά επακο
λουθήσουν την Δευτέρα. Την τιμη

τική θέσι τήν κατέχουν οι νεόνυμφοι 
και δ κουμπάρος των. Ό  τελ.ευταίος 
μάλιστα έχει τό γενικό πρόσταγμα 
θά έλεγε κανείς, διότι διά παν δ,τι 
γίνεται δίδεται πρώτα ή συγκατά- 
θεσίς του. Δι αυτό έξ άλλου και 
τά πρώτα κουπάρια τά όποια θά 
προστάζει ο πατέρας τού γαμπρού 
θά είναι εις υγείαν τού κουμπάρου 
και ακολούθως αυτός, ό κουμπάρος, 
θά έγείρη κουπάρια εις υγείαν τών 
μελλονύμφων. Μετά άπό τον τερμα
τισμό τοϋ δεύτερου γύρου τών κου- 
παριών καί άφοΰ οί νεόνυμφοι ευ
χαριστήσουν τον κουμπάρο τους 
καί τούς συγγενείς του διά τήν τιμήν 
πού τούς έκαναν, φεύγουν γιά τό 
υπνοδωμάτιό τους, αφήνοντας τούς 
συγγενείς καί τούς οικείους των νά 
συνεχίσονν τό φαγοπότι καί τό 
γλέντι. Συνήθως τήν πρώτη νύκτα 
τοϋ γάμου τήν περνούν οί νεόνυμφοι 
σέ δωμάτιο προς τούτο ετοιμασμένο 
σε άλλο σπίτι.

Μια νύκτα στήν διάρκεια τής 
όποιας θά άκουσθή ντουφεκιά γιά
τήν πτώσι.............τοϋ κάστρου καί
θά έπακολουθήση ή προσαγοογή τών 
πειστηρίων εις τούς γονείς τοϋ
γαμπρού............ διά τοϋ κρότου τό
αληθές.

Αυτό τό γεγονός χαιρετίζεται 
μέ ξεχωριστή χαρά καί γλέντι πού 
συνεχίζεται μέχρι πρωίας διότι τό 
βράδυ αυτό δοκιμάζονται συστημα
τικά τά γερά ποτήρια γιά νά άπο- 
δειχθή τελικώς ποιοι Οά άντέξουν 
εις τήν κρασοννκτικήν μυσταγωγίαν.

Ξημερώνοντας τό πρωί τής Δευ
τέρας, δσοι δεν είναι εκτός μάχης 
λόγω τοϋ κρασοδιαγωνισμοϋ, συγ
κεντρώνονται στο σπίτι τοϋ γαμ
πρού καί πηγαίνουν τραγουδώντας 
νά παραλάβουν τό νέο ζεύγος άπό 
τό νυφικό του διαμέρισμα, προκα- 
λώντας το νά βγή έξω μέ τό άκόλουθο 
τραγούδι:
«Τώρα τά πουλιά, τώρα τά χελι
δόνια, τώρα οί πέρδικες 
Τώρα οί πέρδικες γλυκολαλοϋν καί 
λένε, ξύπνα άφέντη μου 
ξύπνα καλέ μου άφέντη............ ».

Στη συνέχεια βγαίνει τό νιόνυφο 
ζευγάρι καί δλοι μαζί γυρίζουν 
στο σπίτι τοϋ γαμπρού, δπου ή 
νύφη, μαζί μέ τις άλλες κοπέλλες 
ζυμώνει συμβολικά ψωμί καί ετοι
μάζει τά φαγητά γιά τό τραπέζι 
πού επακολουθεί τό μεσημέρι.

Έν τώ μεταξύ δλοι οί άλλοι 
τραγουδούν καί χορεύουν μέχρι πού 
νά έτοιμασθοϋν δλα στο τραπέζι 
και τό γλέντι συνεχίζεται καί μετά 
τό φαγητό, έως τις άπογευματινές

ώρες, όπότε ξεκινούν δλοι μαζί 
τραγουδώντας γιά τή βρύση τοϋ 
χωριού. ’Εκεί ή νύφη μέ μιά κανάτα 
προσφέρει νά πιοϋν νερό οί νέοι της 
συγγενείς, άλλά έν ταυτώ προσέχει 
νά μήν πλησιάση κανείς καί τή 
βρέξη. Σέ δσους άποτολμήσουν κάτι 
τέτοιο προσπαθεί νά τούς βρέξη 
μέ τήν κανάτα της.

Καί εδώ άκούγεται τό τραγούδι: 
«Σαν πάς Μαλάμω γιά νερό, κι 
εγώ στή βρύση καρτερώ 
Νά σοϋ τσακίσουν τό σταμνί, νά 
πάς στή μάννα σου άδειανή.
Κι αν σέ ρωτήση ή μάννα σου, Μα
λάμω πού είναι ή στάμνα σου;....»

Μετά τή βρύση, επανέρχονται 
δλοι στο σπίτι, δπου ή νύφη δροσίζει 
τήν πεθερά της μέ φρέσκο νερό καί 
πασχίζει άπό τά πρώτα βήματα τής 
κοινής συμβιώσεως νά τήν καλο- 
πιάση.

Καί ή τελευταία φάσι τών εκδη
λώσεων έρχεται τώρα μέ τήν δια
νομή τών δώρων εκ μέρους τής 
νύφης προς τούς συγγενείς τοϋ 
άνδρός της, άλλά καί τό «κέρασμα» 
άσήμωμα τών τελευταίων προς τήν 
νύφη.

’Εδώ ή νύφη άνοίγει τό μπαούλο 
της καί άρχίζει νά βγάζη καί νά 
προσφέρη τά δώρα της προς τήν 
πεθερά της, τά άδέλφια τού γαμ
βρού καί τούς άλλους συγγενείς του. 
Τά δώρα αυτά συνήθως είναι γιά 
τούς οικείους τοϋ γαμπρού, υποκά
μισα, φορέματα, παντούφλες καί 
άλλα, ενώ) εις τούς υπολοίπους 
προσφέρει μεσαήνες, τις οποίες μά
λιστα καρφώνει εις τό πέτο τοϋ 
σακκακιοϋ τους. Στον πεθερό της 
δμως επιφυλάσσει μιά ξεχωριστή 
έκπληξι, διότι βγάζει άπό τό γιοϋκο 
της καί τοϋ προσφέρει ένα όμορφο- 
κεντημένο στριομα. "Ενα στρώομα 
πού άναγκάζεται νά τό δυκιμάση 
άμέσως. Διότι οί παριστάμενοι πριν 
καν προλάβει νά τό παραλάβη καί 
τό έπεξεργασθή, τού τό άρπσ.ζουν 
άπό τά χέρια, τό ανοίγουν, τον 
ξαπλώνουν μέσα σέ αυτό καί άφοϋ 
τό πιάσουν άπό τά τέσσαρα άκρα 
άρχίζονν νά τό σηκώνουν καί νά 
χορεύουν.

"Υστερα άφοϋ τό σηκώσουν άκό- 
μη πιο ψηλά, τό άφήνονν κάπως 
άπότομα γιά νά αίσθανθή λίγο τήν 
άνώμαλη προσγείωσι του στο πά
τωμα, ό συμπαθής γεράκος.

’Αλλά καιρός είναι εδώ) νά στα
ματήσω, άφοϋ σέ αιπό τό σημείο 
τελειώνουν κατά κάποιον τρόπο οί 
ενδιαφέρουσες εθιμοτυπικές εκδη
λώσεις.
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ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ
'Υπομοιράρχου

Μονολεκτικός 6 τίτλος, λακωνικός ό υπότιτλος. Ό  
πρώτος απόλυτα κατατοπιστικός. Ό  δεύτερος ανίσχυ
ρος νά φανερώση όπως θά λέγαμε «έκ προοιμίου» τό 
ασύγκριτο μεγαλείο τής ’Αχαϊκής γ ή ς . Μιας περιοχής 
φορτωμένης από λαμπρή ιστορία, όμορφους θρύλους, 
καί παραδεισένιες ομορφιές . . .

’Εμείς πού τήν ζήσαμε γιά λίγες ώρες άπό κοντά, 
ζηλέψαμε στ’ άλήθεια όσους υπηρετούν τήν ήσυχία των 
κατοίκων της, φορώντας τήν τιμημένη στολή τού ’Αξι
ωματικού, ' Υπαξιωματικού ή Χωροφύλακος . Καί νοιώ
σαμε συγκίνησι καί υπερηφάνεια μαζί, όταν βρεθήκαμε 
ταπεινοί προσκυνηταί έκεΐ όπου έ'πεσαν μερικά άπό 
τά ήρωϊκά παιδιά τής πρώτης μετακατοχικής Χωροφυ
λακής. Στά ίδια τιμημένα χώματα όπου κατά καιρούς 
χύθηκαν ποτάμια άπό δάκρυ καί αίμα «γιά τού Χριστού 
τήν πίστη τήν Α γία  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 έμεΐς σήμερα μέ ιδιαί
τερη εύχαρίστησι, χωρίς προκαταλήψεις, καί άδελφω- 
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 ’ Αχαΐα γιά μιά συνηθισμένη δημοσιογραφική καμπά- 
νια . ’Απεναντίας. Βρεθήκαμε στήν ’Επαρχία υστέρα άπό 
έπιθυμία πολλών άναγνωστών μας μέ στολή καί χωρίς 
στολή , οϊ όποιοι μέ γράμματα ή τηλεφωνήματα , ζήτησαν 
νά έπισκεφθούμε τήν ιδιαίτερη περιοχή-όπως μάς έγραψε 
ένας ’Ενωμοτάρχης—τής δεύτερης πατρίδος τους . Αίτια : 
Τό πρόσφατο οδοιπορικό μας «Ή  Χωροφυλακή τής ’Ηπεί
ρου καί ή "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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Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ μας μΐ: την Χωρο
φυλακή τής Άχαίας συμπληρώνεται 
με επισκέψεις σέ δύο ακόμη Υ π η 
ρεσίες: Τα ’Αστυνομικά Τμήματα 
Χαλανδρίτσης και Κάτω ’Αχαίας. 
Προηγουμένως χρειάστηκε νά κατα- 
βάλωμε σχετική προσπάθεια προ- 
κειμένου νά «άπαγκιστρωθοϋμε» α
πό τήν συγκινητική επιμονή των 
συναδέλφων νά παρατείνωμε τήν 
παραμονή μας κοντά τους. Και τό 
σπουδαιότερο: Δώσαμε πολλές υπο
σχέσεις για μελλοντικές συναντή
σεις πού τελικά έμειναν άνεκ- 
πλήρωτες. Δέν ξέρομε αν «έπιασαν» 
όλες οι τηλεφωνικές εξηγήσεις μας 
πού δώσαμε αργότερα από τό Γρα
φείο τού κ. Αιοικητοϋ τής Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Άχαίας. Είμα
στε όμως βέβαιοι ότι ό Μοίραρχος 
κ. Γαλής ο όποιος ήταν μαζί μας 
τις περισσότερες ώρες τής παρα
μονής μας στήν Πάτρα, θά μάς 
έχει ήδη «άποκαταατήσει». Καιρός 
όμως νά έπανέλθωμε στήν περιγρα
φή τής τελευταίας φάσεως τοϋ 
οδοιπορικού μας.........

Περασμένες τρεις αφήνομε τήν 
Πάτρα. "Υστερα άπό μιά όμορφη 
διαδρομή άνάμεσα άπό πυκνούς άμ- 
πελώνες και ελαιώνες, άντικρύζομε 
τήν ιστορική Χαλανδρίτ σα ακου
μπισμένη σ’ ένα ρίζωμα νά άγναν- 
τεύη χαμηλά τον εύφορο κάμπο τής 
Τριταίας. Ή  παληά πρωτεύουσα 
τοϋ τέως Δήμου Φαρών, μάς υπο
δέχεται τυλιγμένη μέσα στήν σιωπή. 
Ο Διοικητής τοϋ Αστυνομικού 
Τμήματος Υπομοίραρχος κ. Κων
σταντίνος Θανόπουλος μάς εξηγεί 
ότι φτάσαμε σέ μιά στιγμή πού ή 
κωμόπολις ησυχάζει. Οι λιγοστοί 
ηλικιωμένοι καί ανήλικοι απόντες 
άπό τον τόπο τοϋ καθημερινού άγρο- 
τικοϋ μόχθου, άπολαμβάνουν τον
μεσημεριανό τους ύπνο.........  Τούτη
ή ησυχία κάνει περισσότερο υπο
βλητική τήν ατμόσφαιρα καθώς 
πραγματοποιούμε ένα ευλαβικό προ
σκύνημα στον τόπο τής ηρωικής 
θυσίας μερικών παιδιών τής πρώτης 
μετ ακατοχικής Χωροφυλακής. 'Ο 
πέτρινος σκελετός άπό ένα χωρίς 
σκεπή ερειπωμένο σπίτι, θυμίζει 
ότι εδώ στις 5 Ιουλίου 1948, λιγο
στοί Χωροφύλακες—οι περισσότεροι 
νέα παιδιά—άντιμετώπισαν μιά 
ύπουλη συμμοριακή έπίθεσι. Άφοϋ 
στο τέλος έμειναν χωρίς πυρομα- 
χικά, προτίμησαν τον ηρωικό θά
νατο τής εξόδου άπό τον μαρτυρικό 
τής αιχμαλωσίας. Καί έπεσαν σχε
δόν όλο ι—οί περισσότεροι μέ χαρι
στικές βολές—γιά νά σταθή ελεύθερη

Άποψις του Δημοτικού Θεάτρου τών Πατρών ένός πραγματικού Αρχιτεκτο
νικού αριστουργήματος, έργοντοϋ περιφήμου άρχιτέκτονος Τσίλλερ. Παραπλεύ- 
ρως.τοΰ Θεάτρου μόλις διακρίνεται τό σύγχρονον καύχημα τών Πατρών τό έξαώ- 
ροφο «Μέγαρο Λόγου καί Τέχνης».
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ΘΑ Η ΤΑ Ν  μεγάλη μας παρά- 
λειψι αν φεύγαμε από την Πάτρα 
χωρίς να πραγματοποιήσωμε και 
ένα οδοιπορικό «εντός πόλεως». 
Αυτό έγινε την τελευταία δπως θά 
λέγαμε στιγμή τής άναχωρήσεώς 
μας, ώρα πρωινή, δταν ή Πάτρα 
ζή μερικές από τις ώραιάτερες στι
γμές της. Μέχρι να πραγματοποιή
σουμε—ώρα οκτώ—ένα ραντεβού μας 
με τον έκλ.εκτό δημοσιογράφο και 
ανταποκριτή τον Ε ΙΡΤ στήν Πάτρα 
κ. Γιάννη Καραλή, περιδιαβαίνομε

ή Πατρίδα. « ......... Είμαστε δλοι
σάν μια οικογένεια καί τους κλάψα-
με σάν παιδιά μας......... » μάς είπε
μιά ήλικιοομένη γειτόνισσα με τό 
ερειπωμένο σπίτι τής θυσίας, ή
όποια ακόμη απορεί « ......... γιατί
χαθήκανε τόσα λεβεντόπαιδα που
δεν είχανε πειράξει κανένα......... λ>.
Λόγια άπλά, ειπωμένα χο^ρίς οργή 
και πάθος, πού άγγιξαν τήν ψυχή 
μας. «Γιατί;» άναρωτηθήκαμε καί 
εμείς καθώς αφήναμε σιωπηλοί τον 
τόπο δπου δολοφονήθηκε ό θεσμός 
τής τάξεως άπό τό τυφλό μίσος
τής αναρχίας.............

Στο ’Αστυνομικό Τμήμα, ό ' Υ
πομοίραρχος κ. Θανόπ ονλ.ος μάς

ενημερώνει γιά τήν εκτεταμένη πε
ριοχή του, πού αριθμεί 15.000 
περίπου φιλήσυχους καί νομοταγείς 
πολίτες. Τέσσερες Σταθμοί Χωρο- 
φνλ.ακής ( 'Ισώματος, ’Ερυμανθείας, 
Σταυροδρομιού, καί Λεοντίον) υπο
βοηθούν τήν δραστηριότητα τού 
Τμήματος, πού αποβλέπει στήν έξν- 
πηρέτησι τού πολίτη, είτε αυτός 
είναι μόνιμος κάτοικος, είτε περα
στικός επισκέπτης. ’Εδώ πρέπει 
νά σημειώσουμε δτι διάφορα χωριά, 
δπως ο Καταρράκτης, ο Κάλανος, 
ή Καλ.ανίστρα, ό ΠλΑτανος, τό 
Καλέντζι, κ.λ.π. πού φωλιάζουν 
στις έλατοσκέπαστες πλαγιές τού 
’Ερύμανθου, είναι τά προσφιλέστερα 
θέρετρα των Πατρινών. 'Η  Χωρο
φυλακή καί έδώ φροντίζει ώστε 
κάθε «κύμα» από επισκέπτες, νά 
έπιστρέφη πάντα στήν αφετηρία του 
χωρίς ατυχήματα καί πάντα με τήν 
άνάμνησι μιάς χαρούμενης διαμονής 
σέ καθαρό καί πολιτισμένο περιβάλI-

Έδώ πριν άπό 27 χρόνια ακριβώς λίγοι άλλα γενναίοι άνδρες τής Χωροφυλα
κής πρόταξαν τά στήθη τους καί έδωσαν τήν ζωή τους γιά νά ζήση ελεύθερη ή 
Ελλάδα. Αύτά θά έλεγε, αν μπορούσε νά μιλήση, τό κατεστραμμένο κτίριο τής φω
τογραφίας μας στήν Χαλανδρίτσα.

/αν. Τήν ίδια φροντίδα έχει άναλΑ- 
βει καί στήν περιοχή τής Κάτω 
Άχαίας πού συγκεντρώνει ό'Αες τις 
εποχές τού χρόνου τήν προτίμησι 
χιλιάδων Πατρινών. Αυτό θά μάς 
πή λίγο αργότερα ό Διοικητής τού 
’Αστυνομικού Τμήματος Κάτω Ά 
χαίας rΥπομοίραρχος κ. Νικόλαος 
Παππάς, καί θά έπιβεβαιώση ό 
Άνθυπασπιστής κ. ’Ιωάννης Γεωρ- 
γακίλας, πού είναι δπως θά λέγαμε 
ό «επί τού Τουρισμού» αρμόδιος 
στήν πολ.υάσχολη αυτή υπηρεσία. 
Καί έδα> δπως συμβαίνει καί σέ 
δλα τά κυρίως ΠατραΙκά Προάστια, 
δέν υπάρχει αστυνομικό θέμα «ήσ- 
σονος» σημασίας. Μάς τό είπε ο 
κ. Παππάς λίγο πριν τον άποχαιρε- 
τήσωμε: 'Η  ΓΥπηρεσία του, σέ
καμμιά περίπτωσι—ακόμη καί αν 
διέθετε διπλΑσια δύναμι —δέν θά 
κατώρθωνε νά άνταπεξέλ.θη στις 
άπαιτήσεις μιάς εκτεταμένης περιο
χής μέ 30.000 περίπου κατοίκους, 
εάν τό προσωπικό δέν διέθετε 
τήν πείρα καί τήν φιλωτιμία πού 
διαθέτουν οί σημερινοί λιγοστοί συν
εργάτες του r Υπαξ ιω ματ ικοί καί 
Χωροφύλακες. Δέν έχομε λόγους 
νά άμφιβάλ[λωμε, αφού είναι ήδη 
γνωστό, δτι τό Σώμα, μέ τις κα- 
τεσπαρμένες σ’ ολόκληρη τήν ’Επι
κράτεια εκατοντάδες Υπηρεσίες του,
« .........κατορθώνει αύτά πού είναι
δύσκολο νά διανοηθή ένας πάνοπλος 
άπό τεχνικά μέσα Αστυνομικός
τής Ευρώπης......... » δπως μάς
έλεγε χαρακτηριστικά προ καιρού 
ένας φιλοξενούμενος μας συνάδελφος
άπό τήν Δυτική Γερμανία.........Μιά
καί ό λιόγος περί Ευρωπαϊκών φιλ.ο- 
φρονήσεων, βρίσκομε τήν ευκαιρία 
νά σημειώοωμε έδώ κάτι πού μάς 
έφερε πρόσφατα άπό τό Παρίσι 
ό Ταγματάρχης κ. Ιωάννης Τρύπης: 
Τις ωραίες κριτικές γιά τό περιο
δικό μας άπό συναδέλφους τής Γαλί- 
λικής Χωροφυλακής.........  Λίγο εί
ναι καί αυτό;.............
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τήν πόλι. 'Έτσι μάς δίνεται η ευκαι
ρία νά ζήσωμε για λίγα λεπτά: "Ενα 
μοναδικό θέαμα φυσικής γοητείας 
από τό Κάστρο καθώς άντικρύζομε 
χαμηλά στα πόδια μας την Πάτρα, 
νά ξυπνάη νωχελικά μέσα σ’ ένα 
ανάλαφρο ποϋσι, και. πέρα μακρυά 
την Ζάκυνθο και ένα κομμάτι από 
την Κεφαλλωνιά, νά λικνίζωνται μέ
σα στην γαλάζια μαγεία τοϋ Ίονίου. 
Μιά άσύλλ.ηπτη εικόνα γαλήνης κορ- 
νιζαρισμένης από φυσική ομορφιά 
ατά περίφημα ψηλά 'Αλώνια, μέ τά 
λυγερά πεϋκα, τούς πανύψηλους 
φοίνικες και τό μεθυστικό άρωμα από 
χιλιάδες τριαντάφυλλά.Καί τέλ.ος ένα 
δέος καθώς άντικρύζομε από τούς 
άμορφους αυτούς εξώστες τούς 
τρούλλους άπό μερικές περήφανες 
εκκλησίες τής Πάτρας: τον Πο
λιούχου ’Αποστόλου Άνδρέον, τής 
Ευαγγελίστριας, τοϋ 'Αγίου Διονυ-
σίον, καί τής ' Παντάνασσας.........
Καί μετά άπό μιά ευχάριστη περι- 
πλάνησί μας ατούς δρόμους τής 
παληάς Πάτρας μέ τις γραφικές 
στοές, καταλήγομε στο Ξενοδοχείο 
μας. Σέ λίγα λεπτά, μέ την ευχά
ριστη συντροφιά τοϋ δημοσιογράφον 
κ. Γιάννη Καραλή, ξεκιιάμε γιά τό 
εργοστάσιο τής Α Χ Α Ί Α —CLA- 
USS. Την παγκοσμίου φήμης 'Ελ
ληνική Οινοποιία, πού έχει σννδεθή 
μέ τά άξιόλογα τουριστικά αξιοθέα
τα τής Πάτρας. Μέχρι νά φτάσουμε 
μέχρι εκεί, διασχίζομε ένα δρόμο 
πού σέρνεται άνάμεσα άπό πυκνά 
σύδεντρα καί άμπελώνες. Τό ’Ερ
γοστάσιο είναι χτισμένο στήν κο
ρυφή ενός άπό τούς πολλούς κατά
φυτους λόφους πού κυματίζουν κα- 
ταπράσινοι στά ριζώματα τοϋ 77α- 
ναχαίκοϋ. Περνάμε κάτω άπό τήν 
τοξωτή είσοδο που άφήνει ό περί
φημος πύργος τής Α Χ Α Γ Α — CLA- 
USS, γιά νά βρεθούμε σέ λίγο 
στον χιορο τοϋ ’Εργοστασίου. Τί
ποτε δέν φαίνεται νά έχη άλλάξει 
εδώ άπό τό άμείλικτο πέρασμα τοϋ 
χρόνον. 'Όλα, άπό τό πραπο παμ
πάλαιο υπόστεγο, μέχρι τις τερά
στιες οίναποθήκες, τά Γραφεία, 
τό όμορφο μπάρ, καί τις κατοικίες 
τοϋ προσωπικού, φαίνονται καθαρά 
ότι έχουν άποτυπωμένη επάνω τους 
τήν σφραγίδα τής παληάς εποχής.
’Αξίζει νά έπισκεφθή κανείς τό 
’Εργοστάσιο μιά καί τά πάντα πού 
βρίσκονται εδώ θά τον εντυπωσιά
σουν. Καί μιά άκόμη λεπτομέρεια 
άπό τήν έπίσκεψί μας στο εργοστά
σιο τής ΑΧΑ.Ι.Α— CLAUSS: ’Εδώ 
έκτος άπό εκλεκτό κρασί, «βγαίνει» 
καί ένα χαριτωμένο περιοδικό μέ

τον τίτλο τής Οινοποιίας, πού κυ
κλοφορεί δωρεάν σέ χιλιάδες αντί
τυπα. Πρόκειται γιά ένα Ιδιαίτερα 
φροντισμένο φύλλο μέ ευχάριστη 
νλη—πού επιμελείται ό κ. Καρα
λή ς—γύρω άπό τούς μύθους, άλλα 
καί τήν πραγματικότητα γιά τό 
'Ελληνικό κρασί. Γιά νά δοκιμάση 
κανείς τήν πικάντικη γεϋσι των 
κειμένων του δέν έχει, παρά νά 
άπευθυνθή στήν διεύθυνσι τοϋ ’Ερ
γοστασίου. "Αν μάλιστα έχη 'ικανό
τητα στο γράψιμο, μπορεί νά στείλη 
καί τήν συνεργασία του. Θά είναι 
ευχάριστα δεκτή, μάς είπε ο κ. Κα- 
ραλής. Καί ή περιήγησί μας συνε
χίζεται.........  Ό  επόμενος σταθμός
μας είναι ή ιστορική Πλατεία Γεωρ
γίου. 'Η  καρδιά όπως θά λέγαμε 
τής Πάτρας. ’Εδώ), καί συγκεκρι
μένα άπό τον έξοόστη τοϋ Δημοτι
κού Θεάτρου, έχουν μιλήσει προς 
τον ’Αχαϊκό λαό, όλοι σχεδόν οί 
μεγάλοι πολιτικοί ανδρες άπό τό 
1872 πού χτίστηκε. Μέ τήν συντρο
φιά πάντα τοϋ κ. Καραλή, μπαίνο
με στο άρχαιότερο θέατρο τών νεο
ελληνικών χρόνων. ”Εργο τοϋ Γερ
μανού άρχιτέκτονα Τσίλλερ, σέ νεο- 
κλασσική γραμμή, καί μέ τρεις 
σειρές θεωρεία ντυμένα άπό βελού
δο, γαλαρία, υπερώον, καί πλατεία. 
Πιστή μικρογραφία τών ’Ιταλικών 
καί Γερμανικό)ν θεάτρων τής επο
χής τοϋ «Μπέλ—Κάντο». 'Όπως 
μάς εξηγεί ό κ. Καραλής, άπό τό 
'ιστορικό αυτό θέατρο έχουν έμφα- 
νισθή κατά καιρούς οί διασημότεροι 
'Έλληνες ηθοποιοί, καθώς καί με
γάλα Ευρωπαϊκά συγκροτήματα τοϋ 
δραματικού καί λυρικού θεάτρου. 
Δίπλα άπό τό Δημοτικό θέατρο, 
ορθώνεται επιβλητικό, τό έξαώροφο 
«Μέγαρο Λόγου καί Τέχνης», Ιδιο
κτησία καί αυτό τοϋ Δήμου Πατρέ- 
ων. Στεγάζει αίθουσες διαλέξεων, 
δεξιώσεων, πινακοθήκης, βιβλιοθή
κης, καί εθνολογικού μουσείου. Στήν 
τελευταία αυτή αίθουσα μάς δίνεται 
ή ευκαιρία νά Ιδοϋμε τήν αγωνιστική 
Πάτρα, άνάμεσα άπό διάφορα άνε- 
κτίμητα σέ άξια ιστορικά κειμήλια, 
καθό)ς καί τά πορτραϊτα τών Πα- 
λαιώιν Πατρών Γερμανού, Ζαίμη, 
Αόντου, κ.λ.π. Καί ή ξενάγησί μας 
στον χώρο τής ιστορικής αυτής 
Πλατείας συμπληρώνεται μέ τήν 
έπίσκεψί τοϋ «’Αρχείου— Μουσείου 
Τύπου». Μέχρι προ διετίας—όταν 
'ιδρύθηκε άνάλογο στήν ’Αθήνα— 
ήταν τό μοναδικό στήν Ελλάδα. 
Έμπνευστής τοϋ όλου έργου, ήταν 
ό εκλεκτός δημοσιογράφος καί ήδη 
Πρόεδρος τής Ένώσεως Συντακτών

"Ανω: Μερικαΐ έκ τών πρώτων Ελλη
νικών εφημερίδων, αί όποϊαι κοσμούν το 
Μουσεΐον Τύπου τών Πατρών.

Κάτω: Ό  Πρόεδρος της Ένώσεως 
Συντακτών Πελοποννήσου, ’Ηπείρου καί 
Νήσων κ. Δημ. Λάγαρης δεικνύει εις τον 
Συντάκτην μας 'Τπομ]ρχον κ. Χρ. Ρέπ- 
παν τό Ψήφισμα τής έν Τροιζήνι Έθνο- 
συνελεύσεως, τό όποιον επίσης φυλάσσε
ται εις το Μουσεΐον Τύπου Πατρών.
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Πελοπόννησου, Ήπειρον, καί Νή
σων, κ. Δημήτριος Λαγαρής, καί 
θερμοί συμπαραστάτες δλοι οι συνά
δελφοί τον. Με την ιδιαιτέρα τιμη
τική για εμάς ξενάγησι τοϋ κ. Λά- 
γαρη, έχομε την μοναδική ευκαιρία 
νά σχηματίσωμε μια πλήρη εικόνα 
τοϋ δημοσιογραφικού μόχθου των 
τελευταίων 151 χρόνων. Ή  παλ.αιό- 
τερη 'Ελληνική εφημερίδα πού φι
λοξενεί τό Μουσείο, είναι τό υπ 
άριθμ. 76 φΰλλον τής 17-9-1824 
των «'Ελληνικών Χρονικών» τοϋ 
Μάγερ μέ τόπο έκδόσεως τήν πάλι 
των ελευθερωμένων πολιορκημένων. 
"Ενα πολύτιμο άλλά καί συγκλονι
στικό ιστορικό κειμήλιο......... ’Ακο
λουθούν << Ο Φίλος τοϋ Νόμον» τής 
"Υδρας (φνλλον τής 4-12-1825), 
κιθυος καί εκατοντάδες εφημερίδες 
άτό ολόκληρη τήν 'Ελλάδα. ’Ανά
μεσα σ’ αυτές καί ή σημερινή «Πε
λοπόννησος» των Πατρών (έτος 
ίδρύσεως 1886) μέ τά 'ιστορικά 
κύρια άρθρα τοϋ Μιχ. Σακελλαρίον, 
ό όποιος υπήρξε σύγχρονος καί 
έξ ’ίσου γνωστΜ, μέ τους πατέρες 
τής 'Ελληνικής δημοσιογραφίας ’Ά γ 
γελον Βλ.άχον καί Βλάσσην Γα-

βριηλίδην. 'Υπάρχουν ακόμη: Τό
από 12-4-1831 σχέδιον νόμου «περί 
ελευθεροτυπίας» μέ εισηγητική έκ- 
θεσι τοϋ Ν. Xρυσόγελον, τότε 
«Γραμματέως επί των ’Εκκλησια
στικών καί Δημοσίας Έκπαιδεύ- 
σεως» καί ένας ζωγραφικός πίνακας 
από τό 1903, σέ μορφή «φωτοτυ
πίας εν μεγεθύνσει» όπως θά λέ
γαμε σήμερα, τον «Α’ιώνος», πού 
έξέδιδε τότε ό Άνδρέας Σ. Μετα- 
ξάς, δώρο στο Μουσείο τοϋ έγγο- 
νοϋ τον, καί αξέχαστου άρχισνντά- 
κτον τής «'Εστίας» Σπυρ. Μεταξά. 
Τό «Άρχεϊον—Μουσείον Τύπον», 
περιλ.αμβάνει επίσης σπάνια ιστο
ρικά έγγραφα από τά όποια δεσπό
ζουν: Τό άπό 6-4-1827 πρωτότυπο 
χειρόγραφο κείμενο τοϋ «Γ ' Ψηφί
σματος τής εν Τροιζήνι Συνελεύ- 
σεως» δυνάμει τοϋ οποίου άποφα- 
σίζεται νά κληθή ό ’Ιωάννης Καπο- 
δίστριας γιά νά άναλάβη Κυβερνή
της, καθιυς καί ή άπό 21-5-1827 
«Βεβαίοοσις άναγνωρίσεως άγωνι- 
στοϋ» μέ τήν υπογραφή τοϋ Θ. Κο- 
λοκτρώνη. Περιλαμβάνει ακόμη πολ
λά καί παλαιά δυσεύρετα βιβλία, 
ωρισμενα άπό τά όποια έχουν έκδο- 
θή πριν άπό τό ’21.

"Οταν ρωτήσαμε τον κ. Λάγαρην 
άν νπάρχη προοπτική νά γίνη άντι
κείμενο μελέτης γιά τό κοινό ή 
σπάνια αυτή συλλογή, μάς είπε τά 
τά εξής:

Ο περίφημος πύργος τής Άχάΐα— Κλάους, ένα τουριστικό αξιοθέατο γιά τούς 
έπισκέπτες τοϋ Νομοϋ μαζύ μέ τις έγκαταστάσεις τοϋ εργοστασίου.

«’Επιθυμία μας είναι νά γίνη 
τό έργον κτήμα τών έπισκεπτοον. 
Προς τον σκοπόν τοϋτον, ταξινο
μούνται καί καταγράφονται χειρό
γραφα ή μεμονωμένα έντυπα, προ- 
κειμένου, δταν νπάρξη ευχέρεια, 
τό μουσείον εκτός τα>ν καταλλήλων 
προθηκοον, νά περιλ.αμβάνη καί ειδι
κήν αίθουσαν — άναγνωστήριον διά 
τούς διανοουμένους κατοίκους άλλά 
και έπισκέπτες τής πόλεώς μα ς.. ..»

Πριν εύχαριστήσωμε τον κ. Λά
γαρην, τον παρακαλέσαμε νά μάς 
δώση ώρισμένες πληροφορίες σχε
τικά μέ τον βαθμό τής συνεργασίας 
μεταξύ τύπου καί Χωροφυλακής 
στήν Πάτρα, άλλά καί σέ ολόκληρη 
τήν περιοχή πού καλ.ύπτει ή «”Ενω- 
σις Συντακτών Πελοποννήσου—’Η 
πείρου—Νήσων». ' Ο κ. Λάγαρης 
άφον έχαρακτήρισε «πλήρη» τήν 
συνεργασία καί έξέφρασε τις ευχα
ριστίες του γι’ αυτό, παράλληλα 
βρήκε τήν ευκαιρία νά υπογράμμιση 
τήν άνοδική πορεία τοϋ Σώματος 
στον υπηρεσιακό άλλ.ά καί τον πο
λιτιστικό τομέα. Συγκεκριμένα μάς 
είπε τά εξής:

«Πλήρης ή συνεργασία. Μέ ιδιαι
τέραν ίκανοποίησιν έχομε διαπιστώ
σει μίαν καταπληκτικήν πρόοδον, 
οργανωτικήν καί πολιτιστικήν εις τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής άπό τον 
απλό Χωροφύλακα μέχρι τήν άνω- 
τάτη ηγεσία. ”Αλλη διαπίστωσις 
δική μου, άλλά καί δλων τών συνα
δέλφων μου, είναι δτι ή Χωροφυλα
κή μας, έχει επιτύχει νά άποσπάση 
πλήρη τήν εμπιστοσύνην καί έκτί- 
μηοιν τών πολιτών σέ βαθμό πολύ 
άνώτερο άπό κάθε άλλ.η φορά. Τέ
λος επ’ ευκαιρία θά ήθελ.α νά ευχα
ριστήσω διά τήν κατανόησιν άπό 
μέρους ταιν ’Αξιωματικών καί άν- 
δρών τής Χωροφυλακής, πού επι
δεικνύουν έναντι τοϋ έργου τών δη
μοσιογράφων, καί τήν συνεργασίαν 
μέ τον τύπον.............».

Τά λόγια αυτά ενός παλαιοϋ δσο 
καί εκλεκτού δημοσιογράφου εκτός 
τοϋ δτι μάς τιμούν, παράλληλ.α μάς 
δημιουργούν τήν ύποχρέωσι, νά συνε- 
χίσωμε τήν ωραία αυτή συνεργασία 
μέ κάθε εκπρόσωπον τής Ελλ.ηνικής 
δημοσιογραφίας, μέ τήν βεβαιότητα 
πάντα δτι σέ ώρισμένες περιπτώσεις, 
ή σωστή ένημέρωσι τής κοινής 
γνώμης δέν είναι άποκλ.ειστικά υπό
δεσις τών δημοσιογράφων άλλ.ά καί 
δική μας.............

Τ Ε Λ Ο Σ
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Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ τοϋ δικαιώ
ματος εις την ζωήν, συνεπάγεται 
τδ νόμιμον δικαίωμα τής άμύνης 
κατά πάσης έπιθέσεως.

Κατά τον Κικέρωνα «"Ολα τά 
δίκαια καί όλοι οί νόμοι επιτρέπουν 
νά άπωθή κανείς την βίαν μέ την 
βίαν, νά αμύνεται». «Vim vi repel- 
lere potest».

To πρόσωπον έχει εκ τοϋ φυσικού 
καί θετού νόμου τό δικαίωμα νά 
άποκοούση την καθ’ έαυτοϋ έπίθεσιν
(PERICULUM NATURALIS 
RATIO PERM1TTIT SE DE- 
FENDERO).

Κατά τό άρθρον 22 παρ. 1 τοϋ 
Π.Κ., δεν είναι άδικος ή έν άμύνη 
τελούμενη πραξις.

Διά τής παραγράφου 2 τοϋ άνω- 
τέρω άρθρου δίδεται ό ορισμός τής 
άμύνης.

"Αμυνα είναι ή υπό τοϋ άτόρ,ου 
πρός ύπεράσπισιν άπό άδικου καί 
παρούσης έπιθέσεως, απευθυνόμενης 
κατ’ αύτοϋ, ή άλλου άναγκαία προ
σβολή τοϋ έπιτιθεμένου.

Έ κ  τής έν λόγω διατάξεως προ
κύπτει ότι, προϋπόθεσις τοϋ δικαι
ώματος τής άμύνης είναι ή έπίθεσις, 
ήτις πρέπει νά είναι άδικος, πα
ρούσα καί νά στρέφεται κατά τοϋ 
άμυνομένου ή άλλου τινός.

Έπίθεσις είναι πάσα θετική αν
θρώπινη ένέργεια προσβάλλουσα τό 
υφιστάμενον ταύτην πρόσωπον ή 
τά άγαθά τούτου ώς την τιμήν, 
τήν υγείαν την έλευθερίαν, την σω
ματικήν ακεραιότητα, τήν περιου
σίαν κ.λ.π.

"Αδικος έπίθεσις είναι όταν αυτή 
άπαγορεύεται ύπό τοϋ δίκαιου. Ού
τως είναι άδικος ή έπίθεσις όταν 
γίνεται ύπό μή δικαιουμένου εις 
ταύτην.

Παρούσα έπίθεσις είναι ή έπί- 
θεσις, ήτις έχει έκδηλωθή ή έπί- 
κειται νά έκδηλωθή αμέσως. Δεν 
θεωρείται παρούσα ή έπίθεσις ή 
μέλλουσα ή άπειλουμένη νά έκδη
λωθή ή όταν έχει αυτή ήδη άποπε- 
ρατωθή.

Έπίθεσις στρεφομένη κατά τοϋ 
άμυνομένου ή άλλου τινός. Έ κ τής 
διατάξεως ταύτης προκύπτει ότι, 
τό δικαίωμα τής άμύνης παρέχεται 
παραλλήλως καί αύτοτελώς τόσον 
εις τόν δεχόμενον τήν έπίθεσιν, ό
σον καί εις τόν οίονδήποτε τρίτον. 
Ουτω δέ, αναγνωρίζεται ώς γενικός 
κανών ή έπικράτησις τοϋ δικαίου 
έναντι τοϋ άδικου. Τοΰτο άλλωστε 
αποτελεί καί τήν δικαιολογητικήν 
βάσιν τής άμύνης.
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Κατά τήν παράγραφον 3 του 
άρθρου 22 περί άμύνης, ή αναγκαίο- 
της τής άποκοούσεως τής έπιθέ
σεως κρίνεται έκ τής έρεύνης α) τοϋ 
βαθμοϋ τοϋ επικινδύνου τής έπιθέ- 
σεως β) τοϋ είδους τής άπειλου- 
μένης βλάβης, γ) τοϋ τρόπου τής 
έντάσεως τής έπιθέσεως καί δ) έκ 
των λοιπών περιστάσεων.

Διά τής ανωτέρω διατάξεως τ ί
θενται περιορισμοί τοϋ δικαιώματος 
τής αμυνης εντός λογικών κοινωνι
κών ορίων προς άποκλεισμόν διά 
τής αμυνης πράξεων άντιβαινουσών 
προς το κοινόν περί δικαίου συναί
σθημα (Δ.Γ.Καρανίκα σελίς 88 Έ γχ . 
Ποιν. Δικαίου).

Προέκυψε ζήτημα αν έπιβάλλεται 
η φυγή όταν ή άμυνα δεν είναι άπα- 
ραίτητος καί αναγκαία. ’Ορθότερα 
είναι ή γνώμη, ήτις υποστηρίζει, 
ότι επιβάλλεται ή φυγή όταν αΰτη 
δεν θίγει την τιμήν τοϋ δεχθέντος 
την επιθεσιν (Γάφος, Καρανίκας 88, 
Βαβαοέτος 108).

Ί πέρβασις τής άμύνης. Κατά 
το^ άρθρον 23 τοϋ Π.Κ., ό υπερ
βαίνουν τα όρια τής άμύνης τιμω
ρείται. Μένει δέ άτιμώρητος, άν 
ενηογησεν ούτως έ'νεκα τοϋ οόβου 
\ τής ταραχής, εις ήν π?ριήλθεν έκ 
τής έπιθέσεως.

Υπάρχει δέ ύπέρβασις τής άμύ- 
νης α) όταν τό χρησιμοποιούμενον 
μέσον αύθυπερασπίσεως είναι έπι- 
κινδυνοτερον τοϋ άναγκαίου ή έντο- 
νώτερον τοϋ δέοντος ή πρός άπο- 
τροπήν άσημάντου βλάβης προ- 
σβαλη τις τήν ζωήν ή τήν σωμα
τικήν ακεραιότητα η καταστρέφη 
περιουσιακόν στοιχεΐον ιδιαιτέρως 
μεγάλης άξίας (Χωραφα 209).

Ιπαίτιος κατάστασις άμύνης. 
Κατα το άρθρον 24 Π.Κ., δέν άπαλ- 
λασσεται τής ποινής ό έκ προθέσεως 
προκαλεσας τήν παρ’ άλλου έπί- 
θεσιν, ίνα ύπό τό πρόσχημα άμύ
νης διαπράξη άξιόποινον πράξιν.

Εις τήν έν λόγω περίπτωσιν δέν 
υπάρχει πραγματική άμυνα κατ’ 
επιθέσεως, άλλ’ άμοιβαία έπίθεσις 
άμφοτέρο^ν τών συγκρουσθέντων μέ 
πρόθεσιν τήν τέλεσιν έγκλήματος 
(Ήλιόπουλος 432).

Η ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Α'ι διατάξεις τοϋ Άστικοΰ Κώ- 
δικος περί άμύνης είναι όμοιαι κατά 
το περιεχόμενον πρός τάς τοιαύτας 
τοϋ Γ1.Κ. Κατά τό ά.ρθρον 284 Α.Κ. 
ή πρός άποτροπήν παρούσης άδικου

επιθέσεως καθ’ έαυτοϋ ή τρίτου 
επιβαλλομένη εις τινα ύπεράσπισις 
δεν άποτελεΐ παράνομον πράξιν. 
Κατά τό άρθρον δέ 985 τοϋ Α.Κ., 
ο νομεύς δικαιοΰται νά άποκρούση 
δια τής βίας πάσαν διατάραξιν ή 
απειλουμένην άποβολήν έκ τής νο
μής·

Εκ τών άνωτέρω προκύπτει ότι, 
το δικαίωμα τής νομίμου άμύνης, 
συμπληροΐ τον κατά τοϋ άδικου 
άχώνα τής πολιτείας, εις άς περι- 
πτωσεις τά αρμόδια όργανα αύτής 
δεν είναι παρόντα διά νά υπερασπί
σουν τά δίκαια τοϋ άτόμου.

Είναι δέ κατά τον Άριστοτέλην, 
μεγάλη αισχύνη νά μήν υπερασπί
ζεται κανείς τον έαυτόν του, είτε 
μέ τό σώμα του, είτε μέ λόγους.

Η ΑΜΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΝ

Οί έλεύθεροι λαοί κατά τον ' Η 
ρόδοτον οφείλουν νά μάχωνται μέ 
ολας τάς δυνάμεις των εναντίον 
εκείνου, όστις άπειλεί τήν έλευθερίαν 
των ή βεβηλούνει τά έδάφη των.

Εις τήν διεθνή έννομον τάξιν τό 
δικαίωμα τής νομίμου άμύνης άνή- 
κει εις τά κράτη ώς φυσικόν δικαί
ωμα τούτων καί άναγνωρίζεται ύπό 
πολλών διεθνών συμφωνιών, αίτινες 
έχουν ώς σκοπόν τήν άπαγόρευσιν 
τοϋ πολ,έμου.

Ό  Χάρτης τών 'Ηνωμένων Ε 
θνών (26 ’Ιουνίου 1945) διά του 
άρθρου 51 ρυθμίζει τήν άσκησιν τής 
νομίμου άμύνης. ’Έ χει δέ τοϋτο 
ούτως: «Ούδέν έκ τών διαλαμβα- 
νομένων έν τώ παρόντι Χάρτη θά 
παρεμποδίζη τό έ'μφυτον δικαίωμα 
τής άτομικής ή συλλογικής άμύνης 
εις περίπτωσιν καθ’ ήν Μέλος τι 
τών 'Ηνωμένων ’Εθνών ύποστή 
ένοπλον έπίθεσιν, μέχρις ού τό 
Συμβούλιον ’Ασφαλείας λάβη τά 
άναγκαΐα μέτρα πρός διατήρησιν 
τής διεθνούς ειρήνης καί άσφαλείας. 
Τά ύπό τών Μελών λαμβανόμενα 
μέτρα έν τή ένασκήσει τοϋ δικαιώ
ματος τούτου τής νομίμου άμύνης, 
θά άναφέρωνται αμέσως εις το Σ.Α. 
καί κατ’ ούδέν θά θίγουν τήν έξου- 
σίαν καί τήν ύποχρέωσιν τοϋ Σ.Α., 
όπως συμφώνως τώ παρόντι Χάρ
τη άναλάβη οποτεδήποτε οίαν δρά- 
σιν ήθελε κρίνει άναγκαίαν πρός 
διατήρησιν καί άποκατάσταοιν τής 
διεθνούς ειρήνης καί άσφαλείας.

Έ κ  τής διατάξεως ταύτης προ
κύπτει ότι, ή νόμιμος άμυνα έχει 
χαρακτήρα έπικουρικόν, προσωρι

νόν καί έλεγχόμενον. (Σ. Καλογε- 
ροπούλου—Στρατή 145 AD BEL- 
LUM.

α) 'Η  έπικουρικότης τής νομίμου 
άμύνης συνάγεται έκ τοϋ γεγονότος 
ότι, «ή πρωτεύουσα άρμοδιότης» 
διά τήν διατήρησιν τής ειρήνης άνή- 
κει εις τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας 
τοϋ ’Οργανισμού τών 'Ηνωμένων 
’Εθνών. "Άρθρον 24 τοϋ είρημένου 
Χάρτου.

β) 'Η προσωρινότης προκύπτει 
σαφώς έκ τής φράσεως τοϋ άνω
τέρω άρθρου «μέχρις ού τό Συμβού- 
λιουν Άσφαλείας λάβη τά άνα
γκαΐα μέτρα».

γ) Ό  έλεγχος τοϋ δικαιούματος 
τής νομίμου άμύνης ύπό τοϋ Συμ
βουλίου Άσφαλείας ,ώς άρμοδίου 
οργάνου τής διεθνούς Κοινότητος 
έρείδεται εις τήν φρασιν τοϋ προε- 
κτεθέντος άρθρου θ’ άναφέρωνται 
άμέσως εις τό Συμβούλιον Ά σφα
λείας ώς καί εις τήν τοιαύτην τοϋ 
άρθρου 39 τοϋ Χάρτου τών 'Η νω 
μένων Εθνών καθ’ ήν, τό Συμβού
λιον Άσφαλείας θά άποφαίνεται 
περί τής ύπάρξεως άπειλής ή έπι- 
θετικής πράξεως καί θά προβαίνη 
εις συστάσεις ή θά άποφασίζη περί 
τών ληπτέων μέτρων κ.λ.π.

Ή  άξια τής άμύνης διά κάθε κρά
τος εις τον διεθνή χώρον προσλαμ
βάνει κεφαλαιώδη σημασίαν, διότι, 
ώς γνωστόν, ή άποφασιστική άρμο
διότης τοϋ Συμβουλίου Άσφαλείας 
δύναται νά έξουδετερωθή διά τής 
μή έπιτεύξεως τής άπαιτουμένης 
πλειοψηφίας ή τής προβολής τοϋ
VETO.

Παραλλήλως πρός τήν άτομικήν 
εις έκαστον κράτος άμυναν άναγνω- 
ρίζεται καί εις ομάδας κρατών—· 
συλλογική άμυνα—τό φυσικόν δι
καίωμα τής νομίμου άμύνης όταν 
εν έξ αύτών καταστή θΰμα ένοπλου 
έπιθέσεως.

Τό δικαίωμα δέ τοϋτο τής συλ
λογικής άμύνης άποκτα έτι μεγα- 
λυτέραν σημασίαν όταν τό Συμβού
λιον Άσφαλείας δέν ήθελε λάβει τά 
άναγκαΐα μέτρα πρός άντιμετώπισιν 
ένοπλου έπιθέσεως.

'Η  συλλογική άμυνα άνεγνωρίσθη 
διά τάς ομάδας κρατών τά όποια 
συνδέονται μεταξύ των δι’ ειδικών 
συμβατικών ύποχρεώσεων καί βά
σει τής άρχής τής περιφερειακής 
όργανώσεως.

'Ο θεσμός τής συλλογικής άμύ
νης, ή διαπολιτειακή πολιτική, ή 
στρατιουτική συνεργασία ώς καί 
όλοι οί σύγχρονοι μεγάλοι θεσμοί, οί
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διέποντες τάς σχέσεις των λαών 
(ανευρίσκονται τό πρώτον εις την 
Ελληνικήν αρχαιότητα.

Αΐ Άμφικτυονίαι καί αί Συμπο
λιτεία.!. τής Ελληνικής άρχαιότητος 
άπεβλεπον εις την όργάνωσιν καί 
την συλλογικήν άμυναν του τότε 
κόσμου ώς παλαιότερον ή Κ.Τ.Ε. καί 
σήμερον ό Ο.Η.Ε. ώς καί ό βασικός 
αμυντικός ’Οργανισμός τής Δύσεως 
—’Οργανισμός Συνθήκης του Βο
ρείου ’Ατλαντικού (Ο.Σ.Β.Α. ή ’Α γ
γλικά Ν.Α.Τ.Ο.—NORTH AT
LANTIC TREATY ORGANIZA
TION ίδρυθείς τήν 4-4-1949.

'Η  επιστήμη καί ή διεθνής πρα
κτική όμοφώνως έχουν αναγνωρί
σει τήν νομιμότητα τής χρήσεως 
τοΰ δικαιώματος τής άμύνης.

Θεωρείται δέ, ώς έξυπακουομ.ένη 
σιωπηρώς, εις πάσαν συνθήκην ή 
διεθνή συμφωνίαν, οσάκις ρητώς 
δεν άναφέρεται έν αύταΐς.

Πέραν καί ύπεράνω τών ανωτέρω 
νομικών διατάξεων τών ρυθμιζου- 
σών τό δικαίωμα τής νομίμου άμύ
νης έν τή διεθνή κοινωνία, έξικνοϋν- 
ται τά εξώδικα στοιχεία τοΰ είρη- 
μενου θέματος καί ταϋτα είναι 
κυρίως ήθικά καί υλικά.

Τά ήθικά περιέχουν όλα τά προ
σόντα τών φυσικών προσώπων, ώς 
τήν ανδρείαν, τό θάρρος, τήν φρό
νησην, τήν δικαιοσύνην, τό ψυχικόν 
σθένος καί άλλα άϋλα αγαθά, άξίας 
καί αρετής.

Πάντα δέ ταϋτα, καθιστούν τά 
άτομα άνδρας γενναίους, άμυντικοΰς 
πύργους τοΰ Κράτους, διότι κατά 
τον ’Αλκαίον «άνδρες πόληος πύργοι 
άρήιοο). Κατά δέ τον Θουκιδίδην 
(ι’Άνδρες γάο πόλις καί ού τείχη, 
ούδέ νήες άνδρών κεναί» τό εμψυ- 
χον υλικόν, οί πολεμισταί, κάμνουν 
τήν πόλιν, τήν πολιτείαν, τό Κρά
τος και οχι τά άδεια τείχη ή τά 
άδεια πλοία.

Τά δέ υλικά τοιαΰτα, περιλαμ
βάνουν πάντα τά άπαιτούμενα αμυν
τικά όχηρά, όπλα, εφόδια καί μέσα, 
οπωσδήποτε επαρκή καί ικανά νά 
άποτελέσουν χαλύβδινον καί άδια- 
πέραστον τείχος, νά έξασφαλίζουν 
αύτοδύναμον ϊσχύν καί νά άποτρέ- 
πουν τελεσφόρως πάσαν άπειλήν.

Ή  ολοκληρωμένη καί άρμονική 
συνύπαρξις άμφοτέρων τών ανω
τέρω στοιχείων δημιουργεί τήν α
μυντικήν ϊσχύν τοΰ έθνους, τον 
έθνικόν δυναμισμόν, ικανόν νά προ- 
στατεύση πλήρως καί διηνεκώς 
τήν έθνικήν μας τιμήν αξιοπρέπειαν 
καί εδαφικήν ακεραιότητα έναντι 
παντός έχθροΰ καί κινδύνου.

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ πού κυκλοφορούν κατ’ αύτόν τόν μήνα ή πρό
κειται νά κυκλοφορήσουν τόν προσεχή, καθώς καί αυτά πού θά κυκλοφο
ρήσουν στό άμεσότατο μέλλον είναι, κατά κράτος τά έξής :

ΜΟΝΑΚΟ : Ή  προσεχής έκδοσις του Μονακό θά κυκλοφορήση τόν 
Νοέμβριον καί θά άποτελεΐται άπό :

1) Μία σειρά, 11 γραμματόσημα μέ μοντέλλα αύτοκινήτων.
2) Τρία γραμματόσημα μέ ζώα.
3) Έννέα^ διάφορα άναμνηστικά άφιερωμένα στούς Μιχαήλ Άγγελον, 

Λουδοβίκο Άμπερ, ΡΑΒΕΛ, Γιόχαν Στράους, διά τήν Διεθνή Έκθεσιν 
Σκύλων, εν άπεικόνιζον νόμισμα τού 1640 (HONORE II) καί δύο γραμμα
τόσημα μέ άνθη.

4) Η κατ έτος έκδιδομένη σειρά «ΠΙΝΑΚΕΣ» έκ δύο γραμματοσήμων 
τών 2 καί 4 γαλλικών φράγκων.

ΕΘΝ. ΚΙΝΑ: (Φορμόζα). «Παραμύθια καί Θρύλοι» τής Κίνας, σειρά 
άπό 4 ωραία γραμματόσημα έκυκλοφόρησε τόν ’Ιούλιον.
ΠΟΛΩΝΙΑ : Διά τήν Αμερικανό—Σοβιετικήν συνεργασίαν στό Διάστημα 

έκυκλοφόρησαν 4 γραμματόσημα καί μία Βινιέττα άνευ αξίας, όλα μαζί 
ένωμένα εις εν φύλλον.

Μία άλλη ώραία σειρά άφιερωμένη εις τά παιδικά έργα πού παρουσιάζει 
ή Τ V, μέ σκίτσα Μίκυ—Μάους κτλ. Κυκλοφορεί τόν Αύγουστον καί θά 
άποτελεΐται άπό 4 γραμματόσημα.

Οκτώ γραμματόσημα μέ οικιακά ζώα, άγελάδες, πάπιες, άλογα κλ.π. θά 
άπεικονίζη ή σειρά πού θά κυκλοφορήση τόν Σεπτέμβριον.

ΚΑΝΑΔΑΣ : Έκυκλοφόρησαν 3 άκόμα γραμματόσημα διά τούς ’Ολυ
μπιακούς Αγώνες τοΰ Μόντρεαλ 1976 τών 20 (Άλμα εις ύψος), τών 25 
σέντσ (Δρομεύς) καί 50 (Άλμα εις μήκος).
ΡΟΥΑΝΤΑ (Ά φ ρ .): Διά τήν Διεθνή Έκθεσιν γραμματοσήμων πού έγινε 
εις τήν ΙΣΠΑΝΙΑ, έκυκλοφόρησαν τέσσαρα ώραιότατα Μπλοκ Φεγιέ μέ 
έργα διασήμων ζωγράφων.

ΑΙΘΙΟΠΙΑ : Πέντε γραμματόσημα μέ ζώα καί πίθηκους έκυκλοφόρησαν 
τόν περασμένο μήνα.

ΤΥΝΗΣΙΑ : Έργα Λαϊκής Τέχνης, πραγματικά άριστουργήματα, άπει- 
κονίζουν τά εξ (6) γραμματόσημα πού έφιλοτέχνησε ό διάσημος χαράκτης 
ΕΛ ΜΕΚΚΙ. Επίσης έκυκλοφόρησαν, ένα γραμματόσημο διά τήν ημέραν 
τών τηλεπικοινωνιών, ένα γραμματόσημο διά τήν Ερυθρά Ημισέληνον 
(Ερυθρού Σταυρού) καί ένα διά τήν 20ήν έπέτειον τής ΝΙΚΗΣ.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ : Διά τήν Διεθνή Έκθεσιν «ΑΡΦΙΛΑ», πού έγινε στό Παρίσ1 
έκυκλοφόρησε ένα γραμματόσημον τών 5 φιορινίων μέ μιά Βινιέττα άνευ 
άξίας.

Επίσης διά τά 75 χρόνια τής ήλεκτροτεχνικής έταιρείας έκυκλοφόρησεν 
ένα γραμματόσημον τοΰ 1 φιορινιού, άπεικονίζον ήλεκτροκίνητον Σιδηρο
δρομικήν μηχανήν.

Πρός συμπλήρωσιν τής κοινής σειράς έξεδόθη ένα γραμματόσημον τών 6 
φιορινίων μέ άπεικόνισιν τοΰ Ξενοδοχείου «ΝΤΟΥΝΑ (Δούναβις) Ίντερ- 
κοντινεντάλ».

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ : Διά τήν Μάχην τοΰ Άϊκοΰχο έκυκλοφόρησαν 4 γραμ
ματόσημα.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ : Διά τήν Φιλοτελικήν Έκθεσιν ESPANA 1975 έκυκλο
φόρησε ένα φύλλο—Μπλοκ.

•Ο Φ ι λ ο τ ε λ ι σ τ ή ς
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ΦΕΗΝΣΗΟΣ
Σέ μιά διάλεξί του ό Ίψεν είχε πή, δτι ή πορεία τής κοινωνι

κής άναμορφώσεως θά έξηρτάτο άπό τή θέσι πού θά έδίδε- 
το στόν έργάτη καί στή γυναίκα. Καί πράγματι. Δίπλα στά 

κινήματα πού κεντρική τους έπιδίωξι είχαν τή βελτίωσι τής θέ- 
σεως τής έργατικής τάξεως, ό φεμινισμός έπαιξε κι αύτός 
σπουδαιότατο καί άποφασιστικό ρόλο στήν διαμόρφωσιν 
τής συγχρόνου κοινωνίας, όσο κι’ άν άκόμα είναι «ση- 
μεϊον άντιλεγόμενον».

Σήμερα μπορούμε νά πούμε ότι τό φεμινιστικό κίνημα βρί
σκεται άκόμη στό στάδιο τής έξελίξεως, δέν έχει άκόμη όρι- 
στικά κατασταλάξει. Άκόμη περισσότερο. "Οτι βρίσκεται σέ 
κρίσιμη καμπή τής ιστορίας του. Καί γ ι’ αυτό έχει άνάγκη νά 
στηριχθή σέ μιάν ύγια καί άντικειμενική κριτική, πού άναγνω- 
ρίζοντας άπό τό ένα μέρος τά έπιτεύγματά του, έπισημαίνοντας 
άπό τό άλλο τά λάθη του, νά δώση τήν όρθή κατεύθυνσι πο
ρείας στή μελλοντική του δημιουργία. Τήν άπαρχή καί μόνο 
αύτής τής κριτικής θά προσπαθήσωμε νά κάνωμε τώρα, καί 
έλπίζομε ή άπαρχή αυτή νά μή μείνη χωρίς συνέχεια. Γιατί, 
πράγματι, ή θέσις τής γυναικός είναι θέμα μεγάλης σπουδαιό- 
τητος γιά τή δημιουργία τού γνησίου καί υγιούς άνθρωπισμοΰ.

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΎ'ΠΟΘΕΣΙΣ γιά τήν κατανόησι τού φεμινι
σμού άποτελεϊ ή διάγνωσις τών ιστορικών συνθηκών πού τόν 
προεκάλεσαν καί μέσα στις όποιες άγωνίσθηκε : σέ ποιά θέσι 
βρήκε ό φεμινισμός τή γυναίκα ; Ποιά θέσι τής προσέφερε ; 
Νά έρωτήματα πού πρέπει νά πάρουν άπάντησι γιά νά σχημα
τίσουμε μιά σωστή εικόνα γιά τό φεμινιστικό κίνημα.

Πριν άπό είκοσι αιώνες είχε γίνει μιά διακήρυξις, πού, γιά 
πρώτη φορά στήν ιστορία, έτοποθέτησε τήν γυναίκα καί τόν 
άνδρα σέ ένα έπίπεδο άπολύτου ίσότητος. Τό «ούκ ένι άρσεν 
καί θήλυ» καταργούσε τή θεωρία ότι ή γυναίκα είναι όν κατώ
τερο, πού άκόμη καί ένας ’Αριστοτέλης ύπεστήριξε στά Πολι
τικά του. ’Αλλά δυστυχώς αυτή ή ώραία σελίδα πού έγραψε γιά 
τή γυναίκα ό Χριστιανισμός, πολύ γρήγορα ξεχάστηκε, καί κα
θώς γυρνοΰσε τό βιβλίο τής ιστορίας, έσκεπάσθηκε άπό άλλες 
πού δέν έγραφαν άκριβώς τά ίδια πράγματα.

Σ’ αυτό συνετέλεσαν κυρία>ς δύο παράγοντες : Ό  ένας ήταν 
τό πνεύμα τής παρακμής πού χαρακτηρίζει τήν έποχή όπου έ
καμε τήν έμφάνισί του ό Χριστιανισμός. Όπως καί στήν περί- 
πτωσι τής δουλείας, έτσι καί στό ζήτημα τής θέσεως τής γυναι- 
κός, ή χριστιανική πρωτοπορειακή άντίληψις γιά τήν ισότητα 
τών φύλων συνήντησε ίσχυροτάτη άντίδρασι στήν κρατούσα 
κατάσταση πού έθεωροΰσε τήν γυναίκα ώς ύπάνθρωπο.

Ό  άλλος παράγων ήταν ή μονομερής έπικράτησις ένός πα- 
ρεξηγημένου άσκητικού ιδεώδους, δηλαδή τού άσκητισμοΰ 
πού άπό μέσον πρός σκοπόν παίρνει τή θέσι αύτοτελούς ιδανι
κού. Αυτή ή τοποθέτησις, πού βρισκόταν πολύ πλησιέστερα 
πρός τις άνατολικές θρησκείες παρά πρός τό ευαγγελικό πνεύ
μα, έκαμε ώστε ό πνευματικός αγών νά νοηθή κυρίως ώς άγών 
κατά τών ένστικτων καί μάλιστα κατά τού γενετησίου ένστι
κτου, άφοΰ αύτό προέβαλε ώς τό κύριο έμπόδιο διά τήν πρα- 
γμάτωσι τού «άσκητικού» ιδεώδους.

’Αλλά, γιά τό μέγα πλήθος τών άσκητών, ό άγών αύτός άπέ- 
βαινε άνισος καί άφύσικος, γιατί ό πληθωρισμός τού άγάμου 
βίου (γιά τόν όποιο έμιλήσαμε σέ προηγούμενο άρθρο μας) 
έκανε ώστε νά προσέρχωνται σ’ αύτόν κατά μέγα μέρος άνθρω
ποι πού δέν διέθεταν τις άντίστοιχες πνευματικές προϋποθέσεις. 
Φυσικό ήταν λοιπόν, όλοι αυτοί «οι άσκηταί» νά πάρουν, συ
νειδητά ή ύποσυνείδητα, μιάν έχθρική στάσι άπέναντι στή γυ
ναίκα, πού είτε σάν υλική παρουσία είτε σάν όραμα τής φαντα
σίας, ύπεδαύλιζε τις άπωθημένες έπιθυμίες, άπειλώντας τήν 
Ιδια τήν άσκητική ύπόστασι. Έτσι ή γυναίκα έγινε ό ύπ’ άρι- 
θμόν 1 έχθρός τού άσκητισμοΰ. Ή  άσκητική νοοτροπία τήν εί
δε κυρίως ώς πειρασμό, ώς ένσάρκωσι τού πονηρού πνεύματος.

Ε . Κ . Β Ρ Υ Ζ Α Κ Η
Πολιτικού Μηχανικού

ώς ύπεύθυνη τής πτώσεως τού άνθρωπίνου γένους. «Έκ γυναι. 
κός τά φαύλα», όπως λένε ότι είπε ό Θεόφιλος στήν Κασσιανή- 

Ή  έπίδρασις αύτοϋ τού δήθεν άσκητικού πνεύματος άνέστει- 
λε τήν καρποφορία τών γνησίων χριστιανικών άντιλήψεων καί 
έκαμε ώστε οί χριστιανικές κοινωνίες νά μήν κατορθώσουν νά 
υπερνικήσουν τις είδωλολατρικές άντιλήψεις γιά τήν κατωτε
ρότητα τής γυναικός. Άντιθέτως, ό άνδρικός έγωϊσμός βρήκε 
τώρα τήν εύκαιρία νά κατοχυρώση μέ ψευτομεταφυσικά έπι- 
χειρήματα καί σοφιστικές ή μονομερείς έπικλήσεις σέ χωρία 
τής Άγιας Γραφής, άπομονωμένα άπό τόν ειρμό τους, τό δίκαιο 
τού ίσχυροτέρου. Άπό τήν γυναίκα έζητήθη ή άπόλυτη ύπο- 
ταγή στόν άνδρα, πού είναι ή κεφαλή της (τό «ώς καί ό Χριστός 
κεφαλή τής έκκλησίας» φυσικά άπεσιωπήθη) χωρίς νά έξετά- 
ζεται άν ή κεφαλή αύτή, ήταν ή κεφαλή ένός παράφρονος ή 
ένός σαδιστοΰ. Τά δικαιώματά της ώς έλευθέρου άνθρώπου, καί 
ή στοιχειώδης άπέναντι της δικαιοσύνη κατεπατήθησαν κατά 
τόν χειρότερο τρόπο. Καί γιά ν’ άρκεσθοΰμε σ’ ένα μόνο πα- 
παράδειγμα, ένώ ό Θεάνθρωπος, μιλώντας γιά τή διάλυσι τού 
γάμου, δέν έκαμε άπολύτως καμμία διάκρισι άνάμεσα στά δύο 
φύλα, στό Βυζάντιο ή γυναίκα ήταν υποχρεωμένη νά άνέχεται 
τή μοιχεία τού άνδρός, χωρίς νά έχη τό δικαίωμα νά ζητήση 
διαζύγιο, παρά μόνον στήν περίπτωσι πού ό σύζυγος θά είχε 
τόν κυνισμό νά έγκαταστήση τήν έρωμένη του μέσα στό ίδιο 
του τό σπίτι ! Ένώ ό άνδρας μπορούσε νά τήν διώξη μόνο καί 
μόνο γιατί έμεινε χωρίς τή συγκατάθεσί του σέ σπίτι, έκτος τού 
πατρικού, έστω καί συγγενικό.

Έτσι, ή γυναίκα πού καί στήν άρχαιότητα άκόμη, ένεφάνιζε 
ώρισμένα δείγματα χειραφετήσεως, στις όνομαζόμενες χρι
στιανικές κοινωνίες έπαραγκωνίσθηκε μέ τρόπο πού κάθε άλλο 
παρά χριστιανικός μπορεί νά θεωρηθή. Πριν άκόμη άπό πε
νήντα χρόνια ή γυναίκα έξακολουθούσε νά θεωρείται ώς μή 
πλήρης άνθρωπος, ώς κάτι μεταξύ παιδιού καί ώριμου προσωπι- 
κότητος, ώς τό άνεύθυνο, διακοσμητικό στοιχείο τής ζωής, ό
πως ή Νόρα πού μάς έδωσε ό "Ιψεν στό «Σπίτι τής κούκλας».

Ή  όλη κοινωνική ζωή καί αί έκδηλώσεις της οί σχετι-
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κές μέ τήν γυναίκα έφεραν τήν σφραγίδα αύτής τής άντιλήψεως. 
Καί αύτά χωρίς νά χρειάζεται νά άνατρέξωμε στόν Σοπεγ- 
χάουερ, όπου ή θεωρία περί κατωτερότητος τής γυναικός αντι
καθίσταται μέ τή θεωρία ότι ή γυναίκα δέν είναι καν άνθρωπος.

ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ τις ιδέες γιά τή γυναίκα βρήκε νά κυ
ριαρχούν ό φεμινισμός. Καί ύψωσε τή φωνή του γιά νά μάς 
ύπενθυμίση τό θεόπνευστο «ούκ ένι άρσεν καί θήλυ» μέ τήν 
άξίωσι νά τό πάρωμε στά σοβαρά.

Αυτό ήταν τό πρώτο καί μεγαλύτερο έπίτευγμά του. "Υστερα 
άπό είκοσι αιώνες Χριστιανισμού, καί μόνον αύτή τήν ύπενθύ- 
μισι νά μάς είχε κάμει ό φεμινισμός, θά έπρεπε νά τού εϊμεθα 
εύγνώμονες.

Όμως, δέν περιορίστηκε σ’ αύτό. Δέν άρκέσθηκε νά διακη- 
ρύξη ότι ή γυναίκα είναι ισότιμος τού άνδρός, προσωπικότης 
έλεύθερη καί ύπεύθυνη. Άγωνίσθηκε καί γιά τις συνέπειες τής 
διακηρύξεώς του, γιά νά έξασφαλίση καί γιά τή γυναίκα τά 
προνόμια άλλά καί τις εύθΰνες τού πλήρους, τού ώριμου άνθρώ- 
που. Καί είχε έπιτυχίες πού πρέπει νά τις άναγνωρίσωμε, όποι- 
εσδήποτε καί άν είναι οί τυχόν σχετικές έπιφυλάξεις μας.

Ή  άναγνώρισις στή γυναίκα τού δικαιώματος τής μορφώ- 
σεως ήταν μιά τέτοια πραγματοποίησις. Ή  έν τή πράξει ένά- 
σκησις τού δικαιώματος αύτοΰ άπέδειξε ψεύτικο τό δόγμα, πού 
έκλαμβάνοντας τό άποτέλεσμα γιά αίτιο, ύπεστήριζε ότι άπο- 
τελεΐ φυσικό δεδομένο ή διανοητική καθυστέρησις τής γυναι- 
κός καί ή έλλειψις ένδιαφέροντος έκ μέρους της γιά θέματα 
έξω άπό τόν κύκλο των πατροπαραδότων άπασχολήσεών της. 
Όσο δέ γιά τις συνέπειες ήταν όπωσδήποτε άγαθές. Ίσως νά 
ύπάρχουν άκόμη οί τύποι τών ψευτοδιανοουμένων γυναικών 
πού τήν ματαιοδοξία τους καί τήν έλλειψι φυσικότητος είρω- 
νεύθηκε ό Μολιέρος στις «FEMMES SAVANTES» καί άλλες 
κωμωδίες του. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, ή μόρ- 
φωσις καί μάλιστα όχι μόνον ή γενική άλλά καί ή ειδική, χωρίς 
νά παραμορφώση τήν γυναικεία φύσι, έξύψωσε τήν γυναίκα, 
ηϋρυνε τό διανοητικό καί πνευματικό της ορίζοντα. Καί πάν
τως τής έδωσε μιά άπασχόλησι εύγενέστερη άπό τό κουτσο
μπολιό καί τήν έπιτήδευσι.

Γιά τήν έργασία τώρα τής γυναικός άς σημειωθή ότι άρχικώς 
τήν έπροκάλεσαν ή τεχνική πρόοδος καί ή οικονομική άνάγκη. 
Ό  φεμινισμός έπενέβη έδώ κυρίως γιά νά προστατεύση τήν 
ήδη έργαζομένη γυναίκα, γιά νά τής έξασφαλίση άνθρωπίνους 
όρους έργασίας καί νά περιορίση τήν άγρια έκμετάλλευσι πού 
έσημειώθηκε εις βάρος της, ιδίως στις πρώτες φάσεις τής βιο
μηχανικής έπαναστάσεως. Ή  κεντρική έπίδρασις τού φεμινι
σμού βρίσκεται μάλλον στήν είσοδο τής γυναικός (κυρίως τής 
άστικής καί μικροαστικής τάξεως) στά έλεύθερα έπαγγέλματα 
καί σέ ώρισμένους άλλους τομείς πού ήταν τό άποκλειστικό 
προνόμιο τού άνδρός.

Όπως καί άν έχη τό πράγμα, τό βέβαιο είναι ότι ή έργασία 
τής γυναικός είχε, καί έξακολουθεϊ νά έχη, συνέπειες κοινω
νικές καί πολιτιστικές πολύ μεγάλες, πού δέν μπορούμε τώρα 
νά άναλύσωμε. ’Ανεξαρτήτως όμως έπιφυλάξεων, δέν μπορούμε 
νά άρνηθοΰμε, ότι μέ τήν έργασία ή γυναίκα άπέκτησε τό οικο
νομικό υπόβαθρο πού είναι άπαραίτητη προϋπόθεσις κάθε άνε- 
ξαρτησίας, σ’ ένα κόσμο όπου τό μόνο πράγμα πού άναγνωρί- 
ζεται καί γίνεται όντως σεβαστό είναι ή οικονομική ισχύς. Βέ
βαια, ή προσφορά τής γυναικός είναι άσυγκρίτως άνώτερη άπό 
τήν παραγωγή ύλικών άγαθών καί δέν μπορεί νά έκτιμηθή μέ 
μέτρα οικονομικά. Έφ’ όσον όμως ό άνδρας τήν προσφορά αύ
τή δέν στάθηκε ικανός νά τήν άξιολογήση καί νά δώση στή γυ
ναίκα τήν άνάλογη θέσι, ή είσοδος τής γυναικός καί στόν οι
κονομικό τομέα ήταν ή μόνη λύσις γιά ν’ άποκτήση ή γυναίκα 
οντότητα μέσα στή ζωή.

Ή έργασία τής γυναικός τήν έκαμε ικανή νά σκέπτεται καί

νά άποφασίζη μέ μεγαλύτερη έλευθερία στό ζήτημα τού γάμου 
της, συνετέλεσε σέ μεγάλο βαθμό στήν έξασθένησι τού θεσμού 
τής προικός καί στόν περιορισμό τού φαινομένου τής γεροντο
κόρης, έδωσε στή γυναίκα ένα όπλο καί μία έντιμη διέξοδο άπό 
δύσκολες οικονομικές περιστάσεις. 'Αν σκεφθοΰμε ότι άλλοτε 
ή γυναίκα, όταν ώς χήρα ή ώς άγαμη βρισκόταν σέ δύσκολη 
οικονομική θέσι, άντιμετώπιζε τό δίλημμα ή νά πεθάνη τής 
πείνας ή νά έμπορευθή τό σώμα της, καταλαβαίνουμε τή σημα
σία τής προσφοράς αύτής τού φεμινισμού. Καί είναι μέν αλή
θεια ότι καί σήμερα παρουσιάζονται άνάλογες περιπτώσεις. 
Πάντως όμως σέ πολύ μικρότερη κλίμακα άπό άλλοτε.

Έξησφάλισε άκόμη ό φεμινισμός στή γυναίκα τή νομική 
ισότητά της μέ τόν άνδρα. Άπό μίαν άποψι τούτο άπετέλεσε 
τήν έπίσημη άναγνώρισι τής αύτονομίας τής προσωπικότητάς 
της, πού τήν έβγαλε άπό τήν κατάστασι τού ίσοβίως ύπό κηδε
μονίαν άνηλίκου. Γιά νά φέρωμεν ένα παράδειγμα, έλειψε τό 
φαινόμενο τού νά μήν έχη ή Γεωργία Σάνδη τό δικαίωμα νά 
διαχειρίζεται τήν περιουσία πού έφερε στό γάμο της ώς προίκα, 
καί νά έχη τό δικαίωμα αύτό ό μέθυσος σύζυγός της. Άπό άλλη 
πάλιν άποψι, ή νομική αύτή ίσότης υπήρξε άποκατάστασις τού 
δικαίου πού σκανδαλωδώς είχε παραβιασθή άνά τούς αιώνας. 
«Άνδρες οί νομοθετοΰντες κατά γυναικών ή νομοθεσία», όπως 
κατήγγειλε ένας Χρυσόστομος. Άναφέραμε πριν τήν άδικη 
μεταχείρισι στό θέμα τού διαζυγίου. Ά ς συμπληρώσωμε μέ τήν 
κατάφωρη άνισότητα τής ποινής τής σχετικής μέ τήν μοιχεία. 
Ή  παραβίασις τής συζυγικής πίστεως άπό μέρους τού άνδρός 
έγίνετο πάντα δεκτή άπό τήν κοινωνία μέ συγκατάβασι πού 
έσυγγένευε μέ τήν συνενοχή. Άντιθέτως γιά τήν γυναίκα ήταν 
ή άτίμωσις καί ό έξευτελισμός, ό διά διαπομπεύσεως θάνατος. 
Τό ότι τέτοιες αδικίες, κάτω άπό τήν έπίδρασι τού φεμινισμού, 
άν δέν έλειψαν άπό άπόψεως ήθών, πάντως έπαυσαν νά έχουν 
τήν έπίσημη άναγνώρισι έκ μέρους τής κοινωνίας, δέν είναι 
πράγμα άσήμαντο γιά τήν πορεία τού πολιτισμού.

Ά ς προσθέσωμε σ’ αύτές τις πραγματοποιήσεις τού φεμινι
σμού καί τήν πολιτική έλευθερία καί εύθύνη τής γυναικός.

Είναι περίεργο ότι ή παροχή στή γυναίκα τού δικαιώματος 
νά μετέχη στήν διοίκησι τών κοινών συνήντησε άπ’ όλες τις 
άλλες διεκδικήσεις της τήν μεγαλύτερη άντίδρασι. Γιατί είναι 
έκείνη πού, σχετικώς, γεννά τά μικρότερα προβλήματα, πολύ 
μικρότερα άπό έκεϊνα πού δημιουργεί π.χ. ή έξωοικιακή έργα
σία. Είναι προφανές ότι τό διάβασμα τής έφημερίδος καί ή προ- 
σέλευσις στις κάλπες μιά φορά στά τόσα χρόνια, δέν συνεπά
γεται γιά τό μέγα μέρος τών γυναικών καμμιάν ιδιαίτερη φρο
ντίδα, πού νά τις έκτρέπει άπό άλλα, ζωτικά καθήκοντα. Πρό
βλημα μπορεί νά πή κανείς παρουσιάζει μόνον ή γυναίκα πού 
έκλέγεται καί άρα καλείται νά άναλάβη άλλες ύποχρεώσεις καί 
εύθΰνες. Ό σο δέ γιά τήν κρίσι τής γυναικός στά θέματα τής πο
λιτικής, άπεδείχθη στήν πράξι πολύ συνετώτερη καί πιό καλά 
έρματισμένη άπό τήν άνδρική. Καί τήν στιγμή πού ή άρχή τής 
καθολικής ψηφοφορίας παρείχε τό δικαίωμα τής ψήφου στόν 
πιό άγράμματο καί διανοητικά καθυστερημένο άνδρα, μόνον 
ώς μία έπί πλέον άπόδειξις τού άνδρικοΰ έγωϊσμού καί τής προ- 
καταλήψεως έναντίον τής γυναικός πρέπει νά θεωρηθή όλη 
αύτή ή άντίδρασις πού έσημειώθηκε κατά τών πολιτικών της 
δικαιωμάτων.

ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ό φεμινισμός διεμόρφωσε ένα καινούργιο 
τύπο γυναικός. Όπως παρατηρεί ό Emile Faguet, ή γυναί
κα έπαναστατώντας έναντίον τής άνδρικής καταπιέσεως, έπα- 
νεστάτησε κυρίως έναντίον ώρισμένων έλαττωμάτων τού χα- 
ρακτήρος της, πού τό άνδρικό φύλο, συνειδητά ή υποσυνείδητα 
έκαλλιεργοΰσε, γιατί τό βοηθούσαν στή διατήρησι τής κυριαρ
χίας του. Καί έπέτυχε πράγματι ή γυναίκα στόν άγώνα της αυ
τόν. Ή  έξοδος άπό τό στενό οικογενειακό περιβάλλον, ή άμεση
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έπαφή της μέ τήν πραγματικότητα τής ζωής, έξυγίανε τήν ατμό
σφαιρα του νοσηρού ρωμαντισμοϋ όπου έζοϋσε, έμείωσε τήν 
ύπερβολική συναισθηματικότητα καί ευαισθησία της, τής έδω- 
σε μιαν ύγιά δόσι ρεαλισμού, ανέπτυξε μέσα της τό αίσθημα 
τής ευθύνης. Ό  γυναικείος χαρακτήρ διεποτίσθη άπό ώρισμέ- 
να στοιχεία, πού μία λανθασμένη άντίληψις έθεωροΰσε ώς κα- 
καθαρώς ανδρικά. Καί όταν ή διαπότισις αύτή δέν ξεπερνά ώ- 
ρισμένα όρια, όταν δέν άφαιρή άπό τήν γυναίκα τήν θηλυκό
τητα της, πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς ευεργετική.

Μερικοί θεωρούν ώς απώλεια τό ότι έλειψε τό «ίπποτικό 
πνεύμα» ή τό ρωμαντικό ιδεώδες τής γυναικός. Όμως, κατά τή 
γγώμη μας, τούτο ύπήρξε τό τέλος μιας άπατηλής καί ύποκρι- 
τικής είδωλολατρείας. Τής εΐδωλολατρείας, πού στον κόσμο 
τής φαντασίας καί τής τέχνης έξιδανίκευε τήν γυναίκα καί τήν 
ανέβαζε στά σύννεφα, δημιουργώντας έτσι μιαν απατηλή φυγή 
άπό τήν πραγματικότητα τής ύποτελείας μέσα στήν όποια έζοϋ
σε ή γυναίκα.

Πηγή άλλωστε αύτών τών τάσεων ήταν ό ρωμαντικός έρως 
μέ τις έξάρσεις καί τις αύταπάτες του, είδος πού τείνει κι αύτό 
νά έκλειψη. Μαζύ μέ τήν όλη έξέλιξι τού πολιτισμού, ό φεμι
νισμός έκαμε ώστε ό άνδρας καί ή γυναίκα νά συναντηθούν δη
μιουργικά καί σέ άλλους τομείς έκτος άπό τόν έρωτικό. Ό  
άνδρας συνείθισε νά βλέπη τή γυναίκα όχι μόνον ώς γυναίκα, 
άλλά καί ώς άνθρωπο, μέ τις ίδιες δυνατότητες δημιουργίας καί 
πνευματικής ζωής. Δημιουργήθηκε έτσι ένας καινούργιος σε
βασμός πρός τήν γυναίκα, πού άν καί βρίσκεται σέ άλλο έπί- 
πεδο, είναι άσφαλώς ούσιαστικώτερος άπό τήν προσποιημένη 
τιμή πού τής άπέδιδε ή παλαιά «γκαλαντερί».

Είναι γεγονός ότι τό φεμινιστικό κίνημα συνυφάνθηκε μέ τόν 
όρθολογισμό καί τόν ύλισμό. Καί ότι μ’ αύτήν τήν συμμαχία, 
έπήρε άπό τήν άποψι τής κοσμοθεωριακής τοποθετήσεως δρό
μο έξ όλοκλήρου λανθασμένο. Γιατί ό ύλισμός, πού μόνο τήν 
ύλη παραδέχεται, μάς φέρνει κατ’ άναπόδραστη λογική συνέ
πεια στήν παραδοχή τής άνδρικής ύπεροχής, άφοϋ, άπό τή σω
ματική, ύλική άποψι, ό άνδρας οπωσδήποτε ύπερέχει. Πράγμα 
πού σημαίνει, ότι ύλισμός καί φεμινισμός είναι δυό πράγματα 
έκ διαμέτρου αντίθετα.

Όμως, τό περίεργο είναι ότι παρομοία άντίφασις χαρακτηρί
ζει όλα σχεδόν τά μεγάλα ρεύματα τής εποχής μας. Χαρακτη
ριστικό παράδειγμα ό κομμουνιστής, πού ένώ άπό τό ένα μέρος 
διακηρύσσει τήν ύλιστική του πίστι, άπό τό άλλο μάχεται γιά 
μιά αξία καθαρά πνευματική, τήν δικαιοσύνη ! Παρόμοιες 
άντιφάσεις βρίσκουν τήν έξήγησί τους μόνον στή λιποταξία ή 
τήν αδυναμία έκείνων πού λόγω τής πνευματικής των άποστο- 
λής έχουν ταχθή γιά τήν ύπεράσπισι τών πνευματικών άξιών. 
Ό  φεμινισμός συνεμάχησε μέ τόν ορθολογισμό καί τόν ύλι- 
σμό, γιατί, άπλούστατα, δέν μπορούσε νά κάμη άλλοιώς. Όταν 
οί «φύσει καί θέσει» έκπρόσωποι τού πνεύματος ήρνοϋντο στή 
γυναίκα τήν ιδιότητα τού πλήρους άνθρώπου, δέν είναι καθόλου 
περίεργο ότι ό φεμινισμός έσπευσε νά συνταχθή μέ τούς μό
νους συμμάχους πού τού άπέμεναν, χωρίς νά ένοχληθή άπό τήν 
κοσμοθεωριακή τους φίρμα.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ή χειραφέτησα; τής γυναικός.

Τό κίνημα γιά τήν άπελευθέρωσι τής γυναίκας καί τήν έξί 
σωσί της μέ τόν άντρα τήν τελευταία δεκαετία έλαβε δραστήρια 
μορφή μέ τήν κινητοποίησι τών γυναικείων οργανώσεων γιά 
τήν δυναμική διεκδίκησι τών δικαιωμάτων.
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όπως καί κάθε άλλη χειραφέτησις (τών δούλων π.χ.) έπροκάλε- 
σε προβλήματα καί δυσκολίες σημαντικές. Καί γεγονός είναι 
ότι δέν συνέτεινε στην αντικειμενική κάί ψύχραιμη άντιμετώ- 
πισι τών προβλημάτων αυτών ό ύπερβολικός ζήλος πού, όπως 
άλλωστε ήταν φυσικό, έχαρακτήρισε τις άρχικές τουλάχιστον 
φάσεις τού φεμινιστικού κινήματος. Ό  ζήλος αύτός έδημιούρ- 
γησε κάποια σύγχυσι ιδεών καί έπροκάλεσε ώρισμένες τάσεις 
πού μάλλον στό παθητικό του φεμινισμού πρέπει νά καταλο- 
γισθοΰν.

Έκάναμε προηγουμένως νύξι γιά τό μεγάλο θέμα τής έργα- 
σίας τής γυναικός καί τής έξόδου της από τό στενό οικογε
νειακό περιβάλλον. Ποιος θά άρνηθή τό πλήθος καί τήν σοβα
ρότητα τών ζητημάτων πού προέκυψαν άπ’ αύτή τήν μεγάλη 
άλλαγή τής γυναικείας ζωής, καί τούς κοινωνικούς άντικτύ- 
πους της : Ή  έργασία ώς έξοπλισμός τής γυναικός στόν αγώνα 
τής ζωής ώς βάθρο τής ανεξαρτησίας της, ώς έντιμη διέξοδος 
σέ δυσχερείς περιστάσεις, αποτελεί, όπως ήδη είπαμε, έπίτευ- 
γμα μέ αναμφισβήτητη άξια. Άλλα τί νά σκεφθή κανείς γιά 
τήν έξωοικιακή έργασία ώς άνταγωνίστρια τής κυρίας, τής 
πρωταρχικής αποστολής τής γυναικός, πού μένει πάντοτε ή 
δημιουργία τής ζωής, καί ή έμπνευσις τών άξιών της, στήν νέα 
γενεά ; Τό πρόβλημα αύτοϋ τού ανταγωνισμού δέν φαίνεται νά 
έχη άντιμετωπισθή ικανοποιητικά. Καί κανείς δέν μπορεί νά 
βεβαιώση ότι αύτή ή σύγκρουσις δέν είχε καί δέν έξακολουθεί 
ακόμη νά έχη τό μέρος της στήν σημερινή κρίσι τής οικογέ
νειας καί τού έργου τής άγωγής. τού όποιου ή γυναίκα θά μένη 
πάντοτε ό άναντικατάστατος συντελεστής. Αύτό δέν σημαίνει 
ότι πρέπει νά κληθή ή γυναίκα νά έπιστρέψη στά «τού οίκου», 
πράγμα άλλωστε πρακτικώς ακατόρθωτο. Σημαίνει όμως ότι 
δέν έγινε δυνατόν νά έξευρεθοΰν λύσεις πού νά τής έπιτρέπουν 
νά διεξάγη, όπου ύπάρχει άνάγκη, μέ έπιτυχία αυτόν τόν διμέ- 
τωπο άγω να.

Στό παθητικό τού φεμινισμού μπορεί νά καταλογισθή καί ή 
στάσις του στό ζήτημα τής σχέσεως τών φύλων. Πολύ όρθά, 
βέβαια, έπεδίωξε τό φεμινιστικό κίνημα καί στό σημείο αύτό 
τήν ισότητα. ’Αλλά τήν έπεδίωξε πρός τά κάτω καί όχι πρός τά 
άνω. 'Αντί δηλαδή νά άπαιτήση άπό τόν άνδρα τήν τήρησι 
ήθικής έξ ίσου αύστηρής μέ έκείνην πού έπέβαλε στήν γυναί
κα, έζήτησε καί γι' αύτήν τήν άσυδοσία στόν έρωτα. Αύτό όμως 
άποτελοΰσε άνέκαθεν τήν ένδόμυχη έπιθυμία τού άνδρικοΰ φύ
λου. "Ετσι ό φεμινισμός έρριξε τήν γυναίκα στήν παγίδα τού 
άνδρός πού πάντοτε είναι ό μόνος κερδισμένος άπό κάτι τέτοια 
παιχνίδια.

Αύτή ή στάσις τού φεμινισμού πρέπει νά συνδυασθή καί μέ 
τήν κάπως έχθρική διάθεσι τής πρωτοπορίας του άπέναντι στό 
γάμο. Ό  άπόλυτα δικαιολογημένος πόθος γιά τήν άνεξαρτη- 
σία τής γυναικός, παρέσυρε μερικούς θερμόαιμους οπαδούς 
τού φεμινιστικού κινήματος, στό νά θεωρήσουν τόν θεσμό τού 
γάμου υπεύθυνο γιά τήν ύποδούλωσί της στόν άνδρα καί νά νο
μίσουν ότι ήταν άναγκαΐο νά τόν χτυπήσουν γιά νά έπιτύχουν 
τήν άπελευθέρωσί της. "Ετσι, γιά πρώτη φορά στήν ιστορία, 
έγινε ή απόπειρα νά όμφισβητηθή ή νά μειωθή ή σημασία τής 
αποστολής πού έχει ή γυναίκα μέσα στό γάμο καί στήν οικο
γένεια. Παρόμοιες άντιλήψεις όχι μόνον έκλόνισαν τό κύρος 
τής οικογένειας, καί διέσπασαν τό έργο τής άγωγής τών παι
διών αλλά έζημίωσαν καί τήν ίδια τήν γυναίκα. Πάρα πολλά δέ 
ύπήρξαν τά θύματα καί πολλές γυναίκες βρέθηκαν μπροστά σέ 
έρείπια, γιατί πίστεψαν πώς ό έλεύθερος έρως άπό τό ένα μέρος 
καί ή συμμετοχή σέ ανδρικούς έπαγγελματικούς τομείς δρά- 
σεως άπό τό άλλο, ήσαν πράγματα ικανά νά άναπληρώσουν 
μέσα στή γυναικεία καρδιά τόν χώρο πού καταλαμβάνει ή δη
μιουργία τής οικογένειας.

Εύτυχώς έδώ προέβαλε πολύ έπιτυχή άντίδρασι ή ίδια ή φύ- 
σις τής γυναικός καί ή έκ διαισθήσεως προσκόλλησίς της στήν 
κλήσι της γιά τό γάμο καί τήν οικογένεια. Αύτή έκαμε ώστε, 
άκόμη καί ή «έλευθερία στόν έρωτα» νά έπιστρέψη στό πλαί
σιο τής έπιδιώξεως τού γάμου, μέ συνέπεια μάλιστα τήν σύναψι 
τού γάμου σέ μικρότερη ήλικία άπό άλλοτε. Όμως τούτη ή 
έξέλιξις έγινε άντίθετα πρός τις έπιδιώξεις καί τις προβλέψεις 
ώρισμένων φεμινιστικών κύκλων. Δέν μπορεί έπομένως νά 
μπή στό ένεργητικό τού φεμινισμού.
Οί παραπάνω παρατηρήσεις γεννούν καί περαιτέρω άμφιβο- 

λίες γιά τό κατά πόσον ό φεμινισμός κατώρθωσε νά χειραφε- 
τηθή άπό τά άντιανδρικά του συμπλέγματα καί νά συλλάβη ένα 
ιδεώδες πού νά είναι γνησίως ανθρώπινο άλλά καί γνησίως γυ
ναικείο. Πολύ φοβούμεθα ότι σέ πολλές περιπτώσεις ή χειρα- 
φέτησις τής γυναικός ήταν, άς πούμε,«κομπλεξική» καί γι’ αύτό 
έταυτίσθηκε μέ τήν άνδροποίησί της. Αύτό τό μπόλιασμα τής 
γυναικός μέ ιδιότητες πού ώς τώρα έθεωροΰντο άποκλειστικώς 
άνδρικές, καί πού τό παρατηρήσαμε ώς εύεργετικό όταν γίνεται 
σέ ώρισμένη δόσι, σέ άρκετές περιπτώσεις ύπερέβη τό όριο

αύτό καί έδημιούργησε τήν γυναίκα πού είναι μιά άτελής άπο- 
μίμησις τού άνδρός, αντί νά είναι πλήρης γυναίκα.

Φυσικά, πάντοτε θά ύπάρχουν γυναίκες πού θά ρέπουν πρός 
τά ανδρικά χαρακτηριστικά. Όταν όμως ό φεμινισμός προ- 
βάλλη ένα τέτοιο άνδροποιημένο γυναικείο τύπο ώς πρότυπο 
πρός τό όποιο πρέπει νά τείνη κάθε γυναίκα, έμφανίζεται μάλ
λον ώς έκδήλωσις αισθήματος μειονεκτικότητος τού γυναι
κείου φύλου άπέναντι τού ανδρικού καί όχι ώς έλευθέρα καί 
άδέσμευτη τάσις έξυψώσεως τής γυναικός, πού προβάλλει ένα 
ιδεώδες γνησίως γυναικείο, καλλιεργεί στή γυναίκα τήν ύπε- 
ρηφάνεια γιατί είναι γυναίκα, καί τήν καλεί νά ζήση, ώς έλευ
θέρα βέβαια καί άνεξάρτητη προσωπικότης, άλλά κατά τρόπο 
πού νά ίκανοποιή τις βαθύτερες ανάγκες καί έφέσεις τού φύ
λου της.

’Ακόμη μεγαλύτερη έκτροπή άπό τήν άνδροποίησί τής γυ- 
ναικός άποτελεί ή τάσις πού προχωρεί πέρα άπό τήν ισότητα 
τών φύλων πρός τήν άντιστροφή τής ιεραρχίας. Στις 'ΕΙνωμ. 
Πολιτείες π.χ. ή σπάνις τής γυναικός στις πρώτες φάσεις τού 
άποικισμοΰ, τής έδωσε μιά έντελώς προνομιούχο - βασιλική 
θά λέγαμε - θέσι, πράγμα πού σήμερα βρίσκει τή συνέχειά του 
σέ έκδηλώσεις γυναικοκρατικές καί μητριαρχικές. Παρόμοια 
πρότυπα δέν νομίζομε πώς πρέπει'νά προβάλλωνται πρός μίμη- 
σιν, ούτε μπορούν νά χρησιμεύουν γιά τήν οίκοδόμησι τού 
ύγιοΰς φεμινισμού.

Ό σο τέλος γιά τόν ύλιστικό καί Ορθολογιστικό προσανατο
λισμό τού φεμινισμού, έχομε νά προσθέσωμε στά όσα ήδη εί
παμε, ότι ή άντίφασις πού συνεπάγεται ή σύζευξις τού φεμινι
σμού μέ τόν όρθολογισμό καί τόν ύλισμό, θά άποβή όλεθρία, 
έφ’ όσον ή σύζευξις αύτή συνεχισθή. 'Αν ό φεμινισμός θέλη νά 
έπιζήση καί νά άποβή δημιουργικός παράγων τού πολιτισμού 
πρέπει νά έπανέλθη στήν πνευματική θεώρησι τής ζωής καί νά 
διαποτισθή άπ’ αύτήν. Στήν διπολική άνθρωπίνη πραγματικό
τητα πού άποτελοΰν τά δύο, φύλα, ή γυναίκα άντιπροσωπεύει 
τόν μή όρθολογιστικό, άντιΰλιστικό, πνευματικό πόλο. Άλλά 
καί τήν άληθινή της θέσι ώς έλευθέρας καί άνεξαρτήτου προ- 
σωπικότητος, ή γυναίκα δέν θά τήν πάρη όριστικά, καί πρό 
πάντων δέν θά τήν έξασφαλίση, άν ό άνδρας δέν σεβασθή έξ 
ιδίας βουλήσεως τά άνθρώπινα δικαιώματά της. Καί αύτό θά τό 
κάμη μόνον όταν διαποτισθή καί αύτός άπό τήν πνευματική 
άντίληψι τής ζωής. Άλλοιώς, όλα τά έπιτεύγματα τού φεμινι
σμού θά μένουν θεμελιωμένα έπάνω στήν άμμο καί θά κινδυνεύ
ουν νά παρασυρθοΰν στήν πρώτη πνοή τής ύλιστικής αύθαιρε- 
ρεσίας καί έγωπαθείας τού άνδρός. Αύτή είναι ή πραγματικό- 
της πού πρέπει νά γίνη κατανοητή άπό όλους τούς όπαδούς τού 
ύγιοΰς φεμινισμού.

ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ τού φεμινισμού, δέν πρέπει νά μάς κάνη νά 
ύποτιμήσωμε τό μέγεθος τής προσφοράς του. Ό  φεμινισμός 
ύπήρξε μιά δημιουργία. Καί κάθε δημιουργία έχει καί τά τρω
τά της. Ή  γαλλική έπανάστασις έφερε τήν έλευθερία τού άτό- 
μου. Όμως τό νόημα καί ή χρήσις τής έλευθερίας αύτής άπο
τελοΰν ήδη - όπως άνεπτύχθη άπό άλλες στήλες τού περιοδι
κού - ένα μεγάλο πρόβλημα. Δέν ύπάρχει δηλαδή βήμα προό
δου πού νά μήν προκαλή δυσκολίες πού κάποτε γίνονται πολύ 
σοβαρές. Άπό τέτοια προβλήματα, άπό τέτοιες δυσκολίες άπο- 
τελεΐται κυρίως τό παθητικό τού φεμινισμού. Τό ότι δέ τό φε
μινιστικό κίνημα δέν κατώρθωσε νά τις ύπερπηδήση όλες, 
πρέπει νά θεωρηθή φυσικό, όταν μάλιστα ληφθή ύπ’ όψιν ή 
σχετικώς βραχεία ιστορία του.

Άντιθέτως, τό ένεργητικό τού φεμινισμού άποτελείται άπό 
έπιτεύγματα πού ή σημασία τους γιά τόν πολιτισμό δέν μπορεί 
ν’ άγνοηθή. Όπως είπαμε καί στήν άρχή, τόν φεμινισμό θά τόν 
έκτιμήσωμε μέ δικαιοσύνη, μόνον άν συγκρίνωμε τήν κατάστα- 
σι πού έδημιούργησε, μέ τήν πραγματική κατάστασιν στήν 
όποια βρισκόταν ή γυναίκα πριν άπό τήν έμφάνισί του.

Βέβαια ό φεμινισμός πρέπει νά άξιοποιηθή περισσότερο. 
Άπό τήν έπιδίωξι τής ίσότητος τών φύλων, πού φυσικό ήταν 
νά γίνη μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα άνταγωνισμοΰ, πρέπει νά πε- 
ράσωμε τώρα στήν προσπάθεια γιά τήν συνεργασία καί τήν 
άμοιβαία συμπλήρωσι γιά τήν όποια είναι πλασμένα. Όμως 
αύτή ή άξιοποίησις δέν μπορεί νά γίνη άν δέν ύπάρξη προηγου
μένως ή κατανόησις τού φεμινισμού, ή ειλικρινής άναγνώρισις 
τών πραγματοποιήσεων του καί τών υπηρεσιών πού προσέφερε.

Περιοδικόν “Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ , ,  

Τ ε ύ χ ο ς  6 ) 1 9 6 0
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Α ια ό κ ε δ ά ζε τε .
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 68

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :

I. Αύτά πού έχουν ζωηρό κόκκινο χρώμα, στην δημοτική- 
Χαρακτηριστικό τής νόσου τοϋ Πάρκινσον, στην αιτια
τική (τό νεκρό γράμμα είναι Ρ).

2. Κάτοικοι κράτους τής ’Ασίας—’Από τήν λίμνη αυτή τής 
Αιθιοπίας πηγάζει ό Κυανούς Νείλος.

3. Γάλλος ποιητής καί δραματικός συγγραφέας (1842—1902), 
πού χαρακτηρίσθηκε σάν «ποιητής των ταπεινών»—Σέ 
ορισμένες περιστάσεις άνακαλοϋνται (καθαρ.).

4. Κράτος της καί τό ’Ιράκ (αίτιατ.) . Σύμφωνο τού γαλλι
κού άλφαβήτου— Πατρίδα τής Μήδειας.

5. Τό χρώμα τής . . . ΑΕΚ.
6. Τά αρχικά ποδοσφαιρικής «αρχής» — Είναι καί ή συ

κοφαντία.
7. Ξένη βασίλισσα (κυριολ.)— Δημιούργημα τής φθοράς.
8. Νησί, γιά τούς . . . γαλλομαθείς— Θαλάσσια περιοχή 

(άντιστρ.).
9. Νύφη τής μυθολογίας μας— Τό μετά, όπως τό λέγαμε . . 

πριν.
10. Έκβασις άγώνος— 'Επιμεριστική άντωνυμία.
11. Καταλαμβάνουν κάθε χώρο πού τούς προσφέρεται— Χα

ρακτηρίζονται έτσι συγκρινόμενα.
12. Τό ίδιο μέ τό 11β όριζοντίως— Υπάρχουν καί τέτοια 

νοσήματα.

ΚΑΘΕΤΩΣ :

1. Γυναικείο όνομα.

2. Κράτος τής ΝΑ. ’Ασίας— Μπορεί νά είναι άγορασταί ή 
θαμώνες (αϊτ.).

3. "Έπαιξε μεγάλο ρόλο σέ παλαιότερους πολέμους— Κω- 
μόπολις τής Φωκίδος.

4. Μετακινούν έλαφρά σκάφη, στήν καθαρεύουσα— Ένα 
άπό τά κρατίδια τής Δυτ. Γερμανίας.

5. Είναι ό καταχραστής — Σταυρολεξολούλουδα.
6. Υποθετικός σύνδεσμος.
7. Γεωργικά έργαλεΐα—Βαλκανικό νόμισμα.
8. "Εχει τήν ρίζα του—Ευχή, όχι καλή.
9. Τηλεπικοινωνιακά άρχικά—Κοινώς λέγονται λαγουδέ

ρες.
10. Γυναικείο έπάγγελμα—Τά άρχικά τού ονοματεπωνύμου 

τοϋ συνθέτη τού «Πρωτομάστορα»—Κλωνόγερτη καί 
λυγερή.

11. ’Αρχαία γαϊδουροτόμαρα— ’Ηλεκτρικά «φορτισμένο» 
άτομο ή μόριο, στήν γενική (τό νεκρό γράμμα είναι Ν).

12. Ή  αιτιατική τού πληθυντικού τοϋ 9α όριζοντίως—Δέν 
κάνουν τόν παπά (άντ.).

Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ
Εκ τυπογραφικής αβλεψίας εις το προηγού

μενο» τεύχος εδημοσιεύθη το σχήμα σταυρο
λέξου τού ύπ’ άριθ. 66 τεύχους τού περιοδικού 
μηνος Ιουνίου 1975, ώς καί ή λύσις αύτοΰ. 
Προς αποκαταστασιν τού λάθους δημοσιεύ
ομε» εις το παρόν τεύχος τό ορθόν σχήμα τού 
σταυρολέξου ως κατωτέρω καί τήν λύσιν αύτοΰ 
εις τήν σελίδα 511.

’Εκ τής Διευθύνσεως

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞ ΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 67
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ε γ κ υ Η λ Ο Π Ο ΐ ό ΐ Η Ο

Ή  καμηλοπάρδαλη εΤναι τό  τπό ψηλό 
ζώο τοΰ κόσμου. Τό ύψος τη ς φτάνει 
μέχρι τά  5 ,5 0  -μέτρα. Τρέφεται με φύλ
λα  καί μικρά κλαδ ιά  δέντρων, π ο ύ  τά  

ττιάνει με τή  βοήθεια τής 
γλ ώ σ σ α ς της, τό  μήκος 
τή ς ο π ο ία ς  φτάνει μέχρι 
μισό .μέτρο! "Ο ταν θέλη 
νά π ιή  νερό, γονατίζει 
σ τα  μπροστινά  τη ς π ό 
δια . Ή  έγκυμοσύνη της 
61 αρκεί 1 5 π ερ ίπ ο υ  μή
νες. Τό βά δ ισ μ ά  τη ς εΤ
ναι παράξενο . Π ερπατάει 
σηκώνοντας συγχρόνω ς 
τό  μπροστινό  καί π ισ ινό  
π ό δι τή ς ίδ ια ς  πλευράς, 
δ π ω ς άκρ ιβώ ς και ή κα 
μήλα. Ζεΐ μέχρι 10 χρό

νια. ’Ε ξαίρεση ά πο τέλεσ ε  μ ια  καμηλο
π άρδαλη  σ το  ζω ολογικό κήπο τή ς ’Α μ
βέρσας, π ο ύ  έζησε 28  χρόνια.

χ α ία  Κρήτη ά π ό  την 3η χιλ ιετηρ ίδα  
π .Χ . και όνομάζονταν «ταυροκαθάψια». 
Μέ τή  διαφορά δτι σ κοπός τότε δεν 
ήταν ό φόνος τού ταύρου, ά λλα  ά πλώ ς 
ό έρεθισμός καί ή έπ ίδειξη  σω ματικής 
δυνάμεως, έπ ιδεξ ιό τη τα ς καί θάρρους 
ά π ό  μέρους τοΰ ταυρομάχου. Ά π ό  τά  
ρω μαϊκά  όμω ς χρόνια  καθιερώθηκε νά 
σκοτώνουν τον ταύρο καί μ’ αϋτη τή 
μορφή οΐ τα υρομ α χ ίες διαδόθηκαν καί 
διατηρήθηκαν σπήν ‘ Ισ πανία .

Α Ρ Ι Θ Μ Η Τ Ι Κ Ο  Τ Ε Σ Τ

ΟΙ άριθμοί πού βρίσκονται, στίς μεγάλες ακτίνες τού αριστερού ήλιου έχουν 
κάποια αριθμητική, σχέση μέ τούς αριθμούς των μικρών άκτίνων. "Αν βρήτε 
αυτή τή σχέση τότε είναι- πολύ εύκολο νά τοποθετήσετε τον αριθμό πού πρέ
πει στό άδειο τετραγωνάκι τοΰ δεξιού ήλιου, ώστε νά ΰπάρχη ή ίδια αριθμητική 
σχέση μεταξύ τών αριθμών τών μεγάλων και μικρών άκτίνων τοΰ ήλιου αύτοΰ.

a v izo u n n
, ) Τ Η Α .  3 2 1 8 - 2 3 9

Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  ( Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ
ί Τ Η Α .  3 2 1 0 - 3 5 7

Α Θ Η Ν Α  I
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Ο κ. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗ Ι  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!  ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

(3 Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κων]νος ΤΣΑΤΣΟΣ άπέστει,λε 
θερμήν ευχαριστήριον επιστολήν προς τον ’Αρχηγόν Χωρ]κής, Άντ]γον 
κ. Νικόλαον ΚΟΤΊ ΣΙΑΝΑΝ, εις άπάντησιν των συγχαρητηρίων ευχών, 
τάς οποίας τοΰ άπηύθυνε έκ μέρους της ηγεσίας καί των άνδρών του Σώ 
ματος επί τη άναλήψει των υψηλών καθηκόντων του. 'Η  έν λόγο) έπι- 
στολή αποτελεί έκφρασιν προσωπικής έκτιμήσεως προς το Σώμα της 
Ελληνικής Χωρψκής καί υποδηλώνει τα αισθήματα αγάπης του κ. Προ

έδρου προς τούς άνδρας αύτής.
Επειδή αυτή, απευθυνόμενη προς τον κ. ’Αρχηγόν, αφορά άπαντας 

τους ανδρας τής Χωρ]κης, εκριναμεν σκοπιμον τήν δημοσίευσίν της χάριν 
τών αναγνωστών μας:

Ο  Π ΡΟ ΕΔΡΟ Σ  ΤΗΣ ΔΗ Μ Ο ΚΡΑΤ ΙΑΣ

Ά θ ή ν α χ ,  3 0  ’Ιο υ ν ίο υ  197 5

Κ ό ρ τ ε  ’Α ρ χ η γ έ  τ ή ς  Χ ω ροφ υλακής,

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Δυνάμει του Π.Δ. τής 25-6-1975 προή- 
χθησαν πρός πλήρωσιν κενών οργανικών 
θέσεων οί κάτωθι ’Αξιωματικοί :

Εις τόν βαθμόν τοΰ Συνταγματάρ
χου οί Άντισ]ρχαι ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 
Χρίστος, ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Kcov]voc, 
Κ.ΟΡΜΑΣ Μαρίνος καί ΧΑΊΛΕΜΕΝΟΣ 
’Ιωάννης.

Είς τόν βαθμόν τοϋ Άντισυνταγμα- 
τάρχου ό Ταγμ]ρχης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
’Αλέξιος.

Εις τόν βαθμόν του Ταγματάρχου 
οί Μοίραρχοι ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Κυπάρισσος καί ΠΑΠΠΑΣ Χριστόφο
ρος.

Είς τόν βαθμόν του Μοιράρχου οί 
Υιτομ]ρχοι ΣΤΕΡΓΟΥΔΗΣ Δημήτριος 

ΣΒΕΡΚΟΣ Κων]νος καί ΠΟΛΙΤΗΣ Βα
σίλειος.

—Προήχθησαν είς τόν βαθμόν του 
Υπομοιράρχου 43 Άνθυπ]ρχοι, σειράς 
1972, οίτινες συνεπλήρωσαν 3ετίαν είς 
τόν βαθμόν των καί όλα τά ύπό του Νό
μου προβλεπόμενα λοιπά προσόντα.

Ε ό χα ρ το τΟ  θ ε ρ μ ό τ α τ α  δχά  τ ό ς  σ υ γ χ α ρ η τ η ρ ίο υ ς  ε ό χ ά ς  

τ ά ς  ό π ο ια ς  μοϋ ά π ε υ θ ό ν α τ ε  έ κ  μ έρ ο υ ς  ϋμΟν κ α ί  τΟν άνδρώ ν 

τοΟ  Σ ώ μ α το ς  τ ή ς  Χ ω ροφ υλακής.

Π αρακαλώ , δπως δ τ α β τβ ά σ η τ ε  π ρ ό ς  ά π α ν τα ς  τ ο ό ς  ΰ ν -  

δρ α ς τοΟ Σ ώ μ α τος τ ό  α ισ θ ή μ α τα  ά μ ε ρ έ σ το υ  ά γό π η ς τ ά  ό π ο ια  

τρ έφ ω  π ρ ό ς  α ό το ό ς  κ α ί  τ ή ς  έκ ττμ ή σ εώ ς  μ ου  δ ιά  τ ό  π α ρ ’ α ίι-

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Α Ι  
Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν

ΆπεστρατεύΘη τή αιτήσει του ό 
Συνταγματάρχης ΠΡΟΒΑΤΑΣ ’Αναστά
σιος.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Ο .Φ .X . ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

τώ ν έ π χ τ ε λ ο ό μ ε ν ο ν  έ ρ γ ο ν .

’Α ρ χ η γ ό ν  Χ ωροφυλακής 

Ά ν τ χ σ τ ρ ά τ η γ ο ν  κ . Ν χκ . Κ ο υ τσ χα ν α ν  

’ Ε  ν τ  α Ο θ  α

Κατά τάς τελευταίας αρχαιρεσίας τοΰ 
'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής 'Αγίας 
Παρασκευής —’Αττικής έξελέγη ή νέα 
Διοίκησις αύτοϋ, ή όποια άποτελεΐται 
άπο τούς κάτωθι :

Πρόεδρος κ. Έλ. Σαπουνάκης, ’Ια
τρός, ’Αντιπρόεδρος κ. Ζαχαρίας Βλα- 
σταοάκης, τ. Άνωτ. Δημ. 'Υπάλληλος, 
Γενικός Γραμματεΰς κ. ’Ιωάννης Μα- 
τρακίδης, Πολ. Μηχανικός καί Ταμίας 
κ. Άργυρούλα Βαρβαρήγου, σύζ. Διο
νυσίου Συνταξ. Τραπεζικός 'Υπάλληλος.

Μέλη : κ. Κων[νος Λέκκας, Φαρμα
κοποιός κ. Έπαμ. Μηλιώνης Ε π ι
χειρηματίας καί κ. Γεώργιος Ζούλιας, 
Εκτελωνιστής.

Είς τήν νεοκλεγεϊσαν Διοίκησιν ή 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» 
εύχεται κάθε επιτυχίαν, πρός εύόδωσιν 
τοϋ πολυσχιδούς καί δυσκόλου έργου της.
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ΝΕΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τήν 14ην ’Ιουλίου έ.έ. εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής 

'Αθηνών ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικό
λαος Κουτσιανάς έπέδωσε τά πτυχία εις 242 άποφοιτήσαντας 
τής Σχολής Ύπαξιωματικών του Σώματος νέους Ένωμοτάρχας, 
άπαντας αποφοίτους Γυμνασίου.

Εις τήν τελετήν τής απονομής τών πτυχίων εις τούς νέους 
Ύπαξιωματικούς τής Χωροφυλακής, οί όποιοι μετά ΙΟμηνον 
εύδόκιμον έκπαίδευσιν πρόκειται νά τοποθετηθούν καί νά 
πλαισιώσουν Υπηρεσίας τού Σώματος εις όλόκληρον τόν 
Έλλαδικόν χώρον, παρέστησαν πλήν τού ’Αρχηγού Χωρο
φυλακής Άντ]γου κ. Νικολάου Κουτσιανά, οί Α’ καί ΕΓ Ύπαρ- 
χηγοί τού Σώματος Υποστράτηγοι κ.κ.Παντελής Καραγιάννης 
καί Νικόλαος Πορικός, ό Μητροπολίτης ’Ενόπλων Δυνάμε
ων κ. Νικόλαος, ό Νομάρχης ’Αττικής κ. Μπότσης, ό 
Βουλευτής τής Νέας Δημοκρατίας κ. Παπακωνσταντίνου οί 
Άναπληρωταί Νομάρχαι ’Ανατολικής καί Δυτικής ’Αττικής 
κ. κ. Κωβαΐος καί Χαμπίμπης, ό ’Αρχηγός τού Πυροσβε
στικού Σώματος κ. Άδαμόπουλος, ό Ύπαρχηγός ’Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Τζήμας, οί Διοικηταί τών Σχολών, 
'Οπλιτών Ταξίαρχος κ. Π. Ψάρρης καί Αξιωματικών 
Συνταγματάρχης κ. Νικόλαος Τζανετόπουλος, ό Δ]ντής 
τής Δ.Α.Π. Πρωτευούσης Ταξίαρχος κ. I. Ρέππας, οί Ταξί- 
αρχοι Χωροφυλακής κ.κ. Α. Κωνσταντουδάκης, Δ. Γερόπουλος 
καί Ν. Λινάρδος, οί Διευθυνταί τών Δ]νσεων τού’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής καί οί έν Άθήναις ύπηρετούντες Συντίρχαι, 
’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τών τριών κλάδων τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας, άντιπροσωπεϊαι 
Μαθητών Σχολών Ύπαξιωματικών, οί διδάξαντες εις τήν Σχο
λήν Καθηγηταί καθώς καί συγγενείς τών νέων ’Ενωμοταρχών.

Έν αρχή τής τελετής ό κ. Αρχηγός Χωροφυλακής έπε- 
θεώρησε τούς παρατεταγμένους εις τό προαύλιον τών Σχολών 
Χωροφυλακής νέους Ύπαξιωματικούς καί έν συνεχεία έψάλη 
Δέησις ύπό τού Ίερέως τών Σχολών Παν. ’Αρχιμαν
δρίτου κ. ’Αμβροσίου Λενή. Μετά τήν άποχώρησιν τού Ιερού 
Εύαγγελίου άνεγνώσθη εμπνευσμένη 'Ημερήσια Διαταγή τού 
Διοικητοΰ τής Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής Ταξιάρχου κ. 
Παν. Τάρρη μεστή πατριωτικής έξάρσεως καί παραινέσεων 
πρός τούς νέους Ύπαξιωματικούς διά τό υψηλόν κοινωνικόν 
λειτούργημα τό όποιον ή Πατρίς τούς ένεπιστεύθη καί τό 
όποιον μέ άνάλογον αίσθημα ευθύνης καλούνται νά φέρουν 
εις πέρας τονίσας χαρακτηριστικώς τά έξής:

«Τά πλούσια πνευματικά έφόδια καί αί έξαιρετικαί ψυ- 
χικαί άρεταί τάς όποιας, μέ περισσήν φροντίδα, έκαλλιερ- 
γήσατε κατά τήν διάρκειαν τής έκπαιδεύσεώς σας άποτελοΰν 
τήν μεγαλυτέραν έγγύησιν, όχι μόνον διά νά δραστηριοποιη- 
θήτε έπαρκώς καί νά έπιτύχετε καί εις τήν νέαν σας αύτήν προ
σπάθειαν, άλλά καί νά καταστήτε γενικώτερον πολύτιμοι καί 
αξιοζήλευτοι κοινωνικοί συντελεσταί οπουδήποτε καί αν 
εύρεθήτε.

Οί οιωνοί, άλλωστε, ύπό τούς όποιους άναλαμβάνετε τήν 
άσκησιν τών νέων σας καθηκόντων είναι πράγματι άριστοι. 
Εις όλόκληρον τήν Χώραν πνέει άνεμος πλήρους συνταγμα
τικής καί Κοινοβουλευτικής ’Ελευθερίας καί έπικρατοΰν ίδα- 
νικαί συνθήκαι τάξεως καί άσφαλείας ύπό τήν θερμογόνον 
πνοήν καί στιβαράν κατεύθυνσιν τής σημερινής λαοπροβλήτου 
’Εθνικής μας Κυβερνήσεως.

’Αλλά καί πέραν τούτου. Σεις, Νέοι Ένωμοτάρχαι, έχετε 
τό έξαιρετικόν προνόμιον νά άναλαμβάνετε τήν νέαν σας άπο- 
στολήν εις μίαν έποχήν, καθ’ ήν μόλις έτέθη έν ϊσχύϊ ό νέος 
Καταστατικός Χάρτης τής Χώρας, διά τού όποιου έπιδιώκεται 
ή πραγματική άναγέννησις καί ή άναδημιουργία τής συγχρό
νου Ελλάδος».

Μετά τήν άνάγνωσιν τής Ημερήσιας Διαταγής ό κ. Α ρ
χηγός Χωροφυλακής, βοηθούμενος καί ύπό τών κ. κ. Υπαρχη
γιών, έπέδωσε τά πτυχία εις τούς νέους Ύπαξιωματικούς τού 
Σώματος εύχηθείς εις τούτους καλήν σταδιοδρομίαν εις τό 
ένδοξον Σώμα τής Χωροφυλακής.

Έπηκολούθησε παρέλασις τών νέων ’Ενωμοταρχών ένώ- 
πιον τού κ. ’Αρχηγού Χωροφυλακής καί τών λοιπών έπισήμων 
καί δεξίωσις τών προσκλεκλημένων.

ΑΠΕΝΕΜΗ0ΗΣΑΝ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΤΕΛΕΤΗΝ
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επικαιοοτητΕ:
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙ τής θερινής περιό

δου έλήφθησαν άπό τάς υπηρεσίας Χω- 
ροφυλακής ολοκλήρου τής χώρας πλεϊστα 
όσα βελτιωτικά μέτρα, άποβλέποντα 
εις ήν ευταξίαν, εύρυθμον κυκλοφορίαν 
καί γενικώτερον εις τήν ήσυχίαν του 
κοινού. Διά τόν σκοπόν, άκριβώς, αύ- 
τόν έξεδόθησαν συμπληρωματικοί 'Α
στυνομικοί Διατάξεις, των όποιων ή τή- 
ρησις καί ή έφαρμογή γενικώτερον 
άνετέθη εις τά όργανα Χωροφυλακής. 
Ηδη καθημερινώς κατακλύζουν τήν 

διεύθυνσιν τού Περιοδικού μας ευχαρι
στήριοι έπιστολαί άπό όλα τά σημεία 
τής χώρας, πού άναφέρονται έγκωμια- 
στικώς εις τά ληφθέντα προσφάτως υπέρ 
τού κοινού μέτρα, τά όποια χαρακτη
ρίζονται ώς εύστοχα καί εύεργετικά. 
Ιδιαιτέρως άπό τήν πόλιν τής Θεσσαλο

νίκης έλήφθη ό μεγαλύτερος άριθμός 
συγχαρητηρίων καί εύχαριστηρίων έπι- 
στολών, διά τήν πρόνοιαν πού είχε ή 
Διεύθυνσις 'Αστυνομίας νά λάβη έπεί- 
γοντα μέτρα κοινής ήσυχίας, τόσον 
μεσημβρινής, όσον καί νυκτερινής κατά 
τών έκκωφαντικών θορύβων των πάσης 
φύσεως δικύκλων καί οχημάτων. Τό μέ- 
τρον, ώς τονίζεται εις τά έπιστολάς 
χαρακτηρίζεται εϋστοχον καί έπίκαιρον, 
ή δέ έπιτυχία του δεδομένη, καθ’ όσον 
έπαγρυπνούν διά τήν εφαρμογήν του 
άπαντες οί άνδρες τής Διευθύνσεως 
Αστυνομίας, οί όποιοι εις ένα γενικόν 

συναγερμό καί καθ’ όλον τό εικοσι
τετράωρον μεριμνούν διά τήν πιστήν 
εφαρμογήν των.

ΚΑΙ ΚΑΤΑ τόν παρελθόντα μήνα δέν 
έμειώθη ή εύγενής παρόρμησις kui ή 
πηγαία διάθεσις τών ύπηρεσιών μας, διά 
τήν αύθόρμητον καί ανιδιοτελή έξυπη 
ρέτησιν τού κοινού, γεγονός πού άναγνω- 
ρίζεται καί συγχρόνως έξαίρεται ύπό 
τού ‘Ελληνικού λαού, ό όποιος μέ τό οξύ 
καί άντικειμενικόν κριτήριον πού δια
θέτει, επικρατεί καί έπιβραβεύει τάς προσ
πάθειας τού Σώματος, πού έχουν ώς 
στόχον τήν έξυπηρέτησιν τών πολιτών. 
Ενδεικτικοί άλλά καί άντιπροσωπευτικαί, 

είναι αί έπιστολαί πού έπιλέξαμε πρός 
δημοσίευσιν, άπό τόν άποσταλλέντα μέγα 
όγκον πρός τό Άρχηγεΐον, άπό όλα τά 
σημεία τής χώρας. Ή  πρώτη μεταξύ τών 
άλλων διαλαμβάνει τά έξής χαρακτηρι
στικά :

ΑΡΧΗΓΕΪΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύρι ο ι .
Αισθάνομαι σάν στοιχειώδη μου 

υποχρέωση νά σάς γράψω τις γραμμές 
αύτές καί νά σάς άνακοινώσο) τά κάτωθι : 

Προσφάτως βρισκόμουν γιά μιά οκταή
μερη εκδρομή στήν Κρήτη. 'Από πα
ραδρομή ξέχασα τό σακκάκι μου με 
δρχ. 10.000, τήν ταύτότητά μου κλπ., 
στό κατάστημα τού κ. 'Εμμανουήλ Καρα
βέλα, ένός μικρού χωριού, Βενεράτο, τού 
νομού Ηρακλείου.

Ό  άνωτέρω κύριος ειδοποίησε τόν 
Σταθμό Χωροφυλακής Βενεράτου, 
καί έκεΐνος ένήργησε ταχύτατα. ’Αγ
νοώ δυστυχώς τό όνομα τού οργάνου.

Σάν συνέχεια συνέβησαν τά έξής. 
πού έντυπωσίασαν καί έμένα προσωπικά

άλλά καί τούς άλλους 91 συνεκδρομεΐς 
μου (Γραφείον κ. Γκιόκα, Αιόλου 100).

Σέ διάστημα 10 χλμ. μάς έσταμάτησαν 
3 φορές άστυνομικά όργανα καί 2 φορές 
ιδιώτες, γιά νά μάς ειδοποιήσουν σχε
τικά!!! Τό άπόγευμα, έπιστρέφοντας άπό
τήν Φαιστό, παρέλαβα 
άθικτο.

το σακκακι μου

Μία άνάγκη έπιτακτική όμως μέ πιέζει 
νά γράψω καί στήν άνώτατη διοίκησι τού 
Σώματος, γιά νά σάς συγχαρώ, όχι μόνον 
σάν άτομο, άλλά καί σάν "Ελληνας, γιά 
τήν ύποδειγμυτική οργάνωση τού Σώμα- 
τος καί γιά τήν προθυμία καί τήν τιμιό
τητα τών οργάνων του.

"Εχω ταξιδέψει άρκετά στό έξωτερικό. 
Πιστεύω ότι σέ καμμιά άπό τις άνεπτυ- 
γμένες μεγάλες χώρες θά μπορούσε κανείς 
νά βρή μιά τέτοια υποδειγματική οργά
νωση τών Σωμάτων 'Ασφαλείας.

Σάν "Ελληνας είμαι ύπερήφανος άλλά 
καί ήσυχος, πολύ ήσυχος, μάλιστα, γιατί 
ή ’Ασφάλεια τής Χώρας μας, βρίσκεται 
σέ καλά χέρια.

Μέ βαθύτατη έκτίμηση καί άπειρες 
εύχές γιά τό μέλλον τής Χωροφυλακής 
μας.

Υπογραφή 
Σπΰρος Βασιλείου 

Ηπείρου 6—Άθήναι 103

Ή δευτέρα άπεστάλη καί έδημοσιεύθη 
εις τήν ήμερησίαν έφημερίδα τών ’Αθη
νών «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», άφορά δέ εις 
τήν δραστηριότητα καί τήν πολιτισμένην 
συμπεριφοράν τών άνδρών τής Άνωτέρας 
Δ]σεως Χωρ]κής Θεσσαλίας. Μεταξύ 
τών άλλων ή έν λόγω έπιστολή περιλαμ
βάνει καί τά έξής :

'Αξιότιμε κ. Διευθυντά
'Επειδή ύπάρχει ή τάσις νά παραπονού- 

μεθα διαρκώς ή καί νά άσκοΰμε, αύστη- 
ράν ενίοτε, κριτικήν, δικαιολογημένα 
ή αδικαιολόγητα, διά τάς ένεργείας καί 
τήν δραστηριότητα τών Κρατικών Ύπη
ρεσιών, τού Στρατού ή τών Σωμάτων 
'Ασφαλείας, έπιθυμώ νά θέσω ύπ' όψιν 
τού έκλεκτού άναγνωστικοΰ σας κοινού 
ένα πρόσφατον δείγμα πολιτισμένης 
έκδηλώσεως καί ύψηλής συναισθήσεως 
τού καθήκοντος τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής.

Μέ τήν εύκαιρίαν έκδρομής τής οικο
γένειας μου εις Λάρισαν είχαμε τήν εύχά- 
ριστον έκπληξιν νά σταματήσουν τό 
αύτοκινητόν μας, εις τήν κεντρικήν πλα
τείαν τής Λαρίσης. δύο εύγενικοί τροχονό
μοι διά νά μάς προσφέρουν μέ χαμόγελα 
τις έσώκλειστες καλαίσθητες κάρτες 
μαζύ μέ τις εύχές τους γιά «καλό ταξείδι».

Δέν γνωρίζω έάν ή ώραία αύτή έκδή- 
λωσις γίνεται καί εις άλλας περιοχάς 
τής Ελλάδος, άξίζει όμως ένα θερμό 
εύγε πρός τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής 
Λαρίσης διά τήν ώραίαν πρωτοβουλίαν 
της.

Καί κάτι άκόμη, Δέν θά ήταν άραγε 
έποικοδομητικό καί συντελεστικό στό 
άνέβασμα τής πολιτιστικής στάθμης 
τόσον τών Κρατικών οργάνων,όσον καί 
τής Κοινωνίας μας γενικώτερα έάν άντί.

αύστηράς πολλές φορές κριτικής, βοη
θούσαμε όλοι μας, μέ κατανόηση άγάπη 
καί άναγνώρισι τών προσπαθειών, τά 
Κρατικά μας όργανα στήν έκτέλεσιν τού 
καθήκοντος των καί τής Κοινωνικής άπο- 
στολής των ;

Μετ’ έξαιρέτου τιμής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Πολιτικός Μηχανικός 
Μικράς 'Ασίας 3, Χαλάνδρι

Ή τρίτη έπιστολή προέρχεται άπό τόν 
Δ]ντήν τής Διαφημιστικής Εταιρίας 
«ΗΧΩ» καί γνωστόν παρουσιαστήν τής 
τηλεοράσεως κ. Άλκην ΣΤΕΑΝ, ό 
όποιος, μέ τό γνωστό ύφος του, όμιλεΐ 
έγκωμιαστικώτατα διά τήν δραστηριότη
τα, τήν εύγένειαν καί τόν πολιτισμόν 
τών άνδρών τής Χωρ]κής. Χάριν τών 
άναγνωστών μας παραθέτομεν εύρείαν 
περίληψιν τής έν λόγω έπιστολής : 

ΠΡΟΣ
Τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
Ίουλιανοΰ 36

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α  
Κ ύ ρ ι ε  Α ρ χ η γ έ ,
Θεωρώ ύποχρέωσίν μου, έκτος πάσης 

άλλης ώς έκ τού λειτουργήματος μου 
άξιοποίησιν δημοσίας εύχαριστίας. νά 
συγχαρώ θερμώς τάς ύφ’ ύμάς Υπηρε
σίας διά τήν άρτίαν όργάνωσίν των, 
προφανές άποτέλεσμα τής όποιας ήτο 
ή έκπληκτική άνταπόκρισίς των εις τά 
έξής συναπτά περιστατικά :

Π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ό ν  π ρ ώ τ ο ν :  Άνερ- 
•χόμενος δΓ αυτοκινήτου τήν 'Εθνικήν 
οδόν 'Αθηνών- Λαμίας είδοποιήθην ύπό 
οργάνου τής Τροχαίας εις τό 92ον χλμ. 
τής έν λόγω οδού νά έπικοινωνήσω τη- 
λεφωνικώς καί έπειγόντως μέ μέλος τής 
Κυβερνήσεως. Τό άξιον άπορίας καί 
θαυμασμού ήτο— ώς έξακρίβωσα έκ τών 
ύστέρων— ότι τό σήμα νά ειδοποιηθώ 
κάπου στον δρόμο μεταξύ Αθηνών Λα
ρίσης, έδόθη εις τάς 11.45' καί έλήφθη 
ύπ’ έμοΰ εις τάς 12.05'. χωρίς ή Ύμετέρα 
'Υπηρεσία νά γνωρίζη ούτε τόν άριθμόν 
τού αύτοκινήτου μου, ούτε τήν άκριβή 
ώραν άναχωρήσεώς μου έξ Αθηνών, 
ούτε τήν σύνθεσιν τού πληρώματος τού 
αύτοκινήτου μου, ούτε τήν . . . ταχύτητα 
μέ τήν οποίαν συνήθως διατρέχω τήν 
’Εθνικήν οδόν.

Π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ό ν  δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  
Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας καί 

περί ώραν 17.20' έξωθεν τής Ναούσης 
εις έπιπόλαιος οδηγός φορτηγού αύτο- 
κινήτου, διαπράξας έγκληματικώς πα
ράνομον προσπέρασιν, εύρέθη αίφνι- 
δίως ένώπιον τού αύτοκινήτου μου καί 
μέ ήνάγκασε νά έξέλθω τής οδού καί νά 
άνατρέψω τήν ύστάτην στιγμήν τό αύ- 
τοκίνητόν μου εντός παρακειμένης χάν- 
δακος, χωρίς εύτυχώς τραυματισμούς 
τών έπιβαινόντων τεσσάρων ατόμων. Εν 
συνεχείμ έξηφανίσθη χωρίς νά προλάβη 
ούδείς μας νά συγκρατήση έστω έν 
στοιχεϊον τού αύτοκινήτου — δράστου. 
Απλώς εΐχομεν τήν έντύπωσιν ότι ήτο 
χρώματος καφέ! Τελικώς τό φορτηγόν 
ήτο . . . πράσινον, άλλά αύτό δέν έμπό- 
δισε τά όργανα τής Ύποδιοικήσεως Χω
ροφυλακής Ναούσης μέ έπί κεφαλής 
τόν Ταγματάρχην κ. Φουρτούνην (έάν 
ένθυμούμαι καλώς) νά δράση κατά τρόπον 
έκπληκτικόν καί νά συλλαβή έντός δύο 
ώρών τόν δράστην !
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N E O N  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ν  Κ Τ Ι Ρ Ι Ο Ν  
Δ Ι Α  T A I  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ  Χ Ω Ρ ) Κ Η Σ  Κ Η Φ Ι Σ Ι Α Σ

Τοιαϋχα περιστατικά ασφαλώς τιμούν 
τήν 'Ελληνικήν Χωροφυλακήν καί δι
καιώνουν τήν πίστιν τού κοινωνικού συ
νόλου διά τήν άξίαν τού προορισμού της.

Καί πάλιν θερμά συγχαρητήρια.
Μέ έξαιρετική τιμή 

ΑΛΚΗΣ ΣΤΕΑΣ 
Γενικός Διευθυντήε 

Ο.Ε. «ΗΧΩ»

ΚΑΙ ΚΑΤΑ τόν παρελθόντα μήνα τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής δέν υστέρησε 
εις κοινωνικήν προσφοράν, άλλ' όπως 
πάντοτε έπέδειξεν άμέριστον άγάπην πρός 
τόν συνάνθρωπον, τήν όποιαν πλειστάκις 
μετουσίωσεν εις θετικήν καί έμπρακτον 
έκδήλωσιν. Η έθελουσία, συνεπώς, προ
σφορά αίματος έκ μέρους των άνδρών τού 
Σώματος πρός τούς πάσχοντας, οί όποιοι 
νοσηλεύονται εις διάφορα Ιδρύματα, 
άπέβει όμολογουμένως σωτηρία, διότι 
διέσωσεν άνθρώπινες ζωές, πού διαφο
ρετικά ήταν καταδικασμένες εις θάνα
τον. Κατά τόν παρελθόντα μήνα προσέ- 
φερον έθελοντικώς αίμα οί κάτωθι Δοκ. 
Άξ]κοί :

1) Δημ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ. 2) Φώ
τιος ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, 3) Χρήστος 
ΚΟΑΙΑΚΗΣ, 4) Σπυρίδων ΠΑΣΧΟΣ, 
5) Εύστάθιος ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ, 6) ’Ιωάν
νης ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, 7) Βασίλειος 
ΗΡΑΚΛΗΣ, 8) 'Εμμανουήλ ΚΥΡΙΤΣΑ- 
ΚΗΣ, 9) Χρήστος ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ, 10)'Αρι
στοτέλης ΒΑΣΙΑΕΙΑΔΗΣ, 11) "Αλέξαν
δρος ΤΣΟΛΑΚΗΣ, 12) "Αναστάσιος 
ΚΟΣΜ1ΔΗΣ, καθώς καί οί έξής 
άνδρες τής Α.Δ.Χ. Δυτ. Ελλάδος : 1) 
Άνθ]ρχος Στυλιανός ΔΙΑΚΟΣ. 2) Άνδ] 
στής Παναγιώτης ΤΖΑΒΕΛΑΣ, 3) Ένω] 
ρχαι Κων]νος ΠΑΠΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 4) 
"Ιωάννης ΚΟΝΤΖΑΝΑΚΗΣ, 5) Γεώργιος 
ΚΩΤΣ1ΡΗΣ. 6) Ύπεν]ρχαι Σπυρίδων 
ΚΑΝΙΑΡΗΣ, 7) Χρήστος ΠΑΝΔΡΕΜΕ- 
ΝΟΣ, 8) Γεώργιος ΚΥΡΙΤΣΗΣ, 9) Γεώρ.

Αί ύπηρεσίαι Χωροφυλακής Κηφισίας 
μετεστεγάσθησαν προσφάτως εις νέον 
καί σύγχρονον κτίριον τό όποιον πληροί 
όλους τούς όρους ένός συγχρόνου "Αστυ
νομικού Καταστήματος. Άπαντες οί 
χώροι του έχουν τοιαύτη διαρρύθμισιν

ΚΩΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ. 10) Ιωάν. ΚΟΡΝΕ- 
ΛΑΚΗΣ, 11) Θεόδ. ΤΡΙΜΗΣ, 12) Χωρ. 
Φώτ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, 13) Γεώργιος ΧΑΙΑ- 
ΡΑΣ, 14) Παν. ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ, 15) 
Άριστομ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, 16) Χρή
στος ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ καί 17) Κοσμάς 
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ. Τέλος οί Δόκιμοι Ένω- 
μοτάρχαι "Αντώνιος ΧΑΝΙΩΤΗΣ, Κων] 
νος ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ, "Αναστάσιος ΜΑ
ΣΤΟΥΡΗΣ, Βασίλειος ΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ,

ώστε ή διακίνησις τών πολιτών νά είναι 
άνετος καί ή έξυπηρέτησίς των έκ μέ
ρους τών ύπηρεσιών ταχεία.

Εις τήν φωτογραφίαν μας τό νέον κτί
ριον.

Στυλιανός ’ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗΣ, Παρα- 
σκευάς ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ καί Κων]νος 
ΑΑΧΑΝΑΣ, προσέφερον οίκειοθελώς 
αίμα πρός διάσωσιν τής νοσηλευομένης 
εις τό Θεραπευτήριον «ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΣΜΟΣ» Μαρίας Γαλίλη έξ Άγριανής— 
Σερρών, τής όποιας ό πατήρ κ. Ήλίας 
Γουβενδάρης δι" έπιστολής του πρός τό 
Άρχηγεΐον Χωρ]κής έξέφρασε θερμάς 
εύχαριστίας διά τήν προσφοράν.

Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Ε Ν Δ Γ Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

Εγγράφους ευχαριστίας 

εξεφρασαν :
Ό  Σεβ. Μητροπολίτης "Ηλείας καί 

"Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ πρός τό Άρ- 
χηγεΐον Χωρ]κής διά τήν προσφοράν
5.000 δραχμών πρός ένίσχυσιν τού τα
μείου τής Μητροπόλεως. διά τήν προστα
σίαν καί φιλοξενίαν τών 415 παιδιών 
τής Κύπρου, άτινα ύπήρξαν θύματα τής 
τουρκικής εισβολής.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτι- 
δος καί Φαναριοφαρσάλων κ. ΚΛΕΟΠΑΣ 
πρός τόν Δ]τήν Χωρ]κής Καρδίτσης διά 
τάς καταβληθείσας προσπάθειας πρός 
έξασφάλισιν άπολύτου άσφαλείας καί 
εύταξίας εις τήν δικαιοδοσίαν τής Μη
τροπόλεως, μέ αποτέλεσμα τήν ματαίωσιν 
άσχημιών κατά τής "Εκκλησίας καί τών 
έκπροσώπων της ύπό διαφόρων κατευ- 
θυνομένων άτόμων.

Ό  βουλευτής Κέρκυρας κ. Γεώργιος

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ διά δημοσιεύμα
τος του εις τήν εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΑ» τής Κερκύρας εύχαριστεΐ τούς 
άνδρας Χωρ]κής τής ομωνύμου Διοική- 
σεως διά τάς καταβληθείσας άοκνους 
προσπάθειας πρός περίθυλψιν τών πλη- 
γέντων έκ τού προσφάτου σεισμού κα
τοίκων διαφόρων χωρίων τής περιοχής.

Δ Υ Σ Ε Ι Σ

ΣΤΑΥΡΟΑΕΞΟΝ Α Ρ . 68

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

’Αριθμητικό τέστ
Στον αριστερό ήλιο τό άθροισμα τών 

αριθμών πού είναι στις μεγάλες ακτίνες 
είναι ίδιο μέ τό άθροισμα τών αριθμών 
τών μικρών ακτινών. ”Av γίνη ό ίδιος 
υπολογισμός στον δεξιό ήλιο, τότε ό αρι
θμός πού λείπει από τό τετραγωνάκι εί
ναι τό 9.

' k ' k

ΣΤΑΥΡΟΑΕΞΟΝ Α Ρ . 67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ένδιαφέρον παρουσιάζει 
ή μέριμνα τών άρμοδίων παραγόντων 
τοϋ Σώματος διά τήν άνακούφισιν καί ψυ- 
χαγώγησιν 476 τέκνων οικογενειών έν 
ένεργείμ άνδρών, συνταξιούχων καί πολι
τικών ύπαλλήλων Χωρ]κής τά όποια θά 
μετάσχουν έφέτος εις τήν κατασκήνωσιν. 
Ήδη άρχισεν άπό τής 1ης ’Ιουλίου, ή 
πρώτη περίοδος τών Κατασκηνώσεων 
τοϋ Σώματος, αί όποϊαι ώς γνωστόν λει
τουργούν κάθε χρόνον εις τήν πευκόφυτον, 
περιοχήν τοϋ 'Αγίου Άνδρέου ’Αττικής. 
Διά τήν περίοδον αυτήν πού έληξε τήν 
22αν ’Ιουλίου προσεκλήθησαν καί φιλο
ξενήθηκαν, σύμφωνα πρός τάς έγκριθεί- 
σας δηλώσεις συμμετοχής, Ι6Ι αγόρια 
καί κορίτσια. Κατά τήν δευτέραν περίο
δον πού λειτουργεί άπό (25]7-15]8]75) φι
λοξενούνται εις τόν Ιδιον κατασκηνωτι- 
κόν χώρον 159 κορίτσια. Κατά τήν διάρ
κειαν δέ τής τρίτης καί τελευταίας τοι- 
αύτης (18]8—8]9]75) θά παρασχεθή φιλο
ξενία εις τήν ιδίαν μαγευτικήν αύτήν πα- 
ραθαλασσίαν περιοχήν εις 156 άγόρια. 
Διά περισσοτέρας πληροφορίας έπί τοϋ 
θέματος αύτοΰ άρμόδιον είναι τό Ίδρυμα 
Παιδικών ’Εξοχών Χωρ]κής (Άθήναι, 
Βερανζέρου 13, (7ος όροφος), τηλέφωνον 
619-675).

Σέ όλα αύτά τά παιδιά τών άνδρών καί 
ύπαλλήλων Χωρ]κής πού έλαβαν καί θά 
λάβουν μέρος εις τήν έφετεινήν κατα- 
σκηνωτικήν περίοδον εύχόμαστε χαρού
μενη καί εύχάριστη διαμονή εις τρόπον 
ώστε νά γυρίσουν άνανεωμένα πνευματικά 
καί σωματικά άνάμεσα στούς συγγενείς 
τους. Εις τάς φωτογραφίας μας στιγμιό
τυπα άπό τήν ζωήν τών παιδιών είς τήν 
κατασκήνωσιν.

Π Α Ι Α Ι Κ Α Ι  Ε Ξ Ο Χ Α Ι  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

•  ΑΝΔΡΙΚΑ: Κουστούμια, σακκάκια, πα
νταλόνια, γραβάτες, ύποκάμισα, έσώ- 
ρουχα.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΦΩΝ Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Η  Ο.Ε.

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

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

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

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

•  ΠΑΙΔΙΚΑ: Κουστούμια, φορεματάκια.
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THE UNWRITTEN LAWS
If  M an obeys to the God’s 

Commandments he will be hap
pier ! I f  M an respects the Golden 
Rules of the Road will be safer! 
Both these guarantee his happi
ness and welfare. Unfortunately 
there are still people who do not 
follow this advice! Why? Don’t 
they see the disastrous results 
of their disobeissance to those 
laws they secure their most pre
cious rights? Don’t they see that 
by disregarding these laws are 
driven to self-destruction. . . ? Is 
it so difficult for them to be 
law-abiding citizens? Laws are 
made for their unique benefit. 
Why they do not respect them?

Traffic to-day is a challenge for 
every one of us who shares both 
the benefits and the dreadful 
results of it.

We live in a Power Age. The 
forces that give us this Power Age 
unequalled in history challenge 
m an’s control. The machines 
themselves cannot learn from 
experience or act with conscience. 
They produce results that are 
destructive or wholesome depen
ding on the understanding and 
conscience of the man in control. 
No machine Good or Bad. M an 
behind the machine is wholly 
responsible for whatever the m a
chine in made to do.

The critical question of our 
modern Age is not how to, pro
duce more power but whether 
or not m an’s purposes in life are 
worthy of the power he can sum
mon to make his wishes and 
purposes come true. Wherever 
M an uses the power machines he 
has devised, he must learn to 
accept the moral responsibility 
of using them properly and safely.

The motor-vehicle is a neces
sary part of our daily life, because 
Motor transportation plays a 
most vitally im portant role in 
M an’s life.

As fine an asset as the motor- 
vehicle is to modern way of life 
it creates also new and perplexing 
problems which grow fast with 
the rapid increase in traffic vo-

2

OF THE ROAD
B Y

JOHN T R IP IS
(FOURTH PART) Gendarmery Major

«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...».

lume everyday, because the car 
has become already almost a 
necessity. But this necessity has 
also increased the hazards to life 
limb and property. Neither num 
bers nor words can express the 
suffering and sorrow involved in 
the statistics they show the dis
astrous results of the misuse of 
the vehicles.

How then can we cut down 
the numbers and how can we 
eliminate the disadvantages of

the car’s misuse?
The answer to these questions 

is not difficult.
M an must become traffic - 

safety - minded. Man must learn 
how to survive and how not to 
do harm to others. M an has to 
become acquainted not only how 
to control a vehicle but also, 
and this is most im portant how 
to respect the GOLDEN RULES 
TH E U N W R ITTEN  LAWS OF 
TH E ROAD we are presenting



to him in this edition of the Hel
lenic Gendarmery!. There is not 
any substitute to these two ways 
of surviving and gaining the 
happiness and welfare.

In the last editions of this 
review we have dealt with some 
of the basic rules of safe driving 
such as speeding, coming across 
a child, approaching a green 
light, watching parked car ha
zards, making turns and we 
closed our article with the most 
dangerous maneuver of over
taking another vehicle.

And we suggested that «if a 
driver stays on the right side of 
the road the chances are that 
he won’t finish up in left field».

Now we come to some more 
rules of passing, such as.
«Α driver m ust not pass a 
vehicle which is opposite a 
parked car or a pedestrian.»

When man gets on the wheel, 
he takes his life in his hands. 
I t’s even worse than that in 
overtaking another vehicle. He 
literally places his life in the hands 
of two other persons if there is 
a person walking on the shoulder 
or at the wheel of a parked car 
at the point where he is passing.

The pedestrian can step onto 
the pavement or the parked car 
can start up and pull over onto 
the pavement. Either action may 
move the car he is trying to pass 
right in front of him.

Thus, the skilled and experi
enced driver figure that «threes a 
crowd in passing and either holds 
back or speeds up to keep from 
being lined up with two other 
units of traffic during a passing 
maneuver. In all of these dan
gerous situations, with three units 
lined up opposite each other, 
“every one is legal” at the situ
ation being approached. But the 
point is, the “three” parties have 
been arranged in such a manner 
that both of the other two parties 
are perfectly positioned to take 
an action that could easily be 
fatal to him. It makes horse - 
sense to keep them so positioned 
that their opportunities of being 
lethal are considerably together 
to pang up on him. Giving the 
other fellow Pass opportunity to 
“do you in ” may appear to show 
a lack of faith in human nature 
but it is realistic as the accident

records will attest.
A driver m ust not hide 

him self behind the wheel he 
is trying to pass.

“WHY MAKE PASSING D IF
FICU LT? DO IT  THE SAFE, 
EASY WAY”

The over-eager driver, rides 
right on the tail of the car he is 
trying to pass while he waits 
for a gap in oncoming traffic to 
give him a chance to make a 
run for it. In this position he 
has three strikes against him. 
He is so close that he cannot 
see what’s coming ahead without 
pulling his car so far to the left 
as to be in a dangerous position. 
He is in danger of a rearend - 
collision if the car ahead suddenly 
slows down because of something 
ahead of it. He has no distance 
in which to pick up speed and 
have a running start when a safe 
passing opportunity presents itself.

The closer he is to the car 
ahead, the longer it will take him 
to complete the pass and the 
longer he will be on the wrong 
side of the road. This comes about 
because he must start to accelerate 
to pass at the moment he decides 
that he can make it and is starting 
at the same speed as the vehicle 
ahead of him. If he is back a 
short distance he can anticipate 
the arrival of the passing oppor
tunity, and accelerate so that 
he has some speed advantage 
over the car ahead at the moment 
he pulls out to pass. With this 
running start, it will not make 
as long to get by and he can 
get back to the right side of the 
road more rapidly. It is recom
mended that in passing the driver 
must travel at a speed about 3 0  
km. per hour faster than that 
of the vehicle he is passing. A 
slower speed will take him too 
long to pass. A higher speed may 
put him up into a higher speed 
bracket where it will be harder 
to make evasive action with safety, 
should an emergency de- velop.

For these reasons the professio
nal driver — the safety - minded 
driver — holds back where he 
can see better, and sprint better 
when the safe moment arrives. 
And thus, the safer one drives, 
the longer he lives.

It is easy to get impatient with 
the driver ahead of you who acts

so coy about waiting to pass the 
car ahead of him. When he 
finally gets the courage up and 
starts to go by, you are inclined 
to close in behind him and make 
your pass at the same time, but 
if you do this you may place your 
life in his hands. Proffesional 
drivers wait until the car ahead 
completes its pass if oncoming 
traffic is present “WATCH THE 
ON - COM ING GAR»

The driver must be always 
alert he must be wary of a car 
passing a car coming toward him. 
A car coming toward him and 
passing another car on a two lane 
road places him in jeopardy. He 
had better to slow down so that 
if he makes a mistake in judgment 
he can enjoy his own accident all 
by himself. Experienced drivers 
know how hard it is to judge the 
speed of aproaching traffic, espe
cially at night. When you see an 
approaching car behind an
other car and can tell from its 
position that the driver is toying 
with the idea of passing and you 
know that he has not enough 
distance in which to make it, 
then you had better do something 
to take him out of the idea. Blow 
the horn, blink the headlights 
and even pull over to the right 
and put two wheels on the shoul
der, if it is a good one. These 
activities usually get over the 
idea that an emergency is impen
ding and the other driver is likely 
to conclude that he had better 
not attempt the pass.

There is no other way to 
survive while on the wheel but 
“SLOW DOWN AND LIVE 

It would be certainly perfect 
if the drivers had a sort of man 
to man communication - with ra
dio for instance - but this is im
practical and impossible. To a- 
void conflict — misunderstanding 
etc. one should know the inten
tions of the other part. Since there 
is no other way to do this while 
on the road among hundreds ol 
cars using the same road and 
thousands of pedestrians every 
driver should try to divise some
way to “TALK TO THE DRIV
ER AHEAD He must flick his 
headlights for instance when rea
dy to pass. If the driver of the 
car ahead knows that he is about 
to be passed, he is less likely to
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pull over in front of him unless 
forced to do so to avoid a worse 
accident because of some vehicle 
or pedestrian suddenly moving 
in front of him. So there is every 
advantage in trying to tell him 
what you have in mind. This is 
one of the purposes for which 
the horn was invented. It should 
be used for this purpose in spite 
of the risk of irritate some persons. 
There is no case on record of 
anyone dying of such irritation, 
but the police blotters are full 
of passing accidents where the 
intended pass plan was unknown 
to the person driving the car 
being passed.

Unfortunately some circum
stances reder the horn less than 
satisfactory. In a passenger car 
in the winter time, with all 
windows closed and the radio 
playing it is difficult to hear a 
horn, at least to hear it with 
enough certainty for you to rely 
on its message. A truck driver 
has the noise competition of a 
powerful engine which the m a
nufacturers have not yet quieted 
as much as in a modern passenger 
car. I f  in doubt about the horn, 
use your headlights. Even in day
light this will work with most 
over - the - road truck drivers 
who watch rear view mirrors. If  
you are still in a doubt as to 
whether or not the driver ahead 
gets the general idea, you had 
better wait until you can find 
an even safer stretch of clear, 
unobstructed roadway in which 
to pass him on a pure surprise 
basis. — JUST BE SURE THE 
ROAD IS OPEN — ” O ther
wise do not attem pt any suicidi- 
cial action that will result in 
disaster.

Another driving operation 
which is as dangerous as passing 
is certainly also the TU RN IN G .

The trouble with turning is 
that you have to get in front of 
other drivers to do it; you have 
to tell them that you are going 
to do it; and you have to hope 
that they are going to let you 
do it, rather than insist on going 
through first.

Unfortunately cars do not have 
two - way - radio so that a request 
for permission to turn could be

transmitted, received, acknow
ledged, and the request granted 
by the driver of the other can 
whose movement is about to be 
interfered with. Since this is 
impossible it is im portant to 
make Strenuous efforts in signal
ling to increase the chance of 
the message getting through to 
the other driver. You still have 
to reduce whether he under
stands and is willing, but the 
better your signals, the better 
your chances.

Hand signals are fine insti
tution. The engineers have also 
invented a turning signal which 
does much better the job than 
the hand. It is convenient enough 
so that normal laziness will not 
prevent its use, and even more 
im portant, your using it will re
mind you to watch all of your 
turning maneuvers more care
fully.

Another obligation in turning 
maneuver is to “Talk to the 
driver behind you”. To do so 
pump to your brake pedal lightly 
to make your stoplight flash. 
A flashing light will attract 
attention much more effectively 
than will a light which is merely 
turned on and kept burning, 
especially if other drivers are not 
looking -at the time the light goes 
on. But pumping your brake 
pedal your flashing stoplight has 
a superior chance of waking up 
a driver behind you who is not 
as alert at the moment as he 
could be. Having gotten his 
attention with the flushing tail 
light, he is more likely to observe 
your pre-turn maneuver and 
your slowing down and conclude 
that you are going to turn in 
a particular direction.

In this sort of maneuver the 
driver must BE D EFIN ITE, and 
he must pull into turning with a 
distinct way. He should turn left 
from the left hand lane nearest 
the center line. He should not 
sneak over there so gradually 
that no one will ever suspect 
his intention of surreptitiously 
making a left turn. He must 
utilize his maneuver over into 
the left hand lane at a clear cut 
maneuver which looks as if it 
were done intentionally. He must

make so specific that it can be 
unmistakably recognised as a 
clear cut indication of his purpose 
to turn left as soon as an oppor
tunity presents itself. Following 
this he must stop in a turned 
position while waiting to make 
a left turn. If he is unable to 
make the left turn because of 
a red light or because of oncoming 
traffic, he must stop his car in 
a slightly .turned position with 
his front wheels turned left. 
This will give a clear signal to 
traffic ahead and behind you 
that you intend to make a left 
turn just as soon as an oppor
tunity presents itself.
You m ust NEVER BEGIN 
WHAT YOU CANNOT COM 
PLETE”

Pull in the rear end of your 
car on right turns. A driver who 
intends to go straight through an 
intersection and sees the vehicle 
ahead of it starting to make a 
right turn, assumes that it will 
complete the turn and that the 
path for his straight through 
movement will be clear. We then 
turn his intention to other matters. 
If  the right turning vehicle fails 
to complete the turn and stop 
with its tail sticking out into the 
traffic stream it is likely to be 
run into from the rear.

Skilled and experienced drivers 
who are about to make a right 
turn, look around the corner to 
see if there is enough space to 
complete the turn, either in the 
regular moving lane or by tem
porarily moving over into the 
parking lane. If there is not room 
to complete the turn they will 
stop before starting the turn. 
Their stop in this position will 
be less surprising to drivers in 
the rear than will a stop in a 
partially turned position.

Another problem in traffic is 
— STO PPIN G  —

The trouble with stopping is 
that people behind you frequently 
run into you. They run into you 
because they did not know you 
were going to stop, because you 
are able to stop quicker than they 
can or because they do not give 
themselves time and space in 
which to stop.
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