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Παρουσία τοϋ Πρωθυπουργού 
χ . Κωνσταντίνου Καραμανλή , 
μελών τής Κυβερνήσεως τής 
ήγεσίας των ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας 
καί πολλών άλλων προσκεκλη
μένων ,τήν 30-8-1975 έτελέσθη- 
σθησαν τά έγκαίνια τής 40ής 
Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονί 
νίκης.

Αί πϋλαι τής Έκθέσεως, αί 
όποϊαι ήνοιξαν διά τό κοινόν τήν 
έπομένην τών έγκαινίων θά πα- 
ραμείνουν άνοικταί μέχρι τής 
14ης Σεπτεμβρίου. 'Ο χώρος 
τής Έκθέσεως κατακλύζεται 
καθημερινώς άπό δεκάδας χι
λιάδας έπισκεπτών, οί όποιοι 
σπεύδουν νά θαυμάσουν τά έπι- 
τεύγματα τής συγχρόνου προό
δου είς δλους σχεδόν τούς το- 
μεΐς τής δραστηριότητος τοϋ 
άνθρώπου . Εντυπωσιακή δσον 
ποτέ άλλοτε, μέ έπίσημον συμ- 
μετοχήν κρατών έξ όλης τής 
Ύ φηλίου, ή 40ή Διεθνής Έ κ -  
θεσις Θεσσαλονίκης άποτελεΐ 
τόν ειρηνικόν στίβον συναγω
νισμού τής άνθρωπίνης προό
δου , προοιωνίζεται δέ δτι ή έπι- 
τυχία τής έφετεινής διοργανώ- 
σεως θά ύπερβή είς άριθμόν 
έκθετών καί έπισκεπτών κάθε 
προηγουμένην παρομοίαν διορ- 
γάνω σιν.

‘Η Θεσσαλονίκη έξ άλλου, ή 
πρωτεύουσα τοϋ Έλληνικοΰ 
Βορρά, ή όποία έχει έξελιχθή 
είς ζηλευτήν μεγαλούπολιν δί
νει τόν καλύτερον έαυτόν της 
διά νά ύποδεχθή καί νά φιλοξε- 
νήση τούς ξένους έπισκέπτας 
τη ς. Σημαντικήν συμμετοχήν 
είς τήν έπιτυχίαν τής Έκθέ
σεως , κατά κοινήν όμολογίαν, 
έχει ή Ελληνική Χωροφυλακή . 
Οί άνδρες τής Δ)νσεως ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης καθημερι
νώς μοχθούν χωρίς νά φείδων- 
ται κόπου καί χρόνου διά νά 
διατηρήσουν τήν τάξιν είς έπί- 
πεδα ζηλευτά καί είς τό έργον 
των αύτό έπιτυγχάνουν άπόλυ- 
τα, έπισύροντες τά κολακευτι
κά σχόλια καί τάς θερμάς έπι- 
δοκιμασίας τών άρμοδίων πα
ραγόντων , άλλά καί τοϋ κοι
νού γενικώτερον.

.
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Παντού καί πάντα οί άνδρες τής Χωρο
φυλακής προσφέρουν τις πολύτιμες υπη
ρεσίες τους.

Χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν κα
θημερινά τά διάφορα περίπτερα τής 
’ Εκθέσεως.

Οί γυναίκες αστυνομικοί τής Χωροφυλακής έχουν γίνει μια ζωντανή ευχά
ριστη παρουσία για τούς μικρούς κατοίκους τής Θεσσαλονίκης.

-
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Μέσα στον χώρο τής Διεθνούς Έκθέσεως ή παρουσία τής 
Χωροφυλακής συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχία των 
διάφορων εκδηλώσεων.

517



Η ΑΚΡΙΒΗΣ χρονολόγησές ένός 
δημιουργήματος ή φαινομένου του 
ύλικοϋ, κοινωνικού καί πνευματικού 
βίου τοϋ λαοϋ είναι πρόβλημα του 
όποιου ή λύσις άλλοτε μέν είναι εντε
λώς άδύνατος, άλλοτε πολύ δύσκολος 
καί άλλοτε δυνατή. ’Αλλά μήπως 
δεν παρουσιάζονται πολλάκις δυσκο- 
λίαι καί διά. την χρονολόγησιν δη
μιουργημάτων, πού ανήκουν εις την 
λογίαν παράδοσιν; Εις τήν λαϊκήν 
δμως παράδοσιν τό πρόβλημα συνα
ντά πολύ μεγαλυτέρας ή εις τήν λο
γίαν δυσκολίας.

Είναι γνωστόν δτι οί έρευνηταί 
των δημιουργημάτων τού λαϊκού βίου 
άδυνατοϋν νά προσδιορίσουν μέ άκρί- 
βειαν τον χρόνον, κατά τον όποιον 
έγεννήθησαν τά περισσότερα των 
έθίμων καί τό πλεΐστον των δοξα
σιών, των ένεργειών καί των έκδηλώ- 
σεων τού λαού. Διά τούτο άποφαίνον- 
ται μέ άοριστίαν δτι άλλα μέν χρο
νολογούνται εις τήν βυζαντινήν επο
χήν, άλλα εις τούς άρχαίους καιρούς 
(άρχαϊκήν, κλασσικήν καί μετακλασ- 
σικήν. εποχήν) καί άλλα εις τήν προϊ
στορίαν.

Διά τά καθ’ ώρισμένας ήμέρας 
τού έτους συνηθιζόμενα άγεομικά 
άσματα, ως είναι π.χ. τό χελιδόνι
σμα, τό όποιον ψάλλεται εις μερικά 
χωρία τής Ελλάδος κατά τήν πρώ- 
την Μαρτίου άπό τά παιδιά μέ τήν 
έπιστροφήν των χελιδόνων, τό τρα
γούδι τού Μαίου καί τά τραγούδια 
των Χριστουγέννων, τού 'Αγίου Βα
σιλείου, των Φώτων, τού Λαζάρου, 
των Βαΐοον κ. ά. , λέγουν δτι είναι 
πολύ παλαιότερα άπό πλήθος λυρι
κών δημοτικών τραγουδιών. Τό 
αύτό λέγεται καί διά τάς λαϊκάς 
διηγήσεις. ’Έ τσι τά παραμύθια θεω
ρούνται κατά πολύ άρχαιότερα έν 
συγκρίσει προς πολλάς ρεαλιστικάς 
διηγήσεις καί άνέκδοτα. Καί ταΰτα 
λέγονται, διότι ποιος θά ήδύνατο

πράγματι νά καθορίση έσ καί διά 
τού «περίπου» πότε έγεννήθησαν καί 
ήρχισαν νά κυκλοφορούνται εις τον 
προφορικόν λόγον αί περισσότεραι 
τών παραμυθιακών καί εύτραπέλων 
διηγήσεων, ακόμη καί ώρισμένα 
άνέκδοτα.

Εΐπομεν διά τήν παλαιότητα τών 
τραγουδιών τού άγερμοΰ, έ'χομεν 
δμως καί τά ευχετικά ή επαινετικά 
άσματα, τά άπευθυνόμενα προς τον 
νοικοκύρην, τήν νοικοκυράν, τήν έν 
τώ οΐκω άρραβωνιασμένην καί άλλα 
πρόσωπα τής οικογένειας, τά όποια 
άδονται έν συνεχεία προς τά κατ’ 
έξοχήν έορταστικά ή θρησκευτικά 
ή λατρευτικά τής ήμέρας (τών 
Χριστουγέννων, τού Αγίου Βασι
λείου κ. ά.). Τά έορταστικά σημειω
τέου παραμένουν περισσότερον στα
θερά καί άναλλοίωτα έν άντιθέσει 
προς τά έπαινετικά, πού είναι νεώτε- 
ρα καί μεταβάλλονται.

Πλήν τούτων πρέπει νά προστεθή 
καί τούτο: Κάθε είδος λαϊκού στοι
χείου ή φαινομένου καί αν άκόμη 
κατορθοόσωμεν νά τό χρονολογήσω- 
μεν έστω καί μέτό «περίπου», πρέπει 
νά γνωρίζωμεν δτι, δσον παλαιόν καί 
άν είναι, μέ τήν πάροδον τού χρόνου 
πιθανώτατα προκαλεΐ τήν έμφάνισιν 
ένός νεωτέρου (άνανεοΰται). ’Αλλά 
καί τό παλαιόν κατά παράδοσιν 
διατηρούμενου στοιχείου ή φαινό
μενου δυνατόν νά έπαναλαμβάνη έν 
δλω ή έν μέρει κάτι εις παλαιοτέρους 
χρόνους προϋπάρχον, τού όποιου ή 
πλήρης μορφή είναι καί παραμένει 
άγνωστος.

Ό  έξετάζων τον τρόπον, μέ τον 
όποιον δημιουργεί ό λαός τά πνευμα
τικά ή υλικά του έργα, οφείλει να 
λαμβάνη ΰπ’ δψιν δτι καί εις τήν 
περίπτωσιν κατά τήν όποιαν είναι 
δυνατόν νά προσδιορισθή ή χρονική 
στιγμή ή τό χρονικώς ώρισμένον 
γεγονός, πού προεκάλεσε τήν δη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
Καθηγητοΰ Λαογραφίας
Πανεπιστημίου ’Αθηνών

μιουργίαν τού έργου, δέν πρέπει νά* 
λησμονή δτι ό λαϊκός δημιουργός 
δέν έφευρίσκει τότε τό, παν έξ άρ- 
χής καί κατά τρόπον πηγαίου, άλλ’ 
δτι χρησιμοποιεί προαιρετικώς εμ
πνεύσεις, ποιητικάς εικόνας, τεχνο
τροπίαν καί συνήθειας, πού διαθέτει 
άπό παλαιότερα τραγούδια, παρα
μύθια μοτίβα λαϊκής τέχνης, δοξα
σίας καί έθιμα. Εις αύτά πρά
γματι στηρίζεται καί εις αύτά ο
φείλεται ή αφετηρία, ή πορεία 
καί ό τρόπος τής δημιουργίας.

'Όταν έπιτύχωμεν τον καθορισμόν 
τού χρόνου τής δημιουργίας, θά 
έχωμεν πολύτιμον κέρδος, άναφερό- 
μενον εις σκοπούς φιλολογικούς, 
ιστορικούς, κατ’ έξοχήν λαογραφι- 
κούς κ. ά. 'Υπάρχουν δμως, σημειω- 
θήτω, περιπτώσεις, κατά τάς όποιας 
ό ποιητικός ή ό πεζός λόγος τού 
λαού (τραγούδι—κείμενον, παραμύ
θι κ.λ.π.) ή τό έργου τής λαϊκής 
τέχνης (υφαντόν, κέντημα ξυλόγλυ
πτου κ.λ.π.) δέν μεταβάλλεται ού- 
σιωδώς έπί μακρότατον χρόνον, δέν 
διασκευάζεται. "Αν λοιπόν τούτο θά 
έπιοημανθή καί θά καταγραφή εις 
διάφορα μέρη, τότε θά παρουσιάση 
τήν γεωγραφικήν μόνον θέσιν καί 
έξάπλωσιν, τήν όποιαν καταλαμβάνει. 
"Οταν έπίσης δυνηθώμεν νά καθο- 
ρίσωμεν τήν χρονικήν στιγμήν ή 
τό μέ αύτήν συνδεόμενου ιστορικόν 
γεγονός ή τό έντός γνωστού χρό
νου περιστατικού, τό όποιον προε
κάλεσε τήν γένεσιν οίουδήποτε δημώ
δους, άσματος, πρέπει κατόπιν νά 
προσπαθήσωμεν νά εΰρωμεν καί νά 
προσδιορίσωμεν τήν ύπάρχουσαν εις 
χεϊρας μας ά ρ χ ι κ ή ν  π α ρ α λ -
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λ α γ ή ν , ή οποία, λόγω τής δια- 
δόσεως αυτής άπό στόματος εις 
στόμα, ύπέστη έν τώ μεταξύ μεγα- 
λυτέρας ή μικροτέρας αλλοιώσεις 
καί μεταβολές, μέχρι τής καταγρα
φής τγ)ζ· Καί αί καταγραφαί των 
τραγουδιών, των παραμυθιών καί 
των άλλων λαϊκών δημιουργημάτων 
ήρχισαν κατά τό πλεϊστον μόλις τον 
19ον αιώνα. ’Έτσι μεταξύ τής αρχι
κής παραλλαγής καί τών μεταγενέ
στερων υπάρχουν περισσότεραι ή 
όλιγώτεραι ούσιώδεις ή καί επου
σιώδεις διαφοραί- έάν όμως ληφθή 
ύπ’ οψιν ότι ή σημερινή π.χ. κατα
γραφή ενός οίουδήποτε τραγουδιού 
διαφέρει κατά πολύ τής διά τό αύτό 
τραγούδι προ δεκαετίας ή έντόςόλι- 
γωτέρου χρόνου γενομένης, θά δυνη- 
θώμεν νά σχηματίσωμεν ιδέαν τού 
τι συνέβη εις τό διάστημα αιώνων.

Έάν τώρα σταματήσωμεν εις τά 
επικά μας τραγούδια τού άκριτικοΰ 
κύκλου, θά διαπιστώσωμεν ότι άρκε- 
τά έξ αύτών έχουν τοποθετηθή εις 
ώρισμένην έποχήν τής βυζαντινής 
ιστορίας (δον, ιδία 9ον—11ον αιώνα), 
όπως έχει άποδειχθή άπό εΐδικάς 
μελέτας.

Οι ήρωες μερικών έκ τών τρα
γουδιών αύτών ταύτίζονται ύπό τών 
ερευνητών πρός ιστορικά πρόσωπα 
τού 8ου, 9ου καί 10ου αΐώνος, ώς 
π.χ: ό Άρμούρης προς τον έξ 
Άμορίου τής Μικράς’Ασίας καταγό- 
μενον αύτοκράτορα Μιχαήλ τον Γ', 
εκδικητήν τής καταστροφής τής 
γενετείρας του τό έτος 838, ό Άρέ- 
στης προς τον εκ τής Καππαδοκίας 
Ορέστην, στρατηγόν τού βυζαντι

νούς θέματος τής Μεσοποταμίας 
περί το 913, ο Πορφύρης προς τον 
Κωνσταντίνον Δούκαν, ό όποιος 
επανεστατησε το έτος 913 κατά τού 
αυτοκρατορος Κωνσταντίνου Η' τού 
Πορφυρογεννήτου, ό ’Ανδρόνικος 
πρός τάν ’Ανδρόνικον Δούκαν περί

τό 906, ό Σκληρόπουλος πρός τον 
Ρωμανόν Σκληρόν ό όποιος άναφαί- 
νεται επί τής βασιλείας Κωνσταντί
νου τού Μονομάχου (1042—1055), 
ό Διγενής πιθανώς πρός τόνΤουρμάρ- 
χην τών ’Ανατολικών Διογένη, πού 
έπεσεν ήρωϊκώς κατά τό788 εις κλει
σούραν τού Ταύρου, μαχόμενος κα
τά τών Σαρακηνών, καί άλλοι.

' Δυνατή είναι ή άκριβής χρονολο- 
λογησις τών λεγομένων ιστορικών 
τραγουδιών, πού έχουν ώς θέμα 
γνωστά έκ τής ιστορίας γεγονότα. 
Τα παλαιοτερα εξ αυτών προέρχοντ αι 
εκ των υστέρων βυζαντινών χρόνων 
ώς τό τραγούδι τού Γαβρά, οί 
θρήνοι τής καταστροφής τής Άνδρια- 
νουπόλεως, τής άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως καί τής Τραπε- 
ζοΰντος, τό τραγούδι τού Κωνσταντί
νου Παλαιολόγου κ. ά. Μεταγενέ
στερα, πολλά των οποίων χρονολο
γούνται,^ είναι ώρισμένα κλέφτικα 
(π.χ. τού Κατσαντώνη, τού Νικο- 
τσαρα^ κ. α.) και τα αναφερόμενα 
εις τούς χρόνους τής ελληνικής έπα- 
ναστάσεως καί εις τά κατόπιν ιστο
ρικά γεγονότα.

Οπως βλεπομεν, πολλά τών έπι- 
κών καί ιστορικών μας τραγουδιών 
είναι δυνατόν νά συνδεθοΰν μέ τά 
συμβάντα που τα προεκάλεσαν, καί 
έτσι νά χρονολογηθούν. "Οπωσ δέ 
παρ’ ήμΐν έτσι καί εις αλλας χώρασ 
έχρονολογήθησαν άρκετά τραγούδια’ 
πού ^άναφέρονται π.χ. έν Σερβία 
καί έν Βουλγαρία εις τούς ήρωας 
Μάρκον Κράλιεβιτς, Μίλος ’Ό μ- 
πΟατς,  ̂Μπράνκοβιτς καί άλλους. 
Τό αύ™ ισχύει καί διά τά ρωσικά 
δημοτικά τραγούδια, που άναφέρον- 
ται °·ις Ιβαν τον Τρομερόν, τον Στέν- 
κα Ραζίν, τον Πουγκατσιώφ, τον 
Πέτρον τόν Μέγαν κ. ά.

( Εννοείται όμως ότι ή χρονολογι
κή τοποθετησις τών τραγουδιών 
αυτών καί ό σύνδεσμός των πρός

τό ιστορικόν γεγονός καί τό πρόσω- 
πον, εις τό όποιον άναφέρονται, δεν 
εξυπακούει κατ’ ανάγκην ότι τά εις 
αύτά έκτιθέμενα άπηχοΰν άκριβώς 
τά πράγματα εις τόν άρχικόν ιστο
ρικόν χρόνον, κατά τόν όποιον έδη- 
μιουργήθησαν, δεδομένου ότι ταΰτα 
ύπέστησαν κατά τήν πάροδον τού 
χρόνου άλλοιώσεις καί ποικίλας 
ανανεώσεις. 'Η αρχική παραλλαγή 
μετεσχηματίσθη. Εις πολλάς παραλ
λαγής ύπάρχουν διάφορα κατά έπο- 
χάς σ τ ρ ώ μ α τ α ,  εις τά όποια 
πλήν τής μυθοπλασίας, αντικατο
πτρίζονται καί αί έκάστοτε διάφοροι 
χρονικώς κοινωνικαί συνθήκαι.

Διά τάς έλληνικάς π α ρ α λ ο γ ά ς  
(μπαλλάντες) ένδείξεις μόνον υπάρ
χουν ότι άρκεταί άπό αύτάς ανήκουν 
εις τους ίδιους χρονους μέ τά άκρι- 
τικα ασματα, αλλαι είναι κατά πά
σαν πιθανότητα παλαιότεραι τούτων, 
αλλα και πολλαι ασφαλώς νεώτεραι.

Εις μεγάλας γραμμάς τά συμβαί- 
νοντα εις την δημοόδη παράδοσιν 
παρουσιάζουν ομοιότητας καί μέ θέ
ματα τής λόγιας παραδόσεως. Έ τσ ι 
π.χ. τα αρχαίας προελεύσεως κείμε
να των μύθων τ*ου Αίσωπου ύπέστη
σαν διαφόρους διασκευάς κατά τούς 
μέσους χρόνους καί έτσι είσήλθον 
κατόπιν εις την ελληνικήν γραμμα
τείαν τού 18ου καί 19ου αΐώνος.

'Η  χρονολόγησις τέλος ώρισμένων 
έργων τής λαϊκής μας τέχνης είναι 
δυνατή όχι μόνον άπό άκριβεΐς έν- 
δειξεις που φέρουν (π.χ. ώρισμένα 
έπιπλα καί σκεύη, ώς κασέλλες, 
φέρουν χρονολογίας κατασκευής, 
ωρισμέναι άρχοντικαί οΐκίαι έχουν 
χρονολογίαν οΐκοδομήσεως ή άνα- 
καινισεως), αλλά καί άπό τήν έξέ- 
τασιν τής δομής τών έσωτερικών των 
σ.οιχειων και τής μορφολογίας των. 
Περ̂ ί τούτου όμως άλλοτε θ’ άσχο-
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ΚΠΙ Η ΠΡΟΣΤΠΣΙΠ τον

ΠΕΡΙ
ΒΑΛ
ΛΟΝ

f

ΠΟΛΛΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ δτι ή έννοια τοϋ «Περι
βάλλοντος», τδ όποιον σήμερα άπασχολεΐ δλες τ'ις 
χώρες τοϋ κόσμου, καί ή άνάγκη τής προστασίας του, 
είναι κατασκευάσματα τής εποχής μας, καί μοιραία 
άποτελέσματα τής σύγχρονης έξελίξεως.

Ή  πραγματικότης είναι όλότελα διαφορετική. Και 
πρώτα—πρώτα άς δοϋμε τί έπί τέλους είναι αυτό το 
«Περιβάλλον»: Ή  λέξη είναι βέβαια Ελληνική καί 
σημαίνει «αύτό πού μάς περιβάλλει». ’Εννοεί δηλαδή 
δλα αυτά πού βλέπει ή πού άντιλαμβάνεται τριγύρω 
του ό άνθρωπος.

Τούτη ή λέξη άποδίδει καί πιο σωστά τήν έννοια 
τοϋ άντικειμένου, δπως θά δοϋμε πάρα κάτω. Η 
Α γγλική λέξη «ENVIRONMENT» έχει κάποια 
διαφορετική άπόχρωση, καί δεν φθάνει στήν πληρό
τητα πού περιέχεται στο «Περιβάλλον». Οι Γάλλοι 
πού μεταχειρίστηκαν στήν αρχή μιάν άνάλογη δική 
τους, «ENVIRONNEMENT» τήν συμπλήρωσαν γρή
γορα με τήν φράση «προστασίατής φύσεως» («PRO 
TECTION DE LA NA TURE»), καί λίγο άργότερα 
μέ μιά άκόμη φράση: «ποιότητα ζωής» (QUALITE 
DE V IE) πού προσδιορίζει δχι τόσον τό είδος τοϋ 
άντικειμένου δσο τό πρίσμα ύπό τό όποιον εξετάζεται 
καί τον σκοπό πού τελικά έπιδιώκεται: Διότι στην 
πραγματικότητα, δλη ή προσπάθεια γιά τήν προστα- 
δία τοϋ Περιβάλλοντος ένα μόνο σκοπό έχει— καί 
πρέπει νά έχη,— καί σ’ αύτόν τελικά άποβλέπει: Στο 
νά διατηρήση δηλαδή τήν ποιότητα τής ζωής τοϋ 
άνθρώπου σέ άνεκτά έπίπεδα, καί προοδευτικά να την 
βελτιώση.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Ζ Η Τ Ρ Ι Δ Η
Γενικού Διευθυντοϋ 

Υπηρεσίας ’Επιστημονικής 
Έρεύνης καί Άναπτύξεως 

'Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών

ΤΟΥΤΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, δπως είπαμε καί 
στήν άρχή, δεν είναι καινούργια. ’Από τήν έποχή πού 
ό άνθρωπος συνειδητοποίησε τήν υπόστασή του και 
άρχισε νά παρατηρή τον κόσμο πού τον περιβάλλει, 
έδημιουργήθη ένστικτωδώς μέσα του καί ή έφεση να 
τον ύποτάξη καί νά τον διαμορφώση άνάλογα μέ τις 
άνάγκες του. Οί πρώτες προσπάθειες είναι βέβαια 
πρωτόγονες, δπως καί οί άνάγκες τοϋ άνθρώπου, δπως 
κι ό ίδιος ό άνθρωπος: ’Αφήνει τά δάση καί κατοικεί 
στις σπηλιές γιά νά είναι πιο προφυλαγμένος. Σέ λίγο 
κατεβαίνει στις λίμνες καί τούς ποταμούς δπου τό 
«Περιβάλλον» είναι πιο άνετο καί πιο εύχάριστο. 
’Αργότερα αλλάζει τά ψαθοκάλυβα μέ πλίθινα σπι
τάκια, πιο στέρεα καί πιο σίγουρα. "Ετσι, σιγά—σιγά 
φθάνομε στά μέγαρα τών Αιγυπτίων Φαραώ, τις 
θαυμαστές πυραμίδες των καί στά περίτεχνα Ζιγγου- 
ράτ τών Βαβυλωνίων. "Ολα τοΰτα είναι βέβαια μιά 
έξαίρετη πρόοδος, άλλά το άληθινό θαΰμα συντελείται 
στήν Ελλάδα. Έ δώ ή προστασία τοϋ Περιβάλλοντος, 
καί ή προσπάθεια γιά τήν διατήρηση καί βελτίωση 
τής ποιότητος τής ζωής παίρνει, για πρώτη φορά, 
συγκεκριμένη έννοια: Οί Μινωΐκες οικοδομές απο
τελούν—καί γιά τον σημερινό ερευνητή άκόμη— πρό
τυπα σέ δ,τι άφορά τήν άντιμετώπιση προβλημάτων
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υγιεινής, ύδρεύσεως, καθαριότητος καί αποχετεύσεων 
τής άνθρωπίνης κατοικίας, καί πολλά έχει νά διδαχθή 
άπ’ αύτά ή σημερινή οικολογική έπιστήμη. Για τούς 
ναούς, τά θέατρα καί τα μέγαρα των αρχόντων δια
λέγονται τοποθεσίες μαγευτικές μέ πλούσια βλάστηση 
καί ιδιαίτερη γραφικότητα. ’Εθιμικοί κανόνες δια
τηρούν τήν χλωρίδα καί τήν καθαριότητα γύρω απ’ 
αύτά.

Στον 6ο αιώνα π.Χ. ό 'Ίππαρχος φροντίζει για τήν 
κατασκευή αγωγών πού ύδρεύουν τάς ’Αθήνας—πάν
τοτε λείψυδρη—άπό ορεινές πηγές, καί επιβάλλει 
πρόστιμο—φόρο, σέ όσους διατηρούν στά σπίτια τους 
«δρύφρακτο» (ξύλινο εξώστη) πού έμποδίζει, ιδίως 
αν ό δρόμος ήταν στενός, τήν κυκλοφορία καί τήν 
θέα. Τον φόρο αυτόν τον διατηρούν καί οί Βυζαντινοί, 
πού ώνόμασαν τον «δρύφρακτο» «ταβλάτο». (άργό- 
τερα ώνομάσθη «σαχνισίνι»).

"Οταν άρχισε ή λατόμευση τής Πεντέλης, παρετή- 
ρησαν ότι ή λατύπη (τά κομμάτια τού μαρμάρου) 
κατέστρεφαν τήν χλωρίδα. Γιά τούτο πρόβλεψαν γιά 
τήν άπόρριψή της (το 1915—επί τέλους— έγινε καί 
ειδικός νόμος γιά τήν λατύπη, άσχετο αν άτόνισε σή
μέρα)·
Τέλος οί σοφοί πρόγονοί μας άνεκάλυψαν πολύ γρήγορα 

τήν ζημιά πού γινόταν στήν ένάλια ζωή άπό τά κατά
λοιπα τών μεταλλείων τού Λαυρίου (σκωρίαι), όταν 
τά έρριχναν στήν γειτονική θάλασσα. Γι’ αύτό τά 
έθαβαν σέ βαθεϊς λάκκους καί σέ ειδικά διαλεγμένες 
τοποθεσίες- έτσι ή θάλασσα έμενε απείραχτη, καί μέ 
την πάροδο τών αιώνων μάλιστα, άπό τις μεταλλο- 
γενέσεις, έδημιουργήθησαν τά περίφημα πετρώματα 
τής Λαυρεωτικής.

ΟΛΑ ΤΟΤΤΑ βέβαια συνέβαιναν στούς παρωχη
μένους χρόνους, οπότε πράγματι τό πρόβλημα τού 
Περιβάλλοντος δέν ήταν άκόμη οξύ. Τήν οξύτητα 
άρχισε νά τήν δημιουργή προοδευτικά, ή άνάπτυξη 
τής οικονομίας καί τής τεχνολογίας καί ή έμφάνισι 
τής λεγομένης καταναλωτικής κοινωνίας. Τό Λονδίνο 
πνίγεται άπό τήν ομίχλη, τό Βέλγιο άπό τήν αιθάλη’ 
ή Νέα Ίόρκη άσφυκτιά σέ δάσος τσιμεντένιων ούρα- 
νοξυστών μέ δευτερογενή προβλήματα κυκλοφορίας, 
καθαριότητος, δημοσίας τάξεως, ασφαλείας, κοινής 
ήσυχίας, καί ψυχικής ήρεμίας.

Σε κάποιο άλλο σημείωμα θά δούμε πώς άντιμε- 
τωπίσθησαν τά προβλήματα αύτά— αν άντιμετω- 
πίσθησαν—καί τί άποτελέσματα είχε ή προσπάθειά 
των.

Στήν Ελλάδα τό πρόβλημα Περιβάλλοντος έδωσε 
δείγματα τής υπαρξεώς του καί τής άνησυχαστικής 
προοπτικής του στούς χρόνους τής Ίταλογερμανο- 
βουλγαρικής κατοχής, οπότε:

Εξελιπον τά μέσα καί ή δυνατότητα καθαριό
τητος, ιδίως τών πόλεων, καί άτόνισε ό ύγειονομικός 
έλεγχος.

Ιπεβαθμισθη τρομακτικά ή χλωρίς καί ή πανίς 
για να αντιμετωπισθοΰν οί άμεσες άνάγκες διατροφής 
καί θερμάνσεως.

— Ο πληθυσμός έγκατέλειψε τήν ύπαιθρο καί ήρχισε 
να συνωστίζεται στά άστικά κέντρα.

’Η  ομορφιά τοϋ περιβάλλοντος που τόσο σπάταλα χάρισε 
ή φνσι στον άνθρωπο χρειάζεται την φροντίδα και τήν προ
στασία του γιά νά μπόρεση νά διατηρηθή καί νά συνέχιση νά 
τοϋ προσφέρη τά αγαθά του.
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ΤΟ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

—“Αρχισαν οί δομήσεις νά αύξάνωνται σέ άριθμδ 
χωρίς σχέδιο, πρόγραμμα καί έλεγχο' ήταν ή άρχή 
για τον σημερινό πολεοδομικό τραγέλαφο.

Η κατασταση αυτή—πού μόνο σκιαγραφικά φαί
νεται απο τα παρα πάνω —έγινε χειρότερη υστέρα άπό 
το Δεκεμβριανό κίνημα, τον συμμοριτοπόλεμο καί, 
φυσικά, την άπρογραμμάτιστη καί έξω άπό κάθε 
επιστημονική εμπειρία, τακτική κατά την έπταετία.

***
ΣΗΜ ΕΡΑ έχομε φθάσει σέ κρίσιμο σημείο όσον 

αφόρα στο πρόβλημα Περιβάλλοντος, καί κατ’ επέ
κταση στην «ποιότητα ζωής».

'Η  άναπτυξιακή προσπάθεια (οικονομική—βιομη
χανική—τεχνολογική) έντείνεται— καί πρέπει νά 
ενταθή με ρυθμό αυξανόμενο. Τούτο έχει βεβαίως 
μοιραίες επιπτώσεις στο Περιβάλλον: Περισσότερα 
έργοστάσια— μόλυνση τής ατμόσφαιρας, των λιμνών, 
ποταμών, θαλασσών κ.λ.π. Δράστη ριοποίηση τής 
ναυτιλίας—ρύπανση άπό πετρέλαια, απόβλητα κ.λ.π. 
Μετακίνηση τών πληθυσμών στά άστικά κέντρα— 
προβλήματα πολεοδομίας, ύδρεύσεως, άποχετεύσεων, 
κυκλοφορίας, συγκοινωνίας, δημοσίας τάξεως, κ.λ.π. 
Εντασις τής δομησεως— ύποβάθμισις τού πρασίνου, 

δυσχέρειαι καθαριότητος, καταστροφή μνημείων κ.λ.π.
Μέ τις προϋποθέσεις αύτές ή εΐκών καί ή προο

πτική τους παρουσιάζεται ζοφερή. ’Αλλά δεν είναι 
ή σωστότερα, μπορεί νά μην είναι.

Το πρόβλημα τής προστασίας τοϋ περιβάλλοντος γίνεται 
καθημερινά δλο καί όζντερο. Ό  άνθρωπος καταστρέφει αλό
γιστα δ,τι ή φύσι μέ περισσή φροντίδα τοϋ έχάρισε. Ό  μηχανικός 
πολιτισμός έφερε μαζύ μέ τα υλικά αγαθά του την μόλυνσι τής α-
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ΚΑΙ Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  ΤΟΥ

Η επιστημονική θεώρησις τοϋ προβλήματος, έν 
τω συνόλω του, μας βεβαιώνει δτι μεταξύ (αναπτυ
ξιακής προσπάθειας καί προστασίας τοΰ Περιβάλ
λοντος ύπάρχει μία χρυσή τομή: Ή  έπιστήμη σή
μερα έ'χει τά μέσα να έξουδετερώση—άν οχι όλότελα, 
τούλάχιστον στο άνεκτο σημείο—τις δυσμενείς επι
πτώσεις τής άναπτύξεως έπί τοϋ Περιβάλλοντος.

Χώρες πού άντιμετώπισαν την κρίση αύτή νωρί
τερα καί όξύτερα άπο την Ελλάδα, εύρήκαν λύσεις 
καί έπέτυχαν άγαθά αποτελέσματα.

'Η  έμπειρία αύτή μπορεί να χρησιμεύση καί να 
άξιοποιηθή καί άπο τή χώρα μας, για δλους τούς το
μείς Περιβάλλοντος πού συνθέτουν τήν «ποιότητα» 
τής ζωής μας, δηλαδή: Τό φυσικό (ατμόσφαιρα, 
έ'δαφος, δρυμοί, θάλασσες) τό τεχνητό (μνημεία, 
πάρκα, πνεύμονες πόλεων, πολεοδομία, δημόσια έ'ργα, 
έξωραϊστικά έ'ργα) καί τό κοινωνικό (συγκοινωνίαι, 
μέσα ψυχαγωγίας, χρήσις παραισθησιογόνων, κ.λ.π.).

Χρειάζεται μέθοδος, σχεδιασμός, προγραμματισμός 
καί συντονισμός.

Τό κράτος κινείται ήδη προς αύτήν τήν κατεύθυνση. 
Υπολείπεται άκόμη κάτι βασικό: Πλήρης ένημέρωσις 
τοϋ κοινοΰ, απόκτηση «Συνειδήσεως Περιβάλλοντος» 
καί συνεργασία άρμονική μέ τις κρατικές αρχές.

’Αλλά, σ’ αυτό τό πολύ σημαντικό για τήν εποχή 
καί τή χώρα μας θέμα, θά έπανέλθωμε πιο συγκε
κριμένα.

τμοσφαίρας, τήν ρνπανσι των θαλασσών, τήν αλλαγή των κλίμα- 
τολογικών συνθηκών. Οι καιροί δεν επιτρέπουν περισσότερη 
αδιαφορία. Ό  κίνδυνος βρίσκεται πλέον προ των πυλών.



Ω ς είναι γνωστόν, ή ’Οκτω
βριανή Έπανάστασις του 
1862 κατέλυσε τό διά τοϋ 
Συντάγματος τοϋ 1844 6ε- 

σπισθέν πολίτευμα τής συνταγματι
κής μοναρχίας καί τήν Βαυαρικήν 
δυναστείαν τοϋ ’Όθωνος.

'Τπό τό φως τοϋ νέου Συντάγμα
τος τοϋ 1864 καί τοϋ νέου πολιτικού 
καθεστώτος τοϋ Γεωργίου Α', διε- 
ξήχθησαν τήν 12ην Μαΐου 1865 αί 
πρώται βουλευτικαί έκλογαί, συμ- 
φώνως προς τό άρθρον 66 τοϋ ώς 
εΐρηται Συντάγματος τοϋ 1864, 
ταυτοχρόνως καθ’ δλην τήν ’Επι
κράτειαν, «δι’ άμέσου καθολικής καί 
μυστικής διά σφαιριδίωνψηφοφορίας» 
καί κατά τό πλειοψηφικόν σύστημα.

Κα τα τάς ώς άνωτέρω διενεργη- 
θεισας έκλογάς, ούδέν κόμμα ελαβε 
τήν άπαιτουμένην πλειοψηφίαν προς 
σχηματισμόν βιώσιμου Κυβερνή- 
σεως. Σημειωτέου δτι τά τρία παλαιά 
κόμματα ήτοι τό ’Αγγλικόν, τό Γαλ
λικόν καί τό Ρωσικόν, είχον περι- 
πεσει εις τήν άφάνειαν, λόγω τής 
κρισεως τοϋ Κριμαϊκού πολέμου, 
αντ αύτών δέ άνεφάνησαν έν τή 
Έθνοσυνελεύσει αΐ παρατάξεις των 
πεδινών καί τών ορεινών καί πέντε 
προσωπικά κόμματα άνευ ιδεολογι
κών διαφορών καί πολιτικών προ
σανατολισμών ΰπό τούς Δ. Βούλγα- 
ρην, I. Δεληγιώργην, ’Αλ. Κουμουν- 
δοΰρον, Μπεν. Ροΰφον καί Θρ. Ζαι- 
μην, εκ τών οποίων τά τρία πρώτα 
συμμετέσχον τών εκλογών τής 12ης 
Μαΐου 1865.

* 3

Κ Ω Ν ) Ν Ο Υ  Σ Κ Α Λ Τ Σ Α  
Διδάκτορος Νομικής Σχολής 

Παν)μ(ου Θεσσαλονίκης

Ό  Χαρίλαος Τρικονπης άγορενων 
από τοϋ Βήματος τής Βουλής τών 
Ελλήνων (πίναξ τής εποχής).
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’Εξ αύτών το κόμμα του Κουμουν- 
δούρου, όπερ συνεκέντρωσε τούς 
περισσοτέρους έκ των ’Ορεινών καί 
διενήργησε τάς άνωτέρω έκλογάς, 
έ'λαβε σχετικήν πλειονοψηφίαν κα
θιστούσαν όμως άνέφικτον τον σχη
ματισμόν ΐσχυράς κυβερνήσεως. Διά 
τον λόγον αύτόν ή κυβέρνησίς του 
άνετράπητήν 14ην ’Οκτωβρίου 1865 
διά νά έπανέλθη την 18ην Δεκεμβρί
ου 1866, κατόπιν προσκλήσεως καί 
προσχωρήσεως έξ άλλων κομμάτων, 
οϊτινες τώ έξησφάλισαν 120 ψή
φους έναντι 80 τής άντιπολιτεύσεως. 
Είναι ενδιαφέρον νά σημειωθή ότι 
κατά τό μεσοδιάστημα αύτό (12 
Μαιου 1865—18 Δεκεμβρίου 1866) 
επτά κυβερνήσεις διεδέχθησαν ή μία 
την άλλην καί 22 από του ’Οκτωβρί
ου 1863, ότε ώρκίσθη ό βασώεύς 
Γεώργιος ό Α', μέχρι του ’Απριλίου 
1875, ότε πρωθυπουργός τής Ελλά
δος ανελαβεν ό Χαρίλαος Τρικούπης.

Εν έτος βραδύτερου (17 Δεκεμβρίου 
1867), ό Κουμουνδοΰρος υπέβαλε 
την παραίτησίν του, διαφωνήσας 
μετά τοϋ βαοιλέως επί θεμάτων εξω
τερικής πολιτικής, τά όποια κυρίως 
άνέκυψαν συνεπεία τοϋ ζητήματος 
τής Κρητικής Έπαναστάσεως, προ- 
κληθείσης έκ τής κακής διοικήσεως 
τής Νήσου καί τής άρνήσεως τοϋ 
Σουλτάνου νά έφαρμόση τό «χάττι 
χουμαγιούν» τοϋ 1856 καί νά πρόβή 
εις τάς ύπεσχημένας μεταρρυθμίσεις. 
Ή  Κρητική Έπανάστασις, τής όποι
ας αποκορύφωμα άπετέλεσε τό ολο
καύτωμα τοϋ Άρκαδίου (8 Νοεμβρί
ου 1806), έξέπνευσεν, άφοΰ κατέ- 
δειξε τήν ανάγκην πολιτικής συνερ
γασίας μετά των άλλων βαλκανικών 
κρατών, προς έπίτευξιν λύσεως τοϋ 
’Ανατολικού ζητήματος διά κοινής 
στρατιωτικής έπεμβάσεως τούτων. 
Συνέπεια τής πολιτικής ταύτης, 
ύπήρξεν ή έν Φέσλαου τής Αύστρίας 
συναφθεΐσα Έλληνοσερβική συνθήκη 
συμμαχίας (14]26 Αύγούστου 1867), 
ήτις δεν έφηρμόσθη εΐ μή μόνον μετά 
παρελευσιν μιας περίπου πεντηκον
ταετίας.

'Η  παραίτησις του Κουμουνδού- 
ρου απετελεσεν άπαρχήν έκτροπής 
εκ τοϋ όμαλοΰ πολίτικου βίου, διάρ
κειας επτά περίπου έτών, καθ’ ά διε- 
ξήχθησαν πεντάκις έκλογαί, εις έκά- 
στην τών όποιων έπλειονοψήφει ή 
διενεργούσα ταύτας κυβέρνησίς, 
διά τής μεθόδου τών νοθειών. ’Εκ 
τών |έκλογών τούτων προέκυψαν ή 
Κυβέρνησίς Δ. Βούλγαρη (1868), ή 
Κυβέρνησίς Θρ. Ζαΐμη (1869), ή 
Κυβέρνησίς Δ. Βούλγαρη (1872), ή 
Κυβέρνησίς Έ π. Δεληγιώργη (1873)

καί πάλιν ή Κυβέρνησίς Δ. Βούλγαρη 
(1874).

Ό  Δ. Βούλγαρης άπέβλεψεν εις 
τήν άναθεώρησιν τοϋ Συντάγματος, 
δοθέντος ότι είχε συμπληρωθή ή ύπ’ 
αύτοΰ άπαιτουμένη ΙΟετία καί εις 
τήν καθιέρωσιν μοναρχικωτέρων δια
τάξεων, προβαίνων έν άνάγκη καί 
εις ένδεχομένην παραβίασιν τών περί 
άναθεωρήσεως διατάξεων. 'Η κατά- 
στασις ούσα άκρως λεπτή, άπήτει 
τήν άνεύρεσιν νέας πολιτικής προσω- 
πικότητος, ήτις θά είχε τήν τόλμην 
καί τήν αρετήν νά άναλάβη τήν κα- 
τοχύρωσιν τής ομαλής λειτουργίας 
τοϋ πολιτεύματος, καθιστώσα τοϋτο 
δημοκρατικώτερον καί ούχί μοναρ- 
χικωτερον, ώς ώρέγετο ό Βούλγαρης, 
όστις είθιομένος εις τήν βίαν καί 
τήν νοθείαν, είχε συντελέσει εις τήν 
πτώσιν τοϋ ’Όθωνος καί προητοί- 
μαζεν ένδεχομένως καί τήν πτώσιν 
τοϋ Γεωργίου, μή έ'χων συνείδησιν 
τουτου. Εν τώ μεταξύ, έσημειώθη 
σημαντικόν γεγονός, τό όποιον άπε- 
τελεσε τό άποκορύφωμα τής πολι
τικής ανωμαλίας τής Κυβερνήσεο^ς 
Βούλγαρη (19 Μαρτίου 1875), γνω
στόν ώς πραξικόπημα τοϋ Βούλγαρη. 
Συγκεκριμένως, ή κυβέρνησίς τού
του απολέσασα καί τήν τεχνητήν 
πλειονοψηφίαν, ήν ειχεν άποκτήσει 
κατά τάς έκλογάς τής 23ης 
’Ιουνίου 1874, προκειμένου ν’ από
δειξη ότι έ'χει απαρτίαν καί νά 
έκλέξη οίκεϊον πρόεδρον τής Βου
λής, άπεφήνατο ότι διά τον ύπο- 
λογισμόν τοϋ όλικοΰ αριθμού τών 
βουλευτών δεν θά έλαμβάνοντο ύπ’ 
όψιν οι απόντες, οί άποθανόντες 
καί οί μή όρκισθέντες. Διά τοϋ 
έπινοηθέντος τεχνάσματος, οί 190 
βουλευταί ύπελογίσθησαν εις 167 
έξ ών οί 85 άπετέλουν τήν Κυβέρ- 
νησιν Βούλγαρη. Δοθέντος δέ, ότι 
κατά τό Σύνταγμα ή Βουλή εύ- 
ρισκετο εν άπαρτία, έφ’ δσονπα- 
ρίοτατο τό ήμισυ τοϋ άριθμοΰ τών 
βουλευτών πλέον ένόσ, ό Βούλγα
ρης άπεδεικνύετο ότι διέθετε καί 
περισευμα βουλευτών. Τό γεγονός 
τοϋτο προεκάλεσεν έξέγερσιν τής 
κοινής γνούμης, όδηγήσασαν εις 
έπαναστατικήν ατμόσφαιραν α
πειλούσαν βιαίαν ανατροπή τής 
κυβερνήσεως. Αί αύθαίρετοι αύται 
ενεργειαι τοϋ Βούλγαρη άπεκλή- 
θησαν «στηλιτικά» καί οί έπιδο- 
κιμάσαντες τό πραξικόπημα τού
του βουλευταί «στηλιται», έκ τής 
αναγραφής καθ’ έκάστην τών ονο
μάτων των εις ειδικήν στήλην 
ύπό τών έφημερίδων, κατ’ άναλο- 
γίαν τής άναγραφής, εις τήν άρχαίαν

έποχήν, επί μαρμάρινων στηλών 
τών ονομάτων τών προδοτών.

Ύπό τήν πίεσιν τών γεγονότων, 
αύτών, ό βασιλεύς Γεώργιος έκά- 
λεσε καθ’ ύπόδειξιν τοϋ Βούλγαρη 
τον εν Κωνσταντινουπόλει πρε
σβευτήν τής Ελλάδος Κουντουριώ- 
την, ίνα σχηματίση υπηρεσιακήν 
κυβέρνησιν. Ούτος, άντιληφθείς ότι 
επρόκειτο περί έκτάκτου κατα- 
στασεως έγκυμονούσης αμέσους 
κινδύνους καί άπαιτούσης ριζικάς 
λύσεις, ύπέδειξεν εις τον βασιλέα 
τον σχηματισμόν κυβερνήσεως ύπό 
τοϋ Χαριλάου Τρικούπη, προς 
διενέργειαν άδιαβλήτων έκλογών, 
καί έπαναφοράν τής πολιτικής όμα- 
λότητος εις τήν Χώραν. Ό  Γεώρ
γιος, άντιληφθείς τήν αξίαν τής 
ύποδειχθείσης λύσεως, έκάλεσε τον 
X. Τρικούπην εις τά άνάκτορα καί 
τώ ανέθεσε τήν εντολήν σχηματι
σμού κυβερνήσεως (25 ’Απριλίου 
1875), άφοΰ προηγουμένως είχον 
βολιδοσκοπηθή διά σχηματισμόν 
κυβερνήσεως οί Ζαιμης καί Δε- 
ληγιώργης, οί όποιοι όμως ήρνή- 
θησαν, λόγω αδυναμίας των νά 
εξασφαλίσουν πλειονοψηφίαν.

Ό  Τρικούπης έδέχθη τήν έντο- 
λήν ύπό τον όρον ότι θά διέλυε τήν 
Βουλήν καί θά προεκήρυττεν έκλο
γάς, αίτινες ήθελον διενεργηθή άδια- 
βλήτως καί έλευθέρως, τοΰθ’ όπερ 
όντως συνέβη τήν 18ην ’Ιουλίου
1875.

Η πρώτη προκήρυξις, ήν άπηύ- 
θυνε προς τον λαόν ή σχηματισθεΐ- 
σα τή 27 ’Απριλίου 1875 κυβέρ- 
νησις τοϋ Τρικούπη, παρείχε τήν 
διαβεβαιωσιν ότι ή μέλλουσα νά 
προέλθη έκ τών έκλογών Βουλή θά 
ειχεν, ώς πρώτιστον καθήκον νά 
παράσχη συνταγματικήν κυβέρ- 
νησιν απολαύουσαν τής έμπιστοσύ- 
νης τοϋ βασιλέως καί τής πλειονο
ψηφίας τών άληθών άντιπροσώπων 
τοϋ Εθνους, ώστε ουτω νά έπα
νέλθη ή πολιτεία εις τήν τροχιάν 
αύτής καί νά έμπεδωθή ή λειτουργία 
τουν κοινοβουλευτικών θεσμών. 'Η 
άποψις αυτή, όσον καί έκείνη, καθ’ 
ήν άκρογωνιαΐος λίθος τοϋ συντα- 
γματικού πολιτεύματος είναι ή έκ 
τής Βουλής κυβέρνησίς κ.ά., δια
λαμβάνονται εις τό άρθρον «Τις 
πταιει», τοϋ X. I ρικούπη, τό ό
ποιον άποτελεΐ σταθμόν διά τήν 
τότε πολιτικήν ζωήν, έν ταύτώ δέ 
και πολιτικήν ύποθήκην διά νέαν 
άφετηρίαν, σκιαγραφοΰν άνάγλυ- 
φον τήν προσωπικότητα τοϋ συνε
τού άναμορφωτοΰ καί μεγάλου πο
λιτικού άνδρός τών νεωτέρων χρό
νων τής Ελλάδος.
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Τό άρθρον τοΰτο, δημοσιευθέν 
εις τήν έφημερίδα «Καιροί» την 
29ην Ιουνίου 1875 προεκάλεσεν 
τήν ποινικήν δίωξιν τοϋ εκδότου 
τής έφημερίδος αύτής Γ. Κοναλλί- 
δου, είτα δέ τήν προφυλάκισιν 
τοϋ Τρικούπη, έμφανισθέντος καί 
δηλώσαντος ένώπιον τής εΐσαγγε- 
λικής άρχής, ότι ούτος ήτο ό 
συντάκτης τοϋ άρθρου «Τις πταί- 
ει», οπερ έθεωρήθη ώς καθαπτό- 
μενον τοϋ προσώπου τοϋ βασιλέως. 
Διά τοϋ έν λόγω άρθρου ό Τρικού- 
πης ύπεστήριζεν οτι πάντα τα 
δεινά τής έποχής εκείνης προήρχον- 
το έκ των αύλικών ραδιουργιών 
καί έπεμβάσεων, αίτινες άπέληγον 
εις τον σχηματισμόν κυβερνήσεων 
έκ τής μειοψηφίας. 'Υπεστήριζεν, 
ομοίως, ότι ό Βούλγαρης, ό Ζαί- 
μης καί ό Δεληγιώργης «ύπήρ- 
ξαν όργανα μιας καί τής αύτής 
πολιτικής, έκτελεσταί ενός καί τοϋ 
αύτοΰ σχεδίου». Ούδείς έξ αύτών 
έκλήθη εις τήν έξουοίαν καθ’ ύπό- 
δειξιν των άντιπροσώπων τοϋ ’Έ θ 
νους, ούτε έξεπροσώπησεν έν τή 
άρχή τάς εύχάς τοϋ ’Έθνους· καί 
οί τρεις ύπήρξαν πρόεδροι προσω
πικής κυβερνήσεως, τούτέστιν ύπη- 
ρέται μιας καί τής αύτής θελήσεως 
ένεργούσης ότέ μέν διά τούτου, 
ότέδέ δι’ έκείνευ. Ό  Βούλγαρηε, ότε 
μετά τήν άποσύνθεσιν τής έν τή 
τελευταία βουλή συμμαχίας των 
κομμάτων έκλήθη έκ νέου εις τήν 
έξουσίαν καί έ'λαβε τήν διάλυσιν 
βουλής, ήρίθμει μόλις 12 φίλους 
έν τή βουλή. Ε π τά  φίλους βου- 
λευτάς ήρίθμει ό Δεληγιοόργης, ότε 
έγένετο πρωθυπουργός κατά τό 1872 
καί διέλυσε τήν τότε βουλήν, μόλις 
δέ είκοσιπέντε βουλευτών προί- 
στατο ό Ζαίμης προ τής έν έτει 
1869 διαλύσεως τής βουλής.

Πράγματι, αΐ Κυβερνήσεις μειο
ψηφίας άπετέλουν τήν τακτικήν, ήν 
ό βασιλεύς ήκολούθει κατά κανόνα, 
ή διενέργεια τών έκλογών ήτο μονί- 
μως διαβλητή καί ή γνησία έκπρο- 
σώπηοις τής θελήσεως τοϋ λαοΰ 
άδύνατος.

Τά έκλογικά οργιά καί ή διοικη
τική καχεξία, κατά τον Τρικούπην, 
ήσαν «έργον ανθρώπων όφειλόντων 
τήν υπουργικήν αύτών ΰπαρξιν εις 
μόνην τήν άπόλυτον χρήσιν τής έν 
τώ Συντάγματι άναγεγραμμένης 
υπέρ τοϋ Στέμματος προνομίας τοϋ 
διορισμού καί τής παύσεως τών 
υπουργών» καί προσέθεοεν: «Ή
εύθύνη άρα έπί τοΐς συντελουμένοις 
άνήκει άπασα εις τό στοιχεΐον, εις 
τό όποιον διά τής διαστροφής τών 
συνταγματικών ημών θεσμών συνε- 
κεντρώθη ολόκληρος ή έξουσία». Ό  
Τρικούπης προέτεινε λύσιν καθ’ ήν 
ϊνα έπέλθη θεραπεία, πρέπει νάγίνη 
είλικρινώς αποδεκτή ή θεμελιώδης 
άρχή τής Κοινοβουλευτικής Κυβερ
νήσεως, ότι τά υπουργεία λαμβάνοντα 
έκ τής πλειονοψηφίας τής Βουλής» 
Εις έτερον άρθρον του ύπό τον τίτλον 
«Παρελθόν καί Ένεστώς», ό Τρι- 
κούπης άνέγραφεν , ότι «ή παραγνώ- 
ρισις τών αρχών τοϋ κοινοβουλευτι
κού πολιτεύματος παρά τής έκπτώ- 
του δυναστείας έ'φερε τό ’Έθνος εις 
τήν Έπανάστασιν τοϋ 1862» καί 
ότι: «τήν εύθύνην τών έπαναστά- 
σεων φέρουσιν ούχί οί έκτελοΰντες, 
άλλ’ οί καθιστώντες αύτάς άναπο- 
δράστους!.

* * *

Τ ώ 1875 άποτελεΐ άποφασιστι- 
κόν σταθμόν εις τήν πολιτι
κήν ιστορίαν τών νεωτέρων 

χρόνωντής Ελλάδος. Κατ’ αύτό, όΧ. 
Τρικούπης άνέλαβε τήν διακυβέρνη- 
σιν τής Χώρας, διενήργησεν άδια- 
βλήτους καί έλευθέρας έκλογάς, 
αιτινες διά πρώτην φοράν απέδωσαν 
τήν γνησίαν θέλησιν τοϋ Ελληνικού 
Λαοΰ (18 ’Ιουλίου 1875). Έ ν ταύτώ 
είσήγαγε καί καθιέρωσε τό σύστημα 
τής Κοινοβουλευτικής Κυβερνήσεως. 
'Η  έκ τών έκλογών τούτων (18 
’Ιουλίου 1875) προκύψασα Βουλή 
διήνυσε, διά πρώτην φοράν, ολόκλη
ρον τήν τετραετή θητείαν της άνευ 
άνωμαλιών καί διακοπών. 'Ο Τρι- 
κούπης άπώλεσε ταύτας, κατορθώ- 
σας άπλώς νά έκλεγή μετά τινων 
φίλων του βουλευτής, έπέτυχεν όμως 
νά μεταβάλη τήν εικόνα τής φαυλο- 
κρατικής έποχής τοϋ Δ. Βούλγαρη. 
Τήν έναρξήν τών έργασιών τής νέας 
βουλής έκήρυξεν ό βασιλεύς Γεώρ

γιος (11 Αύγούστου 1875), περιλα- 
βών εις τον «λόγον τοϋ θρόνου», δν 
συνέταξεν ό Τρικούπης, φράσιν, 
ιστορικήν άποβασαν καί έχουσαν 
ουτω: «άπαιτών ώς άπαραίτητον 
προσόν τών καλουμένων παρ’ έμοΰ 
εις τήν κυβέρνησιν τοϋ τόπου, τήν 
δεδηλωμένην προς αύτούς έμπιστο- 
σύνην τής πλειονοψηφίας τών αντι
προσώπων τοϋ Έθνουε, άποδέχο- 
μαι, ΐνα ή βουλή καθιστά έφικτήν τήν 
υπαρξιν τοϋ προσόντος τούτου, ού 
άνευ άποβαίνει άδύνατος ή έναρμό- 
νιος λειτουργία τοϋ πολιτεύματος».

Τοιουτοτρόπως διά τής κηρύξεως 
τής ένάρξεως τών έργασιών τής βου
λής, διεκηρύττετο καί ή άποκληθεΐσα 
έκτοτε άρχή τής «Δ ε δ η λ ω μ έ
ν η ς » ήτις ένεκαινίαζε τήν αρχήν 
τοϋ κοινοβουλευτικοΰ συστήματος, 
κατά τήν έ'ννοιαν τοϋ όποιου ή Κυβέρ- 
νησις καί συνεπώς οί άποτελοΰντες 
ταύτην υπουργοί έδει ν’ άπολαύουν 
τής έμπιστοσύνης τής Βουλής, παρά 
τό γεγονός ότι ούτοι διωρίζοντο καί 
έπαύοντο ύπό τοϋ βασιλέως.

Ή  τάσις έφαρμογής τοϋ κοινο
βουλευτικού συστήματος ύπήρξεν 
έ'ντονος καί προ τής διακηρυχθείσης 
άρχής τής δεδηλωμένης, σπανίως 
όμωςέφηρμόσθη, ένεκα τοϋ διορισμού 
κυβερνήσεων μειοψηφίας, τόσον έπί 
’Όθωνος, όσον καί έπί βασιλέως 
Γεωργίου Α', τοϋ τελευταίου άκο- 
λουθοΰντος κατά τό μάλλον ή ήττον 
τά ίχνη τοϋ "Οθωνος, έν τή έπιθυ- 
μία του νά διαδραματίζη ένεργόν καί 
ρυθμιστικόν ρόλον εις τήν κυβερνη
τικήν λειτουργίαν. Είναι καταφανές 
ότι ό συνεχής διορισμός κυβερνή
σεων μειοψηφίας ώδήγει εις παγίαν 
έπικράτησιν ούχί μόνον άντικοινο- 
βουλευτικής, άλλά καί άντιδημο- 
κρατικής έφαρμογής τοϋ Συντά
γματος. Μετά τήν διακήρυξιν τής δε
δηλωμένης, ή κατάστασις ήλλαξεν 
αν όχι ριζικώς, πάντως αίσθητώς, 
άφ’ ένός μέν, διότι σχηματισμός 
κυβερνήσεως μειοψηφίας δέν ήτο 
δυνατός, ώς πρότερον, έστω καί αν 
έπρόκειτο νά διαλυθή ή βουλή καί 
νά προκηρυχθούν έκλογαί, άφ’ έτέ- 
ρου δέ, διότι αί περί τά κυβερνητικά 
δραστηριότητες τοϋ βασιλέως περιω- 
ρίζοντο, κατ’ άνάγκην, άφοΰ ούτος, 
κατ’ έφαρμογήν τής ώς άνω άρχής, 
έστερεΐτο τοϋ δικαιώματος νά διο- 
ρίζη κυβέρνησιν έκ τής μειοψηφίας 
καί νά διαλύη δι’ αύτής τήν βουλήν. 
’Εντούτοις καί ό κανών ούτος είχε τάς 
έξαιρέσεις του, διότι έν Έλλάδι έπε- 
κράυησεν ή τακτική, καθ’ ήν ό βασι
λεύς είχε δικαίωμα άναθέσεως τής 
έντολής εις κυβέρνησιν μειοψηφίας,
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ύπο τον δρον τής ταυτοχρόνου δια- 
λυσεως τής βουλής καί διενεργείας 
εκλογών, εντός των συνταγματικών 
χρονικών όρισαν. Έτέρα έξαίρεσις, έκ 
διαμέτρου άντίθετος, ήτο εκείνη, καθ’ 
ην μια κυβερνησις άπολαύουσα τής 
εμπιστοσύνης τής βουλής έξηναγκά- 
ζετο εις παραιτησιν, λόγω διαφωνίας 
της μετά του Στέμματος, ως συνέβη 
με την κυβερνησιν του Θ. Δεληγιάν- 
νη έν έ'τει 1892 καί τοϋ Χαρ. Τρι- 
κούπη έν έ'τει 1895.

Τό Σύνταγμα τοϋ 1864 δεν είχε 
καθιερώσει τον θεσμόν τοϋ κοινοβου- 
λευτικοΰ συστήματος, ειχεν δμως 
ώρισμένα στοιχεία κοινοβουλευτι
κού ελέγχου καί έξαρτήσεως τών 
υπουργών έκ τής βουλής, τά όποια 
έδράζοντο έπί τών άρθρων 58 καί 78 
τουτου, δι’ ών προεβλέπετο ή ύπο- 
χρέωσις τών υπουργών νά λογοδο
τούν καί τά δικαίωμα τής βουλής 
να έλέγχη τούτους καί ν’ άπαιτή 
τήν παρουσίαν των.
> Ό  διά τήε αρχής τής δεδηλωμένης 

εΐσαχθείς νεοπαγής θεσμός τοϋ κοι
νοβουλευτικού συστήματος ούδέποτε 
έφηρμόσθη ως έθιμικός κανών δικαί
ου, αλλ ώς απλή πρακτική μέχρι 
τού Συντάγματος τού 1927, δτε 
προεβληθη καί καθιερώθη ούτος 
ρητώς ύπ’ αύτοΰ, έν τώ άρθρω 89.

Ο X. Τρικούττης άπεχώρησε τής 
πολιτικής ζωής μετά τάς έκλογάς 
τού 1895, εις τάς οποίας άπέτυχε. 
Δεν ήτο δμως ή άποτυχία ό κύριος 
λογος αποχωρησεως, άλλ’ ή άπογοή- 
τευσις εκ τής μή εύοδώσεως τών 
μεταρρυθμίσεων του. Ώ ς προανε- 
φέρθη τήν ΙΟην ’Ιανουάριου 1895 
υπεβαλεν τήν παραιτησιν τής έχού- 
σης τήν κοινοβουλευτικήν πλειονο
ψηφίαν κυβερνήσεώς του, διαφω- 
νησας μετά τού Βασιλέως, γεγονός 
οπερ τον επειθεν ότι ή άρχή τής 
«δεδηλωμένης» κατηργεΐτο, δτι δεν 
ήρκει ή έμπιστοσύνη τού Κοινοβου
λίου άνευ τής έμπιστοσύνης τού 
Στέμματος και οτι η Κοινοβουλευτι
κή μοναρχία μετετρέπετο καί αυθις 
εις περιωρισμενην μοναρχίαν τύπου 
Λουδοβίκου—Φιλίππου. Έν τού- 
τοις, η άποψίς του, καθ’ ήν αΐ συνθή
κ η  δεν εΐχον εΐσέτι ώριμάσει διά 
να λειτουργήσουν οί δημοκρατικοί 
κοινοβουλευτικοί θεσμοί, τούς όποί- 
ους ειχεν ένστερνισθή, άπεδείχθη 
εσφαλμένη, η δέ ώς έκ τούτου άπό- 
φασις εγκαταλειψεως τής πολιτικής 
κονίστρας πρόωρός, διότι άπεδείχθη 
οτι το δόγμα τού κοινοβουλευτισμού, 
δπερ ούτος διεκήρυξεν, ύπεβοήθησε 
την ομαλωτεραν λειτουργίαν τού 
πολιτεύματος τής έποχής του, βρα

δύτερου δέ κατέστη συνταγματικός 
θεσμός, διεπων έκτοτε τήν πολιτικήν 
ζωήν τής χώρας.

* *- *

Ο Χαρίλαος Τοικούπης ύπήρ- 
ξεν ό πρώτος έκφραστής τής 
Βαλκανικήε συνεργασίας μέ 

συνεχιστήν καί πραγματοποιόν τής 
’Ιδέας ταύτης τον Έλ. Βενιζέλον. Με
γίστη ΰπήρξεν ή συμβολή του κατά 
τήν διαπραγμάτευσή τής Συνθήκης 
τής Ένώσεως τής Έπτανήσου, με
τά τής Ελλάδος, διότι εύρεθείς 
τότε εν Λονδίνω διεδέχθη, προσωρι- 
νώς, τον πατέρα του Σπυρίδωνα 
Τρικούπην παραιτηθέντα έκ τής 
θέσεως τού πρεσβευτοΰ τής Ελλά
δος εν Αγγλία. Εις τήν θετικήν ταύ- 
την συμβολήν καί διαπραγματευτικήν 
ικανότητα δέον ν’ άποδοθή ή έν 
συνεχεία άνάθεσις εις αύτόν τού 
υπουργείου τών ’Εξωτερικών υπό 
τής Κυβερνήσεώς τού Πρωθυπουρ
γού Κουμουνδούρου (18]30 Δεκεμ
βρίου 1866). ’Αλλά καί ή τελεσφόρος 
συνεργασία τού Χαριλάου Τρικούπη 
μετά τού Λόρδου Γκίλφορντ διά τήν 
Ίόνιον ’Ακαδημίαν, ήτις, σημειω- 
θήτω, έπανιδρύεται έπί τών ήμερών 
μ.ας φροντιδι τού ’Ακαδημαϊκού 
Διονυσίου Ζακυνθηνοΰ καί άλλων 
διαπρεπών Ελλήνων έπιστημόνων 
δέον νά προστεθή εις τό ένεργητικόν 
τούτου.

Ό  Χαρίλαος Τρικούπης άντελαμ- 
βανετο, οτι, άν ή Ελλάς έπρόκειτο 
να διαδραματίση σημαίνοντα ρόλον 
εις τήν Νοτιοανατολικήν Ευρώπην, 
ώφειλε νά διαθέτη στρατόν καί 
στολον. Διά τον λόγον αύτόν ή δρά- 
σις του χαρακτηρίζεται ύπό αύστη- 
ράς όργανώσεωο τής διοικήσεως, 
τού στρατού καί τού ναυτικού έσω- 
τερικώς, εξωτερικώς δέ ύπό τής 
προσπάθειας δημιουργίας ενιαίου 
βαλκανικού μετώπου καί ισχυρού 
Ελληνικού Κράτους, έ'ναντι τού 
Ανατολικού ζητήματος.

"Ετερα στοιχεία, τά όποια συμβο
λίζουν το υψηλόν φρόνημα τού Χαρι
λάου Τρικούπη καί συνδέονται μετά 
τής πολιτικής δράσεως αύτοΰ, είναι 
ενδεικτικώς, α) ή άποκέντρωσις τής 
Διοικήσεως, διά τής δημιουργίας 
Νομών καί Κοινοτήτων, β) ή άντι- 
προσωπευσις έν τώ Κοινοβούλια» καί 
τών παραμενόντων κατά τάς έκλο- 
γας εν μειοψηφία κομμάτων, γ) ή 
καθιέρωσις τής εύρείας έκλογικής 
περιφερείας, δι’ ής περιεστέλλετο 
η κυριαρχία τού κομματάρχου, δ) ή 
κατοχύρωσις τής έλευθερίας τού λό

γου εις τήν  ̂βουλήν, ε) ή έπιβολή 
και εις την Ελλάδα τού ΐσχύοντος 
εις όλα τά κυρίαρχα κράτη κανόνος 
τής έθιμοτυπίας, καθ’ δν τον υπουρ
γόν τών Εξωτερικών έπισκέπτον- 
ται πρώτοι οί έν τή Χώρα διπλωμα
τικοί άντιπρόσωποι (πρέσβεις ή επι
τετραμμένοι), άκολουθεΐ δέ ή ύπό 
τού υπουργού άνταπόδοσις τής έπι- 
σκεψεως καί ούχί άντιστρόφακ, ώς 
συνέβαινεν έν Αθήναις μέχρι τώ 
1875, στ) ή νόμιμος καί μόνιμος 
κατοχύρωσις τής υπαλληλικής ίδιό- 
τητος τών δημοσίων υπαλλήλων, 
οίτινες μη δντες μόνιμοι, έξαιρέσει 
τών δικαστικών, άπελύοντο ύπό τής 
έκάστοτε νέας κυβερνήσεώς, κ.λ.π.

' Τέλος, δέον νά έξαρθή, δλως ιδιαι
τέρως η εισαγωγή τού έκλογικοΰ νό
μου ΧΜΗ τού 1877, δυνάμει τού 
οποίου έπεβλήθη ή ένεργός συμμε- 
τοχή τής δικαστικής έξουσίας, καθ’
° λα τά στάδια τής έκλογικής διαδι
κασίας, ήτοι κατά τον καταρτισμόν 
τών έκλογικών καταλόγων, κατά 
τήν διάρκειαν τής διενεργείας τών 
εκλογών, προς έξασφάλισιν τού άδια- 
βλήτου τούτων, κ.λ.π. Ό  νόμος ού- 
τος, ώρισε τον χρόνον τής ψηφοφο
ρίας εις μίαν μόνον ήμέραν, καθιέ- 
ρωσεν αύστηράς ποινικάς κυρώσεις 
δια τας εκλογικάς παραβάσεις καί 
κατήργησε πάντα τιμητικόν περιο
ρισμόν τού εκλογικού δικαιοόματος, 
επιτευχθείσης οϋτω πλήρους κατο- 
χυρωσεως και έλευθέρας έκφράσεως 
τού λαϊκού φρονήματος.

Ή  μεταξύ τών έτών 1875 καί 
1896 εικοσαετής περίπου περίοδος 
φέρει τήν σφραγίδα τού Χαριλάου 
Τρικούπη, ή προσωπικότης τού ό
ποιου εκυριαρχει καί έδέσποζεν είτε 
ουτος ευρισκετο εις τήν συμπολίτευ
σή είτε *ΐς τήν άντιπολίτευσιν.

Η αποχωρησις τού Χαριλάου 
Τρικούπη έκ τής πολιτικής ζωής καί 
ο αποτυχών Ελληνοτουρκικός πό
λεμος τού 1897, άνέκοψαν τήν έν τώ 
μεταςυ συντελεσθεΐσαν γενικήν πρό
οδον, οί δε ταπεινώσεις, τάς όποιας 
εν συνεχεία ύπέστη διεθνώς ή Ε λ 
λάς, κατέστησαν έπιτακτικήν τήν 
αναγκην ριζικής άναδιοργανώσεως 
τής/ Διοικήσεως μέ συνέχειαν καί 
συνέπειαν την έκραγεΐσαν ’Επανά
στασή  τής 15ης Αύγούστου 1909, 
εν ^Αθήνας (Γουδί), ήτις άπετέλεσεν 
οροσημον εις τήν ιστορίαν τής Νεω- 
τέρας Ελλάδος.

Κλείομεν τό παρόν σύντομον άρθρον 
άφοϋ συγκαταλέξωμεν τον Χαρί
λαον Τρικούπην μεταξύ τών μεγα- 
λυτέρων πολιτικών άνδρών τής Νεω- 
τέρας Ελλάδος.
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ΜΗΝΑΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ από τή χάρη καί τή 
δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ό Σε
πτέμβρης, είναι ό μήνας τής προκοπής καί τής άγρο- 
τικής δουλειάς, τής σποράς των δημητριακών καί 
των λαχανικών στούς οργωμένους κάμπους καί στά 
φρεσκοσκαμμένα περιβόλια. Τώρα κοντά μπολιά
ζονται τά καρποφόρα δέντρα καί μαζεύεται από τούς 
κάλυκές τους, τούς λεγάμενους «καρύδια», τό ολό
λευκο μπαμπάκι πού στοιβάζεται σέ πελώρια βουνά 
άφράτα σάν τ’ άπιαστα σύγνεφα. Μά πιό πολύ ό Σε
πτέμβρης είναι ό Τρυγητής, ό μήνας τής μεγάλης 
συγκομιδής τών σταφυλιών, πού διαφεντεύει, στό 
τέλος τού καλοκαιριού καί στά πρόθυρα τού φθινο
πώρου, τήν πλούσια καρποφορία τής μάνας γής πού 
βρίσκεται στήν πλέρια ώριμότητά της, χορτασμένη 
κιόλας άπό τήν πανδαισία τών αύγουστιάτικων καρ
πών. Τά θαλερά πρασινόφυλλα κλήματα τών άμπε- 
λιών, κατάφορτα άπό τά κρουστοδεμένα τσαμπιά, 
πού σφύζουν απ’ τούς γλυκόχυμους καρπούς, καρτε
ρούν τό χέρι τού ανθρώπου νά τά ξαλαφρώσει άπό 
τό πολύτιμο φορτίο τους. "Εφτασε ή χαρούμενη ώρα 
πού όλόκληρη ή πλάση σέ κάμπους, σέ πλαγιές, σέ 
κοιλάδες, θά προβάλει στολισμένη μέ τά πιό δροσό- 
χαρα περιδέραιά της. Τις όπάλινες χάντρες τών ρο- 
ζακιών, τά μαυροφλόγινα, σάν τά μαργιόλικα μάτια, 
φιλέρια, τούς τραγανούς ροδόσαρκους ροδίτες, τά 
κεχριμπαρένια αύγουλάτα, τις ρουμπινόχρωμες φρά
ουλες. Ό λα  πολύτιμα ρευστά πετράδια καί γιορντά
νια σμιλευμένα άπό τούς μυστικούς τεχνίτες τών 
ένδόμυχων χυμών τής γής, τό χάϊδι τών αιθέρων, άπό

-j- Α Θ Η Ν Α Σ  Τ Α Ρ Σ Ο Υ Λ Η  
Λ α ο γ ρ ά φ ο υ

τό θαλπερό ήλιόφως καί τό στοργικό του άγκάλισμα.
Ό  Τρυγητής, στεφανωμένος μέ κληματόφυλλα 

καί τσαμπιά πολύχρωμα, σάν τόν άρχαΐο Διόνυσο, 
άνοίγει θριαμβευτικά μέ τό άρμα του τό δρόμο γιά 
τό ξεκίνημα τής μεγάλης ιεροτελεστίας. Πιστοί μύ
στες καί ιεροφάντες,ολόκληροι λαοί τόν άκολουθοΰν, 
μαγνητισμένοι άπό τά πιό φανταχτερά δράματα, άπό 
τις πιό μαγευτικές προσδοκίες. Εκατομμύρια ήλιο- 
καμένα παλλικάρια, κοπέλλες λυγερόκορμες, ώριμοι 
άντρες, γυναίκες καί παιδιά, ένα ολόκληρος ντου
νιάς, κρατώντας χρυσοκίτρινα πανέρια, οδεύει, ίδια 
άρχαϊκή πομπή κανηφόρων, στό προσκύνημα τής 
παγκόσμιας ζωοδότρας προσφοράς τού Πλάστη, 
πού μέ τά μαγικά κροντήρια της θά δώσει τή χαρά 
καί θά ξεχύσει τό βάλσαμο τής λήθης στις πονεμένες 
άνθρώπινες καρδιές. Οί ψυχές λουλουδίζουν, τά 
Θεοκριτικά ειδύλλια πλέκουν στεφάνια γιορτερά 
στό πανανθρώπινο τούτο φυσιολατρικό ξεφάντωμα.

Παλαιότερα ό χρόνος άρχιζε άπό τό μήνα Σεπτέμ
βριο—άρχή τού Τνδικτιώνος—γι’ αυτό κι ό λαός τόν 
λέγει «’Αρχιχρονιά». Οί άγρότες κάνουν πάντα αγια
σμό στά σπίτια ιούς καί στέλνουν στήν έκκλησιά 
τούς σπόρους πού θά φυτέψουν στά χωράφια τους, 
γιά νά τούς εύλογήσει ό παπάς. Μέσα στά άπειρα όσα
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έθιμα καί τις δοξασίες τοϋ έλληνικοΰ λαού γύρω άπό 
τόν Τρυγητή, είναι καί τούτη. Άπό τήν παραμονή 
τής πρωτομηνιάς τοΰ Σεπτέμβρη, οί άνθρωποι, σέ 
ωρισμένες περιοχές τής ύπαίθρου, πιστεύοντας πώς 
θά έρθει τή νύχτα ό Χάρος νά καταγράψει στό τε- 
φτέρι του ποιοι θά πεθάνουν μέσα στό χρόνο, βά
ζουν καρύδια στά κεραμύδια τους, σημαδεμένο τό 
καθένα μέ τ’ όνομα τοϋ καθενός άπό τά μέλη τής 
οικογένειας τους. Τό πρωί τής πρωτοχρονιάς τά σπά
ζουν ένα - ένα ονομαστικά. Ά ν  βρεθεί κανένα κού
φιο, ή αγωνία πλακώνει τις καρδιές. Ά ν  τύχει καί 
όλα τά καρύδια βγούνε γερά, χαρά καί άγαλλίαση 
σ ολο τό σπίτι.

Καί τώρα, πάνω άπό τά άνθρώπινα, τά φθαρτά καί 
τα γήινα πού μας άπασχολοΰν, είναι καιρός, σάν άπό 
μια αντιδραστική άνάγκη λυτρωμοϋ καί ψυχικής 
ανάστασης, νά άτενίσουμε πρός τό μεγάλο σύμβολο 
και τό άήττητο τρόπαιο τής χριστιανωσύνης, πού 
περιεχει τούτος ό μήνας, τόν Τίμιο Σταυρό τοΰ Σω- 
™)P°i ·*Ριστοβ’ πρύ ή "Υψωσή του γιορτάζεται κάθε 
14 τοΰ Σεπτέμβη άπό τούς εύλαβικούς χριστιανούς. 
Τι αυτό ό μήνας λέγεται άπό τόν έλληνικό λαό καί 
Σταυριωτης. Ή  άκτινοβολία του, διάχυτη σ’ όλη τήν 
οικουμένη, φωτίζει καί οδηγεί, λυτρώνει, δυναμώνει 
και αναφτερώνει τις ψυχές καί τις διάνοιες των άν- 
Ορωπων, οδηγώντας τις πρός τήν αέναη άναγέννηση 
και την αφθαρσία. «Ό Σταυρός, κατά τόν ιερό υμνω- 
δο, εν σκότει, ό παιδευτής άφρόνων, ή κλίμαξ εις 
ουρανον ανάγουσα, ή οδός πρός άρετήν οδηγούσα».

Ακολουθώντας τή θρησκευτική ιστορική παρά
δοση, βλεπομε πώς ή "Υψωση τοΰ Τιμίου Σταυροΰ 
χρονολογείται άπό τό 325 μ. X., σημειώνοντας έναν 
απο τους πιο δοξασμένους καί λαμπρότερους στα
θμούς τής εκκλησιαστικής μας ιστορίας.

Είναι γνωστό πώς ό Μέγας Κωνσταντίνος (273_
337) Ρωμαίος αύτοκράτορας, στρατηλάτης καί ίδρυ- 
της τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διάσημος γιά 
τις ηρωικές του εκστρατείες καί τις θριαμβευτικές 
του νίκες ένάντια στούς βαρβάρους είχε άκόμη νά 
πολεμήσει μ ένα πλήθος έσωτερικούς εχθρούς τής 
πατρίδας του.̂  Βρισκόμενος σέ μεγάλη άγωνία καί 
περίσκεψη γιά τό πώς θά οδηγήσει πρός τή νίκη τά
στρατεύματά του, βλέπει ξαφνικά στόν ούρανό_
ήταν ήμέρα μεσημέρι—νά διαγράφεται, σάν όραμα 
λάμψης εκτυφλωτική, ένας μεγάλος ολόφωτος σταυ- 
ρος, ανάμεσα σέ άστέρια λαμπερά, μέ τήν επιγραφή:
« Εν τουτφ νίκα». Ο Μέγας Κωνσταντίνος, έμψυχω- 
μενος από τό ούράνιο μήνυμα, γίνεται άπό τούτη τή 
στιγμή ένθερμος χριστιανός καί παραγγέλνει άμέ- 
σως να τοΰ κάνουν ένα πελώριο λάβαρο μέ μεγάλον 
ολοχρυσο σταυρό καί στέμμα, κεντημένον ολόκληρο 
με διαμαντια καί πολύτιμα πετράδια. Ό  αύτοκράτο- 
ρας μ επί κεφαλής τό ιερό τοΰτο έμβλημα, ρίχνεται 
σε λίγο με τό στρατό του στή μάχη καί κατατροπώ
νει τους έχθρους. Αργότερα άναθέτει στή μητέρα 
του, την Αγία Ελένη, νά ταξιδέψει στήν Ιερουσα
λήμ για τήν άνεύρεση τοΰ Τιμίου Σταυροΰ. Ή  θεο- 
σεβουμενη βασίλισσα υστέρα άπό μεγάλες έρευνες 
ανακαλύπτει^ μέσα σέ δροσερούς βασιλικούς τόν 
Σταύρο με τόν κάναβο καί μέ τούς ήλους πού μ’ αύ- 
τους είχαν καρφώσει τόν Χριστό. Ηύρε άκόμη μαζί 
και τους σταυρούς των δυό ληστών. Γιά νά ξεχωρή- 
σει ποιος άπό τούς τρεις ήταν ό Σταυρός τοΰ Σωτή- 
ρος, άκουμπησε καί τούς τρεις τόν ένα μετά τόν άλ

λον, πάνω σέ μιά γυναίκα πεθαμένη πού, ενώ στό 
άγγιγμά των δυό πρώτων έμενε νεκρή, μόλις τής 
έβαλαν κοντά της τόν αληθινό Σταυρό τοΰ Χριστοΰ 
αμέσως άναστήθηκε. Τότε έλαμψε τό μεγάλο θαΰμα. 
Εγινε επίσημη ιεροτελεστία καί ό Πατριάρχης Μα- 

κάριος ύψωσε άπό τόν άμβωνα τοΰ ναοΰ, στις 14 τοΰ 
Σεπτέμβρη, τόν Τίμιο Σταυρό, ένώ όλος ό λαός, γο- 
νατισμένος καί μέ βαθειά κατάνυξη έβόησε τό «Κύριε 
Ελέησον», καί μέ άρμονικούς ήχους έψαλλε τό 

«Σώσον Κύριε τόν λαόν σου καί εύλόγησον τήν κλη
ρονομιάν σου, νίκας τοΐς βασιλεΰσι κατά βαρβάρων 
δωρουμενος καί τό σόν φυλάττων διά τοΰ Σταυροΰ 
σου πολίτευμα».

Ή  μακαρία Ελένη έχτισε τότε στήν Ιερουσαλήμ 
τον ναόν τοΰ Αγίου Τάφου, όπως καί άλλες εκκλη
σίες, όπου έναπόθεσε κομμάτια άπό τό Τίμιο Ξύλο 
Οταν ήρθε ή ώρα νά φύγει γιά τό Βυζάντιο, πήρε 

μαζί της ένα μέρος άπό τόν Σταυρό, τά καρφιά καί 
τον κάναβο πού μ’ αύτόν είχαν δέσει οί άνομοι τόν 
Ιησοΰ, γιά δώρα στόν αύτοκράτορα, τό γιό της. Με

γάλη θαλασσοταραχή όμως τήν ηύρε στό πέλαγος 
Περνώντας άπό τήν Κύπρο τό καράβι της ζήτησε 
καταφύγιο σέ μιά άπό τις άκτές της.

Εκεί βγήκε ή βασιλομάνα νά ξεκουραστεί άπό 
την τρικυμία σέ μιά σκηνή πού τής έστησαν οί ναΰ- 
τες της καί αποκοιμήθηκε. Μέσα στό βαθύ ύπνο 
της είδε τόν Αγγελο Κυρίου νά τής λέει πώς πρέ
πει, όπως έχτισε εκκλησίες στούς Αγίους Τόπους, 
έτσι νά χτίσει κι έδώ στήν Κύπρο. Ξυπνώντας ταρα
γμένη ή άγια γυναίκα οραματίζεται τώρα έναν ολό
φωτο σταυρό νά λάμπει σ ένα ψηλό βουνό πρός τά 
νοτιοανατολικά τής Κύπρου. Πηγαίνει στό σεντούκι 
της νά προσκυνήσει τό Τίμιο Ξύλο πού είχε μαζί 
της καί δέν τό βρίσκει στή θέση του. Έλειπε άπό 
μέσα. Τότε κατάλαβε πώς ήτανε μήνυμα Θεοΰ νά 
χτίσει εκεί πάνω μιά εκκλησία άφιερωμένη στόν 
Τίμιο Σταυρό. Αμέσως έστειλε μαστόρους καί χρι- 
στάδες—-άφοΰ έβαλαν φωτιά κι έκαψαν τά φίδια πού 
απ αύτά ήταν γεμάτο τό μέρος—κι έχτισαν ωραία 
εκκλησία καί μοναστήρι. Ή  παράδοση λέει πώς βοη
θούσε καί ή ίδια στό χτίσιμο κουβαλώντας πέτρες 
στή ποδιά της. Έτσι αύτό τό ψηλό καί μυτερό βουνό, 
οπού ήταν άλλοτε ναός τοΰ Δία καί τής Ακραίας 
Αφροδίτης, καί όπου, κατά μιάν άλλη παράδοση, 

είχανε στήσει έκεΐ τό βασίλειό τους τά «εννιά τά
γματα τών δαιμόνων», εξαγιάστηκε άπό τήν Αγία 
Δέσποινα Ελένη καί ονομάστηκε Σταυροβούνι. Τό 
Τίμιο Ξύλο πού είχε χάσει ή βασίλισσα, τό ξαναβρή- 
κε στήν κασέλα της, κι έδωσε άπ’ αύτό ένα κομμάτι 
στό Σταυροβούνι, πού έγινε άπό τότε ένα μεγάλο εύ- 
λαβικό προσκύνημα όλης τής Κύπρου κάθε 14 τοΰ 
Σεπτέμβρη, όπως καί κάθε Κυριακή τής Σταυροπρο
σκυνήσεις. Καί σέ άλλες εκκλησίες πού έχτισε στήν 
Κύπρο έδωσε ή Βυζαντινή βασίλισσα άπό τό Τίμιο 
^.ύλο πού κρατοΰσε μαζί της. 'Όταν πιά τέλειωσε τό 
θεάρεστο έργο της, ή Αγία Μητέρα τοΰ Μεγάλου 
Κωνσταντίνου έφυγε γιά τήν Κωνσταντινούπολη, 
κομίζοντας στόν νικητή, τροπαιοΰχο καί μεγαλό
πνοο γιό της τό θεϊκό φυλαχτό τής σωτηρίας τοΰ 
κοσμου, πού Εκείνος οραματίστηκε μιά ολόφωτη 
μέρα νά προβάλλει στόν γαλάζιο ούρανό τής κοσμο- 
κράτειρας Ρώμης, μέ τά συμβολικά χρυσά γράμματα 
χαραγμένα στό διάφανον αιθέρα άπό τό χέρι τοΰ 
ίδιου τοΰ Θεοΰ: «Έν τούτιρ νίκα».
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ

ΣΙΩΠΗ ΠΟΥ...ΑΦΟΠΛΙΖΕΙ

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε δτι τό θάρρος, ή τόλμη 
καί ή γενναιότης είναι τά βασικά στοιχεία της επι
τυχημένης άντιμετωπίσεως οποιοσδήποτε επιθετικής 
έπιδρομής. Νά, όμως, ότι τελευταία προσετέθη καί
ένα τέταρτο στοιχείο ή ........ άδιάφορη σιωπή, πού
άπεδείχθη έξ ίσου δραστικό καί λυσιτελές, όσο καί 
τά προηγούμενα τρία. Ή  δήθεν, λοιπόν, άδιάφορη, 
αλλά στό βάθος δραματική σιωπή, πού σέ ελεύθερη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

άπόδοσι θά τήν άποκαλούσαμε «βωβή τραγωδία», 
έσωσε άπό τήν επιθετική μανία των ληστών μιά 
κεντρική Τράπεζα τοϋ Λονδίνου. Παρά τήν καλή 
όργάνωσί τους, οί τρεις επίδοξοι λησταί άπέτυχον
νά ληστέψουν τήν........ έπιλεγεΐσα Τράπεζα, γιατί
δέν κατώρθωσαν—άκουσον, άκουσον—νά κάνουν τό 
πλήθος των πελατών καί τούς άπασχολουμένους 
ύπαλλήλους νά τούς προσέξουν, όταν έπέδραμον, 
καίτοι οί δύο άπό αύτούς κρατούσαν προτεταμμένα 
πιστόλια κατά τήν είσοδό τους. Πρό αύτής τής 
έγκληματικής άδιαφορίας τοϋ κοινού, ό ένας έκ τών 
τριών ληστών άνεφώνησε σέ κραυγαλέο τόνο: «Ψηλά 
τά χέρια», άλλά τό παράγγελμα έπεσε στό κενό, 
γιατί κανείς άπό τούς βιαστικούς πελάτες καί τούς 
άπησχολημένους υπαλλήλους δέν τόν πρόσεξε.
Έπανέλαβε τό........ πρόσταγμα έντονώτερα με τήν
προσθήκη «ληστεία», άλλά καί πάλι ή φωνή του 
έπνίγη μέσα στό θόρυβο πού δημιουργούσε τό συναλ
λασσόμενο πλήθος. Στό σημείο αύτό ή «κομπανία» 
τών ληστών έχασε τήν υπομονή της, άλλά καί τήν 
ψυχραιμία της, γιαυτό καί έσπευσαν δειλά καί τρο- 
μαλέα νά μποΰν στό αύτοκίνητό τους οί τρεις κακο
ποιοί καί νά έξαφανισθοΰν, μέ τόν ίδιο ακριβώς τρό
πο σάν νά είχαν κάνει τήν ληστεία τού αίώνος.
Τό........ τεχνικό δίδαγμα άπό τήν όλη ύπόθεσι είναι,
ότι τά διάφορα συστήματα συναγερμού καί ασφα
λείας, πού είναι εγκατεστημένα σέ όλες τις μεγάλες 
Τράπεζες τού κόσμου, ώχριοΰν εμπρός στήν περι- 
φρόνησι καί τήν άδιαφορία πρός τόν κίνδυνο, πού 
επιδεικνύουν οί πιό τολμητίες καί θαρραλέοι προτού
μετατραποΰν σέ........ παθητικά καί άβουλα θύματα.
«Θαρσεΐν χρή» λοιπόν κάί όλα στις δύσκολες στι
γμές τής δοκιμασίας θά πάνε κατ’ εύχήν.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΙ . . . .  ΛΕΚΕΔΕΣ

Οί κακοποιοί έχουν προσαρμοσθή άπόλυτα μέ 
τό πνεύμα τής δουλιας, γιαυτό καί φροντίζουν νά 
προμηθεύωνται άνελλιπώς τά άναγκαΐα «άξεσουάρ» 
τους, γιά νά άνταποκρίνωνται μέ εύχέρεια στις αξιώ
σεις τού απαιτητικού επαγγέλματος. Εκτός, όμως, 
άπό τήν προμήθεια τών άπαραιτήτων, πρέπει 
νά γίνωνται καί ώρισμένες αλλαγές καί μεταποιήσεις 
τόσο στήν «ένδυσι», όσο καί στήν «ύπόδησί» τους,
ώστε νά μή δυσκολεύεται ή ........ νοητική σύλληψις
άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου ή ........  αισθητική έκτέλεσι
τής δουλιας. Μιά τέτοια περίεργη μεταποίησι μέ 
προσθήκη μιας μεγάλης τσέπης, πού είχε γίνει 
πρόσφατα σέ μερικά κουστούμια, έπρόδωσε τόν 
κάτοχο καί στήν συνέχεια άπεκάλυψε ότι ήταν διαρ
ρήκτης ολκής. Συγκεκριμένα, σ’ ένα μεγάλο καθα
ριστήριο τής Βόννης, παρέδωσε πρό ήμερών γιά 
καθάρισμα, τρία θερινά κουστούμια διερχόμενος
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κύριος, ό όποιος ήταν άψογα ντυμένος καί φαινόταν— 
έξωτερικώς τουλάχιστον—καθ’ όλα αξιοπρεπής.
Ενας έξυπνος ύπάλληλος πού παρέλαβε τά ρούχα, 

τά έρεύνησε εσωτερικά καί εξωτερικά μήπως είχαν 
εγκαταληφθεϊ στις τσέπες τίποτε μικροπράγματα, 
οπότε έκπληκτος παρετήρησε ότι τά σακκάκια 
καί των τριών κουστουμιών περιεΐχον από μία 
μεγάλη τσέπη, ή όποια έξετείνετο από πλάτης μέχρι 
μασχάλης. Τό γεγονός αυτό διήγειρε την περιέργειαν 
τού πονηρού ύπαλλήλου τού καθαριστηρίου,γιαυτό 
άνέφερε τό γεγονός σέ φίλο του ’Αστυνομικό, πού 
υπηρετούσε στό οικείο Παράρτημα ’Ασφαλείας 
της περιοχής. Αυτός πάλι μέ τήν σειρά του άρχισε 
νά παρακολουθή στενώτατα τόν ιδιοκτήτη τών 
κουστουμιών Φρίτς Σόλιγκεν, γιατί είχε τήν ζωηρή 
υποψία ότι οί περίεργες μυστικές τσέπες, μέ τις 
όποιες είχε «ντουμπλάρει» τά σακάκια του θά χρη

σιμοποιούντο σίγουρα, γιά νά έξυπηρετήσουν κά
ποιες πονηρές ανάγκες τού ιδιοκτήτου. Πράγματι 
ή παρακολούθησις άπέδωσε τό προσδοκώμενο άπο- 
τέλεσμα. Συνελήφθη πρόσφατα τήν στιγμή πού' 
προσπαθούσε νά διαρρήξη μεγάλο χρυσοχοείο τής 
πόλεως καί τότε άπεδείχθη, ότι οί αόρατες τσέπες 
έχρησίμευαν κατά τό ήμισυ γιά τήν τοποθέτησι 
μεγάλου ορμαθού κλειδιών ή μάλλον άντι—κλειδιών 
καί άλλων συναφών έργαλείων τής δουλιας καί κατά 
τό άλλο ήμισυ γιά άπόκρυψι διαφόρων άξιών, πού 
συναπεκόμιζε από κάθε επιτυχή του έξόρμησι. Οί 
λεκέδες, λοιπόν, τών κουστουμιών τού Φρίτς άπε- 
κάλυψαν τό ποιόν του καί τις άσχολίες του, συνάμα
δέ άπεκάλυψαν πόσο μεγάλος........ βιολογικός λεκές
ήταν ό ίδιος, άφοΰ οί ένασχολήσεις του άνέδιδαν 
«βρωμιά καί δυσωδία»........

ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΗ . . . .  ΕΚΠΤΩΣΙΣ

Μιά λαϊκή παροιμία λέγει ότι τό έθιμο είναι νόμος 
καί οπωσδήποτε αύτό πρέπει νά έχη άλήθεια, άφοΰ 
όπως λέγεται καί αύτό ακόμη τό ’Αγγλικό Σύνταγμα 
στηρίζεται στό έθιμο. Πάντως είναι παρατηρημένο, 
ότι πολλές φορές έχει τρομακτική δύναμι καί ισχύ 
πού ξεπερνά καί αύτόν τόν νόμο. 'Απτό άλλά καί 
χαρακτηριστικό δείγμα είναι τό περιστατικό πού 
θά αφηγηθούμε καί γιά τό όποιο ή Ιταλική Χωροφυ
λακή (Καραμπινιερία) τής περιοχής τού Τουρίνου 
ένεργεΐ ανακρίσεις, έπειδή παρ’ ολίγο νά στοιχίση 
τήν ζωή πολλών άνθρώπων καί νά καταλήξη σέ 
σωστή τραγωδία. Ό  καυγάς άρχισε άπό ένα άθώο 
καί άσήμαντο γεγονός μεταξύ συγγενών καί προσκε
κλημένων σέ γαμήλιο γεύμα, πού άπό τήν έξέλιξι

καί τις διαστάσεις πού πήρε στήν συνέχεια, δίνει 
τό μέτρο τής ισχύος καί τής έπιρροής τού εθίμου. 
Πράγματι ό ομηρικός καυγάς έδημιουργήθη άπό 
τήν διαφωνία τών «εύωχουμένων» γιά τό πόσο άξιζε 
ή γραβάτα τού γαμπρού, μέ άποτέλεσμα νά καταλή
ξουν 8 άτομα στό νοσοκομείο καί ισάριθμα περίπου 
στή φυλακή, έπειτα άπό τήν άμεση καί κεραυνοβόλα 
έπέμβασι 20 καί πλέον Καραμπινιέρων. Ό  καυγάς 
άρχισε κατά τήν διάρκεια τής εθιμοτυπικής καί 
παραδοσιακής «δημοπρασίας», ήόποία γίνεται μεταξύ 
τών προσκεκλημένων γιά τήν γραβάτα τού γαμπρού, 
πού άποβλέπει στήν οικονομική ένίσχυσι τών νεο- 
νύμφων, ώστε νά μπορέσουν νά άνταπεξέλθουν 
στά έξοδα πού κάνουν, κατά τόν μήνα τού μέλιτος.

Σύμφωνα μέ άνακοίνωσι τής τοπικής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής τό αιματηρό επεισόδιο έδημιουργή- 
Οη όταν ένας προσκεκλημένος προσέφερε μόνον 
10 λιρέττες, πού είναι λιγώτερες άπό μία δραχμή, 
γιά τήν άξια τής γαμπριάτικης γραβάτας λέγοντας: 
«Δέν άξίζει ούτε τσακιστή λιρέττα παραπάνω». 
Αύτό ήταν! Ή οικογένεια τού γαμπρού έθίγη καίρια 
άπό τήν ευτελή προσφορά καί έξωργίσθη σέ τέτοιο 
βαθμό, ώστε σέ διάστημα όλίγων δευτερολέπτων 
όλοι οί παρευρισκόμενοι στό γαμήλιο γεύμα συνε
πλάκησαν μέ μανία πρωτοφανή. Στήν ομηρική μάχη 
πού έπηκολούθησε, εν συνεχεία, έχρησιμοποιήθησαν 
πιάτα, μπουκάλια, καρέκλες, τραπέζια καί ό,τι 
άλλο... .. .πρόσφορο άντικείμενο εΰρισκαν μπροστά 
τους οί μέχρι πρό ολίγου «γλετζέδες» συνδαιτυμόνες. 
Τώρα, όλοι σχεδόν, προσπαθούν νά άποδείξουν στήν 
άστυνομική άνάκρισι, ότι τό έπεισόδιο δέν οφείλεται 
σέ δόλο, ούτε σέ προηγούμενες διαφορές μεταξύ 
τών προσκεκλημένων καί τής οικογένειας τού γαμ
πρού. Απλούστατα, έναυσμα τής αίματηράς συμπλο
κής άπετέλεσε ή ........ ύποτίμησις τής γαμπριάτικης
γραβάτας, γεγονός πού είναι έφάμιλλον μέ τήν 
προσβολήν τής τιμής καί τής ύπολήψεως στήν 
πολιτισμένη περιοχή τού Τουρίνου. Βλέπετε τό 
έθιμον είναι ίσχυρότερον πολλές φορές καί άπ’ 
αύτόν τόν νόμο, τόν όποιον καταργεί προκειμένου 
νά έπιβληθή, γιαυτό καί δέν πρέπει νά άπορή κανείς 
όταν έκδηλώνεται μέ βάναυσο καί πρωτόγονο τρόπο.
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;■-> Πολλοί τό ^χαρακτήρισαν έξωτερικά άτεχνο καί «βαρύ» κτίριο,
;0 ένώ ώρισμένοι άλλοι περισσότερο παραστατικοί, τό παρωμοίασαν «1 
<·/ μέ «άνεστραμμένο άχυρό». ,'.Υ
-0  Μερικοί φοιτηταί πού ετυχε νά συναντήσωμε στόν έκθεσιακό 0  
’·-? χώρο τού Μουσείου, μάς είπαν απερίφραστα, δτι πρόκειται γιά ένα ;ίτ 
0  άψογο κτίριο μέ τέλεια ήχομόνωση καί θαυμάσιο φωτισμό, πού 

έκφράζει τήν σύγχρονη αρχιτεκτονική . Οί ’ίδιοι πάλι παρετήρησαν 
δτι «ό έξαιρετικά μοντέρνος ρυθμός τού Μουσείου, έπόμενο ήταν νά 
ξενίση τούς άθεράπευτα ρομαντικούς» . ’Άλλοι έπισκέπτες μάς είπαν 
δτι τό προτιμούσαν σέ νεοκλασσική γραμμή , ή στήν σημερινή μορφή 
του άλλα μέ μεγαλύτερες διαστάσεις . Καί φυσικά άν συνεχίζαμε τίς 
έρωτήσεις ή ποικιλία των άπαντήσεων θά ήταν τό πιθανώτερο άπο- 
τέλεσμα.

"Ολες αύτές οί κρίσεις γιά τό Μουσείο, βεβαιώνουν γιά μιά άκόμη 
φορά τήν πατροπαράδοτη εύαισθησία των κατοίκων τού «κλει νο ύ 
άστεος» δπου—καθώς είναι πασίγνωστο—τό ένδιαφέρον γιά τά κοινά 
καί ό έλεύθερος διάλογος, έγέννησαν τόν άθάνατο στούς αιώνες 
πολιτειακό θεσμό τής Δημοκρατίας .

Ειδικά στήν περίπτωση τού Πολεμικού Μουσείου—πού δέν είναι 
ένα όποιοδήποτε Δημόσιο κτίσμα—έπόμενο ήταν νά κορυφωθή ή 
εύαισθησία καί τό ένδιαφέρον τών έπισκεπτών του. Έ τσι πολλοί 
άπό τούς τελευταίους αύθόρμητα καί νοερά, στήν θέσι τού σημερινού 

■)*! τοποθετούν κάποιο άλλο κτίριο, κατά τήν γνώμη τους περισσότερο 
0: έντυπωσιακό καί ικανό νά έκφράση έξωτερικά ένα έξ ίσου έντυπω-

σιακό σέ ιερούς άγώνες καί πολεμική άρετή Ελληνικό παρελθόν. 
ί'ψ Καί τό λαμπρό αύτό παρελθόν ξετυλίγεται άτόφιο στό έσωτερικό 
0; τού Μουσείου. Οί άτέλειωτες προθήκες του είναι μία άληθινή άπο- 
0  θέωση τής ένδοξης πολεμικής μας ιστορίας, δεμένης ιστορικά καί 
0  αρμονικά μέ τήν αδιάσπαστη στούς αιώνες συνέχεια καί ένότητα τού 
·>: Ε λληνισμού.
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Πρίοτενονσης

ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ
Υπομοιράρχου

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ μας ήταν δύσκολο νά 
συνειδητοποιήσομε δτι είμαστε έπισκέ
πτες πολεμικού, καί δχι αρχαιολογικού 
Μουσείου. Γιατί τά πρώτα έκθέματα πού 
είδαμε, ήταν διάφορα δείγματα—άντίγρα- 
φα ή αύθεντικά—τής άπαράμιλλης άρχαι- 
οελληνικής τέχνης. Έ τσι μάς δόθηκε ή εύ- 
καιρία νά διαπιστώσωμε γιά μιά άκόμη 
φορά δτι ή πολεμική άρετή τών 'Ελλήνων, 
ύπήρξε άστείρευτη πηγή έμπνεύσεως γιά 
άθάνατα έργα τέχνης, πολλά άπό τά ό
ποια δεσπόζουν σήμερα στις προθήκες 
τών μεγαλυτέρων Μουσείων τού κόσμου. 
Καί άναρωτηθήκαμε τήν ίδια κιόλας στι
γμή αν τό σύνολο τών πολιτισμένων καί 
έλευθέρων λαών, συμμερίζεται σήμερα ά- 
πόλυτα τήν μεγάλη αυτή ιστορική άλή- 
θεια. Αυτή άκριβώς ή άλήθεια είναι διά
χυτη στις πρώτες προθήκες τού Πολεμι
κού μας Μουσείου καθώς στό έκστατικό 
βλέμμα τού έπισκέπτη προβάλλουν διά
φορες άρχαιοελληνικές έποχές, πού στά
θηκαν φωτεινά μετέωρα στήν πανανθρώ
πινη ιστορία. Έδώ δέν υπάρχουν έκθέ
ματα άπό διαρπαγές καί λεηλασίες, αλλά 
συγκλονιστικά ντοκουμέντα άπό άγώνες 
γιά τήν διάσωση καί διάδοση ένός πανάρ- 
χαιου καί αύτόφωτου Ελληνικού πολιτι
σμού. Οί τρεις πρώτες αίθουσες καλύ
πτουν τήν Προμυκηναϊκή, Μυκηναϊκή, 
Κλασσική, καί Μακεδονική έποχή. Μιά 
συλλογή άπό δπλα καί έργαλεΐα τής Νεο
λιθικής ’Εποχής, πού αιώνες κρατούσε 
στοργικά στά σπλάχνα της ή γή τής 
Μήλου, έντυπωσιάζουν μέ τήν λεπτή τε-
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χνοτροπία τους. Τά ίδια συναισθήματα 
θαυμασμού πρρκαλούν καί μερικά αυθεν
τικά Μυκηναϊκά κράνη καθώς έχουν άπο- 
τυπωμένη στην έπκράνειά τους τήν σφρα
γίδα τού λεπτού γούστου καί της αρχον
τιάς. Στην συνέχεια, μιά σειρά άπό φωτο
γραφικές μεγεθύνσεις παραστάσεων της 
αρχαϊκής άγγειογραφίας, ζωντανεύουν τις 
'Ομηρικές ραψωδίες. Τόν ύμνο αύτόνστήν 
άνδρεία, τών πρώτων Ελλήνων μαχητών, 
πούέγινε γιά πολλούς αιώνες έμμετρη πα
ρακαταθήκη στούς πολεμιστάς, κύριο μά
θημα στά Σχολεία, καί προσφιλέστατο θέ
μα γιά μουσικούς,άγγειογράφους,γλύπτες, 
καί άλλους διανοουμένους. Πώς λοιπόν 
νά μή μεγαλουργούσαν οί πρόγονοί μας 
όταν ή άνδρεία τροφοδοτούσε τόν πολι
τισμό καί ό πολιτισμός τήν άνδρεία; Καί 
δέν είναι άσήμαντο τό γεγονός ότι καί 
αυτή άκόμη ή θεά τής σοφίας Άθηνά έφε
ρε δόρυ καί περικεφαλαία, δίνοντας έτσι 
ένα τέλειο συμβολισμό στήν φιλοσοφία 
καί τόν πόλεμο. Οί υπόλοιπες φωτογρα
φικές μεγεθύνσεις άπό παραστάσεις τής 
αρχαϊκής άγγειογραφίας, καλύπτουν διά
φορες σκηνές άπό αγώνες στό πεδίο τής 
άόχης μέ τά όπλα, καί στήν παλαίστρα 
μέ τήν μυϊκή δύναμι. "Ενας συνδυασμός 
πού δίνει άνάγλυφο τό πνεύμα τού «εύ 
άγωνίζεσθαι». Τήν ίδια έρμηνεία δίνει 
καί μιά άναπαράσταση ένός οπλίτου τής 
κλασσικής άρχαιότητος μέ πλήρη πολε
μική έξάρτυση, πού δέν αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά τόν σκληροτράχηλο πολε- 
μιστή, άλλά καί τόν καλογυμνασμένο

αθλητή. Τόν περίφημο όπλιτοδρόμο τών 
άγώνων τής ’Ολυμπίας, τών Δελφών 
τών Ίσθμιων, καί τής Νεμέας, πού άγωνι- 
ζόταν μόνο γιά τό στεφάνι τής νίκης. 
Αυτόν ακριβώς πού άνάγκασε τόν Πέρση 
στρατηγό νά άναφωνήση έντρομος: «’Αλ
λοίμονο Μαρδόνιε, έναντίον ποιων άν- 
θρώπων ώδήγησας ήμας ίνα πολεμήσω- 
μεν, οί όποιοι δέν άγωνίζονται περί χρη
μάτων άλλά περί αρετής». Μέ εικόνες, 
χάρτες, καί διαγράμματα δίνονται παρα
στατικά σέ μιά όλόκληρη πτέρυγα αιθού
σης όλες οί φάσεις τών Έλληνοπερσικών 
πολέμων. Καί ό έπισκέπτης, άφοΰ δια
πιστώνει ότι ή νίκη τών ολίγων έναντίον 
τών πολλών είναι μιά άρχέγονη Ελληνι
κή πολεμική συνήθεια, άναλογίζεται 
ποιά θά ήταν ή μορφή τού σημε'ΐνοΰ 
κόσμου, &ν ή άνδρεία τών Ελλήνων δέν 
είχε άποτρέψει όριστικά τόν περσικό 
έπεκτατισμό. Καί μάλιστα σέ μιά έποχή 
άποφασιστική γιά τόν πανανθρώπινο πο
λιτισμό: Στήν άνατολή τού χρυσού αι
ώνα. . .

Τά ίδια συναισθήματα θά δοκιμάση ό 
έπισκέπτης στήν έπόμενη αίθουσα κα
θώς θά άντικρύση διάφορες φάσεις άπό 
τήν πολεμική - έκπολιτιστική έκστρατεία 
τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οί φωτογρα
φικές μεγεθύνσεις άπό παραστάσεις γλυ
πτών, άγγείων, καί νομισμάτων, μαζί μέ 
τούς χάρτες καί τά διαγράμματα, άποκαλύ- 
πτουν τήν 'Εθνολογική κοσμογονία πού 
έδημιούργησαν μέσα σέ λίγους αιώνες ή

κατάλυση τής Περσικής αύτοκρατορίας, 
ή άκτινοβολία τών Ελληνιστικών Κρα
τών, ή έξάπλωση τής Ρώμης, καί ή παλι
νόρθωση τού Ελληνισμού στήν πανάρ- 
χαια βάση του, μέ τις διαστάσεις καί τό 
Ελληνοχριστιανικό μεγαλείο τής Βυζαν
τινής Αύτοκρατορίας.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ — ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Έντεκα αιώνες άκμής καί άγώνων γιά 
τήν έδραίωση τής ’Ορθοδοξίας, τόν έξαν- 
θρωπισμό τών βαρβάρων γειτόνων, καί 
τήν απώθηση τών «μαστίγων τού Θεού», 
όπως άποκαλοΰσαν τότε τόν Άρμαγε- 
δώνα άπό τά πρωτόγονα φύλα πού κατρα
κυλούσαν σάν λάβα καταστροφής άπό τά 
’Ασιατικά ύψίπεδα. Στήν αίθουσα αύτή 
τού Μουσείου, ό έπισκέπτης μπορεί νά 
άποθαυμάση μιά σειρά άπό αύθεντικά 
πορτραΐτα τών σπουδαιοτέρων Βυζαντι
νών Αύτοκρατόρων. Προέρχονται άπό 
συλλογή πού είχε καταρτίσει τό 1909 
γιά τήν Έκθεση τής Ρώμης ό αείμνηστος 
Σπυρίδων Αάμπρος. Τά έργα αύτά είναι 
μία άναπαραγωγή άπό τις πρωτότυπες μι
κρογραφίες οί όποιες έξακολουθοΰν νά 
βρίσκωνται σέ διάφορες βιβλιοθήκες τής 
Ευρώπης (Βατικανού, Παρισίων, Λον
δίνου κ.λ.π.). Ή  άναπαραγωγή αύτή έγινε 
άπό ’Ιταλό ζωγράφο, άφοΰ τότε τά κατάλ
ληλα μέσα γιά τήν έγχρωμη φωτογρά
φηση ήταν άκόμη άγνωστα. ’Ιδιαίτερο 
έπίσης ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά ο
μοιώματα σέ λεπτές μικροκατασκευές πο-
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λιορκητικών μηχανών, οπλών, καί άρμά- 
των τής έποχής έκείνης, καθώς καί οί 
χάρτες καί τά διαγράμματα από τις νι
κηφόρες έκστρατεϊες τών αΰτοκρατόρων 
Ιουστινιανού, 'Ηρακλείου, καί Βασιλεί
ου Βουλγαροκτόνου. Καί ό συγκινητικός 
έπίλογος άπό τήν αίθουσα αύτή: Ένα 
άντίγραφο άπό χρυσόβουλο του τελευταί
ου αύτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιο- 
λόγου. Πάνω άπό ένα πορτραΐτο του δια
βάζομε τήν έπιγραφή: «Τό δέ τήν πόλιν 
σοί δούναι ούκ έμοϋ έστίν, οϋτ’ τών κα- 
τοικούντων έν αύτή. Κοινή γάρ γνώμη 
πάντες αύτοπροαιρέτως άποθανοϋμεν καί 
ού φεισόμεθα τής ζωής ήμών. . .». Ένα 
καινούργιο «Μολών λαβέ», αύτή τή φο
ρά άπό ένοπλους καί άμάχους, λίγες στι
γμές πριν άκουσθή τό τραγικό έκεϊνο 
«Έάλω ή πόλις! . . .»>.

"Οταν ό πανανθρώπινος πολιτισμός 
δέχτηκε ένα άπό τά ισχυρότερα πλήγμα
τα, ή Εύρώπη τυλιγμένη καθώς ήταν μέ
σα στό λυκόφως τοϋ Μεσαίωνα άργησε 
νά συνειδητοποιήση τό άληθινό μέγεθος 
τής καταστροφής. Καί όταν άρχισε νά 
τό συνειδητοποιή, τό ρεύμα τοϋ Φιλελλη
νισμού, βρήκε άλλεπάλληλα έμπόδια στόν 
μονόδρομο πού άκολοθοΰσαν άντίθετα 
μέ τήν ιστορική πραγματικότητα οί περί
φημοι «άμαξηλάτες» τού δεσποτισμοΰ 
καί τού άπολυταρχισμοΰ. . .

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ — ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ
Μία άπό τις πιό ένδιαφέρουσες πτέρυγες 
τού Μουσείου, πού είκονίζει παραστατικά 
τό πηχτό σκοτάδι τής σκλαβιάς, καί 
τά φωτεινά μετέωρα στήν υπόθεση τού 
Εθνικού λυτρωμοϋ, μέ τις προσωπογρα
φίες Διδασκάλων τού Γένους, τοϋ Έθνε- 
γέρτη Ρήγα Φερραίου, καί τών Φιλικών. 
Δίπλα άπό τό πορτραΐτο τού θρυλικού 
Βελεστινλή, δεσπόζει ή περίφημη «Χάρ
τα» του ή όποια πρέπει νά σημειωθή ότι 
είναι αύθεντική. Ή «Χάρτα» πού ό Ρή
γας έξέδωσε τό 1797 στήν Βιέννη, είκονί- 
ζει τήν Ελληνική ’Ανατολή, μέ άκραϊες 
περιοχές τά Καρπάθια, τήν Άδριατική, 
τό Ίόνιο, τήν Κρήτη, καί τό μεγαλύτερο 
μέρος τής Μικράς ’Ασίας. ’Αναμφισβή
τητα τό έργο αύτό παίρνει τις διαστάσεις 
τού συγγραφικού καί έκδοτικοΰ άθλου, αν 
σκεφθή κανείς ότι ό Ρήγας χρειάστηκε νά 
καταβάλη μεγάλη προσπάθεια ώστε νά 
σημειώση στήν έπιφάνεια τού Χάρτη ό
λες τις άρχαΐες κοντά στις νέες όνομασίες, 
καί παράλληλα νά ύπομνήση μέ παρα
στατικό τρόπο τά άξιόλογα ιστορικά γε
γονότα καί τά περίλαμπρα μνημεία τής 
άρχαιότητος. Γι’ αύτό καί ό έπισκέπτης 
όφείλει νά σταθή μέ ιδιαίτερη προσοχή 
μπροστά στό άνεκτίμητο αύτό ’Εθνολο
γικό κειμήλιο. ’Αντιπροσωπεύει τήν πα
τριωτική διαθήκη τοϋ Ρήγα, έπικυρωμένη 
άπό τήν άνεξίτηλη καί άπαραχάρακτη 
σφραγίδα τής Ιστορίας. . .

Στήν ίδια αίθουσα μπορεί νά ίδή κανείς 
τό λάβαρο (άπομίμηση) καί ώρισμένα 
κείμενα τής Φιλικής Εταιρείας. ’Από τά 
τελευταία μεγάλο ένδιαφέρον παρουσιά

ζει ή «Παραγγελία» πού δίνει ό άρχηγός 
τών Ποιμένων (άνώτερος βαθμός τής Φι
λικής Εταιρείας) στόν νεοπροαχθέντα 
άρχηγό Ποιμένων. Έδώ πρέπει νά ση
μειωθή ότι μέχρι πρό 3ετίας, τό κείμενο 
αύτό ήταν άγνωστο στούς ίστορικούς 
κύκλους. Προέρχεται άπό τό άρχεΐο 
Παναγιώτη Σέκερη καί μαζί μέ άλλα είδε 
τό φώς τής δημοσιότητος μέ τήν φροντίδα 
τού Γενικού Γραμματέως τής Ιστορικής 
καί ’Εθνολογικής Εταιρίας κ. Ίωάννου 
Μελετοπούλου.

Μεταφέρομε έδώ τό άγνωστο ίσως σέ 
πολλούς άναγνώστες κείμενο τής «Πα
ραγγελίας» τών Φιλικών, πού έχει ώς 
έξής:
«Εις τό έξής ή φαντασία σου δέν πρέπει 
νά καταγίνεται είμή νά έφευρίσκη έπι- 
χειρήματα άξια νά βλάψουν, νά άτονή- 
σουν, καί εί δυνατόν νά καταργήσουν 
τήν τυραννίαν. Τό μόνον εϊδωλον τής 
λατρείας μας εις τό έξής είναι ό σίδηρος, 
ότι μέσα εις αύτό τό πολύτιμον μέταλλον 
είναι κρυμμένη ή έλευθερία μας, ότι μόνον 
αύτός μεταμορφούμενος εις πυροβόλα 
καί κοφτερά σχήματα, μέλλει νά τινάξη 
τόν βαρύν ζυγόν όπου πρό τοσούτων χρό
νων κάμνει νά στενάζη πικρώς τό εύγε- 
νέστερον καί κλασσικώτερον έδαφος τής 
Ύφηλίου. . .».

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ Στήν αίθουσα αύτή 
αρχικά βλέπομε πορτραΐτα ή προτομές 
όλων τών ήρώων τής στεριάς καί τής θά
λασσας πού πρωτοστάτησαν σέ διάφο
ρες φάσεις τού μεγάλου ξεσηκωμού. Καί 
άνάμεσά τους δεσπόζει μιά εικόνα - ντο
κουμέντο πού παρουσιάζει τόν άπαγχο- 
νισμό τού ’Εθνάρχου καί 'Αγίου Γρηγο- 
ρίου Ε'. ’Επιμένομε στόν χαρακτηρισμό 
τού ντοκουμέντου έπειδή τήν εικόνα τού 
άπαγχονισμοϋ δέν τήν συνέλαβε ή φαντα
σία κάποιου μεταγενέστερου καλλιτέχνη, 
άλλα τήν έσχεδίασε έπί τή βάσει ώρισμέ- 
νων δεδομένων ένας ζωγράφος δόκιιιος 
γιά τήν έποχή του. Πρόκειται γιά τόν Έ λ 
ληνα Κενσανλή. Στόν καλλιτέχνη αύτόν 
άνέθεσε ό διάδοχος τού Έθνομάρτυρος 
Πατριάρχης ’Ιωακείμ ό Γ'. τήν φιλοτέχνη- 
ση τού έργου μέ βοηθητικά μέσα τήν 
έκθεση αύτόπτου μάρτυρος καί μιά αυθεν
τική εικόνα τού Γρηγορίου. Καί τά δύο 
αύτά πολύτιμα κειμήλια σώζονται σή
μερα. Στήν εικόνα τού ζωγράφου Κενσαν
λή; βλέπομε ολόκληρη τήν τραγική σκη
νή τής έκτελέσεως: Τόν μελλοθάνατο Πα
τριάρχη περιστοιχίζουν ό 'Υπουργός τής 
Δικαιοσύνης κρατώντας τό «τοπούζιον» 
προτεταμένο, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνο
μίας κρατώντας τόν «γιαφτά» (αίτιολο- 
γικό άποφάσεως), ό άποστάτης έτοιμος 
νά χρησιμοποιήση τόν βρόχο, οί Εβραίοι 
νά πανηγυρίζουν άπό ικανοποίηση, καί οί 
Τούρκισσες νά έκλιπαροΰν γιά τήν άπο- 
τροπή τού έγκλήματος. Στήν ίδια αίθουσα 
δεσπόζουν άκόμη καί ώρισμένα άλλα 
πολύτιμα έκθέματα. Όπως τά σπαθιά 
τού Κολοκοτρώνη καί τού Καραϊσκάκη, 
πιστόλες, σπαθιά, μπαρουτοθήκες καί 
καρυοφύλλια όπλαρχηγών τοϋ 21, καί 
ένα διόραμα τής μάχης τών Δερβενακίων. 
’Ιδιαίτερη έντύπωση προκαλεΐ έπίσης ένα 
κομμάτι άπό κλαδί έληας, κάτω άπό τήν 
όποια ό Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος 
Σολωμός έγραψε τόν «Ύμνον εις τήν Ε 
λευθερίαν». Πριν άφήσωμε τήν αίθουσα 
αύτή μένομε γιά λίγο κοντά σέ διάφορα 
θαυμάσια μικροκατασκευασμένα όμοιώ- 
ματα πολεμικών πλοίων τής ’Επαναστα

τικής καί μετεπαναστατικής έποχής, 
άπό τά όποια δέν λείπουν ούτε τά άκρό- 
πρωρα. Άπό τά πλοία αύτά σημειώνομε 
τό όμοίωμα τής «Καρτερίας». Τού πρώ
του στόν κόσμο άτμοκινήτου πλοίου 
πού έλαβε μέρος σέ πολεμικές έπιχειρή- 
σεις (Ναύπλιον 4-9-1826).

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(1828 - 1911): Στήν αίθουσα αύτή υπάρ
χουν πολλά καί ένδιαφέροντα άναμνη- 
στικά. Άπό αύτά σημειώνομε τό πρωτό
τυπο κείμενο τής «Α' έν Άθήναις Έθνο- 
συνελεύσεως» πού διέταζε τήν γενική πο
λιτογράφηση τού Αρχηγού τής Έπσνα- 
στάσεως τής 3ης Σεπτεμβρίου 1843 Δημ. 
Καλλέργη, σφραγίδες τής Καποδιστρια- 
κής καί ’Οθωνικής έποχής, αύθεντικά 
σηματολογία πολεμικών πλοίων, κατά
σταση τών πυρπολητών, δείγματα ύπογρα- 
φών διαφόρων άγωνιστών, χάρτες στρα
τιωτικών περιοχών τής Ελλάδος, τόν 
χαρτοφύλακα τού Φαβιέρου, πρωτόκολλα 
τής Διεθνούς ’Επιτροπής, διαρρυθμίσεως 
τών συνόρων τού 1881, διάφορα άλλα ι
στορικά έγγραφα, καί άρκετά όπλα. Αρκε
τές είναι έπίσης οί προσωπογραφίες σέ 
πίνακες ή γκραβοΰρες Φιλελλήνων καί 
Ελλήνων άγωνιστών. Καί μετά άπό τήν 
παρατήρηση διαφόρων εικόνων άπό τόν 
άτυχο πόλεμο τού ’97, περνάμε στήν τε; 
λευταία πλευρά τής αιθούσης όπου βρί
σκονται τά πορτραΐτα καί διάφορα άλλα 
άναμνηστικά τών Μακεδονομάχων. Α να
γνωρίζομε άμέσως τις θρυλικές μορφές 
τών Παύλού Μελά, Τέλλου Άγρα, Ίων- 
νος Δραγούμη, Λάμπρου Κορόμηλά, καί 
δύο Μακεδονομάχων Αξιωματικών τής 
Χωροφυλακής: Τού Ταγματάρχου Σπυ- 
ρομήλιου, καί τού Ανθυπομοιράρχου 
Πραντούνα. Καί άνάμεσά τους προβάλ
λουν οί βιβλικές μορφές τών πρωταγωτι- 
στών τού Μακεδονικού άγώνα Μητρο
πολιτών Καστοριάς Γερμανού Καραβαγ- 
γέλη καί Γρεβενών Αίμιλιανοΰ. Οί άξιοι 
αύτοί διάδοχοι τού Παπαφλέσσα καί τού 
Παλαιών Πατρών Γερμανού έδωσαν τά 
πάντα γιά τήν άπελευθέρωση τής Μα
κεδονίας. Γ Γ αύτό καί ή Ελλάδα δέν 
θά ξεχάση ποτέ τήν μεγάλη θυσία τους. .

ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1918: Τά έκθέματα 
τής περιόδου αύτής κατανέμονται σέ δύο 
αίθουσες. Καί έπειδή, άνατρέχουν σέ μιά 
έποχή μέ άλλεπάλληλες πολεμικές έξελί- 
ξεις, είναι φυσικό νά είναι πολλά καί έν
διαφέροντα. Τήν αύλαία τής ’Εθνικής 
μνήμης γιά τούς άπελευθερωτικούς άγώ- 
νες τού 1912-1913, άνοίγει μιά σειρά 
άπό τριάντα σκίτσα τής Θάλειας Φλωρά - 
Καραβία. Τής άλησμόνητης έκείνης συν
οδού τού Ελληνικού Στρατού σέ όλες τις 
έπιχειρήσεις τής περιόδου 1912- 1922, 
μέ τήν ιδιότητα τής άνταποκριτοΰ μιάς 
Έλληνικήςέφημερίδος τής’Αλεξανδρείας. 
Ασφαλώς καί θά πρέπει νά είναι ή πρώ
τη καί μοναδική γυναίκα πολεμικός άντα- 
ποκριτής στήν δημοσιογραφική ιστορία 
τού τόπου μας. Τά διάφορα θέματα πού 
παρουσιάζουν τά σκίτσα, όπως «Ή έξέ- 
τασις τραυματίου», «Στρατιωτικόν Νο- 
σοκομεΐον», «Πότισμα άλογων», «Τά
φος πολεμιστοΰ», «Σταθμός αύτοκινήτων» 
«Πορεία» κ.λ.π., έντυπωσιάζουν μέ τήν 
έκφραστική τους λιτότητα καθώς δί
νουν μιά ξεχωριστή, μιά άνθρώπινη θά 
λέγαμε πλευρά τών νικηφόρων άγώνων 
τού Ελληνικού Στρατού στήν "Ηπειρο. 
Στήν ίδια αίθουσα, τήν άφιερωμένη στόν
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’Ηπειρωτικό καί Βορειοηπειρωτικό αγώνα 
δεσπόζουν ακόμη μιά προθήκη μέ τήν 
στολή καί τήν σημαία του Γαριβάλδη, 
όπλα, ιστορικά έγγραφα καί φωτογρα
φίες. ’Ανάμεσα στις τελευταίες, βλέπομε 
καί πάλι τόν Μακεδονομάχο Ταγματάρχη 
Χωροφυλακής Σπυρομήλιο, αυτή τήν 
φορά έπικεφαλής των αντάρτικών Σω
μάτων πού άπελευθέρωσαν τήν Χειμάρρα. 
Καί ένα ακόμη χαρακτηριστικό «ενστα
ντανέ» άπό τήν πτέρυγα αύτή: Ένοπλες 
Βορειοηπειρώτισσες ποζάρουν μέ υπερη
φάνεια μπροστά στον φωτογραφικό φα
κό. Ή  συνέχεια των απελευθερωτικών 
άγώνων τού 1912 - 1913, έκφράζεται εντυ
πωσιακά μέ πορτραΐτα ή προτομές τών 
ήγετών τών 'Ελληνικών δυνάμεων, όπλα, 
χάρτες σχεδιαγράμματα, ιστορικά έγ
γραφα φωτογραφίες, κ.λ.π. Μιά πολυσέ
λιδη καί συγκλονιστική πραγματεία θά 
μπορούσε νά γράψη κανείς μέ βάση τά 
έκφραστικά αύτά τεκμήρια τής ένδοξης 
πολεμικής μας ιστορίας. Πλημμυρισμέ
νοι άπό Εθνική υπερηφάνεια άντικρύ- 
ζομε σέ μιά στιγμή τό όμοίωμα τού θρυ
λικού «Άβέρωφ» καί άκριβώς άπέναντί 
του τό πορτραϊτο τού Κυβερνήτου του 
Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη. Ό  ένδοξος 
ναυμάχος πλάι στό άτρωτο καράβι του. 
Δύο ’Εθνικά σύμβολα πού ξεπήδησαν 
θαρρείς άπό τήν 'Ιστορία γιά νά βρεθούν 
καί πάλι μαζί έδώ σ’ αύτό τό τέμενος τής 
δόξας καί τής άρετής. Μιά 
παρόμοια εικόνα δημιουργεί καί τό όμοί
ωμα τού ιστορικού τορπιΛλοβόλου «11» 
καθώς είναι τοποθετημένο άπεναντι άπό 
τό πορτραϊτο τού Κυβερνήτου του Ναυ
άρχου Βότση. ’Επίσης καί μιά τρίτη μέ 
τήν αυθεντική ξύλινη έλικα τού πρώτου 
Ελληνικού άεροπλάνου κοντά στό πορ- 

τραΐτο τού Μωραϊτίνη, ό όποιος μαζί 
μέ τούς τότε συναδέλφους του Μουτού- 
σην καί Καμπέρην, άντιπροσωπεύουν 
τά τρία παλαιότερα ονόματα στήν τιμη- 
μένη έπετηρίδα τών πιλότων τής Πολε
μικής μας ’Αεροπορίας. Καί σέ μιά δι
πλανή προθήκη τό ξίφος τού Ταγμα
τάρχου Παπαδόδημα πού έπεσε στό Σα- 
ραντάπορο, άντιπροσωπεύει καί αύτό 
τις σελίδες έκεϊνες τής Ιστορίας μέ τά 
ονόματα τών ήρωικών νεκρών ’Αξιωμα
τικών τού Στρατού μας κατά τούς Έθνι- 
κοαπελευθερωτικούς άγώνες τού 1912- 
1913. Στήν ίδια προθήκη, μαζί μέ δύο 
άλμπουμ τού Έλληνοβουλγαρικοΰ πολέ
μου, βρίσκεται καί μιά σάλπιγγα, σκου
ριασμένη, παραμορφωμένη καί μέ ξε
θωριασμένη γαλανόλευκη ταινία στήν 
λαβή της. "Οπως μάς έξηγεΐ ό συνοδός 
μας Άνθυπολοχαγός κ. Μάνος, τήν έφερε 
στό Μουσείο ένας σεβάσμιος πρεσβύ
της, σαλπιγκτής στήν ’έπική προέλαση 
τού Έθνους γιά τήν άπελευθέρωση τής 
Μακεδονίας. Καί ή συγκινητική λεπτο
μέρεια: "Οπως κάθε άληθινός ήρωας άπέ- 
φυγε νά δηλώση τό όνομά του. Πριν παρα- 
δώση τήν σάλπιγγα τήν φίλησε στοργικά, 
χαιρέτισε τούς παρισταμένους, καί έφυγε 
όπως ήρθε άθόρυβα καί σεμνά, προσπα
θώντας νά κρύψη ένα δάκρυ πού κατηφό
ριζε στό ρυτιδωμένο του μάγουλο. ’Από 
τότε κανείς δέν είδε ούτε έμαθε γιά τόν 
βετεράνο Μακεδονομάχο.
Εμείς όμως τόν είδαμε. Ό χ ι φυσικά 
σέ κάποιο δρόμο ή άλλο σημείο τής πε
ζής μας καθημερινότητος, αλλά μέσα 
στό ίδιο τό Μουσείο: Στό τεράστιο πίνα
κα τού Ροϊλοΰ «’Αέρα» πού είκονίζει τόν 
μοναδικό στον κόσμο Ελληνικό τρόπο 
τής τελικής έφόδου. "Εδειχνε καί έκεΐ 
ένα σαλπιγκτή. . . "Εδειχνε καί έκεΐ μερι

κούς άντρειωμένους νά τρέχουν ολόρθοι 
μέσα στον ορυμαγδό τής μάχης μέ γυμνές 
ξιφολόγχες, καί τό βλέμμα συνεπαρμενο 
άπό τό γλυκό όραμα τής Νίκης. . . Καί 
ή μεγάλη αυτή πτέρυγα κλείνει μέ σημαί
ες. Σημαίες νικημένων καί νικητών. Ά- 
πο τις πρώτες βλεπομε πολλές Τουρκικές 
μαζί με ένα Σουλτανικό θυρεό, —λάφυρά 
τού Ελληνικού Στρατού στήν Θράκη. 
’Από τις δεύτερες, τήν σημαία τού Ε λ 
ληνικού Σώματος πού παρηλασε στό Πα
ρίσι, κάτω άπο τήνΆψίόα τού Θριάμβου, 
εύθύς μετά τό νικηφόρο γιά τούς συμμά
χους τέλος τού Πρώτου Παγκοσμίου Πο
λέμου. Δίπλα ύπαρχει καί ή άναμνηστική 
φωτογραφία άπό την παρέλαση. Ή  εικόνα 
αυτή μάς θυμίζει ένα περιστατικό πού 
έπεσημανε και έσχολίασε τότε ευρύτατα 
ό Γαλλικός τύπος: Τήν ώρα τής παρε- 
λάσεως, οί Γάλλοι, έρραιναν τα συμμα
χικά στρατεύματα μέ λουλούδια, χαρτο
νομίσματα και κέρματα. Το μοναοικο Σώ
μα που παρήλασε χωρίς να σπάση τις 
γραμμές του για νά παρη χρήματα, ήταν 
το Ελληνικό. Τό περιστατικό αύτο είναι 
μιά ακόμη πανηγυρική έξήγηση τής 
λεξεως «λεβεντιά», ή όποια πρεπει να 
σημειωθή οτι όεν υπάρχει καταχωρημενη 
σε κανένα απο τά λεξικά του κοσμου. 
Έξ άλλου είναι ιστορικά έξακριβωμενο 
ότι οσοι Έλληνες πολέμησαν για την 
έλευθερία καί την ανεξαρτησία τής πα- 
ναρχαιας Πατρίδας τους, δέν πήραν στά 
χέρια τους ςενα χρήματα ή όπλα, με σκο- 
πο την ίοιωφέλεια ή καποια σκοπιμό
τητα. Σέ κάθε άλλη όιαφορετικη περί
πτωση ή Ιστορία, ο αοεκαστος αυτός 
κριτής τών αιώνων, έσημειωσε τα εςης 
έπιθετα: «Μηδίζοντες» για τήν αρχαιό
τητα, «ταλαρισιυι» για την Μετεπανα- 
στυτικη εποχή, καί «ξενοκίνητοι» γιά 
τα έπομενα χρόνια. . .

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
1919-1922 : Μιά αίθουσα πού αποκα
λύπτει στόν έπισκέπτη κάτι πού δέν έ- 
σβυσαν στους αιώνες, επιδρομείς και ανα
γκαστικοί εποικισμοί ποικιλώνυμων πα- 
λαιοβαρβαρων Kui νεοβαρβάρων: Την 
Ελληνική ψυχή στά προγονικά μας χώ
ματα της Μικρασιας. Ή  Μικρυσωτική 
έκστρατεία δεν ήτυν μιά κάποια πολεμική 
έπιχειρηση, αλλά μια απο τις πολλές 
προσεγγίσεις μεταξύ λυτρωμένου καί 
άλύτρωτου Ελληνισμού, στην άνακύ- 
κλιση τών αίωνων. Το γράφει άλλωστε 
και ή Ιστορία: ’Εμείς δεν υπήρξαμε ποτέ 
ένοπλες ορδές νομάδων. Ύπημςαμε ένας 
περιούσιος λαός του Θεού που προορι
ζόταν νά φώτιση—και φώτισε τελικά_
τον κόσμο. Άπο την χαραυγή τής ιστο
ρίας μας φτερουγίσυμε παντού με τον πο
λιτισμό μας. Δεν σκεπάσαμε το φωτεινό 
πνεύμα μας με μυστικισμο καί ιερογλυ
φικά σύμβολα. Έτσι άποφύγαμε τόν ορι
στικό αύτοενταφιασμό στό κοιμητήρι 
τής Ιστορίας, όπως δυστυχώς συνέβη σέ 
(βρισμένους λαούς μέ πανάρχαιο πολι
τισμό. Ή  άκτινοβολία τής προόδου μας 
ήταν έπόμενο νά προκαλέση κατά και
ρούς τήν κατακτητική βουλιμία λαών πού 
περιφέρονταν στήν άνεξερεύνητη τότε 
κοινωνική ζούγκλα τής Εύρασίας. Πολ
λές φορές ύπέταξαν άκραΐες Επαρχίες 
μας. Πάντα όμως έδαφικά καί όχι πνευ
ματικά. Γι’ αύτό καί ό ’Εθνισμός μας 
έμεινε άναλλοίωτος στούς αιώνες. Ακό
μη καί έκεΐ όπου οί διωγμοί είχαν τήν 
μορφή τής γενοκτονίας. Κάποτε ό Αισχύ
λος τραγουδούσε μέ πίκρα στούς «Πέρ-

σες»: «. . . Ω τής Ασίας όλάκερα χωριά 
καί χώρες πώς μ ένα μόνο χτύπημα— 
τόση ευτυχία γίνηκε στάχτη—’Ωιμέ!. . .». 
Από τότε καί μέχρι τό 1922, πέρασαν 

αιώνες. Τά ίδια χώματα σκεπάστηκαν πολ
λές φορές άπό στάχτες καταστροφής 
Άπό τις στάχτες όμως αύτές ξεπηδούσε 
κάθε φορά καί άπό ένας περίλαμπρος 
πολιτισμός μέ κλασσική, Ελληνιστική 
Βυζαντινή, καί Μεταβυζαντινή μορφή! 
Μέχρι τό 1922, ή μεγάλη μεταβυζαντινή 
άκμή τής Μικρασίας, δέν μάς ήταν από
λυτα γνωστή. Μας τήν είχαν σκόπιμα 
κρύψει. Μάς τήν είχαν άπομονώσει γιατί 
ήταν ό πυρήνας, ή κινητήρια δύναμη ή 
οργανωμένη μηχανή, μέσα στήν καρδιά 
όλων αύτών τών άνοργανώτων πού μάς 
καταπίεζαν άνεξέλεγκτα. Καί όταν άπε- 
λευθερώθηκε ή κυρίως Ελλάδα—ή πα- 
ναρχαια αύτή Μητρόπολη τής ’Ιωνίας 
τού Πόντου, καί όλης τής άλλης Μικρα
σιατικής παραλίας καί ένδοχώρας—έγινε 
καί έκείνη οργανωμένη μηχανή. Τά βή
ματά της τά ώδηγοΰσε πιά ή Ιστορία. 
Γιατί οί λαοί μέ βαθειές ιστορικές ρίζες 
δέν οδηγούνται άπό κάποιο «κισμέτ», άλ- 
λά άπό τήν ’Εθνική τους διαίσθηση.’καί 
εφτασε τότε ή Ελλάδα μέχρι εκεί όπου 
εφτασε, γιατί ήταν άδύνατον νά σταμα
τήσει. Ο στρατός μας, άντικρύζοντας μέ 
έκπληξη ένα πολυάνθρωπο καί άκμαΐο 
Ελληνικό στοιχείο νά παραληρή άπό 

ενθουσιασμό προχωρούσε καί παραλη
ρούσε και αύτός μαζί του. Ό λες αύτές 
οι μεγάλες στιγμές τού Ελληνισμού, άπο- 
καλυπτονται άνάγλυφα σέ μιά σειρά άπό

Ό  'Υπουργός ’Εθνικής Άμνμης κ. 
Ευάγγελος Άφέρω φ— Τοσίτσας όμιλών 
κατα τήν τελετήν τών εγκαινίων τοϋ 
Πολεμικού Μουσείου.
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προθήκες του Πολεμικού Μουσείου. Μέ 
φωτογραφίες, χάρτες, σχεδιαγράμματα, 
Ζωγραφικούς πίνακες, ιστορικά έγγρα
φα, καί διάφορα άλλα αναμνηστικά μιας 
έποχής πού ή 'Ιστορία έδικαίωσε έκεί- 
νους πού τήν έχουν πολιτογραφήσει διε
θνώς Historia ». Ά λλο αν τό χρυσό 
αυτό Ιωβηλαίο τού Ελληνισμού πήρε 
ξαφνικά τόν χαρακτήρα τής ’Εξόδου. 
Αύτό όμως δέν θά τό έξηγήσωμε έμείς οΐ 
ταπεινοί προσκυνηταί τού Πολεμικού 
Μουσείου. Γιά έμάς τούς Έλληνες ό 
όρος «σωβινισμός», είναι μιά λέξη άνι- 
στόρητη μέ ξένες γραμματολογικές καί 
έννοιολογικές ρίζες. Ά ς  δώση καλύτερα 
έξηγήσεις ή 'Ιστορία. Ά ς  μιλήσουν ό
σα κεφάλαια άναφέρονται στήν έποχή 
έκείνη πού τό Βυζάντιο είχε γίνει διαφι- 
λονικούμενη βορά μεταξύ συντεταγμέ
νων σταυροφόρων ιπποτών, καί άσυντά- 
κτων περαστικών άγροίκων άλλοθρή- 
σκων. Ά ς  μιλήσουν τέλος τά έκατομμύ- 
ρια ξένων πού σπεύδουν νά θαυμάσουν τις 
άναστηλωμένες Ελληνικές άρχαιότητες, 
καί τις έκατοντάδες άλειτούργητες σή
μερα έκκλησίες τής Μικρασίας. "Ολες 
αύτές οί άδιάβλητες ιστορικές μαρτυρίες 
είναι ικανές γιά νά έξηγήσουν τό τί έγινε 
τό 1922 στήν Μικρασία, καί τό τί γίνεται 
τό 1975 στήν Κύπρο. . .

ΕΛΛΗΝΟ ΓΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
1940—1941: Μιά Ελληνική εποποιία 
πού γράφτηκε 129 άκριβώς χρόνια άπό 
τήν ’Εθνεγερσία τού ’21. "Οταν οί ψευδο- 
καίσαρες τού φασισμού πίστευαν πώς 
θά μπορούσαν νά ύποδουλώσουν ένα λαό 
πού μέχρι τότε είχε δώσει τά πάντα γιά 
τά ’Εθνικά του Δίκαια. Τά έκθέματα 
στήν πτέρυγα αύτή τού Μουσείου είναι 
πολλά καί έντυπωσιακά. "Ολα μαζί καί

τό καθένα χωριστά θυμίζουν στόν έπι- 
σκέπτη ότι ή νίκη τής Αλβανίας δέν 
υπήρξε καθώς είπαν ώρισμένοι ξένοι 
«θαύμα», άλλά συνέχεια καί συνέπεια 
τής λαμπρής πολεμικής μας ιστορίας. 
Ή  πατροπαράδοτη ψυχραιμία τού Ε λ 
ληνικού λαού στις κάθε μορφής έχθρικές 
προκλήσεις καί άπειλές άποτυπώνεται 
μέ τό μικρό ομοίωμα τής «Έλλης» καί 
διάφορες φωτογραφίες άπό τό ’Εθνικό 
πανηγύρι τής Έπιστρατεύσεως τού ’40. 
'Υπάρχουν άκόμη: Μιά σειρά άπό έλαιο- 
γραφίες τού Αργυρού μέ στιγμιότυπα 
άπό τό Αλβανικό μέτωπο, φωτογραφίες, 
χάρτες, σχεδιαγράμματα κ.λ.π. Άπό 
όλα αύτά, ό περιωρισμένος διαθέσιμος 
χώρος μας έπιτρέπει νά άναφέρωμε δύο 
χαρακτηριστικά έκθέματα σάν άντιπρο- 
σωπευτικά δείγματα άνδρείας: Τήν στολή 
τού ήρωα τής Τσούκας Ύπολοχαγοΰ 
Διάκου, καί ένα διόραμα πού παριστάνει 
τό μοναδικό στήν ιστορία τής πολεμικής 
άεροπορίας κατόρθωμα ένός Έλληνος 
πιλότου, ό όποιος στις 2 Νοεμβρίου 1940, 
κατέρριψε μέ έμβολισμό ’Ιταλικό βομ
βαρδιστικό, καί στήν συνέχεια έπέτυχε 
νά προσγειωθή μέ σώο τό άεροπλάνο του.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ :Μία πτέρυγα, 
ή όποια βασικά δέν διαφέρει άπό τήν 
άμέσως προηγούμενη. Γιατί καί έδώ τά 
διάφορα έκθέματα δίνουν άποκαλυπτικά 
τήν ήρωική άντίστασι τής Ελλάδος άπό 
τήν πρώτη μέχρι τήν τελευταία φάση 
τής Γερμανικής εισβολής. Διαβάζομε 
σ’ ένα κείμενο: «Τήν 5.15' πρωινήν 
σήμερον, ή Ελλάς ύπέστη άπρόκλητον 
έπίθεσιν ύπό τής Χιτλερικής Γερμανίας. 
Τά ήρωικά Ελληνικά στρατεύματα άμύ- 
νονται τού πατρίου έδάφους». Λόγια 
άπλά καί όμοια μέ εκείνα πού έπληροφό- 
ρησαν τόν Ελληνικό λαό τό πρωί τής 
28ης ’Οκτωβρίου 1940, γιά τήν άνανδρη 
’Ιταλική έπίθεση. Στήν συνέχεια εκτί
θενται μιά μεγάλη σειρά μέ φωτογραφίες 
—ντοκουμέντα τής Ελληνικής άντιστά- 
σεως άπό τό Ρούπελ μέχρι τήν Κρήτη, 
καθώς καί διάφορα όπλα, βλήματα, κ.λ.π. 
Καί τό συγκλονιστικότερο έκθεμα στήν 
αίθουσα αύτή: Μιά προθήκη άπό 54 πο
λεμικές σημαίες ισαρίθμων μαχίμων μο
νάδων τού Ελληνικού Στρατού τής 
περιόδου 1897—1949.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ—ΡΙΜ IN I : Στήν α ί
θουσα αύτή φιλοξενούνται διάφορα άνα- 
μνηστικά άπό τήν πολεμική δράση τών 
Ελληνικών Δυνάμεων τής Μέσης Α να
τολής. Σέ μιά προθήκη βλέπομε μιά Χι
τλερική σημαία—λάφυρο άπό τις κατα- 
δρομικές έπιχειρήσεις τού 'Ιερού Λόχου 
στό Αιγαίο. Δίπλα μιά προκήρυξη τής 
ΡΑΦ γράφει μέ Ελληνικά στοιχεία: 
«Γενναίοι Έλληνες! Σάς εύχαριστούμε 
γιά ό,τι κάνετε στούς Βρεττανούς έν 
Έλλάδι. Ή  ημέρα τής ελευθερίας σας 
πλησιάζει!....». Στήν ίδια προθήκη υπάρ
χουν μιά λήκυθος μέ χώμα άπό τό Ελλη
νικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο τού Ρί- 
μινι, καί ή σάλπιγγα τού 'Ιερού Λόχου. 
Υπάρχουν άκόμη καί πολλές φωτογρα
φίες, χάρτες καί διαγράμματα. Άπό τά 
τελευταία προκύπτει ότι ·ό Ελληνικός 
στρατός πολέμησε στό πλευρό τών Συμ
μάχων μέ έπίλεκτες δυνάμεις, μεταξύ 
τών όποιων ή 1η, 2α καί 3η Ταξιαρχία, 
καί ό 'Ιερός Λόχος, τό Ναυτικό μέ 23 
σκάφη, καί ή Αεροπορία μέ τρεις πολε
μικές μοίρες, πού έπραγματοποίησαν 
11.956 πολεμικές άποστολές, άντίστοιχες 
μέ 23.264 ώρες πτήσεως. ’Εντυπωσιακό 
είναι έπίσης καί ένα έπεξηγηματικό κεί
μενο, πού διαβάσαμε δίπλα άπό τό μικρό 
όμοίωμα τού Ελληνικού άντιτορπιλλι- 
κού «Άδρίας». Στις 22-10-1943 καί 
ώρα 21.56’—αναφέρει τό κείμενο—ένώ 
τό σκάφος μας έπλεε πρός τήν Κάλυμνο 
μέ πολεμική άποστολή, προσέκρουσε 
σέ μία νάρκη, μέ άποτέλεσμα τήν ολο
κληρωτική άπώλεια τής πρώρας του, 
καί τόν θανάσιμο ή σοβαρό τραυματισμό 
ώρισμένων μελών τού πληρώματος. Ό  
Κυβερνήτης του, άντί νά διατάξη τήν 
εγκατάλειψη τού σκάφους, τό ώδήγησε 
στήν Αλεξάνδρεια, καλύπτοντας μιά 
άπόσταση 700 μιλλίων άνάμεσα άπό 
δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες. Καί 
ή πτέρυγα αύτή τού Μουσείου, κλείνει 
μέ ένα άκόμη ένδιαφέρον έκθεμα: Τό 
κορνιζαρισμένο γαλανόλευκο λάβαρο τής 
θρυλικής 3ης Ελληνικής Ταξιαρχίας, 
άφιέρωμα τού Διοικητοΰ της Στρατηγού 
Θρασυβούλου Τσακαλώτου.

ΚΑΤΟΧΗ—ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ : Φωτογρα
φίες, έντυπα καί έκρηκτικά μηχανήματα. 
Αύτά τά τρία είδη έκθεμάτων πλαισιώ
νουν σέ μεγαλύτερο φάσμα τήν πτέρυγα 
αύτή τού Μουσείου, δίνοντας μιά πλήρη 
εικόνα τής άντιστάσεως τού κατατρε
γμένου Ελληνικού λαού έναντίον τού 
πάνοπλου Φασισμού. Σέ μιά φωτογραφία 
πού είκονίζει τό έσωτερικό Κρατητηρίου 
τής Γκεστάπο, διαβάζομε χαραγμένο στόν 
τοίχο τό τελευταίο μήνυμα ένός πατριώ
τη μελλοθανάτου: «Χούπης ’Ιωάννης
έτών 19—Ίωάννου Βλαδιανοΰ 11. Έκτε- 
λούμαι. 8-9-1944. Ζήτω ή Πατρίδα!....». 
Καί ή συνέχεια άπό τις φωτογραφίες 
—ντοκουμέντα: Έλεγχος ταΰτοτήτων πο
λιτών, συλλήψεις, μπλόκα, κατεστραμ
μένα άπό σαμποτάζ Γερμανικά όχήματα. 
’Εθνικές άνταρτικές δυνάμεις στά βουνά. 
Σέ μιά τεράστια προθήκη προβάλλει 
ένας έντυπωσιακός όγκος άπό δεκάδες 
παράνομα έντυπα καί προκηρύξεις πού 
κυκλοφόρησαν Έλληνες πατριώτες άπό 
τήν πρώτη μέχρι τήν τελευταία ήμέρα 
τής Κατοχής. Πολλά άπό τά έντυπα είναι 
δακτυλογραφημένα ή καί χειρόγραφα 
άκόμη. Σέ άλλες προθήκες ύπάρχουν 
διάφοροι έκρηκτικοί μηχανισμοί σέ σχή
μα στυλογράφων ή κοντυλοφόρων πού 
χρησιμοποιούσαν οί Ελληνικές όμάδες

Τό ένδιαφέρον τοΰ κοινού και Ιδιαίτερα τών νέων διά τά έκθέματα τού Μουσείου 
αυξάνει καθημερινώς μέ άποτέλεσμα δλο και περισσότεροι νά ξεναγοϋνται, κατά τάς 
ώρας λειτουργίας του, άπό ειδικευμένο προσωπικό.
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άντιστάσεως, καθώς καί ένας δέκτης 
άσυρμάτου. Τήν συσκευή αυτή χρησιμο
ποιούσαν Έλληνες ’Αξιωματικοί αιχμά
λωτοι πολέμου σέ Γερμανικό στρατό
πεδο συγκεντρώσεως γιά τήν ακρόαση 
τοϋ B.B.C.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1946—1949: Τό τέλος τής Κατοχής καί ή 
αρχή νέων Εθνικών δεινών. Σέ μιά σειρά 
άπό φωτογραφίες είκονίζονται ή ύψωση 
τής Ελληνικής σημαίας στήν ’Ακρόπολη, 
ή αποθεωτική ύποδοχή άπό τούς ’Αθη
ναίους τών Ριμινιτών—'Ιερολοχιτών, καί 
διάφορα στιγμιότυπα άπό συνδυασμένες 
έπιχειρήσεις τών Ελληνικών πεζοπόρων, 
ναυτικών καί άεροπορικών δυνάμεων, 
γιά τήν άποκατάσταση τής ’Εθνικής 
Κυριαρχίας σέ όλες τις περιοχές πού 
συγκροτούν σήμερα τήν Ελληνική Ε π ι
κράτεια.

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Στό έσωτερικό τοϋ Μουσείου έκτος άπό 
τά Γραφεία τής Διοικήσεως καί τού λοι
πού προσωπικού, υπάρχουν άκόμη δύο 
αίθουσες μέ έκθέματα: Στήν πρώτη 
έκτίθενται στρατιωτικές στολές όλων 
τών Οπλων καί βαθμών, άπό τήν έποχή 
τού "Οθωνος μέχρι τόν τελευταίο πόλεμο, 
ένώ στήν δεύτερη, μιά ένδιαφέρουσα 
συλλογή άπό 1.300 όπλα μαζί μέ τήν 
προτομή τού δωρητοϋ Σαρόγλου. Στό 
ισόγειο τού Μουσείου λειτουργεί ώργα- 
νωμένη βιβλιοθήκη, ένώ στό ύπόγειο 
ενα άψογο κατασκευασμένο μέ τήν τελευ
ταία λέξη τής τεχνικής αμφιθέατρο, γιά 
διαλέξεις, προβολές, σεμινάρια, καί συνέ
δρια. Στό άμφιθέατρο αύτό συνήλθε τόν 
περασμένο μήνα τό Παγκόσμιο Συνέδριο 
τών ’Εφέδρων ’Αξιωματικών. Τέλος στον 
περίβολο τού Μουσείου έχουν τοποθε- 
τηθή σέ κοινή θέα διάφορα πυροβόλα 
καί αεροσκάφη πού χρησιμοποιήθηκαν 
άπό τις Ελληνικές δυνάμεις στά θέατρα 
Επιχειρήσεων διαφόρων Έθνικοαπελευ- 
θερωτικών άγώνων.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ
Αυτή ήταν σέ γενικές γραμμές ή έπι- 

βλητική εικόνα πού παρουσιάζουν σή
μερα τά έκθέματα τού Πολεμικού Μου
σείου. Ό  Ελάχιστος χώρος πού είχαμε 
στήν διάθεσί μας δέν μάς έπέτρεψε όπως 
ήταν φυσικό νά τά καταγράψωμε όλα. 
Τά άποθαυμάσαμε όμως στό σύνολό τους 
καί πλημμυρισμένοι άπό Εθνική ύπερη- 
φάνεια, δοξάσαμε καί Εμείς τόν Θεό πού 
άξίωσε τήν πατρίδα μας νά τιμήση μέ 
ένα έπιβλητικό Μουσείο όλους έκείνους 
τούς έπωνύμους καί άνωνύμους άγωνιστάς 
πού τήν τίμησαν κατά καιρούς στά πεδία 
τών ιερών άγώνων της. Πριν κλείσωμε 
τό σημείωμά μας, θά πρέπει νά εύχαρι- 
στήσωμε καί άπό αυτή τήν θέση, τόν 
Πρόεδρο, τό Διοικητικό Συμβούλιο καί 
τόν Διευθυντή τού Μουσείου. Ή  βοή- 
θειά τους στήν όλη προσπάθειά μας ήταν 
πολύτιμη καί ιδιαίτερα τιμητική γιά 
Εμάς καί τό περιοδικό μας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ  
ΕΠΙ TQ,  ΕΟΡΤΑΣΜΟ, ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΝΟΠΛΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ 

Άριθ. πρωτ. 214] 15 ]7γ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975

’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί, 'Υπαξιωματικοί, Χοίροφύλακες 
καί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι.

Άνα,μιμνησκόμενοι της μεγάλης χορείας τών Ηρώων τοϋ Ελλη
νικού Πανθέου, τής αυτοθυσίας καί τής γενναιότητος αυτών, συνεορτά
ζουν  σήμερον έν ελευθερία τήν 'Ημέραν τών Ελληνικών Ένοπλων 
Δυνάμεων. Εις τούς άγώνας αυτών υπέρ τής πίστεως, ελευθερίας καί 
ανεξαρτησίας τοϋ Ελληνικού ’Έθνους, σημαντική τυγχάνει ή συμβοΐιή 
τοϋ Σούματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής.

Αι Ένοπλοι Δυνάμεις τής Χώρας, έν τή περιφρουρήσει τής τιμής 
τοϋ ’Έθνους καί έν τή επιδιώξει τής έΐ,ευθερίας, προβάλλονται ώς το 
υπόδειγμα τής τόλμης, τής ευψυχίας, τής αυτοθυσίας καί τοϋ ολοκαυτώ
ματος εις τα πεδία τών μαχών. ’Αποτελούν τό παράδειγμα τής γενναιο- 
φροσύνης καί τής μεγαλοψυχίας προς τούς ήττημένους καί ουδέποτε 
έζήλωσαν δόξαν βανδάλου ή πολεμιστοΰ τών ορδών τοϋ ’Αττίλα.

1 ην ψυχήν τοϋ ' Ελληνος Στρατιώτου έθα.λψαν πάντοτε τά υψηλότε
ρα ιδανικά καί αί εύγενέστεραι άρεταί, ώς κύριον χαρακτηριστικόν τής 
ιστορικής συνεχείας καί τοϋ άκαταλύτου τής φυλής διά μέσου τών 
αιώνων,

Τό ηθικόν μεγαλεΐον τοϋ Έλληνος καταφαίνεται έκ τοϋ γεγονότος 
ότι ουδέποτε υπήρξε κατακτητής. Ουδέποτε έταπείνωσε τόν ήττηθέντα 
αντίπαλον άλλ’ υπήρξε πάντοτε υπερασπιστής τών άνθρωπίνων ιδεωδών, 
τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης.

Το ενδοςον Σώμα τής Χωροφυλακής, άπό τής συστάσεώς του 
συνεπορευθη μετά τών Ενοπλων Δυνάμεων εις άπαντας τούς άγώνας 
τής Ελλάδος καί πάντοτε εύρέθη εις τάς έπάλξεις. Διά τών άγώνων καί 
τών μεγάλων θυσιών του υπέρ τής ευνομίας, τής έλευθερίας καί τής 
ασφαλείας τοϋ Ελληνικού Λαοΰ έκέρδισε τήν ευγνωμοσύνην τοϋ ’Έθνους.

'Υπαξιωματικοί, Χωροφύλακες’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί, 
καί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι,

, Καλώ όλους υμάς όπως φανώμεν άντάξιοι τών ύπερόχων άγώνων 
και θυσιών τών συναδέλφων μας καί έργασθώμεν μέ πίστιν, χάριν τοϋ
μεγαλείου τής Πατρίδος καί τοϋ Ελληνικού Λαοΰ, δι’ έν καλλίτερον 
μέλλον.

—Ζ ή τ ω τ ό ’Έ θ ν ο ς

Ό  Ά  ρ χ η γ ό ς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

Αντιστράτηγος
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Α Π Ο  Τ Ο  ΒΙΒΛΙΟ Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Ω Ν

ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΕΝΟΣ. . . .  ΚΛΕΦΤΗΣ

Ένας πολύ περίεργος κλέφτης συνελήφθη προ 
ήμερων, άπό όργανα τοΰ Παραρτήματος Ασφαλείας 
Χωροφυλακής παραλιακού καί κοσμοβριθούς Προα
στίου τής ’Αττικής. Ό  άπίθανος, λοιπόν, αύτόϊτύπος
είχε ένα παράξενο «χόμπυ». Νά........ στολίζη καί νά
νοικοκυρεύη τά σπίτια πού προηγουμένως έκλεβε

σάν γνήσιος οικοδεσπότης. Σέ πολλά μάλιστα άπό 
τά σπίτια αυτά διανυκτέρευε, μαγείρευε καί έν 
συνεχεία έφευγε, παίρνοντας μαζύ του ό,τι εϋρισκε, 
άπό φαγητά καί εύχρηστα είδη. ’Ιδιαίτερη προτίμησι 
έδειχνε στά άντικείμενα πού μπορούσαν εύκολα 
νά. .έκποιηθοΰν, καθώς έπίσης σέ χρήματα καί 
χρυσαφικά. Ό  περίεργος αυτός διαρρήκτης, πού 
ή Χωροφυλακή τής περιοχής τόν χαρακτηρίζει 
σάν τέλειο νοικοκύρη, είναι ό 25χρονος Δ.Ι.Τ. καί 
κατηγορεΐται γιά 28 διαρρήξεις, σέ εξοχικά σπίτια 
στήν περιοχή τής ’Αττικής καί τής Χαλκίδος, άπό 
τά όποια άπεκόμισε συνολικά 75.000 δραχμές σέ
μετρητά καί διάφορα άντικείμενα. Τίς........ εύγενεΐς
πράξεις του άποκαλύπτει σήμερα στήν ’Ασφάλεια, 
μέ «βραδύ ρυθμό» καί όσο προχωρεί ή άνάκρισις, 
τόσο περισσότερα πράγματα έρχονται στήν έπιφά- 
νεια, γύρω άπό τήν έντονη διαρρηκτική του δραστη
ριότητα πού άνέπτυξε κατά τό τελευταίο τρίμηνο. 
Τό σπουδαίο όμως είναι ότι οσάκις προβαίνει σέ
νέα άποκάλυψι, έπικαλεΐται τό........ οξύμωρο έλα-
φρυντικό, δτι........ πρόσεχε τήν ξένη περιουσία σάν
δική του. Έμπαινε στά σπίτια μέ άντικλείδι, σάν 
πραγματικός νοικοκύρης καί άφοΰ συγκέντρωνε τά 
είδη πού τόν ένδιέφερον, ύστερα καθόταν καί μέ 
τήν ήσυχία του μαγείρευε, διανυκτέρευε καί πριν 
φύγη σκούπιζε, ώστε νά μήν τοΰ βρουν κανένα.... 
ψεγάδι οί ιδιοκτήτες. Είχε, βλέπετε, ό άνθρωπος 
τίς ευαισθησίες του, γιαυτό καί τηρούσε μέ σχολαστι
κότητα όλους τούς κανόνες τής άξιοπρεποΰς κοι
νωνικής συμπεριφοράς, πλήν ένός βασικού καί 
άπαρασαλεύτου: Νά σέβεται καί νά προσέχη τήν 
ξένη περιουσία, όχι άπό πλευράς νοικοκυριού, άλλά 
άπό πλευράς........ άκεραιότητος.

ΑΛΚΟΟΛ Κ Α Ι.. .ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Ό  διαρρήκτης μιας τουριστικής πόλεως, μεγάλου 
καί ώραίου νησιού μας, είχε ένα εύθυμο άλλά συνάμα 
καί έπικίνδυνο «χόμπυ», τό όποιον έξελίχθη τελικά
σέ έπικίνδυνο........ φινάλε του. Οταν έμπαινε στό
σπίτι, πού είχε βάλει σάν στόχο του, πρώτα κατευ- 
θυνόταν στό οικογενειακό «μπάρ», γιά νά πάρη τίς
σχετικές........ πόσεις του (!) καί μετά ερευνούσε
συρτάρια καί ντουλάπια. Πρό ήμερων, λοιπόν, 
ό Δ.Μ. διέρρηξε τήν βίλλα «Νανέτ....» , ή όποια 
βρίσκεται σέ σχετική άπόστασι άπό τήν πόλι καί 
πήρε χρήματα καί χρυσαφικά. Κατά τά καθιερωμένα 
πέρασε άπό τό ... .μπαράκι πού βρισκόταν στό ευρύ
χωρο «λίβιγκ ρούμ», όπου καί έπεδόθη στήν κατα- 
νάλωσι εύγενών ποτών. Ό ταν τελείωσε τήν... .λεπτή 
άποστολή του ξαναπέρασε γιάτά άποχαιρετηστήρια 
έπινίκεια καί έπειτα βγήκε στόν δρόμο ελαφρώς.... 
τρεκλίζοντας. ’Εκείνη τήν στιγμή περνούσαν οί 
περιπολοΰντες Χωροφύλακες, μέ τούς όποιους είχε 
τό μοιραίο καί πλέον δυσάρεστο τέτ—α—τέτ τής
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ζωής του. Επειδή ένόμιζαν ότι έπρόκειτο περί ναρ
κομανούς, τόν έσταμάτησαν καί τοΰ έζήτησαν νά 
τούς άκολουθήση στο Τμήμα. Έκεΐ ύστερα άπό 
σύντομη έξέτασι ώμολόγησε ότι ναι μεν είναι.... 
πότης (ό έστί μεθερμηνευόμενον, γερό ποτήρι), 
άλλά όχι ναρκομανής καί ότι θίγεται ή προσωπική 
του........ τιμή καί ύπόληψι άν ή ’Αστυνομία τόν θεω
ρεί σάν τέτοιον. Έν τούτοις κατά τήν διεξαχθεΐσαν 
σωματικήν έρευναν άνεκάλυψαν νά έχη έπάνω του 
ολόκληρη «μπιζουτιέρα» καί αρκετά μετρητά, των 
όποιων δέν μπόρεσε νά δικαιολογήση τήν προέλευσι. 
’Αλλά τό άκρον άωτον τής κακοποιού σκέψεως ήταν 
ή άνεύρεσις στήν τσέπη του ένός σημειώματος πού 
έγραφε: «Δώσε μου τά χρήματά σου, διότι είναι 
ληστεία», όπως δέ άπεκάλυψε στήν άνάκρισι τό 
προώριζε γιά ένδεχόμενη ληστεία, πού θά πραγμα
τοποιούσε σέ Τράπεζα ή Ταμιευτήριο, όταν θά τοΰ 
παρουσιάζετο ή κατάλληλη ευκαιρία. Τό είχε, 
όμως, προκατασκευάση κατά τά γκαγκστερικά πρό

τυπα, μιά πού προαλείφετο καί ό ίδιος γιά ληστής 
άξιώσεων καί........ ύψηλοΰ βεληνεκοΰς, άλλά δυ
στυχώς γι’ αύτόν, ή έγκαιρη έπέμβασι τής Χωροφυ
λακής έκοψε τό νήμα τών δραστηριοτήτων καί τών 
μεγαλεπηβόλων σχεδίων του. Πάντως, κατά τήν 
γνώμην μας, ό άνθρωπος είχε μοντέρνες καί ξεκα
θαρισμένες ιδέες έπάνω στά προβλήματα τής δουλιας
του, γιαυτό καί ευθυμούσε μέ μερικές........ προπόσεις
πριν άρχίση τό δύσκολο έργο του, τελειώνοντας 
πάλι μέ τά σχετικά ποτηράκια του. Έπειτα ή προ- 
κατασκευασμένη (πρό—κάτ, σέ συγκεκομμένη% τοΰ 
συρμού γλώσσα) συνταγή, πού θά δινόταν σέ περί- 
πτωσι ληστείας δείχνει ότι τόν διέκρινε ακόμη 
προορατικότης καί πρακτικό πνεύμα άπίθανο. Άλλά 
νά πού οί εύλογημένοι Χωροφύλακες βρέθηκαν στό
δρόμο του καί τοΰ άνέτρεψαν, χωρίς........ λόγο
καί αιτία, σχέδια καί ιδέες πού χρόνια καί χρόνια 
«μοντάριζε» στό μυαλό του........

'Η Χωροφυλακή τής Θεσσαλονίκης είχε πρόσφατα 
μία χαρακτηριστική έπιτυχία, στήν καταδίωξι καί 
σύλληψι μιας πενταμελούς σπείρας διαρρηκτών, 
οι όποιοι σάν τέλειοι άχθοφόροι είχαν τό κουράγιο, 
άλλά καί τό θράσος, νά φορτώνωνται καί στήν συνέ
χεια νά φορτώνουν, στό κλεμμένο γιά τήν περίπτωσι 
όχημα, τά χρηματοκιβώτια πού πήραν άπό δύο κατα
στήματα, τά όποια διέρρηξαν κατά τό τελευταίο 
διάστημα μέσα στήν πόλι τής Θεσσαλονίκης. 
Οί_σεσημασμένοι Λ.Ζ., Κ.Ι., Δ.Π., Γ.Ε. καί Α.Δ. 
μπήκαν καί στά δύο καταστήματα άπό άνεγειρόμενες 
παραπλεύρως οικοδομές, διότι κατ’ αύτόν τόν τρό
πον ήταν άθέατοι καί κατά συνέπειαν περισσότερο 
άσφαλεΐς. Δέν έπέτυχαν, όμως, κανένα ούσιαστικό 
καί........ προσοδοφόρο άποτέλεσμα, γιατί καί οί

δύο καταστηματάρχες—θεία έμπνεύσει—είχαν απο
σύρει τά χρήματα τό ίδιο βράδυ τής διαρρήξεως καί 
τά είχαν καταθέσει στον άντίστοιχο τραπεζικό λο
γαριασμό τους. Ή  δεύτερη, λοιπόν, διάρρηξις είχε 
ολοκληρωτική άποτυχία, διότι τούς άπεκάλυψε, 
αφού προηγουμένως τούς υπέβαλε στήν φοβερή 
δοκιμασία νά κουβαλούν μαζί τους ένα ασήκωτο, 
άλλά άδειο χρηματοκιβώτιο. Ή  άποκάλυψίς τους 
έγινε, όταν όργανα τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης άντελήφθησαν τις πρώτες μεταμε
σονύκτιες ώρες, σέ παράμερο δρόμο τής πόλεως, 
αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως νά τρέχη μέ ίλιγγιώδη 
ταχύτητα,ένώ άπ’ τό πόρτ—μπαγκάζ «αναρριπιζόταν» 
ένα πολύχρωμο... .σεντόνι, πού έκάλυπτε πρόχειρα 
τό κλεμμένο χρηματοκιβώτιο καί άφηνε έτσι νά 
ξεπροβάλη ή μεταλλική «όλίβ» σιλουέττα του. Τούς 
κατεδίωξαν άμέσως καί άρχισαν μιά «τρελλή» κούρ
σα καί τά δύο αυτοκίνητα στούς δρόμους τής πόλεως, 
μέ άποτέλεσμα τό αυτοκίνητο τών δραστών, λόγω 
τής ίλιγγιώδους ταχύτητος, νά προσκρούση σέ στα- 
ματημένο φορτηγό. Σχεδόν διελύθη τό αυτοκίνητό 
τους, άλλ’ αυτοί κατώρθωσαν νά βγοΰν σώοι καί 
άβλαβεΐς άπό τήν άμορφη μάζα τών σιδηρικών καί 
στήν συνέχεια άρχισαν νά τρέχουν σάν σωστοί 
σκυταλοδρόμοι. Δέν μπόρεσαν, όμως, νά έξαφανι- 
σθοΰν, ούτε νά απομακρυνθούν άπό τόν αστυνομικό 
κλειό, μέ άποτέλεσμα νά συλληφθοΰν όλοι χωρίς 
άντίστασι καί στήν συνέχεια νά ομολογήσουν τις 
δύο άποτυχημένες διαρρήξεις. Αύτή ήταν έν όλίγοις 
ή. ... προεισαγωγική περιγραφή τοΰ «ξεσηκωμού» 
τών δύο χρηματοκιβωτίων, τά όποια έφιλοδώρησαν 
μόνον μέ «ψηλά»κέρματα τούς μεταφορείς. Ούδέν 
κακόν, όμως, αμιγές καλού! Έτσι καί οί δεινοπαθή- 
σαντες γιά τήν μεταφοράν τών χρηματοκιβωτίων 
πέντε κλέφτες, παρηγοροΰνται τώρα μέ τήν Ιδέαν 
ότι μιά καί συνελήφθησαν θά δικασθοΰν γιά αξιό
ποινη πραξι, ή όποια δέν έχει ιδιαίτερη... .βαρύτητα, 
εύθυγραμμιζομένη κατ’ αύτόν τόν τρόπον καί ή 
ποινή άνάλογα πρός τό είδος καί τό βάρος τοΰ περιε
χομένου καί τών δύο χρηματοκιβωτίων.
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Εύχάριστον άλλα ταύτόχρονα καί έκ- 
πληκτικόν μπορεί νά χαρακτηρισθή τό 
γεγονός της άθρόας πράγματι προσελεύ- 
σεως έκατοντάδων νέων ιδιωτών οί όποιοι 
μέ την έλευθέραν προσωπικήν τους κρίσιν 
έξέφρασαν έμπρακτα τήν έπιθυμίαν να 
προσέλθουν εις τήν Χωρ]κήν, ώς ύποψη- 
φιοι Δόκιμοι, γιά νά είσαχθοϋν εις τήν Σχο
λήν Ύπαξιωματικών. Οί κατά τό τρέχον 
έτος κριθέντες άρμοδίως Ικανοί ώς 
υποψήφιοι Δόκιμοι Ένωμοτάρχαι ΙΔΙΩ- 
ΤΑΙ, γυμνασιακής μορφώσεως , ήλικίας 
μέχρι 21 έτών οί όποιοι τελικά καί προε- 
τάθησαν άπό τάς διαφόρους άνά τήν χώ
ραν Υπηρεσίας τοΰ Σώματος άνήλθον εις 
χιλίους όκτακοσίους είκοσι όκτώ (1.828). 
Έ κ τούτων 316 έδήλωσαν ύπευθύνως ότι 
γνωρίζουν μίαν ή καί πλείονας ξένας 
γλώσσας. ’Αναφορικά μέ τό θέμα αυτό 
μάλιστα έκοινοποιήθησαν σχετικοί δια- 
ταγαί τού ’Αρχηγείου Χωρ]κής μέ μέριμναν 
των κατά τόπους άρμοδίων ’Αστυνομικών 
καί άλλων άρχών, εις τούς ένδιαφερομέ- 
νους ίδιώτας ύποψηφίους. Είς αύτάς κα- 
θωρίζοντο μέ σαφήνειαν καί ακρίβειαν 
τά δικαιολογητικά, ή διαδικασία έπιλο- 
γής καί κρίσεώς των, ό τρόπος παρουσιά- 
σεώς των καί άλλες συναφείς πληροφορίες 
γιά τήν έγκαιρον προσέλευσιν καί συμ
μετοχήν είς τάς είσιτηρίους έξετάσεις τής 
Σχολής πού διενεργήθησαν τόν περασμέ- 
νον ’Ιούλιον (16-18]7]75) είς τήν Σ.Ο.Χ. 
'Αθηνών (Μεσογείων 96) καί τήν Α.Δ.Χ. 
Κεντρικής Μακεδονίας είς Θεσσαλονίκην 
(Τανταλίδου 8).

Οί φερέλπιδες αύτοί νέοι οί όποιοι κα- 
τετάγησαν ήδη άνέλαβαν τήν ύποχρέωσιν 
νά ύπηρετήσουν έπί 2 έτη είς τήν Χωρ]κήν 
μετά τήν έξοδόν τους άπό τήν Σχολήν 
Ύπαξιωματικών (Ενωμοταρχών). Ούτοι

/ τνν βέλησί ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους και την άπόφασι νά διεκ- 
δικησουν μια τιμητική θέση στον Διαγωνισμό οί νεαροί νποψηφιοι Δόκιμοι 
Ένωμοτάρχαι προσήλθαν στ is εξετάσεις.

άφοϋ έκπαιδευθοϋν έπί 9μηνον περίπου, 
έξερχόμενοι τής Σχολής θά όνομασθοϋν, 
άνευ έτέρας διαδικασίας, Ένωμοτάρχαι 
καί θά έπανδρώσουν τάς άνά τήν ’Επικρά
τειαν λειτουργούσας ΎπηρεσίαςΧωρ]κής.

Ό  άνταγωνισμός τών ύποψηφίων αυτών 
Ιδιωτών τοΰ έφετεινοϋ εισιτηρίου διαγω
νισμού ύπήρξε, χωρίς ύπερβολήν, άρκετά 
κοπιώδης διότι καθένας τους υπέστη 
σκληρήν δοκιμασίαν γιά τήν κατάληψιν 
μιας θέσεως βαθμοφόρου ’Αστυνομικού. 
Συμμετασχόντες ύποψήφιοι 1.331, είσα- 
χθέντες 149 δηλαδή έχομε σχέσιν 1:9 
περίπου.

Τό Περιοδικόν «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩ
ΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» χαίρει Ιδιαίτερα γιά 
τούς νέους αύτούς πού έξέφρασαν τήν 
άνησυχίαν νά προσέλθουν είς τάς τάξεις 
τού ήρωϊκού μας Σώματος γιά νά γίνουν 
άστυνομικοί ήγέται. Καί εύχεται είλικρινά

τόσον είς αυτούς, όσον καί είς έκείνους 
οί όποιοι παρά τάς φιλότιμους προσπά
θειας πού κατέβαλον, δέν έπέτυχον είς 
τόν έν λόγω σκοπόν των, κάθε δυνατήν, 
σύμφωνα μέ τις ίκανότητές των, έπιτυχίαν, 
είς τρόπον ώστε νά πλαισιώσουν καταλ
λήλως τάς τάξεις τού έπαγγελματικοϋ καί 
έπιστημονικοΰ κόσμου τής χώρας καί νά 
γίνουν παράγοντες προόδου μέσα είς τήν 
κοινωνίαν μας.

Στιγμιότυπα άπό τήν συμμετοχήν τών 
ύποψηφίων ιδιωτών πού προσήλθον είς 
τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών γιά νά συμμετάσχουν 
είς τόν πρόσφατον είσιτήριον διαγωνι
σμόν τής Σχολής Ύπαξιωματικών, είκο- 
νίζονται στις δημοσιευόμενες παρακάτω 
φωτογραφίες όπου πολύ παραστατικά 
έκφράζεται είς τά πρόσωπά τους ή άνη- 
συχία γιά μιά έπιτυχημένη έπαγγελμα- 
τική σταδιοδρομία.
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ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ 
ΜΑΘΗΤΑΙ 

ΤΕΚΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ιδιαιτέρας προσοχής καί έξάρσεως 
πρέπει άσφαλώς νά τύχη ή φιλότιμη 
προσπάθεια μερικών ταλαντούχων μα
θητών Γυμνασίου, πού είναι παιδιά άν- 
δρών Χωρ]κής, γιά νά άξιοποιήσουν τά 
προσφερόμενα άπό τά σχολεία τους γνω- 
σιολογικά στοιχεία καί τά πνευματικά 
έν γένει έφόδια καί νά άποκτήσουν έλλη- 
νοπρεπή μόρφωσι καί αγωγή ώστε νά 
γίνουν χρήσιμα μέλη τής κοινωνίας.

’Αφορμήν είς τήν δημοσίευσιν τών 
σκέψεων αύτών άπετέλεσεν ή ά ρ ί σ τ η 
έ π ί δ ο σ ι ς τών παρακάτω φιλόπονων 
μαθητών καί μαθητριών πού φοιτούν 
ήδη σέ ιδιωτικά καί δημόσια έκπαιδευ- 
τήρια τής περιοχής πρωτευούσης.

Μέ ιδιαίτερη ίκανοποίησι δημοσιεύ
ομε μερικές άξιες θαυμασμού καί μιμή- 
σεως χαρακτηριστικές έπιδόσεις Γυμνα
σιοπαίδων, μέ τόν μέσον όρον βαθμολο
γίας τού αποδεικτικού σπουδών τους.

Γυμνάσιον Άναβρύτων: 1) Δημήτριος 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ τού Χρήστου (υιός 
Χωροφύλακος), Α' τάξις 19 5] 11 καί Β' 
19 2] 13, 2) Νικόλαος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ τού 
Στεφάνου (υιός Μοιράρχου) Α' τάξις
18 6] 11, 3) Μίνως ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ τού 
Νικολάου (υιός Άντ]ρχου) Α' τάξις 18 6] 
11, Β' 18 7] 13 καί Γ  18 10]12, 4) ’Ιούλιος 
ΚΑΛΟΥΔΗΣ τού Ξενοφώντος (υιός Χω
ροφύλακος) Α’ τάξις 18 2] 11, 5) ’Ηλίας 
ΡΟΓΚΑΚΟΣ τού Γεωργίου (υιός ’Αξιω
ματικού έ.ά.) Α’ τάξις 18 9]11, 6) Παν
τελής Τ1ΓΚΑΣ τού ’Αναστασίου (υιός 
Ταγμ]ρχου) Α’ τάξις 18 6]1Γ, Β' 18 8] 13 
καί Γ' 18 ί 1] 12, 7) ’Εμμανουήλ ΧΑΤΖΑ- 
ΚΗΣ τού Προκοπίου (υΙός Ένωμ]ρχου) 
Α' τάξις 19 5] 11 καί 8) Λεωνίδας ΧΟΥ- 
ΣΑΚΟΣ τού Μιχαήλ (υιός ’Αξιωματικού 
έ.ά.) Α' τάξις 18 6]11, Β' 18 8] 13 καί Γ
19 3] 13 (1973—1974).

Κολλέγιον Άρρένων Ψυχικού: Σύμ
φωνα μέ τούς όρους τού Κανονισμού 
Υποτροφιών τού Κολλεγίου, έτυχον 
ύποτροφίας οί μαθηταί τής Α' τάξεως 
Γυμνασίου τού Κολλεγίου: 1) Γεώργιος 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ τού Κων]νου

' / /  Μαθήτρια ’Ιφιγένεια Μπισκοντάκη 
ή όποια διεκρίθη κατά τό λήξαν σχολι
κό έτοξ.

(υιός Άντισ]ρχου) βαθμός 18 3] 11, 2) 
Φώτιος ΜΠΑΡΟΥΤΣΟΣ τού Βασιλείου 
(υίός Ένωμ]ρχου) βαθμός 17 5] 11, 3) 
Γεώργιος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ τού ’Αθα
νασίου (υίός Άνθ]στοΰ) βαθμός 15 9] II 
καί 4) Χρυσόστομος ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ 
τού ’Εμμανουήλ (υίός Άνθ]στοΰ) βα
θμός 17 3] 11.

Διεκρίθησαν έπίσης γιά άρίστην έπί- 
δοσιν οί κάτωθι γυμνασιόπαιδες:

1. ΙΒ'. Γυμνάσιον Οηλέων ’Αθηνών: 
Ιφιγένεια ΜΠΙΣΚΟΝΤΑΚΗ τού Νικο
λάου (θυγάτηρ Μοιράρχου) Α' τάξις 
19 7] 12, Β' 19 10] 14 καί Γ' 19 10]12.

2. Γυμνάσιον Οηλέων ’Αμαρουσίου: 
Άννα ΚΩΣΤΑ τού Ίωάννου (θυγάτηρ 
Ένωμ]ρχου) Α' τάξις 19 2] 11, Β' 19 8] 12, 
Γ' 19 6] 13 καί Δ' 19 10]12.

3. ΣΤ'. Γυμνάσιον Άρρένων Αθηνών: 
Βασίλειος ΜΠΙΣΚΟΝΤΑΚΗΣ τού Νι
κολάου (υίός Μοιράρχου) Α' τάξις
18 4] 10 καί Β' 19 1]12.

4. Γυμνάσιον Άρρένων Ν. ’Ιωνίας 
Αττικής: Γεώργιος ΣΤΑΜΕΑΛΟΣ τού 
Εύαγγέλου (υίός Ύπεν]ρχου) Α' τάξις
19 1]11.

5. Γυμνάσιον Οηλέων Ν. Λιοσίων 
Αττικής: Αικατερίνη ΔΑΝΙΗΛ τού Σπυ
ρίδωνος (θυγάτηρ Χωροφύλακος) Α' 
τάξις 18 3]11, Β' 18 5] 12, Γ' 18 7]13, Δ' 
18 11 ] 12 καί Ε' 17 5]10.

Αντικειμενικός σκοπός τής ένεργείας 
μας αυτής, όπως έγράψαμε καί κατά τό 
παρελθόν, είναι ή ένθάρρυνσις τών φιλο
προόδων αύτών παιδιών τών οικογενειών 
τών άνδρών μας καί ή ηθική πρός αύτά 
συμπαράστασίς μας γιά νά τονωθούν ηθι
κά, νά έμπνευσθοΰν μέ ύγιεΐς άρχές καί 
παραδόσεις, νά πάρουν τήν «σκυτάλην» 
καί νά άγωνισθοϋν τόν «καλόν αγώνα» 
μέ πίστην καί συνέπειαν μέσα είς τόν 
σύγχρονον έλληνικόν κοινωνικόν στίβον.

Τούς εύχόμαστε είλικρινά καλήν πρό
οδον.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ή  ’Εφορεία τού Ε.Ε.Σ. Νεότητος προε- 
κήρυξε Πανελλήνιον Διαγωνισμόν μεταξύ 
τών Έρυθροσταυριτών μαθητών πού 
είναι μέλη τών Όμάδων του γιά τήν καλυ- 
τέραν Έρυθροσταυρικήν δραστηριότητα 
τού σχολικού έτους 1974—1975.

Τά βραβεία πού θά άπονεμηθοΰν είς 
τούς βραβευθησομένους είναι δύο: Τό Α' 
είναι τής κλάσεως τών 5.000 δραχμών 
καί τό Β' τών 3.000 δραχμών. Τά ποσά 
αύτά θά δοθούν είς σχολικά είδη ή έργα- 
λεΐα, άνάλογα μέ τήν προτίμησιν τών 
υποψηφίων πού θά βραβευθοΰν. Γιά τόν 
σκοπόν αύτόν αί άνά τήν χώραν Όμάδες 
τού Ε.Ε.Σ. Νεότητος πού έδήλωσαν συμ
μετοχήν είς τόν Διαγωνισμόν αυτόν, 
άπέστειλαν, μέστρ τής Διευθύνσεως καί 
τής Έπιθεωρήσεως τού Σχολείου των 
είς τά Γραφεία τού Ε.Ε.Σ.Ν. (Άθήναι, 
Λυκαβηττού 1, τηλ. 613-571) Έκθεσιν 
άναφορικά μέ τήν δράσιν τών μελών τους 
κατά τήν έφετεινήν σχολικήν περίοδον. 
’Επίσης προεκηρύχθη άπό τόν Ε.Ε.Σ.Ν. 
Διαγωνισμός Λευκωμάτων Σχολικής αλ
ληλογραφίας γιά τό ίδιον σχολικόν έτος 
1974—1975).

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέ ιδιαίτερη χαρά καί ίκανοποίησι 
δημοσιεύομεν τά παρακάτω χρήσιμα 

■ πληροφοριακά στοιχεία άπό τήν δρα
στηριότητα τών Προσκόπων κατά τήν 
περασμένην θερινήν περίοδον:

ΑΘΗΝΑΙ: Ή  ’Εφορεία Άεροπροσκό- 
πων τής Γενικής ’Εφορείας τού ΣΕΠ 
έπρωτοστάτησε τελευταία είς τήν δια- 
κόσμησι τού Γραφείου Πληροφοριών τής 
Ελληνικής Αεροπορίας (Άθήναι, Πα

νεπιστημίου καί Αμερικής γωνία) μέ 
Αεροπορικά μοντέλλα καί άλλο έντυπω- 

σιακό υλικόν.
ΧΑΝΙΑ: Γενική συγκέντρωσις Βαθμο

φόρων τής Περιφερειακής Εφορείας 
(Προσκόπων) Χανιών έπραγματοποιήθη 
τελευταία είς τά Χανιά. Συζητήθηκαν 
θέματα σοβαρά καί έγινε άπολογισμός 
άναφορικά μέ τις δραστηριότητες τών 
Προσκοπικών Τμημάτων τού Νομού Χα
νιών πού θεωρείται πολύ άπαραίτητος 
γιά τόν μελλοντικόν προγραμματισμόν 
Δράσεων τών Προσκόπων τής περιοχής 
αύτής.

ΒΟΛΟΣ: Τό Ζ' Σύστημα Ναυτοπρο
σκόπων Βόλου έξέδωσε μέ τόν τίτλον 
«Λόγια τής Πλώρης» ένα πολυγραφημέ- 
νον Δελτίον πού περιέχει θέματα ναυτικής 
φύσεως, σταυρόλεξον, έγκυκλοπαιδικές 
γνώσεις γύρω άπό τό Ναυτικόν.Στό Δελτί
ον αύτό άναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τό 
τοπικόν Σύστημα άπέκτησε «καινούργια 
βάρκα» πού τήν έβάπτισε μέ τόν χαρα
κτηριστικόν τίτλον «Λάμπρος Κατσώνης» 
είς άνάμνησιν τού βυθισθέντος, κατά τήν 
κατοχήν, άπό έχθρικόν γερμανικόν πο
λεμικόν, δμωνύμου έλληνικοΰ ύποβρυ- 
χίου είς τά ανοικτά τής Σκιάθου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ή  Περιφερειακή 
’Εφορεία Θεσ]νίκης μέ τήν εύκαιρίαν 
τής έφετεινής «Προσκοπικής Έβδομάδος» 
πού έωρτάσθη είς ολόκληρη τήν χώραν, 
άρχισε τις έκδηλώσεις της μέ έκκλησια- 
σμόν τών μελών όλων τών Προσκοπικών 
της Τμημάτων. Έπραγματοποίησε έξορ- 
μήσεις τών Προσκόπων Θεσ]νίκης είς 
τήν ύπαιθρον όπου πρόσφεραν σημαντι
κές προσωπικές ύπηρεσίες γιά τήν προ
στασίαν τού Περιβάλλοντος. ’Επίσης 
Πρόσκοποι αύτής συνέδραμαν τό έρ.γον 
τού Ε.Ε. Σταυρού, έδωσαν δωρεάν αίμα, 
έπεσκέφθησαν ευαγή ιδρύματα καί διέ
νειμαν έντυπα πού περιείχαν όδηγίες 
άναφορικά μέ τούς κανόνες οδικής κυκλο
φορίας καί τήν προστασίαν τής φύσεως.

“Αξιόν ιδιαιτέρας δέ προσοχής είναι τό 
«Μεγάλο διαγωνιστικό παιγνίδι Πόλεως» 
τό όποιον έπαιξαν τά Προσκοπικά Τμή
ματα Θεσ]νίκης μέ άντικειμενικόν σκο
πόν τήν καλύτερη γνωριμίαν τής πόλεως 
καί τήν έξάσκησίν των εις τό έργον τής 
«Παρατηρητικότητος».

Τό Α' Πανελλήνιον Τζαμπορέττο ’Ε
νωμοταρχών έλαβε χώραν τόν περασμένον 
’Ιούλιον είς Χορτιάτην Θεσσαλονίκης. 
Ή  ώραία αύτή έκδήλωσις συνέπεσε μέ 
τήν έπέτειον τού ’Αργυρού ’Ιωβηλαίου 
τών Τζαμπορέττων ’Ενωμοταρχών.
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Λ I Λ Λ IΠ  Ο Υ Τ Ε I Ο Σ 

ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ «ΝΤΡΑΜΣ»

Μέ τήν φανταχτερή στολή του καί τό δυσα
νάλογο γιά τήν ήλικία του σοβαρό ύφος παρου
σιάζεται σέ όλες τις υπηρεσιακές έκδηλώσεις τό 
πεντάχρονο Κυπριόπουλο, πού όνομάζεται Νί
κος Χριστόπουλος καί ύπηρετεϊ στήν Φιλαρμο
νική τοϋ άδελφοϋ Κυπριακού Σώματος. Ή  τρα
γωδία τής πατρίδος του έχει ένσταλάξει στήν 
τρυφερή ψυχή του άνείπωτη πικρία, πού θά 
παραμείνη σάν τό τραγικώτερο βίωμα καί θά τόν 
συνοδεύη πάντα σέ όλόκληρη τήν ζωή του. Ό  
καταπληκτικός,- λοιπόν, αυτός «μεΐραξ» είναι 
ό πλέον μουσικοτραφής «Ντράμερ», πού συνο
δεύει τήν άστυνομική «μπάντα»σέ όλες τις έμφα- 
νίσεις της, παίζοντας μέ άπαράμιλλη δεξιο- 
τεχνία. Ή  φωτογραφία έδημοσιεύθη εις τό έξώ- 
φυλλον τοϋ 2ου τεύχους τοϋ περιοδικού «ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» τής Κύπρου (’Απρίλιος— 
'Ιούνιος 1975).

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΕ

Τό ίνδαλμα τών φιλάθλων, ό μεγάλος καί. . . 
άγέραστος Πελέ, έκανε πάλι τήν μεγαλοπρεπή 
έμφάνισί του στό ποδοσφαιρικό προσκήνιο, 
άλλ’ αύτή τήν φορά μέ τά άμερικανικά χρώματα 
τής Νεοϋορκέζικης όμάδος «Κόσμος», πού θεω
ρείται μιά άπό τις πιό μαχητικές πρωταθλήτριες 
όμάδες τής ’Αμερικής. Στήν φωτογραφία μας ό 
Πελέ κάνει τό «ντεποϋτο» του σέ άγώνα πρωτα
θλήματος τής όμάδος του μέ τήν «Τορνεΐντος» 
τοϋ Ντάλλας, όπου ό αγώνας έληξε ισόπαλος 
2 -2  καί ό Πελέ έπέτυχε ένα γκόλ. Τήν έπίσημη 
πρεμιέρα του τήν παρηκολούθησαν δεκάδες χ ι
λιάδες κόσμου τά δέ «φλάς» καί οί κάμερες δέν 
προλάβαιναν νά άπαθανατίζουν τόν «άνθρωπο 
μέ τά χρυσά πόδια» μέχρι τοϋ σημείου μάλιστα 
πού, όπως δείχνη ή φωτογραφία μας, τά όργανα 
τής τάξεως έξηναγκάσθησαν σέ. . . άναδίπλωσι, 
γιά νά έχουν όρατότητα οί φωτογράφοι καί τό 
φιλοθεάμον κοινόν.

Τ Α  Δ Α Κ Τ Υ Λ Ι Κ Α  Α Π Ο Τ Υ Π Ω Μ Α Τ Α  
Κ Α Ι  Η Ο Μ Α Δ Α  Α Ι Μ Α Τ Ο Σ

Στό Τόκιο ιατρικέ] ομάδα ερευνών ισχυρίζεται ότι μπορεί νά 
προσδιορίση τις όμάδες αίματος μέ τήν ανάλυση ποσότητος ίδρώ- 
τος και λίπους πού υπάρχουν στα δακτνλ,ικά αποτυπώματα. Κ ατ’ 
αυτόν τόν τρόπο, θα. είναι δυνατόν νά ένισχυθοϋν οί τυχόν έρευνες 
τής αστυνομίας κατά τών εγκληματιών. ’Επίδειξη τής νέας αυτής 
διαδικασίας προς ανεύρεση τής όμάδος αίματος παρονσιάσθηκε 
σέ ιατρικό σεμινάριο τής αστυνομίας έκ μέρους τοϋ γιατρού Τακα- 
χίτο Μουνόζι τής μητροπολ,ιτικής αστυνομίας τοϋ Τόκιο και τον 
γιατρού "Ικονο Ίσιγιάμα τής ιατρικής σχολής τοϋ πανεπιστημίου 
τοϋ Τόκιο. Κατά τή μέθοδο αύτή ίδρωτας καί λίπος άφαιροϋνται 
άπό τά δακτυλικά αποτυπώματα μέ ένα κολ,λητό οελ,οψάν και ή 
χημική αντίδραση, ή οποία δημιουργεΐται μέ τό στάξιμο αίματος 
πάνω τον έχει σάν αποτέλεσμα άνά/ωγα μέ τό είδος της τόν καθο
ρισμό τής όμάδος αίματος.
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Στήν έποχή μας ή μουσική έχει μπει άμετά- 
κλητα καί. . . τελεσίδικα στήν ζωή μας καί άπο- 
τελεΐ γιά τήν ’Αστυνομία μιά έκδήλωσι έξ Ισου 
μαχητική καί έπικίνδυνη, όπως οί δυναμικές 
διαδηλώσεις, οί πορείες διαμαρτυρίας κ.λ.π. 
κ.λ.π. Πράγματι οί θαυμαστές καί οί θαυμάστριες 
των ποικιλωνύμων μουσικών συγκροτημάτων, 
πού παρακολουθούν τά διάφορα ρεσιτάλ τρα
γουδιού, καταλαμβάνονται άπό ισχυρό «σόκ» 
ή. . . άνάλογο «αμόκ» στή θέα των ειδώλων τους, 
όπότε είναι άνθρωπίνως άδύνατον νά συγκρατη
θούν. Όλως ιδιαιτέρως, μάλιστα, οί "Αγγλοι 
συνάδελφοι, πού χαϊδευτικά καί. . . ύποκορι- 
στικά οί συμπατριώτες τους τούς άποκαλοΰν 
«μπόμπηδες», ισχυρίζονται ότι είναι εύκολώ- 
τερο γιαυτούς νά διαλύσουν μιά μαχητική δια- 
δήλωσι παρά μιά ένθουσιώδη (Φάν) συγκέν- 
τρωσι. 'Απτά καί αδιάψευστα πειστήρια τά 
δύο στιγμιότυπα των φωτογραφιών μας, πού οί 
"Αγγλοι ’Αστυνομικοί προσπαθούν νά κρατή
σουν, μέ πολύ κόπο, μακρυά, μαινόμενες Άγγλι- 
δούλες, οί όποιες. . . «σκούζουν» υστερικά σέ μιά 
παράστασι πού έδωσε στό Λονδίνο, τό γνωστό 
σ’ όλο τόν κόσμο άμερικανικό συγκρότημα τών 
"Οσμοντς.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Τ Ε  “Κ Ε Ι Κ ”

Οί ’Αστυνομικοί είναι σάν τούς γιατρούς, τούς 
όποιους έπικαλεΐται κατεπειγόντως ό πάσχων, μόλις 
νοιώσει τά πρώτα συμπτώματα τής αδιαθεσίας του. Κατά 
παρόμοιον τρόπον ένεργεΐ ό «παθών» ή τό «θύμα»—ή 
όπως άλλοιώς θέλετε πήτε τον—όταν κάτι σοβαρό 
συμβεΐ, γιαυτό καί καταφεύγει άμέσως στήν ’Αστυ
νομία γιά τήν προστασία του καί τήν ίκανοποίησι τών 
αιτημάτων του. Καί όταν πάλι δέν καταφεύγει ό ίδιος, 
μεριμνά αύτή αύτοβούλως, αύτοπροαιρέτως καί αύτε- 
παγγέλτως γιά τήν έξυπηρέτησι καί τήν κάλυψί του. 
Αύτό είναι τό θέμα τής φωτογραφίας μας, πού δείχνει 
τό περίφροντι ύφος τού περιπολοΰντος «Μπόμπυ», ό 
όποιος ένδιαφέρεται γιά τήν ζωή καί τήν ασφάλεια τής 
’Αγγλικής οικογένειας, πράγμα πού συζητεϊ διεξοδικά 
μέ τήν βλοσυρή νοικοκυρά. Συγκεκριμένα έπειδή παρε- 
τήρησε ένα περίεργο δέμα έξω άπ’ τό παράθυρο καί 
ύποπτεύθη μήπως περιέχει βόμβα τό περιεργάσθη 
προσεκτικά, γεγονός πού είχε σάν συνέπεια νά γίνη 
άντιληπτός άπό τήν ίδια καί νά αντιμετώπιση τήν βλο
συρή όψι της. 'Οταν έδόθησαν οί δέουσες έξήγήσεις 
αύτή έξέσπασε σέ γέλωτες καί τού άπεκάλυψε ότι τό 
δέμα περιείχε ένα. . . «κέικ» πού είχε τοποθετηθή στό 
παράθυρο, άντί τού οικιακού ψυγείου, όπως συνηθίζε
ται άπό τις άγγλίδες νοικοκυρές γιά φαγώσιμα, τά ό
ποια θέλουν νά διατηρήσουν σέ ήπια ψϋξι.

.
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Ό  ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ άνθρωπος κουρασμέ
νος από τό άγχος καί τόν νευρικό ρυ
θμό τής ζωής πού έδημιούργησε ή μον
τέρνα τεχνοκρατία, αναζητεί διαρκώς 
νέες πηγές ψυχαγωγίας γιά τήν άνακού- 
φισί του καί προσπαθεί νά ελθη σέ 
άμεση έπαφή καί μέ τό τραγικό ακόμη 
μεγαλείο ένός έργου θεατρικού γιά νά 
γευθή τήν ίδια έκείνη δραματική συ- 
γκίνησι ή όποια έδονούσε καί τόν άρ- 
χαΐο θεατή. Αυτό βέβαια μπορεί νά συμ- 
βή μόνον όταν στό κείμενο τού θεατρικού 
έργου άνεύρη ποιότητα, δραματική τέχνη 
καί άλλα βιώσιμα χρονικώς στοιχεία, 
άνεξάρτητα άπό νοοτροπίες καί μορφές 
έκφράσεως έφήμερες. Τό κοινό όμως 
αύτό τό αίτημα, μπορεί νά πραγματοποιη- 
θή μόνον έφόσον ό άρχαΐος λόγος άξιο- 
ποιηθή, άπό θεατρική άποψι, μέ μοντέρ
να μέσα.

Τό Εθνικό θέατρο πού έχει άναγνωρι- 
σθή πλέον μέ τις περιοδείες στό έξωτε- 
ρικό καί τό έσωτερικό τής χώρας σάν ένας 
Καλλιτεχνικός ’Οργανισμός μέ διεθνή 
άναγνώρισι, κατώρθωσε νά ύλοποιήση 
τό αίτημα αύτό καί νά καταστήση στή 
Χώρα μας, κτήμα τού λαού τό ’Αρχαίο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Άνθυπασπιστοΰ Χωρ)κής

Δράμα. Άπόδειξι έμπρακτη τής έπιτυχίας 
του αύτής, άποτελεΐ ή κοσμοσυρροή πού 
παρατηρεΐται κάθε καλοκαίρι κατά τήν 
τρέχουσα 20ετία (1954— 1975) στις πα
ραστάσεις Δράματος καί Κωμωδίας πού 
δίνονται στούς χώρους τών άρχαίων θεά
τρων Έπιδαύρου, Ήρωδείου, Δωδώνης, 
Φιλίππων, Θάσου, Δίου Όλύμπου κ.λ.π. 
Στή προκειμένη όμως περίπτωση άπό 
έλλειψι χώρου, θά άναφέρωμε μερικά 
συνοπτικά μόνον στοιχεία άπό τή ζωή 
καί τήν κίνησι τού θ ε α τ ρ ι κ ο ύ  
χ ώ ρ ο υ  τ ή ς  Έ π ι δ α ύ ρ ο υ .  Γιά 
τό θεσπέσιο αύτό χώρο τής Έλληνίδας 
γής, όπου πνέει άνεμος καθαρός, ό όποιος 
διώχνει όλες τις άνθρώπινες προκαταλή
ψεις, 'δροσίζει τήν άτμόσφαιρα καί δίνει 
στούς νεωτέρους τήν αίσθησι τών πε
ρασμένων έποχών. Δηλαδή τού κάλλους 
τής κλασσικής έλληνικής τέχνης πού 
συνεγείρει κάθε είδους φαντασία. Αύ
τής τής φιλοσοφημένης έποχής άπό τήν 
όποια όλοι ζητούν ένα λυτρωτικό δί
δαγμα, γεγονότα, εικόνες έκφραστικές 
άπό τή ζωή, καί τόν βαθμό ήθικής τε- 
λειότητος καί καλλιτεχνικής παραγωγής. 
Τό λαμπρό δέ καί πολύπλευρο αύτό έπί-
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τευγμα τού κλασσικοϋ μας πολιτισμού 
είναι τό Δ ρ ά μ α ,  ή Τ ρ α γ ω δ ί α .  
Μέσα σέ αυτή συμπλέκονται διάφορα 
στοιχεία (λόγος, άσμα, χορός) σέ ενα τέ
λειο καλλιτεχνικό σύνολο πού έκφράζει 
μέ ήθος άψογο καί εξοχο λυρισμό, τις 
ψηλότερες θρησκευτικές καί φιλοσοφικές 
έννοιες, ένώ ταύτόχρονα αποκαλύπτει 
τις πιό σκοτεινές καί απρόσιτες πτυχές 
τής ανθρώπινης μοίρας. Διότι είναι 
πιά γνωστό ότι στά μεγάλα έργα τής 
άρχαίας έλληνικής τέχνης καί φιλολογί
ας, παρατηρεϊται ή παράλληλη άνάπτυξι 
τών διαφόρων ικανοτήτων τοϋ Έλληνα 
πού ύπήρξαν αίτιο τοϋ ρυθμού, τής άρ- 
μονίας καί τής ισορροπίας στή ζωή καί 
τήν τέχνη. Ό  Έλλην έδωσε στά έργα 
του τά χαρακτηριστικά τών ικανοτή
των του. Μέ τις πολλαπλές δέ ίκανότητές 
του, είναι πάντοτε έτοιμος νά κάνη 
«κάτι» καί νά δώση χαρακτήρα, λεπτό
τητα καί άλλα χαρακτηριστικά πού 
προσδιορίζουν τή φυσιογνωμία του. 
ΜΙΑ ΓΕΝΕΑ προικισμένων μέ πολλά 
ταλέντα καλλιτεχνών τής έποχής μας, 
καλλιέργησε τήν δίψα τοϋ κοινού γιά 
τήν δημιουργία τής Κρατικής μας Θεα
τρικής 'Εστίας (1936). Συνεχισταί τοϋ 
πολύτιμου έργου τους νεώτεροι, συνετέ- 
λεσαν ώστε τά «Έπιδαύρια» σάν καλ
λιτεχνική προσπάθεια νά πάρουν μορφή 
σοβαρής έρμηνείας τοϋ άρχαίου δρά
ματος. Μιας ύψηλής ήθικής καί καλλι
τεχνικής μυσταγωγίας, όχι άπλής μόνον 
ψυχαγωγίας. Συνείδησις έγινε στό ’Εθνι
κό μας Θέατρο άπό πολύ ένωρίς ότι, τό 
άρχαϊο δράμα πρέπει νά παίζεται στήν 
ύπαιθρο, πούναι ό φυσικός του χώρος. 
Γι’ αυτό άπό τό 1955 καθιερώθηκε όρι- 
στικά τό όμώνυμο ΦΕΣΤΙΒΑΛ πού συ
νεχίζεται, άπό τότε μέχρι σήμερα, μέ 
άθρόα προσέλευσι ένός ποικιλομόρφου 
κοινοΰ. Τό ’Εθνικό Θέατρο μέ τόν Ε.Ο.Τ. 
πολύ όρθά έκαναν πού έδιάλεξαν τόν 
χώρο τοϋ άρχαίου θεάτρου τής Έπι- 
δαύρου όπου ή φύσις μιλάει σέ κάθε 
έπισκέπτη μέ τή δική της ποικιλότροπη 
γλώσσα. Τό ρομαντικό αύτό φυσικό 
περιβάλλον όπου ή βλάστησι τοϋ πεύ
κου καί τής έλιάς, ή άνθησι τής δάφνης, 
τό λυπητερό μεσ’ στή σιγαλιά τής νύ
χτας τραγούδι τοϋ γκιώνη καί τής κου
κουβάγιας καί τό μελωδικό άσμα τοϋ 
τζίτζικα μέ τήν γιορτινή όψι τής φύσεως, 
συγκινοϋν Ιδιαίτερα καί δημιουργούν 
ταύτόχρονα μιά πρωτότυπη πνευματική 
άτμόσφαιρα πού άνακουφίζει τή ψυχή, 
καθαρίζει τοϋ νοϋ καί άνεβάζει τό πνεύ
μα τών θεατών σέ αιθέριους κόσμους. 
Χωρίς ύπερβολή δέ τό κοινό πού κατέ- 
κλυσε φέτος τό κοΐλον τοϋ Έπιδαύριου 
θεάτρου, παρηκολούθησε μέ αμείωτο 
πράγματι ένδιαφέρον τόν Ποιητικό Λόγο 
τού Σοφοκλή καί τήν έμφάνισι τής ’Η- 
λέκτρας ("Αννα Συνοδινοΰ) πού ύψωνε 
τόν τυραννοκτόνο λόγο της κατά τών 
σφετεριστών τής έξουσίας. Καί άθελά 
του κατακτήθηκε μεσ’ στή δροσερή τής 
καλοκαιριάτικης νύκτας σιγαλιά άπό τή 
γοργότητα τής δράσεως, τήν πολυκύμαν
τη τού χορού κίνησι καί τό πετυχεμένο 
ύποκριτικό ήθος. Μπορούμε λοιπόν νά 
πούμε ότι τά σημερινά Έπιδαύρια, σάν 
άναβίωσι μιας βαθειά ριζωμένης στή

Ά πό  τήν διδασκαλία θεατρικών έργων 
τών αρχαίων κλασσικών εις τό θέατρον 
τής Επίδαυρου τά όποια έσημείωσαν έ- 
ξαιρετικην επιτυχίαν καί κατεχειροκρο- 
τήθησαν άπό χιλιάδας θεατών.
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μία έξιστορεϊ τις θεραπείες των άσθενών 
καί ή άλλη μιλάει γιά τήν οίκοδόμησι 
τοϋ Ναοϋ τοϋ ’Ασκληπιού καί τήν Θόλο. 
’Επίσης υπάρχουν έργαλεϊα καί μικροαν- 
τικείμενα άπό τά ιερά τοϋ ’Ασκληπιού 
καί τοϋ ’Απόλλωνα Μαλεάτα, ό ύμνος 
τοϋ ’Ασκληπιού, υδρορροές κ.ά. Τέλος 
τήν Γ' αίθουσα κοσμοϋν άναπαραστάσεις 
τοϋ Ναοϋ τοϋ ’Ασκληπιού καί τής Άρ- 
τέμιδος, άντίγραφα άετωμάτων τοϋ Τι
μόθεου καί πλήρης άναπαράστασι τής 
Θόλου στό βάθος της.

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ κτί- 
σθηκε τό 308 π.Χ. άπό τό Θεόδοτο καί 
είναι δωρικοϋ ρυθμοϋ μέ 6 κολόνες στήν 
πρόσοψί του. Είχε Πρόναο καί σηκό 
όπου ήταν τοποθετημένο χρυσελεφάν
τινο άγαλμα τοϋ ’Ασκληπιού. Σήμερα 
σώζονται μόνον έρείπια τοϋ Ναοϋ. 
Στό Νότιο μέρος του, έκτος άπό τό 
Βωμό, ύπάρχουν τό παληότερο Άβατο, 
τό Μητρώο καί Ναός τής Άρτέμιδος 
καί τής Θέμιδος. Ιερό τής ’Αφροδίτης 
ύπήρχε στό ιερό Ά λσος. Στό Δυτικό 
μέρος τοϋ Ναοϋ ύπάρχουν έρείπια τής 
Θόλου. Ή  ΘΟΛΟΣ είναι κυκλικό άρχι- 
τεκτόνημα (έργο Πολύκλειτου τοϋ νεώ- 
τερου) μέ 3 όμόκεντρους διαδρόμους 
καί ύπόγειο χώρο, μέ διακοσμημένη όρο- 
φή καί δάπεδο. Είναι ένα κτίριο μυστη
ριώδες μέ άγνωστο προορισμό. Τό 
«ΑΒΑΤΟΝ» (=έγκοιμητήριον) καί μιά 
στοά (70μ) είναι στό Βόρειο μέρος τοϋ 
Ναοϋ. ’Ενώ Ανατολικά τοϋ χώρου τοϋ 
Ίεροϋ ύπήρχε ή «ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» 
τά έρείπια τής όποιας μαρτυρούν ότι 
ήταν ή πιό άρχαία Πρωτοχριστιανική 
Ελληνική ’Εκκλησία.

ΤΟ ΙΕΡΟΝ τοϋ Ασκληπιού πού δίκαια 
θεωρείται ένα άπό τά πιό φημισμένα άρ- 
χαΐα έλληνικά μνημεία έγινε τόπος προσ-

κηνύματος. Στό χώρο αυτό πού σήμερα 
έπισκέπτονται χιλιάδες άνθρωποι γιά 
νά παρακολουθήσουν τις παραστάσεις 
κάθε καλοκαίρι, πήγαιναν έπίσης άρχαΐοι 
Έλληνες καί Ρωμαίοι νά άκούσουν, νά 
θαυμάσουν καί νά θεραπευθοΰν. ΤΗταν 
τόπος θεραπείας, άλλά καί κέντρον πνευ
ματικό, καλλιτεχνικό καί άθλητικό. Στό 
Ασκληπιείο γίνονταν, κάθε 4ετία, γυμνι- 
κοί καί δραματικοί άγώνες, συναυλίες, 
πανηγύρεις, διαλέξεις κ.λ.π. πρός τιμήν 
τοϋ όμώνυμου Θεοϋ. Ή  οικονομική του 
άνθησι άπό τις άθρόες προσφορές τών 
θεραπευομένων πρός τό δωρητή τής ζωής 
καί τής ύγείας Θεό, έδημιούργησε πλού
σια προγράμματα καί θαυμαστά έργα 
τέχνης. Τό Ιερό (=θεραπευτήριο) διευ
θυνόταν άπό τούς Άσκληπιάδες πού ήσαν 
ιερείς, ’Ιατροί ή άπόγονοι τοϋ Θεοϋ οί 
όποιοι άσκοϋσαν ’Ιατρική καί έκαναν 
θεραπείες μέ βότανα ή φάρμακα, καί χει
ρουργικές έπεμβάσεις, όπως προκύπτη 
άπό ειδικά έργαλεϊα πού βρέθηκαν κατά 
τις άνασκαφές.

Μέσα στά ’Ιατρεία είχε διαμορφωθή 
ιατρική παράδοσι ύπό τήν σκιά τής 
θρησκείας. Στά ιερά άρχεΐα κατεχωροϋν- 
το τά χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Ή  
συνήθεια τών πελατών νά άφιερώνουν 
εικόνες τών άσθενών μελών, συνετέλεσε 
στό νά διαμορφωθούν τά Ασκληπιεία 
καί νά γίνουν Μουσεία παθολογικά. 
Πεπραγμένα τοϋ Ίεροϋ, δηλαδή κατά
λογοι μέ θεραπείες άσθενών, προσφορές 
δωρημάτων κ.λ.π. βρέθηκαν άνατολικά 
άπό τό Άβατο. Βάσι τής ίάσεως ήταν 
ή Π ί σ τ ι καί ή ύπακοή τών άσθενών 
στό Θεό. Τό Ιερό διατηρήθηκε μέχρι 
τό 87 π.Χ. πού συλήθηκε άπό τό Σύλλα 
άλλά καί πάλι, μέ τή ρωμαϊκή προστασία, 
λειτούργησε μέχρι τήν έποχή τοϋ αύτο- 
κράτορα Θεοδοσίου πού τό κατάργησε 
μέ-σχετική διαταγή του. Ή  καταστροφή 
του συμπληρώθηκε άπό τούς σεισμούς 
τοϋ 6ου μ.Χ. αιώνα.

Τά μέτρα τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής κατά τήν διάρκειαν τών θεατρι
κών παραστάσεων τοϋ Φεστιβάλ ’Επίδαυρου ήσαν Αποφασιστικής σημασίας διά 
τήν εξαιρετικήν επιτυχίαν τών έκδηλώσεων.

χώρα μας τραγικής παραδόσεως, άποτε- 
λοϋν κατά κάποιο τρόπο έργο «καθάρ- 
σεως» άπό τήν άντινομία τής καθημερινής 
βιοπάλης καί άποκαλύπτουν στοιχεία 
άπό τό άληθινό νόημα τής άνθρωπίνης 
ζωής.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ αύτή χρήσιμο 
είναι νά άναφέρωμε ότι τό ΕΠΙΔΑΥΡΙΟ 
ΘΕΑΤΡΟ είναι έργο τοϋ γλύπτη—άρχι- 
τέκτονα Πολύκλειτου τοϋ Αργείου (4ος 
π.Χ. αιών). Ή  τέλεια άκουστική του 
όφείλεται στό ιδιότυπο σχήμα καί τήν 
έπιλόφια θέσι του. Τό κάτω διάζωμα μέ 
τις 12 κερκίδες του είναι παλαιότερης 
κατασκευής. Καί τό έπάνω μέ τις 
22 κερκίδες είναι πιό νεώτερο καί άπο- 
τελεΐ προσθήκη πού έγινε κατά τήν 
Ελληνιστική έποχή. Ή  ’Ορχήστρα του 
έχει σχήμα παλαιού κυκλικού θεάτρου. 
Στό κέντρο της είναι ή κονίστρα. Δεξιά 
καί άριστερά ύπάρχουν 2 κατηφορικοί 
διάδρομοι— είσοδοι τών ήθοποιών καί 
τοϋ χοροϋ. Οί πρώτες άνασκαφές (1881— 
1928) έγιναν ύπό τήν αιγίδα τής Ελληνι
κής Αρχαιολογικής Εταιρείας μέ έπικε 
φαλής τόν άείμνηστο άρχαιολόγο Πανα 
γιώτη Καββαδία (1849—1928) πού έργά- 
σθηκε τόσον σκληρά γιά τήν άποκάλυψί 
του ή όποια έπραγματοποιήθηκε τελικά 
στά 1881.

Σέ μικρή άπόστασι άπό τό θέατρο βρί
σκεται τό ΜΟΥΣΕΙΟ τό όποιο είναι 
έργο τοϋ ίδιου έκλεκτοϋ έπιστήμονα 
(Καββαδία) καί λειτουργεί τακτικά, όπως 
όλα τά άλλα κρατικά τής χώρας Μουσεία. 
Στή πρόσοψί του ύπάρχουν μεγάλες κο
λόνες πού προέρχονται άπό τά μεγάλα 
Προπύλαια τών όποιων πετυχημένη άνα- 
παράστασι εύρίσκεται στή Β' αίθουσα 
όπου είναι καί άξιόλογα ρωμαϊκά γλυ
πτά. ’Ενώ στήν Α' αίθουσα ύπάρχουν 
2 μεγάλες πλάκες μέ έπιγραφές πού ή
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Ό  έπισκέπτης τοϋ Έπιδαύριου χώρου 
πηγαίνοντας πρός τό θέατρο, συναντούσε 
τό «Καταγώγειο» δηλ. ένα δυώροφο κτί
ριο μέ 4 αύλές έσωτερικές καί 150 δωμά
τια, πού ήταν μία ώραία «Ξενία» γιά τήν 
τότε έποχή.

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ (μήκους 181 μ.) ήταν έξω 
άπό τόν κυρίως χώρο τοϋ Ίεροϋ. Σώζον
ται άκόμη ή "Αφεσι, τό Τέρμα μέ μικρές 
κολόνες, πέτρινα καθίσματα, χώρος στέ
ψεως των νικητών κ.λ.π. Ό  έξαίσιος αύτός 
χώρος (5ος π.Χ. αιών) σήμερα έχει πανύ
ψηλα πεϋκα μέ γερό κουφάρι καί ώραΐο 
φύλλωμα πού δίνουν πλούσια τόν ίσκιο 
τους σέ κάθε έπισκέπτη.

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (’Ανατολικά τοϋ Στα
δίου) ήταν κτίριο μέ στοές καί 4γωνη 
αύλή γιά τούς άθλητές. Κατά τήν ρω
μαιοκρατία κτίσθηκε στήν αύλή τό 
ΏδεΤον καί τά Ελληνικά Λουτρά.

Η ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ είναι Βόρεια τοϋ Γυ
μνασίου ώς καί ή «Στοά τοϋ Κότυος» 
ένω Β.Α. είναι τά «Μικρά Προπύλαια»

Ό  περισπούδαστος αύτός χώρος ήταν 
άφιερωμένος στόν Έπιδαύριο κατά τήν 
καταγωγή θεό τής ’Ιατρικής ’Ασκληπιό 
πού, κατά τή μυθολογία, γεννήθηκε 
άπό τό Θεό ’Απόλλωνα καί ήταν μαθητής 
τοϋ Κένταυρου τοϋ Μύρωνα. Μεγάλωσε 
μέ τή φροντίδα τοϋ βοσκοΰ Άρεσθάνα, 
πίνοντας γάλα κατσίκας πάνω στό βουνό 
Μύρτιο. Ήταν δεινός στήν (’Ιατρική) 
τέχνη του, άνακαλώντας καί νεκρούς 
άκόμη στή ζωή μέ θαυματουργικό τρόπο. 
Γι’ αύτό είχε πολύ μεγάλη έπιρροή καί 
δύναμι σέ θεούς καί άνθρώπους τής έπο- 
χής του. Τό δέ ιερό του, όπως προείπαμε, 
σάν χώρος προσκηνύματος καί λατρείας 
πού ήκμασε, κυρίως, τόν 4ον π.Χ. αιώνα, 
έγινε πολύ λαοφιλές. Ή  λατρεία του σάν 
Θεοϋ τής ύγείας κορυφώθηκε αργότερα. 
Ίχνη τοϋ προϊστορικού Ναοϋ του σώ
ζονται σήμερα στήν κορυφή τοϋ βουνοϋ 
«Κυνόρτιο». Γιά νά προσδιορίσωμε τόν 
ιερό τής Έπιδαύρου χώρο, σύμφωνα μέ 
τή σημερινή γεωγραφική της θέσι, άνα- 
φέρομε πληροφοριακά ότι πηγαίνοντας 
σήμερα άπό τό Ναύπλιο πρός τό Λυ- 
γουριό, βλέπομε ένα άγονο καί γυμνό μάλ
λον άπό χαμηλά βουναλάκια χώρο, μέ καλ

λιεργημένες τις παρειές τους άπό καπνό, 
έλιές, δημητριακά καί διάφορα δένδρα 
(όπωροφόρα καί μή). Σέ όλο αύτό τό 
τοπίο οί συνοικισμοί μέ τά χωριά πού 
συναντάμε κατά μήκος τής διαδρομής, μέ 
τήν γελαστή τους όψι, δίνουν ιδιαίτερη 
χάρι καί έντυπωσιάζουν τόν ταξειδιώτη. 
Τό κυριώτερο χωριό τής περιοχής αΰτής 
είναι τό Λ υ γ ο υ ρ ι ό  (κάτοικ. 2.500 
περίπου, άπόστασι 24 χιλ. άπό Ναύπλιον) 
πού παρουσιάζει άρκετή κίνησι πάντοτε 
καί έχει μεγάλη καλλιεργήσιμη έκτασι. 
’Απέναντι του ύπάρχουν οί λόφοι «Ά ι— 
Θανάσης καί Τζέρικο». Έ χει παράδοσι 
ιστορική καί λέγεται ότι πρωτοκτίσθηκε 
άπό σταυροφόρους (=Λίγηρες). Ή  ρίζα 
τής όνομασίας του άποδίδεται, όπως 
μερικοί λένε, στις «Λυγαριές» πού ήταν 
στήν περιοχή του ή στούς Αίγηρες σταυ
ροφόρους ή τή λέξι «Έλαιογύριον» πού 
είναι παραφθορά τής λέξεως ’Ελαιουρ
γείο. Πιθανόν όμως νά προέρχεται καί 
άπό τό «’Απόλλων λιγεάτης» πού άνα- 
φέρεται σέ άνευρεθεϊσα όμώνυμη άρχαία 
Επιγραφή. Έχει έπίσης άξιόλογες Βυζαν
τινές έκκλησίες, έρείπια πυραμίδος, λεί
ψανα άρχαίου οίκισμοϋ καί σύγχρονα 
Ξενοδοχεία (Άλκυών, Αίγλη, Κορωνίς) 
γιά τήν έξυπηρέτησι τών διακινουμένων 
πρός τόν Έπιδαύριο χώρο. Φυσικά έκεΐ 
φιλοξενείται κάθε καλοκαίρι καί τό 
κλιμάκιο τών ήθοποιών καί άλλων παρα
γόντων πού παίρνουν μέρος στις παρα
στάσεις τοϋ Έπιδαυρίου θεάτρου πού 
άπέχει μόλις 5 χιλιόμετρα άπό τό κέντρο 
τοϋ χωριοϋ.

Τό φετεινό καλοκαίρι έγκαινιάσθηκε 
γιά πρώτη φορά στόν Έπιδαύριο χώρο 
ή φιλοξενία τοϋ Κρατικού Θεάτρου Βο
ρείου Ελλάδος καί τοϋ Θεάτρου Τέχνης.

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ όμως τών Έπιδαυ- 
ρίων 1975, έκτος άπό τό ’Εθνικό Θέατρο, 
τό Κ.Θ.Β.Ε. τό Θέατρο Τέχνης καί τόν 
Ε.Ο.Τ. πού συνεργάσθηκαν μέ τήν Περι
ηγητική Λέσχη καί προσέφεραν ό,τι 
καλύτερο μπορούσαν, παρά τις τυχόν 
άτέλειες τοϋ όλου έργου, συνέβαλε άναμ- 
φίβολα καί ή έπίμοχθη, κατά κοινή όμο- 
λογία αρμοδίων κρατικών καί ιδιωτικών

παραγόντων, τρίμηνη περίπου, συνεργα
σία τών άστυνομικών όργάνων τών άρμο- 
δίων ύπηρεσιών τής Α.Δ.Χ. Πελοπον- 
νήσου καί Δ.Α.Π. Πρωτευούσης. Οί 
έκτελέσαντες ΰπηρεσίαν άνδρες τών ύπη
ρεσιών αύτών πρόσχαροι, εύπροσήγοροι 
καί άψογοι άπό άποψι έμφανίσεως, παρα- 
στάσεως καί τρόπων συμπεριφοράς, συνε- 
τέλεσαν μέ τήν έπαγρύπνησι καί τήν 
άοκνη έργατικότητά τους, άνεξάρτητα 
άπό τό βαθμό καί τή θέσι τους στήν ιεραρ
χία τοϋ Σώματος, μέ θετικό καί πολιτι
σμένο τρόπο στήν έπιτυχία τοϋ θεσμοΰ 
τών Έπιδαυρίων σάν καλλιτεχνικής έκδη- 
λώσεως καί, ταύτόχρονα, στήν άψογη έκ- 
προσώπησι τοϋ Σώματος καί τοϋ Κρατικού 
συμφέροντος γενικώτερα, μπροστά στά 
μάτια καί τή συνείδησι τών παντοιοτρό- 
πως έξυπηρετηθέντων θεατών τής Έπι- 
δαυρίας θεατρικής έμπειρίας καί έπι- 
σκεπτών γενικά τοϋ χώρου αύτοϋ οί 
όποιοι μέ τή σειρά τους έξέφρασαν άρμο- 
δίως θαυμασμό καί ευχαριστίες. Σύμφωνα 
μέ τά περιελθόντα πληροφοριακά στοι
χεία στό περιοδικό Ε.Χ. άπό τήν Α.Δ.Χ. 
Πελοπ)σου, ύπό τήν προσωπική έπίβλεψι 
καί έπιστασία τοϋ Άνωτέρου Διοικητοϋ 
αύτής Συνταγματάρχου κ. Κατρίτση, 
312 άνδρες της έξετέλεσαν κάθε μορφής 
άστυνομική ύπηρεσία καί έχρησιμοποι- 
ήθησαν 28 όχήματα, 1 σταθμός βάσεως 
καί 9 φορητά R]T αύτής, έντός καί έκτός 
τοϋ Έπιδαυρίου χώρου, κατά τήν διάρ
κεια τών φετεινών παραστάσεων. Στόν 
άριθμό δέ αύτό δέν συμπεριλαμβάνονται 
οί διατεθέντες γιά τόν ίδιο σκοπό άνδρες 
καί όχήματα τής Δ.Α.Π. Πρωτ]σης. Παρε- 
σχέθη δέ βοήθεια σέ 6.400 πρόσωπα πε
ρίπου πού είχαν άνάγκη καί διάφορες 
πληροφορίες σέ 30.000 περίπου, ξένους 
καί ντόπιους έπισκέπτες ή περιηγητές. 
Γιά τήν παρακολούθηση δέ τών έν 
λόγω θεατρικών παραστάσεων διακινή- 
θηκαν 167.000 περίπου θεαταί ή έπισκέ- 
πται τοϋ πανοραματικοϋ Έπιδαύριου 
θεάτρου μέ 24.220 όχήματα.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1935

ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ Έκάλης συνελήφθη ύπό του Χωροφύ- 
λακος Ίωάννου Ντεγιάννη ό διάσημος άπατεών Εύάγγελος 
Παπασταύρου ή Παπακωνσταντίνου, κατηγορούμενος διά σω
ρείαν άπατων. Ό  Παπασταύρου κατεσκεύαζεν ιδίως ψεύτικα 
τοσμήματα τά όποια έπώλει εις άφελεΐς ώς χρυσά. Συλληφθείς 
πολλάκις μέχρι τοϋδε, κατεδιώκετο δυνάμει έρήμην άποφά- 
σεως διότι είχε καταδικασθή εις διετή φυλάκισιν. Ό  άπατεών 
άντιληφθείς τόν Χωροφύλακα έπετέθη πρώτος έναντίον του, 
συνελήφθη δέ κατόπιν πάλης. Κατά τήν ώρα τής συλλήψεως 
έτραυματίσθη ό Χωροφύλαξ έλαφρώς διά μαχαίρας.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΟΧ μετεφέρθησαν εις τό νεοαγο- 
ρασθέν οίκημα έπί τής όδοϋ Γουλιανού 36. Εις τό αυτό οίκημα 
έστεγάσθή καί ή Διεύθυνσις ’Επιμελητείας καί Ελέγχου τού 
'Υπουργείου Εσωτερικών. Ή  Διεύθυνσις Χωρ]κής τού Υφυ
πουργείου, μετεφέρθη εις τήν όδόν Φειδίου 5.

ΗΡΞΑΤΟ ή λειτουργία τών δύο νέων Άνωτέρων Διοική
σεων Πελοποννήσου καί Θεσσαλίας. Ύπασπισταί έτοποθε- 
τήθησαν οί Υπομοίραρχοι κ. κ. Εύαγγελίδης είς τήν πρώτην 
καί Κουμάνταρος είς τήν δευτέραν.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ διά τής ύπ’ άριθμ. 
187654 διαταγής του άπένειμε πανηγυρικόν έπαινον είς τόν 
Ενωμοτάρχην Μαράκαν Κων]νον διότι υπηρετών έν Καλάμαις 
προσέφερεν σπουδαίας υπηρεσίας πρός παγίωσιν τής δημο
σίας τάξεως καί άσφαλείας διά τής συλλήψεως έπικινδύνων 
κακοποιών.

•

ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ τής Χωροφυλακής τό άνεγειρόμενον 
είς Πέτραν τού Όλύμπου θά είναι έτοιμον έντός τριών μηνών, 
καί θά περιλαμβάνει κλίνας διά 75 άσθενεϊς. Ή  δαπάνη του 
άνήλθεν είς 2.700.000 δραχμάς.

ΔΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ Διατάγματος ένεκρίθη ή ύπό τού 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μέρωνος Ρεθύμνης γενομένη πρός 
τό Δημόσιον δωρεάν παραχώρησις κοινοτικού γηπέδου πρός 
άνέγερσιν οικήματος διά τήν στέγασιν ομωνύμου Σταθμού 
Χωρ]κής.

•

ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ τής Ιης Σεπτεμβρίου έ. έ. καί περί ώραν 
10 μ. μ. ό Μοίραρχος κ. Άναγνωστάκης Μιχαήλ Διοικητής 
Υ. X. Τυρνάβου μετά τού Άνθ]στού κ. Μαρονικολάκη Μιχ. 
Σταθμάρχου Άργυροπουλίου, παρά τήν θέσιν «Ριζώ» Άργυ- 
ροπουλίου συνέλαβον κατόπιν ι^άλης καί μέ κίνδυνον τής ζωής 
των, τόν ένοπλον καί έπικίνδυνον ληστοφυγόδικον Φώτιον 
Μπουτίβαν, όστις είχεν καταστή τό φόβητρον τών φιλησύχων 
κατοίκων τής περιφερείας Λαρίσης. Ό  είρημένος φυγόδικος 
άπετέλει άλλοτε μέλος ληστοσυμμορίας διαπράξας σωρείαν 
έγκληματικών πράξεων έν οίς καί δύο φόνους, έξελθών δέ έσχά- 
τως τών φυλακών, διέπραξε πρό τριμήνου δύο σοβαρούς τραυ
ματισμούς διά όπλου καί έκτοτε έφυγοδίκει.

•

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ έκοινοποίησε τήν 
ύπ’ άριθ. 5571 άπό 21-8-35 άναφοράν τού Είσαγγελέως Πρωτο
δικών Βερροίας, δΓ ής ούτος παρακαλεϊ όπως γίνη σύστασις 
είς τάς ’Αστυνομικός άρχάς καί μή άνακοινούν είς τόν τύπον 
ή αλλαχού τάς περιπτώσεις συλλήψεως δραστών έγκληματι
κών πράξεων διότι έπέρχεται βλάβη έκ τής τοιαύτης άνακοι- 
νώσεως.

•

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ’Επιτροπή Πανελληνίων ’Εράνων ύπέρ τής 
Πολεμικής ’Αεροπορίας άπηύθυνε πρός τό Άρχηγεΐον Χω
ροφυλακής τό κάτωθι έγγραφον: Έχομεν τήν τιμήν νά παρα- 
καλέσωμεν όπως κοινοποιήσητε τάς θερμάς εύχαριστίας τής 
Κεντρικής ’Επιτροπής ’Εράνων πρός άπασαν τήν δύναμιν τής 
Χωροφυλακής τής Χώρας διά τήν αύτόχρημα συγκινητικήν 
εισφοράν ύπέρ τής ’Εθνικής μας ’Αεροπορίας, καθ’ όσον μόνον 
ή Χωροφυλακή έξ όλων τών κρατικών 'Υπηρεσιών τής πα- 
τρίδος μας, συνεισέφερεν όμαδικώς καί άρκούντως, καί κατά 
τρόπον ώστε νά καταδείκνυνται άναλλοίωτα τά πατριωτικά 
αισθήματα απάντων τών είσενεγκόντων, δΓ S συγχαίρομεν έγ- 
καρδίως».

Ο ΜΟΙΡΑΡΧΟΣΆντώνιοςΘωμαΐδηςένώμετέβαινεν έφιπ
πος πρός έκτέλεσιν ύπηρεσίας είς τόν συνοικισμόν Χιλίων 
Καβάλλας, λόγω άφηνιάσεως τού ίππου του κατέπεσεν έξ 
αύτού καί έτραυματίσθη βαρέως ύποστάς κάταγμα τού κρανίου 
του. Ό  άτυχής Μοίραρχος ύπέκυψε είς τό τραύμα του καθ’ όν 
χρόνον μετεφέρετο είς τό Δημοτικόν Νοσοκομεϊον Καβάλλας.
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ΕΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 'Οργανισμός άθορύβως, άλλα καί έντα- 
τικώτατα έργαζόμενος ό όποιος προσφέρει σημαντικός ύπη- 
ρεσίας εις τό Σώμα, είναι καί τό Τυπογραφεϊον Χωρ]κής. 
Έγκατεστημένον εις ένα εύρύχωρον άπαστράπτον έκ καθαριό- 
τητος κατάστημα τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας άριΘ. 30, άπα- 
σχολεΐ προσωπικόν έξ είκοσι άτόμων ύπό τήν διεύθυνσιν του 
άρχιτεχνίτου κ. Νικολακάκη Άρ. Εις τό τυπογραφεϊον τούτο 
έκτυποϋνται τά πόσης (ρύσεως έντυπα τά άφορώντα καί ένδια- 
φέροντα τήν ύπηρεσίαν τής Χωροφυλακής. Λειτουργεί έπί 
σης παρ’ αύτώ πλήρες βιβλιοδετεϊον διά τήν βιβλιοδεσίαν 
τών διαφόρων βιβλίων καί λοιπών έντύπων, τών χρησιμοποιου- 
μένων ύπό τών Υπηρεσιών τού Σώματος.

•

Η ΣΕΙΡΑ άρχαιότητος τών Συνταγματαρχών Χωροφυλα
κής ή κοινοποιηθεϊσα διά τής ύπ’ άριθμ. 67101J332 έγκυκλίου 
διαταγής τοΰ Υπουργείου Στρατιωτικών έχει ώς έξής: 1) Γκι- 
σερλής I. 2) Βερογιαννόπουλος Κ. 3) Άναγνωστόπουλος Α. 
4) Κώτσης Δ. 5) Ζήρος Φ. 6) Μιχαλόπουλος Κ. 7) Σκιαδάς Δ. 
8) Βάβαρης Α. 9) Άγγελέτος Α. καί 10) Ζέζας Ξ.

Εις τό ύπ’ άριθ. 419 τής 23-9-35 Φύλλον Έφημερίδος Κυ- 
βερνήσεως— τεύχος Α'. έδημοσιεύθη τό Προεδρικόν Διά
ταγμα τής 7-9-35 «Περί συστάσεως, όργανώσεώς καί λειτουρ
γίας, Κεντρικού Γραφείου ’Ερευνών Παραχαράξεως καί 
κιβδηλείας» παρά τή Διευθύνσει Έγκληματολογικών Υπηρε
σιών τού Υπουργείου ’Εσωτερικών. Τό Γραφεϊον τούτο άπο- 
στολήν έχει τάς έρεύνας περί τήν κατασκευήν ή άλλοίωσιν 
πλαστών νομισμάτων καί χαρτονομισμάτων καί τών τούτοις 
έξομοιουμένων κατά τάς διατάξεις τοΰ Νόμου 5016 «Περί 
κυρώσεως τής έν Γενεύη ύπογραφείσης τήν 20-4-29 Διεθνούς 
Συμβάσεως περί λήψεως τών άναγκαίων μέτρων πρός καταστο
λήν τής παραχαράξεως καί κιβδηλείας καί καθιερώσεως τών 
εις τά περί τό Νόμισμα έγκλήματα έπιβαλλομένων ποινών».

·-
Δι άποφάσεως τού κ. Υπουργού ’Εσωτερικών έπεκη- 

ρύχθη εις ληστήν ώς άκρως έπικίνδυνος εις τήν δημοσίαν 
άσφάλειαν ό εις τήν περιοχήν τού Νομού "Εβρου κρυπτόμενος 
φυγόδικος Πέτκο Σέγκο, όρισθείσης άμοιβής διά μέν τήν 
κατάδειξιν αύτού δραχ. 30.000 διά δέ τήν σύλληψιν ή φόνον 
δρχ. 60.000.

Ό  Π α λ α ι ό ς

ε π ο χ ι α κ ά

ΓΥΜΝΟΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ
ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΘΩΣ θά διαβάσουν τόν παραπάνω τίτλο ίσως 

θυμηθούν τό γνωστό καί όμότιτλο ξένο κινηματογραφικό έρ
γο πού—καθώς έχω άκουστά—έχει γνωρίσει μεγάλη έπιτυχία. 
Καί έπειδή σύμφωνα μέ μία άπό τις σύγχρονες περί τά θεάματα 
άντιλήψεις, όποιος έχει μόνο άκούσει καί όχι ίδή έστω καί 
τήν πιό σοδομική κατά κοινή ομολογία ταινία ή γνώμη του 
δέν «μετράει», άποφεύγω νά χαρακτηρίσω τήν ταινία «Γυμνοί 
στόν ήλιο» πού έγινε έπιτυχία ίσως γιατί έμέτρησε πολλές 
εισπράξεις. Καιρός όμως νά μιλήσω καί «έπί τής ούσίας». Νά 
έξηγήσω έπιτέλους τί σημαίνει ό παραπάνω τίτλος «Γυμνοί 
στόν ήλιο». Έφ’ ω καί χωρίς φόβο καί πάθος θά άποκαλύψω 
όλους έκείνους οί όποιοι κατά τόν γνωστό Καβαφικό χαρα
κτηρισμό «χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ» άπο- 
καλύπτουν όλες τις άνατομικές λεπτομέρειες τού σώματός τους, 
καί παίρνουν τό θαλασσινό μπάνιο «άλά—Κανιμπάλ» όπως 
θά έλεγαν ώρισμένοι ξένοι. Δηλαδή όλόγυμνοι καί μέ τήν 
άνεση πού κολυμπάνε σήμερα μερικοί άπό τούς λίγους άπρο- 
σάρμοστους άκόμη στόν περίφημο πολιτισμό μας άγριοι ή ή- 
μιάγριοι έκπρόσωποι Φυλών, οί όποιοι έργάζονται, κοιμούν
ται, κλαϊνε ή γελάνε πάντα όλόγυμνοι. ’Εδώ όμως θά πρέπει νά 
σημειώσω τήν άκόλουθη ούσιώδη διαφορά μεταξύ πρωτογό
νων καί πολιτισμένων: Οί πρώτοι περιφέρονται παντού μέ 
άδαμιαία περιβολή, ένώ οί δεύτεροι—άσχετα άν λίγοι ή πολλοί 
—κάνουν τό ίδιο μόνο σέ μιά άπόμερη ή ήμικεντρική άκρο- 
γιαλιά. Έν τώ μεταξύ ή μόδα τού «στρήγκ» έχει έξαλειφθή,.. . 
άρα όσοι πολιτισμένοι παίρνουν τό θαλασσινό μπάνιο τους 
όλόγυμνοι ύπερτεροΰν άπό τούς άγριους καί ήμιαγρίους στά .. . 
σημεία. Καί τά σημεία—αύτή τή φορά τών καιρών—είναι αύτά 
πού διαβάσαμε τούς τελευταίους μήνες στόν έγχώριο ήμερή- 
σιο τύπο: Δηλαδή ότι πολλές φορές όργανα τής Χωροφυλα
κής ή τής Λιμενικής ’Αστυνομίας, βρέθηκαν στήν άνάγκη νά 
στείλουν στό αύτόφωρο «κολυμβώντας,έν άδαμιαίμ περιβολή».

Μέχρι στιγμής, όλοι αύτοί οί αύτόκλητοι Τρίτωνες άντιπρο- 
σωπεύουν έτερόκλητους ξένους έπισκέπτες στήν Χώρα τοΰ 
Ξενίου Διός. ’Ανθρώπους «έλεύθερους» οί όποιοι μάλιστα σέ 
ώρισμένες περιπτώσεις έδυστρόπησαν γιά τήν «περίεργη» κα
θώς είπαν άντίληψί μας νά προτιμάμε τά «άναχρονιστικά» 
μαγιώ. ’Ανεξάρτητα μέ τό άν ώρισμένοι ξένοι φίλοι έκ φιλο
ξενίας καί εισαγωγείς «καινών δαιμόνιων» φαίνονται ότι αισ
θάνονται άνία νά συχνάζουν στούς κατασκηνωτικούς χώρους 
πού παραχωρεί γιά τούς γυμνιστάς «κατ’ οικονομίαν» ή σημε
ρινή κοινωνία, τό ζήτημα βρίσκεται άλλοΰ. Πρέπει δηλαδή 
νά ύπάρχη ένας κάποιος φόβος μήπως άρχίσουν νά κάνουν τά 
ίδια καί ώρισμένοι δικοί μας νέοι καί νεάζοντες, άν φυσικά 
δέν έχει γίνει ή κακή άρχή. Τήν ύποψία αύτή μοΰ τήν έβαλε 
γνωστός μου «προοδευτικός» νέος, ό όποιος στήν όλη συζή
τηση πού είχαμε, άφησε νά έννοηθή ότι δέν άποκλείεται πριν 
άκόμη τελειώση ή τρέχουσα θερινή σαιζόν, νά πάρη κάποιο 
θαλασσινό μπάνιο, μέ τήν περιβολή πού είχε πριν τοΰ κόψη 
κάποτε ό γιατρός τόν «ομφάλιο λώρο». Μεταξύ τών άλλων 
έπιχειρημάτων του μοΰ έφερε γιά παράδειγμα τό πνεύμα τών 
άρχαίων Ελλήνων μέ τά γυμνά άγάλματα. 'Επειδή θυμήθηκα 
ότι ό καλόπιστος αύτός συζητητής μου έχει πάρει ’Απολυτήριο 
Γυμνασίου μέ ένα δέκα στά ’Αρχαία Ελληνικά και κάποιο 
έντεκα ή δώδεκα στήν Ιστορία, έκρινα σκόπιμο νά τού δώσω 
ώρισμένες έξηγήσεις. . . Μεταξύ άλλων τοΰ είπα ότι οί λέξεις 
«αιδώς», «ίμάτιον», «χιτών» κ.λ.π. έχουν άρχαία καταγωγή, 
οί γυναίκες άπεϊχαν διά νόμου άπό τόν χώρο διεξαγωγής τών 
γυμνικών άγώνων, καί ό Ίβυκος ειρωνευόμενος τις Σπαρτιά
τισσες τις άποκαλοΰσε «φαινομηρίδας» ένώ ό Εύριπίδης στήν 
«’Ανδρομάχη» καί ό ’Αριστοφάνης στις «Βάκχες» χρησιμο
ποιούν όξύτερους χαρακτηρισμούς γιά τό ίδιο θέμα. Τέλος ότι 
οί άρχαίοι πρόγονοί μας είχαν σέ τέτοιο βαθμό άναπτύξει τό 
πνεύμα τους, ώστε μιά άπό τις συνηθισμένες φράσεις τους ή
ταν τό περίφημο έκεΐνο «όνος λύρας ήκουσεν». Μέ αύτές τις 
λέξεις έννοοΰσαν τόν ήλίθιο, τόν άνθρωπο πού δέν είχε τήν 
άπαραίτητη σχολική καί μουσική παιδεία. . .

—Ναι άλλά έγώ καί γράμματα ξέρω, καί μιά τεράστια δισ
κοθήκη μέάποκλειστικά ξένους δίσκους μοντέρνας μουσικής, 
έχω, μοΰ είπε ύψώνοντας τήν φωνή του ό «προοδευτικός» νέος. 
Στό κάτω - κάτω τής γραφής είμαι καί σέ νόμιμη ήλικία. "Υστε
ρα δέν νομίζεις ότι πρέπει νά άπομυθοποιήσωμε κάποτε τό 
γυμνό;

’Εκείνο τό «νόμιμη ήλικία» μέ τόν τρόπο πού μοΰ τό είπε 
ομολογώ πώς δέν μπορώ νά τό έξηγήσω άκόμη. "Οσο γιά τήν 
«άπομυθοποίηση» τοΰ γυμνοϋ, έχω τήν έντύπωση πώς πρέπει 
νά έδωσα πλήρη άπάντηση. Τοΰ είπα δηλαδή ότι στό θέμα αυ
τό έρχόμαστε δεύτεροι. "Οτι προηγούνται καί γενικά παραμέ
νουν άσυναγώνιστοι οί διάφοροι έκπρόσωποι τού κατά τά 
άλλα «Θαυμαστού κόσμου τών ζώων» οί όποιοι—έξαιρέσει 
τών σκυλιών πολυτελείας μέ τά πλουμιστά «φορεματάκια» καί 
τών ύποζυγίων μέ σάγμα—τά «κάνουν όλα» έπί παρουσίμ μας 
καί μέ τήν περιβολή πού γεννήθηκαν. . .

X . -
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ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Η Θ Ι Κ Ο Ι  Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ  Ι Ε Ν Ι Κ Η Σ  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι Φ Ο Ρ Α Σ  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ο Π Ο Υ

Υπάρχουν μερικοί ηθικοί κανόνες τοϋ ανθρωπίνου 
βίου τούς οποίους, εάν έφρόντιζον οί άνθρωποι νά 
σέβωνται καί νά εφαρμόζουν εις δλας τάς μεταξύ των 
σχέσεις καί συναλλαγάς ασφαλώς θά ήσαν ευτυχέ
στεροι.

'Η  εφαρμογή των ηθικών αυτών κανόνων, οί όποιοι 
είναι αναμφισβήτητου αλήθειας, διά πάντα τόπον καί 
χρόνον καί άκαταλύτου ηθικής αξίας, έχουν ακόμη 
ιδιαιτέραν σημασίαν εις την κυκλοφορίαν διότι, άν τάς 
έσέβοντο οί οδηγοί, τά τροχαία δυστυχήματα θά ήσαν 
πολύ όλιγώτερα.

Ιδού  μερικοί από τούς ηθικούς αυτούς κανόνας.
'Η  τιμιότης είναι ή καλλιτέρα πολιτική.
'Η  ευγένεια οδηγεί εις την καλυτέραν λύσιν τών 

προβλημάτων μας.
Ή  μεγαλντέρα τελειότης διά τον άνθρωπον, είναι 

νά όμολογή το σφάλμα του, νά ζητή συγγνώμην δι 
αυτό καί νά φροντίζη νά τό διορθώνη.

Πολιτισμένος είναι ό άνθρωπος ό όποιος μειδιά 
πρώτος, χαιρετά πρώτος, βοηθεϊ πρώτος.

Ή  μετριοφροσύνη είναι αρετή ή οποία καθιστά τον 
άνθρωπον Ιδιαιτέρως συμπαθή.

'Ο χρυσός κανών: «Μή κάνετε εις τούς άλλους, δ,τι 
δεν θέλετε νά κάνουν οί άλλοι εις σάς», είναι 6 καλλί
τερος οδηγός εις τάς αποφάσεις καί εις τάς πράξεις 
τοϋ άνθρώπου.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
Συντ)ρχου Χωρ)κής έ . ά .

’Εάν δλοι οί άνθρωποι έσέβοντο τά δικαιώματα τών 
άλλοον, κανείς δεν θά εύρίσκετο εις τήν ανάγκην νά 
διεκδική δικαιώματα.

Δεν δύναται ο άνθρωπος ποτέ νά έχη ορθήν κρίσιν 
εις μίαν ύπόθεσιν καί νά είναι δίκαιος, αν δεν έξετάζη 
αυτήν τοποθετών τον εαυτόν του καί εις τήν θέσιν τοϋ 
άλλου.

Τά τίμια συναλλακτικά ήθη είναι ή καλλιτέρα δια- 
φήμισις διά τήν επαγγελματικήν επιτυχίαν ενός άν
θρώπου καί τό μεγαλύτερον κεφάλαιον, διότι δημιουρ
γούν τήν εμπιστοσύνην.

Διά νά προοδεύση μία κοινωνία πρέπει, πάς άνθρω
πος, εις πάντα τόπον καί χρόνον, νά θεωρή καθήκον 
του, νά ένθαρρύνη πάσαν καλιήν πρωτοβουλίαν ή ενέρ
γειαν άλλου άνθρώπου καί νά άποθαρρύνη πάσαν άνέν- 
τιμον καί άντικοινωνικήν, ή άντίληψις δε αυτή νά 
σννδέη ώς ενιαία νοοτροπία, άδιασπάστως δλους τούς 
ευπρεπείς άνθρώπους καί ώριμους πολάτας. Οϋτω θά 
επικρατούν πάντοτε οί τιμιώτεροι άνθρωποι.

Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Α  Ε Π Ι  Ϊ 0 Ν  Ο Π Ο Ι Ο Ν  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Θ Ε Μ Ε Α Ι Ο Υ Τ Α Ι  
Η Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α

α) Ό  τρόπος μέ τον όποιον οδηγείτε δεν είναι προ
σωπική σας ύπόθεσις. Είναι νπόθεσις τής γενικω-
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τέρας ασφαλείας της κυκλοφορίας, δηλαδή δλων των 
οδηγών καί των πεζών, οΐ όποιοι χρησιμοποιούν τον 
δρόμον, καί επί πλέον τών επιβατών τον αυτοκινή
του σας, τών όποιων επίσης ή ζωή εξαρτάται από τον 
τρόπον τής όδηγήσεώς σας.

β) Τό να κυκλοφορήτε εις τον δρόμον, ώς οδηγός, 
είναι προνόμιον, τό όποιον σάς χορηγεί τό Κράτος, 
τό όποιον κατασκευάζει αυτούς καί τό όποιον σάς 
τό χορηγεί, υπό τον δρον δτι θά τό σεβασθήτε καί θά 
τό συμμερισθήτε, με πνεύμα κατανοήσεως, αλληλεγ
γύης καί ενγενείας, με δλονς τούς άλλους οδηγούς. Τό 
προνόμιον αυτό, τό Κράτος δύναται νά τό άφαιρέση, 
άπό πάντα οδηγόν, ό οποίος δεν θέλει νά τό σεβασθή 
καί ό οποίος αποτελεί «δημόσιον κίνδυνον» διά τής 
επικινδύνου όδηγήσεώς. Τό προνόμιον αυτό περιλαμ
βάνει ακόμη καί τήν ευθύνην σας νά έπιδεικνύητε 
συνεχώς προσοχήν κατά τήν όδήγησιν, νά διέπεσθε 
άπό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης καί νά καταβά
λετε συνεχή προσπάθειαν διά νά βελτιώνεσθε συνεχώς 
ώς οδηγός καί ώς άνθρωπος.

γ )  Τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα είναι ύπόθεσις 
παντός ατόμου. Πας δστις κυκλοφορεί εις τον δρόμον, 
ώς οδηγός ή ώς πεζός, αποτελεί μίαν τροχονομικήν 
μονάδα, ή οποία υποβάλλεται ύποχρεωτικώς εις τούς 
Ιδιους κανόνας κυκλοφορίας.

Τό αυτοκίνητο δεν είναι ενα όμορφο παιγνίδι ατά χέρια 
τών μικρών παιδιών. Mas εξυπηρετεί καί μάς ψυχαγωγεί 
οπωσδήποτε, αλλά χρειάζεται προσοχή καί σΰνεσι κατά τήν 
δδήγησί του γιά νά μή γίνη αιτία συμφορών.

ΟΔΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
(5) Ούδείς εξαιρείται άπό τον κίνδυνον ενός βίαιου 

θανάτου ή οδυνηρού τραυματισμού. cΟ άψυχος σί
δηρος, δεν γοητεύεται άπό τήν ώραιότητα, δεν γνω
ρίζει παλληκαρισμούς. Συντρίβει, ταπεινώνει καί γε
λοιοποιεί τον εϋρωστον νέον, τήν ώραίαν δεσποινίδα, 
τήν σεβαστήν κυρίαν, τον διακεκριμένου επιστήμονα. 
'Ο Μέγας φυσικομαθηματικός Πέτρος Κιουρί έφο- 
νεύθη εις τροχαϊον άτύχημα. Εις τήν Ίνδιανάπολιν 
τής ’Αμερικής υπάρχει ό μεγαλύτερος στίβος αύτοκι- 
νητικών αγώνων. Εις τό Μουσεϊον τού στίβου αυτού, 
βλέπει κανείς μίαν σειράν εικόνων πρωταγωνιστών, 
οί οποίοι εύρον τον θάνατον άπό τό αυτοκίνητου εις 
τούς αύτοκινητικούς άγώνας.

ε) Τό προνόμιον τού νά όδηγήτε προάγετε εις δι
καίωμα με τήν καλήν όδ ήγησιν. Τό έπικινδύνως όμως 
όδηγεΐν άποτελεϊ κατάχρησιν δικαιώματος καί τιμω
ρείται.

στ) Η  οδηγός ό οποίος δεν άστυνομεύει τον εαυτόν 
του πρέπει νά άστυνομεύεται άπό τον τροχονόμον.

ζ) 'Ο έξυπνος οδηγός φοβείται τό δυστύχημα. ' Ο 
επιπόλαιος φοβείται τον τροχονόμον.

η) Ή  δύναμις τού αυτοκινήτου είναι χρήσιμος μέν, 
όταν χειραγωγήται, επικίνδυνος δέ όταν χρησιμοποι
είται προς έπίδειξιν.

θ) Τά τροχαία δυστυχήματα άποτελούν άπόδειξιν 
άνεπαρκείας σώματος, νού καί άνθρωπισμού.

ι) Τά Τροχαία δυστυχήματα εις έν κράτος βαθμο

λογούν τον πολιτισμόν καί τό αίσθημα τής κοινωνικής 
ευθύνης τών πολιτών του καί τού Κράτους.

1 E U  Ι ί ί ί Ι Ρ Ε Ϊ  M H O N i !  0 1 Ι Κ Ν Ε 1 Ε Ο Ν Τ Ο Α Ο Γ Ι 1 Σ

Αρκετά ύπεράνω τού κοινού τύπου οδηγού, ό 
όποιος εξαντλεί όλον του τό ενδιαφέρον εις τον εαυτόν 
του, ό όποιος δηλητηριάζει τήν ζωήν του μέ τον εγωι
σμόν τον καί τήν ανυπομονησίαν του, μέ τά νεύρα του 
καί τήν ιδιοτροπίαν του, υπάρχει ό ευγενής οδηγός, ο 
ιππότης, ό καλλιεργημένος άνθρωπος, ό όποιος όχι 
μόνον κινείται εντός τών πλαισίων τών κανονισμών, 
άλλά καί επιβάλλει εις τον εαυτόν τον υποχρεώσεις, αί 
όποίαι πηγάζουν άπό νόμους ηθικούς, άπό τήν ευγέ
νειαν καί τον πολιτισμόν, άπό εν πνεύμα δεοντολογίας 
τό οποίον πρέπει νά διέπη πάντα κοινωνικόν λ.ειτουργόν.

Ό  οδηγός αυτός είναι πολύ άσφαλέστερος άπό τούς 
άλλους οδηγούς όταν όδηγή. Αισθάνεται πλήρη άνεσιν 
εις πάσαν συνάντησιν μέ τροχονόμον, διότι δέν έχει 
ποτέ τό αίσθημα τής ενοχής διά μίαν παράβασιν.

Απολαμβάνει τήν όδ ήγησιν, διότι διατηρεί πάντοτε 
τήν ψυχικήν του ηρεμίαν. Τό νευρικόν του σύστημα 
δέν ύφίσταται, τήν καταστρεπτικήν έπίδρασιν, τήν 
όποιαν άσκούν οί συχνοί αιφνίδιοι κίνδυνοι, οί οποίοι 
εμφανίζονται, τόσον συχνά, κατά τήν όδήγησιν, μέ 
έπικινδύνως υψηλήν ταχύτητα καί οί όποιοι πολλάκις 
μετά τρέπονται κατά τήν νύκτα εις εφιαλτικά όνειρα.
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άλλων οδηγών, χωρίς νά έξοργίζωμαι. Θά σκέπτομαι 
δτι υπάρχουν οδηγοί νέοι, καί άπειροι, ή ξένοι, οι όποιοι 
άγνοοϋν τούς δρόμους, αυτοκίνητα μέ βλάβην τής 
στιγμής εκείνης καί δτι κάποτε έκανα ή θά κάνω καί 
εγώ ένα λάθος.

4. Θά έχω εϊς τον νοϋν μου δτι το αύτοκίνητον δεν 
είναι άντικείμενον παιχνιδιού, αλλά ψυχρή μηχανή, ή 
όποια έχει την δύναμιν νά φονεύση ή νά τραυματίση 
καί νά καταστρέψη χωρίς οίκτον. Δι αυτό δεν θά επι
χειρήσω ποτέ νά κάνω έπίδειξιν κατά την όδήγησιν.

5. Θά οδηγώ πάντοτε μέ ταχύτητα λογικήν καί 
άι'άλογον προς τις περιστάσεις. 'Ο χρόνος τον όποιον 
κερδίζω, οδηγών έπικινδύνως, δέν αξίζει τον κίνδυνον 
θανάτου ή τραυματισμού. "Οταν θά γένη το δυστύχημα 
θά είναι αργά. Καλλίτερον νά προνοώ παρά νά μετανοώ).

6. Θά σέβωμαι τούς φωτεινούς σηματοδότας, τάς 
πινακίδας, τας διαγραμμίσεις θά μειώνω τήν ταχύτητα  
δταν επιβάλλεται έκ τών περιστάσεων καί θά παρα
χωρώ προτεραιότητα εις αυτούς οί όποιοι τήν παραβιά
ζουν, διότι ή προτεραιότης ή οποία χάνεται, διά νά 
άποφευχθή εν δυστύχημα, αποτελεί το πολυτιμότερον 
κέρδος. Θά διεκδικώ δέ προτεραιότητα εις τό μειδίαμα 
καί δχι εις τήν διέλευσιν.

7. Θά παραχωρώ προτεραιότητα πάντοτε εις τούς 
πεζούς,θά αποφεύγω νά τούς τρομά ζωή νά τούς ενοχλώ, 
μέ τήν λάσπην καί τήν σκόνην τού αυτοκινήτου καί 
θά προσέχω ιδιαιτέρως τά παιδιά. Δέν θά φέρνωμαι 
άσχημα έστω καί αν κινούνται απρόσεκτα καί επικίνδυ
να.

8. Δέν θά πιω ποτέ δταν πρόκειται νά οδηγήσω καί 
ούτε θά έπιβιβασθοο ποτέ εις αύτοκίνητον τού οποίου 
ό οδηγός έχει πιει, θά αποφεύγω δέ τήν όδήγησιν δταν 
θά αίσθάνωμαι ύπερκόπωσιν ή υπνηλίαν.

9. Θά προσπαθώ νά διατηρώ τό αύτοκίνητον μου 
πάντοτε εις κατάστασιν ασφαλούς λειτουργίας, προ 
πάντων, ώς προς τά όργανα ασφαλείας.

10. Θά σκέπτωμαι πάντοτε'δταν έχω έπιβάτας, δτι 
μού έχουν έμπιστευθή τήν ζωήν των, τήν όποιαν είναι 
δυνατόν νά άφαιρέσω μέ μίαν παρακινδυνευμένην ή καί 
απρόσεκτον ενέργειαν ενός δευτερολέπτου καί τότε θά 
αισθάνομαι σάν νά είμαι ένας κοινός εγκληματίας.

11. Δέν θά παραλείψω ποτέ νά διευκολύνω κάποιον 
άλλον οδηγόν, ό οποίος εις μίαν στιγμήν εύρέθη εις 
δύσκολον θέσιν. Θά τον βοηθήσω νά έξέλθη από τήν 
επικίνδυνον κατάστασιν μέ εύχαρίστησιν, υπομονήν καί 
εύγένειαν.

12. Δ έν θά παραλείψω ποτέ νά πώ ένα μεγάλο ευχα
ριστώ, εις οίονδήποτε οδηγόν ή πεζόν, ό όποιος μέ 
διηυκόλυνε, μού παρεχώρησε προτεραιότητα ή μού 
έφέρθη εύγενώς.

13. Θά πιστεύω δτι πάσα ενέργεια προς άλλον, ίπ- 
ποτική καί εύγενής είναι μία μεγάλη προσφορά εις τήν 
γενικήν ύπόθεσιν τής κυκλοφορίας διότι αποτελεί διδα
σκαλίαν διά τού παραδείγματος καί διότι ή ευγένεια 
είναι μεταδοτική.
14. Θά καταβάλ.ω δέ διαρκή προσπάθειαν, διά νά 
συμπεριφέρομαι, ώς οδηγός καί ώς πεζός, κατά τρόπον 
ό οποίος θά τείνη εις τήν έξύψωσιν τού επιπέδου ευγέ
νειας εις τήν κυκλοφορίαν καί θά περιποιή τιμήν εις 
εμέ, εις τήν οίκογένειάν μου καί τό περιβάλλον μου 
καί θά διδάσκω εις τά παιδιά μου καί εις τούς δικούς 
μου ανθρώπους, νά ακολουθούν τούς κανόνας τής οδικής 
δεοντολογίας.

Αι Ύπηρεσίαι Τροχαίας τής Χωροφυλακής κάνουν δ,τι 
μπορούν γιά νά βοηθήσουν οδηγούς καί πεζούς ώστε ή σύγ
χρονη κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγησι νά γίνη κοινή συνεί- 
δησι γιά όλους.

Οί κανόνες τής όδηγικής δεοντολογίας είναι οι εξής:
1. Θά εφαρμόζω πάντοτε τον χρυσοϋν κανόνα ό 

όποιος ορίζει. «Δέν θά κάνω ποτέ εις άλλον δ,τι, εγώ 
δέν θέλω νά κάνη άλλος εις εμένα».

2. Θά πιστεύω πάντοτε δτι, άσφάλεια εις τούς δρό
μους, δέν είναι έν άφηρημένον πρόβλημα, τό οποίον 
εγώ πρέπει νά τό διδάσκω μόνον, καί οί άλλοι νά τό 
εφαρμόζουν.

3. Θά φροντίζω νά αποφεύγω τά σφάλματα τών
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ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ άρθρα 
Αναφερθήκαμε σε συγκεκριμένα παραδεί
γματα θρησκευτικού ζήλον, πού ουσιαστικά 
έζημίωσαν τον χριστιανισμό. Σήμερα κα
νείς πλέον δεν όμιλεϊ διά τά μνημόσυνα τοΰ 
Σαββάτου ή τής Κυριακής και κανείς δεν 
σκανδαλίζεται από τό φαινόμενο τής 
συχνής θείας κοινωνίας.

Πλήν όμως αύτές οί ζηλωτικές τάσεις 
καί ροπές εμφανίζονται σε κάθε εποχή καί 
δημιουργούν άλλοτε μικρά, καί άλλοτε με
γαλύτερα προβλήματα στήζωή τής’Εκκλη
σίας. Είναι συνεπώς πολύ φυσικό νά έχη 
καί ή δική μας εποχή τούς ζηλωτάς της. 
Είναι οί θρησκευτικοί εκείνοι άνθρωποι, 
πού θέλουν νά παρουσιάσουν στη ζωή τους 
καί νά διδάξουν ατούς σνναθρώπους των 
ένα γνησιώτερο χριστιανισμό. Καί θά ήταν 
πραγματικά πολύτιμη ή συμβολή τους, 
εάν ό χριστιανισμός, πού ακολουθούν, 
ήταν θεμελιωμένος σε άκλόνητες βάσεις 
καί άπηλλαγμένος από την έπίδρασι προ
σωπικών τάσεων, προτιμήσεων καί ιδεών. 
Δυστυχώς όμως αυτός ό «ού κατ’ έπίγνω- 
σιν» ιερός ζήλος κινεί προς άκρότητες αν
θρώπους Αίαν άξ ιολόγους κατά την πνευ
ματικήν τους συγκρότησι, γιά τούς όποιους 
ενίοτε θά μπορούσε νά έπαναληφθή ό 
λόγος τού Κυρίου προς τον πλούσιο νεανί
σκο: «ετι εν σοι λείπει». Προικισμένοι μέ 
πολλά πνευματικά καί άλλα εφόδια παγι
δεύονται σ ’ αυτό τό σημείο τον λανθασμέ
νου ιερού ζήλου καί έτσι δεν κατορθώνουν 
νά διδάξουν ορθά καί νά βιώσουν ώλοκλη- 
ρωμένα την χριστιανική ζωή.

’Εξετάζοντας καί σήμερα τό μεγάλο 
θέμα τής παραχαράξεως τού χριστιανι
σμού δεν πρόκειται νά άναφερθούμε σέ 
πρόσωπα, αλλά θά παρουσιάσωμε ένδει- 
κτικώς απόψεις προσώπων τής εποχής μας, 
πού τείνουν νά διαμορφώσουν ρεύματα 
μέσα στο θρησκευόμενο ή τό θεολογικό 
κόσμο. 'Απόψεις, πού είναι μέν απόρροια 
καί απαύγασμα τού θερμουργού ζήλου 
ευσεβών, άλλά πού είναι έν τούτοις λαν
θασμένες. Καί φυσικά δεν υπάρχει πρόθεσις 
κατακρίσεως ούδενός. Ό  Θεός δέχεται 
έκάστου τό έργον κατά την προαίρεσιν 
αυτού. Θά παρουσιάσωμεν ένδεικτικώς 
μιά τέτοια λανθασμένη ζηλωτική 
άπόψις τής εποχής μας, μόνο καί μόνο γιά 
νά καταστή περισσότερον αντιληπτός δ 
κίνδυνος παραχαράξεως τού χριστιανι
σμού μας, πού έχει σάν πηγή του ένα ιερό 
ζήλο, ό όποιος δμως δεν είναι πάντοτε θεά
ρεστος καί επαινετός.

Μ ε λ έ τ η  τ ή ς  Ά γ  ί ας  Γ ρ α φ ή ς .

Καθήκον κάθε πιστού είναι νά εύρίσκε- 
ται σέ διαρκή έπαφή μέ τον Νόμο τού 
Κυρίου, ό όποιος είναι άποθηαανρισμένος 
μέσα στήν 'Αγία Γραφή, δηλ. τήν Παλαιά 
καί τήν Καινή Διαθήκη. Μάλιστα δέ γιά 
μας τούς οπαδούς καί λατρευτάς τού Κυ
ρίου ή Καινή Διαθήκη έχει τό προβάδισμα 
στήν προτίμησί μας, έφ’ οσον περιέχει τον 
Νόμον τού Θεού συμπεπληρωμένον καί 
ώλοκληρωμένον. ’Εάν ό Προφητάναξ 
Δαυίδ ήσθάνετο τήν άνάγκην νά μελετά 
μέρα καί νύκτα τον Νόμον τού Θεού, 
πολλώ μάλλον ημείς πρέπει νά διακατε-

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

Ταγμ)ρχου — Ίεροκήρυκος Χωρ)κής

χόμεθα άπ’ αυτή τήν ακατάσχετη δίψα 
τής μελέτης τού θείου λόγον. Τον άνθρωπο 
πού φλέγεται άπ’ αυτή τήν ευλογημένη 
δίψα τον μακαρίζει ό Δαυίδ ήδη από τον 
πρώτο ψαλμό του. «Μακάριος άνήρ, δς ού 
έπορεύθη έν βουλή άσεβών καί έν όδω 
Αμαρτωλών ούκ έστη, καί επί καθέδρα 
λοιμών ( στά συνέδρια διεφθαρμένων) 
ούκ έκάθισεν άλλ’ ή έν τώ νόμω Κυρίου 
τό θέλημα αυτού, καί έν τώ νόμω αύτού 
μελετήσει ημέρας καί νυκτός. Καί έσται 
ώς τό ξύλον τό πεφυτευμένον παρά τάς 
διεξόδους τών νδάτων, δ τον καρπόν αύτού 
δώσει έν καιρώ αυτού, καί τό φύλλον αυτού 
ούκ άπορρνήσεται' καί πάντα δσα άν ποιή 
κατευοδωθήσεται».

Στήν μελέτη τού θείου Νόμον μάς κα
τευθύνει καί ό ’Απόστολος Παύλος, ό 
όποιος, απευθυνόμενος προς τον μαθητήν 
τον Τιμόθεον, λέγει: «ταύτα μελέτα, έν 
τούτοις ϊσθε, ίνα σου ή προκοπή φανερά 
ή έν πάσιν» (Α ' Τιμ. δ' 15). Πάνω δέ άπό 
δλα, ώς βράχος επί τού όποιον συντρίβεται 
πάσα περί τού Αντιθέτου ένστασις, στέκεται 
ό λόγος τού Σωτήρος ημών Χριστού, πού

είναι συγχρόνως καί εντολή: «ερευνάτε 
τάς γραφάς, δτι υμείς δοκεϊτε έν αύταϊς 
ζωήν αιώνιον έχειν» ( ’Ιωάν, ε 39).

Τόσο σαφής είναι ή διδασκαλία τής 
Ά γιας Γραφής πάνω στο θέμα αύτό. Καί 
δμως υπάρχουν σήμερα θρησκευτικοί διδά
σκαλοι καί ηγέτες πνευματικοί, πού αυνι- 
στοϋν σαφώς καί άπεριφράστως τήν απο
φυγήν τής μελέτης τής Ά γιας Γραφής. 
Ή  Ά για  Γραφή, λέγουν, δέν είναι γιά νά 
τήν μελετάμε. Ή  θέσις της είναι στο εικο
νοστάσι τού σπιτιού μας! Ε κ ε ί πρέπει νά 
τήν έχω με καί νά τήν προσκυνάμε!

Καί ποια είναι ή δικαιολογία, πού προ
βάλλουν γιά νά θεμελιώσουν αύτήν των 
τύν γνώμην; Σήμερα, λέγουν, οί άνθρωποι 
δέν έχουν τήν δυνατότητα ορθής ερμηνείας 
καί κατανοήσεως τής Ά γιας Γραφής!

Προ τού κινδύνου, λοιπόν, νά παρερμη
νεύουν τήν Ά γ .  Γραφήν είναι προτιμότερο 
νά μή τήν...πιάνουν στά χέρια τους! ’Έ πει
τα, προσθέτουν, ή μελέτη τής Ά γιας Γρα
φής είναι συνήθεια...προτεσταντική!

Είναι τόσο παράδοξα αύτά, ώστε αντι
λαμβάνομαι πόσο θά δυσκολευθή ό Αγα
πητός αναγνώστης νά τά δεχθή ώς άληθή. 
Καί δμως είναι Αληθή! Τά ήκούσαμε μέ Ά  
αυτιά μας σέ κάποιο Συνέδριο μοναστικών 
παραγόντων προ δύο ή τριών ετών! Καί 
ό λέγων ταύτα ήτο Θεολόγος! Έκινείτο 
άπό ζήλον, άΑλά ό ζήλος του δέν ήτο θεμε
λιωμένος πάνω στή διδασκαλία τής Ά γ .  
Γραφής.

Φ ί λ ε  ά ν α  γ ν ω σ τ ά ,

Σέ κάθε εποχή υπάρχουν οί κυνηγοί τού · 
Απολύτου. Κινούμενοι άλλοτε άπό ιδιο
συγκρασία τού χαρακτήρος, άλλοτε άπό 
τή δίψα τής πρωτοτυπίας καί άλλοτε Από 
ζήλο υπερβολικό προβάλλουν Απόψεις 
προσωπικές κατά τρόπον Απόλυτον. Χρει
άζεται προσοχή διά νά μή παρασυρώμεθα 
άπ’ αύτές τις μονόπλευρες τοποθετήσεις 
καί διά νά εϊμεθα «τέλειοι καί ολόκληροι, 
έν μηδενί λειπόμενοι» (Ίακ. a . 4). "Ας 
άποφύγωμε τις Αδικαιολόγητες υπερβολές 
καί άς μάθωμε νά ξεχωρίζωμε καί νά 
βιώμεν τό γνησίως ορθόδοξον.

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ι Σ

Εις τό τεΰχος μηνός ’Ιουλίου έ . ετ. περιεκόπησαν, έν άγνοια 
ήμών , άποσπάσματα τινά έκ τοΰ ΰπό τόν τίτλον «ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΟΡ
ΘΟΔΟΞΙΑΣ» ήμετέρου άρθρου . Συνεπεία τών περικοπών αύτών, αϊ- 
τινες έγένοντο πρός έξοικονόμησιν χώρου , ήλλοιώθη ή δομή τοΰ άρ
θρου καί ένεφανίσθημεν ώς έπικριταί τοΰ κινήματος τών Κολλυβά- 
δω ν.

Τό έπόμενον άρθρον, δπερ, παραδοθέν εις τήν Διεύθυνσιν τοΰ 
Περιοδικού ταύτοχρόνως μέ τό πρώτον, έδημοσιεύθη εις τό τεΰχος 
μηνός Αύγουστου ύπό τόν τίτλον «ΖΗΛΩΤΑΙ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ» , άπο- 
δίδει τά πραγματικά αισθήματα σεβασμοΰ καί εύλαβείας, ϋφ ’ ών έμφο- 
ρουμεθα έναντι τών Κολλυβάδιον μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγον
ται "Αγιοι ’Άνδρες, ώς ό Μακάριος ό Νοταράς καί Νικόδημός ό Ά γ ιο -  
ρείτης.

Τήν διευκρίνησιν τούτην έθεωρήσαμεν άναγκαίαν πρός άποκατά- 
στασιν τής άληθείας.
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Η Ελλάς άργησε ν’ άποκτήση 
σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας 
καί μεταφορών. Καί έπεκρί- 

θη για τήν καθυστέρησι αύτή. ’Ό χ ι 
μόνο στο έσωτερικό, άλλα καί από 
πολλούς φιλέλληνες τοϋ εξωτερικού. 
Οί έπισκεπτόμενοι τή χώρα μας ξέ
νοι έμέμφοντο τις Ελληνικές Κυ
βερνήσεις γιά τήν έλλειψι δρόμων καί 
συγκοινωνιών, γιά τήν έ'κρυθμη κα- 
τάστασι τής δημοσίας άσφαλείας 
καί γιά τήν πολιτική άστάθεια πού 
έπικρατοϋσε.

Άρθρογράφος Ελληνικού περιο
δικού έκδιδομένου στή Λειψία περι
έγραψε ώς έξης μιά στιχομυθία πού 
είχε τον ’Οκτώβριο τού 1881 μέ 
Γερμανό διπλωμάτη:

«Παρευρισκόμην, γράφει, εις τι- 
να έν Βερολίνου έσπερίδα εις ήν ήτο 
προσκεκλημένος καί εις έκ τών γνω- 
στοτέρων φιλελλήνων διπλωματών. 
Λόγου δέ γενομένου περί Ελλάδος, 
ούτος μετά πικρίας έμέμψατο του 
τόπου ήμών, ώς έκ τής συγκοινω
νιακής άθλιότητος.

Παρετήρησα δ τι ή κατασκευή σι
δηροδρόμων ήτο δύσκολος, διότι τό 
έδαφος τής χώρας τυγχάνει ορεινόν 
κατοικεΐται δέ, έν συγκρίσει προς 
άλλας χώρας, αραιότατα, ώστε ήκι
στα προσοδοφόροι θά άπέβαινον οί 
σιδηρόδρομοι.

Ό  συνομιλητής μου άνεφώνησε 
τότε: «Άνεκρθύσατε κύριε τήν συν-
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Ό  σιδηρόδρομος ’Αθηνών—Κορίνθου 
κατά τά πρώτα ετη τής λειτουργίας του. 
'Ωραίος καί λίαν παραστατικός πναξ 
τοϋ Κερκυραίου ζωγράφου Γ. Σαμαρ
τζή (1868—1925).

ήθη των Ελλήνων μελωδίαν. Έ πι- 
τρέψατέ μου δμως νά νομίζω δτι πολ
λά θά ήδύνασθε νά πράξητε προς 
βελτίωσιν τής καταστάσεως, έάν 
πάντα τον βίον ήμών δεν κατηναλή- 
σκατε εις την πολιτικήν, έναλλάσ- 
σοντες υπουργεία ώσπερ χιτώνας. .».

Κάτι παρόμοιον ύπεστήριξε καί ή 
Άγγλίδα συγγραφεΰς ’Αγνή Σμίθ, 
πού έπεσκέφθη την Ελλάδα το 1882, 
στο βιβλίο της «Βλέμματα έπί του 
Ελληνικού βίου καί τής Ελληνικής 
Τοπιογραφίας».

«Ήρωτήσαμεν ποτέ - γράφει ή 
Σμίθ - ένα των βουλευτών τής Άν- 
τιπολιτεύσεως ποια είναι ή διαφορά 
μεταξύ αύτοΰ καί τής Κυβερνήσεως.

'Η  διαφορά είναι, μάς άπήντη- 
σεν, δτι άν ό κ. Τρικούπης προτείνη 
νά έπιβληθή φόρος εις τούς βόας, ή- 
μεϊς λέγομεν δχι, πρέπει νά έπιβλη
θή εις τούς ίππους. ’Άν ή Κυβέρνη- 
σις γνωμοδοτή νά κατασκευασθή 
σιδηρόδρομος μέ πλατείας ράβδους, 
ήμεΐς λέγομεν νά κατασκευασθή μέ 
στενάς. . .»

Τά δσα ίσχυρίσθησαν οί ανωτέρω 
φΛέλληνες δεν άπέχουν καί πολύ 
τής πραγματικότητος, μολονότι, 
στην περίπτωσι τής κατασκευής σι
δηροδρόμων, άλλα ήσαν τά κύρια 
αίτια τής σημειωθείσης καθυστερή- 
σεως: Οί μεγάλες θυσίες στις όποιες 
ύπεβλήθη τό ’Έθνος γιά νά άποκτή- 
ση την ελευθερία του, τά εξωτερικά 
δάνεια πού τό Κράτος αναγκάσθηκε 
νά συνάψη γιά νά άντιμετωπίση 
επείγουσες ανάγκες τής χώρας καί 
παράλληλα ή άνεπάρκεια τής γεωρ
γικής παραγωγής, ή μάστιγα τής 
ληστείας κλπ. δεν έπέτρεπαν τήν 
κατασκευή σιδηροδρόμων δαπάναις 
τού Κράτους. 'Η  ιδιωτική πρωτο
βουλία ήταν άρχικά έπιφυλακτική, 
προβάλλοντας τό επιχείρημα δτι «ή 
χώρα είναι ορεινή καί ό πληθυσμός 
άραιός. ’Άρα ό σιδηρόδρομος, ώς 
έπιχείρησις έθεωρεΐτο ασύμφορος».

Τό Ελληνικό Κράτος άρχισε ν’ 
άσχολήται μέ τή σιδηροδρομική πο
λιτική τό 1885, μέ τήν κατάθεσι στή 
Βουλή άπό τήν Κυβέρνησι Μαυρο- 
κορδάτου Νομοσχεδίου ((περί ίδρύ- 
σεως Σιδηροδρόμου ’Αθηνών - Πει
ραιώς». Ά πό τότε δμως έπέρασαν 
14 χρόνια άκόμα γιά νά άκουσθή τό 
πρώτο σφύριγμα άτμομηχανής, σάν 
νικητήριο σάλπισμα προόδου καί συγ
χρονισμού.

Ούσιαστικά, ή πραγματοποίησις 
τού εθνικού προγράμματος τής σι
δηροδρομικής δικτυώσεως τής χώ
ρας άρχισε τό 1881, ύπό τή δημιουρ
γική πνοή καί τις κατευθύνσεις τού 
μεγάλου καί φιλοπροόδου πολιτικού 
Χαριλάου Τρικούπη καί συνεχίσθη 
καί τά επόμενα χρόνια μέ έξαιρετική 
δραστηριότητα.

Σαφή εικόνα τής δραστηριότητος 
αύτής τού Κράτους δίδουν οί Κοινο
βουλευτικές συζητήσεις οί σημαντι- 
κώτερες τών όποιων δημοσιεύονται 
στο βιβλίο μου «Οί πρώτοι Ελληνι
κοί Σιδηρόδρομοι» πού έξεδόθη τό 
1936. Νομίζω πάντως δτι καί ή 
άκόλουθη περικοπή άγορεύσεως 
τού Χαριλάου Τρικούπη πού έγινε 
στή Βουλή τον Νοέμβριο τού 1887 
δίδει αυτή τήν εικόνα, έστω καί σέ 
αδρές γραμμές.

Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ

Ό  Αρχηγός τής Άντιπολιτεύ- 
σεως Θ. Δηλιγιάννης κατηγόρησε 
τον Τρικούπη δτι φροντίζει γιά τήν 
κατασκευή σιδηροδρόμου συνδέοντος 
μόνο τις πόλεις Μεσολόγγι, ’Αγρί
νιο, Αΐτωλικό γιά καθαρώς κομμα

τικούς λόγους ενώ υπήρχαν πολλές 
άλλες πόλεις πού έστεροΰντο σιδη
ροδρομικής συγκοινωνίας.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ.
'Ημείς ευρομεν τήν Ελλάδα μέ μίαν 
μόνον σιδηροδρομικήν γραμμήν (’Α
θηνών - Πειραιώς) μήκους δέκα 
χιλιομέτρων. Μολονότι δέ μάς εί- 
ρωνεύθησαν διά τά Νομοσχέδιά μας, 
κατωρθώσαμεν νά τά ψηφίσωμεν 
μέχρις ένός καί νά δώσωμεν εις τήν 
χούραν σιδηροδρόμους έξακοσίων χι
λιομέτρων.

. . . Άποβλέπομεν εις έργα καί 
δχι εις λόγους κενούς, δυναμένους, 
ώς εις παλαιοτέρας έποχάς, νά προ- 
καλέσουν μειδιάματα καί σκώματα.

Έπέκρινε κατόπιν τήν προσπά
θεια τής Άντιπολιτεύσεως νά άνα- 
βληθή ή ψήφισις τών κυβερνητικών 
Νομοσχεδίων καί τήν έχαρακτήρισε 
σάν καθαρή κωλυσιεργία.

ΗΛ. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ. Ή  Ά ν-
τιπολίτευσις, μέ τάς άπεραντολογίας 
της, γύρω άπό τήν θεωρίαν πότε 
στενού καί πότε εύρέος πλάτους 
γραμμών, προσπαθεί νά έμποδίση 
τήν κατασκευήν τών σιδηροδρόμων.

X. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ Π Ο ΥΛΟΣ.
Είπε κανείς δτι δέν θέλει τον σιδη
ρόδρομον;

ΗΛ. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ. Έπίστευα

Ο Θεσσαλικός σιδηρόδρομος κατά τόν άτυχή έλληνοτουρκικόν πόλεμον τοϋ 1897. 
Διακρίνονται τμήματα τής περιφήμου ταξιαρχίας Σμολένσκυ καί σιδηροδρομικός 
συρμός παρά τό Βελεστϊνον.
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«Τά μέσα συγκοινωνίας» κατά τήν συμπολίτευσιν (ανω) καί κατά τήν άντιπολίτευ- 
σιν (κάτω). 'Ωραία γελοιογραφία τής εποχής τοϋ Θέμου Άννινου.

κύριε δτι εϊσθε παρών όταν ώμί- 
λουν, άλλά βλέπω δτι έλλειπες. . . 
(γέλωτες).

ΑΛ. ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΣ. Πα
ρατηρώ κύριοι μετά λύπης δτι έχω 
ανάγκην μαστιγίου διά νά επαναφέ
ρω εις τήν τάξιν τον κ. Πρωθυπουρ
γόν, έξελθόντα καί πάλιν της τά- 
ξεως των Κοινοβουλευτικών συζη
τήσεων. Δεν ήρκέσθη νά έπιτεθή 
καθ’ ήμών τών ζώντων, άλλά παρε- 
χάραξε καί τάς πράξεις τών νεκρών. 
Σας είπε δτι αύτός είναι ό ιδρυτής 
τών σιδηροδρόμων καί δτι οί προ- 
κάτοχοί του, ευρισκόμενοι ήδη εις 
τον τάφον, ούδέν έπραξαν. Καί είπε 
ταΰτα άναληθώς, άσεβήσας κατά 
τών νεκρών. Πώς θέλετε λοιπόν 
εγώ νά ομιλώ κοινοβουλευτικούς προς 
άνδρα μή σεβόμενον τούς νεκρούς, 
ούδέ ημάς τούς ζώντας; Καί νομί
ζετε δτι έκτροχιάζομαι έάν πατάξω 
αμέσως τον αύθάδη καί άσεβή αυ
τόν ρήτορα;

Οί τελευταίες λέξεις τοϋ Κου- 
μουνδούρου προκάλεσαν πανδαιμό- 
νιον στήν αίθουσα τής Βουλής. Πολ
λοί κυβερνητικοί βουλευταί εγείρον
ται χειρονομούν καί έτοιμάζονται 
νά επιτεθούν κατά τοϋ ρήτορος τής 
Άντιπολιτεύσεως, ένω ό Πρόεδρος 
τής Βουλής προσπαθεί μετά πολ- 
λοϋ κόπου καί κωδωνοκρουσιών νά 
έπιβάλη τήν τάξιν.

ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΣ. Έάν ή-

σαν παρόντες οί ύβρισθέντες παρά 
τοϋ Πρωθυπουργού. . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Δεν θά ώμίλουν 
τοιαύτην γλώσσαν.

ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΣ. Μή μέ
διακόπτετε ! . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό  Κανονισμός μου 
έπιβάλλει νά σάς άνακαλέσω εις τήν 
τάξιν, δταν δέ τό νομίσω άναγκαΐον 
θά προκαλέσω καί τήν ψήφον τής 
Βουλής έπ’ αύτοϋ.

ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΣ. Νά τήν
προκαλέσετε!
ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ ΤΗ Σ ΣΤΜΠΟΛΙ- 
ΤΕΤΣΕΩ Σ. Δεν είναι κατάστασις 
αύτή. Νά τον άποδοκιμάση ή Βου
λή- · ·

Παρά τον θόρυβον καί τάς άντεγ- 
κλήσεις, έν τούτοις, ή Βουλή έψήφι- 
σε τελικά τά κυβερνητικά Νομο
σχέδια.

Ή  ανωτέρω συζήτησις, καθώς 
καί πολλές άλλες παρόμοιες, δίδουν 
τό μέτρον τών πολιτικών ήθών τής 
έποχής έκείνης καί αντικατοπτρί
ζουν τό πνεύμα πού έπικρατοΰσε τον 
περασμένο αιώνα κατά τήν άντιμε- 
τώπισι καί τών σοβαρωτέρων προ
βλημάτων του τόπου.

Παρά τάς άντιδράσεις δμως καί 
παρά τις οικονομικές καί άλλες δυσ
χέρειες, ή Ελλάς, άπό τά δέκα χ ι
λιόμετρα σιδηροδρόμου πού είχε τό 
1869, εύρέθη, χάρις στή δραστηριό
τητα πού ανέπτυξε ό Χαρ. Τρικού-

πης, μέ δίκτυα μήκους 916 χιλ. τό 
1895, έκ τών όποιων 568 στήν Πε
λοπόννησον, 202 στήν Θεσσαλία, 64 
στή Βορειοδυτική Ελλάδα καί 75 
στήν ’Αττική μέ τή λειτουργία τοϋ 
Σιδηροδρόμου ’Αθηνών —Κηφισιάς 
—Λαυρίου (τό περιβόητο «Θηρίο» 
πού θά μάς άπασχολήση άργότερα). 
Μετά δέ τή λειτουργία τοϋ Λαρι- 
σαϊκοΰ ηόξήθησαν σέ 1280 χιλ. Τό 
1914 ύπεγράφη στο Παρίσι ή σύμ- 
βασις γιά τήν κατασκευή τοϋ «Ε νω 
τικού σιδηροδρόμου» μεταξύ τοϋ 
Πρεσβευτοΰ τής Ελλάδος Α. Ρω- 
μάνου καί τοϋ προέδρου τής έται- 
ρείας Μπατινιόλ Γ. Γκουέν. Μετά 
δέ τήν άπελευθέρωσι τής Μακεδο
νίας περιήλθαν στο Ελληνικό Δη
μόσιον οί γραμμές Θεσσαλονίκης— 
Έλληνογιουγκοσλαυϊκών συνόρων 
κλπ.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ω Ν

Τό Κράτος προέβλεψε καί γιά 
τήν άσφάλεια τών σιδηροδρόμων, 
οί όποιοι, δπως θά δοΰμε σέ άλλο 
σημείωμα, διέτρεξαν σοβαρούς κιν
δύνους άπό τον άμαθή λαό καί κυ
ρίως άπό εκείνους πού έθίγοντο άπό 
τή λειτουργία των. Καί τό 1884 διά 
τοϋ Νόμου ΑΡΟΒ άνέθεσε άστυ- 
νομικά καθήκοντα σέ (ορισμένους 
σιδηροδρομικούς υπαλλήλους, πού 
διώριζε τό υπουργείο ’Εσωτερικών, 
κατόπιν προτάσεως τής διοικήσεως 
τοϋ σιδηροδρόμου. Οί υπάλληλοι 
αυτοί έπρεπε νά είναι πολΐται 'Έ λ
ληνες, άνω τών 21 έτών, νά γνωρί
ζουν άνάγνωσιν καί γραφήν καί έν 
γένει νά είναι ικανοί γιά τήν έκτέ- 
λεσι τής υπηρεσίας πού θά άνελάμ- 
βαναν καί νά μή έχουν καταδικασθή 
γιά άξιόποινη πράξη. . . Ή  δικαιο
δοσία των έξετείνετο«έπί τής σιδη
ροδρομικής γραμμής καί τών έξαρ- 
τημάτων αύτής ώς καί εις παν 
μέρος όπου ή παρουσία των είναι 
άναγκαία όπως έξασφαλισθή ή τή- 
ρησις καί ή έκτέλεσις τών άφορών- 
των τούς σιδηροδρόμους άστυνομι- 
κών διατάξεων». Ή  Χωροφυλακή 
ύπεχρεοϋτο νά τούς παρέχει κάθε 
σχετική βοήθεια.

Δέν ήσαν όμως έπιφορτισμένοι καί 
μέ άνακριτικά καθήκοντα οί ύπάλ- 
ληλοι αύτοί. ’Ανακρίσεις γιά σιδη
ροδρομικά δυστυχήματα κλπ. ένερ- 
γοΰσε ή Χωροφυλακή, ή οποία είχε 
ούσιαστικά καί τήν δλη εύθύνη γιά 
τήν άστυνόμευσι τών σιδηροδρομι
κών γραμμών.
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Ο Σ Τ Ε Ο Α Ρ Θ Ρ Ι Τ Ι Σ
‘Η ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ αποτελεί μιά 

άπό τις πιό συχνές παθήσεις, λέγεται δέ 
καί έκφυλιστική ή παραμορφωτική άρθρΐ- 
τις.

Είναι δυνατόν νά δημιουργηθή σέ ό- 
ποιαδήποτε άρθρωσιν καί μάλιστα σ’ αύ- 
τές πού δέχονται πιό πολύ βάρος, όπως, 
ισχία, γόνατα, ποδοκυκμικές, ή πού χρη
σιμοποιούνται περισσότερον, όπως όγ
κωνες, πηχιοκαρπικές.

Πρόκειται γιά φθορά, άλλοίωσι, τής 
άρθρώσεως, καί μάλιστα τού άρθριτικοΰ 
χόνδρου καί σχηματισμού οστεοφύτων 
κατά τά χείλη των αρθριτικών έπιφα- 
νειών.

Είναι δυνατόν νά άναπτυχθή καί εις 
νεαρόν ήλικίαν λόγω τραυματισμού τής 
άρθρώσεως (π. χ. κάταγμα, έξάρθρωμα), 
άπό συνεχείς πλήξεις ή κακώσεις (όπως 
π.χ. έπί άθλητών ή έργατών) ή έπί έδά- 
φους συγγενούς παθήσεως (π.χ. συγγενές 
έξάρθρωμα). Συνήθως όμως άναπτύσσε- 
ται συνεπεία φθοράς τής άρθρώσεως μέ 
τό πέρασμα τού χρόνου.

'Ονομάζεται άναλόγως τής προσβαλ- 
λομένης άρθρώσεως, όπως π.χ., όστεοαρ- 
θρΐτις γόνατος, ισχίου, πηχιοκαρπικής 
κ.λ.π. Ή όστεοαρθρϊτις τής σπονδυλικής 
στήλης λέγεται σπονδυλαρθροπάθεια.

Είναι πάθησις πού άναπτύσσεται βρα
δέως καί προοδευτικώς.

Ή γενική κατάστασις τού άσθενούς 
είναι καλή. Εις τήν αρχήν τά ένοχλή- 
ματα είναι ήπια καί παροδικά. Μέ τό 
πέρασμα τού χρόνου όμως καθίστανται, 
πλέον έντονα καί πλέον μακροχρόνια.

Τά συνηθέστερα συμπτώματα είναι τό 
άλγος καί ή δυσκαμψία τών άρθρώσεων, 
ώς έπίσης τό οίδημα, ή μυϊκή σύσπασις, 
ή μυϊκή άτροφία κινητικότητος καί ή 
παραμόρφωσις τής άρθρώσεως.

Τό άλγος κατ’ άρχήν είναι ήπιον, σύν 
τώ χρόνιο όμως αύξάνεται καί έπιδεινοΰ- 
ται ύπό τού ψύχους καί τής ύγρασίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ
Μοιράρχου - ’Ιατρού 

’Ορθοπεδικού Χειρουργού

Χαρακτηριστικόν είναι ότι άν τεθή εϊς 
άνάπαυσιν ή άρθρΐτις έπί τι χρονικόν διά
στημα, τά ένοχλήματα καθίστανται πλέον 
έντονα κατά τάς πρώτας κινήσεις, ώς π.χ. 
κατά τήν πρωινήν έγερσιν, μετ’ όλίγας 
όμως κινήσεις βελτιούται ή λειτουργία 
τής άρθρώσεως καί τά ένοχλήματα υπο
χωρούν. Εϊς ίτολλάς περιπτώσεις ό ασθε
νής άλγεΐ κατά τήν νύκτα, τό δέ άλγος

Έκφυλιστική αρθροπάθεια τελικοφα- 
λαγγικών αρθρώσεων.

είναι τόσον έντονον ώστε άφυπνίζει τού
τον. Μετά δυσκολίας δέ ένίοτε άνευρί- 
σκεται θέσις άναπαύσεως τού πάσχοντος 
μέλους. ’Επί όστεοαρθρίτιδος τών άρ
θρώσεων τών κάτω άκρων ή βάδισις έπί 
άνωμάλου έδάφους, ή άνοδος ώς καί ή 
κάθοδος κλίμακος είναι έπικίνδυνος διά 
τόν άσθενή.

Ή δυσκαμψία είναι μικρά καί άφορά 
μόνον ώρισμένας κινήσεις τής άρθρώ
σεως, αύξάνει όμως προοδευτικώς. Είναι 
πλέον έκδηλος εις τήν σπονδυλικήν στή
λην καί τά γόνατα καί ύποχωρεϊ μετά σχε
τικήν κινητοποίησιν τής άρθρώσεως.

Τό οίδημα, όχι πάντοτε, γύρω άπό 
τήν άρθρωσιν δέν παρουσιάζει έρυθρό- 
τητα, υπάρχει όμως εύαισθησία κατά τήν 
πίεσιν.

Ή  μυϊκή σύσπασις, καί αυτή όχι πάν
τοτε, έχει παροδικόν χαρακτήρα μέ έξάρ- 
σεις συνεπείμ κοπώσεως ή ψύχους.

Ή  μυϊκή άτροφία παρατηρεϊται μετά 
μακράν προσβολήν τής άρθρώσεως καί 
οφείλεται εις τόν περιορισμόν κινητικό- 
τητος καί τήν δυσκαμψίαν τής άρθρώ
σεως, μέ άποτέλεσμα τήν έλάττωσιν τού 
φυσιολογικού τόνου τών μυών, π.χ. έπί 
όστεοαρθρίτιδος γόνατος άτροφία τού 
τετρακεφάλου μηριαίου μυός.

Ή  παραμόρφωσις τής άρθρώσεως εί
ναι άπότοκος μακροχρονίου προσβολής. 
'Οφείλεται εις άλλοίωσιν τού σχήματος 
τών οστών τής άρθρώσεως καί τού περί 
αύτής ιστών, ώς π.χ. ραιβογονία, βλαι- 
σογονία, προσαγωγή καί σύγκαψις τών 
τελευταίων φαλάγγων τών δακτύλων. Χα
ρακτηριστική είναι ή δημιουργία οζι
δίων, τών λεγομένων όζων τού Heberden, 
κατά τάς τελευταίας μεσοφαλαγγικάς άρ- 
θρώσεις τών δακτύλων.

Άπό πλευράς έργαστηριακών εύρη· 
μάτων, ό μέν μικροβιολογικός έλεγχος 
είναι σχεδόν φυσιολογικός, ή δέ ακτι
νολογική έρευνα άρχικά είναι άρνητική 
καί άργότερον διαγράφονται αί διάφοροι 
άλλοιώσεις τής άρθρώσεως.

Ή  θεραπεία τής έκφυλιστικής άρθρο- 
παθείας, ή όστεοαρθρίτιδος. είναι κυ
ρίως συντηρητική. Ή  χειρουργική θερα
πεία, σπανίως χρησιμοποιουμένη άποτε- 
λεϊ τό έσχατον μέσον. Τό θεραπευτικόν 
σχήμα έξαρτάται άπό τήν βαρύτητα τής 
καταστάσεως. Έν παροξυσμώ, συνιστά- 
ται φαρμακευτική άγωγή (άναλγητικά, 
άντιφλογιστικά μυοχαλαρωτικά) πρός 
άνακούφισιν έκ τών ένοχλημάτων, άνά- 
παυσις τής πασχούσης άρθρώσεως καί 
ένίοτε θερμά έπιθέματα.

Άριστα άποτελέσματα όχι μόνον δι' 
άνακούφισιν άλλά καί μακροχρόνιον 
θεραπευτικόν μέσον, έχουν ή φυσιο
θεραπεία (μικροκύματα, διαδυναμικά), ή 
κινησιοθεραπεία καί ή συστηματική λου
τροθεραπεία. Διά τού τρόπου αύτοΰ άπο· 
σκοπεϊται ή έλάττωσις καί εΐ δυνατόν ή 
έξάλειψις τού έρεθισμοΰ τής άρθρώσεως 
καί ή αποφυγή έπιδεινώσεως τής φθοράς 
αυτής. Έπί λίαν προκεχωρημένων περι- 
πτιοσεων έφαρμόζονται ειδικά ορθοπε
δικά μηχανήματα καί ορθοπεδικοί ζώ-
V I I I .
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Τ Α Ξ Ι Δ Ε Υ Ο Ν Τ Α Σ

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ στέλνει 6 Θεός 
νά μας κρατούν συντροφιά στήν 
μοναξιά τοϋ πέλαγους. . . Χαμόγελο 
χαράς ζωγραφίζουν χοροπηδώντας 
στήν γαλάζια άπλωσύνη. . . Παί
ζουν, τρέχουν καλόκαρδα, καί κορο
ϊδεύουν τήν πλώρη μας πού ποτέ 
δεν τά φτάνει. . .

Μακάρι νάβρισκες άνθρωπο μέ 
ψυχή δελφινιού. Δελφίνι έσωσε τον 
Άρίωνα τον κιθαρωδό, μαγεμένο 
άπό τή μουσική του . . . Δελφίνι 
σφηνώθηκε στά ύφαλα τοϋ καϊκιού 
νά μήν μπουν νερά καί βουλιάξει. . . 
Ό  καραβοκύρης του τοταξε χρυσό 
καί τό βλέπεις καί σήμερα άκόμα 
στήν Παναγιά της Τήνου μέ τό 
δελφίνι στήν καρένα. . . Δελφίνι 
έψαξα καί έγώ στή ράχη του νά μέ 
πάρη τον κόσμο νά γυρίσω. ’Έ τσι 
είναι. "Αλλος πετά μέ άετό, άλλος 
μέ περιστέρι, άλλος καλπάζει μέ 
άλογο, καί άλλου τοϋ φτάνει μιά . . 
χελώνα. . . Καθένας τραβά τον δρό
μο του, κι’ έγώ μέ τό δελφίνι. . . . 
Ξωτικά καί γοργόνες μάς συντρο
φεύουν τις νύχτες. . . Μάς κυνηγά 
ό άνεμος. . . Μάς λούζει τό φεγ
γάρι. . . Μουγκρίζουν στο βυθό τά 
στοιχειά καί βρυχιοΰνται οί κύ
κλωπες. . . Μά εμείς τούς άψη- 
φάμε γιατί ξέρομε πώς δέν μπο
ρούν νά μάς πειράξουν—θαλασσο- 
παίδια ποΰμαστε τήν Σφαίρα τριγυ- 
ρνώντας. . . Γεμάτος περιπέτειες, 
γεμάτος γνώσεις είναι ό δρόμος 
μας. . . Γ ’ αυτό πρωτοτάξιδε ξω
μάχε της θάλασσας νά εύχεσαι νά 
είναι πάντα μακρύς ό δρόμος αύτός. 
«Τούς Λαιστρυγόνες καί τούς Κύ
κλωπες, τον άγριο Ποσειδώνα μή 
φοβάσαι. . ». Τέτοια στο διάβα σου 
ποτέ δέν θά συναντήσης, αν δέν τά 
κουβαλάς μαζί σου, άν ή ψυχή σου

r̂ffj
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δέν τά στήνη εμπρός σου. . . Νά 
ευχεσοα τά μακρυνά ταξίδια. Πολ
λά νάναι τά καλοκαιρινά πρωινά, 
πού μέ τί χαρά, τί άγαλλίαση, νά 
μπαίνης σέ λιμάνια πρωτοΐδωτα 
καί τις καλές πραμμάτειες ν’ άγο- 
ράσης: σεντέφια καί κοράλλια, κε
χριμπάρι καί έβενο. . . .

ΕΝΑ ΙΟΥΛΙΑΝΟ άπομεσήμερο 
μπήκαμε στην Σιγγαπούρη. Φουν
τάραμε στο Eastern Anchorage νά 
φορτώσωμε καουτσούκ. Δάσος τά 
κατάρτια. Πανζουρλισμός τά μο- 
τόρια. . . Φουριόζικες βενζίνες χα
ράκωναν τά σμαραγδένια νερά. Κου
βαλούσαν κοπέλλες μέ μαύρα παν
τελόνια καί καλάθια στο χέρι φορ
τωμένα άπό κόκα—κόλα. Πραμμα- 
τευτάδες μέ ρολόγια, ρούχα, παι
χνίδια, κάρτες,— γιά τά βαπόρια 
στήν ράδα. . . «TIMASEK» άναφέ- 
ρεται στά γιαβανέζικα καί κινέζικα 
χρονικά ή Σιγγαπούρη, καί ση
μαίνει «Θαλασσινή Πολιτεία». 
Πράγματι στη μύτη τής Μαλαϊκής 
Χερσονήσου, φάτσα στήν Σουμάτρα 
καί γειτονικά στήν Μπόρνεο, θαρ
ρείς κάποιος άρχέγονος χρυσοχόος 
σμίλεψε τό διαμαντόκοφτο νησί, 
και τά κοπίδια σκόρπισαν τριγύρω— 
τά νησάκια. Έ κεΐ φώλιαζαν (αδί
στακτοι κουρσάροι καί άλώνιζαν 
τούς ’Ωκεανούς, ώσπου στά 1819 
ό SIR  STANFORD RAFFLES,
άγκυροβόλησε στο λιμάνι. Μέ τό 
έμπειρο μάτι του ξεχώρισε τή ση
μασία πού θάχε τούτο τό μέρος γιά 
τήν «Εταιρεία των ’Ανατολικών ’Ιν
διών». Στις 6 Φεβρουάριου φρόν
τισε νά συμφωνήση μέ τον Σουλ
τάνο Χουσεΐν Μωχάμεντ Σάχ καί 
τον Ταμενγκόγκ Άμντούλ Ραχμάν 
γιά μιά άδεια ίδρύσεως έγκατα- 
στάσεων τής Εταιρείας. Αύτό έδω
σε κίνηση, γραμμή καί ζωή στήν 
Σιγγαπούρη πού γνωρίζομε σήμερα: 
πολύκοσμη, πολύχρωμη, κλειδί στήν 
’'Απω Άνστολή, κόμβος γιά τά 
ποστάλια, τ ’ άεροπλάνα. . . Bunke
ring post γιά κάθε βαπόρι. . . Du
ty  Free γιά κάθε τσέπη. . . Κοσμο- 
πολίτικοε παράδεισος γιά κάθε κέφι. 
Στις 16 Σεπτεμβρίου 1963 έγινε 
μέλος τής Μαλαϊκής Δημοκρατίας, 
καί στις 9 Αύγούστου 1965 άνεξάρ- 
τητη, μέλος τής Βρεττανικής Κοι
νοπολιτείας. Στις 21 Σεπτεμβρίου 
1965 έγινε τό 117ο μέλος τού 
Ο.Η.Ε.

Ή  «Θαλασσινή Δημοκρατία των 
Λεόντων», δέν έχει τίποτε άπό τον 
ρομαντισμό καί τήν φινέτσα τής 
«γαληνοτάτης» Βενετίας. . . "Εχει

όμως τά λιοντάρια, τά νησιά, τό 
έμπόριο, τις βάρκες, καί τά σα
μπάνια, πού τήν κάνουν άν όχι 
«μπέλλα» τούλάχιστον «Ρίκα Βε- 
νέτσια» τής ’Ανατολής. . . ’Αδιά
κοπο πήγαινε—έλα: Μαλαΐοι, Κι
νέζοι, Γιαβανέζοι, ’Εγγλέζοι, ά
σπροι, μαύροι. . . Μυρμηγκιάζει τό 
πλήθος στήν «πολιτεία των Λεόν
των». . .

ΣΤΑ ΜΑΛΑΤΚΑ χρονικά, άνα- 
φέρεται ότι ό Πρίγκηπας τής Σου- 
μάτρας Sang Nila Utama—άπό- 
γονος τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου— 
σπρωγμένος, άπό μιά μεγάλη θα
λασσοταραχή, ξώκειλε στο νησί 
TIMASEK. Βγαίνοντας στήν στε
ριά, άντίκρυσε ένα ζώο πολύ όμορφο 
πυρόχρωμο στο σώμα, καστανό— 
σκούρο σαό κεφάλι, κάτασπρο στο 
στήθος, καί λίγο μεγαλύτερο άπό 
έναν αίγαγρο στό μπόι. "Οταν τού 
είπαν ότι λέγεται Σίγκα, (λιοντάρι) 
άποκρίθηκε μεγαλόπρεπα σάν γνή
σιος άπόγονα τού "Ελληνα ήμιθέου:

—’Αφού τά θηρία έδώ πέρα φαί
νονται τόσο περήφανα καί γενναία, 
θά πρέπει οπωσδήποτε νά είναι 
μιά καλή χώρα, γιά νά χτιστή ένα 
βασίλειο. . . Καί ώνόμασε τό βασί
λειό του SINGAPURA, δηλαδή 
πολιτεία τών λεόντων. . . ’Αντίθετα 
μέ τήν άρχή ότι όπου άναπτύσσεται 
τό έμπόριο ανθούν τά γράμματα καί 
οί τέχνες, ή Σιγγαπούρη δέν διο:- 
κρίθηκε γιά πνευματικές δημιουρ
γίες, άλλά άρκέσθηκε νά δανεισθή 
μαλαϊκή, γιαβανέζικη, καί Κινέ
ζικη κουλτούρα. Ή  ιστορία άπό τό 
ναυάγιο τού πρίγκηπα NILA UTA
MA χάνεται μέσα στό σύθαμπο τών 
αιώνων, μιά καί τά μνημεία τής 
Σιγγαπούρης είναι πολύ νέα, καί 
κυρίως Βρεττανικής έπιδράσεως.

Ζωντανός όμως κρίκος τού μύθου 
καί τής πραγματικότητος είναι ή 
πολεμική κάστα τών Πάρσις. ’Από
γονοι τού Μεγαλέξανδρου καί τούτοι, 
ψηλόκορμοι, εύρύστερνοι, μέ περή
φανη κατατομή, κυματιστά μαλ
λιά καί άετίσιο βλέμμα. Γεννη
μένοι γενναίοι άπασχολοΰνται στον 
στρατό καί άκόμη: Νυχτοφύλακες, 
φρουροί σέ τράπεζες, χρυσοχοεία, 
σούπερ—μάρκετ, σκοποί στά ξενο
δοχεία, κάθονται μεγαλόπρεπα στό 
πόστο τους, φορώντας τό χαρακτη
ριστικό τουρμπάνι τους, επιβάλ
λοντας τό μπόϊ τους καί στό ψηλό
τερο οικοδόμημα. Γυροφέρνουν άει- 
κίνητα τό βλέμμά τους, άτενίζουν 
μέ γνώση τό πλήθος, καί κρύβουν 
τό καλόκαρδο χαμόγελό τους στά

Ή  ομορφιά σέ δλο τό μεγαλείο της 
σέ μιά χώρα τόσο μακρννή άλλά και τόσο 
εντυπωσιακά ώραΐα.

Γυναίκες τροχονόμοι ρυθμίζουν κατά 
τρόπο άψογο τήν κυκλοφορία στήν πάλι 
τής Συγγαπούρης.
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δασεία μουστάκια και τά γένεια 
τους. Καί μόνο για τούς Πάρσις, 
έφτανε να όνομασθή ή Σιγγαπούρη 
«Πολιτεία των Λεόντων», γιατί μέ 
τόσο έμπόριο, τόσο πλούτο, τόση 
κίνηση, καί τόσους πειρασμούς, δεν 
θάτανε άσφαλισμένη, άν δέν είχε 
τέτοια «λιοντάρια». . .

ΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ ΕΔΩ δέν είναι 
«πνεύμονας», δέν είναι «καρδιά», 
δέν είναι «εγκέφαλος», άλλα ολά
κερη ή Σιγγαπούρη, ξαπλωμένη 
στα μαγαζιά καί τά γραφεία. Ζή 
καί υπάρχει μόνο γιά τό έμπόριο. 
’Έ τσι ή ζωή γίνεται άνετη, ένώ ό 
τουρισμός καλπάζει. Τά ξενοδο
χεία καί τά διάφορα κέντρα προσφέ
ρουν τά πιο άπίθανα φαγητά καί τά 
πιο χαρακτηριστικά θεάματα άπό 
όλες τις κουλτούρες. Κινέζικες, Μα- 
λαϊκές, ’Ιταλικές, Γαλλικές, Για
πωνέζικες σπεσιαλιτέ άφθονοΰν σέ 
κάθε βήμα. Τό Σαββατοκύριακο 
σερβίβουν ειδικά Riistaffel ένα 
λουκούλλειο εξωτικό γεύμα. Riista 
ffel στά Όλλανδέζικα θά πή «ρυζο- 
τράπεζο»'", καί τήν άρχή του έκινον 
οί πρώτοι 'Ολλανδοί άποικοι τής 
’Ιάβας. 'Η  τροφή ήταν λίγη καί 
άναγκε.ζόνταν νά προσθέτουν πολλά 
μπαχαρικά, πού τούλάχιστον άφθο- 
νοΰσαν. Σήμερα τό. . . συμπόσιο 
άρχίζει μέ Ταϋλανδέζικο ρύζι, καί 
κοτόπουλο σέ σάλτσα κάρρυ. Τά 
«Sabals» πού τό συμπληρώνουν 
είναι ποικιλίες άπό λιασμένα καί 
παστά ψάρια, αύγά πάπιας, τροπικά 
φρούτα, καί καρύδα. Τά «Satays» 
είναι σουβλάκια άπό άρνάκι μέ 
δυνατή πικάντικη σάλτσα. To «gu- 
lamelaka» είναι γλυκό άπόταπιόκα 
μέ σιρόπι καρύδας. Πάντως γιά 
τό Riistaffel όπως καί γιά τά κι
νέζικα φαγητά, όσο περισσότεροι 
είναι οί συνδαιτημόνες τόσο τό κα
λύτερο γιατί άλλοιώς περισσεύει. 
Στο φαγητό αύτό πρέπει νά παρευ- 
ρίσκωνται τούλάχιστον 15 άτομα. 
Γι’ αυτό καί προσφέρεται γιά ομα
δικό γλέντι. Καί στήν Σιγγαπούρη 
ό κόσμος διασκεδάζει μέ τήν ψυχή 
του. Κινέζοι, μαλαϊκοί, γιαβανέ- 
ζικοι χοροί καί τραγούδια, Wayang 
Kulit (Καραγκιόζης), παγκόσμια 
θεάματα,- σπόρ, μαλαϊκός γάμος μέ 
γλέντι «τρικούβερτο» βρίσκονται 
πάντα στο «φόρτε» τους. . . .

ΣΤΗ Ν  ΣΙΓΓΑ Π Ο Υ ΡΗ  βοίσκεις 
ό,τι τραβάει ή ψυχή σου, καί ό,τι δέν 
χωράει ό νοΰς σου. . . Καί «διά τού 
λόγου τό ασφαλές», ιδού καί μία 
σχετική λίστα γιά όλες τις προτι

μήσεις, άλλά καί τά βαλάντια: Ρο
λόγια, τρανζίστορ, πίκ—άπ, μαγνη
τόφωνα, κυάλια, κάμερες, κοσμή
ματα, άρώματα, φορέματα, χαλιά, 
κεντητά, άσημικά, πορσελάνες, κρο- 
κόδειλοι(!) φίδια ( !) ,μπαμπού, έβε- 
νος, ζαφείρια, σμαράγδια, ρουμπί
νια, πέρλες, κοράλλια, κεραμεικά, 
ελεφαντόδοντο, χάλκινα, χρυσά, μπι
μπελά) άπό ΐάδη ή άλάβαστρο, ξυ
λόγλυπτα, κούκλες, παιγνίδια, κο
σμήματα τού Νεπάλ καί τής Μπούρ- 
μας, μαλαϊκά άσημικά, κινέζικες 
άντίκες, ίνδέζικες άσημοσκαλισμέ- 
νες ζώνες, εξωτικά άρώματα 
τής ’Ιάβας) τής Κίνας ή τού Μπάλι, 
άλλά καί πορσελάνες Κοπεγχάγης, 
παριζιάνικα άρώματα, φορέματα 
Ντιόρ, περροΰκες, καλλυντικά, π ί
νακες, καί εξωτικές φορεσιές όπως 
σάρι, κιμονό, σαρόνγκ, μπατίκ. . . .

'Ένα άπόγευμα πήγαμε γιά ψώ
νια στο Eastern Emporium. Γιά 
νά μή χαθούμε δώσαμε ραντεβού 
στην εϊσοσο, καί «ραντεβού σι
γουριάς» στο «Coleman Ear» τού 
«Aclelphi Hotel». Φαίνεται όμως 
ότι έγώ άργοΰσα καί γιά νά μή

φύγουν καί ξεχαστώ. . . . νυχτοφύ
λακας στο σούπερ—μάρκετ, έστει- 
λαν τον άτζέντη μας (πράκτορα) τον 
Τσίν—Κένγκ—Χάι, νά μέ βρή στο 
πρώτο πάτωμα, σίγουροι ότι θά 
χάζευα στά φορέματα. Τήν πάθανε 
όμως γιατί έγώ είχα χαθή άνάμεσα 
στα παιχνίδια. 'Όταν σέ λίγο κατέ
βηκα άγκαλιά μέ τις κούκλες ό 
Καπετάνιος καί ό Πρώτος μέ ρώ
τησαν μ’ ένα στόμα:

—Δέν σέ βρήκε ό Τσίν;
—’Ό χι. Γιατί; ρώτησα μέ άπο- 

ρία. Μέχρι νά μοΰ εξηγήσουν, έφθα- 
σε καταϊδρωμένος ό Τσίν καί χαιιο- 
γελαστός κάθισε σκουπίζοντας τά 
γυαλιά του.
—’ Η έσεΐς θά φθάνατε πρώτα ή έγώ, 
παρατήρησε μέ τήν άνατολίτικη 
φιλοσοφία του. Μισή ώρα άναμονής, 
άφοΰ έτσι ή άλλοιώς σέ λίγο τά 
μαγαζιά κλείνουν. . . Σοφός άνθρω
πος ό Τσίν. . . .

Η HAW  -  PA R VILLA, βρί
σκεται σ’ ένα λόφο πού δεσπόζει 
στήν θάλασσα. Οί άδελφοί AW

Ή  φιλοξενία είναι παράδοσι, γιά τούς κατοίκους τής Συγγαπονρης πού 
την προσφέρουν στους ξένους έπισκέπτες μέ ευγένεια και χαμόγελο.
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BOON HAW  καί AW  BOON 
PA R, τήν έφτιαξι v το 1937 δαπα
νώντας 300.000 δολλάρια. ’Ονομά
ζεται έπίσης Tiger Balm Garden— 
κήπος τοϋ βαλσάμου τής τίγρεως— 
έπειδή οί άδελφοί AW ώφειλαν 
τήν περιουσία τους στο φάρμακο 
αύτο πού στην ’Ά πω ’Ανατολή το 
θεωρούν θαυματουργό για κάθε πά
θηση.

Αύτά λέει πληροφοριακά ό κατά
λογος πού εξηγεί καί τις κυριώ- 
τερες «σκηνές» τής βίλλας, άφοϋ το 
Tiger Palm Garden θυμίζει Ντί- 
σνεϋλαντ σέ ανατολίτικη μικρο
γραφία. Είναι 8 στρέμματα κήπος 
γεμάτος κινεζικού τύπου κτίσματα, 
περίπτερα, άψίδες καί ζώα, άνθρώ- 
πους, θεότητες σέ σκηνές τής ζωής, 
τής ιστορίας, καί τής μυθολογίας. 
Πιο πάνω στ’ άνηφοράκι, είχε 
κάτι κινέζικους δράκοντες, όλο κέ
ρατα καί δόντια, καί νύχια, καί 
λέπια, νά ξεπροβάλλουν άγριοι καί 
φοβεροί μέσα άπ’ τά κύματα. . . 
Χαϊδεύοντας τά κεράτινα δόντια 
τού μπογιατισμένου γύψινου δρά
κοντα συλλογίστηκα τούς στίχους 
τού Καβάφη: «. . . τούς Λαιστρυ- 
γόνες καί τούς Κύκλωπες, τον άγριο 
Ποσειδώνα. . .)). Στήν άλλη πλαγιά 
τού λόφου σέ μιά «πισίνα» βρι
σκότανε τό βασίλειο τού Ποσει- 
δώνα. Γοργόνες καί δελφίνια, καί 
γλάροι, καί ψαράδες, καί κολυμβη- 
τάδες, καί βράχια καί ψάρια. . .

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στο καράβι. Βίρα 
τις άγκυρες καί καλό ταξίδι. . . Γέρ
νοντας στήν κουπαστή καλημέρισα 
τις γοργόνες. Πιαστήκαμε χεράκι— 
χεράκι καί μιλήσαμε γιά τούς ωκεα
νούς. . . Κουτσομπόλης ό γλάρος ζύ
γιασε τά φτερά του καί έσκυψε νά 
κρυφακούση. . . Τό δελφίνι πρό
θυμο μέ είχε πάρει στήν ράχη του 
νά γυρίσουμε τον κόσμο, ν’ άλω- 
νίσουμε τά πέλαγα, νά κροσσά- 
ρουμε τον ’Ινδικό σημαδεύοντας 
τον Σταυρό τού Νότου. . . . Νά 
χαιρετήσουμε τις φάλαινες κάτω 
στ’ άκρωτήρι τής Καλής ’Ελπίδας... 
Νά γοργοσκίσουμε τον ’Ατλαντικό 
ώς νά χτυπήσουμε Τζιμπεράλτα. . . 
Νά μάς νανουρίση στοργικά ή Μεσό
γειος, καί τό γλυκοχάραμα νά ξεχω
ρίσουμε— βοήθα Παναγιά μου — 
τον Κάβο—Μαλιά τυλιγμένο στά 
τριαντάφυλλα..............

’Άντε δελφινάκι νά προφτάσουμε 
τά Χριστούγεννα. . . .

Έκυκλοφόρησαν ή κυκλοφορούν διεθνώς καί κατά τον τρέχοντα μήνα τά 
περιγραφόμενα κατωτέρω λεπτομερώς γραμματόσημα ώς έξης:

ΕΛΛΑΣ : Δύο νέες έκδόσεις κυκλοφορούν τέλος Σεπτεμβρίου. Μία διά 
τό Διεθνές έτος της Γυναίκας καί ή μία διά τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Δ ιά τήν ’Αμερικανό - Σοβιετικήν πτήσιν «Σογιούζ» 
«’Απόλλων» έκυκλοφόρησαν τρία γραμματόσημα τών 13, 18 καί 28 ΑΕΒΑ 
καθώς καί έ'να μπλόκ αξίας 1 ΑΕΒΑ.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ : Τρία γραμματόσημα τών 10, 35 καί 75 σέντς, αφιερω
μένα στήν Τεχνολογία — Βιομηχανία έκυκλοφόρησαν τόν περασμένο μήνα.

ΙΣΡΑΗΛ : Έκυκλοφόρησεν ένα γραμματόσημο διά τό έτος τής Γυναίκας 
αξίας 5 ίσραηλινών λιρών. Έπίσης έκυκλοφόρησε μία σειρά 3 γραμματοσή
μων διά τό «ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ» (’Εβραϊκόν) 5736 καί ένα γραμματόσημον πρός 
τιμήν τοϋ ZALMAN SHAZAR.

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑ· Ι· Ν : Άρχάς Σεπτεμβρίου έκυκλοφόρησεν ένα γραμματό
σημον τού 1,30 φράγκου καί μία σειρά 4 γραμματοσήμων άφιερωμένη στό 
έτος τής Εύρωπαϊκής ’Αρχιτεκτονικής. (40, 50, 70 καί 1 φράγκου).

ΕΛΒΕΤΙΑ : Πρός συμπλήρωσιν τής «κοινής» σειράς θά κυκλοφορήση 
ένα γραμματόσημον τών 2,50 έλβετικών φράγκων. ’Επίσης έκυκλοφόρησε ή 
κατ’ έτος έκδιδομένη σειρά «Προπαγάνδα II» έκ 4 γραμματοσήμων (0,15, 
0,30, 0,50, 0,60 φράγκων).

ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ : Διά τήν δίδυμον πτήσιν στό διάστημα έκυκλοφόρησαν 
6 γραμματόσημα καί ένα μπλόκ άπεικονίζοντα τούς ’Αμερικανούς καί Ρώσους 
αστροναύτες καί τά διαστημόπλοια ’Απόλλων καί Σογιούζ.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ : 5 γραμματόσημα τών 10, 40, 50, 100 καί 500 
λιρεττών έκυκλοφόρησαν διά τό «Άγιον Έτος» τών καθολικών καί άπεικονί- 
ζουν πίνακες τοϋ ζωγράφου Τζιώτου.

ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ : 5 γραμματόσημα τών 0,50 έκυκλοφόρησαν τήν 
15ην ’Ιουλίου διά τό έτος τής Εύρωπαϊκής άρχιτεκτονικής.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ : Διά τό έτος Εύρωπαϊκής άρχιτεκτονικής έκυκλοφόρησεν 
ένα γραμματόσημον τών 0,50 πφένιχ.

ΙΤΑΛΙΑ : Έκυκλοφόρησε γραμματόσημον άφιερωμένον στό διάστημα 
τών 50 λιρεττών.

ΙΑΠΩΝΙΑ: Δ ά τούς «Σιδηροδρόμους» έκυκλοφόρησαν δύο γραμματό
σημα άπεικονίζοντα συρμούς καί άτμομηχανάς.

ΝΗΣΟΙ ΖΕΡΣΕΥ: Τήν 28ην παρελθόντος ’Ιουλίου έκυκλοφόρησαν 4 
γραμματόσημα μέ θαλασσοπούλια τών 4, 5, 8 καί 20 πεννών.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ : Έκυκλοφόρησαν δύο σειρές μία γιά τούς προσκόπους έκ 
δύο γραμματοσήμων καί άλλη μία γιά τά 125 χρόνια άπό τήν άναχώρησι τών 
πρώτων Νορβηγών άποίκων γιά τήν ’Αμερική.

ΜΑΛΙ (’Αφρική) : Πρός τιμήν τοϋ προσκοπισμού έκυκλοφόρησαν τρία 
γραμματόσημα τών 100, 150 καί 190 φράγκων. Έπίσης έκυκλοφόρησεν ένα 
τρίπτυχον διά τά 200 χρόνια τής ανεξαρτησίας τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
’Αμερικής.

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ ( ’Αφρική) : Δ ά τήν οικονομικήν ένωσιν τής ’Αφρικής 
μέ τήν Εύρώπην έκυκλοφόρησεν ένα γραμματόσημον τών 40 M«EUROPA- 
FRIQUE».

ΑΝΔΟΡΑ (Γαλλική) : Πρός τιμήν τοϋ θανόντος Γάλλου Προέδρου Πομπι- 
ντοϋ θά κυκλοφορήση ένα γραμματόσημον τών 0,80 σαντίμ.

'Ο Φ ι λ ο τ ε λ ι σ τ ή ς



Δ ύναται μία μακροχρόνιος 
άρσις τής συζυγικής συμβιώ- 
σεως νά δώση καί εις τον 

ύπαίτιον σύζυγον τό δικαίωμα νά 
ζητήστ) τήν λύσιν του γάμου;

Τό θέμα συζητεΐται εις τήν Έ λ- 
λαδα άπό ετών. Οί άμέσωε ενδια
φερόμενοι διά τήν εισαγωγήν του 
νέου λόγου διαζυγίου προβάλλουν 
επιχειρήματα, πολλά των όποιων 
θυμίζουν τούς δακρυβρέκτους άλλά 
καί κενούς λόγους των συνηγόρων 
εις τάς ποινικάς δίκας, όταν άπευ- 
θύνωνται προς τούς ένορκους. Ά πό  
τήν άλλην πλευράν άπορρίπτεται 
τό α’ίτημα συχνά διά λόγους βασικής 
άντιπαθείας προς τον θεσμόν του 
διαζυγίου καθ’ δλου, χωρίς διάθε- 
σιν ειδικής έξετάσεως του θέματος.

Διά τον μή νομικόν άναγνώστην 
ας έπιτραπή μία μικρά εισαγωγή 
εις τάς θεμελιώδεις άρχάς έπί των 
οποίων ήμπορεΐ νά στηρίζεται ό 
θεσμός τοΰ διαζυγίου. 'Η  πρώτη 
άρχή είναι ή αρχή τής ύπαιτιότητος. 
Τό παράπτωμα τοΰ ενός των συζύ
γων, π.χ. μοιχεία, δίδει εις τον 
άλλον, τον άναίτιον, τό δικαίωμα 
νά ζητήση διαζύγιον. Κατά τήν 
αρχήν αύτήν ένάγων δύναται νά 
είναι μόνον ό άναίτιος σύζυγος. 
Οί γερμανοί ομιλούν έν ποοκειμένω 
περί τοΰ SC H U L D PR IN Z IP  καί 
οί γάλλοι περί τοΰ DIVO RCE— 
SANCTION διότι τό διαζύγιον δί
δεται ώς κύρωσις βαρέος παραπτώ
ματος διαπραχθέντος ύπό τοΰ ένός 
των συζύγων εις βάρος τοΰ άλλου.

'Η  έντελώς αντίθετος άρχή είναι 
ή άρχή τοΰ άντικειμενικοΰ κλονισμοΰ 
τοΰ γάμου. Έάν ό γάμος δύναται 
νά θεωρηθή άντικειμενικώς ώς διερ- 
ρηγμένος, άποσυντεθειμένος, εις τήν 
πραγματικότητα μή υφιστάμενος 
πλέον, δύναται νά ζητήση τό διαζύ- 
γιον οίοσδήποτε των συζύγων, άνε- 
ξαρτήτως τοΰ έάν είναι υπαίτιος ή 
άναίτιος. Τήν άρχήν αύτήν ονομά
ζουν οί γερμανοί «ZERRUTUNGS 
—PR IN Z IP» οί δέ γάλλοι όμιλοΰν 
έν προκειμένω περί «DIVORCE- 
REM EDE». '

'Υπάρχουν καί άλλοι λόγοι δια
ζυγίου, οί όποιοι άποτελοΰν εις τήν 
πραγματικότητα κατηγορίαν ΐδιό- 
τυπον, διότι ή γένεσίς των δεν 
προϋποθέτει καν πταίσμα ένός των 
συζύγων. Εις τήν περίπτωσιν π.χ. 
τής λέπρας τοΰ ένός των συζύγων 
ώς λόγου διαζυγίου (Ά στ. Κώδιξ, 
άρθρ. 1444) ούτε ό ένάγων ούτε ό 
έναγόμενος είναι υπαίτιοι. Αί τελευ- 
ταΐαι όμως αύταί περιπτώσεις δεν 
μάς ένδιαφέρουν. Έ ν προκειμένω
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τίθεται τό ζήτημα αν έκτος τής 
αρχής τής ύπαιτιότητος πρέπει να 
εϊσαχθή εις τό ελληνικόν δίκαιον 
καί ή άρχή του άντικειμενικοϋ 
κλονισμού του γάμου. ’Άν δηλαδή 
εις τήν τελευταίαν αύτήν περίπτω- 
σιν πρέπει νά έπιτραπή καί εις τον 
ύπαίτιον σύζυγον νά ζητήση τό 
διαζύγιον καί υπό ποιους όρους.

Μέχρι τοΰδε τό έλληνικόν δίκαιον 
(καί τό άρθρ. 1442 του ’Αστικού 
Κώδικος) γνωρίζει μόνον τον άναί- 
τιον ένάγοντα. Τί ισχύει κατά τά 
άλλα ευρωπαϊκά δίκαια;

Τό θέμα φυσικά δεν τίθεται 
καθόλου εις τάς χώρας, αί όποΐαι δεν 
γνωρίζουν καθόλου τό διαζύγιον, 
δηλ. εις τήν ’Ιταλίαν, 'Ισπανίαν καί 
’Ιρλανδίαν, καθώς επίσης καί εις 
τήν Πορτογαλλίαν διά τούς καθο
λικούς (θρησκευτικούς) γάμους επί 
τή βάσει τού κατά τό έτος 1940 
συναφθέντος κογκορδάτου μεταξύ 
Βατικανού καί Πορτογαλλίας. Των 
πολιτικών γάμων επιτρέπεται ή 
λύσις, άλλά μόνον κατά τήν αρχήν 
τής ύπαιτιότητος.

Αί ύπόλοιποι εύρωπαΐκαί χώραι 
γνωρίζουν τό διαζύγιον άνευ τών 
άνωτέρω περιορισμών.

*0 άγγλικός MATRIMONIAL 
CAUSES ACT τού 1950 δίδει τό 
δικαίωμα τής έγέρσεως άγωγής 
διαζυγίου μόνον εις τον άναίτιον 
σύζυγον. Τό αύτό ισχύει καί διά τό 
σκωτικόν D.IVORVE ACT τού 
1938.

’Επί τής άρχής τής ύπαιτιότητος 
στηρίζεται καί ό γαλλικός CODE 
CIVIL: τό διαζύγιον θεωρείται ώς 
κύρωσις κατά τού ύπαιτίου συζύγου
(DIVO RCE-SA NCTIO N). Μό
νον όταν ό χωρισμός άπό τραπέζης 
καί κοίτης (SEPARATION DE 
CORPS) διήρκεσε πέραν τών τριών 
ετών μετατρέπεται άνευ ετέρου εις 
διαζύγιον κατόπιν αίτήσεως έκα- 
τέρου τών συζύγων (άρθρ. 310 
τροποπ. διά τού ν. τής 6.6.1908). 
’Αλλά ό «χωρισμός» δύναται νά 
ζητηθή μόνον δι’ οΰς λόγους καί τό 
διαζύγιον (άρθρ. 306 παρ. 1 τροποπ. 
διά τού ν. τής 27-7-1884), δηλ. 
μόνον' ύπό τού άναιτίου συζύγου.

Ό  CODE NAPOLEON είσή-
χθη καί εις τό Βέλγιον, όπου ισχύ
ουν, όσα έλέχθησαν διά τήν Γαλλίαν. 
Τό άρθρ. 310 όμως έτροποποιήθη 
ύπό τού ν. τής 20-3-1927 ως εξής: 
«’Εάν ό χωρισμός άπηγγέλθη δι’ 
οίονδήποτε λόγον έκτος τής μοιχείας 
καί διήρκεσεν έπί τρία έτη, ό σύζυ
γος ό όποιος ήτο άρχικώς έναγόμε- 
νος δύναται νά ζητήση τό διαζύγιον

ένώπιον τού δικαστηρίου, τό όποιον 
δύναται νά δεχθή τήν αγωγήν, έάν 
ό άρχικώς ένάγων, ό όποιος παρί- 
σταται ή έκλήθη δεόντως, δέν συγ- 
κατατίθεται άμέσως εις τήν δια
κοπήν τού χωρισμού». ’Από τον 
άρχικώς έναγόμενον (άναίτιον) σύ-, 
ζυγόν έξαρτάται δηλαδή ή διατή- 
ρησις τού γάμου.

Καί εις τό Λουξεμβούργου τό 
όποιον άπεδέχθη τό 1807 τον CODE 
NAPOLEON, ισχύει άμιγής ή άρχή 
τής ύπαιτιότητος.

Τό αύτό πρέπει νά λεχθή καί 
διά τήν 'Ολλανδίαν: ό νόμος τής 
14-6-1956, ό όποιος έτροποποίησε 
τό άρθρον 262 τού ’Αστικού Κώδι
κος έπέμεινεν άπολύτως έπί τής 
άρχής τής ύπαιτιότητος.

Τήν προότην προσέγγισιν προς 
τήν άρχήν τού κλονισμού εύρίσκο- 
μεν εις τό άρθρον 142 παρ. 1 τού 
έλβετικοΰ αστικού κώδικοε τού 1907: 
«’Εάν ή συζυγική σχέσις έκλονίσθη 
τόσον ίσχυρώς, ώστε νά μή δύναται 
ν’ άπαιτηθή άπό τούς συζύγους ή 
συνέχισις τής έγγάμου κοινωνίας, 
δύναται έκάτερος τών συζύγων νά 
ζητήση τό διαζύγιον». ’Ήδη όμως 
ή δευτέρα παράγραφος τού αύτοΰ 
άρθρου έπιστρέφει εις τήν άρχήν 
τής ύπαιτιότητος: «Έάν ό ισχυρός 
κλονισμός βαρύνη κυρίως τον ένα 
τών συζύγων, διαζύγιον δύναται 
νά ζητήση μόνον ό έτερος». (Παρβλ. 
παρομοίως άρθρ. 134 τού τουρ
κικού ’Αστικού Κώδικος τού 1926 
εΐσαχθέντος έκ τής Ελβετίας).

'Ομοιότητας μεταξύ των παρου
σιάζουν αί σχετικαί διατάξεις τών 
βορείων χωρών.

Ό  ισχύων σουηδικός νόμος περί 
γάμου τής 11 ’Ιουνίου 1920, στη
ρίζεται ούσιαστικώς έπί τής άρχής 
τής ύπαιτιότητος. Διότι δύναται μέν 
έκάτερος τών συζύγων νά ζητήση 
τον χωρισμόν άπό τραπέζης καί 
κοίτης, έάν ένεκα διαφοράς χαρα
κτήρων καί νοοτροπίας ή έξ άλλων 
λόγων προέκυψε βαθεΐα καί διαρκής 
διάστασις τών συζύγων άλλά ό 
κυρίως βαρυνόμενος μέ τήν διάστα- 
σιν αύτήν δέν δικαιούται νά ζητήση 
τον χωρισμόν (άρθρ. 2 παρ. 2). 
Καί ή εις τό άρθρ. 4 έπιχειρουμένη 
προσέγγισις προς τήν άρχήν τού 
κλονισμού έμφορεΐται άπό τήν κεν
τρικήν ιδέαν τής ύπαιτιότητος: 
«Έάν οί σύζυγοι ζοΰν χωριστά 
τούλάχιστον άπό τριετίας άνευ δικα
στικού χωρισμού (άπό τραπέζης 
καί κοίτης) καί ένεκα έρίδων, δύ- 
ναται έκάτερος νά ζητήση τό δια- 
ζύγιον' ούχ ήττον δέν δύναται νά

λυθή ό γάμος, έάν μόνον ό εις τών 
συζύγων έπιθυμή νά διαζευχθή καί 
έάν έν οψει τής συμπεριφοράς του 
ή άλλων ιδιαιτέρων συνθηκών δέν 
παρίσταται έπιεικές νά γίνη δεκτή 
ή άγωγή του καί νά λυθή ό γάμος».

Τό άρθρον 53 παρ. 2 τού δανικού 
νόμου περί συνάψεως καί λύσεως τού 
γάμου τής 30-6-1922 (τροποποιη- 
θέντος διά νόμων τής 13-4-1938 
καί 15-3-1939) είναι παρόμοιον 
προς τό ήδη άναφερθέν άρθρ. 2 
παρ. 2 τού σουηδικού νόμου, βασί
ζεται δηλ. έπί τής άρχής τής ύπαι- 
τιότητος. Ά πα ξ όμως άπηγ-γέλθη 
ύπό τού δικαστηρίου ό χωρισμός 
άπό τραπέζης καί κοίτης, δικαιού
ται έκάτερος τών συζύγων μετά 
χωρισμόν δύο καί ήμίσεος έτών νά 
ζητήση τό διαζύγιον (άρθρ. 54 
έδ. 2). Περισσότερον ένδιαφέρον 
διά τό θέμα μας παρουσιάζει τό 
άρθρ. 55: «Έάν έπαυσεν ή συμβίω- 
σις τών συζύγων ένεκα άμοιβαίας 
άποστροφής καί άνευ δικαστικής 
άποφάσεως (περί χωρισμού άπό 
τραπέζης καί κοίτης) άπό τετραε
τίας τούλάχιστον, χωρίς νά έπα- 
ναληφθή βραδύτερον, δύναται έκά
τερος τών συζύγων νά ζητήση τήν 
δικαστικήν λύσιν τού γάμου' ούχ 
ήττον ό γάμος δέν πρέπει γενικώς 
νά λύεται έάν δ αϊτών διά τής δια
γωγής του βαρύνεται κυρίως διά 
τήν άρσιν τής συμβιώσεως καί έάν 
ό έτερος τών συζύγων άντιτίθεται 
εις τό διαζύγιον». Τό άρθρον αύτό 
συνταχθέν έπί τή βάσει τής άρχής 
τής ύπαιτιότητος, άφήνει μόνον μίαν 
μικράν διέξοδον προς τήν άρχήν 
τού κλονισμού διά τής λέξεως 
«γενικώς» ( A LM IN D ELIG H ED ) 
Τά δανικά δικαστήρια χρησιμοποι
ούν όμως τήν διέξοδον αύτήν μέ 
πολλήν έπιφυλακτικότητα καί εις 
άκρας περιπτώσεις (π.χ. δεκατρία 
έ'τη έγκαταλείψεως καί παρουσία 
τριών τέκνων μέ τήν συμβιοΰσαν 
γυναίκα κ .λ .π .).

Τήν ίδιαν περιωρισμένην διέξο
δον προς τήν άρχήν τού κλονισμού 
διανοίγει καί τό άρθρον 63 τού 
ισλανδικού νόμου τής 27-6-1921.

Παρόμοια προς τά άρθρα 53 παρ.2 
καί 54 έδ. 2 τού δανικού νόμου είναι 
καί τά άρθρα 42 παρ. 2 καί 43 παρ. 1 
έδ. 2 τού νορβηγικού νόμου περί 
συνάψεως καί λύσεως τού γάμου 
τής 29-5-1918 (τροποποιηθέντος 
διά τού νόμου τής 28-7-1949). Τό 
άρθρον όμως 43 παρ. 1 έμφανίζεται 
οτηριζόμενον έπί τής άρχής τού 
κλονισμού: «Έάν έπαυσεν ή συμ- 
βίωσις τών συζύγων άπό τριετίας,
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χωρίς νά έπακολουθήση νόμιμος 
χωρισμός (άπό τραπέζης καί κοί
της) καί έάν ή συμβίωσις δεν έπανε- 
λήφθη βραδύτερον, δύναταινά χορη- 
γηθη τό διαζύγιον, τη αιτήσει έκα- 
τέρου των συζύγων». 'Η  νορβηγική 
Θεωρία καί νομολογία άρνεϊται όμως, 
ότι έν προκειμένω θεσπίζεται κα
θαρά ή αρχή τοΰ κλονισμού. Έκτος 
του ότι άπαιτεϊ την διαπίστωσιν 
έλλείψεως πιθανότητος άναβιώσεως 
τοΰ γάμου, άρνεϊται εις τον αίτοϋντα 
άπόλυτον δικαίωμα έπί τοΰ διαζυ
γίου, άναγνωρίζει εις τον δικαστήν 
διακριτικήν έξουσίαν καί διαμορφώ
νει ώς δικαστικόν κριτήριον τήν 
«εύλογον άντίκρουσιν» τοΰ διαζυ
γίου έκ μέρους τοΰ έναγομένου 
(π.χ. έκ θρησκευτικών λόγων, πα
ρουσίας τέκνων κ .λ .π .).

'Ομοίως προς τήν άνωτέρω νορ
βηγικήν διάταξιν είναι διατυπωμέ
νου καί τό άρθρον 76 παρ. 2 τοΰ 
φιλλανδικοΰ νόμου περί γάμου τής
13-6-1929.

'Ο πλέον ένδιαφέρων νόμος διά 
τό θέμα μας είναι άσφαλώς ό γερ
μανικός νόμος περί γάμου. 'Ο νόμος 
αύτός έ'χει ιστορίαν. Έθεσπίσθη 
κατά τήν έθνικοσοσιαλιστικήν περί
οδον (τό 1938) καί έτέθη εις ΐσχϋν 
εις όλην τήν τότε γερμανικήν Ε π ι 
κράτειαν, δηλ. καί τήν Αύστρίαν. 
Μετά τον πόλεμον ή μέν Αύστρία 
διετήρησε τον νόμον μέ ώρισμένας 
τροποποιήσεις (οχι έπί τοΰ ένδια- 
φέροντος Θέματος). Άντιθέτως ή 
Γερμανία τον κατήργησε καί έξέ- 
δωκε νέον νόμον τό 1946, ό όποιος 
όμως έν πολλοΐς έπαναλαμβάνει έπί 
λέξει ή μέ μικράς τροποποιήσεις 
ή προσθήκας τον νόμον τοΰ 1938 
(οΰτω καί έπί τοΰ Θέματός μας).

Ό  νόμος περί γάμου τοΰ 1938, 
ισχύει έπί τοΰ ζητήματος μας άναλ- 
λοίωτος εις τήν Αύστρίαν στηρί
ζεται κατά βάσιν έπί τής αρχής τής 
ύπαιτιότητος, μέ μίαν πολύ ένδια- 
φέρουσαν προσπάθειαν νά άντιμε- 
τωπίση τό θέμα τοΰ κλονισμού ώς 
αύτονόμου λόγου διαζυγίου. ‘Η βα
σική έπιμονή έπί τής αρχής τής 
ύπαιτιότητος προκύπτει σαφώς καί

άπό τό άρθρον 49 έδ. 2 (άρθρον 43 
έδ. 2 τοΰ νΰν ΐσχύοντος γερμανικού 
νόμου τοΰ 1946): «"Ο στις ύπέπε- 
σεν ό ίδιος εις παράπτωμα, δέν δύ- 
ναται νά ζητήση τό διαζύγιον, έάν 
ένεκα τοΰ είδους τοΰ παραπτώματος 
του, ιδίως ένεκα τής συνάφειας τοΰ 
παραπτώματος τοΰ άλλου συζύγου 
μέ τήν [δικήν του υπαιτιότητα, ή 
αίτησίς του περί διαζυγίου δέν 
είναι ήθικώς δικαιολογημένη, έφ’ 
όσον κριθή όρθώς ή ούσία τοΰ γά
μου». Έάν δηλαδή ή αίτησις τοΰ 
διαζυγίου δέν είναι, συμφώνως προς 
τον νόμον, «ήθικώς δικαιολογη
μένη», δέν γίνεται δεκτή, έστω καί 
αν ό γάμος είναι ούσιαστικώς έν 
διαλύσει. Αύτή δέ ή «ηθική δι- 
καιολόγησις» τής αΐτήσεως διαζυ
γίου συνάπτεται λογικώς ύπό τοΰ 
νόμου προς τό παράπτωμα καί τήν 
ύπαιτιότητα τοΰ αίτοΰντος.

’Αλλά ή πλέον ένδιαφέρουσα τό θέ
μα μας διάταξις τοΰ έν λόγω νόμου 
είναι ή τοΰ άρθρου 55 (άρθρ. 48 τοΰ 
νΰν ΐσχύοντος γερμανικού νόμου): 
«’Άρσις τής οικιακής κοινότητος. 
Έάν ήρθη ή οικιακή κοινότης τών 
συζύγων άπό τριετίας καί συνεπεία 
ενός βαθέος, άθεραπεύτου κλονισμού 
τής έγγάμου σχέσεως δέν δύναται 
νά άναμένεται ή άποκατάστασις 
μιας εις τήν ούσίαν τοΰ γάμου άντα- 
ποκρινομένης βιοτικής κοινότητος 
δύναται έκάτερος τών συζύγων νά 
ζητήση τό διαζύγιον. Έάν ό σύζυγος, 
ό όποιος ζητεί τό διαζύγιον, βαρύ- 
νεται πλήρως ή κυρίως μέ τον κλο
νισμόν, δύναται ό έτερος ν’ άντι- 
κρούση τό διαζύγιον. Ή  άντίκρου- 
σις δέν λαμβάνεται ύπ’ όψιν, έάν 
ή διατήρησις τοΰ γάμου έπί ορθής 
κρίσεως τής ούσίας τοΰ γάμου καί 
τής συνόλου διαγωγής άμφοτέρων 
τών συζύγων δέν είναι ήθικώς 
δικαιολογημένη».

Ά λλ’ οπωσδήποτε διά τής δια- 
τάξεως αύτής δέν είσήχθη ή είσήχθη 
πολύ περιωρισμένως ή αρχή τοΰ 
κλονισμού. Ή  παρ. 2 τοΰ άνωτέρω 
άρθρου έχει άκριβώς τον σκοπόν 
νά τονίση τήν Θεμελιώδη σπουδαιό- 
τητα τής άρχής τής ύπαιτιότητος. 
θεωρία καί νομολογία χειρίζονται 
τήν παράγραφον αύτήν, άκριβώς 
διά ν’ άποτρέψουν τό ένδεχόμενον 
τοΰ υπαιτίου συζύγου, ό όποιος 
έγκαταλείπει τήν κοινήν στέγην, 
διά νά έπανέλθη μετά τριετίαν ζητών 
διαζύγιον. Εις τοιαύτας περιπτώ
σεις δύναται ό έναγόμενος ν’ άντι- 
κρούση τό διαζύγιον.

Ό  γερμανικός περί γάμου νόμος 
τής 20-2-1946 περιώρισε μάλιστα

άκόμη περισσότερον τήν άρχήν τοΰ 
κλονισμού διά τής προσθήκης μιας 
τρίτης παραγράφου εις τό άρθρον 
55 (νΰν άρθρον 48): «Ή  αίτησις 
διαζυγίου δέν γίνεται δεκτή, έάν 
τό καλώς έννοούμενον συμφέρον 
ένός ή περισσοτέρων άνηλίκων τέ
κνων, προερχομένων έκ τοΰ γάμου 
άπαιτή τήν διατήρησιν τοΰ γάμου».

Ποια είναι τά συμπεράσματα 
άπό αύτήν τήν έπισκόπησιν; Προ 
πάντων: Τί Θά γίνη εις τήν Ε λλά
δα; Εις τά έρωτήματα αύτά Θά 
προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν μίαν 
άπάντησιν διότι πρόκειται διά Θέμα 
ζωτικόν διά τήν χώραν μας.

Επιχειρήσαμε μίαν σύντομον νο
μικήν περιήγησιν εις όλας τάς μή 
κομμουνιστικάς χώρας τής Ευρώ
πης μέ σκοπόν νά ίδωμεν τί ισχύει 
εις τάς χώρας αύτάς έν σχέσει προς 
τό διαζύγιον καί δή τήν δυνατότητα 
έκδόσεως διαζυγίου κατ’ αίτησιν 
τοΰ υπαιτίου συζύγου. Άναλόγως 
τής Θέσεως τήν όποιαν λαμβάνουν 
έναντι τοΰ ζητήματος, ήμποροΰμεν 
νά διακρίνωμεν τρεις κατηγορίας 
χωρών:
Π ρ ώ τ ο ν  υπάρχουν ώρισμέναι 
καθολικαί χώραι, αί όποϊαι δέν άνα- 
γνωρίζουν εις καμμίαν περίπτωσιν 
τό διαζύγιον, π.χ. ’Ιταλία, 'Ισπα
νία κ.λ.π.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  υπάρχουν χώραι αί 
όποϊαι άναγνωρίζουν τό διαζύγιον, 
άλλά μόνον κατ’ αίτησιν καί ύπέρ 
τοΰ άναιτίου συζύγου, π.χ. Γαλλία, 
’Αγγλία κ.λ.π.
Τ ρ ί τ ο ν ύπάρχουν τέλος χώραι, 
αί όποϊαι χορηγούν τό διαζύγιον 
κανονικώς μέν εις τόν άναίτιον σύ
ζυγον, συγκαταβαίνουν όμως εις 
έντελώς άκρας περιπτώσεις πλή
ρους άποσυνθέσεως τοΰ γάμου εις 
τήν λύσιν του, άνεξαρτήτως τής 
άρχής τής ύπαιτιότητος, άλλά καί 
πάλιν μέ ποικίλας έπιφυλάξεις, π.χ. 
Γερμανία, Αύστρία κ.λ.π.

Τά συμπεράσματα άπό τήν σύν
τομον αύτήν έρευναν είναι δύο: 
Π ρ ώ τ ο ν  ότι εις τά πλεϊστα 
άκόμη καί σαφώς ρηξικέλευθα κοι- 
νωνικώς κράτη—θά έλέγομεν «μον
τέρνα» άν ή λέξις αύτή δέν ήταν 
τόσον πολυσήμαντος!—όπως ή Γαλ
λία ή άκόμη καί ή Σουηδία, ισχύει 
μόνη ή άρχή τής ύπαιτιότητος. 
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  ότι εις ούδεμίαν 
άπολύτως εύρωπαίκήν χώραν ισχύει 
άμιγής ή άρχή τοΰ άντικειμενικοΰ 
κλονισμού τοΰ γάμου, άλλά είναι 
τόσον περιωρισμένη άπό ποικίλας 
έπιφυλάξεις, ώστε εις τό τέλος, νά 
δίδεται διαζύγιον κατ’ αίτησιν τοΰ
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υπαιτίου μόνον εις τάς άκρας περι
πτώσεις αντικειμενικού κλονισμού 
του γάμου, εις τάς περιπτώσεις 
δηλαδή, δπου δλα σχεδόν ομιλούν 
υπέρ τής λύσεως του γάμου καί 
σχεδόν τίποτε υπέρ τής διατηρή- 
σεώς του.

Τί πρέπει νά γίνη εις την Ελλάδα;
Τό «νομοθετεΐν» δέν είναι κάτι 

που ήμπορεΐ νά κάμη κανείς άπό τό 
γραφεΐον του, αλλά οΰτε καί κάτι 
πού έπιτρέπεται νά τεθή ύπό την 
πίεσιν συγκεκριμένων περιπτώσεων 
εις βάρος μιας βαθείας καί συγχρό
νως εύρείας άντιμετωπίσεως του 
έκάστοτε ρυθμιστέου θέματος.

Αί άρχαί αύταί ισχύουν κατ’ έξο- 
χήν προκειμένου περί τοϋ διαζυγίου 
"Ας προσπαθήσω μεν νά έξετάσωμεν 
τό θέμα μέ ηρεμίαν, ρεαλισμόν καί 
συναίσθησιν τής θεμελιώδους σπου- 
δαιότητός του.

’Εδώ πρόκειται διά την οικογέ
νειαν, την ελληνικήν οικογένειαν. 
"Οσοι έχουν γνωρίσει έκ τοϋ πλη
σίον την οικογενειακήν ζωήν καί 
άλλων εύρωπαίκών χωρών (άς μή 
μιλήσωμεν έδώ διά τήν ’Αμερικήν), 
ξεύρουν πολύ καλά ότι ή έλληνική 
οικογένεια ώς θεσμός έχει πολύ 
περισσοτέραν συνοχήν, πολύ περισ
σότερον περιεχόμενον, «στέκεται» 
πολύ καλύτερα άπό, τάς περισσοτέ- 
ρας άλλας εύρωπαίκάς οικογένειας. 
Ή μπορεΐ ή έλληνική ζωή νά έχη 
τάς κακάς της πλευράς, τά «στραβά» 
της—καί άσφαλώς έχει όχι ολίγα !— 
άλλά αύτή ή συνοχή τής οικογένειας, 
πού συνδέει μεταξύ των συζύγους, 
γονείς καί παιδιά, άδελφούς καί 
άδελφάς, είναι άναμφισβητήτως 
μία έκατόν τοΐς έκατόν θ ε τ ι κ ή  
πλευρά τής έλληνικής ζωής. Διότι 
δέν είναι μόνον ή οικονομική άνάγκη 
πού κρατεί έν συνοχή τήν έλληνικήν 
οικογένειαν, ώστε μία άνοδος τοϋ 
βιοτικοΰ επιπέδου, μία έκβιομηχα- 
νοποίησις π.χ. τής Ελλάδος νά 
στερήση τήν συνοχήν αύτήν άπό 
τον λόγον ύπάρξεώς της. 'Ο άδελφός 
ήσθάνετο εις τήν Ελλάδα συνυπεύ- 
θυνος διά τήν άποκατάστασιν τής 
άδελφής του οχι μόνον εις τήν έπο- 
χήν πού τά κορίτσια τής Ελλάδος 
έμεναν στο σπίτι των καί ήσαν άπο- 
λύτως έξηρτημένα κοινωνικώς καί 
οίκονομικώς άπό τον πατέρα ή τον 
άδελφόν, άλλά αισθάνεται καί τώρα 
πού ή νέα κοπέλλα είναι—τουλάχι
στον εις τήν μεγαλόπολιν—κοινωνι- 
κώς καί οίκονομικώς εις σημαντικόν 
βαθμόν'χειραφετημένη. Έάν ή χει- 
ραφέτησις αύτή σημαίνη πρόοδον, 
ή παρά ταΰτα διατηρουμένη οικο

γενειακή συνοχή σημαίνει πνευμα
τικόν βάθος καί είναι ένα πολύτιμον 
στοιχεΐον εις τήν ζωήν τοϋ ’Έθνους.

Τό δτι δμως τά πράγματα θά 
έξακολουθήσουν μοιραίως έτσι δέν 
είναι ήσφαλισμένον ούτε ήμπορεΐ 
νά άσφαλισθή είς τάς άσφαλιστικάς 
εταιρείας. Χρειάζεται άγώνα.

'Ο άγων αύτός τορπιλλίζεται ήδη 
είς τήν άφετηρίαν του μέ τήν καθιε- 
ρωσιν — κατ’ άπόλυτον έλληνικήν 
πρωτοτυπίαν καί κατ’ έξαίρεσιν 
δλων τών άλλων εύρωπαίκών χω 
ρών—τοϋ αυτομάτου διαζυγίου. "Ο
ταν ύποβιβάσωμεν τήν οικογένειαν 
εις τό έπίπεδον τής έταιρείας «άο- 
ρίστου διάρκειας», δπως όρθώς πα- 
ρετηρήθη είς τά «Σημειώματα» τοϋ 
πρώτου τεύχους τής «Συζητήσεως» 
(σελ. 20), τότε δημιουργοϋμεν μίαν 
οικογένειαν ή όποια δέν θά έχη ούτε 
καν αυτής τής έταιρείας άοριστου 
διάρκειας τήν συνοχήν. Διότι ή 
έταιρεία είναι μία κερδοσκόπος και 
—όμαλώς έχόντων τών πραγμά
των—κερδοφόρος σύμπραξις πλειό- 
νων προσώπων, ένώ ή οικογένεια— 
τούλάχιστον άπό οικονομικής άπό- 
ψεως—δέν είναι (κατά κανόνα !) 
ούτε κερδοσκόπος ούτε, κατά μει- 
ζονα λόγον, κερδοφόρος έπιχείρησις.

Γάμος μέ πλήρη ελευθερίαν συμ- 
πράξεως ή άποχωρήσεως δέν υπάρ
χει ή καί άν ύπάρξη, δέν είναι πλέον 
«γάμος». Είναι όρθότερον, έντιμό- 
τερον, έπιστημονικώς άκριβέστερον 
νά συζητοΰμεν περί τής έλευθερίας 
συμβιώσεως, παρά περί τοϋ άπολυ- 
τως έλευθέρου γάμου, ό όποιος 
δύναται νά λυθή αυτομάτως κατ’ 
αΐτησιν τοϋ υπαιτίου συζύγου. !

Τήν θέσιν τής έλευθερίας τής 
όποιας παραιτοΰνται οί «συνερχό
μενοι είς γάμον κοινωνίαν» λαμβά
νει ή ε υθ ύν η .  Αύτή ή λέξις, πού 
είναι τόσον ολίγον τής μόδας είς 
τήν πατρίδα μας, δέν ενεφανίσθη 
τόσον συχνά δσον έπρεπε είς τάς 
έπιχειρηματολογίας υπέρ τοϋ αύτο- 
μάτου διαζυγίου. Έκτος άπό τήν 
έλευθερίαν τοϋ υπαιτίου συζύγου, 
τί γίνεται άλήθεια μέ τήν εύθύνην 
του άπέναντι τοϋ άλλου συζύγου; 
Τοϋ συζύγου, ό όποιος, καί άν άκό- 
μη δέν είναι πλήρως άναίτιος, πάν
τως δέν είναι ό κυρίως υπαίτιος 
(άλλέως τό διαζύγιον θά ήτο χωρίς 
άλλο δυνατόν έπί τή βάσει τοϋ 
άρθρου 1442 τοϋ ’Αστικού Κώδι- 
κος!). Τί γίνεται πρό πάντων μέ 
τήν εύθύνην άπέναντι τών—έν πάση 
περιπτώσει—άναιτίων παιδιών;

Καί έπειτα' κάτι άλλο: άς μήν 
αύταπατώμεθα, ή γυναίκα είς τήν

Ελλάδα δέν είναι άκόμη ΐση μέ τον 
άνδρα, κυρίως βεβαίως είς τήν 
έπαρχίαν. "Οσον άφορα δμως τον 
γάμον, δχι μόνον ή Έλληνίς άλλά 
καί ή γυναίκα τής δυτικής Εύρώ- 
πης είναι πολύ άσθενεστέρα άπό 
τον άνδρα. Διατί είναι έτσι καί άν 
ήμποροΰσε νά είναι άλλοιώς, είναι 
άλλο θέμα. ’Άν δμως πιστεύωμεν 
είς τό δτι δέν πρέπει ν’ άφήσωμεν 
—κατά δύναμιν—τήν γυναίκα άβοή- 
θητον είς τον άγώνα τής ζωής, πρέ
πει νά τήν ένισχύσωμεν καί διά 
τής όδοΰ τής νομοθεσίας είς τό θέμα 
τοϋ γάμου.

Ή  γυναίκα εύρίσκεται, δπως 
εΐπομεν, είς πολύ μειονεκτικωτέραν 
θέσιν έναντι τοϋ γάμου άπό δ,τι ό 
άνδρας. Τήν δέ συζυγικήν στέγην 
έγκαταλείπουν σχεδόν πάντοτε οί 
άνδρες.

Άλλά καί έάν ένδιαφερώμεθα 
διά τήν άπόλυτον ισότητα άμφοτέ- 
ρων τών συζύγων, τότε τήν ισότητα 
αύτήν πρέπει νά τήν δεχθώμεν οχι 
μόνον είς τά δικαιώματα, άλλά καί 
είς τάς θυσίας. Ά ν  άρνούμεθα νά 
άξιώσωμεν άπό τον ύπαίτιον σύζυ
γον νά παραμείνη είς μίαν έγγαμον 
συμβίωσιν, τήν όποιαν αύτός κατά 
κύριον λόγον έκαμε άνυπόφορον 
(διότι άλλως, εΐπομεν, υπάρχει ή 
οδός τοϋ άρθρου 1442 τοϋ Άστικοΰ 
Κώδικος), τότε πρέπει τούλάχιστον 
κατ’ ΐσον λόγον, ν’ άρνηθώμεν, 
ν’ άξιώσωμεν άπό τον άναίτιον σύ
ζυγον—είς τήν πραξιν: τήν γυναίκα— 
νά κλείση τό συζυγικό σπίτι καί νά 
πάη δπου τήν βγάλη ό δρόμος. Οί 
συνήγοροι τοϋ άναιτίου διαζυγίου, 
τόσον εύαίσθητοι είς τον περιο
ρισμόν τής έλευθερίας τοϋ ύπαιτίου 
συζύγου, άπαιτοΰν μ’ έλαφράν τήν 
συνείδησιν άπό τον άναίτιον σύζυγον 
—έπαναλαμβάνομεν διά νά εΐμεθα 
ρεαλισταί: τήν γυναίκα, καί δή τήν 
κοινωνικώς, άλλά καί οίκονομικώς, 
άκόμη καί είς τήν πόλιν, άσθενή 
Έλληνίδα—νά κάμη τήν μεγάλην 
θυσίαν νά κλείση τό σπίτι της καί 
ΐσως ΐσως τήν ζωήν τη ς!

'Υπάρχουν πιθανόν έντελώς άκραι 
περιπτώσεις, κατ’ άνάγκην σπάνιαι. 
Άλλά ώς κανών παραμένει δτι 
τό αύτόματον διαζύγιον, τό όποιον 
δέν έθεώρησαν ορθόν νά εισαγάγουν 
ούτε χώραι μέ πολύ χαλαρωτέραν 
οικογένειαν άπό τήν ίδικήν μας, 
θά άπετέλει διά τήν Ελλάδα κατα
στρεπτικόν μέτρον διά τήν ήθικήν 
καί κοινωνικήν ύπόστασιν τοϋ γά
μου.

« Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ »  
Τ ε ύ χ ο ς  4) 1 9 6 0
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΟΝΙΣΜΟΣ

Κρίνομεν ένταϋθα σκόπίμον να 
ύπενθυμίσωμεν, δτι λέγοντες ΙΟΝΙ- 
ΣΜΟΝ, έννοοϋμεν την αποβολήν η 
πρόσληψιν αριθμού ήλεκτρονίων από 
το ατομον, τη έπιδράσει αίτιας τινός. 
Έ φ ’ δσον συνεπώς το ατομον άπώ- 
λεσεν την ισορροπίαν μεταξύ των 
ήλεκτρονίων ( άρνητ ικών ηλεκτρι
κών φορτίων) και των πρωτονίων 
( θετικών ηλεκτρικών φορτίων), έγ- 
κατέλειψεν την κατάστασιν αδρά
νειας εις την όποιαν εύρίσκετο 
( ηρεμίαν) καί κατέστη ενεργόν στοι
χείου. 'Η  προσπάθειά τον, τείνει 
να άποκαταστηση την άπωλεσθει- 
σαν ισορροπίαν μεταξύ τών αντι
θέτων ηλεκτρικών φορτίων τον.

Τα ιόντα ταΰτα, εάν μεν φέρουν 
περίσσειαν ήλεκτρονίων καλούνται 
αρνητικά, εάν δέ έλλειμμα, θετικά 
διότι πλεονάζουν τά πρωτόνια.

Κατά τον ίονισμόν τής έξεταζο- 
μένης σειράς αερίων, ό όποιος επι
τυγχάνεται διά τής φλογός, τά θε
τικά ιόντα σνλλέγονται υπό ηλε
κτροδίου (άνοδος), τό όποιον κα
ταλήγει εις τον θάλαμον ίονισμοϋ. 
Ή  πρόσληψις τών θετικών ιόντων 
παρά τού ηλεκτροδίου, επιφέρει με
ταβολήν τού δυναμικού τού ηλε
κτροδίου τούτου. Αυτή ακριβώς 
ή μεταβολή ή όποια είναι ανάλογος 
ευθέως προς τήν ποσότητα τών 
θετικών ιόντων καί κατ ακολουθίαν 
πρός τήν ποσότητα τής αλκοόλης, 
διά τον συγκεκριμένον δγκον δεί
γματος άέρος, αποτελεί τό βασικόν 
σήμα τό όποιον ένισχυόμενον, τρο
φοδοτεί ειδικά ηλεκτρονικά κυκλώ
ματα δπου γίνεται ή μετάφρασις 
αυτού. Εις τά κυκλώματα ταΰτα, 
εμπλέκονται ό ψηφιακός μετρητής 
καί ό καταγραφεύς, οϊτινες λαμ
βάνουν μεταφρασμένον τό σήμα καί 
δίδουν τάς ενδείξεις των, ό μεν 
πρώτος όπτικώς, ό δέ δεύτερος 
γραφικώς.

Συσκευή άεροχρωματογράφου άνιχνεύ- 
σεως καί προσδιορισμού τής αλκοόλης.

0

ΑΕΡΟΧΡΟΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ένα σύγχρονον τεχνικόν 

μέσον διά τήν άποκόλυψιν 

τής μέθης τών οδηγών.

Β’ μέρος Η Λ I A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η
τ “γμ]ρχ°υ Χωρ]κ^ς
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Κατά τον χρόνον Ιονισμοϋ των 
λοιπών αερίων, δεν δίδεται σήμα 
διότι υπάρχει ειδικόν ηλεκτρονικόν 
φίλτρον το όποιον επιτρέπει νά 
περάση μόνον τό άφορών την αιθυ
λικήν αλκοόλην σήμα και απορρί
πτει τά λοιπά.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΝ, προ πάσης λει
τουργίας, χρήζει βαθμονομήσεως, 
δηλαδή ρνθμίσεως, ώστε νά παρέχη 
ακριβείς ενδείξεις. Προς τούτο διο
χετεύεται εις τον χώρον τοϋ δεί
γματος έτερον μίγμα αερίου, ένα- 
ποθηκευόμενον εις Ιδιαιτέραν μεταλ
λικήν μικρόν φιάλην, υπό ώρισμέ- 
νην πίεσιν και έλεγχόμενον δι 
Ιδίων μανομετρικών οργάνων. Τό 
αέριον τούτο μίγμα, περιέχει αι
θυλικήν άλκοόλην ώρισμένης συν- 
θέσεως, ήτοι 0,11ο ]ο καί ’Αργόν. 
Τό δργανον, πρέπει νά παρέξη τήν 
ένδειξιν ταύτην, ήτοι 0,11 ψηφια- 
κώς καί γραφικώς. "Αν δεν δώση 
τό αποτέλεσμα τούτο, ρυθμίζεται 
άναλόγως καί ευθυγραμμίζεται καί 
ό καταγραφεύς μετά τοϋ ψηφιακού 
μετρητού. 'Ο έλεγχος ούτος, ένερ- 
γεϊται άπαξ τουλάχιστον τής ημέ
ρας. Τοιουτοτρόπως, εξασφαλίζεται 
ή άκρίβεια των μετρήσεων.

'Η  τροφοδότησις τοϋ ’Οργάνου 
υπό τοϋ προς έξέτασιν δείγματος, 
ένεργείται κατά δύο τρόπους, ήτοι:

1. ’Α π’ ευθείας από τον έξετα- 
ζόμενον. Ούτος καλείται νά έμφυ- 
σήση εντός σωλήνος, δστις συγκοι
νωνεί άφ5 ενός μεν μετά τοϋ μηχα
νισμού λήψεως τοϋ δείγματος καί 
άφ’ ετέρου με αεροθάλαμον ώρι- 
σμένου όγκου. "Οταν πληρωθή ό 
αεροθάλαμος, παράγεται εις ήχος. 
’Εκείνην ακριβώς τήν στιγμήν, διά 
πιέσεως κομβίου, τίθεται εις λει
τουργίαν ό μηχανισμός δειγματο
ληψίας καί παραλαμβάνει τον καθω- 
ρισμένον όγκον άέρος εκ τοϋ τελευ
ταίου σταδίου τής έκπνοής, δστις

προέρχεται από τό βάθος τών πνευ
μόνων.

2. Μέσω ετοίμου δείγματος άέ
ρος, εμπεριεχόμενου εντός σωληνί
σκου εξ ίνδίου. 'Η  λήψις τοϋ δεί
γματος τούτου γίνεται καθ’ οδόν, 
δι ειδικής μηχανικής συσκευής καί 
υπό θερμοκρασίαν ήν άπαιτεϊ τό 
"Οργανον άναλύσεως.

'Ο υπό έξέτασιν, καλείται νά 
έμφυσήση εις δμοιον σωλήνα ό 
οποίος διακλαδίζεται προς τον ειδι
κόν σωληνίσκον έξ Ινδίου καί προς 
τον αεροθάλαμον τον πλαστικόν, 
δμοιον προς τον προαναφερθέντα. 
Τήν στιγμήν τής πληρώσεως τοϋ 
αεροθαλάμου, πιέζεται ή χειρολαβή 
τής συσκευής, δτε συσφίγγεται κατά 
τμήματα ό σωληνίσκος έξ ινδίου 
καί οΰτω αιχμαλωτίζεται εις τρι- 
πλοϋν ό άναγκαίος όγκος άέρος 
έκ τοϋ τελευταίου σταδίου τής 
έκπνοής.

"Εν τμήμα τοϋ σωληνίσκου τού
του είναι άρκετόν διά τήν ανάλυαιν 
καί μέτρησιν τής άλκοόλης. Τούτο 
είσάγεται εις ειδικήν υποδοχήν τής 
κυρίως συσκευής, έξ ής δι αυτομά
του διατρήσεως, λαμβάνεται τό άέ- 
ριον διά τήν περαιτέρω έπεξεργα- 
σίαν. Εις τήν προκειμένην περίπτω- 
σιν, ή βαθμονόμησις τοϋ οργάνου 
διά τοϋ βασικού άερίου δέον νά 
γίνη πάλιν τή χρήσει σωληνίσκου 
έξ ινδίου, ό όποιος πληροϋται καθ’ 
δμοιον τρόπον έκ τοϋ προς τον σκο
πόν τούτον διατιθεμένου άερίου γνω
στής περιεκτικότητος άλκοόλης.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ

Τόσον κατά τήν λήψιν τοϋ 
δείγματος διά τών σωληνίσκων ίν- 
δίου, δΰον καί κατά τήν τοιαύτην 
διά τής αυτοπρόσωπου παρουσίας 
τοϋ υπό έξέτασιν ατόμου, τά αρμό
δια "Οργανα τής Τροχαίας συντάσ
σουν σχετικόν πρακτικόν, τό οποίον 
συνυπογράφεται καί υπό τοϋ ύπο- 
στάντος τήν έξέτασιν, προς αρσιν

Φορητή συσκευή 
άεροχρω ματογ ράψου 

λήψεως δείγματος 
διά σωληνίσκου ΙΝ- 

Δ ΙΟΥ.

πάσης άμφιβολίας περί τής ταυτό- 
τητος τοϋ έξετασθέντος δείγματος. 
Συμφώνως προς τά παρ’ ήμϊν κρα
τούντα, παράβασις υπάρχει όταν τό 
μηχάνημα δώση ένδειξιν περιεκτι
κότητος άλκοόλης ανω τοϋ 0,08 
επί τοϊς ο ]ο. Τό ποσοστόν τούτο 
εις αλλας χώρας έχει ώς εξής:

Γαλλία καί Σουηδία: 0,05 ο ]ο. 
Α γγλ ία , ' Ισπανία : 0,08ο ]ο. ’Αμε
ρική. Καναδάς: 0,10ο ]ο. ’Ιρλανδία: 
0,125ο ] ο.

Περί τοϋ αποτελέσματος τής έξε- 
τάσεως, σνντάσσεται πρακτικόν, εις 
τό όποιον επισυνάπτεται καί τό 
τμήμα τοϋ χάρτου τό φέρον τήν 
καμπύλην τοϋ καταγραφικού. "Αν 
ή έξέτασις γίνεται διά τοϋ ινδίου, 
τίθεται εις τήν διάθεσιν τοϋ Δικα
στηρίου καί έν έκ τών δειγμάτων 
τών μή χρησιμοποιηθέντων. Τό πε- 
ριεχόμενον τούτου, δύναται νά μείνη 
άναλλοίωτον επί τρεις μήνας.

Τοιουτοτρόπως παρέχεται ή ευ
χέρεια τής έπανεξετάσεως.

Ή  ’Επιστήμη, αι Ύπηρεσίαι 
Τροχαίας, ή συμπαράστασις γενι
κώς τοϋ Κράτους δι όλων τών αρ
μοδίων Υπηρεσιών του καί οί ανώ
νυμοι έθελονταί, όλοι εις μίαν κοι
νήν προσπάθειαν, έπιδιώκουν νά 
περιορισθή ό ρόλος τοϋ αυτοκινήτου 
εις τά πλαίσια τά οποία ώραματί- 
σθηκαν οί έφευρέται καί κατασκευα- 
σταί του. Νά άποτελή πάντοτε ένα 
μέσον έξυπηρετήσεως τοϋ άνθρώ- 
που, εις δλας τάς κοινωνικός έκδη- 
λώσεις του, χωρίς τά άνεπιθύμητα 
ένδεχόμενα, τά οποία γράφουν τάς 
θλιβερός σελίδας τής 'Ιστορίας του.

’Αλλά διά νά γίνη πραγματικό- 
της τοϋτο, δεν άρκοϋν μόνον αί 
προσπάθειαι τών παραγόντων τού
των τής μάχης κατά τοϋ αίματος 
τής ασφάλτου. Είναι άπολύτως άναγ- 
καία καί ή συμπαράστ ασις προς 
αυτούς τών ΟΔΗΓΩΝ.
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
έπιβεώρησι

Β Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Ο Ι  ' 75
ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ «Σταντιόνου Ρεπού- 

μπλιτσι» τοϋ Βουκουρεστίου διεξήχθη 
άπό 28—31 ’Ιουλίου ή 34η Βαλκανιάδα 
στίβου άνδρών—γυναικών.Πήραν μέρος 
μέ πλήρεις ομάδες ή Ελλάς, ή Γιουγ
κοσλαβία, ή Βουλγαρία καί ή Τουρκία 
ένώ ή ’Αλβανία δεν έλαβε καί πάλι μέρος 
στην Βαλκανιάδα.
Μέ μια τρομερή καταιγίδα πού κράτησε 

πάνω άπό μια ώρα άρχισε ή «πρεμιέρα» 
της 34ης Βαλκανιάδος στίβου. Οί και
ρικές συνθήκες ανάγκασαν τούς άθλητάς 
να διακόψουν τίς προσπάθειές τους μέ 
άποτέλεσμα να μη γίνουν οί επιδόσεις 
πού περιμέναμε. Περίπου 3.000 φίλαθλο.1 

παρηκολούθησαν τούς άγώνες της α' 
ήμέρας, οί περισσότεροι έκ των οποίων 
ήσαν Έλληνες. Στα 100 μ. (Α) ό θαυ
μάσιος Β. Παπαγεωργόπουλος μάς χά
ρισε για μια άκόμη φορά τό «χρυσό» 
μετάλλιο. Διπλό θρίαμβο στα 400 μ. 
έμπόδια (Α) πέτυχαν οί άθληταί μας 
Παρρής καί Τζιωρτζής. Ωραίος συνα
γωνισμός έγινε μεταξύ τους γιά τό «χρυσό» 
καί τελικά ό φιλότιμος Γιώργος Παρρής, 
άνεδείχθη γιά πρώτη φορά Βαλκανιο- 
νίκης μέ χρόνο 50.4 ένώ ό Τζιωρτζής 
κέρδισε τό «άργυρό» μέ χρόνο 50.6

*0 Σταύρος Μερμίγκης στά 800 μ. (Α) 
συνεκίνησε μέ την φιλοτιμία του καί τήν 
εύψυχία του καί χάρισε στην χώρα μας 
τήν τρίτη θέσι μέ χρόνο 1.47.85 άφοϋ 
έχασε άπό τούς Γιουγκοσλάβους Σου- 
σάνι 1.47.42 καί Σάβιτς 1.47.70.

Ό  Χωροφύλαξ Μιχάλης Κούσης στά 
ΙΟ.ΟΟΟμ. (Α) συναγωνίστηκε μέχρι τό 
τέλος τον Ρουμάνο Φλορόϊου (28-33-8) 
καί έχασε τήν «κούρσα» άφού χάρισε 
στή χώρα μας 5 βαθμούς καί ένα άργυρό 
μετάλλιο μέ χρόνο 28.50.0.

Ό  πρωταθλητής μας Χωροφύλαξ Τάκης 
Πατρώνης άνέβηκε καί αύτός γιά πρώ
τη φορά στό ψηλότερο σκαλοπάτι τού 
«βάθρου» καί χάρισε στή χώρα μας 
ένα «χρυσό» μέ 2.12μ. στό άλμα εις ύψος.

Ή  άλήθεια είναι πώς ό Τ. Πατρώνης 
κέρδισε πιο άνετα άπό ότι άνεμένετο. 
Πέρασε μέ τήν πρώτη τά 2.04, 2.08, 2.12μ. 
δέν ένδιαφέρθηκε καί πολύ νά περάση τά 
2.15μ. διότι ήδη είχε εξασφαλίσει τήν 
1η θέσι. Πάντως τελικά τά πήδησε έκτος 
άγώνος άφού προηγουμένως είχε άποτύχει 
σέ τρεις προσπάθειες.

Στό άγώνισμα τού δεκάθλου (Α' ήμέρα) 
ό Κουρέλος έπέτυχε στά 100 μ. 11.38, 
στό μήκος 7.28 καί στό ύψος 1.77 μ.

Ό  χωροφύλαξ Συμεωνίδης έσημείωσι:

" Ε ν α ς

Ε λ λ η ν ι κ ό ς  

ά θ λ η τ ι κ ό ς  

ά θ λ ο  ς  

σ τ ό

Β ο υ κ ο υ ρ έ σ τ ι

ώραϊες έπιδόσεις στά ΙΟΟμ. 11.35, στό 
μήκος 6.87 καί στό ύψος 1.85.

Ή  Πανταζή στά ΙΟΟμ. (Γ) τού πεντά
θλου πέτυχε 15.21.

Στην δισκοβολία γυναικών ή θαυμάσια 
Ρουμάνα Μένις κέρδισε τό «χρυσό» 
μέ θ7.88μ. ένώ ή Έλληνίδα Καραφύλλη 
4η μέ 50.76 μ.

Ή  Μαρούλα Αάμπρου στό μήκος έπήρε 
τήν 3η θέσι καί τό «χάλκινο» μετάλλιο 
μέ 6.34μ.

’Επίσης στά 800μ. (Γ) ή Βουλγάρα 
Στέρεβα κέρδισε τό «χρυσό» μέ 2.00.5 
ένώ ή Άργειτάκη κατετάγη 7η μέ 2.17.2.

Συνοπτικά κατά τήν (Α' ήμέρα) τής 
34ης Βαλκανιάδας οί άθλητές καί οί 
άθλήτριες χάρισαν στην χώρα μας 3 χρυ
σά μετάλλια καί 34 βαθμούς.

ΤΗΝ Β' ΗΜΕΡΑ τής 34ης Βαλκανιά
δος οί πρωταθλητές μας Μερμίγκης, Κον- 
τοσώρος καί Χατζηστάθης κέρδισαν δύο 
άργυρά καί ένα χάλκινο μετάλλιο. Στά 
1.500μ. ό Μερμίγκης μετά άπό μία έξαι- 
ρετική έμφάνισι έχασε μόλις ένα διασκε
λισμό άπό τον Ρουμάνο Γκίπον 3-47-16 
καί πήρε τήν 2η θέσι μέ 3.47.18. Επίσης 
κατώρθωσε νά βαθμολογηθή καί ό Χωρο
φύλαξ Κούρτης ό όποιος κατετάγη 4ος μέ 
3.48.09. Στον άκοντισμό τό χρυσό μετάλ
λιο κατέκτησε ό Βούλγαρος Τσόνεφ 
(80.22) Οί Μακρυγιάννης καί Καπώνης 
ήλθαν 6ος καί 7ος άντιστοίχως μέ 68.32μ.

και 67.38μ. 'Η  Βουλγάρα Χρισάοβα στήν 
3 προσπάθεια έπέτυχε 20.35μ. καί κατέ
κτησε τό «χρυσό». 'Η  περίφημη Βουλγάρα 
Στέρεβα στά 1.500 έπέτυχε χρόνο 4.15.10 
καί κατετάγη πρώτη. Ό  Χατζηστάθης 
έπανέλαβε τήν περυσινή του έπιτυχία στό 
μήκος, μέ 7.68μ. καί κατετάγη τρίτος. 
'Ο Έλλην βαδιστής Καραγιώργος κατέ
λαβε τήν β' θέσι μέ χρόνο 1.33.42.5. 
Ο Κοντοσώρος 50 μέτρα πριν άπό τό 

τέρμα βρισκόταν 4ος μέ μία θαυμάσια 
προσπάθεια τερμάτισε 2ος μπροστά άπό 
τούς περίφημους Μπικέα καί ’Ιορντάνωφ. 
Ό  Λουκά μέ 17.81 μ. κατετάγη 6ος. 
Στή γενική βαθμολογία στά 4X100 ή 
'Ελλάς κατετάγη 4η.

Ρ  χωροφύλαξ Δημήτρης Κυτέας, ήταν 
ή έκπληξι τής Βαλκανιάδος στο αλμα επί 
κοντω καί κατέκτησε τό χρυσό μετάλλιο 
μέ έπίδοσι 5.32 μ.

ΣΤΟ «ΦΙΝΑΛΕ» τής 34ης Βαλκανιάδας 
στίβου κερδίσαμε δύο άκόμη «χρυσά» 
μετάλλια. Ό  Χειμωνής (2.37.23.8) στό 
Μαραθώνιο κέρδισε τό «άργυρό». Δεύ
τερος ήλθε ό Θωμά στό τριπλοΰν (16.24) 
καί ό Βασιλείου στά ΓΙΟμ. μετ’ έμποδίων 
(14.10). Ό  Τσιάρας τρίτος στον δίσκο 
καί ό Χωροφύλαξ Μιχάλης Κούσης κέρδισε 
τό «χάλκινο» στά 5.000 μέτρα. Στά 400μ. 
Όνησιφόρου κέρδισε τό «χάλκινο» μέ 
χρόνο 47.41.

Πρώτη φορά έλαβε μέρος σέ βαλκανικούς 
άγώνες ό Χωροφύλαξ Δ. Κυτέας. Ή  
θαυμασία έπίδοσι του στό Βουκουρέστι 
μέ 5.32μ. στό άλμα έπί κοντω άφησε έκ
πληκτους όλους καί έτσι τώρα μπορούμε 
νά έλπίζουμε στή θαυμάσια αυτή δυάδα 
Κυτέα—Τόγκα γιά «χρυσές» έπιτυχίες 
στούς Μεσογειακούς τού ’Αλγεριού καί 
στούς ’Ολυμπιακούς τού Μόντρεαλ.

Ή  τελική βαθμολογία είναι ή έξής:
1. Ρουμανία Βαθμοί 164
2. Ελλάς » 122
3. Γ ιουγκοσλαβία » 118
4. Βουλγαρία » 102
5. Τουρκία » 12
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ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ πρωτάθλημα 
μπάσκετ παίδων διεξήχθη για πρώτη φορά 
εις την χοόραν μας. Τά δύο προηγούμενα 
έχουν κοινά χαρακτηριστικά. ’Έγιναν καί 
τά δύο στην Ιταλίαν. Συγκεκριμένα τό 
1971 στην Γκόριτσα μέ συμμετοχή 12 
ομάδων, καί το 1973 στις πόλεις Σουμάντε 
καί ’Άγκρι παρουσία 16 ομάδων. Καί στά 
δύο αυτά πρωταθλήματα ή ΕΑΑΑΣ 
κατετάγη 5η. Στο έφετεινό πρωτάθλημα 
έδήλωσαν συμμετοχή 21 ομάδες πού 
έχωρίσθησαν σέ τέσσερις ομίλους.

Στήν πρεμιέρα τοϋ Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος στο γήπεδο τοϋ Σπόρτιγκ 
οί νεαροί διεθνείς μας χωρίς νά φθάσουν 
σέ μεγάλα ύψη άποδόσεως καταφανώς 
άνώτεροι όπως μαρτυρεί καί τό σκορ έπε- 
βλήθησαν τής ’Εθνικής Πορτογαλίας μέ 
69-37.

Εντυπωσιακή νίκη έπέτυχε ή ’Εθνική 
μας καί κατά τον δεύτερο άγώνα της 
έπί τής πανισχύρου όμάδος τής 'Ισπανίας 
μέ σκορ 65—5ΐ ή οποία έθεωρεϊτο ένα 
άπό τά «φαβορί» γιά τον τελικό.

Στο τελευταίο άγώνα τών προκριματι
κών ή Εθνική μας έθριάμβευσε έπί τοϋ 
καλομονταρισμένου συγκροτήματος τής 
Εθνικής Σουηδίας μέ τό' εύρύ σκορ τών 
68—47 πόντων καί έπαξίως έπαιρνε τό 
εισιτήριο γιά τά Προημιτελικά.

Μετά άπό τις συνεχείς αύτές έπιτυχίες 
τής ’Εθνικής μας άρχίσαμε δλοι μας νά 
βλέπουμε μέ αισιοδοξία τούς «μικρούς» μας 
διεθνείς ικανούς γιά μιά άλλη θέσι όχι τήν 
πέμπτη όπως στις δυο προηγούμενες διορ
γανώσεις. ’Αξίζει νά σημειωθή πώς ή 
προετοιμασία τής ’Εθνικής μας κράτησε

μόνον 1 1 ]2 μήνα, καί τά άποτελέσματα 
μέχρι τώρα έπειθαν πώς είναι ένα θαυ
μάσιο συγκρότημα πού μέ λίγη προσοχή 
μπορούσε νά χαρίση στη χώρα μας ένα 
κύπελλο.

Στή Β’ φάσι τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Πρωτα
θλήματος ή ’Εθνική μας έκέρδισε τήν θαυ
μάσια ομάδα τοϋ Βελγίου μέ σκόρ 78-72.

’Εδώ τώρα υπήρχε έ «σκόπελος» τής 
’Εθνικής Γιουγκοσλαβίας πού ήταν τό 
«φαβορί» τοϋ τελικού μαζί μέ τήν ’Εθνική 
Ρωσίας. Ά ν κατώρθωναν νά περάσουν 
τούς Γ ιουγκοσλάβους θά έπαιζαν στον 
τελικό. Ή  άλήθεια είναι πώς μέχρι έδώ 
πού έφτασαν είναι ένας μεγάλος άθλος.

Πάλαιψαν καί νίκησαν τούς περίφημους 
Γιουγκοσλάβους μέ σκόρ 77—67 καί έν 
μέσω χιλιάδων φιλάθλων πού ζητωκραύ
γαζαν έπήραν τό εισιτήριο γιά τον τελικό 
τοϋ Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
Μπάσκετ. Πρώτη φορά στήν ιστορία της 
ή ’Εθνική μας έφθασε στον τελικό. Έδώ 
οί δυσκολίες ήταν άφάνταστα μεγάλες. 
’Αντιμετώπισαν τό πρώτο όνομα τοϋ 
Μπάσκετ στον Εύρωπαϊκό χώρο τήν περί
φημη Εθνική Ρωσίας. Μπήκαν στο τερ- 
ραίν νά διεκδικήσουν ένα εύρωπαϊκό τίτλο. 
Κατέβαλαν ύπεράνθρωπη προσπάθεια, δέν 
μπόρεσαν όμως νά πάρουν τον τίτλο τοϋ 
πρωταθλητοϋ. Έχασαν άπό τήν ’Εθνική 
Ρωσίας μέ 64—61 άλλά καί πάλι χειρο
κροτήθηκαν μέ θέρμη καί ενθουσιασμό άπό 
τούς θεατές πού άνεγνώρισαν έτσι σάν 
μεγάλη επιτυχία καί τήν κατάκτησι τής 
δεύτερης θέσεο^ς. Στο σύνολό της ή ’Εθνι
κή μας ομάδα είναι ένα θαυμάσιο συγκρό
τημα. 'Υπάρχουν σπουδαία ταλέντα 
«χρυσές έλπίδες» γιά τό μέλλον τοϋ 'Ελ
ληνικού μπάσκετ. ’Αξίζει νά σημειωθή 
ότι τά παιδιά πού έπαιξαν δέν είναι άκόμη 
17 ετών. Τό μέλλον δέ διαγράφεται μέ τά 
πλέον εύοίωνα στοιχεία.

’Άξιοι έπαίνων γιά τήν σωστή στο 
βάθος της δουλειά είναι οί δύο προπονηταί 
τής όμάδος ό κ. Κ. Άναστασάτος καί 6 
κ. Θ. Ροδόπουλος οί όποιοι έμόχθησαν 
γιά νά φθάσουν τά παιδιά αυτά στο τελικό 
καί μέ τις σωστές τους ενέργειες καί τό 
θαυμάσιο «Κωουτσάρισμα» οδηγούσαν τούς 
«λιλλιπούτειους διεθνείς» μας άπό τή μιά 
επιτυχία στήν άλλη . ΕΥΓΕ !

'Η  διοργάνωσις ήταν άψογη καί αύτό 
οφείλεται στις άκούραστες ενέργειες τής 
προϊσταμένης άρχής τής Ε.Ο. Καλαθό
σφαιρας. Συγχαρητήρια άξίζουν σέ όλους 
όσους μόχθησαν γιά τήν σωστή διεξαγωγή 
τών άγώνων πού αποτελεί καί τον καθρέ- 
πτη τοϋ επισήμου Κράτους.

Οί φερέλπιδες άθληταί τοϋ μπάσκετ 
πανηγυρίζουν τήν κατάκτησι τής β' θέ- 
σεως.

ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Χωροφύλαξ

Ό  Χωροφύλαξ Γιαννουζάκος διεκδικεϊ 
τήν μπάλλα ανάμεσα άπό άντίπάλους σέ 
πρόσφατο άγώνα τής ’Εθνικής όμάδος.

Μιά άξιέπαινη παρουσία ήθους καί 
άθλητοΰ είναι δ Χωροφύλαξ Μιχαήλ 
ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ. Έ πί σειρά ετών ό 
διεθνής καλαθοσφαιριστής τιμά τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής καί τά εθνικά μας 
συγκροτήματα, μέ τήν συμμετοχήν του 
στις διάφορες διεθνείς διοργανώσεις καί 
στά τοπικά μας πρωταθλήματα Μπάσκετ— 
Μπώλ.

Τήν άθλητική του καρριέρα ό Χωροφύ
λαξ Μιχάλης Γ ιαννουζάκος άρχισε τό 
1964 στήν Χ.Α.Ν. Θεσ]νίκης ύπό τήν 
έπίβλεψιν τοϋ κ. Ροδοπούλου, σιγά—σιγά 
άρχισε νά δείχνη ότι θά γινόταν ένας θαυ
μάσιος μπασκεμπωλίστας. Άπόδειξις τών 
προσπαθειών του είναι ή συμμετοχή του 
τό 1966 στήν ’Εθνική Νέων δύο χρόνια 
μετά άπό τά πρώτα του βήματα. Έ π ί δέκα 
ολόκληρα χρόνια άγωνίστηκε μέ τήν φανέλ- 
λα τής Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης, άπειρα τά 
παιχνίδια πού έλαβε μέρος, πάντα διε- 
κρίνετο διά τήν άγωνιστικότητα καί τό 
ήθος του.

Τό 1974 μετεγράφη στήν Α.Ε.Κ. 
όπου καί άγωνίζεται μέχρι σήμερα.

Τά έτη 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 
καί 1975 έλαβε μέρος στις διεθνείς διορ
γανώσεις τοϋ Πανευρωπαϊκού Πρωταθλή
ματος Μπάσκετ Σ.Ι.Σ.Μ. Στήν διοργά- 
νωσιν τοϋ Ν.Α.Τ.Ο. τό 1970 έως καί 
τό έτος 1973. Μέ τήν πολιτικήν ομάδα τής 
’Εθνικής Ελλάδος έχρήσθη 90 φορές 
«Διεθνής» Ή  άθλητική του ταύτότητα 
είναι ή έξής: 26 έτών, ΰψος 1.93 μ. άγω- 
νίζεται μέ επιτυχία σέ όλες τις θέσεις 
σύμφωνα μέ τις άνάγκες τοϋ παιχνιδιού. 
Είναι άπόφοιτος τής Σχολής Σωματικής 
’Αγωγής.

"Οπως μάς είπε ό ίδιος τήν έξέλιξι τής 
καρριέρας του τήν οφείλει στήν άμέριστη 
συμπαράσταση τής Χωροφυλακής καί 
στούς προπονητάς του κ.κ. Ματθαίον, 
Μουρούζη, Νικητόπουλον καί Ροδόπουλον.

Αύτός είναι ό Χωροφύλαξ Μιχάλης 
ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ «φωτεινό» παράδει
γμα γιά όλους τούς άθλητάς πού ύπηρετοϋν 
στο Σώμα τής Χωροφυλακής.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :
1. Είναι ώρισμένα «μέτρα άνάγκης».
2. Τοΰ αποστόλου Παύλου είναι δεκατέσσερις 

(καθαρ.).
3. Ξένη βασίλισσα (κυριολ.) — ’Αρχαίο έπαινε- 

τικό—Φιγούρα της τράπουλας.
4. ΤΗταν καί ό Μωάμεθ—’Αρχικό όρκου —Χρο

νικός σύνδεσμος.
5. Κατακτά τήν έμπιστοσύνη.
6. Μικρή πόλη τοΰ νομοϋ Φθιώτιδος —Σημείο 

τοΰ Πρό—Πό.
7. ’Απαραίτητο σε κάθε κουζίνα.— ’Αναμονή 

καλού (καθαρ.).
8. Μετράει τήν εύαισθησία φίλμ. — Ξενική μονά

δα μετρήσεως έπιφανειών— Σύμβολό της ό δικέ
φαλος άετός.

9. "Αρχοντες τής άρχαίας Ρώμης (τό τέταρτο γράμ
μα είναι Η) —’Αραβικό άρθρο.

10. ’Αντίθετα από τούς ήθικούς κανόνες I—Τοπικό 
έπίρρημα τής δημοτικής.

11. Σταυρολεξολούλουδα —Δύο όμοια γράμματα, 
ένα σκακιστικό σύμβουλο.

12. Ή  αιτία τής άπομονώσεως τής Νοτίου ’Αφρι
κής.

ΚΑΘΕΤΩΣ :

1. "Οταν βρέχει έκεϊ. . . αδιαφορούν— Κοινό είδος 
διατροφής (άντιστρόφως).

2. Γίνεται στή Βουλή (στήν αιτιατική).

3. Ή  αιτιατική αισθητηρίου όργάνου (καθαρ.)— 
Πρέπει νά είναι οί έπίσκοποι.

4. Κατάληξη τριτοκλίτων λέξεων—’Απαραίτητα 
σέ μερικές συναλλαγές—'Ομηρική χρονική περίοδος

5. Πραγματοποιεί συνδέσεις (αρχικά)—Υ γρό τό 
περιεχόμενό της.

6. Βαλκανική γλώσσα.
7. Νησί, γιά τούς γαλλομαθείς—Θεία. . . Άμερι- 

κάνα — Ό  πληθυντικός ποιητικού όρου.
8. Γιά ξένους. . . άγιος — "Ολες του οί άποφάσεις 

καταδικάζουν τήν τουρκική εισβολή στήν Κύπρο.
9. Πολιούχος άγιος τής Κρήτης — Κοίλωμα τού 

έδάφους.
10. Αρθρο (άντιστρ.) —Συμπληρώνουν έταιρικές 

έπωνυμίες —Περισσότερο άγγλιστί (άντιστρ.).
11. Συχνά άναφέρεται τό . . . μήκος του (τό νέκρό 

γράμμα είναι Υ) —’Εκβάσεις αγώνων.
12. ’Αμείλικτος έχθρός τού Χριστού —Κράτος τής 

Ν.Α. ’Ασίας.

TFYT  Μν,ί,μης καί...
1 Γ .Ζ . 1 παρατηρητικότητας

ψ gt
/ Μ Α

(Γ )

UΜ
§ 1

Κυττάξετε προσεκτικά, έπ'ι δύο λεπτά, τις έξη 
εικόνες τού άνω μέρους και προσπαθήστε νά συγ
κροτήσετε τί είναι μαυρισμένο. Ακολούθως σκε
πάστε τό άνω μέρος καί μ’ ένα μολύβι μαυρίσετε 
στο κάτω δ,τι ήταν μαύρο στο έπάνω. Τέλος ξε
σκεπάζετε καί κάνετε τήν σύγκρισι. "Αν τά λάθη, 
πού κάνατε, δέν ύπερβαίνουν τά τέσσερα, μπορείτε 
νά ύπερηφανεύεστε γιά τήν παρατηρητικότητά σας.
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Ιστορικές απαντηθείς
ΤΟΥ ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ

'Ο Μ πέρνα ρ  Σώ, ψ η λ ό ς και λ ι
γ ν ό ς ,  ή τ α ν  φ α ν α τ ικ ό ς  χ ο ρ τ ο φ ά 
γ ο ς .  Ό  Τ ζ. Τ σ έ σ τ ε ρ τ ο ν  έ ν α ς  ά λ 
λ ο ς  μ ε γ ά λ ο ς  σ υ γ γ ρ α φ έ α ς  κ ο ν τ ό ς  
κα ί χ ο ν δ ρ ό ς ,  ή τ α ν  φ α ν α τ ικ ό ς  
κ ρ ε α τ ο φ ά γ ο ς . Μιά μ έ ρ α  σ υ ν α ν 
τή θ η κ α ν  στό δ ρ ό μ ο  καί ό Τ σ έ 
σ τ ε ρ τ ο ν  ε ί π ε :

—"Ο ποιος ο έ  δή  θά  ν ο μ ίο η  πώ ς 
έ π ικ ρ α τ ε ϊ λ ιμ ό ς  σ τ ή ν  Α γ γ λ ία .

—Καί ό Σώ τ ο ΰ  ά π ή ν τ η ο ε :
—“Αμα όμ ω ς δή  κ ι’ έ σ έ ν α  θά 

νο μ ίσ η  π ώ ς έ ο ύ  ε ίσ α ι ή α ιτία!

ΤΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ

Ό  Λ υ κ ο ύ ρ γο ς  ε ίχ ε  έ π ιβ ά λ ε ι 
σ το ά ς  Σ π α ρ τ ιά τ ε ς  ή ν ά  σ ιω πούν 
ή ν ά  μ ιλ ο ύ ν  μ έ  ό σ ο ν  τό  δ υ ν α τ ό ν  
λ ιγ ώ τ ε ρ α  λ ό γ ια . “Ο τα ν κ ά π ο ιο ς  
τ ό ν  ρ ώ τη σ ε  γ ια τ ί οί Σ π α ρ τ ιά τ ε ς  
ά γ α π ο ϋ ν  τ ή ν  β ρ α χ υ λ ο γ ία  ό Λυ
κ ο ύ ρ γ ο ς  ά π ά ν τ η σ ε :

—Διότι α υ τή  ε ίν α ι π λ η σ ίο ν  τ ή ς  
σ ιω πής.

ΤΟΥ ΚΛΕΜΑΝΣΩ

" Ε ν α ς  β ιο μ ή χ α ν ο ς  π ρ ό τ ε ιν ε  
σ το ν  Κ λεμ α νσ ώ  ν ά  κ ά ν ο υ ν  μιά 
ό χ ι κα ί τό σ ο  έ ν τ ιμ η  δ ο υ λ ε ιά .

—Είσαι ά π α τ εώ ν !  φ ώ ν α ξε  μ έ  
θυμό ό γ ν ω σ τ ό ς  γ ιά  τ ή ν  τ ιμ ιό 
τ η τ ά  το υ  Κ λεμ α νσ ώ . Δ έ ν  ν τ ρ έ π ε 
σαι ν ά  μ ο υ  ζ η τ ά ς  τ έ τ ο ια  ά θ έμ ιτα  
π ρ ά γ μ α τ α ; Λ υπάμ αι γ ιά  λ ο γ α 
ριασμό σου!

—Μά π ρ έ π ε ι  ν ά  ζήσω  κΓ έ γ ώ , 
π ρ ο σ π ά θ η σ ε  ν ά  δ ικ α ιο λ ο γ η θ ή  έ- 
κ ε ίν ο ς .

—Δ έ ν  τό  βρίσκω  ά π α ρ α ίτ η τ ο ! , 
ή τ α ν  ή  ά π ά ν τη σ ι τ ο ύ  σ κ λ η ρ ο ύ  
καί ά μ ά λ α κ το υ  «Τ ίγρη)).

ΤΟΥ ΑΤ-ΝΣΤΑΊ-Ν

Κ άποια  γ υ ν α ίκ α  τ ο υ  κ α λ ο ύ  κ ό 
σμου ρώ τη σ ε  μ ιά  μ έ ρ α  τ ό ν  ’Α ϊν
σ τ ά ιν  τί δ ια φ ο ρ ά  υ π ά ρ χ ε ι  μ ε τ α ξ ύ  
χ ρ ό ν ο υ  καί α ίω ν ό τη το ς . Καί ό 
Α ϊν σ τ ά ιν  τ ή ς  ά π ά ν τ η σ ε :

-Κ α ί ά ν  έ γ ώ  ε ϊχ α  τ ό ν  χ ρ ό ν ο ν  
ν ά  σ ά ς  τό  έ ξ η γ ή σ ω , έ σ ε ΐς  γ ιά  
ν ά  τό  κ α τ α λ ά β ε τ ε  θά χ ρ ε ια ζ ό σ α 
στε μ ία  α ιω νιό τη τα !

’Α π ίθ α νες  σ υ μ π τώ σ ε ις

Αυ>ό θ ά ν α το ι
Υ π ά ρ χ ο υ ν  11 π α ρ ά ξ ε ν ε ς  η 

μ ά λ λ ο ν  κ α τ α π λ η κ τ ικ έ ς  σ υ μ π τώ 
σ ε ις  στό θ ά ν α τ ο  δυο  μ ε γ ά λ ω ν  
π ρ ο έ δ ρ ω ν  τ ή ς  ’Α μ ε ρ ικ ή ς  : τοΰ
’Α βρ α άμ  Λ ίνκολν  καί το ΰ  Τ ζώ ν  
Κ έ ν ν ε ν τ υ :

1) Ό  Λ ίνκ ο λν  έ ζ ε λ έ γ η  π ρ ό ε 
δ ρ ο ς  τό  1860, ο Κ έ ν ν ε ν τ υ  τό  
1960.

2) Καί οί δύ ο  π ρ ό ε δ ρ ο ι ,  τ ή ν  
έ π ο χ ή  πού  δ ο λ ο φ ο ν ή θ η κ α ν ,  ήσχο- 
λ ο ΰ ν τ ο  μ έ  τό  θ έ μ α  τω ν  φ υ λ ε τ ι 
κών δ ια κ ρ ίσεω ν .

3) Καί οί δ ύ ο  π ρ ό ε δ ρ ο ι  δ ο λ ο 
φ ο ν ή θ η κ α ν  Π α ρ α σ κ ευ ή ,  παρουσίψ 
τω ν  σ υ ζ ύ γ ω ν  το υ ς .

4) Οί δ ιά δ ο χ ο ί  τ ο υ ς  λ έ γ ο ν τ α ν  
καί οί δύο  Τ ζ ό ν σ ο ν  καί κ α τ ά γ ο ν 
τ α ν  ά πό  τ ό ν  Νότο.

5) Ό  "Α ντρ ιο υ  Τ ζ ό ν σ ο ν  γ ε ν 
ν ή θ η κ ε  τό  1808 καί ό Λ ύντο ν  τό  
1908.

6) Καί οί δύο  π ρ ό ε δ ρ ο ι  χ τ υ 
π ή θ η κ α ν  άπό  πίσω καί στό κ ε 
φάλι.

7) Ό  Μπούθ, δ ο λ ο φ ό ν ο ς  το ΰ  
Λ ίνκ ο λ ν  καί ό "Ο σ β α λ ντ ,  δ ο λ ο 
φ ό ν ο ς  το ϋ  Κ έ ν ν ε ν τ υ ,  δ ο λ ο φ ο ν ή 
θ η κ α ν  π ρ ιν  δ ικ α στο ύ ν .

8) Καί οί δύ ο  σ ύ ζ υ γ ο ι  τω ν  
Π ρο έδρ ω ν  έ χ α σ α ν  άπό  έ ν α  π α ι 
δί, κ α τ ά  τ ή ν  δ ιά ρ κ ε ια  τ ή ς  π α ρ α 
μ ο ν ή ς  τ ο υ ς  σ τό ν  Λευκό Οίκο.

9) Ό  γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς  τ ο υ  Λίν
κ ο λ ν ,  π ού  λ ε γ ό τ α ν  Κ έ ν ν ε ν τ υ ,  τ ό ν  
ε ί χ ε  σ υ μ β ο υ λέψ ε ι  ν ά  μ ε ίν η  κ λ ε ι 
σ μ έ ν ο ς  σ τό ν  Λ ευκό  ΟΤκο τ ή ν  μο ι
ραία  Π α ρ α σ κ ευ ή .

10) Ό  γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς  τ ο ϋ  Κ έ ν 
ν ε ν τ υ ,  π ού  λ ε γ ό τ α ν  Λ ίνκολν ,  τ ό ν  
ε ί χ ε  σ υ μ β ο υ λ έ ψ ε ι  ν ά  μ ε ίν η  στόν  
Λ ευκό  Οίκο τ ή ν  μο ιρα ία  Π α ρ α 
σκευή .

11) Ό  Τ ζώ ν  Γ ο υ ΐλλ ις  Μπούθ, 
π ο ύ  σκότωσε τ ό ν  π ρ ό ε δ ρ ο  Λίν
κ ο λ ν  μ έ σ α  σ ’ έ ν α  θ έα τρ ο ,  έ τ ρ ε -  
ξ ε  καί κ τύ φ τ η κ ε  σ έ  μιά ά π ο θή κ η ,  
έν ώ  ό Λή Χ ά ρ β εϋ  "Ο σβ αλντ ,  π ού  
σκότωσε τ ό ν  π ρ ό ε δ ρ ο  Κ έ ν ν ε ν τ υ  
μ έσ α  άπό  μία ά π ο θή κ η ,  έ τ ρ ε ξ ε  
καί κ ρ ύ φ τη κ ε  σ ’ έ ν α  θ έα τρ ο .

αντζουπη
_ ) ΤΗ A . 3218-239

ΣΤΑΔΙΟΥ 4 8  ( Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ  ί
\ ΤΗΛ. 3210-357
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Προήχθησαν προς πλήρωσιν κενών ορ
γανικών θέσεων οι κάτωθι ’Αξιωματικοί:

—Εις τον βαθμόν τοϋ Συνταγματάρχου 
ό Άντισ]ρχης ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Γεώργιος.

—Εις Άντισυνταγματάρχας οΐ Ταγμα- 
τάρχαι: 1) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Εύστά- 
θιος, 2) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστός, 
3) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοσθένης 
καί 4) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημή- 
τριος.

—Εις Ταγματάρχας οί Μοίραρχοι: 1) 
ΝΙΣΤΑΣ Στυλιανός, 2) ΚΟΡΛΟΣ Βασί
λειος, 3) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος, 4) ΚΩ- 
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος καί 5) ΠΑΥ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Τρύφων.

—Εις Μοιράρχους οΐ Ύπομ]ρχοι: 1) 
ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, 2) 
ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ Νικόλαος, 3) ΛΕΚΚΟΣ 
Θωμάς, 4) ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος καί 5) ΛΑΖΟΣ Κων]ντΐνος.

—Εις τον βαθμόν τοϋ 'Υπομοιράρχου 38 
’Ανθυπομοίραρχοι σειράς 1970 - 1972.

—Ώνομάσθη ’Ανθυπίατρος Χωρ]κής 
ό έσχάτως άποφοιτήσας της Σ.Σ.Α.Σ. 
(Τμήμα ’Οδοντιατρικόν) ΔΗΜΗΤΡΙΑ- 
ΔΗΣ Νικόλαος.

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

Άπεστρατεύθησαν τη αιτήσει των οί 
Άντισυνταγματάρχαι: 1) ΣΥΦΑΝΤΟΣ
’Ιωάννης, 2) ΤΣΙΡΩΝΗΣ Νικόλαος, 3) 
ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ Δημήτριος καί ό Τα
γματάρχης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικό
λαος.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Κατά τό 2μηνον Αύγούστου—Σεπτεμ
βρίου 1975 έξήλθον έκ τών Παραρτημάτων 
Ρόδου καί Ρεθύμνου Κρήτης τής Σ.Ο.Χ., 
μετά την λήξιν τής κατά νόμον εύδοκίμου 
έκπαιδεύσεώς των, έν συνόλω έκατόν ενε
νήντα (190) Νέοι Δόκιμοι, Γυμνασιακής 
καί μή μορφώσεως, οί όποιοι ώνομάσθη- 
σαν «ήδη Χωροφύλακες.

’Εκ τούτων 82 έξεπαιδεύθησαν εις τό 
Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου (18]4—17]9]75) καί οί 
λοιποί 108 εις τό Π.Σ.Ο.Χ. (Ρεθύμνου) 
Κρήτης, έξ ού έξήλθον εις δύο (2) σειράς 
(59 έξήλθον τήν 27]8]75 καί 49 την 13]9] 
1975).

’Εκπαιδεύονται δέ είσέτι εις τό Π.Σ.Ο. 
X. Κρήτης 126 νέοι τοιοϋτοι, διαφόρων 
στρατολογικών κλάσεων, καί 499 τοιοΰ- 
τοι κλάσεως 1977, άπόφοιτοι καί μή γυ
μνασίου, εις τό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου, οί όποιοι 
θά έξέλθουν έκ τών Παραρτημάτων αύτών

τής Σ.Ο.Χ. καί θά όνομασθοϋν Χωροφύ
λακες (499+126 =  625) κατά τάς άρχάς 
τοϋ μηνός Δεκεμβρίου 1975. Οί ώς άνω 
όνομασθέντες (190) έκατόν ένενήντα νέοι 
Χωροφύλακες, έτοποθετήθησαν ήδη προς 
πλήρωσιν κενών θέσεων τοϋ βαθμοϋ των 
εις διαφόρους άνά τήν ’Επικράτειαν υπη
ρεσίας τοϋ Σώματος. Τούς εύχόμεθα κα
λήν έξέλιξιν. ’Επίσης κατά τον τρέχοντα 
μήνα πρόκειται νά προσκληθούν προς κα- 
τάταξιν εις τό Σώμα έ'τεροι (500) πεντα
κόσιοι ϊδιώται νέοι ΐνα έκπαιδευθοϋν ώς 
Δόκιμοι Χωροφύλακες (δευτέρα σειρά 
κλάσεως 1977) συμφώνως προς τήν ύπ’ 
άριθμ. 400]1]74 έ. έ. Διαταγήν τοϋ ’Αρ
χηγείου Χωρ]κής.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Κατόπιν μελέτης τοϋ λίαν σοβαρού θέ
ματος τής έξελίξεως τών έχόντων γυμνα
σιακήν μόρφωσιν καί τά λοιπά άπαιτού- 
μενα προσόντα Άνθυπασπιστών άπεφα- 
σίσθη τελευταίως ύπό αρμοδίων ύπηρεσια- 
κών παραγόντων ή εισαγωγή (30) τριά
κοντα Άνθυπασπιστών καί (20) είκοσι

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΦΛΑ- 
ΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ό  Σύνδεσμος Άποστράτων καί ’Εφέ
δρων 'Οπλιτών Χωρ]κής Ίωαννίνων ώργά- 
νωσεν τήν 13-7-1975 έν συνεργασία μετά 
τής Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου, έτήσιον μνημόσυ- 
νον εις Φλαμπουράριον Ίωαννίνων γιά 
τούς σφαγιασθέντας άνδρας Χωρ]κής τό 
1946 ύπό τών Κ]Συμμοριτών, κατά τήν 
συναφθεϊσαν έκεϊσε ομώνυμον μάχην. Εις 
τον 'Ιερόν Ναόν τοϋ χωρίου έτελέσθη έπι- 
μνημόσυνος δέησις εις ήν παρέστησαν έκ- 
πρόσωποι τών τοπικών άρχών καί τής 
περιοχής τοϋ Νομοϋ Ίωαννίνων, άντι- 
προσωπεία άνδρών Χ"ωρ]κής μέ έπικεφα- 
λής τον Άνώτερον Διοικητήν Χωρ]κής 
’Ηπείρου Συντ]ρχην κ. Δημήτριον Κων- 
σταντάκην, μέλη τοϋ Συνδέσμου, οικείοι 
τών φονευθέντων καί πλήθος κόσμου. ’Α
κολούθως ώμίλησαν ό Γυμνασιάρχης κ. 
Μπαϊρακτάρης εις τον Ιερόν Ναόν καί ό 
Πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου κ. Τσάμης εις 
τον χώρον τοϋ μνημείου τών πεσόντων οί- 
τινες άνεφέρθησαν εις τό χρονικόν τής 
μάχης καί έξήραν δεόντως τήν θυσίαν τών 
κατακρεουργηθέντων άνδρών Χωρ]κής, ε
νώ ταύτοχρόνως κατετέθησαν στέφανοι 
καί άπεδόθησαν αί κεκανονισμέναι τιμαί.

Εις τήν φωτογραφίαν είκονίζεται ό ’Α
νώτερος Διοικητής Χωρ]κής ’Ηπείρου 
Συντ]ρχης κ. Δημήτριος Κωνσταντάκης 
καταθέτων στέφανον εις τό μνημεϊον τών 
πεσόντων άνδρών Χωρ[κής.

Άνθ]νόμων προς μετεκπαίδευσιν εις τήν 
ομώνυμον έπαγγελματικήν Σχολήν (Κέν- 
τρον). Αυτή θά λειτουργήση άπό 1ης ’Οκ
τωβρίου 1975, μερίμνη τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων εις ’Αθήνας (ΕΑΚΕΠΑ—Κα- 
ποδιστρίου 28).

Αί άρμόδιαι προς τον σκοπόν τοΰτον 
'Υπηρεσίαι Χωρ]κής ύπέβαλον ήδη τάς 
κατά νόμον προτάσεις διά τούς Άνθ]στάς 
τής δυνάμεώς των οί όποιοι έχουν κριθή 
ήδη διατηρητέοι, μέ ύπερτετραετή ύπη- 
ρεσίαν εις τον βαθμόν των, ήλικίαν άνω 
τών 35 έτών καί όλα τά λοιπά ύπό τοϋ 
Νόμου οριζόμενα προσόντα. Έ π ί τοϋ 
θέματος αύτοΰ έξεδόθη ή Α.Π. 421]9-7- 
1975 Διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου Χωρ]κής 
ήτις άπεστάλη εις τάς άνά τήν χώραν 
άρμοδίας τοϋ Σώματος 'Υπηρεσίας. Οί 
ένδιαφερόμενοι Άνθυπ]σταί οί όποιοι θά 
δηλώσουν έγγράφως ότι δέν έπιθυμοϋν 
μετεκπαίδευσιν, πρέπει νά γνωρίζουν ότι 
ή τοιαύτη δήλωσίς των δέν άνακαλεΐται. 
Καί ότι δέν δύνανται νά φοιτήσουν οΰτε 
κατά τήν τρέχουσαν περίοδον άλλ’ ούτε 
καί εις μελλοντικήν τοιαύτην, έκτος έάν 
οί τυχόν προβληθέντες σοβαροί λόγοι των 
άναφέρωνται συγκεκριμένως εις τήν πα
ρούσαν καί μόνον περίοδον 1975 - 1976.
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ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡ]ΚΗΣ

Εις τόν διενεργηθέντα έφετεΐνόν είσι- 
τήριον διαγωνισμόν (28]7—2]8]75) διά 
τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Χωρ]κής έκρί- 
θησαν άρμοδίως Ικανοί πρός συμμετοχήν 
470 υποψήφιοι έκ τών ύπηρετούντων εις 
τό Σώμα Ύπαξιωματικών και τελικά 
ελαβον μέρος 376 τοιοϋτοι. Τελικώς έπέ- 
τυχον 285 καί έκ τούτων είσάγονται πρός 
έκπαίδευσιν ώς Δόκιμοι ’Αξιωματικοί 
όγδοήκοντα έννέα ύποψήφιοι κατά 
τήν σειράν πού φέρουν εις τόν πίνακα 
έπιτυχίας. Δηλαδή είσάγονται 74 έκ τών 
έπιτυχόντων καί 15 τοιοϋτοι καθ’ ύπέρ- 
βασιν, τοϋ άριθμοϋ εισακτέων, οί όποιοι 
είοάγονται δυνάμει τών διατάξεων τοϋ 
Ν.Δ. 1348] 1973. ’Από τούς έπιτυχόντας 
οί όποιοι είσάγονται εις τήν Σχολήν, 
73 τυγχάνουν Ένωμοτάρχαι καί 1 'Υπε
νωμοτάρχης, πτυχιοϋχος Άνωτάτης Σχο
λής. Ή  τριετής έκπαίδευσίς των εις τήν 
Σχολήν ’Αξιωματικών ή όποια όπως είναι 
γνωστόν, θεωρείται άνώτατον έκπαιδευ- 
τικόν ίδρυμα, άρχεται άπό τοϋ τρέχοντος 
μηνάς Σεπτεμβρίου.

Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Υ  
Τ Η Σ  ΜΑΧΗΣ Τ Η Σ  Δ Η ΜΗ Τ Σ Α Ν Η Σ

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡ]ΚΗΣ

Ό  διαγωνισμός τής Σχολής Ύπαξιω- 
ματικών Χωρ]κής τρέχοντος έτους διε- 
νεργήθη εις ’Αθήνας καί Θεσ]νίκην τήν 
16—18]7]1975. Έλαβος μέρος εις αυτόν 
έκ τών άρχικώς 2.126 κριθέντων ικανών, 
1553 άπόφοιτοι Γυμνασίου υποψήφιοι, 
έξ ών 1331 τυγχάνουν ϊδιώται καί 222 
όπλΐται. Έκ τής κατηγορίας αύτής τών 
άποφοίτων έπέτυχον έν όλω 996 ήτοι 
ϊδιώται 893 καί όπλΐται 103. Έ κ τούτων 
είσάγονται πρός έκπαίδευσιν, κατά σειράν 
έπιτυχίας, 160 ήτοι 11 όπλΐται καί 149 
ϊδιώται. Ταυτόχρονα όμως προετάθησαν 
καί ελαβον μέρος εις τόν διαγωνισμόν 
αύτόν καί 978 άνδρες τοϋ Σώματος, μή 
άπόφοιτοι Γυμνασίου. Έξ αύτών έπέ
τυχον 292 καί είσάγονται εις τήν Σ.Ο.Χ. 
80 κατά τήν σειράν τοϋ πίνακος έπιτυ
χίας των. Επίσης είσάγονται καθ’ ύπέρ- 
βασιν τοϋ ώς άνω άριθμοϋ τών έπιτυ
χόντων, κατ’ έφαρμογήν τών ευεργετικών 
διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 1348J1973, έκ τής 
κατηγορίας τών άποφοίτων Γυμνασίου, 
32 υποψήφιοι (ϊδιώται καί όπλΐται) καί 
έκ τής τοιαύτης τών μή άποφοίτων Γυ
μνασίου, ύπηρετούντων εις τό Σώμα 
όπλιτών 16 τόν άριθμόν, σύμφωνα μέ 
τήν σειράν πού φέρουν εις τόν πίνακα 
έπιτυχίας. Δηλαδή είσάγονται συνολι- 
κώς 288 έπιτυχόντες ύποψήφιοι Δόκιμοι 
Ένωμ]ρχαι ήτοι 192 (160-(—32) άπόφοιτοι 
Γυμνασίου ϊδιώται καί όπλΐται καί 96 
(80-J-16) μή άπόφοιτοι Γυμνασίου προ
ερχόμενοι έξ άνδρών ύπηρετούντων εις 
τό Σώμα.

Μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα έωρτάσθη τήν 24-8-1975 ή 27η έπέτειος τής μάχης 
τής Δημητσάνης.

Κατ’ άρχήν έψάλη έπιμνημόσυνος δέησις ύπέρ τών πεσόντων κατά τήν μάχην 
άνδρών Χωροφυλακής, χοροστατοϋντος τοϋ Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγα- 
λοπόλεως κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ.

Τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας έξεφώνησεν ό Καθηγητής κ. Βασίλειος ΠΑΠΑ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ, όστις άνεφέρθη εις τάς συνθήκας ύφ’ άς έλαβε χώραν ή θρυλική μάχη 
τής Δημητσάνης τήν 30-8-1948 καί έξήρεν όλως ιδιαιτέρως τήν άνδρείαν τών υπερα
σπιστών, τής Κωμοπόλεως, άνδρών τής Χωροφυλακής καί τών κατοίκων.

Έν συνεχείςι έγένετο προσκλητήριον νεκρών καί έπηκολούθησε κατάθεσις 
στεφάνων ύπό έκπροσώπου τής Κυβερνήσεως, Χωροφυλακής καί λοιπών Συλλόγων 
καί Σωματείων.

Παρέστησαν ό Νομάρχης ’Αρκαδίας κ. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ, ώς έκπρόσωπος 
τής Κυβερνήσεως, ό Βουλευτής τής περιφέρειας κ. ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ, ό Α' Ε π ι
θεωρητής Χωρ]κής 'Υποστράτηγος κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ό Στρατιωτικός Δ]τής 
τής 94 ΣΔΙ 'Υποστράτηγος κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ό ’Ανώτερος Δ]τής Πελοπον 
νήσου Συντ]ρχης κ. ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ, Πολιτικοί, Στρατιωτικοί καί Δικαστικοί Άρχαί, 
ό Πρόεδρος τής όμωνύμου Κοινότητος κ. ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ καί πλήθος κόσμου.

Εις τάς φωτογραφίας ό κ. Επιθεωρητής τής Α' Έπιθεωρήσεως Χωρ]κής, 
καταθέτων στέφανον εις τό μνημείον τών πεσόντων.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Ο. Φ. X . 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Κατά τις τελευταίες άρχαιρεσίες τοϋ 
'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Γλυφά
δας ’Αττικής έξελέγη ή νέα Διοίκησις

αύτοϋ, ή όποια άποτελεΐται άπό τούς 
κάτωθι:

Πρόεδρος κ. I. Άπλακίδης, Α' ’Αντι
πρόεδρος κ. Σοφία Λαζαράκη, Β' ’Αντι
πρόεδρος κ. ’Αδαμαντία Ζαγοραίου, 
Γεν. Γραμματεύς κ. Δημήτριος Κουλου- 
ρίδης, Ταμίας κ. Δημήτριος Άποστο-

λόπουλος. Μέλη: κ. Χριστίνα Βρεττοΰ, 
κ. Άρίστη Άλεξιάδη καί κ. Κων]νος 
Καρέλλης.

Εις τήν νεοεκλεγεΐσαν Διοίκησιν ή 
«ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» εύ
χεται κάθε έπιτυχία, διά τήν εύόδωσιν 
τοϋ πολυσχιδούς έργου της.
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ε π ικ α ιρ ο τ η τ εa
Οί άνδρες της Χωρ]κής άτρομοι καί 

υπερήφανοι, παραμένουν αμετακίνητοι έπί 
των έπάλξεων τοϋ καθήκοντος, έπιτε- 
λοϋντες μέ ευσυνειδησίαν καί υπευθυνότητα 
το ιεραποστολικόν των όργον, τό όποιον 
προκειμένου νά φέρουν εις πέρας έπιτυχώς, 
δέν φείδονται οΰτε καί αύτής της ζωής των. 
'Ως πράξις έθελοθυσίας καί περιφρονήσεως 
πρός τόν θάνατον θά πρέπει νά θεωρηθή 
ή ενέργεια τοϋ Χωρ]κος κ. Γεωργίου 
ΚΟΥΛΙΑΤΣΗ, τοϋ Άστυνομικοϋ Τμή
ματος Δελβινακίου Ίωαννίνων, ό όποιος 
την 8ην Αύγουστου έ. ί. εύρισκόμενος εις 
’’Ακτιον—Αίτωλ]νίας άντελήφθη λουόμε- 
νον νά καλή εις βοήθειαν καί παρά τό γε
γονός ότι υπήρχε μεγάλος άριθμός λουο- 
μένων καί παραθεριστών εις την άκτήν 
ούδείς ίσπευσε νά τόν βοηθήση. Αυτός 
πρώτος καί μοναδικός έρρίφθη άστραπι 
αίως εις την θάλασσαν καί παρά τό γεγο
νός ότι έτραυματίσθη εις τό πόδι, κατά 
την πτώσι του, κατώρθωσε ωστόσο νά 
διασώση έκ βεβαίου πνιγμού τόν κ. Εύάγ- 
γελον Μπούρην, ό όποιος διά συγκινητι
κής έπιστολής του προς τόν κ. ’Αρχηγόν 
Χωρ]κής ευχαριστεί καί ευγνωμονεί τόν 
σωτήρα του.

Παρομοίας έπιστολάς άπέστειλαν καί 
άλλοι ίδιώται, πού παρευρέθησαν εις την 
δραματικήν έκείνην στιγμήν.

Κατωτέρω παραθέτομεν, χάριν τών 
αναγνωστών μας, την έπιστολήν τοϋ δια- 
σωθέντος.

Έ ν Πρεβέζη τη 11η Αύγούστου 1975
Π ρ ο ς

Τόν κ. ’Αρχηγόν Χωροφυλακής 
Εις ’Α θ ή ν α ς

Κύριε ’Αρχηγέ. Θά ήταν μεγάλη μου 
παράλειψις νά μην σάς εύχαριστήσω τό
σον έσάς όσον καί τόν Χωρ ]κα Κουλιάτσην 
Γεώργιον ύπηρετοΰντα είς τό Α.Τ.Διλβινα- 
κίου Ίωαννίνων καί ολόκληρον τό ένδοξον 
καί ιστορικόν μέ τόσας θυσίας καί αίματα 
Σώμα τής 'Ελληνικής Χωρ]κής, καθ’ ότι 
την 8-8-1975 καί περί ώραν 15.00 εύρι- 
σκόμενοι είς ’Άκτιον Αίτωλ]νίας καί κο- 
λυμπών, όλως αίφνιδίως παρέλυσεν τό 
σώμα μου καί βάδιζα προς βέβαιον πνιγμόν. 
Την στιγμήν έκείνην τό μόνον πού κατα- 
φερα νά κάνω ήταν νά φωνάξω «βοήθεια». 
Παρ’ όλη τήν κοσμοπλημμύρα άνθρώπων 
πού εύρίσκοντο τήν στιγμήν έκείνην, πρώ
τος καί μοναδικός σάν αστραπή έπεσεν 
είς θάλασσαν, τραυματίστηκε είς τό πόδι 
του, αλλά μέ άνέσυρεν είς τήν άκτήν καί 
μέ έσωσεν άπό βέβαιον θάνατον μέ κίνδυ
νον τής ζωής του. Τέτοια όργανα έξυψώ- 
νουν πολύ τό Σώμα καί αξίζει όχι μόνον 
ένας άπλοϋς έπαινος, άλλά καί κάτι περισ
σότερον.

Μ ε τ ά  τ ι μ ή ς  
Μπούρης Εύάγγελος 

κάτοικος Πρεβέζης

·**

Καί άλλην παρομοίαν πράξιν άναφέρομεν 
παρεμπιπτόντως, ή όποια ενέχει τό στοι- 
χείον τοϋ ήρωϊσμοϋ καί τής αύτοθυσίας

έκ μέρους τοϋ Χωρ ]κος κ. Τρύφωνος ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ πού ύπηρετεΐ είς το 
Άστυν. Τμήμα Λαμίας , καί ό όποιος μέ 
άμεσον κίνδυνον τής ζωής του κατώρθωσε 
νά κατασβέση τά καιόμενα ένδύματα τής 
Νοσοκόμου κ. Παρασκευής ΚΑΡΑΓΙΑΝ- 
ΝΗ, μέ αποτέλεσμα νά τήν διασώση έκ 
βεβαίου θανάτου, άλλά νά ύποστή ό ίδιος 
σοβαρά έγκαύματα καί είς τάς δύο χεΐρας 
του.

* * *

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ άρετή καί τό 
ανθρωπιστικόν πνεύμα είναι «χαρακτηρο- 
λογικά» θά λέγαμε στοιχεία πού διαπνέουν 
τούς άνδρας τής Χωρ]κής καί πλειστάκις 
τούς όδηγοϋν είς άλτρουϊστικάς πράξεις 
φιλαλληλίας, συναρωγής καί κοινωνικής 
άλληλεγγύης. Διώκται τών κακοποιών, 
αύτοί οί τηρηταί τών νόμων, δέν μένουν 
ψυχροί καί άδιάφοροι έκτελεσταί τοϋ κα
θήκοντος, όταν καταιγίδες τής ζωής ση
μαδεύουν τούς συνανθρώπους μας, είτε ώς 
μεμονωμένα άτομα είτε κατ’ έπέκτασιν 
ώς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν, πάν
τοτε, νά άπαλύνουν τόν πόνο τής περιπέ
τειας καί νά μετριάσουν, κατά τόν προσφο- 
ρώτερον τρόπον, τό άγχος καί τήν άγωνία 
τών παθόντων άπό τά κακά συναπαντήμα- 
τα τής μοίρας καί άπό τις κακοτυχίες 
τής ζωής. Τρανή έπιβεβαίωσιν τών γρα- 
φομένων μας άποτελεΐ ή επιστολή ήν καί 
παραθέτομεν,χωρίς σχόλια, κατωτέρω καί 
η όποια προέρχεται άπό τόν Δ]ντήν τοϋ 
έμπρησθέντος προ διετίας Κέντρου 
ΟΣΚΑΡ Α.Ε. είς τήν πόλιν τής Ρόδου.

ΟΣΚΑΡ Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝ]ΚΑΙ ΕΠΙΧ]ΣΕΙΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ «ΟΣΚΑΡ — (ΔΩΡΙΣ)

Κύριες Μοίραρχε,
Διά τήν κατανόησιν τήν όποιαν έπε- 

δείξατε είς τάς δύσκολους στιγμάς μου 
σάς εύχαριστώ θερμότατα. Ή  πολύτιμος

γενναιοφροσύνη ΰφ’- ής έμφορεΐσθε υπήρ
ξε ή μόνη, ή όποια δράσασα τελεσφορώ- 
τερον προσέφερεν είς έμέ τήν ηρεμίαν 
ψυχής, πού άνεζήτουν είς τοιαύτας τραγι- 
κάς στιγμάς.

Έπιτρέψατέ μου νά έκφράσω δι’ 'Υμών 
τά χίλια εύχαριστήριά μου καί προς τούς 
υφ’ 'Υμάς άνδρας διά τήν ύπ’ αύτών έπι- 
δειχθεΐσαν άψογον συμπεριφοράν.

Ποτέ δέν θά λησμονήσω τόν εύγενέ- 
στατο άνθρωπισμόν Σας.

Μ ε τ ά  τ ι μ ή ς  
’Ιωάννης ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ

*  *  *

Κατά τόν παρελθόντα μήνα οί άνδρες 
τής Χωρ]κής δέν ύστέρησαν είς κοινω
νικήν προσφοράν, άλλ’ όπως πάντοτε 
προσήλθον εθελουσίως καί προσέφερον 
αίμα διά τήν διάσωσιν τών συνανθρώπων 
των. Είς άναγνώρισιν τής άνθρωπιστικής 
αύτής προσφοράς ή Λέσχη «LIONS» 
Θεσ ]νίκης άπένειμε κατά τήν έτησίαν 
επίσημον τελετήν είς τόν ’Ενωμοτάρχην 
Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας κ. 
Γεώργιον ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΝ τιμη
τικήν διάκρισιν, συνισταμένην είς χρυ- 
σοΰν μετάλλιον μετά διπλώματος —περ
γαμηνής, είς τόν τομέα τοϋ άλτρουϊσμοΰ 
καί αύτοθυσίας, ώς έθελοντοϋ αιμοδότου. 
’Επίσης 18 Δόκ. Ένωμ]ρχαι τοϋ Πα
ραρτήματος Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυ
λακής Ρόδου μετέβησαν είς Κρατικόν 
Νοσοκομεΐον Ρόδου καί προσέφερον αίμα 
υπέρ τών πασχόντων έκ τής νόσου τοϋ 
Κούλεϋ νέων. 'Η  έκδήλωσις έγνώσθη είς 
τήν κοινωνίαν τής Ρόδου καί έπροκάλεσε 
εύνοϊκώτατα σχόλια μεταξύ τών κατοίκων 
υπέρ τοϋ Σώματος, οί τοπικές έφημερίδες 
«ΡΟΔΙΑΚΗ» καί «ΠΡΟΟΔΟΣ» άφιέρω- 
σαν ολοσέλιδα σχόλια.

Οί άνδρες τής Χωρ]κής πού ύπηρετοϋν 
είς τό Φρουραρχεΐον Βουλής διά πραιρε- 
τικής εισφοράς των συνεκέντρωσαν τό 
ποσόν τών 6.600 δραχμών διά τήν άγοράν 
ειδών κλινοστρωμνής υπέρ τών Κυπρίων 
προσφύγων.

Ό  ’Ενωμοτάρχης κ. Γεώργιος Κωτσιόττονλος δέχεται τά συγχαρητήρια των 
αρμοδίων διά τήν προσφοράν τον εις τήν εθελοντικήν αιμοδοσίαν.
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ΕΚ Α Ρ Σ Ε Ι Σ

« Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ν  
Ψ Υ Χ Ι Α  Τ Ρ Ι Κ Η Σ »

Εις άρτίαν καί έπιμελημένην έκδοσιν 
έκυκλοφόρησε κομψότατον τομίδιον ύπό 
τον τίτλον «Έγχειρίδιον Ψυχιατρικής» 
συγγραφέν ύπό των Νευρολόγων —Ψυ
χιάτρων κ.κ. Ίωάννου ΣΟΥΡΕΤΗ, Δρος 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί Άναστ. 
ΓΙΑΝΝΟΤΔΑ, ό όποιος τυγχάνει πα- 
ραλλήλως καί Πτυχιοϋχος τής Νομικής 
Σχολής. Τό πόνημα προλογίζει ό ομό
τιμος καθηγητής τής Ψυχιατρικής τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ.Δημ. ΚΟΥΡΕ- 
ΤΑΣ καί τό χαρακτηρίζει ώς έπιστημο- 
νικώς τεκμηριωμένου, μέ παράλληλον 
άπλή καί έκλαϊκευμένην δομήν, σαφές 
άκριβολόγον καί κατατοπιστικόν. ’Από 
γενικωτέρας θεωρήσεως τό δλον έργον 
κρίνεται ώς έμπεριστατωμένον καί πλή
ρες, καθ’ όσον άναφέρεται μέ σαφήνειαν 
καί ένάργειαν εις τα ψυχιατρικά προβλή
ματα τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας περιέχει δέ πλήρη 
στοιχεία ψυχοϊατροδικαστικής, καθώς καί 
ψυχιατρικόν Γλωσσάριου.

Πρόκειται περί άξιολόγου εργασίας, 
χρησιμωτάτης καί άναγκαίας ιδιαι
τέρως διά τούς άνδρας τής Χωρ]κής, 
δοθέυτος ότι πραγματεύεται θέματα άπτό- 
μενα τοϋ καθ’ ήμέραν έργου των, τόσον 
άπό άυακριτικής, όσον καί ψυχοϊατροδι- 
καστικής πλευράς.

Οί έπιθυμοΰντες τήν άγοράν τοϋ έν 
λογω βιβλίου δύνανται νά άπευθύνωυται 
απ εύθείας εις τόν συγγραφέα Δρα 
Ίωάννην Σουρέτην Νευρολόγον —Ψυχία
τρον, Παπαδιαμαυτοπούλου 13, τηλ. 
712-647, Άθήναι.

ΞΕΝΑΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΑΛΥ ΜΠΡΑΝΤ 
ΥΠΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ. ΧΩΡ)ΚΗΣ

Μέ επίσημον πρόσκλησιν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως έπεσκέφθη τελευταία 
τήν χώραν μας ό πρώην Καγκελάριος καί ήδη άρχηγός τοϋ σοσιαλδημοκρατικού κόμ
ματος τής Δυτικής Γαρμανίας κ. Βίλλυ Μπράντ, συνοδευόμενος άπό ήγέτες τοϋ κόμ
ματός του. Ό  62ετής γερμανός πολιτικός ήγέτης ό όποιος έξέφρασε φιλικά αισθήματα 
προς τήν χώραν μας, έχει τιμηθή, όπως είναι γνωστόν, μέ τό βραβείο Νόμπελ γιά 
τήν ειρήνην. Κατά τήν άφιξίν του εις ’Αθήνας έγινε δεκτός καί συνωμίλησε μέ τόν 
Πρόεδρον Δημοκρατίας κ. Κων]νον Τσάτσον, τόν Πρωθυπουργόν κ. Κων |νον Καρα- 
μανλήν, 'Υπουργούς καί άλλους ήγέτες τοϋ πολιτικού κόσμου. Σάν φίλος τής Ελλάδος 
καί λάτρης τής ελληνικής πολιτιστικής παραδόσεως καί κληρονομιάς, έπεσκέφθη τόν 
άρχαιολογικόν χώρον τοϋ Σουνίου καί άλλα αξιοθέατα μνημεία τής ελληνικής Πρω- 
τευούσης.

"Αξιόν μνείας είναι τό γεγονός ότι ό εκλεκτός φιλοξενούμενος τής χώρας μας 
άνηγορεύθη ’Επίτιμος Διδάκτωρ τής Παντείου Σχολής (ΠΑΣΠΕ) καί άνεκηρύχθη 
επίτιμος Δημότης ’Αθηναίων.

Χάριν τοϋ τιμηθέντος ξένου ή Πάντειος Σχολή καί ό Δήμος ’Αθηναίων ώργά- 
νωσαν ειδικές τελετές γιά τήν άπονομήν τιμητικών διακρίσεων. "Αξιόν επίσης προ
σοχής ιδιαιτέρας είναι ότι τόν ξένον έσυνώδευσαν κατά τήν έδώ διαμονήν του καί έξε- 
νάγησαν εις τό Σούνιον καί άλλαχοϋ γλωσσομαθή όργανα τής Τουριστικής ’Αστυνο
μίας Χωρ]κής.

Εις τήν δημοσιευομένην φωτογραφίαν όργανον τής Τουριστικής ’Αστυνομίας 
Χωρ]κής ξεναγεί τόν κ. Μπράντ εις τόν χώρον τοϋ Σουνίου ’Αττικής κατά τήν πρόσ
φατη έπίσκεψί του εις τήν χώραν μας.

Μ ΙΚ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

ΕΝΔΓΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ε γ γ ρ ά φ ο υ ς  εύχαριστίας  

έξέφρασαν :
ΤΟ ΑΡΧΙΙΓΕΙΟ Ν ΧΩΡΙΚΗΣ προς τό 
Εναγές "Ιδρυμα «ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο 
ΡΩΣΣΟΣ» ( έδρα ΧαλκΙς) διά τήν υπό 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τούτου άποφα- 
σισθεϊσαν προσφοράν εξ επτά χιλιάδων 
(7.000) δραχμών ύπέρ τοϋ ’Ιδρύματος τών 
Παιδικών ’Εξοχών Χωρ]κής.

■it
'ΤΙ Διεύθυνσις Σωματικής ’Αγωγής τής 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, ό «ΟΛΥ
ΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝ  Δ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑ ΟΛΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ό Π  ΑΝΝΑ Υ Π  ΛΙΑΚΟΣ— 
Η ΡΑΚΛΗ Σ Γ. Σ. Ναυπλίου, δ Ε.Σ. 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ» Σιατίστης, ό Π.Α. 
Σ. ΑΓΙΟ Υ Δ Η  ΜΗ ΤΡΙΟ Υ  ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ό ΣΕΓΑΣ Κρήτης και ό ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑ
ΚΕΔΟΝΙΑΣ διά τάς καταβληθείσας υπό 
τών άνδρών Χωρ]κής άοκνους προσπά
θειας προς δημιουργίαν τών άναγκαίων 
προϋποθέσεων καί τον καταλλήλων κλί^α

τος, κατά τάς λαβούσας χώραν εσχάτως 
σοβαρός αθλητικός συναντήσεις εις τούς 
περισσοτέρους τών όποιων τό Σώμα τής 
Χωρ)κής προέβη εις τήν άθλοθέτησιν 
ειδικών έπάλθων.

*
Οί ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΟΒΙΤΣΑ, έμποροι 

Ίωαννίνων, διά δημοσιεύματος των εις τήν 
εφημερίδα τής πόλεως «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ  
ΑΓΩΝ» εξαιρούν τήν έντονον δραστη
ριότητα καί τάς άοκνους προσπάθειας τον 
Δ ιοικητοϋ τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας 
Ίωαννίνων καί τών νπ’ αυτόν άνδρών, οΐ- 
τινες έπέτυχον τήν ταχυτάτην άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν τών δραστών κλοπής διαρ- 
ρήξεως τοϋ έν Ίωαννίνοις καί έπι τής 
όδοϋ'Αγίας Μαρίνης 44 καταστήματος των.

*
Αί Νομαρχίαι ΛΑΡΙΣΗ Σ καί ΦΘΙΩ- 

ΤΙΔΟΣπρος τούς Δ]τάς Χωρ]κής Λαρί- 
σης καί Λαμίας άντιστοίχως, διά τήν 
άμέριστον συμπαράστασιν καί τάς άοκνους 
προσπάθειας τών ύπ’ αυτών άνδρών διά τήν 
επιτυχίαν σοβαρών εκδηλώσεων εις τάς 
εν λόγω πρωτεύουσας.

■*
Η  ΣΧΟΛΗ ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ (Κ. Ή λι- 
ούπολις—’Αττικής) προς τό Άρχηγείον 
Χωρ]κής διά τήν ενεργόν συμπαράστασιν 
καί τό άμέριστον ενδιαφέρον τοϋ Σώματος 
ύπέρ τής σπουδαζούσης νεολαίας.

Ό  κ. Θωμάς ΙίΟΛΟΒΑΚΟΣ, Ίχθυέ- 
μπορος, 13η ’Ιχθυαγορά Βόλου, προς τό 
Ύπονργείον Δημοσίας Τάξεως διά τάς 
άοκνους καί συντόνους προσπάθειας τοϋ 
ύπηρετοϋντος εις τό Τμήμα ’Ασφαλείας 
Βόλου Ύπομ^ρχου κ. Μιλτιάδου Α Ρ ΓΥ
ΡΙΟΥ καί τών νπ’ αυτόν άνδρών διά τόν 
επιτυχή εντοπισμόν καί τήν ταχείαν σύλ
ληψιν τών δραστών διαπραχθείσης εις βά
ρος του κλοπής ποσοϋ 110.000, οπερ έπε- 
στράφη άκέραιον εις τοϋτον, εντός ελάχι
στου χρονικοϋ διαστήματος.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΑΡ. 69
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ΠΕΝΘΗ ΤΟ Υ Ζ Ω Μ Α Τ Ο Ζ
ΕΣΟΔΑ Ε. Τ. X . ΑΠΟ ΠΟΔΟ

ΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
'Υπενωμοτάρχης (1930 —1975)

Τήν 13-7-75 άπεβίωσε συνεπείμ καρδια
κού νοσήματος ό Ύπεν. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ 
Νικόλαος. Ό  έκλιπών έγεννήθη εις 
Καλαμίτσι Χανιών τό έτος 1930. Κατε- 
τάγη εις τήν Χωρ]κήν, έξεπαιδεύθη καί 
ώνομάσθη Χωροφύλαξ τό 1951. Προή-

χθη είς τόν βαθμόν τοϋ Υπενωμοτάρχου 
τό έτος 1974. Ύπηρέτησεν εύδοκίμως 
είς διαφόρους τοϋ Σώματος υπηρεσίας, 
διακριθείς διά τήν εις τό καθήκον άφο- 
σίωσιν καί τήν έκπλήρωσιν τής αστυ
νομικής αποστολής του μέ πνεύμα κατα- 
νοήσεως, άλληλεγγύης καί άμεροληψίας. 
Διά τάς προσφερθείσας έξαιρέτους υπη
ρεσίας του, έτιμήθη μέ έπαινον καί Με
τάλλων Εύδοκίμου ύπηρεσίας. Είχεν 
αποκτήσει τήν ειδικότητα όδηγοϋ στρα
τιωτικού όχήματος καί είχε πολλάκις 
χαρακτηρισθή, κατά τάς έτησίας ύπη- 
ρεσιακάς κρίσεις, ώς λίαν καλός καί 
άριστος αστυνομικός, λόγω άρίστης 
υπηρεσιακής άποδόσεως, πειθαρχίας καί 
έργατικότητος. ’Αξίζει ιδιαιτέρας προ
σοχής ή όλόψυχος άφιέρωσίς του είς τήν 
έξυπηρέτησιν τών συναδέλφων του καί 
τών πολιτών έν γένει. Διά τόν λόγον αυ
τόν έκπρόσωποι τών άρχών καί πλήθος 
Ναξίων έξέφρασαν, διά τόν πρόωρον 
θάνατόν του, τήν βαθεΐαν όδύνην των 
πρός τήν Διοίκησιν τοϋ ’Αστυνομικού 
Τμήματος Νάξου, όπου ό μεταστάς ύπη
ρέτησεν κατά τήν πρό τοϋ θανάτου του 
5ετίαν. Οί άνδρες τοϋ Α.Τ. Νάξου έκφρά- 
ζουν διά τοϋ Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗ- 
ΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» συλλυπητήρια 
καί συμπαράστασιν πρός τήν οικογένειαν 
τοϋ μεταστάντος συναδέλφου των καί 
τής εύχονται θείαν προστασίαν καί παρη
γοριάν διά τήν σκληράν της δοκιμασίαν.

Ά ς  είναι ή μνήμη του αίωνία.

"Οπως είναι γνωστόν, ποσοστόν 2,5% 
άπό τά έσοδα τών διατιθεμένων εισιτη
ρίων κατά τήν τέλεσιν ποδοσφαιρικών 
άγώνων, περιέρχονται κατά ρητήν διάτα- 
ξιν έν ίσχύϊ Νόμου, εις τό ΕΠΙΚΟΥΡΙ
ΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ καί άπο- 
τελοϋν πόρον αύτοϋ. ’Επειδή τελευταία 
παρετηρήθησαν μερικές παρεκκλίσεις έπί 
της έφαρμογής τοϋ ώς είρηται Νόμου, 
διά τοϋτο ύπενθυμίζεται ή έπακριβής συμ- 
μόρφωσις τών άρμοδίων ύπηρεσιών Χω
ροφυλακής μέ την Α. Π. 271 ]88]12θ άπό 
18-2-70 σχετικήν διαταγήν τοϋ ’Αρχη
γείου Χω]ρκής. Τά ’Αστυνομικά όργανα 
πού διατίθενται είς άνάλογον ύπηρεσίαν 
έλέγχου πρέπει νά ελέγχουν μέ περισ- 
σοτέραν προσοχήν καί επιμέλειαν τά σχετι
κά εισιτήρια. Τά δέ ’Αστυνομικά Τμή
ματα νά συνεργασθοΰν συστηματικά μέ 
τά Δημόσια Ταμεία διά τήν άποτελεσμα- 
τικωτέραν εϊσπραξιν τών έκ της αιτίας 
(προσόδου) αύτης πόρων τοϋ ’Επικουρι
κού Ταμείου Χωρ]κής. Τό θέμα τοϋτο, 
ώς είναι γνωστόν, πρέπει νά τύχη ιδιαι
τέρας προσοχής καί έπιμελείας άπό όλα 
τά έκτελοϋντα τοιαύτης φύσεως ύπηρε
σίαν άστυνομικά όργανα διά τήν αΰξησιν 
τών πόρων τοϋ Ε.Τ.Χ. πρός όφελος δλων 
τών ύπηρετούντων καί κυρίως, τών έν 
συντάξει άνδρών Χωρ]κής.

Σχετική τυγχάνει ή προσφάτως έκδο- 
θεϊσα Α.Π. 517]3]22ιγ έ. έ. Διαταγή τοϋ 
’Αρχηγείου Χωρ]κής.

•  ΑΝΔΡΙΚΑ: Κουστούμια, σακκάκια, πα

νταλόνια, γραβάτες, ύποκάμισα, εσώ

ρουχα.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΦΩΝ Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Η  Ο.Ε.

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

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

Απαντα τά εϊδη μας, παρέχονται μέ εύκολίας πληρω
μής έπϊ μικρά προκαταβολή, μέ έκπτωσιν 10% έπϊ 
τών άναγραφομένων τιμών μας και έξόφλησιν τοϋ 
τοϋ ύπολοίπου 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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INTERNATIONAL
Σάς εξασφαλίζει μεγαλύτερη προστασία, γιατί 
έχει δύο άποκλειστικά πλεονεκτήματα :
ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ CRYSTAL μέ ενεργούς άπορροφητικούς 
κρυστάλλους, πού περιορίζουν τήν πίσσα καί νικοτίνη.
ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ - ΖΩΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, πού 
επιτρέπει τήν είσοδο άέρος. "Ετσι άναμιγνύεται ό άέρας 
μέ τόν είσπνεόμενο καπνό καί τό κάπνισμα γίνεται 
ελαφρότερο καί άβλαβέστερο.
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