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πραγματοποιεί τ ε 
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- ο  Τώρα πού .ό Απόηχος τη ς  συμφοράς 
Πι πού έ π λ η ξ ε  π ρ ί ν  άπό λ ί γ ο  κ α ιρ ό  
τ ή ν ’ Η λε ία  κ α ί  ά λ λ ε ς  π ε ρ ι ο χ έ ς  τηςΧώ- 
ρας σ ί γ α σ ε .Τ ώ ρ α  πού ο ΐ  π ύ ρ ι ν ε ς  γλώσ
σ ε ς  τή ς  κ α τα σ τρ οφ ή ς  έσβυσαν,Αφου ά
φησαν στό πέρασμά τ ο υ ς  σ τ ά χ τ ε ς  κα ι  
ΑποκαΓδια.Τώρα πού έ κ ε ι  Οπου ά λ λ ο τ ε  
εσ φυζε  ή ζωή Απλώνεται  τ ό ^ φ α ι δ  σά
βανο τή ς  σ τ ά χ τ η ς ^ ή  ώρα του α π ο λ ο γ ι 
σμού .ά λλά  κ α ί  του  σ υ λ λ ο γ ι σ μ ο ύ ,  γ ι ά  
τήν  εξαγωγή Αναγκαίων συμπερασμάτων 
έ ρ χ ε τ α ι  σάν έ π ι τ α κ τ ι κ ή  Ανάγκη γ ι ά  
κ ά τ ι  πού δ έ ν  π ρ έ π ε ι  νά ξ α ν α γ ί ν η .
.,;π, τό θέμα των π υ ρ κ α ΐ ω ν ,π ο ύ  κ α τ α -  

στρέφουν  Α λόγ ιστα  τόν  εθν ικό  πλου 
τ ο , δ έ ν  ε ί ν α ι  κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο  γ ι ά  τη Χώρα 
α υ τ ή .Π ο λ λ έ ς  ήταν  ο ϊ  κ α τα σ τρ ο φ ές  κ α ί  
βαρύς ό φόρος πού πληρώσαμε στόνΜο- 
λώχ τ ή ς  φω τ ιά ς  χ ω ρ ί ς  αύτό  νά γ ί ν η  
μάθημα έ π α γ ρ υ π ν ή σ ε ω ς ,ώ σ τ ε  π ο τ έ  π ι α  
νά μή έπα να λη φ θ ή ,ή  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ^  νά 
π ε ρ ι ο ρ ι σ θ ή  σ τ ί ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  πού ε ί 
ν α ι  Αδύνατος ή πρόληψ ις»

-, Γνωρίσαμε  τ ή ν ’Η λ ε ία  τήν Α ν ο ι ζ ι ^  
σέ μ ι ά  π ε ρ ι ο δ ε ί α  του π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ  

κ α ί  μα γευθ ή κ α μ ε  Από τήν  ό μ ο ρ φ ιά ^ το υ  
τ ο π ί ο υ  κ α ί  τήν  προκοπή των Ανθρώπων 
πού Α ξ ιο π ο ίη σ α ν  τήν εύφορη γ η ,  ώστε 
νά Αποδ ίδη  π λ ο ύ σ ι ο υ ς  τ ο υ ς  καρπουρ 
τ η ς . Σ έ  π ο λ λ έ ς  Από τ ί ς  π ε ρ ι ο χ έ ς  αυ
τ έ ς  π ρ ί ν  περάση τό φθινόπωρο η συμ
φορά τή ς  φ ω τ ιά ς  έπλη ξε  Ανεπανόρθωτα 
κ α ί  τήν όμορφιά  τ η ς  φυσεως κ α ί  τόν 
μόχθο  του Ανθρώπου.

Δέν Ανα ζη τούμ ε  τ ο ύ ς  υ π ε υ θ ύ ν ο υ ς  
ο ύ τ ε  ε ί μ ε θ α  Αρ μόδ ιο ι  νά κ α τ α λ ο -  

γ ίσ ω μ ε  ε υ θ ύ ν ε ς . Π ι σ τ ε ύ ο μ ε  όμως ό τ ι  
δ έ ν  υπάρχουν  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  γ ι ά  άλλα λά
θ η . ’ Α μ έλε ια  ή ό λ ι γ ω ρ ί α Αμπροστά  στό 
έ ν δ ε χ ό μ ε ν ο  μ ι α ς  π υ ρ κ α ϊ α ς , γ ι ά  νά μήν 
Αναφερθούμε στήν Ε γκληματ ική  π ρ ό θ ε -  
σ ι , ε ί ν α ι  έ ν τ ε λ ω ς  Ασυγχώρητα γ ι ά  Αν
θρώπους πού σ έ β ο ν τ α ι  Εστω κ α ί  ελά
χ ι σ τ α  τ ό ν  έα υτό  τ ο υ ς .

Σ τ ή ν ’ Η λε ία  τό όμορφο α υτό  κομ
μ ά τ ι  τ ή ς ' Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ ή ς , π ο ύ  τόσο 

δ ο κ ιμ ά σ θ η κ ε  έ φ έ τ ο ς  Από τή ν  Α γ ρ ιό τ η 
τα τ ή ς  φ ω τ ι α ς ^ ε ι ν α ι  Αφιερωμένο τό 
Ανά χ ε ΐ ρ α ς  τ ε ύ χ ο ς  τ ή ς "  Εϋ.ΧΩΡ’.'

" ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "

ε τ η ς ι α ι  ς υ ν δ ρ ο μ α ι
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"Απαντας τούς 'Αξιωματικούς, 'Υπαλλήλους καί κατώτερα όργανα των Σωμάτων 
Α σφαλείας, τού Πυροσβεστικού Σώματος καί της 'Αγροφυλακής.

Εορταζομεν και παλιν την επέτειον τής μεγάλης τού "Εθνους ήμέρας, τής 28ης 'Οκτωβρίου.

, Εϊνα\ή  ^ ερα κατά, ^  όπο,ίαν ολόκληρον τό Έθνος ώς μονολιθικόν σώμα, μνήμον των ήρωϊκών παοα- 
δοσεων του, υψωθη φραγμός ακατάλυτος εις τον ιταμόν εισβολέα.

~ κατα ^  έ7Γθ£ανν *! <Ε^λγ1νική Ψυχή> συνεχίζουσα παράδοσιν αιώνων, ιστορίαν διαδο
χικών θριάμβων και συμφορών,^ πίστη εις την αρχαιοτάτην Ελληνικήν άρετήν τής Εθνικής άξιοπρεπείας

Κ Ϊ Γ μ έ Ζ  ω βΤ »""ν “Τ" ” ' "8ΐ“<?θρθυ<'“ *“  ™ ^  ™  * Α »=·■ “  ™ ^  ™»

' Είναι ή ή μέρα κατά τήν όποιαν οί Έλληνες εις πανεθνικόν συναγερμόν, άμυνόμενοι τού πατρίου έδά- 
φ ς^αγωνίζονται με παρατολμον θάρρος και αλόγιστόν πρός τον θάνατον περιφρόνησιν τον αγώνα τον καλόν 
δ.α να αποφυγουν την εθνικήν εξουθενωσιν, δια να παραμείνουν ελεύθεροι.

~ . , η ^ Τ  ^ '?ΐμ̂ Ρα ΧαΤά τ?)ν δ™ £αν 0 ή "Ελληνες μέ την ύπεράνθρωπον άμυνάν των δημιουργούν τό έπος 
40 και προσφέρουν εις την βουλήν και αποσυντεθειμένην τότε Εύρώπην, τήν ζώσαν εις τον ζόφον ύπό- 

σχεσιν χαραυγής, ελπίδα αναστασεως. Υ ’

Είναι ή ημέρα κατά τήν^όποίαν^οΐ Έλληνες, επιβεβαιώνουν διά μίαν άκόμη φοράν τον στίχον τού ur- 
γάλου της αρχαιοτητος τραγικού «το τής δε χώρας ού γεγήρακε σθένος».

~ > Εορταζοντες την^επετειον της μεγάλης ταύτης ήμέρας εύλαβές κλίνομεν γόνυ προ τών νεκρών μαχη
τών, επωνύμων και αφανών, της γιγαντιαιας καί ανυπερβλήτου εκείνης πάλης καί άποτίομεν συγχρόνως φόρον 
ευγνωμοσύνης προς τους επιζωντας μαχητας. ^  ρ

, Δεν λησμ°!0υμεν κα'- τοΰς^έξαφέτους ήγήτορας τού άγώνος, τούς έργάτας τής όλης μακράς καί επί
πονου^ στρατιωτικής προπαρασκευης, η οποία παρεσχε τήν δυνατότητα άξιοποιήσεως τού υψηλού φρονήματος 
και της αγωνιστικοτητος του Λαού μας. 1 y‘ ς

Αι θυσιαι του αγώνος υπήρς,αν πολλαι. Αλλά καί το γέρας μέγιστον.

 ̂ _ Η ήρωικη αντιστασις του 40 εΐχεν ώς αποτέλεσμα να διασωθή ή ελευθερία καί νά παοαδοθή ή Πα-
τρις εις τους μεταγενέστερους «μειζω καί άρείω». 1

ν . Εκ τ?υ έπ°υ5 του, ’40’ “ λλά καί έκ Ε^κρας, τής μακροτάτης ιστορίας μας, πολλαπλά τά διδάγματα και πλούσια η κτηθεισα εμπειρία.

Και ή εμπειρία αυτή μας διδάσκει ότι, διά νά άντιμετωπίσωμεν καί τάς σημερινάς κρίσιμους διά τήν 
ατριδα^ περιστάσεις, απαιτείται εθνική ενοτης αδιασάλευτος, φρόνημα ύψηλόν, ύποταγή εις τον Νόυον 

συνεχής ετοιμοτης, αδιάκοπος προπαρασκευή, αποδοχή θυσιών.

, M0V?V 0’5τω,θά δυνΤ'θ“ ^ ν,νά έπιβάλωμεν εις πάντας τον σεβασμόν τής εθνικής μας άξιοποεπείας καί 
την ματαιωσιν πασης προσπάθειας επιβουλής. k s

θ 'Α1°ν°ο~υΤω ε7ατύ*ωΕεν TY1V Ρύθμισιν κατά τρόπον δίκαιον τών εθνικών μας προβλημάτων. Μόνον 
ουτω θα δυνηθωμεννα προστατευσωμεν τους έλευθέρους πολιτικούς μας θεσμούς καί νά δημιουργήσωμεν έκεΐ- 
νο το οποίον διακαως επιθυμουμεν: μιαν υγια, εύημεροΰσαν, άληθή Δημοκρατίαν εις τούς κόλπους μιάς ειρη
νικής Ευρώπης. ^ ' ι '

Ό  'Υπουργός 
ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

Ο X  1 2 8 1
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’Αξιωματικοί, ’ Ανθυπασπισταί, ' Υπαξιωματικοί, Χωροφύλακες καί Πολίτικοι Υπάλληλοι.

'Η  μακρά καί ένδοξος ημών ιστορία κατ’ έπανάληψιν έχει άποδείξει δτι εΐμεθα Λαδς μνήμης. Καί αί 
μνήμαι των καιρών πάντοτε θά ομιλούν πρός ήμας καί τας επερχομενας γενεάς δια τον αποφασιστικόν ρολον 
τής Ελλάδος εις στιγμάς μεγίστης ιστορικής σημασίας, άπδ τής έποχής τών Μηδικών πολέμων, μέχρι τής 
προ 35ετίας ένσκηψάσης έκ διαφόρων σημείων τής Γφηλιου απειλητικής πλημμυριδος του φασισμού.

Σήμερον δεν έορτάζομεν μόνον την έπέτειον του «Ελληνικού θαύματος» εις την ’Αλβανίαν. Έορτά- 
ζομεν την έπέτειον μιας άκόμη θαυμαστής εποποιίας, ή οποία τελεί εν απολυτω συνεπείς; και συνεχεία προς 
την προαιώνιον ιστορικήν επιταγήν, νά αγωνιζωμεθα μεχρις έσχατων χαριν τής Εθνικής ημών ανεξαρτησίας 
καί άξιοπρεπείας.

'Η  Χωροφυλακή από τάς πρώτας ώρας του πολέμου ευρεθη ένθερμος συμπαραστάτης του Ελληνικού 
Λαού, προστατευτική άσπίς ασφαλείας τοϋ μετο^που, αλλα και εις την πρωτην γραμμήν τοϋ πυρος, με απο
κορύφωμα την μετ’ ού πολύ αποφασιστικήν συμμετοχήν της εις την μάχην τής Κρητης. Και οτε αι περιστά
σεις τό έκάλεοαν νά συνέχιση τον αγώνα εναντίον τοϋ ’Άξονος και έκτος Ελλάδος, ενεταχθη εις τας συμμαχί- 
κάς δυνάμεις, καί έγραψε μετ’ αύτών σελίδας έξοχου πολεμικής δρασεως εις την Μεσην Ανατολήν, την Βό
ρειόν ’Αφρικήν, καί τό Ρίμινι.

’Αξιωματικοί, ’Ανθυπασπισταί, ' Υπαξωματικοι, Χωροφυλακές και Πολίτικοι Υπάλληλοι.

Προ 35 άκριβώς ετών εις την μικράν αλλα ένδοξον αυτήν εσχατιάν τής 1 φηλιου εγραφη εν λαμπρόν 
έπος, παρόμοιον τοϋ όποιου μόνον εις τό ένδοξον Ελληνικόν παρελθόν θα συναντησωμεν. Και τοΰτο διότι ανέ
καθεν εϊμεθα τεταγμένοι νά ύπερασπίζωμεν αντί πασης θυσίας τα ιερά και τα όσια τής Φυλής μας. Απο ιής 
πρωίας τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 ή Ελλάς άπεδύθη εις έναν σκληρόν καί άνισον αγώνα. Άψηφήσασα την 
συντριπτικήν διαφοράν τών δυνάμεων, εμαχετο αποφασιστικούς και γενναιως, δια να προσφερη άλικους εις 
τούς συμμάχους τήν πρώτην κατά ξηραν νίκην του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δια να αποδοΐ^η μιαν 
άκόμη φοράν, δτι τό αξίωμα «’Ελεύθερον τό ευψυχον» δεν περιεχεται μονον εις τα κείμενα, αλλα και c-ΐς ιας 
ψυχάς τών Ελλήνων.

Ζήτω ή Αίωνία 'Ελλάς !

Ζητώ ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 !

'Ο ’Αρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ

’Αντιστράτηγος

Κ ΤΠ ΒΡΙΟ Υ1940
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Α π ό  τό 776 π .X . καί μέχρι τό 393 μ .X . , — κάθε τέσσερα χρόνια 
όλοι οί δρόμοι τω ν Πανελλήνιον ώδηγοϋσαν στήν φιλόξενη καί όλο- 
φώ τιστη άπό τήν άκτινοβολία τοΰ Ό λυμπιακοΰ πνεύματος, ’Ηλεία— 
κή γή .

Α π ό  τήν άνατολή τού αιώνα μας , όλοι οί δρόμοι τών έλευθέρων 
Λαών τής Υφηλίου οδηγούν στά ίδια ιερά χώ ματα πού συμβολίζουν 
τήν Ειρήνη , καί θυμίζουν τήν ανεπανάληπτη γιά τήν πανανθρώπινη 
ιστορία ‘Ελληνική μεγαλωσύνη .

Α π ό  τις 16 Σεπτεμβρίου 1975, πού οί πρώτες άδηφάγες γλώσσες 
της φ ω τιάς άρχισαν νά καταβροχθίζουν μιά άκρη άπό τό άπέραντο 
φυσικό χαλί τής Ή λειακής μαγείας , δλη ή προσοχή τών Πανελλήνων 
στέκει μέ όδύνη καί συμπάθεια μπροστά σέ μιά άδικη καταστροφή 
πλούτου καί όμορφιας.

Τό σύντομο όδοιπορικό μας στήν ’Η λεία, έγινε σέ μιά έποχή πού 
άνθρωποι καί Φύση , χαμογελούσαν μέσα σ’ ένα κρεσέντο φυσικής 
καί κοινωνικής όμορφιας, άπλωμένο σ’ δλες τις γωνιές της : Ά π ό  τά 
αλιμανα δαντελωτά άκρογιάλια τού Ίονίου  καί τόν άπέραντο χλοερό 
κάμπο, μέχρι τους ειδυλλιακούς λόφους, τις βαθύσκιωτες άκροπο— 
τα μ ίες, καί τις ήμερες πλάγιες τού ’Ερύμανθου, τής Λ άμπειας, 
καί τής Φολόης . Υστερα ξέσπασε ή φοβερή καταστροφή...................

Α φ ο ύ  άφήσαμε νά περάση κάποιος χρόνος άπό έκεϊνες τις έφ ιαλ- 
τικες ήμερες , δημοσιεύομε σήμερα τό άνά χεΐρας κείμενο μέ συναισθή
ματα αναμικτα άπό θαυμασμό καί συμπάθεια γιά τόν τόπο πού έπι— 
σκεφθήκαμε. Πιστεύομε δτι ό ακάματος καί φιλοπρόοδος Ή λειακός 
λαός, θά ξεπεράση πολύ σύντομα δλα τά 'κατάλοιπα τής δοκιμασίας 
του .

Είθε ποτέ πια να μή φανή ίχνος καπνού άπό καταστροφική φ ω 
τιά στόν όρίζοντα τής γής του -  στόν όρίζοντα τής κάθε Ε λληνικής
Υ ή ζ ...............
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Τ Ο Γ Ί Ό  το κείμενο ήταν νά δημοσιευ- 
θή στο τεύχος τού Σεπτεμβρίου. ’Ε κ ε ί 
ήταν ή θέση του μετά  άπό τις  τρεις προη
γούμενες συνέχειες τοϋ οδοιπορικού μας 
στην Ά χ α ΐα .  Κ αί ένώ ε ίχε  «άνεβή» στην 
μηχανή τοϋ «όφσετ», ξαφνικά ήρθε τό 
φοβερό μήνυμα: 'Η  ’Η λεία  κ α ίγ ε τ α ι! . . . .  
Ο ί φλόγες άπειλοΰν τ ις  άρχαιότητες της 
’Ο λυμ πίας!___’Αδειάζουν χω ρ ιά !------ ’Α 
φανίζονται περιουσίες!. . . .  ’ Αφοϋ κλεί
σαμε μηχανικά τά  φρεσκοτυπωμένα δο
κ ίμ ια  στό πρώ το συρτάρι πού βρέθηκε 
μπροστά μας, πήραμε τόν δρόμο της
επιστροφής γ ιά  τό ’Α ρχηγείο . Φ ω τ ιά !-----
Τούτη ή λέξη—χιλιογραμμένη θαρρείς 
στήν σκέψη μας άπό τά  οδυνηρά πλήκτρα 
κάποιας άόρατης καί σατανικής μηχανής— 
μας μαστίγω νε άνελέητα. Φ ω τ ιά ! . . . .  Τό 
προαιώνιο σύμβολο τής άνάγκης καί τής 
θαλπωρής, γ ιά  μιά  άκόμη φορά είχε  ξε- 
φύγει άπό τόν άνθρώπινο έλεγχο καί 
σκορπούσε παντού τόν όλεθρο καί την 
καταστροφ ή___  ’Η λεκτρισμένη βρήκα
με τήν άτμόσφαιρα στό ’Α ρχηγείο. 
Τ ηλέτυπα, άσύρματοι, τηλέφωνα, ραδιο
τηλέφωνα βρίσκονταν σέ συναγερμό. Π ιό 
συγκεκριμένα θά μπορούσαμε νά πούμε 
ότι άνθρωποι, χειριστήρια , πλήκτρα, καί 
άκουστικά, είχαν ένσωματωθή στήν κυ
ριολεξία, καθώ ς δ ιαταγές, οδηγίες, καί 
άναφορές πηγαινοέρχονταν άσταμάτητα  
άπό τούς αιθέρες καί τά  κ α λ ώ δ ια .. . .  Καί 
ή φω τιά  καλπάζοντας μέ τόν άνεμο πού 
σάρωνε εκείνες τ ίς  ώρες τήν ’Ηλεία, 
συνέχιζε τό καταστροφικό τη ς έργο. 
Κανείς δέν μπορούσε νά συγκρατήση τό 
πύρινο π οτά μ ι πού ξεχυνόταν άπό παντού. 
Χωροφύλακες, Πυροσβέστες, σ τρατιώ 
τες, άντρες, γυνα ίκες καί παιδιά, είχαν 
άρχίσει ένα έπικίνδυνο κυνηγητό μέ τίς 
φλόγες πού ζύγωναν άλλοτε φανερά, καί 
άλλοτε ύπουλα κρυμμένες π ίσ ω  άπό 
μαύρα σύννεφα καπνού. "Οταν κάποτε 
τελείω σε τό άχαρο αύτό κυνηγητό, χ ι 
λιάδες στρέμματα γή ς πού άλλοτε έσφυ- 
ζαν άπό βλάστηση καί καρποφορία, είχαν 
μεταβληθή σέ μιά κατάμαυρη έπιφάνεια 
άπελπισίας. Σ έ  ένα άπέραντο νεκροτα
φείο τή ς φύσεως μέ σ τάχτες καί σκελε
τούς μισοκαμμένων δέντρων, πού θά 
παραστέκουν γ ιά  πολλά χρόνια βουβοί 
μάρτυρες μιας τραγω δίας μέ θεατές 
όλους έμάς τούς άγανακτησμένους άνθρώ- 
πους—μέχρι νά περάση λίγος καιρός 
άκόμη. Μ έχρι νά ανάψουν καινούργιες 
φωτιές, οπότε πάλι θά άγανακτήσω με 
καί πάλι θά ξεχάσιυμε. Καί όταν τά  διά
φορα μέσα ένημερώσεως θά μας συνι- 
στούν κάθε φορά «φύλαξε τό δάσος:
Μ πορείς!___», έμεϊς θά βρίσκωμε τήν
εύκαιρία νά διορθώνωμε χαριτολογώ ντας: 
«Κάψε καί σύ ένα δάσος: Μ π ο ρ ε ίς . . . . . .
Τ ι νά εϊπή κανείς; Μ ήπω ς ή σημερινή 
τυποποιημένη έποχή μάς κάνει νά συγ- 
χέω με τά  «σλόγκαν» γ ιά  άπορρυπαντικά, 
έντομοκτόνα καί παιδικές τροφές, μέ τίς 
—έστω χιλιοειπω μένες—λακωνικές προ
ειδοποιήσεις γ ιά  κινδύνους καί καταστρο
φές; Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι σέ ωρι- 
σμένες περιπτώ σεις τά  λ ίγα  λόγια μπο
ρούν νά ποΰν άσυγκρίτω ς περισσότερα 
άπό όσα θά μάς έλεγαν ολόκληρες σελίδες. 
Ε ίνα ι πασίγνωστο άλλωστε ότι «το 
Λ ακωνίζειν έστί φιλοσοφεΐν». Μ ήπως 
όμως σήμερα « τό . . .  ,αύτοσχεδιάζειν έστί 
φ ιλοσοφεΐν;». "Ας ζητήσω με καλύτερα 
τήν απάντηση άπό τόν ίδιο τόν εαυτό μας. 
Κ αί αύτό γ ια τ ί είμαστε περισσότερο 
«Λάκωνες» στον άτομικό μας όπω ς θά 
λέγαμε «ντέ προφούντις» εσωτερικό διαλο-

645



γισμό , καί λ ιγώ τερο ή μάλλον επιφανειακά 
φιλόσοφοι σέ δ ,τ ι έχει σχέση μέ τόν κυκε
ώνα πού συνθέτει σήμερα τόν περίφημο 
«οπτικό» μας πολιτισμό. "Ας μη ξεχνάμε 
όμω ς δτι γράφομε ή π ιο συγκεκριμένα 
διασκευάζομε ένα παληό μας ευχάριστο 
κείμενο γ ια  τήν ’Η λεία . Γ ι ’ αύτό καί στο 
σημείο αύτό κάνομε ένα «μοντάζ» δπω ς 
λέγετα ι στην τυπογραφ ική γλώ σσα ή 
τελευταία  φάση της σελιδοποιήσεως. Δ η 
λαδή «κόβομε» τόν παληό ύπότιτλο  καί 
τήν ε ισ αγω γή , καί άφήνομε τό κείμενο 
πού άναφέρεται στήν π ρώ τη  μας γνω ρ ι
μία  μέ τήν ’Η λεία . "Ο ταν τό αύτοκίνητό 
μας ε ίχ ε  καλύψει τά  τελευταία  χ ιλ ιόμετρα 
τη ς « ’Α χαϊκής»  ’Εθνικής όδοϋ καί κατευ- 
θυνόταν πρός Ά μ α λ ιά δ α —Π ύ ρ γ ο ...........

............... Κ Α Ι Η  Δ ΙΑ Δ Ρ Ο Μ Η  άνάμεσα
απο τόν εύφορο Ή λ ε ια κ ό  κάμπο  άρχίζει. 
Ή  π ινακίδα  μέ τήν ένδειξη «Μ ανωλάδα» 
επισημαίνει καί τυ π ικά  τό γεγονός. 
Σ έ  λ ίγα  λ,επτά μπαίνομε στήν δμορφη 
κω μόπολη πού είναι χτισ μένη  κοντά 
σ’ ένα πυκνό πευκοδάσος. Ή  ιστορία της 
χανετα ι μέσα στά Βυζαντινά χρόνια. 
Κ αί ή σημερινή εύημερία τη ς φαίνεται 
καθαρ_ά άπό τήν μεθοδικά καλλιεργημένη 
γή  κ α ί τά  όμορφοχτισμένα σ π ίτια  της. 
Χ αμηλότερα συναντάμε ένα άλλο κεφα- 
λοχώ ρι μέ τό Β υζαντινό όνομα Βάρδα. 
Α πο εδώ ένας δρόμος οδηγεί—δεξιά 

καθώ ς κατεβαίνομε—πρός τήν Π αλαιά  
Μ ανωλάδα. Τόν ακολουθούμε μιά  καί τό 
χω ρίο  α πέχει μόλις δύο χ ιλ ιόμετρα  άπό 
τον Κεντρικό δρόμο. Σ έ  λ,ίγο βρισκόμαστε 
μπροστά  στήν έκκλησία τή ς-« Π α λ η ο π α - 
ναγιάς.»  "Ενα ιστορικό κ τ ΐσ μ α  πού θυ
μ ίζει τήν μεγάλη ακμή τού τόπου στά 
Βυζαντινά χρόνια. Ο ί ιστορικές μαρτυ
ρίες λενε δτι χ τ ίσ τη κ ε  γύρω  στον 12ο 
αιώνα. Σήμερα  είναι ή έκκλησία τού 
Νεκροταφείου. Π αρατηρούμε μέ δέος 
τούς χορταριασμένους το ίχους πού σ χη 
ματίζουν ένα σταυρόσχημο κτίρ ιο  μέ 
τροΰλλο καί νάρθηκα επ ιβλητικό καθώ ς 
περιβάλλει ολόκληρη τήν δυτική κεραία 
τής εκκλησίας. Τό θέαμα είναι έπ ιβλη - 
τικό. Μ ιά έκκλησία τής Βυζαντινής 
εποχής, ένα νεκροταφείο, καί τού κάμπου
η απεραντω σύνη........... 'Ο  τελειότερος
συμβολισμός τής ζω ντανής Έ θνο λο γ ι- 
κής μας παρουσίας μέσα στήν άπεραντω -
σύνη τώ ν α ιώ νω ν ........... Α ύτή πού έμεινε
αδαμαστη καί άναλλοίωτη χω ρ ίς νά χαθή 
στό κοιμητήρι τή ς ιστορικής λήθης 
ύστερα από τόσους δ ιω γμούς καί κατα - 
τρεγμούς. "Ας είναι εύλογημένη ή Ε λ λ η 
νική γή  πού σ κεπάζει σήμερα τά  κόκκαλα 
δσων ανέβηκαν σέ μυριάδες Γολγοθάδες 
μαρτυρίου, μέχρ ι νά σημάνη ή Μ εγάλη 
’Α νάσταση τού Γ ένους...........

Μέ τ ις  σκέψεις αύτές έπιστρέφομε 
στον κεντρικό δρόμο. Δ ιασ χίζοντας μιά 
περιοχή άπό έπ ιβλητικά  δάση μέ λυγε
ρόκορμες λεύκες, περνάμε τά  χω ριά  
Κουρτέσι καί Ρετούνι, γ ιά  νά φθάσω με 
κάποτε στήν πατρίδα  τού Κ αρκαβίτσα. 
Τ ά  Λ εχαινά, πού μάς ύποδέχονται πεν
τακάθαρα, νοικοκυρεμένα, καί πολυ
σύχναστα. Κ ατευθυνόμαστε—πού άλλού; — 
στό ’Αστυνομικό Τ μήμ α. 'Ο  Δ ιο ικητής 
του, 'Υ πομοίραρχος κ. ’Ιω άννης Χ ριστά- 
κος μάς ένημερώνει γ ιά  τήν περιοχή του 
πού αριθμεί περί τούς 25.000 κατοίκους 
καί αστυνομεύεται άπό τό Τ μ ήμ α , καί 
τούς Σ ταθμούς Χ ω ρ]κής Βάρδας, Κ υλ
λήνης, Νησίου καί ’Ανδραβίδας. Ό  τελευ
τα ίο ς διατηρεί Σ ταθμό  ’Ε λέγχου  Δ ιαβ α 

τηρίω ν στό εσωτερικό τού Π ολεμικού 
αεροδρομίου. ’Ε δώ , έκτος άπό τ ις  π τήσεις 
τή ς « ’Ο λυμπιακής», καταλήγουν καί πολ
λές άλλες «τσάρτερς» μέ ξένους τουρί
στες πού άρχίζουν τήν περιήγηση τής 
όμορφης Χ ώ ρας μας μέ πρώ το  σταθμό 
τήν ’Ο λυμπία  καί φυσικά τ ις  πόλεις καί 
τ ις  άμέτρητες γραφ ικές άκρογιαλιές τής 
’Η λείας.
— 'Υ πάρχουν προβλήματα άστυνομεύσε- 
ω ς στήν περιοχή σας; ρω τάμε σέ μιά 
σ τιγμή  τόν συνάδελφο.
Μ άς άπαντά  χω ρ ίς περιστροφές:
— Σ έ μιά  περιοχή ή οποία παρουσιάζει 
ραγδαία εξέλιξη σέ δλους, τούς τομείς, 
τό μοναδικό όχι πρόβλημα, άλλά μέλημα 
γ ιά  μάς, είναι νά έντείνω με πάντα  τήν 
αστυνόμευση στον προληπτικό τομέα.

Ν ά  συμπαρασταθούμε άπό τήν —άς τήν 
χαρακτηρίσω  «νομοεκτελεστική»—σκοπιά 
μας στήν πρόοδο αύτή. Μ έ άλλα λόγια 
ό βασικός σκοπός μας είναι π ώ ς νά ύλο- 
ποιήσω με τ ις  σύγχρονες μεθόδους άστυ- 
νομεύσεως τού Δυτικού Κόσμου, πού 
παρακολουθεί καί προσαρμόζει σήμερα 
μέ τά  Ε λ λ η ν ικ ά  δεδομένα τό Σ ώ μ α  μας. 
Κ αί έξη γο ύμ α ι: "Οταν μιά  περιοχή εξε
λίσσεται σέ δλους τούς τομ είς, αύτό 
σημαίνει δτι ή παρουσία τή ς ’Αστυνομίας 
γ ίνετα ι περισσότερο αισθητή ή αν θέλετε 
περισσότερο έπίμονη. Ε ίδ ικώ τερα  γιά  
τήν περιοχή μου υπογρα μμ ίζω  δτι ό 
χθεσινός άνειδίκευτος γεω ργός σήμερα 
είναι έπωχούμενος μέσα καί έξω άπό τά  
χω ράφ ια , β ιοτέχνης, συσκευαστής ή έξα- 
γω γεύ ς όπω ροκηπευτικώ ν, κατασκευα
στής νέας κατοικίας, θεατής στά  γήπεδα , 
τα κτικ ός πελάτης τώ ν καταστημάτω ν 
μέ είδη νεωτερισμού, τακτικός θαμώνας 
στά  νέα κέντρα άναψυχής, καί γενικά  
ό άνθρωπος εκείνος ό οποίος α στικοποι
είτα ι. Προκειμένου λοιπόν νά τόν π ε ί- 
σω με δτι έξέλιξη καί αστυνόμευση έχουν 
κοινό παρονομαστή τήν συνεργασία καί 
άλληλ,εκτίμηση μεταξύ άστυνομευόντων 
καί άστυνομευομένων, φροντίζομε πάντα 
νά ε ίμαστε «έπίμονοι» άλλά μέ ένα τρόπο 
πού έχει κοινωνικό καί όχι άποκλειστικά  
στερεότυπο υπηρεσιακό χαρακτήρα. 'Η  
ενημέρωση μέ κάθε δυνατό τρόπο τού 
κοινού καί κυρίως ή εύγένεια καί ή τα 
κ τική  τώ ν ύφισταμένων μου νά μή τα υ τί
ζουν τόν έαυτό τους μέ τόν Νόμο, είναι 
τά  βασικά εκείνα σ το ιχεία  πού διευκολύ
νουν σημαντικά τό έργο τη ς 'Υ πηρεσίας 
μ ο υ ...........

Μ Ε  Τ Α  ΙΔ ΙΑ  περίπου λόγια  μάς μ ίλη
σε λίγο άργότερα καί ό Δ ιο ικητής τού 
Σταθμού Χωροφυλακής Κυλλήνης, Ά ν θ υ -  
π ασ π ισ τή ς κ. ’Ιωάννης Ρ ισβάς, ό οποίος 
άπό τήν πρώ τη  σ τιγμ ή  φάνηκε σχολα
στικά  θά λέγαμε ένήμερος γ ιά  τήν ιστο
ρία, καί γενικά  τά  αξιοθέατα τής περιο
χή ς  του. ’Α πό δσα μάς ε ίπ ε  γ ιά  τήν έδρα 
τή ς 'Υ πηρεσίας του, μεταφέρομε έδώ 
άναγκαστικά  μιά  μικρή περίληψη, μιά 
καί ό διαθέσιμος χώ ρος μας είνα ι περ ιω - 
ρισμένος.
Ή  Κυλλήνη, μάς ε ίπ ε  ό κ. Ρ ισβάς, είναι

ένα όμορφο καί φιλήσυχο χωριό, μέ μεγάλη 
κίνηση, χάρη στά πανελληνίως γνω στά 
ιαματικά  λουτρά τη ς καί τήν πολυσύχνα
στη άποβάθρα τού φέρρυ—μ π ώ τ πού 
ενώνει τήν Πελοπόννησο μέ τήν Ζάκυνθο. 
Σ τήν  θέση του υπήρχε κατά  τήν άρχαιό- 
τη τα  τό ομώνυμο έπίνειο τώ ν Ή λ ε ίω ν . 
Κ ατά τήν Φ ραγκοκρατία  έγνώρισε μ εγά 
λη άκμή μέ τό όνομα Γλαρέντζα. Μ έχρι 
τον 14ο—15ο αιώνα, πού αφανίστηκε 
στήν κυριολεξία άπό τήν Τουρκική κα- 
τακτηση, ήταν μιά  πλούσια έμπορική 
πόλη μέ δικό τη ς νομισματοκοπείο καί 
μεγάλο λιμάνι, δπου έρχονταν καί έφευ
γαν δεκάδες πλοία  άπό τήν Βενετία, τήν 
Κωνσταντινούπολη, τήν Μ ασσαλία, τήν 
Αλεξάνδρεια, καί τό Λονδίνο. "Ενα 

δείγμ α  τή ς μεγάλης άκμής τη ς—προσέ

θεσε ό κ. Ρ ισ βά ς—είναι καί ή πασ ίγνω 
στη σήμερα φράση « ’Α ντίο Γλαρέντζα». 
Τήν έλεγαν τότε μέ λύπη δσοι βρίσκονταν 
στήν άνάγκη νά άφήσουν πρόσκαιρα
ή οριστικά τήν δμορφη αύτή π ό λ η ___
Πόσο δμω ς άπαγοητεύσαμε τόν καλό
αύτό συνάδελφο..........  Έ ν ώ  ε ίχε  δλη
τήν εύγενική διάθεση νά μάς ξεναγήση 
στά έρείπια  τής Γλαρέντζας, στό περ ί
φημο μεσαιωνικό κάστρο Χ λεμοΰτσι μέ 
τήν πανοραμική θέα, στήν Β υζαντινή Μ ο
νή τώ ν Βλαχερνών, καί ένα σωρό άλλα 
άξιοθέατα, εμείς όχ ι μόνο τόν ά παγοητεύ
σαμε, άλλά καί στερηθήκαμε μ ιάς μονα
δικής εύκαιρίας γ ιά  περιήγηση. Τό ίδιο 
έχομε νά πούμε καί γ ιά  τ ις  προτάσεις 
πού μάς έκαναν άργότερα ό Δ ιο ικητής 
τού Α .Τ . Ά μ α λ ιά δ ο ς  Τ αγμ α τά ρ χη ς κ. Θ ε
όδωρος Κ ατσ ιμαγκλής, ό Δ ιο ικητής τού 
Σ .Χ . Γαστούνης Ά ν θ ]σ τή ς  κ. Βασίλειος 
Ρουσσόπουλος καί ό Δ ]τή ς τού Σ .Χ . 
Βαρθολομιοΰ Ά ν θ ]σ τή ς  κ. Βλαδίμηρος 
Σέβης. Έ τ σ ι  χάσαμε τήν εύκαιρία νά 
ιδούμε: Τό μεταβυζαντινό μοναστήρι
τή ς Α γ ία ς  ’Ελεούσας, τήν ’Α ρχαία  
Ή λ ιδ α  μετά  τ ις  τελευταίες άνασκαφές, 
τήν τεχνητή  λίμνη τού φράγματος Π η 
νειού κ .λ .π . Α ιτία  πάντοτε: Τό οδοιπο
ρ ικ ό .......... ράλλυ πού κατέληξε έτσι, άπό
τόν άτομικά  δικό μας λανθασμένο προ
γραμματισμό. ’Ε λπ ίζο μ ε  δτι δλοι οί 
κ.κ. συνάδελφοι πού προαναφέραμε, νά 
έκριναν μέ επ ιείκεια  τήν δλη στάση μας. 
Έ χ ο μ ε  λόγους νά τό τονίζω με αύτό, 
έν δψει τού έξής συγκινητικού δεδομένου: 
"Ο που καί αν έχω με πάει μέχρι σήμερα, 
δλοι άνεξαιρέτω ς οί συνάδελφοι, επ ιμ έ
νουν—καί είναι πρός τιμήν τους αύτό— 
νά μάς γνωρίσουν, τ ις  λόγω  υπηρεσίας, 
δεύτερες ιδιαίτερες πατρίδες τους. Τό 
τελευταίο αύτό άς τό θυμούνται μ ιά  γ ιά  
πάντα, δσα νέα παιδιά  έκπαιδεύονται σήμε
ρα στις διάφορες Σχολές μα ς: Ν α ί...........
Έ τ σ ι  πρέπει νά βλέπουν δλα τά  μέρη 
δπου θά ύπηρετήσουν δ ιαδοχικά στήν 
μακρόχρονη σταδιοδρομία τ ο υ ς ...........

Τ Ι  Η Τ Α Ν  ή Ά μ α λ ιά δ α  πριν άπό 
εκατό περίπου χρόνια; Ή  τοπ ική  ιστορία 
δίνει τήν άκόλουθη ά π ά ντη σ η : Τ ίποτε 
περισσότερο άπό δύο άσήμαντα καί 
ρημαγμένα άπό τήν σκλαβιά χω ριά , μέ
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τις ονομασίες «Κ αλίτσα» καί «Δερβίς 
Τ σελεπη». ’Ανάμεσα τους κυλοϋσε ό 
χείμαρρος τής Σοχιάς, πού ε ίχε  καί αύ- 
τος κάτι κοινό μέ τόν βάρβαρο κατα- 
κ τητή : Τ ις άναπάντεχες καταστροφές. 
Πολλές φορές, όταν ξεσποϋσαν δυνατές 
νεροποντές, πλημμύριζε ή ρηχή  ̂ κοίτη 
του, καί τά  θυμωμένα νερά ρήμαζαν 
σπ ίτια  καί σοδειές. Καί δ ,τ ι άπόμενε 
άπό τις τελευταίες, αφανιζόταν καί αύτό 
μέ την σειρά του άπό τά  άπληστα χέρια
τοϋ δυνάστη.......... 'Ώ σπου κάποτε 6 Μ ω -
ρηάς λευτερώθηκε άπό τά  δεσμά τής 
τυραννίας. Ό  κόσμος άνάσανε, καί ή 
ευλογία τής προκοπής άρχισε νά κατα- 
σταλάζη ήμέρα μέ την ήμέρα πάνω άπό 
τόν χιλιοβασανισμένο τόπο. Τ ά δυο χ ω 
ριά ένώθηκαν, ορθοπόδησαν, σκαρφάλω
σαν στον άρχαιο λόφο τού Αλισσαιου, 
άπλώθηκαν άκόμη τριγύρω, καί έγιναν 
μιά πλούσια καί όμορφη π ο λ ιτε ία : Η
Ά μ αλ ιά δα , πού είναι σήμερα ένα σπου
δαίο εμπορικό καί άγροτικό κέντρο μέ 
λαμπρές προοπτικές έξελίξεους. Ή  πρόο
δος τής Ά μ α λ ιά δα ς κορυφώθηκε τά  τ ε 
λευταία χρόνια δταν μαζί μέ τά  άλλα, 
απέκτησε θαυμάσιο δίκτυο ύδρεύσεως, 
άρτια έξωπλισμένο Νοσοκομείο, ΙΙρω το- 
δικεΐο, Ραδιοφωνικό Σταθμό, καί συγ
χρονισμένα εργοστάσια ή δραστήριες βιο
μηχανίες έπεξεργασίας άγροτικώ ν προϊ
όντων. Έ ντο νη  έπίσης είναι καί ή πνευ
ματική κίνηση στην Αμαλιάδα που δια
θέτει σήμερα: Την πλούσια «Π α παχρ ι- 
στοπούλειον» βιβλιοθήκη (διαθέτει καί 
δανειστικό τμήμα), ’Ερασιτεχνικό Θεα- 
ατρικό "Ομιλο, πού δίνει συχνά παρα
στάσεις σ’ ολόκληρο τόν Νομό ’Ηλείας, 
καθοις έπίσης καί τούς 'Ο μίλους Ρ ο τα 
ριανό, ’Αρχαιολογικό—έκπολιτιστικό, τήν 
Ε π ιμ ο ρ φ ω τικ ή  Ε τα ιρ ε ία , καί τήν Φιλο- 
τελική Ε τα ιρ ε ία —μιά άπό τις τέσσερις 
τής Πελοποννήσου. Ο ί άλλες τρεις είναι 
τής Τριπόλεως, τής Κ αλαμάτας καί τοϋ 
Ναυπλίου. Αύτή τήν συνοπτική εικόνα 
τής Ά μ α λ ιά δα ς μάς έδωσε ό Δ ιοικητής 
τοϋ ’Αστυνομικού Τ μήματος Τ αγμ α τάρ
χης κ. Θεόδωρος Κ ατσιμαγκλής. Ό  ’ίδιος 
μάς είπε έπίσης δτι τό Τ μήμ α  του αστυ
νομεύει μιά περιοχή πού άριθμεΐ περί τις  
50.00 3 κατοίκους, κατεσπαρ μένους σε 
δύο Δήμους (Ά μ αλιά δας—Γαστούνης) καί 
48 Κοινότητες. Οί περισσότερες άπό τις 
τελευταίες άστυνομεύονται μέσω των 
Σταθμώ ν Χωροφυλακής Γαστούνης, Χα- 
βχρίοο, Έ φ ύρας, Σιμοπούλου, καί τοϋ 
Φ .Χ . Πηνειού. Ή  ίδ ια  ερώτηση καί έδώ:
— 'Υπάρχουν προβλήματα άστυνομεύσε- 
ως στήν περιοχή σας κύριε Τ αγμ α τάρχα;
— ’Ενδιαφέροντα θέματα άστυνομεύσεως
θέλετε νά πήτε, διορθώνει μέ ένα χαμ ό
γελο. Καί βέβαια ύπάρχουν..........  "Ο πω ς
ξέρετε, μία πυκνοκατοικημένη περιοχή 
π ά ντο τε ..........
’Εκείνη τήν στιγμή άκούστηκε ένα δια
κριτικό χτύπημ α  άπό τήν πόρτα τοϋ 
Γραφείου. Καί ή συνέχεια:
— ’Ε μπρός!..........
'Η  πόρτα άνοιξε καί στήν κορνίζα της 
φάνηκαν δύο κύριοι μέ χαρτοφύλακες. 
Ό  πρώ τος πού μπήκε φορούσε πολιτικά, 
καί ό δεύτερος πού άκολουθοϋσε στολή : 
'Υπομοίραρχος. Τελευταίος φάνηκε ένας 
Χωροφύλακας κρατώ ντας κάποιο δέμα. 
Ά π ό  τήν πρώτη στιγμή άποκλείσαμε τό 
ενδεχόμενο τής «προσαγω γής διά τά 
περαιτέρω» μέ τά  σχετικά πειστήρια. 
Βέβαια, ό σημερινός άψογος τρόπος μετα- 
χειρίσεως των πολιτών μέσα καί έξω 
άπό τά άστυνομικά καταστήματα, έκ

Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα άπό την πάλι τής Ά μαλιάδος ενός 
σπουδαίου αγροτικού καί εμπορικού κέντρου τής Δυτικής Πελοποννήσου μέ λαμπρές 
προοπτικές έξελίξεως.
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πρώ της οψεως ίσ ω ς νά μας ώδηγούσε 
σέ λανθασμένους υπολογισμούς. ’Α λ λ ά ,. . . .  
οχι. Φαινόταν καθαρά δτι άπό τούς τρεις 
νεοφερμένους κανείς δέν ε ίχε  τό παραμικρό 
ίχνος λύπης στο πρόσω πό του. ’Ά ρχισ α ν
αμέσω ς οϊ σ υστάσεις:« ........... ό δικηγόρος
κ. Φ ραγκογιαννόπουλος, ό 'Υ πομοίραρχος 
κ. Μ ποζινάκης, ό Χωροφύλαξ κ. Ά ν α -
στασοπουλος........... Ο ί κύρ ιο ι...........ά πε-
σταλμενοι τοΰ περιοδικού « Έ π ιθ εώ ρ η σ ις 
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς» ........... Χειραψίες, χα μ ό 
γελα, καί διευκρινίσεις άπό τήν πλευρά 
μας δτι κάνομε τον δημοσιογράφο «κατά 
συνθήκην καί άνευ δόλιας προαιρέσεως
επ ι σκοπώ  α ντιπ ο ιή σ εω ς...........τέταρτης
εξουσ ίας...........». "Ω σπου κάποτε ή δλη
συζητηση πήρε σοβαρό χαρακτήρα, γ ιά  
να δ ιαπισ τω σω μ ε τελικά δτι ή έπίσκεψη 
τω ν τριώ ν αύτών κυρίων, ε ίχε  σχέση με 
μίαν από τ ις  καθιερωμένες π ια  εξορμήσεις 
καλής θελήσεως τη ς Χωροφυλ,ακής: Τήν 
ενημέρωση τού κοινού. Σ την  προκειμένη 
περ ίπτω σ η ό 'Υ πομοίραρχος κ. ’Ιωάννης 
Μ ποζινάκης καί ό Χωροφύλαξ κ. Β ασί
λειος Αναστασόπουλος άντιπροσώ πευαν 
μερικά άπό τά  μέλη μιας Ε π ιτρ ο π ή ς  έπ ι- 
φορτισμένης μέ τήν έπιμέλ,εια έκτυπώ - 
σεως ενημερω τικώ ν εντύπω ν γ ιά  τήν 
αντιμετώ π ιση  τώ ν τροχαίω ν άτυχημάτω ν 
καί την προστασία  τού περιβάλλοντος. 
’Α ναγράφομε τώ ρα  τό τέλος άπό ένα
έντυπο πού πήραμε μ αζί μα ς: « ...........Τό
πρόγραμμα θά ύλοποιηθή διά τώ ν έξης 
βασικών διαδικασιώ ν: 1) Ό μ ιλ ία ι—Δ ια 
λέξεις—Ε π ισ κ έψ ε ις  εις χω ρία . 2) Έ ν η -  
μέρω σις τού κοινού διά τού Ραδιοφωνικού 
Σταθμού Ά μ α λ ιά δ ο ς  3) Έ νημ έρω σ ις τού 
κοινού δι έντυπω ν 4) Έ νη μ έρ ω σ ις τού 
κοινού διά τού τοπικού τύπου 5) Έ ν η μ έ -  
ρωσις τού κοινού διά κ ινηματογραφ ικώ ν 
προβολών 6) Δ ιενέργεια έλ.έγχων 7) Δ ιορ- 
γάνω σις ένημερω τικής έκθέσεως 8) Π α 
ροχή κινήτρω ν—Λ οιπά  μέτρα. Ε ις  τό 
τέλος τού Π ρογράμμ ατος θά γίνη άξιο- 
λογησις τώ ν έπ ιτευχθέντω ν άποτελεσμά- 
τω ν, τα  οπο ία  και θά γνωστοποιηθούν 
εις τό κοινόν...........».

Τ ό—ας μάς έπ ιτρα πή  ό χαρακτηρι- 
σμός—«δημοκρατικώ τατο» αύτό κείμενο, 
ασφαλώς καί δείχνει μ ιά  άριστα προγραμ
ματισμένη ύπηρεσιακή ένέργεια. Δέν τό 
μεταφέραμε δμω ς έδώ μέ τήν άπα ίτηση 
νά έπαινεθοΰν ό συντάκτης του ή οί 
συντάκτες του, άλ,λά εκείνοι πού τούς

έδωσαν τήν όλη έμπνευση. Καί αύτοί 
είναι οί Ή λ ε ΐο ι πολίτες. Χ ω ρίς τό ζω ντα 
νό ένδιαφέρον τους τ ίπο τε  τό ούσιαστικό 
δέν θά μπορούσε νά γίνη . Ν ά λοιπόν μιά 
άκόμη χειροπ ιαστή επ ιβεβαίω ση αύτοΰ 
πού γράφομε συχνά άπό αύτές τις σελί- 
δ ε ς : Δηλ,αδή δτι ή ούσιαστική αστυνομική 
επ ιτυ χ ία  δέν έξαρτάτα ι άπό πολυψήφιους 
άριθμούς μηνύσεων εναντίον παραβατώ ν, 
αλλα απο τον βαθμό άλληλοκατανοήσεως 
πού έπ ικ ρ α τε ϊ τήν κάθε σ τιγμή  μεταξύ 
’Αστυνομίας καί πολιτώ ν. Δέν έχει ση
μασία αν πολλοί άπό τούς τελευταίους 
είναι «έκ γενετής καί έξ ανατροφής» νο
μοταγείς. Α ύτό δέν άρκεϊ. ’Α πόλυτα  νο
μοταγής δέν είναι εκείνος πού ύπακούει 
π ισ τά  στον νόμο, άλ,λ,ά εκείνος πού πείθει 
καί τούς άλ,λ,ους νά τον μιμηθούν. Έ π ί

π α ρ α δ ε ίγμ α τ ι: Καί ένας άθεράπευτα φ ι
λάργυρος είναι άψογος άπέναντι στις 
συναλλακτικές ύποχρεώ σεις του. Έ ρ ω -  
τά τα ι δμ ω ς: ’Ω φ ελείτα ι μέ αύτό; ’Ω φ ε
λείτα ι τό κοινωνικό σύνολ,ο άπό α ύ τό ; 
Κ αί ένα άκόμη έρώ τημα, αύτή τή  φορά 
«έντός κειμένου»: Σ τό  φυλλάδιο πού
διαβάσαμε ύπήρχαν οί φράσεις «ραδιο
φωνικός σταθμός», «τοπικός τύπος«, 
«κ ινηματογραφ ικαί προβολαί», «Δ ιοργά- 
νωσις έκθέφεως» κ .λ .π . Τ ί σημαίνουν 
δλα α υ τα ; Τ ί άλλο άπό τού δτι δ ίπλα στις 
προσπάθειες τής ’Α στυνομίας Ά μ α λ ιά -  
δος ύπήρχε έμπρακτη βοήθεια τώ ν 
πολιτώ ν. Ενας άπό τούς τελευταίους 
ήταν καί ό δικηγόρος—πρόεδρος τού Δ .Σ . 
τού Ραδιοφωνικού Σ ταθμού Ά μ α λ ιά δο ς 
κ. Ν ίκος Φ ραγκογιαννόπουλος: ’Ανιδιο
τελής συμπαραστάτης στόν τομέα « Έ ν η - 
μέρω σις άπό ραδιοφώνου». Κ αί αν κρί- 
νω με άπό τήν μεγάλη έμβέλεια καί άκροα-

μα τικότητα  τού Ραδιοσταθμού αύτοΰ, 
(σ .σ .ακουγεται άνετα καί σέ μακρυνά 
άπό τήν Ε λ λ ά δ α  σημεία  τού εξωτερικού) 
αυτονοητο είνα ι δτι τά  έρτζιανά μετέφεραν 
σε εκατοντάδες χ ιλ ιάδες άνθρώπους τά  
μηνύματα καλής θελήσεως τού ’Α στυνο
μικού Τ μήμ ατος Ά μ α λ ιά δο ς. Τ ά μηνύ
ματα  τής Χ ω ροφυλακής...........Δέν τό κρύ
βομε δτι μάς εντυπώσιασαν δλα αύτά 
πού ώς γνω στόν προγραμματίζονται καί 
έκτελοΰνται στά διαλείμματα  τοΰ συνη
θισμένου καθημερινού υπηρεσιακού μό
χθου. Ε φ ’ ώ καί τήν έρώτηση (αν υπάρχουν 
υπηρεσιακά προβλήματα) πού άπευθύναμε 
αρχικά  στον Τ αγμ α τάρ χη  κ. Κ ατσ ιμαγκλή,
την άποσύραμε σ ιω πηρώ ς π ρ ιν ...........άπο-
συρθοΰμε άπό τό Γραφείο του. Δέν μάς 
έμενε π ια  καμμιά  άμφιβολία δτι στήν

’Α μαλιάδα, ύπάρχουν μέν σπουδαία υπη
ρεσιακά θέματα, άλλα καί σπουδαίοι άν
θρω ποι που διευκολύνουν σημαντικά τό 
έργο τή ς ’Α στυνομίας. Λ ίγο  είναι αύτό;

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Ω Ν  Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ω Ν  συνέ
χεια , αύτή τή φορά στήν Ή λ ε ια κ ή  π ρ ω 
τεύουσα, καί συγκεκριμένα στό Γραφείο 
τού τότε Δ ιοικητοΰ τής Δ .Χ . Η λ ε ία ς . 
Π αρόντες: ό κ. Δ ιο ικητής, οί ’Α ξ ιω μ α 
τικο ί τού Ε π ιτελ ε ίο υ  καί τώ ν ύπηρεσιών 
τής πολεω ς (σ.σ. δλες οί ύπηρεσίες τού 
Π ύργου στεγάζοντα ι σ’ ένα θαυμάσιο 
νεόδμητο οίκημα) καί οί Π ύ ρ γ ο ι δημο
σιογράφοι κ .κ . Αύγουστος Κ απογιάννης, 
Τ ακης Δουφεξής, Γ εώ ργιος Ε ύσταθόπου- 
λος, ’Αθανάσιος Σπυρόπουλος, καί Γ ιάν- 
νης Νικολόπουλος. "Ολοι συνεχισταί τής 
μεγάλης δημοσιογραφικής παραδόσεως

Αριστερά περιπολικον τής Τροχαίας εις τήν είσοδον τής πόλεως τοΰ ΓΙνογον 
αγρυπνεί διά νά προσφέρη τήν συμπαράστασίν του εις τους έχοντας ανάγκην και δεξιά 
τό ώραίον κτίριον όπου στεγάζετα ι ή Δ ]σ ις Χω ρ]κής και αί λοιποί Ύ πηρεσία ι 
Χω ρ]κης τής πόλεως.



τοϋ Πύργου. «’Αρχαιότερος», _δπω ς θα 
λέγαμε εμείς στην γλώ σσα τής Χωρο
φυλακής, είναι ό κ. Καπογιάννης. _ Με 
προϋπηρεσία στον τύπο 528 μηνών ή 44 
ετών καί—καθώς μάς ε ίπ ε  σέ μια στιγμή 
ό κ. Εύσταθόπουλος—κάτοχος ένος αξιο
ζήλευτου ρεκόρ δημοσιογραφικής συνέ
πειας: Την έκδοση τής έφημερίδος του 
(σ.σ. τής «Αύγής») σέ χ α ρ τ ί.......... περι
τυλίγματος κρέατος έπειδή κάποτε—συγ
κεκριμένα τό 1949—καθυστέρησε να φτα- 
ση από την Π άτρα  ενα φορτίο με δημο
σιογραφικό χ α ρ τ ί.......... Έ δ ώ  θα πρεπει
να έπαναλάβωμε καί πάλι οτι ο Πύργος 
έχει μεγάλη δημοσιογραφικής παράδοση. 
’Α ρκεί νά σημειωθή δτι ή σημερινή 
«ΓΙατρίς» (έτος ίδρύσεως 1902) μετά 
τήν «’Ακρόπολη» είναι ή άρχαιότερη άπο 
όλες τις ' άλλες ήμερήσιες Ε λλη νικές 
Ε φ η μερ ίδες. Ο ί μεγάλης_ ήλικίας ανα
γνώ στες της πάντα θυμούνται τον αςε- 
χαστο άρθρογράφο της Λεωνίδα Βαρου- 
ξή, ό όποιος στοιχειοθετούσε^ ένώ ταύτο- 
χρονα υπαγόρευε σέ τρεις άλλους στοι
χειοθέτες χω ρίς νά διαβάζη χε ιρόγραφ α(!). 
"Οσο γιά  τά  περίφημα άρθρα του τα σχε- 
τικά  μέ σταφιδικά ζητήματα^, αυτα π ια  
£χουν αφήσει εποχή. ’Ό χ ι  μόνο γ ια  τήν
πληρότητά τους, αλλα και γ ια  το ν ........ ..
πονοκέφαλο πού προκαλούσαν κάθε φορά 
στους αρμόδιους Κυβερνητικούς παρά
γοντες τής έποχής τής συντάξεως^τους. . . .  
Καιρός όμως νά έξηγήσω με πώ ς ετυχε 
νά βρεθούμε άνάμεσα στήν ’Αστυνομι
κή—δημοσιογραφική αύτη συντροφιά. Δέν 
είναι βέβαια σπάνιο φαινόμενο αν συναν- 
τήση κανείς δημοσιογράφους  ̂σ  ̂ένα 
’Αστυνομικό Κ ατάστημα.Π άντα  ο^δρομος 
ένός δημοσιογράφου οδηγεί εκεί. Αλλοτε 
γ ιά  κάποια είδηση και άλλοτε^ γ ια  ένα 
ευχάριστο «κους—κους)) μεταςυ καφέ 
καί τσιγάρου. Στην προκειμένη π ερ ίπ τω 
ση ή παρουσία δημοσιογράφων στο Γρα- 
φειο τού Διοικητοΰ τής Δ .Χ . ’Η λείας 
ε ίχε  έθιμοτυπικό χαρακτήρα.^ Ό  χ. Δ ιο ι
κητής Διοικήσεως ε ίχε  άναλαβει τά 
καθήκοντά του μόλις την προηγούμενη 
ή μέρα. Καί οι Π ύργιο ι είναι πάντα άψογοι, 
σ’ αύτές τις περιπτώ σεις. 'Ό π ω ς^  τό 
’ίδιο άψογοι ήταν καί οί μακρυνοί πρόγο
νοί τους. "Αν κάποτε όλοι οί δρόμοι τών 
άνθρώπων ώδηγούσαν απο τα  περατα τού 
Ε λληνικού κόσμου στήν ’Ολυμπία, ^αύτό 
ε ίχε  άμεση σχέση και με την φιλοςενια,

τήν εύγένεια, και γενικά τις άριστες 
δημόσιες σχέσεις πού είχαν οργανώσει 
οί κάτοικοι τής άρχαίας Ή λ ιδ ο ς . Τ ίποτε 
δέν έχει άλλάξει μέχρι σήμερα. Ή  ’Η λεία 
εξακολουθεί νά είναι ή γή  τής πηγα ίας 
καλωσύνης. Πολλοί βέβαια σπεύδουν νά 
τής «φορτώσουν» τά  ανεπιθύμητα πρω 
τεία  τής έγκληματικότητος. Αυτό όμως 
είναι λάθος. "Αν στο άστυνομικό ρεπορτάζ 
τών ’Αθηναϊκών έφ ημερ ίδω ν. διαβάζομε 
καμμιά  φορά τήν ένδειξη «Π ύργος τού 
άνταποκριτού μας», μέ αυτό δέν σημαίνει 
υποχρεω τικά  δτι ένα κάποιο γεγονός συνέ
βη στήν ’Η λεία . "Αν δμω ς κάθε φορά δια
βάζαμε προσεκτικά αυτά τά  κείμενα, 
δχι σπάνια θά διαπιστώ ναμε δτι οί δρά
στες κατάγονται άπό γειτονικές περιοχές. 
Δέν φταίνε λοιπόν οί άνθρωποι αυτοί άν 
στήν σημερινή έποχή τής ταχύτητος, του 
άγχους, καί τών ιδανικών συνθηκών για  
δημιουργία εντυπώσεων, εμείς διαβάζομε 
άπό τις  έφημερίδες μόνο τίτλους και λεζάν
τες ή «κοιτάζομε άπλώ ς» διάφορά σκαμ
πρόζικα ένσταντανέ μέ δλες σχεδόν τις 
άνατομικές λεπτομέρειες τών άλλοδαπής 
προελεύσεως «στάρ», «σταρλετ», ήήκοβερ
γκ έρ λς» ..........  Κ αί κάτι άλλο: Οί άντα-
ποκριταί τών ’Αθηναϊκών έφημερίδων 
στον Π ύργο έκτος άπό τήν παραδοσιακή 
μεταξύ τους εύγενική άμιλλα, «χτενίζουν» 
πάντα ολόκληρη τήν Δυτικής Πελοπόννη
σο, καί άκόμη: Έ χ ο υ ν  τήν ικανότητα να 
«διεισδύουν» δλες τ ις  ώρες μέχρι καί τήν 
μακρυνή Λ ακωνία. Α ποτέλεσμα , ο ηρωας 
τού έπεισοδίου «διά κτημ ατικάς διαφοράς», 
ή τής καρεκλομαχίας «περί την διεκδι- 
κησιν προτφραιότητος τού^ χορού εις 
λαϊκήν πανήγυριν» έστω και άν κατοική 
σέ ένα γειτονικό Νομό, πολιτογραφεΐτα ι 
συλλήβδην Ή λ ε ΐο ς . "Ωστε λοιπόν δέν 
γίνονται έπεισόδια στήν Η λεία ; Α σφα
λώς καί γίνονται καί μάλιστα περισσό
τερα άπό δσα συμβαίνουν στις περιοχές 
πού καταλαμβάνουν οί όροσειρές, τών 
Ά γρά φ ω ν, τή ς Ρούμελης, τής Κεντρικής 
Πελοποννήσου καί ωρισμενες άλλες μέ 
τήν ίδ ια  μορφολογία τοϋ έδάφους. Π ώ ς 
νά τό κάνω με; "Ο που υπάρχει μεγάλη

κίνηση κ α ί..........  ΧΡήΡ·α > εκεί υπάρχει
καί ανάλογη φασαρία. Τ ά  γή πεδα  καί 
τά  κέντρα τής «διπλοπεννιάς», καί τ ώ ν . . . .  
διπλοπαραξηγήσεω ν τή ς ’Η λείας είναι 
αρκετά καί ικανά γ ια  να ερεθίσουν πολ
λούς θερμόαιμους. "Α ς μή ξεχνάμε έπίσης 
δτι ή ’Η λεία , δλες τ ις  έποχές τού χρόνου, 
κατακλύζεται άπό χ ιλ ιάδες περαστικούς 
πού είναι έργάτες άπό τ ις  γύρω  ορεινές 
περιοχές ή μηχανοκίνητοι και μη οδοι
πόροι πού μιλάνε μέ ξενική η ντόπια
α λλά ..........  τσ ιγγάνικη  προφορά. Λ ίγο—
πολύ τροφοδοτούν καί έκεϊνοι τό ’Α στυ
νομικό δελτ ίο .......... ’Αλλά ή προκατάληψη
είναι ........... προκατάληψη . . . . . .  Π άνω
σ’ αύτό, ό δημοσιογράφος κ. Κ απογιάν- 
νης μάς διηγήθηκε τό έξής άπίθανο: Κ ά
ποτε βρέθηκε ξαφνικά γ ιά  λ ίγες  ̂ώρες 
στήν ’Αθήνα. Κ αθώς περνούσε άπό τήν 
πλα τεία  τού Π αλαιού Κεντρικού Τ α χυ 
δρομείου, άκουσε ένα έφημεριδοπωλη 
νά διαλαλή μέ στεντόρεια φωνή^ « Γ εγο 
νότα! ..........  "Α γριο έγκλημα  στον Π ύρ
γ ο ! .......... ». ’Ανήσυχος γ ια τ ί ε ίχα  φύγει
έκτάκτω ς, χω ρίς να ειδοποιήσω την 
εφημερίδα μου στήν ’Αθήνα—μάς  ̂ ε ίπε 
ό κ. Κ απογιάννης—έσπευσα καί άγόρασα 
ένα φύλλο. Τό έψαξα μέ προσοχή, άλλά 
πουθενά δέν έγραφε γ ιά  έγκλημα στόν 
Π ύργο. 'Ό τα ν  ζήτησα έξηγήσεις άπό 
τον έφημεριδοπωλη, μοϋ ε ίπε αταραχος. 
«Τ ί νά κάνωμε κύριος; Λ εμε κάτι παρα
πάνω γ ιά  νά βγάλω με τό ψ ω μάκι μ α ς -----»
Ούδέν σχόλιον..........

Μέ τούς δημοσιογράφους τού Π ύργου 
μιλήσαμε γ ιά  ένα σωρό ακόμη θέματα. 
Συμπέρασμα : 'Η  Ή λ ε ια , έκτος τού δτι 
πραγμ ατοπο ιεί τεράστια  αλματα  προο- 
δου σέ δλους τούς τομείς, είναι ταύτόχρο- 
να μιά περιοχή πού προσφερεται γ ια  του
ρισμό δλες τ ις  έποχές. ’Α ξίζει ·νά τήν 
έπισκεφθή άκόμη καί ό παληός επ ισκέ
π της της άφοΰ άπό χρόνο σέ χρόνο^έξω- 
ραιζετα ι παντού. "Οσο γ ια  την εκεί π α 
ρουσία τής Χωροφυλακής, ή σχετική συ
ζήτηση κατέληξε στό συμπέρασμα δτι 
ή εκτίμηση καί γενικά  η κατανόηση τών 
πολιτώ ν πρός τό δύσκολο έργο της, έχει

’Αριστερά Τροχονόμος Χωροφνλαξ σέ μιά φιλική συνομιλία μέ τον γραφικό 
άμαξιλάτη τής ’Η λείας και δεξιά Χω ρ]λαξ τής Τουριστικής ’Αστυνομίας ξεναγεί 
αλλοδαπούς είς τον χώρον τής ’Αρχαίας Ολυμπίας.
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ςεπερασει τα  όρια κάθε προηγούμενης 
αισιοδοξίας. Το σημειώνομε αύτό γ ιά  
να το πληροφορηθής καί έσύ άνώνυμε 
συνάδελφε άναγνώ στη, πού ύπηρετεϊς 
σήμερα στήν ’Η λεία . Β έβαια  δεν σέ 
πληροφορούμε γ ιά  κ άτι άγνω στο μέχρι 
■ω Ρα· —ερεις όμω ς τ ι  ήταν γ ιά  εμάς 

δταν περάσαμε άπό την ’Η λεία  άγνω στοι 
τα ξ ιδ ιώ τες , καί άπδ την μ ια  σ τιγμ ή  στήν 
άλλη, τοσοι και τόσοι άνθρω ποι—άκόμη 
και σ .α  ξενοδοχεία που διανυκτερεύσαμε— 
μάς προσέφεραν τήν α γάπ η  καί την φιλία 
.ους, απλώ ς και μονον γ ια τ ί υπηρετούμε 
στο ίδιο μέ εσένα Σ ώ μ α : Γ ι’ αύτό καί δέν 
κρατάμε όσες φιλοφρονήσεις μάς έγιναν. 
Τ ις  δ ιαβιβάζομε σ εσενα γ ια τ ί σού ανή
κουν. Σ ’ εμάς άνήκουν μόνο οί ευχάριστες 
αναμνήσεις άπό τήν όμορφη ’Η λεία . Α ύ- 
.ες που μάς παρακινούν τώ ρα  να σημειώ - 
σωμε^ στο χειρόγραφό μα ς: Δ είξε  δλη 
τήν ά γάπ η  καί τή  στοργή σου γ ιά  μιά 
περιοχή που  ̂ γεννησε δ ,τ ι θαυμάζουν 
σήμερα δλοι οί λαοί τη ς γ η ς : Τήν ’Ο λυ
μπία! . . . . . .  Τήν Π ανάρχα ια  κο ιτίδα  της
συναδελφώσεως τώ ν άνθρώπων. Τήν κο ι
τ ίδα   ̂ τη ς ε ιρήνης...........' Κ αί να είσαι
υπερήφανος γ ια τ ί υπηρετείς σήμερα στήν 
περιοχή αυτή, αλλά καί σ’ έ’να Ισ το ρ ικ ό  
Σ ώ μ α  με προϊστορία  δση καί ή Ν εώ τερη 
Ε λ λ ά δα , καί μέ Π ροστάτιδα  τήν Α γ ία  
Ε ιρ ή νη ...........

Γ ΙΑ  Τ Ο Ν  Π Υ Ρ Γ Ο  καί τήν ’Η λεία  
γενικώ τερα, μάς μίλησε μιά  άκόμη ύπεύ- 
θυνη φωνή, πού ταυτόχρονα είνα ι καί μία 
άπό τ ις  κορυφαίες τώ ν Νεοελληνικών 
I ραμμάτω ν: Ό  Λ ογοτέχνης κ. Τ άκης 
Δόξας. Π οιος τον διάβασε ή τον άκουσε 
καί δεν γοητεύτηκε άπό τήν κρυστάλλινη 
σάν γάργαρο νερό σκέψη του. Συνεπαρμέ- 
νοι τον άκούσαμε κ ι' έμεϊς καθώ ς 'μ ά ς  
μιλούσε γ ιά  τήν γενέτειρά  του καί τήν 
πνευματική  μετανάστευση πού μασ τίζει 
σήμερα την Ε λ λ η ν ικ ή  επαρχία . ’Ιδού τ ί 
μάς ε ίπ ε  ένας διανοούμενος πού άρνήθηκε 
ευγενικά νά γίνη  μέτοικος στον πνευμα
τικό  χώ ρο τη ς ’Α θήνας:
« Ό  Π ύργος—άρχισε ό κ. Δ όξας—σάν 
μια  προθήκη τής ’Α ρχαίας ’Ο λυμπίας, 
και σάν άφετη; ία άπό δπου ξεκίνησε ό 
δρόμο; γ ιά  τον ’Επικούρειο ’Απόλλωνα, 
συγκεντρώ νει παγκόσ μιο  τουριστικό ένδια- 
φέρον κάθε χρόνο.
» Ε πιστήμονες, φοιτητές, μικροί καί με
γάλοι άνθρωποι -. από δλη τή  γή , πού

λατρεύουν τό  ̂άρχαΐο πνεύμα τό άθάνατο 
όπω ς λέει καί ό πο ιητής, περνούν συχνά 
απο τήν πόλη μας καί πάνε νά προσκυνή- 
σουν τήν_ άνεκτίμητη  κληρονομιά τού 
Ελληνικού Κλασσικού Π ολιτισμού. Π άνε 

καί γ ιά  νά σπουδάσουν άπό τον πολιτισμό, 
π ρ ύ ,θ ά  όδηγή πάντα  τις γενηές στο φώέ 
το αληθινό.
»Π άνω  στήν ’Η λεία  βαραίνει μ ιά  φωτεινή 
πνευματική κληρονομιά. Σ τά  Λ εχαινά 
μας γεννήθηκε ό μεγάλος Ά νδρέας Κ αρ- 
καβίτσας, και στον Π ύργο ό νεώτερος 
ιστορικός τού ’Έ θνους Διονύσιος Κόκκινος. 
Η  παράδοση τών δύο αύτώ ν μεγάλων, 

συνεχίστηκε καί συνεχίζετα ι άπό τούς 
νεωτερους. Μ ά οί περισσότεροι άπό αύ- 
τούς, γοητευμένοι άπό τήν άκατανίκητη 
έλ»_γ] τη ς πρωτεύουσας, έχουν έγκαταλεί-

πού χωρίζουν τάν κόσμο καί τούς άνθρώ- 
ττους^ σέ άντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ή  
αρετή κινδυνεύει νά χάση τήν άξια  της, 
καί ό άνθρωπος γίνετα ι πολλές φορές 
έρμαιο πολλών κυμάτω ν. Ό φ είλο υμ ενά  επ ι
στρέφουμε στις αιώ νιες ηθικές άρχές καί 
στήν ολοκληρωμένη Ε λλη νικό τη τα , πού 
κινδυνεύει να χάση τον γνήσιο χαρα 
κτήρα της.
)J Ε πα ρ χία  και η δική μας φυσικά— 
είναι σχεδόν πνευματικά  άνυδρη καί πρέ
πει νά ληφθοΰν τά  κατάλληλα μέτρα 
ελξεως, ιδιαίτερα τών νέων, σέ δ ,τ ι τό 
ω ραίο ,^τό  υψηλό, καί τό ιερό τη ς Φυλής 
και τού Εθνους. Π ολλές φορές μού δό
θηκε ή εύκαιρία νά έκφράσω παρόμοιες 
απόψεις καί νά έπικαλεσθώ  τήν Κ ρατική 
ι-Όηθεια, γ ια  να μείνουν οί πνευματικές

ψει τήν γενέθλια γή , καί τήν τιμούν μέ τό 
έργο τους στήν ’Αθήνα.
»λΙιά  σειρά άπό διακεκριμένα ονόματα 
στον χώρο^ τή ς Ε π ισ τ ή μ η ς , τώ ν Γ ρ α μ 
μαρίων, καί^ τή ς Τ έχνης, είνα ι ενδεικτική 
Υια __ την ευφορία πού χαρακτηρίζει τό 
πνεύμα στον  ̂ Νομό μας. "Οσοι έχομε 
μείνει ρ ιζω μένοι σέ τούτο τον τόπο, 
ά γω νιζομαστε δσο μπορούμε, παραδί- 
νοντας άπό μέρα σέ μέρα τή  σκυτάλη 
σ .ους νέους, προσπαθώ ντας όμιυς νά τούς 
δώσουμε μέ τό έργο μας τή  σωστή 
κατεύθυνση στον μεγάλο δρόμο πού 
ανοίγεται μπροστά  τους γεμ άτος παγ ίδες 
και ερεθισμούς.

»Σ ίγουρα περνάμε μ ιά  ά ντ ιπ  ρευματική 
εποχή γεμ άτη  ιδεολογικές συγκρούσεις

« I I  άρετη κινδυνεύει νά χάση τήν 
άψια τη ς καί ό άνθρωπος γίνεται πολλές 
φορές έρμαιο πολλ'.ών κυμάτων. "Οφείλου
με νά έπιστρέψω με στις αιώνιες ηθικές 
άρχές καί στην Ολοκληρωμένη Ε λλη ν ικ ό 
τητα» έδι'ιλωσε προς τον συντάκτην μας 
ό διακεκριμένος 'λογοτέχνης κ. Τάκης 
Δόξας.

δυνάμεις κάθε ’Ε πα ρ χία ς στον τόπο μας. 
“ Π ισ τεύω  σ ’ αύτές τ ις  δυνάμεις καί στήν 
επίδραση που έχουν πάνω  στο σύνολο. 
Τό πνεύμα είναι εκείνο πού χαλκεύει τις 
λαμπρές συνειδήσεις καί δημ ιουργεί άν- 
θρώπους ικανούς γ ιά  τά  κοινά' καί τά  
ω ραία  ^πεπρωμένα. Π εράσαμε μιά δύ
σκολη έποχή πού τό πνεύμα φ ιμώ θηκε ή 
αναγκάστηκε νά ύποκύψη στή βία. Τώρα, 
πού ό ουρανός τής Π α τρ ίδα ς μας ξανά- 
γινε γαλάζιος, το Κ ράτος έχει ύποχρέω - 
ση> νά αξιοποίηση αύτή τήν έλευθερία 
καί νά οίκοδομήση καί πάλι τον π ολιτι- 
σμό τή ς σύγχρονης Ε λ λ ά δ α ς ........... ».

 ̂ Κ αί ό κ. Δόξας κατέληξε ώς έξής: 
« Έ ν α  μεγάλο  ̂ μέρος τού πολιτισμού 
αυτού πρέπει, νά οίκοδομηθή στήν Ε λ 
ληνική Ε πα ρ χία . Γ  ια τί αύτή είναι ή 
αστείρευτη π η γη  πού προσφέρει στο 
λαο μας τούς δυνατούς ή γέτες σττν 
Δ ιοίκηση, στήν Ε π ισ τή μ η , καί τά  
Γ ραμ ματα . ’Α πό τά  βουνά, άπό τά  χ ω 
ράφια, καί τ ις  γραφικές μας άκρογιαλιές, 
ξεκινούν στην άρχή φ τω χο ί, άλλά άγνοί 
οδοιπόροι δσοι τάχθηκαν άπό τον Θεό 
και την μοίρα να παίξουν ένα σημαντικό 
ρόλο στήν ιστορία τού περήφανου Γένους 
μ α ς ...........».

Π Ο Λ Λ Α  Κ Α Ι Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α  ε ϊχ α -
μ ή  γράψει στο παληό άρχικό μας κείμενο 
γ ιά  τήν ’Ε πα ρ χία  ’Ο λυμπίας. Π ερίλυποι 
διαβάζομε τώ ρα μερικές σελίδες πού 
μιλούσαν γ ιά  τά  πυκνόφυλλα ’Ο λυμπιακά 
δάση, τά  συνδεδεμένα μέ άρχαίους θεούς, 
σάτυρους, καί νύμφες, Ά ς  ήταν νά ξέ- 
ραμε τώ ρα με ακρίβεια τ ι άπόμεινε άκόμη
από τά  αιωνόβια αύτά δάσ η ...........Μ άθαμε
βέβαια μέ άνακούφιση δτι μόλις πού σώ 
θηκαν τά  πεύκα πού περιβάλλουν τήν 
’Ο λυμπία. Ε ύχάριστο αύτό. ’Ό χ ι  όμως 
καί ικανό νά ξυπνήση τούς ενθουσιασμούς 
τού αρχικού μας κειμένου. Τ ότε πού έμεϊς 
περάσαμε άπό τήν περιοχή τής ’Ο λυμπίας 
θρασομανοΰσαν παντού τό πεύκο, ή μυρ
τιά , η δάφνη, τά  χλοερά άμπέλια  καί ή 
ασημοφυλλη εληά. Τώρα έκεΐ ή Φύση 
πενθεί μέ τεράστιες μαύρες λουρίδες καμ- 
μενης^ γής, απλω μένες άχαρα σέ βουνά 
και λοφους. Ο ι σ τά χτες άπό τήν φρικια- 
στική σπονδή στον πύρινο Μ ολώχ, α ίω - 
ρούνται άκόμη πάνω άπό θλιμμένα χω ριά .

650



01 καταστροφικές φλόγες τής πνρ- 
καΐας σκόρπισαν σέ πολλές περιοχές τής 
’Ηλείας την συμφορά χωρίς να σεβασθουν 
όπως χαρακτηριστικά δείχνει ή φωτογρα
φία μας οίίτε αυτόν τον αιώνιο ύπνο των 
νεκρών. Μέσα σ ’ αυτήν την λαίλαπα τής 
καταστροφής δεν ελειιραν οι πράξεις ηρωι 
σιιού και αυτοθυσίας όπως αυτή τής φωτο
γραφίας πον δείχνει Έ νω μ]ρχη  νά όια- 
σώζη μέ κίνδυνο τής ζωής του μέσα απο 
τϊς αδηφάγες φλόγες ένα παιδί που κινδυ
νεύει.

Στην θύμησή μας έρχεται αυθόρμητα 
κάτι πού μάς ε ίχε  διηγηθή τότε ό Δ ιοι
κητής της Τουριστικής ’Αστυνομίας ’Αρ
χαίας ’Ο λυμπίας Έ νω μ [ρ χη ς κ. Χρηστός 
Γαλανόπουλος. Κ άποτε—μάς άνέφερε ό 
κ. Γαλανόπουλος—ένας ξένος τουρίστας 
τοϋ ζήτησε την άδεια γ ια  νά άνάψη ένα 
μικρό «καμινέττο» σ’ ένα έντελώς άπί- 
θανο γ ια  πρόκληση πυρκαϊάς σημείο τής 
’Ολυμπίας. "Οταν ό Ύ πα ξιω μα τικός μας 
τοϋ ε ίπε δτι αυτό ήταν εύγενικό άλλα όχι 
καί τόσο απαραίτητο γ ια  ένα σημείο 
όπου μόνο άσφαλτος ύπήρξε, εκείνος 
τοϋ άπάντησε μέ ένα χα μ ό γελ ο : «’Έ χ ε τε  
απόλυτο δίκηο. "Αν όμως δέν ζητούσα 
άδεια, υπήρχε φόβος νά συνηθίσω νά 
άνάβω φωτιά  οπουδήποτε χω ρίς άδεια
.......... ». Λ επτομέρεια : Μέ τό «καμινέττο»
ό ξένος ήθελε νά ζεστάνη τό γάλα ενός 
μωροΰ του πού δέν ε ίχε  γεννηθή φυσικά 
στό δρόμο, άλλά μεταφέρθηκε καί αύτό 
άπό την μακρυνή πατρίδα  του στην 
’Ολυμπία «γιά  νά άναπνεύση τον άέρα 
πού άνέπνεε ό Διαγόρας» καθώ ς ε ίπε έπ ι

λέξει ό πατέρας το υ ..........  ’Έ τ σ ι βλέπουν
οί ξένοι τήν ’Ο λυμπία πού έμεΤς σ ενα 
μεγάλο ποσοστ ό δέν έχομε άκόμη επ ι- 
σκεφθή. Σ χετ ικ ά  μέ αύτό άξίζει νά άναφέ- 
ρωμε κάτι πού μάς διηγήθηκε τότε ό Χ ω - 
ροφύλαξ τής Τουριστικής ’Αστυνομίας 
’Αρχαίας ’Ο λυμπίας κ. ’Α πόστολος Χ α
τζής. ’Εφέτος τήν ’Ά νο ιξη —μάς ε ίπε 
ό κ. Χ α τζή ς—ξεναγούσα ένα "Ομιλο άπό 
Τουρίστες στον χώρο τοϋ ’Ολυμπιακού 
Σταδίου, όταν έκανε έκεϊ τήν έμφάνισή 
του ένα ζευγάρι μέ ήλικιωμένους ξένους. 
Ά φ ο ΰ  έμειναν μερικά λεπτά  θαυμάζοντας 
τον αρχαιολογικό χώρο, σέ μια στιγμή 
ό άνδρας—70 έω ς 75 έτών κατά  τούς 
υπολογισμούς μου—έβγαλε το σακκακι 
του, καί άργά—αργά έτρεξε μια ολόκληρη 
στροφή τοϋ σταδίου. Ε πιστρέφοντας 
στήν σύζυγό του τής είπε δακρυσμένος: 
«Τώρα ας πεθάνω. Έ ξεπλή ρω σ α  τό με
γάλο όνειρο τής ζω ής μου........ .».

Έ τ σ ι  βλέπουν οί ξένοι τήν ’Ολυμπία 
πού έμεϊς άπό λίγο νά τήν μεταβάλω με 
γ ιά  μιά άκόμη φορά σέ καπνισμένα έρεί- 
π ια  όπω ς παληά οί Γότθοι, οί Σλάβοι, 
οι Φ ράγκοι, οί Βενετοί, καί τελευταία 
οί Τούρκοι. Μόλις λ ίγες έκατοντάδες μέ
τρα μακρυά πέρασε ή φω τιά , καί ή άνάσα 
της έκανε νά άνατριχιάσουν άκόμη μια 
φορά τά  πεΰκα καί τά  μάρμαρα στήν ίερή
"Α λ τ ι..........  Μ ηχανικά σκαλίζομε τόν
υπηρεσιακό φάκελλο μέ τ ις  πληροφορίες 
άπό τήν πύρινη θεομηνία. Τ ί νά γράψωμε 
όμω ς; Γ ιά  τό  ύψος τώ ν καταστροφών; 
Ό  διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος. 
Γ ιά  τούς άνθρώπους μέ τήν στολή τής 
Χωροφυλακής πού χυμοΰσαν μέ αύτοθυσία 
μέσα στις φλόγες γ ιά  νά σώσουν ζω ές 
καί περιουσίες; αύτές οί ένέργειες ήταν

συνέπεια ύπηρεσιακοΰ ζήλου, άλλα και 
τού μεγάλου ψυχικού δεσμού πού ένώνει 
τήν Χωροφυλακή μέ τόν Ή λεια κά  λαό.

Γ ι’ αύτό άς κλείσωμε τό κείμενό μας μέ 
ένα περιστατικό—άσχετο μέ τ ις  φ ω τιές— 
πού φανερώνει άνάγλυφο τόν υπέροχο 
αύτό δεσμό: Λ ίγες ήμέρες μετά  τήν έπ ί- 
σκεψή μας στήν ’Η λεία  στήν περιοχή 
τής ’Ανδραβίδας, ένας 'Υ πενω μοτάρχης 
έπεφτε αίμόφυρτος ύστερα άπό ένα φο
βερό άτύχημα  μέ υπα ίτιο  τόν ’ίδιο. "Οταν 
μαθεύτηκε τό νέο, έπιστήμονες καί άπλοι 
πολίτες έσπευσαν νά προσφέρουν άνάλογα 
τ ις  πολύτιμες γνώ σεις τους ή τό πολύτιμο 
α ίμ α  τους. Δέν θά έπεκταθοϋμε σέ λεπτο
μέρειες. Θά άναφερθοΰμε μόνο στά όνό- 
ματα όλων αύτών τώ ν καλών Σαμαρειτώ ν.

’Ό χ ι  γ ια τ ί έβοήθησαν ένα 'Υ πα ξιω μα τικό  
τής Χωροφυλακής, άλλά ένα άνθρωπο 
φιλοξενούμενο στόν τόπο τους. Κάποιον 
πού δέν τόν ξεχώρισαν άπό φίλο καί συγ
γενή τους. Ο ί άνθρωποι πού σ’ αύτούς 
χρω στάει σήμερα τήν ζωή του ό Υ πενω 
μοτάρχης είναι οί έξής: Ο ί Ιατροί
κ.κ . ’Ιωάννης Ή λιόπουλος (Λεχαινών), 
’Ιωάννης Γ αζής (’Ανδραβίδας), Θ εμ ιστο
κλής Γκοτσίνας, ’Ιωάννης Μ ατραγκας, 
Ζαφείρης Καραχάλιος, ’Ά γ γελ ο ς  Κα- 
τσιλιέργης, Γ εώ ργιος Καραμάνης ’Α πό
στολος Καραγιάννης καί Βασίλειος Κου- 
ρής (Πύργου). Φ αρμακοποιοί: κ .κ . Π έ 
τρος Μ ακρυδήμας (Α νδραβίδας) καί Ν ι
κόλαος Θεοφίλης (Π ύργου). ’Ε π ίσ ης ό 
Δ ιο ικητικός Διευθυντής τοϋ Νοσοκομείου 
Π ύργου κ. ’Ιωάννης Ά ργυρόπουλος, 'Ε λ έ 
νη Ζαρκοστάθη (Διευθύνουσα τοϋ Νοσο
κομείου), ’Ιωάννα Π ιτσούνη (Έ ργα λειο - 
δότρια) καί ’Αργυροπούλου Βελησάρη— 
Π ό π η  (Παρασκευάστρια αιμοδοσίας). Τ έ 
λος οί μα ίες τοϋ Νοσοκομείου Μ αρία 
Δ ερμ ιτζάκη καί Ζ ιγκλερή Ε λ έν η , αν 
καί άναρμόδιες γ ιά  τήν περ ίπτω σ ι, έσπευ
σαν νά προσφέρουν μέ συγκινητική προθυ
μία κάθε πολύτιμη βοήθειά τους. Σ υ γ κ ι
νητική ήταν άκόμη καί ή έθελοντικη προσ
φορά α ίματος άπό τούς πολίτες. Αυτοί 
είναι οί κ.κ. Βασίλειος Κ ατσαβός κατ. 
Γαστούνης, Διονύσιος Κατσαούνης, Σ π υ 
ρίδων Ν τάνης, Γ εώ ργιος Σ π α νός , Π ανα
γ ιώ τη ς  Π α π π ά ς, Δ ημήτριος Ά γ ιω τά το ς , 
Κων |νος Τσάμπαλος, καί Ά νδρέας Κ α- 
τσαρης (κάτοικοι Γαστούνης). Α ίμα  προσ- 
έφεραν έπίσης οί Έ νω μ ο τά ρ χα ι κ .κ . Α θα
νάσιος Π απασημακόπουλος, ’Αριστείδης 
ΙΙαντιώ ρας, καί ’Αθανάσιος Τ ομαρας, ο 
'Υ πενω μοτάρχης κ. Μ ιχαήλ Π άστρας, 
καί οί Χωροφύλακες κ .κ . Βασίλειος Α να- 
στασόπουλος, Γ εώ ργιος Π ατερακης, Ε 
παμεινώνδας Χρυσικός, ’Ά γ γελ ο ς  Γ ιαν- 
νόπουλος, Ά νδρ έας Τ σαγγαράς, Δημήτριος 
Κ ίκερης, ’Εμμανουήλ Κανδυλάκης, Ν ι
κόλαος Θανόπουλος, Π α ναγιώ της Π ανα- 
γόπουλος, Θεόδωρος ϋυράφ ης, καί Χρή" 
στος Ά νδρεόπουλος.

Τό ξέρομε ότι όλοι όσοι προαναφέραμε 
δέν έχουν άνάγκη νά ίδοϋν τό  όνομά τους 
τυπω μένο στις σελίδες μας. Μ ερικοί 
ίσω ς—ίσω ς νά μή τό διαβάσουν  ̂ποτέ. 
Μά έμεϊς γράφομε δ ,τ ι γράφομε σ̂  αυτή 
τή  σελίδα γ ια τ ί είναι τό μόνο κατάλληλο 
σημείο 6χι φυσικά γ ιά  νά χωρέση  ̂τα 
αίσθήματά μας, άλλά γ ιά  νά τά  κρατήση 
τυπω μένα  όσα χρόνια ύπάρχουν οί Β ιβλιο
θήκες όπου φιλοξενείται τό περιοδικό 
μας. Κ ά τι παρόμοιο έχομε νά πούμε καί 
γ ιά  τήν ’Η λεία . Τό δημοσίευμά  ̂ μας 
γ ι ’ αύτήν είναι τόσο έλάχιστο γ ιά  νά έκ- 
φράση τό μεγάλο φάσμα τή ς φυσικής 
καί κοινωνικής ομορφιάς τ η ς ..........
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ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ συνεστήθησαν 
ιήν 26ην 'Ιουνίου 1945. Ό  Χάρτης όμως 
(ίύτών έτέθη έν ισχύει τήν 24ην 'Οκτω
βρίου 1945, ότε αί 5 Μεγάλαι Δυνάμεις καί 
ή πλειοψηφία τών Κρατών τής ΰφηλίου 
κατέθεσαν τά έγγραφα έπικυρώσεως εις τό 
Ύπουργείον τών 'Εξωτερικών τών Η.Π.Α. 
κατά τάς έπιταγάς τού άρθρου I 10 τού Κα- 
αστατικού.

Ή χρονολογία αύτη, δηλ. ή 24η Όκ- 
• ωβρίου έορτάζεται κάθε έτος, ώς «'Ημέρα 
τών Ηνωμένων ’Εθνών».

Επιδίωξις τής Ημέρας τών Ηνωμένων 
'Εθνών είναι ή ένημέρωσις καί ή έκτίμη- 
σις τών σκοπών, τών αρχών καί τών πε- 
πραγμένων τού Παγκοσμίου ’Οργανισμού, 
έκ μέρους όλων τών Κρατών καί τών Λαών 
τής Γής.

Ίνα όμως τούτο έπιτευχθή, πρέπει, πρω- 
τίστως, νά κατανοηθή καί ή κατανόησις 
προϋποθέτει μίαν σύντομον αναδρομήν 
εις τό πρόσφατον καί άπώτερον παρελθόν, 
έν σχέσει πρός τήν ιδέαν, τήν σκοπιμότη- 
τ ι καί τήν χρησιμότητα τής Διεθνούς Όρ- 
γανώσεω;, τής όποιας ή σημερινή μορφή 
καί ύπόστασις δέν είναι έργον ένός αν
θρώπου, ούτε μιας χρονικής στιγμής, άλ- 
/.ά άπαύγασμα μακρών καί πολυμόχθων 
προσπαθειών καί πόθων, τούς όποιους έ- 
καλλιέργησαν πάσαι αί έποχαί καί πάντες 
οί πεπολιτισμένοι λαοί.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ διδάσκει ότι, όπως πάσα 
εύγενής ιδέα, οϋτω καί ή ιδέα τής Κοινω
νίας τών Εθνών (ΚΤΕ) καί τών Ηνωμέ
νων Εθνών έγεννήθη, έκαλλιεργήθη καί 
άνεπτύχθη έν τή κοιτίδι τού πολιτισμού, 
δηλ. έν Έλλάδι, πάντες δέ οί ύπέρ αύτής 
διά τών αιώνων άγωνισθέντες ,έκ τής δρο
σερός καί διαυγούς Ελληνικής πηγής ε- 
τρεφον τήν σκέψιν αυτών.

Οϋτω, εις τήν Άρχαίαν 'Ελλάδα, διά 
τών Ελληνικών Άμφικτυονικών Συνε
δρίων, έφηρμόσθη, διά πρώτην φοράν έν 
σμικρογραφία, ή ιδέα καί τό σύστημα τού 
'Οργανισμού τών Ηνωμένων Εθνών, διό-
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τι οί Ελληνες, άκολουθούντες τά διδά
γματα τών μεγάλων φιλοσόφων καί διδα
σκάλων αυτών, έπίστευον, ότι ή συνεργα
σία προάγει τό κοινόν καλόν.

Εις τήν Ρώμην οί υποτελείς λαοί έφαί- 
νοντο ώργανωμένοι καί άδελφωμένοι, ύπό 
τήν προστασίαν τής ρωμαϊκής ειρήνης, 
τήν όποιαν καταλυθεισαν βραδύτερον, λό- 
γιρ τής κατακτητικής πολιτικής της, διε- 
δέχθη ή Χριστιανική ειρήνη, διά τής ό
ποιας έπεδιώχθη ή ένωσις τών λαώνέν τή 
θρησκείμ καί ή δημιουργία μιας παγχρι- 
τιανικής πολιτείας.

Περαιτέρω, τό πρώτον σχέδιον διεθνούς 
όργανώσεως, σκοπούσης τήν σταθερόν 
ειρήνην καί τήν ένωσιν έν τώ χριστιανικοί 
κόσμο.), οφείλεται εις τόν ρ! DUBOIS, ό- 
στις, έμπνευσμένος ύπό τής περιφήμου δι
δασκαλίας τού Θωμά Άκουϊνάτου, προέ- 
τεινε τήν ΐδρυσιν ΧριστιανικήςΌμοσπον- 
δίας καί Διεθνούς Συνεδρίου τών έκκλη- 
σιαστικών αρχηγών καί τών πολιτικών 
ήγεμόνων, ώς καί τήν ΐδρυσιν Διεθνούς 
Διαιτητικού Δικαστηρίου, πρός έπίλυσιν 
τών άναφυομένων διαφορών καί τήν τι- 
τιμωρίαν τών έπιβουλευομένων τήν ειρή
νην.

Μετά τόν Ρ. DUBOIS άναφαίνεται ώς 
δεύτερον σχέδιον διεθνούς ειρηνικής όρ
γανώσεως τό τοιοΰτον τού Βασιλέως τής 
Βοημίας Ποδεβράδου, έν συνεχείμ τού 
Πάπα Δέοντος τού X. είτα τού Βασιλέως 
τής Γαλλίας 'Ερρίκου Δ' κ.λ.π.

Σπουδαιότερον όμως πάντων τών άνω- 
τέρω σχεδίων διεθνούς κοινωνίας είναι τό 
τού Κάντιου, όστις έπραγματεύθη μεγα- 
λοφυώς τό πρόβλημα τής διεθνούς όργα
νώσεως. πρός άποτροπήν τού πολέμου, 
όπερ καί έχρησίμευσεν ώς ύπόδειγμα εις 
τούς ίδρυτάς τής Κοινωνίας τών Εθνών 
καί τών Ηνωμένων Εθνών. Μετά τόν 
Κάντιον, κλείει ό 18ος αιών, αί δέ ίδέαΓ 
του έπηρεάζουν τόν Ι9ον αιώνα. Τήν έπο- 
χήν ταύτην, έκ τού συνεδρίου τής Βιέννης 
τού 1814. προήλθεν ή Ιερά Συμμαχία. ή- 
τις φαινομενικώς έστηρίζετο εις τάς άρ-

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

Σχολής Παν)μίου Θεσ)νίκης

χάς τής ειρήνης καί τού δικαίου τών ’Εθ
νών.

Κατά τόν 19ον αιώνα, κατεβλήθησαν 
προσπάθειαι έν Εύρώπη περί διεθνούς συ- 
νεννοήσεως. πρός έξασφάλισιν διαρκούς 
ειρήνης, καθιερώθη δέ πρός τόν σκοπόν 
αυτόν καί τό δόγμα τής λεγομένης ευρω
παϊκής συναυλίας τών Μεγάλων Δυνά
μεων.

Τά έν Χάγη συνέδρια τών έτών 1899 καί 
1907, συγκληθέντα πρωτοβουλίμ τού αύ- 
τοκράτορος τής Ρωσίας Νικολάου τού 
Β ., άπεφάσισαν τήν ΐδρυσιν μονίμου 
Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Τά συστήματα ταΰτα τών διεθνών ορ
γανώσεων δέν οφείλονται άποκλειστικώς 
καί μόνον εις τούς σχεδιάσαντας καί δια- 
τυπώσαντας αύτάς, αλλά καί εις τήν έπί- 
δρασιν τής φιλοσοφικής καί έπιστημονι- 
κής διδασκαλίας περί τού δικαίου τών 
λαών, τήν όποιαν συνεχώς έκήρυττον οί 
ίεροφάνται τών γραμμάτων καί τών έπι- 
στημών.

Κατά τόν 20ον αιώνα καί συγκεκριμένα 
μετά τόν Α'. Παγκόσμιον Πόλεμον, ό ό
ποιος τόσα δεινά έπεσώρρευσεν εις τήν 
Ανθρωπότητα, ή ιδέα τής Διεθνούς Ό ρ
γανώσεως καί ή μέσω αύτής διαφύλαξις 
τής ειρήνης τού κόσμου, ώδήγησεν εις 
τήν ΐδρυσιν τής Κοινωνίας τών ’Εθνών 
(ΚΤΕ), τής πρώτης δηλαδή Άμφικτυονίας 
τών Εθνών εις τήν νεωτέραν Ιστορίαν.

Η σύστασις τής Κοινωνίας τών ’Εθνών 
(ΚΤΕ) έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά δύο 
κυρίως λόγους : I) Διότι ή ΐδρυσις μιας έ- 
νώσεως Κρατών εις τό πλαίσιον τού Διεθ
νούς Δικαίου σημαίνει, ότι τά Κράτη αυτά 
δέχονται νά στερηθούν ώρισμένων κυρι
αρχικών δικαιωμάτων των, πρός όφελος 
τής έν λόγω Διεθνούς Ένώσεως ή Όργα-
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νώσεως. 2) Διότι τό Σύμφωνον δηλ. τό Κα- 
ταστατικόν τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, 
προέβλεπε διά πρώτην φοράν καινοφανείς 
μεθόδους εις τήν έπίλυσιν τών άναφυομέ- 
νων διεθνών διαφορών τουτέστιν τόν ει
ρηνικόν διακανονισμόν, ό όποιος ήτο 
άγνωστος πρό τοϋ Α\ Παγκοσμίου Πο
λέμου, δοθέντος δτι πρό αύτοϋ δέν ύπήρ- 
χον κανόνες Διεθνούς Δικαίου άπαγο- 
ρεύοντες τόν πόλεμον ή ύπαγορεύοντες 
εις τά διάδικα μέρη τήν ειρηνικήν διευ- 
θέτησιν τών διαφορών αύτών.

ΜΕΤΑ τήν κατάρρευσιν τής Κοινωνίας 
τών ’Εθνών, εν νέον έλπιδοφόρον οικοδό
μημα άνεγείρεται : ό'Οργανισμός τών Ο- 
νωμένων 'Εθνών (Ο.Η.Ε.), ό όποιος αντι
προσωπεύει τήν δευτέραν κατά τόν 20ον 
αιώνα προσπάθειαν τής άνθρωπότητος, 
διά τήν έξασφάλισιν τής «έπί Γής Ειρή
νης» . . Διότι ή λαχτάρα τής Ειρήνης ύ- 
πήρξε πάντοτε τό ιδεώδες όλων τών έπο- 
χών, όχι όμως, δυστυχώς, καί όλων τών 
’Εθνών.

Πράγματι, όλόκληρος ό Καταστατικός 
Χάρτης τών Ηνωμένων Εθνών διαπνέε- 
ται άπό άνθρωπιστικόν καί φιλειρηνικόν 
πνεϋμα.

Τό έπί τής μετόπης αύτοϋ Προίμιον ά- 
ποτελεΐ θά έλεγέ τις, άριστούργημα λυρι
κής άνατάσεως τοϋ άνθρώπου καί έχει πε
ρίπου ώς έξής :
ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΑΑΟΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 

ΕΘΝΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ :

I. Όπως σώσωμεν τάς έπερχομένας γε
νεάς άπό τήν μάστιγα τοϋ πολέμου, ήτις 
δίς εις τό διάστημα μιας γενεάς έπεσώρ- 
ρευσεν άφατον θλίψιν εις τήν άνθρωπό- 
τητα.
II. Όπως διακηρύξωμεν έκ νέου πίστιν 
εις τά θεμελιώδη δικαιώματα τοϋ άνθρώ
που, εις τήν άξιοπρέπειαν καί τήν άξίαν 
τοϋ άνθρώπου, εις τήν ισότητα τών δικαι
ωμάτων άνδρών καί γυναικών καί ’Εθνών 
μεγάλων καί μικρών.

III. Όπως καθιερώσωμεν όρους ύφ’ ούς 
ή Δικαιοσύνη καί ό σεβασμός πρός τάς ύ-' 
ποχρεώσεις αΐτινες πηγάζουν έκ τών συν
θηκών καί άλλων πηγών τοϋ διεθνοϋς δι
καίου, δύνανται νά τηρηθώσιν καί,

ΙΥ. Όπως εύνοήσωμεν τήν κοινωνικήν 
πρόοδον καί καλλίτερα έπίπεδα ζωής έν- 
τός μεγαλυτέρας έλευθερίας,

ΥΠΟΣΧΟΜΕΘΑ:
I. Νά ειμεθα άνεκτικοί καί νά ζώμεν έν 

ειρήνη μετ’ άλλήλων ώς καλοί γείτονες,
II. Νά ένώνωμεν τάς δυνάμεις μας, πρός 

διατήρησιν τής διεθνοϋς ειρήνης καί ά- 
σφαλείας,

III. Νά έξασφαλίζωμεν διά τής παραδο
χής άρχών καί τής καθιερώσεως μεθόδων, 
όπως ή ένοπλος βία μή χρησιμοποιήται 
είμή έν τφ κοινφ συμφέροντι καί,

ΙΥ. Νά χρησιμοποιώμεν τόν διεθνή μη
χανισμόν διά τήν προαγωγήν τής Οικονο
μικής καί Κοινωνικής προόδου άπάντων 
τών λαών.

Περαιτέρω καί συγκεκριμένως εις τό 
πρώτον Κεφάλαιον τοϋ Χάρτου άναφέ- 
ρονται οί σκοποί καί αί άρχαί, έν άλλοις 
λόγοις, αί έπιδιώξεις τών Ηνωμένων ’Εθ
νών, αί όποϊαι άποτελοϋν τό θεμέλιον έπί 
τοϋ όποιου έδράζεται ό Παγκόσμιος ’Ορ
γανισμός καί είναι :

I. Ή  διατήρησις τής διεθνοϋς ειρήνης 
καί άσφαλείας.

II. Ή  άνάπτυξις φιλικών σχέσεων με
ταξύ τών ’Εθνών.

III. Ή  έπίτευξις διεθνοϋς συνεργασίας 
πρός έπίλυσιν τών διεθνών προβλημάτων 
οικονομικής, κοινωνικής, έκπολιτιστικής 
φύσεως.

ΙΥ. Ή  προστασία τών Δικαιωμάτων τοϋ 
’Ανθρώπου καί τών Θεμελιωδών ’Ελευθε
ριών.

Υ. Ή  έναρμόνισις διά τοϋ Ο.Η.Ε. τών 
πράξεων τών ’Εθνών πρός έπίτευξιν τών 
άνωτέρω έπιδιώξεων.

’Εξ αύτών προκύπτει σαφώς, ότι πρω- 
ρχικός σκοπός τής παγκοσμίου πολιτικής 
τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, είναι ή διατήρη-

σις τής Ειρήνης καί ’Ασφαλείας τοϋ Κό
σμου.

Πρός τοϋτο τό Καταστατικόν τοϋ Ο.Η. 
Ε. άπαγορεύει ρητώς τόν πόλεμον, πάντα 
πόλεμον, έν άντιθέσει πρός τήν Κοινω
νίαν τών ’Εθνών, ή όποια δέν άπηγόρευε 
τόν πόλεμον, τούλάχιστον δέν άπηγόρευε 
πάντα πόλεμον, διότι ναι μέν έκαστον 
Κράτος - Μέλος αύτής έδει πριν χωρήση 
εις πόλεμον νά έπιχειρήση τήν ειρηνικήν 
ρύθμισιν τής διαφοράς του, άλλά ΐνα ά- 
παγορευθή ή προσφυγή εις τό πόλεμον 
έξ αιτίας μιάς δυσεπιλύτου διαφοράς, θά 
έδει ν’ άποφασίση όμοφώνως τό Συμβού- 
λιον. Άντιθέτως, έν περιπτώσει μή όμο- 
φώνου άποφάσεως τούτου, τά Μέλη - Κρά 
τη τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, είχον τό 
δικαίωμα νά ένεργήσουν, ώς θά έκρινον 
άναγκαΐον, πρός τήρησιν ή έπιβολήν τοϋ 
Δικαίου καί τής Δικαιοσύνης. Τοϋτο έ- 
σήμαινεν καί δικαίωμα προσφυγής εις τόν 
πόλεμον.

Διά τοϋ το ή Διάσκεψις τοϋ Άγ. Φραγ
κίσκου τών Η.Π.Α., ένθα έξεπονήθη καί 
έψηφίσθη ό Καταστατικός Χάρτης τών 
'Ηνωμένων ’Εθνών, περιέλαβεν έξαιρετι- 
κής σημασίας διάταξιν, εις τό άρθρον 2 
παρ. 4 τοϋ Χάρτου, έχουσα οΰτω :

«Πάντα τά Μέλη (τοϋ Ο.Η.Ε.) θά άπέ- 
χουν εις τάς Διεθνείς αύτών Σχέσεις 
τής άπειλής ή χρήσεως βίας κατά τής 
έδαφικής άκεραιότητος ή τής πολιτι
κής άνεξαρτησίας οίουδήποτε Κρά
τους ή καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον 
άσυμβίβαστον πρός τούς σκοπούς τών 
Ηνωμένων ’Εθνών».

Ή  έν λόγω Διάταξις τοϋ Ο.Η.Ε., άντι- 
στοιχεΐ πρός τό άρθρον 10 τής Κοινωνίας 
τών ’Εθνών, τό όποιον άπετέλει τήν «καρ
διάν της» (THE HEARTH OF THE 
LEAGUE) καί άφεώρα εις τήν έδαφικήν 
άκεραιότητα καί τήν πολιτικήν άνεξαρτη- 
σίαν τών Μελών - Κρατών ταύτης.

Ή  Διάταξις αΰτη τοϋ Ο.Η.Ε. συμπλη
ροί τό άρθρον 10 τής Κοινωνίας τών ’Εθ
νών, άλλά προχωρεί καί πέραν τούτου.
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διότι δέν απαγορεύει μόνον τήν χρήσιν 
βίας, άλλα καί τήν απειλήν χρήσεως βίας, 
κατά τής έδαφικής άκεραιότητος ενός 
Κράτους.

Δυστυχώς, αί άνωτέρω Διατάξεις τόσον 
τής Κοινωνίας των Εθνών, όσον καί των 
Ηνωμένων ’Εθνών, παρεβιάσθησαν καΐδή 

βαναύσως άπό ώρισμένα Κράτη - Μέλη 
αυτών, μέ άνεπανορθώτους διά τόν Κό- 
Κόσμον συμφοράς.

Ά ς  μοί έπιτραπή ή παράθεσις συγκε
κριμένων παραδειγμάτων παραβιάσεως 
του Καταστατικού τής Κοινωνίας τών 
Εθνών καί τών Ηνωμένων ’Εθνών.

Α.—Εις τήν περίπτωσιν τής Κοινωνίας 
τών ’Εθνών, ή ’Ιαπωνία έπετέθη κατά τής 
Μαντζουρίας έν έτει 1931 καί ή Ιταλία 
κατά τής Αιθιοπίας έν έτει 1935. Τάς στρα
τιωτικός ταύτας έπεμβάσεις καί παραβιά
σεις ή Κοινωνία τών ’Εθνών δέν ήδυνήθη 
νά παρεμποδίση ούτε νά τιμωρήση άφ’ 
ένός μέν, διότι έστερεϊτο δυνάμεως έπι- 
βολής άφ’ έτέρου δέ, διότι τά Μέλη - Κρά
τη αύτής ύπήρξαν άπρόθυμα νά συμβά
λουν εις τήν ειρηνικήν έπίλυσιν τών μετα
ξύ των διαφορών.

Τό άποτέλεσμα ήτο ή βαθμηδόν κατάρ- 
ρευσις καί ή τελική διάλυσις τής Κοινω
νίας τών ’Εθνών μέ συνέχειαν καί συνέ
πειαν τήν έκρηξιν τού ΕΓ. Παγκοσμίου 
Πολέμου, διά τήν πρόληψιν καί άποτρο- 
πήν τού όποιου αύτη ειχεν ίδρυθή.

Β'.—Εις τήν περίπτωσιν τού Ο.Η.Ε., ό 
όποιος διεδέχθη τήν καταρρεύσασαν Κοι
νωνίαν τών Εθνών, έπί τώ σκοπώ όπως 
διαφυλάξη τήν ειρήνην του κόσμου καί 
άποτρέψη ένα Τ'. Παγκόσμιον Πόλεμον, 
είδομεν πολλάς πολεμικός συγκρού
σεις, αί όποΤαι έγιναν άλληλοδιαδό- 
χως ώς εις τήν Κορέαν (1950), εις τήν Μέ
ση ν Ανατολήν (1967), εις τό Πακιστάν 
(1971), εις τήν Κύπρον (1974) καί άλλα- 
χοϋ.

Πρόσφατον θλιβερόν παράδειγμα ωμής 
καί κυνικής παραβιάσεως ολοκλήρου τού 
Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων 
Εθνών καί ιδιαίτερα τών άρθρων 1 καί 2 
παρ. 3 παρ. 4 καί 103 άποτελεί ή Τουρκική 
ένοπλος έπέμβασις εις τό Κυρίαρχον καί 
’Ανεξάρτητον Κράτος τής Κύπρου-Μέλους 
τού Ο.Η.Ε., τό έτος 1974.

Εξ αυτών τό άρθρον 1 τού Καταστατι
κού Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών συνι- 
στά τήν διαφύλαξιν τής ειρήνης καί άσφα- 
λείας τού κόσμου, τήν άνάπτυξιν φιλικών 
σχέσεων καί τήν έπίτευξιν άρμονικής συ
νεργασίας μεταξύ τών κρατών. Τό άρθρον 
2 παρ. 3 καθιεροΐ τήν δι’ ειρηνικών μέσων 
έπίλυσιν πάσης άναφυομένης διαφοράς. 
Τό άρθρον 2 παρ. 4 άπαγορεύει ρητώς καί 
κατηγορηματικώς τήν άπειλήν καί πολλώ 
μάλλον τήν χρήσιν βίας κατά τής έδαφι

κής άκεραιότητος καί άνεξαρτησίας οί- 
ουδήποτε Κράτους. Πρόκειται διά τούς 
θεμελειώδεις σκοπούς καί τάς θεμελειώ- 
δεις άρχάς τού Παγκοσμίου Οργανισμού.

Τέλος τό άρθρον 103 όρίζει σαφώς, ότι 
«έν περιπτώσει συγκρούσεως τών κατά 
τόν παρόντα Χάρτην υποχρεώσεων τών 
Μελών τών Ηνωμένων ’Εθνών προς τάς 
ύποχρεώσεις αυτών έξ οίασδήποτε άλλης 
διεθνούς Συμφωνίας, θά προέχουν αί κατά 
τόν παρόντα Χάρτην ύποχρεώσεις αύτών».

Τούτο σημαίνει, ότι έάν ή Τουρκία είχε, 
ώς ισχυρίζεται, ύποχρέωσιν ή δικαίωμα 
ένοπλου έπεμβάσεως εις τήν Κύπρον, δυ
νάμει τής Συνθήκης Έγγυήσεως, πράγμα 
άδιανόητον καθ’ ήμάς, ή ύποχρέωσις αύ
τη ήτο καί είναι άνίσχυρος, άκυρος καί 
παράνομος, διότι προσκρούει εις άλλας 
ύποχρεώσεις της, αί όποΐαι άπορρέουν έκ 
τού Καταστατικού Χάρτου τού Ο.Η.Ε. συ- 
νίστανται δέ, ώς προελέχθη, εις τήν άπο- 
φυγήν πάσης άπειλής ή χρήσεως ένοπλου 
βίας.

Αυτός είναι ό λόγος, διά τόν όποιον ό 
Παγκόσμιος ’Οργανισμός κατεδίκασε ό- 
μοφώνως τήν έν λόγω τουρκικήν ένέρ- 
γειαν διά σειράς ψηφισμάτων καί ’Απο
φάσεων μεταξύ τών όποιων μνημονεύομεν 
τό Ψήφισμα 353]74 τού Συμβουλίου ’Ασ
φαλείας κ.λ.π. καί τήν Άπόφασιν 3212] 
74 τής Γ.Σ. τής όποιας κύρια χαρακτηρι
στικά είναι : 1) ό σεβασμός τής κυριαρ
χίας, τής άνεξαρτησίας καί τής έδαφικής 
άκεραιότητος τής Κύπρου, 2) ή άπομά- 
κρυνσις όλων τών ξένων στρατευμάτων 
έκ τής Νήσου, 3) ή έπάνοδος τών 200.000 
προσφύγων εις τάς έστίας των καί 4) ή διά 
διαπραγματεύσεων ρύθμισις τού πολιτι
κού θέματος.

Η ομόφωνος καταδίκη τής Τουρκικής 
εισβολής εις Κύπρον είναι μία έπιτυχία 
διά τήν Κύπρον καί τήν Ελλάδα. Πρω- 
τίστως είναι μία έπιτυχία διά τόν Ο.Η.Ε., 
ό όποιος έτάχθη φρουρός τής Διεθνούς 
Ειρήνης καί τής Διεθνούς Δικαιοσύνης.

’Ασφαλώς, ή έπιτυχία αύτη θά ήτο πρα- 
γματικώς μεγάλη καί άποτελεσματική, έάν 
ό Ο.Η.Ε. έφρόντιζε διά τήν έφαρμογήν 
τών άποφάσεών του έν σχέσει πρός τό 
Κυπριακόν. Διότι, ή άξια μιάς διαταγής ή 
μιάς άποφάσεως δέν έγκειται μόνον εις 
τήν έκδοσίν της, άλλά καί εις τήν έκτέλε- 
σίν της.

Ό  Ο.Η.Ε., συγκριτικώς πρός τήν Κοι
νωνίαν τών ’Εθνών, διαθέτει τελειότερα 
καί άποτελεσματικώτερα μέσα πρός έκ- 
πλήρωσιν τών σκοπών του καί σεβασμόν 
τών άρχών του.

Οΰτω τό Κεφάλαιον 7 τού Χάρτου 
προσδιορίζει ποια μέτρα δέον νά ληφθοΰν, 
έν περιπτώσει άπειλής τής ειρήνης, δια- 
ταράξεως τής ειρήνης καί έπιθετικών πρά
ξεων.

Συγκεκριμένως τό άρθρον 41, ορίζει τά 
μέτρα τά όποια δύναται νά λάβη τό Συμ- 
βούλιον Ασφαλείας πρός Επιβολήν τών 
άποφάσεών του, μή συνεπαγόμενα τήν 
χρήσιν βίας. Τά μέτρα αύτά δύνανται νά 
περιλαμβάνουν «διακοπήν πλήρη ή μερι
κήν τών οικονομικών σχέσεων, τών σιδη
ροδρομικών, θαλασσίων, έναερίων, ταχυ
δρομικών, τηλεγραφικών, ραδιοφωνικών 
καί λοιπών μέσων συγκοινωνίας καί τήν 
διακοπήν τών διπλωματικών σχέσεων».

Τό άρθρον 42 ορίζει τά έξής : «’Εάν τό 
Συμβούλιον ’Ασφαλείας ήθελε θεωρήσει 
τά προβλεπόμενα ύπό τού άρθρου 41 μέ
τρα μή τελεσφόρα ή ήθελον ταΰτα άπο- 
δειχθή μή τελεσφόρα θά δύναται νά άνα- 
λάβη άπό άέρος, θαλάσσης ή διά στρα

τιωτικών δυνάμεων τής ξηράς, τήν δράσιν 
ήτις θά είναι άναγκαία όπως διατηρηθή ή 
άποκατασταθή ή διεθνής ειρήνη καί άσ- 
φάλεια. Παρομοία δράσις θά δύναται νά 
νά περιλαμβάνη στρατιωτικός έπιδείξεις, 
άποκλεισμόν καί άλλας έπιχειρήσεις άπό 
άέρος, θαλάσσης ή ξηράς ύπό Μελών τών 
Ηνωμένων ’Εθνών».

Άτυχώς, τά Ηνωμένα Έθνη ούδέν έκ 
τών άνωτέρω μέτρων έφήρμοσαν εις τήν 
περίπτωσιν τής Κύπρου, τούλάχιστον μέ
χρι σήμερον.

Ή  άπροθυμία, ή ή άσυμφωνία έπί τού 
προκειμένου άντανακλά άναντιρρήτως εις 
βάρος τού γοήτρου τού Διεθνούς ’Οργα
νισμού.

Ποιος όμως πράγματι πταίει έπί τού 
προκειμένου ; Ό  ’Οργανισμός ή τά Μέ
λη - Κράτη αύτοΰ ; '

Λέγεται ότι ή άποτυχία τής Κοινωνίας 
τών Εθνών, δέν ώφείλετο εις τήν Κοινω
νίαν, άλλά εις τά Μέλη - Κράτη αύτής, τά 
όποια δέν ήκολούθησαν πάντοτε τά ιδα
νικά της, δέν έλυσαν τάς διαφοράς των 
είρηνικώς, δέν συνεφώνησαν έπί κοινών 
αρχών οικονομικής πολιτικής καί 
άφοπλισμοΰ, δέν έσεβάσθησαν τήν πολι
τικήν καί έδαφικήν άκεραιότητα τών άλ
λων μελών, άπεχώρησαν δέ ταύτης, όταν 
έθεώρησαν, ότι ή άποχώρησίς των ήτο 
σύμφωνος πρός τά έθνικά των συμφέρον
τα.

Φοβούμαι, ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει 
έσχάτως καί εις τά Ηνωμένα Έθνη, τών 
όποιων ό «μηχανισμός», άν δέν είναι πλή
ρης είναι έπαρκής.

Ε π ’ αύτού ό ’Ινδονήσιος Πρόεδρος τής 
Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων Ε θ
νών, τώ 1972, Άδάμ Μάλικ ειχεν εΐπει τά 
έξης :

«Διαθέτομεν έπαρκή μηχανισμόν εις 
τά Ηνωμένα Έθνη μέσα εις τό πλαί- 
σιον τού Χάρτου. Έάν εις μερικός πε
ριπτώσεις έχωμεν άποτύχει, ή άποτυ
χία δέν ήμπορεΐ, κατά τήν γνώμην μου, 
νά άποδοθή εις ροήν ένυπάρχουσαν 
εις τόν Χάρτην. Ή  ροή εύρίσκεται εις 
ήμάς τούς ίδιους, εις τό ότι έξακολου- 
θοΰμεν νά πιστεύωμεν εις τήν ’Ιδέαν 
τών άπολύτων κυριαρχικών δικαιωμά
των τών Κρατών. Εις τόν σημερινόν 
άλληλοεξαρτώμενον κόσμον, διά νά 
σημειωθή πραγματική πρόοδος άπό 
τήν διεθνή κοινωνίαν, θά πρέπει νά μά- 
θωμεν νά ύποκύπτωμεν εις τήν συλλο
γικήν θέλησιν, καί όχι νά παρεμβάλω- 
μεν τό τείχος τών κυριαρχικών δικαιω
μάτων».
Ό  Ο.Η.Ε. δέν είναι ύπερκράτος, δέν 

είναι παγκόσμιος Κυβέρνησίς, ώστε νά 
δύναται νά άσκήση άμεσον έξουσίαν έπί 
τών Μελών— Κρατών του, τά όποια όφεί- 
λουν νά έκπληροϋν τάς έκ τού Καταστα
τικού Χάρτου υποχρεώσεις των «καλή τή 
πίστει».

ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΡΑΤΗ τού Ο.Η.Ε. είναι 
κυρίαρχα καί ίσα. Ή  κυριαρχική των ίσό- 
της άναγνωρίζεται διά τού άρθρου 2 παρ. 1 
τού Καταστατικού Χάρτου. Βεβαίωςύπάρ- 
χει διαφορά μεταξύ νομικής ίσότητος καί 
πραγματικής τοιαύτης.

Νομικώς όλα τά Μέλη - Κράτη τού Ο. 
Η.Ε. έχουν μίαν ψήφον, ή οποία άποτελεί 
τήν έκφρασιν τής νομικής ίσότητος. Πρα
γματική όμως ίσότης δέν ύφίσταται εις 
τάς σχέσεις μεταξύ τών Μεγάλων καί Μι
κρών Μελών - Κρατών τού Ο.Η.Ε., δο- 
θέντος ότι τά Μεγάλα Κράτη ή αί Μεγά
λοι Δυνάμεις άπολαμβάνουν άφ’ ένός μέν
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Οι αντιπρόσωποί των 'Ηνωμένων ΈΒνών συνεδριάζουν εις την αίθουσαν 
τής Γενικής Σννελενσεως τον ’Οργανισμόν. Τά προβλήματα τής άνθρωποτητος 
εις την τράπεζαν τών διαπραγματεύσεων. "Ενα παρήγορο γεγονός διά το παρόν 
και τό μέλλον τον ανθρώπου.

τοϋ δικαιώματος τής μονίμου άντιπροσω- 
πεύσεως εις τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, 
άφ’ έτέρου δέ απολαμβάνουν τοϋ δικαιώ
ματος αρνησικυρίας (VETO).

Αί Μεγάλαι Δυνάμεις έχουν άναμφιβό- 
λως μεγαλυτέραν εύθύνην διά τήν διατή- 
ρησιν τής διεθνούς ειρήνης καί άσφαλείας 
καί είναι έπόμενον νά έχουν καί άνάλογα 
πρός τάς εύθύνας των δικαιώματα. Τά δι
καιώματα αύτά έκφράζονται διά τής άσκή- 
σεως τοϋ VETO, τό όποιον είναι ικανόν 
όχι μόνον νά έμποδίση τήν λήψιν μιας ά- 
ποφάσεως έπί ζητημάτων ούσίας, άλλά 
καί νά άκινητοποιήση, ΐνα μή εϊπω παρά
λυση, τόν δλον μηχανισμόν λειτουργίας 
τοϋ Παγκοσμίου ’Οργανισμού.

Τό άναμφισβήτητον τοΰτο μειονέκτημα 
τοϋ ’Οργανισμού, παρακάμπτεται ένίοτε 
διά τής προσφυγής εις τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν.

Τοιαύτην περίπτωσιν άντιμετώπισαν τά 
Ηνωμένα "Εθνη κατά τόν πόλεμον τής 
Κορέας, δτε λόγω μή έπιτεύξεως συμφω
νίας τάν Μονίμων Μελών τοϋ Συμβου
λίου ’Ασφαλείας, ή Γενική Συνέλευσις 
ήχθη τήν 3-11-1950 είς τήν ιστορικήν ά- 
πόφασιν, γνωστήν ώς : ΗΝΩΜΕΝΟΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ (UNITED FOR 
PEACE).

Διά τής Άποφάσεως ταύτης άνεγνωρί- 
σθη ή ευχέρεια είς τήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν, μή παρεχομένη κατά τό γράμμα τοϋ 
Καταστατικού Χάρτου, νά προβαίνη είς 
συστάσεις διά τήν λήψιν μέτρων πρός δια- 
τήρησιν τής διεθνούς ειρήνης καί άσφα
λείας, έν περιπτώσει άδυναμίας λήψεως 
άποφάσεως ύπό τού Συμβουλίου ’Ασφα
λείας, λόγω τού VETO.

Είναι γνωστόν, ότι, δυνάμει τής άνω- 
τέρω Άποφάσεως, έστάλησαν στρατεύ
ματα τών Χωρών - Μελών τού Ο.Η.Ε. είς 
τήν μακρινήν Κορέαν, μεταξύ τών όποιων

συγκαταλέγεται καί τό Ελληνικόν Έκ- 
στρατευτικόν Σώμα, τό όποιον, διά μίαν 
άκόμη φοράν, έτίμησε καί έδόξασε τά Ε λ 
ληνικά όπλα.

Είναι άληθές, ότι ό Ο.Η.Ε., όπως, άλ
λωστε καί ό κόσμος, έχει ύποστή μεγάλας 
μεταβολάς καί μεγάλας βελτιώσεις άπό 
τής ίδρύσεώς του τώ 1945. Ό  άριθμός τών 
μελών του άπό 51 τώ 1945, άνέρχεται σή
μερον είς 142 δεδομένου ότι, πολλαί Χώ- 
ραι τελοϋσαι προηγουμένως ύπό άποικια- 
κόν καθεστώς, άπέκτησαν τήν άνεξαρτη- 
σίαν των, βάσει τής Αρχής τής Αύτοδια- 
θέσεως, τήν όποιαν καθιεροϊ ό Καταστα
τικός Χάρτης, άλλά τήν όποιαν, δυστυ
χώς, δέν εΐδομεν έφαρμοζομένην καί διά 
τήν Κύπρον.

Ο Ο ,Η ,Ε . είς πολλά μέρη τού κόσμου 
έσταμάτησε τάς συγκρούσεις ή έβοήθη- 
σεν είς τήν έπίλυσιν τών διαφορών, είτε 
δι’ άποστολής ειρηνευτικών δυνάμεων, 
παρατηρητών, μεσολαβητών, διαπραγ
ματευτών καί ειδικών άντιπροσώπων, είτε 
διά τών άποφάσεων τού Συμβουλίου ’Ασ
φαλείας, τής Γενικής Συνελεύσεως καί 
άλλων όργάνων του, τά όποια ήδύναντο καί 
δύνανται νά έπηρεάσουν τάς καταστάσεις 
λόγω τού ήθικοΰ κύρους τού ’Οργανισμού, 
ό όποιος έκφράζει τήν παγκόσμιον κοι
νήν γνώμην.

Ό  ίδρυτήςτής Κοινωνίας τών’Εθνών W. 
WILSON, πρόεδρος τών Η.Π.Α. κατά 
τόν Α'. Παγκόσμιον Πόλεμον, ήθελε νά 
είναι αϋτη δηλ. ή Κοινωνία «τό Δικαστή- 
ριον τής Κοινής Γνώμης, είς τό όποιον ή 
συνείδησις τού Κόσμου θά ήδύνατο νά 
έκδώση τήν έτυμηγορίαν της». Τό αύτό 
έτόνισε καί ό ’Αμερικανός γερουσιαστής 
VANDENBERG χαρακτηρίσας τόν Ο. 
Η.Ε. «τόπον συγκεντρώσεως τής ύφη- 
λίου, δυνάμενον ν’ άσκήση έπιρροήν πρός 
όφελος τής Ειρήνης».

Ή  δραστηριότης όμως τών Ηνωμένων 
’Εθνών δέν περιορίζεται μόνον είς τήν έκ- 
πλήρωσιν τής Ειρήνης. Ταΰτα άναπτύσ- 
σουν πολυσχιδή, άλλά καί έπιτυχή δρα
στηριότητα είς τούς τομείς τής τεχνικής 
καί οικονομικής βοήθειας, τής καταπο- 
λεμήσεως τής πείνης, τών στερήσεων, 
τών άσθενειών,τοΰ άναλφαβητισμοΰ, τής 
προστασίας τού περιβάλλοντος, τής προ
στασίας τού παιδιού, τής άναπτύξεως τής 
γεωργίας, τής έκμεταλλεύσεως τών φυ
σικών πόρων τών διαφόρων χωρών, κ.λ.π., 
πρός βελτίωσιν τών συνθηκών ζωής, ιδίως 
είς τάς πτωχοτέρας χώρας.

Είναι άναγκαΐον νά λεχθή ότι διά τούς 
σκοπούς αύτούς, τά 'Ηνωμένα Έθνη δια
θέτουν τά 85ο]ο τών ύλικών των μέσων 
καί τής δραστηριότητος τού προσωπικού 
των.

ΕΙΣ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ τής ζωής τών Ηνω
μένων Εθνών, ή άνθρωπότης άντιμετώ- 
πισε πολλά άκανθώδη καί έπικίνδυνα 
προβλήματα. Μόνον έν έξ αύτών, είς πα- 
λαιοτέραν έποχήν, θά ήτο άρκετόν νά προ 
καλέση τήν πυρκαϊάν δι’ έναν άκόμη πό
λεμον, καταστροφικόν αύτήν τήν φοράν.

Τά Ηνωμένα Έθνη, χωρίς νά παραγνω- 
ρίζωμεν καί τόν φόβον τοϋ πυρηνικού πο
λέμου, παρημπόδισαν νά μετατραποΰν τό
σοι τοπικοί πόλεμοι είς γενικόν ή παγκό
σμιον πόλεμον, ό όποιος θά ήδύνατο νά 
έξαλείψη τόν πολιτισμόν καί άκόμη τό 
άνθρώπινον γένος.

Ό  άείμνηστος - Μάρτυς Γενικός Γραμ- 
ματεύς DAG HAMMARSKJOLD είχεν 
κάποτε είπει ότι :

«Ό Ο.Η.Ε. δέν δύναται νά κάνη τούς 
άνθρώπους άγγέλους, δύναται όμως νά 
τούς προφυλάξη άπό τό κατρακύλισμα 
πρός τήν κόλασιν».

Ά ς  τό έλπίζομεν καί δς τό εύχόμεθα.
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ΓΔΝΤΖΟ)Μ€ΝΟ ΚΔ1 PIZ.CO-
tnewo c’ewa βρδχο  thc 
HrnioTpiac τιετά ΐτ  ουρα
νού Kai thc Φερπιει tom
ΔΝΘΡωΤΤΟ ΚΟΝΤΑ CTOW 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ TOY.

TO Μ ΟΝΑΣΤΗΡΙ τής "Ελωνας, αν δεν τό ξέρετε, 
δεν ξερετε τίποτα. Δεν είναι δυνατό νά συλλάβετε τι 
αημαινει κατανυκτικο μοναστήρι, αν δεν έχετε περάσει, 
αν δεν έχετε καταννγεϊ, αν δεν έχετε διανυκτερεύσει, 
αν δεν έχετε σηκωθή νύχτα, πολύ προτού νά φωτίση, 
αν  ̂δεν έχετε παρακολουθήσει τή Θεία Λειτουργία, 
στην "Ελοινα.

Θα προσπαθήσω να σάς δώσω εγώ μερικά, δσα 
προσφερονται μ ένα μικρό, κι ας κινδυνεύσω νά κατη- 
γορηθώ μετά την έπίσκεψί σας προς αυτό, πώς δεν 
έχω καθόλου φαντασία, κι δτι δεν σάς έδωκα την 
πραγματικότητα. ’Ανάγλυφη, την εικόνα, τής "Ελωνας, 
κάνεις δεν μπορεί νά την δώση, κι ας είναι ζωγράφος, 
κι’ ας έχη μάτι δυνατό και φωτεινό πού νά μπορή 
να συλλ.αβη την δποια δήποτε φυσική καί τεχνική χάρι. 
Μάτι που να μπορή να συλ.λαβη την άσύλληπτη πνευ
ματική χαρι, αυτή τή χάρι, πού μπορεί νά τήν ζήση 
μόνο μιά ψυχή, και πού δεν μπορεί, πραγματική νά 
σάς τή δώση. Και τά φυσικά κάλλη δμως, δεν μπο
ρούνε, ούτε κι οί καλλιτέχνες νά τ’ αποδώσουν πιστά.

Αυτό τό μοναστήρι, αυτό τό θαύμα μέσα στη φύσι, 
στολισμένο άπό σπάταλο θεϊκό χέρι, κτίστηκε, γατζώ- 
θηκε καί ριζώθηκε, στή μέση σ’ ένα βράχο. "Ενας βρά- 
χος̂  μυστήριο γεμάτος. Τήν νύχτα φαντάζει άπό τήν 
απέναντι σπηλιά σαν ένας θεωρατος ασκητής, γιγαν
τόσωμος, μέ ματια πύρινα, τά μικρά φαναράκια πού 
φωτίζουνε τά αριστερά καθώς μπαίνουμε κελλιά. Είναι 
ένας φυτεμένος κι ανθισμένος βράχος θαρρείς. Άνθί- 
ςαν εδώ, σ αυτό τό βράχο, αιώνες, οί άρετές οί μονα
χικές, οί βασίλισσες, ή ύπακοή, ή ακτημοσύνη, καί ή 
παρθένια. Σάν ένα λουλούδι λευκό παράξενο, φαίνεται 
άπο την απέναντι μεριά καί τό μοναστήρι. Μόνο πού 
δεν σάς είπα πού ακριβώς είναι κτισμένο. Καθόλου 
δεν έχετε ακούσει γι αυτό τό μοναστήρι; Είναι στήν 
Αρκαδία, κάπου κεί στήν Κυνουρία. Τήν Κυνουρία, 

τη λενε, Αγιον Ορος τού Μόριά. ’Εκεί έχει πολλά
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μοναστήρια και γι αυτό, ουτε τον αριθμό τον κατεχο^ 
με καλά, Πρόδρομος, Σίντζα, Καρνές, Παλαιοπαναγιά, 
Λυνκοϋ, Μαλεβή, Καλτεζιές κ.λ.π. Ξέρετε πού ακρι
βώς είναι; Πον είναι ένα χωριό στον Μόριά πον λενε 
πώς άπ’ έχει βλέπεις τον ήλιο την αυγή πον βγαίνει 
από τή θάλασσα κάτον, σαν κεφαλή παρθένον πον 
κάνει τό πρωινό μπάνιο και χρυσίζει το φώς τα μαλλια 
του γύρω σά φωτοστέφανο; ’Έχετε άκονσει για τό 
χωριό κάπου στον Πάρωνα πον φαντάζει σαν ενα μπαλ
κόνι κρεμασμένο σέ μια κορυφή στήν άκρη στήν πλα
γιά, φυτεμένη καστανιές, πού φαντάζει στα έλ.ατα μέσα; 
Στήν Κυνονρία, στή μετά τή Λακωνία, έχετε περάσει;
5Από τή Σπάρτη και τό Γεράκι μεριά; Εκεί είναι.
’Εκεί πέφτει τό Μοναστήρι, μετά απ' αυτό τό ξακου
σμένο χωριό, τον Κοσμά. Απο τη Σπάρτη, στο Γεράκι, 
από τό Γεράκι στον Κοσμά, από τον Κοσμά στο Μο
ναστήρι. ’Από τήν άλλη μεριά τής Κννουρίας, άπό τή 
Μονή και πέρα είναι τό "Αγιον ’ Ορος τον Μόρια πον 
λέμε. Μετά τήν "Ελωνα δέκα πέντε χιλιόμετρα προς τή 
θάλασσα είναι τό περίφημο Λενίδι. Φυσικό είναι νά 
πας άπό τον Κοσμά. Τότε πον δεν ήτανε δρόμος, ήτανε 
καλλίτερα. Θά σάς τά πώ λοιπόν μέ τή σειρά, όπως 
θά πηγαίνατε...προπολεμικά.

’Εμείς αυτό τό μοναστήρι τό ζήσαμε πολύ διότι 
είμαστε καί γειτόνοι. Έγόο κατάγομαι άπό τον Κοσμά, 
και μεγάλωνα μέ τ’ όνειρο νά μεγαλώσω γιά νά μέ 
πάρουνε καί μένα προσκυνητή. Πηγαίναμε πάντα τή 
Σαρακοστή κι έκοινωνούσαμε. ’Όταν εϊμασταν 
μικροί, ήτανε γιά μάς αυτό μεγάλο πανηγύρι. Μόνο 
νά μεγαλώναμε λιγάκι γιά νά περπατάμε.

Ξεκινάμε λοιπόν, ανάλογα, άπό κεϊ πον μένετε. Τότε 
πού δέν ήτανε δρόμοι, άφοϋ πάτε προπολεμικά, πάτε 
μέ μουλάρι. ’Έχει κι αυτό τό ταξείδι, μιά γοητευτική 
χάρι. Θά φτάσετε βέβαια κουρασμένοι στον Κοσμά. 
’Αμέσως όμως θά ξεκονραστήτε, άπ’ αυτά που θά 
άγναντέφετε, καί θά γοητευθήτε. ‘Ένας ορίζοντας 
πλατύς, τέτοιος, τόσος, πον νά μπορής άπ’ εδώ νά 
άγκαλιάσης όλο τον κόσμο. Στεργιές καί θάλασσες 
είναι στά πόδια τοΰ Κοσμά. Μέ κιάλια βλεπεις, ακόμα 
καί τής Κρήτης τά βουνά καί ξεκουράζεσαι καί συνεχί
ζεις. ’Οκτώ χιλιόμετρα πιο πέρα, καί φτάνεις σ’ ένα 
σπίτι δίπατο, μακρννάρι, μ’ ένα χαγιάτι μακρύ πέτρινο 
μέ τέχνη πολλή κτισμένο, αάν ένα μικρό μοναστήρι μέ

τή μιά πλευρά. Αυτό είναι τό μετόχι. Γύρω είναι κο
πάδια, πρόβατα καί γίδια. Πολλά κοπαδια, τρεις χι
λιάδες γιδοπρόβατα. Πέντε τσοπάνηδες, πέντε μπιστι
κοί, δέκα πέντε κοπέλια κι επικεφαλής άρχιτσέλιγκας 
καί διακονητής δ Βαρνάβας. (Είπαμε πως επισκεπτε- 
σθε τό μοναστήρι, προπολεμικά). Ό  Βαρνάβας είναι 
καλόγερος άπό τον Κοσμά. Στο μετόχι θα βρήτε και 
τον Παισιο. Κι ό Παισιος είναι άπό τον Κοσμά καί 
μένουνε καί οι δυο στο μετόχι. Τον τελευταίο τον ξέρουν 
όλοι «μουλαρά», γιατί βόσκει ένα λόχο μουλάρια, όλα 
τάματα στο μοναστήρι. ’Εδώ να δήτε πιστι. ςςερετε τι 
θά πή «τάμα τό μουλάρι;». Θά πή, ερμηνεύεται, «θέλω 
νά έκφράσω τήν ευγνωμοσύνη μου στήν Παναγία γιατί 
μοϋ γιάτρεψε τό παιδί καί δέν έχω τίποτα νά τής πάω. 
Τάζω λοιπόν καί πηγαίνω τό μόνο πού κατέχω, τό 
βόδι ή τό μουλάρι». ’Έτσι γίνεται τό κοπάδι τά ζωντα
νά μέ τσοπάνη καλόγερο. Βέβαια τα γίδια και τα πρό
βατα καί τά μελίσσια, στά κτήματα τοΰ «Πουρνανον» 
καί αυτά στή Λακωνία, πληθαίνανε καί μέ τής Πανα
γίας τήν ευλογία.

’Από τό μετόχι τοΰ Πουρνανοϋ κι άπό τά καλογερι
κά καλύβια πού μένανε κατά τή σπορά όσοι φτάνανε 
καλόγεροι, τό μοναστήρι απέχει επτά χιλιόμετρα. Σιγά 
—σιγά μέ τό μουλάρι θά κάνετε μιάμισυ ώρα γεμάτη. 
Κουράζει λιγάκι γιατί άπό τό μετόχι καί κάτου είναι 
πέτρες κι όλο κοδέλλες καί σέ πολλά μέρη περνάει 
πάνω άπό χάσμα μέγα πού σχηματίζουνε θεώρατοι 
βράχοι. Ό  δρόμος όμως είναι πολύ καλός, επάνω σέ 
πέτρα βέβαια, μά σέ γκαλντερίμι πάνω, καλά δουλεμένο, 
κι άπό χέρι μάστορα. Τον έφτειαξε κι αυτόν ή πίστι 
τών κατοίκων γύρω. Καί κανένας ποτέ δέν θυμήθηκε 
ατύχημα σ’ αυτό τον επικίνδυνο κι ευλογημένο δρόμο. 
Μόνο θαύματα διηγούνται.

Καί φτάνεις στήν πόρτα. Συνήθως φτάνεις βράδυ καί 
ή πόρτα είναι κλειστή. Βλέπεις ένα μικρό σταυρό έξω, 
μιά σειρά άπό πέτρινα παχνιά σταύλων καί τίποτ 
άλλο. ’Υποψία πώς έφτασες στο μοναστήρι, πουθενά. 
Βλέπεις μόνο πάνω σου ένα θεώρατο βρόχινο βουνό, πού

Κάτω αριστερά μερική αποψι τοΰ Μοναστηριού όπως σώ
ζεται σήμερα. Κάτω δεξιά τό εσωτερικόν τοϋ Ίεροϋ Ναόν μέ 
τις θαυμάσιες εικόνες τό ξυλόγλυπτο τέμπλο καί ένα μέρος άπό 
τά αφιερώματα τών πιστών.
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έπεκτείνεται προς τήν πόρτα μέσα, μέχρι τό βάθος πού 
τό μάτι χάνεται. ’Απέναντι ένα βουνό κατακόκκινο, 
σπηλιές και βράχοι όλο, και μπροστά σου μια πόρτα. 
Μια σιδερένια μεγάλη πολύ μεγάλη και αρχαία πόρτα. 
’Άλλο τίποτα άπό πόρτα δεν έχει νά δής. Ακριβώς 
πάνω μια μεγάλη τρύπα, (τη νύχτα όταν δεν ξέρουνε 
ποιος είναι, ρίχνουν απ’ εκεί ψωμί, ή ...ό,τι άλλο, για 
νά προφυλιαχτοϋνε) και δίπλα ένα χοντρό σκοινί. Αυτό 
τραβάς προς εσένα κι άκοϋς νά χτυπάη ένα καμπανάκι. 
Σε λίγο βλέπεις την πόρτα κι ανοίγει, παρουσιάζεται 
ένα καλογέρι, σε κυτάει στά μάτια και δέ σοϋ μιλάει, 
σά νά ξέρη πώς ήλ.θες προσκυνητής, γιά την Πανα
γία. Θά τον χαιρετήσης όμως εσύ καί θά τοϋ φιλήσης 
τό χέρι. ’Εκείνο κλείνει την πόρτα άψοϋ είναι βράδυ καί 
α άκολ,ουθεί. Είσαι μέσα στο μοναστήρι. Χωρίς νά 
βλ,επης μοναστήρι. Περνάς ένα μακρυνάρι, διάδρομο 
μέ πλ.άκα στρωμένο, καί τείχο στην άκρη. Πάνω βοά- 
χος απότομος καί κάτω χάσμα μέγα, σά νά περνάς 
πολ,ύ πάνω άπό τή Γή, σέ αεροπλάνο. Περπατάς έβδο- 
μήκοντα περίπου μέτρα, καί τότε βλέπεις μπροστά σου 
τό ξακουσμένο Μοναστήρι. Τί βλέπεις δηλαδή, δυο 
σειρές άπό κελλιά, μά τί κελλιά. Βλόπεις κυρίως άκόμ.α 
το χάσμα κάτου καί τό βράχο πάνου όσο κατεβαίνεις 
τά σκαλοπάτια. Έν τώ μεταξύ προβάλουνε στη σειρά 
την αριστερή, απο τά κελλιά κι άπό τις μισάνοιχτες 
πόρτες είκοσι τουλ,αχιστον καλ.ογερικοί σκούφοι, πού 
κυτάνε νά δούνε πού πάτε.. Τό διάγραμμα τού μοναστη
ριού δύσκολ,α περιγράφεται. Στην άκρη κάτω πίσω σου, 
είναι μιά πλατειούλια πού την κλείνουν κάγκελα κύκλω. 
Ά π ’ εκεί βλέπεις κάτω τό χάος καί την άγρια φύσι 
γύρω, καί πολύ κάτω, μετά τό βράχο, βλέπεις κάτι, 
ελ.ιες, κάτι δέντρα, μικρά—μικρά σάν ψεύτικα. Τόσο 
μακρυά τούς στέκεις επάνω. Πάνω κι’ άπέναντι σ 
αυτή την Πλατεία, το Προχώρειο. Μικρό καλιογερικό 
διαμέρισμα, τριόροφο. 'Οσοι κατάγονται άπό την περιο
χή ξέρουνε τί θά πή Προχώρειο. Μέ δυο λόγια εσείς 
δεν μπορείτε νά καταλάβετε. (Ιΐρόχωρος, ήταν τ’ 
όνομα ξακουστού ηγουμένου κι 'Ιερομόναχου, γνω- 
στοϋ σ’ όλη την περιοχή. Αυτός μόνος, μέ δικά του 
χρήματα έκτισε αυτό τό τριόροφο σάν κελλά καί σάν 
ξενώνα, κι αυτό πήρε τ ’ όνομα τον).

Στη συνέχεια τής πλατείας ένας διάδρομος χωρίζει 
δυο σειρές άπό κελλιά. Αριστερά όπως βαδίζης προς 
τά μέσα τής Μονής, είναι στην άράδα τά καλ,ογερικά. 
Τοϋ 'Ηγουμένου καί μετά στη σειρά τιών άδελφών. 
Πολλ.ά, μικρά, σεμνά κι άπέριττα κελλιά. Σ ' ένα γρά
φει: «Σήμερον εμού, αϋριον έτερον καί ουδέποτε τινός» 
Πάνω άπό τοϋ 'Ηγουμένου, κτίσμα μεγαλοπρεπέστερο, 
είναι τό Δεσποτικό, καί διπλό, μέχρι τή μέση τοϋ 
διαδρόμου, δωμάτια κι εκεί γιά σένα καί γιά μένα. 
Δεξιά, άπό τή μέοη τοϋ διαδρόμου καί μετά, όπως 
προχωρής προς τά μέσα, (επειδή πριν άπό τή μέση 
εμποδίζεται άπό τό βράχο, κατά τή δεξιά μεριά), 
βλεπετε τούς ξενώνες. Κελλιά τρία πατώματα, ψηλό, 
μέ βεράντες τά δύο πάνου, μέ κάγκελλ,α ξύλινα, άπε- 
ρίγραφτα σέ χάρι. Τά δύο μόνο πάνου πατώματα έχουν 
αυτά τά κελλιά κι ας φαίνοινται τρία. 'Η  κάτω δεξιά 
πλευρά δέν έχει κι αυτή τίποτα. Είναι μικρή προεξοχή 
βράχου πού τ ’ άχουνε φτιάξει γιά νά κάθωνται οί ξένοι 
όταν βγαίνουνε άπό τήν εκκλησία. Ό  διάδρομος γι' 
αυτό, στο τέλος, γίνεται σά μικρή πλατεία. Στο τέλως 
της μέ μιά σκάλα, φτάνεις στήν αυλή τής ’Εκκλησίας, 
καί στο βαθούλωμα τοϋ βράχου βλέπεις τήν ’Εκκλη
σία. Προέκτασι τής αυλής αυτής, άκριβώς κάτω άπό 
τό διάδρομο πού καταλήγει σέ πλατεία, είναι υπόγεια,

Καρφωμένο στον βράχο τό Μοναστήρι τής ”Ελωνας αιώνες 
τώρα υποδέχεται τούς πιστούς πού διψούν γ ιά  κατάνυξι καί 
επικοινωνία μέ τον Δημιουργό.

πολλά υπόγεια. Κελάρια, αποθήκες, ζυμωτήρια, φούρ
νοι, τραπεζαρία, κι άκόμα κάτου, άποθήκες μέ σανά 
κι άχυρα, κι άκόμα κάτου σταϋλ,οι.

Αυτά βέβαια δέν είναι δυνατό νά σοϋ τά δώσω πιστά 
κι όπως είναι, κι ούτε μέ λίγα λόγια μπορώ νά σου 
συνθέσω την εικόνα. 1πάρχουνε πράγματα πού δέν 
περιγράφονται. Δέν επιχειρώ νά περιγράφω τον πλούτο 
μέσα στήν ’Εκκλησία. Δέν περιγράφεται καί σά σύνολο 
αυτό τό μοναστήρι. Σά συγκρότημα κτιριακό δέν μπο
ρείς νά τό παραστήσης μ ένα λόγο φτωχό καί μικρό. 
Ντρέπονται που τα βλέπουνε αυτά οί σημερινοί μηχα
νικοί, έργα αιώνιον μπροστά, πού υποτίθεται πώς" οί 
συνάδελφοί τους τότε, έπρεπε νά υστερούσαν. Στέκον
ται καί θαυμάζουνε. Καί τί νά πρωτοθαυμάσουν !!!!

Τί θαυμάζετε ευλογημένοι, καί ποιά τέχνη ερευνάτε 
νά βρήτε; Αυτή δέν είναι κοινή τέχνη. Αυτά είναι τής 
πίστεως καρποί. Αυτή εμπνέει καί δυναμώνει. Οί κτί
στες, πώς έστέκονταν στήν άριστερή πλευρά δέ ρωτάτε; 
Καί ποιος θά σάς άπαντήση; Μήπως κι εκείνοι πού 
κτίζανε ξέρανε; ’Εκείνο πού κατέβασε καί τήν εικόνα 
τή θαυματουργό άπό τό βράχο ψηλό πού βλέπετε, άπό 
τό παλουκάκι εκεί, εκατό μέτρα καί εκείνο στάθηκε καί 
στο μηχανικό πνεύμα, καί στον κτίστη θάρρος καί στον 
κουβαλητή δύναμι, καί στον πιστό μέ τό τάμα κίνητρο, 
καί στον καλόγερο καί στον πνευματικό φλόγα πού τούς 
έκανε νά θελήσουνε εδώ νά κατοικήσουνε, εδώ νά μεί
νουνε γιά νά περιμένουνε εμένα καί σένα, νά μάς 
δεχτούνε καί νά μας μεταδώσουνε άπ’ αυτή τή φλόγα, 
νά δούμε, νά θαυμάσουμε, νά συγκινηθοϋμε, νά μετα
νοήσουμε, νά εξομολογηθούμε καί νά κοινωνησωμε!
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" Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε , ι

ΑΠΟ ΤΟ Α Γ Ρ Υ Π Ν Ο  Ε Ι Κ Ο Σ Ι Τ Ε Τ Ρ Α Ω Ρ Ο  

Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

—Α Μ Ε Σ Ο Σ  Δ Ρ Α Σ ΙΣ ; ρώτησε άπό τό τη 
λέφωνο - ώρα πέντε τό π ρω ί - μια αγου
ροξυπνημένη καί σαφώς θυμωμένη αν
δρική φωνή.

—Μ άλιστα όμιλεΐτα ι παρακαλώ, είπε ό 
Χωροφύλαξ τηλεφωνητής όσο πιο ήρεμα 
μπορούσε.

—Α ίσχος ! . .

—Παρακαλώ ;

—Ε ίπ α  α ίσχος καί ντροπή άν δόθηκαν τέ
τοιες φοβερές εντολές ! . . .

| Παρακαλώ ήρεμήστε κύριε . . .

—Ά  έτσι τό λέμε τώρα ; Δηλαδή πρώ τα  
θά άφανίζωνται οί γλάστρες μας καί υ
στέρα θά είσπράττω με γιά  παρηγοριά 
ένα εϋγενέστατο «ήρεμήστε παρακαλώ»;

Περίφημα λοιπόν : Σήμερα κιόλας θά 
στείλω γιά  δημοσίευση στις έφημερίδες 
μερικά εύχαριστήρια ! . . .

—'Ο μολογώ  πώ ς δέν σάς καταλαβαίνω  . .

Ο ι γλάστρες είπατε ; Μά τί σημαίνουν 
όλα αύτά ;

άγανάκτησα καί τά  έβαλα μαζί σας . . 'Ε 
τοιμαζόταν νά άρχίση καί πάλι τ ις  σ χετ ι
κές «φιλοφρονήσεις», αλλά ό τηλεφωνητής 
Χωροφύλαξ πρόλαβε·=νά τοϋ δώση τις απα 
ραίτητες εξηγήσεις, οπότε ό άνθρωπος άρ
γησε μέν, άλλά έπιτέλους κατάλαβε ότι ή 
’Αστυνομία ήταν άσχετη μέ τήν «λουλου
δένια», άλλά ωστόσο τιποτένια, αύτή ιστο
ρία. Ό  επίλογός της γράφτηκε άμέσως τό 
έπόμενο κιόλας βράδυ. Τό πλήρωμα ενός 
περιπολικού έπιασε έπ ’ αύτοφώρω ένα κα- 
κομαθημένο νεαρό, τήν ώρα άκριβώς πού 
μέ τό πρόσχημα ότι είναι ’Αστυνομικός, 
περνούσε τήν κυρία είσοδο μιας πολυκα
τοικίας, καί πήγαινε νά περιαδράξη τήν 
πρώ τη γλάστρα. 'Ό τα ν  τον ώδήγησαν στήν 
Γενική ’Ασφάλεια, ώμολόγησε μέ τό πιο 
φυσικώτερο ύφος τού κόσμου, ότι στο 
«σπόρ» αύτό έπιδιδόταν άπό καιρό καί μέ , 
άλλους μαζί, «έτσι γ ιά  έκτόνωση» καθώς 
έπ ί λέξει είπε  . .

«Λουλούδια» λοιπόν εναντίον λουλου- 
διών, μέ κίνητρο πάντα τήν άνάγκη έκτο- 
νώσεως . . . Καί νά σκεφθή κανείς ότι χ ι 
λιάδες νέα παιδιά  βρίσκουν έκτόνωση μέ 
τον τίμιο σωματικό ή πνευματικό μόχθο...

—Σημαίνουν ότι ή ’Αστυνομία δέν έχει τό 
δικαίωμα νά καταστρέφη τά  λουλούδια 
τού κόσμου : Κανέναν δέν ενοχλούσαν 
οί γλάστρες μας ! Μέσα στήν πολυκα
τοικία τις είχαμε καί έκεϊ τ ις  ποτίζαμε !

’Ά ν τε  καί τ ί θά μάς πουν άκόμη οί - εύ-
τυχώ ς ελάχιστοι - άργόσχολοι κ α ί ..............
(τά αποσιω πητικά  ας τά  συμπληρώση κα
τά  βούλησιν ό αναγνώ στης).

Τ ί σάς έφταιγαν λοιπόν καί τις  σπάσατε;

—Παρακαλώ άν θέλετε έξηγήστε μας πιο 
συγκεκριμένα. Τ ί άκριβώς συνέβη ;

Kc ί ό έξαγριωμένος άνθρω πο-, άφού έ- 
πείσθη ότι έπρεπε νά ήρεμήση, χαμήλωσε 
τόν τόνο της φωνής του καί εξήγησε. Κ οι
μόταν καθώς είπε τού καλού καιρού, όταν 
χτύπησε τό κουδούνι τού διαμερίσματος 
του, στον πρώτο όροφο μιάς πολυκατοι
κίας. Σέ έρώτησί του ποιός χτυπάει τέτοια 
ώρα, πήρε τήν μονολεκτική άπάντηση :

’Αστυνομία ! Χ ωρίς άντίρρηση κατέβασε 
τό άκουστικό τού θυροτηλεφώνου, καί π ίε 
σε τό κουμπί πού ανοίγει τήν κυρία είσοδο 
τής πολυκατοικίας. Ε π ε ιδ ή  όμως τά  λε
π τά  κυλούσαν χω ρίς νά τού χτυπήση κα
νείς τήν πόρτα, κατέβηκε στο ισόγειο, ε ί
δε, καί έμεινε σύξυλος . . . Οί γλάστρες 
δίπλα άπό τό θυρωρείο ήταν αναποδογυρι
σμένες, καί τά  περισσότερα λουλούδια ξερ- 
ριζωμένα ή ποδοπατημένα ! "Οσο γιά  τήν 
«’Αστυνομία» είχε γίνει άφαντη. Γ ι’ αύτό - 
κατέληξε ό άγουροξυπνημένος άνθρωπος -

Η Τ Α Ν  περασμένες τέσσερις τό πρω ΐ, 
όταν, γ ιά  μιά άκόμη φορά κουδούνισε τό 
τηλέφωνο τής ’Αμέσου Δράσεως Θεσσα
λονίκης. Μόλις ό Χωροφύλαξ τηλεφωνητής 
σήκωσε τό άκουστικό, άπό τήν άλλη άκρη 
τού σύρματος, μιά έντρομη γυναικεία φω 
νή είπε μονολεκτικά :

—Βοήθεια ! . . .

Πριν άκόμη προλάβη νά άρθρώση λέξη 
ό τηλεφωνητής, άπό τήν ίδια  κατεύθυνση, 

άκούστηκε πάλι σάν ήχώ  :

—Βοήθεια ! . . .

—Παρακαλώ ήρεμήστε καί έξηγήστε μας. 
Τ ί συμβαίνει ;

—Τρέξτε γρήγορα ! (λυγμός) Τρέξτε . . . 
(παύση - νέος λυγμός).

—Ε μ π ρ ό ς  !

— . . . ’Ελάτε άμέσως στήν οδό Α άριθμός 
127 . .  . Έ ν α ς  κλέφτης ! . . Έ ν α ς  
κλέφτης στο αύτοκίνητο . . .

—Ποιο αύτοκίνητο ;

—Τό δικό μου . . άριθμός κυκλοφορίας . .
Γράφετε ;

—Μ άλιστα γράφω.

—Ά ρ ιθμ ό ς κυκλοφορίας . . μάρκα «Φ ίατ» 
χρώ μα  πράσινο... Τώ ρα μόλις πή γα  νά 
τό πάρω άπό τό διπλανό στενό, καί είδα 
τον κλέφτη σκυμμένο στο τιμόνι νά ψάχ- 
νη κάτι . . Ε ίνα ι ένας νεαρός μακρυμάλ- 
λης καί . . .

—Μ ήπως σάς πήρε είδηση ;
—Μά ήταν σκυμμένος στο τιμόνι σάς λέω..

—'Ω ραία . Μήν άνησυχήτε, καί κυρίως μήν 
κάνετε τήν έμφάνισή σας εκεί τριγύρω.

—’Ό χ ι  . . όχι . . Μόνο σάς παρακαλώ 
τρέξτε γρήγορα . . Πριν βάλη μπροστά 
τό αύτοκίνητο μου ό κλέφτης . . Κ ατα
λάβατε καλοί μου άνθρωποι ;

—Μ είνετε ήσυχη. Θά σάς τηλεφωνήσωμε 
σέ λίγο . . .

—Εύχαριστώ  νάστε καλά . .

'Ό τα ν  λίγα  λεπτά  άργότερα δύο περιπο
λικά είχαν άποκλείσει τό έπ ίμαχο στενό, 
τό «Φ ίατ» βρισκόταν άκόμη στήν θέση, πού 
τό ε ίχε  άφήσει ή άπαρηγόρητη ίδιοκτή- 
τριά του. 'Ό τα ν  όμως οί Χωροφύλακες 
πλησίασαν κοντά του, ένετόπισαν τον κλέ
φτη τρυπωμένο κάτω  άπό τήν θέση τού 
οδηγού. Κ αί πριν προλάβουν καλά - καλά 
νά συνέλθουν άπό τήν πρώτη έκπληξη, ε
κείνος τίναξε τά  . . αύτιά  του δυο - τρεις 
φορές, γρύλλισε έλαφρώς, καί μέ ένα θεα
ματικό «βόλ - πλανέ», πήδησε έξω άπό τό 
άνοιχτό παράθυρο τού αύτοκινήτου, καί 
χάθηκε πίσω  άπό τήν πρώτη γω νία  τού 
δρόμου. Τ ί ε ίχε  συμβή ; Ά π λο ύσ τα τα  ό 
«μακρυμάλλης κλέφτης» δέν ήταν άλλος 
παρά ένα εύσωμο μπουλντόγκ πού βρήκε 
ιδεώδες καταφύγιο μέσα στο αύτοκίνητο, 
έκμεταλλευόμενο ένα άνοιχτό παράθυρο 
τού αύτοκινήτου, πού βρισκόταν άκριβώς 
άπέναντι τό άπόμερο (ευτυ χώ ς) ύπερυψω- 
μένο πεζοδρόμιο . . .

Σύστασις φιλική σέ κάθε άναγνώστη 
«γιω ταχή»  : "Οταν άφήνης συστηματικά 
άνοιχτό μετά τό βραδυνό παρκάρισμα ένα 
ή περισσότερα παράθυρα τοϋ αύτοκινήτου 
σου, δύο τινά συμβαίνουν : "Η  είσαι άφη- 
ρημένος πάντα, ή πλένεις τά  τζάμ ια  μέ κά
ποιο ισχυρό άπορρυπαντικό πού «τά κάνει 
άόρατα», οπότε δικαιολογημένα δέν ξέρεις 
πότε είναι άνοιχτά καί πότε κλειστά. Έ ν  
πάση περιπτώ σει κάθε φορά μετά άπό κά 
θε παρκάρισμα βεβαιώσου πριν άπομα- 
κρυνθής ότι είναι άσφαλισμένο. Δ ιαφορετι
κά είναι πολύ πιθανό τό αύτοκίνητο ή τά  
εντός αύτοϋ τιμαλφή νά γίνουν κάποτε . . . 
άόρατα.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1935

\Π 0  ΟΡΓΑΝΩΝ τοϋ Τμήματος Χωροφυλακής 
Κηφισίας■ συνελήφθησαν ό Κ. ΒασΛείου—κηπουρός 
τής εν Κηφισίμ έπαύλεως τον πρεσβευτοϋ τής 'Ολ
λανδίας, ή Σόφια Βόλφ - οικονόμος αύτοΰ, και ή ’Ελευ
θερία Ψέκκα—υπάλληλος τοϋ εκεί πρατηρίου «Φιξ», 
κατηγορούμενοι επι κλοπή κοσμημάτων ιδιοκτησίας 
τοϋ ξένον' διπλωμάτου, συνολικής αξίας 200.000 
δραχμών. 'Ως προέκνψεν εκ τής σχετικής προανακρί- 
σεως, τα κοσμήματα άφαιρεθέντα υπό τής οικονόμου 
Βόλφ καθ’ ον χρόνον ό πρεσβευτής κ. Μάξ Ραίτσα- 
μπεογκερ απουσία^εν εις την ιδιαιτέραν αύτοϋ πα
τρίδα, επωληθησαν εις διαφόρους αργυραμοιβούς, τή 
μεσολαβήσει τών λοιπών συγκατηγορουμένων αυτής, 
και τοϋ επίσης σνλληφθέντος Κ. Λέκκα.

•

ΥΠΟ ΤΗΝ^ ΕΠ ΙΒΛΕΨ ΙΝ  ειδικής ’Επιτροπής 
αποτελ.ουμενης εξ υπάλληλων τής Γενικής Διοική- 
σεως Θεσσαλονίκης, οργάνων Χωροφυλακής, και ενός 
αντιπροσώπου τοϋ εκεϊσε εφόρου άρχαιοτήτων, ήρξατο 
εις την περιοχήν Χολομώντος μια περίεργος άνασκαφή, 
δαπαναις δυο Τουρκισσών γυναικών, αί όποιοι άφι- 
χθείσαι ήδη εκ Κωνσταντινουπόλεως, παρίστανται 
κατ αυτήν. Εις τας εν λογω γυναίκας έχορηγήθη 
προηγουμένως ή άπαιτουμένη άδεια κατόπιν αίτή- 
σεως των, εν η ισχυρίζονται δτι εις την προαναφερ- 
θεϊσαν περιοχήν εις ανταλλάξιμον αγρόν συγγενούς 
των—ήδη άνωτέρου κρατικού υπαλλήλου εν Τουρκία— 
ευρισκεται υπο το έδαφος λέβης, περιέχων χρυσόν βά
ρους 100 περίπου οκάδων. Εστω ύπ’ δψιν δτι εν περι-

πτώσει άνευρέσεως τοϋ υποτιθεμένου θησαυρού, ού- 
τος θά παοαμείνη εν 'Ελλάδι, άφοϋ βεβαίως αί δύο 
γυναίκες θα λαβωσι τα νόμιμα ποσοστά των.

•

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ τοϋ Σχολείου Χωροφυλακής 
οδηγονμενον υπό τοϋ Χωροφύλακας Σπυρ. Ζώχου 
ενψ κατήρχετο την λεωφόρον Συγγροϋ, αίφνιδίως ύ- 
πεστη βλάβην  ̂τοϋ συστήματος τροχοπεδήσεως, μεθ’ 
ο εξετραπη τής πορείας του και άνετράπη εις παοα- 
κειμενον χάνδακα. Έ κ  τής μοιραίας ταύτης ανατρο
πής, ετραυματίαθη θανασίμως μεν ο οδηγός τοϋ αυτο
κίνητου, ελαφρώς δε οί συνεπιβαίνοντες Ύπεν]ρχης 

Αλεβιζακος και X ojροφυλαξ Νικ. Ροϊνίτης. Τό 
εν λογφ αύτοκίνητον μετέφερεν εις Πειραιά είδη ιμα
τισμόν προοριζόμενα διά τό Παράρτημα τοϋ Σχο
λείου Χωροφυλακής Χανιών.

•

ΑΙΜΑ ΤΗ ΡΑΙ σκηναί διεδραματίσθησαν αίφνι- 
διως και εις προκεχοορημένην νυκτερινήν ώραν έξωθι 
κεντρικού ζαχαροπλαστείου τής Χαλκίδος~, ένθα, ό
1. Νικολαΐδης άρτι έξελθιυν τών φυλακών—συνε
πλάκη μετά τών Α. Κοντοϋ και Α. Μανουσάκη, και 
ετραυμάτισε διά μαχαίρας τον μεν πρώτον μάλλ.ον 
ελαφρώς εις τον λαιμόν, τον <5ε δεύτερον σοβαοώς ε’ις 
την καρδιακήν χώραν. 'Ο Χωροφύλαξ Μ. Μελισσά- 
ρης,, προσδραμών δπως άφοπλίαη καί συλλάβη τον 
δράστην^ έτραυματίσθη καί οϋτος ύπ αύτοϋ διά μα- 
χαιρας εις το αριστερόν ήμιθωράκιον. Ευθύς μετά τον 
τραυματισμόν ο Χωροφύλαξ έπυροβόλησε τρις εις 
τον αέρα, εξ ου γεγονότος προσέδραμον εγκαίρως συν
άδελφοι του, οιτινες και συνέλαβον τον δράστην.

•

ΥΠΟ ΟΡΓΑΝΩΝ τής Γενικής ’Ασφαλείας Θεσ
σαλονίκης, άπεκαλύφθη χασισοποτείον διατηρούμενον 
υπο τοϋ Άνδρέα Ναούμ, δστις καί συνελήφθη. Έιπός 
τοϋ παρανόμου τούτου χώρου, κατελήφθησαν επ’ αύ- 
τοφώρω καπνίζοντα χασίσιον, ζορισμένα άτομα εν οίς 
ατνχώς^ και μη προδεδικασμένα ή δόντα ποτέ τήν πα
ραμικρόν αφορμήν εις τάς άρχάς διά οίανδήποτε αξιό
ποινον πραξιν. 'Ως προέκυψεν επίσης έκ τής σχετικής 
προανακρισεως, εις το εν λόγω άντρον τών χασισοπο
τών, παρεσύροντο ενίοτε επιτηδείους καί νεαρός ηλικίας 
άτομα καλών οικογενειών τής πόλεως, γενόμενα όση- 
μέραι πειθήνια όργανα εις τάς εγκληματικός χεϊοας 
τοϋ συλΛηφθέντος Άνδρέα Ναούμ.

ΕΝΟΠΑΟΣ σύρραξις μεταξύ ζωοκλεπτών καί 
κτηνοτροφών έλαβε χώραν εις δασώδη τινά περιοχήν 
τής Κοινότητας Αγοράς—’Αγρίνιου, με αποτέλεσμα 
τον φονον’ τοϋ ζωοκλεπτου Ο. Κατσιπάνου. Συγκεκοι- 
μένως τά γεγονότα είχον τήν ακόλουθον έξέλιξιν:
Ο φονευθείς, όμοϋ μετά τοϋ I. Ζαρκαδούλα, μεταβάν- 

τες εις το ποίμνιο στ όσιον τοϋ Βασ. Τραυλού, άφήρε- 
σαν' εξ αύτοϋ αριθμόν τινα αιγοπροβάτων, τά όποια 
ωδήγησαν εις παρακείμενον δάσος. ’Ολίγον βραδύτε
ροι’, ό κτηνοτρόφος Τραυλός άντιληφθείς τήν κλοπ?]ν 
δεν κατήγγειλαν αύτήν εις τήν τοπικήν Υπηρεσίαν 
Χωρ\κής, ̂ άλλα μετεβη εις τό χωρίον του ένθα καί 
ανεφερε  ̂ τα διατρεξαντα εις ζορισμένους συγγενείς του. 
Ηετ^ ολίγον, όπλισθέντες άπαντες, έτράπησαν άνά 
τΓ· °Θ1 πθάς άναζήτησιν δραστών καί κλοπιμαίων. 
Τελικώς ένετόπισαν τούς δύο ζωοκλέπτας, οπότε ή 
μέν ένοπλος μεταξύ των σύρραξις κατέστη άφευκτος,
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ο δέ φόνος τον είρημενον K cltoltcclvov; γεγονος τετε 
λεαμένον.

•

ΔΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜ ΑΤΟΣ άπενεμήθη το χρνσονν 
άριστεϊον ανδρείας είς τον Ταγματάρχην κ. Τααταλόν 
Ευθύμιον, διότι ώς Διοικητής τον Τμήματος Χωρ ]κής 
Γενησέας (Δντ. Θράκης) καί μεταγενεστέρως τής 
Ύποδιοικήσεως Χωρ ]κής Όρεστιαδος και τοϋ Τμή
ματος ’Ασφαλείας Ξάνθης, διεκρίθη εις την καταδίω- 
ξιν των κομιτατζήδων, και των λυμαινομενων την 
περιφέρειάν τον ληστρικών συμμοριών, καθ’ ήν επε- 
δείξατο εξαιρετικήν τόλμην καί αυτοθυσίαν, προκιν- 
δννενσας υπέρ τής ηαγιώσεως τής ταξεως και τής

δημοσίας ασφαλείας εν τή εκτελέσει τών καθηκόντων 
του. Έ ξ  άλλου, διά διατάγματος επίσης, προήχθη είς 
τό μετάλλων Στρατιωτικής αξίας Γ '. τάξεως ό Ά ν-  
τισυνταγματάρχης κ. Κολλατος ’Αριστοφάνης.

•
Η  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ είς τό τέλος τοϋ ’Οκτωβρίου 

1935 όπλιτική δύναμις τοϋ Σώματος, εΐχεν ώς εξής: 
Ένωμ ]ρχαι 1.311, Ύπεν ]ρχαι 1081 (έλλειμμα 19) 
καί Χωροφύλακες 8.963 (έλλειμμα 2.957).

‘Ο Π α λ α ι ό ς

επ ο χ ια κ ά

ΤΑ “ ΤΡΟΜΕΡΑ Π Α ΙΑ ΙΑ ιι 

ΚΑ Ι ΟΙ “ΦΟΒΕΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ,,

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Χ Ο Σ  μαθητής, παιδί καλής οικογένειας, ήλικίας 
μόλις 14 ετών καί επίδοξος . . . .  άεροπειρατής. Α ύτά ε ΐν α ιτ ά  
συμπληρω ματικά στοιχεία  ταύτότητος τοϋ άνηλίκου Σ . Μ. άπό 
την Θεσσαλονίκη, πού ούτε λίγο ούτε πολύ, θέλησε νά «πεταχτή» 
μέχρι τά  . . . Τίρανα μέ ένα αεροσκάφος της «’Ο λυμπιακής», 
καί παράλληλα νά γίνη «διάσημος» άπό τις εφημερίδες. Τό πρω 
τοφανές γ ιά  τά  'Ελληνικά χρονικά περιστατικό αυτό, συνέβη 
πριν άπό ένα περίπου μήνα. Καί όπω ς υποθέτω  σίγουρα θα έχη 
ήδη ξεχαστή άπό πολλούς, ύστερα μάλιστα άπό τον γνωστό^καλ- 
πασμό τών «αύτοτελών» γεγονότων άπό τό προσκήνιο τή ς ά- 
στάθμητης πάντα έπικαιροτητος. Εν παση περιπτω σει άς το 
άνασύρω άπό τό πλούσιο αρχείο τή ς καθημερινής ζωής, ^με την 
ελπίδα ότι κάποιο ούσιαστικό συμπέρασμα θά προκύψη άπό τόν 
έλεύθερο σχολιασμό του. Ό  εύφάνταστος καί ζωηρός λοιπόν μ ι
κρούλης, ξεκίνησε άπό την συμπρωτεύουσα με την απόφαση να 
γίνη οπωσδήποτε «διάσημος». « Α μ έπος και αμ  έργον» αφού 
έφτασε στην ’Αθήνα, μπήκε στο άεροπλάνο -  μέ εισιτήριο φυσι
κά - τής γραμμής ’Αθηνών - Μυκόνου, και περιμενε την απο
γείωση. "Οταν ύστερα άπό λ ίγα  λεπτά  τό άεροπλάνο πετοϋσε 
πάνω  άπό την θάλασσα, σηκώθηκε αταραχος, και προχώρησε 
προς τόν θάλαμο τοϋ κυβερνήτη. Καί ένώ ο τελευταίος κρατούσε 
άμέριμνος τό πηδάλιο, είδε σέ μια στιγμή τον μικρό να τον απει
λή πάνω  άπό τό κεφάλι του, κραδαίνοντας ενα πλαστικό μπου
κάλι. Ή  εντολή τοϋ 14χρονου μπόμπιρα ήταν λακωνική καί κο- 
φτή :

«’Ά λλαξε δρομολόγιο καί -πήγαινε γ ιά  τά  Τίρανα, γ ια τ ί δια
φορετικά θά σού ρίξω τό βιτριόλι που κρατώ στα ματια, και θα 
σέ τυφλώσω !» ε ίπ ε  στον εμβρόντητο πιλότο. Κ αί ή συνέχεια : 
Έ ν α ς  άπό τούς επ ιβάτες σηκώθηκε άπό τό κάθισμά του, καί μέ 
μιά άστραπιαία λαβή έξουδετέρωσε τόν λιλλιπουτειο αεροπειρα- 
τή . "Οσο γ ιά  τό φοβερό μπουκάλι, διεπιστώθη τελικά ότι περ ιε ί
χε γνω στό μεγάλης κυκλοφορίας . . . άποσμητικό άρωμα. Αν 
δλα αύτά φαίνονται τώ ρα διασκεδαστικά, τ ις  σ τιγμές πού συνε- 
βησαν μεταξύ ούρανοΰ καί γή ς θά πρέπει νά ήταν μάλλον τρ α γ ι
κά. Έ ν  πάση περιπτώ σει τό γεγονός είναι δτι ό μικρός τής ιστο

ρίας μας έγινε κατά  τό . . . ήμισυ περίπου αύτός πού έπιθυμοΰ- 
σε : Δηλαδή έγινε άπλώ ς γνω στός άπό τ ις  εφημερίδες καί όχι 
«διάσημος» μέ τρίστηλα ρεπορτάζ συνεχείας . . . Τώρα, τό πώ ς 
βρέθηκε ολομόναχος καί άσύδοτος στήν ’Αθήνα, αύτό_ είναι μιά 
άλλη ιστορία μάλλον σχετική μέ τήν πλήρη άπό πλευράς του έκ- 
μετάλλευση τής πατρικής καί μητρικής άδυναμίας, τό γενναίο 
ίσω ς χαρτζηλίκ ι έξ α ιτίας τών καλών σχολικών επιδόσεων, καί 
τήν άπόλυτη ελευθερία κινήσεων σέ διάφορες «άκτϊνες»^: Π ρώ τα  
γειτονιάς, ύστερα συνοικίας, στην συνέχεια πόλεως, και τέλος . . 
’Επικράτειας. Ά ν  δέν προηγήθηκαν δλα αύτά, τότε, π ώ ς ό μ ι
κρός αύτός ε ίχε  τόν «άέρα» καί τά  μέσα γ ιά  νά κάνη δ ,τ ι έκανε \ 
Μέ αύτά βέβαια δέν προσπαθώ νά έντοπίσω  τά  α ίτια , καί γενικά 
τ ις  συνθήκες πού ώδήγησαν τό πα ιδί αύτό - μήπω ς είναι τό μο
ναδικό ; - στήν φυγή. Α π λ ώ ς  μέ βάση ένα συγκεκριμένο περ ι
στατικό, προσπαθώ νά διερευνήσω - άν είναι δυνατόν νά γίνη αύ
τό μέ ένα χρονογράφημα - ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα, μέ γνω 
στό - άγνωστο δπω ς θά λέγαμε «X» τά  α ίτια  πού οδηγούν σή
μερα πολλά παιδιά  σέ διάφορες ένέργειες ή εκδηλώσεις «άφύσι- 
κες» γ ιά  τήν ήλικία τους. Ν α υποστηρίξω οτι ο ορος «τρομερά 
παιδιά» είναι κάτι τό καινούργιο ; "Ο χι ασφαλώς γ ια τ ί όλες 
οί εποχές έγέννησαν άτίθασα παιδιά. Μέ τήν διάφορά όμω ς οτι 
τά  σημερινά «τρομερά παιδιά» μιμούνται με καταπληκτική  άνε
ση τούς «φοβερούς μεγάλους». Ε π ι παραδειγματι : ΙΙο ιο ι πρ ω 
ταγωνιστούν σήμερα σέ σκηνές πολέμου, ληστειών, α παγω γώ ν, 
άεροπειρατειών, κ .λ .π . σέ κινηματογραφική έκδοση ή εκ τού. . . 
φυσικού ; Μά οί μεγάλοι φυσικά. Π οιοι εφοδιάζουν σήμερα τούς 
μικρούς μέ παιχνίδ ια  - άπομιμησεις οπλών τελευταίου τυπου, 
καί μέ σειρές άπό «κόμικς», «ποστερς», «βιοϋ-μαστερς», αυτο
κόλλητα - έπιτέλους νά καί μιά Έ λληνικη  λέξη - και ένα σωρό 
άλλα, πού ζωντανεύουν στήν παιδική ψυχή τούς κινηματογραφ ι
κούς καί μή ήρωες τής βίας ; Μά οί μεγάλοι φυσικά. Σ υμπέρα
σμα : Ή  σημερινή . . . β ι(α ι)ομηχα νία  στον χώρο τού έντυ
που καί τού θεάματος δέν τέρπει καί παρασύρει μόνο τούς μεγά 
λους, αλλά καί προδιαθέτει τούς μικρούς γ ιά  τήν περιπέτεια , μέ 
τά  διάφορα «έποπτικά  μέσα» πού προανεφερα. Κ αι όχι σπάνιά 
μικρά παιδιά , γίνονται «πολλώ καρρονες» απο τους φανταστι
κούς ήρωες τών συγγραφέων ώρισμένων περιοδικών «δρασεως, 
περιπέτειας καί μυστηρίου» κατα  τα  άλλα καταλλήλων γ ια  π α ι
διά. Π εριττόν νά διευκρινισθή δτι γ ιά  δλα αύτά καθώ ς καί πολλά 
άλλα πιθανά καί άπίθανα, δέν φταίνε τά  «ζωηρά» όπω ς τα  απο- 
καλοϋμε παιδιά. ’Ά ν  οί μικροί άδιαφορούν για^ τ ις  στοιχειώ δεις 
υποχρεώ σεις τους καί άνενόχλητοι αύτοσχεδιάζουν ή αύθαδιά- 
ζουν μέ τήν άνοχή ή τό χειρότερο μέ τόν κακό παραδειγματισμό 
τώ ν μεγάλων, αύτό συμβαίνει γ ια τ ί οί τελευταίοι δεν «πα ι
δεύουν», μέ τήν κλασσική άρχαϊκή δνιοια, άλλα «χαϊδεύουν» επ ι
κίνδυνα τούς νεαρούς βλαστούς τους, μ.ε αποτέλεσμα να τους δ ια 
τηρούν μέν εύρωστους καί ζωηρούς, άλλα πολλές φορές - όπως 
συμβαίνει μέ τά  δέντρα πού λιπαίνονται υπερβολικά^- χω ρίς 
καμμιά  πιθανότητα καρποφορίας. Κ ατά τά  άλλα, εμείς οι με
γάλοι είμαστε άπλοι θεαταί τώ ν όσων ανησυχητικών συμβαίνουν 
γύρω μας. "Ολα τά  άποδίδομε στήν σημερινή εποχή πού τήν στο
λίζομε μάλιστα καί μέ διάφορα «κοσμητικά)) επίθετα . Π οιος 
δμω ς είναι ό δημιουργός τών έποχώ ν ; Μ ά φυσικά έμεΐς οι με
γάλοι πού καθώ ς λέμε συχνά άποτελοΰμε τά  «ένεργά» μέλη τής 
κοινωνίας : "Ολοι μαζί καί ό καθένας χω ριστά. Π οιο ι πρέπει νά 
διορθώσουν τά  «κακώς δχοντα» ; Π άλι έμεΐς οί μεγάλοι. ^Εν
νοείτα ι βέβαια άφού προηγουμένως διορθώσωμε - όταν καί δπου 
χρειάζεται -  τούς ίδιους τούς εαυτούς μας . . .

X . -
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Η ΕΦΙΠΠΟΣ ΚΑΝ ΑΛΙΚΗ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗ : ΕΝΑΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ 

ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ

Η Εφιππος Καναδική Χωροφυλακή θεωρείται - καί 
δικαίως - ένα άπό τά πλέον μεγαλοπρεπή καί ύπερήφανα 
'Αστυνομικά Σώματα τοϋ κόσμου. Ή  εύμενή της φήμη 
είναι παγκοσμίως γνωστή, οί δέ εύσταλεΐς ανδρες της 
μέ τάς . .. φανταχτεράς στολάς των καί τό πλατύγυρο σέ 
«προσκοπικό» στύλ καπέλλο, πού μέ περισσή σοβαρό
τητα καί χάρι φορούν, έντυπωσιάζουν κυριολεκτικούς 
εις τό πέρασμά τους γηγενείς καί αλλοδαπούς. Εις τάς 
παρελάσεις καί εις άλλας παρεμφερείς έκδηλώσεις ή 
έμφάνισις τών θαυμάσιων κελήτων, μέ τήν απαστρά- 
πτουσαν καί έντυπωσιακήν ιπποσκευήν καί τούς γραφι
κούς άναβάτας Χωροφύλακας, θεωρείται ώς γεγονός τής 
ή μέρας, πού ένθουσιάζει μικρούς καί μεγάλους. Ή  φω
τογραφία μας διατρανώνει άπολύτως τόν εύφήμως πλέον 
γνωστόν Καναδόν Χωροφύλακα, καί είναι παρμένη 
άπό έπίδειξιν μονάδος τής Καναδικής ’Εφίππου Χω
ροφυλακής εις τήν Μεγάλην Βρεττανίαν τήν όποιαν 
περιώδευσε προσφάτως μαζύ μέ πολλάς άλλας Χώρας 
τής Εύρώπης.

Σ Υ Ζ Η Τ Ω Ν Τ Α Σ . . . .

Ο νεοπαγής θεσμός τών γυναικών ’Αστυνομικών καθιερώθπ πλέον 
επισημως, σέ διεθνή κλίμακα, καί έτσι άπεκαλύφθη πΤσο άναγκαίο
μ ε Τ  E?vaTk:TT,? ^  5?μΐγο0ς άνδΡικης άστυνομικής δυνά-^  είνα · Και.πράγματι η είσοδος τών γυναικών εις τά Σώματα Ά-
Ζ Ϊ έ δ ςεΧ ετεπεοεέπΐτυχέςμέτΡΛ°ν’ Τ0 <-mo*ov μέ τήν πάροδο τού χρόνου απεδειξε, περιτρανως, την άναγκαιότητα καί χρησιμότητά του
συγχρόνως^ δε υπεγραμμισε και τό μέτρον τής ζωτικότητος, καί τοϋ 
υναμισμου τοϋ γυναικείου φύλου. Εις τήν φωτογραφίαν μας' λοιπόν 

ϊ ϋ Τ ;  ^ ‘«ν ίδα  ’Αστυνομικόν, οδηγόν περιπολικού Ιάσυνο-’ 
κοόη Φ Ι Ζ : ατα’ και.εξω απο «ρατσιστικές» προκαταλήψεις, μέ μι
λ ι ά ν  ΚοΛ Τ  Κα\ ν“ τ° κατευθύνΒ εις τόν «σωστόν», κατά κυριολεξίαν, δρομον τής πολεαις και κατ’ έπέκτασιν - ΰποθέτωμεν - τής ζωής
Αυτή και αλλαι συναφείς, λεπταί καί ύπεύθυνοι άποστολαί έξ ίσου
των'τΛυν° 1 με ανδρ*Κας’ άποτελοϋν τό πλέγμα τών δραστηριοτή
των τών γυναικών συνάδελφων, αί όποΐαι άποτελοϋν όμολογουμέν^
νικήεκλΤμακααΐ Τ° ™V ’Αστυνομικών ^μάτω ν, σέΤκουμ^

Δ Ι ΑΚΡ Ι Τ Ι ΚΟΣ  Φ Υ Λ Α Ι  ΑΓΓΕΛΟΣ
Εις τήν μακρυνήν Αύστραλίαν οί πολΐ- 

ται εύρίσκονται πολύ κοντά εις τήν ’Αστυ
νομίαν, ή όποια μέ τήν σειρά της, ανταπο
δίδει τήν φιλόφρονα αγάπη των. Τούς συν
δράμει πολλαπλώς, καί μάλιστα έξ απα
λών ονύχων, εις τόν αέναο καί τραχύ άγώ- 
να έπιβιώσεως, έν άσφαλεία, εις τήν έπι- 
κίνδυνον καί άλλοπρόσαλλον κοινωνία 
μας. Τρανήν άπόδειξι τής ύλοποιήσεως 
αύτής τής σχέσεως αποδίδει τό «ένστα- 
ντανέ» μας, όπου ό τροχαίος Χωροφύλαξ 
τής περιφερείας έπισκέπτεται οικογένειαν 
τής δικαιοδοσίας του, ή όποια έχει ανήλι
κον τέκνον. ’Αντικειμενικός σκοπός του 
είναι ή ένημέρωσίς της έπί τών πολλα
πλών κινδύνων, πού ένεδρεύουν εις κάθε 
βήμα τοϋ «παιδιού» καί έν συνεχεία νά ά- 
ναπτύξη εις τήν άδημονοΰσα μητέρα μέ
τρα αύτοαμύνηςκαί αύτοπροστασίας του.

Η ειδυλλιακή, όμολογουμένως, σκηνή 
τής φωτογραφίας μας άποτελεΐ εύγλωττη 
έπιβεβαίωσι τής άγαστής σύμπνοιας καί 
συνεργασίας ’Αστυνομίας καί κοινοϋ.
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" ΕΞ Α Π Α Λ Ω Ν  Ο Ν Υ Χ Ω Ν , ,

Βασική έπιδίωξις καί μύχιος πόθος τών Αστυνομικών κάθε κράτους είναι ή δη
μιουργία άγαθών καί ειλικρινών σχέσεων μέ όλους έν γένει τούς πολίτας, οίασδήπο- 
τε τάξεως, μορφώσεως καί ηλικίας. Ή  μακαρίμ τη . . μνήμη και λήξει παλαια επο- 
χή, κατά τήν όποιαν - ιδιαιτέρως εις τήν χώραν μας - ό ’Αστυνομικός έθεωρείτο ως 
«Μπαμπούλας», παρήλθεν ανεπιστρεπτί καί ήδη αί σχέσεις Χωροφυλακής και κοι
νού άναπτύσσονται ραγδαίως, τόσον εδώ, όσον καί σέ όλα τά «μήκη καί πλάτη» τής 
ύφηλίου. Εις τήν Γαλλίαν μάλιστα, όπως δείχνει ή φωτογραφία μας, ή «Ζενταρμερυ» 
έχει δημιουργήσει τόση καί τέτοια έξοικείωσι μέ τούς μικρούς «μπό-μπιρες», ώστε 
τά . . . διαβολάκια αύτά νά άνεβαίνουν, μέ πολλή άνεσι, καί νά κάθωνται εις τα 
ύπηρεσιακά δίκυκλα, άπ' όπου καί παρακολουθούν - κατ έποπτικόν τρόπον - ua- 
θήματα κυκλοφοριακής αγωγής καί οδικής συμπεριφοράς έν γένει.

Τ Α  Χ Ε Ι Λ Ι Κ Α  

Α Π Ο Τ Υ Π Ω Μ Α Τ Α

ΟΑΟΣ ό κόσμος ξέρει ότι τά δα
κτυλικά άποτυπώματα αποτελούν 
ένα άλάνθαστο μέσον άναγνωρί- 
σεως τής ταυτότητος τών άνθρώ- 
πων, έπειδή αύτές οί γραμμοΰλες ή 
μάλλον τό σύμπλεγμα άπό γραμ
μοΰλες πού ύπάρχει στό δέρμα τής 
άκρης τών δακτύλων τών χεριών 
κάθε ανθρώπου, είναι κάτι ανεπα
νάληπτο καί δέν βρίσκεται στά δά
κτυλα κανενός άλλου άπό τά τρία 
δισεκατομμύρια τών άνθρώπων τής
γής·

Νά όμως, πού τώρα, οί Ιάπωνες 
ίατροδικασταί έκαναν μιάν εκπλη
κτική άνακάλυψι : Βρήκαν, δηλα
δή, ότι τά άποτυπώματα τών χει- 
λιών μας, μπορούν νά μάς προδώ- 
σουν μέ τήν ίδια άσφάλεια πού 
μπορούν καί τά δακτυλικά μας ά
ποτυπώματα. Τά μικρά αύλάκια 
πού παρατηρούμε στό στόμα μας, 
έχουν ένα ιδιαίτερο σχέδιο γιά κά
θε άτομο. Ά ν  έμπαινε σέ άρχεϊο τό 
άποτύπωμα τών χειλιών τών διαρ
ρηκτών, λωποδυτών καί κακοποιών 
γενικά, οί άρμόδιοι θά μπορούσαν 
νά φθάσουν τελικά νά άνακαλύ- 
ψουν τόν ένα ή τόν άλλο κακοποιό, 
σύμφωνα μέ τά ίχνη π.χ. πού άφη
σαν τά χείλη του πάνω σέ ένα πο
τήρι ! Γιατί άκόμα καί τά αύθεντι- 
κά δίδυμα έχουν αύλάκια τών χει- 
λιών διαφορετικά.

Ό  δρ. Γιασούρ Τσουσιχάστ, πού 
διευθύνει τά σχετικά πειράματα 
στό Τόκυο, έξήτασε 1364 άτομα 
κάθε ήλικίας καί μπόρεσε νά δια- 
πιστώση ότι τά αύλάκια μπορούν 
νά καταταγοΰν σέ τέσσερις κατη
γορίες : Παράλληλα, μέ διακλα
δώσεις, μέ σχάρες καί μέ σταυρω
τά αύλάκια, άλλά σέ καμμιά περί
πτωση όπως έγραψε στήν σχετική 
του έκθεση δέν μπόρεσε νά βρή γιά 
δεύτερη φορά τόν ίδιο συνδυασμό 
γραμμών.
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ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΙΜ
ΠΑΓΚΟ ΣΜ ΙΟ Ν

TAP Α Ξ ΙΑ Σ ... ΧΑΖΟΜΠΑΜΠΑΣ

Αν και πολλές χώρες μαστίζονται από την λεγο- 
μένη νπογεννητικότητα, με αποτέλεσμα να μειώνεται 
έπικινδύνως ό πληθυσμός τονς, εν τούτοι; οι προοπτι
κές γιά να ξεπερασθή ο κίνδυνος δεν είναι καθόλου 
ενθαρρυντικές. Οι λογοι είναι πολλ.οί και σοβαοοί, 
υπάρχουν όμως και άλλοι δευτερεύοντες έξ ίσου σπου
δαίοι, πού ασκούν οπωσδήποτε άνασχετική έπίδρασι 
στην πληθυσμιακή άνάπτυξι μιάς χώρας. "Ενας''απ' 
αυτους είναι η στενοτης τών διαμερισμάτων των ση
μερινών πολυκατοικιών και ή κατασκευαστική λε- 
πτότης των διαχωρισμό των με αποτέλεσμα να άκούη 
ο διπλανός τί λέει και τί κάνει ο γείτονάς του. Τό ποά- 
γμα  ̂ ενοχλεί βέβαια, ανάλογα με τις επικρατούσες ει
δικές συνθήκες σε κάθε κατοικία τής συλλογικής αυ
τής διαμονής και έχει φυσικά διαφορετικές επιπτώ
σεις σε κάθε περιπτωσι. Μια τέτοια, λοιπόν, ένόχλιησι 
εδημιούργησε ολόκληρη παρεξήγησι στήν πάλι Πετρού- 
τσια τής Ιταλίας και είχε σαν αποτέλεσμα την έπέμ- 
βασι τής τοπικής Χωρ ]κής. Τό περιστατικό συνέβη 
σε πολυάνθρωπη πολυκατοικία τής πόλεως και ή

σκηνη που παρουσιάζομε είναι παρμένη άπό τά πε
πραγμένα τού 'Αστυνομικού Τμήματος τής περιοχής 
Καταγανακτησμένος ό ένοικος τού 4ου ορόφου Ντο- 
μενικΟ' Μπαστιόνι έχει σωριασθή σέ μια καοέκλα τού 
γραφείου τού Ά ξ]κ ο ύ  Υπηρεσίας και άψηγεϊται τήν 
Οδύσσεια του. Με τούς μεγάλους μελανούς κύκλον; 

στα ματια του, πού προδίδουν τήν πολυήμεοη και 
πολυννκτια φυσικά άϋπνία του και μέ φωνή"«ξέπνοη» 
απο την' κούρασι, παραπονεϊται στον Ά ξ  ]κό τής 
Υπηρεσίας,  ̂δτι ̂ έχει νύχτες ολόκληρες νά κλείση 

μάτι, εξ' αίτιας  ̂ ενός μωρού πού κλαίει άκατάπανστα 
στο επάνω πάτωμά τής πολυκατοικίας πού μένει. 
U' Ιταλός Υπομ ]ρχος για νά τον καθησυχάση αέ 

πολύ «τακτ» τού λέει: ' r
—Μα τί θέλετε νά κάνωμε κύριε; Στις πολυκατοι

κίες απαγορνεονται τά σκυλιά καί τά γατιά-πλέον τού 
ενος-οχι όμως καί τά μωρά. . .

°·τνχής Ντομένικο άπαντά άπελ.πισμένα: 
—Μα δεν είναι μονάχα τό μωρό που κλαίει! Τό φοβε

ρότερο άπ δλα είναι ή φασαρία πού κάνει ό πατέρας 
για να καθησυχάση τον. . . κανακάρη του, κάνοντας 
α//οτε τον δρακουλα καί άλλοτε τον ιπποπόταμο 
βροντώντας συναμα ένα τεράστιο, μέ μεταλλική βάσι 
μπαστούνι γιά νά τό φοβερίση! Κι ό καλόκαοδος 
Αστυνομικός μ ένα πλατύ χαμόγελο τού άπαντά: '
~  , °  Υίαυτ°, βέβαια, θά πρέπει νά Κηφθοϋν μέτοα 

τουλάχιστον εναντίον τού δράκουλα!. . .
Μέχρι σήμερα τό πρόβλημα γιά εμάς ήταν ή εξα

σφάλισες τής ησυχίας καί τής ήρε/ ίις τών πολιτών 
απο τους εκκωφαντικούς θορύβους διαφόρων δικύ- 
κλων, τρικυκλων καί άλλων παρεμφερών οχημάτων 
της αυτής συνομοταξίας. Νά όμως πού παρουσιάζεται 
και νεο είδος θορυβου, ένδοοικογενειακής αυτή τή φο
ράμορφής,^ τό οποίον θά πρέπει νά μάς άπασχολήση 
σοβαρα απο αστυνομικής πλευράς. Καί τούτο διότι αν 
οι θόρυβός των διαμερισματούχοον, πού έχουν μωοά, 
γενικευθουν,' τότε σίγουρα θά καταστή ό βίος άβίωτος 
τιον άλλων ενοίκων, οί οποίοι θά καλούν άπεγνωσμένα 
τ°νς' Αστυνομικούς νά μεταβληθοϋν σέ. . . βολικές 
και υπομονητικές κουβέρτάντες, γιά νά επιβάλουν τήν 
«ταξί» στα μωρά, παίζοντάς τους τό κλασσικό καί 
αμίμητο εκείνο. . . «κουπεπέ ό μπαμπάκας έρχεται...»

ΣΩΣΤΙΚΟ... ΣΑΛΤΟ ΜΟΡΤΑΛΕ

, Αστυνομικοί, προκειμενου νά προστατεύουν 
και να διαφυλάξουν τό κοινό πού άστυνομεύουν, δέν 
διστάζουν νά γίνουν πολλές φορές οί «άπό μηχανής 
Θεοί», για νά  ̂σώσουν κινδυνεύοντας, ή άκόμη νά 
εξασφαλίσουν τήν ζωή καί τήν άκεραιότητα τών πολι
τών τής δικαιοδοσίας τους. Αυτό, όμως, πού έγινε 
πρόσφατα στο Γκράτς τής Αυστρίας, είναι όμολογου- 
μενως κάτι που ξεπερνά τό καλ.ώς εννοούμενο καθή
κον, γιατί μετέβαλε στήν κυριολεξία Αστυνομικό σέ 
επικίνδυνο ακροβάτη. Τό περιστατικό έγινε περίπου 
ως εξής. Σε κεντρική πολυκατοικία τής πόλεως παρου- 
σιασθηκαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες κρούσματα όμα-
664

δικής δηλητηριάσεως καί πολλά άτομα οδηγήθηκαν— 
εν αφασία-στον Σταθμό Α' Βοηθειών. Οί δηλητη
ριάσεις είχαν προκληθή άπό μιά σπάνια περιπτωσι 
διαρροής  ̂ φωταερίου, άπό τις σωληνώσεις μεταφοράς 
του οι οποίες σνναντώντο μέ τον κεντρικό άγωγό τής 
πολυκατοικίας. Κάποια, λοιπόν, θραύσι τού σωλήνο- 
φωταέριου είχε σάν συνέπεια τήν διαρροή καί τήν εν 
συνεχεία αναρροφησι καί μεταφορά τού επικινδύνου 
σντου αέριου στον κεντρικό άγωγό τής πολυκατοικίας. 
Ιο οδυνηρο αποτέλεσμα ήταν δτι τό άέριο, διά τού 
αγωγού, διασκορπίζετο στις κουζίνες καί στις «τονα- 
λεττες» των^ διαμερισμάτων καί είχε σάν συνέπεια 
την δηλητηριασι τών ενοίκων. Στό τελευταίο ρετιρέ 
διεμενε νεαρό ζευγάρι μέ τό νεογέννητο παιδί"τους



πού δεν είχε ακούσει τίποτε σχετικό από την όλη 
θλιβερή Ιστορία. Είχε παραδοθεί «στις άγκαλες 
τον Μορφέως» και έκοιμάτο μακαρίως τον βαθύ 
«ν'ήδν/ίίον», %coqIq να αχονοτ] tgv crvvayEQ/j,o της τιο- 
λνχατοιχίαζ μέ άσθενοφορα, τιερίτιολιχα χ.λ.η. οχη- 
ματα, πού πηγαινοέρχονταν δλη την νύκτα. Μία ένοι
κος θυμήθηκε τό ζευγάρι μέ τό χαριτωμένο μωρό> και 
είπε ατούς αστυνομικούς και στους. . . εναπομειναν- 
τες υγιείς ένοικους, να χτυπήσουν την πόρτα του δια
μερίσματος. ’Επειδή, παρα τα αλλεπάλληλα κτυπή
ματα, δεν έπαιρναν καμμιά άπάντησι, πίστεψαν όλομ 
δτι οί εντός τοϋ διαμερίσματος είχαν δηλητηριασθη. 
Τότε ό τολμηρός αστυνομικός Φρίτς Ντάλλιαν, χωρίς 
ούτε λεπτό αναβολή ή καθυστερησι, άνεβηκε στην 
κοινόχρηστη ταράτσα και με επικίνδυνο «σάλτο μορ- 
τάλε» έπήδησε στο μεγάλο μπαλκόνι τοϋ ρετιρε. Με 
τα. . . διαρρηκτικά εργαλεία που διεθετε, καταφερε 
νά παραβιάση τήν πόρτα καί να φθάση μέχρι τοϋ

υπνοδωματίου, χωρίς ούτε καί τότε νά ενοχληθούν 
οι ήρεμοι καί αδιάφοροι ένοικοι, από τήν μακαριότητα 
τοϋ ϋπνου τους. Πρώτη «πετάχτηκε», σαν από εφιάλ
τη, ή κυρία, πού μέ υστερικές φωνές άρχισε νά καλή 
«βοήθεια», επειδή έξ έλαβε τον είσελθόντα γιά κλέ
φτη. Ό  στωίκός, δμως, αστυνομικός τήν καθησύχασε 
καί εξήγησε στήν ίδια καί στον αφυπνησθεντα εν τψ 
μεταξύ σύζυγό της τον σκοπό τής έπισκέψεως καί 
τά διαδραματιζόμενα στήν πολυκατοικία. Ευτυχώς 
κανείς άπ’ αυτούς δεν είχε πάθει τίποτε, επειδή το 
αέριο εν τώ μεταξύ εξατμιζόταν έως δτου φθασει στο 
ύψος τοϋ ρετιρέ καί δλοι είχαν καλά στήν υγεία τους. 
Συγκινημένοι ευχαρίστησαν τον θαυμάσιο αστυνομικό 
καί υπέροχο άνθρωπο, για τήν τολμηρότητα και αυτο
θυσία πού έπέδειξε, ενώ τό σεμνό αυτό όργανό τής 
τάξεως έφυγε διακριτικά μέ τήν ενδόμυχη ίκανοποίησι 
δτι έξετέλεσε τό καθήκον του.

ΠΑΡΤΥ... ΕΥΓΕΝΩΝ ΤΕΤΡΑΠΟΔΩΝ

Στήν εποχή μας είναι πολύ τοϋ συρμού να «όου- 
σουδίζης» ή νά «σνομπάρης», παριστάνωντας τον 
σπουδαιοφανή καί τον μοντέρνο, μια κι έτσι κατα
φέρνεις καλύτερα νά έπιπλέης καί νά θεωρήσαι  ̂ σάν 
ένας κάποιος στο περιβάλλον σου. Η ιδιοτης^ όμως, 
τοϋ μοντέρνου ή τής μοντέρνας συνεπάγεται ώρισμέ- 
νες υποχρεώσεις, πού ναι μεν δεν περιλαμβάνονται^ σε 
κανένα «Σαβουάρ Βίβρ», οπωσδήποτε δμως ισχύουν 
μέ ακρίβεια, γιατί έχουν καθιερωθή σάν απαραβίαστα 
«ταμπού», πού τηρούν μέ θρησκευτική εύλάβεια δλοι 
οί θιασώτες τοϋ είδους. Μιά, λοιπον, άπο τις σπου
δαιότερες καί. . . βαρύτερες υποχρεώσεις τοϋ σημερι
νού μοντέρνου είναι να κρατά, απο πολυτελές λουρακι, 
παχουλό καί καλοθρεμμένο σκυλάκι εύγενοϋς^ ράτσας 
τής ποικιλίας: Κανίς, τερριέ, πεκινουά, μπούλ - τερ- 
ριέ, γκριφόν κ.λ.π., το οποίο θα τον συνοδεύει κατα 
τις επίσημες καί ανεπίσημες εξοδους του. Επίσης 
θά πρέπει νά είναι γνωστό τό χαϊδευτικό ’όνομά τον 
στον κύκλο τών «σκυλοκτητορων» και επιπροσθετως 
νά άπολαμβάνη τών δικαιωμάτων καί τών προνομίων 
ενός «πλήρους και ισοτίμου» μέλους τής οικογένειας 
καί μάλιστα μέ ώλοκληρωμενο πρόγραμμα κοινωνικών 
εκδηλώσεων, δπως είναι ή επέτειος τής ονομαστικής 
εορτής, τών γενεθλίων, βαπτισεως και άλλες παρό

μοιες καί εφάμιλλες μέ εκείνες τών. . . δίποδων. Αυ
τού τοϋ είδους οί εκδηλώσεις, δμως, έχουν μερικές 
φορές κάπως απρόβλεπτες καί οπωσδήποτε περίεργες 
προεκτάσεις, δπως τό περιστατικό σέ πάρτυ. . . σκυ
λογενεθλίων, πού συνέβη πρόσφατα σέ άριστοκρατικό 
προάστιο τοϋ Λονδίνου. Σννδαιτη μόνες—καί στήν 
συνέχεια πρωταγωνιστές —ήταν τά. . . μέλη -σκύλοι 
ενός «σαρπράίζ» σκύλο - πάρτυ, δπου είχαν σνγκεν- 
τρωθή τά χαριτωμένα αυτά ζωάκια, μετά τών έριτι- 
μων κυριών τους, στο αρχοντικό σπίτι τής κοσμικής 
καί ζωοφίλου κυρίας Έλίζαμπεθ Ό  Μπράϊαν. Έκλή- 
θησαν, λοιπόν, δλοι οί σκύλοι, οί σκυλίτσες, τα σκυλά
κια καί οί σκύλαροι τών φίλων καί γνωστών της, γιά 
νά πάρουν τό. . . παγωτό τους καί νά ευχηθούν στον 
έορτάζοντα (πού κατ’ ευτυχή σύμπτωσι ήταν. . . 
άγοράκι!) χρόνια πολλά, καλά, χαρούμενα κι ευτυ
χισμένα. Φαίνεται, δμως, δτι οί ευχές υπήρξαν υπερ
βολικά θορυβώδεις μέχρι σημείου νά άναστατωθή ή 
περιοχή, από τά έορταστικά γαυγίσματα τών καθώς 
πρέπει τετραπόδων κι έτσι οι περίοικοι αναγκάστη
καν νά καταφύγουν καί νά διαμαρτυρηθοϋν στην Α 
στυνομία. Πράγματι έσπενσαν οί «Μπόμπηδες» νά 
καθησυχάσουν τά. . ■ πνεύματα, αλλά παρα τις πολ
λαπλές προσπάθειες πού κατέβαλαν, έστάθη αδύνατον 
νά καλμάρουν τούς ταραξίες. ’Έτσι αναγκάστηκαν νά 
δώσουν—μέ πολλή οδύνη υποθέτομε—εντολή διαλύ- 
σεως τοϋ. . . σκύλο - σουαρέ, γιατί διαφορετικά θά 
υποχρεώνονταν νά καταμηνύσουν, δχι φυσικά τούς 
ανεύθυνους σκύλους, άλλά τούς άμυαλους κυρίους τους. 
Γιά τό περιστατικό ακούστηκαν, βέβαια, πολλά καί 
ποικίλα σχόλια, άπό τούς λίγους μικροαστούς τής γει
τονιάς καί ιδιαίτερα μάλισταγιάτήνμανίατής πρωτοτυ
πίας πού έχει κυριεύσει τώρα τελευταία πολλές άργό- 
σχολες κοσμικές κυρίες. Φαίνεται, λοιπόν, δτι οί 
κυρίες αυτές έπαψαν προ πολλοϋ νά εορτάζουν τά δικά 
τους γενέθλια, γιαυτό καί πραγματοποιούν πλέον. . . 
ανελλιπώς τά γενέθλια τών σκύλων τους. . . Πάντως, 
χωρίς νά είμαστε Κασσανδρικοι Οιωνοσκοποι, πι
στεύομε δτι σύντομα θά ένταχθοΰν στά κύρια καθή- 
κοντά μας καί οί διευθετήσεις. . . ομηρικών σκυλο
καυγάδων, γιαυτό και θα πρεπει σύντομα οι Αστυ
νομικοί δλου τοϋ κόσμου νά παρακολουθήσουν ειδικά 
μαθήματα επεμβάσεων σέ παρόμοιες. . . διαταράξεις 
κοινής ησυχίας.
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Τ Ζ Α Μ Π Ο Ρ Υ

T O N  Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Ο  Α ύγουστο έπρα- 
γμ ατοπο ιήθη  στήν Ν ορβηγία  το  14ο Π α 
γκόσμιο  Τ ζάμ πορυ στο όποιο έλαβαν 
μέρος 16 .000  περίπου Π ρόσκοποι άπό 100 
κ α ι πλέον χώ ρες. Ε νώ  1 .500 βαθμοφόροι 
κ α ί άνιχνευτές (αγόρια—κ ο ρ ίτσ ια ) έ π λ α ι
σίωσαν το ’Ε π ιτελ ε ίο  τοϋ Τ ζάμ πορυ . 'Ο  
κατασ κηνω τικος χώ ρος πού βρίσκετα ι 
κοντά στα  π οτά μ ια  L A G E N  καί G A U SA  
έχει έκτασ ι 300 περίπου σ τρέμμ ατα  σκε
πασμένη άπό χλόη. Κ οντά στο χώ ρο αύτό 
είνα ι ό δρόμος γ ια  τή  πόλι τοϋ Α ιλλεχάμ - 
μερ πού βρίσκετα ι βορείως τοϋ ’Ό σ λο , πού 
είνα ι πρω τεύουσα της Ν ορβηγίας, της 
χώ ρα ς αύτής δπου ό ήλιος ανατέλλει στις 
2 τό  π ρ ω ί κ α ί δύει τήν 11η νυκτερινή ώρα 
Ε λ λ ά δο ς . Π ολύ μα γευτική  είνα ι ή θέα 
ολόκληρης τη ς καταπράσ ινης άπό παρθένα 
δάση γύρω  περ ιοχής πού προσφέρεται 
άριστα  γ ιά  έκδρομές, προσκοπικές ιχνη
λασίες κ. ά. Σ έ  αύτές τ ις  πλούσιες άπό 
νερά κ α ί ήλεκτρισμό π ερ ιοχές πού είνα ι 
γεμ ά τες  μέ γραφικούς καταρράκτες καί 
βραχώ δεις άκτές (F I O R D S )  ξεναγήθηκαν 
καί φιλοξενήθηκαν δλοι οΐ νέοι πού μετέ- 
σχαν στη π αγκόσ μ ια  αύτή άμφ ικτυονία  
ειρήνης κ α ί άλληλογνω ριμ ίας. Τό Τ ζά μ π ο 
ρυ ώ ργανώ θηκε άπό 5 βόρειες Ε ύρω πα ϊκές 
χώ ρες (Ν ορβηγία, Σουηδία , Φ ινλανδία, 
’Ισλανδία καί Δ α ν ία ). Ο ί συγκεντρω θέντες 
έκ ε ϊ Π ρόσκοποι έχτισαν την πάνινη μέ 
πολύχρω μες σκηνές πολιτεία  τους κ ατά  
μήκος τοϋ ποταμού Λ όγκεν καί χω ρ ίσθη - 
καν σέ 10 Ύ ποκατασ κηνώ σεις, στις όποιες 
έδόθηκαν ονομασίες άπό διάφορες Ν ορβη
γ ικ ές  περιοχές. Κ οντά στο π ο τά μ ι G A U S A  
κατασκήνω σαν τό  ’Εθνικό Ε π ιτ ε λ ε ίο  ’Α ρ
χη γώ ν  ξένων ’Α ντιπροσ ω πειώ ν, τό Κέντρον 
Τύπου, τό Έ π ιτελ ε ΐο ν  Μ εγάλω ν Π ροσκό
πω ν καί τό Ν οσοκομείο τοϋ Τ ζάμ πορυ . 
Ή  αντιπροσω πεία  κάθε χώ ρας έλαβε 
μέρος ύπ οχρεω τικά  σέ δλες τ ις  προσκο
π ικ ές δραστηριότητες καί παρουσίασε μιά  
καθαρά ’Εθνική τη ς έκδήλω σι γ ιά  τήν 
ένημέρωσι τώ ν άλλων φίλων τη ς. Β άσει 
τοϋ προγράμ μα τος παρουσιάσθηκαν π ρ ω 
τό τυπ ες ιδέες, δράσεις κ α ί χαρακτηρισ τικά  
γεγονότα  άπό τή  Π ροσκοπική  Ζ ω ή κάθε 
χω ρά ς. Έ τ σ ι  ώ ργανώ θηκαν έκδρομές, 
άθλητικοί άγώ νες, πεζοπορίες, θαλάσσιες 
δραστηριότητες, επ ισκέψεις σέ πάρκα, 
Μ ουσεία καί άλλα άξιοθέατα μέρη δπου 
είδαν ζω ντανή τήν ιστορία τοϋ Ν ορβηγικού 
πολιτισμού. Π αράλληλα συζητήθηκαν θέ-

Ε ις την n  ο lot  η ν καί δεντέραν φωτο- 
γραψίαν είκονίζονται στιγμ ιό τυπα  άπό τήν 
παράόοσιν τής "Ε λληνικής Σημαίας ντχό 
τοϋ "Υφυπουργόν Π αιδείας κ. Καραπιπέρη  
ει5 τον Α ρχηγόν τής "Ελληνικής αποστο
λής. Ε ις τήν τρίτην φωτογραφίαν σ τιγμ ι-  
οτυπον άπο την ζωήν τών "Ελλήνων προσ
κόπων κατά τή  ν διάρκειαν τοϋ Τζάμπορη,

ματα  προστασ ίας τή ς φύσεως, σύγχρονης 
τεχνολογίας κ. ά. Ο ί τελετές πού έγιναν 
κατά  τήν έναρξι καί τή λήξι τοϋ Τ ζάμπορυ 
ήταν πολύ συγκινητικές, δπω ς ή τέλεσι 
’Ορθόδοξης θείας Λ ειτουργίας ελληνιστί 
σέ όμορφη υπα ίθρια  εκκλησία, Ε λ λ η ν ικ ο ί 
χοροί, πυρές κ. ά.

Ό  'Ε λληνικός Π ροσκοπισμός άντιπρο- 
σωπεύθη άπό 2 'Ο μ άδες μέ 84 μέλη πού 
έχουν συμβολικούς τίτλους. Ή  μία  ήταν 
ό Μ αραθών (λίκνον τής Ε λ ε υ θ ε ρ ία ς ) μέ 44 
μέλη άπό τή  Ν ότιο 'Ε λλάδα  καί ή άλλη 
ό «’Α ριστοτέλης» (πρακτική  έ π ισ τ ή μ η ) 
μέ 40 μέλη άπό τό Βορειοελλαδικό χώρο.

Ε ύχάριστο  είνα ι τό  γεγονός δτι ή 'Ε λ 
ληνική άντιπροσω πεία  άνταποκρίθηκε μέ 
έ π ιτυ χ ία  σ τις ά πα ιτήσ εις  τώ ν δραστηριο
τή τω ν  καί τ ις  υποχρεώ σεις τη ς γενικά  σάν 
μέλους τοϋ Τ ζάμπορυ. ’Ε νώ  παράλληλα 
κ ατά  τήν διάρκεια τή ς εξαίρετης αύτής 
εύκαιρίας έξεπροσώ πησε άντάξια  θά λέ
γα μ ε  τή  χ ώ ρ α ,μ α ς  μέ μιά  ωραία πρ ω το 
βουλία. Ώ ρ γά νω σ ε  στον κατασκηνω τικό 
της χώ ρο « 'Ε λληνικό  άπόγευμα». Έ κ ε ϊ  
χ ιλ ιάδες ξένοι πρόσκοποι παρακολούθησαν 
ζω ντανές εικόνες άπό τή  δράσι τοϋ Σ .Ε . 
Π ροσκόπω ν. Τ αυτόχρονα παρουσίασε ό
μορφη Έ κ θ ε σ ι Ε λλ η ν ικ ώ ν  προϊόντω ν μέ 
φ ω τογραφ ίες καί άφίσσες Ε .Ο .Τ . καί άλλο 
υλικό άπό αρμόδιους ελληνικούς παράγον
τες πού προέβαλαν διεθνώς διάφορα 'Ε λ 
ληνικά μνημεία  καί χώ ρους τουριστικού 
ενδιαφέροντος. Τό πρόγραμμα  σ υμ πλη
ρώθηκε μέ επ ιδείξεις 'Ε λληνικώ ν χορών 
άπό τούς Π ροσκόπους μας πού φορούσαν 
φουστανέλλα τσολιά, φ αγη τά  καί π οτά  καί 
άναμνηστικά δώρα πού δόθηκαν στούς ξέ
νους έπ ισ κ έπτες προσκόπους. Έ τ σ ι  έληξε 
μέ άξιόλογα εύμενή αποτελέσματα  ή άπο- 
στολή τή ς 'Ε λλη νική ς Π ροσκοπικής άντι- 
προσω πείας πού έπανήλθε στή 'Ε λλάδα  
μετά  άπό τα ξείδ ι 35 ήμερών. Τό έπόμενο 
Π α γκ ό σ μ ιο  Τ ζάμ πορυ θά γίνη τό 1979 
στο ’Ιράκ.
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Ή  Φ ο ιτ η τ ικ ή  ‘Ε σ τ ία  Ά ρ ρ έ ν ω ν  ’Α θ η νώ ν

Τ Ο  Ε Θ Ν ΙΚ Ο  ΙΔ Ρ Υ Μ Α  «Βασιλεύς 
ΙΙαϋλος» μέσα στα πλαίσια τής πολυσχιδε- 
στάτης 28ετοϋς εθνικό—κοινωνικής δρα- 
σεώς του, έχει συμπεριλάβει καί τον τομέα 
τής μορφώσεως τής Ν εότητος. Γ ιά  το σκο
πό αύτό 'ίδρυσε τ ις  γνω στές στο πανελλήνιο 
Ε σ τ ίε ς  γ ιά  φοιτητές καί μαθητές καθώς 
καί τά  Κέντρα Ν εότητος. Σήμερα λει
τουργούν αποδοτικά σε ολόκληρη τη χωρά 
οκτώ  (8) Φ οιτητικές Ε σ τ ίε ς , είκοσι πεντε 
(25) μαθητικές έστίες καί είκοσι τεσσαρα 
(24) κέντρα νεότητος. Στους χώρους αυ
τούς οί νέοι μας βρίσκουν άνακούφισι, 
ψ υχαγω γία  καί κατάλληλες συνθήκες για  
διαμονή καί μελέτη, γ ιά  νά  ̂ μπορούν νά 
άφοσιώνωνται στη μελέτη καί νά σημειώ 
νουν πρόοδο στις σπουδές καί τή διαμόρφω- 
σι τού χαρακτήρος τους, ώστε νά γίνουν 
χρηστοί "Ελληνες πολίτες. Μέ τήν έναρξι 
τού τρέχοντος ’Ακαδημαϊκού έτους εκυ- 
κλοφόρησαν πίνακες των εισακτεών  ̂οι- 
κοτρόφων φοιτητών στις φοιτητικές αυτές 
Έ σ τ ίε ς . ’Ή δ η  μέ την έναρξι λειτουργίας 
τή ς νέας Ε σ τ ία ς  τού 'Ιδρύματος γ ια  οικο- 
τρόφους σπουδαστάς τού Ε .Π . Π ολυτεχνεί
ου δυνάμεως 560 κλινών, οι οκτώ  (8) μο- 
μόνον φοιτητικές Έ σ τ ίε ς  τού Ιδρύματος 
πού λειτουργούν μέ έπ ιτυχία  στή χώρα, 
έχουν δύναμι 2.719 κλινών ( Αθήναι 1340, 
Θ εσ]νίκη 1215, Κομοτινή καί Ξάνθη 164). 
Τ ά  μηνιαία έξοδα τών οίκοτροφων για  
διαμονή καί τροφοδοσία είναι 2 .260 και 
2 .500 δρχ. καθοριζόμενα άνάλογα μέ τό 
οικογενειακό τους εισόδημα.

’Ά ξ ιο  προσοχής είναι τό γεγονός ότι 
στις Έ σ τ ίε ς  αύτές οί νέοι βρίσκουν τήν 
ευκαιρία νά μορφωθούν πολύπλευρα και 
νά αναπτύξουν ανάλογη δράσι προς την 
άποστολή καί τά  ενδιαφέροντα τους.^ Ε τσ ι 
ομάδες οίκοτροφων τών Φ οιτητικώ ν Ε σ τ ι
ών τού 'Ιδρύματος έπραγματοποίησαν τε 
λευταία άρκετές δραστηριότητες αθλητικές, 
ψ υχαγω γικές, κοινωνικού περιεχομένου 
κ. ά. Σέ αύτές συγκαταλέγονται οί επ ιτυ 
χ ε ίς  συναντήσεις καλαθόσφαιρας και ποδο
σφαίρου πού έδόθηκαν στη Θ εσ]νικη, η 
έπίσκεψι πού έπραγματοποίησαν στα 
180 άρρωστα παιδιά  τής Νευροψυχιακής 
κλινικής Ν ταού—Π εντέλης, η εκδρομή που 
έλαβε χώ ρα στή Βουλγαρία καί τή Ρουμα
νία, μέ συμμετοχή 48 οίκοτροφων, η εξορ- 
μησι—εκδρομή πού έγινε στις Π ρέσπες 
καί τή  Φλώρινα στό Π νευματικό Κέντρο 
τής όποιας παρουσίασαν μαλιστα και το 
θεατρικό έργο «Ε πικ ίνδυνο  φορτίο» ως 
καί άλλες αξιόλογες εκδηλώσεις.

ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Ε Ξ Η Κ Ο Ν Τ Α  Ο Κ Τ Ω  τελειόφοιτοι τριών 
(3) ελληνικών Γυμνασίων τής Α ίγύπτου 
πού είναι τέκνα ομογενών μας, φιλοξενή
θηκαν τελευταία  στήν Εθνική Ε στία  
«Βασιλεύς Παύλος». Μέ την εύγενή δέ 
φροντίδα τού Ε θν ικο ύ  Ιδρύματος εςενα- 
γήθηκαν σέ αρχαιολογικούς και τουριστι- 
κούς χώρους καί έπεσκέφθηκαν τήν Ά ρ γ ο -  
λιδοκορινθία, τήν ’Α ρχαία  ’Ο λυμπία, τούς 
Δελφούς, τά  Ίό ν ια  νησιά, τήν Α ίγινα , την 
"Υδρα καί τον Πόρο. ’Ε π ίσ ης κατά  την 
διάρκεια τής φιλοξενίας τους παρακολού
θησαν θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες^ και 
άλλες ψ υγαγω γικές εκδηλώσεις. Κ ατά τό 
άποχαιρετιστήριο Δείπνο πού εδοθηκε 
προς τιμήν τους, ώργανώθη στον ειδυλ
λιακό χώρο τή ς εις 'Α γ ίο υς ’Αναργύρους 
Ε θ ν ικ ή ς  Ε σ τ ία ς  εξαίρετο  ̂ «Ε λλη νικό  
βραδυνό» καί τούς άπενεμήθηκαν ανα
μνηστικά δώρα.

Ο Μ Α Δ Α  Φ Ο ΙΤ Η Τ Ω Ν  τού Π αν]στημ ίου 
τή ς Ούψάλας Σουηδίας μέ επ ι κεφαλής 
τον Ε λλ η νική ς κ α τα γω γή ς Κ αθηγητη τού 
έκεΐ ’Ινστιτούτου Κ βαντικής Φ υσικής κ. 
Κ ινιγκαλάκη καί τήν αμεριστη συμπαρα- 
στασι τής ’Αθηναίας κας Ψ αροπούλου, ώρ- 
γάνωσε στή Ούψαλα « Ελληνική Εβδομά
δά». Κ ατά τήν διάρκεια τής εξαίρετης 
αύτής πολιτιστικής έκδηλώσεως πού συνε- 
τέλεσε άναμφίβολα στην διεθνή προβολή 
χής χώ ρας μας, με πρωτοβουλία και δαπανη 
τής κας Ψαροπούλου μεταφέρθηκαν είδη 
λαϊκής τέχνης καί άλλο πολύτιμο υλικό και 
προεβλήθηκαν σέ κεντρικό κινηματογράφο 
Ε λλ η νικά  ντοκυμανταίρ προσφερθέντα 
άπό τήν ταινιοθήκη τού ’Εθνικού 'Ιδρύ
ματος «Βασιλεύς Παύλος». ’Ενώ παράλ
ληλα έγιναν επ ιδείξεις Ε λλ η νική ς μ α γει
ρικής καί ζαχαροπλαστικής σέ^δύο μεγάλα 
έκεΐ Κέντρα. Ή  έναρξι τών έκδηλώσεων 
έγινε έπίσημα, παρουσία τού "Ελληνος 
Πρεσβευτού κ. Καψαμπέλη, εκπροσώπων

τού πνευματικού κόσμου τή ς Ούψάλας 
καί πλήθους ομογενών μας, μέ τέλεσι Θείας 
λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό τής πο- 
λεως.

Τ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο  Τ μήμ α  τού Π αν]στημ ίου 
’Αθηνών έπραγματοποίησε κατά  τήν λή- 
ξασα θερινή περίοδο περιοδείες στην 
ύπαιθρο καί παρουσίασε με πολλή επ ι
τυχία  τό έργο « Ό  κύκλος μέ τήν κιμω λία» 
τού Μ πρέχτ. 'Η  πρωτοβουλία αύτή ήταν 
άξιοσημείω τη καί πήρε τή θέσι πού τής 
άξιζε άνάμεσα στις άλλες θεατρικές, 
φεστιβαλικές καί πολιτιστικές γενικά  εκ
δηλώσεις πού έπραγματοποποιήθηκαν άπό 
τήν κρατική καί ιδ ιω τική πρωτοβουλία 
κατά  τήν ίδ ια  χρονική περίοδο. Μέ σκοπο 
δέ τήν πιο άμεση έπικοινωνία τού φοιτη
τικού κόσμου μέ τό εύρύτερο κοινό, ανα
κοινώθηκε τελευταία  ότι θά λαβουν χω ρά  
σύντομα νέες καλλιτεχνικές έκδηλώσεις 
(λογοτεχνικά βραδυνά, σεμινάριά, εκθέ
σεις, δ ιαγω νισμοί κ. ά . ). Γ ιά  τον λογο 
αύτό άλλωστε προκηρύχθηκε φ οιτητικός 
διαγω νισμός Π οιήσεω ς. Ο ί ύποψήφιοι 
πρέπει νά υποβάλουν άρμοδίως το πολύ 
μέχρι 3 ποιήματα  σέ πέντε αντίγραφα 
έντός φακέλλου μέχρι τή ς 8ης τρέχοντος. 
Τρία θά είναι καί τά  βραβεία πού θά άπονε- 
μηθούν στούς νικητές.

Η  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Ε τα ιρ ε ία  Π ροστασίας 
τού Περιβάλλοντος πού έχει σάν κύριο 
έργο της τό σεβασμό καί την προστασία 
τής φύσεως (περιβάλλοντος) καθώ ς και 
τήν προφύλαξι καί διασφάλισι τής ελληνι
κής άρχιτεκτονικής κληρονομιάς, έξετυπω - 
σε 4.000 περίπου ταινίες εγχρώ μω ν στα
θερών διαφανειών. Ο ί μορφω τικές αυτές 
ταινίες διανεμήθηκαν μέ τή μέριμνα τού 
'Υπουργείου Π αιδείας σέ Δ ημοτικά  Σ χ ο 
λεία γ ιά  νά προβληθούν και μελετηθούν 
άπό τούς μαθητές τή ς χώ ρας μας.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΜΑΟΗΤΑΙ
’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει γ ιά  τό 

περιοδικό « Ε Π . Χ Ω Ρ .»  ή άριστη έπίδοσι 
μαθητών ή σπουδαστών στα μαθήματα 
τους καί ή εξωσχολική γενικά αξιομίμητη 
συμπεριφορά τους. Μέσα στα πλαίσια  
τή ς τα κτικής αύτής τού περιοδικού 
« Ε Π . Χ Ω Ρ » , κεντρική θέσι έχει πάρει 
ή άξιοποίησι τών έγκαιρα τιθέμενων στη 
διάθεσί του άπό οίαδήποτε πηγή  σ το ιχείω ν ' 
πού άναφέρονται στή πρόοδο καί άξιέπαινη 
έπίδοσι μαθητών ή σπουδαστών πού είναι 
μέλη οικογενειών άνδρών Χ ω ρ]κή ς. Κ ύ
ριος σκοπός τή ς χειρονομίας αυτής είναι, 
όπω ς είπαμε καί στό παρελθόν, η ηθικη 
συμπαράστασι και ενθαρρυνσι τώ ν εκλε
κτώ ν αύτών νέων καθώ ς καί η προβολή 
τού παραδείγματύς των προς μίμησή Σ τη  
κατηγορία  τών νέω*ι αυτών ανήκει ο Γ ε
ώ ργιος Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Η Σ  τού Ιωαννου, μα
θητής τής Β ' τάξεω ς Γυμνασίου Ά ρρένω ν 
Καλλιθέας (βαθμός Α ' τάξεω ς 18 4 ]1 0 ) 
καί ή Χριστίνα Θ Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Ι τού 
Χρίστου, μαθήτρια τής Δ ' τάξεω ς τού 
Γυμνασίου Ν. Ψ υχικού ’Α ττικής (βαθμός 
Γ ' τάξεω ς 18 6 ]1 2 ) πού είναι τέκνα Ά ν θ υ -  
πασπιστώ ν Χ ω ρ]κής. Σ τη  φωτογραφία 
είκονίζεται ό αριστούχος μαθητης Β τα 

χέως Γυμνασίου τού Κολλεγίου ’Αθηνών 
Γ εώ ργιος Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  ό 
όποιος είναι γυιός τού Ά ντισ ]ρχο υ^Κ ω ν] 
νου Παρασκευοπούλου, Δ ιοικητοΰ τής 
Δ .Χ . Β οιω τίας.

Συγχα ίρομε καί ευχόμαστε στους εςα ι- 
ρετους αύτούς νέους καλή πρόοδο.
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ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΩΡ]ΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΗΝ Α ΡΤΙΑ  οργάνωση των Υπηρεσιών Χωρ]κής 
Βορείου^ Ελλάδος, το υψηλό φρόνημα, -την πειθαρχία, 
και το ήθος των Αξιωματικών, 'Τπαξιωματικών καί 
Χωροφυλάκων, διεπίστωσε ό 'Υπουργός Άπασχολή- 
σεως κ. Κωνσταντίνος Λάσκαρης, κατά την προ διμή- 
νου περίπου περιοδεία του σέ ώρισμένες πόλεις της 
Μακεδονίας καί τής Θράκης. Καί άπηύθυνε προς τον 
1 πουργον Δημοσίας Ταξεως κ. Σολωνα Γκίκαν καί 

τόν ’Αρχηγόν Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγον κ. Νικό
λαον Κουτσιανάν σχετικές επιστολές, μέ τις όποιες εκ
φράζει τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις του, καθώς 
και τα^συγχαρητήριά του γιά όλους εκείνους οΐ όποιοι 
προσφέρουν σημ,ερα μέ ζήλο καί προθυμία τής υπηρε
σίες τους προς τους ευγενεΐς, φιλησύχους, καί νομοτα
γείς κατοίκους τής Βορείου Ελλάδος." Κάθε σχόλιο νο- 
μι .ομε οτι περιττεύει. Ωστοσο όμως θά πρέπει νά ση- 
μειώσωμε οτι οί ιδιαίτερα τιμητικές γιά τό Σώμα μας 
διαπιστώσεις του κ. 1 πουργοΰ, είναι μια ακόμη μεγά
λη ήθική^έπιβράβευση τών προσπαθειών πού καταβάλ
λουν οι  ̂ Ιπηρεσιες μας γιά νά άνταποκριθοΰν στις 
προσδοκίες της Πολιτείας, πού ταυτόχρονα είναι καί 
προσδοκίες ολοκλήρου του 'Ελληνικού λαού.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΘΑΥΜΑΣΜΟ, 
ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.............

 ̂ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ, οΐ εύχαριστήριες έπιστολές 
ξένων τουριστών στήν Χώρα μας, κατακλύζουν τις

Υπηρεσίες έκείνες τής Χωροφυλακής, οΐ όποιες έχουν 
εδαφική αρμοδιότητα σέ διάφορα τουριστικής σημασίας 
σημεία τής Χωράς μας. Ωστοσο όμως, δέν είναι σπά
νιες οί περιπτώσεις πού οί ξένοι φίλοι μας ταχυδρο- 
Ι/·°υν *αί πΡ°ς 7° ’Αρχηγεΐον εύχαριστήριες έπιστολές.
Ηδη έχομε στά χέρια μας μερικές έπιστολές τής κατη

γορίας αυτής, πού έκθειάζουν τήν ευγενική καί πρόθυμη
συμπεριφορά τών οργάνων τήςΧωροφυλακής. Πριν τις
διαβιβάσουμε στδν προορισμό τους, κρίναμε σκόπιμο νά 
μεταφερωμε έδώ μερικές σημειώσεις άπό τό περιεχό
μενο τους. Ετσι πιστεύομε ότι θά βοηθήσουμε ώστε 
να συνειδητοποιήσουν οι εκατοντάδες αναγνώστες μας, 
°\ οποίοι εκπαιδεύονται σήμερα στις Σχολές μας κα
θώς καί έκείνοι πού έχουν άποφοιτήσει άπό αύτές 
πρόσφατα, οτι κάθε μία άπό τις έπιστολές αύτές, δέν 
προβάλλει στο^έξωτερικό άποκλειστικά τό Σώμα μας, 
αλλά καί τόν Ελληνικό Τουρισμό. "Ας δούμε τί μας 
γράφουν οί νέοι φίλοι τής Ελλάδος άπό τήν Εύρώπη..

ΑΠΟ ΤΟ Παρίσι ή Maria Larun, ευχαριστεί τόν 
Χωροφύλακα τού Α.Τ. ’Αργοστολιού κ. Πέτρον Κα- 
ρακώσταν καί συγχαίρει καθώς έπί λέξει σημειώνει 
«την  ̂άρμοδίαν υπηρεσίαν καί τά στελέχη της», έπει- 

χζ-Ρ̂ ζ στις  ̂εη,ιμονες προσπάθειες τού Χωροφύλακος 
ακεφυγε δυσάρεστες συνέπειες, υστέρα άπό παγίδευση 
τού αύτοκινήτου της σ’ ένα δρόμο τής Κεφαλληνίας.

☆ ☆ ☆

ΑΓΙΟ TO^Gardigan^ τής Ούαλλίας, ό David Jones 
παρατηρείς μεταξύ άλλων: «Σάς γράφω—διευκρινίζει 
στήν άρχή τής επιστολής του— διά νά έκφράσω τόν 
θ α υ μ α σ μ ό ν  μου, δια την υψηλήν λειτουργικήν 
στάθμην τών έν Έλλάδι κατά τόπους 'Υπηρεσιών 
Τουριστικής Αστυνομίας...»'0 ’ίδιος πάλι καταλήγει 
“ ς_ εξής: «•••Διά μίαν εΐσέτι φοράν σ υ γ χ α ί ρ ω  
υμάς διότι εχετε μιαν τοσον έξοχον ύπηρεσίαν...» ’Από 
το Βουππερταλ τής Δυτικής Γερμανίας, ή Renate 
Lange εύχαριστεΐ τούς Άνθ]στήν κ. ' ’Αναστάσιον 
Μαστρογιάννην καί Ένωμ]ρχην κ. Δημήτριον Ρέβην 
του Α.Τ. Δελφών, έπειδή καθώς παρατηρεί μέ θαυμα- 
σμό, τής παρέδωσαν ένα κόσμημά της, πού είχε κλαπή 
μόλις πριν μίση ωρα σ ενα πολυσύχναστο μεγάλο ξενο
δοχείο. ςΑφοΰ παρατηρεί ότι «οί δύο κύριοι ήσαν ίδιαι- 
ιερως ευγενεΐς και καθώς πρέπει» καταλήγει ώς εξής: 
«,Σάς, ΊΡαφω δια να εκφρασω τόν θαυμασμ,όν μου καί 
τ ίς εΰ χ α ρ ι σ τ ί ε ς μ ο υ  δ ι ά  τ ή ν  ' Ε λ λ η 
ν ι κ ή ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ν  ».

☆ ☆ ☆

ΑΠΟ ΤΟ Ροττερνταμ τής Όλλα.'δίας, ό A. Harvis 
ευΧαΡιστεΐ τον Χωροφύλακα τής Τουριστικής ’Αστυ
νομίας Δελφών κ. Παναγιώτην Σχοινάν, έπειδή καθώς 
αναφέρει, τον εβοηθησε με χαρακτηριστική εύγένεια, 
προθυμία, και ευστροφία πνεύματος, διά τήν ανεύρεση 
προσωπικών του άντ'ικειμένων πού είχε χάσει. Ά πό 
το ...(δυσανάγνωστη ή λέξη στον φάκελλον) τής Δυτι
κής Γερμανίας, ό Sherhard Sumph εύχαριστεΐ τόν 
Χωροφύλακα μέ τά στοιχεία 67310 τής Τουριστικής 
Αστυνομίας Δελφών, γιά τήν βοήθεια πού τού προσέ- 

φερε ύστερα άπό βλάβη τού αυτοκινήτου του. Ά πό τήν 
Λωζαννη τής Ελβετίας, ο Gilber Droz άφοΰ έκφράζει 
τόν θαυμασμό του γιά τά όργανα τής Τουριστικής
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’Αστυνομίας ’Ηρακλείου Κρήτης, καταλήγει ώς έξης: 
« Χ ά ρ ι ς  ε ι ς  τ ή ν  β ο ή θ ε ι α ν  σ α ς  τ ή ν  
τ ό σ ο ν  π ο λ ύ τ ι μ ο ν  έ ν α ν τ ι  τ ω ν  τ ο υ ρ ι  
σ τ ώ ν  π ο ύ  έ ρ χ ο ν τ α ι  ε ι ς  τ ή ν  Χ ώ ρ α ν  
σ α ς  , δ ι ο χ ε τ ε ύ ε τ α ι  μ ί α  ώ ρ α ι ο τ ά τ η  
ε ι κ ό ν α  τ ή ς  Ε λ λ·ά δ ο ς ».

☆ ☆ ☆
ΑΠΟ ΤΟ ’Έσσεν τής Δυτικής Γερμανίας, ό Eherd 

Rremmer, περιγράφει μέ τά καλύτερα λόγια τήν 
συνδρομή πού τοϋ έδωσαν υστέρα άπό ένα τροχαίο άτύ- 
χημα οί άνδρες τοϋ Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου, 
καί τής Τουριστικής ’Αστυνομίας ’Αγρίνιου. «Θυμάμαι 
—σημειώνει ό επιστολογράφος—τήν φιλική συμπαρά
σταση τοϋ ’Ενωμοτάρχου κ. Άλέκου Μανιφάβα ό 
όποιος όμιλεϊ πολύ καλά τά ’Αγγλικά, τοϋ κ. Χατζή 
τής Τροχαίας, καί ένός Άστυνομικοΰ τής Τουριστικής 
’Αστυνομίας. Μιλοΰσε πολύ καλά ’Αγγλικά καί ό βα
θμός του είναι » (σ.σ. ’Έτσι σχεδιάζει στήν έπιστολή του 
τά διακριτικά τοϋ Χωροφύλακος!). Καί ό ξένος επι
στολογράφος καταλήγει ώς εξής: «Τό ερχόμενο καλο
καίρι είμαι σίγουρος ότι θά έπιστρέψω σ’ αυτόν τον 
όμορφο κόσμο. Τις καλύτερες εύχές άπό ένα φίλο τής 
Ελλάδος...».

Δυστυχώς όμως ό περιωρισμένος διαθέσιμος χώρος, 
δεν μάς επιτρέπει νά συνεχίσωμε. ’Άλλωστε οί έπιστο- 
λές πού μνημονεύσαμε είναι άρκετές καί χαρακτηρι
στικές. Συμπέρασμα: Οί μεμονωμένες 'Υπηρεσίες
τής ’Επαρχίας, συναγωνίζονται μέ αξιώσεις τό αρμό
διο Τμήμα τοϋ ’Αρχηγείου στον τομέα «Δημόσιες 
Σχέσεις έπί Διεθνούς έπιπέδου».... Λίγο είναι αύτο;

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» 
ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ καί ιδιαίτερα κολακευτικό γιά τό 
περιοδικό μας νέο, ήρθε άπό τις 'Ηνωμένες Πολιτείες, 
καί συγκεκριμένα άπό τήν Ούάσιγκτων. Μάς τό έγρα
ψε—καί τον εύχαριστοΰμε γι’ αύτό καί τά όσα επακο
λουθούν—, ό κ. Σπύρος Σαββίδης, παραγωγός καί έκ- 
φωνητής τοϋ Ραδιοφωνικού Προγράμματος «Ελληνική 
"Ωρα» στήν ’Αμερικανική πρωτεύουσα. Δηλαδή ότι 
χρησιμοποιεί στις εκπομπές του κείμενα άπό τό περι
οδικό μας, τοϋ οποίου πρέπει νά σημειωθή ότι είναι καί 
παραλήπτης. 'Ο κ. Σαββίδης μάς πληροφορεί επίσης 
ότι—καθώς έπί λέξει σημειούνει— «τά σχόλια πραγμα- 
τικώς ήσαν πολύ εύχάριστα».

’Ασφαλώς καί τά τελευταία αύτά λόγια, δίνουν καί 
σ’ ε’μάς ξεχωριστή εύχαρίστηση, στήν σκέψη ότι κεί
μενα τοϋ περιοδικού μας κατ’ έπανάληψιν «βγαίνουν 
στον άέρα», καί ταξιδεύουν μέ τά ερτζιανά πάνω άπό 
τούς ούρανοξύστες τής ’Αμερικανικής μεγαλουπόλεως, 
δίνοντας έτσι μιά γεύση άπό τήν άξέχαστη Πατρίδα 
σέ χιλιάδες ομογενείς μας. Ά πό τήν άρχή τής έκδό- 
σεώς του τό περιοδικό μας, συντροφεύει ένα άρκετά 
υπολογίσιμο μέρος τού άποδήμου Ελληνισμού, στις 
διάφορες Χώρες τής 'Υφηλίου. "Ελληνες σπουδασταί 
ξένων Πανεπιστημίων, Ελληνικές Κοινότητες, καί 
'Έλληνες ναυτικοί καί εργαζόμενοι τού Εξωτερικού, 
άντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος τού άναγνω- 
στικοΰ μας κοινού. Καί αύτό φυσικά δέν τό γράφομε 
γιά διαφήμηση, άλλά γιά νά έκφράσωμε τήν μεγάλη 
χαρά άλλά καί τιμή πού μάς δίνουν οί ξενητεμένοι

άναγνώοτες μας, καί τελευταίως άκροατές τών κει
μένων ματ. Άλλωστε, όπως καί πολλές άλλες φορές 
έχομε γράψει, δέν διεκδικοΰμε έκδοτικές καί δημοσιο
γραφικές περγαμηνές. Βοηθάμε άπλώς μέ τις ερασι
τεχνικές μας γνώσεις ένα έντυπο καλής θελήσεως, πού 
άπευθύνεται σ’ ένα μεγάλο κοινό έπίσης καλής θελή
σεως...

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ συνέχεια... Αύτή τή φορά 
οί σχετικέε έπιστολές προέρχονται άπό προσωπικότη
τες ξένων Χωρών, πού ήρθαν ή παραμένουν άκόμη στήν 
Χώρα μας, καί διατηρούν τις καλύτερες εντυπώσεις γιά 
τό άψογο ήθος καί τήν άρτια έπαγγελματική κατάρτιση 
τών άνδρών τήσ Χωροφυλακής. Ά ς  δούμε όμως μερικά 
χαρακτηριστικά σημεία άπό τις σχετικές έπιστολές.

Ό  κ. Avner Arezi, έπιτετραμμένος τού ’Ισραήλ έπί 
έξη ολόκληρα χρόνια στήν Ελλάδα, πριν άναχωρήση 
προ διμήνου γιά τήν Χώρα του, έγραψε γιά τούς άνδρες 
τού Α.Τ. Φιλοθέης καί τά έξής:

«...'Υπήρξε δι’ ήμάς πραγματική εύχαρίστησις νά 
έχωμεν τόσο εύγενεΐς καί συμπαθείς άνδρες τής Χω
ροφυλακής, νά φροντίζουν διά τήν άσφάλειάν μας... 
Τούς θεωρούσαμεν καί συνεχίζομεν νά τούς θεωροΰμεν 
φίλους, οί όποιοι δέν άντιπροσώπευσαν μόνον τούς 
έαυτούς των, άλλά καί τήν ένδοξον καί φιλόξενον Χώ
ραν των, τής όποιας αισθάνομαι ότι άποτελώήδη μ,έρος».

’Αξίζει έπίσης νά σημειωθή ότι ό ξένος διπλωμάτης, 
πριν άναχωρήση γιά τήν Χώρα του, έπεσκέφθη μέ τήν 
οίκογενειά του τό Α.Τ. Φιλοθέης, όπου καί άπεχαιρέ- 
τησε μέ μιά θερμή χειραψία όλους τούς άνδρες. Έ ξ  
άλλου, ό άκόλουθος τύπου τής ’Αμερικανικής πρεσβείας 
στήν ’Αθήνα κ. Ούώλτερ Κόουλ, μέ έπιστολή του 
άφοΰ συγχαίρει τήν Τροχαία Θηβών, «γιά τήν έκλογή 
όπως γράφει μεταξύ άλλων τού προσωπικού της», 
ταυτόχρονα έκθειάζει τις γνώσεις καί τήν προθυμία 
τού ’Ενωμοτάρχου κ. Κωνσταντίνου Σταυρουλάκη, 
ό όποιος τόν έβοήθησε στήν άποκατάσταση βλάβης 
τού αύτοκινήτου του. ’Επιστολή έπίσης προς τό Άρχη- 
γεϊον άπέστειλε καί ό ΓΙρέσβυς τής Νορβηγίας στήν 
’Αθήνα κ. ΚααΓ Daehlen, ύστερα άπό τήν σύντομη 
άνεύρεση άπό τις άρμόδιες 'Υπηρεσίες τής Δ.Χ. 'Έβρου 
τών άποσκευών πού είχε χάσει στήν περιοχή της Νορ
βηγός ύπήκοος. Τέλος, μέ ιδιαίτερη ικανοποίηση, ή 
στήλη δημοσιεύει τό κείμενον ένός τηλεγραφήματος 
πού ήρθε άπό τήν Ρώμη καί έχει ώς έξής: «Σά.ς εύχα- 
ριστώ διά τάς προσφερθείσας εις έμέ ύπηρεσίας σα;. 
Θά ένθυμοΰμαι μέ συμπάθειαν τήν άβρότητά σας. 
Δεχθήτε τάς καλυτέρας τών εύχών. 'Ολοψύχως 
SCARASCIA MUGNOZZE—’Αντιπρόεδρος Εύρω- 
παϊκής Οικονομικής Κοινότητος.Τό τηλεγράφημα αύ
τό διεβιβάσθη προς τόν ’Ενωμοτάρχην κ. Άνδρέαν 
Μπουσιώτην, τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης, συνοδό τού ’Ιταλού ’Αντιπροέδρου τής ΕΟΚ, 
κατά τήν τετραήμερη έπίσκεψή του στήν συμπρωτεύ
ουσα, μέ τήν εύκαιρία τήε Διεθνούς Έκθέσεω.;.

Τί λέτε; ΈΙταν αύθαίρετος ό ισχυρισμός πού δια
τυπώσαμε σέ άλλο σημείο τήε στήλης σχετικά μέ τις 
ικανότητες τών ύφισταμ.ένων 'Υπηρεσιών τού Α ρχη
γείου, στον τομέα «Δημόσιες Σχέσεις έπί Διεθνούς 
Έπιπέδου;

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Η Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, ξ&κινά άπό τήν πανάρ- 
χαιη Ελλάδα καί ίσως - ίσως πέρα άπο τήν ιστο
ρική περιοχή, διανύουσα τούς αιώνας μέ ανεξάν

τλητη, άνανεωμένη μορφή μέχρι τήν σύγχρονη έποχή, 
με συνεχιζομένη έξέλιξη, άποδεικνύουσα για μια άκόμη 
φορά οτι ό Ελληνικός λαός άνέκαθεν είχε κλίσιν προς 
Γ Γιν * εΧνγ)> (̂ ·ε πηγαίο ταλέντο, διακρινόμενος γιά τήν 
καλαισθησία και το μέτρον πού διέπουν τα καλλιτεχνικά 
δημιουργήματά του.

, ^  άνθηση της στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στα 
τέλη τού 17ου καί στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώ
να. Το χρονικό αύτό διάστημα τών 150 περίπου χρό
νων καίτοι περιορισμένο, στάθηκε άποφασιοτικό για 
την πορεία τού 'Ελληνισμού, άφοΰ τότε δημιουργήθη- 
καν οι πνευματικές καί κοινωνικές προϋποθέσεις πού 
προετοίμασαν τήν εξέγερση τού 1821.

Η λαϊκή μας τέχνη συγγενεύει ώς προς τα πλαστικά 
χαρίσματα, με τήν τέχνη τής άρχαίας Έλλάδοί καθώς 
και με την Βυζαντινή τέχνη, ώς προς τήν αίσθηση τού 
αρχιτεκτονικού χώρου γιά τήν άτομική κατοίκιση 
(σπίτι) και τήν ομαδική λατρεία (έκκλησία).

Γιά τήν δημιουργία τής Λαϊκής Τέχνης, βασικώτε- 
ροι συντελεσταί, είναι τό φυσικό περιβάλλον καί ή ίστο- 
ρια τής χώρας μας.

,Αύτή^ή εύλογημένη πατρίδα τών Θεών καί τών ή- 
ρωων είναι γεμάτη άπο τεκμήρια τού πολιτισμού πού 
αφησαν πίσω τους οΐ αιώνες.
_ , ^ ε γωνιά του Έλλαδικοΰ χώρου άκόμη καί στ ά 
βάθη της θαλασσας, συναντά κανείς ερείπια ναών, κομ- 
ματυα από άγάλματα, άναμνήσεις τού πνεύματος καί
της ιστορίας τής Ελλάδος. Έ τσ ι λοιπόν ό λαϊκός τε
χνίτης επηρεασμένος υποσυνείδητα άπο τήν τέχνη τού 
παρελθόντος, πού συναντά σε κάθε του βήμα μέ τό γερό 
ένστικτο καιαύθορμητισμό τής καλλιτεχνικής του άγνό- 
τητος και τής πλούσιας φαντασίας, συνεχίζει τήν παρά
δοσ ή  ζωντανεύοντας καί πλουτίζοντας μέ νέα στοιχεία 
και νεες άςίες, κάνοντας έτσι τήν τέχνη κοινό άγαθό,

Οπως δλες οι χώρες, έχει κι ό τόπος μας νά επί
δειξη έργα Λαϊκής Τέχνης καί μάλιστα αξιόλο
γα, γιατί τόν "Ελληνα χειροτέχνη διακρίνει έμ
φυτη καλαισθησία, κληρονομημένη από πανάρ- 
χαια έποχή.

’Ακόμα καί στά τετρακόσια χρόνια τής σκλαβιάς, 
πού άκολούθησε τήν πτώσι τοΰ Βυζαντίου, δια
τήρησε— συνδετικό κρίκο μέ τό παρελθόν— τήν 
παραδοσιακή κληρονομιά σ’ όλους τούς τομείς 
πού φανερώνεται ή χειροτεχνία: στά υφαντά, τό 
κέντημα, τά κεραμεικά, στήν ξυλογλυπτική, τή 
μεταλλοτεχνία, τή λαϊκή ζωγραφική καί σ’ ό
ποιον άλλο κλάδο επιτηδεύεται. Σήμερα άπ’ τά 
χέρια τής άνυφάντρας ή τής κεντήστρας, τόν κε- 
ραμεικό τροχό τοΰ αγγειοπλάστη, τά έργαλεϊα τοΰ 
ξυλογλύπτη, βγαίνουν θαυμαστά γιά τήν έμπνευσι 
καί τήν καλλιτεχνική άπόδοσι χειροτεχνήματα, 
όπου ό συνδυασμός χρώματος καί σχεδίου κατα
λήγουν σέ άρμονικό άποτέλεσμα.
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χρήσιμο και κατανοητό από όλους γιατί καί εκείνος 
είναι ένας άπό όλους.

Παράλληλα τό ελληνικό τοπεΐο μέ τήν τόση ποικιλία 
πού παρουσιάζει τά επιβλητικά βουνά ζωσμένα άπό τό 
πράσινο, τήν γαλάζια θάλασσα, τον διάφανο ουρανό πού 
τά σκεπάζει καί κάνει τά περιγράμματα των νησιών νά 
λάμπουν όλα αύτά σκηνογραφοϋν ειδυλλιακά τοπεΐα 
πού εμπνέουν.

Ό  Ελληνικός λαός καλλιτέχνης άπό τήν φύση τής 
χώρας του γεννημένος μέσα σέ γραφικές τοποθεσίες 
καί ακρογιαλιές πού άγκαλιάζουν τόν τόπο, έμπνέεται 
άκόμη καί άπό τά Θαμνόδεντρα, τά άγριολούλουδα, τό 
θυμάρι τό σκοίνο, τή ρίγανη, τό φλισκούνι, τό χαμομή
λι πού συντελούν κι’ αύτά άρωματίζοντας τήν άτμό- 
σφαιρα καί έμπνέοντας τήν ομορφιά καί τήν φιλοτεχνία.

Τά μέσα πού μεταχειρίζεται ό λαϊκός τεχνίτης είναι 
απλά μέ ότι πρόχειρο έχει ή επινοεί βοηθούμενος άπό 
τήν τυπική προσφορά δημιουργώντας βασικά κάτι χρή
σιμο μπζί καί διακοσμητικό πού Οά τό μεταχειριστή 
πρακτικά γιά νά στολίση τό σπίτι του ή διάφορα άντι- 
κ; ίμενα χρήσιμα γιά τήν καθημερινή του ζωή.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τό υλικό πού βρίσκεται στον τό
πο πού ζεϊ ό λαϊκός τεχνίτης δημιουργεί άλλοτε μέ υ
λικό τήν πέτρα, τόν πηλό τόν χαλκό τό άσήμι τό ξύλο 
τό χόρτο μαλλί κ.ά. οτιδήποτε παράγει ό τόπος καί αύ- 
τός είναι ό κυριώτερος λόγος πού τά έργα τής λαϊκής 
τέχνης ποικίλουν άπό τόπο σέ τόπο.

'Η  λαϊκή τέχνη είναι ένα ζωντανό άπομεινάρι των 
παλαιών πολιτισμών πού γιά νά άναλύση κανείς τήν 
σύνθεσή τους πρέπει νά άνατρέξη σέ πολύ παλιές επο
χ έ ς -  ^ , Λ ,

Στήν άναλυτική έξεταση τών διάφορων εκδηλώσεων 
τής λαϊκής τέχνης π.χ. τής άρχιτεκτονικής ή τής ξυλο
γλυπτικής τής άγγειοπλαστικής, τής μεταλλουργίας 
ή τής φορεσιάς, υφαντικής, κεντητικής, διαπιστώνονται 
ρίζες βαθύτατες, προϊστορικές, άπό τήν αρχαία Ελλά
δα καί τό Βυζάντιο, πού βεβαιώνονται άπό τήν μελέτη 
τών διαφόρων βαθμιδών τής άναπτύξεώς τους εις τήν 
σαφή εξελικτική τους πορεία ενός ενιαίου έθνικοϋ συ
νόλου. 'Η  Ελληνική Λαϊκή Τέχνη παρουσιάζει πολύ 
μεγάλες διαφορές άπό τόπο σέ τόπο μέσα στον Έλλα- 
δ κό χώρο. Άπό τήν ’Ήπειρο ως τήν Κύπρο άπό τήν 
Θράκη μέχρι τήν Κρήτη τά νησιά τοϋ Αιγαίου τόν 
Πόντο καί τήν ’Ιωνία συναντώνται λαϊκά δημιουργή
ματα προερχόμενα άπό τις ίδιες ρίζες καί παραδόσεις 
ένός καί τοϋ αύτοϋ λαού, αλλά παρουσιάζουν ιδιομορ
φίες καί τοπικές παραλλαγές πολύ μεγάλες καί άξιο- 
πρόσεκτες. Πάντοτε όμως διεπόμενες άπό τό ίδιο πη
γαίο ταλέντο πού διακρίνεται άπό τήν καλαισθησία καί 
τήν άτομική σφραγίδα τοϋ γούστου τοϋ άνώνυμου λαϊ
κού δημιουργού.

Οί κυριώτεροι λόγοι πού οΌνετέλεσαν στις κατα
πληκτικές τοπικές διαφορές πού άντανακλοΰν στά 
έργα τής Ελληνικής λαϊκής τέχνης, έκτος άπό τις 
κλιματολογικές συνθήκες τής Ελλάδος, είναι οί 
παραδόσεις τής φυλής, οί κοινωνικές συνθήκες τού 
τρόπου ζωής, οί περιπέτειες τού τόπου μας, οί ξένες 
επιδράσεις, όλα αύτά μαζί έπαιξαν σπουδαίο ρόλο 
στήν διαμόρφωσή της.

Πολλοί είναι οί κλάδοι έκτος τής άρχιτεκτονικής

Κεντήματα μέ χάρι καί φινέτσα, ξυλόγλυπτα μέ πολλή 
φαντασία καί μαστοριά, πλουμιστά κανάτια, όπως αύτα τών 
φωτογραφιών είναι άπό τά ελάχιστα δείγματα τής πλούσιας 
'Ελληνικής λαϊκής τέχνης.
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πού περιλαμβάνει, ή χειροτεχνία: τήν κεντητική, την 
υφαντουργία, την γλυπτική, τήν μεταλλοτεχνία, τήν 
άργυροχοια, τήν  ̂ κεραμική, τήν ζωγραφική, άλλα 
εντονωτερο τοπικο χρώμα παρουσιάζουν ή κεντητική 
και η υφαντουργία, τέχνες κατ' εξοχήν οικιακές, 
ασκούμενες ιδιαίτερα απο γυναϊκεσ, πού άμεσώτερα 
εκφράζουν τύ πνεύμα καί τις συνθήκες τού τόπου 
τής καταγωγής τους.

’Αντίθετα οί τέχνες πού άσκήθηκαν άπο πλανόδιους 
τεχνίτες,^ όπως η γλυπτική, ή ζωγραφική, ή μεταλλο
τεχνία, η αργυροχοια, παρουσιάζουν ομοιομορφία τύ
πων καί^τεχνικής σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα.

Τα  ̂ θέματα τής Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης είνο ι 
παρμένα απο την ζωη και είναι περισσότερο διακο- 
σμητικά ή αφηγηματικά, συμβολικά ή παραδοσιακά.
 ̂ Σ ια  διακοσμητικα περιλαμβάνονται γεωμετρικά 

ή γραμμικά σχήματα, στά άφηγηματικά συνηθισμένα 
θέματα παρμένα άπο τήν καθημερινή ζωή, όπως ό 
γάμος, ό χορός, βουκολικές σκηνές, καράβια. Στά δέ 
συμβολικά, υπάγονται μοτίβα πού ξεκί/ησαν με μα
γικό ως επι το πλεΐστον χαρακτήρα, για νά καταλή
ξουν σέ κοινά διακοσμητικά θέματα.

Θέμαια που συναντούμε συχνά καί πού συνδέονται 
έ'μμεσαμέτούςθρύλους καίτίς παραδόσεις καί τις δεισι

δαιμονίες τού 'Ελληνικού λαού1 είναι διάφορες άγιο- 
γραφικές παραστάσεις· έπίσης άγαπητά θέματα είναι 
η γοργόνα, ή γλάστρα, ό άετός. Τέλος τά παραδοσια
κά θέματα είναι οί ρόδακες, οί αγκυλωτοί σταυροί, 
°, δικέφαλος άετός καί παραστάσεις παρμένες άπο 
τήν μυθολογία.

Τά κύρια χαρακτηριστικά τής Ελληνικής Λαϊκής 
1 εχνης,^ φέρουν τήν πρακτική σκοπιμότητα τής κα
θημερινής^ ζωής καί έχουν όλα τά στοιχεία τής πρω
τόγονης τέχνης, αυθορμητισμό, συντηρητικότητα, πρα- 
κ . ικοτητα, ομαδική έκφραση και άνωνυμία.

Έ να  άλλο χαρακτηριστικό είναι ή αισιόδοξη λυ
τρωτική διάθεση, μέ έντονη διακοσμητική έπινοητι- 
κοτητα καί γενικά μιά ισχυρή ροπή πού κάνει πιό 
ευχάριστη τήν ζωή.

Θα πηγαίναμε όμως πολύ μακρυά άν θέλαμε νά 
εςαντλησωμε τό θέμα καί ή πρόθεσις μόνον έδώ δεν 
ήταν ^άλλη παρά νά θυμήσω οτι όταν λέμε Λαϊκή 
γενικά Τέχνη, εννοούμε τήν τέχνη πού άποδίδεται 
απο ανθρώπους πού δεν έχουν διδαχθή αύτήν τήν 
τέχνη. Αγνοούν τήν τεχνική, τό σχέδιο, τήν άνατομία 
και τις πιό πολλεςγρορές καί τήν χρησιμοποίηση των 
υλικών. Δημιουργούν μόνο άπο ένστικτο.

ΙΥΝΕΚΠΑΙΑΕΥΣΙΙ ΤΡΙΤΟΕΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ  Κ Α Ι  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ίολιτου ’Α ττικ ής κ. Δωροθέου καί παρου- 
ουργείου Δημοσίας Τ άξεω ς κ. Μ Π Α Λ Κ Ο Υ  
10-75 αγιασμός, έ π ’ εύκαιρία τή ς ένάρξεως 
■ελειοφοιτων Δ οκίμω ν ’Ανθυπομοιράρχων καί

, ’Αρχηγοί, Χ ωροφυλακής ’Α ντιστράτηγος 
εων κ. Βασίλειος Τ Ζ Α Β Ε Λ Α Σ . 
Στρατιωτικών Σχολώ ν καί άλλοι

Αοροστατουντος του Σεβ . Μ ητροπ 
σια του Γενικού Γ ραμ μα τέω ς του 'Υ π(
’Αναστασίου, έπραγματοποιήθη τήν 4-1 
τώ ν μαθημάτω ν συνεκτταιδεύσεως τώ ν τ ι 

'Υ παστυνόμω ν Β '.
Ε ις τήν τελετήν παρέστησαν οί 

κ. Ν ικόλαός Κ Ο Ί Τ Σ ΙΑ Ν Α Σ  καί ’Αστυνομίας ΓΤόλ 
Π αρεστησαν επ ίσης άντιπροσω πεΐα ι τών λοιπώ ν Σ 
υπηρεσιακοί παράγοντες.

Μ ετά τον αγιασμόν ώ μίλησαν οί Δ ιο ικητα ί τώ ν Σχ< 
Τ Ο ΙΙΟ Υ Λ Ο Σ  καί ’Α στυνομικός Δ ]ντή ς Α ' κ. Ν Τ Ο Ν Τ ( 
_αν ,α  πλεονεκτήματα τη ς συνεκπαιδεύσεως, "άπηύθυναν 
πρός^ τούς Δοκίμους ’Α ξιω ματικούς.

Ακολούθως ο κ. I ενικός έχαιρέτησε τούς Δοκίμους 
καί τήν ελπίδα  τώ ν Σ ω μά τω ν  ’Α σφαλείας» —ώ ς τούς ένα

ολών Συντ]ρχης κ. Τ Ζ Α Ν Ε - 
Ο Σ , οι όποιο ι άφου άνέπτυ- 
1 συμβουλάς καί παραινέσεις

672



ΕΠΕΙΔΗ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ζήλος 
είναι μ ια  άπό τις  κυριώτερες α ιτίες τής 
Χ ριστιανικής παραχαράξεω ς θά άφιερώ - 
σωμε καί τό σημερινό άρθρο πάνω  στο 
θέμα αύτό. Γ ια τ ί δταν ό ζήλος μας πάνω 
στα ζη τήμ ατα  τής π ίσ τεω ς 8έν είναι 
θεοφώτιστος, τότε υπάρχει ό κίνδυνος νά 
έχω με φθάσει στην άντίπερα όχθη τής 
άληθείας καί νά νομίζω με ότι μαχόμεθα 
άκόμη ύπέρ αυτής!

Έ ν α  τέτοιο παράδειγμα  θρησκευτικού 
ζήλου, πού όμως δεν ήταν θεοφώτιστος, 
έχομε στήν π ερ ίπτω σ ι τής ϋπό τοϋ Κ υ
ρίου θεραπείας τοϋ έκ γενετής τυφλοϋ, 
στήν όποια είναι άφιερωμένο ολόκληρο 
τό ένατο (θ') κεφάλαιο τοϋ κατά  Ί ω ά ν -  
νην Εύαγγελίου. Π αρακαλεϊτα ι ό ά γαπ η - 
τός άναγνώ στης νά άναγνώση προσεκτικά 
τό ιερό κείμενο, πριν προχωρήση στήν 
άνάγνωσι τω ν π τω χώ ν  σκέψεων τοϋ 
παρόντος άρθρου.

Οι Φ αοισσαΐοι εύρίσκονται μπροστά 
σ’ ένα πρω τάκουστο μέν, άλλά καί 
ολοφάνερο συγχρόνως θαϋμα. Ό  μέχρι 
προ ολίγης ώρας τυφλός πού ήταν μάλιστα 
τυφλός άπό τήν έυρα πού έγεννήθη, τώρα 
βλέπει. Ό  Φ ω τοδότης τοϋ κόσμου τοϋ 
έχάρισε τό φώ ς των οφθαλμών του. Οί 
γείτονές του καί όλοι εκείνοι,όσοι στο 
καθημερινό τους πέρασμα τον είχαν 
γνω ρίσει σάν τον τυφλό επα ίτη  τής όδοϋ, 
ξαφνιασμένοι άπό τό πρωτάκουστο αύτό 
γεγονός, όδηγοϋν τον ποτέ τυφλό στούς 
Φαρισσαίους. ’Ή θελαν μέ τον τρόπο 
αύτό νά έπισημοποιήσουν τό θαϋμα.

Οί Φ αρισαίοι, προσκολλημένοι στο 
γράμμα τοϋ Νόμου, κλείνουν τά  μάτια  
τους μπροστά στήν χειροπιαστή π ρ α γμ α 
τικότη τα  καί περιορίζονται σέ μιά  λεπτο
μέρεια, δηλ. στήν ήμέρα, πού έτέλεσεν 
ά ’Ιησούς τό θαϋμα καί αύτή ήταν Σ ά β 
βατο, δηλ. ήμέρα άργίας. ’Αναφύεται 
μεταξύ τους μιά λογομαχία  περί τοϋ 
Ίησ οΰ . « Έ λ εγο ν  ούν έκ τώ ν Φαρισαίων 
τινές' ούτος ό άνθρωπος ούκ έστι παρά 
τού Θεοΰ, ότι τό Σάββατον ού τηρεί. 
’Ά λλο ι έλεγον  πώς- δύναται άνθρωπος 
αμαρτωλός τοιαϋτα  σημεία πο ιε ΐν ; καί 
σχίσμα ήν έν αύτοΐς» (στ. 16). Σ τή  διέ- 
νεξι λαμβάνει μέρος καί ό άναβλέψας 
τυφλός. Π ροσπαθεί νά πείση τούς Φ α
ρισαίους μέ λογικά έπιχειρήμ.ατα, ότι 
ό θεραπευτής του έχει θείαν τήν προέλευ- 
σιν. Ά λ λ ’ οί ζηλω τα ί Φ αρισαίοι δεν 
έχουν τήν δύναμιν νά δεχθούν τήν αλή
θειαν. Ι Ιώ ς  άλλωστε θά μπορούσε νά 
κατέχη  τήν αλήθειαν ένας άγράμματος 
καί μέχρι πρό τίνος τυφλός καί όχ ι αύτοί, 
πού ήσαν οί βαθεϊς γνώ στα ι τοϋ Μ ω σαϊ
κού Ν όμου; ’Αποκρούουν λοιπόν τήν 
πεισ τικότη τα  τοϋ τυφλοϋ μέ τό επ ιχείρημα  
αύτό: « 'Η μ ε ίς , λέγουν, τοϋ Μ ωϋσέως
έσμέν μαθηταί»!

Έ τ σ ι  οί Φ αρισαίοι στήν π ερ ίπτω σ ι 
αύτή μας προσφέρουν ένα μοναδικό παρά
δειγμα  ζήλου θρησκευτικού, πού δεν 
είναι κ α τ’ έπίγνω σιν, Ζήλου κ α τ’ έπίφασιν 
ίεροΰ, ό όποιος όμω ς στήν ούσία του 
άντιστρατεύεται τό έργο τοϋ Θεού. ’Έ χ ε ι 
επ ιχειρήμ ατα  καί ερείσματα επιφανειακά 
ό ζήλος αύτός, πλήν όμως ούτε θεοφιλής 
είναι, ούτε καί θεοφώ τιστος. Ε ίνα ι Ζήλος 
πού δέν φέρει τήν σφραγίδα  τής Θείας 
Χάριτος.

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

Ταγμ)ρχου — 'Ιεροκήρυκος Χωρ)κής

«Τοϋ Μ ωϋσέως έσμέν»! ’Ιδού ένας 
έγω ϊσμός, πού κλείνει τά  μάτια  μπροστά 
στήν πραγματικότητα! Ή  δύναμις τοϋ 
ένεργήσαντος τό θαϋμα τή ς θεραπείας 
τής έκ γενετής τυφλώ σεω ς ήταν μονα
δική. Κ αί όμω ς οί άνοιχτομάτες Φ αρι
σαίοι δέν τήν αντιλαμβάνονται, δέν τήν 
βλέπουν! είναι τυφλοί! Γ ι ’ αύτό καί άνθί- 
στανται. Μέ τήν γρανιτώ δη αύτοπεποί- 
θησι, πού έχουν στήν κρίσι τους, γίνονται 
άντιστασιακοί. Ά νθ ίσ τα ντα ι όμω ς κατά  
τής άληθείας!

«Τοϋ Μ ωϋσέως έσμέν»! Ή  π ερ ίπτω σ ις 
αύτή άποκαλύπτει ένα κίνδυνο, πού δια 
τρέχουν κυρίως οί πνευματικοί τα γο ί τοϋ 
λαού τοϋ Θεοϋ. Δέν είνα ι άμεσος κίνδυνος 
γιά  τό πλήρω μα τής ’Εκκλησίας, άλλά 
γ ι ’ αύτούς πού έτάχθησαν άπό τον Θεόν 
οδηγοί Του. Σήμερα ή ορολογία έχει άλ- 
λάξει, ό κίνδυνος όμω ς παραμένει. Ή  ανα
φορά μας δέν γ ίνετα ι πλέον στο Μ ωϋσή, 
άλλά στά δεδομένα τής Καινής Δ ιαθήκης. 
Στήν έποχή μας ό ίδ ιος αύτός κίνδυνος 
μπορεί νά κρύπτετα ι κάτω  άπό φραστικά 
σ χήματα , όπω ς τά  άκόλουθα:

«’Ε μ ε ίς  εΐμεθα τώ ν παραδόσεων»!
«Ε ΐμεθα  τοϋ αύστηροΰ χριστιανικού 

πνεύματος»! «Ε ΐμεθα  οί φύλακες τής 
’Ορθοδοξίας»! « ’Ανήκομε στο στρατό 
τής σωτηρίας»! «Ε ΐμεθα  τής κινήσεως». 
Σύνθημά μας είναι τό «φύλακες γρηγορεΐ- 
τε»! Έ μ β λ η μ ά  μας είνα ι τό Γραφ ικόν: 
«στήκετε καί κρατείτε τάς παραδόσεις»! 
’Αρχή μας είναι τό κέλευσμα: «μή μέταιρε 
όρια, ά οί Π ατέρες ήμώ ν έθεντο»! Τοϋ 
«Μ ωϋσέως έσμέν»! Ε ίνα ι βεβαίως έκτος 
πάσης άμφ ισβητήσεω ς ότι πρέπει νά 
κρατάμε τις παραδόσεις καί νά εύρισκώ- 
μεθα εις τάς προφυλακάς τώ ν ιερών καί 
τών οσίων τής άμω μήτου ΙΙίσ τεώ ς μας, 
άλλ’ έν τούτοις σέ καμμιά  περ ίπτω σ ι δέν 
πρέπει κάτω  άπό τό πρόσχημα  τών παρα
δοσιακών έπ ιτα γώ ν  νά καλύπτω με προ
σω πικές αδυναμίες καί ροπές.

Κ άτω  άπό τέτοια  φραστικά σ χήματα  
μπορεί νά κρύπτετα ι ένας μεγάλος πνευ
ματικός κίνδυνος. Έ ξη γο ύμ εθα  σαφώς· 
δέν κρύπτετα ι οπω σδήποτε, άλλά είναι 
ένδεχόμενον νά κρύπτετα ι ό κίνδυνος 
αύτός. "Ενα φρόνημα παράλληλο πρός 
έκεΐνο τώ ν Φαρισαίων, πού εκφράζεται

μέ τά  παρατεθέντα  φραστικά σ χήματα  
,ένέχει πολλούς πνευματικούς κινδύνους, 
όπω ς έπ ί παραδείγματι τής αύτοπεποιθή- 
σεως, τή ς πνευματικής τυφλώ σεω ς, τοϋ 
άκριτου φανατισμού, τής άντιστάσεω ς 
κατά  τή ς άληθείας, τής άποξενώ σεως 
άπό τής θείας Χ άριτος, τή ς άλλοτριώσεω - 
άπό τό Π νεύμα τό "Α γιον. Ε π ο μ έ ν ω ς  
ό κίνδυνος αύτός είναι κίνδυνος παραχας 
ράξεως τή ς άληθείας καί δουλεύσεως 
εις τήν πλάνην. Κ άποτε μάλιστα ή τύ - 
φλωσις τής ψυχής οδηγεί τον πιστόν εις 
μίαν άποσκίρτησιν άπό τήν ’Εκκλησίαν 
κα ί-τήν  Κανονικήν Δ ιοίκησιν Α ύτής, δηλ. 
εις μίαν άλλοτρίωσιν άπό τό Σ ώ μ α  τής 
’Εκκλησίας ή άπό τό Σ ώ μ α  τοϋ Χριστού. 
Γ ιά  νά εύρισκώμεθα στήν ύπηρεσία τής 
άληθείας χρειάζετα ι ό έκ Θεοΰ φ ω τισμός 
καί ή έσω τερική γνώ σις τοϋ θελήματος 
τοϋ Θεοΰ.

Α ύτός όμω ς ό έκ Θεοΰ φω τισμός καί 
αύτή ή κατά  θείαν έπ ιφοίτησιν γνώ σις 
τοϋ θείου θελήματος είναι παμ μέγισ το  
πρόβλημα στή ζοίή τοϋ π ιστοΰ ανθρώπου. 
«Δ ιά  νά έχη μία  πράξις ,μ ία  ένέργεια καλόν 
τέλος δέν άρκεΐ νά γνω ρίζης μόνον τήν 
γενικήν έκφρασιν τοϋ θελήματος τοϋ 
Θεοΰ εις τάς έντολάς «έλεγεν ό Γέρων 
Σιλουανός». Ε ίνα ι άπαραίτητος άκόμη 
ό έκ Θεοΰ φω τισμός περί τοΰ τρόπου τής 
έν τή ζω ή πραγματοποιήσεω ς τών έντο- 
λών. Πλέον τούτου άπαραίτητος είναι 
καί ή «έξ ύψους δύναμις». Δ ι’ αύτόν 
άκριβώς τον λόγον «όχι μόνον ή τελειό- 
τη ς τής άγάπης είναι άνέφικτος, άλλά 
καί τό πλήρω μα τής γνώ σεω ς» (Ά ρ χ ιμ . 
Σωφρονίου: ό Γέρο^ν Σιλουανός, έκδόσεις 
’Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη σελ.77)

Δέν άρκεΐ νά γνω ρίσω με διά τή ς δ ιά 
νοιας τό θέλημα τοΰ Θεοϋ. Χ ρειάζετα ι 
πάντοτε καί ή άνωθεν έπ ικύρω σις καί 
έπ ιβεβαίω σις τών σκέψεών μας, ή όποια 
επ ιτυ γχά νετα ι διά τής άκροάσεως τοΰ 
Θεοϋ μέσα στήν καρδιά μας. Α ύτή ή 
άκρόασις θά μάς προφυλάξη άπό τήν 
πλάνην. «Ε ις τήν πράξιν τοΰτο γίνεται 
ώς έξής: Π α ς χριαστιανός, καί ιδ ίω ς ό 
επίσκοπος ή ό ίερεύς, ά ντ ιμ ετω π ίζω ν  τήν 
άνάγκην νά έξεύρη εις αύτήν ή εκείνην 
τήν περ ίπτω σιν λύσιν σύμφωνον πρός τό 
θέλημα τοΰ Θεοϋ, ά ποσ πάτα ι έσω τερι- 
κώ ς έξ όλων τώ ν γνώ σεών του, προει- 
λημμένων σκέψεων, έπ ιθυμ ιώ ν καί σ χε
δίων. Τότε, έλεύθερος άπό κάθε τ ι «ίδικόν 
του» προσεύχεται εις τον Θεόν έν τή 
καρδία του καί τό πρώτον, δπερ γεννάται 
έν τή  ψυχή άπό αύτήν τήν προσευχήν, 
δέχετα ι ώ ς άνωθεν ύπόδειξιν» (ένθ. 
άνω τ. σελ. 77—78).

‘Αγαπητέ άναγνώστα ,

Ε ίνα ι δύσκολος ό δρόμος, πού μάς 
υποδεικνύεται άπό τον Γέροντα Σ ιλουα- 
νόν. Ε ίνα ι όμω ς ή οδός τή ς τελειότητος 
και διά τούτο καί ή μόνη άσφαλής οδός. 
Ή  καθημερινή πράξις μαρτυρεί ά τυχώ ς, 
ότι λ ίγο ι είναι ικανοί νά τήν βαδίσουν. 
Γ ι’ αύτό καί οί περισσότεροι ((ούτε άκού- 
ουν, ούτε κατανοούν έν τή καρδία το^ν 
τήν πραεΐαν φωνήν τού Θεού, καί άκο- 
λουθούν μάλλον τήν θορυβώδη φωνήν τού 
πάθους τού ένοικούντος εις τήν ψυχήν 
τω ν» (ένθ. άνω τ. σελ. 79). ”Α ς προσέχω - 
μεν καί ας άγρυπνώμεν, άδελφέ μου.
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Ε να άπό τά χαρακτηριστικά 
φαινόμενα τοϋ συγχρόνου δυ
τικού πολιτισμού είναι ή συ

νεχής άνάπτυξις των πόλεων καί 
ή αΰξηοις τοϋ άστικοϋ πληθυσμού 
εις βάρος τοϋ άγροτικοϋ. Εις 300 
χιλιάδας άτομα έτησίως ύπολογί- 
ζεται σήμερον ή αύξησις τοϋ πλη- 
θυσμοΰ των πόλεων Μπέρμινχαμ 
καί Μάντσεστερ, πρωτευουσών τής 
άγγλικής βιομηχανίας, καί εις 400 
χιλιάδας τής Νέας Ύόρκης. 'Υπο
λογίζουν μάλιστα ότι άν τό φαινό- 
μενον αύτό τής τόσον ταχείας αύξή- 
σεως τοϋ πληθυσμοϋ των πόλεων 
συνεχισθή μέ τον ίδιον ρυθμόν, το 
έτος 2000 ό άγροτικός πληθυσμός 
των Η.Π.Α., ό όποιος άποτελεΐ 
σήμερον τό 30ο]ο, θά έχη τελείως

εξαφαπσθή καί θά έχη άπορροφηθή 
άπό τάς πόλεις, αί όποΐαι καταλαμ
βάνουν σήμερον τό 7ο]ο μόνον τοϋ 
εθνικοΰ εδάφους καί συγκεντρώνουν 
τό 70ο]ο τοϋ πληθυσμοϋ.

Μερικοί μάλιστα όπως ό Έ λ - 
μουντ, γνωστός πολεοδόμος τοϋ 
Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης, 
εκκινοΰντες άπό την μελέτην των 
φαινομένων αύτών, εις χώρας όπως 
αί Η.Π.Α., ή ’Αγγλία, ή Γερμανία, 
ή Γαλλία, ή 'Ολλανδία, έχουν την 
γνώμην ότι μετά πάροδον ενός χρο- 
νικοΰ διαστήματος τό χωριό θά 
έκλειψη καί ή άνθρωπότης θά συγ- 
κεντρωθή εις τεράστιας πόλεις, τε
ραστίους άστικούς οικισμούς, τμή
ματα μιας άπεράντου μεγαλοπόλεως, 
όπου θά ζήση περίπου όπως τά
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έντομα είς τήν κυψέλην. Φυσικά 
υπάρχουν καί οί άντιφρονοΰντες, 
όπως ό άμερικανός καθηγητής 
Νταίηβις, ό όποιος δέχεται μέν ότι 
κα.'ά τά προσεχή έτη θά συνεχισθή 
τό φαινόμενον τής αύξήσεως τοϋ 
άστικοΰ πληθυσμού καί τοϋ μεγέ
θους των πόλεων, άλλ’ ότι μετά 
άπό μίαν ώρισμένην χρονικήν περίο
δον ή αυξησις αύτή θά άνασταλή 
καί συνεπώς αί πόλεις δεν θά μετα- 
βληθοΰν είς κυψέλας καί οί άνθρω
ποι δεν θά ζοϋν σάν έντομα καί δέν 
θά έξαφανισθοΰν τά χωριά.

’Ανεξαρτήτως όμως αύτής ή έκεί- 
νης τής έξελίξεως, τήν οποίαν θά 
λάβη μελλοντικούς τό φαινόμενον 
αύτό, διά τήν ερευνά μας άρκεΐ ή 
διαπίστωσις ότι αί άντιμαχόμεναι 
απόψεις συμφωνούν πάντως έπί ένός 
σημείου. "Οτι δηλαδή ή μετατόπισις 
μεγάλων τμημάτων τοϋ πληθυσμοΰ 
άπό τήν άγροτικήν είς τήν άστικήν 
ζωήν καί ή υπερτροφική άνάπτυξις 
των πόλεων δημιουργοϋν πληθώραν 
όλην προβλημάτων, καί προσδίδουν 
είς τό φαινόμενον άνησυχητικήν 
χροιάν.

Βεβαίως ή δημιουργία καί ή 
άνάπτυξις των πόλεων γενικώς δέν 
είναι κάτι πού έμφανίζεναι τώρα διά 
πρώτην φοράν. Εύστόχως παρετη- 
ρήθη ότι κάποια πολιτιστική δρα- 
στηριότης ύποβοηθεϊ τήν άγροτικήν 
ζωήν, ένώ μόνον ό πολιτισμός δίδει 
τήν ώθησιν διά τήν δημιουργίαν 
τών πόλεων. Καί ό άνθρώπινος πολι
τισμός άριθμεΐ πολλών αιώνων ζωήν.

Ό  Μινωϊκός πολιτισμός είς τό 
κορύφωμά του είναι έκπληκτικώς 
άστικός, ως διαπιστώνει ό DU RANT 
'Η Ίλιάς όμιλεΐ διά τάς «ένενήκον- 
τα πόλεις» τής Κρήτης, καί ό 
"Ομηρος διά τούς λιμένας τής Φαι
στού, άπό όπου, καθώς λέγει, 
«τά καράβια της μέ τήν σκοτεινό- 
χρωμην πλώρην, φέρονται προς τήν 
Αίγυπτον άπό τήν δύναμιν τοϋ άνέ- 
μου καί τοϋ κύματος». Καί δέν είναι 
μόνον τά άνάκτορα τής Φαιστού ή 
τής Κνωσσοΰ πού μιλοΰν διά τήν 
πόλιν, ή όποια θά έπρεπε νά είναι 
ή κυρία πηγή τοϋ πλούτου των, ή 
τά άμέτρητα καταστήματα ή καί τά 
πολυόροφα άκόμη σπίτια πού περι
στοιχίζονται άπό πλακοστρώτους 
δρόμους καί πλατείας, ενώπιον τών 
άποχετευτικών έργων τών όποιων 
άκόμη καί σήμερον ό μελετητής 
μένει έκπληκτος. Είναι καί ή άλυ- 
σίδα τών πόλεων τής άνατολικής 
πλευράς τής νήσου μέ τά οικιστικά 
της κέντρα όπως τοϋ Παλαικάστρου 
(σπίτια μέ ε’ίκοσι τρία δωμάτια έπί 
τοϋ πατώματος πού σώζεται) καί τά

’Η  άνάπτυξις τών συγχρόνων μεγαλουπόλεων αρχίζει νά γέννα πολλά ερωτημα
τικά διά τό μέλλον τής άνθρωπότητος. Ή  μηχανοποίησις και αύτοματοποίησις τών 
μέσων τής κατοικίας μέ παράλληλη άποξένωσι άπό τήν φύσι άσφαλέστατα βλάπτει 
τον άνθρωπο.
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βιομηχανικά κέντρα όπως ή Γουρ- 
νια, εις τά λιθόκτιστα οικήματα 
τής οποίας ώδηγοΰσαν λεωφόροι 
στρωμέναι μέ γύψον καί εις τά 
οποία εστεγαζοντο μικρά εργοστά
σια μεταλλουργίας, υποδηματοποιίας, 
αγγειοπλαστικής ή υφαντουργίας.

Ανεξαρτήτως έάν ή πόλις προ
ήλθε φυσικώς διά συγχωνεύσεως 
των «κωμών» που άπέρρευσαν έκ 
τοΰ πολλαπλασιασμού των πρωτο
γόνων οικογενειακών κοινωνιών (οι
κία), όπως θέλει ό ’Αριστοτέλης, ή 
έάν έγεννήθη από τήν εγκατάστα
σήν ολοκλήρων πατριών ή φυλών 
γύρω άπό ένα οχυρόν σημείον, τό 
βέβαιον είναι ότι ή πόλις, με το 
περιτοίχισμα τών άρχαίων χρόνων 
ή και χωρίς αυτό, άπετέλεσε τό πε
ρίβλημα εντός τοΰ οποίου άνεπτύ- 
χθη καί ήνθησεν ό πολιτισμός.

’Ακόμη καί πολιτισμοί πού έχα- 
ρακτηρίσθησαν ώς κατ’ εξοχήν αγρο
τικοί εις τήν βάσιν των, όπως ό 
Ισλαμικός, εφθασαν είς τήν κορύ- 

φην τής ωραιότητας καί εύδαιμονίας 
των είς ώρισμένας πόλεις. Ένώ πά
λιν ή δημιουργία πολλών εθνών ή 
αυτοκρατοριών έξεκίνησαν άπό τήν 
ανάπτυξιν ώρισμένων πόλεων καί 
την υπ αυτών βαθμιαίαν προσάρτη- 
σιν ευρυτέρων καί άπομεμακρυσμέ- 
νων περιοχών. Τούτο συνέβη με τάς 
πόλεις τής Σουμερίας, τής Φοινίκης, 
τής Κύπρου καί τής Κρήτης, καθώς 
επίσης καί μέ τάς έλληνικάς καί 
έτρουσκικάς πόλεις, άκόμη δέ καί 
με αυτήν τήν Ρώμην κατά τούς 
πρώτους αιώνας τής ιστορίας της. 
Επίσης μέ ίταλικάς, φλαμανδικάς 

καί γερμανικάς πόλεις κατά τάς 
τελευταίας περιόδους τοΰ Μεσαίω- 
νος. ’Έτσι ή άνθησις τής μεταλ
λουργικής βιομηχανίας καί τοΰ εμπο
ρίου τής Νυρεμβέργης, τοΰ AUGS
BURG, τοΰ MAINZ καί τής 
Κολωνίας ανέπτυξε τάς πόλεις αύ- 
τας, αι οποΐαι κατέστησαν σχεδόν 
ανεξάρτητοι πόλεις—κράτη.

Δεν είναι λοιπόν ή δημιουργία 
καί ή άνάπΐυξις τών πόλεων καθ’ 
εαυτας κάτι τό νέον. Τό νέον είναι 
οτι σήμερον ή άνάπτυξις καί ή 
ε/ιεκ ιασις της πολεως εχει υπερβη 
τά  ̂ έκ τής ιστορίας γνωστά μέτρα 
και χαρακτηρίζεται άπό μίαν άφό- 
Ρητον πυκνωσιν τοΰ πληθυσμοΰ της 
και ολοσχερή κυριαρχίαν τής τεχνι- 
κής εις τήν διαμόρφωσίν της.

Η άρχή τής ύπερβολικής αυτής 
αναπτυξεως πρέπει νά άναζητηθή 
εις τας άρχάς τοΰ δεκάτου έκτου 
αίώνος ώς συνέπεια τής βιομηχα
νικής έπαναστάσεως. Διά πρώτην 
φοράν τότε, μετά τήν δημιουργίαν 
τών πρώτων μεγάλων έργοστασίων, 
τοσον καλοί άνθρωποι καί είς τόσον 
σύντομον χρονικόν διάστημα μετε- 
κινήθησαν πρός τάς πόλεις, έλκό- 
μενοι άπό τήν νέαν δυνατότητα τοΰ 
κέρδους καί τήν φανταχτερήν ζωήν 
τής μεγαλοπόλεως. Τό 1840 τό 
Μπέρμινχαμ ήτο μία πόλις 50 χ ι
λιάδων κατοίκων. Τριάντα χρόνια 
άργότερα ό πληθυσμός της είχε 
υπερβή τας 500 χιλιάδας. Καί φθά- 
νομεν κατόπιν είς τάς μεγαλοπόλεις 
τών δεκάδων έκατομμυρίων κατοί
κων, όπως είναι σήμερον τό Λονδί- 
νον, τό Σικάγον, ή Νέα Ύόρκη.

Η άπότομος αύτή εισβολή τοΰ 
πληθυσμοΰ είς τά άστικά κέντρα 
συνεπληρώθη καί άπό τήν εισβολήν 
τής Μ-ηχ^υής είς τήν καθημερινήν 
ζωήν του ανθρώπου. Δεν έννοοΰμεν 
μονον τό έργοστάσιον, πού μέ τήν 
καμιναδα καί τά καυσαέριά του 
διεχώρισε τήν πόλιν είς ζώνας προ
νομιούχους καί μειονεκνικάς, καί 
ηπείλησε νά ύποτάξη είς τόν ρυθμόν 
του τήν ζωήν τοΰ άνθρώπου.. Έ ν- 
νοοΰμεν και κάθε άλλην μηχανήν. 
Από τήν συοκευήν κλιματισμού 

καί τό άσσανσέρ μέχρι τών διαφό
ρων μέσων μεταφοράς, μέχρι ιδίως 
τοΰ αυτοκινήτου, τοΰ συνηθεστέ- 
ρου μεταφορικού μέσου, διά τό 
όποιον έφθασε, μέ κάποιαν ύπερ- 
βολήν βέβαια, νά λεχθή ότι «ό άν
θρωπος είναι κάτι πού ξεχάσθηκε 
είς τήν πολεοδομίαν καί τήν θέσιν 
του πήρε τό αύτοκίννητον». Πρό
κειται διά τό αύτοκίνητον πού 
επεφορτισθη μέ τήν μεταφοράν προ
σώπων καί έμπορευμάτων οχι μόνον 
έκτος τής πόλεως άλλά καί έντός 
αυτής, έφ’ όο'ον αί άποστάσεις έμε- 
γάλωσαν καί έξέφευγαν άπό τά 
έως τότε γνωστά μέτρα. ’Έ τσι είς 
την πύκνωσιν τοΰ πληθυσμοΰ τών 
πόλεων προσετέθη καί ό συνωστι
σμός άπό τήν κυκλοφορίαν τών 
μηχανών.

Και εφ όσον ό αναγνώστης 
κατανοεί τά παράπονα τοΰ Ίου- 
βεναλίου διά τόν συνωστισμόν πού 
παρετηρεΐτο εις τήν Ρώμην (30π.Χ.

96 μ.Χ.), οπού όπως λέγει «όσον-
δηποτε και αν σπεύδωμεν............
πιει,όμεθα από μίαν πυκνήν μάζαν 
ανθρώπων οπισθέν μας. Ό  είς 
βυθίζει τόν άγκώνα του είς τό 
πλευρον μου, εις άλλος τήν λαβήν 
ενός φορείου. Αλλος καταφέρει ξύ- 
λον επί τής κεφαλής μου καί έτε
ρος δοχείον οίνου. Οί πόδες μου 
βυθίζονται είς τήν λάσπην. Μέ 
πατοΰν άπό παντού καί είς στρα- 
τιωτης πατεΐ τούς κάλους μου μέ 
τήν άρβύλας του»· αύτός λοιπόν 
που κατανοεί τά παράπονα αύτά, 
πολύ πιο σίγουρα θά κατανοήση 
τα παραπονα τών συγχρόνων άν- 
θροόπων, οί όποιοι πλέον οχι άπλώς 
συνωστίζονται είς τούς δρόμους, 
και εις τά μαζικά μεταφορικά μέσα 
αλλα και κινδυνεύουν άπό τά αύ- 
τοκινητα καί δέν ήμποροΰν νά άνα- 
πνευσουν άπό τά καυσαέρια.

Ή  έγκυρος άμερικανική έπιθεώ- 
ρησις «Σαιντιφικ Άμέρικα'» άφιέ- 
ρωσε προ ετών ήδη ένα ολόκληρο 
τεΰχος της είς τήν έξέτασιν τών προ
βλημάτων τής διαβιώσεως έντός τών 
συγχρόνων πόλεων. Κατέληγε δέ 
εις το συμπέρασμα ότι ή ζωή τοΰ 
συγχρόνου άνθρώπου τών πόλεων 
απειλείται ολονέν καί περισσότερον 
απο τρεις κινδύνους: ’Από τήν έλλει- 
ψιν νεροΰ, την δυσκολίαν άποκομι- 
δής τών απορριμμάτων καί τήν 
μολυονσιν τής άτμοσφαίρας έκ τών 
καυσαερίων. Συμφωνως πρός ένα 
υπολοχισμον, 100 τόννοι καυσίμου 
ύλης καταναλισκόμειοι παράγουν 
δέκα τονους δηλητηριωδών καυσα- 
ρίων. Είς μίαν σύγχρονον πόλιν ενός 
εκατομμυρίου κατοίκων καταναλί- 
σκονται ήμερησίως 9 χιλιάδες τόννοι 
καυσίμων, δηλαδή παράγονται δη
λητηριώδη καυσαέρια 900 τόννων, 
εις τά οποία προστίθενται καί άλλαι 
επιβλαβείς ούσίαι, πού προέρχονται 
άπό τάς άναθυμιάσεις τών βιομηχα
νιών. ’Έτσι είς τήν άτμόσφαιραν τοΰ 
Άγιου Φραγκίσκου ύπελογίσθη ότι 
διοχετεύονται περί τούς 18000 τόννοι 
δηλητηριωδών καυσαερίων ήμερη- 
σιως. Τό δέ Ντητρόϊτ δημιουργεί 
ημερησιως 2.000.000 τόννους άπορ- 
ριμμάτων.

' Ομως ή μεγάλη καί άπότομος 
συγκεντρωσις τοΰ πληθυσμοΰ είς τάς 
πόλεις, άπότοκοσ τής βιομηχανο- 
ποιήσεως, δέν δημιουργεί μόνον 
προβλήματα, όπως αύτά πού άφο- 
ροΰν είς τεχνικάς δυσχερείας, σχετι-
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ζομένας μέ την υγιεινήν των κατοί- 
κων. Δημιουργεί και κοινωνικά προ
βλήματα, τα όποια ασφαλώς συμ
πληρώνουν την απειλήν εις τήν όποι
αν θά μεταβληθοΰν, κατά τον πο
λεοδόμον Έ ϊμπελ Γιούλμαν, τά 
τεχνικά προβλήματα πού άνεφέρ- 
θησαν , έάν δέν άντιμετωπισθοΰν.

Δεν λείπει άλλωστε, τηρούμενων 
βεβαίως των άναλογιών, ή ιστορική 
πείρα έν προκειμένω. Ό  Σολομών, 
παρατηρεί ό DU RANT, ηθελησε 
νά μετατρέψη πολύ γρήγορα ένα 
καθαρώς άγροτικόν έθνος είς βιο
μηχανικόν. Επέβαλε προς τούτο 
βαρείς φόρους είς τον λαόν καί όταν 
μετά εΐκοσιν έτη έργασίας έπερατω- 
θησαν τά μεγάλα κτίρια είς την 
'Ιερουσαλήμ, παρέμεινεν ένα άνερ
γον προλεταριάτον, τό όποιον απε- 
βη πηγή πολιτικών διαταραχών και 
διαφθοράς, όπως συνέβη άργότερα 
καί είς τήν Ρώμην. Μέ τήν άνάπτυξιν 
τού ιδιωτικού πλούτου καί τήν αυξη- 
σιν τής πολυτελείας τής Αύλής, 
ηύξάνοντο παραλλήλως καί αί 
τρώγλαι. Καί είς τό χάρισμα αύτό 
μεταξύ πλουσίων καί πτωχών, που 
ωθούσε τούς πτωχούς νά άποκτοΰν 
διά συγκρίσεως συνείδησιν τής ά- 
θλιότητός των, ως καί είς τήν οξυνσιν 
τής διαμάχης μεταξύ πόλεως καί 
υπαίθρου, άναποφεύκτου είς τόν 
βιομηχανικόν πολιτισμόν, εύρίσκει 
ό DURANT τά αίτια τής διαιρέ- 
σεως τής Παλαιστίνης είς δύο εχθρι
κά βασίλεια μετά τόν θάνατον τού 
Σολομώντος. Καί ένθυμεΐται τόν 
Ά μώ ς όταν άφίνη τά κοπάδια του διά 
νά έπισκεφθή τήν 'Ιερουσαλήμ, καί 
μένει κατάπληκτος άπό τήν περί- 
πλοκον ζωήν πού άνακαλύπτει έκεϊ, 
άπό τήν άνισότητα τών περιουσιών, 
άπό τήν οξύτητα τού ανταγωνισμού 
καί άπό τήν άνηλεή έκμετάλλευσιν.

'Ο σύγχρονος πολιτισμός πού 
έδημιούργησε τάς μεγαλοπόλεις και 
ώθεΐ είς τήν διεύρυσίν των, οφείλει 
νά άνησυχήση διά τήν έξεύρεσιν 
τρόπου έπιλύσεως τόσον τών τεχνι
κών όσον καί κυρίωε τών κοινωνικών 

ήθικών καί ψυχολογικών άκόμη 
προβλημάτων, πού συνδέονται μέ 
τήν είς αύτάς διαβίωσιν, άν θέλη 
νά έπιβιώση.

'Η  κόπωσις πάλιν έκ τής έντά- 
σεως τής άστικής ζωής, διά τήν 
όποιαν εύρύτατα γίνεται λόγος σή
μερον, δέν είναι ή πρώτη φορά πού 
διαπιστοΰται. 'Η  ζωή είς τήν Ρώ
μην (έτος 30 π.χ.—96 μ .χ .) ήταν 
τέτοια, ώστε πολλοί Ρωμαίοι, κου
ρασμένοι άπό τόν θόρυβον καί τήν 
ταραχήν τής πόλεως, έφευγαν προς

τήν ήρεμίαν τής εξοχής. Πλούσιοι 
καί πτωχοί ανέπτυξαν έξίσου τήν 
αγάπην προς τήν φύσιν. 'Ο Ίουβε- 
νάλιος έθεωροΰσε άνόητον όποιον 
εξακολουθούσε νά. ζή είς τήν πόλιν, 
ένώ θά ήμποροΰσε «μέ τό ένοίκιον 
ένος σκοτεινού καταγωγίου είς τήν 
Ρώμην)), ως τό έχαρακτήριζεν, «νάά- 
γοράση μίαν ώραίαν οικίαν, είς μίαν 
ήσυχον ιταλικήν κωμόπολιν, μέ ώ- 
ραΐον κήπον».

"Ομως σήμερον είναι άσφαλώς ή 
πρώτη φορά όπου ή κόπωσις έκ τής 
θορυβώδους άστικής ζωής συμπίπτει 
καί μέ μίαν τόσον έντονον άπομά- 
κρυνσιν άπό τήν φύσιν. '1 ψηλοί ουρα- 
νοξύσται μεταβάλλουν τούς δρόμους 
τής Νέας 'Υόρκης, αντιπροσωπευτι
κής συγχρόνου μεγαλοπόλεως, εις 
τεχνητά πηγάδια. Σπανίως συναντά 
κανείς πεζούς είς τούς δρόμους. 
Έ κεϊ συνωστίζονται πλέον μόνον 
τά αύτοκίνητα, ένώ ό συνωστισμός 
τών πεζών μετεφέρθη είς τόν υπό
γειον ή τά άλλα συγκοινωνιακά μέσα 
καί είς τούς συγχρόνους ούρανοξύ- 
στας, όπου κατοικεί καί έργάζεται 
ό άνθρωπος τής μεγαλοπόλεως και 
άπό όπου πρέπει νά διανύση μιλιά 
ολόκληρα διά νά φθάση είς τήν άνοι- 
κτήν φύσιν.

Οί ούρανοξύσται κατοικιών τής 
Νέας 'Υόρκης σχήματος V έν κα- 
τόψει, στεγάζουν χιλιάδαε ένοικων 
(δύο έως πέντε χιλιάδας καί πλέον). 
Διατί λοιπόν νά είναι παράξενον ότι 
οί άπέραντοι διάδρομοί των προκα- 
λοΰν τό βράδυ φόβον είς τούς μονα
χικούς ή γέροντας ένοικους, οί οποίοι 
διά νά βγάλουν τόν τενεκέ τών άπορ- 
ριμμάτων μέχρι τής γωνίας τού δια
δρόμου των ζητούν τήν συμπαρά- 
στασιν τού γείτονος, διά τόν φόβον 
τών κακοποιών Καί τούτο παρ 
όλον ότι είς κάθε τέτοιο συγκρότημα 
υπάρχει καί άποκλειστικός ντέντε- 
κτιβ ! Ούτε καί τόσον παράξενον 
ύπό τοιαύτας συνθήκας, ότι τόσον 
διάφοροι νευροπάθειαι καί καταθλί
ψεις όσον καί άσθένειαι παιδιών άπο- 
δίδονται τελευταίως διά πρώτην φο
ράν είς τάς συνθήκας οίκήσεως έντός 
τών συγχρόνων πόλεων.

Τό προστατευτικόν κουκούλι, πού 
μέ τήν βοήθειαν τής τεχνικής άρχισε 
ό άνθρωπος σιγά —σιγά νά ύφαίνη 
γύρω άπό τήν ΰπαρξίν του διά νά 
προστατευθή άπό τά στοιχεία τής 
φύσεως, έκλεισε. 'Ο ένοικος 
τού ουρανοξύστη θά ζή καί θά 
δημιουργή αλλάζοντας άπλώς 
ορόφους, μέ περιβάλλον του όχι 
«τήν φύσι καί τόν έναστρο ούρανό» 
αλλά τό κτιριακόν περίβλημα καί

τόν κλιματισμόν πού ρυθμίζεται 
τεχνητώς. 'Η  προστασία άπό τά 
στοιχεία τής φύσεως άρχίζει νά 
μεταβάλλεται είς πλήρη άποξένωσιν 
άπό αύτήν. "Ενα τεχνικόν άλμα, 
τό όποιον άσφαλώς γεννά ώρισμένα 
ερωτηματικά καί άρκετά προβλήμα
τα.

'II  κόπωσις έκ τής έντάσεως τής 
καθημερινής μηχανοποιημένης καί 
θορυβώδους ζωής, άνησυχητικώς 
άποξενωμένης άπό τήν φύσιν. 'Ο 
υπερβολικός συνωστισμός. Τό πρω- 
τοφανώς πολυάνθρωπον τής μεγα
λοπόλεως, ή άνωνυμία πού έρχεται 
ώς άπλή συνέπεια καί πού έξωθεϊ 
είς τήν άδιαφορίαν διά τόν πλησίον, 
μέ χαρακτητριστικόν παράδειγμα 
τό γνωστόν είς όλους περιστατικόν, 
όπου ένα θύμα κακοποιών ζητούσε 
βοήθειαν καί άπό ολόκληρον ούρανο- 
ξύστην ούδείς έσπευσε νά κάνη κάτι, 
όλα αύτά τά κύρια, μεταξύ άλλων, 
άνησυχητικά χαρακτηριστικά προ
διαγράφουν τό πλαίσιον, είς τό όποιον 
τείνει νά έκτυλίσσεται ή ζωή τού 
κατοίκου τής συγχρόνου μεγαλοπό
λεως. Μία ζωή μέ έμφανή τά συμ
πτώματα τής προϊούσης ύπερκοπώ- 
σεως καί έντάσεως, πού έγκυμονοΰν 
όμως κατά τόν DURANT κίνδυνον 
κάμψεως τών διανοητικών ικανο
τήτων τού άνθρώπου ή τής ήθικής 
του, οπότε ήμπορεΐ νά προκληθή 
άκόμη καί ό θάνατος τού πολιτισμού. 
Ενός πολιτισμού μέ ευρωστον τεχνι
κήν καί καχεκτικήν πνευματικήν 
ύγείαν.

Είναι λοιπόν πράγματι καιρός νά 
άρχίση προσεκτική έρευνα καί συστη
ματική άντιμετώπισις τών προβλη
μάτων πού γεννώνται άπό τήν άνά- 
πτυξιν τών πόλεων. Τεχνικών προ
βλημάτων, άλλά καί άνθρωπίνων. 
Προπαντός δέ άνθρωπίνων. Καί τοι- 
αύτη άντιμετώπισις άπαιτεϊ τήν 
συμβολήν τόσον τού τεχνικού όσον και 
τού πνευματικού πολιτισμού, πού 
περιεχόμενόν του θά έχη τόν νέον 
άνθρωπισμόν πού ζητούν οί νέοι 
καιροί. Καρπός τής κοινής προσπά
θειας των ή άμβλυνσις τών προβλη
μάτων. ’Ελπίς διά τήν έπιβίωσιν 
τού πολιτισμού ή διαμόρφωσις τής 
άνθρωπίνης έκείνης προσωπικότητος 
πού θά είναι ικανή νά σφυρηλατή τόν 
πολιτισμόν άκόμη καί μέσα είς τό 
άμόνι τής μεγαλουπόλεως.

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν
«ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ» τεύχος 206)1968

677



Μ Ο Υ  
Φ Υ Σ Ι
Ι Σ Τ Ο

Ε π ι μ έ λ ε ι α  :
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Άνθυπασπιστοϋ Χωρ)κής

& E v a  α ξ ι ο ή ο γ ο  ’ Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό  

\ Ί δ ρ υ μ α  ι δ ι ω τ ι κ ή ς  π ρ ω τ ο β Ο Λ ι α ς ί

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΟ κέντρο έπι- 
στημονικής έρεύνης μέ Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας λειτουργεί υποδειγματικά καί 

αποτελεί χωρίς ύπερβολή έπίτευγμα γιά 
τή χώρα μας. Εύρίσκεται στό ’Αθηναϊκό 
προάστιο τής Κηφισιάς, λίγο πιό πάνω 
άπό τό άλσος καί τή κεντρική της πλατεία 
στην όδό Αεβίδου άριθ. 13. Λειτουργεί 
άπό τό έτος 1964 σάν ένα πραγματικά πρω
τότυπο Ιδιωτικό ’Επιστημονικό 'Ινστι
τούτο Έρεύνης τής Φύσεως, μέ διεθνή 
άναγνώρισι καί συνεργασία. Είναι Νομι
κό Πρόσωπο ’Ιδιωτικού Δικαίου μέ 3μελές 
Διοικητικό Συμβούλιο. Έμπνευστής τής 
ιδέας ίδρύσεώς του είναι ό γνωστός γιά 
τήν άγάπη  ̂του πρός τή φύση "Αγγελος 
Γουλανδρής πού είναι καί Πρόεδρός του. 
Τήν ευθύνη καί τόν τίτλο τής ’Αντιπρο
έδρου έχει ή σύζυγος καί συνεργάτις του, 
κυρία Νίκη Γουλανδρή, πρώην 'Υπουργός 
Κοινωνικών Υπηρεσιών στήν εύγενή 
προσφορά τής όποιας οφείλεται ή πα- 
ρουσίασις τού θέματος.

^Αρχικός σκοπός τού έρευνητικοϋ αυ
τού τής φύσεως Ινστιτούτου ήταν νά γίνη 
παράγων έκπαιδεύσεως καί θετικής έρεύ

νης (χλωριστική, ταξινομική) τής Έλλη- 
νικής χλωρίδος. Ειδικές όμως έκ τής πρα- 
κτικής άνάγκες επέβαλαν τήν έπέκτασι 
τών τομέων τής έρεύνης του σέ συγγενείς 
πρός τή Φυσική Ιστορία κλάδους τής ’Ε
πιστήμης. Δηλαδή σήμερα άσχολεΐται 
σοβαρά καί έρευνα υλικό πού έχει σχέσι 
μέ τή Βοτανική, τή Βιολογία, τή Ζωολο
γία κ.ά.

Μέ τή συνεργασία τού άπασχολουμένου 
στό Ίδρυμα έπιστημονικού καί βοηθητι
κού προσωπικού έχουν γίνει πολλές έρευ
νες καί έχει συγκεντρωθή άξιόλογο έπι- 
στημονικό ύλικό πού άποτελεΐ άντικείμε- 
νο έπεξεργασίας καί μελέτης στά έργα- 
στήριά του. Γιά τήν καλύτερη μάλιστα 
έρευνα καί μελέτη ώρισμένων τής χώρας 
περιοχών οί όποιες παρουσιάζουν ειδικό 
ένδιαφέρον, λειτουργούν ήδη μέέπιτυχίαν 
έρευνητικά τού Ιδρύματος Κέντρα καί σέ 
άλλα τής Ελλάδος μέρη. Τέτοια Παραρ- 
τήματά του συνεχίζουν τήν έρευνά τους 
σήμερα στό Ρέθυμνο καί στό Η ρά
κλειο Κρήτης καθώς καί στή Θεσσαλονί
κη. Καθ’ -ένα άπ’ αυτά έχει καί μιά 
είδικώτερη άποστολή πού προσδιορίζε
ται άπό τις ξεχωριστές άπό άποψι έρεύνης 
άντικειμενικές συνθήκες πού υπάρχουν 
στήν ύπό μελέτη περιοχή του. '

Υπάρχει μάλιστα προοπτική νά λει

τουργήσω σύντομα Ύδροβιολογικός Στα 
θμός σέ Νησί πού θά έπιλέξη τό Ίδρυ 
μα στό χώρο τού Ιονίου Πελάγους κα 
τής Κρήτης πού παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
έρευνητικό ένδιαφέρον.

Τό Ίδρυμα έπικοινωνεΐ συχνά μέ Μου
σεία, Ινστιτούτα ή άλλα άντίστοιχα έρευ
νητικά κέντρα τού έξωτερικοΰ μέ τά όποια 
ανταλλάσσει έπιστημονικό ύλικό καί 
πληροφορίες πού έχουν σχέσι μέ τις έρευ
νες καί τήν άποστολή του. Παρόμοια έπι- 
κοινωνία έχει καί μέ άρμόδιους έλληνι- 
κούς παράγοντες τής κρατικής καί Ιδιω
τικής πρωτοβουλίας πού άγαπούν τήν έ
ρευνα τής φύσεως καί ένδιαφέρονται γιά 
τήν προστασία της.

ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ τού πλούσιου 
σέ καρποφορία έργου τού Ιδρύματος, πού 
αποτελούν ταυτόχρονα μιά άξιόλογη άλλά 
ιδιαίτερη δραστηριότητά του, είναι οί ΕΚ
ΔΟΣΕΙΣ καί τό ΜΟΥΣΕΙΟ του. Τό Ίδρυ
μα έκδίδει άπό τό έτος 1973 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ.

Ττήν Επετηρίδα του δημοσιεύονται έρ- 
γασίες έπιστημονικές πού περιέχουν πο
ρίσματα άπό έρευνες τού Μουσείου στόν 
Ελληνικό χώρο κ.ά. ή θέματα προερχό

μενα άπό έπεξεργασία στοιχείων τών Συλ
λογών του. Είδικώτερα μπορούμε νά έπι- 
σημάνωμε τήν σπουδαιότητα πού πα
ρουσιάζουν οί μελέτες πού δημοσιεύονται 
στό έξαίρετο αυτό όργανο Δημοσιότητος 
αναφορικά μέ θέματα τής Βιολογίας (Πει
ραματικής καί Περιγραφικής), τής Πα
λαιοντολογίας καί Συστηματικής κ.ά. Α 
ξιόλογες είναι έπίσης καί οί έκθέσεις προ
στασίας περιβάλλοντος καθώς καί οί Οι
κολογικές. Μέ μέριμνα έπίσης ειδικών έ- 
πιστημονικών τού Ιδρύματος έργατών έ
χουν ήδη δημοσιευθή άρκετές μέχρι σή
μερα βαθυστόχαστες Μελέτες, κυρίως έκ-
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Ό  θαυμάσιος ζωικός και φυτικός κό
σμος τής 'Ελληνικής πανίόος και χλωρίδος 
όπως αποκαλύπτεται στα έκπληκτα μά
τια τοϋ επισκέπτου στις διάφορες αίθου
σες τοϋ Μουσείου.

τός τής 'Ελλάδος, πού άναφέρονται σέ θέ
ματα Βοτανικής, Βιολογίας κ.ά. (Εκδό
σεις FLORA GRECA, φυλλάδια κ.ά.).

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
λειτουργούν στον ύπόγειο χώρο τοϋ κτι
ρίου τοϋ Ιδρύματος. Έχουν πλήρη έξο- 
πλισμό άπό πλευράς έπιστημοτεχνικών 
μέσων έρεύνης. Απασχολούν Ειδικό Ε 
πιστημονικό, τεχνικό καί βοηθητικό προ
σωπικό γιά τήν πραγμάτωσι τής αποστο
λής τους. Έκεΐ γίνεται ή έπεξεργασία, ή 
ταξινόμησι καί άλλες παρεμφερείς έργα- 
σίες (άπλωμα έντόμων σέ ειδικούς έκτα- 
τήρες, ξήρανσι φυτών σέ ειδικούς κλι
βάνους κ.ά.) γιά τήν πλήρη άξιοποίησι 
τοϋ ύλικοΰ πού συλλέγεται άπό τις έξορ- 
μήσεις τών έπιστημονικών συνεργείων 
τοϋ 'Ιδρύματος στήν ύπαιθρο χώρα. Οί 
Βοτανολόγοι μέσα στά ’Εργαστήρια αυτά 
ασχολούνται μέ τήν Μορφολογία καί ’Α
νατομία ώρισμένων γενών άπό έλληνικά 
φυτά, τήν ερευνά τών Μυκήτων, τή Χλω- 
ριστική (ερευνά όλων γενικά τών φυτών) 
ερευνά κ.ά. Οί Παλαιοντολόγοι μελετούν 
τά Παλαιοντολογικά εύρήματα κ.ά. Στό 
χώρο αύτό έπίσης λειτουργεί Καλλιτε
χνικό Τμήμα, Σχεδιαστήριο καί Φωτο
γραφικό Τμήμα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ έξορ- 
μοΰν σέ διάφορες περιοχές τής χώρας καθ’ 
όλες τις έποχές τοϋ έτους γιά έρευνα καί 
συλλογή παντοειδούς ύλικοϋ άφοϋ πρώτα 
καθορίσουν τήν ύπό μελέτη περιοχή. Εί
ναι έφωδιασμένα μέ όλα τά άπαραίτητα 
γιά τό έργο τους μέσα. Πολλές φορές μά
λιστα πραγματοποιούν έρευνητική έκ- 
στρατεία μέ ειδικό πλοιάριο έφωδιασμένο 
μέ κατάλληλα όργανα (π.χ. φωτογραφικές 
μηχανές, όργανα μετρήσεως ύγρασίας καί 
ύψους, όργανα γιά οικολογικές παρατηρή
σεις κ.ά.). Τέτοιου είδους έρευνες γιά με
λέτη τών έλληνικών βυθών πραγματο
ποιούνται άκόμη καί σήμερα στό Αιγαίο, 
στό Ίόνιο, στό Κρητικό Πέλαγος καί άλ- 
λαχοΰ.

Έθεωρήθη χρήσιμο νά άναφέρωμε τις 
άνωτέρω πληροφορίες γιά νά ένημερώσω- 
με τούς άναγνώστες μας καί νά τούς συ- 
στήσωμε μέ ιδιαίτερη εύχαρίστησι νά έ- 
πισκεφθοΰν τό πρωτότυπο αύτό Μουσείο, 
γιά νά δούνε άπό κοντά καί νά θαυμάσουν 
τό μεγαλείο καί τόν πλοϋτο τής έλληνικής 
(ρύσεως. Οί ίδρυταί του ένδιαφέρονται 
έντονα νά γνωρίση τό εύρύ κοινό καί, κυ
ρίως, οί Έλληνες Νέοι κάθε ήλικίας, τά 
θαυμάσια τής Δημιουργίας καί είδικώτερα 
τούς θησαυρούς τής φύσεως τής χώρας 
μας, όπως έχουν έκτεθή μέ καλαισθησία 
καί τέχνη στις βιτρίνες του. Τις προθήκες 
αύτές γιά τή καλαισθητική έμφάνισι τών 
όποιων δούλεψαν σκληρά καί έπίμονα γιά 
πολύ χρονικό διάστημα, πολλοί ειδικοί 
καί έξοχοι καλλιτέχνες, Έλληνες καί ξέ
νοι.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τήν πρόθεσι καί έπιθυ- 
μία τών ιθυνόντων τό Μουσείο, τό έξαί- 
ρετο αύτό έπίτευγμα πού δίνει μιά παρα
στατική εικόνα τής φύσεως, έπιδιώκει δύο 
βασικούς στόχους. Τόν Διδακτικό καί τόν 
Επιστημονικό. Καί οί στόχοι αύτοί ύλο- 
ποιοϋνται άπό τά άντίστοιχα Τμήμα
τά του. Έτσι τό Μουσείο Γουλανδρή ά- 
ποδεικνύει έμπρακτα τό ένδιαφέρον του 
νά συγκινήση μέ τά καλαίσθητα καί σπα
νίου είδους Εκθέματα τών βιτρινών του 
καί νά δημιουργήση μιά ένσυνείδητη γνώ- 
σι στό έλληνικό κοινό γιά τή φύσι καί τά 
προϊόντα της. Μέ άμεσο αντικειμενικό 
σκοπό νά ύποκινήση όλους καί κυρίως 
τήν νεότητα νά άγαπήσουν τό περιβάλλον 
καί νά συντελέσουν θετικά στή διάσωσι 
καί τήν άναπτυξί του. Άπο:ελεϊ εύχάρι- 
στο γεγονός δέ ή διαπίστωσι παραγόντων 
τοϋ Μουσείου ότι έχει ήδη άρχίσει νά γί
νεται στό κοινό αισθητή αύτή ή άνάγκη 
γιά τήν έπαφή μέ τή φύσι καί ή προσπά
θεια γιά τή διατήρησι καί τήν άναζωογό- 
νησί της. 'Ωστόσο όμως χρειάζεται νά γί- 
νη εύρύτερη καί συστηματικώτερη δια- 
φώτισι τού κοινού πρός τήν κατεύθυνσι 
αύτή τόσο άπό τήν ιδιωτική πρωτοβουλία 
όσο καί άπό τό Κράτος.

Διότι, όπως είναι γνωστό, ή ρύπανσι καί 
ή μόλυνσι τοϋ περιβάλλοντος καθώς καί ή 
καταστροφή γενικά τής φύσεως, έπιβάλ- 
λουν τή λήψι δραστικών μέτρων πρός ά- 
νάσχεσι τοϋ κακού τό όποιον άπειλεΐ ά
μεσα τόν πολιτισμό καί τήν ύγεία τής κοι
νωνίας μας.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ -  ΕΚΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΤΑ Ή  έπίσκεψη τοϋ έξαίσιου κόσμου 
τής φύσεως πού άντικατοπτρίζεται στά έκ- 
παγλης καλλονής, λόγω τής ποικίλης ά- 
ποχρώσεως καί μορφολογίας των Εκθέ
ματα τών βιτρινών τού μουσείου μάς 
φέρνει στή σκέψι αύτά πού έγραψε ό σο- 
φός’Αμερικανός έπιστήμων A.G.MORRI
SON στό περίφημο έργο του «MAN DO
ES NOT STAND ALONE» (ό άνθρωπος 
δέν είναι μόνος) γιά τή προέλευσι τής ζω
ής)·

Στις προθήκες του παρουσιάζονται 
Ζωολογικά καί Παλαιοβοτανική άπολι- 
θώματα. Τά φυσικά άπολιθώματα πού εί
ναι ήλικίας 11-12 έκατ. έτών, άνευρέθη- 
καν σέ δάση τής Δυτ. Μακεδονίας διατη
ρημένα σέ κατάστασι άριστη. Έκεΐ σέ 
μιά πλούσια άπό βλάστησι Λίμνη έγκλεί- 
σθηκαν φύλλα καί κλαδιά δένδρων καί ά- 
ποτυπώθηκαν στήν μάργα. Άπό σχετική 
έρευνα πού έγινε άναγνωρίσθηκαν είδη 
βαλανιδιάς, όξυάς, καστανιάς, σφεντα
μιού καί άλλα πού δέν ύπάρχουν πιά σή
μερα. Τά φύλλα κανέλλας πού άνευρέθη- 
καν, μαρτυρούν ότι εΰδοκιμοΰσαν τότε 
στήν Ελλάδα καί τροπικά φυτά σάν τήν 
κανέλλα, πού δέν ύπάρχουν πλέον σήμε
ρα.

Μέ τά άπολιθώματα αύτά μελετοϋνται 
άπό ειδικούς οί συνθήκες πού έπικρατοϋ- 
σαν στήν έποχή έκείνη πού τά ζώα καί τά 
φυτά έγκλείσθηκαν σέ ύδατογενή ύλικά 
καθώς καί οί κύριοι τρόποι κατά τούς ό
ποιους έπήραν σχήμα τά λείψανά τους 
(άπολίθωσι, άποτύπωσι). Στό Μουσείο 
ύπάρχει έκθεμα θαυμάσιο άπό άπολιθω-
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Ε Ν Τ Ο Μ Α  : Οί συλλογές εντόμων πε
ριλαμβάνουν χιλιάδες έντομα άπ’ όλη τήν 
Ελλάδα πού είναι κατάλληλα για συγκρι

τικές μελέτες. Στό κόσμο είναι γνωστά 
σήμερα 1.000.000 είδη εντόμων. "Εχουν 
μεγάλη ικανότητα προσαρμογής. Γι αύτό 
τό λόγο ζοΰν παντού (βιότοποι ξηρός, θά
λασσες, γλυκά νερά κ.ά.) έπί 500 έκατ.

μένο κομμάτι (έγκάρσια τομή) κορμιού 
κυπαρισιοϋ (προέλευσι : 2,5 έκατομ. χρό
νια) άπό δάσος τής Μυτιλήνης. Φωτογρα
φίες, αναπαραστάσεις καί προπλάσματα 
προβάλλουν διάφορα είδη ή ομάδες φυ
τών (χερσαία, ορεινά, υδροχαρή, άγγειώ- 
δη, ξηρών βιοτόπων, παράσιτα, σαπρόφυτα 
σαρκοφάγο, αγγειόσπερμα, μύκητες, φύκη 
κ.ά.) πού όλα τους είναι άπαραίτητα 
γιά τήν ισορροπία τής φύσεως καί 
ένημερώνουν κατάλληλα τόν επισκέπτη 
γιά τό ρόλο τους μέσα στό φυτικό 
βασίλειο. Σέ άλλη αίθουσα παρουσιά
ζεται ή άνατομία καί μορφολογία τών 
άγγειοσπέρμων. Ανάμεσα στούς άλ
λους χάρτες διακρίνεται καί ένας 
Γεωτεκτονικός χάρτης τής 'Ελλάδος 
μέ πολύ χρήσιμα στοιχεία. Σέ ειδική 
προθήκη προβάλλεται μέ περίσσια 
χάρι ή Βασική Δομή τού φυτού (ρίζα, 
βλαστός, φύλλα), ή διαπνοή, ή προσαρ- 
μοστικότης, ή διαδικασία άναπαραγωγή 
(έπικονίασι, αύτεπικονίασι) καί ή φω
τοσύνθεσή Στήν άρχή τής ίδιας βιτρίνας 
εμφανίζεται μιά τρισδιάστατη άναπα- 
ράστασι τού φυτικού ΚΥΤΤΑΡΟΥ τό 
όποιον, όπως γνωρίζωμε, είναι ή άρχή 
κάθε είδους ζωής (ζωική, φυτική). Ό 
πως δέ άναφέρη παραστατικά ό προα- 
ναφερθείς έμβριθής ’Αμερικανός Φυ
σιοδίφης A .G . M O R R IS O N ,τό Κύττα-  
ρ ο είναι άθάνατο. Είναι ένας «καλός 
πολίτης» πού έκτελεϊ μέ ευφυΐα όλη 
τήν εργασία πού τού έχει άνατεθή 
καί κάνει τό σωστό πράγμα στή κατάλ
ληλη ώρα καί θέσι μέ πειθαρχία. Καί 
εύστοχα ό ίδιος συμπληρώνει ότι «κάθε 
άνθρωπος είναι μία καλώς (οργανωμένης 
Δημοκρατία Κυττάριον» γιά νά τονίση 
τή σπουδαιότητά του.

Το ιόραίο και αρχοντικά κτίριο οπού 
στεγάζετα ι τό Μ ονσεϊο Φ υσικής 'Ισ το 
ρίας εις το προάστιο τής Κηφισιάς.

χρόνια. Λόγω τής χρήσεως έντομοκτόνων 
όμως, πολλά είδη τους σπανίζουν ή έχουν 
πιά έξαφανισθή. Σέ πολλές χώρες διεξά
γεται άγώνας γιά τήν προστασία τους. Οί

πληροφορίες αύτές άναφέρονται γιά νά 
Ανη γνωστό σέ όλους ότι ό Κόσμος τών 

’Εντόμων εύρίσκεται σέ άμεση σχέσι μέ 
τόν κόσμο τών φυτών. Καί νά μή ξεχνάμε 
ότι (ορισμένα είδη φυτών έπιβιώνουν καί 
πολλαπλασιάζονται χάρις στά έντομα.
( Επικονίασι δηλ. γονιμοποίησι διά τών 
έντόμων).

Μεγάλες φωτεινές διαφάνειες τών βι- 
τρινων προβάλλουν εύστοχα καί διδακτι
κά τήν άνατομική καί μορφολογική τους 
διάρθρωσι (πτέρυγα, πόδια, κεραίες, γεν- 
νητικά όργανα, νευρικό σύστημα κ.ά.), 
τήν προέλευσι καί τή γεωγραφική τους 
έξάπλωσι.

Αυτός ό πρωτότυπος τρόπος προβολής 
τής τέλειας σωματικής τους κατασκευής,

ΜΑΛΑΚΙΑ : Σέ ειδική αίθουσα υπάρ
χει μία επιλογή παγκοσμίων μαλακίων. 
Τα μαλάκια έχουν μαλακό σώμα, χωρίς 
όστά. Εχουν καρδιά, πνεύμονες, αιμοφό
ρα αγγεία καί πολύπλοκο νευρικό σύστη
μα. Διαιρούνται σέ 6 μεγάλες ομάδες (μο
νοπλακοφόρα, πολυπλακοφόρα, σκαφό- 
ποδα, δίθυρα, γαστερόποδα, κεφαλόποδα). 
Είναι ή πιό μεγάλη 'Ομάδα τού Ζωικού 
κόσμου (άνω τών 90.000 ειδών). Τά γνω
στότερα είδη τους είναι τά Όστρακα ό
πως τά σαλιγκάρια, μύδια, καλαμάρια, 
χταπόδια, στρείδια κ.ά. Υπάρχουν άπο- 
λιθώματα μαλακίων μέ ηλικία 500 έκατ. 
έτών. Στό Μουσείο υπάρχει εκτός άπό 
τήν έπιλογή τών άριστα ταξινομημένων 
πολύμορφων καί ποικιλόχρωμων διεθνών 
οστράκων καί μία ταξινομημένη συλλογή 
μέ έλληνικά όστρακα πού δίνουν μία ώ- 
ραία εικόνα τού πλούτου τών θαλασσών. 
Στό κέντρο τής αιθούσης τών μαλακίων 
ύπάρχει τό εΐκονιζόμενο στή φωτογραφία 
μεγαλύτερο όστρακο τού κόσμου μέ ύψος 
1,12μ. καί βάρος 312 κιλά τό όποιο ευδο
κιμεί σέ κοραλλιογενείς βράχους τού Ει
ρηνικού αί Ινδικού Ωκεανού. Δίπλα άπ’ 
αύτό βρίσκεται μιά τεράστια Χελώνα (Κα- 
ρέττα ή θαλασσοχελώνη) βάρους 150 κι
λών, πού γεννά 150 αυγά κάθε 12' στήν 
άμμο. ·

Τό μεγαλύτερο όστρακο τού κόσμον 
τό όποιο εκτίθεται εις το Μουσείο Φυσι- 
κης  ̂Ιστορίας, ένα πραγματικό άπόκτημα  
τον ' Ιδρύματος.



τά παράξενα σχήματα καί τά έλκυστικά 
τους χρώματα προσφέρουν αναμφίβολα 
στον έπισκέπτη νέες πληροφορίες γιά τόν 
δημιουργικό τους ρόλο μέσα στή ζωή καί 
τήν ισορροπία τής φύσεως γενικώτερα.

ΠΤΗΝΑ: Τά πτηνά είναι άντικείμενο 
μελέτης τής 'Ορνιθολογίας. Τό Μουσείο 
έχει άσχοληθή καί μέ αυτό τόν έπιστημο- 
νικό τομέα καί έχει σήμερα συγκεντρώσει 
άξιόλογο υλικό. Γιά τό έργο αύτό μιλούν 
πολύ εύγλωτια άλλωστε καί τά σπάνιας 
καλαισθησίας έκθέματα τοϋ κόσμου των 
πτηνών πού προβάλλονται σέ ξεχωριστές 
βιτρίνες τοϋ Μουσείου. Έχουν έμπλουτι- 
σθή μέ μοναδική στό είδος της συλλογή 
καί ομοιώματα πουλιών πού γεννώνται καί 
ζοϋν σέ διάφορες περιοχές τής Ελλάδος. 
Σέ μιά προθήκη ύπάρχει άνάμεσα στά άλ
λα είδη μία χαρακτηριστική σειρά έλλη- 
νικών σπάνιου είδους αετών καί γυπαετών 
πού έχουν ειδικό ένδιαφέρον έπειδή πα
ρουσιάζουν κάποιο άσπρισμα (άλπινισμό) 
στό μπροστινό μέρος τοϋ σώματος.

’Αξιόλογη έπίσης είναι ή σειρά των 
γλαυκών μέσα στήν όποια διακρίνεται ι
διαίτερα ή Γλαύξ τής Άθηνάς, πού ήταν 
τό σύμβολο τής σοφίας σύμφωνα μέ τις 
δοξασίες τών προγόνων μας. Τά έκθέμα- 
τά τους έχουν τοποθετηθή στις βιτρίνες 
βάσει τών βιοτόπων, δηλαδή τής περιο
χής όπου ζοϋν. Σέ άλλη βιτρίνα προβάλ
λεται ή άνατομική τους διάρθρωσι (αύγό - 
έμβρυο - σκελετός καί άλλα μέρη τοϋ σώ
ματός τους).

Ή  Τεχνική καί ή καλαισθητική ίκανό- 
της μέ τήν όποια προβάλλονται τά παρά
ξενα σχήματα τής τελείας σωματικής κα
τασκευής μέ τις άπειρες άποχρώσεις τους 
προσφέρουν αναμφίβολα στόν έπισκέπτη 
νέες γνώσεις καί έμπειρίες γιά τό δημιουρ
γικό τους ρόλο στή ζωή τής φύσεως.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ έπίσης προσοχής πρέπει νά 
τύχουν οί διεξαγόμενες πρό 4ετίας περί
που, σάν ξεχωριστή έντατική προσπάθεια, 
ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ έρευνες στις περιο
χές τοϋ Σαρωνικοϋ, άκτές τοϋ Πειραιά, 
Σκαραμαγκά καί Σαλαμίνας, τήν Εύβοια, 
τή Μυτιλήνη καί άλλαχοϋ, μέ σκοπό τή 
συλλογή έκλεκτών ειδών μαλακίων, κο- 
χυλίων καί άλλων σπανιζόντων καί μή 
ύδρόβιων όντων ή άντικειμένων. Ταυτό
χρονα όμως διαπιστώνεται καθημερινά ή 
έκτασι, τό είδος μολύνσεως καί τό μέγεθος 
τών καταστροφών πού έχουν ήδη σέ με
γάλη κλίμακα σημειωθή καί έχουν άρχίσει 
νά αφανίζουν έμβια καί μή όντα τοϋ θα
λάσσιου πλούτου μας. Αύτό δέ, όπως εί
ναι γνωστό, οφείλεται στά έκχυνόμενα 
στις θάλασσές μας δηλητηριώδη βιομη
χανικά καί χημικά προϊόντα καθώς καί 
στις έπιχωματώσεις πού άρχισαν τελευ
ταία νά παραμορφώνουν τις έλληνικές 
άκΐές. ΓΓ αύτό έπιβάλλεται, όπως προα- 
ναφέραμε, γενική κινητοποίησι γιά δια- 
φώτισι τοϋ κοινοϋ, λήψι ένδεδειγμένων 
μέτρων καί ευσυνείδητη έφαρμογή τους 
άπό όλους γιά τήν προστασία καί άνάπτυ- 
ξι τοϋ έθνικοϋ φυσικού μας πλούτου. Ή  
ψυχαγώγησι, ή διδαχή καί οί έμπειρίες 
πού άποκομίζει ό έπισκέπτης τοϋ Μου
σείου Γουλανδρή είναι πολύτιμες. Γι’ αύ
τό πρέπει κάθε Έλληνας νά τό έπισκεφθή. 
Διότι είναι βέβαιο ότι ή έπίσκεψι αύτή 
θά τόν έμπνεύση νά άγαπήση καί νά προ- 
στατεύση τή φύσι έφόσον θά πεισθή ότι 
προστατεύοντάς την προστατεύει ταύτό- 
χρονα τήν ύγεία καί τή ζωή του.

Πάλι ξεφύτρωσαν στήν άσφαλτο δυο φέρετρα γιά νά δεχθούν 
τά ολόδροσα νειάτα τών εικοσάχρονων παιδιών τής Θεσσαλονίκης. 
Πάλι ή μέθη τής ταχύτητας καί ή νεανική ορμή σκόρπισαν το πένθος 
καί τήν συμφορά. Πάλι τά τσακισμένα σίδερα μιας μηχανής καί ένας 
στύλος τής ΔΕΗ κουρέλιασαν τά όνειρα καί τής έλπίδες δύο οικο
γενειών. Πάλι ό θάνατος έφερε δάκρυα καί θλίψι στα αδολα ματακια 
τών παιδιών τής γειτονιάς. Πάλι ό τροχονόμος τής περιοχής σκυ- 
μένος μέ σκεπτικισμό στά θλιβερά καταλοιπα τής συμφοράς ελεγχει 
τό πώς καί τό γιατί.

’Αλήθεια όλα αύτά γιατί ;
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ΤΟ «ΚΑΛΥΨΩ» ναυπηγήθηκε 
στίζ 'Ηνωμένες Πολιτείες το 1942 
για λογαριασμό τών ’Άγγλων. Π ι
στεύω δτι οι αρμόδιοι την εποχή ε
κείνη τοϋ «Admiral;; στην Μάλ
τα, ώνόμασαν το σκαρί αυτό, μ ’ 
ενα μυθικό όνομα, όχι επειδή αυτό 
συνηθίζεται στα πολεμικά, άλλα καί 
προς τιμήν τής σαγηνευτικής 'Ομη
ρικής βασίλισσας.

Παρένθεσις : 'Η  Μάλτα είναι ώς 
γνωστόν ή 'Ομηρική νήσος τής Ώ -  
γυγιας, στο <5έ Γκόζο - ενα από τα 
τρία Μαλτέζικα νησιά - βρίσκεται ή 
σπηλιά τής Καλυψώς ! . . .
■ . . Ά φοΰ ή «Καλυψώ» υπηρέτησε 

στον τελευταίο πόλεμό ώς ναρκα- 
λιευτικό, βγήκε στην «βιοπάλη» σάν 
«φέρρυ» ανάμεσα Μάλτα - Γκόζο. 
Μέχρι πού ήρθε ή 'ιστορική ημέρα, ή 
ημέρα τής ζωής της - εμείς ο'ι ναυτι
κοί κάθε βαπόρι τό βλέπουμε μέ ψυ
χή καί μοίρα δική του - καί ό πλοίαρ
χος Κουστόο τό άγόρασε άπό τον 
Μαλτέζο επιχειρηματία Γκασάν. 
Τής προσθεσε πλώρα, μιά ψεύτικη 
«μύτη», που κατεβαίνει 2,5 μέτρα 
άπο τήν ίσαλο, γιά νά διευκολύνη τις 
λήψεις. ”Εκανε καί τις πιο απαραί
τητες αλλαγές γιά τήν νέα «προσω
πικότητα» τοϋ σκάφους, αλλά δεν 
άλλαξε τό όνομα. Τά πιο βασικά «ε
ξαρτήματα» που κουβαλά, είναι ένας 
βυθιςομενος «κλ.ωβός άποπιέσεοος», 
ο οποίος εξασφαλίζει τήν ασφάλεια 
σέ βαθειές καταδύσεις μέ 7]λιον, δη
λαδή κάτω άπό εκατό μέτρα. 'Εχει 
άκόμη ένα σωστό «υποβρύχιο τσέ
πης», τον βυθιζόμενο δίσκο - Sou- 
goupe plogeante — d όποιος 
μπορεί νά κατέβη γιά έξερεύ- 
νησι μέχρι 3.000 μέτρα βάθος, όπως 
η περίφημη «’Αργυρονέττα».

ΣΩΣΤΟ συνεργείο, λοιπόν, φαντά
ζει η «Καλυψώ» - 300 τόννων, 10 
κόμβων - πού ουσιαστικά παραμένει 
τό' πιο ρομαντικό σκαρί, μιά καί τό 
κάθε του μαδέρι, ή πιο μικρή του βί
δα άκόμη, υπηρετεί τήν δελεαστική 
περιπέτεια, τήν σαγηνευτική λαχτά
ρα τοϋ ανθρώπου : τήν κατάκτησι 
τοϋ βυθοϋ ! . . .

Τί κι αν είναι σκοτεινός, μυστη
ριώδης, καί επικίνδυνος . . . 'Ο άν
θρωπος τον τρύπησε, έμαθε τά μυ
στικά του, τον κουμαντάρει, μά τό 
κυριωτερο τον εκμεταλλεύεται . .

Πόσοι  ̂ άγώνες όμως καί τί θυσίες 
μέχρι νά  ̂μάς φέρουν στο φως τό
«βοϋ-α-βα» οί πρωτοπόροι...........
Αμέτρητη είναι ή στρατιά τών «συ- 

νεπαρμενων» πού ϋφαναν τά κορ-

α ν ν γ γ α ς  κ ω ν ς τ α ν τ ο π ο υ λ ο υ
ΆσυρματΙστριας 

Εμπορικού Ναυτικού
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Τ ις ήμερες αυτές βρίσκεται στην χώρα μας ό με
γάλος εξερευνητής τών βυθών Ζ Α Κ  ΥΒ Κ Ο Υ Σ Τ Ω  πού 
με τό θρυλικό πλέον πλοίον του « Κ Α Λ Υ Ψ Ω »  άναζητά 
στον βυθό τής Θήρας τα υπολείμματα ενός λαμπρού 
πολιτισμού πού καταποντίσθηκε άπό άγνωστη αιτία 
πριν άπό μερικές χιλιάδες χρόνια.

Τό περιοδικό «ΕΠ. Χ Ω Ρ .»  άφιερώνει, χάρην τών 
άναγνωστών του, τό άρθρο αύτό τής συνεργάτιδός 
του Δίδος Ά ννίτας Κωνσταντοπούλου, Άσυρματί- 
στριας τού Εμπορικού Ναυτικού, στήν μεγάλη προσ
φορά τού Γάλλου θαλασσοπόρου για. τήν επιστημονική 
έξερεύνησι κα'ι άποκάλυψι τού άγνωστου κόσμου τών 
βυθών.

μιά, τήν ψυχή, καί την ζωή τους, στο 
ατελείωτο παραμύθι τοϋ βνθοϋ . . . 
Και πόσοι ακόμη, τούτη δώ τή στι
γμή ! . . ’Αλλά μόνο έτσι προχωρά 
τό ανθρώπινο γένος. Γι’ αύτο ό,τι 
και αν πή κάνεις για τον Πικάρ και 
τον Κονατώ λίγο θάναι . . .  Ό  
πλοίαρχος Ζάκ Κονστώ έχει συμ
πληρώσει περισσότερα άπό σαράντα 
χρόνια στήν ωραία αποστολή του. 
’Έχει γράψει πολλά βιβλία για τον 
βυθό, τα κοράλλια, τα κανάλια.

Τα ντοκυμανταιρ που έχει γυρίσει, 
έχουν συναρπάσει μικρούς και μεγά
λους σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Τό 
σπουδαιότερο όμως είναι ότι έχει κά
μει σημαντικές εφευρέσεις στον το
μέα «τεχνική για τήν κατάκτησι τοϋ 
βυθοϋ».

ΑΝΑΜΕΣΑ στις πολλές εφευρέ
σεις τον Κουστώ, είναι ένας τύπος 
αυτονόμου σκαφάνδρον με πεπιεσμέ
νο αέρα. Τα πειράματά του «κατα
δύσεων πληρώσεως», είναι πολύ ση
μαντικά. Οι σχετικές δοκιμές άρχι
σαν ανοιχτά άπό τή Μαρσίλλια τό 
1962, χάρις στα περιβόητά του «σπί
τια τοϋ βνθοϋ». ’Έ τσι το 1965, α
νοιχτά άπό τό Κάπ Φερρά, έξη άν- 
δρες έζησαν τρεις εβδομάδες σε βά
θος 100 μέτρων μέσα σ’ ένα τέτοιο 
«σπίτι» ! . . ■

Πριν λίγα χρόνια, ένας "Ελληνας- 
σιπουτάντης στο Κουβέιτ - ο κ. Κν- 
πραίον, μοϋ έλεγε γι αυτα τα «σπί
τια». Είχε συνεργασθή - ή μάλλον 
είχε έργασθή γιά τον Κουστό) - για
τί, λέει, αυτός ό άδύνατος καί μικρό
σωμος άνθρωπος μέ τό θαλασσο- 
καμμένο πρόσωπο και τα κατασπρα 
μαλλιά, είναι ένας μικρός μάγος πού 
όλοι τον άγαποϋν, όλους τούς μα
γεύει, καί χωρίς δεύτερη κουβέντα !
. . . πέφτουν κυριολεκτικά στήν θα- 

λασσα γιά χάρι του ! . . .  Τό «σπί
τι» λοιπόν πού κατέβτ/κε στον κολπο 
6 κ. Κυπραίου - Αήμνιος στην κατα
γωγή καί θηρίο στήν κατασκευή - 
είχε τρία «δωμάτια». Το τελευταίο 
ήταν καί τό τελείως στεγανό, όπου 
μπορούσε νά καθήση κανένας. Πε
πιεσμένος άέρας τροφοδοτούσε την 
ατμόσφαιρα. Στις άρχες, λεει, μα
τώσανε αυτιά, μύτες, πονοκέφαλος, 
σφίξιμο στα μηνίγγια. Τελικά όμως 
συνήθισε, καί γιά άνάμνησι τής ου
ραίας αυτής συνεργασίας, ό Κονστώ 
τοϋ προσέφερε τό γνωστό άναμνη- 
στικό μετάλλιό του.

Ό  παράξενος άλλα ομορφος κόσμος τον 
βνθοϋ όπως Αποκαλύπτεται μέ τις φωτο
γραφικές καί κινηματογραφικές μηχανές 
τοϋ Κονστώ στα έκπληκτα μάτια τών 
ανθρώπων.
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Ο πρώτος, όμως, "Ελληνας πού 
κατεβηκε στον Περσικό, μ ’ ένα πρω
τόγονο, έστω, «δίσκο», ήταν ό Μύ
γας Αλέξανδρος. Με το «σκάφαν- 
δρον» - όπως το ώνόμασε - ό ανε
πανάληπτος, ό ανυπέρβλητος κατα- 
κτητης, αλΜνισε επι δνο ώρες τον 
«βυθό», έστω σε 26 μέτρα βάθος!...

'Ο γίγαντας πρόγονός μας μέ τις 
κοσμοπολίτικες και διεθνιστικές ι
δέες, ό όραματιστής μιας Γης, όπου 
δλοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν και 
να προκόψουν, δεν μπορούσε να έπι- 
τρεψη στον βυθό την μυστηριώδη 
σιωπή του : Πάνω στην γνώσι στη
ρίζεται ή πρόοδος και ή ευημερία . .. 
—Θά κατέβης ο ίδιος στον βυθό ; 
τον είχε ρωτήσει ό ’Αριστοτέλης. 
—Φυσικά τού απάντησε ό ’Αλέξαν
δρος. Οταν οι άπλοι βουτηχτάδες 
βουτούν και ξανανεβαίνουν στην επι
φάνεια, πώς εγώ, ένας βασιλιάς νά 
μη δοκιμάσω τό σκάφανδρον ; Νά 
δώ τι εχει ό βυθός : θηρία, θησαυ
ρούς, δένδρα, πόλεις, σειρήνες, θεούς, 
η τίποτε. Εσυ δεν δίδαξες νά μή φο
βάμαι τον κίνδυνο, πολιύ δε περισσό
τερο όταν πρόκειται να ευρυνθούν οι 
ανθρώπινες γνώσεις καί οί κατακτή
σεις τής επιστήμης ;

Μαγεμένος γύρισε ό ’Αλέξανδρος 
( αν καί σχεδόν αναίσθητο τον τρα
βήξανε, γιατί είχε σοοθή αισθητά τό 
οξυγόνο, ενώ παράλληλέ τό διοξεί
διο είχε πάρει την θέσι του).

Με παιδιάστικο ενθουσιασμό καί 
ζωηρή συγκίνησι, περιγράφει τά δαα 
είδε, καί είχε δίκηο :

Ό  βυθός ! . . .

Ο Β] ΘΟΣ ! . . . Τόσοι αιώνες, 
τόσες lotoqlsq, τοοα κορμιά σακα
τεμένα., τόσα κοκχαλα ζαατιρίαμένα 
από τότε . . . Τόσος άγώνας μέχρι 
να φθαση ο Ανθρωπος νά περπατά 
σήμερα στον βυθό, νά κυνηγά, νά πο
λεμά,^ νά γράφη, νά τραβά φωτο
γραφίες, ταινίες, νά μελετά ! . . .  .

Τάξερε αυτά ο Κουστώ, καί επει
δή είχε «δαγκώσει γερά τη λ.αμα- 
ρινα», δεν αλλ,αξε το όνομα στην 
«Καλυψώ». H i 'Ομηρική βασίλισσα 
τον είχε ξερριζώσει άπό τήν στεριά, 
τον είχε ποτίσει τα μαγιοβότανά της, 
με τις μεθυστικές γεύσεις τής κάμε
ρας, καί τής «Άργυρονέττας», y.ci 
τον σέρνει ατά πέλαγα . . . ’Αλλά 
έτσι μαθαίνουμε γιά τά χίλια-μύρια 
πού μάς βασανίζουν γύρω άπό τά τό
σα ποοβλ.ήματά μας γιά τον βυθό. 
Καί δυστυχώς ή εύτυχιος - έχει κα
ταντήσει πληγή πιά τούτο τό θέμα - 
μαθαίνουμε καί γιά τήν προστασία 
τοϋ περιβάλλοντος : μέ τον ρυθμό 
που βαδίζει σήμερα ή μόλον σι των 
θαλιασσών, σε 30 χρονιά, θάχη νε- 
κυωθή ή ζωή ατούς ’Ωκεανούς ! .

Τήν άνατριχιαστική τούτη προει- 
όοποίησι δέν τήν παίρνουν στα σο
βαρά οι βιομηχανίες,καί είναι νά ά- 
τιορής τΐίοζ γίνεται στον alcova της 
προόδου πού πατήσαμε, νά μήν βρί
σκουμε μιά λύσι γιά τό πρόβλημα 
«άπλυτα τής βιομηχανίας» ! . . .  .

Άλαρμίστας ό Ζάκ Πικάρ προ
φητεύει σάν άλλη Κασσάνδρα :

Σε τριάντα χρόνια θάχη νεκρωθή 
κάθε ζωή στους ωκεανούς, δταν κά
θε χρόνο, 200.000 τόννοι μολυσμένα 
άπόνερα καί κατάλοητα εργοστασίων 
περισσότερό δε απο 100 δισεκατομ
μύρια ( !) τόννοι ένταμοκτόνων χύ
νονται στην θαλασσα, δηλητηριά
ζοντας καί «άποψ ίλών όντας» τήν 
ζωή μέσα της ! . . . Φυσικά κανένας 
δεν τρώει φύκια. Τό φυτοπλαγκτόν, 
όμως, είναι η βασι μιας διατροφικής 
άλυσσιδας. Από τό Δημοτικό κιόλας 
έχουμε μάθει ότι το μεγάλ.ο ψάρι, 
τρώει τό μικρό, καί εκείνο τό πλ.αγ- 
κτον, το οποίον δμως άλέπητα κα
ταστρέφουμε κάθε λ,επτά ! . . .

ο  ΚΟόΣΤΩ πρεσβεύει δτι στον 
βυθό είναι γραμμένη ή Ιστορία τού 
ανθρώπινου γένους. Καί πράγματι, 
άφίνοντας τις προ χιλιετηρίδων βυ
θισμένες νόβες καί πολατείες, έχουμε 
να μελ^ετησωμε, τα εξ ίσου σημαντι
κά «κοντινά» κεφάλαια. Στις Ά ν -  
τιλλες επι παραδείγματι, ή απόστο
λέ] Κουστώ, μελέτησε τά ιστιοφόρα 
τού 18ου αίιύνος. ’Έ τσι ξέρουμε d- 
κριβώς, τήν άρματοοσιά, τά κανόνια, 
τις άγκυρες τους. "Οσο γιά τό φορ
τίο τους, μάς δείχνει, λέει, καί άπο- 
δεικνυει δτι ή Γαλλία, τροφοδοτούσε 
ολοκληρωτικά τις Άντίλλες μέ τά 
υαλικά, καί τις πορσελάνες πού 
χρειαζότανε. Από τήν ίδια απόστο
λέ] πού κόστισε αμύθητα ποσά καί

^ Χ Λ ? λ ί ξ1 1 7 Ρ τα1 βυθών d m oCv °λο κα1 πίό β ° θειά στά μυστικά  πού τόσο ζηλότυπα κρνρουν οι θάλασσες και οι ωκεανοί στην απεραντοσύνη τους.



Ό  Γάλλος θαλασσοπόρος Ζακ Υβ Κουστώ με τον Πρόεδρο τοϋ Ε .Ο .Τ . κ. Τζανη 
Τζανετάκη κατά την διάρκεια προσφάτου συνεντενξεως Τύπον, οπού άνεκοινώθτ/ 
τό γύρισμα υποβρυχίου ταινίας μέ θέμα τούς θησαυρούς των ελληνικών θαλασσών.

απερίγραπτες θυσίες, μελέτησαν εκ 
παραλλήλου τα κοράλλια, και προ
παντός τό κατο.πληκτικύ στάδιο 
πολλαπλασιασμού τους.

Τα κοράλλια δεν ζοϋν πολύ βα- 
θειά : ’Από 10-40 μέτρα ή λίγο πε
ρισσότερο. « Μ ε  βυθιζόμενο δίσκο - 
γράφει ό Κουστώ - ανακαλύψαμε και 
κινηματογραφήσαμε τό θαυμάσιο 
διάκοσμο πού άποτελεΐται απο άλλα 
ζωάκια κολλημένα όπως οι άλκυονί- 
δες (πολύποδα) ή τά μαύρα κοράλ
λια . . . . . .

Είναι βέβαιον δτι η ζωή των κο- 
ραλλιών διαρκώς εξελίσσεται. Οι 
βουτηχτάδες όμως ανακόπτουν τού
τον τον ρυθμό. ’Επί παραδείγματι : 
’Ανοιχτά από την Αυστραλία, όπου οι

Ιθαγενείς πουλούσαν αφειδώς μεγά
λα οστρακόδερμα στους τουρίστες, 
μείωσαν τον μεγαλύτερο εχθρό τών 
κοραλλιών : τον αστερία ! Ετσι
όλο τό «σύστημα» τώ> κοραλλιών 
κινδυνεύει. ’Εκατόν ενενήντα εκα
τομμύρια τετραγοονικά μέτρα - είκο
σι δηλαδή περίπου φορές ή επιφάνεια 
τής Ευρώπης - είναι ή επιφάνεια πού 
πιάνουν τά κοράλλια.

Οί αποικίες αυτές εμφανίστηκαν 
στήν Γή πριν 400 εκατομμύρια γερά
νια. Την εποχή πού οί θάλασσες ήταν 
ζεστές, καί έφταναν έτσι μέχρι τήν 
Γροιλανδία. Σήμερα ζούν μόνο σε 
τροπικά κλίματα, καί πάλι χρειά
ζονται καθαρά νερά, χoJρίς άμμο, 
κατάλ.οιπα, ή βούρκο. ’Εννοείται

δέν ζοϋνε κοντά στις ακτές, όπου εκ
βάλλουν μεγάλοι λασπώδεις ποτα
μοί : ανοιχτά από τήν Βραζιλία, τις 
’Ινδίες, καί τήν Δυτική ’Αφρική. Οί 
αποικίες αυτές ή «κοραλλιογενή 
συγκροτήματα», παρουσιάζουν τρεις 
τύπους : τά «θυσσανοειδή συγκρο
τήματα» κοντά στις ακτές, τα «συγ
κροτήματα - φράγματα», σχηματι- 
ζόμενα σέ αρκετή άπόστσ.σι από τήν 
ακτή, καί τις περίφημες «άτόλλες», 
πού σχηματίζουν ένα δαχτυλιόι γύ
ρω άπό τό κεντρικό λαγούμι.
— Τά πιο όμορφα κοράλλια, λεει ο 
Ζάκ Κουστώ, βρίσκονται στήν ’Ε
ρυθρά, στήν Καραβαϊκή, καί στον 
'Ειρηνικό - σωστά υποβρύχια τοπία!.

Μετά από δεκάξη χρόνια, ομολο
γεί μέ πικρία ό ξερακιανός κατακτη- 
τής τού βυθού, ξαναγυρνώντας στήν 
’Ερυθρά, παρατήρησα ότι τό μαζούτ 
καί τά διάφορα κατάλοιπα, έχουν 
καταστρέψει αφάνταστα τον κόσμο 
τοϋ βυθού ! . . .  Θά έφθαναν μερικές 
μονάχα ώρες, τονίζει χαρακτηριστι
κά, ατούς ψαροντονφεκάδες γιά νά 
έ ίο ’.οθρεύσουν μιά περιοχή τής ’Ε
ρυθρός ! . . . Είναι αβέβαιο εάν τά 
ψάρια θά ξαναγυρνοϋσαν νά κατοι
κήσουν εκεί . . .
—Τί τά θέλετε ; παρατήρησε πριν 
λίγα χρόνια ό Κουστώ μιλώντας μ ’ 
ένα δημοσιογράφο. Είμαστε μια 
τριανταριά «χασομέρηδες σουλατσα
δόροι» τής θάλασσας, έτοιμοι πάντα 
νά επέμβουμε ! . . .

Μοντέρνοι τυχοδιώκτες έχουν ά- 
φοσιωθή ολοκληρωτικά στις μελέ
τες της. «Προσωπικά, δηλώνει ο 
Κουστώ, δέν μέ τράβηξε ποτέ ή ιδέα 
τοϋ θησαυρού, μέ τήν έννοια νά πλού
τισα) - αν καί αυτό στάθηκε οπωσδή
ποτε τό κίνητρο, για μερικούς απο 
τό πλήρωμά μου . . .»■

Πολλές φορές γιά νά τραβήξουν, 
λέει, μιά ταινία, χρειάστηκε νά κα
τεβάσουν στον βυθό δυνατούς προ
βολείς, διότι μόνον μέ τό φώς είναι 
δυνατόν νά άποκολυφθονν τα κατα
πληκτικά χροιματα τών πλασμάτων, 
πού υφαίνουν τό χαλί αυτό : Κόκκι
νοι καί εκτυφλωτικά κίτρινοι οι 
σπόγγοι, πολύχρωμα βουλάτοι οι 
σπιρογράφοί, φινιρισμενα μο>β τα 
άσβεστογενή φύκια . . .

’Έ τσι κατεβάζουν καμμιά εκατο
στή λάμπες καί πολλά γμλιομετρα 
καλώδιο . . . Καί ή «Καλυψώ», 
πάντα πιστή κι υπομονετική, σί
γουρη γιά τήν κυριαρχία τους, τούς 
περιμένει στήν επιφάνεια, γιά νά 
τούς φέρη σ’ άλλες θάλασσες, ν α
λωνίσουν κι άλλους βυθους, να μα- 
θουαε κι άλλα μυστικά τους . . . .
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χ ρ υ σ ό ς
ι ο ϋ  Π α υ υ α ΐ ο υ
k m  τ ϋ  Ι ω σ μ η μ α ι α
ΐ η ς  ’ B p t m m i a j c

r o o S ^ T x ' a i Z t  παθάσΤασί έψήβ0υ 0π0 Μα* εδ°νί«ό * *  Ά μ φ π ό λ έ ω ς

Α π ό  τά  πιό όμορφα, τά 
πιό γραφικά βουνά της Ε λ 
λάδος είναι άναμφισβήτητα 

τό Παγγαΐο. Στημένο άπό τή Φύση 
στή μέση τής πιό άξιόλογης πε- 
διάδος τής ’Ανατολικής Μακεδο
νίας, υψώνεται γεμάτο όμορφιά 
καί μεγαλείο, χωρίς νά συσκοτίζη 
τίποτε τή γραμμή τοϋ περιγράμ
ματος του, με όγκους γεμάτους 
πλαστική έκφραση, μέ τόνους πού 
συνθέτουν μουσική αρμονία, μέ 
χρώματα καί φωτοσκιάσεις όλο 
εύαισθησία καί ποίησι. Και οί 
κορυφές του, καθώς προβάλλονται 
στή γαλανή άπεραντοσύνη τοϋ 
Ούρανοϋ μας, άλλοτε μενεξεδένιες, 
ρόδινες^ ή γεμάτες άναλυτό χρυ
σάφι, άλλοτε όλόλευκες, χιονι
σμένες, κι άλλοτε πάλι σκεπασμέ
νες μέ βαρειά σύννεφα, άσκοΰν 
στήν άνθρώπινη ψυχή μιά γοη
τεία γεμάτη μυστικισμό.

Στις πλαγιές καί τις ρεματιές 
του, τις δασωμένες μέ όξυές, κα
στανιές, έλατα, δρυς καί πλατάνια, 
σέ πολύ παλιά χρόνια συγκροτή
θηκαν οί πρώτοι διονυσιακοί θία
σοι μέ τις έξαλλες μαινάδες καί 
τούς γεμάτους ζωϊκή δύναμη 
Σιληνούς, πού στό κρασί, τόν χο
ρό καί τήν έκταση, ζήτησαν τή 
λύτρωση καί τήν έπικοινωνία μέ 
τόν Θεό. Καί άκόμη έδώ πλά
στηκαν οί πρώτοι μύθοι γιά τήν 
άθανασία τής ψυχής. Πιό ύπέ- 
ροχη φυσική σκηνογραφία δ ε ν  
θά  μπορούσε νά βρή ό Θεός τής 
Θράκης, ο Διόνυσος, γιά νά στή- 
ση τό Ιερό καί τό Μαντείο του.

Πανάρχαιοι μύθοι καί λατρείες, 
γοητευτικές παραδόσεις καί διη
γήσεις, ονόματα βασιλιάδων, ή- 
ρώων καί μυθικών μορφών, άλλά 
καί πλήθος άπό ιστορικά γεγο
νότα καί πρόσωπα είναι στενά 
δεμένα μέ τό Παγγαΐο, έτσι πού 
νά τό έχουν έντάξει στό κέντρο τού 
άρχαίου έλληνικοϋ κόσμου, τής 
μυθολογίας καί τής ιστορίας του. 
Καί έδώ ό μεγαλύτερος ιστορικός 
τοϋ κόσμου ό Θουκυδίδης, Εξό
ριστος άπό τήν ’Αθήνα, έγραψε 
τήν ιστορία τής άρχαίας Ελλάδος, 
έτστ πού νά γίνη «κτήμα έσαεί» 
όλης τής άνθρωπότητος.

Σάν νά μήν έφταναν όλα αύτά, 
ή Φύση θέλησε νά προικίση τό 
βουνό καί μέ πλούσια μεταλλεία 
εύγενών μετάλλων, πού έκαναν περί
φημο τ’ όνομά του σ’ όλο τόν άρ- 
χαΐο κόσμο. Σύμφωνα μέ τήνάρχαία 
παράδοση, πρώτος άνακάλυψε τό 
χρυσάφι τοϋ Παγγαίου ό βασι
λιάς τής Φοινίκης Κάδμος κι’

έδώ δημιούργησε τούς θησαυρούς 
του. Ή  φήμη αύτών τών μεταλλείων 
προσείλκυσε τούς Θασίους πρώ
τα, τούς τυράννους τών ’Αθηνών 
Πεισίστρατο καί Μιλήτου 'Ιστι- 
αΐο έπειτα, πού και οί δυό τους 
ήρθαν έδώ γιά ν’ αποκτήσουν 
πλούτη. Ό  Θουκυδίδης άργό- 
τερα έχει ένα πλούσιο μεταλλείο 
στήν περιοχή τής Σκαπτής Ύ λης, 
άπ’ όπου καταγόταν ή πολύ πλού
σια γυναίκα του.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
’Α ρ χ α ι ο λ ό γ ο υ

Ό  Ηρόδοτος, ό Θουκυδίδης, ό 
Θεόφραστος καί ό Στράβων άνα- 
φέρουν συχνά τά μεταλλεία τοϋ 
Παγγαίου. Οί Θάσιοι άπό τήν 
έκμετάλλευσή τους έφτασαν νά 
έχουν μιά πρόσοδο 200— 300 τά
λαντα τό χρ όνο - Στό τέλος τοϋ 
5ου π.Χ. αίώνος στούς καταλό
γους τών θησαυρών τής Ά θη-
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Χρυσά κοσμήματα εύρεθέντα είς τά 
φους τής ’ Αμφιπόλειος. Είς την πρωτην 
φωτογραφίαν δακτύλιος μέ μορφήν φ ι
διού, εις την δεντέραν δακτύλιος μ ε όια- 
κόσμησιν πρασίνου λίθον και είς την τρί- 
την ζεύγος ενωτίων μέ παράστασι ερω- 
τ  ιδέων.

νάς, στην ’Ακρόπολη των 'Αθη
νών άναφέρονται «φθοΐδες χρυ
σίο Σκαπτησυλικοϋ» πού κάποιος 
θεοσεβής βασιλιάς τής Θράκης 
ή ιδιώτης άφιέρωσε στην Άθηνα, 
σάν απαρχή τής εργασίας του. Στά 
εύγενή αύτά μέταλλα, γνωστά άπό 
παλιά χρόνια, όφείλεται τό γε
γονός, ότι στήν περιοχή τοϋ Παγ- 
γαίου κυκλοφόρησαν μερικά άπό 
τά πιό παλιά νομίσματα τής άρ- 
χαίας Ελλάδος.

Στά χρόνια τοϋ βασιλιά τής 
Μακεδονίας Φιλίππου άνακαλύ- 
φθηκαν στήν περιοχή των Φι
λίππων νέα χρυσωρυχεία, τά 
Άσυλα. Μέ τήν εντατική τους 
εκμετάλλευση ό Φίλιππος άπέ- 
κτησε μιά τεράστια, σχεδόν μυ
θική, πρόσοδο άπό 1000 τάλαντα 
χρυσοϋ τό χρόνο. Τότε κυκλοφό
ρησε τό περίφημο χρυσό του νό
μισμα, τούς «φιλιππείους» στα
τήρες του, έξοχα έργα τέχνης καί 
περίφημα'γιά τήν καθαρότητα τοϋ 
μετάλλου. Οί «Φιλίππειοι» έγιναν 
άμέσως τό πιό έπίσημο διεθνές νό
μισμα, πού έξετόπισε τούς «δα- 
ρεικούς» των Περσών καί δημιούρ
γησε φίλους των Μακεδόνων σέ 
όλες τις άρχαΐες πόλεις.

"Ενας τέτοιος πλοϋτος ευγενών 
μετάλλων δ ε ν  ήταν δυνατό νά 
μή χρησιμοποιηθή γιά τήν κα
τασκευή κοσμημάτων, άπό τά πολύ 
παλιά χρόνια, τά άρχαϊκά, ώς τήν 
έλληνιστική έποχή. Τά τελευταία 
χρόνια μέ τις άνασκαφές ή τις 
τυμβωρυχίες ήλθαν στό φως τής 
μέρας πλήθος άπό κοσμήματα, 
πού βρέθηκαν σέ διάφορες πόλεις 
ή θέσεις τής ’Ανατολικής Μακεδο
νίας καί τής Θράκης, τά Άβδηρα, 
τήν Οίσύμη, τή Γαληψό, τούς 
Φιλίππους, τήν Νικήσιανη καί 
πρό παντός στήν Άμφίπολη.

Οί θρησκευτικές δοξασίες των 
άρχαίων Ελλήνων επέβαλαν νά 
βάζουν στούς νεκρούς τους τά 
κοσμήματα, τά στεφάνια καί 
διαδήματα, τά άγγεΐα καί τά προ
σωπικά άντικείμενα, πού χρησιμο- 
ποιοΰσαν στή ζωή τους καί αύτά 
πού θά χρειασθοϋν στή πέρα άπό 
τόν τάφο ζωή, πού θά συνεχιζό

ταν πολύ πιό όμορφα στή γή των 
Μακάρων καί στά Ή λύσια πεδία. 
Καί στις δοξασίες αυτές όφείλουμε 
ένα μεγάλο μέρος άπό τούς θη
σαυρούς των Μουσείων μας.

’Εργαστήρια τορνευτικής καί 
χρυσοχοΐας θά πρέπει νά ύπήρχαν 
πολύ πιθανά σέ περισσότερες πό
λεις τής Μακεδονίας. 'Οπωσδή
ποτε ένα τέτοιο έργαστήριο ύπήρ- 
χε στήν Άμφίπολη, τήν πόλη πού 
έκτισαν οί Αθηναίοι τό 437 π.Χ. 
στούς πρόποδες τοϋ ΕΙαγγαίου, 
κοντά στις εκβολές τοϋ Στρυμόνα. 
Έ κεΐ τά τελευταία χρόνια άνασκά- 
φτηκε ένα μεγάλο νεκροταφείο. 
Μέσα στούς τάφους βρέθηκαν θη
σαυροί άπό κοσμήματα, τεχνουρ
γήματα έπειδέξιων χεριών, πού 
έκτίθενται τώρα στό Μουσείο 
Καβάλας. Πολλά άπό τά κοσμή
ματα αύτά είναι άληθινά άριστουρ- 
γήματα, πού προκαλοΰν τόν θαυ
μασμό μας. Στό έργαστήριο των 
χρυσοχόων, οί άξιοι τεχνίτες δού
λευαν τό χρυσάφι, έτσι πού γινό
ταν λεπτό έλασμα γιά νά δεχτή 
τήν έκτυπη παράσταση ή τήν 
διακόσμηση, γινόταν λεπτό σύρμα 
(φιλιγκράν) ή κοκκίδες γιά τις 
λεπτομέρειες τής διακοσμήσεως, 
γινόταν λεπτή άλυσίδα. Οί πολύ
τιμες πέτρες στά δακτυλίδια, τά 
σκουλαρίκια, τά στεφάνια, τά πε- 
ριδέρια καί τά μπρελόκ μέ τις 
παραστάσεις, τά χρώματα καί τή 
λάμψη τους αϋξαιναν τήν καλλι
τεχνική άξια των κοσμημάτων.

Βρέθηκαν πολλά στεφάνια μέ 
φύλλα μυρσίνης, έλιας ή δρυός 
καί διαδήμqτα επισήμων άνδρών 
ή νικητών σέ αγώνες. Σέ ένα διά
δημα υπάρχει παράσταση δωδεκα
θέου ένώ ένα άλλο έχει τό γνωστό 
κόσμημα, τόν κόμβο τοϋ Ήρα- 
κλέους, στολισμένο μέ μικρούς 
ρόδακες. Μεγάλος είναι καί ό 
άριθμός τών σκουλαρικιών: "Ερω
τες, Νίκες, Σφίγγες, κεφάλια άπό 
λιοντάρια ή αιγάγρους καί φυτικά 
κοσμήματα είναι τά συνηθισμένα 
διακοσμητικά θέματα.

Τά περιδέρια έχουν λεπτές άλυ- 
σίδες, άπλές ή πολλαπλές μέ κά
ποιο κόσμημα στά άκρα τους. 
"Αλλα έχουν στρογγυλά έλάσματα 
μέ άπεικονίσεις μορφών ή με
λισσών ή χρυσές χάνδρες. Καί 
φυσικά γιά τό ταξίδι τοϋ νεκ'ροϋ 
στήν Άχερουσία λίμνη δέν ξε
χνούσαν νά βάλουν καί τόν όβολό·
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Α Ι Σ Τ Ε Ρ Η Τ ΙΚ Α Ι  τή ς έλευθερίας ποι- 
ναι καθιερώθησαν κυρίω ς άπό τοϋ 17ου 
αιώνος καί διήλθον εκτοτε πολλάς φάσεις 
και διαφοροποιήσεις, ώς προς την μορφήν 
αύτών κ α ι ώς προς τόν τρόπον έκτελέσεώ ς 
των.

Π αλαιότερον, ή ποινή, έχουσα σαφώ ς 
κ α ι αποκλεισ τικώ ς ανταποδοτικόν χ α 
ρακτήρα, συνίστατο εις άπανθρώ πους βα- 
σανισμους, φρικτους ακρω τηριασμούς, μα 
σ τιγώ σεις, απελάσεις και θάνατον. 'Η  
στέρησις, άντιθέτω ς, τη ς  έλευθερίας δεν 
εθεω ρεϊτο ποινή. Κ ατά  καιρούς όμω ς έμ - 
φανίζεται κ α ί ή ποινή φυλακίσεω ς ύπό τήν 
μίαν ή άλλην μορφήν, όπ ω ς έπ ί Φ ράγκω ν 
ότε εθεσπισθη ποινή φυλακίσεω ς 1—2 
ετώ ν δια  τους κλεπ τα ς κ α ι βραδύτερον έπ ί 
Καρόλου τοϋ Μ εγάλου ποιναί φυλακίσεως 
αορίστου διάρκειας.

Ά π ό  τοϋ 17ου αιώνος, ή στερητική τη ς 
ελευθερίας ποινή έθεσπίσθη ώ ς τό κύριον 
μέσον κολασμού τω ν άδικοπραγούντω ν. 
Με την παροδον τοϋ χρόνου, ήρχισεν ολίγον 
κ α τ ’ ολίγον νά ύποσ τη ρίζετα ι ή άποψις 
ότι σκοπός τη ς ποινής έδει νά είνα ι ή ήθική  
βελτίω σ ις τοϋ έγκληματίου , χω ρ ίς  ό μ ω ς 
ή ποινή νά χάνη τελείω ς κ α ί τόν τ ιμ ώ ρ η - 
τικόν τη ς χαρακτήρα. Π ριν  άκόμη άπό 
την Γαλλικήν Έ π α νά σ τα σ ιν , ή οποία  ά πε- 
τ έλεσε σταθμόν εις τήν έξέλιξιν τώ ν πο ιν ι- 
κών επ ισ τη μώ ν,πολλο ί φ ιλόσοφοι,ώ ς ό λΙΟ- 
N T E S Q U IE U , ό JE A N -JA Q U E S  R O U 
S S E A U , ό Β Ε Ν Τ Η Α Μ , ό B E C C A R IA  
κ α ί άλλοι, έπηρέασαν τά ς  νέας άντιλήψ εις 
περί εγκ λή μ α το ς κ α ί ποινής κ α ί προετο ί
μασαν την υπο τή ς Γ αλλ ικής Έ π α ν α σ τά -  
σεω ς καθιερω θεΐσαν άρχήν « N U L L U M  
C R IM E N  N U L L A  P O E N A  S IN E  L E G E »  
Η  ποινή εχανε πλέον τόν άνταποδοτικόν 

Τ7)ζ χαρακτήρα  κ α ί άπέβλεπε εις τήν ήθικήν 
βελτιω σιν τού έγκλημα τίου  κ α ί τήν κο ινω 
νικήν του άναπροσαρμογήν. Ό  B E C C A 
R IA  ό μ έγας αύτός ’Ιτα λός έγκληματολό- 
γο ς  κ α ί ά νθρω πιστής τοϋ 18ου αιώνος, 
ελεγε, 20 περ ίπου έτη πρό τή ς Γ αλλικής 
Ε πα νασ τα σ εω ς, οτι ή ποινή δεν πρέπει 

νά άποτελή  συνέπειαν ένός κακοΰ τοϋ π α 
ρελθόντος (δηλονότι τοϋ τελεσθέντος α δ ι
κ ή μ α το ς ) , άλλ’ άφορμήν α ποτροπή ς ένός 
κακοΰ τοϋ μέλλοντος (νέου ά δική μ α το ς).

Π ολύ όμω ς πρό τοϋ B E C C A R IA , τοϋ 
M O N T E S Q U IE U , τοϋ J . J .  R O U S S E A U  
κ αι τή ς Γ αλλικής Έ π α να σ τά σ εω ς, τό 
αθανατον ελληνικόν φιλοσοφικόν πνεύμα, 
ε ίχ ε  συλλάβει τήν πραγμ ατικήν  έννοιαν 
τή ς ποινής. Ό  Π λά τω ν, π ρω τοπόρος τώ ν, 
μετά  πολλούς αιώ νας, νέων άντιλήψεω ν π ε 
ρί ποινής, έλεγεν εις τόν Π ρω τα γόρα : 
«Δ ιδάσκειν κ α ί κολάζειν καί πα ίδα  καί 
άνδρα κ α ί γυνα ίκα , εω ς περ άν κολαζόμε- 
νος βελτιω ν γ ινη τα ι, δς δ ’ άν μή ύπακούη 
κολαζόμενος κ α ί διδασκόμενος, ώ ς άνίατον 
όντα τοΰτον έκβάλλειν έκ τώ ν πόλεων ή 
αποκτεινειν». *0 Π λά τω ν επομένω ς, έθεώ - 
ρει τήν ποινήν ώ ς μέσον ά γω γή ς  κ α ί βελτι- 
ω σεω ς τοϋ παρεκτρεπομένου, α σχέτω ς 
εαν έδέχετο  παραλλήλω ς κ α ί τήν άνά γ- 
κην τή ς «έκβολής» τοϋ άβελτιώ του . Β ε
βα ίω ς σήμερον δέν δεχόμεθα πλέον τό 
«έκβάλλειν» έστω  κ α ί έάν θεωρηθή ό 
έγκ λ η μ α τία ς άνίατος, δεχόμεθα  μόνον καί 
εις περιω ρισμένας π ερ ιπ τώ σ εις  τό  «ά πο - 
κτείνειν» , ώ ς άναγκαϊον κακόν. Ώ ς  προς 
τον βελτιω τικόν όμω ς χαρακτήρα  τή ς 
ποινής, ό Π λά τω ν ύπήρξε π ρ ά γμ α τ ι, ό 
πρω τοπόρος τώ ν π ρ ω το π ό ρ ω ν ! Οταν 
σκεφθή κανείς ότι έχρειάσθη νά περάσουν 
α ιώ νες πολλοί μετά  τόν Π λά τω να , κατά  
τους οποίους ή ποινή ε ΐχεν  αποκλεισ τικώ ς 
άνταποδοτικόν χαρακτήρα  καί μάλιστα
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κατά τρόπον άπάνΟρωπον, διά μίαν είσέτι 
φοράν, πώ ς νά μή θαυμάζη τό άρχαϊον 
έλληνικόν φιλοσοφικόν πνεύμα καί πώ ς 
νά μή ύπερηφανεύεται όταν είναι "Ελλην !

Α ί νεώτεραι νομοθεσίαι, συνεπείς προς 
τάς δοξασίας τάς οποίας καθιέρωσαν άρ- 
χ ικ ώ ς οί "Ελληνες φιλόσοφοι καί, κατόπιν 
πολλών αιώνων παλινδρόμησιν, οί δυτικοί 
φιλόσοφοι του 18ου αϊώνος, δέχονται πλέον 
άμετακινήτω ς τον βελτιωτικόν χαρακτήρα 
τή ς ποινής. Προβλέπουν δέ ποικιλίαν μέ
τρων καί ποινών καί μεθόδων έκτελέσεως 
αυτών, μέ αντικειμενικόν σκοπόν τήν βελ- 
τίωσιν τοϋ έγκληματίου διά τής έξατομι- 
κεύσεως τόσον τή ς ποινής όσον καί τής 
σωφρονιστικής μεταχειρίσεω ς αύτοϋ, εξαι
ρέσει βεβαίως τή ς ποινής τοϋ θανάτου, 
ή οποία, ώ ς άναγκαϊον κακόν, ένέχει τό 
στοιχεΐον τής άνταποδόσεως καί τοϋ π α 
ραδειγματισμού.

Έ ν  τούτοις, εις τήν φιλοσοφίαν αύτήν 
άποτελεϊ άντίφασιν ή βραχυχρόνια ποινή, 
τής οποίας άμφ ισβητεΐτα ι ό βελτιω τικός 
χαρακτήρ, καθ’ όσον ή διάρκεια δέν επ ι
τρέπει τήν άνάπτυξιν, πολύ δέ όλιγώτερον 
τήν όλοκλήρωσιν, ένός προγράμματος βελ
τ ιω τικ ή ς άγω γής. 'Ο  Κ αθηγητής κ. Γαρ- 
δίκας δίδει χαρακτηριστικώ ς τον έξης 
ορισμόν: «Β ραχεία  ποινή είναι ή ποινή ής 
ή διάρκεια δέν έξαρκεϊ προς βαθυτέραν 
αγω γήν τών δεόμενων τοιαύτης» Π ο ιος ε ί
ναι, κατά  συνέπειαν, ό σκοπός τής βραχυ
χρόνιας ποινής; Τό θέμα είνα ι έξαιρετικής 
σπουδαιότητος, εάν ληφθή ύ π ’ όψιν ό 
μεγάλος άριθμός τών άτόμων τά  όποια 
καταδικάζονται εις βραχείας ποινάς. 'Υ π ο 
λογίζετα ι διεθνώς ότι κατά  μέσον όρον, 
τό ποσοστόν τοϋτο κυμαίνεται άπό 60 έως 
90%  τοϋ συνόλου τώ ν καταδικών, εις δέ 
τήν Ε λ λ ά δα , ώς προκύπτει, έκ τών στα
τιστικώ ν, τό ποσοστόν τοϋτο φθάνει τό
90 % .

Τό πρόβλημα τών βραχυχρονίων ποινών 
άπησχόλησε κατά  τά  τελευταία  έτη τούς 
επιστήμονας καί τούς ειδικούς έν γένει, 
δ ιότι δ ιεπ ιστώ θη ότι οί καταδικαζόμενοι 
άπαξ εις βραχεϊαν στερητικήν τή ς ελευ
θερίας ποινήν, υποτροπιάζουν εύχερώς καί 
επανέρχονται εις τά ς φυλακάς, καθιστά
μενοι ολίγον κ α τ’ ολίγον καθ’ έξιν έγκλη- 
ματίαι. Μέ τό θέμα τών βραχυχρονίων 
ποινών άπησχολήθη ειδική ’Ε πιτροπή  τοϋ 
’Οργανισμού 'Η νω μένω ν ’Εθνών τό έτος 
1960 εις Λονδϊνον. 'Ο μ ο ίω ς, τό Συμβούλιον 
τή ς Ε υρώ πης, προς βαθυτέραν μελέτην 
τοϋ θέματος, συνεκρότησε τό έτος 1968 
έξαμελή Ε π ιτρ ο π ή ν  εμπειρογνωμόνων, 
εις τήν όποιαν είχον τήν τιμήν νά μετέχω . 
Ή  ’Ε πιτροπή, αΰτη έτέλει ύπό τήν τϊροε- 
δρείαν τοϋ διεθνούς φήμης σωφρονιστικού 
έπιστήμονος, Γενικού Διευθυντοΰ τότε 
τής Σω φρονιστικής Υ π η ρεσ ίας τοϋ 
Υ πουργείου Δικαιοσύνης τοϋ Βελγίου 
κ. J E N  D U P R E E L , ήδη μονίμου Γ ενι
κού Γ ραμ ματέω ς τοϋ αύτοϋ Υ πουργείου. 
Ε ις  τήν Ε π ιτρ ο π ή ν  μετεϊχον έπίσης άνώ- 
τεροι ύπάλληλοι, ειδικοί περί τά  σωφρονι
στικά, τών 'Υ πουργείω ν Δικαιοσύνης τής 
Γαλλίας, Αύστρίας, Δυτ. Γερμανίας καί 
Ν ορβηγίας. ’Ε π ίσ ης μετέσχε τής ’Ε π ιτρ ο 
πής, ώς σύμβουλος, ό Δυτικογερμανός 
Κ αθηγητής C R U N T H E R  K A IS E R .

* * *

Π Ρ Ο  Π Α Σ Η Σ  έξετάσεως τοϋ προβλήμα
τος, προέχει ό προσδιορισμός τή ς έννοιας 
τή ς βραχυχρόνιας ποινής. Π ολλαί άπόψεις 
ύπεστηρίχθησαν. Κ ατά τούς μέν ώς βρα
χυχρόνια ποινή πρέπει νά χαρακτηρισθή 
ή μή ύπεοβαίνουσα τούς 3 μήνας, κ α τ ’

άλλους τούς 6 καί υπάρχουν καί οί ύπο- 
στηρίζοντες ότι ώς τοιαύτη πρέπει νά θεω- 
ρηθή ή μέχρις ένός έτους ποινή στερητική 
τή ς έλευθερίας. Έ π ικ ρ α τεσ τέρα  είναι ή 
άποψις ότι διά τοϋ όρου βραχυχρόνια πο ι
νή έννοεϊται ή μέχρις 6 μηνών τοιαύτη 
καί τήν άποψιν ταύτην άπεδέχθη όμοφώνως 
καί ή ’Ε πιτροπή  τοϋ Συμβουλίου τής 
Εύρώ πης. 'Η  επικρατούσα ώς άνω άποψις 
βασίζεται επ ί τοϋ γεγονότος ότι έπ ί ποινών 
άνω τών 6 μηνών είναι δυνατή ή άνάπτυξις 
ένός, έστω  καί περιωρισμένου, προγράμ
ματος ά γω γής, τό όποιον, άντιθέτω ς, δέν 
έχει χρόνον νά άναπτυχθή καί έπιδράση 
έποικοδομητικώ ς έπ ί ποινών κάτω  τώ ν 6 
μηνών. Κ ατά συνέπειαν, βάσιν τοϋ χαρα
κτηρισμού τής βραχυχρόνιας ποινής άπο- 
τελεϊ ή έλλειψις δυνατότητος βελτιώ σεω ς 
τοϋ «δεομένου τοιαύτης», κατά  τήν έκφρα- 
σιν τοϋ Κ αθηγητοϋ κ. Γαρδίκα.

Έ ν  τοιαύτη όμως περ ιπτώ σ ει, δέν έρχε
τα ι εις σύγκρουσιν ή έννοια τή ς βραχυχρό
νιας ποινής μέ τάς περί τοϋ βελτιωτικού 
χαρακτήρος τής ποινής σημερινάς άντιλή- 
ψεις; ’Ή  μήπω ς εις ώρισμένας π ερ ιπ τώ 
σεις έγκληματιώ ν ή έγκλημάτω ν πρέπει 
νά δίδεται έμφασις εις τήν άνταπόδοσιν, 
τον έκφοβισμόν καί τον παραδειγματισμόν; 
Κ ατά μίαν μάλιστα άποψιν, ή άνταπόδοσις 
καί ό έκφοβισμός ένέχουν εις τό βάθος καί 
τό στοιχεΐον τής βελτιώσεω ς, δεδομέ
νου ότι ά καταδικαζόμενος δέν θά άποτολ- 
μήση ίσω ς νέον άδίκημα, φοβούμενος τήν 
καταδίκην. Έ ν α ν τ ι όμω ς τοϋ στοιχείου 
τή ς πιθανής βελτιώ σεω ς τοϋ έγκληματίου 
διά τοϋ έκφοβισμοϋ καί τής τυχόν σκο- 
π ιμ ότητος τής βραχυχρόνιας ποινής, ύφί- 
στανται σοβαρά μειονεκτήματα, τά  όποια 
πρέπει νά συνεκτιμηθοϋν διά νά κριθή ή 
άποτελεσματικότης τών βραχυχρονίων π ο ι
νών καί ό τρόπος ά ντιμετω πίσεώ ς των.

Π ρώ τον βασικόν μειονέκτημα είναι τό 
ένυπάρχον εις πάσαν στερητικήν τής 
έλευθερίας ποινήν, ήτοι ή ψυχολογική, 
ήθική καί υλική ζημία  τά ς όποιας ύφ ί- 
στατα ι τό άτομον έκ τής άποσπάσεώ ς του 
άπό τό οικογενειακόν, έπαγγελματικόν καί 
κοινωνικόν του περιβάλλον καί ή ύποχρέ- 
ωσίς του νά διαβιοΐ έντός ξένου καί ένίοτε 
έχθρικοϋ περιβάλλοντος, μέ αύστηρώς 
πρόγραμμα τισμένην ζωήν καί άφαίρεσιν 
πάσης πρωτοβουλίας σκέψεως καί ένερ- 
γείας. Ε ις  τάς μακροχρόνιας όμω ς ποινάς, 
τό μειονέκτημα τοϋτο άντισταθμ ίζεται 
μέ τά  έφαρμοζόμενα προγράμματα  ά γω 
γή ς καί έκπαιδεύσεω ς, τά  όποια  καθι
στούν τό άτομον κατά  τήν έξοδόν του έκ 
τή ς φυλακής, ίσχυρότερον εις δύναμιν 
ήθικής άντιστάσεως καί πλουσιώτερον εις 
έφόδια διά τήν άντιμετώ πισιν τών προ
βλημάτω ν τή ς ζωής. Τό άντιστάθμισμα 
τοϋτο έλλείπει εις τάς βραχυχρόνιας 
ποινάς καί έπομένως εις αύτάς, μένει 
μόνον καί γυμνόν τό μειονέκτημα.

'Έ τερον μειονέκτημα είναι ότι ό τό 
πρώτον καταδικαζόμενος (άρχάριος έγκλη- 
μ α τίας), εισερχόμενος εις τήν φυλακήν 
ύφ ίσταται έν σύμπλεγμα ψυχικών δ ιατα 
ραχών, λόγω  τής άπροσδοκήτου μεταβολής 
τής ζω ής του, τής έντροπής καί τής θλί- 
ψεως έκ τή ς καταδίκης του, ώ ς καί τής 
άγω νίας διά τήν τύχην αύτοϋ καί τής 
οικογένειας του. Τό σύμπλεγμα τοϋτο 
ομοιάζει μέ ήλεκτρικήν έκκένωσιν, είναι 
έν είδος σόκ. Έ κ  τής δ ιαταραχής ταύτης 
δέν έχει τον καιρόν νά συνέλθη καί ήρεμή- 
ση προ τής έπανόδου του εις τήν κοινω 
νίαν, λόγω  τής βραχύτητος τή ς ποινής του, 
έν άντιθέσει προς τά ς μακράς ποινάς, κατά  
τάς όποιας ή έπίδρασις αυτή έξουδετεροϋ-

τα ι διά τοϋ χρόνου καί τής άγω γής. Ο υτω , 
τον καταδικαζόμενον εις βραχυχρονίαν π ο ι
νήν τό έν λόγω  σόκ ή θά τον θεραπεύση 
άκαριαίω ς, ή θά τοϋ δημιουργήση έν είδος 
έθισμοϋ, ούτως ώστε, εις περίπτω σιν δευ
τέρου ή τρίτου περιστατικού, ή ήλεκτρική 
αότη έκκένωσις νά καταστή όλιγώτερον 
ή ούδόλως οδυνηρά. Ή  τελευταία  αυτή 
περ ίπτω σ ις ένισχύεται έκ τή ς δ ια π ισ τώ - 
σεως, ώς ήδη έλέχθη, ότι πολλοί άρχά- 
ριοι έγκληματία ι, μετά τήν πρώτην κ ατα 
δίκην τω ν, έπανέρχονται εύχερώς εις τάς 
φυλακάς, καθιστάμενοι καθ’ έξιν έγκλημα
τία ι. Έ ξ  άλλου, εις τήν τοιαύτην δυσμενή 
έξέλιξιν ώρισμένων άρχαρίων έγκληματιώ ν, 
ιδία άπαιδεύτω ν, καθυστερημένων καί 
κοινωνικώ ς μειονεκτούντων έν γένει, συν
τελεί καί τό γεγονός ότι ό βραχύς χρόνος 
τής έν τα ΐς  φυλακαΐς κρατήσεώς των, είναι 
έπαρκής διά νά έπηρεασθοϋν έκ τής έπ ι- 
δράσεως πεπω ρω μένω ν συγκρατουμένων 
των, ένώ άντιθέτω ς δέν ύφ ίστανται τά 
άναγκαΐα  χρονικά περιθώρια προς έξου- 
δετέρωσιν τώ ν έπιδράσεων αύτών διά τής 
ά γω γής καί τή ς έκπαιδεύσεως. Κ αί πάντα 
ταϋτα, ώ ς λέγει εις τό βιβλίον του T R Α Ϊ
Τ Ε  D E  D R O IT  C R IM IN E L  ό άείμνη- 
στος μέγας Γάλλος ποινικολόγος Κ αθηγη
τή ς D O N N E D IE U  D E  V A B R E S ,,
οφείλονται εις τό γεγονός ότι αί βραχυχρό
νια! ποιναί είναι πολύ βραχεϊα ι διά νά 
βελτιώσουν, άλλά καί πολύ βραχεϊα ι διά 
νά έκφοβίσουν.

Έ κ  πάντων τών έκτεθέντων, συνάγεται 
ότι αί βραχυχρόνιαι ποιναί έχουν σχεδόν 
πάντοτε δυσμενείς έπ ιπ τώ σ εις  έπ ί τών 
άρχαρίων έγκληματιώ ν, διότι δέν ύπάρχει 
ό άπαιτούμενος χρόνος νά έπιδράσουν έ π ’ 
αύτών βελτιω τικώ ς, πλήν τώ ν ολίγων 
έκείνων έπ ί τών όποιων ό έκφοβισμός 
άσκεϊ άνασταλτικήν έπιρροήν. Ά λ λ ’ ούδέ 
έπ ί τών ύποτρόπω ν δύνανται νά έπιδράσουν 
βελτιω τικώ ς, καθ’ όσον ούδεμία ά γω γή  ή 
έκπαίδευσις είναι δυνατή προς άποβολήν 
τώ ν κακών έξεων αύτών, λόγω  έπίσης τής 
μικράς διάρκειας τή ς ποινής. Τοϋτο όμω ς 
σημαίνει ότι πρέπει νά διαγράψωμεν άπό 
τούς Ποινικούς Κ ώ δικας τάς βραχυχρό
νιας ποινάς, άνεξαρτήτως έγκλήματος ή 
έγκληματίου; ’Ή  μήπω ς, ώ ς άναγκαϊον 
κακόν, πρέπει νά τάς διατηρήσωμεν αύ- 
τουσίας; ’Ή  άραγε πρέπει νά εόρωμεν 
τον τρόπον νά έξουδετερώσωμεν, κατά  
τό δυνατόν, τά  μειονεκτήματά τω ν καί νά 
πλάσωμεν άλλα μέτρα ύποκατάστατα  τών 
βραχυχρονίων ποινών ή άλλους τρόπους 
έκτελέσεως αύτών;

* * *

Κ Α Ι Π Ρ Ω Τ Ο Ν  ας έξετάσωμεν πο ιο ι είναι 
οί καταδικαζόμενοι εις βραχυχρονίους 
ποινάς. Ε ίνα ι: ε ίτε  άρχάριοι έγκληματία ι 
οί όποιοι διαπράττουν ελαφρά έγκλήματα 
ή βαρύτερα μέν άλλά μέ άναγνώρισιν 
έλαφρυντικών καί οί όποιοι δέν παρουσιά
ζουν έπικίνδυνον προσω πικότητα, είτε 
ύπότροποι έγκληματία ι, οί όποιοι δ ιαπράτ
τουν μικρά άδικήματα καί «μπα ινοβγα ί
νουν» εις τά ς φυλακάς καί οί όποιοι π α 
ρουσιάζουν έπικίνδυνον προσω πικότητα.

Καί έρω τάται:
1) Έ φ ’ όσον ή βραχυχρόνια ποινή δέν 

συντελεί εις τήν βελτίωσιν τών άρχαρίων 
έγκληματιώ ν, πολλάκις δέ τούς έξω θεϊ εις 
τήν ύποτροπήν, πο ια  ύποκατάστατα  μέτρα 
θά ήσαν πρόσφορα διά νά έπιδράσουν έπ ’ 
αύτών βελτιω τικώ ς ή τουλάχιστον νά 
άποτρέψουν δυσμενή έξέλιξιν τω ν;

2 ) Έ φ ’ όσον ή βραχυχρόνια ποινή δέν 
δύναται νά έπιδράση έπ ί τών ύποτρόπων
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εγκλημα τιώ ν, π ο ιο ι τρόποι μεταχειρ ίσεω ς 
αύτώ ν ένδείκνυνται, ώ στε νά δημ ιουργή
σουν π ιθανότητες, έστω , βελτιώ σεώ ς των 
ή τουλάχιστον άποφ υγής περαιτέρω  υπο
τροπής τω ν;

3 ) Υ π ά ρ χο υν  π ερ ιπ τώ σ εις  κ α τά  τά ς 
οποίας, ά νεξαρτήτω ς έπικ ινδυνότητος ή 
μή τοΰ έγκληματίου , ή φύσις τοΰ α δ ική μα 
τος ίχο υσ α  κοινωνικόν άντίκτυπον ή ή 
π ρ οσω πικοτη ς του έγκληματίου, δ ικαιο
λογούν την επιβολήν αμ ιγούς βραχυχρό
νιας ποινής, προς έκφοβισμόν κ α ί διά  λό- 
γους^ σκοττιμοτητος, ττρός έξυττηρέτησιν 
της έννοιας τη ς γενικής προλήψ εως;

Ε ις  απάντησιν τω ν έρω τημ άτω ν αύτών 
και κατόπ ιν  μελέτης, οί επ ιστήμονες 
κατέληξαν εις την ανάγκην τή ς εφαρμογής 
μέτρω ν και μέσων ύποκαταστάσεω ς ή 
ε ιδ ικής εκτελεσεω ς τω ν βραχυχρονίων 
ποινώ ν, μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν 
κ ατά  τό δυνατόν καλυτέραν κοινωνικήν 
προσαρμογήν τοϋ έγκληματίου  (ειδική 
προληψις ),  ̂χω ρ ίς  βεβαίω ς νά παραμερ ί
ζετα ι κ α ί ή άνάγκη τή ς προστασίας τή ς 
κοινω νίας (γενική πρόληψ ις),

Τ ά  υποκατά σ τα τα  τή ς βραχείας στερη
τ ικ ή ς  τής ελευθερίας ποινής έκτελοϋνται 
εΐτε  εν ελευθερία, ε ίτε  εντός φυλακής.
, Δ ιά  τούς αρχαρίους κυρίω ς έγκλημα τίας, 
εφαρμόζονται _ κ α τ ’ αρχήν ' μέτρα 
έν έλευθερίμ (έκτος έάν υπάρχει άντ'ένδει- 
ζ ΐ ζ ) t πρός αποτροπήν τω ν δυσμενών έ π ’

αυτών επ ιπτώ σ εω ν τω ν βραχυχρονίων 
ποινώ ν φυλακίσεω ς.

* * *

Τ Α  Μ Ε Τ Ρ Α  τά  όπο ια  έφαρμόζονται ή τών 
όποιω ν προτείνετα ι ή έφαρμογή, ώ ς ύπο- 
κ α τα σ τα τα  τώ ν βραχυχρονίων ποινών είναι 
κυρίω ς τά  κάτω θι:

Α ί χρη μ α τικα ί ποιναί . άποτελοϋν έν 
υποκαταστατον μετρον τή ς βραχυχρόνιας 
ποινής, έχουν όμω ς περιωρισμένον σω 
φρονιστικόν σκοπόν, άποβλέπουσαι εις τόν 
εκφοβισμόν κ α ί τήν προειδοποίησιν. Κ αί 
εαν μεν επ ιβάλλονται έπ ί π τω χο ύ  ατόμου, 
άποτελοϋν ίσ ω ς έκφοβισμόν καταλήγοντα  
εις τόν σωφρονισμόν. Έ ά ν  έπιβάλλονται 
επ ι σ χετ ικ ώ ς εύπορου, δεν νομίζω  ότι 
ό σω φρονισμός είνα ι απολύτω ς έξησφα- 
λισμενος. Α ντιθέτω ς μάλιστα , είναι γν ω 
στόν ότι ώρισμένα προκλητικά  άτομα 
κ αυχώ ντα ι ότι «πληρώνουν» κ α ί επομένω ς 
μπορούν νά σπάζουν, νά υβρίζουν ή νά 
ένοχλοΰν κ α θ’ οίονδήποτε τρόπον. Έ ν  
πάση όμω ς^περιπτώ σει, ή χρη μα τική  π ο ι
νή α ποτελεί διέξοδον εις ώρισμένας περ ι
π τώ σ ε ις  και π ά ντω ς είνα ι προτιμω τέρα  
τή ς βραχυχρόνιας ποινής φυλακίσεως.

^Φ αινομενικώ ς συναφής αλλά διάφορος 
τή ς χρη μ α τική ς ποινής, είνα ι ή γνω στή 
εις όλους μας μετατροπή τή ς στερητικήε 
τή ς ελευθερίας ποινής εις χρηματικήν. Ό  
θεσμός τή ς μετατροπής εΐσήχθη π α ρ ’ ήμϊν

A
Πολλά έχουν γραφή καί πολλά θά γραφουν ακόμα διά τήν 

συλλογήν γραμματοσήμων καί νομίζομεν δτι διαβάζοντας τό 
παρόν θά μπορέσετε νά προσανατολισθήτε κάπως στον αχανή, 
αλλά καί γοητευτικό φιλοτελικό χώρο.

ΑΡΧΙΖΟΜΕΝ μέ τήν Παγκόσμιαν Συλλογήν Γραμματοσήμων. 
Διά νά έπιτευχθή ή συγκρότησις αύτής τής συλλογής είναι τρο
μερά δύσκολον αν μή άκατόρθωτον.

Ε πίσης συλλογή γραμματοσήμων κατά. ’Ηπείρους, είναι 
κάτι πού παρουσιάζει τρομερές δυσχέρειες.

Πάντως πλήρης συλλογή, ένός ή περισσοτέρων Κρατών, 
μπορεί να επιτευχθή, άλλά μέ μεγάλες χρηματικές δαπάνες καί 
άνάλογες δυσκολίες, πού πολλάκις γίνονται άνυπέρβλητες.

Βέβαια αύτό έξαρτάται άπό ποιο συγκεκριμένο Κράτος θά 
συλλέξωμεν γραμματόσημα καί λογικόν είναι, δτι θά οκεφθοΰμε 
νά κάνωμεν συλλογήν Ελληνικών Γραμματοσήμων.

ΔΙΑ ΝΑ συμπληρουθή μια συλλογή Ελληνικών Γραμματο
σήμων καί νά καταστή πλήοης θά πρέπει οπωσδήποτε ό κάτοχός 
της νά διαθέτη μιά εύρύτερη οικονομική επιφάνεια, χωρίς βέβαια 
αύτό νά σημαίνη, δτι δέν ύπάρχουν καί πολλοί άλλοι πρόσφοροι 
τρόποι, προσιτοί εις όλα τά βαλάντια.

Μπορείτε νά άρχίσετε Ελληνικήν συλλογήν, λαμβάνοντας 
ως αφετηρίαν την 16ην Απριλίου 1924, δηλαδή άπό τήν πρώτην 
μετά τήν Έπανάστασιν τοΰ 1922 έκδοσιν τοΰ Λόρδου Βύρωνος.

Επίσης πολλοί άρχισαν συλλέγοντας άπό τής άπελευθερώ- 
σεως, δηλαδή άπό τό 1944 καί έντεΰθεν.

ΣΥΛΛΟΓΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
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άρχικώ ς το έτος 1911 διά περιωρισμένας 
περιπτώ σεις και διά  ταμειακούς λόγους, 
βραδύτερου δέ διηυρύνθη καί σχεδόν έγενι- 
κεύθη. Ούδένα δμω ς σωφρονιστικού σκο
πόν έπ ιδ ιώ κει ή μετατροπή τής στεριτικής 
τή ς έλευθερίας ποινής εις χρηματικήν. 
Ά ντιθ έτω ς, άποτελει προνόμιον μόνον των 
εύπορων καί προκαλεϊ άνισον μεταχείρισιν 
εις βάρος τω ν ενδεών, οί όποιοι ή ύποχρε- 
οϋνται, ελλείψει χρημάτω ν, νά έκτίσουν 
τήν ποινήν τω ν, ή ύποβάλλουν τάς ο ικογέ
νειας των εις μυρίους έξευτελισμούς καί 
πλείστας θυσίας, διά νά εξοικονομήσουν 
τό άπαιτούμενον διά τήν μετατροπήν πο- 
σόν, μέ συνέπειαν πολλάκις τήν προώθησιν 
αυτών εις τήν διάπραξιν νέων εγκλημάτω ν. 
Σκοπός τοϋ μέτρου είναι καθαρώς ταμεια 
κός ύπέρ τοϋ Κράτους, ενώ άπό σωφρονι
στικής πλευράς, φέρει μηδαμινά άποτε- 
λέσματα καί δημιουργεί πολλάκις ύπο- 
τρόπους εγκληματίας. 'Ο  Κ αθηγητής κ. 
Γ αρδίκας λέγει χαρακτηριστικώ ς διά τον 
θεσμόν τή ς μετατροπής: «ή Ικ  τής αύξήσεως 
τών έγκλημάτω ν οικονομική ζημία  είναι 
πολλαπλάσια τών ελπιζομένων κερδών έκ 
τώ ν μετατροπώ ν ποινών». Καί θά προσέ
θετα δτι ενίοτε προσβάλλει καί τό περί 
δικαίου α ίσθημα τοϋ λαοϋ, δταν άτομα χρή- 
ζοντα σωφρονισμού καί παραδειγματικής 
ίσω ς τιμω ρίας, διαφεύγουν τάς συνέπειας 
τής πράξεώ ς των μέ μίαν, άυώδυνον έν 
πολλοϊς , ύλικήν ζημίαν. Χαρακτηριστικόν 
παράδειγμα  δύναται νά θεωρηθή ή τυχόν

καταδίκη ιατρών τινων, διά τήν ύ π ’ αύ- 
τών νόθευσιν το ϋ α ΐμ α το ςκ α ί τώ ν όποίω νή 
ποινή μετετράπη εις χρηματική . Π οιον σω
φρονιστικόν σκοπόνθά έξυπηρετήση ή μετα 
τροπή αύτη; Ούδένα άπολύτω ς, ενώ ή εγκλη
ματική τω νένέργεια  θά είναι βαρυτάτη. Τ ις 
οίδε πόσοι βαρέως άσθενεϊς άπεβίωσαν λό 
γω  τής άκαταταλληλότητος τοϋ ληφθέντος 
α ίμα τος ή ύπέστησαν έπ ιπλοκάς ή έστω 
έβράδυναν νά άναρρώσουν; Κ αί ποια 
ύπήρξεν ή συνέπεια τοϋ εγκλήματος εκεί
νων οί όποιοι παρέβησαν τόσον βαναύσως 
τον ιερόν δρκον τοϋ Ίπ π ο κ ρ ά το υ ς; Μία 
απλή οικονομική ζημία  τό ποσόν τή ς με
τατροπής, τά  άργύρια τής προδοσίας τοϋ 
δρκου των. Κ αί ποιαν σημασίαν δ ι’ αύ- 
τούς εΐχεν ή τοιαύτη ύλική ζημία , έν 
συγκρίσει πρός τά  κέρδη τά  όποια  άπεκό- 
μισαν έκ τής εγκληματικής των πράξεω ς; 
Μ ηδαμινήν. Ούτοι έπανήλθον εις τήν ερ
γασίαν των διά νά συνεχίσουν τό κερδο
σκοπικόν τω ν έργον, μέ περισσοτέρας 
ίσω ς προφυλάξεις καί όλιγω τέρας τύψεις. 
Καί ταϋτα μέν ώς πρός τήν ούσιαστικήν 
πλευράν τοϋ θέματος. ’Αλλά καί άπό τυ π ι
κής άπόψεως έάν έξετασθή τό μέτρον τής 
μετατροπής, δημιουργεί ώρισμένας άπο- 
ρίας. Έ ά ν  δηλονότι, έν τώ  νόμω προβλέπε- 
τα ι διαζευτικώ ς στερητική τή ς έλευθερίας 
ποινή καί χρηματική  τοιαύτη, ποιον τό 
βαθύτερου νόημα τής έπιβολής στερητικής 
τής έλευθερίας ποινής καί τή ς έν συνεχεία 
μετατροπής τη ς; Θά ήτο ίσω ς σκοπιμω -

τέρα ή έξ αρχής έπιβολή χρηματικής 
ποινής. Έ ά ν  δμω ς δέν προβλέπεται έν τώ  
νόμω διαζευκτικώ ς ή χρηματική  ποινή, 
άλλά μόνου ή στερητική τή ς έλευθερίας 
το ιαύτη, δέν έρχεται κ άπ ω ς εις άντίθεσιν 
πρός τήν βούλησιν τοϋ νομοθέτου, ή μετα 
τροπή; Δ ιότι, έάν ό νομοθέτης ήθελε, τήν 
χρηματικήν ποινήν, δέν θά ήδύνατο νά 
τήν προβλέψη; Κ ατά συνέπειαν καί ούσια- 
σ τικώ ς καί τυπ ικώ ς, ή μετατροπή τής 
ποινής εις χρηματικήν, ούδέν νόημα έχει 
κ α ί ούδένα σκοπόν έξυπηρετεί, πλήν τον 
ταμειακόν. Ε ίνα ι δμω ς τοΰτο σκοπός τής 
ποινής;

"Εν άλλο υποκατάστατου μέτρον τής 
βραχυχρόνιας ποινής είναι ή «δικαστική 
προειδοποίησις» (A V E R T IS S E M E N T ) 
ή όποια θεω ρείτα ι μέτρον πρόσφορου έπ ί 
έλαφρών αδικημάτω ν έξ άμελείας τελου
μένων. Ή  «δικαστική προειδοποίησις» 
άπαγγέλλετα ι ε ίτε  έν δημοσία συνεδριάσει 
τοϋ Δ ικαστηρίου, είτε έν Συμβουλίω . Κ α τ’ 
αύτήν, ά κατηγορούμενος κηρύσσεται μέν 
ένοχος τής ύ π ’ αύτοΰ τελεσθείσης πράξεω ς 
χω ρ ίς δμω ς καί νά καταδικάζετα ι εις ώ ρι- 
σμένηυ ποινήν. Τοΰτο α ποτελεί προειδο
π ο ίη σ ή  διά τό μέλλον , δτι εις περίπτω σιν 
νέου άδικήματος, ή προειδοποίησις αΰτη 
θά άποτελέση έπιβαρυντικόν εις βάρος του 
στοιχείου.

Τό Β’ μέρος 
εις τό έπόμενον τεϋχος

Μ ί>0α

ΜΙΑ ΩΓΑΙΑ, άκόμη, συλλογή είναι καί τών γραμματοσήμων 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας άπό τό 1960 καί έντεΰθεν, ή οποία 
είναι δυνατόν νά γίνη μέ μικρήν σχετικώς δαπάνην.

Σημειώσατε δέ δτι ή αξία τών γραμματοσήμων τής Κύπρου 
εύρίσκεται σε συνεχή άνοδον. Έπίοης ωραιότατες, άπό πάσης 
άπόψεως, είναι καί οί θεματικές συλλογές Γραμματοσήμων, 
δηλαδή ό συλλέκτης περιορίζεται στο νά συγκεντρώνη γραμματό
σημα μέ ώρισμένον Θ Ε Μ Α, ΠΙΝΑΚΕΣ διασήμων Ζωγρά
φων—γραμματόσημα άπεικονίζοντα μόνον Ζώα ή Πεταλούδες 
ή Ψάρια. Γραμματόσημα άθλητικά γενικώς ή μόνον ’Ολυμπιακών 
’Αγώνων (καί έδώ μπορεί νά άρχίση συλλέγοντας ’Ολυμπιακά 
γραμματόσημα, μετά τον 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον). Γραμματό
σημα ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, γραμματόσημα μέ ΑΝΘΗ, μέ Πορ- 
τραίτα διασήμων άνδρών, γραμματόσημα έχοντα σχέσιν μέ τήν 
’Ιατρικήν—'Υγείαν κ.λ.π.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια μιά άπό τις πιο διαδεδομένες συλλογές 
είναι καί αύτή τών γραμματοσήμων «EUROPA» τά όποια εκδί
δουν κατ’ έτος οί χώρες μέλη τής Ε.Ο.Κ. Τά γραμματόσημα 
«EUROPA» άρχισαν νά έκδίδωνται άπό τό 1956 καί θεωρούνται, 
άπό τις καλές καί ωραίες συλλογές γραμματοσήμων, τών οποίων 
ή τιμή άνέρχεται συνεχώς.

Ή  άνωτέρω συλλογή είναι μάλλον εύκολη, ύπάρχουν δέ 
κα.ί ειδικά ALBUM διά τήν τοποθέτησίν των.

ΑΠΟ ΤΟ 1951 τά 'Ηνωμένα Έθνη άρχισαν νά έκδίδουν γραμ
ματόσημα τών οποίων ή συλλογή δέν είναι δύσκολη (ιδιαίτερα 
δι’ αύτοΰς πού έχουν συγγενείς στίσ Η.Π.Α. καί ΚΑΝΑΔΑ, 
άπ’ δπου μπορούν νά ζητήσουν δ,τι δέν υπάρχει στά έδώ κατα
στήματα).

Στά έπόμενα τεύχη θά συνεχίσωμεν μέ άλλες ιδέες καί πλη
ροφορίες σχετικώς μέ τό γραμματόσημου.

'Ο Φ ι λ ο τ ε λ ι σ τ ή ς
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η

Νέον πανελλήνιον ρεκόρ
όπό τόν Χωροφύλακα 

ΜΙ ΧΑΑΗ ΚΟΥΣΗ

Σ τ ις  2 5 -9 -7 5  στο Κ αλλιαρι τη ς ’Ιταλίας 
δ^εξηχθη «Διεθνες» μ ή τ ιγ κ  με την συμ
μετοχή  πο λλών γνω στώ ν αθλητώ ν άπο 
Ε υρω πα ϊκά  κράτη. Ά π ο  έλληνικής πλευ- 
ρας ελαβε μέρος καί ό Χωροφύλαξ Μ ιχάλης 
Κούσης. 'Ο  θαυμάσιος αύτός πρω ταθλητής 
τω ν 5 .000μ . κατώ ρθω σε υστέρα άπο συνε
χ ε ίς  προπονήσεις νά καταρρίψη το «ρεκόρ» 
τώ ν 5 .000  μ. μέ χρόνο τώ ν 13".42".

r ’Α ξ ίζε ι νά σημε.ω θή ότι αντίπαλοι τοϋ 
Χ ωροφύλακος Μ. Κούση ήταν ό περίφ ημος 
Φ άβα (’Ιτα λ ία ) 13 '. 4 4 " . 4, ό Φιλανδός 
Τουομίνεν 1 3 '.5 4 . καί ό Ά γ γ λ ο ς  Κάρετ 
14 '. 1 3 " . 2.

Σ τη ν  «κούρσα» αύτή ό Έ λ λ η ν  π ρ ω τα 
θλητής έχασε μόνον άπο τόν Φιλανδό 
Ό λ υ μ π ιο ν ίκ η  Λ άσσε—Βίρεν ό όποιος 
έσημείω σε χρόνο 1 3 '.4 0 " .8 .

Τό προηγούμενο Πανελλήνιο ρεκόρ τών 
5 .000μ . κ α τε ίχε  ο Κοντοσώρος ειέ χρόνο 
13 '. 4 9 " !  ' '

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΝΣΕΡΡΑ I ΚΟΣ -  ΧΩΡ]ΚΗ

Την 1 -1 0 -1 9 7 5  ή ποδοσφαιρική δμάδα 
τή ς Χ ω ροφυλακής έδωσε τό τρ ίτο  κατά  
σειρά, μετά  τήν Α Ε Κ  καί τά  Τ Ρ ΙΚ Α Λ Α , 
πα ιχν ίδ ι τη ς μέ τήν ομάδα τώ ν Σερρών.

Ο αγώ νας ήταν έξαιρετικά  ενδιαφέρων 
καί ικανοποίησε άπόλυτα τούς φιλάθλους

πού τόν παρακολούθησαν. Τό ήμίχρονο 
έληξε μέ 1—0 υπέρ τή ς όμάδος τώ ν Σερρών. 
Σ τό  δεύτερο ήμίχρονο ή όμάς τή ς Χ ω ρο
φυλακής ισοφάρισε σέ 1—1 καί σ-.ό 67' ή 
όμάς τώ ν Σερρών πέτυχε  τό δεύτερο τέρμα 
όπου ήταν καί τό τελικό σκορ τοΰ άγώ νος. 
Ο ι εισπράξεις τοϋ άγώ νος διετέθησαν γ ιά  
τ ις  Π α ιδ ικ ές Κ ατασκηνώ σεις τοΰ Σ ώ μ α το ς . 
Τόν άγώ να παρηκολούθησαν ό Υ π ο δ ιο ικ η 
τή ς τή ς Α .Δ .Χ . Ά ν α τ . Μ ακεδονίας 
Ά ν τ ]ρ χ η ς  κ. Ν ταουντάκης ’Εμμανουήλ., 
ό Δ ιο ικητής τή ς Δ ]σ εω ς Σερρών, οί το 
π ικές ’Α ρχές καί πολλές χ ιλ ιάδες φιλά
θλων.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

I I  ομας Μ .ιασκετ τοΰ Παναθηναϊκού 
θά άγω νισθή γ ιά  τό κύπελλο Π ρω τα θλη - 
τρ ιώ ν Ε υρώ πης. Στον δεύτερο γύρο τώ ν 
αγω νω ν θά αντιμετώ π ιση  τήν ν ικήτρια  
τώ ν άγώ νω ν Τουρκοΰ (Φ ιλανδίας) καί 
Ά λ β α ς  (Σ το κχό λμ ης). Τό πρώ το  π α ιχν ί
δι ό Π αναθηναϊκός θά τό δώση στό γήπεδό 
του στις 6 -11-75  καί ή ρεβάνς θά δοθή στις 
27 τοΰ ίδιου μηνός.

, Λ*® ’Ο λυμπιακός πού τερμάτισε 2ος στό 
Εθνικό μας Π ρω τάθί.ημα  καί μ ετέχει 

στο κύπελλο Κ υπελλούχων τοϋ 1976 θά 
α ντ ιμετώ π ιση  τήν Ίσραηλινή  Χ άποελ— 
Γιακουρ με πρώ το  πα ιχν ίδ ι εδώ κ α ί τήν 
ρεβάνς στό ’Ισραήλ.

Σ έ  σχετικό  τηλεγράφ ημα τή ς Διεθνούς 
Ο μοσπονδίας Μ πά σ κετ άνεκοινώθη ότι 

στό κύπελλο «Κ όρατς» 1976 ή Ε λ λ ά ς  θά 
λάβη μέρος μέ_τίς έξής ομάδες: Ό  Π α - ! 
νιώνιος θά παίξη  μέ τήν Β ελγική «Μόντ 
Συρ Μαρσιεν», η ομάς τοϋ Πανελληνίου 
μέ τήν Γ ιουκοπλάστικα , ή θρυλική Α Ε Κ  £ 
μέ τήν Χ άποελ (Τέλ—Ά β ί β ) καί ό Π Α Ο Κ  
μέ την Γαλλική  Λ Ε —M A N .

Οι τρεις τελευταίοι άγώ νες θά γίνουν 
στό διάστημα ά.τό 18 -27ης τρέχοντος.

Β Ο Λ Λ Ε Υ

Α πό 18 έω ς 23 ’Ιανουάριου 1976 στήν 
Ρ ώ μ η  θά γίνη  ή προκριματική φάσι τού 
προολυμπιακοΰ τουρνουά βόλλευ. Ή  
Ε λ λ η ν ικ ή  ’Εθνική 'Ο μ άδα  θά α ντ ιμ ετώ 
πιση τά  ’Εθνικά συγκροτήματα  τή ς Σοβ. 
Έ νώ σ εω ς, τή ς Β ραζιλίας, τή ς Βενεζουέ
λας καί τή ς Δ. Γερμανίας. Ο ί δύο πρώ τες 
ομάδες πού θά προκριθοΰν στήν βαθμολο
γ ία  θα παίξουν στα  ημ ιτελ ικά , στήν 
’Ο λυμπιάδα τού Μ οντρεάλ. Σημειω τέου 
ότι στά  τελικά έχουν ήδη προκριθή ή ομά
δα τή ς ’Ιαπω νίας ώ ς φ ιναλίστ στους α γώ 
νες τοΰ Μ ονάχου. ΤΤ ’Εθνική ομάδα τού 
Καναδά ώ ς διοργανώτρια χώ ρα , ή Π ο λ ω 
νία ώ ς παγκόσ μιος πρω ταθλήτρια. Τό 
’Εθνικό συγκρότημα τής Κορέας ώ ς δευ- 
τεραθλήτρια τώ ν ομάδων τής ’Α σίας καί ή 
ομας τή ς Κούβας ως νικήτρια  τώ ν άγώνων 
τή ς Βορείου και Κ εντρικής ’Αμερικής. 
Ε π ίσ η ς στους ’Ο λυμπιακούς άγώ νες γ ιά  

τό πρω τάθλημα  βόλλεϋ θά άγωνισθοΰν καί 
οι πρω ταθλητα ί Νοτίου ’Α μερικής, ’Α φρι
κής, καί Ε ύρώ πης. Σ τήν  σύνθεσι τού Έ θ ν ι-  
κοΰ μας συγκροτήματος συγκαταλέγονται 
καί οί Χ ωροφύλακες. Γ εω ργαντής. Δερ- 
μάτης, Π ολύζος, Κολλιόπουλος. Κουρ- 
μπετη ς, Π απαδόπουλος, Γ αλάκος οί 
όποιο ι θά δώσουν ό ,τι είνα ι άνθρω πίνως 
δυνατόν γ ιά  μιά  τ ιμητική  διάκρισι τής 
Ε θ ν ικ ή ς  μας όμάδος.
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ΣΠΥΡΙΑΟΥΑΑ KAPAKQZTA
Χ ω ρ ο φ ύ λ α ξ

ΠρωταΘλήτρια 'Ελλάδος 
ε ις  τό  σ  εροβόλ ον 

π ι ο τ ό λι ον

’Α ξίζει νά «σταθούμε» λίγο στην Χ ωρο
φύλακα Κ αρακώ στα Σπυριδούλα καί στην 
έξέλιξί της. Τό «βάπτισμα  τοϋ πυράς» 
της Κ αρακώστα έγινε τον Νοέμβριο τοϋ 
1973, δταν κατετάγη 3η μέ 299J400 βα
θμούς στο «άεροβόλο π ιστόλι». Λ ίγο άργό- 
τερα την άνοιξι τοϋ 1974 σέ διασυλλογικούς 
άγώ νες άπέσπασε τήν 1η θέσι μέ 341 ]400 
β. στό ίδιο αγώνισμα.

'Υ πό τήν έπίβλεψιν τοϋ Μοιράρχου κ. 
Κοτρώνη Δ. άρχισε έντατικές προπονήσεις 
καί μετά άπό μερικούς μήνες έκανε το 
πρώτο πανελλήνιο ρεκόρ τόν Σ επτέμ βριο  
τοϋ ’74 μέ 352]400  βαθμούς.

Ή  έπιμονή καί ή θέλησι τή ς πρωταθλη- 
τρίας Καρακώστα, έφερε τά  ποθητά απο
τελέσματα. Τόν ’Ιούλιο τοϋ 1975 π ραγμ α 
τοποίησε καί νέο πανελλήνιο ρεκόρ μέ 
361 ]400 β. στό άεροβόλο πιστόλι.

'Η  άλματώ δης άνοδος καί τά  συνεχή 
«ρεκόρ» έδωσαν τό «εισιτήριο γιά  τήν 
Ε ύρώ πη» στήν Χωροφύλακα Καρακώστα 
Σπυριδούλα. Μέ τό πρόσφατο πανελλήνιο 
ρεκόρ 367 ]400 β. έπραγματοποίησε τις 
προϋποθέσεις γ ιά  μια διεθνή άναγνώρισι.

Π ιστεύομε δ τ ιή  Χωροφύλαξ Καρακώστα 
θά σημειώση καί νέες έπ ιτυχίες στούς 
προσεχείς Πανελληνίους άγώ νας τοϋ Νο
εμβρίου καί θά πετύχη μιά τιμητική  διά- 
κρισι στό «Διεθνές Μ ήτιγκ» τοϋ Φεβρου- 
αρίου ’76 πού θά γίνη στήν Γαλλία.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Σ τ ις  4 καί 5 -10-75  εις μνήμην τοϋ 
«Βασ. Βασιλοπούλου» διεξήχθησαν σκο
πευτικοί άγώ νες είς τό Σκοπευτήριον τής 
Καισαριανής. Κ ατά τούς άγώ νας αύτούς 
ή Χωροφύλαξ Κ αρακώστα Σπυριδούλα 
κατάκτησε τήν πρώ τη θέσι είς τάς γυναίκας 
δημιουργήσασα καί νέο πανελλήνιο ρεκόρ 
στό άεροβόλο π ιστόλι μέ 367 ]400 βαθμούς. 
Τήν δευιορη θέσι κατέλαβε στό ίδιο α γώ 
νισμα άνδρών ό Μ οίραρχος κ. Κοτρώνης 
Δημήτριος μέ 374 ]400 β. μέ πρώτον τόν 
Π απαγεω ργόπουλο (Π Α Ο ) μέ 777 ) 400 
βαθμούς.

ΣΤ' Χ Ρ Υ Σ Α Φ Ε Ι Α  ’75

Μέ τήν συμμετοχή πολλών νέων καί 
παλαιών σκοπευτών τήν 11ην καί 12η 
’Οκτωβρίου 1975 διεξήχθησαν μέ διοργά- 
νωσι τή ς Σ .Κ .Ο .Ε . οί καθιερωμένοι ετή
σιοι σκοπευτικοί άγώνες είς μνήμην τοϋ

Ο .  Β.  Ε.  Λ.  Π .  Α.

15 χρόνια συμπληρώθηκαν άπό τήν ήμέ- 
ρα πού λειτούργησε γ ιά  πρώ τη φορά ή 
'Υ πηρεσία  'Ο δ ικής Βοήθειας τής 'Ε λλη νι
κής Λ έσχης Π ερ ιηγήσ εω ς καί Αύτοκινή- 
του ή (Ο Β Ε Λ Π Α ). Ή  'Ελληνική Π ερ ιηγη 
τική Λ έσχη γ ιά  τήν έξυπηρέτησι τώ ν οδη
γώ ν συγκρότησε τό πρώ το κλιμάκιο τής 
Ο Β Ε Λ Π Α  στα ’Ιωάννινα. ’Α ρχικά  πρα
γματοποίησε δύο δρομολόγια το μεν ένα 
άπό τά. ’Ιωάννινα στήν 'Η γουμενίτσ α  δπου 
καί έγινε ή σύνδεσις τής 'Ε λλάδος μέ τήν 
’Ιταλία  διά θαλάσσης. Τό δεύτερο δρομο
λόγιο έκάλυπτε τήν άπόστασι Ίω αννίνω ν— 
’Αμφιλοχίας. Στήν διάθεσι τών 'Ελλήνω ν 
καί ξένων οδηγών ή Ο Β Ε Λ Π Α  εθεσε αρ
χ ικ ά  τρ ία  περιπολικά αύτοκίνητα έφω δια- 
σμένα μέ κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό. 
Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου ή δραστηριότης 
έφθασε σέ ζηλευτά επ ίπεδα. ’Ή δ η  σήμερα 
καλύπτει τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ όδικοϋ δι
κτύου τής χ ώ ρ α ς .Ή  Ο Β Ε Λ Π Α  διαθέτει 27 
περιπολικά αύτοκίνητα καί δύο γερανοφόρα 
μέ κέντρα, τήν ’Αθήνα καί τήν Θεσσαλονί
κη γ ιά  τήν μεταφοράν αύτοκινήτων. ’Από 
τό 1960 έως τό 1974 στατισ τικώ ς έξυπηρέ- 
τησε 41.704 άτομα έκ τών όποιων 30.172 
Έ λ λ η νες  οδηγούς καί 11.352 άλλοδαπούς 
καί έχει διανύσει 12.985.631 χιλιόμετρα. 
'Ο  μηχανισμός λειτουργίας τή ς Ο Β Ε Λ Π Α  
είναι θαυμάσιος, διαθέτει δέ ειδικευμένους 
τεχνικούς οί όποιοι μιά φορά τόν χρόνον

Ίω άννου Χρυσάφη τά  (Σ Τ '. Χ Ρ Υ Σ Α - 
Φ Ε ΙΑ  75).

Στούς άγώ νες αύτούς έπετεύχθησαν 
ικανοποιητικές επιδόσεις άπό τούς σκο- 
πευτάς διαφόρων συλλόγων.

Σ τό  άγώ νισμα μέ «άεροβόλο πιστόλι» 
γυναικών ή Χωροφύλαξ Κ αρακώ στα Σ π υ - 
ριδούλα κατετάγη 1η μέ 360 ]400β. καί 
δεύτερη ή Ύ π εν ]ρ χη ς  Γαλάνη Δήμητρα 
ή οποία έπραγματοποίησε καί νέο άτο- 
μικό ρεκόρ μέ 358 ]400β. Τ ρίτη κατετάγη 
ή Γαοίνη (Ά σ τυν . Π όλεω ν) μέ 356]400  
βαθμούς.

Τ ά  άλλα άποτελέσματα έχουν ώς έξής:
«Τυφέκιο Στάνταρ» 0 ,22 , ό Χ ω ρ]λαξ 

Ή λ ιά δ η ς  Π . κατετάγη 2ος μέ 5 5 6 ]600 
μέ πρώτον τόν Γαβαλά τή ς (Π .Σ .Ε .)  μέ 
558 ]600 βαθμούς.
«Ά εροβόλο τυφέκιον» άνδρών 1ος Μάνθος 
(Δ .Ε .Η .)  369 β., 2ος Σιρινιάν (Π .Σ .Ε .)  
369 β., 3ος Γαβαλάς (Π .Σ .Ε .)  369
βαθμούς.
Γυναικών: Γαρίνη (Α .Π .)  348 β., Κ ότ- 
του (Π . Π ατρώ ν) 331 β., ή Χ ω ρ]λαξ 
Τσέλου «έπιασε» τούς 330 βαθμούς.

Μ ετά τό τέλος τώ ν αγώνων άπενεμήθησαν 
καί έπαθλα διαφόρων σκοπευτικών διορ
γανώσεων τοϋ έτουε 1975.

15 χρόνια είς τήν ύπηρε- 
σίαν τοϋ Έλληνος 

ο δ η γ ο ύ

έκπαιδεύονται είς τά  τελευταία  έπ ιτεύγμα - 
τα  τής τεχνολογίας τοϋ αύτοκινήτου. Έ κ 
τος τή ς τεχνικής βοήθειας τά  πληρώ ματα  
τών περιπολικώ ν αυτοκινήτων τής Ο Β Ε Λ 
Π Α  βοηθοΰν άποτελεσματικά τά  όργανα 
τής Τ ροχαίας είς τό δύσκολον έργον των. 
"Ο πω ς χαρακτηριστικά  έτόνισε ό Δ ]ντής 
τη ς Ο Β Ε Λ Π Α . κ. Π α ναγιώ της Π αρα- 
σκευόπουλος αισθάνεται υπερήφανος διότι 
ή συνεργασία τών τεχνικώ ν τής Ο Β Ε Λ Π Α  
μέ τούς άνδρας τής 'Ε λληνικής Χ ω ροφυ
λακής βρίσκεται σέ ύψηλό έπίπεδο σύμ
πνοιας καί άλληλεγγύης είς τό έργο των. 
Φιλοδοξία τή ς 0 Β Ε Λ Π Α  είναι νά μεγα- 
λώση τήν άκτϊνα  δράσεως καί τής προσ
φοράς της προς τούς "Ελληνες και ξένους 
οδηγούς είς όλα τά  οδικά δίκτυα τής χ ώ 
ρας.

693



ΝΕΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΡΑΝΤΑΡ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ 

ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η Λ  I A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η

Τ “ Υμ]ρχου Χ ω ρ ικ ή ς

'Α ποτέλεσμα  έλεγχον ταχύτη τος δχήματος νπερβάντος τό άνώτατον όρων εις 
φωτογραφίαν ληφθείσαν διά τον νέου τύπου Ρ Α Ν Τ Α Ρ .

ΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ1 άποδεικνύουν ότι 
ή ταχύτης των οχημάτων, αποτελεί τόν 
βασικώτερον παράγοντα εϊς τά τροχαία 
ατυχήματα. Διά τόν λόγον αυτόν, αί 
Ύπηρεσίαι Τροχαίας Χωρ]κής, έκτ’ιμώ- 
οαι αναλόγως τόν παράγοντα τοϋτον, 
προσπαθούν έντός των ύφισταμένων νο
μικών πλαισίων, νά άξιοποιήσουν άπαντα 
τά^ υπάρχοντα μέσα, διά τήν έλάττωσιν 
του συντελεστοΰ τούτου, τοϋ όποιου τά 
αποτελέσματα, συνήθως αριθμούν νε
κρούς, τραυματίας, συμφοράς.

Διά τήν έφαρμογήν των ύφισταμένων 
διατάξεων, ή ’Επιστήμη καί ή τεχνική 
παρέχει ένα τελειότατον μέσον, τό όποιον 
προέκυψεν άπό τάς συγχρόνους έφαρ- 
μογάς. Πρόκειται περί τοϋ RADAR έλέγ- 
χου ταχύτητος οχημάτων, περί τοϋ όποι
ου καί κατά τό παρελθόν ήσχολήθημεν 
έκ τής παρούσης στήλης.

Ώ ς έξηγήσαμεν τότε, τό RADAR απο
τελεί μίαν έφαρμογήν, πρός έκμετάλ- 
λευσιν τοϋ φαινομένου DOPPLER. Κατ' 
αύτό, μία ήλεκτρομαγνητική ακτινοβο
λία εις τάς λίαν ύψηλάς συχνότητας, 
οσάκις προσπίπτει έπί στόχου, έχει τήν 
ικανότητα νά άνακλασθή, κατ’ άντίθετον 
πρός τήν φοράν τής προσπτώσεως διεύ
θυνσή καί νά έπιστρέψη εις τήν πηγήν έξ 
ή; προήλθεν. ’Εάν δέ ό στόχος κινεΐταμ 
τότε ή συχνότης τοϋ έπιστρέφοντος σή
ματος έχει ύποστή μεταβολήν ΑΝΑΑΟ- 
ΓΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ. Έντός ήλεκτρονικών κυκλω
μάτων τοϋ Δέκτου τοϋ RADAR αναμι
γνύεται αΰτη μετά τής αρχικής συχνό- 
τητος καί δίδεται μία νέα τοιαύτη, ή 
όποια κατόπιν καταλλήλου επεξεργασίας 
καί ένισχύσεως, μεταφράζεται, έν τελικώ 
σταδίω ώς ταχύτης τοϋ έλεγχθέντος στό
λου.

Αί νέαι συσκευαί RADAR,  διάτων 
όποιων προσφάτως έφωδιάσθη ή Χωρ]κή, 
είναι προϊόν προσφάτου κατασκευής’ 
δεδοκιμασμέναι εις τά Εύρωπαϊκά Κράτη 
καί ώς έκ τούτου ήλεγμέναι ώς πρός τό 
άποτέλεσμά των.

Επιθυμοϋντες νά διευκολύνωμεν τόν 
σχηματισμόν μιας γενικής περί τούτων 
ιδέας, παρέχομεν κατωτέρω μία άνάλογον 
εικόνα περί τής συγκροτήσεως, λειτουρ
γίας καί δυνατοτήτων των νέων μονάδων 
RADAR.  Αί νέαι συσκευαί είναι εϋκολαι 
εις τήν χρήσιν, χάριν των περιωρισμένων 
διαστάσεων τούτων καί τής άπλότητος 
τοϋ συστήματος χειρισμοϋ.

ΕΚΑΣΤΗ Μονάς, περιλαμβάνει τάς 
κάτωθι έπί μέρους συσκευάς:

1. Τήν κυρίως συσκευήν RADAR,  βά
ρους 5,4 χιλιογράμμων. Αϋτη περιλαμ
βάνει:

α. Τήν κεραίαν, τύπου κέρατος κυμα- 
τοδηγοϋ, τροφοδοσίας διά σχισμής, ή

όποια χρησιμοποιείται καί διά τήν έκπο- 
μπήν καί διά τήν λήψιν.

β. Τούς διαφόρους μετρητός καί ση
μεία έλέγχου καλής λειτουργίας τής 
συσκευής.

2. Τό φωτογραφικόν σύστημα, τό ό-
άποτελείται άπό μίαν αύτομάτως 

δι ηλεκτρισμού λειτουργούσαν φωτο
γραφικήν μηχανήν μετά τής στενώς μετ’ 
αύτής συνεργαζομένης ήλεκτρονικής συ
σκευής έλέγχου καί συγκρίσεως των έν- 
δείξεων, διά τήν πρόληψιν παροχής ε
σφαλμένων άποτελεσμάτων.

3. Τόν Ψηφιακόν μετρητήν έπί τοϋ 
όποιου έμφανίζονται εϊς φωτεινά ψηφία 
τά χιλιόμετρα άνά ώραν, δηλαδή ή τα
χύτης τοϋ έλεγχομένου οχήματος.

4. Τό σύστημα FLASH, διά τήν λει
τουργίαν τής μονάδος καί έν καιρω 
νυκτός.

5. Τήν ήλεκτρικήν πηγήν τροφοδο- 
τήσεως, ήτοι συσσωρευτήν τάσεως 12V., 
οστις δύναται νά είναι τοϋ οχήματος 
έγκαταστάσεως ή ιδιαίτερος.

6. Τήν συσκευήν μετατροπής εις ψη
φιακήν ένδειξιν τής ταχύτητος τοϋ όχή- 
ματος τοϋ φέροντος τήν μονάδα.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τής μονάδος δύναται 
νά πραγματοποιηθή είτε έπί τοϋ αυτοκι
νήτου, έν στάσει, είτε εκτός τούτου έπί 
τρίποδος, παρέχει δέ τάς έξής δυνατό
τητας:



1. ’Ελέγχου τής ταχύτητος οχημάτων τή 
χρήσει τής συσκευής RADAR καί των 
λοιπών συνεργαζομένων συσκευών, πλήν 
τής άναφερθείσης εις τήν προηγουμένην 
παράγραφον ύπ’ αΰξοντα άριθμόν 6.

2. ’Ελέγχου τής ταχύτητος οχημάτων, 
τή χρήσει μόνον φωτογραφικού συστή
ματος καί τής προηγούμενης ύπ’ άριθ. 6 
συσκευής.

Ή  πρώτη περίπτωσις άναφέρεται εις 
τήν λειτουργίαν τής κατ’ εξοχήν μονάδος 
τού RADAR,  ή όποια ενεργεί ώς ακο
λούθως:

Έκ τής κεραίας τού RADAR,  έκπέ- 
μπεται μία ακτινοβολία συχνότητος 
13.418 GHZ (γιγαντόκυκλων) ή μήκους 
κύματος 22,358 χιλιοστών τού μέτρου, ή 
όποια κεϊται εις τήν περιοχήν τών μικρο
κυμάτων. Ή δέσμη τής ακτινοβολίας, 
έχει οριζόντιον πλάτος 5ο περίπου καί 
κατακόρυφον 22ο. ΑΟτη έκπέμπεται έγκαρ 
σίως πρός τό επίπεδον τού καταστρώματος 
τής οδού, κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε, ό 
άξων τής δέσμης, κατά τήν κατεύθυνσιν 
αύτής, νά τέμνη τόν άξονα τής οδού ύπό 
γωνίαν 20ο. Ό  προσανατολισμός ούτος 
έπιτυγχάνεται τή βοηθείμ ειδικών επί τής 
συσκευής εύθειών. Ύπό τήν αύτήν γωνίαν 
δέον νά προσπίπτη καί έπί τών κινου- 
μένων οχημάτων, διά νά καθίσταται δυ
νατή ή μέτρησις τής ταχύτητος.

Μία τοιαύτη λειτουργία, έχει τήν δυνα
τότητα νά δώση τά κάτωθι στοιχεία έπί 
τής καθ' όλου κυκλοφοριακής κινήσεως 
τής όδοΰ:

1. Τόν άριθμόν τού συνόλου τών διελ- 
θόντων οχημάτων, άπό τής στιγμής θέ- 
σεως εις λειτουργίαν τής μονάδος. Ή  
διάταξις αυτή ίσοδυναμεΐ πρός μετρητήν 
κυκλοφορίας λειτουργοΰντος διά σή
ματος.

2. Τόν άριθμόν τού συνόλου τών διαπι- 
στωθεισών παραβάσεων ύπερβάσεως τού 
άνωτάτου έπιτρεπομένου ορίου ταχύ
τητος.

3. Άνά μίαν φωτογραφίαν τού έλεγ- 
χθέντος δΓ ύπέρβασιν ορίου ταχύτητος 
όχήματος εις ήν εύδιακρίτως φαίνεται ό 
άριθμός κυκλοφορίας αύτοΰ. ’Επί τής φω
τογραφίας έμφαίνονται επίσης, ή άκρι- 
βής ταχύτης του εις χιλιόμετρα άνά ώραν, 
ή ακριβής ώρα καί ήμερομηνία καθ' ήν 
διεπιστώθη ή παράβασις καί ό τόπος ένθα 
έγένετο ή διαπίστωσις.

Ειδικόν κομβίον έπί τής συσκευής τού 
RADA R,προκαθορίζει τό άνώτατονόριον 
ταχύτητος, βάσει τού όποιου θά γίνεται 
ό έλεγχος καί τό όποιον είναι έκάστοτε 
σύμφωνον πρός τάς διατάξεις τού Κ.Ο.Κ.

4. ’Ηχητικήν σήμανσιν, διά τά ύπερ- 
βαίνοντα τό άνώτατον όριον ταχύτητος 
οχήματα πρός ένημέρωσιν τού χειριστοΰ, 
έφ’ όσον δέν παρακολουθεί τόν ψηφιακόν 
μετρητήν.

5. Τάς ακριβείς ταχύτητας όλων γε
νικώς τών διερχομένων οχημάτων, διά 
τού ψηφιακού μετρητού.

6· Τή χρήσει ειδικού διακόπτου, όστις 
προσαρμόζεται μετά παραλλήλου ρυθμί- 
σεως τής συσκευής, τά προηγούμενα 
στοιχεία, δι’ έπιλεκτικοϋ έλέγχου, τής 
ταχύτητος τών οχημάτων. Τούτο έχει 
τήν έννοιαν ότι ύφίσταται ή δυνατότης 
έλέγχου ώρισμένης μόνον κατηγορίας 
οχημάτων, κατά βούλησιν.

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ άναφερ- 
θεισών περιπτώσεων, τά νέα RADAR,  
κατόπιν ρυθμίσεως δι’ ειδικού κομβίου,

Μονάς Ρ Α Ν Τ Α Ρ  μέ πλήρη εξοπλισ
μόν έτοιμη πρός λειτουργίαν εις τήν 
εθνικήν οδόν 'Αθηνών - Λαμίας. Παρόμοια 
συσκευή δύναται νά φέρεται και επ' 
αυτοκινήτου.

έχουν τήν δυνατότητα νά ελέγχουν τά 
οχήματα ώρισμένης μόνον λωρίδος τής 
όδοΰ. Τούτο επιτυγχάνεται διά τής άνα- 
λόγου προσαρμογής τής έμβελείας. Ω 
σαύτως, νά διενεργούν μετρήσεις τών 
οχημάτων τά οποία προσεγγίζουν ή άπέρ- 
χονται.

Ή  θέσις έκ τής όποιας είναι δυνατόν 
νά ένεργηθή ό έλεγχος, είναι δυνατόν νά 
εύρίσκεται δεξιά ή άριστερά τής έλεγχο- 
μένης όδοΰ ή έπί ικριώματος ή γεφύρας

διά τά κάτωθι ταύτης διερχόμενα όχή- 
ματα. Ή  εμβέλειά του, δύναται νά φθά- 
ση τά 80 μέτρα, προκειμένου διά τόν 
έλεγχον φορτηγών αύτοκινήτων. ’Εκτός 
τής λειτουργίας ταύτης, ήτις προϋπο
θέτει θέσιν ακίνητον, είναι δυνατόν νά 
χρησιμοποιηθή μόνον τό φωτογραφικόν 
σύστημα, όπερ έγκαθίσταται εις ειδικήν 
πρός τούτο βάσιν, όπισθεν τού έμπρο- 
σθίου άνεμοθώρακος. Τό σύστημα τούτο 
συνδεσμολογεΐται μέ τήν συσκευήν με- 
τρήσεως τής ταχύτητος τού όχήματος 
έγκαταστάσεως, όπότε έν κινήσει τού 
αυτοκινήτου, δυνάμεθα νά φωτογραφί- 
ζωμεν προπορευόμενα όχήματα καί νά 
έχωμεν φωτογραφίας όμοιας πρός τάς 
τοιαύτας τής προηγουμένης περιπτώ- 
σεως.

Είναι άπαραίτητον νά διευκρινισθή 
ότι, αν πλείονα τού ένός όχήματα συμ
πέσουν εις τό κρίσιμον σημεΐον τής 
δέσμης τού RADAR, μέ διαφορετικός 
ταχύτητας, τότε άκυροΰται ύπό τής συ
σκευής αύτομάτως ή μέτρησις, έφ’ όσον 
ύφίσταται κίνδυνος συγχύσεως. ’Εάν δέ 
έπί φωτογραφίας ληφθείσης ύπό κανο
νικός συνθήκας λειτουργίας καί έλέγχου, 
είκονίζωνται πλείονα τού ένός όχήματα, 
ειδικός διαφανής έκτιμητής, τοποθετού
μενος έπί τής φωτογραφίας, καταδει
κνύει τό έλεγχθέν όχημα.

"Εκαστον RADAR έχει τήν δυνατό
τητα νά πραγματοποιή φωτογραφίσεις 
εις λίαν ταχύν ρυθμόν, ήτοι δύναται νά 
λάβη δύο φωτογραφίας άνά δευτερό- 
λεπτον έν καιρώ ήμέρας καί μίαν φωτο
γραφίαν άνά 2,5 δευτερόλεπτα έν καιρώ 
νυκτός τή χρήσει FLASH.

Έκ τών άνωτέρω, δυνάμεθα άσφαλώς 
νά άχθώμεν εις τό συμπέρασμα ότι τά 
RADAR δίδουν οριστικός λύσεις εις ό,τι 
αφορά τήν πραγματοποίησιν ούσιαστι- 
κοΰ έλέγχου έπί τού τομέως τούτου, άλλά 
ταυτοχρόνως προνοούν ύπέρ τών οδη
γών, ώστε νά μή ύπάρξη περίπτωσις άνα- 
κριβοϋς άναφορας στοιχείων περί τήν 
ταυτότητα καί ταχύτητα τού έλεγχθέντος 
όχήματος των.

f Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Ζ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Έκ παραδρομής παρελήφθη εις τό 
προηγούμενον τεύχος ή παράθεσις τού 
θεωρητικού διαγράμματος τής γεφύρας

τού WHEATSTONE τού άναφερομένου 
εις τό παρόν θέμα, τό όποιον έδημοσιεύθη 
εις τό προηγούμενον τεύχος.

Επειδή άποτελεΐ άναπόσπαστον τμήμα 
τού κειμένου, παραθέτομεν τούτο κατω
τέρω.
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ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΗΘΟΣ . . .

, Η  «™δοσφαιρομανία» είναι το. . . επιδερμικό 
νόσημα τής εποχής, άν και για μερικούς είναι τό με
γαλύτερο «χομπν» και ή καλύτερη άπόλανσι τής 
ςιοη; τους. Και φυσικά δεν υπάρχει καμμιά άντίρρησι 
γιαυτο, αφού έχει μπει πια οριστικά και άμετάκλητα 
στην χορεία των άμεσων ενδιαφερόντων μας και ρυθμί
ζει την συμπεριφορά και την διάθεσί μας, σύμφωνα

με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τής όμάδος στην 
οποία ανήκομε Μια τέτοια, λοιπόν, περίεργη συμπε
ριφορά επεδειξε πρόσφατα, προς την σύζυγό του ό

- 7  ny °™ ς πληροφορεί ή σχετική έγγραφή 
του βιβλίου Συμβάντων τοϋ Τμήματος *Ασφαλείας 
Μακεδονικής πολεως λίγο ελειψε νά χάση ή καλή 
γυναίκα την ζωη της, από την. . . έκσπάσασα θυελλώ- 
οη οργή τοϋ «ποδόσφαιρομανούς» συζύγου της. Τό 
χρονικό τής βραδυάς έχει περίπου ώς εξής: "Οταν 
επεστρεψε στο σπίτι του ό φίλαθλος κύριος Λ. . . ήταν 
τρομερά στενοχωρημένος, γιατί ή ομάδα του δεν νίκη
σε, σε φιλικό αγώνα πού έδωσε στήν πάλι τους, τήν 
αντίπαλη Θεσσαλική ομάδα. Μέ βαρεία καοδιά κάθησε 
στο τραπέζι για φαγητό, άλΜ επειδή τό ,βρήκε κούο 
y-ai α^στο , σηκώθηκε νά φύγη. Μ  γυναίκα του, όμως 
με καλή διαθεσι προσπάθησε νά τον άποτρέψη καί τοϋ 
προτεινε να του φτιάξη κάτι πρόχειρο, για νά μή μείνη 
τελείως νηστικός. Αντί άλλης άπαντήσεως ό. . πολ- 
λα βαρύς χασούρης άρπαξε τό πιάτο από τό τοαπέζι 
κω χωρίς να χάση καιρό τό εκσφενδόνισε στο κεφάλι 
της καλοπροαίρετης καί υπομονητικής συζύγου. Ευτυ
χώς που πρόλαβε καί έσκυψε λίγο, ή καημένη, κι 
έτσι απεφυγε κάπως τήν βιαιότητα τής συγκοούσεως 
γιατί διαφορετικά θά τήν άφηνε στον τόπο. Τήν τραυ
μάτισε, όμως,' σοβαρά καί όταν παρουσιάσθηκε στήν 
Αστυνομία δήλωσε μεταμέλεια καί ότι δεν είχε σκοπό 

να την κτυπηση, άλλ επειδή ήταν άγανακτησμένος 
απο την αποτυχία τής όμάδος του, άντ έδρασε μέαύτό  
τον τροπο^ Ο ισχυρισμός του αυτός, κατά τήν άποψί 
μα,^ είναι εντελούς ανεδαφικός καί πέφτει βεβαίως στο 
κενο,^εφ οσον άποδεικνύεται ότι πράγματι τό φαγητό 
του ήταν κρύο. Διότι στήν περίπτωσι αυτή δεν ύπάο- 
χει καμμια άμφιβολία ότι ό σοβαρός τραυματισμός τής 
άμοιρης γυναίκας έγινε έν. . . ψυχρω, ύστερα άπό τήν 
φοβερή ψυχρολουσία πού ύπέστη ό σύζυγος άπό τήν 
αποτυχία τής όμάδος του.

ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

’Ακροβατικές ικανότητες θά πρέπει νά διέθετε ο 
. . . παχουλούλης διαρρήκτης Ν. Π., ό όποιος παρά 
το βάρος τών θό κ. καί τό μετριότατο ϋψος του έπεχεί- 
ρησε νά είσέλ.θη άπό τό μικρό παοάθυρο τοϋ φωταγω
γού στο διαμέρισμα τοϋ Δ. Κ ., σε Βόρειο Προάστειο 
των Αθηνών. Στήν οδυνηρή, λοιπόν, συνέχεια, άπε- 
δειχϋη,^ οτι η διάρρηξις πού σχεδίασε δεν ήταν καθό
λου στα «μέτρα» του, γιατί σάν υπερτροφικός καί άβο
λος πού ήταν σφηνώθηκε στήν κυριολεξία στο παράθυ- 
ρο τής, . . τουαλεττας. ’Εμεινε επικίνδυνα μετέωρος 
για αρκετή ώρα, οπότε εξαναγκάσθηκε νά καλέση ό 
ίδιος βοήθεια. ’Ετρεξαν οί ένοικοι προς τό μέρος τής 
κραυγής καί άντί νά τον. . . βοηθήσουν άρχισαν καί 
αυτοί στο ίδιο μοτιβο, το ίδιο «κρεσέντο», τής. 
έπικλήσεως για βοήθεια. Τότε ο κάπως ψυχραιμότερος 
αυζυγος σκέφθηκε νά καλέση τήν ’Ασφάλεια Ποοα- 
στειων καί τήν *Αμεσο Έπέμβασι, όπότε οί άνδρες 
των } πηρεσιών αυτών τής Xcoo ]κής εσ πένσαν άμέ-
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ϋως στον ύποδειχθέντα τόπο καί άρχισαν τό σωστικό 
τονς έργο. Καί ή πρώτη τους δονλιά ήταν να. . . απο
καθηλώσουν τον ευτραφή διαρρήκτη, και στην συνέ
χεια νά τον οδηγήσουν στο Τμήμα Διαρρηκτών τής 
’Ασφαλείας Προαστείων για την καθιερωμένη άνά- 
κρισι. ’Εκεί τά είπε δλα, καί τό βασικώτερο ότι άπε- 
φάσισε νά κλέψη, επειδή ήταν ολόκληρα εικοσιτετράω
ρα νηστικός καί ήθελε νά . . . κορέση κάπως την πο
λυήμερη πείνα τον. Την περιέγραψε μάλιστα μέ τόση 
δύναμι καί ακρίβεια, πού ξεπέρασε σε γλαφνρότητα 
καί αυτόν τον Χάμσονν στο σχετικό έργο τον... « Η  
Πείνα».

Χωρίς νά έχωμε καμμιά άντίρρησι γιά την άλή- 
θεια των ισχυρισμών του καί γιά την ειλικρίνεια τής 
μεταμέλειας τον, έχομε ωστόσο ώρισμένες αμφιβο
λίες, γιά τό τί θά κάνη, όταν θά ξαναπεινάση ! Κατά 
την γνώμην μας, πάντως, θά άποφασίση εκ νέου νά 
διάρρηξη κανένα καινούργιο διαμέρισμα καί νά είσέλθη 
άπό τό παράθυρο τής κουζίνας αυτή τη φορά, οπότε 
πάλι είναι ενδεχόμενο νά πιασθή σαν ποντικός στη 
φάκα, καί τότε «τό δίς έξαμαρτείν ούκ άνδρός σο
φού».

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ. . .  ΜΟ·Ι· ΚΑΝΩΝ

Τό γενεαλογικό δέντρο τού Α. Μ. ήταν αρκετά 
«βεβαρημένο», ίσως μάλιστα περισσότερο καί άπό τό 
προσωπικό του ποινικό μητρώο. Τον συνώδευε μιά 
κληρονομική καταβολή. . . χρυσοδακτνλικής μορφής 
άπό τον παππού του, ή όποια σννεχίσθη στον πατέρα 
του, έφθασε στον ίδιο, γιά νά καταλήξη στους γιους 
του. Ή  ιστορία δλων είναι κοινή καί. . . άδιαίρετη. 
’Έχουν θητεύσει, άπό παππού μέχρι έγγονό, σε δλες 
τις ποινικές φυλακές τής χώρας γιά διαρρήξεις καί 
άλλες παρεμφερείς πράξεις, πού χρονολογούνται άπό 
τής προπολεμικής περιόδου. Σέ δλο αυτό τό μακρύ χρο
νικό διάστημα διέρρηξαν έναν αρκετά σεβαστό άρι- 
θμό σπιτιών καί καταστημάτων στις περιοχές Μακε
δονίας καί Θεσσαλίας. 'Η  οικογενειακή ιστορία ήλθε 
στήν επιφάνεια μέ τήν σύλληψι, άπό τήν Ύποδ ]νσιν 
’Ασφαλείας Θεσ]νίκης, τού νεωτέρου μέλους τής. . . 
πατριαρχικής αυτής «κόστας» τού 27χρονου Δ.Α.Μ., 
πού έκανε τό «ντεποϋτο» του κάπως ώριμος κι ’ίσως 
γιαυτό τον λόγο ήταν τόσο άτυχος καί άδέξιος, άπό 
τήν πρώτη του κι δλας άπόπειρα. ’Επειδή ήταν κα
λός μαραγκός σκέφθηκε δτι, στήν σημερινή εποχή τού 
ευδαιμονισμού καί τού εύκολου πλουτισμού, είναι 
τό λιγώτερο άνοησία νά στέκεσαι μπροστά σ’ ένα πάγ
κο μέ «πλάνες» καί μέ πριόνια, φτιάχνοντας πορτο
παράθυρα καί είσπνέοντας άνθυγιεινά. . . πριονίδια. 
Πήρε, λοιπόν, τήν μεγάλη άπόφασι δτι άντί νά φτιάχνη 
πόρτες, θά ήταν προτιμότερο νά τις χαλάη. Καί 
«αμ έπος άμ έργον». ’Αγόρασε μιά μεγάλη μοντέρνα 
τσάντα καί άφού τήν γέμισε μέ τά άπαραίτητα. . . 
διαρρηκτικά «άξεσουάρ», έλαβε τις τελευταίες οδη
γίες καί παραινέσεις άπό πατέρα καί παππού και 
έτσι «άριβάρισε» γιά τά μεγάλα. . . κόλπα καί κολ- 
πέτα τής ζωής. Πρώτος του στόχος ήταν κεντρική 
εκκλησία μεγάλου συνοικισμού τής Θεσ ]νίκης, άπό 
τήν όποια προσδοκούσε υψηλά κέρδη καί γερές, όπως 
λένε στήν γλώσσα τών ριφιφίδων «μπάζες καί οίκο- 
νομισιές». Ό  θόρυβος, όμως, καί οί άσννήθιστες κι
νήσεις στο προαύλιο τής εκκλησίας μέσα στήν νύχτα, 
έβαλαν σέ υπόνοιες τον έξυπνο νεωκόρο πού έμενε 
εκεί πλησίον, γιαυτό καί έσπευσε νά ειδοποίηση τήν 
’Ασφάλεια. "Οταν έφθασαν τά «λαγωνικά» της καί 
πήραν θέσεις γύρω άπό τήν εκκλησία, δέν άργησαν 
νά έπισημάνουν τον νεόκοπο διαρρήκτη, τον οποίον

καί συνέλαβαν μόλις άρχισε τήν παράνομη εργασία 
τής νύχτας. . .

Μέ τήν σύλληψι, λοιπόν, καί τού τελευταίου τών. . . 
Μοϊκανών, έσήμανε τό τέλος μι&ς ισχυρής διαρρηκτι- 
κής. . . δυναστείας, πού άπό τον παππού μέχρι τον 
έγγονό, έκράτησαν σέ μιά κάποια έντασι τις Αστυνο
μικές ’Αρχές τών περιοχών πού έδρασαν. Αυτό ήταν 
καί τό θλιβερό φινάλε μιας. . . αισιόδοξης καριέρας 
πού πολλά υποσχόταν στο άρχικό ξεκίνημά της.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ

Κατά τόν λήξαντα μήνα 'Οκτώβριον 
ήρχισαν αί κάτωθι έκπαιδεύσεις άνδρών 
τού Σώματος :

2 Άντισ]ρχών : 1) ΖΑΧΑΡΑΚΗ Κων] 
νου καί 2) ΜΑΚΑΡΙΤΗ Θρασυβούλου 
εις Σχολήν ’Εθνικής Άμύνης, (15-9-751 
15-4-1976) έπί 7μηνον.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ : 15 εις τήν Σ.Α.Χ. 'Α
θηνών, έπί_6μηνον, διά τήν ’Αγγλικήν, εις 
τό Τμήμα Ξένων Γλωσσών (εναρξις 17-10- 
1975).

13 έπί δμηνον, διά τήν Γαλλικήν, εις τό 
αύτό Τμήμα τής Σ.Α.Χ. ’Αθηνών.

} εις CONTROL DATA (’Αθήνας), 
δΓ άνάλυσιν συστημάτων, έπί 4μηνον 
(εναρξις 16-10-1975).

1 μετά 3 όπλιτών, έπί 7μηνον, εις CON
TROL DATA ( Αθήνας) διά θέματα προ
γραμματισμού ’Ηλεκτρονικών 'Υπολογι
στών (εναρξις 8-10-1975).

30 Άνθυπασπιστών, έπί 9 μήνας εις 
Κέντρον ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεώς 
Ανθυπασπιστών καί Άνθυπαστυνόμων 

εις τήν Σ.Α.Α.Π. (’Αθήνας) μέ εναρξιν 
1-10-1975.

15 άνδρών εις ’Αθήνας (6-17] 10-75) διά 
θέματα ναρκωτικών ύπό Όμάδος Ειδικών 
τών Η.Π.Α.

_ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ : 15 εις Σχολήν 
Ξένων Γλωσσών (Αγγλική γλώσσα), έπί 
δμηνον, παρά τή Σ.Α.Α.Π. (εναρξις 17-10- 
1975).

1 ’Ενωμοτάρχου εις Δ.Ε.Υ. (’Αθήνας) 
διά τήν φωτογραφικήν τέχνην (1—201 ΙΟ
Ι 975) καί

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ : 12 εις Κ.Σ.Ν. Ε λ 
λάδος (’Αθήνας) διά. θεωρητικά μαθήματα 
μηχανολογίας - ήλεκτρολογίας ώς καί 
πρακτικά τοιαϋτα βλαβών αυτοκινήτου 
(1—30)10-1975).

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Κατά τάς άρχάς τού Γ' ΙΟημέρου τού 

τρέχοντος μηνός λήγει ή βασική έκπαί- 
δευσις τών εις τό Κ.Ε.Ν. Μεσολογγίου 
501 Δοκίμων Χωροφυλάκων, κλάσεως 
1977, (Β'. σειρά). Ούτοι θά μεταβοϋν έν 
συνεχείμ εις τό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου γιά νά ύ- 
ποστοΰν τήν, κατά νόμον, έκπαίδευσιν 
εις τά άστυνομικά τους καθήκοντα 
Ταυτόχρονα δέ θά έξέλθουν οί ήδη έκπαι- 
δευόμενοι είς_ αύτό 499 Δόκιμοι τής ιδίας 
στρατολογικής κλάσεως (Α-. σειρά), οί 
οποίοι θά όνομασθοϋν Χωροφύλακες, λό- 
γω λήξεαις τής εύδοκίμου έκπαιδεύσεώς 
των. Κατά τά τέλη τού τρέχοντος μηνός 
έπίσης θά έξέλθουν άπό τά Π.Σ.Ο. Χωρο
φυλακής, λόγω λήξεως τής έκπαιδεύσεώς 
των, έτεροι 233 Δόκιμοι.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Εις τα πλαίσια τών καθιερωθεισών προσωπικών επαφών τής ήγεσίας τού Σώ
ματος μετά των άνδρών Χωροφυλακής καί τών ένημερωτικών επισκέψεων τών Υ 
πηρεσιών ο ρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 
μετεβη και έπεθεώρησε προσφατως Υπηρεσίας τής Α.Δ.Χ. Δυτικής Μακεδονίας καί 
ωμιλησε εις συγκεντρώσεις ’Αξιωματικών, Ύπαξ,ωματ,κών καί Χωροφυλάκων.

Επίσης ό κ . ’Αρχηγός έπεσκέφθη παραμεθορίους Υπηρεσίας τής Δ]σεως Χω- 
ροφυλακης Φλωρινης, όπως τόν Σταθμόν ’Ελέγχου Διαβατηρίων Χωροφυλακής 
ΝΙΚΗΣ και το ομώνυμον μεθοριακόν Φυλάκιον.

Εις τας φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν έπίσκεψιν τού κ. ’Αρχηγού Χωρο
φυλακής εις τόν Σταθμόν Ελέγχου Διαβατηρίων ΝΙΚΗΣ καί τό μεθοριακόν Φυλά 
κιον μετά του κ. Νομάρχου Φλωρίνης, τού Άνωτέρου Διοικητοΰ Δυτικής Μακεδο
νίας Συνταγματάρχου κ. Χαρ. Πια καί τού Διοικητοΰ Δ]σεως Χωροφυλακής Φλωρί
νης Αντισυνταγματάρχου κ. Γεωργίου Αρβανίτη, οί όποιοι συνώδευσαν τόν κ. 
ΑΡΧΒΤον Χωροφυλακής.



ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ό λ ο ι  γνω ρίζουν δτι ο ί ανδρες τη ς Χω
ροφυλακής εύρίσκοντα ι, λόγω  τής φύσεως 
τής ά ποσ τολή ς των, κοντά ε ις τόν συνάν
θρωπον καί δοκιμάζουν πολλαπλώ ς τήν 
δρασ ιν  του πόνου πού συχνά  τόν θέτει εις 
δοκιμασίαν. Δ ιά τούτο α ισθάνοντα ι συχνά  
τήν άνάγκην νά τόν άνακουφ ίσουν.’Α σφ α
λώς δέν α ποτελεί υπερβολήν τό γεγονός 
ότι έχουν έπ ίγνω σ ιν  τής ά ρχή ς  πώς ή ζωή 
τού κάθε άνθρώπου εις μίαν έκτακτον πε- 
ρ ίσ τασ ιν , έξαρτάτα ι σ χεδόν  άποκλεισ τικά  
άπό τήν  έμπρακτον α λλη λεγγύη ν  των συ
νανθρώπων του. Κ αί δ ι’ αύτόν ακριβώ ς 
τόν λόγον, ό χ ι σπάνια , προσφ έρουν δ ,τ ι 
μπορούν σέ κάθε δοκιμαζόμενον ή πά- 
σ χο ντα  καί μάλιστα , πολλάκις, χρό νο ν  
έλεύθερον, ύλ ικήν  άρω γήν καί π ρ ο σ ω π ι
κός υπηρεσίας. Ή  τρέχουσ α  ε ιρ η νικ ή  
25ετία είνα ι εμπλουτισμένη άπό άρκετές 
περ ιπτώ σεις άνιδιοτελοϋς συμπαραστά- 
σεως άστυνομικώ ν διατεταγμένω ν καί μή 
έν ύπηρεσ ίμ  πρός άναξιοπαθοΰντας ή δο- 
κ ιμαζομένους έκ διαφόρω ν α ιτίω ν συνα
νθρώπους των. Δέν σπανίζουν άλλω στε αί 
περιπτώ σεις ομαδικής ή μεμονωμένης 
παρ’ αύτών προσφ οράς ικανών π ο σ ο τή 
των α ίματος πρός π άσ χοντας καί κ ινδυ
νεύοντας. Τ ό Ά ρ χ η γ ε ΐο ν  γνω ρ ίζει καλύ
τερον παντός άλλου ύπηρεσ ιακοϋ ή μή 
παράγοντος τήν θέσ ιν, τά προβλήματα , 
τάς δυσκολίας, τήν  προσφ οράν, τό  πνεύμα 
ά λληλεγγύης καί τάς θυσίας τών άνδρών 
τού Σώματος. Ή δ η  ά νταποκρινόμενον  εις 
ά νθρω πιστικόν α ίτημα  τής επ ο χή ς μας, 
έξέδωσε τήν Α .Π . 315]5]288 έ.έ. Δ ιαταγήν 
διά  τής όπο ιας καλεϊ τούς άνδρας δλω ν 
τών 'Υ πη ρεσ ιώ ν Χ ω ροφυλακής, νά δώ
σουν καί πάλ ιν  επάξια  τό Π Α ΡΟ Ν , κατά 
τόν τρέχοντα  μήνα, εις ένα νέον πανεθνι
κού χα ρα κτή ρος π ρ ο σ κ λ η τή ρ ιο ν  άγάπης. 
Κ αί συνιστά  έκθύμως ε ις τούς έπιθυμοΰν- 
τας νά προσφέρουν έθελοντικώ ς αίμα διά  
τή ν  εύόδω σιν άναλόγου κο ινω νική ς έκ- 
στρατείας πού δ ιεξάγει ή Δ]νσις Α ιμοδο
σ ία ς τού 'Υ πουργείου  Κ οινω νικώ ν 'Υ π η 
ρεσιώ ν. Διά τόν σ κοπόν αύτόν μπορούν 
ούτοι νά μεταβοΰν άπό 10ης μ έχρ ι 20ής 
τρέχοντος εις τά καθορισθέντα  Κ έντρα  
καί Σταθμούς Α ιμοδοσ ίας. Χ ρ ή σ ιμ ο ν  
πάντω ς είνα ι νά  γνω ρίζουν ο ί έθελοντα ί 
α ίμοδότα ι δ τ ι ούδείς κ ίνδυνος υγείας ύ- 
πάρχει έκ τή ς π α ρ ο χή ς α ίματος δπερ  άνα- 
πληρούτα ι τά χ ισ τα  ύπό τού άνθρω πίνου 
οργανισμού  καί δτι ούτο ι δ ικα ιούντα ι εις 
περ ίπτω σ ιν  προσω πικής ή ο ικ ο γενε ια κ ής 
των άνάγκης, όπως λάβουν παρά τού ίδιου 
'Υ πουργείου , ΐσ η ν  πρός τήν χο ρη γη θεΐ- 
σαν ύπ’ αύτών ποσ ότητα  αίματος.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΧΩΡΙΚΗΣ

ΟΧΙ

Ε ις τά  πλαίσια τώ ν πανηγυρικών εκδη
λώσεων έπ ί τώ  έορτασμώ της 35ης έπε- 
τείου τοϋ ιστορικού «Ο Χ Ι» , τήν 27ην 
’Οκτωβρίου έ. ε. εις τήν αίθουσαν τελετώ ν 
τών Σχολώ ν Χ ω ρ]κής ’Αθηνών ώ ργανώθη 
ειδική πρός τούτο έκδήλωσις μέ ομιλητήν 
τόν Συντ]ρχην κ. Σω τήριον Π Ο Υ Λ Ο - 
Π Ο Υ Λ Ο Ν . '

Ο ομιλητής άνέπτυξε μέ επ ιτυχίαν τό μέγεθος της θυσίας τού γένους· 
τά ς τότε κρατούσας δυσμενείς συνθήκας, τάς καταστροφάς, τήν άγωνίαν καί 
άπόγνω σιν ή όποια έπεκράτει εις τόν έλεύθερον κόσμον τη ς Δύσεως. Έ τόνισε 
τήν πολλαπλήν σημασίαν τού λακωνικωτέρου καί άπό τό «Μ ολών λαβέ» μυ
ριόστομου ιστορικού «Ο Χ Ι» πού έξέφρασε τήν θέσιν καί επιθυμίαν τού γ ι 
γαντωμένου άπό τήν ιστορικήν ευθύνην, τάς παραδόσεις καί τήν π ίσ τιν  εις 
τόν Θεόν ’Έ θνους μας νά ζήση έλεύθερον. Τούτο ήνωμένον, ήγωνίσθη «ύπερ 
βω μώ ν καί εστιών», ήνάγκασε τόν έπιδρομέα εις φυγήν καί έστησε τήν Ε λ 
ληνικήν σημαίαν εις τήν Βόρειον ’Ή πειρον . Έ γ ρ α ψ ε  τάς πλέον ένδοξους σελίδας 
τη ς Π αγκοσμίου 'Ιστορ ίας καί ύπέμνησεν δτι ό Ε λλη νισ μ ό ς είναι σύμβολον 
γύρω  απο τό όποιον άδελφώνονται οί έλεύθεροι άνθρωποι. Διέλυσε τόν μύθον 
δτι ό ”Αξων ήτο άήττητος. Έ θέρ μ α νε  τήν έλπίδα  τώ ν άπειλουμένων καί έδωσε 
χρονον πολύτιμον διά τήν προετοιμασίαν τών συμμάχων. Ή  έλλθ|νική Νίκη 
υμνηθη από ήγέτας τού έλευθέρου κόσμου οί όποιοι έξέφρασαν ποικ ιλοτρόπω ς 
τόν θαυμασμόν τους διά τό μεγαλεϊον τού Έ λληνος.

Ο ομιλητής προσέθεσεν εύστόχω ς δτι εις τόν τιτάνειον αύτόν άγώ να μετέσχε 
και το Σ ώ μ α  μας τό όποιον έξησφάλισε τήν έπ ιτυχή  έφαρμογήν τών σχεδίων 
επιστρατευσεω ς καί έπεσήμανε πράκτορας τού έχθρού. Συνεπορεύθη μετά  τού 
νικηφορως προελάσαντος Στρατού μας, έξεκαθάρισε τά  καταληφθέντα έδάφη, 
ΐδρυσεν Ά σ τυνομ ικά ς 'Υ πηρεσίας καί έξησφάλισεν εις αύτά έσωτερικήν άσφά- 
λειαν καί τάξιν. Έ ξετέλεσ ε πρωτοπορειακήν καί μέχρις έθελοθυσίας άπαράμιλ- 
λον τήν άποστολήν του. Κ αί κατέληξεν έπ ιγρα μμ ατικά  δτι οΰτω ή Ε λ λ ά ς  έκλή- 
θη «χώρα τών θαυμάτων».

Ε ις  τήν ομιλίαν παρέστησαν ό 'Υ πα ρχη γός Χ ω ρ]κή ς 'Υ πο σ τρ ά τηγο ς κ. 
Ν ικόλαος Π Ο Ρ ΙΚ Ο Σ , έκπροσω πώ ν τον κωλυόμενον κ . ’Α ρχηγόν Χ ω ρ ]κ ή ς  ό 
Α ' ’Ε πιθεω ρητής Χ ω ρ]κή ς 'Υ ποστράτηγος κ. Γ εώ ργιος Σ Τ Α Υ Ρ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ , 
οί έν Ά θ ή να ις  ύπηρετοΰντες κ  κ. Τ αξίαρχοι καί Σ υ ντ]ρχα ι, οί Δ ιο ικητα ί τών 
Σχολώ ν 'Ο πλ ιτώ ν καί ’Α ξιω ματικώ ν, άντιπροσω πεΐα ι ’Α ξιω ματικώ ν, Ά ν θ ] -  
στών, Ύ π α ξ ιω μ α τικ ώ ν  καί Χωροφυλάκων καί οί Δ όκιμοι ’Α ξιω μ ατικο ί καί 
Έ νω μ ο τά ρ χα ι τών Σχολώ ν. Ε ις  τάς φ ω τογραφ ίας ό ομιλητής καί οί παρα- 
κολουθήσαντες τήν έκδήλωσιν.



ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝ Α ΡΞΕΙ ΤΟΝ Μ Α Θ Η Μ Α Τ η Γ %  
. .  Ε ΙΣ  ΤΑΣ Σ Χ ΟΛΑ Σ Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α ΚΗΣ ΑθΗ Ν fiΝ

Τήν_19ην ’Ο κτω βρίου έ. I. έτελέσθη εις τά ς Σ χολάς Χ ω ροφυλακής 
Α_θηνων χοροστατουντος τοϋ Σ εβασ μ ιω τάτου  Μ ητροπολίτου Ί ε ρ ισ -  

σου κ. ΙΙαυλου και. βοηθουμενου υπό του Π ανοσιολογιω τάτου Α ρ χ ι 
μανδρίτου κ. Ά μ βρουσ ίου  Λενή, 'Ιεροκήρυκος τω ν Σχολώ ν Χ ω ρΙκή ς 
ο_καθιερωμενος κ α τ ’ έτος 'Α γ ια σ μ ό ς έπ ί τή ένάρξει τω ν μαθημάτω ν 
τη ς νέας εκπα ιδευτικής περιόδου 1975—1976.

Ε ις  τήν τελετήν παρέστησαν, ό ’Α ρχηγός τή ς Χ ω ρ ]κή ς ’Α ντισ τρά
τη γος κ. Ν ικόλαός Κ Ο Τ Τ Σ ΙΑ Ν Α Σ , ό Α ' ’Ε π ιθεω ρ η τής Τ π ο σ τρ ά -  
• ηγος κ. I εω ργιος Σ Τ Α Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , ’Α νώ τατο ι, ’Α νώ τεροι καί 
κατώ τεροι Α ξιω μ ατικο ί, οί Κ α θηγη τα ί τω ν Σ χολώ ν, συγγενείς τών 
εκπαιδευόμενω ν κ α ί πολλοί προσκεκλημένοι.

Μ ετά την τέλεσιν τοϋ 'Α γ ια σμ ού  άνεγνώσθη εμπνευσμένη 'Η μ ερήσ ια  
Δ ια τα γή  τώ ν Δ ιο ικητώ ν τω ν Σχολώ ν, διά  τής οποίας ούτοι άπηύθυνον 
παραινέσεις κ α ί συμβουλάς προς τούς σπουδαστάς κ α ί τούς έκάλεσαν 
όπω ς εντείνουν τα ς προσπάθειας τω ν διά  τήν καλυτέραν δυνατήν άπό- 
δοσιν.

Έ ν  'τυνεχείμ ώμίλησεν ό ’Α ρχηγός τοϋ Σ ώ μ α το ς  ’Α ντιστράτηγος 
κ. Ν ικόλαός Κ Ο Ι Τ ^ Ι Α Ν Α Σ , ο οποίος ε ίπ ε  τα  εξής:

«Δ όκιμο ι ’Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί καί Έ νω μ ο τά ρ χα ι,
—Με τάς εύλογίας τή ς ’Εκκλησ ίας καί τή ν’έπιβαλλομένην έπ ισημό- 

τη τα  γ ίνετα ι σήμερον ή έναρξις τή ς έκπαιδεύσεώ ς σας εις τάς Σ ν ο - 
λας Χ ω ρ]κη ς. Α

—-^άς εύχομαι έγκαρδίω ς, ώ ς ’Α ρχηγός τοϋ Σ ώ μ α τος , πρόοδον καί 
καλήν σταδιοδρομίαν.

—Δ ια  τη ς εισόδου σας εις την Σχολήν, άνοίγετα ι μ ία  νέα λεωφόρος 
και ένας νέος κοσμος προβάλλεται ένώπιόν σας.

, ~ Ε ϊν α ι  αποτέλεσμα  ίδικοϋ σας προσανατολισμού καί μόχθου καί δ ι’ 
αυτό σάς ανήκει κάθε έπαινος.
, ' ?  Σ Ζολή Χ ω ρ ]κή ς έγαλούχησε στρατιάς άνδρών τοϋ Σ ώ μ α το ς , οί 
οπο ίο ι με πνεϋμα άλτρουϊσμοΰ καί αύτοθυσίας, έλάμπρυναν καί έτ ίμ η - 
σαν αυτό. r  1

Η δη  καλουμεθα η μ είς  κ α ι εσείς μαζύ, ή νέα γενεά , νά συνεχίσωμε 
τον ιστορικόν δρόμον τοϋ Σ ώ μ α το ς  κ α ί νά φανώμεν άντάξιοι τώ ν προ
γενεστέρω ν μας.

' Τ ότε, νά είσθε βέβαιοι, ότι θά ικανοποιήσετε άφ ’ ένός τάς προσδο
κ ίας κ α ι φ ιλοδοξίας σας κ α ι α φ ’ ετέρου θά συμβάλετε εις τά ς προσπά
θειας τοϋ Σ ώ μ α το ς , διά  τήν πρόοδον αύτοΰ καί τον καλόν τοϋ Έ λληνικοϋ 
λαοϋ, τοϋ οποίου π ροστάτα ι καί συμπαραστάτα ι είμεθα.

t Π ρώ τιστον  καθήκον σας είνα ι ή π ίσ τ ις  προς τήν Π α τρ ίδα  κ α ί άφο- 
σ ιω σις εις το υπηρεσιακόν καθήκον. Ε ίνα ι ιδανικά, τά  όποια  πρέπει 
νά κοσμοϋν κάθε "Ελληνα στρατευμένον. Έ μ π νεό μ ενο ι άπό τά  ιδανικά 
αυτα, οι πρό ήμώ ν, διαφύλαξαν τήν άνεξαρτησίαν καί τήν έλευθερίαν 
τή ς Χ ω ράς. Α πο τον χώρον τούτον τής Σ χολής, ώρμησαν προηγούμεναι 
γενεαι, δια να μετασχουν τώ ν αγω νω ν κατά  τώ ν εξω τερικώ ν καί εσω τε
ρικών εχθρών. Π ολλοί δέν ζοΰν. Έ ν ίω ν  τά  ονόματα είναι γραμμένα  
εις τό πρό ύμών μνημεΐον.

Π ρος ολους αύτούς στρέφομεν εύλαβικά τήν μνήμην μας κ α ί ας 
·°υς υποσχεθώ μεν, οτι θα ακολουθησωμε τον δρόμο τή ς θυσίας τω ν, 

τηροϋντες π ισ τώ ς τον όρκον πού έδώσαμεν.
Ανευ τή ς συμβολής τω ν εις τούς ύπέρ τή ς Π ατρ ίδος μας αγώ νας 

τω ν, ολοι η μ ε ίς  δεν θα ε ίχ α μ ε  τήν ευτυχίαν νά άναπνέω με τον άέρα τή ς 
Ελευθερίας την σ τιγμήν αύτήν. Χρέος λοιπόν μέγιστον τό προς τήν 

Π α τρ ίδα  καθήκον κ α ι ουδέποτε να λησμονήτε τήν βαρείαν αύτήν π α 
ρακαταθήκην.

Π  Σ χολή ε ίμ α ι βέβαιος, οτι θά καταβάλη άοκνους προσπάθειας, 
δια  την αναπτυξιν τώ ν πνευματικώ ν σας δυνάμεων, ώ σ τε νά έξέλθητε 
ικανοί βαθμοφόροι, άντάξιοι τή ς άποστολής σας. Tq εκπαιδευτικόν προ
σω πικόν, προσεκτικούς έπ ιλεγέν θά έμπλουτίση τά ς γνώ σ εις σας μέ όλα 
τα  εφόδια εκείνα τα  οπο ία  είνα ι χρήσ ιμα  διά  τήν πλήρη συγκρότησιν 
σας άπό έπ α γγελ μ α τικ ή ς , έγκυκλοπαιδικής, δ ιο ικητικής άλλά κ α ί άπό 
κοινωνικής πλευράς.

Ή  Σ χολή  δέν παρέχει μόνον πνευματικά  εφόδια. Δ ημ ιουργεί 
συνθηκας καταλλήλους διά τήν καλλιέργειαν χαρακτήρος, ήθους καί 
άλλων άξιών.

—Έ λ λ ε ιψ ις  χαρακτήρος καί ήθους δέν δύναται νά άναπληρωθή μέ 
πλήθος γνώ σεων. Ό  βαθμοφόρος τοϋ Σ ώ μ α το ς  δέον νά διακρίνεται διά 
τήν άνω τερότητα  τοϋ χαρακτήρος καί τή ς ψυχής, τό θάρρος, τήν αξιο
πρέπειαν, τήν αποφ ασ ιστικότητα , τήν αύτοκυριαρχίαν κ α ί άνιδιοτέ- 
λειαν.
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Ε ’ις τήν παραπλεύρους σελίδα σ τιγμ ιότυπα  απο την 
προσέλενσιν και έπιθεώρησιν των Δοκίμων νπο του 
κ. ’Α ρχηγόν Χωρ ]κής, τον Α γ ια σ μ ό ν , την ομιλίαν 
τοϋ κ. ’Αρχηγόν και την παρέλασιν των Δοκίμων.

ΕΙς τάς φωτογραφίας τής σελίδος :
Ά ν ω  γενική αποψις τοϋ προανλίον των Σχολών κατα 
τήν έκδήλωσιν. _ ,
Κάτω ή πολεμική Σημαία τής Χωρ]κής παρελαύνει 
προ τών επισήμων.

—Καλλιεργήσατε, λοιπόν, τάς αξίας αύτάς μέ θέλησιν κ α ί επιμονήν. 
”Ανευ αύτών ό Βαθμοφόρος τοϋ Σ ώ μ α το ς χωλαίνει και δυσχεραινεται
εις τήν έκτέλεσιν τή ς Ί ε ρ ά ς  αποστολής του. ; , , ν

—'Η  προσήλωσις καί προσαρμογή τών έκπαιδευομενων εις τους Κα
νονισμούς τοϋ Σ ώ μ α το ς καί τή ς Σ χολής είδικωτερον, είναι απαραίτητοι 
καί έπιβεβλημέναι. Οΰτω  δημιουργοϋνται προϋποθέσεις, δια την καλήν 
καί άρμονικήν ομαδικήν διαβίωσιν έν τή Σχολή.  ̂ _ ,

Πλέον τούτων έδραιώνεται πνεύμα πειθαρχικότητος, πραγμ α  α πα 
ραίτητον διά τήν διοίκησιν τοϋ Σ ώ μα τος. Π αρέκκλισις έκ των ^κανό
νων πειθαρχίας είναι άνεπίτρεπτος. ’Α ποτελεί τό βάθρον επ ι τοϋ οποίου 
έχει οίκοδομηθή τό Σ ώ μ α  τή ς Χωροφυλακής. ,

_Μέ τήν πειθαρχικότητα  αύτήν καί την προσήλωσιν προς την ιδέαν
τή ς αύτοθυσίας καί τοϋ καθήκοντος ή Χωροφυλακή έχει δρέψει δαφνας, 
κερδίσασα τήν έμπιστοσύνην καί τον θαυμασμόν τοϋ Ελληνικού λαού.

Κ ατά τήν διάρκειαν τής έκπαιδεύσεώ ς σας, θά^διδαχθήτε τας^ συντα- 
γμ α τ ικ ά ς δ ιατάξεις τοϋ Κ αταστατικού Χάρτου τής^Χ ώρας τα  ατομικα 
δικαιώ ματα  καί τάς υποχρεώ σεις τών οργάνων τής πολιτείας έναντι
αύτοϋ. , , ,

—Τ ά όργανα τή ς ’Ασφαλείας, ώ ς τηρητα ι των Νομών, πρέπει αυτα 
πρώ τα  νά πιστεύουν εις τήν νόμιμον εξουσίαν τούς Νόμους και τό πολί
τευμα τής Χ ώρας. , _ .

—Π αρέκκλισις έκ τή ς καθιερωμένης δια των σ υνταγμ ατικώ ν Δ ια 
τάξεων γραμμής δέν επ ιτρέπετα ι. , , , ,

Π ρέπει νά γίνετε άπολύτως εγκρατείς τών Ν ομών, τους οποίους μετ 
ολίγον θά έφαρμόσητε καί θά διδάξητε εις τούς υφιστάμενους σας. Ουτω  
αί πράξεις σας θά έχουν τήν σφραγίδα τής νομιμότητος, π ραγμ α  ανα- 
γκαΐον διά  μίαν εύνομουμένην πολιτείαν.

'Ω ς ’Α ρχηγός τή ς Χ ωροφυλακής σάς υπενθυμίζω  και παλιν, οτι 
κατέστητε μέλη ένός ’Ενδόξου Σ ώ μα τος, τό όποιον από όλους μας 
άναμένει τήν συνέχισιν τώ ν παραδόσεών του, ίνα παραμεινη, ως 
πάντοτε, άμετακινήτω ς πιστόν εις τάς έπάλξεις τοϋ καθήκοντος και 
τής τ ιμ ή ς καί άκλόνητον εις τήν άφοσίωσιν προς τήν Π ατρίδα  και τΟ 
Δημοκρατικόν τη ς Π ολίτευμα.

Π εραίνων σάς συνιστώ έπιμέλειαν καί ύπακοην προς τους Π ροϊστα 
μένους σας. Σύμποιαν καί ψυχικήν ένότητα μεταξύ σας. Καρτερίαν 
καί υπομονήν εις τά ς τυχόν άντιξόους συνθηκας τή ς ζω ής σας. υυ δε ις  
δύναται νά προβλέψη ότι ό βίος θά είναι άδιατάρακτος και άνευ εμ 
ποδίων. Ή  άξια έγκειτα ι εις τό ότι ό άνθρωπος πρεπει να ανταπεξέρ
χετα ι ήρέμως καί μέ καρτερίαν τά ς δύσκολους στιγμάς. ^

—Σ ε ις  δέ ώς όργανα άσφαλείας καί Βαθμοφόροι, πρεπει να έχητε 
πλέον άνεπτυγμένας τά ς ιδιότητας αύτάς, δ ιότι θά άποτελήτε τους 
ποδηγέτας καί καθοδηγητάς τώ ν κατω τέρω ν οργάνων.^ (

’Ε π ιθυμώ  τέλος νά σάς διαβεβαιώσω ότι ή Η γ ε σ ία  του Σ ώ μα τος 
περιβάλλει μέ άγάπην καί στοργήν άπαντας τούς ύπηρετουντας εις 
αυτό, γνω ρίζει τά  άπασχολοϋντα τό Σ ώ μ α  προβλήματα και μέριμνα 
διά τήν προώθησιν καί έπίλυσίν των». _

Μ ετά τήν ομιλίαν τοϋ κ. Ά ρχηγοϋ<Χ ω ρ]κής έπηκολουθησε παρέλασις 
τών σπουδαστών ένώπιον τοϋ κ. ’Α ρχηγού τού Σ ώ μ α το ς καί των λοιπών 
έπισήμω ν καί ή τελετή έληξε μέ δεξίωσιν τών παρευρεθεντων εις την
έκδήλωσιν. , . , , ,

Ε ις  τάς φωτογραφίας μας στιγμυότηπα  απο την έκδήλωσιν.
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Π Ο Λ Λ Α  Ε χ ° Τ Ν  Γ Ρ Α Φ Η , κατά  κα ι- 
Ρ° ϊ ς ’ “ 7 °  T“ V στ7)λών Ραζ περί τω ν ύπηρε- 
σι_ω ν , Α σφαλείας του Σ ώ μ α το ς  καί περί 
τω ν επ ιτυ χ ιώ ν  τω ν εις τον τομέα  διώ ξεω ς 
του κοινού έγκλήματος. Π ερισσότερα 
0^ ° ίς \ χαι εκτενέστερα έχουν παρουσιασθή 
σε^όιαφορα λεπτομερή άστυνομικά ρεπορ
τά ζ, απο δοκίμους κ α ί πεπειραμένους δη
μοσιογράφους, τόσον άπό τω ν στηλών τοϋ 
ημερησίου κ α ι περιοδικού τύπου, δσον καί 
απο τω ν λοιπώ ν μέσων ένημερώσεως. Α ί 
υπηρεσιαι, λοιπόν, ’Α σφαλείας τή ς Χ ω ρο- 
φυ ,ακης, μαζυ με το ολον π λέγμ α  των 
υπηρεσιών μας, συνθέτουν την σπονδυλικήν 
στηλην τοϋ Σ ώ μ α το ς . Κ α ί είνα ι άναμφ ι- 
σβητητον γεγονός, ότι άπό την ένεργόν 
ορασ ι ηριοτητα κ α ί τήν έργώ δη προσπά
θεια τω ν εξασφαλίζονται ιδεώδεις συνθή- 
και τά ξεω ς καί ασφαλείας ά π ’ άκρου εις 
ακρον, τή ς Ε λ λ η ν ικ ή ς  Ε π ικ ρ ά τε ια ς . Ο ί 
σεμνοί και ανιδιοτελείς άνδρες τώ ν υπηρε
σιών αυτών μένουν άγρυπνοι κ α θ ’ όλον τό 
εικοσιτετράω ρον καί άπό τοϋ Διευθυντοϋ 
η Α ιοικητοϋ ’Α σφαλείας, μέχρ ι καί τοϋ 
νεωτερου Χ ω ρ]κος, έπιτελοϋν μέ σύνεσ' 
και αυταπάρνησι τό καθήκον τους, διά  να 
οιαφυΛαχθη^ή περιουσία, ή εύταξία  καί ή 
ασφαλεία τώ ν πολιτώ ν. "Ο λοι δ ιακατέχον
ται απο τό ιερόν πάθος τή ς έκτελέσεω ς'ε ίς 

το  ακέραιον  ̂ τοϋ καθήκοντος, χω ρ ίς συμ
βιβασμούς, υπολογισμούς ή ύποχω ρήσεις, 
αλλα με την μύχια  σκέψι ότι ή διασφάλισις 
της^ταςεως^καί τή ς ήρεμ ίας είνα ι τό  πολυ- 
τιμοτερον άγαθόν κ α ί ή ύψηλοτέρα κο ινω 
νική και ηθική προσφορά προς τόν Έ λ 
ληνα πολίτην.

, Ε ^ σ η ς   ̂ευχαριστήριοι έπ ιστολα ί διά 
την αυτήν υπηρεσίαν άπεστάλησαν εις τό 
Α ρχηγειον ύπό τοϋ έ. ά. Τ π ο σ τ ίγ ο υ  κ 
Ιπ π ο π  ρατους Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  κ ά 

τοικου Α θη νώ ν  (Ε ύζώ νω ν 6) κ α ί τώ ν 
Π ρατηριουχω ν 'Τ γρ ώ ν  Κ αυσίμω ν κ.κ . 
Π  Κ Α Ν Τ ΙΔ Α Κ Η  καί Θ. ΚΟΥΛΕΤΑΚΗ 
( Α γιου  ̂Φανουρίου 50—5 2) Ν . Λ ιόσια, 

εις τά ς οποίας έκφράζονται κολακευτικώ ς 
οια ιην ανω τέρω  υπηρεσίαν, δ ιότι οί άν- 

ζύζ Ρε την εςα ιρετικην δραστηριότητα 
που ανέπτυξαν συνέλαβαν τούς δράστας 
τώ ν εις βάρος τω ν γενομένων κλοπώ ν 
διαρρηςεων. Ή  Β ιομηχανική Ε μ π ο ρ ικ ή  
^Εταιρεία « Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΑ »  εκφράζει τήν 
αμετρον εύγνωμοσύνην τη ς προς τήν αύτήν 
υττηρεσιαν διά  τά ς προσφερθείσας υπηρε
σίας κ ατα  την ά ντ ιμετώ π ισ ιν  τή ς προσφά
του απεργίας τοϋ τεχνικού καί εργατικού 
προσω πικού της.

, ^  Α Ν Τ Ε Ρ Α  μεγάλη επ ιτυ χ ία  ανήκει 
εις την 1 π ο δ ]νσ ιν  ’Ασφαλείας Θεσσαλο
νίκης. Κ α ι^ το ΰ το  δ ιότι όμολογουμένως, 
παρά^ τάς^ ανυπερβλήτους δυσκολίας καί 
τα ς αντίξοους συνθήκας, έπ έτυχε νά δια- 
λευκάνη πλήρω ς τήν στυγερή δολοφονία 
τή ς Ε λβετίδος φ οιτήτριας Ζ ακλίν Γκουν- 
ταν, ή οποία έλαβε χώ ραν εντός τοϋ άλ-

όλοι οι Ελληνες, όταν άκουσαν στό ραδιό
φωνο κ α ί διάβασαν στις έφημερίδες τήν 
συλληψιν του ανθρωπόμορφου τέρατος τοϋ 
οολοφονου τή ς ά τυχης Ε λ β ε τ ίδ ο ς  φ ο ιτή
τρ ιας. Ν ομ ίζω  ότι νοερώς όλοι μας στό 
-φ οσω πο τοϋ πρώ του Χ ω ρ]κος, πού θά 
συναντήσαμε στό δρόμο μας, χα ιρετήσαμε 
Ολόκληρό το Σ ώ μ α  τή ς-Χ ω ρ ]κ ή ς , οί άν- 
όρες του οποίου ά γο γγύ σ τω ς εργάζοντα ι 
χω ρ ίς αναπαυλα διά τήν έμπέδω σιν τή ς 
οημοσιας_ τά ξεω ς καί άσφ αλείας...» , καί ό 
επ ιστολογράφος κατα λήγει: «Μ έ τ ις  γρ α μ 
μές αυτές θέλω νά συγχαρώ  καί νά έπαινέ- 
σω τους άφανεΐς αύτούς ήρω ας, όλους δηλ. 
τους μάνδρες τή ς Χ ω ρ]κή ς, στά  πρόσω πα 
τω ν οποίων όλοι μας άτενίζομε τόν φύλακα 
άγγελο μας».
Επίσης ό Οίκος ’Αντιπροσωπειών «ΒΑΜΒΑΚΑ Ε.Π.Ε. Έμπορικαί καί Βιομηχανικαί ’Αντιπροσωπεία») διά τοϋ

ΊΤ Λ τ^ ς 'Ε τα ιρ ε ία ς κ. Κ ων]νου 
Β Α Μ Β Α Κ Α , άπέστειλε θερμήν εύχαρι- 
στήριον επιστολήν προς τήν Ύ π ο δ]νσ ιν  
Α σφαλείας Θ εσ]νίκης, διά  τή ς όποιας εκ

φράζονται εύχαριστία ι προς τούς άνδρας 
της, δ ιότι κατώ ρθω σαν νά άνεύρουν εντός 
ελάχιστου χρονικού δ ιαστήματος, μεγάλον 
χρηματικόν ποσόν όπερ ε ίχεν  άπολεσθή 
τελευτα ίω ς ύπό έκπροσώ που της.

• __ I Λ. --- i------ w ^  ^  I

συλλιου τοϋ « Σ έ ϊχ —Σοΰ». Κ αί ενώ

Α Π Ο  Τ Α  Ε 1 Γ Ε Μ Ι  αύτά κίνητρα 
ελευνομενοι δημιουργούν, όμολογουμένω ς 
σω στούς άθλους καί άπαραμίλλους έπ ιτυ - 
χ ια ς, εις τήν έξιχνιασ ι σοβαρών έγκλημά - 
τω ν, όπω ς ή πρόσφατος λαμπρή επ ιτυ χ ία  
τω ν ανδρών τή ς 'Υ ποδ]νσεω ς ’Α σφαλείας 
Ιΐρ ο α σ τιω ν  Π ρω τευούσης. 'Υ πό  τήν έμ - 
πνευσμενην καθοδήγησιν τοϋ Δ ]ντοΰ 
τη ς επέτυχον τήν πλήρη διαλεύκανσιν 
του στυγερού έγκλήμα τος εις τό Έ ρ γ ο -  
στασιον τοϋ Λαυρίου «Κ λω στοϋφαντή
ρια Α ΙΓ Α ΙΟ Ν  Α. Ε .» . Ε κ ε ί  έντός 
αεραγω γοΰ τοϋ 8ου θαλάμου τοϋ κλω σ τη - 
ρίου ανευρέθη νεκρός, μέ έκτεταμένο τραΰ- 
μα της  κεφαλής, ό νεαρός εργάτης Γ εώ ρ - 
γ ιο ς Φλεσσας, ό όποιος ε ίχ ε  συγχρόνω ς 
ληστευθη.^ Ε π ε ιτα  άπό πολυώρους καί 
συντονισμένας άναζητήσεις κ α ί έρεύνας 
οι πεπειραμένοι άνδρες τή ς Ύ π ο δ ]νσ εω ς

ν τ ώ ^ Λ ελα^ ^ τ0π1σαν τ6ν 15ετύ δράστην 
^  ίίΟ Υ Λ Ο Ν  ’Αθανάσιον, ό όποιος
συλί,ηφθεις ω μολόγησε τήν πραξιν του καί 
παρεδω σε τό  χρηματικόν ποσόν πού ε ίχ ε  
αφαιρεσει άπό τό ά τυχές θΰμα του. Έ ν α  
ακόμη, λοιπον, έγκλημα , πού ε ίχ ε  συγκλο- 
νιση την ελληνικήν κοινήν γνώ μην έξ ι- 
χνιασθη, σέ συντομότατο χρονικόν διάστη- 
μα, χάρ ις εις τά ς άοκνους καί άκαταβλή- 
τους προσπάθειας τώ ν άνδρών τής Ύ π ο - 
διευθυνσεως ’Α σφαλείας Χ ω ρ ]κή ς Π ρο
αστίω ν Π ρω τευούσης.

Ή  Β ιομηχανία  « Α ΙΓ Α ΙΟ Ν »  έξετίμησε 
κ α τ αξίαν τα ς άοκνους προσπάθειας τώ ν 
συμβαλλοντων είς τήν έξιχνίασι αύτοΰ καί 
άπέστειλε συγχαρητήριον τηλεγράφ ημα  
εις το Α ρχηγειον  , είς τό όποιον άναφέρει 
ο νο μ α σ τικ ές  όλους όσους συνετέλεσαν είς 
την διαλεύκανςτίν τον,

, ---- Λ. 1V.IAI, Ο V ιυ  τό
μεγάλο πρόβλημα διά τήν ’Αστυνομίαν 
ήτο η παντελής έλλειψις μαρτύρων, ή άλ- 
λων^στοιχείω ν τή ς ζω ής καί τή ς συμπερι
φοράς τοϋ θύματος, ωστόσο οί έξαίρετοι 
άνδρες τή ς Ύ π ο δ ]νσ εω ς ’Ασφαλείας κά 
τω  ρθω σαν μέ σύνεσι, ύπομονή καί μεθο
δικό .η τα  νά εντοπίσουν κ α ί έν συνεχεία 
να συλλαβουν τον αποτρόπαιο δράστην τού 
φρικιαστικοϋ αυτού έγκλήματος, Ούτε, 
λοιπον, ή έλλειψις μαρτύρων, ούτε τό 
«ερεβώδες» και μυστηριώ δες σκότος, πού 
περιέβαλε τά ς κινήσεις τοϋ θύματος εις τό 
δ ιάστημ α  τώ ν ολίγω ν έβδομάδων, πού’εύ- 
ρίσκετο είς τήν Θ εσ]νίκην, διά  νά παρα- 
κολουθήση μαθήματα  έλληνικής γλώ σσης 
εις τό έκεϊ  ̂ Π ανεπιστήμ ιον, έστάθησαν 
εμπόδια  εις την έμμονον καί πείσμονα προ- 
σ τ̂α^ ('α τ ό)ν ανδρών ’Ασφαλείας Θ εσ]κης, 
νά εξιχνιάσουν τό νέον αύτό ειδεχθές 
εγκ λημ α , και να συλλαβουν τόν δράστη.

Η  επ ιτυ χ ία  αύτή τή ς ύττηρεσίας μας 
συνεκινησε βαθύτατα  τήν έλληνικήν κοινήν 
γνώ μην, με αποτέλεσμα νά γραφούν πολ- 
λα εγκ ω μ ια σ τικ ά  σχόλια καί σ υγχα ρη τή 
ριοι έπ ιστολα ί είς τόν τύπον καί είς τό 
Α ρχηγειον Χ ω ρ ]κή ς, από τοϋ Π ροξενι

κού ’Α ντιπροσώ που __ τή ς ’Ε λ β ετ ία ς ' είς 
Θ εσ]νικην, μέχρ ι τοϋ άπλοϋ καθημερινού 
Ελληνος πολίτου. Ε ξ  αύτών έπιλέξαμε 

την επιστολήν τοϋ κ. Σεραφείμ  Α Θ Α Ν Α 
Σ Ι Ο !  (’Α ργοναυτώ ν 24, Β όλος), πού έδη- 
μοσιεύθη είς τά ς ήμερησίας εφημερίδας 
Αθηνών κ α ι Θ εσ]νικης. Ε ίς  αύτήν αντι

κ ατο π τρ ίζετα ι ή άμετρος εύγνωμοσύνη καί 
ο θαυμασμός ένός πολίτου πρός τούς 
μοχθοΰντας άνδρας τή ς Χ ω ρ ]κή ς, τούς 
οποίους επα ινεί καί έγκ ω μ ιά ζε ι μέ θερ
μούς λόγους 8ιά. τά ς άκαταβλήτους προ
σπάθειας που  ̂ νυχθημερόν ά γο γγύ σ τω ς 
προσφέρουν πρός έπ ίτευξιν  τοϋ άντικειμε- 
νικοΰ στόχου, τή ς  έμπεδώ σεω ς τή ς τάξεω ς 
είς ολόκληρον τόν έλλαδικόν χώρον. Ε ίς  
τήν επιστολήν του, μεταξύ άλλων, δ ια 
λαμβάνονται καί τά  έξ ή ς :« ...π όση άλήθεια 
χαρα και ανακουφισι δοκίμασαν σήμερα

Κ Α Ι Α Λ Λ Α Σ  έπ ιτυ χ ία ς  έσημείω σαν καί 
σημειώνουν ^καθημερινώς αί έπ ί μέρους 

ττηρεσίαι ’Ασφαλείας τοϋ Σ ώ μ α το ς  είς 
ολοκληρον την χωράν. Ε ύχαριστήρ ιο ι καί 
σ υγχα ρ η τή ρ ιο ς  έπ ιστολα ί 'άποστέλλοντα ι 
εΐζ τ ° Α Ρχηγεΐον α π ’ όλα τά  διαμερίσματα  
τή ς Ελλάδος, τοσον απο ’Ο ργανώ σεις, 
Συλλόγους, Έ π ιτρ ο π ά ς  κ .λ .π . όσον καί 
απο μεμονωμένα άτομα. Σ υγκεκρ ιμ ένω ς 
είς την έφημερίδα τώ ν Γ ιαννιτσώ ν « Η Χ Ω  
Τ Ο Υ  Κ Α Μ Π Ο Υ » δημοσιεύεται έπιστολή 
τοϋ κ. Εύθυμίου Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Δ Η , κά 
τοικου Γ ιαννιτσώ ν, διά  τή ς όποιας εκφρά
ζονται εύχαρ ιστία ι πρός τόν Δ  ]τήν τή ς Δ .Χ . 
Ε δέσσης Α ντ]ρχην  κ. Δ ημήτριον Σ Α - 

Κ Ε Λ Λ Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ν  καί τούς ύ π ’ αυτόν 
άνδρας, ιδ ια ιτέρω ς δέ τοϋ Τ μ ή μ α το ς ’Α 
σφαλείας Γ ιαννιτσώ ν, δ ιότι χά ρ ις  είς τά ς 
συντόνους προσπάθειας τω ν, έπετεύχθη ή 
άνακάλυψις κ α ί σύλληψις δραστών κλο
π ή ς  διαρρήξεως έκ τή ς οικίας του πολυ
τίμω ν αντικειμένω ν καί χρηματικοΰ ποσοΰ 
ύψους δύο έκατομμυρίω ν περίπου δραχμώ ν. 
’Ε π ίσ η ς ό οδοντίατρος κ. ’Αθανάσιος 
Ν ΙΚ Ο Λ Α 'Γ Δ Η Σ , κάτοικος Ξάνθης δ ι’ 
επ ιστολής του πρός τόν κ. ’Α ρχηγόν Χ ω 
ροφυλακής εκφράζει τάς ευχαριστίας του 
πρός τόν Δ ]ντήν  ’Ασφαλείας Π ροαστίω ν 
Π ρ ω τ]σ η ς  Σ υ ντ]ρχη ν  κ. Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α 
Σ ΙΟ Υ  καί τούς άνδρας τή ς Ύ π ο δ]νσ εω ς, 
καθώ ς κ α ί πρός τόν Δ ]τή ν  τοϋ Τ μ ήμ ατο ς 
’Ασφαλείας Ξάνθης Τ α γ]ρ χη ν  κ. Φ αίδωνα 
Π Α Π Α Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  καί τούς ύ π ’ αύτόν 
άνδρας, διότι, χάρ ις είς τά ς συντονισμένας 
κ α ί άοκνους προσπάθειας τω ν επέτυχον 
την ανευρεσιν τού κλαπέντος αύτοκινήτου 
του, τύπου Μ Ε Ρ Σ Ε Ν Τ Ε Σ  No 230, καί 
σύλληψιν τού δράστου.

Η  ΙΕ Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Α ΙΣ  Κ ΙΤ Ρ Ο Υ Σ  
δι επ ιστολικού εγγράφου τη ς πρός τό 
Α ρχηγειον  Χ ω ρ ]κ ή ς εκφράζει θερμάς 

εύχαριστίας καί άπεριόριστον θαυμασμόν 
διά τούς άνδρας τού Τ μ ήμ ατο ς ‘Ασφαλείας 
Κ ατερίνης, δ ιότι κατώ ρθω σαν νά έξ^χνι,ά- 
σουν^ μεγάλην ιεροσυλίαν είς βάρος τοϋ 
Ί .  Ναού 'Α γ ία ς  Π αρασκευής τή ς πόλεω ς 
κ ατα  τήν όποιαν έκλάπησαν διάφορα χρυσά 
κοσμήματα  (αφ ιερώ ματα) μεγάλης άξίας.
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Τέλος οι κ.κ. ’Ιωάννης Κ Ο Κ Κ Α Λ ΙΧ - 
Ρ Η Σ , ’Αντιπροσωπεία!., (Ά ρ να ία —Χ αλκι
δικής) καί Κοσμάς Π Α Υ Λ Α Κ ΙΤ Σ  οδός 
Έ λ . Βενιζέλου 21 (Α ιγάλεω ) εκφράζουν 
εύχαριστίας προς τούς άνδρας τοϋ Ά σ τυ ν . 
Τ μήμ ατος Ά ρ να ία ς—Χ αλκιδικής και Σ .Χ . 
’Ερυθρών (’Α ττικ ή ς), άντιστοίχω ς, διότι 
διά των συντόνων καί άοκνων ενεργειών 
τών έν λόγω  υπηρεσιών έξιχνιάσθησαν σο- 
βαραί εις βάρος τών άνωτέρω κλοπαι, 
άποδοθέντων εις τούτους τών κλοπιμαίω ν.

Κ Α Ι Κ Α Τ Α  τό παρελθόντα μήνα τό Σ ώ μα  
μας δεν υστέρησε εις κοινωνικήν προσφο
ράν, άλλ’ όπω ς πάντοτε έπέδειξεν άλτρουϊ- 
στικήν άγάπην προς τον συνάνθρωπον, δια 
τή ς εθελοντικής προσφοράς α ίματος. Τό 
γεγονός έξετιμήθη ϋπό τοϋ 'Υπουργείου 
Κοιν. 'Υ πηρεσιών, τό όποιον δ ι’ ευχαρι
στηρίου εγγράφου του προς τό Ά ρ χη γε ΐο ν  
τονίζει την χρησιμότητα καί αναγκαιότητα 
τή ς αιμοδοσίας, έν ταύτώ  δέ έπαινεϊ τον 
Δ ]τήν τοϋ Ά στυνομικοϋ Τ μήματος Δ ελ
φών Ύ π ο μ ]ρ χο ν  κ. Σωτήριον Α Ν Δ Ρ ΙΟ - 
ΙΙΟ Υ Α Ο Ν  καί τούς ύ π ’ αύτόν άνδρας, διά 
τάς παρασχεθείσας προθύμους ύπηρεσίας 
καί την έπ ιδειχθεΐσαν ιδιαιτέραν δραστη
ριότητα εις τόν τομέα τή ς αιμοδοσίας. 
Ε π ίσ η ς  οί κάτω θι Δοκ. Ά ξ ] κ ο ί  τής Σ χ ο 
λής ’Α ξιω ματικώ ν Χ ω ρ]κής μετέβησαν 
τήν 3-10-75  εις τάς Ύ πη ρσ ίας Α ιμοδο
σίας τοϋ Τ Ζ Α Ν Ε ΙΟ Υ  Νοσοκομείου Π ε ι
ραιώς καί Α Γ ΙΟ Ν  Σ Α Β Β Α Ν  Α θη νώ ν 
καί προσέφεραν εθελουσίως άπό 400 
γραμμάρια  α ϊματος. 1 )  Χρήστος Β Ο Υ Λ - 
Τ Σ ΙΟ Σ , 2) Γεώ ργιος Β Ο Ν ΊΚ Α Κ Η Σ , 3) 
Δημοσθένης Γ Κ Α Μ Π Ρ Α Ν Η Σ , 4) Π α 
ναγιώ της Δ Ρ Υ Μ Ω Ν Η Σ  καί 5) Δημήτριος 
Κ Α Α Λ ΙΑ Ν Τ Ζ Η Σ .

Η  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η  τής Χ ω ρ]κής άποτελεϊ 
μ ία  άξιόλογη πολιτιστική  μονάδα τοϋ 
Σ ώ μα τος καί χα ίρει ιδιαιτέρας συμπάθειας, 
τόσο μεταξύ τοϋ ελληνικού κοινού, όσον 
καί μεταξύ τής μεγάλης οικογένειας τοϋ 
Σ ώ μ α το ς τή ς Χ ω ρ]κή ς. Τούτο έχει κ α τ’ 
έπανάληψιν άναγνωρισθή ύπό πολλών άκ- 
ροατών, οί όποιοι έχουν έκφρασθή μ έ ε γ κ ω 
μιαστικούς λόγους, διά τήν θαυμασίαν έπ ί- 
δοσιν, τήν πολιτισμένην παράτασιν καί 
γενικώτερον τήν άκριβή έκτέλεσιν τών 
μ,ουσικών προγραμμάτω ν, τά  όποια  με 
ιδιαιτέραν άγάπην καί ενθουσιασμόν παρου
σιάζει, κατά  τά ς έκάστοτε εξόδους της 
ή άνά τό πανελλήνιον—εύφήμως πλέον 
γνω σ τή—«Μ πάντα τή ς Χωρ)κής». ’Ε γκ ω 
μιαστικά! καί ενθουσιαστικοί είναι αϊ έπ ι- 
στολαί πού φθάνουν εις τό Ά ρ χη γε ΐο ν . 
Α ί περισσότεροι άναφέροντάι εις τους 
έξαιρέτους μουσικούς μας, τούς όποιους

χαρακτηρίζουν ώς τούς καλυτέρους πρέσβεις 
τοϋ Σώ ματος, πού διατρέχουν ολόκληρον 
τήν επικράτειαν, μέχρι καί τή ς άκραίας 
έσχατιάς της, διά νά προσφέρουν την ψυ
χα γω γία ν  καί τόν ένθουσιασμον εις το κοι
νόν τώ ν πόλεων καί τής υπαίθρου. Η  
πρόσφατος, τέλος έμφάνισίς της εις ’Α θή
νας καί εις τήν πλατείαν Σ υντάγμα τος και 
ή έν συνεχεία παρουσίασίς τη ς άπο τηλεο- 
ράσεωε, μέ πλούσιο καί ένδιαφερον πρό
γραμμα κλασσικών έργων μεγάλων μου
σουργών, άπέσπασε τάς εύμενεστέρας 
κριτικάς καί τά  θερμά συγχαρητήρια  τών 
ακροατών καί τώ ν τηλεθεατών. I I  άψογος 
άπό πάσης άπόψεως έμφάνισίς, ή άριστη 
άπόδοσις καί ή πλήρης όργάνωσις τοϋ 
άξιολόγου αύτοϋ συγκροτήματος, άποτελεϊ 
καύχημα καί κόσμημα τοϋ Σ ώ μ α το ς τής 
'Ε λληνικής Χωροφυλακής.

Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

Ε γ γ ρ ά φ ο υ ς  ε υ χ α ρ ισ τ ία ς  

ε ξεφ ρ α σ α ν  :

Τό Ύ πουργεΐον ’Εμπορίου προς τήν 
Γενικήν Έ π ο π τε ία ν  ’Αγορανομίας Χ ω 
ροφυλακής καί εις άπαντα τά  όργανα τής 
Ύ ποδ]νσεω ς ’Αγορανομίας Προαστείων, 
τά  όποια συνετέλεσαν θετικώ ς καί έποι- 
κοδομητικώ ς εις τήν άνακάλυψιν και συλ- 
ληψιν τών δραστών νοθείας βενζίνης.

☆
Ι-Ι Α Θ Η Ν Α  Ϊ ΚΗ Λ Ε Σ Χ Η  Φ ΙΛ Ω Ν  

Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν  (Έ λ . Βενιζέλου 16— 
Καλλιθέα) προς τό Τ μήμα Τ ροχαίας Γ λυ
φάδας, διά τά  ληφθέντα ύπό τή ς έν λόγω  
'Υ πηρεσίας άποτελεσματικά μέτρα, κατά  
τήν πρόσφατον δ ιεξαγω γήν άγώνος αυτο
κ ινήτω ν καί μοτοσυκλεττών «Ά ναβάσ εω ς 
Βούλας».

☆
Η  ΙΕ Ρ Α  Μ Ο Ν Η  Π Α Ν Α Γ ΙΑ  Σ Ο Υ 

Μ ΕΛ Α  προς τόν Δ ]τήν τής Δ ]σεως Χωρ- 
φυλακής Βέροιας Ά ν τ ]ρ χ η ν  κ. Χαρ.

Τ Ί ΙΛ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Ν  καί τούς ύ π ’ 
αύτόν άνδρας διά  τάς προσφερθείσας άπο- 
τελεσματικάς ύπηρεσίας προς τήν έν λογω  
Ίεράν Μονήν. ^λ

II Α Θ Η Ν Α ΪΚ Η  Χ Α Ρ Τ Ο Π Ο ΙΙΑ  Α .Ε . 
προς τό Τ μήμ α  Τ ροχαίας Α ιγάλεω  δια την 
παρασχεθεΐσαν θετικήν συνδρομήν, προς 
άντιμετώ πισιν τή ς έκραγείσης πυρκαϊάς, 
εις τήν κατάσβεσιν τής όποιας οι άνδρες 
τοϋ Τ μήματος συνετέλεσαν τά  μέγιστα .

☆
ΤΟ  Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο Ν  ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Ν  

Τ Ο Υ  Λ Υ Κ Ε ΙΟ Υ  Τ Ω Ν  Ε Α Λ Η Ν ΙΔ Ω Ν  
Θ Ε Σ ]Ν ΙΚ ΙΙΣ  προς τόν ’Αρχηγόν Χ ω ρ] 
κής Ά ν τ ισ ]γο ν  κ. Ν ΙΚ . Κ Ο Υ Τ Σ ΙΑ Ν Α Ν  
διά τήν χορήγησιν άδειας εις τόν Έ ν ω μ ]  
ρχην Μουσικόν κ. Χρήστον Π Α Ν Α Γ ΙΩ - 
Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ν , ό όποιος συνώδευσεν τό 
έν λόγω  συγκρότημα εις τήν Αύστραλίαν, 
διά τήν παρουσίασιν τοπικώ ν χορών.

☆
Ο Ε Κ Δ Ρ Ο Μ ΙΚ Ο Σ  Ο Μ ΙΛ Ο Σ  «ΟΙ 

Φ ΙΛ Ο Ι Τ Ο Υ  Β Ο Υ ΝΟΥ » (Βασ. 'Η ρ α 
κλείου 26—Θ εσ]νίκη) προς τόν Δ ]τήν  τής 
Τουριστικής ’Α στυνομίας Χανιών, ’Ε νω 
μοτάρχην κ. ΙΙα να γ . Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  και 
τούς ύ π ’ αύτόν άνδρας, διά τάς παρασχε
θείσας πολλαπλάς έξυπηρετήσεις κατά  τήν 
πρόσφατον έπίσκεψιν τώ ν μελών τοϋ 
'Ο μίλου εις τήν περιφέρειαν τών Χανιών.

'Ο  Σύμβουλος Π ρεσβείας κ. ΓΙαν. 
Τ Σ Ο Υ Ν Η Σ  προς τόν Δ ]ντήν ’Αστυνομίας 
Π ροαστείω ν Π ρ ω τ]σ η ς διά τήν όλόψυχον 
συμμετοχήν τών άνδρών τοϋ Λεκανοπεδίου 
’Α ττικ ής εις τό πένθος τής οικογένειας του, 
κατά  τόν θάνατον τοϋ πατρός του Π .Δ . 
Τ Σ Ο Υ Ν ΙΓ , Ύ π ο σ ]γο υ  Χ ω ρ]κής.

☆
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΤ Η Σ  Π Ρ Ε Β Ε Ζ Η Σ  

κ. Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  πρός τόν κ. ’Α ρχηγόν 
τού Σ ώ μ α το ς διά τήν ύποδειγματικήν 
έτοιμότητα  τών 'Υ πηρεσιώ ν Χ ω ρ]κή ς τή ς 
ομωνύμου πόλεω ς κατά  τήν έκραγεΐσαν 
προσφάτω ς πυρκαϊάν εις τήν κατάσβεσιν 
τής οποίας συνέβαλον θετικώ ς.

☆
Ή  Ε λλ η ν ικ ή  Ε τα ιρ ε ία  πρός Π ροσ τα 

σίαν Π νευ μ α τ ικ ή ς’Ιδιοκτησίας Α .Ε . (Α .Ε . 
Γ Ι.Ι.) πρός τόν Δ ιοικητήν τοϋ Ά σ τυ ν . 
Τ μήμ ατος Α μ φ ιλ ο χ ία ς  Μ οίραρχον κ. Δ η- 
μήτριον Φ Α Ζ Ο Ν  διά τάς παρασχεθείσας 
διευκολύνσεις πρός τόν άντιπροσω πον τής 
ΰπερθεν Ε τα ιρ ε ία ς .

☆
' I I  κυρία Κ ατίνα Δ Ε Β Ε Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  , 

κάτοικος Πολυκάστρου Κ ιλκίς, πρός την 
Δ]νσιν Α σ τυ νο μ ία ς Θεσ (νίκης διά τήν ύπό 
τού Χωρ ]κος Τροχονόμου Κ Α Ρ Α Μ Η - 
Τ Σ ΙΟ Υ  Θ ω μά άνεύρεσιν καί παράδοσιν 
τοϋ άπολεσθέντος πορτοφολιού τη ς  περιέ- 
χοντος 13.000 δραχμάς.
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Π Ε Ν Θ Η  Τ Ο Υ  Ζ Ω Μ Α Τ Ο Ζ

Κ Ω Ν )Ν Ο Σ  Α Ν ΔΡΙΤΣΟ Π Ο Υ ΛΟ Σ
'Υπομοίραρχος

Τήν 5-10-75 άπεβίωσεν συνεπείμ θανά
σιμου τραυματισμού είς τροχαΐον ατύχη
μα ό Υπομοίραρχος Κων]νος Άνδριτσό- 
πουλος. Ή  κηδεία του έτελέσθη τήν 6-10- 
1975 είς Μπράλον Φθιώτιδος. Είς τήν νε
κρώσιμου άκολουθίαν παρέστη αντιπρο
σωπεία Αξιωματικών Χωροφυλακής, φί
λοι, συνάδελφοι καί οικείοι τοϋ μετα- 
στάντος ώς καί πλήθος κόσμου. Τιμητι
κόν απόσπασμα Χωροφυλακής απέδωσε 
τάς κεκανονισμένας εις τόν νεκρόν τιμάς.

Τόν νεκρόν άπεχαιρέτισεν ’Αξιωματικός 
του Σώματος δστις, άποτίων τόν ύστατον 
φόρον τιμής πρός αύτόν, άνεφέρθη σύν 
τοΐς άλλοις είς τήν προσωπικότητα, τά 
ικανότητας, τό ήθος, τήν έπαγγελματικήν 
κατάρτισιν καί τάς πρός τό Σώμα ύπηρε- 
σίας τοϋ μεταστάντος.

Ό  έκδημήσας έγεννήθη τό 1938 είς 
Μπράλον Φθιώτιδος. Κατετάγη είς τήν 
Χωροφυλακήν τό 1958 ώς Δόκιμος 'Υπε
νωμοτάρχης. Είσήχθη είς τήν Σχολήν 
’Αξιωματικών τό 1964 καί ώνομάσθη ’Αν
θυπομοίραρχος τό 1966. Προήχθη είς Υ 
πομοίραρχον τό 1969.

Ά ξιον προσοχής τυγχάνει τό γεγονός 
ότι τόσον κατά τήν φοίτησίν του είς Σ.Α. 
Χωροφυλακής όσον καί κατά τάς κατά 
καιρούς μετέπειτα μετεκπαιδεύσεις του 
είς αυτήν ό μεταστάς διεκρίθη δι’ άρίστην 
έπίδοσιν. Ύπηρέτησεν εύδοκίμως είς δια
φόρους υπηρεσίας τοϋ Σώματος.

Διεκρίνετο διά τό έξαίρετον ήθος, τήν 
σύνεσιν, τήν έπαγγελματικήν πληρότητα, 
τήν οξυδέρκειαν, τήν εύπροσηγορίαν καί 
κατανόησιν ήν έπεδείκνυε πρός όλους. 
Ήτο πρότυπον οικογενειάρχου, διετήρει 
έξαιρέτους κοινωνικός καί επαγγελματι
κός σχέσεις καί, ώς έκ τούτου, ήγαπάτο 
από συναδέλφους, προϊσταμένους, φίλους 
καί υφισταμένους. Ό  πρόωρος θάνατός 
του έλύπησε βαθύτατα όλους όσους είχαν 
τήν εύκαιρία νά τόν γνωρίσουν καί νά έκ- 
τιμήσουν τόν άριστο Αξιωματικό τής Χω
ροφυλακής, τόν θαυμάσιο οικογενειάρχη 
καί τόν ύπέροχο άνθρωπο.

Ά ς  είναι ή μνήμη του αιώνια.

ΣΤΥ Λ ΙΑΝ Ο Σ Μ ΠΡΙΛΛΑΚ ΗΣ
’Α ντιστράτηγος

τέω ς Α ρχη γός Χ ω ροφ υλακ ή ς

Απεβίωσε είς Αθήνας είς βαθύ γήρας 
ο Αντιστράτηγος έ.ά. 'πρώην ’Αρχηγός 
Χωρ ]κης, Στυλιανός ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ 
„  τ°° έκλιπόντος έτελέσθη τήν
---10-1975, δημοσία δαπάνη, είς τό Α' 
Νεκροταφεΐον ’Αθηνών. Είς τήν νεκρώ- 
σιμον ακολουθίαν παρέστη πολυμελής 
αντιπροσωπεία ’Αξιωματικών μέ έπί κε
φαλής τόν Β' Ύπαρχηγόν Χωροφυλακής 
Υποστράτηγον κ. Νικόλαον ΠΟΡΙΚΟΝ, 

συνάδελφοι, φίλοι καί οικείοι τοϋ μετα
στάντος ώς καί πλήθος κόσμου. Τάς κε- 
κανονισμένας είς τόν νεκρόν τιμάς άπέ- 
δωσε ένοπλον Τμήμα Δοκίμων Ύπαξ]κών 
μετά τής Μουσικής τοϋ Σώματος. Τόν νε
κρόν άπεχαιρέτησεν έκ μέρους τοϋ Σώ
ματος ο Β Υπαρχηγός Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. ΠΟΡΙΚΟΣ όστις κατέ

θεσε στέφανον καί διά τοϋ έκφωνηθέντος 
έπικηδείου του άνεφέρθη, σύν τοίς άλλοις, 
εις τάς ικανότητας, τό ήθος, τήν προσωπι- 
κοτητα καί τάς πρός τήν πατρίδα προσε- 
νεχθείσας υπηρεσίας τοϋ μεταστάντος.

Ο άποθανών έγεννήθη τό 1890 είς "Α
γιον Ίωάννην Ρεθύμνης. Κατετάγη είς τήν 
Χωροφυλακήν τό 1907.

Διετέλεσεν Υπαρχηγός καί ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής κατά τά πρώτα μεταπο
λεμικά έτη. Άπεχώρησε τού Σώματος τό 
1948 μέ τόν βαθμόν τοϋ Άντιστρατήγου. 
Προσέφερε πολλαπλός πρός τήν πατρίδα 
καί τό Σώμα υπηρεσίας τιμηθείς, τούτου 
ενεκεν, μέ πολλά μετάλλια.

Ας είναι ή μνήμη του αίωνία.

•  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

Ώ ς  π ρ ο ερ χό μ ενο ς  έκ των Σωμάτων ’Ασφα
λείας θέτω  είς τήν διάθεσιν των κ.κ. ’Αξιω
ματικών και Οπλιτών τής Ε λληνικής  Χω
ροφυλακής, άπαντα τά εϊδη τοϋ Καταστή
ματος μας.

Άπαντα τά εϊδη μας, παρέχονται μέ εύκολίας πληρω
μής έπι μικρά προκαταβολή, μέ έκπτωσιν 10% έπι 
τών άναγραφομένων τιμών μας καί έξόφλησιν τού 
τού ύπολοίπου είς ΙΟμηνιαίας δόσεις.
Σημ. Επι τών άγοραζομένων τοις μετρητοϊς έμπο- 
ρευμάτων ή παρεχομένη έκπτωσις άνέρχεται είς 20%.

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

•  ΠΑΙΔΙΚΑ: Κουστούμια, φορεματάκια.

■
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Me ειλικρινή αισθήματα φ ιλ ία ς  καί άνυπόκριτον ένθουσιασμόν ύπεδέχθη  
ό Ε λ λ η ν ικ ό ς  Λαός τον Πρόεδρον τής Γαλλικής Δημοκρατίας κ . Ζισκάρ ντ  
Έ σ τα ίν  ό όποιος έπεσκέφθη προσφ άτω ς τήν χώ ρα ν μ α ς . Ιδιαιτέρως ένθου 
σιώδης ύπήρξεν ή υποδοχή τοϋ Προέδρου τής Γ αλλίας εις τήν Θ εσσαλονίκην 
από χιλιάδας Λαοϋ , οί όποιοι έπευφ ή μ η σαν τόν έπίσημον φ ιλοξενούμ ενον  
καί τόν συνοδεύοντα αυτόν Π ρω θυπουργόν τής Ε λ λ ά δ ο ς  κ . Κ ω ν]νον ΚαρΟ— 
μανλήν . Τά μέτρα τάξεω ς τής Δ ]νσεω ς ’Α στυνομίας Θ εσσαλονίκης κθ·τα  
τήν υποδοχήν καί φ ιλοξενία ν τοϋ Γ άλλου Προέδρου υπήρξαν καθ’ όλα άψο  
γα καί έπέσυραν τά έπαινετικά σχόλ ια  τω ν αρμοδίων καί τοϋ κοινού .

Εις τάς φ ω τογρ α φ ία ς  στιγμ ιότυπα  άπό τήν υπ οδοχή ν .

ΐό τήν έπίσκεψι του Προέδρου 
ΐς Γαλλικής Δημοκρατίας εις 

τήν Θεσσαλονίκην.
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