


κ  Α Δ P A Κ I
"Ενα δμορφο άγοράκι δίπλα 

σέ μιά ανθισμένη γλάστρα. 
Θά τό κεντήσετε σέ καμβά 
No 8 μέ ΜΟΥΛΙΝΕ D.M.C. 
(ΝΤΕ—ΜΙ—ΣΕ) τρεις κλωστές 
σέ σταυροβελονιά ή σέ γκομπε- 
λαΐν (μισή σταυροβελονιά) μέ 
5 κλωστές ΜΟΥΛΙΝΕ.

Γιά ένα μεγαλύτερο κάδρο 
θά χρησιμοποιήσετε καμβά No 7 
μέ ΜΟΥΛΙΝΕ D.M.C. 5 κλω
στές σέ σταυροβελονιά. Καί 
στίς δύο περιπτώσεις θά χρη
σιμοποιήσετε τά χρώματα : 
ΚρεατΙ 945 , Μπέζ-ΧακΙ 3032, 
Μαύρο 310, Πράσινο σκούρο 
890, Πράσινο άνοικτό 470, 
Πετρόλ 369, Κίτρινο 726, Πορ
τοκαλί 970, Τυρκουάζ σκούρο 
306, ΘαλασσΙ 799, Έ κάϊγ 300, 
ΜουσταρδΙ 782, Κόκκινο 606 , 
Φούξια 601, Ρόζ 605 , Λευκό, 
Σάπιο μήλο 221, Μώβ 210.
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Ή  γέννησις τοϋ 
Χριστού, δ περίφημος 
πϊναξ τον Δ ομήνικον 
Θεοτοκόπονλου ( Ελ- 
Γκρίκο), δ δποΐος 
σώζεται εις τό Μον
ά εϊον «Πρόντο» τής 
Μαδρίτης.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

*

Σέ λ ί γ ε ς  μέρες  θά άκουσθοΰν καί 
πάλι,όπως κάθε χρόνο,τά λόγια τοΰ 

έκκλησιαστικοΰ ύμνογράφου " 'Η  ^Παρ
θένος σήμερον τόν υπερούσιον τ ί κ τ ε ι  
. . . "  Καί ή οικουμένη όλόκληρη,μέ  ι 
δ ια ί τ ε ρ η  λαμπρότητα καί πανηγυρικό 
χαρακτήρα,θά έορτάση τήνγέννησι του 
Κυρίου.

* Η ένανθρώπησι του _Σωτήρος Χρί
στου.υπήρξε δώρο του Θεού,ανώτε

ρο καί από αυτή τήν δημιουργία των 
πρωτοπλάστων.Γιατί  ό άνθρωπος χωρίς 
τ ί ς  η θ ικ έ ς  αρετές  πού ένεφύσησε σ' 
αυτόν ή διδασκαλία του Χρίστου,άναμ 
ωιβόλως θά ήταν άκόμη βυθισμένοςστό 
ηθ ικό καί πνευματικό σκοτάδιτήςπρο- 
χ ρ ισ τ ια ν ικ ή ς  έποχής καί σάν άγριο 
θΐ]ρίο θά έπλανατο μέσα στήν ζούγκλα 
της δημιουργίας του.

Λαχταρούσαν οΐ  άνθρωποι τής επο
χής έκ ε ίν η ^  τήν έμφάνισι του α

ληθ ινού Θεοϋ. Επηρεασμένοι άπό τ ί ς  
προφητε ίες  γ ιά  τον έπερχόμενο Μεσ- 
σία,παρακαλοΰσαν γ ι ’ αΰτό. Καί έφαν- 
τάζοντο τόν ερχομό ’ Εκείνου σάν κά
τ ι  μεγάλε ιώδες,σάν κάτ ι  τρομακτικό. 
Τόν έφαντάζοντο υπερφυσικό καί παν
τοδύναμο έξωγίηνο καί μεγαλόπρεπο . 
ν0λα τά έφαντάζοντο, ποτέ όμως ότι  
θά ερχόταν μέ τήν μορφή νηπίου καί 
μάλιστα άπό γ ο ν ε ίς  άσήμαντους μέσα 
στήν ταπεινή φάτνη του σταύλου τής 
Βηθλεέμ .

Πόσο άσύληπτη γ ιά  τόν άνθρωπο,(ή 
βούλησι τοΰ Θ εοΰ ίΕ σ τε ιλ ε  τόν Υ ι 

όν Του άθόρυβα καί ταπεινά γιάνά ά- 
νεβάση τόν άνθρωπο στόν ουρανό. Δέν 
τουδωσε παλάτια γ ιά  νά γεννηθή καί 
δέν ά νή γ γε ιλ ε  τήν γέννησί Του στούς 
τό τε  Ισχυρούς της γής .  Δ ιά λεξε  τούς 
άδολους π ο ιμ έ ν ε ς ,μ ια  φάτνη φτωχική 
καί τήν άγρια χ ε ιμ ω ν ιά τ ικ η  παγωνιά. 
’ Η ταπεινοφροσύνη καί ή άπλότης σ ’ 
όλο τό μεγαλε ίο  τους.

Μ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ κ ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΟΡ/ΚΗΣ
Ύ ----r--- f
’ Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί ,  ’ Ανθυπασπιστ(χί,  ' Υ π αξι ω μ α τ ι κο ί ,  Χωροφυλακές καί

‘ Υ π άλ λ η λ ο ι .

Π ο λ ι τ ι κ ο  ί

Τό Φθινόπωρου τοϋ έτους  1 9 4 4 , δ τ ε  ο ΐ  μαχηταί  τοϋ Ί ε ρ ο ΰ  Λόχου καί  τής  θ ρ υ λ ι  
κής 3ης ’ Ορε ι νής  Ταξια'ρχίας έπέστρεφον θ ρ ι α μ β ε υ τ α ί  ε ι ς  την άπελευθερωθε ΐσαν Γάτ ^ ί -  . 
δα,εΰρέθησαν πρό ξενοκ ίνητ ων όρδών,αί  όπο ΐα ι  δ ι  ένός πρωτοφανούς ε ι ς  την Ε λλην ι
κήν ‘ Ι σ τ ο ρ ία ν  έγχε ιρήματος,προσεπάθησαν νά επιβάλουν ένόπλως, ε κ ε ί  νο τό όποιον
κατά παγίαν έπ ιτ αγήν  τής Δημοκρατίας έ π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι  ε ΐ ρ η ν ι κ ώ ς , ά β ι ά σ τ ω ς , κ α ί  τή συν- 
α ι ν έ σ ε ι  πολιτών έλευθέρων.Κατά τρ α γ ικ ή ν  σ υ γκυ ρ ία ν ,τ ό  τ ε λ ε υ τ α ί ο υ  προπύργιου τ ή ς ’ Ε- 
λευθέρας ’ Ελ λ άδ ο ς, έ μ ε λλ ε  νά ε ί ν α ι  τό Σύνταγμα Χωρ/κής Μακρυγιάννη,ένώ τά μ νη μ ε ί α  

.Ατ ή ς  ’ Ακροπόλεως καί  ό χώρος τή ς  Πνυκός,τά κλασσικά σύμβολα τής ’ Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς , —έχριφ- 
σιμοποιήθησαν ώς όρμητήρια καί  προμαχώνες τής  ωμής β ί α ς , τ ή ς  άναρχίας καί  του μ ί 

σους .
"Δεν θά π ε ρ ά σ ο υ ν ί . . . "  έβροντοφώνησαν ο ΐ  γ ε ν ν α ί ο ι  ΰπερασπισταί  τοϋ Συντάγμα 

τος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη.Καί  άπεδύθησαν ε ι ς  ένα ήρωϊκόν υπέρ πάντων αγώνα,καΥ-^ 
το ι  έγνώριζον  δ τ ι  π ε ρ ι σ φ ί γ γ ο ν τ α ι  ΰπό πολλαπλασίως ύπερτέρων και  βαρέως εξωπ λισ μέ-  
νων δυνάμεων.Τέλ ικώς έ ν ί κ η σ α ν . . . . ’ Ενίκησαν δ ι ό τ ι  ή ίστορ ία_άμετακλήτως έ χ ε ι  άπο- 
φ ανθή, δτ ι  ή άνδρ ε ία  ε ί ν α ι  α π ο κλ ε ι σ τ ικ όν  προνόμιον  εκ ε ίν ων  ο ΐ  όπ ο ιο ι  μάχονται  μέ 
φλογερόν π α τ ρ ιω τ ι σ μ ό ν ,κ α ί  άκλόνητου τ ι ί σ τ ι ν  ε ι ς  τό δ ί κ α ι ο ν  του άγωνος.

κα  ι Π ο λ ι τ ι κ ο ί

η,ι

’ Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί ,  ’ Ανθυπασπισταί ,  ‘ Υ π α ξ ιω μ α τ ι κο ί ,  Χωροφύλακες

‘ Υπ άλ λ η λ ο ι .

Τό έπος τοΰ Μακρυγιάννη τοϋ όποιου τήυ 31ην έ π έ τ ε ι ο ν  τ ιμωμεν σ ή μ ε ρ ο ν ,δ έ ν  άπο· 
τ ε λ ε ί  μεμονωμένου ι σ τ ο ρ ικ ό ν  γ ε γ ο ν ό ς . Ε ΰ ρ ί σ κ ε τ α ι  έν απολυτψ σ υ ν ε π ε ίς  καί  σ υ ν ε χ ε ια μ έ  
τούς πρό αΰτοϋ αγώνας τής Χωροφυλακής. ’ Εκ παραλλήλου α π ο τ ε λ ε ί  αφετηρίαν  τών μ ετα
γενεστέρων άγώνων του Σώματος δ ιά  τήν άποκατάστασιν της  Εθνικής κ υ ρ ια ρ χ ία ς  ε ι ς  
τόν  χώρον ένθα σήμερον ή μ ε ΐ ς  άπολαμβάνομεν τά άγαθά τής  ’ Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  έν ευ η μ ερ ία  
καί  ε ΰ ν ο μ ί α . ‘ Υπέρ τών πολυτίμων τούτων άγαθώυ ήγωνίσθη ή Χωροφυλακή κατά τήν 10ε- 

ί_αν 1 9 4 0 - 1 9 5 0 , δ τε  3 .3 7 2  ’ Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί , ‘ Υπαξ ιωματ ικο ί  καί  Χωροφύλακες έπεσαν ήρωϊ- 
κώς δ ιά  νά έπ ιζήση ή ‘ Ελλάς έκ τή ς  άκατασχέτου α ιμο ρραγ ία ς  τή ς  τ ρ ι π λ ή ς ξ ε ν ι κ ή ς  Κα
τ ο χ ή ς , κ α ί  τής  έ π ι χ ε ι ρ η θ ε ί σ η ς  νέας άμέσως μετά τήν ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ν .

Οΐ ΰπερασπισταί  του Μακρυγιάννη μνήμουες καί  σ υ ν ε χ ι σ τ α ί  τή ς  μεγαλε ιώδους πα- _ 
ραδόσεως τών υπέρ τής Πατρίδος κ α ί  της ’ Ε λευ θ ερ ία ς  άγωνισθέυτων καί  θυσιασθέντων 
έπεσαν ήρωϊκώς μαχόμενοι  άκολουθοϋντες τό παράδειγμα έ κ ε ί ν ω ν .

‘ Η θυσία  αυτών δέν  άπέβη έπ ί  ματαίω. 'Ομου μετά τής θυσ ίας  τών λοιπών στρατευ- 
μένων τέκνων της ' Ε λλάδ ο ς, σ υ νε τέ λε σ εν  ε ι ς  τήν άναγέν νησιν  αυτής έκ τών έ ρ ε ι π ί ω ν ,  
καί  ε ι ς  τήν έξασφάλισ ιν  τών άπαραιτήτων προϋποθέσεων δ ιά  τήν  ά ντ απ όκ ρ ισ ιν  καί  πά
λ ι ν  τής Χωροφυλακής ε ι ς  τήν μεγάλην ' Ε θ ν ι κ ή ν  καί  Κοινωνικήν  άποστολην της.Από πολ
λών έτών τό Σώμα συνελθόν έκ τών πολλαπλών άπωλειων τάς όποίας υ π έ σ τ η , ε χ ε ι  άποδυ- 
θή  ̂ ε ι ς  ωραίους κο ιν ων ικούς  αγώνας μέ τήν όμόθυμον συμπαράστασιν των πο λ ιτ ώ ν .

" Α ς  ε ί ν α ι  α ΐωνία ή μνήμη τών άξιων τέκνων τ ο υ , ο ΐ  ήρ ω ϊκο ί  αγώνες τών όποιων, 
συνετέλε σαν ε ι ς  τό νά ζώμεν ή μ ε ΐ ς  σήμερον έν ε υημ ερ ία  καί  ευν ομί α  ε ι ς  Πατρίδα Κρα- 

τ α ιά ν  καί  ’ Ελευθέραν.  q  A P i  X  Η / Γ  0  Σ

τ ό " Ε θ ν ο ς  

ή Χ ω ρ ο φ υ λ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΌΥΤΣΙΑΝΑΣ 
’ Αντ ιστράτηγος  ,

__________ ι  - L
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Τήν 3ην Δεκεμβρίου έ.έ. είς τόν χώρον 
του Συντάγματος Χωρ]κής Μακρυγ'ιάννη 
έωρτάσθη έν έπισήμω τελετή ή 31η 
Επέτειος τών μαχών των Σωμάτων ’Ασφα
λείας του Δεκεμβρίου τοϋ 1944.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν:
Ο Μακ. 'Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών 

καί πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, οί 
Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως κ. Σ. Γκί- 

κας, Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Γ. Ράλ- 
λης, ’Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Α. Παπα- 
δόγκωνας. ό ’Αντιπρόεδρος τής Βουλής 
κ. Άλιμπράντης, ό Υφυπουργός ’Εθνι
κής Άμύνης κ. Κατσαδήμας, ό ’Αρχηγός 
Ενόπλων Δύνάμεων Στρατηγός Δ. ’Αρ- 

μπούζης, ό ’Αρχηγός Στρατού 'Αντι
στράτηγος κ. Ντάβος, ό ’Αρχηγός ’Αε
ροπορίας Άντιπτέραρχος κ. Οικονόμου, 
ό Διοικητής τής Α.Σ,Δ.Ε.Ν. ’Αντιστρά
τηγος κ. Μαρκόπουλος, ό ’Αρχηγός Χω
ροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Ν. Κου- 
τσιανάς. ό Αρχηγός τοϋ Λιμενικού Σώ
ματος Υποναύαρχος κ. Σκιαδάς, ό ’Αρ
χηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Τζαβέλ- 
λας, ό Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώμα
τος κ. Γκίκας, οί Γενικοί Γραμματείς 
τών Υπουργείων Δημοσίας Τάξεως, ’Ε
σωτερικών, Γεωργίας, ’Εμπορικής Ναυ
τιλίας, οί Ύπαρχηγοί τών Σωμάτων 
Ασφαλείας, πρώην 'Υπουργοί καί πολλοί 
Βουλευταί.

Ό Νομάρχης ‘Αττικής κ. Μπότσης, 
Άναπληρωταί Νομάρχαι, Δήμαρχοι καί 
Κοινοτάρχαι Νομού ’Αττικής. 

’Εκπρόσωποι τών Δικαστικών Αρχών,

Δημοσίων Υπηρεσιών, Άνωτάτων Πνευ
ματικών Ιδρυμάτων, Έφεδροπολεμικών 
’Οργανώσεων, έπιζώντες μαχηταί τής 
έποποιΐας τού Μακρυγιάννη, άντιπρο- 
σωπείαι τών τριών κλάδων τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
καθώς καί τών παραγωγικών Σχολών 
αύτών καί πλήθος κόσμου.

Έν αρχή έτελέσθη έπιμνημόσυνος 
δέησις Οπό τού Μακαριωτάτου ’Αρχιε
πισκόπου Αθηνών κ. Σεραφείμ. Έν 
συνεχεία ό κ. Υπουργός Δημ. Τάξεως 
έξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας 
άναφερθείς είς τήν δράσιν καί τήν προσ
φοράν τών Σωμάτων Ασφαλείας κατά 
τάς χαλεπός έκείνας ήμέρας τού Δεκεμ
βρίου τού 1944. Μετά τόν λόγον του ό 
κ. 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ώς έκ- 
πρόσωπος τής Κυβερνήσεως, κατέθεσεν 
στέφανον έκ δάφνης εις τό κενοτάφιον 
τών πεσόντων καί έτηρήθη ένός λεπτού 
σιγή, ή δέ τελετή έληξε μέ τήν άνάκρου- 
σ ιν τού Εθνικού Ύμνου. Ό κ. 'Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως είς τόν λόγον τόν 
όποιον έξεφώνησε είπε τά έξής:

Τιμώμεν άλλα καί 
έπαγρυπνώμεν

Μέ τάς λέξεις αΰτάς, κατά τήν περι- 
συνήν έπέτειον τής μάχης τού Μακρυ- 
γιάννη έτερμάτισα τήν όμιλίαν μου.

Τάς ιδίας λέξεις έπαναλαμβάνοντες 
καί σήμερον στρέφομεν τήν σκέψιν μας 
μέ βαθείαν συγκίνησιν καί έθνικήν 
υπερηφάνειαν πρός τούς ήρωικούς μα- 
χητάς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Ή Ε λ
λάς, τούς ευγνωμονεί καί άποτίει φόρον 
τιμής πρός τά άξια έκεΐνα τέκνα τής 
Πατρίδος πού λαμπρύνουν μέ τήν θυ
σίαν των τό πάνθεον τών ήρώων τού 
Έθνους.

Τά Σώματα Ασφαλείας, συμπορευόμε- 
νά μετά τών Ενόπλων μας Δυνάμεων, άπο- 
τελοϋν τήν δυναμικήν συνισταμένην τού 
Έθνους διά τήν διασφάλισιν τών παρα
καταθηκών τών προγόνων μας, διά τήν 
πάταξιν πάσης έθνοκτόνου έπιδιώξεως 
διά τήν έπιβολήν τού Νόμου καί τής Τά
ξεως.

Πιστοί οί ανδρες τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας είς τό ιερόν τούτο καθήκον δέν δυ
σανασχετούν. δέν φείδονται άγώνων καί 
θυσιών.

Είναι πρώτοι καί πάντοτε παρόντες είς 
τά κελεύσματα τής φωνής τής Πατρίδος 
δταν καί όπου χρειασθή.

Τήν ώραν αύτήν τιμάται ή έκπλήρωσις 
τού εθνικού καθήκοντος άπό τά Σώματα 
Ασφαλείας πρό τριάκοντα καί ένός έτους.

Η άναπόλησις τών γεγονότων είς τόν 
χώρον αυτόν άποτελεΐ χρέος όπως άπο-

τελεί χρέος ή άναπόλησις καί ή άπονομή 
τής όφειλομένης τιμής είς πάσαν περί- 
πτωσιν έκπληρώσεως τού καθήκοντος.

Η ιστορία άποτελεΐ οδηγόν είς τήν 
πορείαν τών έθνών.

Καί οί λαοί, οί όποιοι λησμονούν τήν 
ιστορίαν των είναι καταδικασμένοι είς 
άφανισμόν. Τούτο όμως δέν πρέπει καί 
δέν είναι δυνατόν νά συγχέεται καί νά 
εκλαμβάνεται ώς ύπόμνησις παθών καί 
έθνικών συμφορών.

Τόν Δεκέμβριον 1944, έδώ είς τού Μα- 
κρυγιάννη, τό Σύνταγμα Χωροφυλακής 
μέ τούς 100 βαθμοφόρους του καί τούς 
400 περίπου όπλίτας του μέ έπικεφαλής 
τόν Συνταγματάρχην ΧωρΙκής Γεώργιον 
Σαμουήλ ύψωσε φραγμόν άκατάλυτον είς 
τήν προσπάθειαν κατσλύσεως τής μόλις 
άνακτηθείσης έλευθερίας.

Ό λίγαι μόνον δεκάδες ημερών είχον 
παρέλθει άπό τής άπαλλαγής τής Ελλά
δος έκ τής τριπλής ξενικής κατοχής καί 
τών δεινών τού πολέμου καί πριν ή αί- 
σθανθή τήν χαράν τής άπελευθερώσεως 
νέος κίνδυνος ήπείλει αύτήν.

Ή  κατ έξοχήν Πατρίς τής έλευθερίας 
καί τού πνεύματος, ή κοιτίς τής Δημοκρα
τίας, ή όποια έπί τόσους αιώνας είχεν 
έπιτυχώς προάσπιση τά παναθρώπινα ιδε
ώδη, ήναγκαζετο νά άντιμετωπίση σο- 
βαράν άνταρσίαν.

Ή έκδηλωθεΐσα δε άνταρσία έστρέφε- 
το κατά τής Ελλάδος, έστρέφετο κατά 
μιας Κυβερνήσεως, ή όποια είχεν άναλά- 
βει τήν εύθύνην τών μεγάλων προβλημά
των τής Χώρας, εύθύς μετά τήν άποχώρη- 
σιν τών ξένων κατακτητών.

Έστρέφετο κατά τής Κυβερνήσεως τοϋ 
Γεωργίου Παπανδρέου, ό όποιος τήν 
έποχήν έκείνην έβαρύνετο μέ τά μεγάλα 
εθνικά προβλήματα, τά όποια καί μόνον 
έπρεπε νά συγκεντρώνουν άμέριστον τήν 
προσοχήν καί τό ένδιαφέρον όλων τών 
Ελλήνων.

Είς τήν προσπάθειαν τής Κυβερνήσεως 
έκείνης πρός διαφύλαξιν τής έσωτερικής 
γαλήνης καί προστασίαν τών λαϊκών 
ελευθεριών συμπαρίστατο όλόκληρος ό 
πολιτικός κόσμος τής έποχής έκείνης.

Παρά ταΰτα ή άνταρσία έκορυφοΰτο, 
καί αί Άθήναι περιεσφίγγοντο πανταχό- 
θεν άσφυκτικώς. Ή  ΰπαρξις τοϋ έπισή- 
μου Κράτους ύπεδηλοΰτο άσθενώς άπό 
μικράς, αλλά  ήρωϊκάς νησίδας άντιστά- 
σεως.

Τό Μηχανοκίνητον Τμήμα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, ή Σχολή Χωροφυλακής, 
ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, αί Φυλα- 
καί Χατζηκώστα καί Άβέρωφ, τό Άρχη- 
γεϊον τού Πυροσβεστικού Σώματος, ή 
Σχολή Ύπαστυνόμων και όλίγαι άλλαι 
θέσεις, όπου ύπήρχον δυνάμεις ασφα
λείας, χάρις είς τόν ήρωίσμόν καί τό άπα- 
ράμιλλον θάρρος τών ύπερασπιστών των, 
άνεδείχθησαν είς άληθεϊς προμαχώνας
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τής έλευθέρας Ελλάδος.
Αί στιγμαί όμως ήσαν έξαιρετικώς κρί

σιμοι. Ή όλη καχάστασις ζοφερά, σχεδόν 
απελπιστική. 'Η πίεσις τού έχθροΰ έσυ- 
νεχίζετο καταθληπτική. Δεν ύπελείπετο 
παρά προέλασίς του ολίγων εκατοντάδων 
μέτρων διά νά ψθάση ούτος εις τήν πλα
τείαν τοϋ Συντάγματος καί νά έπιβληθή.

’Αλλά, τύχη άγαθή διά τήν 'Ελλάδα, 
εις τήν πορείαν αύτήν ΐστατο φρούριον 
απρόσιτον ό χώρος εις τόν όποιον ήδη 
εύρισκόμεθα, χώρος τόν όποιον ύπερή- 
σπιζεν ή εύψυχία τής Χωροφυλακής καί 
των προστρεξάντων έθελοντών άξιωμα- 
τικών τού Στρατού, μέ έπικεφαλής τόν 
γενναΐον άντισυνταγματάρχην Πεζικού 
Κωστόπουλον.

Εις τόν χώρον τούτον μέ τήν μικραν 
εδαφικήν άλλά τεραστίαν ήδη ήθικήν έκ- 
τασιν έδόθη ή έξαήμερος μάχη.

Καίτοι οί άμυνόμενοι εύρίσκοντο εις 
μειονεκτικήν θέσιν έναντι τών επιτιθεμέ
νων καί λόγω άριθμοΰ καί λόγοι ποιότη- 
τος καί ποσότητος οπλισμού, άλλά καί 
μέσων άνεφοδιασμοΰ, διαβιβάσεων καί 
άλλων, έν τούτοις τό ψυχικόν σθένος αυ
τών, ό φλογερός των πατριωτισμός, J) 
άκλόνητος πίστις εις τό δίκαιον τού ά/Αί
νος καί ή αύτοθυσία των έπέτυχον νά αν
τιμετωπίσουν νικηφόρως τόν ύπέρτερον 
αντίπαλον καί νά εξουδετερώσουν τάς 
λυσσώδεις επιθέσεις του.

Τό οχυρόν Μακρυγιάννη δέν παρεβια- 
σθη. αί Άθήναι άνέπνευσαν καί μέ τήν 
είσοδον εις τόν άγώνα τής Ταξιαρχίας 
Ρίμινι, Ιερού Λόχου καί άλλων φιλικών 
στρατιωτικών μονάδων, η Ελλάς έσώθη .̂

Ή  μάχη τού Μακρυγιάννη άποτελεϊ 
πλέον όρόσηιιον εις τήν ιστορίαν τής Νε- 
ωτέρας Ελλάδος.

Βαρύτατον ύπήρξεν τό εις αίμα τίμημα 
μέ τό όποιον ή Χωροφυλακή έγραψε τήν 
χρυσήν πράγματι σελίδα τής ιστορίας 
της. Νεκροί Αξιωματικοί 6, όπλίται 34, 
τραυματίαι ’Αξιωματικοί 7, όπλίται 51.

Είναι, φαίνεται, ή μοίρα τών Σωμάτων 
Ασφαλείας νά καταβάλλουν πάντοτε τί
μημα εις αίμα διά τήν άσκησιν τής  ̂κοι
νωνικής των άποστολής. Διά τήν ιστο
ρίαν σημειοϋμεν ότι, κατά τήν διάρκειαν 
τής κατοχής τά θύματα τών Σωμάτων Α
σφαλείας άνήλθον εις 989 νεκρούς καί 288 
τραυματίας καί κατά τό Δεκεμβριανόν 
κίνημα τά θύματα άνήλθον εις 1046 νε
κρούς καί 602 τραυματίας.

’Αλλά καί τά άλλα δύο Σώματα, τά άδελ- 
φά, τό Πυροσβεστικόν καί ή ’Αγροφυλα
κή δέν υστέρησαν εις θυσίας.

Εις τούς γενναίους αύτούς ύπερασπι- 
στάς τών Εθνικών μας έπάλξεων, στρέ
φεται σήμερον ή σκέψις μας. Τιμώμεν καί 
εόγνωμονούμεν έκείνους πού προσέφερον 
τήν ζωήν των εις τόν εύγενή ύπέρ τής 
έλευθερίας τοϋ Έθνους άγώνα. Τιμώμεν 
τούς μετασχόντας ήρωϊκούς άγωνιστάς

καί τάς οικογένειας των. Παρέχομεν εις 
όλους αύτούς τήν διαβεβαίωσιν ότι οϊ 
αγώνες καί ή θυσία των δέν άπέβησαν έπί 
ματαίω. Ή  Ελλάς βαδίζει τήν 'Ιστορικήν 
πορείαν της υπερήφανος έν γαλήνη καί 
έλευθερία.

Δέν πρέπει όμως ποτέ νά παύση έπα- 
γρυπνοϋσα. Διότι άποτελεϊ ύπέρτατον 
χρέος όλων τών Ελλήνων ή έδραίωσις καί 
ή ειρηνική έξέλιξις τών άποκατασταθέν- 
των ήδη έλευθέρων πολιτικών θεσμών 
μας.

Αποτελεί ’Εθνικήν έπιταγήν πρός δια- 
τήρησιν τής ανεξαρτησίας μας καί προ
στασίαν τής νεαράς μας Δημοκρατίας άπό 
πάσης καί έξ οίασδήποτε πλευράς επιβου
λής. Δημοκρατίας, περιεχόμενον τής 
όποιας διετυπώθη άπό τόν ήγέτην τής 
Χώρας, τόν άναδειχθέντα διά τής μεγάλης 
πλειοψηφίας τοϋ 'Ελληνικού Λαοϋ, εις 
έν τρίπτυχον :

’Ελευθερία, Τάξις, Κοινωνική, δικαιο
σύνη. Αύτής τής Δημοκρατίας καλούμεθα 
νά στερεώσωμεν τά θεμέλια ώστε, κατά 
τόν πρόσφατον λόγον τοϋ Προέδρου τής 
Δημοκρατίας «νά μήν ήμπορεϊ κανείς νά 
μετακινήση».

Είναι άναγκαϊον νά έπισημανθή ότι εις 
τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
κυριαρχεί ή πίστις καί ό σεβασμός πρός 
τήν Δημοκρατίαν, ή όποια έξασφαλίζει 
τάς έλευθερίας τών πολιτών, παραλλήλως 
όμως τήν τάξιν καί τήν γαλήνην τού τό
που, όπως τό Σύνταγμα καί οί Νόμοι τής 
πατρίδος μας καθορίζουν.

Δραστηριότητες, έπιδιώκουσαι τήν έπι- 
βολήν τών μειοψηφιών έπί τών πολλών, ή 
αί προκαλοϋσαι άναστάτωσιν εις τήν κοι
νωνικήν καί οικονομικήν δομήν τής Χώ
ρας, ένθυμίζουν παλαιοτέρας έποχάς τής 
πολιτικής μας ζωής, τάς όποιας οί πα- 
λαιότεροι έζήσαμεν καί τών όποιων έγεύ- 
θημεν τά οδυνηρά καί αύτόχρημα κατα
στρεπτικά αποτελέσματα. Πράγματι, ή έκ 
τών δραστηριοτήτων άναταραχή μάς έστέ- 
ρησεν τών καρπών τών νικών μας καί τής 
άξιοποιήσεως τών τεραστίων θυσιών μας.

Είναι, βεβαίως, κοινή ή διαπίστωσις 
ότι ό τόπος έχει άνάγκην όμαλότητος καί 
ήρεμίας. Είναι, έπίσης, άπολύτως άπο- 
δεκτή ή άποψις ότι πρέπει νά ύπερνικηθή 
δημιουργικά τό παρελθόν διά νά είναι δυ
νατόν νά συγκεντρωθή ή προσοχή εις τά 
προβλήματα τοϋ παρόντος καί τού μέλ
λοντος.

Δέν πρέπει έπίσης νά λησμονήται ότι 
ό τόσον δεινοπαθήσας Ελληνικός Λαός 
καί συγνώμην παρέσχε καί παρέχει εις 
τούς άπειλήσαντας τήν γαλήνη καί τάς 
έλευθερίας του καί άμετρον άνεκτικότητα 
έπέδειξε καί έπιδεικνύει.

Άπό ένός καί ήμίσεος έτους ό Ε λλη
νικός Λαός έφερεν ώς παράκλητον οδη
γόν τοϋ Ελληνικού σκάφους τόν Κων
σταντίνον Καραμανλήν, άγωνιζόμενον
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νά άποκαταστήση πραγματικήν Δημοκρα
τίαν. Δημοκρατίαν Ελληνικήν μέ κυριαρ
χούντο τά γαλανόλευκα χρώματα τής ση
μαίας μας.

Τά Σώματα Ασφαλείας συμμορφούμε- 
να πρός τάς έντολάς του, καταβάλλουν 
ειλικρινείς προσπάθειας πρός έδραίωσιν 
τών έλευθέρων θεσμών μας, ένεργοΰντα 
πάντοτε μέ Αντικειμενικότητα καί μετριο
πάθειαν.

'Ημείς μεριμνώμεν παραλλήλως διά 
τήν βελτίωσιν τοϋ δυναμικού τών Σωμά
των τούτων, όίστε ταϋτα νά άποτελέσουν 
αποτρεπτικόν στοιχεΐον δΤ ένεργείας κα
τά τής Δημοκρατίας καί άποτελεσματικόν 
μέσον πρός έξασφάλισιν τής γαλήνης τής 
Χώρας, διά τής-έπιβολής τοϋ Νόμου.

Τιμώντες σήμερον τήν μνήμην τών ύπέρ 
τής έλευθερίας τοϋ Λαού πεσόντων άν- 
δρών τής Χωροφυλακής καί τών αδελφών 
Σωμάτων καί εύγνώμονες πρός τούς έν 
ζωή μαχητάς διαβεβαιοϋμεν ότι θά ίστά- 
μεθα πάντοτε άγρυπνοι Φρουροί τών έλευ- 
θεριών τούτων.

Ζήτω τό Έθνος

Ζήτω ή Δημοκρατία

Ζήτωσαν τά Σώματα Ασφαλείας



Ειδική έρευνα τού συνεργάτου μας 
Υπομοιράρχου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΓΊΠΑ.

ΟΤΑΝ τό 1833 ή Χωροφυλακή άνελάμβανε έπίσημα τήν ’Αστυνόμευση τοϋ 
ν£?σ,υΩ'!τ“του Ελληνικοΰ Κράτους, δέν άντιμετώπιζε θέυα άναπτύξεως 
του αθλητισμού στίς τάξεις της . Γιατί άπλούστατα ό αθλητισμός ήταν ακόμη 
άγνωστος στήν Χωρά μ α ς. 1 ^  1

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ διάστημα πού μεσολαβεί άπό τό 1833 μέχρι τήν διεξαγωγή 
το 189b της πρώτης Ολυμπιάδος στήν ’Αθήνα, άντιστοιχεΐ μέ τήν νηπιακή 
ηλικία του Νεοελληνικού αθλητισμού, άλλα καί μέ τήν περίοδο τής άκμής 
της ληστείας καί γενικά τών αδικημάτων βίας, πού άποτελούσαν τότε ένα 
άρκετα διαδεδομένο... σπόρ . Φυσικά ούτε καί αύτή τήν έποχή μπορούσε 
να γίνη λόγος γιά άθλητική δραστηριότητα στίς τάξεις τής Χωροφυλακής.
ΔΕΚΑΕΞΗ χρόνια μετά τούς πρώτους ’Ολυμπιακούς άγώνες καί συγκεκρι
μένα τόν Σεπτέμβριον τού 1912, ό άθλητισμός είσάγεται έπίσημα μέ ειδικό 
διαταγμα στις Σχολές τής Χωροφυλακής. ’Από τότε καί μέχρι τό 1940, θά 
επακολουθήσουν άλλα 8 παρόμοια διατάγματα . Ή έφαρμογή τους δμως άπέ- 

έ,λα* ιστα κάθ€ Ψ°Ρά αποτελέσματα. Α ίτ ια : Οί πόλεμοι, οί διάφορες 
Εθνικές μας περιπέτειες, καί οί έξ αιτίας τους κοινωνικές άναταραχές, πού 

καθώς ήταν έπόμενο άφηναν έλάχιστα περιθώρια γιά κάθε άξιόλογη άθλη
τική δραστηριότητα άπό πλευράς Χωροφυλακής.

ΑΝ τά τελευταία χρόνια ή Χωροφυλακή έχει έξελιχθή σ' ένα μεγάλο φ υτώ 
ριο τού Ελληνικού άθλητισμοΰ , αυτό είναι αποτέλεσμα προσπαθειών πού 
καρποφόρησαν μέσα στό ευνοϊκό κλίμα μιας γενικής άθλητικοκοινωνικής 
προόδου. Όπως άλλωστε είναι καί ιστορικά βεβαιωμένο, κάθε πρόοδος 
της Χωροφυλακής, δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή άκτινοβολία τής άντίστοι- 
χης κοινωνικής . Καί ό άθλητισμός, πού στέκει πάνω άπό κάθε είδους προ
κατάληψη, ή σκοπιμότητα, άπομακρύνει πάντα τό ένδεχόμενο τής πολώ- 
σεως στό φάσμα τής άκτινοβολίας αυτής .

ΣΗΜΕΡΑ ή Χωροφυλακή , παράλληλα μέ τήν άνάδειΕη ικανών άθλητών, 
φροντίζει νά δημιουργήση χιλιάδες αγνούς φιλάθλους στά πρόσωπα δλων 
τών άνδρών της. Ετσι παίρνει μια σωστή θέση μέσα στήν σύγχρονη κοι
νω νία , όπου τά σπόρ έπηρεάζουν σημαντικά ένα μεγάλο μέρος άπό τήν 
καθημερινή συμπεριφορά της. *0 άθλητισμός έπομένως, δέν άποτελεΐ γιά  
τήν Χωροφυλακή ένα είδος «βιτρ ίνας», άλλά ένα βασικό έφόδιο γιά τήν 
εξυπηρέτηση τού μεγάλου κοινωνικού της αυτοσκοπού .
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ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ τοϋ 1948, μέ κοινή 
απόφαση των 'Υπουργών Στρατιωτικών, 
Ναυτικών, ’Αεροπορίας, καί Δημοσίας 
Τάξεως, ιδρύθηκε ή Άνωτάτη Συντονιστι
κή Επιτροπή ’Αθλητισμού ’Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΑΣΕΑΕΔ). ’Από τήν χρονο
λογία αύτή αρχίζει ή πρώτη σοβαρή 
άθλητική κίνηση στήν Χωροφυλακή. Ή  
έπίσημη συμμετοχή της στον αθλητισμό 
των ’Ενόπλων Δυνάμεων δεν γίνεται μέ 
άνεξάρτητες, άλλα μέ μικτές ομάδες Χωρο
φυλακής—’Αστυνομίας Πόλεων. ’Αλλά 
ή'αθλητική δραστηριότης τής Χωροφυλα
κής δέν περιοριζόταν μόνο μέσα στα αγω
νιστικά πλαίσια τοΰ ΑΣΕΑΕΔ. Μέχρι το 
1952 πού άπέκτησε τό δικαίωμα να έμφα- 
νίζεται στά διάφορα Στρατιωτικά πρωτα
θλήματα μέ άνεξάρτητη ομάδα είχε ήδη 
άναπτύξει μια πολύπλευρη άτομική δρα
στηριότητα στο ποδόσφαιρο, τον στίβο, 
τό τζούντο, τήν πάλη, τήν πυγμαχία καί τίς 
άθλοπαιδιές. Ή  δραστηριότης αύτή δέν 
ήταν όπως θά λέγαμε «κλειστή» στο χώρο 
τών Σχολών Χωροφυλακής. ’Από τίς 
διάφορες υπηρεσιακές εκθέσεις τής έποχής 
εκείνης μαθαίνομε σήμερα ότι ή Χωροφυ
λακή ύπήρξε πρωτοπόρος στήν τόνωση 
τοϋ ’Επαρχιακού άθλητισμοΰ. Μέ τήν 
ποδοσφαιρική της ομάδα πού τήν συνώ- 
δευαν πάντα ή μουσική τού Σώματος καί 
επίλεκτοι άθληταί στίβου, τζούντο, πάλης, 
καί πυγμαχίας, περιώδευε συχνά στήν 
’Επαρχία ύστερα από προσκλήσεις διαφό
ρων άθλητικών Σωματείων. ’Έτσι όλοι οί 
άγώνες, τά έσοδα τών όποιων προωρίζον- 
ταν νιά διάφορους κοινωφελείς σκοπούς, 
είχαν πάντα τό χαρακτήρα μιας μεγάλης 
άθλητικής φιέστας. Ό  άθλητικός οργα
σμός στις Σχολές καί οί εξορμήσεις τών 
ομάδων τής Χωροφυλακής στήν ’Επαρχία, 
άπέδωσαν πολύ γρήγορα τούς καρπούς τους. 
Μέχρι τό 1955 πολλοί άθληταί άπό διά
φορα σημεία τής Χώρας, έσπευσαν νά κα- 
ταταγούν στήν Χωροφυλακή. Ετσι η 
Κεντρική Σχολή Χωροφυλακής καί τά Πα
ραρτήματα Ρόδου καί Ρεθύμνου, άρχισαν

’Αλλά ή Χοίροφυλακή δέν άρκέσθηκε 
μόνο στήν άναζήτηση καί άνάδειξη άθλη
τικών ταλέντων. Παράλληλα άσχολήθηκε 
σοβαρά μέ τήν επιμόρφωση στελεχών της 
σέ θέματα άθλητικής όργανώσεως. Ή  
προσπάθεια αύτή άρχίζει άπό τό 1951, 
όταν μιά ομάδα άπό ’Αξιωματικούς Χω
ροφυλακής έπεσκέφθη τό περίφημο ’Αστυ
νομικό κολλέγιο τού Μπράμσχιλλ, καί 
διάφορες άλλες ’Αστυνομικές Σχολές τής 
’Αγγλίας. Άπό τήν άποστολή αύτή, καθώς 
καί πολλές άλλες πού επακολούθησαν τά 
άμέσως επόμενα χρόνια στήν Εύρώπη και 
τήν Αμερική, προέκυψε γιά τό Σώμα ένας 
πολύτιμος συγκερασμός άπό άθλητικες 
γνώσεις. Τό ’ίδιο άποτέλεσμα προέκυψε 
καί άπό τίς αποστολές στο εξωτερικό Α ξιω 
ματικών Χωροφυλακής ώς αρχηγών τής 
’Εθνικής Όμάδος Ενόπλων Δυνάμεων 
στά διάφορα πρωταθλήματα τοϋ ΣΙΣΜ, 
ή ώς παρατηρητών μεγάλων άθλητικών 
διοργανώσεων. Άπό τίς τελευταίες αξίζει 
νά θυμηθούμε τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες 
τής Ρώμης τό 1960, όταν οί ’Ιταλικές 
άθλητικές άρχές προσεκάλεσαν έκεϊ Α ξιω 
ματικούς Κρατών—μελών τού ΣΙΣΜ. Την 
Χωροφυλακή άντιπροσώπευσαν οί τότε 
Μοίραρχοι καί ήδη άνώτατοι Αξιωματικοί 
έ. ά. κ.κ. Κων[νος Μωραιτης, Γεώργιος 
Άντωνόπουλος, καί Παναγιώτης Κων- 
σταντακόπουλος. ’Έτσι φθάνομε στο 1965 
πού θεωρείται ή εποχή τής ριζικής άνα-

νά έξελίσσωνται σέ αθλητικά φυτώρια. 
Στήν ΙΟετία 1955—1965 άπό τά φυτώιρια 
αύτά προήλθαν μερικά άπό τά πρώτα ονό
ματα τού μεταπολεμικού Ελληνικού ά- 
θλητισμοΰ. Χωροφύλακες άθληταί έτίμη- 
σαν κατ’ έπανάληψιν τό Σώμα στά διάφορα 
έσωτερικά πρωταθλήματα ’Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας. Οί ’ίδιοι 
έτίμησαν καί τά 'Ελληνικά χρώματα στις 
διάφορες διεθνείς άναμετρήσεις τών ’Εθνι
κών μας ομάδων. "Οπως τούς άγώνες τοϋ 
ΣΙΣΜ, τούς Βαλκανικούς άγώνες, διά
φορα διεθνή μήτιγκ, κ.λ.π.

μορφώσεως τού άθλητισμοΰ στήν Χωρο
φυλακή. Πρώτη φάση τής άναμορφώσεως 
αυτής ήταν ή διάρκειας τριών μηνών εκπαί
δευση τών τότε Μοιράρχου κ. Δημητρίου 
’Ελευθερίου (ήδη Άντισυνταγματάρχου) 
καί 'Υπομ[ρχου κ. Αναστασίου Γαβριήλ 
(ήδη Μοιράρχου), στήν Παγκοσμίου φή
μης Αγγλική Στρατιωτική Σχολή Σω
ματικής άγωγής, τήν περίφημη «ALDER
SHOT ARMY SCHOOL OF PHYSI
CAL TRAINING». Μετά τήν  ̂ άπο- 
φοίτησή τους οί δύο Αξιωματικοί έτο- 
ποθετήθησαν στήν Κεντρική Σχολή Χω
ροφυλακής. Έ τσι έδωσαν μιά καινούργια 
πνοή στον Σχολικό άθλητισμό τού Σώμα
τος, ένώ παράλληλα έβοήθησαν σημαντικά 
στήν οργάνωση τής 'Υπηρεσίας Φυσικής 
Άγωγής καί Αθλητισμού Χωροφυλακής 
(ΥΦΑΑ) πού ιδρύθηκε τόν ίδιο χρόνο μέ 
τό Β.Δ. 898[65. Τόν ίδιο χρόνο επίσης 
άρχισαν καί διάφορες άλλες ένέργειες άπό 
τίς όποιες προήλθαν: Τό θαυμάσιο οίκημα 
στον χώρο τής Σχολής πού στεγάζει σήμε
ρα τά Γραφεία τής ΥΦΑΑ, τό συνεχόμενο 
μέ αύτά σκοπευτήριο, καί τά σημερινά 
χωριστά άθλητικά τμήματα, πού πλαισιώ
νονται άπό παληά καί νέα μεγάλα ονόματα 
τούΈλλην.άθλητισμού.Άξίζεινάσημειωθή 
ότι οί περισσότεροι άπό τούς άθλητάς τής 
Χο^ροφυλακής είναι άπόφοιτοι ή σπουδα- 
σταί τής ’Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής 
Άγωγής. ’Επίσης ότι ή 1 ΦΑΑ κατευθύ
νει καί τόν άθλητισμό τών Σχολών Χωρο
φυλακής, ένώ άπό 8μήνου περίπου έχει 
δημιουργήσει τό ειδικό Τμήμα έκπαιδευ- 
σεως Τζούντο—Καράτε, γιά τό όποιο καί 
θά μιλήσωμε έκτενέστερα σέ άλλο σημείο. 
Διοικητής τής ΥΦΑΑ είναι σήμερα ο 
Ταγματάρχης κ. Δρακούλης Βουδικλαρης 
καί άμεσοι βοηθοί του Αξιωματικοί, Ύπα- 
ξιωματικοί, καί Χωροφύλακες προπονη- 
ταί. Αύτά σάν βραχύλογη εισαγωγή, πριν 
άσχοληθοΰμε χωριστά καί συνοπτικά ελ
λείψει άρκετού χώρου, μέ τά άθληματα 
πού καλλιεργεί σήμερα ή Χωροφυλακή. 
Αύτά είναι τά έξής:
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ άθλημα πού καλλιεργήθηκε 
σοβαρα στήν Χωροφυλακή. Ξεκίνησε τό 
1948_ με ενεργειες τού αειμνήστου Στρα 
τηγοϋ Χωροφυλακής Ή λία Σκορδαρα, καί 
την τεχνική επίβλεψη του γνωστού προ- 
πονητοϋ κ.  ̂Γεωργίου Σίμου ή Μάγειρα 
όπως είναι ανέκαθεν γνωστός στους ποδο
σφαιρικούς κυκλους εξ αιτίας των μεγάλων 
προσόντων του. Τήν πρώτη ομάδά της 
Χωροφυλακής άπετέλεσαν οί Χωροφύ
λακες Γκίκας, Παπαδόπουλος, Καλλινίδης 
(σ. σ. μέλος της Μουσικής τού Σώματος 
σήμερα), Χριστοφορίδης, Πεταλάς, Γεωρ- 
γαντας, Κακαβέτσος, Μαμούρης, Άπο- 
στολίδης, καί Κουλουμπής. ’Αργότερα καί 
συγκεκριμένα στην περίοδο 1951—1952, 
ή ομάδα ένισχύθηκε μέ την κατάταξη στήύ 
Χωροφυλακή ικανών ποδοσφαιριστών, 
όπως των Χάβρη, Βουδικλάρη, καί Κό
πανου  ̂(Άτρομήτου Πειραιώς), Τζανίδη, 
Γαβριήλ Καρνέση, Λιάσκου, καί Δήμα 
(Πανελευσιακοϋ) καί Κανσοϋ (’Απόλλωνος 
’Αθηνών). Μέσα σέ λίγα χρόνια ή πο
δοσφαιρική ομάδα τής Χωροφυλακής μέ 
την τεχνική επίβλεψη τού κ. Σιμού’ καί 
την διοικητική μέριμνα από τήν πλευρά 
των τότε 'Υπομοιράρχων κ.κ. ’Αναστά
σιου Κοκκίνου καί Δημητρίου Γόνατα 
έγινε ένα πανίσχυρο συγκρότημα. Πρωτα
γωνιστούσε στις διοργανώσεις του ΑΣΕ- 
ΑΕΔ, ενώ παράλληλα άποσποϋσε τον θαυ
μασμό τών φιλάθλων κατά τις συχνές περι
οδείες της στην ’Επαρχία. Στό διάστημα 
1954 1965, η ποδοσφαιρική ομάδα τής 
Χωροφυλακής ένισχύθηκε κατά καιρούς 
με την καταταςη ως Χωροφυλάκων ικανών 
ποδοσφαιριστών. "Οπως τών Άδαμάντίδη 
(ΑΕΚ), Καρασσαβίδη καί Βαλτατζή 
(( Αρεως) Σολομωνίδη (Σαμφραπόλεως— 
ήδη Ενωμοτάρχου), Παπανικήτα (Κάδμου 
Θηβών), Μακρυωνίτη (’Εθνικού Πειραιώς), 
Ζουρνατζή ( Αρεως—ήδη Υπομοιράρχου), 
Κρουπα (Παμφθιωτικοΰ—ήδη 'Υπομοι- 
ράρχου), Στριφτάρα (Λαμίας), Κωστάκου

ΊΤρακλέους) καί πολλών άλλων. Τήν 
σημερινή ποδοσφαιρική ομάδα τής Χω
ροφυλακής αποτελούν βασικά παλαιά ή νέα 
στελέχη ομάδων τής Α' καί Β' ’Εθνικής 
Κατηγορίας.^ Αύτοί είναι οΐ Ένωμ[ρχης 

Ρ· κ“ί οί Χωροφύλακες Ζερβουδά- 
κης Π. Θεοδωρόπουλος Ε. Θεοφιλόπουλος 
Β Κάχρης Γ. , Κυριαζής I. Κυριαζής Σ., 
Μιχαλοπουλος Α. ,Μωυσδίης Α., Πλού- 
μπης Α., Ρεμούνδος Α., Ρεμούνδος Δ., 
Ροποκης; I. Σαταράκης Ε. Σττυρόπουλος 
I . ,Σταθοπουλος Ν., Σταματόπουλος Δ., 
Τουρκομένης Σ. ,Φλωριώτης Δ., καί Χιώ- 
της Κ. Προπονητής τής όμάδος είναι ό 
παλαιός άσσος τής ΑΕΚ, τής όμάδος Χω
ροφυλακής, καί τής Εθνικής Ενόπλων 
Χωροφυλαξ κ. Λεωνίδας Άδαμαντίδης.

ΣΤΙΒΟΣ
Η 11ΚΟΣΦΟΡΑ τής Χωροφυλακής 

σ ι°ν  ̂ Ελληνικό στίβο είναι μιά παράδοση 
που αρχίζει τό 1948, καί κορυφώνεται προ
οδευτικά άπό τό 1950 μέχρι σήμερα. 
Στην περίοδο 1950—1955, άπό τις τάξεις 

Χωροφυλακής άνεδείχθησαν περίφημοι 
αθληταί. Οπως οι τότε Χωροφύλακες 
11 αναγιωτόπουλος Μιχ. (άλμα εις ύψος), 
νυν διαπρεττης Δικηγόρος έν Θεσσαλονίκη, 
Παπαγεωργίου (άκοντισμός), Ντόντος 
(τριπλούν), Σιδερής καί Άποστολόπουλος 
Γ. (5.000—10000 μ). Άποστολόπουλος Α. 
(100μ.), Αντωνατος καί Χατζηστααατίου 
(1.500μ. 3.000 στήπλ) καί ό κολοσσός 
τοή μεταπολεμικού Ελληνικού στίβου 
Γιώργος Παπαβασιλείου. Ό  αθλητής— 
φαινόμενο πού μέσα σέ μιά 7ετία κατέρ- 
ριψε 12 ή 13 φορές τό πανελλήνιο ρεκόρ 
στά ΤΟΟΟμ. στήπλ, ένώ παράλληλα 
ανεόειχθη 7  ̂ φορές Βαλκανιονίκης, καί 
αμέτρητες άλλες πρώτος νικητής σέ 
διάφορες  ̂Ελληνικές ή διεθνείς διοργανώ
σεις. Οί άθληταί αύτοί καί όσοι άλλοι κα- 
τεταγησαν στο Σώμα τά επόμενα χρόνια 
έγραψαν χρυσές σελίδες στήν ιστορία τού 
Ελληνικού στίβου. Καί όπως ομολογούν 

όλοι σήμερα, χωρίς τήν Χωροφυλακή ίσως

Ή  ποδοσφαι
ρική όμάς τής 
Χωρ \χής το 
ίτο ς  1948 μέ 
πολλούς διε
θνείς τότε πο- 
δοσφαιριστάς.

Έ ξάσχησις 
Δοκ. Ά ξ]κών 
εις τό άθλημα 
τής οπλομαχί
ας προς είκο
σ ι έτών( 1955)

νά παρέμεναν άγνωστοι ή μέτριοι άθληταί. 
- 1ε ■ ους αθλητας αυτους ή Χουροφυλακή 
κατέκτησε άπο τό 1953 μέχρι σήμερα έκτος 
από δύο, όλα τά άλλα πρωταθλήματα ανω
μάλου δρόμου μεταξύ ’Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων ’Ασφαλείας, πρωτοστάτησε 
στα υπόλοιπα πρωταθλήματα στίβου τής 
ιδίας_ κατηγορίας, καί χειροκροτήθηκε 
θερμά απο χιλιάδες φιλάθους σέ τοπικούς 
αγώνες στίβου. Για τήν προσφορά της 
σ·°ν Ελληνικό στίβο θά μπορούσαμε νά 
γραψωμε ..ολλες σελίδες. Θά άναφέρωμ.ε 
όμως μερικά ονόματα ικανά γιά νά θυμί
σουν στούς φίλους τού στίβου τήν προσφο
ρά αυτή. Οι αθληταί πού διέπρεψαν κατά 
καιρούς με την ομαδα τής Χωροφυλακής 
ε.ναι αύτοί πού ήδη άναφέραμε καθώς καί 
οι Φραγκάκος Ζαχαρίας, Χαραλαμπάκης 
Γεώργιος ,Μπεθάνης Νικ., Νικολαΐδης 
ύ - Σ . ’ ΓΡ<*μματικόπουλος Κων., Κυρία- 

Σκουρτης Παν. ,Μυλωνόπουλος 
Αθαν., Ρούκης Δημ. ,Δόσης Νικ. ,Μπιρ- 

μπιλης, Γεώρ., Άντζουλάτος Ή λ., Ρούσ- 
σης Ν,.Κουτσούλης Δημ., Φιλίππου Ίωάν., 
Ζαχαροπουλος Σττηλ., Νακόπουλος Πανα
γιώτης, Κουσουλας Ιωάν., Μπαμπαρού- 

fT’ ,ΜακΡ0πουλος Άνδρ., Καβα^ιω- 
τιόης Ιωάν., Γασπαρινάτος Παν., Πετρί- 
δης Άριστ., Γεωογατσέλλος Ίωάνν., καί 
ό αξέχαστος Θύμιος Δαβιτζόγλου. Καί μιά 
και  ̂δεν διαθετομε ειδικό χώρο γιά τον 
ύγρό στίβο, άς άναφέοωμε καί τούς κολυμ- 
β7!)0? Χωρ[κες Κορακάκην καί Ήλιάδην 
που διέπρεψαν στήν περίοδον 1952—1955.

Σήμερα οί «έν ένεογεία» άθληταί στίβου 
Χωροφύλακες ή Δόκιμοι Χωροφύλακες 
είναι οΐ εξής:
100—200μ.: Χωροφύλαξ Λιαπής Σερα
φείμ και Δόκιμος Χωροφύλαξ Βελωτας 
Ανάργυρος.

110μ. έμπόδια: Χουροφύλαξ Μανδέλλοε
Γεώργιος.
400μ. απλά: Χωρ[κες Λεμπέσης Κων[νος 
και Στέλιος Παναγιώτης.
800—1500μ.: Χωρ[κες Κούρτης Φώτιος, 
Σαμαράς ’Ιωάννης, Καρκαλής Άνδρέας’ 
Γεωργακοπουλος Χαρ., καί Μαυρογόνατος 
Δημήτριος.

Α ξιωματικοί τής Χ ωρικής λαμβάνουν 
πτνχιον προπονητον μεθόδων αντοαμννης 
προ δεκαπενταετίας.
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3.000 στήπλ : Χωροφύλακες Σδοϋκος 
Βασίλειος καί Νάνος Παναγιώτης.

5.000 - ΙΟ.ΟΟΟμ. : Χωροφύλακες Κού- 
σης Μιχαήλ, Σδοϋκος Βασίλειος, ̂  Βαγια- 
νός Ευάγγελος καί Γκαρδιακός Φώτιος.

Μαραθώνιος : Χωροφυλαξ Βαγιανος
Ευάγγελος.

Δέκαθλον : Χωροφύλαξ Συμεωνίδης
Στέφανος.

'Ύψος : Χωροφύλακες Πατρωνης Δη- 
μήτριος, Διαμαντούλης Θωμάς καί Τεσσα- 
ρομάτης ’Ιωάννης.

Κοντω : Χωροφύλαξ Κυτέας Δημητ-
ριος, Δόκιμος Χωροφύλαξ ’Αποστόλου 
Δημήτριος.

Μήκος - Τριπλούν ; Χωροφυλακές Ιιο- 
λυχρονάκης ’Αθανάσιος, Μπαρακτιαρης 
Άνδρέας, καί Καλκαβούρας ’Ιωάννης.

Σφυροβολία ; Χωροφυλακές Μπαμπα- 
νιώτης' Γεώργιος καί Λιακόπουλος ’Ιωάν
νης.

Σφαιροβολία : Χωροφυλαξ Κόλλιας 
’Ηρακλής.

Δισκοβολία : Χωροφύλακες Χαραχου- 
σος ’Αθανάσιος καί Λιακόπουλος ’Ιωάν
νης.

Τούς άθλητάς ώς μέλη τής Έθν. όμάδος 
προπονούν οί ’Ομοσπονδιακοί Προπονηται 
κ. κ. Ίγκλόϊ, Σμυρνιώτης, Γεωργόπουλος, 
Πολίτης, Χειμωνίδης, Ξανθινάκης καί 
Φαφούτης. Ώς μέλη της όμάδος Χωροφυ
λακής καί υποψηφίους για την Προεθνικη 
ομάδα ή ώς μέλη της Εθνικής ’Ενόπλων, 
τούς προπονεί ό Χωροφυλαξ κ. Γεώργιος 
Άποστολόπουλος - παλαιός πρωταθλητής 
δρόμων αντοχής, πτυχιοϋχος τής Σχολής 
Προπονητών στίβου τού ΣΕΓΑΣ, και 
τέως Προπονητής στίβου τού Πειραίκοϋ 
Συνδέσμου καί τού ’Ολυμπιακού Πει
ραιώς. Ό  ίδιος Χωροφύλαξ προπονεί καί 
τήν ομάδα στίβου τής Σχολής ’Ενωμο
ταρχών. ’Εδώ θά πρέπει να σημειώσωμε 
δτι τό Τμήμα ανωμάλου δρόμου τής Σχο
λής αυτής τά τελευταία χρόνια πρωτεύει

Θεαματική φάαις από τον αγώνα 
'Ολυμπιακόν—ΑΕΚ τό 1957. Εις τό 
βάθος δεξιά ό τότε παίκτης τής ΑΕΚ 
Χωροφύλαξ Άδαμαντίδης.

στόν Πανελλήνιο λαϊκό άνώμαλο δρόμο 
τής « ’Αθλητικής Ήχούς». Επίσης δια- 
κρίνεται στα πρωταθλήματα άνωμάλου 
δρόμου ’Ενόπλων Δυνάμεων - Σωμάτων 
’Ασφαλείας, μεταξύ άνεξαρτήτων αθλη
τών καί τά περιφερειακά πρωταθλήματα 
Νομού ’Αττικής.

m i

v m
ΒΟΛΛΕΫ

ΤΟ ΒΟΛΛΕΎ’ διδάσκεται άνέκαθεν 
στις Σχολές Χωροφυλακής. ’Από τις κατά 
καιρούς τάζεις τών Δοκίμων Ά ξ]κών, 
Ύπαξ]κών, Χωρ]λάκων, δημιουργοϋνται 
πάντα Ισχυρές ομάδες οί όποιες διακρί- 
νονται σέ φιλικούς άγώνες μέ διάφορα Σω
ματεία ή προκειμένου περί τής Σχολής 
’Αξιωματικών, στά πρωταθλήματα με
ταξύ Άνωτάτων Σχολών τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. 
Μέχρι τό 1968 ή συμμετοχή τής Χωρο
φυλακής στά πρωταθλήματα ’Ενόπλων 
Δυνάμεο^ν καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, δέν 
είχε άποδώσει τά άναμενόμενα άποτελέ- 
σματα. Αίτια πάντοτε : Ή  συγκρότηση 
τής όμάδος τις παραμονές τού πρωταθλή
ματος, μέ παίκτες προερχομένους άπό διά
φορες ύπηρεσίες τού Σώματος. Τον επό
μενό χρόνο (1969) συγκροτήθηκε ομάδα 
«έπί μονίμου βάσεως». Μέ τήν ομοιογέ
νεια πού άπέκτησε, στά πέντε τελευταία 
πρωταθλήματα ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων ’Ασφαλείας έχει άναδειχθή ποω- 
ταθλήτρια τρεις φορές καί δευτεραθλήτρια 
άλλες δύο. Τήν ομάδα βόλλεϋ τής Χωρο
φυλακής άποτελοϋν σήμερα οί Χωροφύλα
κες Κουρμπέτης Κ., Γεωργαντής Μ., Γα- 
λάκος Β., Δερμάτης Γ., Κολλιόπουλος Μ., 
Παπαδόπουλος X., καί Πολύζος Σ. - όλοι 
μέλη καί βάση τών δύο ’Εθνικών 'Ομάδων. 
’Αξίζει έπίσης νά σημειωθή ότι ή ομάδα 
βόλλεϋ τής Χωροφυλακής έχει κερδίσει 
δύο φορές (1973 καί 1975) ώς βάση τής 
’Εθνικής ’Ενόπλων τό παγκόσμιο πρω
τάθλημα τού ΣΙΣΜ. ’Επίσης δτι καί ατούς 
δύο αύτούς θριάμβους, προπονητής ήταν ό 
Χωροφύλαξ κ. Παναγιώτης Άργυρόπου-

λος, ό όποιος είναι συγχρόνως προπονητής 
στήν ομάδα τού Σώματος, τής Σχολής 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής, και διεθνής 
διαιτητής τού βόλλεϋ, μέλος τής p lyA .

m
ΜΠΑΣΚΕΤ

ΟΠΩΣ τό βόλλεϋ έτσι καί τό μπάσκετ, 
διδάσκεται άνέκαθεν στις Σχολές Χωρο
φυλακής. Ή  μέχρι τό 1970 προϊστορία του 
στό Σώμα, είχε κοινά σημεία μέ τό βόλ
λεϋ. Δηλαδή άδυναμία συγκροτήσεως μιας 
όμάδος μέ ομοιογένεια, λόγω τού δτι οί 
απόφοιτοι τών Σχολών μας διασκορπί
ζονταν κάθε φορά σέ διάφορες υπηρεσίες 
τής ’Επικράτειας. Τό 1970 κατετάγησαν 
στό Σώμα εγνωσμένης άξίας μπασκετ- 
μπωλλίστες. Μετά τήν άναδιοργάνωσή της 
αύτή, ή ομάδα τής Χωροφυλακής άπό τά 
τέσσερα τελευταία πρωταθλήματα ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας έχει κερδίσει τά δύο, ένώ έχει τερμα
τίσει δεύτερη καί τρίτη στά ισάριθμα υπό
λοιπα. Τήν ομάδα μπάσκετ τής Χωροφυ
λακής αποτελούν σήμερα οί Χωροφυλακές 
Ίορδανίδης X., Γιαννουζάκος Μ., Ραφτό- 
πουλος Α., Μπογατσιώτης Κ., Τσοσκού- 
νογλου Ν., Λαρεντζάκης Α., Νάνος I., 
Τσάνταλης Π., καί Κοσένας Α. Άπό τούς 
9 αύτούς παίκτες, οί 5 πρώτοι είναι μέλη 
τών ’Εθνικών ομάδων. Προπονητής στην 
ομάδα μας τού μπάσκετ, είναι ό κ. Γεώρ- 
γιος Ζάννος - παλαιός παίκτης τού Πανα
θηναϊκού, καί προπονητής διαδοχικά στις 
ομάδες «Τρίτων», «Ήλυσιακός», καί 
«Άρίων». Ό  ’ίδιος έχρημάτισε έπίσης 
προπονητής τής Σχολής Ύπαξιωματικών 
Χωροφυλακής στό διάστημα 1959 - 1973, 
μέ ώρισμένες ένδιάμεσες δσο καί βραχύ
χρονες διακοπές.

Ό  τέως Χωρ)λαξ Γιώργος Παπαβα- 
σιλ.είου τήν εποχή τών θριάμβων του 
εις τό Βερολϊνον (αριστερά) και εις 
αγώνας τών 'Αθηνών (δεξιά) δεχόμενος 
τά συγχαρητήρια τοϋ πρωθυπουργού 
κ. Κ. Καραμανλή.

713



Β ΤΖΟΥΝΤΟ
ΚΑΡΑΤΕ

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ αύτό της αύτοαμύνης, θά 
το βρούμε καταχωρημένο ώς « ’Ιαπωνική 
πάλη» στά παλαιότερα έκπαιδευτικά προ
γράμματα των Σχολών Χωροφυλακής. Ή  
’Ιαπωνική πάλη ή άν προτιμάτε τό Ζίου - 
Ζίτσου, έπίσημα πρέπει νά έκανε τήν έμ- 
φάνισή του στήν έκπαίδευση των άνδρών 
πού Σώματος τό 1936, όταν ή Διεύθυνσις 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης προσέλαβε γιά 
τον σκοπό αύτό δύο Γερμανούς καθηγη- 
τάς. Μετά τον τελευταίο πόλεμο διδάχθη
κε πρώτη φορά τό 1949 άπό τόν γνωστό 
βετεράνο πρωτοπαλαιστή μας κ. ’Αθανά
σιον Καμπαφλήν. ’Επί πολλά χρόνια, ό κ. 
Καμπαφλής έμύησε στά μυστικά τοϋ άθλή- 
ματος αύτοΰ εκατοντάδες ’Αξιωματικούς 
και Υπαξιωματικούς Χωροφυλακής, άπό 
τούς οποίους πολλοί υπήρξαν ή είναι σήμε
ρα έκπαιδευταί στις Σχολές. 'Ο ίδιος πάλι 
ώργάνωσε κατά καιρούς ομάδες έπιδεί- 
ξεως απο Δοκίμους ’Αξιωματικούς ή 
Υπαξιωματικούς Χωροφυλακής, πού εν

τυπώσιασαν χιλιάδες φιλάθλους στήν ’Αθή
να καί διάφορες άλλες πόλεις, όπου έμφα- 
νίστηκαν μέ τήν εύκαιρία διαφόρων αθλη
τικών εορτών. Σήμερα ή Χωροφυλακή δια
θέτει τρεις προπονητάς ’Αξιωματικούς τοϋ 
Τζούντο και τοϋ Καράτε, κατόχους τής 
«μαύρης ζώνης» πού ώς γνωστόνεϊναι καί 
η ανώτερη διάκριση στόν παγκόσμιο χώρο 
τοϋ αθλήματος. Πρόκειται γιά τούς Μοι- 
ραρχους κ.κ. Χρήστον Κωστοκανέλλην, 
’Αθανάσιον Τσελίκην καί Γεώργιον Φλέσ- 
σαν. Οί δύο πρώτοι άπέκτησαν τήν «μαύ
ρη ζώνη» τό 1964 στο Παρίσι όπου έκπαι- 
δεύτηκαν άπό τούς περίφημους «γορίλλες» 
τής Γαλλικής Προεδρικής Φρουράς μαζί 
μέ συναδέλφους τους άπό διάφορα Κράτη. 
Σήμερα οί κ.κ. Κωστοκανέλλης καί Φλέσ- 
σας, βοηθούμενοι άπό κατόχους «πορτο- 
καλλι» ζώνης Υπαξιωματικούς, διδάσκουν

Δοκιμοι  ̂ Αξ]κοι τής Χωρικής δια- 
κριθέντες εις τό άθλημα τής οπλομαχίας 
δέχονται τά συγχαρητήρια διά τήν έπίδοσίν 
των.

στο ειδικό Εκπαιδευτικό Τμήμα «Τζούν- 
Τ0 " βαράτε» τής Χωροφυλακής. Τό Τμή
μα αύτό έχει έξοπλισθή μέ τά κατάλληλα 
όργανα καί στεγάζεται σέ μισθωμένο οί
κημα πού άνήκει στο Δημόσιο. Έ κεΐ κατά 
το προ-ρυπο τών ξένων ’Αστυνομιών εκ
παιδεύονται σήμερα ’Αξιωματικοί κατω
τέρων βαθμών, Ύπαξιωματικοί, Χωρο
φυλακές, και μαθηται τών Σχολών Χωρο
φυλακής. Περιττόν νά διευκρινισθή ότι ή 
έκπαίδευση αύτή άποβλέπει στήν άποφυ- 
Υ7) T7k  χρήσεως σέ δεδομένη στιγμή τοϋ 
’Αστυνομικού γκλόμπ' ή τό χειρότερο : 
τοϋ̂  περίστροφου. Για τόν ίδιο περίπου λό
γο εκπαιδεύονται σήμερα σέ ιδιωτικές Σχο- 
λες «Τζούντο - Καρατε» χιλιάδες πολίτες 
οι όποιοι προτιμούν νά άμύνωνται, έάν κά- 
ποτε χρειαστή, χωρίς νά όπλοφοροΰν. Πώς 
να^ιο κανωμε ; Εχει περάσει ή έποχή πού 
οι Αστυν]κοί χρησιμοποιούσαν τό γκλόμπ 
η τό περίστροφο άκόμη καί γιά τήν πιο 
ακλή περίπτωση. Το ίδιο έχομε νά πούμε 
καί για μια άλλη εποχή όπου ή μαγκουρο- 
φορια^ή η κατοχή «αμφίστομων καί μή μα
χαιριών» ήταν για τούς πολίτες τό μοναδι
κό μέσον αμυνης . . . .  έν έπιθέσει τις πε
ρισσότερες φορές__

ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ αυτό καλλιεργείται συ- 
στηματικα στην Χωροφυλακή άπό τό 
1948. Ενας άπό τους πρώτους σπουδαίους 
παλαιστας τής Χωροφυλακής ήταν ό Χω
ροφυλαξ Ζεμπερίδης τού Συντάγματος 
Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, ό όποιος τό 
19-.9 ανεδείχθη πρωταθλητής Ελλάδος 
στην κατηγορία του. Τό 1964 κατετάγη 
σ.ο Σώμα ό Χωροφύλαξ Σπανουδάκης 
Στυλιανός, πρωταθλητής Ελλάδος κατ’ 
επαναληψιν έλευθέρας καί Ελληνορωμαϊ
κής πάλης στήν κατηγορία βαρέων βαθών 
Ο παλαιστής μας, ό όποιος πρέπει νά στ- 

μειωθή _0τι έχει τιμηθή μέ ειδικό έπαθλο 
ήθους, υπήρξε επίσης πρώτος νικητής σέ 
πολλά α,ιο ια άνάστοιχα πρωταθλήματα 
Ενοπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασ

φαλείας. Ηλος ό ίδιος έχει διακριθή καί σέ 
διεθνείς αγώνες ώς μέλος τών Έ θνικώ 
ομάδων. Εςαιρετος παλαιστής στις ίδιεν

Η Χωροφυλακή δεν παραλείπει τήν 
καλ.ιεργειαν τον άθλητικοϋ πνεύματος 
χαϊ εις τό γυναικεϊον προσωπικόν της. 
Η γυναικεία όμάς σκοποβολής τοϋ 
Σώματος έλαβε μέρος εις πολλ.άς 
σκοπευτιχας διοργανώσεις οπού καί 
διεκριθη ιδιαιτέρως. Εις τάς φωτογρα
φίας Γυναίκες Χωρικές ασκούνται εις 
τό κλειστόν σκοπευτήριον τής Σχολ.ής 
Χωρικής.
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κατηγορίες είναι, καί ό νεαρός Χωροφυλαξ 
Δανηλάκογλου Γεώργιος, ο οποίος κατα 
τούς έφετεινούς Μεσογειακούς άγώνες κα
τέλαβε τήν 4η θέση, άφου  ̂προηγουμένως 
ένίκησε έγνωσμένης άξίας άντιπάλους τον. 
Εξαίρετος τέλος παλαιστής είναι καί ό 
πρωταθλητής στήν κατηγορία έφήβων Δό
κιμος Χωροφύλαξ Κυριάκος Γουνελας.

Ο ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ Επαμεινώνδας 
*Αποστολόπουλος καί ό Χουροφυλαξ Πα
ναγιώτης Π.ολυκανδριώτης, είναι εκείνοι 
οί όποιοι επί είκοσι και πλέον χρ̂ ονια, έ
χουν διδάξει πυγμαχία σέ έκατοντάδες μα- 
θητάς των Σχολών Αξιωματικών και 
' Υπαξιωματικών Χωροφυλακής.^ Απο 
τούς τελευταίους προέρχονται σήμερα οι 
έκπαιδευταί τής Πυγμαχίας των Παραρ
τημάτων Σ.Ο.Χ. Ροδου και Ρέθυμνου. Οι 
Αποστολόπουλος καί Πολυκανδριώτης 
όπως καί ό άείμνηστος πυγμάχος^Χωρο
φύλαξ Ήλίας Παναγάκος μέχρι το 1966, 
είχαν σημειώσει άλλεπαλληλες νίκες ̂  σε 
'Ελληνικά ή διεθνή πρωταθλήματα. Έξ 
όίλλου, στήν 3ετία 1966 - 1969 άξιόλογες 
Ελληνικές καί διεθνείς νίκες ^σημείωσαν 
οι πυγμάχοι τής Χωροφυλακής Αλεξαν- 
δρίδης Χαρ., Μπούτας Βασίλειος, Μαυρο- 
δάκος ’Ιωάννης, και Τζανετής Γεώργιος. 
Στο διάστημα τής δετίας 1970 - 75, το 
Σώμα άπέκτησε διεθνούς κλασεως πυγ
μάχους. Αυτοί είναι οί Χωροφύλακες Χου
λιάρας ’Αθανάσιος, Λιντζόπουλος Χαρ., 
Παπαϊωσήφ ’Ιωάννης, Χρήστου Ιωάννης, 
Γασπαρίδης Ά π ., καί Καούρης Γεώργιος, 
όλοι μέλη των Εθνικών ομάδων. Μαζί μέ 
αύτούς θά πρέπει νά άναφέρωμε καί τον 
μεγάλο πυγμάχο Σπϋρο Φωτόπουλο πού 
άπελύθη πρόσφατα άπό τό Σώμα.

ΑΠΟ ΤΗΝ εποχή τής συστάσεώς της 
ή Χωροφυλακή διαθέτει άρίστους σκοπευ- 
τάς. Καί αύτό γιατί ως ένοπλο Αστυνομι
κό Σώμα, πάντα αποδίδει καθώς είναι φυ
σικό μεγάλη σημασία γιά τήν άρτια σχο
λική καί έξωσχολική εκπαίδευση των άν- 
δρών της στή χρήση τού ατομικού και ομα
δικού οπλισμού. Ξεφυλλίζοντας^κάνεις πα- 
λαιά καί σύγχρονα έκπαιδευτικα προγράμ
ματα τής Χωροφυλακής, θα διαπίστωση 
ότι ή οπλασκία, πάντα ήταν καί είναι πο
λύωρη. Αύτό ίσως νά ύπήρξε καί ή βασική 
αιτία πού ή Χωροφυλακή, απορροφημενη 
στήν «κλειστή» έκπαίδευση των άνδρών 
της στήν οπλασκία, γιά ένα μεγάλο χρονι
κό διάστημα είχε ταύτίσει την σκοποβολή 
μέ τό ύποχρεωτικό μάθημά και οχι μέ το 
προαιρετικό σπόρ. Παντα οι άνδρες τής 
Χωροφυλακής έπαιρναν μέρος μεμονωμε-

Θεαματικαί φάσεις άπό αγώνισμα  
αυτοαμννης. Τό άθλημα τοϋτο διδάσκεται 
εις προσφάτως όργανωθέν Γνμναστηριον 
τοϋ Σώματος άπό Καθηγιμάς—Αξιωμα
τικούς τής Χωροφυλακής οί οποίοι έχουν 
μετεκπαιδευθή εις τό εξωτερικόν.
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να σέ σκοπευτικούς αγώνες. 'Η έπίσημη 
όμως συμμέτοχη του Σώματος σέ πανελ
λήνια πρωταθλήματα ή Διασυλλογικούς 
άγώνες άρχίζει μόλις το 1956. Οί πρώτοι 
σκοπευται προέρχονταν άπό μαθητάς της 
Κεντρικής Σχολής καθώς και βαθμοφό- 
ρους̂  ή Χωροφύλακες πού υπηρετούσαν 
στο Επιτελείο της. Τό «πολεμικόν τυφέ- 
κι°ν» και το ((στρατιωτικόν περίστροφον» 
(σ.σ. ελλείψει άλλων άγωνιστικών όπλων) 
ήταν τά αγωνίσματα πού έπαιρναν άρχικά 
μέρος οι αποτελοϋντες το πρώτο σκοπευ
τικό «τημ» τοϋ Σωμάτος. Αύτοί ήταν οί 
τότε ’Ανθυπομοίραρχοι κ.κ. Βουδικλάρης 
Δρακούλης, Οίκονομέας ’Ιωάννης, Άνθυ- 
πασπιστής κ. Στρατηγάκος I., Ένωμο- 
ναρχης κ. Βίλλιας Νικόλαος, καί Χωρο
φυλακές κ.κ. Κοτσιφάκης I. καί Κουτσο- 
γιάννης^Δ.^ Με τό «χάντικαπ» των έλλεί- 
ψεων ή ομάδα τοΰ Σώματος κατώρθωσε νά 
ιερματιση 3η κατα τούς Πανελληνίους 
αγώνες τοϋ 1959, καί νά λάβη μέρος μέ 
δύο σκοπευτάς της τόν ίδιο χρόνο' στους 
διεθνείς σκοπευτικούς άγώνες του Βελι
γραδιού. Τον επόμενό χρόνο, οί σκοπευται 
τής Χωροφυλακής συντελούν στην κατά- 
ληψη τής_2ας θέσεως άπό την Ελληνική 
Εθνική ομαδα κατα τούς άγώνες τού 

ΣΙΣΜ. Στην ΙΟετια τακτικοί σκοπευται 
στην ομαδα τής Χωροφυλακής είναι οί 
κ.κ. Κασσωτάκης ’Ιωάννης, Χατζηπλής 
Εύστ.^ Βασιλειάδης Βασ., Τιτάκης Κων
σταντίνος, καί ό αείμνηστος Χωροφύλαξ 
Ηλιας^ Παναγακος. Αυτοί καί ώρισμένοι 

«διερχόμενοι» άπό την Κεντρική' Σχολή 
Χωροφυλακής. Οπως οί σημερινοί Μοί- 
ραρχοι κ.κ. Γαλής Άνδρέας, Τσώνης Σε
ραφείμ, Ρουσσακης Νικόλαος καί ώρισμέ- 
νοι άλλοι «έθελονταί» Δόκιμοι ’Αξιωματι
κοί. Παρά τό γεγονός δτι ή ομάδα τοϋ Σώ
ματος είχε κάθε φορά σοβαρά κενά, έν τού- 
τοις κατωρθωσε στό διάστημα τής ΙΟετίας 
αύτής νά άποσπάση 6 φορές τήν 3η θέση 
σιθ πρωτάθλημά Ενοπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, καί νά διακριθή σέ 
πολλές άλλες Ελληνικές ή Διεθνείς διορ
γανώσεις. Ή  5ετία 1970-1975 άντιπρο- 
σωπευει δπως θά λέγαμε τήν «χρυσή επο
χή» για τήν^σκοπευτική ομάδα τής Χωρο
φυλακής. Οι σκοπευται κ.κ. Υπομοίραρ
χοι Άσπρούδης Νικηφόρος, Γαλατιανός 
Νικόλαος, ό Ενωμοτάρχης Ρούσσης Νι
κόλαός καί οί Χωροφύλακες Βασιλειάδης 
Βασ.,^Ζέρβας Νικόλαος, Ζέρβας Γεώρ- 
γιος, Ηλιαδης II ελοπίδας καί Δημούλας 
Ανδρέας, μέ επικεφαλής τον πρωταθλητή 
Ελλάδος σέ δύο άγωνίσματα Μοίραρχον 

κ. Δημ. Κοτρωνην βελτιώνουν τις άτομι- 
κές τους επιδόσεις. Ώρισμένοι άπό αύτούς 
σημειώνουν καί εντυπωσιακές νίκες άλλο- 
τε ως μέλη τής ομαδος τής Χωροφυλακής, 
χαι άλλοτε τών Εθνικών ομάδων. Τό 1973 
ιδρύεται η γυναικεία σκοπευτική ομάδα 
τής Χωροφυλακής. Μέλη της είναι οί δε
σποινίδες Βασιλική Νικολοπούλου, Σπυ- 
ριδούλα Καρακώστα, Δήμητρα Γαλάνη, 
Ελένη ̂ Τσέλου, Ελένη Φέκκα, Δανάη 

Λίπουρικα, και άλλες. Ή  πρόοδος τών 
σκοπευτικών ομάδων στήν τελευταία ιδίως 
2ετία είναι καταπληκτική στήν κυριολεξία. 
Αρκεί να σημειωθή δτι στό διάστημα αύ- 

τό δύο σκοπευται καί ισάριθμες σκοπεύ- 
τριες κατέρριψαν - μάλιστα κατ’ έπανάλη- 
ψιν σέ ώρισμένες περιπτώσεις, - καί κατέ
χουν ακόμη πέντε πανελλήνια ρεκόρ. Καί 
κάτι ακόμη ίσως τό πιό σημαντικό : Δύο 
γυναικεία άγωνίσματα, τό πιστόλιον STA- 
NDART καί τό τοφέκιον STANDART, 
δέν περιλαμβάνονταν μέχρι πρό τίνος στά

άο ίστα - ^ φ υ λ α κ ή ς ,  ή όποια διακρίνεται διά τάςαριστας επιδόσεις εις αντίστοιχους αθλητικός διοργανώσεις.

- > χγω °'“ - ί  τ% Χ,ωθ°Ψυλακής ή όποια αποτελεί και τήν βάσιν συγκροτήσεωςτης Ε ν ικ ή ς  ομαδος Ενοτιλαιν ΔχΥνάμεοζν.
716



Χωροφνλαξ Λεωνίδας Άδαμαντιδης 
παλαιός διακεκριμένος ποδοσφαιριστής 
τής ΑΕΚ και μέλος τής 'Εθνικής όμάδος 
των 'Ενόπλων Δυνάμεων, ό όποιος προ
πονεί σήμερον την ποδοσφαιρικήν ομάδα 
τής Χωροφυλακής.

Χωροφνλαξ Γεώργιος Ά ποστολοπον- 
λος, παλαιός πρωταθλητής _ δρόμων 
Αντοχής, πτνχιοϋχος τής Σχολής προπονη
τών τοϋ ΣΕΓΑΣ, ό όποιος μέ πολλήν 
έπιτυχίαν προπονεί τήν ομάδα στίβου 
τοϋ Σώματος.

Λ

Χωροφνλαξ Παναγιώτης Ά ργνρόπου- 
λος, παλαιός διεθνής παίκτης τον Βόλεϋ 
καί σήμερον προπονητής τής όμάδος, 
διεθνής Διαιτητής τοϋ Αθλήματος, μέλος 
τής FIVA.

'Ελληνικά αγωνιστικά προγράμματα έλ- 
λειψει συμμετοχών. ’Ήδη όμως ή επίσημη 
τέλεσή τους είναι γεγονός, χάρη στις εξαί
ρετες επιδόσεις των σκοπευτριών μας. 
Εύγε λοιπόν στά κορίτσια τής Χωροφυλα
κής γιά τον πρωτοποριακό τους ρολο στην 
σκοποβολή. Εδώ θα πρεπει να σημειω- 
σωμε δτι πίσω άπό τις καταπληκτικές αυ
τές επιδόσεις, βρίσκεται πάντα ή άγρυπνη 
δσο καί άθάρυβη τεχνική επίβλεψη τοϋ 
προπονητοϋ Μοιράρχου κ. Κοτρωνη. ^Καί 
μιά εύχάριστη είδηση : Σύμφωνα με από
λυτα διασταυρωμένες πληροφορίες μας άπό 
σκοπευτικούς κύκλους, οι τελευταίες εξαι
ρετικές έπιδόσεις τοϋ κ. Μοίραρχου στο 
πιστόλι ακρίβειας, τοϋ έξασφάλισαν ήδη 
τό εισιτήριο γιά τήν ’Ολυμπιάδα τοϋ Μόν
τρεαλ. ”Ας έλπίσωμε δτι στήν νέα αύτή 
’Ολυμπιακή συμμετοχή του θά είναι πε
ρισσότερο τυχερός άπό δτι ήταν στό̂  Μό
ναχο τό 1972. Τήν ίδια ελπίδα έκφράζομε 
γιά ένα καλύτερο μέλλον τής σκοποβολής 
στήν Χωροφυλακή.

ΣΤΟ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ δσο καί δύσκολο 
αυτό άθλημα, ή Χωροφυλακή έχει άναδεί- 
ξει δύο θαυμάσιους άθλητάς. Τον τέως 
Χωροφύλακα (άπελύθη πρόσφατα λόγω 
διορισμού του ώς καθηγητοΰ τής Γυμνα
στικής) κ. Έλευθ. Στεφανουδάκην, καί 
τον Χωροφύλακα κ. ’Αντώνιον Κουτσου- 
ριδάκην. Ό  πρώτος είναι πρωταθλητής 
'Ελλάδος στήν κατηγορία τών 68 κιλών, 
ένώ ό δεύτερος στήν κατηγορία τών 60 κι
λών. Καί οί δύο έχουν στο ένεργητικό τους 
μιά σειρά άπό λαμπρές νίκες σέ Ελληνι
κές, Βαλκανικές, καί διάφορες άλλες Διεθ
νείς διοργανώσεις. Σχετικά μέ τον τέως 
Χωροφύλακα Στεφανουδάκην, θά πρέπει

νά ύπενθυμίσωμε δτι στό παγκόσμιο πρω
τάθλημα τοϋ 1973 κατέλαβε τήν ιδιαίτερα 
τιμητική γιά τήν Χώρα μας 5η θέση.

Τό δύσκολο—καί δχι «κλειστό» δπως 
υποστηρίζουν ωρισμένοι άθλημά τής ο
πλομαχίας, έχει εΐσαχθή^στήν Σχολή Ά - 
ζιωματικών Χωροφυλακής αρκετα χρονιά 
πριν άπό τήν έκρηξη τοϋ τελευταίου Παγ
κοσμίου Πολέμου. Αύτο προκύπτει απο 
σημερινές μαρτυρίες παλαιών άποστρα- 
των ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, μιά καί 
τά προπολεμικά άθλητικα αρχεία τής ^χο
λής δέν σώζονται δυστυχώς. ’Έτσι^μαθαί- 
νομε σήμερα δτι άπό τήν έποχή τοϋ μεσο
πολέμου αρκετοί ’Αξιωματικοί ̂  Χωροφυ
λακής είχαν έξελιχθή σέ σπουδαίους οπλο
μάχους. ’Αλλά δπως είπαμε, ή οπλομαχία 
άποκαλείται καί «άθλητικό σκάκι», είναι 
ένα εξαιρετικά δύσκολο άθλημα. Απαιτεί 
καθημερινή εντατική έξάσκηση σέ̂  ειδι
κούς χώρους, καθώς καί τήν παρουσία πε
πειραμένου όπλοδιδασκάλου. Η έλλειψη 
ώρΐσμένων άπό τις προϋποθέσεις αυτές 
άνάγκασε τήν Σχολή Αξιωματικών Χω
ροφυλακής νά έγκαταλείψη τήν οπλομαχία 
περί τό ’60. Ήδη δμως τήν τελευταία 
3ετία, ή πρωτοβουλία τής Σχολής, ή θέ
ληση τών Δοκίμων, και ο εκλεκτός οπλο- 
διδάσκαλος κ. ’Ιωάννης Κωστακος, ξανα- 
φεραν τό άθλημα στήν παληά του άκμη. 
'Ο κ. Κωστάκος, ό όποιος είναι απόφοι
τος τής περίφημης ’Ιταλικής « Ακαδη
μίας τών όπλων» και οπλοδιδασκαλος της 
« ’Αθηναϊκής Λέσχης»,  ̂ διδάσκει  ̂στους 
Δοκίμους τό ξίφος άγώνων. ’Απο τούς 
τελευταίους έχει συγκροτηθή ομάδα, _ οί 
μέχρι σήμερα εμφανίσεις τής οποίας υπήρ
ξαν ικανοποιητικές.

ΑΘΑΗΤΛΙ ΚΑΙ ΑΘΑΗΤΡΙΑΙ ΧΩΡ)ΚΗΙ 
ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Ρ Ε Κ Ο Ρ

ΣΤΙΒΟΣ
Χωροφύλαξ Μπαμπανιώτης Γεώργιος 

» Πατρώνης Δημήτριος
» Κούσης Μιχαήλ
» Κούσης Μιχαήλ
» Κούσης Μιχαήλ
» Κούσης Μιχαήλ
» Κούσης Μιχαήλ
» Κούσης Μιχαήλ
» Κυτέας Δημήτριος
» Κούρτης Φώτιος
» Μανδέλλος Γεώργιος

- σφυροβολία 70.40 μ.
- ύψος 2.22μ. (Βαλκανικό ρεκόρ).
- ό.ΟΟΟμ. 13.42
- ΙΟ.ΟΟΟμ. 28.44.4
- 3.000μ. (άπλα) 7.57.2
- 4.000μ. 10.50.9
- 1 μίλλι 4.00.6
- 3 μίλλια 10.03.22
- κοντω (εφήβων) 5μ. (Βαλκανικό ρεκόρ).
-  1.500μ. (εφήβων) 3.47.3
-  110 έμπ. (έφηβων) 14.7.

ΚΟΠΟΒΟΛΗ
Ιοίραρνος Κοτρώνης Δημήτριος — πιστ. άκριβείας 560[600

» Κοτρώνης Δημήτριος -  Άερ. πιστ. άνδρων 391 [400 (Παγκοσμων^εκορ

3νωμ[ρχης Νικολοπούλου Βασιλική -  Πιστ. ΣΤΑΝΔΑΡ γυναικών 525Γ600. 
ίωοοφύλαξ Καρακώστα Σπυριδούλα -  Άερ. πιστ. γυναικών 367[400.

'» Ήλιάδης Πελοπίδας — Άερ. τυφ. ανδρων 3/5[40ϋ.

(Τό Β' υέρος εις τό επόμενον τεύχος)
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W H N IKA  ΜΟΥΜΙΑ

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

Ά νθυπασπιστοϋ Χωρ)κής

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΙΑΡΥΖΕΩΖ

Συμπληρώθηκαν 45 χρόνια άπό τήν 
ΐδρυσι του Μουσείου Μπενάκη τό όποιο, 
αν κριθή αξιολογικά, πρέπει νά πάρη 
ιδιαίτερη άσφαλώς θέσι, ανάμεσα στά τό
σα άλλα άξια προσοχής μνημεία καί μορ
φωτικούς γενικά χώρους άνωτέρας πνοής 
πού υπάρχουν όχι μόνο στή Πρωτεύουσα, 
άλλα καί σε ολόκληρη τήν Ελλάδα. Αύτό 
δέ οφείλεται στην ιδιόμορφη άποστολή 
καί τήν πλούσια μέχρι σήμερα καρποφο
ρία του. Τό έκλεκτό αύτό Ίδρυμα τής θαυ
ματουργού ιδιωτικής πρωτοβουλίας, βρί
σκεται άπέναντι άπό τόν ’Εθνικό μας Κή
πο, στή διασταύρωσι τής Λεωφόρου Βα- 
σιλίσσης Σοφίας καί τής όδού Κουμπάρη 
( Αθήναι, τηλ. 611-617). ’Από όργανωτική 
άποψι έξεταζόμενο, άποτελεΐ Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Διοικεϊται

άπό 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο μέ 
Πρόεδρο τόν πρώην 'Υπουργό Οικονομι
κών κ. Λάμπρο Εύταξία καί Αντιπρόεδρο 
τόν κ. Μανώλη Μπενάκη. "Εχει όργάνωσι 
μέ σύγχρονη έπιστημονική δομή καί δια
θέτει γιά τήν έκπλήρωσι τής άποστολής 
του έκλεκτό έπιστημονικό, διοικητικό καί 
βοηθητικό προσωπικό. Ιδρύθηκε στά 
1930 καί στεγάσθηκε άμέσως στό σημερι
νό νεοκλασσικοΰ τύπου άρχοντικό τού 
ιδρυτή - δωρητή άείμνηστου ’Αντωνίου 
Μπενάκη (1873 - 1954), ένώ τά έγκαίνιά 
του σάν αύτόνομου Ιδρύματος καί Μου
σείου Τέχνης έγιναν τόν έπόμενο χρόνο 
(1931). Έκτίσθηκε γύρω στά 1900, όπως 
είναι βασικά σήμερα, μέ μπαλκόνια καί 
κολόνες μαρμάρινες, Δωρικού τύπου, άπό 

φημισμένο Αρχιτέκτονα Άναστ. Με- 
ταξά. Τό αγόρασε όταν έγκαταστάθηκε 
στήν Αθήνα, προερχόμενος άπό τήν 
Αλεξάνδρεια, ό πατέρας του ’Εμμανουήλ 
Μπενάκης, πού είναι ταύτόχρονα καί με

γάλος Εθνικός Ευεργέτης. Διετέλεσε μά
λιστα Υπουργός ’Εθνικής Οικονομίας 
(1910 - 1913) καί Δήμαρχος ’Αθηναίων 
(1914 - 1916). Μέ τριών χρόνων σκληρή 
καί έπίμονη δουλειά, των άλλων άπογό- 
νων του καί ιδιαίτερα τού γυιοΰ του Ά ν- 
τώνη, έγινε κατάλληλη διαρρύθμιση έπέ- 
κτασι καί διασκευή τών χώρων τού καλλι
μάρμαρου τριώροφου αύτοΰ μεγάρου στό 
όποιο τοποθετήθηκαν οί πρώτες προσω
πικές τού ιδρυτή Συλλογές έργων τέχνης. 
Ά ξιο  ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι, ή 
μετατροπή τοΰ̂  έξαίρετου αύτοΰ οικοδο
μήματος - οικίας σέ μοντέρνας μορφής 
Μουσειακό χώρο, έγινε σύμφωνα μέ τις 
σύγχρονες ειδικές άπαιτήσεις τών Ιδρυ
μάτων τού είδους του, χωρίς όμως νά χαθή 
κανένα άπό τά βασικά χαρακτηριστικά 
του γνωρίσματα σάν Αθηναϊκού άρχον- 
τικού. Μέ αύτό τόν τρόπο έπέτυχαν οί φι
λότεχνοι Μπενάκηδες ώστε τό άρχοντό- 
σπιτο αύτό μέσα στό όποιο είναι τώρα το
ποθετημένα μέ καλαισθησία καί χάρη τό
σα, σπάνιας μορφής έργα τέχνης, 
νά διατηρήση άθικτη καί άναλλοίωτη 
τήν αρχική σπιτίσια μορφή του. Ιδιαίτε
ρης έπίσης μνείας πρέπει νά τύχη τό φιλό
τεχνο στοιχείο τού χαρακτήρα τού ιδρυτή 
του, Άντώνη Μπενάκη, πού σάν πλού
σιος έμπορος άπόκτησε άξιόλογα έργα 
τέχνης στήν Αίγυπτο καί τά μετέφερε 
όταν ήλθε στήν Αθήνα (1927) διότι άπό 
τά πρώτα χρόνια τής ζωής του ήταν άφο- 
σιωμένος στήν ιδέα γιά τήν ΐδρυσι καί 
όργάνωσι τού σημερινού Ιδρύματος.
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Μέρος τής ξυλόγλυπτου έπενδύσεως δω
ματίου υποδοχής αρχοντικού τής Κοζάνης 
όπως φυλάσσεται εις τό Μουσεϊον.

Έπΐ 35 χρόνια άγόραζε γιά τό σκοπό 
αυτό πολύτιμα άντικείμενα καί έργα 
Ελληνικής καί ’Ανατολικής Τέχνης 
άπό τήν Διεθνή άγορά. Μετά άπό 3ετή 
έπίπονη έργασία τών μελών τής οικο
γένειας Μπενάκη, ξεπεράστηκαν οί ποικι
λόμορφες δυσχέρειες πού έμφανίσθηκαν 
κατά τό στάδιο τής μετατροπής τοϋ κτι
ρίου αύτοϋ σέ Μουσείο. Έχρησιμο- 
ποιήθηκαν όμως έπάξια πολλές σύγχρο
νες ειδικές γνώσεις καί βρέθηκαν τελε
σφόρες πρακτικές λύσεις. ’Αξιοσημείω
το μάλιστα είναι ότι ή προνοιακή τακτική 
τοϋ έμπνευσμένου αύτοϋ λάτρη τής Μου
σειακής Τέχνης δέν περιωρίσθηκε μόνον 
στήν όργάνωσι καί λειτουργία τοϋ 'Ιδρύ
ματος, άλλά έπεκτάθηκε—μέ τό γενναίο 
κληροδότημα πού άφησε—καί στήν όμα- 
λή του λειτουργία μετά τό θάνατό του. 
’Αποτελεί δέ ευτύχημα γιά τόν τόπο μας 
ότι βρήκε καλούς μιμητές καί συνεχιστές 
τό έργο του. Μέσα σέ αύτούς τούς φιλό
τεχνους δωρητές τοϋ Μουσείου πρέπει 
νά συμπεριλάβωμε πρώτιστα τόν προα- 
ναφερθέντα πατέρα καί τις άδελφές τοϋ 
ιδρυτή ’Αλεξάνδρα Χωρέμη, Πηνελόπη 
Δέλτα, ’ Αργίνη Σαλβάγου, τό _ Λουκά 
Μπενάκη καί άλλους συγγενείς του. 
Χωρίς όμως νά παραλείψωμε νά άναφέ- 
ρωμε τά όνόματα μεγάλων έπίσης δω
ρητών του: Γ. Εύμορφόπουλου, Δαμιανοϋ 
Κυριαζή, Κ. Μπενάκη, Ελένης Σταθά- 
του, Ελένης Εύκλείδη, Χρ. Λαμπίκη, 
Μ. Λάππα Διομήδους, Δ. Σισιλιάνου, 
τοϋ ιδρύματος Βενιζέλου καί Δεκόζη 
Δούρου, τοϋ Ταμείου ’Ανταλλαξίμων, 
καί τόσους άλλους φιλότιμους δωρητές 
πού πρόσφεραν άξιόλογα χρηματικά 
ποσά.

Τά όνόματά τους είναι γραμμένα κοντά 
στις δωρεές τους πού στολίζουν τώρα πιά 
τό Μουσείο.

Ή  άξιολογική σημασία τοϋ έργου 
τοϋ ιδρυτή είναι ίσως μοναδική καί πιό 
πολύτιμη άπό όλα τά διατεθέντα ήδη 
τεράστια χρηματικά ποσά γιά τήν άγορά 
Συλλογών έργων τέχνής καί τήν έγκατά- 
στασι τού Μουσείου. Και είδικώτερα 
μπορούμε νά ποΰμε πώς είναι άξιέπαινη 
καί άξιομίμητη ή συνεχής μέριμνά του 
γιά τόν έμπλουτισμό τοϋ Μουσείου μέ 
νέα έξαίρετα άποκτήματα, οί δαπάνες 
γιά τήν έξειδίκευσι προσωπικού, τή συγ
γραφή καί έκδοσι καταλόγων τών Συλ
λογών άπό Έλληνες καί ξένους έπιστή- 
μονες κύρους, τήν έκδοσι δίτομου Λευ
κώματος ’Εθνικών ένδυμασιών μέ έγχρω
μους πίνακες κ.ά. Συγκίνησι προκαλεΐ 
ή έπίπονη προσωπική του έργασία, σάν 
έργο προνοίας, γιά τήν έγκαιρη συσκευα- 
σία καί άπόκρυψι πολυτίμου Μουσειακού 
ύλικοΰ μέσα σέ κιβώτια άπό τά μάτια 
τών κατακτητών τής χώρας μας (1941 — 
1944), καθώς έπίσης καί ή έπιστασία 
του γιά τήν έπαναλειτουργία^ τοϋ Μου
σείου μετά τήν άπελευθέρωσι. Ή  ταύτιση 
τοϋ ιδρυτή σάν δημιουργού μέ τό έργο 
του, έκφράσθηκε καί μέ τήν εύχή τοϋ 
ίδιου γιά τό μεταθανάτιο έντοιχισμό τής 
«καρδιάς του» στό Μουσείο. Ετσι ό 
έμπνευσμένος αύτός Έλληνας, έδωσε 
προσωπικό τόνο καί άναλλοίωτη χρονικά, 
ένότητα στό ποικιλόμορφο Μουσειακό 
του έργο, έτσι ώστε ό τρόπος διατάξεως 
τών έκθεμάτων νά δημιουργή άτμόσφαιρα 
οίκειότητος σέ κάθε έπισκέπτη.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Ο ίδρυτής θέλησε άπό τήν άρχή τής 
ίδρύσεώς του νά δώση στό Μουσείο 
χαρακτήρα Ανώτερης παιδευτικής στά- 
θμης. Ετσι τό γεγονός αύτό σέ συνδυασμό 
με τή συνεχή φροντίδα για τόν ύπομνη- 
ματισμό, τήν έμφάνισι καί συντήρησι 
τοϋ ύλικοΰ έγινε αφορμή νά γίνη σύντομα 
τό Μουσείο αύτό Ινα άπό τά πρότυπα 
δπως_ θά λέγαμε σύγχρονα 'Ιδρύματα 
τοΰ είδους του.

Μόνιμη έπιδίωξι καί στόχος τοϋ ιδρυ
τής ήταν ή Ελληνική, κυρίως, Τέχνη. 
Γι αύτό όλες οί προσπάθειές του από
βλεπαν στή συγκέντρωσι κάθε άντικει- 
μένου, άρχείου ή θησαυρού τέχνης 'Ελ
ληνικής. Έ τσι σάν Μουσείο άλλά καί 
σαν Κέντρο Τέχνης, έδωσε τή συνδρομή 
του σέ καλλιτεχνικές τάσεις καί έκδη- 
λώσεις τής έποχής του άναφορικά μέ τή 
Μεσαιωνική καί τή μετέπειτα Ελληνική 
Λαϊκή Τέχνη καί συνετέλεσε θετικά στή 
δημιουργία μιας αποκρυσταλλωμένης μορ
φής Τέχνης μέ διάρκεια μέσα στούς θαυ
μάσιους χώρους του.

Σήμερα σάν ζωντανός ’Οργανισμός 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας πού έπιδοτεΐται 
τακτικά άπό τό Κράτος, έπιδιώκει νά 
άνανεώση τό Μουσειακό πνεύμα, νά 
προσανατολίση τή νέα γενεά άναφορικά 
μέ τήν Τέχνη καί νά μετασχηματισθή 
σταδιακά σέ Πρότυπο Κέντρο Μελέτης 
καί Ερευνας τών προβλημάτων τοΰ νεώ- 
τερου, κυρίως, Ελληνισμού. Δηλαδή 
προσπαθεί κατά βάσι, σύμφωνα μέ τούς 
στόχους καί τήν ειδική άποστολή του, 
νά ύπηρετήση άνάγκες τής σύγχρονης 
Ελληνικής λαϊκής Παιδείας. Πρέπει 
δηλαδή νά διευκρινισθή ότι δέν είναι 
μόνο τόπος συγκεντρώσεως καλλιτεχνι
κών θησαυρών. Ταύτόχρονα άποτελεΐ 
καί Οργανισμό—Ίδρυμα Μελέτης καί 
έρευνας τών σύνθετων έκείνων Νόμων 
πού διέπουν τήν πολιτιστική έξέλιξι τού 
τόπου, τοποθετούμενη μέσα στό ιστορικό 
της περιβάλλον. Έχει δηλ. τάξει σάν 
κύριο σκοπό, σύμφωνα μέ ανάλογη αρχι
κή έπιθυμία τοΰ ιδρυτή του, τήν ύλοποίη- 
σι τοΰ συνδυασμού καλλιτεχνικής αίσθή- 
σεως καί μελέτης τών ιστορικών δεδο
μένων (πολιτιστική κληρονομιά, παρά- 
δοσι) τού Ελληνικού, κυρίως, περιβάλ
λοντος.

Σύμφωνα μέ τό πνεύμα αύτό, όπως έτό- 
νισε εύστοχα ό Διευθυντής τού Μουσείου 
κ. Αγγελος Δεληβορριας σέ όμιλία πού 
εκανε κατά τόν έτήσιο άπολογισμό τοϋ 
Ιδρύματος μέ τήν εύκαιρία τοΰ έφετεινοϋ 

έορτασμοΰ τής μνήμης τού ιδρυτή τήν 
4-6-75, οί τελευταίες αλλαγές τοΰ χαρα
κτήρα τής Έκθέσεως τών έργων, έγινε μέ 
κριτήριο τήν αύτόνομη άξια τους. Ή  πα- 
ρουσίασι τοϋ υλικού αύτοΰ σήμερα έγινε 
μέ σκοπό τήν έπίτευξι μιας καλύτερης άρ- 
μονίας άνάμεσα στή θέσι τών έκθεμάτων 
καί τήν άφομοιωτική δύναμι τοΰ έπισκέ- 
πτη.

Μέ τήν κτιριακή μάλιστα έπέκτασί του 
άποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, ή έκθεσι 
συλλογών πού έχουν σχέσι μέ τόν Ίσλα- 
μικό Πολιτισμό γιά τήν έρευνα καί μελέ
τη τοϋ όποιου άλλωστε είχε καί ό ίδρυτής 
του ένδιαφερθή ιδιαίτερα, μέ άπώτερο 
αντικειμενικό σκοπό νά καταστή ή χώρα 
μας χώρος άναπτύξεως καί τών Ίσλαμι- 
κών σπουδών. ’Επίσης προγραμματίσθη-

720

, ^  ιδρυτής τοϋ Μουσείου αείμνηστος
Εμμανουήλ Μπενάκης περιεργάζεται εκ

θέματα τον Μουσείου (ανω ). Χαρακτηοι- 
στικά  δείγματα τοϋ θησαυρού τών εκθεμά
των, τά όποια  φ ιλάσσονται στις διάφοοες 
αίθουσες τοϋ Μουσείου (δεξιά).

κε ή παρουσίασι συλλογής έκθεμάτων μέ 
τά όποια θά καλύπτεται σταδιακά, ή πρώι
μη Εποχή τοϋ Χαλκού μέχρι καί τήν 
Ύστερορωμαϊκή περίοδο.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ - ΕΚΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Τό Ίδρυμα μέ τό έπίλεκτο προσωπικό 
τοό, τήν συμπαράστασι τών συγγενών, 
δωρητών, εύεργετών καί φίλων τής προ
σπάθειας του καθώς καί μέ τήν παράλλη
λη κρατική ύλική συνδρομή, ώργανώθηκε 
συστηματικά, άρχισε καί συνεχίζει μέ 
ένθουσιασμό τό ’Εθνικό - κοινωνικό του 
εργο> μέσα στά πλαίσια τής άποστολής 
του όπως άναλυτικά προαναφέραμε. Γιά 
τό σκοπό αύτό ίδρυσε τά διάφορα Τμήμα
τά του άπό άποψι έσωτερικής διαρθρώ- 
σεως καί λειτουργίας πού έπιφορτίσθηκαν 
μέ είδικώτερη καθένα άποστολή. Μεταξύ 
αύτών^περιλαμβάνεται τό Ιστορικό ’Αρ
χείο, η Βιβλιοθήκη, οί ’Εκδόσεις καί οί 
Κατάλογοι Μουσείου. ’Ενώ ή σημαντι- 
κώτερη δραστηριότητά του άπό άποψι 
άποστολής καί κτιριακοϋ χώρου θά λέγα
με,̂  μέ απλά λόγια, πώς είναι οί αίθουσες 
πού φιλοξενούν τις προθήκες τών έκθεμά
των μέ τά τόσο πλούσια σέ είδος, μορφή 
καί αριθμό έργα τέχνης καί άντικείμενα 
γενικά.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ : Είναι πολύ
σημαντικό άπό άποψι περιεχομένου διότι 
άποτελεϊται άπό μεγάλα Τμήματα τών 
’Αρχείων Α. Μαυροκορδάτου (1791 - 
1865), Μ. Σούτσου (1778 - 1784), Α. Λόν- 
του (1748 - 1846), τοΰ άγώνος τής Έθν.

νικής έποχής μέχρι σήμερα. ’Επίσης 
ύπαρχουν μικρά άξιόλογα ιδιωτικά άρ- 
χεΐα άγωνιστών καί άλλων παραγόντων 
τής νεοελληνικής ζωής. Τά άρχεΐα τοϋ 
Βενιζέλου, τοΰ στρατηγού Τιμολ. Βάσ- 
σου, τής Εϋας καί τού Αγγέλου Σικελια- 
νοΰ. Αύτόγραφα τών λογιών καί ποιητών 
Σολωμοΰ, Κοραή, Μουστοξύδη, Βαλα- 
ωρίτη καί Καβάφη καί άλλο άρκετά πολύ
τιμο ύλικό τού όποιου ή μελέτη μπορεί 
νά προσφέρη άξιόλογες πηγές καί άγνω
στες στήν κοινή γνώμη πληροφορίες 
γύρω άπό τήν ζωή καί τήν έξέλιξι τού 
Νεώτερου καί τού σύγχρονου Ε λληνι
σμού.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Πρωτοτυπία ασφαλώς 
παρουσιάζει ή Βιβλιοθήκη τοΰ Ιδρύμα
τος, διότι είναι έμπλουτισμένη μέ σπά
νιας άξίας άπό άποψι είδους καί περιε
χομένου βιβλία, χειρόγραφα καί άλλο 
πολύτιμο ύλικό τοΰ γραπτού λόγου, 
’Ανάμεσα στό άξιόλογο ύλικό αύτό 
ένδεικτικά καί μόνο άναφέρομε ότι περι
λαμβάνονται: 1) 14.000 περίπου τόμοι 
βιβλίων Ιστορίας καί Τέχνης τοϋ Με
σαιωνικού καί τού Νεώτερου Ε λληνι
σμού καθώς έπίσης καί τής Μέσης ’Ανα
τολής. 2) 85 Χειρόγραφοι Κώδικες καί 
320 άλλοι τού Ταμείου ’Ανταλλαξίμων 
(10ου—49ου μ X. αίώνος). 3) 3.000 Υδα
τογραφίες, Σχέδια καί Τυπώματα (Λιθο
γραφίες καί Χαλκογραφίες) οί όποιες 
άναφέρονται σέ διάφορα θέματα τής 
χώρας. 4) Μία έξαίρετη, κληροδοτημένη 
στό Μουσείο, Συλλογή τού Δαμιανού 
Κυριαζή καί άλλο δυσεύρετο Βιβλιοθη- 
κονομικό ύλικό τό όποιο, χωρίς ύπερ- 
βολή, άποτελεί πραγματικό κόσμημα



τοϋ Ιδιόμορφου αυτού 'Ιδρύματος τού 
τόπου μας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Μέ μέριμνα καί δαπάνες 
τοϋ Μουσείου έχουν έκδοθή γιά κάθε 
έπισκέπτη ή μελετητή ΟΔΗΓΟΙ καί 
ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΙ οί όποιοι έκυκλο- 
φόρησαν κατά καιρούς γραμμένοι στήν 
Ελληνική, Γαλλική, ’Αγγλική καί Γερ
μανική γλώσσα καθώς καί ΣΥΝΤΟ ΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τοϋ Μουσείου, γραμμένη 
άπό τόν Μ. Χατζηδάκη (1950). 
’Επίσης έχουν κυκλοφορήσει άξιόλογες 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ τών: Α. Άποστολάκη 
(είκών Άράτου, Μιθραϊκή Πομπή κ.ά.), 
Σ. Πελεκανίδη (Αργυρά Πινάκια τοϋ 
Μουσείου) καί Μ. Χατζηδάκη (Ή Κρη
τική Ζωγραφική, ό Θεοτοκόπουλος καί 
ή Κρητική Ζωγραφική κ. ά.) καθώς καί 
άξιοπρόσεκτοι ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Εικόνων 
(Α. Ξυγγόπουλου), Χριστιανικών Ε πι
γραφών (Μ. ’Ασίας καί Πόντου) καί 
Εκκλησιαστικών Κεντημάτων (Ε. Βέη— 
Χατζηδάκη), Μάλλινων Κεντημάτων 
(Α. ’Αποστολάκη) κ.ά.

ΕΚΘΕΜΑΤΑ: Ή  πολυσύνθετη Ιδιο
μορφία καί ή βαθύτερη ένότητα πού κυ
ριαρχούν στις Συλλογές μπορούν νά 
διαιρεθούν σχηματικά, σέ 3 άλληλοτε- 
μνόμενους κύκλους οί όποιοι άλληλοε- 
ξαρτώνται καί περιλαμβάνουν:
ΕΡΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (προϊ
στορική μέχρι νεώτερη έποχή) μέ ειδική 
έμφασι στά άρχαΐα έλληνικά Χ ρ υ σ α 
φ ι κ ά ,  στή Βυζαντινή καί Μεταβυ
ζαντινή τέχνη, Ζωγραφική καί Μικρο
τεχνία.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ δηλαδη 
ή Ελληνική Λαϊκή Τέχνη πού κυριαρχεί

στό Μουσειακό χώρο καθώς καί δείγμα
τα Ξένης Τέχνης, τά 'Ιστορικά Κειμήλια, 
τό Τμήμα 'Ιστορικών ’Αρχείων, οί Συλ
λογές τών 'Ιδρυμάτων Βενιζέλου καί 
Δεκόζη—Βούρου, ή Συλλογή Λιθογρα
φιών, σχεδίων τοϋ Δαμ. Κυριαζή πού 
είκονίζουν τοπία, άνθρώπους καί σκηνές 
τής νεοελληνικής ζωής, έγγραφα καί 
άλλα τεκμήρια τοϋ Ευρωπαϊκού φιλελ
ληνισμού, οί Συλλογές Μ. Λάππα Διο- 
μήδους, X. Λαμπίκη καί Λουκά Μπενάκη, 
ή Ξυλόγλυπτη έπένδυσι δωματίου υπο
δοχής ’Αρχοντικού τής Κοζάνης (18ος 
αιών), κοσμήματα, εικόνες, κεντήματα 
(κας Ελένης Α. Σταθάτου) κ.ά.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ
(Χριστιανικής—Μουσουλμανικής) προ
ερχόμενες άπό τήν Ανατ, Μεσογειακή 
λεκάνη καί τήν ένδοχώρα της. ’Ενώ τε
λείως ξεχωριστό νόημα έχει ή Κινεζική 
Κεραμουργία, τά Υφάσματα καί τά 
Κεντήματα τής Ά πω  Ανατολής καί 
Δυτ. Εύρώπης πού άποτελοϋν κατάλληλο 
ύλικό γιά παραλληλισμούς καί συγκρί
σεις. . . .

Τά έκθέματα τών Συλλογών του Μου
σείου έκφράζουν θέματα μέ I σ τ ο ρ ι- 
κ ό καί Λ α ο γ ρ α φ ι κ ό ^  περιεχό
μενο καί άναφέρονται, στή Ελληνική 
κατά κύριο λόγο Τέχνη (Βυζαντινή, 
Τουρκοκρατίας καί Νεοελληνική) αλλά 
ταύτόχρονα καί στήν ’Ανατολική Τέχνη 
(Μουσουλμανική—Κινέζικη).

Ό έπισκέπτης, έχοντας σάν πολύτιμο 
σύμβουλο τό Σύντομο 'Οδηγό τοϋ Μου
σείου, μπαίνοντας στό ’Ισόγειο θά δή 
ένθύμια, ίστορικά κειμήλια, όπλα κ.ά. 
έργα τοϋ άγώνος τοϋ 1821 καί τής νεώ- 
τερης Ιστορίας (Αίθουσα Α ). Εκκλη

σιαστικά κειμήλια άνταλλαξίμων Μ. 
’Ασίας, Πόντου καί ’Ανατ. Θράκης, 1922 
(Αίθουσα Β'). Έργα τέχνης Βυζαντινά 
καί Τουρκοκρατίας (’Εκκλησιαστική Τέ
χνη, Αίθουσα Ρ ). Έργα Κοπτικής καί 
Μουσουλμανικής Τέχνης, κεραμεική, 
ξυλογλυπτική, υαλουργία, μεταλλοτεχνία 
(Αίθουσα Δ’). Μουσουλμανική καί 
Τουρκική Τέχνη (Αίθουσα Ε'). Κοπτική 
Τέχνη (Αίθουσα ΑΑ). ’Αρχαία Ε λλη
νική Τέχνη (Αίθουσα ΒΒ). Αίθουσα 
Βενιζέλου (εικόνες—ένθύμια) καί αίθουσα 
έκθέσεων—διαλέξεων Στ. Δεκόζη—Βού
ρου. Στόν Α' όροφο θά θαυμάση μεταβυ
ζαντινές εικόνες καί ύφάσματα Ε λλη
νορωμαϊκής, Κοπτικής καί Μουσουλ
μανικής Τέχνης (Αίθουσα Ζ ), όπλα καί 
ένθύμια τοϋ άγώνος τοϋ 1821 (Αίθουσα Η ) 
’Ανατολικά όπλα καί ένθύμια τής Νεοελ
ληνικής Ιστορίας (Αίθουσαι Θ', Γ), έργα 
Θεοτοκόπουλου καί Βελούδα Ιταλικής 
καί Ισπανικής Τέχνης (Αίθουσα Κ ), 
ύφάσματα μεταξωτά Μουσουλμανικής 
Τέχνης (Αίθουσα Λ"), Έλληνικά κεντή
ματα καί ύφάσματα Βυζαντινά, Κ οπτικά 
καί Μουσουλμανικά (Αίθουσα Μ'), χρυ
σά κοσμήματα καί ύφάσματα Μουσουλ
μανικά (Αίθουσα Ν'), Συλλογή κεραμουρ- 
γίας σινικής καί χαλιά (Αίθουσα τού 
Εύμορφόπουλου), Συλλογή κεντημάτων 
(Αίθουσα θ ') , Κεραμουργία ’Εγγύς ’Ανα
τολής, Συλλογή Μ. Λάππα—Διομήδους 
(Αίθουσα ΓΓ'), καί τή Συλλογή Δ. Κυ- 
ριαζή (όμώνυμη αίθουσα). Στό Κλιμα
κοστάσιο θά παρατηρήση έπίτοιχα έργα 
ζωγραφικής μέ νεοελληνικά θέματα (το
πία καί σκηνές άγώνος τοϋ 1821, μάχη 
Άκροπόλεως, προσωπογραφίες άγωνι- 
στών, δολοφονία Καποδίστρια, προσω
πογραφία Βασίλισσας ’Αμαλίας κ.ά.). 
Τέλος στό Υπόγειο θά άπολαύση έκλε- 
κτά έργα Ελληνικής Λαϊκής Τέχν^ης 
(ύφαντά, άσημικά, στολές, γυναικείες 
φορεσιές, φουστανέλλες, κοσμήματα, κεν
τητά καί χρωματιστά πουκάμισα, ξυλόγλυ
πτα, σκουλαρίκια, βραχιόλια, πόρπες 
ζώνης,ρόκες κ.ά.). Μέσα σέ όλα αύτά 
τά πλούσια έκθέματα πολύ ένδιαφέρον 
παρουσιάζει ή μοναδική στό είδος της 
Συλλογή άπό άρχαΐα χρυσαφικά (αγγεία 
Β. Εύβοιας, νεκρική ταινία Κώ, Θεσσα- 
λικός θησαυρός, κόμβος τού Ήρακλέ- 
ους, όρμος άμφορίσκων, σκουλαρίκι μέ 
Μοϋσα, ’Αφροδίτη γονατιστή), τά χρυ- 
σοπερίκλειστα Βυζαντινά σμάλτα, οί 
θησαυροί (Βυζαντινά κοσμήματα), οί 
παραστάσεις Χριστού καί Άγιων (Βυζαν
τινή Τέχνη) κ.ά. ’Επίσης θαυμαστά είναι 
τά Μεταβυζαντινά έκκλησιαστικά σκεύη, 
άμφια, βιβλία κ.ά. τής ’Ορθόδοξης Χρι
στιανικής Λατρείας καθώς καί τά κο
σμικά σκεύη τών χρυσοχόων τής Πόλης, 
ή Μικροτεχνία (άσήμι μέ πέτρα καί 
σμάλτο) τής Τουρκοκρατίας, τά Βενέτικα 
(κοσμήματα σμάλτου), ό Λέων τού Αγίου 
Μάρκου Βενετίας, τά άσημικά (λιβανο- 
θήκη Μακεδονική, θυμιατά, άρχιερατική 
μίτρα κ.ά. λειτουργικά σκεύη. ’Επίσης 
άξια προσοχής είναι τά μικρά Βυζαντινά 
γλυπτά, οί Μικρογραφίες, τά έργα ξυλο
γλυπτικής (Τουρκοκρατίας) καί κερα- 
μεικής (Ροδιακή κεραμεική, Κιουτάχεια 
καί Νίκαια), τά Σκυριανά κεντήματα, οί 
έλληνικές φορεσιές (Γιάννενα). Ξεχωρι
στό θέμα άποτελοϋν οί εικόνες (φιλοξενία 
’Αβραάμ κ.ά.) καθώς έπίσης καί οί πλού
σιες Συλλογές τής Χριστιανικής Αίγυ
πτου πού δίνουν ιδιαίτερο τόνο στούς 
πρώτους Χριστιανικούς αίώνες (ύφάσμα
τα καί άντικείμενα).
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01 Μ Ο Ν ΙΜ Ο Ι  ΤΗΣ ΙΕΡΑΪ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΙ ΗΛΕΙΑ!

ΜΕΤΑ την κυκλοφοριακή επιτυχία τοϋ περιοδικού 
<< Αμπελος» και την άλλη πλούσια πνευματική της 
δραστηριότητα, ήδη ή Ιερά Μητρόπολις ’Ηλείας αέ 
την φιυτεινη πρωτοβουλία τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητοο- 
πο λιτού κ Αθανασίου, προκηρύσσει δύο μεγάλους 
διαγωνισμούς στα πλαίσια τον « ’Έτους γνωριμίας με 
τον Αποστολών Παύλον» Μέ τόν πρώτο διαγώνισμά 
η ,. { ^ αΜΐτροπολις Ηλείας καλεϊ τούς κληρικούς της 
να απαντήσουν σε ερωτήσεις και θέματα πού έχουν σχέ
ση με τον Απόστολον Παύλον και τις ’Επιστολές του 
f  τ°ν δεύτερο διαγωνισμό πού έχει επίσης σχέση μέ τόν 
Αποστολο των Εθνών, δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

θεολογοι απο ολόκληρη την Ελλάδα. Για τούς έπιτυ- 
χοντες του ̂ πρώτον διαγωνισμού προ βλέπονται έπι- 
σκεψεις στο Αγιο ’Όρος, τούς ’Αγίους Τόπους, τήν 
Κωνσταντινούπολη, τήν Τήνο, τήν Κέρκυρα και τήν 
Αίγινα καθοος επίσης και διάφορα χρηματικά βραβεία 
και ρψλια. Ι ια  τους έπιτυχόντες τοϋ δευτέρου διαγω
νισμού^ προ βλέπονται χρηματικά έπαθλα συνολικής 
αξίας ανω των 50.000 δραχμοον καθώς και επισκέψεις 
στην Ρώμη και. τό Παρίσι. Ή  επίσημη τελετή απονο
μής̂  των βραβείων θά γίνη στήν Ή λειακή πρωτεύουσα 
σμεσως μετά τήν άνακοίνωση των αποτελεσμάτων 
απο ειδική Επιτροπή πού άποτελειται από Καθηγη- 
τας της Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών. Οι δυο αυτοί διαγωνισμοί δίνουν μιά καινούργια 
διάσταση στην πλούσια μέχρι σήμερα πνευματική δρα-
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Ζ ΐα  V1- ^  ΜιΊτθ°πόλεως ’Ηλείας. Παράλ
ληλα αποτελούν ένα φωτεινό παράδειγμα γιά δσουο 
αγωνίζονται να κρατήσουν τις Ελληνοχριστιανικές αα- 
παραδοσεις μακρυά από τά ποικιλώνυμα άντιπνευαα
τκτικέ6ςΎ τΤ ά νελ  σ»  τ'ις λεγάμενες άνε-κτικες η τις ανελεύθερες κοινωνίες.

Μ 0 10 ΣΑΝ ΦΡΑΗΤΖΙΣΚΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

J l i f J ™ Ρ0ΦΥΛΑ3 * ·  Γ ' ά ν * '  Κανκαλάχης 
και έ 5 ακόμη ομογενείς μας πού κατοικούν στον Σάν
$ Γ ζ ισ™> Της,,Καλλί<Ρορνίας, είναι εδώ καί λίγες
κ η ΙΤ σ τ ύ ν Ά  Ψ ° ' ^  «^πιθεωρήσεως Χωροφυλακής» στην Αμερικάνικη αυτή μεγαλούπολη. Βεβαίως
Ι Σ Γ  ^ννδ^ τών ^  εμπίπτει στήναρμοδιότητα αυτής τής στήλης. Γενικά τό κάθε τι
ά Ζ σ Ψ? ' α ΤΟυς συν^ °Κ ψ ά ς αύτό είναι αντικείμενο 
Ζ ε Τ λΤ ε~ς M V Λθγίστγ1θίον μας, τής Διεκπεοαι- 
λακΖ ’ Λ  της, Μ^ νο γρ α φ ική ς  Υπηρεσίας Χωροφν- 
λαχη^. Αν σήμερα γίνεται ειδική μνεία γιά νέους φί-
λχ~ο τμο7·κ Τ °  °ψε̂ ετα!  ? τ° πεθίεχόμενο μιάς επιστολής του κ. Καυκαλακη ο οποίος μάς γράφει καί εκ μέ
ρους των άλλων 25 φίλων ομογενών μας. Ό  ίδιος
Ζ Ζ , ώς ™Σ ά ,Η Σ ,Ζ χ ϊΊ
διαβιβάσουμε καθόος επί λέξει σημειώνει «τούς χαιοε- 
τισμους μου και τις ευχές μου γιά κάθε ευτυχία καί 
χαρα σε ολους τους κ.κ. Αξιωματικούς, Άνθυπασπι- 

, ς’, π αξιωματικούς καί Χωροφύλακες καθώς καί 
τις οικογένειες τους....» Μέ τήν δημοσίευση τοϋ άπο-
τύν έπώ°ς ' αυτθν~ ^  έ? ΐστολ^  ^πληρώνομε ήδη 

1 επιθυμία του αναγνώστου μας. Παράλληλα μάς
δίνεται η ευκαιρία να τόν ευχαριστήσομε γιά τά καλά

λ?για καί ™ δίαβεβαιώσωμε τόν ίδιο καί τούς 25 
κοινούς του φίλους γιά τήν ιδιαίτερη ευαισθησία πού 
εχομε παντα για τους άναγνώστες μας τοϋ Εξωτεοι- 
κου. Και αυτό γιατί θέλομε νά πιστεύωμε δτι τό πεοιο- 
Οικο μας αντιπροσθωπεύει ένα μικρό κομμάτι από 'τήν 
αθραυστη χρυσή αλυσσίδα τοϋ νοσταλγικοϋ τους δεσμο ύ 
με την Μητέρα Πατρίδα. μ

» ΚΟΡΟΦΪΛΑΚΗ Μ Ι  0 Κ0ΙΝ0ΝΙΚ0Σ ΓΗΣ ΡΟΛΟΣ

Η  ΚΟΙΝΟΤΗΣ Άποδούλου είναι ένα δμοοφο χω- 
ριο του Νομού Ρεθύμνης, πού κατοικεϊται άπό φιλό-
« Γ ί.Γ  π? ° ° δ?ντικούς τ ψ  κλασσική σημασία 
της λεξεως ανθρώπους. Ε να  χαρακτηριστικό δείγμα 
της προοδου του μικρού αύτοϋ χωριού είναι ή έκεϊ λει
τουργία Εξωραϊστικοϋ καί ’Εκπολιτιστικού Συλλόγου. 
Τελευταία ο έ λ λ ο γ ο ς  αύτός μέ έγγραφό του ποός τό 
Α .Γ  Αμαριου και την Α.Χ. Ρεθύμνης έξέφρασε τήν 
ευγνωμοσύνη τών μελών του άλλά καί τών κατοίκων 
της περιοχής για τήν συμβολή τοϋ ’Αστυνομικού 
σταθμάρχου Ενωμοτάρχου κ. Γεωργίου Άβανίδν 
«εις πασαν —δπως αναφέρει—εκπολιτιστικήν καί προ
οδευτικήν προσπάθειαν τής περιοχής . . . . . .  Στο ίδιο
έγγραφο υπογραμμίζεται επίσης ή προθυμία καί ό 
ενθουσιασμός του Ενωμοτάρχου γιά τόν έξωραϊσμό 
και καλλωπισμό κοινοχρήστων χώρων, καί γενικά τήν



δημιουργία πολιτισμένου καί υγιεινού περιβάλλοντος. 
Συμπέρασμα: Για μια ακόμη φορά ο κοινωνικός ρόλος 
τοϋ Σώματος της Χωροφυλακής εκδηλώνεται μέ στγκε- 
κριμένη μορφή χάρις στην θαυμάσια προηοβουλία ενός 
βαθμοφόρου του και την ομόθυμη συμπαράσταση των 
πολιτών. Αυτό σημαίνει δτι οί εποχές πού οι πολίτες 
άνεγνώριζαν στην Χωροφυλακή μόνο καταδιωκτικό 
ρόλο, ενώ ώρισμένα άπό τά όργανα της έταύτιζαν τον 
εαυτό τους μέ τον Νόμο, είναι πια κάτι το ξεπερασμέ
νο και άπό τις δυο πλευρές. Καί δέν υπάρχει αμφιβολία 
δτι ή σημερινή κατανόηση καί συνεργασία πού επικρα
τε ί μεταξύ Χωροφυλακής καί πολιτιών είναι αποτέλεσμα 
τής ραγδαίας τά τελευταία χρόνια έξελίξεως τής κοι
νωνίας μας άπό τούς κόλπους τής οποίας άνανεώνεται 
εδώ καί 142 χρόνια ή Μεγάλη Οικογένεια τής Χωρο
φυλακής. 'Επομένως ή πρόοδος κοινωνίας καί Χωρο
φυλακής είναι παράλληλη καί άνάλογη μέ τις δυνατό
τητες πού προσφέρει ή κάθε εποχή. ’Επί παραδείγματι: 
Ποιος θά μπορούσε νά μιλήση γιά ραγδαία κοινωνική 
εξέλιξη στά πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια δταν ό 
περίφημος Κυρ—Νωματάρχης τοϋ χωριού ήταν ό 
«προνομιούχος» ημιμαθής άνάμεσα στήν ατέλειωτη 
στρατιά τών άναλφαβήτων;
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ΛΑΚΩΝΙΚΗ ή πρόσφατη είδηση πού ήρθε άπό τό 
Παρίσι: ’Επί συνόλου 4.000 Κινηματογράφων τής 
Γαλλικής πρωτεύούσης μόνο οι 180 θά προβάλλουν 
στο μέλλον ταινίες άπό τήν παγκόσμια παραγωγή πορνο 
γραφικού περιεχομένου. Ό  περιορισμός αυτός—προ
σθέτει ή είδηση—έγινε ύστερα άπό Κρατική παρέμβαση 
πού άποσκοπει στήν αναχαίτιση ενός κύματος άσέμνων 
ταινιών πού εισέβαλλε στήν Γαλλία τούς τελευταίους 
μήνες έξ αιτίας τής άρσεως τής λογοκρισίας. Γιά τις 
άσεμνες ταινίες έχουν γραφή τον τελευταίο καιρό τόσα 
πολλά καί άλληλοσυγκρουόμενα , ώστε ή διαφήμησή 
τους νά θεωρήται πιά τετελεσμένο γεγονός. Έ φ ’ ω καί 
οί παραγωγοί τους εργάζονται πυρετωδώς γιά νά μετα
φέρουν στήν μεγάλη οθόνη υπαρκτά καί άνύπαρκτα άν- 
θρώπινα άπωθημένα μέ ένα επίστρωμα «τέχνης» πού 
καλύπτει έντεχνα τον άπώτερο σκοπό τής κερδοσκο
πίας. Πρέπει ή δέν πρέπει νά επιτρέπεται ελεύθερα ή 
προβολή τών ταινιών αυτών; Δύσκολο νά άπαντήση 
κανείς έν δψει μάλιστα τής ύπά,ρξεως τετελεσμένων γε
γονότων. Γιατί εκατοντάδες ταινίες τοϋ είδους αυτού 
εύρίσκονται έν κινήσει στήν «αγορά» ή έν επεξεργασία 
μέσα στά στούντιο. "Ετσι σέ περίπτωση άπαγορεύ- 
σεώς τους υπάρχει ό κίνδυνος τής έναντι αλμυρού εισι
τηρίου προβολής τους «έν στενώ κύκλω», μέ δλα τά 
δυσάρεστα συν επακόλουθα. Ώρισμένοι συνιστοϋν τήν 
έλεύθερη προβολή τους στους Κινηματογράφους γιατί 
άπλούστατα κανείς δέν υποχρεώνεται νά τις παρακο- 
λουθήση παρά τήν έπιθυμία του. Τό άσχημο δμως γιά 
τήν έποχή μας δεδομένο, είναι δτι οί έπιθυμίες στον

χώρο τοϋ θεάματος διεγείρονται εύκολα. "Αλλοτε μέ 
πολλά υποσχόμενες «άποκαλυπτικές »  διαφημίσεις, 
καί άλλοτε μέ διάφορα «καυτά» δημοσιεύματα. "Ολα 
αυτά προκαλοϋν ανάλογο έκτραχηλισμό ατούς μεγά
λους καί οργασμό τής φαντασίας ατούς μικρούς. Καί 
δμως... Πολλοί είναι έκείνοι οί οποίοι υποστηρίζουν 
δτι οί ταινίες αυτές είναι απαραίτητες γιατί «απομυθο
ποιούν» τό σεξ καί τις διαστροφές τον. Κανείς δέν 
άμφιβάλλει δτι ό σημερινός άνθρωπος πρέπει νά είναι 
εί δυνατόν παντογνοόστης. Μέ τήν διαφορά δμως δτι στή 
προκειμένη περίπτωση τό ανεξέλεγκτο φιλμάρισμα τής 
σοδομικής φαντασίας τοϋ κάθε σεναριογράφου απέ
χει πολύ άπό τήν υπεύθυνη έπιστημονική σεξουαλική 
αγωγή.

H ΨΥΧΙΚΗ AHAHTHPIA2I2 ΤΟΝ ΠΑΙΑ10Ν

ΕΝΝΕΑ ατούς δέκα μαθητάς τοϋ Λονδίνου είναι κλέ
φτες!... Αυτό προκύπτει άπό τήν πρόσφατη έρευνα 
ενός "Αγγλου καθηγητοϋ Πανεπιστημίου πού βασίζεται 
σέ δηλώσεις 1.425 μαθητών ηλικίας 13-16 έτών άπό 
δλες τις συνοικίες τής ’Αγγλικής πρωτεύούσης. Σύμ
φωνα μέ τις αποκαλύψεις τών παιδιών αυτών, τό 70% 
τών κλοπών έγιναν σέ διάφορα καταστήματα, ένώ> τό 
υπόλοιπον 30°/οήταν αποτέλεσμα λαθραίας ή βιαία'ς άρ- 
παγής χρημάτων άπό συμμαθητάς των. Ά πό τήν έρευ
να τοϋ καθηγητοϋ προκύπτει έπίσης δτι τά παιδιά αυτά 
θεωρούν φυσικό νά αποκτήσουν μέ ανορθόδοξο τρόπο 
χρήματα ή διάφορα είδη πού ανήκουν σέ άλλους. Μέ 
τήν ίδια φυσικότητα 15 μαθηταί ενός Αμερικανικού 
Γυμνασίου εδώ καί λίγο καιρό είσώρμησαν μέσα σ’ 
ένα αστικό λεωφορείο δπου έλήστευχραν, εξύβρισαν, καί 
έξυλοκόπησαν πολλούς άπό τούς επιβάτες. 'Ωρισμένοι 
μάλιστα έφτασαν ατό σημείο νά σβύσουν αναμμένα 
τσιγάρα στά σώματα τών θυμάτων τους. "Ετσι έχουν 
μέ λίγα λόγια οί δύο αυτές θλιβερές ειδήσεις πού έρχον
ται άπό δύο διαφορετικές δσο καί προηγμένες χώρες 
τού Κόσμου. Κοινό δπως θά λέγαμε παρονομαστή έχουν 
τήν ασυμβίβαστη σκληρότητα γιά τρυφερές παιδικές 
ψυχές. Εύκολο είναι νά διαγνώση κανείς τά αίτια πού 
προεκάλεσαν τήν ψυχική δηλητηρίαση τών παιδιών 
αυτών. Τό δύσκολο είναι νά ύπολογίση μέ άκρίβεια 
ποιά θά είναι ή μορφή τής μελλοντικής κοινωνίας δταν 
σήμερα στο φυτώριό της κατασταλάζουν τά επικίνδυνα 
κατάλοιπα τοϋ περίφημου τεχνολογικού πολιτισμού 
μας, κάτω άπό τά άδιάφορα βλέμματα τοϋ σημερινού 
HOMO SAPIENS. "Υστερα άπό δλα αυτά προβάλλει 
τό εξής εύλογο ερώτημα: Μήπως οί λεγάμενες άνεκτι- 
κές κοινωνίες στήν -πραγματικότητα είναι άπλώς άνι- 
σχυρες νά συγκρατήσουν τήν επικίνδυνη γιά τον αν
θρώπινο πολιτισμό κατολίσθηση ταιν μελών τους;

Ό  Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς



είναι ημιαυτόνομο Τμήμα
tou U.rl.hi. που ιδρύθηκε την 11-12-1946 
ί 7™ Τ') Γενική Συνέλευσί του. Διοικεϊται 
απο Συμβούλιο αντιπροσώπων 30 χωρών 
εκλεγόμενο άπό τό Οικονομικό κα ί Κοι
νωνικό Συμβούλιο τοϋ Ο.Η.Ε. Άπο-ε?εϊ 
χωριστό Ταμείο τοϋ Ο.Η.Ε. καί έχει σκο- 
πο να βοηθη τις ύπό άνάπτυξι χώρες γιά 
ηη_βελτίωσι των συνθηκών ζωής τών παι- 
όιων και γενικώτερα τών νέων. Ή  βοή
θεια του δίνεται μόνο μέ αϊτησι τών Κυ
βερνήσεων τών ενδιαφερομένου χωρών, 
-ήμερα ,ο ΠΝΙΣΕΦ έξυπηρετεϊ σχέδια 
Εθνικών προγραμμάτων άναπτύξεως 114 

χωρων περίπου οπούς τής ’Ασίας, ’Αφρι
κής, Ευρώπης, Λατινικής ’Αμερικής καί 
περιοχής τής Άνατ. Μεσογείου. 'Η προ- 
σφερομενη βοήθεια άπό τό Παγκόσμιο αύ- 
το 1 αμειο αφόρα τήν υγεία, τή κοινωνικά 
πρόνοια, την διατροφή, την εκπαίδευαι καί 
ιςν επαγγελματική κατάρτισι. ’Επίσης 
βοηθέ ι τις ενδιαφερόμενος Κυβερνήσει 
α-τη διαπιστωσι συγχρόνων βασικών αναγ
κών των παιδιών τους καί τήν κατάρτισι 
προγραμμάτων για τήν επιτυχή άντιμετώ- 
πισι ,ους. Μεγάλο μέρος δέ τής παρεχομέ- 
νης βοήθειας δίνεται ύπό μορφή εφοδίων 
και οργάνων (φάρμακα, γεωτρύπανα, οιη- 
χανηματα εργοστασίων γάλακτος καί έκ- 
δοσεως σχολικών βιβλίων κ.ά.). Παράλ
ληλα βοήθα στήν έκπαίδευσι μισθωτών 
την χρηματοδότησι διδακτικού προσωπι
κού κ.α. Κατά τό έτος 1974 τό ’Εκτελε
στικό Συμβούλιό του ένέκρινε 'Υποσχέ
σεις για δέσμευσι ποσού 138 έκατομιιιΐ- 
ριων οολλαρίων περίπου πρός χρηματοδό-
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τησι νέων καί μή προγραμιιάτων 52 χω
ρων. Ε, άλλου περιέθαλψε τήν Αιθιοπία 
και κυρίως το Μπανγλαντές μέ ένα πρό
γραμμα υψους 14.400.000 δολλαρίων Κα-

1973' 1975 Χορήγησε πολλα
πλή βοήθεια σε χώρες τής Δυτ. Άφοικής 
που λιμοκτονούν καί έστειλε έπείνουσα 
βοήθεια ^στα θύματα σεισμού τοϋ Πακι- 
σ^αν και τούς θυελλο-πλημμυρόπληκτους 
πληθυσμούς τής 'Ονδούρας. ’Οργάνωσε 
ειδικό πρόγραμμα περιθάλψεως παιδιών 
περιοχών τής Ινδίας πού έπληγησαν άπό 
ξηρασία κ.ά. Μέ τήν Κύπρο άπασχολήθη- 
κε, κατα προτεραιότητα, καί μάλιστα τ ις  
ε,ασφάλισε βοήθεια υψους 200.000 δολ- 
λαριων σέ έμβόλια, παιδικές τροφές, σκη
νές, κλινοσκεπάσματα, ιατρικά έργαλεϊα 
μεταφορικά μέσα διακινήσεως ’Ιατρών καί 
Λοσοκομων σέ μακρινά χωριά κ.ά. Τό με
γαλύτερο μέρος τών γενικών εσόδων του 
προέρχεται άπό προαιρετικές είσφοοές Κυ
βερνήσεων, δωρεές ιδιωτών ή άλλων πα- 
ραγοντων_καί κυρίως, άπό εισπράξεις πω- 
λησεως των έορταστικών καρτών καί τών 
ημερολογίων του. Γιά τήν επιτυχία δέ τοϋ 
έργου διαθεσεως τών καρτών ΙΪΝΙΣΕΦ 
αςια ιδιαίτερης μνείας είναι ή συμβολή τού 
Σώματος Ελληνίδων 'Οδηγών πού διέθε
σε και πάλι βαθμοφόρους του κατά τό τρέ- 

Υιά κο-νή συνεργασία μέ τούς 
ε°ω αρμοδίους έκπροσώπους τής προσπά
θειας τοϋ Παγκοσμίου αύτοΰ ’Οργανισμού 
στα γραφεία τής ’Αεροπορικής Εταιρείας 
LUFTHANEA (Καραγεώργη Σερβίας 4 
Άθήναι).

«Προσκοπικά Μονοπάτια» είναι ό τί
τλος τοϋ «Διαγωνισμού Φωτογραφίας» 
που προκήρυξε τό περιοδικό τοϋ Σ Ε Π 
«ο  ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ». Στό διαγωνισμό
αυτό θα λαβουν μέρος δύο (2) κατηγορίες 
υποψήφιων. Στήν πρώτη κατηγοοία θά 
διαγωνισθοΰν Ανιχνευτές, Πρόσκοποι καί 
Λυκόπουλα (Σ.Ε.Π.) μαζί μέ Μεγάλες 
^υδηγους, Οδηγούς καί Πουλιά (Σ.Ε.Ο.). 
— .ή δεύτερη δέ, είναι δυνατόν νά δόκιμα- 
σθοϋν Βαθμοφόροι καί Κοινωνικοί Συμπα
ραστάτες δηλαδή μέλη ’Επιτροπών Συ- 
σ · ημα ,ων, Τοπικών Προσκοπικών ,υν-
δέσμων, Περιφερειακών Επιτροπών 
Ενωσεων Παλαιών Προσκόπων καί 'Οδη 

γών. Οί 3 πρώτοι νικητές τής Α' κατηγο 
ριας οιαγωνιζομένων θά πάρουν τιμητικ< 
Διπλώματα καί φωτογραφικά είδη τη, 
προσωπικής εκλογής των, άξίας 4.000 
3;000 καί 2.000 δραχμών άντιστοίχως κα 
οι επόμενοι 7 έπαίνους (γραπτούς)’. Ένα 
οι 3 πρώτοι νικηταί τής Β' κατηγορίας δια- 
γωνιζομενων θά πάρουν μόνον τιμητικό 
Διπλώματα και οι λοιποί 7 έπαίνους.

Τά θέματα τών φωτογραφιών πρέπει νά 
είναι σχετικά μέ τήν ιδεολογία καί δράσι 
των Προσκόπων ή_Όδηγών. Οί φωτογρα- 
Φιεζ_που θα σταλούν στή Δ[νσι τοϋ Περιο
δικού «Πρόσκοπος» γιά τό Διαγωνισμό 
αυ .ο, πρέπει  ̂νά δημιουργούν καλλιτεχνική 
σκεψι καί νά ψυχαγωγούν. Νά έχουν’δια
στάσεις 18X18 ή 18X24 έκ.μ. (άσπρόμαυ- 
Ρ2·5 ^υπωμενες σε χονδρό φωτογραφικό 
χαρτί)^ καί νά άναγράφεται πίσω τους τί
τλος, ονοματεπώνυμο, ποοσκοπικά ή όδη- 
γικά καθήκοντα καί Τμήμα ή ’Εφορεία τοϋ 
διαγωνιζομένου. Ή  ’Επιτροπή κρίσεως 
θα αποτελεϊται άπό 4 μέλη (Σ.Ε.Π. 2 
Σ.Ε.Ο. 2) καί έναν έκπρόσωπο τής 'Ελλη
νικής Φωτογραφικής Έτμιρείας. Ό Δια
γωνισμός άρχισε τον περασμένο ’Οκτώ
βριο καί θά τελειώση τήν 30-9-1976.

UNICEF
Ενας  δ ρ α σ τ ή ρ ι ο ς  

’Ο ρ γα ν ισμ ό ς γιά τήν 
προστασία τού παιδιού

"ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ,,
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'Η «Λογοτεχνική 'Ομάδα Νέων» τοΰ 
’Αθλητικού Μορφωτικού 'Ομίλου Θεσσα
λονίκης «'Ο Γαλαξίας» συνεχίζει καί εφέ
τος την όργάνωσι διαλέξεων μέ σκοπώ νά 
δοθή ή εύκαιρία στους νέους νά γνωρίσουν 
καλύτερα τό έργο καί την λογοτεχνική δρα
στηριότητα νέων διακεκρψ.ένων λογο
τεχνών τής Θεσσαλονίκης. Παράλληλα 
γίνονται κάθε Παρασκευή βράδυ στην αί
θουσα τής Όμάδος συζητήσεις, άνάλυσι 
καί άνάγνωσι λογοτεχνικών έργων για τή 
βελτίωσι τοΰ γνωσιολογικοϋ έπιπέδου τών 
άσχολουμένων μέ τή Λογοτεχνία Νέων 
(ποίησι, διήγημα).

’Επίσης άρχισαν αί συγκεντρώσεις τής «Δη
μοσιογραφικής Όμάδος» γιά νέους καί νέες 
ηλικίας 16-25 έτών πού επιθυμούν νάάποκ- 
τήσουν γνώσεις Δημοσιογραφίας ('Ιστορία 
Ελληνικού Τύπου,Κλάδοι Δημοσιογραφίας, 
Είδηση, Έρευνα, Ρεπορτάζ, Σχόλιο, Συ
νέντευξη yi.it.). Οί μορφωτικές αυτές συγ- 
κεντρούσεις γίνονται κάθε Σάββατο βράδυ. 
Παράλληλα δμως γίνονται (τρισεβδομα- 
διαΐα) μεθοδικά μαθήματα Ζωγραφικής 
γιά παιδιά ήλικίας 4-15 έτών καί μαθήμα
τα Ρυθμικής, Γυμναστικής καί Μπαλλέ- 
του (δισεβδομαδιαΐα) γιά κοριτσάκια τής 
ίδιας ήλικίας. Ταυτόχρονα ό Μουσικός 
"Ομιλός του οργανώνει μουσικά βραδυνά, 
συναυλίες, διαλέξεις - συζητήσεις μουσι
κού περιεχομένου καί άλλες εκδηλώσεις 
μέ ενδιαφέρον πρόγραμμα γιά φίλους τής 
Μουσικής κάθε ήλικίας. ’Ενώ τό «Κέντρο 
Πειραματικών Τεχνών» του συγκρότησε 
«Πειραματική Θεατρική 'Ομάδα» γιά παι
διά ήλικίας 4-12 έτών, πού θά παρουσίαση 
κλασσικά έργα καί παιδικά παραμύθια. 
Ό  Θεατρικός αύτός Παιδικός θίασος πρό
κειται νά παρουσιάση τό πρώτο έργο του 
μέ ένα ανέκδοτο παραμύθι πού έγραψε ή 
1 θετής ταλαντούχος ηθοποιός του Χριστίνα 
Τσιαλή.

Τό "Ιδρυμα Κρατικών 'Υποτροφιών, 
μετά την διεξαγωγήν τών Διαγωνισμών 
τού 10ου Προγράμματος υποτροφιών διά 
μεταπτυχιακάς σπουδάς στήν Ελλάδα πού 
έλαβαν χώρα άπό 16-10-75 μέχρι 29-11- 
75, προκήρυξε τούς Διαγωνισμούς τού 
58ου Προγράμματος ύποτροφιών ’Εξω
τερικού γιά 99 πτυχιούχους Άνωτάτων 
Σχολών πού πρόκειται νά διεξαχθούν κατά 
τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1976. ’Επίσης άνεκοί- 
νωσε δτι θά χορηγηθούν γιά τό ακαδημαϊ
κό έτος 1975 - 1976, άπό τά κεφάλαια άν- 
ταλλαξίμου περιουσίας μέσω τοΰ Ι.Κ.Υ., 
10 υποτροφίες σέ σπουδαστές Άνωτάτων 
Σχολών καί 5 σέ μαθητές Δημοσίων Γυμ
νασίων οί όποιοι πρέπει νά ύποβάλουν μέ
χρι της 15-1-1 976 σχετικά δικαιολογητικά 
στήν Όργάνωσι « ’Εθνική Μνημοσύνη» 
(’Ακαδημίας 77, Άθήναι 142).

Στά γραφεία τοΰ Ι.Κ.Υ. (Λυσικράτους 
14, Άθήναι 119, τηλ. 3235.580, 3230.274, 
3247.457) υπάρχουν Κανονισμοί .'Υποτρο
φιών καί δίνονται πληροφορίες άναφορικά 
μέ τούς δρους, τά δικαιολογητικά καί άλλα 
χρήσιμα στοιχεία πού πρέπει νά γνωρί
ζουν οί υποψήφιοι τών Διαγωνισμών 'Έλ
ληνες νέοι.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ TQN ΟΔΗΓΟΝ

Φωτογραφικά στιγμ ιότυπα άπό τάς προσφάτους εκδηλώσεις τοΰ Σώματος 
'Ελληνίδων ' Οδηγών εις τό εκπαιδευτικόν κέντρον Βάρης—’Αττικής. Εις τάς έκδηλώ 
σεις αντάς παρέστη και ή σύζυγος τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας κ. ’Ιωάννα Τσάτσου 
τέως ’Αντιπρόεδρος τοϋ Σ.Ε.Ο.

Κατά τό δεύτερο δμηνο 1975 Μεγάλες 
'Οδηγοί συμμετέσχον σέ αξιόλογες Διεθ
νείς Όδηγικές ’Εκδηλώσεις πού έλαβαν 
χώρα στήν Αμερική, Περσία, Ελβετία 
καί 'Ολλανδία. Αξιοπρόσεκτες έπίσης 
δραστηριότητες, εκδρομές, προγράμματα 
υπηρεσίας καί άλλες έκδηλώσεις πραγμα
τοποιήθηκαν ταύτόχρονα καί στή χώρα 
μας. Ανάμεσα σέ αυτές δόθηκε ιδιαίτερη 
προσοχή στό έργο τών δύο κατασκηνώ
σεων πού έλειτούργησαν στά χωριά Κερα
μίδι Πηλίου καί Καστανερή Κιλκίς μέ 
σκοπό νά άντιμετωπισθοΰν βαθύτερα καί 
ούσιαστικόιτερα τρέχουσες άνάγκες τών 
χωρικών καί νά αποκτηθούν πλουσιοότερες 
έμπειρίες. Έ τσι έμελετήθηκαν πρώτα οί 
σημερινές τοπικές συνθήκες τής ζωής τοίν 
χωριών (ιστορία, παράδοση έξέλιξι) καί 
ύστερα άρχισε ή πραγματική δουλειά σάν 
έξωραϊσμός, υγιεινή, καθαριότητα, δη
μιουργία Γυναικείου 'Ομίλου κ.ά. Κατε- 
βλήθη επίμονη δηλαδή προσπάθεια νά κα
ταλάβουν οί χωρικοί πώς πρέπει νά δου
λέψουν καί αύτοί οί ίδιοι σοβαρά, γιά τήν 
βελτίωσι τών συνθηκώντής ζωής τους καί 
νά άξιοποιήσουν σωστά τις πηγές τοΰ το
πικού των φυσικού πλούτου κ.ά. Άπό τόν 
τομέα τοΰ έργου τών Όδηγικών ’Εκπαι
δεύσεων πρέπει νά άναφερθοΰν δύο τουλά
χιστον Πανελλήνιες Βασικές ’Εκπαιδεύ
σεις πού έλαβαν χώρα τελευταία. 'Η Α’ 
πραγματοποιήθηκε στό κατασκηνωτικό 
χώρο τοΰ Άγιου Άνδρέα Αττικής μέ

συμμετοχή στελεχών τών 3 κλάδων τοΰ Ε λ
ληνικού 'Οδηγισμού. Συζητήθηκαν θέματα 
προγραμματισμού όμάδος, αύτοδιοική- 
σεως, προστασίας τής φύσεως κ.ά., άντηλ- 
λάγησαν άπόψεις καί δόθηκαν άπαντή- 
σεις καί οδηγίες σέ τρέχοντα σοβαρά προ
βλήματα τοΰ 'Οδηγισμού. Καί ή Β' έγινε 
τόν περασμένο μήνα στό ’Εκπαιδευτικό 
Όδηγικό Κέντρο τής Βάρης καί έβοήθησε 
θετικά τά νέα στελέχη πού πήραν μέρος 
στό ΙΔ' Πανελλήνιο Συνέδριο 170 ’Εφό
ρων καί μελών Τοπικών Συμβουλίων τού 
Σ.Ε.Ο. πού έπακολούθησε (17-11-75) μέ 
τήν συζήτησι τών θεμάτων : 1) Βασικές 
άρχές καί σκοποί τοΰ 'Οδηγισμού καί 2) 
Σύστημα Αύτοδιοικήσεως τών Κλάδων 
τού Σ.Ε.Ο. (Πουλιά, 'Οδηγοί, Μεγάλες 
Όδηγοί). Τήν έναρξι μάλιστα τοΰ Συνε
δρίου αυτού έκήρυξε ή σύζυγος τοΰ Προέ
δρου Δημοκρατίας Κα ’Ιωάννα Κ. Τσά
τσου ή όποια στήν όμιλία της έτόνισε 
ιδιαίτερα, σάν πρώην Αντιπρόεδρος τού Σ. 
Ε.Ο., δτι ό'Οδηγισμός προσφέρει βασικές 
άρχές γιά τήν όλοκλήρωσι τής προσωπικό
τητας τής Νέας (Ειλικρίνεια - ’Αλληλεγ
γύη - Ύπηρετεΐν) πού καλείται νά μετά- 
σχη στήν όμαδική ζωή καί νά ζήση κοντά 
στή φύσι. Σύμφοινα δέ μέ τό πρόγραμμα, 
ακολούθησε ή παρουσίασι τής δραστηριό
τητας τοϋ Έλληνικοΰ 'Οδηγισμού κατά 
τήν τελευταία 3ετία καί τοΰ έργου τοΰ 
«Κλάδου τών Πουλιών» γιά τήν άνακού- 
φισι τών Κυπρίων.
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ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΟΝ
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο Ν ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

ΤΕΛΟΣ... (ΑΠ)ΑΙΣΙΟΝ!

_ αποτελεί, αναμφισβήτητα σταθμό στη ζωή
των ανθρώπων, καί γιαυτό ή ημερομηνία του εορτάζε
ται με κάθε επισημότητα καί μεγαλοπρέπεια. 'Η «έπε- 
τειακη», λοιπόν, αύτή τελετουργική έκδήλωσις, πού 
γίνεται κάθε χρόνο μέ τήν πανηγυρική κοπή τής κα
θιερωμένης τούρτας, δίνει αφορμή γιά μιά αναμνηστι
κή αναδρομή των πρώτων ευτυχισμένων ήμερων, όπου 
«μο-ια,υ κυλικος και χειλέων» συζητοϋνται άπό το ευ
τυχισμένο ζεύγος καί τούς στενούς συγγενείς οΐ πρώ- 
τες ευχάριστες στιγμές του χαρμοσύνου γεγονότος.

Αυτή, ακριβώς, τήν άνάμνησι ήθελε νά κράτηση για 
τον εαυτό του με πολύ πρωτότυπο τρόπο ό 35ντάρης 
Μιλανέζος Μάριο Μάτζιο, γιαυτύ καί άπήγαγε τήν έκ- 
λ^κτη του οχι με «Κάντιλακ» ή μέαΡόλς - Ρόϋς», άλλά 
με . . . . . .  νεκροφόρα. Συγκεκριμένα ή απαγωγή έγι
νε «εκουσιως» καί τό ζεύγος άνεχώρησε γιά τήν νότιον 
Ιταλία, οπού σε κάποιο γραφικό χωρίο θά έτέλει τούς 

γαμους του.^ Επειδή, λοιπόν, ό Σενιόρε Μάριο ήταν 
υπάλληλος σε γραφείο τελετών, σκέφθηκε ότι ενα κοι- 
νο αυτοκίνητο, όσο διακοσμημένο καί άν ήταν μέ γαο- 
δενιες και μπουγαρίνια, δέν θά έντυπωσίαζε, όσο μίά 
.. · -νεκροφόρα !!! Κατά τήν διαδρομή τους, όμως, προς 

τη ‘ τ ° ζεύγος συνελήφθη ύπό των ’Ιταλών Χω-
ροφυλακων διότι οί άνθρωποι εντυπωσιάσθηκαν - καί 
με το δίκιο τους - άπό τό γεγονός ότι τό όπισθεν μέρος 
της νεκροφόρας, τό όποιον προορίζεται γιά τήν τοπο- 
θετησιν των φέρετρων, είχε μεταβληθή σέ. . . .συζυγική 
πασ.αδα. Το ζεύγος υπεβλήθη στήν καθιερωμένη προ
ανάκριση μετά το πέρας τής οποίας ό μέν άπαγωγέας 
εκρατηθη, διότι η πράξις του - κατά τήν ιταλική ποινι- 
κη  ̂νομοθεσία - εθεωρήθη σάν χλευασμός των νεκρών 
και των ιερών συμβόλων, ή δέ νεαρά άπαχθεΐσα παρε- 
δοθη στους οικείους της. Πολύ λυπούμεθα γιά τό .'... 
(απ)αισιο τέλος τής συναισθηματικής αύτής περιπε-
Μ ^ ς ’ ’ Δ ? ν κ<ατεληί ε στό κρατητήρεο άντί τής έκκλη- 
σιας. Αλλ οπωσδήποτε ήταν επόμενο καί θά έ'πρεπε 
να ανεμενετο παρόμοιο άποτέλεσμα, άφοΰ οί άναχωρή- 
σ α τες  με νεκροφόρα γιά τήν κατάκτησι τής εύτυνίας 
επραγματοποιησαν έντελώς άντίστροφο άλμα στό χώ
ρο ιης ζωής. Θα μετέφερα.ν μέ νεκροφόρα τήν ευτυχία 
τους και αργότερα τή ν. . . .  συμφορά τους - όταν θά
γερνούσαν και θα πεθαιναν - μέ «Κάντιλακ») καί «Ντέ- 
μπλερ». . . .

Αυτά είναι τ ά . . ; . σπαραξικάρδια τήσ ζωής, πού 
πολλές φορές μας κανουν περίλυπους.. . .  άχρι θανάτου.

ΛΗΣΤΗΣ Κ Α Τ Α ... ΣΥΝΘΗΚΗΝ

Ο θυμοσοφος λαός μας έχει έμπνευσθή, καί στήν 
συνεχεία έχει διατυπώσει, τις αντιπροσώπευεικώτερες 
παροιμίες,^γιά όλες τις περίεργες έκδηλώσεις τής ζωής.

ice απο τις  πιο σωστέσ είναι καί αύτή πού άναφέρεται 
στην φυλαςι τών οικονομικών καί περιουσιακών στοι- 
χειων κάθε δημιουργικού καί παραγωγικού άνθροί- 
που. ^Ιο^λογιον, λοιπόν, αύτό καί παροιμιώδες λέγει 
οτι «ο φοβος φυλάει τά έρημα». Αύτό έπαληθεύθη τε
τραγωνικά πρόσφατα μέ ότι έγινε στό Άνόβερο τής 
Ιερμανιας, όπου ^μιά «ένοπλη έμφάνισις», σέ ώρα 
αιχμής στό χώρο έξυπηρετήσεως τοΰ κοινού κεντρικής 
Ιραπεζης, εθεωρήθη σάν άπόπειρα ληστείας μέ όλες 
τις «συμπαρομαρτούσες»» συνέπειες, γιά τόν θεωρηθέν- 
τα ως ληστή καί τούς δήθεν ληστευομένους. Ή  είδησις 
αναφερεται στά πεπραγμένα τής ’Αστυνομίας τοΰ Άνο-
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βέρου καί έχει περίπου ώς έξης. Νέος άντρας, 25 χρό
νων περίπου, μέ στρατιωτική στολή καί μέ ένα αύτό- 
ματο στο χέρι, μπήκε στήν αίθουσα του Ταμείου τής 
Τραπέζης καί προκάλεσε έντονο φόβο καί ζωηρή συγ- 
κίνησι μεταξύ τοϋ συναλασσομένου κοινού καί των 
υπαλλήλων τοϋ ιδρύματος. Βέβαιοι όντες οί τελευταίοι, 
δτι ό ένοπλος έπισκέπτης είχε σαν σκοπό τήν πραγμα
τοποίησή ληστείας, έδωσαν τό σύνθημα τοϋ συναγερ- 
μοΰ. "Οταν έφθασαν οί ’Αστυνομικοί, άκροβολίσθηκαν 
κα! έκάλεσαν τον ένοπλο νά παραδοθή. Αύτός, δμως, 
άτάραχος καί άμέριμνος συνέχισε νά άναμένη τήν έξυ- 
πηρέτησί του, έμπρός άπό τό «γκισσέ» τοϋ 3ου Τα
μείου, άδιαφορώντας για τα . . . .  τεκταινόμενα γύρω 
του. Γιά μιά μόνον στιγμή έστρεψε καί ό ’ίδιος νωχε- 
λικά τό βλέμμα του νά ΐδή σέ ποιο σημείο εύρίσκετο

ό ληστής καί έπειδή δεν τον διέκρινε, δεν ανησύχησε, 
άλλ’ ούτε καί έδωσε συνέχεια στήν θλιβερή αύτή ύπό- 
θεσι. 'Όταν οί ’Αστυνομικοί συνέλαβον τον ένοπλο διε- 
πίστωσαν δτι δεν έπρόκειτο περί γκάγκστερ, άλλά περί 
ένός Βρεττανοΰ στρατιώτου, ό όποιος άνήκε σέ μονάδα 
άσκήσεων, πού έπωφελήθη άπό τήν διέλευσί του έκ τής 
Σαξωνικής πρωτευούσης, γιά νά άποσύρη ποσόν 75 
μάρκων άπό τον τραπεζικό λογαριασμό του. Τό.... 
θανάσιμο σφάλμα του, δμως, ήταν δτι μή θέλοντας νά 
άφήση τό δπλο στο «τζ ιπ » τό πήρε—επ’ ώμου—καί 
«μπουκάρισε» μέ πλήρη πολεμική έξάρτυσΊ στο «σαλέ» 
τής Τραπέζης, μέ άποτέλεσμα νά... σπασοχολιάσουν 
υπάλληλοι καί κοινόν. Πάντως ό ληστής αύτός ήταν 
άλλοιώτικας άπό τούς άλλους καί γιαυτό άπεδείχθη 
ανύποπτος, άδιάφορος καί άκίνδυνος...

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ...

'Η πολύ μοντέονα συνήθεια τοϋ νά έξαπααώνται 
άφελέΐο καί νά άγοράζουν άνύπαρκτα οικόπεδα ή 
διάφορα άγροτεμάχια, τά όποια ούδέποτε θά καταστή 
δυνατόν νά άξιοποιηθοΰν δέν είναι ελληνικό φαινόμενο, 
άλλά παγκόσμιο. Ή  συγκεκαλυμμένη αύτή απάτη πα- 
ρατηρεΐται σέ διεθνή κλίμακα, άλλά τήν άντιπροσω- 
πευτικώτερη έκφρασί της βρήκε πρόσφατα στις 'Η νω
μένες Πολιτείες ’Αμερικής, δπου μιά άπίθανη σπείρα 
άπατεώνων σκάρωσε τήν μεγαλύτερη «κομπίνα», που 
έγνώρισε τήν τελευταία δεκαετία ή μεγάλη αύτή ύπερ
ατλαντική χώρα. Συγκεκριμένα οί άετονύχηδες αύτοί 
«λυμεώνες καί ολετήρες» τής εύημερούσης πολιτείας 
παγίδευσαν πολλούς ήμερομίσθιους εργάτες, μπόσση- 
δες καί υπαλλήλους καί τούς . . . .  ξετίναξαν κυριολεκτι
κά τις «αιματηρές» οικονομίες τους. 'Η άπάτη αυτή 
προβλημάτισε πολλούς, διότι άκριβώς δέν είχε συμβεΐ 
προηγουμένως κάτι παρόμοιο στις Ηνωμένες Πολι
τείες, γιαυτό καί ή έκδίκασις τής ύποθέσεως άναμένε- 
ται μέ πολύ ένδιαφέρον. Ή  «Κομπανία» των έπιχειρη- 
ματιών καί Σία, πού θά φυγουράρη στο εδώλιο, έξη- 
πάτησε 45.000 (ολογράφως : σαράντα πέντε χιλιάδες) 
περίπου άτομα, άπό 35 πολιτείες καί τούς άπέσπασε 
συνολικά τό άστρονομικό ποσό τών 200 εκατομμυρίων 
δολλαρίων. "Οπως κατέθεσαν οί μάρτυρες, οί άνθρω
ποι τής έταφίας είχαν έμπνευσθή έναν πολύ πρωτότυ
πο τρόπο νά πείθουν τούς «πελάτες» ή - γιά νά άκριβο- 
λογοΰμε - τά υποψήφια θύματά τους. Προσέφεραν σέ 
δλους αυτούς λουκούλεια κ α ί__ τερψιλαρύγγια γεύ
ματα σέ κοσμικά έστιατόρια τής Ν. 'Υόρκης κατά τήν 
διάρκεια τών οποίων οί πωλητές έπειθαν τά θύματά 
τους νά άγοράσουν προνομιούχα παραθαλάσσια οικό
πεδα μέ φώς, νερό καί χαραγμένους δρόμους. Μέ τήν 
μέθοδο, λοιπόν, αύτή τοϋ . . . .  τραπεζώματος καί τής 
σχετικής εγκεφαλικής πλύσεως, 45.000 άτομα είναι 
σήμερα ιδιοκτήτες οικοπέδων.. . .  «άνύδρου καί χέρσας» 
περιοχής στις πολιτείες Γιούτα, Άλαμπάμπα, Νέον 
Μεξικόν κ α ί . . . .  άλλαχοΰ. Τήν ύπόθεσι έρευνα, ήδη, σέ 
βάθος ή 'Ομοσπονδιακή Άστυν. καί άπό τά πρώτα κι’ 
δλας στοιχεία, πού ήλθαν σέ φώς, προκύπτει δτι οί περισ
σότεροι άγοραστές διέθεσαν οικονομίες μιας ολόκληρης 
ζωής, γιά νάάνακαλύψουν άμέσως μετάτήν άγορά, δτιή

«ιδιοκτησία» τους ούτε οικοδομήσιμος είναι, άλλ’ ούτε 
καί υπάρχει περίπτωσις νά μεταπωληθή. Συμμεριζό- 
μεθα άπολύτως τήν θλιβερή περιπέτεια τών άμερικα- 
νών άγοραστών, οί όποιοι στο φινάλε εύρέθησαν χωρίς 
οικοδομήσιμα οικόπεδα, άλλά μέ βραχώδεις καί άμμώ- 
δεις «μπάμπες», πού μόνον κάκτοι καί άγριοφοινικιές 
εύδοκιμοΰν. 'Ωστόσο, δμως, πιστεύομε δτι καί οί συγ- 
κροτήσαντες τήν έταιρία «Οικόπεδα μέ δόσεις», δέν θά 
έχουν καλύτερη τύχη, παρά τό γεγονός δτι ό άρχικός 
τους τζίρος είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία, γιατί δπως 
πολύ σοφά λέει ό πανέξυπνος λαός μας : «ό κλέφτης 
καί ό ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται».
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" Τ Ρ Ι Δ Υ Μ Ο Ι , ,  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι

Αποτελεί πρωτοφανές γεγονός διά τάς Αστυνομίας όλου 
του κοσμου, ή ταυτόχρονος κατάταξις εις τό Αστυνομικόν 

·*»?·τ Λς Σ*ωτιας τών τριδύμων αδελφών Άντριου, Μάρτιν 
καιΜαρθας Κιούζικ. Οί τρεις, αυτοί όμογάλακτοι άδελφοί διά 
της προοελευσεώςτων εις τό Αστυν. Σώμα δημιουργούν εύμενή 
παραδοσιν, δια τήν διεθνή αστυνομικήν ιστορίαν, μέ άποτέ- 
λεσμα να αναμενωνται από τούς προϊσταμένους των καί έξαι- 
ρετ^αι έπιδοσεις. Έχομεν, συνεπώς, κάθε λόγον νά πιστεύωμεν 
οτι η ιόιμ προσδοκία συνέχει πρωτίστως τούς ίδιους, οί όποιοι 
δια τής όμαδικής κατατάξεώς των, έξεδηλωσαν τήν άμέριστον 
αγαπην των προς τό αστυνομικόν έπάγγελμα. 
ζυ^ > ? ν Φωτογραφίαν μας οί τρίδυμοι συνάδελφοι «έφ' ένός

Κ Ο Υ Ρ Α Γ Ι Ο  Γ Ι Α Γ Ι Α !
ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ

Εις τήν μαρτυρικήν Κύπρον ή ζωή έπανεϋρε τόν κανονικ
όδηνηυ^ ° χ  Καΐ 71 ανασύνταξ'ς της, έπειτα άπό τήν περυσιν 
όδυνηρην δοκιμασίαν της, έχεί σχεδόν όλοκληρωθή. Ώ στόσ 
ή τραγωδία της γραφικής νήσου τής ’Αφροδίτης, άφησε άνεί 
τη.„α τα ίχνη της θλιβερός διελεύσεως τών όρδών τού Ά ττίλ 
εις τας ψυχας καί τά πρόσωπα τών κατοίκων, πού έζησαν · 
αιματηρό δραμα τής εισβολής. Απτήν άποδειξιν αποτελεί 
ένατενισις τής φωτογραφίας μας, ή όποια άπεικονίζει τόν β,
^ Κ“: , ^ γΚλ°νΐΛσ" ΚΟν π0ν0ν τ<ϊς 'ϊ'θκίας γυναικός όπως ,τό  ̂ίσεν εις την «Δαντειον Κόλασιν» τοΰ αιμοσταγούς κατακτι
πούΚέπιδηκαλληήωςτήνθερμ°υργ0ν καί παΡήϊορον θαλπωρή ι 
αένηΐ ™ η γυναίκα συνάδελφος, λέγουσα εις τήν πονι 
μενην πρόσφυγα περίπου τά έξης: «Κουράγιο γιαγιά' Θά 63
o T o t S T i μέ? ες” Τ0 *”« « ' » «  κ«ί τό προσδοκ«„„ «  τούτο δ ιό τ ι η ένατενισις και μονον τού δράματος, όπως άπε

σαούςτπούΛΑτΤ1·ν φ?)το?Ρ«Φίαν. δημιουργεί ίσχυρούς^ραδι σμους που ό απόηχός του έκστασιάζει καί προβληματίζει κά€
“ S “ “ δή'Τ»'τ Χ *Ρ «. .11? Μ ρ ο Χ  κ « Π
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Ο «ΚΟΤΖΑΚ» ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Ό  έλληνικής καταγωγής ήθοποιός, Τέλης 
Σαβάλας, πού διαπρέπει εις τήν ’Αμερικήν, άφί- 
χθη προσφάτως εις τό Λονδίνον δι’ έπαγγελματι- 
κάς του υποθέσεις. Έθεώρησε, δμως, πρώτιστον 
καί έπιτακτικόν του χρέος, σάν γνήσιος «Ρωμιός», 
νά έπισκεφθή τήν έκθεσιν, πού διοργανώθη εις 
τά πλαίσια τοϋ «ΈλληνικοϋΜηνός», συμβάλλον
τας τοιουτοτρόπως μέ τήν δημοφιλεστάτην πα
ρουσίαν του είς τήν γενικωτέραν προβολήν τοϋ 
έλληνικοϋ ονόματος είς τό έξωτερικόν. Ό  κα
λόκαρδος, λοιπόν, καί καλοπροαίρετος Σαβά
λας, μέ τό πλατύ χαμόγελο καί τό δυναμικό ύφος, 
νοιώθει μίαν ιδιαιτέραν συμπάθειαν πρός τούς 
αστυνομικούς, δι’ αυτό καί δέν παρέλειψε νά 
«ποζάρη» είς τούς Λονδρέζους φωτορεπόρτερς, 
κρατώντας—κυριολεπτικώς— εις τήν άγκάλι 
του δύο χαμογελαστός άστυνομικούς τής ύπη- 
ρεσίας 'Οδικών Προστίμων, αί όποΐαι συνήθως 
είναι βλοσυραί καί άπροσπέλαστοι.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΣ

Πλέον έπιτυχή έπαγγελματικόν συνδυασμόν καί συνάμα προσανατολισμόν 
σάν αυτόν τοϋ Άγγλου βαθμοφόρου τής Αστυνομίας τοϋ Μαντσεστερ, 
Τζών Τσάλονερ, δέν δύναται νά συναντήση κανείς εύκόλως είς άλλην ύπη- 
ρεσίαν. Πράγματι ό Ένωμ]ρχης Τσάλονερ είναι συγχρόνως καί Αιδεσιμότα
τος Τζαίημς, διότι ένώ θητεύει είς τήν ’Αγγλικήν ’Αστυνομίαν, συγχρόνως 
διακονεϊ τόν Κύριον ώς κανονικός ίερεύς, κηρύττων τόν Θειον Λόγον. Είς τό 
δίδυμον «πλάνον» τής φωτογραφίας μας είκονίζεται ό έκλεκτός συνάδελφος, 
αριστερά μέν. ένω αναχωρεί έκ τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος διά νά άναλάβη 
υπηρεσίαν είς κάποιο σημεϊον τής περιφερείας του, δεξιά δέ, φέρων τά ιερά 
άμφια μεταβαίνει είς τήν έκκλησίαν, ένω καθ’ όδόν μελετά τό κήρυγμα τής 
ήμέρας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Είς τήν μακρυνήν Νεοζηλανδίαν οί πολϊται εύρίσκονται πάντοτε πλησί
ον τής ’Αστυνομίας, ή όποια μέ τήν σειράν της άνταποδίδει καλοπροαι- 
ρέτως καί μέ πολλήν φιλοφροσύνην τήν αγάπην της πρός τό κοινόν, πού 
περιφρουρεΐ καί άστυνομεύει. ’Εκ τοϋ λόγου, λοιπόν, αύτοϋ αί σχέσεις 
μεταξύ ’Αστυνομίας καί κοινού είναι άρισται καί στηρίζονται έπί αμοι
βαίας βάσεως άλληλεκτιμήσεως καί άλληλοκατανοήσεως, μέ άποτέλεσμα ή 
έγκληματικότης καί τό «ποινικόν μητρώον» γενικώτερον τής ύπεραντλαν- 
τικής αυτής καί νεοπαγούς, σχετικώς, χώρας νά είναι «πενιχρόν» καί έν 
πολλοΐς ανύπαρκτον. Καί τούτο είναι εύεξήγητον, άφοΰ οί μέν πολϊται 
σέβονται, απολύτως καί άπεριορίστως, τήν ’Αστυνομίαν, ή δέ ’Αστυνομία 
τούς συνδράμει πολλαπλώς—καί μάλιστα έξ άπαλών ονύχων -είς τόν δύσκο 
λον καί τραχύ άγώνα τής έπιβιώσεως, έν ήρεμίμ καί άσφαλείμ, είς τήν 
έπικίνδυνον καί άλλοπρόσαλον έποχήν μας. Ή  παραστατική φωτογραφία 
μας δίδει, άπολύτως, τό μέτρον τοϋ υφισταμένου δεσμού μεταξύ ’Αστυνομίας 
καί κοινοΰ.
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ΤΟΥΡΝ Ε... ΑΠΑΤΗΣ

Επικίνδυνος, πολυώνυμος και σεσημασμένος απα
τεώνας συνελήφθη προσφάτως από την Ύποδ ]νσιν 
Γενικής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, έπειτα από συν
δυασμένες ένέργειές της. Πρόκειται για τον Γ .Π .„ πού 
το ονοματεπώνυμό του συνοδεύεται άπό πληθώρα 
παρωνύμων, ψευδωνύμων, διαφόρων υποκοριστικών 
κα'ι άλλων φανταστικών ονομάτων. Οι κατηγορίες 
που τον . . . .  κοσμούν κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητες 
είναι και ποικιλουν απο κλοπής μέχρι άντιποιήσεως 
άρχής. Ο τομέας δράσεώς του ήταν ολόκληρος ή 
Μακεδονία, στην περιοχή τής οποίας έπισκέφθηκε 
περισσότερες απο 40 πόλεις και χωριά, όπου εμφανι
ζόμενος άλλοτε ως εργολάβος δημοσίων έργων ή υπάλ

ληλος τής Δ.Ε.Η. ή ακόμη ώς Ύ παξ σωματικός και 
τέλος ως Συνταγματάρχης τοϋ Στρατού, διέπραξε 
περισσότερες απο 50 απατες, άπό τις όποιες άπεκό- 
μισε 150.000 περίπου δραχμές. Πολύ πιθανόν τα 
θύματα του να είναι περισσότερα, άλλ’ επειδή δεν 
θέλουν να αποκαΐωφθούν, απέφυγαν τήν επίσημη κα
ταγγελία. Ιδιαίτερα οτην Θεσ ]νίκη ένεφανίζετο ώς 
Συνταγματάρχης με πολλές καί ισχυρές γνωριμίες, 
και εξαπατουσε διάφορά ατομα με τήν ύπόσχεσι, 
άτι' θά τακτοποιούσε τις υποθέσεις τους. Μέ τον 
γνώριμο τρόπο τής δήθεν έξυπηρετήσεως τών θυμά
των του, απο «υψηλά ισταμενα πρόσωπα», απέσπασε 
διάφορα χρηματικά ποσά, γιά νά τούς έκδώση άδειες 
συμμετοχής στις διάφορες λαϊκές αγορές, καθώς επίσης 
και να τους προμηθευση τα αναγκαία γιά τήν περί- 
πτωσι αυτοκίνητα, διάφορων κατηγοριών καί άναλ.ό- 
γου τοννάζ, από τήν ΟΔΙΣΥ καί τό Μετοχικό Ταμείο 
Στρατούς Με την ασυγκράτητη φορά πού είχε πάρει, 
δεν παρελειψε φυσικά νά παρουσιάζεται καί ώς 
Δον—Ζουανίσκος μέ «Καζανοβικές» διαθέσεις καί 
νά δίνη αφειδώς υποσχέσεις γάμου σέ διάφορες γυ- 
να,ϊχες, ατιο τις οτιοϊες ατιομ,νζοϋοε τΐζ oixovo/ιίεζ 
τους η διάφορά τιμαφλή πού κατείχαν. 'Η  συχνότης 
όμως, τής επανοληψεως καί ή άναβλητικότης στήν 
πραγματοποιησι τών υπεσχημένων έδημιούργησε ένα 
ευρύ πλέγμα υπονοιών, σχετικά μέ τις προθέσεις του, 
τόσον εκ μέρους τών θυμάτων του, δσον καί εκ μέρους 
τών άνδρών τής Ύποδ ]νσεως ’Ασφαλείας, οί οποίοι 
καί ανέλαβαν τό βαρύ έργο τής άπομυθοποιήσεως του. 
Πράγματι ύστερα άπό συντονισμένες καί μεθοδευμέ
νες ενέργειες^ τών «λαγωνικών» τής ’Ασφαλείας, 
συνεληφθη κι έτσι άπεκαλύφθη μέ . . . κάθε λε
πτομέρεια ή εγκληματική ταυτότης τού ’Εργολάβου, 
Διενθυντού, Συνταγματάρχου καθώς καί άλλων παρεμ
φερών ιδιοτήτων «ών ούκ έστιν . . . ολοκληρωμένος 
αριθμός».

ΤΟ ΒΑΤΕΡΛΩ... ΣΤΟ ΚΑΡΡΟΤΣΑΚΙ

Γε t κεντρική λεουφορο Θεσσαλικής πόλεως έχει 
παρκάρει το παμπάλαιο καρροτσάκι καί 6 . . περι- 
στασιακος βιβλιοπώλης διαλαλει «στεντορείως» τό 
εμπόρευμά του. Οί διερχόμενοι, άλλα καί οί περίερ
γοι, σταματούν, για να ιδούν, νά πληροφορηθούν καί 
νά  ̂ άποθαυμάσουν τήν υπαίθρια έκθεσι βιβλίου, πού 
για. τους περισσοτέρους αποτελεί, όμολογουμένως, 
μΐζ\ ευχάριστη  ̂ άπασχόλησι. Βιβλιόφιλοι καί μή 
ευρισκονται σε στάσι «ερευνητικής περισυλ- 
λογής» εμπρός απ το καρροτσάκι, ενώ ό ύπαίθοιος 
βιβλιοπώλης διαλαλεϊ τό εμπόρευμά του, καθώς 
επίσης καί τήν αξία του, μεταφράζοντάς την σέ . . . 
τάλλαρα.

Εξη ταλλαρα ολ.οι οί μεγάλοι συγγράφεις τής αιω
νιότητας! και συνεχίζει —μέ έξη μόνον τάλλαοα 
γίνεται κτήμα σου ό Σαίξπηρ, ό Ηψεν, ο Ντοστο- 
γιέφσκυ καί ό . . . Μέγας Ναπολέων. Τρέξε κόσμε 
να παρης με εξη ταλληρα τον Βοναπάοτη!

Ολοι σταματούν βιβλιόφιλοι, περίεργοι καί μή. 
Μεταξύ' αύτουν  ̂ και ο διερχόμενός σκοπός τοποθέτης 
Χωροφυλαξ, ο οποίος εκτελεί πρωινή υπηρεσία. 
Δέν τον αντιλαμβάνεται, όμως, κανείς διότι άλλοι 
κοιτούν, άλλοι διαλέγουν καί οί περισσότεροι έρωτοϋν 
για την αξία τών εκτιθεμενων βιβλίων. Κόπου — κά
που, μαλιστα, κάποιος βρίσκει τό βιβλίο τής άρεσκείας 
τον καί τό παίρνει λέγοντας: «Δώσε μου τον . 
Μέγα Ναπολέοντα. "Εξη τάλλαρα κι αυτός;» Τότε 
με διακριτικότητα ξεπροβάλλει η γνώριμη σιλουέττα 
τού σκοπού Χωρ ]κος, ό οποίος μέ πολύ « τάκτ» καί 
ευγένεια συνιστώ στον πωλητή νά άπομακρυνθή, διότι 
άψ ενός μέν παρακωλύει τήν έλευθέρα κίνησι τών 
πολιτώ>νί  άφ ετέρου δέ στερείται άδειας πλανοδίου 
πωλητον, πράξεις πού συνιστοϋν ποινικά άδικήματα 
και επιβαλλ.ουν την επεμβασιν τών οργάνων τής 
τάξεως. Ο περιστασιακός καί κατά συνθήκην πωλητής 
πειθαρχεί και σπεύδει να περισυλλέξη τήν υπαίθρια 
πραμματια του. Έ νώ  απομακρύνονται, ο θυμόσοφος 
Χ ωρ]λαξ' μέ στοχαστικό ύφος καί «σπιρτόζικο» 
πνεύμα λέγει μονολογώντας: Τέτοιο Βατερλ.ώ σίγονοα 
δέν θά φανταζόταν ποτέ ό ταλαίπωρος Κορσικανός Π !



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ "ΔΟΥΡΕΙΟΣ. . .  ΙΠΠΟΣ,,

Καί αυτή ή επιτυχία ανήκει στις δραστηριότητες 
τής Ύποδ ]νσεως Γενικής ’Ασφαλείας Θεσ ]ιίκη ς. 
Είναι αυθεντική καί την αφηγούμεθα απλώς για 
περισυλλογή καί προβληματισμό. Σέ κεντρική λεω

φόρο τής πόλεως είχαν συγκεντρωθή τα άπαραιτητα 
ξυλουργικά υλικά γιά τήν κατασκευή «σκαλωσιάς», 
ή όποια θά χρησίμευε γιά άνέγερσι πολυκατοικίας. 
Παραπλεύρως τοϋ οικοπέδου, πού θά άνεγείρετο ή 
πολυκατοικία υπήρχε χρυσοχοείο μέ όλων των ειδών 
καί ποικιλιών χρυσαφικά, τά όποια είχαν έλκύσει 
τήν προσοχή καί τό ενδιαφέρον τοϋ παλαιμάχου 
διαρρήκτου Γ.Ο. Σκέφθηκε, λοιπόν, ό άνθρωπος νά 
έκμεταλλευθή τήν περίπτωσι καί προ παντός τον 
παράγοντα χρόνο καί έδρασε σχεδόν . . . άκαριαίως. 
Παλαιός, λοιπόν, καί . . . βαθυστόχαστος μελετητής 
τοϋ °Ομήρου όπως ήταν, διέθετε ό άνθρωπος ένα 
επίπεδο κλασσικής παιδείας σέ αρκετά καλό βαθμό. 
Παράλληλα, όμως, ήταν λάτρης καί θιασώτης τοϋ 
πολυμήχανου Όδυσσέα, γιαυτό καί άπεφάσισε νά 
τον άντιγράψη, κατά τον καλύτερο καί άκριβέστερον 
—εί δυνατόν—τρόπον. Μέ τήν ξυλεία τής άνεγειρο- 
μένης πολυκατοικίας έφτιαξε σέ χρόνο . . . ρεκόρ 
μιά πυραμίδα καί μέσα από τήν κρύπτη τής πυραμίδος, 
άρχισε νά άνοίγη μέ τό ίδικής του έμπνεύσεως Μπλάκ 
έντ — Ντέκερ τρύπα στήν μεσοτοιχία, γιά νά μπή 
στο χρυσοχοείο. Δέν πρόλαβε νά ολοκλήρωσή τό 
έργο του ό δύσμοιρος καί έγινε ορατός, από τά «αό
ρατο μάτι» τών οργάνων ’Ασφαλείας, καί έτσι συνε- 
λήφθη πριν συντελεσθή ή άλωσις τής . . . Τροίας, 
αντιπροσωπευόμενη, στήν περίπτωσή μας, από τό 
προκλητικό καί σκανδαλιστικό χρυσοχοείο. Νά, λοι
πόν, πού ή κλασσική παιδεία καί ο Δ ούρειος "Ιππος 
τοϋ πρωταγωνιστοϋ μας έγιναν τό «Βατερλώ» του . . .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ. . .  ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ

Τον τελευταίο καιρό ό Δ.Κ. είχε άντιληφθή ότι 
τον έκλεβαν καί μάλιστα άσυστόλως, μέσα στο ίδιο 
διαμέρισμά του, πού εύρίσκετο σέ νεόδμητη πολυκα
τοικία βορεινού προαστίου τών ’Αθηνών. Στήν αρχή 
ύποψιάσθηκε—καί δικαίως—τήν . . . δαπανηρή γυ
ναίκα του καί εν συνεχεία τόν σπάταλο γιό του, ότι 
αυτοί ενδεχομένως θά άνοιγαν «εναλλάξ» τό συρτάρι 
τής ντουλάπας καί θά «ξάφριζαν», κατά δόσεις λεφτά 
από τις οικονομίες του. Κατήγγειλε, λοιπόν, τις απα
νωτές κλοπές στήν Ύποδ ]νσι ’ Ασφαλείας Χωρ ]κής 
Προαστίων, δπου οί άνδρες τοϋ αρμοδίου Τμήματος 
Διώξεως Διαρρηκτών, άφοϋ έπραγματοποιήησαν τήν 
αναγκαία αυτοψία καί εξακρίβωσαν ποιοι διαμένουν 
οτά πλαϊνά διαμερίσματα, κατέληξαν στά συμπερά- 
σματά τους. Κατ αυτούς «ποντικοί»  δέν θά έπρεπε 
νά ήταν οι δικοί του, αλλά ό «τύπος» πού είχε ενοι
κιάσει από τό θύμα τήν διπλανή ιδιόκτητη γκαρσο- 
νιέρα. Τόν συμβούλεψαν, λοιπόν, νά σημαδέψη μερικά 
από τά χαρτονομίσματα καί νά τά άφήση στή συνη
θισμένη θέσι τής ντουλάπας, ώστε σέ περίπτωσι νέας 
κλοπής νά μπορέσουν νά άναγνωρίσουντόν δράστη. Πρά
γματι σέ δύο μέρες από τήν τελευταία καταγγελία 
έγινε ή νέα κλοπή. Καί πριν προλάβη καλά—καλά τό 
θϋμα νά καταγγείλη τό δράστη στήν Αστυνομία, πα- 
ρουσιάσθη ενώπιον του ό ενοικιαστής τής γκαρσο- 
νιέρας Ε.Ν. γιά νά πληρώση τό ενοίκιο. Καί ο αδί
στακτος—ούτε λίγο, ούτε πολύ—έβγαλε από τήν 
τσέπη του τά σημαδεμένα χαρτονομίσματα, πού 
είχε κλέψει τό προηγούμενο βράδυ από τήν ντουλάπα

τοϋ σπιτονοικοκύρη του, γιά νά έξοφλήση τό «μηνιά
τικο» τοϋ ενοικίου. Κατά τήν στιγμή τής συναλλαγής, 
όμως, εύρίσκετ ο καί δ τρίτος άνθρωπος, πού δέν ήταν 
άλλος, άλλά όργανο τής Ύποδ ]νσεως ’Ασφαλείας, 
τό οποίον καί προέβη στή σύλληψι τοϋ θρασύτατου 
διαρρήκτη, πού είχε τήν αναίδεια νά πληριύση τό 
ενοίκιο τοϋ σπιτονοικοκύρη του μέ τά δικά του χρή
ματα. Συνέβη βλέπετε καί στή περίπτωσι αυτή, δ,τι 
γίνεται πάντοτε μέ τούς εγκληματίες, πού περιφέ
ρονται στο χώρο τοϋ εγκλήματος. ’Έτσι ακριβώς κι 
αυτός είχε τήν αρχή νά κυκλοφορή τά κλεμμένα χρή
ματα στο περιβάλλον τοϋ. . . ξαφρίσματος, άκολου- 
θώντας τήν πλέον ορθόδοξη καί οικονομική μέθοδο 
ανακατανομής τοϋ κλεμμένου χρήματος.
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ελέγχου. ’Ήδη διά τον έγκριθεντός 'Οργανισμού θά ρυ- 
θμισθοΰν τα πράγματα τής Αγορανομίας, οπότε καί θά 
έκλειψη πάσα εκμετάλλευσις τοϋ κοινού υπό των ολίγων 
εντνχως, κατα (Jvcfxwka και επιτήδεια*?, παρανομονν- 
tojv εμπορούν διάφορων ειδών βιοτικής άνάγκτ]ζ.

Π ΥΡΚΑ'ΓΑ έξερράγη εις την πλατείαν Ρήγα Φερ- 
ραιου τής̂  πόλεως Βόλου, έξ ής άπετεφρώθησαν 12 
οικιαι ̂  καί προσφυγικά παραπήγματα. ’Από τό πνο 
ηπειλήθη καί το Δημοτικόν Θέατρον. Α ί προκληθείσαι 
ζημιαι υπολογίζονται εις τό ϋψος τοϋ ενός εκατομμυ
ρίου δραχμών.

ΑΝΕΛΑΒΕΝ τά καθήκοντα τοϋ Διοικητοϋ τής 
Ειδικής Ασφαλείας Αθηνών ό ’Αντισυνταγματάρχης 
Χωροφυλακής κ. Ά γγελέτος Α.

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  1935
ΑΝ ΕΚ Ο INΩ ΘΗ αρμοδιως ότι οί πρώτοι άποπειρα- 

θέντες να παραβώσιν την άπαγόρευσιν τον Υπουργείου 
Ρεωργιας δια τα δένδρα τών Χριστουγέννων συνελή- 
φθησαν,' τά δέ παρανόμως ύλοτομηθέντα νεαρά έλατα 
κατεσχέθησαν καί κατεστράφησαν διά πυράς. Οί πα- 
ραβάται παραπεμφθέντες εις τό αυτόφωρον Πταισμα
τοδικείο^ έτιμωρήθησαν παραδειγματικούς. Παραλ- 
λήλως ηρχισαν καί αί διαταχθείσαι κατ οίκον έρενναι 
προς άνεύρεσιν παρανόμως ύλοτομηθέντων δένδρων. 
Εστω νπ  οψιν οτι τα ληφθεντα μέτρα εις την περιοχήν 

τής Πάρνηθος είναι τοιαϋτα ώστε ούδείς λαθρουλοτόμος 
νά δύναται νά διαφυγή τής συλλήψεως.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ εις Θεσσαλονίκην καί μετεφέρθη 
εις ’Αθήνας ό κακοποιός Χαρασιανός ή Μοράκης ή 
Δημητριου, κατηγορούμενος διά σωρείαν απατών 
και αλ.λ.ων αξιοποίνων πράξεων. 'Ο συλληφθείς εκτίων 
κάθειρξιν 16 ετών εις τάς Φνλάκάς Συγγρον, είχε κα
τ ωρθώσει προ τίνος νά άποδράση. ’Έκτοτε μετά τοϋ 
ασθενούς ως διεπιστωθη διαρρήκτου Π. Γιαννάτου 
προέβη εις την διάπραξιν σωρείας διαρρήξεων.

ΕΥΝΟΪΚΗΝ ΑΠΗΧΗΣΙΝ είχον αί δηλώσεις τοϋ 
κ. Υφυπουργού ’Αγορανομίας επί τή ευκαιρία τής 
εγκρισεως τοϋ πολλά υποσχόμενου διά την προστασίαν 
τον καταναλωτικού κοινού Οργανισμού Αγορανομίας. 
Ο κ. Υφυπουργός μεταξύ άλ.λ.ων, ύπεγράμμισε τό γε

γονός ότι από τοϋ έτους 1835 ότε τό πρώτον έφηρμό- 
σθησαν παρά τής Χωροφυλακής άγορανομικαί τινες 
διατάξεις, δεν υπήρχε ’Οργανισμός επί τή βάσει τοϋ 
όποιου νά λειτουργή ή ασκησις τοϋ άγορανομικοϋ
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ΠΟΣΟΤΗΣ 9.000 οκάδων αλίπαστων προερχόμενων 
εκ Κωνσταντινουπόλεως κατεστράφησαν εντός 15ν- 
θημερου υπο τών Αστυνομικών ’Αρχών ’Αθηνών 
καί Προαστίων, ώς άκατάλληλ.α προς βρώσιν. Τό αξιο
σημείωτων εν προκειμένω είναι ότι τά ακατάλληλα 
ταϋτα αλίπαστα διωχετευθησαν εις την κατανάλωσιν 
διά πλανοδίων πωλψών, οίτινες περιερχόμενοι τό λε- 
κανοπέδιον ’Αττικής έξεφώνουν στεντόρεια τή φωνή 
ευτελείς κατ οκάν τιμάς «για νά φάη ή φτωχολογιά» 
ως επι λεξει ανεφερον. Τελικώς όμως «ή φτωχολογιά» 
ώφελήθη άκριβιϋς διότι δεν έφαγεν...

ΠΕΡ’ΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ άλλά στεφθεϊσα τελικούς υπό 
επιτυχίας υπήρξεν ή καταδίωξις ενός κακοποιού, όστις 
προηγουμένως κατεληφθη επ αυτοφώρω επιχειρών 
διαρρηξιν. Το ιστορικόν τής όλης ύποθέσεως έχει εν 
συντομία, ως εξής: 0  Ενοομοτάρχης Παναγιωτακό- 
πουλος τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος Κηφισίας άντιλ.η- 
φθείς έν ώρα νυκτός, άτομον προσπαθούν νά διαρ- 
ρήξη περίπτερον, έπεχείρησε νά τό συλλάβη. 'Ο κακο
ποιός επιτεθείς ενάντιον τον Ενωμοτάρχου κατώρθωσε 
νά τον άπωθήση βιαίως καί ταυτοχρόνως νά τροπή εις 
φυγήν. Ό  τελευταίος όμως κατεδιώξας έπιμόνως τον 
διαρρήκτην επι ημισειαν περίπου ιυραν, τελικώς έπέτυ- 
χβ να τον καταφθαση εις εν ερημικόν σημείον. ’Εκεί 
ο κακοποιός εξαγαγιον μάχαιραν, έπετέθη καί πάλιν 
ενάντιον τοϋ Ενωμοτάρχου. Κατόπιν σκλ.ηράς πάλης 
ο τελ.ευταίος κατωρθωσε να καταβάλη τον κακοποιόν 
ον καί ώδήγησεν έν συνεχεία εις τό Αστυνομικόν Τμήμα 
Εκ τής ανακρισεως προεκυψεν οτι ό κακοποιός οντος 

ειναι^ ο Κων ]νος Σαλ^παδήμας κατηγορούμενος διά 
διάφορους κλοπας και διαρρήξεις. Οντος φέρει καί τά 
’ψευδώνυμα Ευάγγελος Νάνος ή Παναγιώτης Μέντζος.

ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ληστεία ελαβε χώραν έν καιοώ 
ημέρας παρά την γέφυραν Νεοχωρίου Θηβών, ένθα δύο 
ένοπλοι κακοποιοί άφήρεσαν εκ τοϋ έκεΐθεν διερ- 
χομενου Αναστασίου Παπαγεωργίου χρηματικόν ποσόν 
1.850 δραχμών. ’Αμέσως μετά την καταγγελίαν τής 
ληστείας ετεθησαν εις κατ αδιωξιν τών αγνώστων 
δραστών το υπο τον Ενωμ ]ρχην Ραπτόπουλον Γ. 
πεζόν απόσπασμα καί τό έφιππον τοιοϋπον υπό τον 
Ύ πεν]ρχην Ρεπουλιαν Μ. Οί επικεφαλής τών απο
σπασμάτων βοηθούμενοι υπό τοϋ Δ ]τοϋ τοϋ Σ.Χ. 
Βαγίων Ενωμοτάρχου Γουρνή, έξηκρίβωσαν, ότι 
δράσται ήσαν οί Στυλ. Λότσιος καί Π. ’Ακριβός, κα-



Λέκος X., και Μελέτης I. μετέβηααν έν πολίτικη πε- 
ριβολ.ή εις Δομοκύν όπόθεν έτράπησαν άνά την πέριξ 
περιοχήν προσποιούμενοι τούς κυνηγούς. Μετά μακυάς 
δσον και έντεχνους αναζητήσεις έπέτυχον νά εντοπίσουν 
τούς δυο ληστάς, τούς όποιους και συνέλαβον ανευ 
άντιστάσεως εις τά κρησφύγετά των. Εις χείρας των 
κατεσχέθηααν ολόκληρον σχεδόν τό προϊόν τής ληστεί
ας, έν δπλον μάνλιχερ, περίστροφα, σφαίραι, καί αμφί
στομοι αίχμα'ι μάχαιραι. 01 συλληφθέντες ώδήγησαν ενώ 
πιον τον κ. Είσαγγελέως Θηβών δστις καί διέταζε την 
προφνλάκισίν των.

ΔΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ τον ’Αρχηγείου Χωρ ]κής άπε- 
νεμήθη πανηγυρικός έπαινος εις τον Ένωμ ]ρχην 
Μοντζονρίδην Σπνρ. διότι υπηρετών εις Σταθμόν 
Χωροφυλακής Ψυχικού είργάσθη μετ’ αξιέπαινου 
υπηρεσιακού ζήλον καί έν διαφέροντος καί έπέτνχε 
την άνακάλυψιν καί σύλληψιν των μελών σπείρας κλε
πτών τμημάτων χάλκινων ήλχκτροφόρων αγωγών έκ

των έγκαταστάσεοον τής 5Ηλεκτρικής 'Εταιρείας 
’Αθηνών—Πειραιώς, προαενεγκόιν οντω σπουδαίαν 

υπηρεσίαν εις την δημοσίαν άσφάλειαν καί τάξιν. 
Ωσαύτως άπενεμήθη άπλούς έπαινος διά την ιδίαν 

περίπτωσιν εις τούς 'Υπεν ]ρχην Τζοβάνον Εύστρ. 
καί ΧωρΞκα Κοσμόπονλον Κοσμάν.

ΔΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ προβιβάζονται έκ τοον κεκυ- 
ρωμένων πινάκων οί κάτωθι Υπομοίραρχοι εις τον 
βαθμόν τού Μοιράρχου: Ταμπακόπονλος Ν., Κα- 
ρατώλος Στεφ., Άρβανιτογιάννης Χαρ., ’Ορφανός 
Έμμαν., Συρμόπουλος Ά ν . Πατσατζής Παν. Κασέλης 
Σπ., Πισπιρίγγας Λέων., Γαλούσης Ν. ,Τριανταφύλ- 
λου 50(5., Στρατιδάκης Γ ., ΓΙαπαδόπουλος Γ.. Χρι
στοδούλου Κ., Ρωμαντζής Ν. Νάζος Ν., Μαυροειδής 
Κ., Μανοϋσος Παν. ,Ζερβόπουλος /., Κουκουλομά- 
της Φ οπ ., Κομποχόλης Ή ., καί Κουδονμάκης I. .
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— .. .. Γράψε κάτι τό άποκλειστικό γιά 
τον Χωροφύλακα. Κάτι πού νά δικαιώνη 
άπόλυτα τόν άφανή αύτόν καθημερινό 
ήρωα. Δέν έχει σημασία αν ζοΰμε σήμερα
τήν έποχή τού «άντι-ήρωϊσμοϋ»............
Άλλωστε ό Χωρ]λαξ δέν ζητάει ποτέ 
προβολή, άλλά συμπαράσταση στό δύ
σκολο έργο του....

Αύτά μου συνέστησε πρό ήμερων ένας 
καλός φίλος καί συνάδελφος πού υπηρε
τεί κάπου στήν Κεντρική Πελοπόννησο. 
'Ομολογώ ότι τό θέμα πού μου έθιξε είναι 
τόσο συμπαθέστατο καί τόσο έκτενέστα- 
το. Δέν τό κρύβω ότι στήν προσπάθειά 
μου νά γράψω μιά βραχύλογη ιστορία γιά 
τόν Χωροφύλακα, έσκισα περισσότερες 
άπό είκοσι μισογραμμένες κόλλες. Στό 
μυαλό μου έρχονταν τά τελευταία λόγια 
του συναδέλφου : « . . . .  ό Χωροφύλαξ δέν 
ζητάει ποτέ προβολή ... .».

Ζέ μιά στιγμή νόμισα πώς βρήκα τό 
κατάλληλο θέμα. Είπα δηλαδή νά γράψω 
γιά τις χιλιάδες Χωροφύλακες πού έπεσαν 
κατά καιρούς στό πεδία τής τιμής : Στήν 
Ελλάδα, τήν Μικρά ’Ασία, στήν Βό
ρειο Ήπειρο, στήν Κρήτη, τήν Μέση 
’Ανατολή, τήν Βόρειο ’Αφρική, τό Ρίμινι, 
καί πάλι στήν Ελλάδα. Που νά χωρούσαν 
όμως τόσοι ήρωϊσμοί.... Άφοϋ έσκισα 
μερικές άκόμη μισογραμμένες κόλλες, 
κατέληξα σέ μιά άλλη λύση : Θά έγραφα

γιά τούς Χωροφύλακες έκείνους οί όποΐοι- 
Συνταξιοϋχοι σήμερα - πολλά θά είχαν νά 
μου διηγηθοϋν. Σκέφθηκα όμως τότε : 
"Οσοι Συνταξιούχοι έπιζοΰν άκόμη, υπήρ
ξαν συμπολεμιοταί ’Εκείνων πού έπεσαν 
στά μετακατοχικά πεδία τής μάχης. Καί 
οί μέν καί οί δέ αγωνίστηκαν γιά τόν ίδιο 
σκοπό. Επομένως θά έπρεπε νά γράψω 
καί γιά τις δύο κατηγορίες. Πού νά χω
ρούσαν όμως τόσοι ηρωισμοί.. ..

Δέν μοΰ έμενε λοιπόν παρά νά γράψου 
γ ι’ αυτούς τούς Χωροφύλακες πού βρί
σκονται σήμερα στά πρόθυρα τής άπο- 
στρατείας τους. ’Αλλά καί αύτών τά πρώ
τα χρόνια τής ύπηρεσίας τους στήν Χω
ροφυλακή συμπίπτουν μέ τήν έποχή έκεί- 
νη πού μαζί μέ τούς - παλαιότερους τότε - 
συναδέλφους τους μεγαλουργούσαν στά 
μετακατοχικά πεδία τής τιμής καί τού κα
θήκοντος. Γενική μέχρι τώρα διαπίστω
ση : Πού νά χωρέση έστω καί μιά βραχύ
λογη ιστορία γιά τούς πεσόντες, τούς έν 
άποστρατεία, ή τούς εντός όλίγου άπο- 
στράτους Χωροφύλακες - αφανείς ήρωες..

Τελικά πήρα τήν άπόφαση νά γράψω 
γ ι’ αύτούς πού ή κατάταξή τους στήν 
Χωροφυλακή συμπίπτει μέ ειρηνικές 
έποχές. Αύτών δηλαδή πού ή προϋπη
ρεσία τους βρίσκεται μέσα στήν τελευ
ταία 25ετία. ’Αλλά καί έδώ βρήκα δυ
σκολία. Είπα αίφνης γά περιγράφω τήν 
έντονη υπηρεσιακή ζωή τού Χωροφύ- 
λακος των ’Αθηναϊκών Προαστίων, τής 
Θεσσαλονίκης, τού Βόλου, τής Λαρίσης, 
τής Καβάλας, τού Ηρακλείου, καί άλ
λων μεγαλοπόλεων. Ταυτόχρονα όμως 
θυμήθηκα καί τόν άλλον Χωροφύλακα 
πού ύπηρετεΐ έκατοντάδες χιλιόμετρα— 
ή χιλιόμετρα καί ναυτικά μίλλια μαζί— 
μακρυά άπό τήν Πρωτεύουσα, πίσω άπό 
πανύψηλα βουνά καί άπέραντες θάλασ
σες: Άπό τό Όρμένιο τής Θράκης μέχρι 
τήν Γαύδο τού Λιβυκοΰ Πελάγους, καί 
άπό τούς Όθωνούς τής Κερκύρας μέχρι 
τήν Σάμο, καί χαμηλότερα τό Καστελλό- 
ριζο καί τήν νησίδα «Ρώ». ’Εκεί όμως 
πού φανταζόμουν τόν Χωροφύλακα σέ 
κάποια άητοράχη τής Πίνδου ή τών 
Βαρδουσιών οδοιπόρο μέσα στό λιο
πύρι, τό χιόνι ή τήν βροχή, ξάφνου άπό 
τήν σκέψη μου περνούσε ένα «φλάς— 
μπάκ» μέ κάποιο τροχονόμο άλλοτε κά
θιδρο, άλλοτε ξεπαγιασμένο, άλλοτε

μουσκεμένο άπό τήν βροχή, καί πάντα. . . 
βιδωμένο στήν άσφαλτο. Δέν μπορούσα 
νά βρώ άκρη. ’Εκείνη τήν στιγμή ήρθε 
στό Γραφείο μου ένας καλός φίλος. Συγ
κεκριμένα ό Πρόεδρος τού 'Ομίλου Φί
λων Χωροφυλακής Βορείου Αθηναϊ
κού Προαστίου. "Οταν μέ ρώτησε γιατί 
ήμουν δύσθυμος, άντί άλλης άπαντή- 
σεως τού έδειξα ένα μισοτελειωμένο 
χειρόγραφο μέ τό σημερινό μου θέμα. 
Τού έρριξε μιά ματιά καί κούνησε τό 
κέφάλι του.

—Δέν νομίζεις ότι ό τίτλος «Ή  ιστο
ρία τού X» θυμίζει τόν ξένο κινηματογρα- 
φικοσαδιστικό τίτλο «Ή  ιστορία τής Ο;» 
μέ ρώτησε μέ σοβαρό τόνο στή φωνή του.

—"Οπως τό πάρη κανείς, τού άπάν- 
τησα έλαφρώς πειραγμένος. Πάντως ό 
μεγαλύτερος σαδισμός είναι νά ύποε- 
κτιμα κανείς τήν πολύτιμη σημασία πού 
έχει ό καθημερινός ή μάλλον ό ήμερο- 
νύκτιος μόχθος τού Χωροφύλακος. . . .

—Έν τοιαύτη περιπτώσει γιατί έπιδι- 
ώκεις νά άποσπάσης τήν προσοχή τού 
αναγνώστη μέ έπίκαιρους καί σκαμπρό
ζικους κινηματογραφικούς τίτλους; μέ 
«κάρφωσε» ό φίλος μου. Αύτά πού προ
σφέρει ό Χωροφύλαξ συμβαίνουν στήν 
πραγματικότητα καί όχι στόν κινηματο
γράφο. . . .

—Μά δέν. . . .πήγα νά διαμαρτυρηθώ 
έγώ. ’Εκείνος όμως δέν μέ άφησε νά 
ολοκληρώσω. Μέ διέκοψε λέγοντας άπο- 
φθεγματικά:

—Σήμερον πάν άνθρώπινον άπωθη- 
μένον προβαλλόμενον άπό τής οθόνης 
έλκει τήν γενικήν προσοχήν οπότε μοι- 
ραίως. . . άπωθεΐ πρός τήν πλευράν τής 
άφανείας πάν τι τό συνηθισμένον. . .

—Δηλαδή τό έργο τού Χωροφύλακος- 
είναι κάτι τό εύκολο καί έπομένως συνη
θισμένο; τόν «κάρφωσα» καί έγώ μέ τή 
σειρά μου.

—Μά δέν. . . . πήγε νά διαμαρτυρηθή 
μέ τήν σειρά του καί έκεΐνος.

Αποτέλεσμα: Είχαμε έρθει ισόπαλοι 
στό «κάρφωμα». Δηλαδή «X» καθώς λένε 
στό ΠΡΟ—ΠΟ.

......... ’Αλλά τήν «ιστορία τού X» ούτε
πού τήν άρχισα καν.

X . -
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Ε ττι των Μακεδονικών χρό
νων, η Πιερία, μέ πνευμα
τικόν Κέντρον τό Δΐον καί 

Εμπορικόν την Πύδναν, έγνώρισε 
πράγματι, ημέρας ευδαιμονίας καί 
δόξης. Την φήμην της, έπί πλέον 
ωφειλεν καί εις τάς Μούσας αΐ 
όποΐαι έκεΐ έλατρεύοντο. Ή  μυθική 
ιστορία, τήν Πιερία γνωρίζει ως τήν 
Πατρίδα του μουσικού, ποιητοϋ καί 
ήρωος, Όρφέως.

Εις τάς άνατολικάς παρυφάς τοΰ 
Ολυμπου και κάτωθι ακριβώς τού 

θρονου, τού νεφεληγερέτου Διός, 
ήκμασε τούς αρχαίους χρόνους, ή 
πόλις, Δΐον. Έ κειτο βορείως της 
Πομπλείας, πόλεως άρχαίας όνο- 
μαστής καί άκριβέστερον πλησίον 
τοΰ χωρίου Μαλαθριάς. Διά πρώτην 
φοράν, ή θέσις της καθωρίσθη ύπό 
τού LEAKE καί τό έτος 1855 ύπό 
τού HEUREY. * Αγνωστον παρα
μένει εισετι τό έτος ίδρύσεώς του. 
Κατά μίαν εκδοχήν, ίδρύθη ’ κατά 
τους παναρχαιοτατους χρονους ύττό 
των Περραιβών, κατοίκων της Θεσ
σαλίας, προς τιμήν του ’Ολυμπίου 
Διός, έκ τοΰ ονόματος τοΰ οποίου, 
εκληθη Δΐον. Τήν άρχαίαν πόλιν 
έκόσμει ναός τοΰ Διός, έκ της 
εορτής δε, προς τιμήν τούτου, «τά 
Δ ίϊα» έλαβε τό όνομά του καί ό 
πρώτος μήν τοΰ Μακεδονικού έτους.

Το Δΐον, φερεται ώς γνωστή πό
λις, άπό τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος. 
Είχε κτισθή^εΐς θέσιν μέ άφθονα 
ύδατα, τά όποια προήρχοντο έξ 
αναδυσεως ύπογείου ρεύματος, πο
ταμού. Τά ΰδατα τοΰ ποταμοΰ καί 
σήμερον πηγάζουν έκ τοΰ Όλύμπου, 
καταδύονται εντός της γης καί 
ρ,ετα αποστασιν τριών χιλιομέτρων, 
αναφαίνονται εις τήν έπιφάνειαν, 
πλησίον τών έρειπίων της άρχαίας 
πολεως. Ο ποταμός ούτος μέχρι 
τοΰ σημείου καταδύσεώς του, ώνο- 
μαζετο «Έ λικώ ν» σήμερον δέ «Ούρ- 
λιάς» καί άπό τοΰ σημείου της άνα- 
δύσεώς του καί μέχρι τής θαλάσσης 
τότε μεν ωνομαζετο «Βαφύραε» 
τώρα δέ «Χελοπόταμος». 'Η μυθο
λογία , μάς πληροφορεί ότι οί κά
τοικοι τής εποχής εκείνης έπίστευον 
πώς ο Έ λικών ποταμός έπέρρεεν 
"τήζ Τής καθ’ όλην αύτοΰ τήν δια
δρομήν. Οταν όμως γυναίκες τής 
Πιερίας εφονευσαν τον Όρφέα 
έπειδή ούτος παρέσυρε τούς συζύ
γους των εις βίον άκολασίας καί 
εκεί όπου ούτος περιεπλανάτο καί 
ηθελησαν ν αποπλύνουν έαυτάς εις 
τον ποταμον εκ τοΰ φονικοΰ αίμα
τος ο ποταμος κατεβυθίσθη εντός 
τής γής ΐνα μή τά ΰδατα αύτου

Τ Ο  Α > Χ Α Ι Ο Κ
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Κορυφογραμμή τον Όλυμπου, τής κα 
τοικίας τών Θεών τής αρχαίας ’Ελλάδος, 
εις τάς άνατολικάς παρυφάς τον όποιου ήκ- 
μασε το Δ Ιον.

πλακόστρωτους, μέρος τών οποίων 
ήδη έχει άνακαλυφθή διά τών γενο- 
μένων άνασκαφών. Θαυμαστής ού- 
τος τών ’Αθηνών προσεκάλεσεν 
εις τήν Μακεδονίαν λογίους καλ- 
λιτέχνας καί δι’ αότών μετέδωσε 
τά φώτα τών ’Αθηνών.

'Ο Εύριπίδης προς τιμήν του 
συνέγραψε τδ δράμα «'Ο ’Αρχέ
λαος» τδ όποιον καί έδιδάχθη άπδ 
τοϋ θεάτρου του Δίου. Εις τδ Δΐον 
διεγωνίσθησαν έκτδς του Εύριπί- 
δου καί άλλοι τραγικοί κωμικοί 
ποιηταί καί κιθαρωδοί ώς αί Ά γά- 
θωνας, Χοιρίλαος, Τιμόθεος κ.λ.π.

Εις τήν λάμψιν τοΰ Δίου συνέ- 
βαλον καί οί ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες 
οί οποίοι ήρχιζον μέ θυσίαν πρδς 
τιμήν τοΰ ’Ολυμπίου Διδς καί 
έτελοϋντο επί Εννέα* ημέρας όσαι 
ήσαν καί αί Μοΰσαι, έκάστη δέ 
ήμέρα ήταν επώνυμος μιας έκ 
τούτων. Οί ’Ολυμπιακοί άγώνες 
επί τής έποχής τοΰ Φιλίππου καί 
έν συνεχεία τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου έφθασαν εις ύψίστην άκμήν. 
Εις τδ Δΐον ό Φίλιππος τδ έτος 
348 π.Χ. μετά τήν άλωσιν τής 
Όλύνθου καί τδ έτος 338 π.Χ. μετά 
τήν έν Χαιρωνεία μάχην έκαμεν 
μεγαλοπρεπείς θυσίας εις τους Θε
ούς καί λαμπρούς άγώνας. Μετά

καταστοΰν καθαρτήριον τοΰ φόνου 
άπδ τοΰ σημείου δέ τής άναδύσεώς 
του καί μέχρι τής θαλάσσης έκτοτε 
ώνομάσθη «Βαφύρας».

Εις τήν άρχαίαν πόλιν έπισημό- 
τατον χαρακτήρα κατείχε ή λα
τρεία τοΰ Διδς καί τών Πιερίδων 
Μουσών αί όποΐαι ώς νύμφαι τών 
ύδάτων διέμενον πλησίον τοΰ πο- 
ταμοΰ.

Τδ Δΐον τήν άκμήν του ώφειλε 
έπίσης καί εις τδν ποταμδν Βαφύ- 
ραν ό όποιος άπδ τής πόλεως μέχρι 
τών εκβολών του εις τδν Θερμαϊκόν 
ήτο πλωτός έργα δέ έλλιμενισμοΰ 
πλοίων εΐχον γίνει εις τδ άνατο- 
λικδν άκρον τής πόλεως. Τά έρείπια 
τής πόλεως έκ τής θαλάσσης άπέ- 
χουν τέσσαρα χιλιόμετρα περίπου. 
Κατά τδν Στράβωνα τδ Δΐον άπδ 
τής θαλάσσης απείχε έπτά στάδια. 
'Η άκμή τής πόλεως διαφαίνεται 
άπδ τοΰ 5ου π.Χ. αΐώνος καί κυ
ρίως άπδ τής έποχής τοΰ Βασιλέως 
τής Μακεδονίας ’Αρχελάου (414— 
399) οπότε καί κατέστη διάσημον 
έκπολιτιστικόν Κέντρον. 'Ο Άρχέ- 
λα oc άνεζωπύρωσε καί έπλούτισε 
τδ Δΐον μέ έορτάε καί άγώνας. 
'Ομοίως μέ θαυμάσια έργα όπως 
τδ στάδιον, τδ θέατρον, διάφορα 
άγάλματα, περίλαμπρα τείχη, οδούς

’Αρχαιολογικά ευρήματα τοϋ Πιερικον 
Δίου, τά όποια διηγούνται τήν λαμπράν 
Ιστορίαν μιας ενδόξου περιόδου.
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To άρχαϊον θέατρον τοϋ Δ ίουτό όποιον εφερεν εις φως ή άρχαιολογική ερευνά. Με
τά την σχετικήν διαμόρφωσιν τοϋ χώρου χρησιμοποιε ίτα ι καί πάλιν διά την διδα
σκαλίαν αριστουργημάτων τοϋ άρχαίονδράματος.

τήν έν Γρανικώ μάχην ό Μ. ’Αλέ
ξανδρος έστησεν εις τήν πάλιν ταύ- 
την είκοσι πέντε χάλκινους άν- 
δριάντας προτ τιμήν ισαρίθμων 
φονευθέντων εταίρων Μακεδόνων.
Η πόλις διετήρησε τήν ακμήν της 

καί μέ τούς μετέπειτα Βασιλείς 
τής Μακεδονίας καί άπέκτησε πανελ
λήνιον χαρακτήρα διά τής συρροής

έκεϊ πολλών ξένων επισκεπτών, 
οί όποιοι καί έτύγχανον ιδιαιτέρας 
τιμητικής φιλοξενίας καί τής προ
στασίας τοϋ Ξενίου Διάς. Ά πετέλει 
δέ άσέβειαν προς τον Ξένιον Δία 
τυχόν διαφορετική μεταχείρισις τών 
ξένων. Ή  πατροπαράδοτος ελλη
νική φιλοξενία έκεϊ πρέπει νά έ'χη 
τάς ρίζας της. Τοιουτοτρόπως τό

Δϊον έξελίχθη εις περίφημον Καλ- 
λιτεχνικόν καί Πνευματικόν Κέν- 
τρον εφαμιλλον τών Δελφών καί 
τής ’Ολυμπίας. Κατά τον Πολύβιον 
ή πόλις ύπέστη τρομακτικήν κατα
στροφήν λόγω τοϋ έμφυλίου πολέ
μου 219 — 217 π. X. μεταξύ 
τοϋ Μακεδονικού Βασιλείου καί 
τής Αιτωλικής Συμπολιτείας, όπου 
ό στρατηγός τών Αΐτωλών Σκόπας 
επεδραμεν εις Δϊον καί προεκάλεσε 
μεγάλας καταστροφάς. Ή  άρχαία 
πόλις ήκμασεν καί κατά τούς χρό
νους τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας καί 
υπήρξε πρωτεύουσα τής Πιερίας 
καί συγκοινωνιακός κόμβος τής Μα
κεδονίας μετά τής Θεσσαλίας.

Από τούς πρώτους χρόνους τοϋ 
Χριστιανισμού εις τό Δϊον ύπήρξεν 
Επισκοπική έδρα ό δέ ’Επίσκοπος 

ώνομάζετο «Παλλάδιος» πλησίον 
δέ τοϋ ναοΰ τοϋ Διός κατά τούς 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους είχε 
άνεγερθή εκκλησία βασιλική. ’Αλλά 
καί κατά τον μεσαίωνα καί τούς 
Βυζαντινούς χρόνους έπιζεϊ τό Δϊον 
σαν πόλις άκμάζουσα. Παρακμήν 
καί οριστικήν καταστροφήν ύπέστη 
περί το τέλος τοϋ 14ου μ.Χ. αΐώνος 
καί μετά τήν Τουρκικήν εισβολήν.

’Εγγύς τών άνακαλυφθέντων τει
χών σήμερον καί προς δυσμάς 
υπάρχει μικρόν χωρίον ονομαζό
μενου Δϊον. Διά πρώτην φοράν τό 
έτος 1928 ήρχισαν συστηματικαί 
άνασκαφαί ύπό τοϋ ’Ακαδημαϊκού 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ. Τά άνακαλυφθέν- 
τα τείχη έντοπίζουν τήν άρχαίαν 
πόλιν έντόε περιμετρικής ζώνης 
400 στρεμμάτων.

Τά σπουδαιότερα τών εύρημά- 
των έκ τών άνασκαφών έχουν μετα- 
φερθή εις τό αρχαιολογικόν Μου
σείου Θεσσαλονίκης, ένώ άλλα έκ 
τούτων είναι τοποθετημένα έντός 
μικρού Μουσείου εύρισκομένου εις 
τό έκεϊ χωρίον. Αί άνασκαφαί 
συνεχίζονται καί σήμερον ύπό τοϋ 
Καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ 
προς άνακάλυψιν τής άρχαίας πό- 
λεως άλλά καί τοϋ θεάτρου καί 
καταβάλλεται προσπάθεια άξιοποιή- 
σεώς του. ’Από τετραετίας διδά
σκονται έκεϊ άρχαϊαι τραγωδίαι 
καί Κωμωδίαι.

’Εφέτος έδιδάχθησαν έπί πα
ρουσία πολυπληθών θεατών ή 
((ΗΛΕΚΤΡΑ» τοϋ Σοφοκλέους ύπό 
τής κ. Συνοδινοΰ ώς καί κωμωδίαι 
τοϋ Άριστοφάνους ύπό τοϋ Κρα
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
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Η κατά σάρκα Γέννησις τοϋ 
Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χρί
στου δεν αποτελεί τό μεγα- 

λειωδέστερο μόνον θαϋμα, πού ή 
αγάπη τοϋ Θεοϋ καί Πατρός έτε- 
χνούργησε γιά τήν σωτηρία της 
άνθρωπότητος, άλλά καί τό θαυμα- 
σιώτερο συγχρόνως μυστήριο, πού 
είδε ποτέ ό άνθρωπος.

Γι αυτό καί ό υμνφδός περι- 
πίπτων από έκπλήξεως εις έκπλη- 
ςιν, καθώς βυθίζει διεισδυτικά 
τή σκέψι του στό άνεξερεύνητο 
μεγαλείο τής συγκαταβάσεως τοϋ 
Θεοϋ, αναγκάζεται νά όμολογήση: 

«Μυστήριον ξένον, όρώ, καί 
παράδοξον! 

Ουρανόν τό Σπήλαιον θρόνον 
Χερουβικόν, τήν Παρθένον 
τήν φάτνην χωρίον, έν φ άνε- 

κλήθη ό ’Αχώρητος». 
Αυτό τό ξένο καί πρωτάκουστο 

καί άσύλληπτο καί άπροσπέλαστο 
από τήν άνθρωπίνη σκέψι μυστή
ριο, πού ή Θεολογία ώνόμασε 
«μυστήριο τής ένσάρκου οικονο
μίας» τοϋ Θεοϋ καί Λόγου, είναι 
πηγή εκστατικών ενοράσεων καί 
άναβάσεων ψυχικών. Καί συμ
βαίνει τοϋτο τό παράδοξον ενώ 
ή σκέψις αδυνατεί νά τό προσέγ
γιση καί νά τό έξιχνιάση—δέν θά 
ήταν άλλωστε μυστήριο άν δέν 
γινόταν έτσι—ή χριστιανική ψυχή 
τό προσεγγίζει βιωματικά καί πλη- 
ροϋται τό εσωτερικό τοϋ πιστεύ- 
οντος άνθρώπου άρρήτου χαράς 
καί ένθέου ενθουσιασμού.

Σέ μιά τέτοια εκστατική ένό- 
ρασι βρέθηκε κάποτε καί ό ιερός 
ύμνογράφος. Καί τότε άρχισε νά 
διαπορή.

«Ό άχώρητος παντί, πώς έχο- 
ρηγήθη έν γαστρί; ό έν κόλποις 
τοϋ Πατρός, πώς έν άγκάλαις 
τής Μητρός».

Τό νά προσπαθήση νά άποκρυ- 
πτογραφήση κανείς αυτό τό μυ
στήριο, θά ήταν μιά άφρων προ
σπάθεια. Ωστόσο μπορούμε νά 
προσεγγίσωμε κάπως στην περιο
χή του. Ένα άπό τά βαθύτερα 
στοιχεία, πού περιέχονται μέσα 
σ̂  αύτό τό μυστήριον τής ένσάρκου 
οικονομίας τοϋ Κυρίου μας, είναι 
ή θεία κένωσις, τό έκούσιο αύτό 
άδειασμα τοϋ θεϊκοϋ μεγαλείου καί 
ή θεληματική σμίκρυνσις τοϋ Ά- 
νάρχου καί Άχωρήτου καί ’Α
πείρου Θεοϋ, πού έλαβε σάρκα 
καί μορφήν άνθρώπου, ένώσας εις 
έν δύο άντίθετα μεγέθη, ήτοι τό 
’Αχρονον καί τό έν χρόνω, τό 
Αφθαρτον καί τό φθαρτόν, τό
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"Απειρον καί τό πεπερασμένον, 
τό "Αναρχον καί τό αρχήν έχον, 
τόν Ουρανόν καί τήν γην, τήν 
θείαν καί τήν άνθρωπίνην φύσιν.

Αυτό τό μυστήριο τής θείας 
κενώσεως ό Άπ. Παύλος τό προσ
διορίζει μέ τόν ακόλουθο τρόπο : 
«Έν μορφή Θεοϋ υπάρχων ούχ 
άρπαγμόν ήγήσατο τό είναι ίσα 
Θεω, άλλ’ έαυτόν έκένωσε μορφήν 
δούλου λαβών, έν όμοιώματι άν- 
θρώπων γενόμενος, καί σχήματι 
εύρεθείς ώς άνθρωπος έταπείνωσεν 
έαυτόν γενόμενος ύπήκοος μέχρι 
θανάτου, θανάτου δέ σταυρού». 
(Φιλ. β' 6—8).

Σ’ αύτό τό ταπεινό καί πάμ- 
πτωχο λίκνο τής Βηθλεέμ ύποκλί- 
νεται καί γεννάται ό Ζωοδότης 
καί Χορηγός τής Ζωής. «Σήμερον 
ό άναρχος έρχεται καί ό λόγος 
σαρκοϋται» ψάλλει ό ύμνωδός. Ό 
πλούσιος πτωχεύει έκουσίως γιά 
μάς· ό Δεσπότης παίρνει τήν μορ
φήν καί τήν θέσιν τοΰ δούλου· ό 
τήν κτίσιν πληρών, χωράει τώρα 
σ’ ένα ευτελές λίκνο- ό τα πάντα 
κατασκευάσας δέν ευρίσκει τόπον 
πάνω στή γή γιά νά φιλοξενηθή· 
ό κυρίαρχος τοΰ παντός συστέλλει 
Έαυτόν καί νηπιάζει εις τήν Βη
θλεέμ· τίποτε δέν έχει κρατήσει 
άπό τόν πλούτον τής θείας μεγα- 
λειότητος. ’Απεκδύεται τοΰ θεϊκού 
του πλούτου καί πτωχεύει παντε
λώς. ’Αλλά πάντοτε κατά τρόπον 
άνερμήνευτον, καθ’ όσον «μή έκ- 
στάς τής φύσεως μετέσχε τοΰ ήμε- 
τέρου φυράματος». Στο θαύμα τής 
Γεννήσεως έχομε όντως ένα άδει- 
ασμα, μίαν κένωσιν, πού μόνον ό 
Θεός μπορούσε νά πραγματοποι- 
ήση.

ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ όλη αύτή ή θυσία; 
Μέσα σ’ αυτήν τήν κένωσι τοΰ 
Θείου Λόγου, άγαπητέ άναγνώ- 
στα, άρχιτεκτονεΐται ή σωτηρία 
τοΰ άνθρώπου. Πώς θά άνεκαινί- 
ζετο ή πεπτωκυΐα φύσις τοΰ άνθρώ
που; Πώς θά έπουλώνετο τό τραύ
μα, πού έδέχθη ή άνθρωπότης στό 
πρόσωπο τοΰ πρώτου άνθρώπου, 
τοΰ Άδάμ; Διά τής προσλήψεως 
τής άνθρωπίνης φύσεως άπό τήν 
θείαν. Ό Θεός, λοιπόν, γίνεται 
άνθρωπος, «ΐνα τόν άνθρωπον Θεόν 
άπεργάσηται». Κενοϋται ό Λόγος 
τοΰ Θεοΰ άπό τό μεγαλείο τής 
Θεότητός Του, μέ μιά κένωσι πλή
ρη καί τελεία, γιά νά προσλάβη έν 
έαυτώ τήν άνθρωπίνην φύσιν, νά 
τήν καινοποιήση καί άναπλάση, 
νά τήν άφθαρτοποιήση, νά τήν

θεώση. «Έπί τών ώμων Χριστέ, 
τήν πλανηθεΐσαν άρας φύσιν, άνα- 
ληφθείς τώ Θεω καί Πατρί προ- 
σήγαγες», όμολογοΰμεν εύγνω- 
μόνως.

Αύτή ή πρόσληψις, πού ήλθε 
σάν συνέχεια τής θείας κενώσεως, 
δέν ήταν μονάχα σωστική, μά καί 
άναγκαιοτάτη. «Τό γάρ άπρόσλη- 
πτον καί άθεράπευτον» είπον οί 
Πατέρες τής ’Εκκλησίας. Αύτή ή 
σωτήριος πρόσληψις, πού συν- 
τελεΐται μέσα στήν γαστέρα τής 
Πανυπερευλογημένης Θεοτόκου 
καί Άειπαρθένου Μαρίας άπό τόν 
Ένανθρωπήσαντα Λυτρωτήν, είναι 
ή άπαρχή τής σωτηρίας μας καί 
τής θεώσεως τής άνθρωπίνης φύ
σεως. Τώρα πιά ή άνθρωπίνη φύσις 
καί σώζεται καί θεοΰται έν Χριστώ 
καί διά τοΰ Ίησοΰ Χρίστου.

ΝΑΙ, σώζεται καί θεοΰται ή 
άνθρωπίνη φύσις. ’Αλλά πώς; Μέ 
μιά κένωσι δική μας τώρα πλέον! 
Ό Ίησοΰς έπραξε, ό,τι έχρειά- 
ζετο. Τώρα πιά περιμένει καί τήν 
ίδικήν μας κένωσι. Στό Χριστό 
δέν μπορεί νά φθάση κανείς μέ 
περιττά βάρη ή μέ ανθρώπινα έφό- 
δια. Ό Ηρώδης, πού ήταν φορ
τωμένος μέ γήϊνη δόξα, δέν μπό
ρεσε νά ένωθή μέ τόν Λυτρωτήν. 
Ό Πιλάτος, πού είχε σοφιστικές 
άναζητήσεις, δέν κατώρθωσε νά 
έννοήση τό χαρακτήρα τής Βασι
λείας τοΰ Θεοΰ. Ή «καλή κοινω
νία» τής έποχής έκείνης, δέν μπό
ρεσε νά προσέγγιση τόν Ίησοΰν, 
γιατί δέν κατώρθωσε νά άπεκδυθή 
άπό τις κοσμικές της δεσμεύσεις. 
Οί Γραμματείς καί οί Φαρισσαΐοι, 
έπίσης, δέν μπόρεσαν νά ώφελη- 
θοΰν άπό τά δώρα τής Γεννήσεως, 
γιατί δέν κατώρθωσαν νά κενώσουν 
ένώπιον τοΰ ’Αγίου Νηπίου τό 
βορβορώδες περιεχόμενο τής καρ
διάς των.

’Αντίθετα άπ’ αύτούς οί Μάγοι, 
πού κατώρθωσαν νά άπαγκιστρω- 
θοΰν άπό τά άγκιστρα τής λογικής 
καί τών δαιδάλων τής άνθρωπίνης 
σοφίας, ήξιώθησαν νά γίνουν προ- 
σκυνηταί τοΰ Θείου Βρέφους. Τό 
ίδιο καί οί άγαθοί στήν καρδιά 
Ποιμένες τής Βηθλεέμ.

Ό Χριστός έκένωσε τόν Έαυτόν 
του. Τώρα περιμένει τήν δική μας 
κένωσι, δηλ. τό άδεισμα τής ψυ
χής μας άπό τις γήινες προσκολ
λήσεις, τις κοσμικές δεσμεύσεις, 
τις άμαρτωλές αίχμαλωτεύσεις, πού

ύφίσταται ή καρδιά μας, τά υλικά 
βάρη, τις λογικές άποδείξεις καί 
τά παρόμοια. Κάτι περισσότερο· 
περιμένει τό άδειασμα τοΰ έαυτοΰ 
μας άπό τόν έαυτό του. Περίεργο 
καί όμως άληθινό. "«Οστις θέλει 
όπίσω μου έλθεΐν, είπεν, άπαρνη- 
σάσθω έαυτόν. . . ός γάρ άν θέλη 
τήν ψυχήν αύτοΰ σώσαι, άπολέσει 
αύτήν ός άν άπολέση τήν έαυτοΰ 
ψυχήν ένεκεν έμοΰ. . . ούτος σώσει 
αύτήν». (Μαρκ. η' 34—35).

’Αγαπητέ άναγνώ στα ,

Τό δράμα τής χριστιανικής μας 
άκαρπίας, πού καταντά καί γίνεται 
πραγματική τραγωδία, όφείλεται 
σ’ αυτό τό λάθος: Πηγαίνοντας 
στό Χριστό δέν κενούμεθα άπό τόν 
έαυτόν μας, ώστε νά άνακαινι- 
σθοΰμε άπό τή δική Του πνοή καί 
Χάρι, άλλά πηγαίνομε πρός Αύ- 
τόν μέ τά γούστα μας, τις προτι
μήσεις μας, τις ροπές καί κλίσεις 
τής καρδιάς μας, τό άνθρώπινο καί 
άδαμικό κατάλοιπο τοΰ είναι μας 
καί έτσι δέν προσλαμβάνομε τό 
Χριστό στό δοχείο τής ψυχής μας, 
πού θάπρεπε νάχη κενωθή, άλλά 
άναμειγνύομε στό Ολικό τοΰ είναι 
μας τό Χριστό καί τότε γίνεται μέ
σα μας ένα κράμα άνθρωποποιη- 
μένου Χριστιανισμού. Βάζομε έτσι 
τό Χριστό στό δικό μας καλοΰπι, 
ένώ θάπρεπε νά γίνη τό άντίθετο. 
δηλ. νά βάλωμε τόν κενωθέντα 
έαυτό μας στό καλοΰπι τοΰ Χρί
στου καί νά έμφανίσωμε πλέον 
ένα χριστοκεντρικό άνθρωπο.

Ή παραχάραξις τοΰ Χριστια- 
νισμοΰ, γιά τήν όποια τόσα έχομε 
σημειώσει, όφείλεται σ’ αυτόν ά- 
κριβώς τόν λόγο. Ή άτελής κέ- 
νωσίς μας, καθώς πορευόμεθα πρός 
τόν Ίησοΰν γίνεται άφορμή νά 
πραγματοποιήσωμε μιά άτελή πρό- 
σληψι τοΰ Χριστοΰ.

Καιρός πρός διόρθωσιν! "Ας 
τρέξωμε πρός τόν Σαρκί Νηπιά- 
σαντα Θεόν μας «κοΰφοι», άνά- 
λαφροι δηλ. άπό τόν έαυτόν μας, 
καί όσα τόν συνοδεύουν περιττά, 
καί ας προσπαθήσωμε μιά τέλεια 
πρόσληψι τοΰ Κυρίου μας, μιά 
τέλεια ένωσι μαζί Του. "Αλλως 
τό θαύμα τής ένσάρκου οικονο
μίας τοΰ Κυρίου θά παραμένη καί 
γιά μάς ξένον καί παράδοξον καί 
έπτασφράγιστον μυστήριον, όπως 
καί γιά κάθε άλλον, πού δέν θά 
άπεκδυθή άπό τόν έαυτόν του.
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Οι ψυχολόγο ι κρούουν τον κώ δω να τοΰ κινδύνου · Μάι 
χαρίζετε στα παιδιά τα  δώρα πού θά θέλατε νά ε ϊν α τ ΐ  
σεις όταν ήσαστε παιδί ’Ό χι μόνον γ ια τ ί τέτοιο δώρο δέν
θά . T r r  τ0 π ? ιδ ι> “λ λ ά > τό σπουδαιότερο, γ ια τ ί δεν 
π η η η  β η,θησετε *®λλιεργήση σω στά τήν δική του 
προσω πικότητα. Μέ ποιό κριτήριο, λο ιπόν, πρέπει νά δ ι
αλέγετε τα  δώρα που θα κάνετε σ ’ ένα παιδί;

X f J C J i
ΚΑΤΙ δέν πηγαίνει καλά στις 

σχεσεις ανάμεσα στο παιχνίδι καί τό 
παιδί. Ολοι εχουμε παρατηρήσει, 
σε δικά μας η ξένα παιδικά δωμάτια, 
πλήθος παιχνίδια έγκαταλελειμμέ- 
να, πού δέν καταφέρνουν νάάποσπά- 
σουν την προσοχή, τό ενδιαφέρον 
η την αγαπη των παιδιών πού τά 
έλαβαν ως δώρο. Οί ψυχολόγοι 
ισχυρίζονται οτι τό βασικό αίτιο 
είναι τό έξης; Οί ένήλικες διαλέ
γουν τά παιχνίδια πού θά χαρίσουν 
στά παιδιά μέ βάση τις δικές τους 
επιθυμίες, τούς δικούς τους παι
δικούς καημούς, τις λαχτάρες πού 
είχαν εκείνοι ως παιδιά. Επομέ
νως, τό άποτέλεσμα είναι ή άποτυ-
χία·

Ά ν  αύτό είναι σωστό, τότε πώς 
πρεπει να διαλέγουμε, γιά νά άπο- 
φύγουμε τήν άπογοήτευση τοΰ παι
διού, τήν άδιαφορία του ή καί τάν 
άρνηση τοΰ παιχνιδιού πού τοΰ 
προσφέρεται;

O i l  M O N D K  i l l H E H I N ,  Η Η  
I I I  Ε Ξ Α Ι Ι Κ Ι Η

Στο ερώτημα αύτό δέν μποροΰμε 
νά άπαντήσουμε, άν δέν ξεκαθαρί
σουμε πρώτα μερικά άμφιλεγόμενα 
σημεία. Ολοι λένε ότι τό παιχνίδι 
«είναι όργανο διασκεδάσεως», πού 
δραστηριοποιεί τον συγκινησιακό το
μέα καί ξεκουράζει τό μυαλό τοΰ 
παιδιοΰ. ”Αν, όμως, έ'τσι είχαν τά 
πράγματα, δέν θά βλέπαμε’ ποτέ 
παιδί νά άδιαφορήση γιά έ'να παι
χνίδι—γιά μιά εύχαρίστηση, δη
λαδή—νά τό έγκαταλείψη. ή νά τό 
αρνηθή. Ο ορισμός μας, έπομένως, 
εχει κάποιο λάθος καί πρέπει νά 
τό διορθώσουμε τώρα: Τά παιδιά 
δέν διασκεδάζουν παρά μόνο όταν 
το παιχνίδι μπορή νά άπασχολήση 
το μυαλό τους, νά τά συναρπάση, 
να δραστηριοποιήση τήν φαντασία 
τους, νά τά παρακινήση νά κινη- 
θοΰν, νά κατασκευάσουν κάτι πού 
το θεωρούν ενδιαφέρον καί σημαντι
κό. Κυρίως, όμως, θέλουν νά κάνουν 
κάτι πού νά μπορούν έ'πειτα νά τό 
συνειδητοποιήσουν, θέλουν, δηλαδή,

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΙΤΣΙΩΤΗ
Φιλολόγου Καθηγητοΰ
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νά άποκτήσουν κάποιου είδους εμπει
ρία.

’Ά ν έπιχειρήσετε νά έφαρμόσετε 
τον ορισμό αύτόν στήν μεγίστη 
πλειοψηφία των παιχνιδιών πού 
γεμίζουν άσφυκτικά τά μαγαζιά 
καί τά δωμάτια των παιδιών, θά 
άντιληφθήτε μέ θλίψη ότι ελάχιστα 
άνταποκρίνονται στις άνάγκες τοϋ 
παιδιού.

Δέν τού δίνουν τήν δυνατότητα 
νά πάρη πρωτοβουλίες, δέν τό 
βοηθούν νά συλλογισθή καί νά 
έλέγξη τό παιχνίδι, τό εξαναγκά
ζουν νά έπαναλαμβάνη άσταμάτητα 
τις ίδιες «υποχρεωτικές» κινήσεις.

“ Α Ρ Ν Η Τ Ι Κ Α , ,  Κ Α Ι  “ Α Ε Τ Ι Κ Α , ,  
Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α

w r ni t -  ·>ν.

Στο σημείο αυτό έρχεται ή σύγ
χρονη ψυχολογία νά τονίση ένα
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θέμα, πού τείνουμε δλοι νά ξεχά- 
σουμε. ^Μάς  ̂ έφιστά, δηλαδή, τήν 
προσοχή στο γεγονός ότι ό νέος 
έχει μέν ανάγκη άπό συγκινήσεις, 
διασκεδάσεις, ξεκούραση τοϋ μυα
λού. Αλλά πολλή περισσότερη άνάγ- 
κ ]̂ εΧει εξασκή τό μυαλό του, 
να κάνη προσπάθειες, νά πειραμα
τίζεται, νά κατασκευάζη άντικεί- 
μενα  ̂χρήσιμα, νά καταλήγη σέ 
αποφάσεις καί νά μαθαίνη πώς νά 
ελεγχη το αποτέλεσμα της δουλειάς 
του.

Επομένως, τά πιο χρήσιμα, άλλά 
και τα πιο ευχάριστά γιά το παιδί 
παιχνίδια είναι εκείνα πού τοϋ άφή- 
νουν έλευθερία έκλογής, τοϋ δίνουν 
την δυνατότητα νά κατασκευάση 
κάτι, νά δημιουργήση. Μέ τις προϋ
ποθέσεις αυτές θά τονίσουμε δύο 
σημεία:

1) Το παιδί ξεπερνά τήν σφαίρα 
τοϋ αφηρημένου παιχνιδιού—πού
συχνά είναι άχρηστο—καί καταλα
βαίνει ότι μπορεί καί πρέπει νά 
ενεργή με τρόπο συγκεκριμένο, νά 
δημιουργη, δηλαδή, πράγματα πού 
έχουν κάποια άντιστοιχία μέ τον 
κοσμο των ενήλικων. Επομένως 
μετά τήν πρώτη παιδική ήλικία, 
το αντικείμενο παιχνίδι πρέπει νά 
έκπληρώνη αύτούς τούς στόχους.

2) Το παιχνίδι είναι ένα εύχά- 
ριστο μέσον γιά νά έξασκή το παιδί 
διαρκώς την εύφυΐα του, νά διαλέγη, 
νογ φαντάζεται, νά προγραμματίζη 
για νά φτάνη σ’ εναν ώρισμένο 
στόχο, νά ελεγχη έπειτα τήν δου
λειά του καί νά καταλήγη σέ συμπε
ράσματα.

Η τελευταία αύτή διεργασία είναι 
πολύ σημαντική. Μέ τά σύγχρονα 
παιχνίδια το παιδί μας διδάσκεται 
νά «μήν καταλήγη». "Ολα είναι 
τξροσχεδιασμενα, αλλά καί μάταια. 
Και το παιδί μαθαίνει ν’ άφήνη 
την δουλειά στην μέση, νά άδιαφορή 
για το αποτέλεσμα, στο οποίο θά 
μποροΰσε νά φθάση.

Οταν μιλάμε γιά τήν άσυναρτη- 
σια και για την μισαλλοδοξία τών 
σημερινών νέων, ξεχνάμε 6τι έν 
μερει^ τους την έχουν διδάξει τά 
παιχνίδια πού τούς χαρίζουμε.

, Ά πό τήν άποψη αύτή, ή κούκλα 
με την πλήρη γκαρνταρόμπα είναι 
άρνητικη, - ενώ ή γυμνή κούκλα, 
που συνοδεύεται άπό ένα κομμάτι 
ύφασμα, βελόνα, κλωστή καί ένα 
σχέδιο, είναι εποικοδομητική.

Το ηλεκτρικό αύτοκινητάκι είναι 
αρνητικό, ενώ τό ξύλινο αύτοκίνητο, 
που ^λύνεται και συναομολογείται 
εκ νέου, είναι εποικοδομητικό.

·* «Σ.
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Τό παιδί «ό μικρός αυτός βασιλιάς 
με τους μεγάλους υπηκόους» όπως προ- 
σφυώς τό έχαρακτήρισε διακεκριμένος σύγ
χρονος χρυχολόγος θάάποτελέσητην έορτα
στική περίοδο των Χριστουγέννων τό επ ί
κεντρο όλων μέ την προσφορά κυρίως των 
καθιερωμένων έορταστικών δώρων. Προ- 
οχή λοιπόν εις την ορθήν επιλογήν των 
δώρων αυτών.

'Όλες οί χειροτεχνίες είναι κατάλ
ληλες για να δραστηριοποιήσουν τδ 
μυαλό καί την φαντασία του παι
διού. Καί δλα τά παιχνίδια πού το 
προτρέπουν νά κινηθή, π.χ. το 
σχοινάκι ή τά πατίνια, διδάσκουν 
στο παιδί πώς νά άποκτήση μιά 
έπιδεξιότητα, πώς, δηλαδή, νά κα- 
ταπιαστή μέ κάτι καί νά το φέρη 
εις πέρας.

Η ΙΡ Ϊ ΪΗ  [ΕΦΥΡΑ ΙΗ ί 4ΎΧ0Α0ΠΑ!

Οί σύγχρονοι ψυχολόγοι πιστεύ
ουν δτι είναι άνάγκη νά συνηθίζη τδ 
παιδί άπδ τά μικρά του χρόνια νά 
κάνη συστηματικά καί τέλεια την 
κάθο έργασία πού άναλαμβάνει, 
παίρνοντας τις εύθϋνες του καί κα- 
ταλήγοντας σε συγκεκριμένα συμ
περάσματα. ’Ή  μάλλον, γιά νά τδ 
διατυπώσουμε πιδ σωστά, πρέπει 
νά φροντίζουμε ώστε ή φυσική 
αυτή ροπή του παιδιού νά μή δια
στρεβλώνεται μέ παιχνίδια άκα- 
τάλληλα, πού θά τού δημιουργήσουν 
κακές έξεις.

Γενικά, ή προσωπικότητα τού 
παιδιού δέν μπορεί νά άναπτυχθή 
ώλοκληρωμένη, αν δέν δραστηριο- 
ποιηθή συγχρόνως καί ό πνευμα
τικός του κόσμος. Καί τδ παιδί 
δέν μπορεί νά «διασκεδάση» παρά 
μόνο μέ τά πράγματα έκεΐνα πού 
συναρπάζουν τδ μυαλό καί τήν 
φαντασία του.

"Οταν ξαναφέρνουμε στδ μυαλό 
μας τά πολυάριθμα παιχνίδια πού 
χαρίσαμε σέ παιδιά γιά νά βρουν 
άπλώς καί μόνο ένα άδοξο τέλος, 
καταλαβαίνουμε δτι τδ άχρηστο 
παιχνίδι δέν προκαλεΐ παρά τήν 
άνία καί τήν άρνηση.

Τδ παιδί δέν παραδέχεται παρά 
μόνο τά παιχνίδια έκεΐνα πού κα
τορθώνουν νά τδ άπασχολήσουν, 
πού δραστηριοποιούν τις πνευμα
τικές του λειτουργίες. Και απο 
τήν άποψη αύτή, τδ έξυπνο παι
χνίδι είναι ή χρυσή γέφυρα άνά- 
μεσα στήν παιδική προσωπικότητα 
καί τήν ώριμη ψυχολογία τού ενη
λίκου.
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Χ ΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ! Λέξις μαγική πού μας 
γεμίζει θάμβος! Λέξις πού τυλίγει την καρ
διά μας μέ τούς ιριδισμούς μιας άπέραντης 

μυστηριακής γοητείας! πού πλημμυρίζει την ψυχή 
μας μέ παιδικό χαμόγελο—αύτό τό παιδικό χαμό
γελο πού είναι τό ίδιο, τό γλυκύτατο, τό ((’ιλαρόν φως» 
του Θεού.

Ποιος θά μπορούσε να περιγράψη μέ λόγια αυτή τή 
ζεστή νοσταλγική συγκίνηση πού κατακλύζει ολό
κληρη τήν ύπαρξή μας, μέ μιά, θαρρείς, ρόδινη 
λάμψη, τήν "Αγια Νύχτα!

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ! Λέξις μαγική πού λικνίζει 
τούς καημούς των άνθρώπων, πού πραΰνει, έστω καί 
γιά λίγο, τις πίκρες τής ζωής' πού μάς κάνει να 
ξαναβρίσκομε μέσα μας, άγγιχτη κι άθόλωτη άκόμα, 
έκείνη τήν άπλή εκστατική χαρά των παιδικών μας 
χρόνων . . .

’Αλήθεια! ποιος άπό μάς δέν ξαναγίνεται, έστω 
καί γιά λίγο, τό παιδί πού κάποτε ήταν, άκούγοντας 
τά παιδιά νά ψέλνουνε τά «κάλαντα» στήν πόρτα του»...

Ποιος δέν άκούει, σάν ήχώ μέσα άπό τον χρόνο, καί 
τή δική του παιδική φωνή, νά σμίγη μέ τις φωνοΰλες 
τους, μέσα άπό τά κελαηδητά του «τρίγωνου» καί 
νά λέη κι αύτή μαζί Τους, σάν τότε: «Νά σάς τά 
πούμε»;

—Καλήν έσπέραν άρχοντες, κι’ άν είν’ ό ορισμός
σας

Χριστού τήν θείαν Γέννησιν νά πω στ’ άρχοντικό
σας.

Χριστός γεννάται σήμερον έν Βηθλεέμ τή πόλει. 
Άγάλλονται οί ουρανοί, χαίρει ή κτίσις δλη.
Έ ν τώ σπηλαίω τίκτεται, έν φάτνη των άλογων 
ό Βασιλεύς των ουρανών καί ποιητής τών δλων. 
Πλήθος ’Αγγέλων ψάλλουσι τό Δόξα έν 'Ύψίστοις 
Καί τούτο άξιον έστί ή τών ποιμένων πίστις.

’Ά ν είστε άπό τούς πλούσιους φλουριά μήν τά
λυπάστε.

"Αν είστε άπό τούς δεύτερους ξηντάρες καί
ζολώτες.

Ά ν  είστε άπό τούς πάμπτωχους ένα ζευγάρι κότες. 
’Αφού άρχίσαμε μέ τά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα 

άς δώσουμε καί έναν ορισμό στή λέξη «κάλαντα»... 
άς δούμε δηλαδή άπό πού προήλθε καί τί σημαίνει 
αύτή ή λέξις.

Η ΛΕΞΙΣ «κάλαντα» προέρχεται άπό τό λατινικό 
«καλάνται» ή «καλένται», πού κ ι’ αύτό έχει τη ρίζα 
του στο ελληνικό «καλώ». "Ετσι ώνομαζονταν 
οί πρώτες πέντε ή έπτά ήμέρες τού κάθε ρωμαϊκού 
μήνα καί ήταν άφιερωμένες σε διάφορους θεούς τού 
ρωμαϊκού Πανθέου, προπαντός δμως στήν Ήρα 
καί στον Ίανό.

Οί «καλένδες» ήταν συνήθως έορταστικές. Π.χ. 
κατά τις καλένδες τού ’ Ιανουάριου πανηγύριζαν τον 
έρχομό τού Νέου "Ετους. Κατά τις καλενδες τού 
Μαρτίου οί σύζυγοι έκαναν διάφορα δώρα στις γυ
ναίκες τους (άν βέβαια ήταν εύχαριστημενοι απο 
αυτές).

Μά οί καλένδες δέν ήσαν μονάχα έορταστικές καί 
χαρούμενες. Αυτές τις ήμέρες οί άνθρωποι πλήρωναν 
τά χρέη τους μαζί μέ τούς τόκους. Τό τετράδιο όπου 
καταγράφονται αύτές οί πράξεις λεγόταν ««καλαντα-
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ριουμ». ’Αργότερα τό καλαντάριουμ πήρε την έννοια 
τοΰ, Πίνακα δπου γράφονταν οΐ μέρες, οί μήνες καί 
οι εορτες ολου του έτους. Είναι δηλαδή περίπου 
αυτό που λεμε σήμερα «καλαντάρι» ή «Ημερολόγιο».

Ως σήμερα λέγεται, διεθνώς νομίζω, ή φράσις 
«γραμμένο εις τάς έλληνικάς καλέυδας» δταν θέλουν 
να χαρακτηρίσουν κάτι που δεν θά πραγματοποιηθή 
•̂'-ιήε ή που διαρκώς αναβαλλεται. 'Η έξήγησις είναι 

"θ εζθ?· Εις το ελληνικό Ημερολόγιο δεν υπήρχαν 
καλενδαι. Ετσι, όταν έλεγαν, στην Ροόμη, δτι κάτι 
πρόκειται να πληρωθή εις τας έλληνικάς καλένδας 
υπονοούσαν κάτι πού δεν έπρόκειτο νά πληρωθή ποτέ 
και κατ επεκτασιν, κάτι τό ανέφικτο άφοΰ άναφε- 
ροταν σέ κάτι τό άνύπαρκτο.

Οταν ή  ̂Ε λλάς άπεέλεσε τμήμα τής Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας οι «καλε^δες» μεταφέρθηκαν σάν έθιμο 
καί έδώ.

ΚΑΤΑ τους πρώτους Χριστιανικούς αιώνες οί «καλέν
δες” εξακολουθούσαν νά έορτάζωνται. ’Ό χι δμως 
όλες, μόνον οί σπουδαιότερες τρεις: οί καλένδες τού
Ιανουάριου, προς τιμήν τοΰ Ιανοΰ (δπου, δπως, άνα- 

φέραμε,^ έώρταζαν τον ερχομό τοΰ Νέου 'Έτους), 
οι «καλένδες» Βοτά «πού σημαΩει ζώα» προς τιμήν 
τοΰ Πανος και οί «καλένδες» Βρουμάνια προς τιμήν 
τοΰ Διονύσου.

Και αύτες όμως οι τρεις καλένδες άπαγορεύθηκαν, 
όπως και όλες οι άλλες ειδωλυλατρικές εκδηλώσεις, 
απο την 6η Οικουμενική Σύνοδο τής Κωνσταντινου
πόλεως στά 692.

Επειδή όμως είναι πολύ δύσκολο νά ξερριζωθή 
α^(° τγ1ν ψυχή τ^ΰ λαοΰ μιά άγαπημένη συνήθεια 
αιώνων, οί καλένδες πήραν γρήγορα χριστιανικό 
χαρακτήρα και επιζοΰν, κατά κάποιον τρόπο, σ’ 
αύτά πού ονομάζομε σήμερα «κάλαντα» τών Χρι
στουγέννων, τής Πρωτοχρονιάς, τών Φώτων . . .. 
ακόμα σε μερικες περιοχές τής Ελλάδος, καί τοΰ 
Λαζάρου καί τής Μεγάλης Παρασκευής (πού βέβαια 
αυτα έχουν άλλο πνεϋμα).

Ό μω ς, τό έθιμο νά περιφέρωνται τά παιδιά από 
σπίτι σε σπίτι και να ψέλνουνε τά κάλαντα είναι κα
θαρά ελληνικό και έ'χει τή ρίζα του στή άρχαία ελλη
νική «Είρεσιώνη».

Η Ειρσσιωνη ήταν ένα κλαρί έληάς ή δάφνης δπου 
κρεμούσαν λίγους άπό τούς πρώτους φθινοπωρινούς 
καρπούς (καστανα, καρύδια, φουντούκια, αμύγδαλα, 
ροδιά, όχι όμως μήλα ή άχλάδια). Μαζί μέ τούς 
καρπούς έμπλεκαν στά φύλλα τοΰ κλαριού καί φουν- 
τιτσες απο μαλλί λευκό ή βαμμένο κόκκινο.

Ιό μαλλί, τό έριο, λεγόταν τότε «είρος». ’Από τό 
«είρος» ώνομάστηκε τό κλαρί αύτό «είρεσιώνη».

Κατα την έβδομη ήμερα τοΰ Πυανεψιώνος μηνός 
(που αντιστοιχεί προς τα δικά μας μέσα ’Οκτωβρίου 
με μέσα Νοεμβρίου) στόλιζαν μέ μεγάλη επισημότητα, 
με ειρεσιώνες, τις θΰρες τών ναών τοΰ ’Απόλλωνος, 
τής Αθήνας και τών Ωρών γιά νά τούς εύχαριστή- 
σουν για τα αγαθα που τους είχαν χαρίσει μέ τήν 
γονιμότητα τής γής (που συμβολιζόταν άπό τούς καρ
πούς) καί μέ τήν γονιμότητα τών ζώων (πού συμβο
λιζόταν άπό τό μαλλί).

I ό ίδιο γινόταν καί στά σπίτια. "Ομιλοι άπό παι
διά, που έπρεπε να έχουν στή ζωή καί τούς δυο γονείς 
τους, πήγαιναν άπό τό ένα σπίτι στο άλλο καί στόλιζαν

Τ ά  κ ά λ α ν τ α

:»
καί

τις πόρτες τους με ειρεσιώνες, τραγουδώντας διάφορα 
χαρούμενα τραγούδια πού μοιάζουν, πολύ, ώς προς τό 
πνεύμα, με τά δικά μας κάλαντα (έχουν δηλαδή μέσα 
τους ευχες καί αιτήματα γιά φιλοδωρήματα).

Οι οικοδεσπότες φίλευαν τά παιδιά μέ ((πλακούντες 
(όηλ. ζυμωτά γλυκά), φρούτα, διάφορα δώοα 
χρήματα. Οπως γίνεται καί σήμερα.
, "Αν (°μως τά παιδιά δέν έμεναν ευχαριστημένα 
α'\° τα φιλοδωρήματα, επιτρεπόταν νά πειράζουν 
τους οικοδεσπότες μέ διάφορα «σκώμματα» δπως 
και σήμερα.
, Τά δικά κάλαντα τελειώνουν πάντα μέ τά «παι- 

νεματα» προπαντός γιά τήν νοικοκυρά πού κατά κανόνα 
εκθειάζουν τήν ομορφιά της:
— Κυρά χρυσή, ^κυρά άργυρή, κυρά μαλαματένια

όταν ο Θεός έμοίραζε τήν ώμορφιά στήν Πλάση 
εσυ στήν πόρτα έστεκόσουν, τήν καλομοίρα
π~ ' , έπήρες.
Ιΐςρες τα ρόδα άπ τή ροδιά, τ ’ άσπράδι άπό τό
ττ~ , , , χιόνι
Ιίηρες και το ματόφρυδό από τό χελιδόνι.

— Κυρά  ̂ψηλη, κυρά λιγνή, κυρά καμαροφρύδα 
Κυρά μου σάν ^κίνησες νά πας στήν Εκκλησία 
^ σ.ρατα ρόδα εγεμισε κι ή ’Εκκλησία μόσχο.

_ Συνεχίζουν μέ τά «παινέματα» τών άλλων μελών 
της οικογένειας. Ά ν  ή οικογένεια έχει κάποιον ξε- 
νητεμέτνο (πράγμα συνηθέστατο σ τά ’ έλληνικά σπί
τια ) δέν τον ξεχνοΰν κι’ αύτόν:

Ί ο ςενο, το ξενουτσικο ποΰναι μακρυά στά ξένα 
καλά νά πάη, καλά νά ’ ρθή, καλά νά καζαντίση.

Καί τελειώνουν μέ τά «παινέματα» τοΰ νοικοκύρη 
καί τις εύχές γιά τό σπίτι:

Ας - ον καλησ-ιερισουμε και τούτον τον άφέντη 
πούν’ όμορφος καί γνωστικός κι άπ’ τούς καλούς

, , , άνθρώπους.
Εσεκα πρεπει, αφέντη μου, καρέκλα καρυδένια 
για ν ακουμπάς τη μέση σου τή μαργαριταρένια.

—ι  ̂αυ ιο το σπίτι πουρθαμε πέτρα νά μή ραίση 
/ ι  ° νοικοκύρης τοΰ σπιτιοΰ χρόνια πολλά νά ζήση. 
Αν δμως τά φιλοδωρήματα πού θά τούς δώσουν δέν 

ανταποκρινονται προς τις προσδοκίες τους τά παιδιά 
αλλάζουν ύφος καί φεύγουν λέγοντας:
— Απο χρονους σας πολλούς. Καί καλάθια ποντικούς, 
ή άλλα παρόμοια.

ΚΑΤΑ τους πρώτους Χριστιανικούς αιώνες τά Χρι
στούγεννα δεν εωρταζονταν καθόλου. Ά πό τον τρίτο 
αιώνα άρχισαν νά έορτάζωνται μαζί μέ τά Φώτα, 
γιατί δεν ήξεραν άκόμη τήν άκριβή ημερομηνία τής 
Θείας Γεννησεως. Μόνον περί τά τέλη τοΰ τετάρτου 
αιώνα ορίστηκε να έορτάζωνται τά Χριστούγεννα 
στις 25 Δεκεμβρίου, γιατί σ’ αυτήν τήν ήμερομηνία 
κατεληξαν οι έρευνες τών Πατέρων πού μελέτησαν
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τά ρωμαϊκά ’Αρχεία, μέ αφετηρία την Άπογραφή 
πού είχε γίνει έπΐ Αύγούστου σέ συνδυασμό μέ τά 
Ευαγγελικά κείμενα.

’Ακόμη όμως καί σήμερα οί ’Αρμένιοι, οί Αίθίοπες 
καί οί Αιγύπτιοι Κόπται (Μονοφυσΐται) έξακολου- 
θοΰν νά εορτάζουν τά Χριστούγεννα μαζί μέ τά Θεο- 
φάνεια στις 6 ’Ιανουάριου.

Τά Χριστούγεννα ένέπνευσαν στους καλλιτέχνες 
όλων των χριστιανικών χωρών καί όλιυν τών χριστια
νικών εποχών άληθινά άριστουργήματα. Ζωγρά
φοι, γλύπτες, μουσουργοί, πεζογράφοι, ποιητές, όλοι 
δονήθησαν άπό την μεγάλη αύτή 'Ημέρα . . . 'Όλοι 
προσέφεραν κάτι άπο την ψυχή τους γιά νά υμνήσουν 
την δόξα της.

Καί γιά νά άναφερθοΰμε πρώτα άπ’ όλα στή Ορ
θόδοξη ’Εκκλησία μας, πόσοι ζωγράφοι καί πόσοι 
ποιητές έλάμπρυναν μέ τις εικονογραφίες τους και 
μέ τούς "Υμνους τους την έξοχη ’Εκκλησιαστική 
μας Τέχνη! . . . Είναι όμως τόσοι πολλοί, πού θά 
άναφέρομε μόνο μερικά άπο τά γνωστότερα ονοματα

’Απο τούς ζωγράφους τον Αύτοκράτορα Θεοδόσιο 
τον Β' τον Εύλάλιο τον Ζαχαρία τον ’Ανδρόνικο 
τον Μανουήλ Πανσέληνο.

’Από τούς ποιητές—Ύμνογράφους τούς τέσσερες 
Γρηγορίους, τον ’ Ιωάννη Δαμασκηνό, τον Κοσμά 
’Επίσκοπο Μαϊουμά, τον Ρωμανό τον Μελωδό..........

Ό  Ρωμανός ό Μελωδός ώνομάστηκε «Πίνδαρος 
τής ’Εκκλησιαστικής μας ποιήσεως» γιά τό έξοχο 
ποιητικό του τάλαντο.

Ό  πρώτος "Υμνος πού έγραψε ό Ρωμανός είναι 
τό περίφημο Κοντάκιο τό έμπνευσμένο άπο τήν Θείαν 
Γέννηση πού ψέλνεται πάντα τά Χριστούγεννα:

Ή  Παρθένος σήμερον τον 'Υπερούσιον τίκτει.
Καί ή γή τό σπήλαιον τώ άπροσίτω προσάγει.
’Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοϋσι.
Μάγοι δέ μετά Άστέρος όδοιποροΰσι.
Δι’ ήμάς γάρ έγεννήθη παιδίον νέον
ό πρό αιώνων Θεός.

’Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοϋσι. Μάγοι δέ 
μετά Άστέρος όδοιποροΰσι». Αύτοί οί στίχοι τοΰ 
Ρωμανού άσκοΰν μιά ιδιαίτερη γοητεία στήν ψυχή 
μας καί δημιουργούν μιά άτμόσφαιρα έξαίσιας σαγήνης 
στήν φαντασία μας.

Θά πρέπει λοιπόν νά ποΰμε μερικά πράγματα γιά 
τούς Μάγους καί γιά τον Αστέρα.

Οί Μάγοι δίνουν μιά μεγαλοπρέπεια στήν Θεία 
Γέννηση πού ήταν σεμνή καί ταπεινή.

Ό  Εύαγγελιστής Ματθαίος ό μόνος πού τούς 
άναφέρει γράφει ότι έρχόταν άπο τήν Ανατολή. Οί
θρύλοι άλλοι λένε ότι έρχόταν άπο τήν ’Αραβία..........
άλλοι ότι ήσαν Χαλδαΐοι, ’Ινδοί ή Πέρσες.

Ό  Εύαγγελιστής Ματθαίος δέν άναφέρει πόσοι 
ήσαν οί Μάγοι. Μόνον άπο τό ότι προσέφεραν τρία 
δώρα στο Θειον Βρέφος συνάγεται ότι οί Μάγοι 
ήσαν τρεις. *

Τά δώρα αύτά (χρυσός λίβανος καί σμύρνα) είχαν 
βέβαια συμβολική σημασία. Ό  χρυσός συμβόλιζε 
τήν Βασιλική ιδιότητα τού Χριστού (σύμφωνα με 
τήν πρό αιώνων παράδοση ό Χριστός θά έρχόταν στή 
γή σάν βασιλιάς) ό λίβανος τήν λατρεία προς τον 
Θεό πού ήταν ό Χριστός καί ή σμύρνα τήν μεγάλη 
έξιλαστήρια Σταυρική του θυσία.

’Ακόμη καί τά ονόματα τών Μάγων «Γάσπαρ»,

«Μελχιόρ» καί «Βαλτάσαρ» έπεβλήθησαν σάν έπι- 
κρατέστερα ανάμεσα σέ πολλά άλλα πού τούς είχαν 
δώσει κατά καιρούς μόνον κατά τον 9ο αιώνα.

Τί ήσαν στήν πραγματικότητα οί Μάγοι.......... ;
'Η παράδοση πότε τούς παρουσιάζει σάν άπλούς 
ταξειδιώτες προσκυνητές, πότε σάν σοφούς, άστρο- 
λόγους, άλχημιστές ή καί βασιλιάδες.

Τί άπέγιναν οί Μάγοι; Κατά τήν παράδοση πάλι, 
οί Μάγοι υστέρα άπο 35 χρόνια, ξαναπήγαν στήν 
'Ιερουσαλήμ. Προσκύνησαν τον Ά γ ιο  Τάφο, βαπτί- 
στηκαν στον ’Ιορδάνη ποταμό άπο τον Ά γ ιο  Θωμά, 
έζησαν έν άγιωσύνη καί πέθαναν εκεί σε βαθύτατο 
γήρας.

ΑΣ ΕΛΘΩΜΕ τώρα εις τον ’Αστέρα. Οί Μάγοι, οδη
γούμενοι άπο τό έκθαμβωτικό του φώς, φθάνουν
στο σπήλαιο τής Βηθλεέμ..........καί πραγματοποιείται
έτσι ή προφητεία τοΰ Ή σαΐα : «Η γείτα ι δέ τής 
πορείας άστήρ».

Μά καί πολλοί άλλοι Προφήται άναφέρουν τον 
Αστέρα (Ζαχαρίας, Βαρλαάμ κ. ά .).

Ό  Εύαγγελιστής Ματθαίος μάς δίδει περισσότερες 
πληροφορίες γ ι’ αύτόν:

—«Εϊδομεν γάρ τον άστέρα έν άνατολή καί ήλθομεν
προσκυνήσαι αύτόν».

—Ίδόντες τον άστέρα έχάρησαν χαράν μεγάλην
σφόδρα.

—’Ιδού ό άστήρ προήγεν αύτούς έως έλθων έστη
έπάνω, ού ήν τό παιδίον.

Γιά τον Άστέρα μιλά μέ θαυμασμό ό Μέγας Βα
σίλειος..........  έπίσης ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, ό
’Ωριγένης καί πολλοί άλλοι.

Ό  Κοσμάς ’Επίσκοπος Μαϊουμά τον ονομάζει 
«άσυνήθη καί άρτιφανή». Ό  Ρωμανός ό Μελωδός- 
τόν λέει «άστέρα φωταυγή», άστέρα άστέρων, ύπερ- 
φαιδρότερον πολύ ως πάντων άστρων ποιητήν».

Μά καί ή λαϊκή ποιητική φαντασία δέν άπέλειψε. 
Αύτή είδε τον άστέρα σάν ένα μεγάλο λευκό φωτερό 
περιστέρι πού φτερουγοΰσε χαρούμενο στον ουοανο
οδηγώντας τούς Μάγους στό Σπήλαιο..........  τον
οραματίστηκε καί σάν τον ίδιο τον Αρχάγγελο 
Μιχαήλ ντυμένο φωτεινή άκτινοβόλα φορεσιά. ’Άλλοι 
είπαν πώς ήταν κομήτης ή ένας τεράστιος διάττων.

Πολλοί άστρονόμοι πιστεύουν πώς ό Άστήρ τής 
Βηθλεέμ ήταν ένα ούράνιο φαινόμενο πού παρατηρεΐ- 
ται κάθε 800 χρόνια καί πού οφείλεται στήν ένωση 
τών άστερισμών τού Κρόνου καί τοΰ Διός.

Ή  σημερινή έπιστήμη βεβαιώνει δτι πράγματι 
συνέβη ένα πολύ παράξενο ούράνιο φαινόμενο κατα 
τήν έποχή τής Θείας Γεννήσεως.

Τό Θειον Βρέφος, ή Παναγία, ό ’Ιωσήφ, τό σπή
λαιο, τά ζώα, οί άγραυλοΰντες ποιμένες, οί ’Άγγελοι
πού φτερουγάνε τραγουδώντας στον ουρανο..........
Εικόνες βαθειά χαραγμένες μέσα στις χριστιανικές 
ψυχές, πού στάθηκαν άνεξάντλητες πηγές έμπνεύσεως 
γιά τούς ποιητές άκόμα κι αύτής τής πεζής και 
ύλιστικής έποχής μας.



«Χιόνια στό καμπαναριό 
ξύπνησε όλο τό χωριό»

Ας αρχίσουμε την άφήγησή μας, 
μ αυτούς τούς παλιούς στίχους, 
πού μέσα από τή θαυμαστή τους 
άπλότητα μας δίνουν τόσο ζων
τανή τήν εικόνα τής Χριστουγεν
νιάτικης νύχτας.

«Χιόνια στό καμπαναριό» 
"Ομως έδώ σέ τούτον τόν τόπο καί 
σέ τούτον τό χρόνο, δέν ήταν μόνο 
στό καμπαναριό τά χιόνια καί στις 
στέγες των σπιτιών. Ήταν χιονι
σμένη ολάκερη ή γή, άπ’ άκρη σ’ 
άκρη. Τά χιόνια κρουστά, άφθονα, 
άστραφτερά, άρχιζαν άπό τις ψη
λές κορφές τού περήφανου Πη- 
λίου, κατηφόριζαν στις δασωμένες 
πλαγιές του, στοιβάζονταν στις 
χαράδρες, τύλιγαν στ’ άσπρα του 
πούπουλα καί τά είκοσιτέσσερα 
πανέμορφα χωριά του, κι’ έφταναν

Ετσι, όλα ήταν κουκουλωμένα 
μέ τήν άσπρη βαρειά κάπα τού 
γεροχειμώνα, πού έδώ, βιάζεται 
νά ρθή, καλοκάθεται μήνες άκέ- 
ριους κι’ άργεΐ πολύ νά φύγη. Ή 
βασιλεία του, καμιά φορά, φτάνει 
ώς τις μέρες τού Πάσχα.

Υστερα, εύχαριστημένος άπό 
τή δράση του καί κουρασμένος, 
παραχωρεί τή θέση του στή μεγάλη 
θεά τής πλάσης, τήν άνοιξη.

Ή άνοιξη έκεΐ—λές γιά ν’ άπο- 
ζημιώση καί καλοκαρδίσει τόν 
τόπο άπό τά τόσα δεινά τού γερο
πατέρα της—έρχεται χιλιόκαλη καί 
σπάταλα σκορπίζει τ’ άμύθητα πλού 
τη της, όσο σέ καμιά άλλη γωνιά 
τής γής.

Μά κι’ όλες οί έποχές έκεΐ, 
φτάνουν στολισμένες, μ’ όλη τους 
τι1ν ξεχωριστή ομορφιά καί φανε
ρώνουν όλη τους τή δύναμη κι’ 
όλη τους τή δόξα.

νΑν όχι, δέν ένοιωσες ποτέ σου 
τήν έξωτική μαγεία καί τήν όμορ- 
φιά τής Ελληνικής φύσης.

Κι’ άκόμα. . . μήπως έτυχε ποτέ 
σου, νά ξεχειμωνιάσης έκεΐ, σέ 
καμιά πλαγιά τού ίδιου τούτου 
τόπου; Ά ν δέν δοκίμασες κάτι 
τέτοιο, δέν υποψιάζεσαι καλέ μου 
άνθρωπε, τί θά πή οργή καί μανία 
τού χειμώνα.

Κι’ αύτοΰ, σ’ αότόν τόν φοβερό 
δυνάστη, βρισκόμαστε τώρα. Μέσα 
στήν καρδιά του καί μέσα στό 
πείσμα του.

Είκοσιπέντε τού Δεκέμβρη. Χρι
στούγεννα.

Δέν είχε χαράξει άκόμα ή με
γάλη μέρα τής χριστιανοσύνης κι’ 
οί καμπάνες τού χωριού άντίχησαν 
δυνατά καί χαρούμενα, άναγγέ- 
λοντας τή γέννηση τού λυτρωτή 
τού κόσμου.

ώς κάτω στις γαλανές, γραφικές 
ακτές τού Παγασητικοΰ.

Ηταν ένα θέαμα άφάνταστα με
γαλόπρεπο, πού σοϋ προξενούσε 
έκσταση κι’ άμετρο δέος. Ψυχή δέν 
έβλεπες ζωντανή έδώ καί πολλές 
μέρες. Δέν άκουγες τίποτε άλλο, 
παρά μονάχα τό μούγγρισμα τού 
ανέμου, άνάμεσα στά πεύκα καί 
στά πλατάνια.

Τις νύχτες τις φοβερές κι’ άτέ- 
λειωτες έκεΐνες νύχτες, όταν έβα
ζες αύτί, έπιανες βαθειά καί τά 
ούρλιάσματα τών πεινασμένων λύ
κων, νά πλανιούνται απελπισμένα 
καί νά γυροφέρνουν στό σαβανω
μένο χωριό.

Ετυχε ποτέ σου νά δής, έστω 
άπό μακρυά, τις άνθισμένες μη
λιές στις πλαγιές τού Πηλίου, ή 
τις ολάνθιστες ροδακινιές κάτω 
στά περιβόλια του; νΑν όχι, δέν 
έχεις γνωρίσει τό πραγματικό πρό
σωπο τής άνοιξης καί ποτέ σου 
δέν όραματίστηκες τόν παράδεισο.

Έτυχε πάλι ποτέ σου, νά καθή- 
σης τό κατακαλόκαιρο κάτω άπό 
τά ίσκιερά πλατάνια του, δίπλα 
σέ καμιά κρυόβρυση, άπ’ αύτές 
πού στολίζουν τις έξοχές του, ν’ 
άκούσης τά γλυκόλαλα πουλιά καί 
ν’ άγναντέψης πέρα τήν άνατολή 
τού ήλιου, μές άπό τήν αγκαλιά 
τής θάλασσας;

Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Η Σ  Ζ Ι Τ Σ Α Ι Α
Λ ο γ ο τ έ χ ν ι δ ο ς

Ο ήχος άπλωσε παντού, γλύ
κανε καί μαλάκωσε τήν παγωμένη 
νύχτα.

Χάϊδεψε τις χιονισμένες στέγες, 
πέρασε τά διπλά παραθυρόφυλλα, 
φίλησε τά κοιμισμένα βλέφαρα κι’ 
έφτασε ώς τις καρδιές βαθειά τών 
άνθρώπων. Μήνυμα ουρανόσταλτο 
καί μαγευτικό.

«Ξύπνησε όλο τό χωριό»
Χαρούμενος συναγερμός ξεσή

κωσε όλα τά σπίτια. Έπειτα ό 
ήχος τής καμπάνας άπλώθηκε στά
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περιβόλια, κατηφόρισε στους ε
λαιώνες, άνηφόρισε στις πλαγιές, 
βρήκε όλα τ’ απόμερα καλύβια, τά 
κρυμμένα ανάμεσα στά έλαιοπε- 
ρίβολα έφτασε στις στάνες κάτω 
στά λακώματα, πού ξεχειμώνιαζαν 
οί βοσκοί μέ τά κοπάδια και χτύ
πησε όλες τις πόρτες κι’ όλες τις 
καρδιές. Ήρθε καί στο δικό μου 
σπίτι, κι’ άς ήταν τόσο μακρυά καί 
τόσο ψηλά άπό τό χωριό.

’Ανάμεσα σε πεύκα καί κυπα
ρίσσια σάν πύργος στό ψήλωμα, 
νά βιγλίζη τά μάκρη, μέ διπλούς 
τοίχους καί βαρείες πόρτες, ήταν 
έκεΐνο τό σπίτι, στή δυτική πλευ
ρά τού βουνού.

Ήρθαν οί καμπάνες των χρι- 
στουγέννων, μέσα στήν άγια νύχτα 
καί φτέρωσαν τήν ψυχή μου. Ποτέ 
άλλη φορά κι’ ώς τά σήμερα πού 
τό στοχάζομαι, δέν άκουσα τόση 
άρμονία στό χτύπο τής καμπάνας 
καί ποτέ δέν αίσθάνθηκα, τήν 
βαθειά σημασία τής άγάπης καί 
τής άδερφωσύνης πού έκλεινε τό 
γλυκό της κάλεσμα, όσο σέ κείνη 
τήν άπρόσιτη άκρη, τού ξένου 
τόπου, άνάμεσα στήν άγρια φύση 
καί στή σκληρότητα τού χειμώνα. 
Σηκώθηκα σάν μαγνητισμένη καί 
βγήκα στόν εξώστη. Τό χωριό 
ήταν άπλωμένο στά χαμηλά, άλλά 
τίποτε δέν ξεχώριζες. Μόνο τό 
χιόνι άστραφτε πέρα ώς πέρα.

Όμως νά. Άνάμεσά του φώτα 
χρυσά περπατούσαν, σάν νά κατέ
βηκαν τ’ άστέρια καί σεργιανοΰσαν 
στούς δρόμους του. Λίγα—λίγα, 
μετά περισσότερα, κι’ άλλα κι’ 
άλλα, ποταμάκια χρυσά κυλούσαν, 
έσμιγαν καί τραβούσαν μαζί στήν 
ίδια κατεύθυνση. Κι’ άλλα φώτα, 
άνηφόριζαν βιαστικά άπό τά κα
λύβια, κι’ άλλα άπό τά παράλια, 
άνέβαιναν τό ίδιο σάν λαμπερά 
άστέρια μέσα στή νύχτα.

Οί χωριανοί, οί ξωμάχοι, οί 
άγραυλοΰντες ποιμένες, οί ψαράδες 
όλοι πορεύονταν μ’ άναμένα φα
νάρια, γιά τήν εκκλησία, νά προ
σκυνήσουν τό θειον βρέφος καί 
ν’ άκούσουν τό «Δόξα έν ύψίστοις».

Ό τόπος ξαφνικά ήμέρεψε, πήρε 
πνοή καί πνεύμα. "Ολοι τούτοι οί 
Χριστιανοί, γεμάτοι πίστη, άκου- 
σαν τό θείο κάλεσμα καί ξεκίνησαν 
χαρούμενοι. Κι’ έγώ; Τί έπρεπε 
νά κάνω έγώ; Νά στέκομαι τρο
μαγμένη, σ’ έκεΐνο τό παρατηρη
τήριο, ένας άπλός, λυπημένος θε
ατής; Μοΰ φάνηκε πώς τό χωριό 
κι’ οί άνθρωποι κι’ ή έκκλησία 
ήρθαν πολύ κοντά μου. Τό λιβάνι

μοσχομύριζε κι’ οί ψαλμωδίες πλη- 
μύριζαν τό άέρα. "Ολα μέ καλοΰσαν 
επίμονα. Τό χιόνι κι’ ή νύχτα δέν 
είχαν τόση δύναμη νά μοΰ φρά
ξουν τό δρόμο, τούτη τήν ώρα τήν 
ξεχωριστή, μέσα στις χιλιάδες 
ώρες τού χρόνου.

Οί τρεις μάγοι—καί χωρίς νάναι 
χριστιανοί—ξεκίνησαν άπό τά πέ- 
ρατα τού κόσμου, ψάχνοντας, μ’ 
οδηγό ένα άστέρι, άπό τό άπέ- 
ραντο ουρανό, νά βροΰν τήν Βη
θλεέμ, γιά νά προσκυνήσουν τόν 
άληθινό Θεό, κι’ έγώ, τόσο κοντά 
στήν έκκλησία, έπρεπε νά διστάζω 
καί νά σκιάζομαι;

Ό καιρός είχε κόψει. Ό ού- 
ρανός ξαστέρωσε. Ό δρόμος ήταν 
γνωστός, θά τόν ευρισκα. Σημάδια 
τά δέντρα στή γραμμή, πού έγερ
ναν τά κλαδιά τους, φορτωμένα 
μ’ άσπρα μπαλόνια, σάν νά τά 
στόλισαν άόρατα άγγελούδια γιά 
τή μεγάλη γιορτή.

"Ερριξα τή μπέρτα μου, φόρεσα 
τις μπότες, πήρα ένα χοντρό ραβδί 
καί ξεκίνησα.

Πατούσα σταθερά καί τά χιόνια 
έτριζαν σάν θρυμματισμένα κρύ
σταλλα. Νά τό γνωστό μονοπάτι, 
δίπλα στά πεύκα.

Προχωρούσα θαρρετά πολλή ώ
ρα, άλλά τίποτα δέν ξεχώριζα. Μό
νο δέντρα καί χιόνια. Πού είναι 
τό χωριό; Πού βρίσκεται ή έκκλη
σία; Τί δρόμο πήρα καί γιά πού 
τραβούσα; "Αρχισα ν’ άγωνιώ. Ή 
ταν βέβαιο πώς λάθεψα τό δρόμο. 
Λίγα βήματα άκόμη καί τό χιόνι, 
άνοιξε κάτω άπό τά πόδια μου καί 
μέ κατάπιε.

Μέ τρόμο κατάλαβα, πώς είχα 
πέσει σέ χιονοστοιβάδα. Σέ καμιά 
βαθειά λακκούβα, πού τήν ισο
πέδωσε τό χιόνι, καί μέ ξεγέλασε. 
Προσπάθησα άπεγνωσμένα ν’ άνε- 
βώ, μά στάθηκε άδύνατο.

’Αγκάλιαζα τό χιόνι, χωρίς νά 
βρίσκω πέτρα ή κλαδί καί ξανα
κυλούσα στό βάθος. Είχα γίνει 
ένα μ’ αυτό. Μιά άσπρη μπάλα, 
κι’ όλο πάγωνα όπως έκεΐνο.

Φώναζα άπελπισμένα, μά ποιος 
νά μ’ άκούσει σ’ έκείνη τήν άπέ- 
ραντη ερημιά; Μονάχα ένα άγρίμι 
άπαντοΰσε άπό μακρυά στήν τρα
γική μου επίκληση, μ’ ένα φοβερό 
γρύλισμα. —Θεέ μου θά μέ φαν 
οί λύκοι—ψιθύρισα κι έγκατέλει- 
ψα τόν άσκοπο άγώνα.

Κύτταξα ψηλά τόν ξάστερο ού- 
ρανό. "Ενα άστέρι έλαμπε περισ
σότερο άπό τ’ άλλα καί χαμήλωνε 
πρός τή γη. Νάναι μήπως έκεΐνο

τ’ άστέρι πού έδώ καί 1927 χρόνια, 
βγαίνει κάθε τέτοια νύχτα καί θυ
μίζει τή γέννηση τού Σωτήρα;

«Χριστός γεννάται σήμερον 
έν Βηθλεέμ τή πόλει»

Τήν ίδια στιγμή, τό γρύλισμα, 
πιο συρτό, πιο σιγανό, άκούστηκε 
δίπλα κι’ ένας μαύρος όγκος, έπεσε 
μ’ όρμή μέσα στόν βαθύ τάφο μου. 
"Εσκυψε τό χοντρό τριχωτό κε
φάλι καί τ’ άκούμπισε στήν άγκα- 
λιά μου. Δέν πολυσκέφτηκα καί δέν 
πολυκατάλαβα πώς έγινε. "Εσφιξα 
τά χέρια μου γύρω στό λαιμό του 
καί καβαλλίκεψα στή ράχη του. 
Τ’ άγρίμι μ’ ένα πήδημα μέ τίναξε 
έπάνω.

"Επειτα, μύρισε τά χέρια μου 
μέ τά υγρά ρουθούνια του καί μέ 
γοργά πηδήματα, έγινε άφαντο, 
μέσα στά δέντρα.

Πήρα πίσω τό δρόμο άκολου- 
θώντας τά δικά μου βήματα πού 
είχαν άφίσει τά χνάρια στό χιόνι 
καί γύρισα σπίτι μου.

Είχε πιά ξημερώσει. "Αναψα τό 
καντήλι κι’ έψαλλα τό «Δόξα έν 
ύψίστοις».

Δέν είχα πάει στήν έκκλησία, 
όπως έπιθυμοΰσα, άλλά ή χάρη 
τού Χριστού ήρθε καί μέ βρήκε 
έκεΐ στό έρημο μέρος, κάτω άπό 
τ’ άσήκωτο χιόνι.

Ποτέ δέν μπόρεσα νά ξεδιαλύνω 
τί νά ήταν έκεΐνο τό σπλαχνικό 
άγρίμι πού κατέβηκε άπό τό βουνό 
κι’ έσωσε τή ζωή μου.

"Ηταν πραγματικά ένα άγρίμι 
τού βουνού; "Ηταν μαντρόσκυλο 
άπό τις στάνες τών βλάχων; Δέν 
ξέρω άλήθεια τίποτε. Ξέρω μόνο, 
πώς ότι κι’ αν ήταν ήταν σταλμένο 
άπό τού Θεού τή φροντίδα κι’ 
ήταν ένα μεγάλο κι’ ολοφάνερο 
θαύμα τής άγιας Χριστουγεννιά
τικης νύχτας.

"Ερχονται τά Χριστούγεννα καί 
φεύγουν, κι’ έρχονται τ’ άλλα καί 
τ’ άλλα, τριανταπέντε φορές άπό 
τότε καί πάντα κάθε χρόνο θυ
μούμαι, τή νύχτα έκείνη κι’ ό 
νοΰς μου πετάει στά όρεινά χωριά 
μας, τήν ώρα πού ό ήχος τής κα
μπάνας άπλώνεται γλυκά, πάνω 
άπό τις χιονισμένες στέγες καί 
φτάνει βαθιά στις καρδιές τών 
άνθρώπων.

«Χιόνια στό καμπαναριό.
Ξύπνησε όλο τό χωριό».
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Η ταν μιά κρύα καί παγωμένη 
χειμωνιάτικη νύχτα. Τό λι
γοστό χιόνι, πού έπεσε 

άπό την ημέρα, είχε τώρα κρου
σταλλιάσει στη γη καί τό παγερό 
ξεροβόρι φυσομανούσε κι έδερνε 
τά γυμνά καί παγωμένα κλαδιά 
των δένδρων. Τέτοια παγωνιά 
και τέτοιο άγριοκαίρι είχανε νά 
δούνε παρα πολλά χρόνια οί 
βοσκοί πού είχανε σά μικρά τους 
κοπάδια γύρω στις χαμηλές πλα
γιές τής Βηθλεέμ.

—Δεν θυμάμαι ποτέ νάχει πέσει 
χιόνι στον τόπο μας, έλεγε ό πιό 
γέρο—βοσκός, ό Ζαχαρίας, πού 
προσπαθούσε νά ζεστάνει τά πα
γωμένα χέρια του στη φωτιά που 
είχε μαζέψει ολόγυρά της τέσσε
ρις—πέντε βοσκούς.

—Πάγωσαν άκόμα καί τά νερά 
τού Ιορδάνη, είπε κι ό Μανασής, 
ένας άλλος βοσκός τυλιγμένος στην 
χοντρή μάλλινη κάπα του. Αύτό 
θά πεί πώς έκεϊ στίς χώρες τού 
Βοριά θάχει πέσει μεγάλη πα
γωνιά καί πολύ χιόνι.

—”Αν είμαστε τούλάχιστον στή 
σπηλιά μας άπόψε, θάτανε πιό 
ζεστά, είπε κι ό πιό μικρός άπ’ 
όλους τούς βοσκούς, ό Βενιαμίν, 
πού καθόταν σταυροπόδι δίπλα 
στο γέρο Ζαχαρία.

—Τό ξέρω κι εγώ, καλέ μου Βε
νιαμίν, τού άποκρίθηκεν ό γέρο- 
βοσκός. ’Αλλά οί σπηλιές καί οί
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σταύλοι των ζώων γίνανε άπόψε 
κατοικίες των άνθρώπων. Ή Βη
θλεέμ, βλέπεις, είναι πολύ μικρή 
και δεν χωράει δλον αύτόν τον 
κόσμο πού ήρθε γιά τήν άπογρα- 
φή. Τί νά γίνει; “Επρεπε ν’ βρούν 
κάποια στέγη οί άνθρωποι γιά 
νά μήν ξεπαγιάσουν αύτή τήν 
παγωμένη νύχτα.

"Ενας άλλος βοσκός, ό Γιωζέφ, 
πού καθόταν κι’ αύτός γύρω στή 
φωτιά, μουρμούρισε κοιτάζοντας 
τό γέρο—Ζαχαρία.

—Κανένας δέ σέ υποχρέωσε νά 
δώσεις τή σπηλιά μας στούς 
ξένους καί νά ξεπαγιάζουμε τώρα 
εμείς σέ τούτη τήν παγωμένη 
πλαγιά.

—Ναί, κανένας, Γιωζέφ, τού ά- 
ποκριθηκεν ήρεμα ο γέρο—Ζαχα
ρίας. Ο,τι έκαμα, τό έκαμα άπό 
μόνος μου καί χωρίς νά σάς ρω
τήσω. ’Αλλά λυπήθηκα έκείνη τή 
γυναίκα. . .

Ό  Μανασής ξαφνιάστηκε.
—Ποιά γυναίκα; ρώτησε.
—”Α, ναί, δέ σάς τό είπα, άπο

κρίθηκεν ό γέρο—Ζαχαρίας. Τ ’ ά- 
πόγευμα λοιπόν πού πήγα στή 
σπηλιά γιά  νά ρίξω λίγο άχυρο 
στά βόδια, συναπαντήθηκα έξω 
άπό τό χωριό μ’ ένα άντρόγυνο. 
Ο άντρας περπατούσε ξυπόλητος 

καί ή γυναίκα καθόταν σ’ ένα 
γαϊδουράκι. Φαίνονταν κι οί δυό 
πολύ κουρασμένοι άπό τόν πολύ

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

δρόμο πού είχαν κάμει γιά νά 
φθάσουν στή Βηθλεέμ. Κατοικού
σαν, όπως μού είπε ό άνδρας πού 
είναι μαραγκός καί τόν λένε ’ Ιωσήφ, 
στή Ναζαρέτ, άλλά ή διαταγή των 
Ρωμαίων γιά τήν άπογραφή τόν 
ανάγκασε νά ’ρθεΐ στή Βηθλεέμ, 
γ ια τί άπό δώ κρατάει ή γενιά του, 
γενιά τού Δαβίδ, όπως μού είπε.

—Καί λοιπόν, γ ια τί λυπήθηκες 
τή γυναίκα πού ήταν μαζύ του, 
ρώτησε πάλι ό Γιωζέφ.

Ηταν πολύ χλωμή. . . Τουρ
τούριζε έπάνω στο γαϊδουράκι. . . 
Μού φάνηκε κι όλας ότι πονούσε. .. 
«Περιμενει παιδί», μού είπε ό άν
δρας καί μέ κοίταξε παρακλητικά. 
«Μά βρήκαμε τή Βηθλεέμ γεμάτη 
κόσμο καί δέν έχουμε ποΰ νά μεί
νουμε άπόψε». Κοίταξα άλλη μιά 
φορά τή χλωμή γυναίκα καί 
κατάλαβα πόσο είχε άνάγκη άπό 
μιά στέγη. Τούς ώδήγησα τότε 
στή σπηλιά μας καί τούς είπα 
ότι μπορούν νά μείνουν εκεί, ώσπου 
νά βρούν κανένα σπίτι νά τακτο
ποιηθούν.

—Πού θά τό βρούν; μουρμού
ρισε πάλι ο Γ ιωζέφ. “Αν δέν πε
ράσει τούτη ή φασαρία, κανένα 
σπίτι δέν έχει άδειο δωμάτιο. Κι



ώς τότε εμείς θάχουμε ξεπαγιάσει 
επάνω στο βουνό. . .

Ό  Μανασής, όσο κι άν παρα
δέχτηκε πώς ή πράξη ποΰ έκαμε 
ό γέρο — Ζαχαρίας ήτανε καλή, 
συμπλήρωσε:

—Καί θά πείραζε άν μέναμε κι 
εμείς στή σπηλιά, ώσπου νά πε
ράσει αυτός ό παλιόκαιρος;

Ό  γέρο—Ζαχαρίας τοϋ άπο- 
κρίθηκε:

—Το κρίνεις σωστό, Μανασή, 
νά βρίσκεται ένας ξένος άνδρας 
μπροστά σέ μιά γυναίκα ποΰ θά 
γεννήσει;

—’'Οχι', άποκρίθηκε ό Μανασής, 
ποΰ κατάλαβε τό λάθος του.

Ό  μικρός Βενιαμίν παρακολου
θούσε τήν κουβέντα χωρίς νά 
μιλεί. Πότε—πότε μονάχα σήκωνε 
τό κεφάλι του καί κοίταζε τό 
γέρο—Ζαχαρία μέ θαυμασμό γιά 
τη μεγάλη του καλωσύνη. Μά 
σάν έπαψαν όλοι νά μιλούν, γύ
ρισε τό κεφάλι του στο Γιωζέφ 
καί τοϋ είπε;:

"Ολο παραπονιέσαι, Γ ιωζέφ, 
μ’ ό,τι κάνουμε. Εμένα πάλι δε μέ 
νοιάζει καθόλου, άφοϋ έχουμε καλή 
φωτιά. Κι είμαι ευχαριστημένος 
πού μπορέσαμε νά βοηθήσουμε 
εκείνους τούς άνθρώπους. Ποιος 
ξέρει τ ί άνθρωπος μπορεί νά γεν
νηθεί άπόψε μέσα στή σπηλιά μας;

Μήπως περιμένεις κι εσύ τό 
Μεσσία; τού άποκρίθηκε σαρκα

στικά ό Γιωζέφ. Θ’ άργήσει πολύ 
άκόμα ό Μεσσίας γιά τό λαό τοϋ 
’ Ισραήλ. . .

Χωρίς νά τό θέλει ό Βενιαμίν, 
άναψε πάλι τό καυγά άνάμεσα 
στούς συντρόφους του. Ό  Μα
νασής, πού σπάνια θύμωνε, γύ
ρισε τότε καί άποκρίθηκε μέ φωνή 
ζωηρή στό Γιωζέφ:

"Οχι, δέ θ’ άργήσει ό Μεσ
σίας, Γιωζέφ!. Οί προφήτες μας 
τόν έχουν όραματισθεΐ καί γρή
γορα θά ’ρθεΐ γιά νά σώσει τό 
λαό του άπό τή σκλαβιά των 
Ρωμαίων! Κι όσο γιά τή μικρή 
μας Βηθλεέμ, μή ξεχνάτε τά λόγια 
πού είπε ό προφήτης Μιχαίας:
« Κ α ί  σ ύ  Β η θ λ ε έ μ ,  χ ώ ρ α  
τ ή ς  Ί ο υ δ α ί α ς ,  δ έ ν  ε ί σ α ι  
κ α θ ό λ ο υ  μ ι κ ρ ή  γ ι ά  τ ο ύ ς  
ή γ ε μ ό ν ε ς ,  γ ι α τ ί  ά π ό  σέ 
ν α Θά γ ε ν ν η θ ε ί  ό ά ν 
δ ρ α ς  π ο ύ  Θά δ ι α φ ε ν τ έ 
ψ ε ι  τ ό  λ α ό  μου,  τ ό ν  Ί- 
σ ρ α ή λ».

Μάθατε καί τ ’ όνειρο πού είδε 
ό γέρο—ιερέας τού ναού στήν 
’ Ιερουσαλήμ, ό Συμεών, είπε μέ 
κάποιο δέος ό γέρο—Ζαχαρίας. 
Είδε, λέει, ότι θά πεθάνει όταν 
πιάσει στά χέρια του τό Μεσσία. ..

—Γεροντικές φλυαρίες, άποκρί
θηκε μέ πείσμα ό Γιωζέφ. "Ολα 
αυτά τά λένε οί άρχοντες πού είναι 
μέ τό μέρος των Ρωμαίων, γιά ν’

άποκοιμίζουν τήν οργή μας. 
Τό Μεσσία δέν θά τόν δει ούτε ό 
Γέρο—Συμεών, οΰτε καί κανένας 
άπό μάς. . .

—Κι όμως όλα αύτά θά βγοϋν 
άληθινά μιά μέρα, είπε πάλι ό 
γέρο—Ζαχαρίας κι άπλωσε τά χέ
ρια του επάνω στή φωτιά.

—Ναί, συμπλήρωσε μέ πίστι 
κι ό Μανασής. Μπορεί μάλιστα νά 
βγοϋν άληθινά καί στις μέρες
μας!

Ό  Γ ιωζέφ δέν άποκρίθηκε. “Ε
καμε μονάχα ένα σαρκαστικό μορ
φασμό, τυλίχτηκε στήν κάπα του 
πιο πολύ κι έγειρε νά κοιμηθεί 
δίπλα στή φωτιά. Τό ίδιο κάμανε 
σέ λίγο καί οί άλλοι βοσκοί.

Ό  μικρός Βενιαμίν ξάπλωσε κι 
εκείνος, άλλά ό ύπνος δέν ερχόταν 
νά τού κλείσει τά βλέφαρα. Έβλε
πε ψηλά τόν άστροφώτιστο ού- 
ρανό καί στό μυαλό του στριφο
γύριζαν τά λόγια πού πρίν λίγο 
είχε άκούσει άπό τούς συντρό
φους του. Δέν ήξερε ποιό νά π ι
στέψει άπ’ όλους. Τό γέρο—Ζαχα
ρία, πού ποτέ του δέν τοϋ είχε 
πεί ψέμματα, τό Μανασή, πού 
διάβαζε τις γραφές καί γνώριζε 
όσα είχανε πει οί προφήτες τού 
’ Ισραήλ γιά  τόν ερχομό τού Μεσ
σία, ή τόν Γ ιωζέφ, πού πάντα 
ήταν δίσπιστος γιά τό κάθε τ ι; 
Οί σκέψεις αύτές τόν έκαναν νά 
στριφογυρίζει μαρτυρικά στό
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χνουδωτό γιδοτόμαρο πού είχε 
χιά στρωσίδι καί νά μην μπορεί 
νά κοιμηθεί. . . .

Ξαφνικά μέσα στην ησυχία καί 
στη σιωπή τής παγωμένης έκεί- 
νης νύχτας στο βοσκοτόπι τής 
Βηθλεέμ, ακούστηκε ένα γλυκό- 
λαλο κελάϊδημα. Ό  Βενιαμίν άφου - 
κραστηκε παραξενεμένος. ΤΗταν κε- 
λαϊδημα αηδονιού! Τό ξεχώρισε 
καλα, μα πάλι δεν πίστευε στ’ 
αυτια του. Αηδόνι μέσα στην 
καρδια τού χειμώνα! σκέφτηκε. . . 
’Αλλά καί τό κρύο είχε διαλυθεί. . . 
Μιά^ "/λύκειά άνοιξιάτικη αύρα 
τον έκαμε νά πετάξει τήν προβιά 
του καί ν’ άνασηκωθεί. Τί νά 
ήταν πάλι αύτό;

—Γέρο Ζαχαρία. . .ξύπνα!. . . 
μα δεν άκούς; φώναξε τρομα
γμένος ό Βενιαμίν!. . .

—Τί έπαθες καί φωνάζεις; τού 
άποκρίθηκε ό γέρο — Ζαχαρίας, 
γκρινιαζοντας και μισανοίγοντας 
τά νυσταγμένα του μάτια. ’Αμέ
σως όμως ή φωνή του κόπηκε. Τί 
ήταν αύτό πού έβλεπε; "Ονειρο 
ή άλήθεια; Ποιο θαύμα είχε κάμει 
τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά καί 
τοσο φωτεινή εκείνη τήν παγω
μένη χειμωνιάτικη νύχτα; Πού 
ήταν κρυμμένα τά πουλιά πού 
κελαϊδούσαν;

Οί  ̂ φωνές τού Βενιαμίν είχαν 
ξυπνήσει καί τούς άλλους δυό 
βοσκούς, πού κοιμόνταν δίπλα 
σπή σβησμένη πιά φωτιά. Κανέ
νας τους όμως, μήτε ό Γιωζέφ, 
δέν πρόφθασε νά μαλώσει τό 
Βενιαμίν, γ ια τί μείνανε άφωνοι 
άπο το θαύμα πού είχε μεταμορ
φώσει τή φύσι. Καί ξαφνικά ένα

μεγάλο άστέρι χαμήλωσε από τον 
ούρανό καί ήρθε καί στάθηκε έπά- 
wo άπό τήν πλαγιά τής Βηθλεέμ, 
ενώ ή φωτεινή οπτασία ενός λευ- 
κοφορεμένου αγγέλου θάμπωνε τά 
μάτια τους. Τρομαγμένοι οί βο
σκοί έπεσαν στά γόνατα, πού δέν 
τούς κρατούσαν πιά άπό τό φόβο 
τους, κι άρχιζαν νά ψιθυρίζουν 
ψαλμούς τού Δαβίδ.

—Σήκω, Ζαχαρία!. . . ακούστη
κε τότε μια απόκοσμη φωνή άπό 
τόν ούρανο. Σηκω νά οδηγήσεις 
τούς συντρόφους σου στή σπη
λιά τού Δαβίδ!. ’Εκεί γεννήθηκε 
άπόψε ό Υιός τού Θεού, ό Μεσ- 
σίας, ό Λυτρωτής τού Κόσμου!

Και πριν τελειώσουν τά λόγια 
αύτά ή οπτασία τού αγγέλου 
έσβυσε μέσα στήν όλοφώτεινη 
νύχτα.

Οί βοσκοί κοιτάχτηκαν βουβοί 
άπό τόν τρόμο τους καί δέν μπο
ρούσαν νά σηκωθούν άπό τή 
Υή· Μά ό γέρο —Ζαχαρίας δέν 
τούς άφησε καιρό νά σκεφθοΰν. 
Στηρίχθηκε στο χοντρό ραβδί 
του κι ορθώνοντας τό γέρικο 
κορμί του, φώναξε οπούς συν
τρόφους του.

—’Εμπρός! πάμε νά προσκυνή
σουμε τό Μεσσία!

Κανείς δέν τόλμησε νά αντιμι
λήσει καί τόν ακολούθησαν φοβι
σμένοι. Σέ λίγο φθάσανε στήν 
πόρτα τής σπηλιάς τους. "Ενα 
λαμπρό φώς, σάν νάχαν ανάψει 
στο εσωτερικό της χιλιάδες πολύ
φωτες λυχνίες τήν πλημμυρούσεν 
ολόκληρη. Στήν αρχή τά έχασαν 
κι έμειναν αναποφάσιστοι, μά σέ 
λίγο πρώτος ό μικρός Βενιαμίν

πέρασε μέσα μέ θάρρος καί τόν 
ακολούθησαν ό γέρο — Ζαχαρίας 
κι ό Μανασής. Μονάχα ό Γιωζέφ 
έμεινε στή Θέση του άκίνητος. Τά 
βλάσφημα λόγια πού είχε πεϊ 
γύρω στή _φωτιά οπούς άλλους 
βοσκούς τού βάραιναν τώρα σάν 
τό μολύβι τό κορμί, τού δένανε τά 
ποδιά και δέν τόν άφηναν νά 
δρασκελίσει την είσοδο τής σπη
λιάς. Μετανοιωμένος όμως γιά 
όσα είχε πεϊ, γονάτισε κι έσκυψε 
μέ συντριβή τό κεφάλι. Είχε μείνει 
σ’ αύτή τή στάση πολλή ώρα, 
όταν ένιωσε ένα χέρι ν’ άκου- 
μπαει στον ώμο του στοργικά. 
Ά πό πάνω του άκουσε τή φωνή 
τού γέρου Ζαχαρία νά τού λέει:

( —1Γιατί δέν μπαίνεις κι εσύ, Γιω- 
ζέφ, νά προσκυνήσεις τόν Υιό 
τού Θεού;

—Μά. . . λές νά δεχθεί τό προ
σκύνημά μου; Ά ραγε θά σνγ- 
χωρέσει ποτέ τά λόγια μου άπο
κρίθηκε μέ βαθειά μετάννοια καί 
συγκίνησι στή φωνή του ό Γιω- 
ζέφ.

—Θυμήσου τά λόγια τού προ
φήτη μας Ήσαΐα, Γιωζέφ. «Διότι 
παιδίον έγεννήθη εις ήμάς καί τό 
όνομα αύτού θέλει κληθεί Άρχων 
τής Ειρήνης». Τό βρέφος πού γεν
νήθηκε άπόψε σπή σπηλιά μας 
είναι ό δικός σου Θεός, ό Θεός 
τών Ανθρώπων!. . .

—Είναι ό Θεός τών άνθρώπων!... 
ψιθύρισε δακρυσμένος ό Γ ιωζέφ 
κι άνασηκώθηκε. Καί μαζύ μέ τό 
γέρο Ζαχαρία μπήκε τώρα κι 
έκεϊνος στήν σπηλιά τών βοσκών 
γιά νά προσκυνήσει τό Λυτρωτή 
τού Κόσμου.
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Τ Α Κ Η  Δ ΟΞ Α  
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ότι «άλλάξαν οί καιροί» κι* 
όσο πάει λιγοστεύει ολοένα καί περισσότερο ή προ
σφορά τής Τέχνης στις Μεγάλες ημέρες τής Χριστια- 
οσύνης καί του Χρόνου. Χωρίς ωστόσο αυτό να ση
μαίνει ότι «άπέλιπεν» ή πίστη άπό τούς άνθρώπους 
μας τοϋ Πνεύματος . . .

Πολλά πάντως καί σημαντικά ονόματα τής Ε λλη
νικής Λογοτεχνίας, μέ έπικαφαλής τον «τά πρώτα 
φέροντα» στήν περιοχή αύτή ’Αλέξανδρο Παπαδια- 
μάντη, μας κληρονόμησαν ενδιαφέροντα κείμενα τοϋ 
πεζοΰ καί ποιητικού Λόγου πού τά διαβάζουν ή καί 
τά άπαγγέλουν οί νεώτεροι μ’ εύχαρίστηση, εύλάβεια 
καί κατάνυξη. ’Έστω καί σε σχολικές γιορτές ή σέ 
κοινωνικές έκδηλώσεις πού οργανώνουν Σύλλογοι, 
καί Σωματεία γιά νά γιορτάσουν τή Γέννησι τοϋ 
Ίησοϋ, νά καλωσορίσουν τήν "Αη Βασίλη ποόρχεται 
άπό τήν Καισάρεια «μέ καλαμάρι καί χαρτί» ή νά 
πανηγυρίσουν τήν μεγάλη ημέρα τοϋ Πάσχα. Καί 
είναι σίγουρο ότι αύτά τά κείμενα πού τά πλημμυρίζει 
τό θρησκευτικό φως, συγκινοϋν κάθε χριστιανική 
ψυχή . . .

ΣΑΝ ΕΝΑ παγκόσμιο γεγονός θεωρεί τά Χρι
στούγεννα ό ποιητής μας Γεράσ. Μαρκορας, πού 
άπ’ τό δισκοπότηρο αύτοΰ τοϋ γεγονότος κοινωνοϋν 
όλοι οί άνθρωποι. ’Αλλά καί σά θεωρός των καιρών 
του πού παραστράτησαν άπ’ τή λεωφόρο τοϋ θεϊκοϋ 
φωτός, έλπίζει μυστικά ότι ή ταπεινή φάτνη τής 
Βηθλεέμ θά φέρει πάλι κοντά της κάθε άρνητή:

Είναι μέρα χαρμοσύνη τούτη, 
έγεννήθη τοϋ κόσμου τό φώς.
Χαίρετ’ όποιος μεγάλα έχει πλούτη, 
τραγουδάει καί χορεύει ό φτωχός.

Στά σκοτάδια τοϋ κόσμου μιά μέρα 
πάλι έκείνη σάν άστρο άς φανή, 
πού τούς Μάγους ώδήγησε πέρα 
νά λατρέψουν τό ούράνιο Παιδί.

Διθυραμβικός ό Κωστής Παλαμάς, αισθάνεται 
μπρος στήν έλευση τοϋ Ναζωραίου μιά προσωπική 
άλλοίωση καί μετάσταση πού έξαϋλώνει τον εσωτε
ρικό κόσμο. Είναι έν τούταις κάτι περισσότερο καί 
πέρα άπ’ τό δικό του κύκλο. 'Η ψυχική άλλαγή πού 
νοιώθει κάθε άνθρωπος νά τοϋ προκαλεΐ ή ήμέρα τών 
Χριστουγέννων σάν άνάγκη εξιλασμού άπό τά φθαρ
τά καί τά γήϊνα πού οδηγεί τελικά στήν έξύψωση:

’Ώ ! μέσα μου γεννιέται ένας Θεός!
Καί τό κορμί μου γίνεται ναός.
Δέν είναι, ώς πρώτα, φάτνη ταπεινή, 
μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ούρανοί.
Τό μέτωπό μου φέγγει σάν άστέρι . . .
Φανήτε ’ ς τον Θεόν, ήρθε ή ώρα.
’Από τά άγνωστα καί μυστικά σας μέρη, 
ώ Μάγοι, φέρτε μου τά πλούσια δώρα.

Όραματιστής λυτρωμου 6 Δροσίνης, βλέπει τήν 
ώρα τής Βηθλεέμ σάν ελπίδα τοϋ άνθρώπου πού είναι 
άξιος καί δυνατός νά τήν νιώσει στή συνείδησή του 
καί νά εύεργετηθή. Ευρύνει μάλιστα τήν έννοια τοϋ 
ταπεινού έκείνου τόπου πού διαλέχτηκε άπό τό Θεό 
γιά νά κλείσει στά σπάργανα μιας φάτνης τον Μονο
γενή του. Καί διδάσκει . . .
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Την άγια νύχτα τή Χριστουγεννιάτικη 
— Ποιος δέ τό ξέρει; — 
των Μάγων κάθε χρόνο τά μεσάνυχτα 
λάμπει τό άστέρι.
Κκ οποίος το βρή μες τ ’ άλλα άστέρια ανάμεσα 
και ο εν το χάση.
σε μια άλλη Βηθλεεμ άκολουθώντας το 
μπορεί νά φτάση.

Ικέτης ο καλύτερος νεώτερος (αλλά ατυχοε) 
θρησκευτικός ποιητής Γ. Βερίτης. Δεν τού άρκεί νά 
υμνήσει to «Δόξα έν ύψίστοις» καί νά σταθή εκστα
τικός μπρόε στη  ̂ «χρυσή βραδιά» τής Γέννησης, 
αλλα γονάτιζες γιά νά άναλυθή σέ μιά συγκινητική 
επίκληση — γιά  ̂ τό σύγχρονο κόσμο πού ό ποιητής 
συνειδητά πιστεύει τήν άμεση άνάγκη του έπιστροφής 
τη μοναδική πηγή τής ’Αλήθειας:

Δεςου, Χρίστε, τήν προσευχή μας 
κι ας γινη Φατνη Σου ή ψυχή μας.
Κάνε ν’ άνθίσουν άσπροι κρίνοι, 
οπού περισεψαν οί θρήνοι.
Μέσ’ στις ψυχές νά φέξη ή Πίστις, 
πεντάκτινο άστρο τής αυγής, 
κι άς πουν τό «Δόξα έν Ύ ψίστο ις» 
γλώσσες λαοί, φυλές τής γής.

_ Κ“ί ψ 'ΕΧΧηνίδα ποιήτρια, πιο κοντά άπό τή φύση 
της η I υναίκα στή Θρησκεία, έχει κ ι’ αύτή μέ τήν 
έκφραση τής Τέχνης άξιοποιήσει τό ένστικτο συναί
σθημα τρυφερά ^κι’ έντονα. Ά π ’ τις «χριστιανικές» 
ποιήτριες μας  ̂ ή Φανή Παπαγεωργίου, γίνεται μιά 
ολόκληρη παρότρυνση του συγχρόνου ανθρώπου προς 
τ°, °^“ vt0 ? ώς της Φάτνης, όπου γεμάτη επιείκεια 
κι αγαπη περιμενει ή Λύτρωση:

Διάπλατα άνοίγουν γιά καθένα 
απο μάς ζεστή τήν άγκαλιά, 
το θείο Βρέφος κ ι’ ή Παρθένα 
καί μάς καλούν μέσ’ στή Σπηλιά.

Πάμε στή Φάτνη αύτή τήν ώρα 
τή ζοφερή καί τή φρικτή.
Τό Θειο Βρέφος χρόνια τώρα 
για μάς τήν έχει ανοιχτή . . .

ΑΡΚΕΤΑ ΕΙΝΑΙ επίσης καί τά ποιητικά κεί
μενα τά άφιερωμένα στήν Πρωτοχρονιά—άπό τά 
πασίγνωστα λαϊκά Κάλαντα πού μάς τραγουδάνε τά 
ςημ,ρωματα κάθε Νέου Χρόνου οΐ μικροί καλαντά- 
ρηδ.^ς, εως τους στίχους καί δυο—τριών μεγάλων 
ακόμη ποιητών πού άνήκουν σέ παλαιότερες εποχές. 
Ποιος ό̂ε θυμάται απο τά μαθητικά του χρόνια τό 
« Απόψί.  ̂ στο παλάτι του ψυχομαχάει ό Χρόνος» 
τού Πολεμη;^ Παραστατικά ό ποιητής σκηνοθετεί τό 
«γέροντα» τό Χρόνο πού αφήνει τήν υστερνή πνοή 
-ου στιε 31 Δεκεμβρίου, ένώ πιό πέρα ή «Μνήμη 
θαρρετή» άλλοτε σαλεύει περίλυπα τό κεφάλι της 
γ ι , αυτον^παυ χανεται, κι άλλοτε «πρόσχαρη γελά» 
για τον Νέο πού θά γεννηθή— Σέ κείνην τήν τελευ
ταία ώρα όλα θα γίνουν μοιροκα κάθε φορά καί στά 
ίχνη τού Θανάτου θά φυτρώσει άμέσως κιόλας ή 
καινούργια Ζωή.

εεαφνου, τικ  τακ, μεσάνυχτα σημαίνουν. Μπαί
νει ο Χάρος, παίρνει το Χρόνο ανάρπαστο μ’

αγκαλιασμα^ γοργό. Κι’ ή μνήμη καμαρώνοντας 
στρεφει, τού λέει μέ θάρρος:
«Τ ι μέ κοιτάς; Στή θέση του θά μείνω τώρα έγώ».

Ο Λάμπρος Πορφύρας ρίχνει τό φώς τής ουμπό- 
νοιας του^κι  ̂αύτή άκόμη τή χρονιάρα ήμέρα στον 
κοσμο «των απλων^καί των ταπεινών», όπου κινήθηκε 
ολη του η ποίηση. Ό  μελαγχολικός ποιητής τής Φρε- 
αττυδας μπαίνει στο σπίτι τής φτωχολογιάς γιά ’νά * 
ζςσει μαζί της τήν προσμονή τής Πρωτοχρονιάς, 
τςν αγωνία και τον πόνο, τή στέρηση καί τήν ελπίδα 
για τα δώρα τού "Αη—Βασίλη.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
φυσάει αλύπητος χιονιάς 
και το νερό παγώνει.
Στο σπίτι μιάς μικρής—μικρής 
ή μοίρα άπό νωρίς—νωρίς 
τά δώρα της μαζώνει 
Δίχως φωτιά, δίχως ψωμί, 
τρέμει τό δόλιο της κορμί 
καί τήν αύγή προσμένει 
ίσως καί χέρι σπλαχνικό 
προβάλλει σ.ό έρμο σπιτικό, 
τής πείνας σάν πεθαίνει.

, 1 *)v αοημονη ψυχή τού παιδιού πού καρτεράει τον 
αγαπημένο  ̂ξένο άπ’ τήν Καισάρεια, μεταφέρει σ’ 
cva σχετικό του ποίημα ο Μιχ. Στασινόπουλος. Τά 
μικρά παιδια είναι πάντα σίγουρα γ ι’ αύτό τον έρχο- 
μο και πολλά απ αύτά ξαγρυπνοΰν τή νύχτα τήε 
Πρωτοχρονιάς για να ακούσουν νά χτυπήση τήν πόρτα 
ιού σπιτιού ο χιονισμένος Γέρος τής παράδοσης πού 
θα τους φερει τούς μποναμάδες στο . . . θρυλικό σακ- 
κ ι του.

Μά έγώ μονάχος θάχω μείνει 
τους χτυπους νά παραφυλώ, 
κι όταν θ ακούσω στή γαλήνη 
το βήμα σου τό σιγαλό, 
θ ανοίξω να καλωσορίσεις 
μεσ τη σκέπη μας τή φτωχή, 
τα δώρα σου νά μάς χαρίσης 
και τη γλυκέιά σου τήν εύχή.

Μεσ στον παιδικό άνθόκηπο γυρίζει κ ι’ ή σκέψη 
τού νέου ποιητή Τάκη Σωτήρχου τήν ήμέρα τής Πρω- 
τοχρονιάς. Γίνεται κι ο ίδιος ένα παιδί πού θέλει νά 
ξαναζηση στο πλάνεμά τού μύθου καί στά παιχνίδια 
μιάς εφήμερης χαράς. Είναι συνάμα κι’ ό προβλη
ματισμένος άνθρωπος πού στέκει μέ περίσκεψη στο 
γύρω κοσμο κι αναζητάει τά χαμένα ιδανικά πού 
θα φωτίσουν την ψυχή μέ τήν αισιοδοξία ενός καλύ
τερου Αύριο.

Καινούργιε χρόνε φέ.οε μας 
ξανά τό παραμύθι 
κι άναψε δυνατή φωτιά 
στο τζάκι τό σβησμένο. 
Φέρε μας πάλι στήν καρδιά 
τό γέλιο τής έλπίδας, 
μιά φαντασία γιορτινή 
φέρε καινούργιε Χρόνε, 
κάποιο παιχνίδι, ένα πουλί 
που να μιλάει γ ι’ άγάπη . . .
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Τήν άγια Νύχτα πού γεννήθηκε ο Χρίστος 
μή περιμένεις νά φανεί τ ’ αστέρι.
Αν τής άγάπης δεν σέ λάμπρυνε τό φως 
στη Βηθλεέμ κάνεις δέν θά σέ φέρει.

Μην περιμένεις τ ’ άστρο νά φανεί 
στη φάτνη και νά ψάλλουν οι Ά γγέλοι, 
άπό τά πάθη αν αν δέν έχεις λυτρωθεί 
κι αν στην ψυχή σου αυτό δέν άνατέλλει.

Καμπάνα δέν θ’ άκούσεις μυστική  
αν δέν ήχε'ι βαθιά σου μ ’ αρμονία 
Κανένας ουρανός δέν θ’ άνοιχτεί 
ν’ ακούσεις τό «έν άνθρώποις ευδοκία».

Ακόμη μέ τούς Μάγους νοσταλγός 
γ ιά  μακρυνή πορεία μή ξεκινήσεις,
Τό σπήλαιο πού γεννήθηκε ό Χριστός 
είναι πολύ κοντά νά προσκυνήσεις.

Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Ψ Ι Ε Ρ Λ Μ Α Τ Ο Σ
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ZYMBOYAFYFi

ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΙΣ
ΣΚΟΠΟΣ του παρόντος άρθρου 

όεν είναι τοσον νά περιγραφή μία 
κοινή και συχνοτάτη στον τόπο μας 
νόσο, όσο νά άποκαταστήση τήν αλή
θεια για πάρα πολλές λανθασμένες 
αντιλήψεις σχετικές μέ τήν νόσο, οί 
οποίες έχουν ριζώσει στον τοπο μας 
καί τις^ όποιες είναι πολύ δύσκολο 
αν οχι αδύνατο νά τις αλλάξουμε καί 
να^τις τοποθετήσουμε σωστά.

αμοιβάδωσις είναι μία λοίμω- 
ςις του ταχέος έντέρου, όφειλομένη 
εις το παράσιτον «'Ιστολυτική Ά -  
μοιβάς». Από τά διάφορα είδη 
αμοφάδων, τά όποια είναι δυνατόν 
νά_άνευρεθοΰν στο πεπτικό σύστημα 
ιοϋ ανθρώπου, μόνον ή ιστολυτική 
αμοιβάς είναι παθογόνος, δηλαδή 
δυναται να προκαλέση νοσηρά φαι
νόμενα.

Η μολυνσις τοϋ άνθρώπου συν- 
ιελεΐται, ^δια των μολυσμένων μέ 
κύστεις αμοφάδων τροφίμων καί 
ύδατος, τά όποια πάλι μολύνονται 
απο τις κύστεις που περιέχονται στά 
κόπρανα ατόμων πασχόντων άπό 
τήν νόσον.

Η αμοιβάδωσις δυνατόν νά έμ- 
φανιζεται ^είτε ώς τελείως άσυμ- 
πτωματικη, είτε ώσ χρονία άμοιβα- 
οικη δυσεντερία έκδηλουμένη υ,ε 
περιοδικήν διάρροιαν, κοιλιακούς 
πονους, δυσπεπτικά φαινόμενα καί 
χαμηλόν πυρετόν, είτε τέλος ώς 
οςεια  ̂ αμοιβαδική δυσεντερία μέ 
υψηλόν πυρετόν, βαρείαν αίματηράν 
διάρροιαν καί κακήν γενικήν κατά- 
στασιν. Συχνοτέρα είναι ή πρώτη 
μορφή, ^δηλαδή ή άνευ συμπτωμά
των, η οποία είναι καί ή συχνότερον 
υπευθυνη για τήν μετάδοση τής νό
σου, λογω του ότι οί πάσχοντες, 
αγνοοΰντες τήν πάθησίν τους δέν 
ύφίστανται θεραπείαν καί έτσι έπί 
μακρον αποβάλλουν εις τά κόπρανά 
τους τις αμοιβαδικές κύστεις.

Οί κυριώτερες επιπλοκές τής άμοι- 
βαδωσεως είναι τό απόστημα τοϋ 
ήπατος και το αμοφάδωμα δηλαδή 
η δημιουργία φλεγμονώδους όγκου 
στο παχύ έντερον, τό όποιον είναι 
δυνατόν να εκληφθή ώς κακοήθης 
όγκος τοϋ έντέρου. Σπάνιες επιπλο
κές είναι ή περιτονΐτις, περικαρδΐ- 
τις, ούρηθρήτις, προστατΐτις ώς καί 
τα παραεδρικα έλκη του δέρματος.

, Η διάγνωσις τής άμοιβαδώσεως 
γίνεται επι τό πλεΐστον διά τής 
ανευρεσεως των αμοφάδων εις τά 
κόπρανα. Πο’λλες φορές είναι δυνα
τόν καιτοι υπαρχουν άμοιβάδες νά 
μην ανευρίσκονται και νά άπαιτη- 
θοΰν επανειλημμένες εξετάσεις κο
πράνων. Ε πίσης πολλές φορές, ε ί
ναι δυνατόν νά συγχέωνται οί ίστο- 
λυτικες αμοιβάδες μέ άλλες μορφές 
μη παθογόνους. Έκτος τής έξετά- 
σεως των κοπράνων, ή διάγνωσις 
δυναται να γινη δια τής όρθοσκοπή- 
σε,ωζ β'-οψίας τού έντέρου ή
δια τής  ̂ βιοψίας ή παρακεντήσεως 
άλλων έκτος τοϋ έντέρου προσβε
βλημένων οργάνων.

Πόσο συχνή είναι ή πάθησις δέν 
είναι ακριβώς γνωστό, οπωσδήποτε 
όμως οί πραγματικά πάσχοντες ε ί
ναι πολύ λιγώτεροι άπό τούς έμφα- 
νιζομένους ώς πάσχοντες ή τούς βα- 
πτισμένους άς τούς ποΰμε άμοιβαδι- 
κούς. Προσωπική γνώμη τοϋ γρά- 
φοντος, προερχομένη άπό τήν προ
σωπικήν του έμπειρία, είναι ότι σέ 
κάθε δέκα ασθενείς, οί όποιοι θεω
ρούν τούς εαυτούς τους ώς άμοιβα- 
δοπαθεΐς, τουλάχιστον οί πέντε δέν 
πάσχουν πραγματικά άπό άμοφά- 
δωση.

Οι λόγοι διά τούς όποιους παρου
σιάζεται τό φαινόμενο τοΰτο είναι

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ
Επιάτρου Χωροφυλακής 

Παθολόγου—Γ αστροεντερολόγου

βασικώς δύο. Ό  πρώτος είναι ότι 
σε  ̂παρασιτολογικές έξετάσεις κο
πράνων άνευρίσκονται άμοιβάδες μή 
παθογόνες, οί όποιες κακώς θεω
ρούνται ώς παθογόνες καί αιτία τών 
συμπτωμάτων τοϋ άσθενοΰς. 'Ο 
δεύτερος λογος είναι ότι άσθενεϊς οί 
οποίοι κατά τό παρελθόν έπασχον 
α<7τ°, πΡαΥμ<*'Γΐκην άμοιβάδωσιν καί 
01 όποιοι έθεραπεύθησαν, θεωροΰν 
κάθε ενόχλημα έκ τοϋ πεπτικού συ- 
στηματος ως οφειλόμενον στις άμοι- 
βάδες. Διά τούς ίδιους λόγους άλ
λωστε, έχει επικράτηση καί ή άπο- 
ψις οτι η αμοιβάδωσις δέν θερα
πεύεται ή θεραπεύεται πολύ δύσκο
λα. Είναι εύνόητον ότι δέν είναι δυ
νατόν να θεραπεύσωμεν μία άνύπαρ- 
κτη πάθηση καί τά ένοχλήματα θά 
εξακολουθήσουν νά ύφίστανται έφ’ 
όσον οφείλονται σέ άλλη αιτία. "Ενας 
άλλος λογος που εδραιώνει τήν φήμη 
τών αμοιβάδων ώς άκατανικήτων, 
είναι καί τό φαινόμενον τής έπανα- 
μολυνσεως τών ιδίων ατόμων. Τά 
άτομα αυτά, τά όποια μετά τήν θε
ραπείαν των επαναμολύνονται, έ’χουν 
κάθε λόγο νά πιστεύουν, ότι έφ’ όσον 
οι αμοιβάδες ξαναεμφανίζονται, δέν
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έχουν θεραπευθή. 'Η πραγματικότης 
φυσικά είναι διαφορετική, δηλαδή 
κάθε φορά πρόκειται γιά καινούρ
γιες άμοιβάδες και όχι γιά τις αρχι
κές, οί όποιες είχαν έξαλειφθή μέ 
τήν θεραπείαν.

"Ολα τά παραπάνω, έχουν δη- 
μιουργήοη ένα μύθο γύρω άπό τις 
αμοιβάδες, ό όποιος δυστυχώς έχει 
ριζώσει βαθειά καί δεν είναι εύκολο 
νά καταπολεμηθή. Θά μπορούσε νά 
λεχθή, οτι σέ σημαντικό μέρος τοϋ 
πληθυσμού έχει δημιουργηθή μία 
ψύχωσις γιά τις άμοιβάδες, οί όποιες 
ένοχοποιοΰνται διά κάθε σύμπτωμα 
πού παρουσιάζεται, άπό τις άϋπνίες 
καί τούς ιλίγγους μέχρι τά δερματι
κά έξανθήματα. Θά ήταν πολύ πε
ρήφανες οί άμοιβάδες άν μπορούσαν 
νά ξέρουν πόσο σπουδαίες, τρομερές 
καί άκατανίκητες θεωρούνται άπό 
τον άνθρωπο.

Στό μεγαλύτερο ποσοστό, οί κατά 
φαντασίαν άμοιβαδοπαθεΐς πάσχουν 
άπό εύερέθιστον έντερον, πάθηση ή 
όποια έχει τήν άρχή της στό νευρικό 
σύστημα. 'Οπωσδήποτε τό άγχος 
γιά τήν ύπαρξη των άμοιβάδων, 
συντελεί στην εμφάνιση καί συντή
ρηση τού εύερεθίστου εντέρου. Έ κ 
τος τούτου, πολλές φορές υπάρχουν 
άλλες παθήσεις τού πεπτικού συ
στήματος, περισσότερον σοβαρές, 
οί όποιες παραμένουν άδιάγνωστες 
μέ δυσάρεστες καμμιά φορά συνέ
πειες, έπειδή τά συμπτώματα άπο- 
δίδονται ελαφρά τή καρδία στις άμοι- 
βάδες.

'Η προφύλαξις άπό τήν μόλυνση 
καί ή θεραπεία των άμοιβάδων είναι 
σχετικώς άπλές. 'Η προφύλαξις συ- 
νίσταται στήν τήρηση γενικώς τών 
όρων υγιεινής κα ί καθαριότητος. 
Γνωστόν είναι άλλωστε ότι όσο πε
ρισσότερον άνεπτυγμένος είναι ένας 
τόπος καί μία ομάδα πληθυσμού, τό
σον μικροτέρα είναι ή συχνότης τών 
άμοιβάδων. 'Η θεραπεία είναι φαρ
μακευτική, μέ ειδικά φάρμακα, τά 
όποια είναι λίαν άποτελεσματικά. 
Σημασία έχει ό συνδυασμός καί τών 
δύο, δηλαδή τόσον ή τήρησις τών 
όρων υγιεινής όσον καί ή θεραπεία, 
ώστε νά μήν ύποτροπιάζη καί συν- 
τηρήται ή πάθησις σέ ένα. περιβάλ
λον ή μία ομάδα άτόμων. Παράδει
γμα άποτελεΐ ή οικογένεια, μέσα στήν 
όποια είναι δυνατόν χρονίως νά 
ύπάρχη άμοιβάδωσις, έφ’ όσον δεν 
θεραπευθοΰν όλα τά μέλη τής οικο
γένειας, οπότε ή μετάδοσις άπό τό 
ένα μέλος στό άλλο θά είναι συνεχής. 
Κυρίως τούτο παρατηρεΐται σέ πε
ριπτώσεις ύπάρξεως στήν οικογέ

νεια μελών μέ άσυμπτωματική άμοι- 
βάδωση, τά όποια δεν ανακαλύπτον
ται καί άποτελοΰν πηγήν συνεχούς 
μολύνσεως διά τά υπόλοιπα μέλη 
τής οικογένειας.

’Ελπίζω τό παρόν άρθρον νά συ- 
νετάραξ^ λίγο τον μύθο τής άμοιβα- 
δώσεως, τουλάχιστον γιά όσο χρό
νο διήρκεσε ή άνάγνωσίς του.

Στον τόπο μας, όπου ό καθένας 
είναι λίγο πολύ καί γιατρός, είναι 
πολύ δύσκολο, ώς προανεφέρθη, νά 
άλλάξουν δόγματα καί άξιώματα

άπό μακροΰ στεριωμένα. Έάν π.χ. 
ό άσθενής πιστεύει στό άξίωμα «Μέ 
πειράζει τό γάλα άρα έχω άμοιβά- 
δες» είναι άδύνατον νά πεισθή ότι 
δέν έχει. Τό περισσότερο πού μπο
ρεί νά περιμένη κανείς άπό αυτόν, 
είναι νά άναβάλη γιά μερικές ήμέρες 
τήν θεραπεία πού εφαρμόζει ή νά τήν 
άλλάξη καί άντί γιά σκόρδα νά χρη- 
σιμοποιήση κάτι άλλο, άκόμη καί 
φάρμακα, άν τού τά έχει συστήσει 
κάποιος γνωστός του τον όποιο έπί- 
σης πείραζε τό γάλα καί ό όποιος...

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Α Ν Α Ρ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Όπως έδημοσιεύθη εις τό προηγούμενον τεϋχο; τοϋ περιοδικοϋ τό 
Άρχηγεΐον Χωρ]κής, δι’ έκδοθείσης προσφάτως έγκυκλίου του, καθώρισε 
τήν χρονικήν περίοδον άπό 10—20 Νοεμβρίου έκάστου έτους, ώς περίοδον 
αιμοδοσίας τών άνδρών Χωρ]κής. Κατά ενα μεγάλο, λοιπόν, ποσοστόν οί 
δνδρες τοϋ Σώματος ένεστερνήθησαν τάς συστάσεις τοϋ ’Αρχηγείου καί 
άνταπεκρίθησαν όλοψύχως εϊς τό άνθρωπιστικόν αύτό προσκλητήριον, 
μή ύστερήσαντες καί πάλιν εις κοινωνικήν προσφοράν, άλλ’ όπως πάντοτε 
έπέδειξαν άμέριστον άγάπην πρός τόν συνάνθρωπον, τήν όποιαν μετου- 
σίωσαν είς θετικήν καί έμπρακτον έκδήλωσιν.

Έξ αυτών, άκριβώς, τών λόγων έλαυνόμενοι, οί δνδρες όλων τών 'Υπη
ρεσιών Χωρ]κής τής έπικρατείας, είς μίαν στιγμήν πραγματικής μυσταγω
γικής έξάρσεως, προσήλθον οίκειοθελώς καί ολως προαιρετικώς, είς ενα 
πανεθνικόν άνθρωπιστικόν προσκλητήριον άλτρουϊσμοϋ καί άγάπης, καί 
προσέφερον ίκανάς ποσότητας αίματος είς τά κατά τόπους Κέντρα Αιμοδο
σίας. Έν συνεχείμ τό αίμα πού συνεκεντρώθη, προσεφέρθη ώς δωρεά τοϋ 
Σώματος εις τά τοπικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, διά νά χρησιμοποιηθή ύπ’ 
αυτών—κατά τάς ιατρικός έκτιμήσεις—είς τούς έχοντας διαφόρους κρί
σιμους καί έπειγούσας άνάγκας.

Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν άθρόαν προσέλευσιν τών 
άνδρών είς τά διάφορα Κέντρα Αιμοδοσίας.
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ο ταζιόι όι 'ο ο^Ιοναότήρι ιού £Κ.ρουόοϋ, δεν είναι μια 
όυνηύιόμένη έπίόκεψη ό'ένα χώρο ιερό. "Siναι μια πο- 
Ιύ ιιμ ι γνωριμία κι ένα λυτρωτικό προόκύνημα όιό 
έξοχο καί πολυξακονόμένο αυτό μνημείο τής προόευ- 
χής καί τής άγιοόύνης, που καλλιεργεί όι'ον ανΰριυ- 
τιο, ζην αγάπη, την άνάταόη, ιόν εκπολιιιόμό καί τη 
όυναδέλφωόη. ζ£ννάμα είναι καί μια περιηγητική α
ποκάλυψη, ένα χαρούμενο κάλεόμα όε τόπο παραδεί- 
όιο. ^ίίόΰάνεόαι κι ένα πλούόιο ψυχικό άναβάπιι- 
όμα που γίνεται μίδα όέ μια έπαναότατημίνη φύδη, 
με άπώανες καί δυναρπαόιικ'ες άποχρώόεις, με τις 
πιο όπάνιες καί όργιαδτικ'ες ιδιοτροπίες του εδάφους.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ των Εύρυτανικών 
βουνών, σέ ίση σχεδόν άπόστασι 
από ’Αγρίνιου καί Καρπενησιού, 
σέ μιά άπίθανη σπηλιά άπόκρη- 
μνου βράχου, εύρίσκεται ή κρύπτη 
όπου φυλάσσεται ή αγία εικόνα 
τής Παναγίας τής Προυσιωτίσσης.

Κατά μία άρχαία παράδοσι έπί 
Αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου Θε
οφίλου (824) μετεφέρθη ή αγία 
εικόνα άπό τήν Προύσα τής Μ. 
’Ασίας στον άπόκρημνο αύτό τόπο. 
Δύο ευσεβείς Χριστιανοί μέ πολ
λούς κινδύνους καί περιπέτειες 
έφεραν τόν μεγάλο θησαυρό τής 
ευσεβείας, τήν Παναγίαν Εικόνα, 
στά Ευρυτανικά βουνά, γιά νά τήν 
διασώσουν άπό τούς είκονομάχους 
τής έποχής έκείνης.

Ό Παν. Τ. Βασιλείου, ένας σύγ
χρονος μελετητής τής Ρούμελης 
καί ιδιαίτερα τής 'Ιερας Μονής 
τής Προυσιωτίσσης καί παλαιό- 
τερα ό Άλ. Πάλλης, γράφουν «Ή 
θέα τής Μονής, έσφηνωμένης εϊς 
τό μέσον καθέτων φαιολεύκων βρά
χων, άγριας μεγαλοπρεπείας συν- 
δυαζομένης μέ τήν ευγένειαν φαί
δρας ώραιότητος έκ τού έγγύς 
πρασίνου καί των έλατοφύτων πέριξ 
βουνοκορφών έχαρακτηρίσθη ή μία 
άπό τις πιο άφάνταστα μεγαλό
πρεπες «τοποθεσίες». (Προυσσοϋ 
Μονή θρησκ. έγκολπ. Τ. 12ος 
σελ. 679).

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ τής Μονής σέ 
χρονολογίες καί πρόσωπα δέν είναι 
εύκολο νά διαλευκανθή. ’Από τό 
830 μ.Χ. πού θεωρείται ώς χρόνος 
μεταφοράς τής Αγίας Εικόνας καί 
άπό τά δύο όνόματα τών έκ Προύσ- 
σης εύσεβών χριστιανών Διονυ
σίου καί Τιμοθέου, πού άπέθαναν 
ώς φύλακες καί Μοναχοί καί 
Λειτουργοί κοντά στήν Παναγία, 
άλλα πρόσωπα είναι άγνωστα.

Τά υπάρχοντα στήν βιβλιοθήκη 
τής Τέρας Μονής βιβλία, 288 τόμοι 
καί 231 έκδοθέντα κατά καιρούς 
έργα καθώς καί 72 κώδικες (θρ. 
έγκ. Τομ. 5 σελ. 686) δέν παρου
σιάζουν ούτε κατάλογον όνομά- 
των Ηγουμένων ή Μοναχών ούτε 
άλλων Αγίων προσώπων γιά πολ
λές έκατονταετηρίδες.

Καί δέν είναι παράδοξον. Οί 
λεηλασίες καί οί καταστροφές πού 
ύπέστη στά 1150 χρόνια, τελευταία 
ήταν αύτή πού έπέφεραν οί Γερ
μανοί στις 16 Αύγούστου 1944, 
έξαφάνισαν καί κατέστρεψαν ό,τι 
θά μπορούσε νά ζητήση ένας σύγ
χρονος ιστορικός.

Οί τοιχογραφίες πού εύρίσκον- 
ταιστό παρεκκλήσιον, όπου φυλάσ
σεται ή θαυματουργός είκών τής 
Παναγίας, μάς οδηγούν μέχρι τοΰ 
ΙΒ αίώνος. Ό Καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσ]νίκης κ. Ιω
άννης Παπαδόπουλος, πού έπε- 
σκέφθηκε τό Μοναστήρι στά 1930 
γράφει: «Κατερχόμενος τήν κλί
μακα τής κρύπτης, έν ή φυλάσ
σονται τά χειρόγραφα, τό άρχεΐον 
καί τά κειμήλια τής Μονής, ηύτύ- 
χησα νά άνεύρω καί τεκμήριον 
άσφαλές ότι τό παρεκκλήσιον ύφί- 
orctxo και κατά τήν βυζαντινήν 
περίοδον. Είναι δέ τούτο λείψανον 
τοιχογραφίας έπί τοΰ κάτω μέρους 
τοΰ τοίχου. . . . καί παριστάνει τήν 
βάπτισιν τοΰ Σωτήρος εις άρίστην 
κατάστασιν. Ή έκτέλεσις είναι 
καλή καί δεικνύει ότι πρόκειται 
περί έργου τοΰ δωδεκάτου αίώνος». 
(Γρ. Παλαμά Τομ. 15, 1931, σελ. 
30—33).

Αυτό πού σαφώς διαπιστώνεται 
είναι ότι ή Παναγία υπήρξε τό

Λ Ο Υ Κ Α  Κ Ο Κ Ο Λ Ι Ο Υ
θεολόγου Καθηγητοϋ

στήριγμα τών Εύρυτάνων καί τής 
Ρούμελης γενικώτερα. Στήν περι
οχή αύτή όλες οί Μάννες έταξαν 
τά παιδιά τους στήν Παναγία γιά 
νά γίνουν καλά όταν αρρώσταιναν. 
Η Παναγία ήταν ή θαυματουργός. 

Γιά κάθε θέμα η Ρουμελιώτισσα 
καί ό Ρουμελιώτης κατέφευγε στήν 
Κυρά. Τό ειδικό τροπάριο πού 
έχει κάμει ό ύμνογράφος τά λέγει 
όλα.

«Τής Ελλάδος άπάσης οδ προ- 
ΐσται πρόμαχος 

καί  ̂θαυματουργός έξαισίων, 
τή έκ Προύσσης είκόνι σου. 
Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ, 
καί γάρ φωτίζεις έν τάχει τούς 

τυφλούς,
δεινούς τε άπελαύνεις δαίμονας. 
Καί παραλύτους δέ συσφίγγεις

άγαθή,
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βαθειά ριζωμένες στήν ψυχή του. 
Όλη ή σοφία τής έπιστήμης δεν 
τοϋ έκλώνισαν δσα έθεμελίωσε ή 
εύλαβής Μητέρα στήν παιδική 
ψυχή. Υπάρχουν πολλά παλαιό- 
τερα και νεώτερα γεγονότα πού 
μιλούν χειροπιαστά γιά τά θέματα 
αύτά.

Στον καιρό τής τουρκικής σκλα
βιάς τότε τό Μοναστήρι καί τά 
κελλιά ήταν κέντρα γραμμάτων. 
Διατηρούσε σχολείο. Τά παιδιά 
τής περιοχής μάθαιναν γράμματα 
καί άνοιγαν τά μάτια τους. Τό 
τριώροφο κρυφό σχολειό, ή Ελλη
νική Σχολή Γραμμάτων, όπως λε
γόταν τότε, έκτίσθη μέ έρανο των 
τροφίμων τού Μοναστηριού καί 
των κατοίκων τού χωρίου Προυσ- 
σού, γράφει τό χειρόγραφο 42 στ. 
σελ. 863 (Βλέπε βιβλίον Προυσ- 
σός σελ. 18).

Στον έθνικό τομέα δέν υστέρησε 
ή 'Ιερά Μονή. Ή περιοχή αυτή 
ήταν άπάτητη άπό τούς Τούρκους. 
Οί "Ελληνες ζοΰσαν έλεύθεροι 
στά Εύρυτανικά άγραφα βουνάτους.

Ό Μ. Μπότσαρης περνώντας 
γιά νά πολεμήση τούς Τούρκους 
στό Καρπενήσι, γονάτισε μπρο
στά στήν Παναγιά καί ζήτησε τή 
χάρι της γιά νά νικήση. Καί νί
κησε.

Ό Στρατάρχης τής Ρούμελης 
Γεώργιος Καραϊσκάκης έχτισε τούς 
δυό Πύργους πού σώζονται ώς σή
μερα. "Εμεινε άρρωστος άρκετούς 
μήνες στή Μονή. Τέλος άφοΰ έγινε 
καλά άσήμωσε τήν εικόνα τής 
Παναγίας. 'Υπάρχει κι’ επιγραφή:

κρήμνων σώζεις καί πάσης βλά
βης

τούς σοί προστρέχοντας.
Δόξα τω σώ άσπόρω τοκετω.
Δόξα τω σέ θαυματώσαντι.
Δόξα τω ένεργοΰντι διά σοΰ 

τοιαΰτα θαύματα».
(Άπό τήν άκολουθίαν τής Πανα

γίας).

ΠΡΟ ΕΤΩΝ εύρέθην αότόπτης 
μάρτυς στό έξής γεγονός. "Ενας 
Καθηγητής Πανεπιστημίου ήλθε 
νά προσκυνήση. Έφερε καί τό 
Τάμα του. "Ηταν ένας τενεκές λάδι. 
Άπό εύγένεια ζήτησα νά τόν βοη
θήσω. Όχι μοΰ λέγει. Τό Τάμα 
είναι νά δώσω μόνος μου τό λάδι 
στήν Παναγία. Ήμουν μικρός άρ
ρωστος. Μέ είχε τάξει ή Μάννα 
μου καί τώρα φέρνω τό Τάμα μου 
στήν Παναγία μας. Καί ένώ έλεγε 
αύτά μιά διαμαντένια σταγόνα κύ-

λισε στά μάτια του καί άλλη μιά 
στά δικά μου. . . .  Ή εύλάβεια καί 
ή πίστι τού Καθηγητοΰ ήταν πολύ

Τό Μοναστήρι τοϋ Προυσοϋ, αιώνιο 
σύμβολο τής ’Ορθοδοξίας μέ λαμπρά ιστο 
ρία καί δράσι.
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«ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΤΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΤΣΚΑΚΗ

1824». Άφησε σάν κειμήλια τό 
σπαθί του, τόν Στραταρχικό του 
σκοϋφο καί τήν γενναία του πι
στόλα.

Έτσι βρίσκει νόημα ή Δημο
τική ποίησι.

«Των άντρειωμένων τ’ άρματα 
δέν πρέπει νά πουλιώνται 
Πρέπει σέ τέτοια έκκλησιά 
ν’ άναι ν’ λειτουργιώνται».

(Βιβλ. Προυσσός σελ. 17).

Δέν χρειάζεται πιστεύω νά άνα- 
φερθή κανείς στούς Κλέφτες καί 
Άρματωλούς. Έκεΐ ξεκουράζον
ταν τά παλληκάρια. Έκεΐ στά κελ- 
λιά τού Μοναστηριού εΰρισκαν 
ησυχία καί ζεστασιά. Μαζύ μέ τόν 
υλικό έπαιρναν καί τόν ψυχικό 
ανεφοδιασμό. Δυνατοί ξεκίναγαν 
για τόν πόλεμο χωρίς νά φοβούνται 
ούτε τόν έχθρό, ούτε τόν θάνατο. 
Είχαν τήν χάρι της Παναγίας καί 
πολεμούσαν γιά τό δίκαιο, γιά τήν 
τιμή, γιά τήν πίστι, γιά τήν Πα
τρίδα.

Στήν πείνα εΰρισκαν οί πεινα- 
σμένοι ψωμί καί οί διαβάτες ξε
νώνα καί οί κουρασμένοι περι- 
ποίησι. Ηταν τό Μοναστήρι γιά 
κάθε διαβάτη ή φιλόξενη Μάννα. 
ΚΓ ό καθένας δ,τι είχε έβανε στο 
κουτί τής Παναγίας. ΚΓ δ,τι έβανε 
τό έβανε μέ τήν καρδιά του. ΚΓ 
δπου πήγαινε μιλούσε γιά τήν Πα
ναγία μέ σεβασμό καί εόλάβεια 
πολλή. Μιλούσε γιά τό δνομά της 
καί συγκλονιζόταν ολόκληρο τό 
είναι του.

ΜθνήΙ έ ^ Χ τ α ζ  Ατενίζει τήν μεγαλοπρέπεια τοϋ τοπίου 
με τους θεόρατους κοφτούς βράχους και τά εξαίσια χρώματα.

φάσεις παίρνει ο κάθε προσκυ
νητής.

ΣΗΜΕΡΑ σέ έποχή τεχνικής 
προόδου καί πολιτισμού πάλι ή 
Παναγία ή Προυσιώτισσα συγκι- 
νεΐ βαθειά κάθε Έλληνα καί ιδιαί
τερα κάθε Ρουμελιώτη. Άπ’ τά πέρ- 
ρατα τοΰ κόσμου ξεκινούν γιά νά 
πάνε νά προσκυνήσουν καί μιά 
φορά άκόμη τήν Αγία εικόνα της. 
Τήν νοιώθουν πολύ κοντά. Τήν 
αγαπούν. Τής μιλούνε μέ πολλή 
άνεσι. «Παναγία μου σ’ ευχα
ριστώ, Παναγία μου βοήθαμε. . .».

Καθημερινώς καταφθάνουν έκεΐ 
έκδρομικά αύτοκίνητα καί ιδιω
τικά τοιαΰτα. Λίγες ώρες μοναξιάς 
καί ήσυχίας στό ιερό προσκύνημα 
γεμίζουν τήν ψυχή γιά χρόνια 
πολλά. Νέες δυνάμεις καί νέες άπο-
760

Ο Κατανυκτικός Εσπερινός καί 
ή ωραία Θεία Λειτουργία, τά πολύ 
λίγα φώτα, τά λιγοστά κεράκια καί 
ή απόλυτη ήσυχία, μέσα στήν άγρια 
φύσι, βοηθούν τόν προσκυνητή 
νά λησμονήση τόν κόσμο, νά βρή 
τόν έαυτό του νά μιλήση μέ τόν 
Θεό. Σ αΰτό τόν τόπο μπορείς 
εύκολα νά έπιτύχης μιά ψυχική 
άνανέωσι μέσα στή χάρι τοΰ Μο

ναστηριού τής Θρησκείας μας. 
Μέσα σ’ δλο αυτό τό αφάνταστα 
μεγαλοπρεπές τοπεΐο ή ψυχή αι
σθάνεται τήν άνάγκη νά άλαφρώση 
καί νά άρχίση μιά καινούργια ζωή. 
Είναι ένας πραγματικός αναβα
πτισμός. "Ολα τά στοιχεία βοη
θούν γιά μιά ψυχική άνάβασι, γιά 
μιά εσωτερική έξαρσι. Αυτό πού 
χρειάζεται ό σύγχρονος άνθρωπος 
καί δέν είναι πολύ μακρυά από τόν 
καθένα μας.
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. . .ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ όλοι οι δέκτες των 
περιπολικών τής Χωρ]λακής πού κυκλο
φορούσαν εκείνο τό βράδυ στα ’Αθηναϊκά 
Προάστια, «έπιασαν» τον έξης άπίθανο 
ραδιοτηλεφωνικό διάλογο:

—Κέντρον ένα προς 1 - 18.
—Διαβιβάσατε Κέντρον ένα.
—Μηδέν έντεκα.
—Πλατεία ’Αμαρουσίου.
—Έπιστρέψατε επειγόντως εις Κέν

τρον, μεθ’ ο τό πλήρωμα να σπεύση εις 
αίθουσαν έκπομπών ένθα σημειοΰται δια- 
τάραξις! . . .

—Τί είδους άστεΐον είναι αύτό Κέντρον 
ένα;

—Παρακαλώ συμμορφωθήτε μέ εντο
λήν άνευ σχολίων.

—Μηδέν τέσσερα... είπε άνασηκώνοντας 
τούς ώμους του ό έπικεφαλής ’Ενωμοτάρ
χης, καθώς τοποθετούσε τό μικρόφωνο 
στήν θέση του. Τήν ίδια κιόλας στιγμή τό 
περιπολικό «έβαζε πλώρη» προς τό Κέν
τρον ’Αμέσου Έπεμβάσεως, προκειμέ- 
νου να έπέμβη στά. . . έσωτερικά του. 
Δυο - τρεις έπικεφαλής άλλων περιπολι
κών πού έζήτησαν νά μάθουν τί έσήμαινε ή 
πρωτάκουστη αυτή εντολή, πήραν τήν ίδια 
λακωνική άπάντηση.

—Παρακαλώ συνεχίσατε υπηρεσίαν σας 
άνευ άσκοπων παρεμβάσειυν. . .

"Οταν κάποτε ή «έπιχείρηση—μυστή
ριο» έληξε καί ό εκφωνητής έξήγησε μέ 
δυο λόγια τζ άκριβώς είχε συμβή, τά 
πληρώματα δλων τών περιπολικών έγέ- 
λασαν μέ τήν καρδιά τους. Πράγματι είχε 
σημειωθή διατάραξη στήν αίθουσα έκπο
μπών τού Κέντρου ’Αμέσου Έπεμβά- 
σεως. Μοναδικός πρωταγωνιστής ήταν 
ένας. . . μεθυσμένος. Παληός γνώριμος 
σέ πολλά πληρώματα περιπολικών άπό τά 
συχνά άσυνάρτητα μεταμεσονύκτια τηλε
φωνήματα του, πού μιλούσαν πάντα γιά 
μιά «άσπλαχνη γυνή». Δηλαδή τό έτερόν 
του ήμισυ πού ύστερα άπό κάθε κρασο
κατάνυξη δεν τού έπέτρεπε τήν είσοδο στο 
σπίτι παρά μόνο μέ τήν παρέμβαση τού 
πληρώματος κάποιου περιπολικού. Φαί
νεται δμοις δτι έκεϊνο τό βράδυ, ό μπε
κρής τής ιστορίας μας θέλησε νά πρω- 
τοτυπήση. Έ φ’ ώ καί αντί νά τηλεφω- 
νήση προτίμησε νά παρουσιασθή . . . αύτο- 
προσώπως στό Κέντρο ’Αμέσου Έπεμβά
σεως. Γιά τό πώς έφτασε μέχρι έκεϊ, αύτό 
είναι μιά άλλη ιστορία, διασκεδαατική 
μέν, άλλα αρκετά μεγάλη γιά νά χωρέση 
έδώ. Έκεϊνο πάντως πού έχει σημασία

είναι δτι άφού αναστάτωσε τούς πάντες μ.έ 
τήν κρασοφλυαρία του, στό τέλος έφυγε 
πανευτυχής γιά τό σπίτι του έπωχούμενος 
τού περιπολικού 1 -1 8 . Λεπτομέρια: Προ
ηγουμένως διαβεβαίωσε τούς παρισταμέ- 
νους δτι θά ξανάρθη στό Κέντρο καί μάλι
στα μέ συντροφιά. Καί ξέρετε γ ιατί; Γ ιά 
νά φέρη καθώς είπε επί λέξει «τήν παρέα 
τής ταβέρνας νά καμαρώση τά «παιδιά» 
καί τά μηχανήματα πού. . . καθαρίζουν 
περί είσοδο κατ’ οίκον δταν αί γυναΐκαι 
μάς βγαίνουν μέ έρυθρό φώς ένεκα ή σού
ρα. . .».

Πώς νά τό κάνωμε; Είναι καί αύτό μία 
άποψις. . .

* * *

-ΑΜΕΣΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΕΚΕΙ;
—Μάλιστα όμιλεΐτε παρακαλώ.
—Ελάτε άμέσως στήν όδό Α άοιθμός 

12 γιατί συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό.
—Τί άκριβώς συμβαίνει;
—'Ολόκληρη φασαρία! . . . Άκοΰς έκεϊ 

ό γάιδαρος. . .
—Παρακαλώ προσέχετε τις έκφράσεις
σας...
—Μά πρόκειται περί γαϊδάρου! . . .
—Σάς παρακαλώ κύριε. . .
—Μά γιατί δέν μέ άφήνετε νά σάς εξη

γήσω ;
Καί ό άνθρωπος έξήγησε: Σέ κάποια 

απόκεντρη γειτονιά Βορείου ’Αθηναϊκού 
Προαστίου, ένας. . . άληθινός γάιδαρος 
είχε άναστατώσει τούς πάντες. Συγκεκρι
μένα: ’Ενώ στήν άρχή δεχόταν στό πρό
σωπο άδιαμαρτύρητα τις θωπείες ενός μι
κρού παιδιού, ξαφνικά τού άρπαξε τό χέρι 
άνάμεσα στά δόντια του. Καί ή συνέχεια: 
Δέν έννοοϋσε μέ κανένα τρόπο - γνωστός 
πεισματάρης γάο - νά άνοιξη τις άκίνητες 
μασέλλες του παρά τις ήπιες προτροπές 
τού ιδιοκτήτου του καί τών παρισταμέ- 
νων. "Ενας άπό τούς τελευταίους έσπευσε 
τότε νά τηλεφωνήση στήν ’Άμεσο ’Επέμ
βαση πού έκαλεΐτο νά δώση λύση σέ μιά 
άκόμη άπίθανη περίπτωση. Καί ή λύση 
βρέθηκε μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα χάρις 
στήν εύστοοφία τού τηλεφωνητοΰ Xcopo- 
φύλακος, ό όποιος «άρπαξε» άμέσως τήν 
έξής ιδέα: Συνέστησε σ’ αύτόν πού τη
λεφωνούσε, νά φράξη μέ τήν παλάμη του

τά ρουθούνια τού ζώου, οπότε προ τού 
κινδύνου τής άσφυξίας θά άνοιγε υποχρεω
τικά τό στόμα του. Αύτό καί έγινε τελικά, 
οπότε φυσικό έπακόλουθο ήταν νά άνα- 
πνεύσουν άπό άνακούφιση οί άνθρωποι καί 
άπό βιολογική άνάγκη τό ζώο. Καί ή συνέ
χεια στήν άπίθανη αυτή ιστορία: "Οταν 
ό περί ού ό λόγος Χωροφύλαξ τό έπόμενο 
βράδυ πήγε νά άναλάβη υπηρεσία, στό 
πίσω μέρος τής καρέκλας του βρήκε κρε
μασμένη μιά καλλιγραφημένη πινακίδα μέ 
τήν ένδειξη: «Χειριστής τηλεφ—ό νο υ » . 
Χωρίς νά χάση τήν ψυχραιμία του πήρε 
«άτάκα καί έπί τόπου» τήν ρεβάνς. Κρα
τώντας στά χέρια του τήν καλλιγραφημένη 
πινακίδα είπε μέ προσποιητή άπορία.

—Μωρέ μπράβο. . . Μέ τόση δουλειά 
πού έχομε έδώ γράφτηκαν αυτά τά ωραία 
γράμματα; Έ  λοιπόν αύτός πού κατώρ- 
θι»σε νά σκαρώση άπό λίγο - λίγο αύτή 
τήν όμορφη ταμπέλλα, πρέπει νά έχη. . . 
γ. . . νή ύπομονή.

Μή μοΰ πήτε δτι στήν ’Άμεσο Έπέμ- 
βασι δέν ισχύει ό πασίγνωστος όρος « ’Ερ
γασία καί χαρά» . . .

* * *

Η ΕΠΩΝΥΜΗ τηλεφωνική πληροφορία 
προς τήν ’Άμεσο ’Επέμβαση ήταν ρητή: 
Μιά νεαρή γυναίκα έθεάθη νά τρέχη ολό
γυμνη καί πανικόβλητη στήν πλάζ τού 
Σκαραμαγκα. Έ φ ’ ώ καί είδοποιήθη άμέ
σως τό πλησιέστερο περιπολικό, μέ τήν 
παρατήρηση δτι ή βραδυνή ώρα καί τό 
τσουχτερό κρύο συνηγορούσαν υπέρ τής 
έκδοχής δτι ή γυναίκα αύτή έστω καί άν 
άκόμη ήταν χειμερινή κολυμβήτρια, δέν 
θά έπρεπε νά έπαιρνε τό μπάνιο της ολό
γυμνη καί ολομόναχη. Τελικά διεπιστώθη 
δτι πράγματι έπρόκειτο γιά μιά χειμε
ρινή κολυμβήτρια ή οποία δμως φορούσε 
τό μαγιώ της καί θρηνούσε άπαρηγόρητη 
έπειδή τής είχαν κλέψει δλα τά ρούχα της 
πού είχε άφήσει έκτεθιμένα στήν άκτή. 
Τό άσχημο γιά τήν περίπτωση ήταν δτι ή 
κοπέλλα έμενε μόνη της κάπου στήν ’Α
θήνα, είχε χάσει τήν τσάντα μέ τά κλει
διά της καί δέν ήθελε νά έμφανισθή μέ 
μαγιώ σέ κανένα γνωστό της πρόσωπο. 
Μέ άλλα λόγια δέν ήθελε νά μάθη κανείς 
γιά τό πάθημά της. ’Αλλά καί έδώ βρέ
θηκε ή αποτελεσματική λύση. Μία γυναίκα 
Χωροφύλαξ προθυμοποιήθηκε νά τήν βγά- 
λη άπό τό φοβερό άδιέξοδο δανείζοντάς της 
μιά πλήρη άμφίεση. Συμπέρασμα: Οί
χειμερινοί κολυμβηταί είναι συντριπτικά 
έλάχιστοι σέ σχέση μέ τούς θερινούς. Οί 
κλέφτες δμως, χειμώνα - καλοκαίρι κά
νουν τό ’ίδιο. . . σπόρ. ’Ά ς τούς έχουν λοι
πόν ύπ’ όψιν τους οί χειμερινοί κολυμβη
ταί, γιατί άλλως κινδυνεύουν νά μείνουν 
καμμιά φορά στά. . . κρύα τού λουτρού. . .
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ΕΤΕΡΟΝ ύποκατάστατον τής βρα
χυχρόνιας ποινής είναι ή έκτος φυλακπε 
(EXTRA MUROS) υποχρεωτική έργα- 
σία. Το μέτρον τοϋτο δύναται να έπιβληθή 
εϊτε  ̂άντί τής βραχυχρόνιας στερητικής 
τής ελευθερίας ποινής, είτε άντί τής χρή
μα ιΐκής ποινής, εις περιπτωσιν αδυναμίας 
του καταδικασθέντος να καταβάλη ταύ- 
την. Ή  ύποχρεωτική εργασία έχει τό 
πλεονέκτημα ότι έκτελεϊται έν έλευθερία 
και κατα τας ελευθέρας ώρας τοϋ κα,τα- 
δικασθ εντός, ο οποίος δια του τρόπου 
τούτου δέν απομακρύνεται άπό την οικο
γένειαν του ουδέ απο την έργασίαν του. 
Ώρισμένοι έπιστήμονες καί δή ποινικο- 
λόγοι κατέκριναν τό μέτρον τοϋτο, διότι 
θεωρούν δτι ένυπάρχει έν αύτώ κίνδυνος 
τής εκμεταλλευσεως καί τής μετατροπής 

εργασίας ταυτης εις καταναγκαστικήν. 
Η επιφυλαξις αυτή πιθανώς να οφείλεται 

είς τό γεγονός δτι τό μέτρον έχει είσαχθεϊ 
καί έφαρμόζεται άπό τοϋ έτους 1958 είς 
την  ̂Ρωσίαν, δπου είναι λίαν ένδεχόμενον 
νά ύποκρύπτη καταναγκαστικήν έργασίαν. 
’Εν τούτοις, έφαρμοζόμενον κατά τρόπον 
αποκλείοντα την έκμετάλλευσιν, δύναται 
νά έχη εύεργετικήν έπί τοϋ καταδίκου 
ε^ιδρασιν, καθ οσον ούτος, διαβιών έν 
ελευθερία, δέν ύφίσταται τάς δυσμενείς 
επιπτώσεις^ τής φυλακίσεως, ένώ ΰπο- 
χρεοϋται νά προσφέρη ύπηρεσίαν ’ κοινω
νικήν, συναισθανόμενος οΰτω τό άδικον 
τής πράξεώς του. Ή  ύποχρεωτική έργα- 
σία, ώς ύποκατάστατον τής βραχυχρόνιας 
ποινής, δύναται νά παρέχεται είτε άνευ 
οίασδήποτε άμοιβής, είτε μετ’ άμοιβής 
μέν, παρακρατουμένης δμως προς άπο- 
ζημίωσιν τοϋ^ θύματος (έάν ύφίσταται 
περίπτωσις) ή προς ένίσχυσιν ταμείου 
άποκαταστάσεως άπορων άποφυλακιζο- 
μένων. Είς ύποχρεωτικήν έργασίαν δύ- 
ναται να  ̂ύποβληθή 6χι μόνον έργάτης, 
αλλα και επιστήμων ώς ιατρός, μηχανικός, 
διδάσκαλος κ.λ.π. Έν τούτοις, είς ώρι- 
σμένας χώρας, δπου παρατηρεΐται άνερ- 
γία, διατυποϋνται έπιφυλάξεις ώς προς 
τήν σκοπιμότητα τής έφαρμογής τοϋ συ- 
στηματος τουτου, διότι θά δύναται νά 
άποβή  ̂ είς βάρος των έλευθέρων πολιτών 
καί τής επαγγελματικής των τακτοποιή- 
σεως.  ̂ Γενικώς δμως ή ύποχρεωτική 
εργασία εξυπηρετεί διπλοΰν σκοπόν, σω
φρονιστικόν ύπέρ τοϋ καταδικασθέντος 
καί κοινωνικόν.

^ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ή άναστολή έκτελέσεως 
τής ποινής άποτελεΐ τό κυριώτερον καί 
πλέον αποτελεσματικόν ύποκατάστατον 
τής βραχυχρόνιας ποινής. Ή  άναστολή 
έφηρμόσθη τό πρώτον είς τάς Άγγλοσα- 
ξωνικάς χώρας καί δή είς τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας τής ’Αμερικής, άπό τών μέσων 
τοϋ παρελθόντος αίώνος. Είς τήν Εύρώ- 
7την είσηχθη τό πρώτον είς τό Βέλγιον 
τό έτος 1888 καί μετέπειτα τό 1891 είς 
την Γαλλίαν διά τοϋ γνωστοΰ νόμου τοϋ 
BERENGER (έκ τοϋ όνόματος τοϋ 
εμπνευστοϋ τοϋ νόμου γερουσιαστοϋ). 
Έθεωρήθη εύεργετικόν μέτρον δι’ έλα- 
φρά άδικήματα τελούμενα ύπό άρχαρίων 
έγκληματιών. Σήμερον δμως, ή απλή 
άναστολή (SURSIS SIMPLE) δέν κρί- 
νεται έπαρκής δπως έπιδράση εύμενώς 
έπί τοϋ καταδικασθέντος, πλήν έκείνου 
ο οποίος έχει τήν δύναμιν καί τήν άποφα- 
σιστικότητα νά άντιμετωπίση μόνος τα 
προβλήματα του καί νά συγκρατηθή 
από τής τελέσεως τοϋ νέου άδικήματος. 
Οί πλείστοι όμως τών καταδικαζομένων 
είς βραχυχρονίαν ποινήν μέ άναστολήν,
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έχουν άνάγκην συμπαραστάσεως κατά 
τον χρόνον τής δοκιμασίας των, διά νά 
άνταπεξέλθουν εις τήν πάλην των κατά 
των άντιξοοτήτων τής ζωής καί κατά 
τοϋ ίδιου τοϋ έαυτοϋ των. Μέ τήν απλήν 
όμως άναστολήν παραμένουν άβοήθητοι. 
Προς κάλυψιν τής άνάγκης ταύτης, κα- 
θιερώθη σήμερον διεθνώς ό θεσμός τής 
«προστατευτικής έπιβλέψεως» (PRO
BATION), ή όποια αποβλέπει εις τήν 
αγωγήν καί τήν κοινωνικήν προσαρμογήν 
τοϋ ύπό άναστολήν τής ποινής τελοϋντος. 
Ή  ιδέα τοϋ θεσμοΰ τούτου έγεννήθη εις 
Σικάγον των Ή ν. Πολιτειών, τό έτος 
1841, όταν εις άπλοϋς άνθρωπος, ό υπο
δηματοποιός JOHN AUGUSTUS, έχων 
ίσχυράν πίστιν πρός τον άνθρωπον, πα- 
ρακολουθών τήν έκδίκασιν μιας ύποθέ- 
σεως μέθης, έζήτησ'εν άπό τό Δικαστή- 
ριον νά άναθέση εις αύτόν τήν προστασίαν 
τοϋ κατηγορουμένου. Τό Δικαστήριον, 
πρό τής επιμονής του, άνέβαλε τήν ύπό- 
θεσιν καί διέταξε τήν άπόλυσιν τοϋ κατη
γορουμένου. "Οταν μετά 3 έβδομάδας, 
ούτος ένεφανίσθη ένώπιον τοϋ Δικαστη
ρίου συνοδευόμενος άπό τον JOHN 
AUGUSTUS παρουσίαζε σαφείς ένδεί- 
ξεις μεταμέλειας καί βελτιώσεως. Τότε 
τό Δικαστήριον, παρά πάσαν προσδοκίαν, 
άντί τής άναμενομένης ποινής φυλακίσεως, 
έπέβαλεν εις αύτόν συμβολικώς έν μικρόν 
πρόστιμον. 'Η συνεχισθεΐσα εύμενής έπ’ 
αύτοϋ έπίδρασις τοϋ JOHN AUGUSTUS 
τον έβοήθησεν εις τήν πλήρη κοινωνικήν 
προσαρμογήν του. Ό  JOHN AUGU
STUS ένθαρρυνθείς έκ τής έπιτυχίας του 
ταύτης, συνέχισε άναλαμβάνων τήν συμ- 
παράστασιν τών ρεπόντων πρός τήν μέθην 
άρχικώς καί μετέπειτα καί έτέρων άτόμων 
τά όποια έτέλεσαν άλλης φύσεως αδική
ματα. Τήν προσπάθειαν ταύτην. τήν 
οποίαν έταξε σκοπόν τής ζωής του, 
συνέχισεν έπί 18 έτη, μέχρι τοϋ θανάτου 
του, έπισυμβάντος τό έτος 1859. Κατά 
τό διάστημα τοϋτο έπελήφθη 2.000 περι
πτώσεων μέ λίαν ικανοποιητικά άποτε- 
λέσματα. 'Ο JOHN AUGUSTUS ύπήρ- 
ξεν ό πατήρ τής «προστατευτικής έπι
βλέψεως» (PROBATION) καί ό πρώτος 
’Επιμελητής προστατευτικής έπιβλέψεως
(PROBATION OFFICER). Αΐ μέθοδοι
τάς όποιας έχρησιμοποίησεν έκεΐνος έμπει- 
ρικώς καί έκ διαισθήσεως, άπετέλεσαν 
βραδύτερον τάς βάσεις τής έφαρμογής 
τοϋ συστήματος τής PROBATION, τό 
όποιον σήμερον άποτελεϊ θεσμόν έξαπλω- 
θέντα εις ολόκληρον τόν κόσμον, καί εις 
τάς ύπαναπτύκτους άκόμη χώρας.

Μερίμνη τοϋ ’Οργανισμού 'Ηνωμένων 
’Εθνών, έξεδόθη τό έτος 1951 εμπεριστα
τωμένη μελέτη ύπό τόν τίτλον «PROBA
TION AND RELATED MEASURES» 
(Προστατευτική έπίβλεψις καί συναφή 
μέτρα). Εις τήν έκπόνησιν τής μελέτης 
ταύτης συνέπραξαν διεθνείς ’Οργανισμοί 
καί οργανώσεις, ώς ή UNESCO, τό 
Διεθνές Γραφεϊον ’Εργασίας, ή Παγκό
σμια Όργάνωσις 'Υγείας, ή INTER
POL, ή Διεθνής 'Εταιρεία Ποινικού Δι
καίου καί άλλαι, ώς καί διεθνούς φήμης 
επιστήμονες ώς ό MARC ANCEL Γάλ
λος ’Αρεοπαγίτης Διευθυντής τοϋ ’Ινστι
τούτου Διεθνούς καί Συγκριτικοΰ Ποι
νικού Δικαίου, οί Καθηγηταί FRAN- 
GOIS CLERC, PAUL CORNIL, JEAN 
DUNEEL, LEON RADJINOWICZ 
καί άλλοι.

Εις τήν μελέτην αύτήν δίδεται ό έξής 
ορισμός τής προστατευτικής έπιβλέψεως: 
«PROBATION είναι μέθοδος μεταχει-

ρίσεως έγκληματιών (κηρυχθέντων ένό- 
χων), είδικώς έπιλεγομένων, ή όποια 
συνίσταται εις τήν έν συνδυασμώ πρός 
τήν άναστολήν έκτελέσεως τής ποινής, 
θέσιν αύτών ύπό προστατευτικήν έπίβλε- 
ψιν, καθοδήγησιν καί έξατομικευμένην 
άγωγήν». Κατά τόν ορισμόν αύτόν 4 είναι 
τά κύρια χαρακτηριστικά τοϋ συστήματος 
τής PROBATION 1) είναι μέθοδος 
μεταχειρίσεως καταδίκων, 2) προϋπο
θέτει τήν ϋπαρξιν άναστολής τής έκτε
λέσεως τής ποινής, 3) προϋποθέτει επι
λογήν τών έγκληματιών, έφαρμοζομένης 
οΰτω τής αρχής τής έξατομικεύσεως τής 
ποινής καί 4) περιλαμβάνει προστατευτι
κήν έπίβλεψιν μετά συμπαραστάσεως 
καί άγωγής, ήτις έπίβλεψις δέν είναι 
απλή αστυνομική έπιτήρησις άποσκοποϋ- 
σα εις τόν έλεγχον τής διαγωγής τοϋ κα
ταδίκου, άλλ’ ένέχει έξατομικευμένην άγω
γήν καί έν έλευθερία σωφρονιστικήν με- 
ταχείρισιν, άσκουμένην ύπό ειδικευμένων 
οργάνων, τών Επιμελητών προστατευ
τικής έπιβλέψεως. Τό μέτρον έκρίθη λίαν 
άποτελεσματικόν, ιδία έπί άρχαρίων έγ
κληματιών, διότι, ένώ έξασφαλίζει έξα- 
τομικευμένην, ώς έλέχθη, μεταχείρισιν, 
δέν έχει τά μειονεκτήματα τοϋ έγκλει- 
σμοϋ εις τήν φυλακήν, ώς ταϋτα άνεπτύ- 
χθησαν έν αρχή τής παρούσης. Έ πί πλέον, 
ή μέθοδος αυτή είναι οίκονομικώς συμ- 
φερωτέρα διά τό Κράτος, διότι άπαλλάσ- 
σεται τοϋτο τής δαπάνης συντηρήσεως 
τών κρατουμένων αύτών, ένώ συγχρόνως 
δέν στερεί τήν έθνικήν οικονομίαν άπό 
έργατικάς χεϊρας.

Εις τάς Εύρωπαϊκάς χώρας, όπου ό 
θεσμός ούτος είσήχθη πρό τοϋ β' παγκο
σμίου πολέμου καί εις τινας χώρας μετα- 
πολεμικώς, έφηρμόσθη άρχικώς έπί άνη- 
λίκων καί βραδύτερον έπεξετάθη έπί ένη- 
λίκων έγκληματιών κυρίως άρχαρίων. 
Παρ’ ήμϊν ή προστατευτική έπίβλεψις 
ή «έπιμέλεια», έφηρμόσθη άπό τής κατο
χής καί μετέπειτα, ύπό τών Εταιρειών 
Προστασίας ’Ανηλίκων, έπί άνηλίκων 
έν ήθικώ κινδύνω, καθιερώθη δέ ώς άνα- 
μορφωτικόν μέτρον έπί άνηλίκων έγκλη
ματιών διά τοϋ Ποινικοϋ Κώδικος (άρ- 
θρον 122 παρ. 1 περίπτωσις γ '). Τά 
άποτελέσματα ύπήρξαν λίαν ικανοποιη
τικά, δεδομένου ότι ή έφαρμογή τής 
«έπιμελείας» γίνεται βάσει τών συγχρό
νων μεθόδων καί ύπό ειδικευμένων οργά
νων, τών Επιμελητών ’Ανηλίκων. Είναι, 
κατά συνέπειαν, καιρός πλέον όπως ό 
θεσμός είσαχθή καί έπί ενηλίκων έγκλη
ματιών. ’Εάν ληφθή ύπ’ όψιν ότι έπί 
65.694 καταδικών τοϋ έτους 1970 είς 
ποινάς μέχρις 6 μηνών καί έτέρων 1.701 
άπό 6 έως 12 μηνών, έδόθη άναστολή 
είς 14.978, καταδικασθέντας, πρέπει νά 
διερωτηθώμεν ποια ήτο ή έξέλιξις τών 
άτόμων αύτών καί πόσοι είχον άνάγκην 
συμπαραστάσεως καί ήθικής καί ύλικής 
βοήθειας διά νά μή ύποπέσουν είς νέον 
άδίκημα. Ούδέν γνωρίζομεν περί αύτών, 
παρά μόνον έάν τυχόν άπησχόλησαν έκ 
νέου τό αστυνομικόν δελτίον. ’Ακριβώς 
όμως ή προστατευτική έπίβλεψις έν 
συνδυασμώ μέ τήν άναστολήν, σκοπεί νά 
βοηθήση τά άτομα τά όποια έχουν άνάγ
κην, ώστε νά προληφθή κατά τό δυνατόν, 
ή έκ νέου άπασχόλησις τοϋ αστυνομικού 
δελτίου μέ νέον έγκλημά των.

Τό έτος 1965, ή Σύνοδος τών έκπρο- 
σώπων τών Υπουργών Δικαιοσύνης τών 
κρατών—μελών τοϋ Συμβουλίου τής Εύ- 
ρώπης έξέδωκε τήν ύπ’ άριθ. 65(1) άπό- 
φασιν, ή όποια έλεγε:

«Λαμβανομένων ύπ’ όψιν: 1) ότι αί στε- 
ρητικαί τής έλευθερίας ποιναί πρέπει νά 
έπιβάλωνται μόνον έπί έγκληματιών έπί 
τών όποιων ή έπιβολή αυτή κρίνεται άπα- 
ραίτητος, 2) ότι αί ποιναί αύται έχουν 
δυσμενείς έπιπτώσεις έπί τών άρχαρίων 
έγκληματιών, 3) ότι ώρισμένα έτερα μέ
τρα, ώς ή PROBATION ή άλλα ανάλογα 
καθιστούν τήν φυλάκισιν μή άναγκαίαν, 
συνίσταται είς τάς Κυβερνήσεις τών 
κρατών—μελών τοϋ Συμβουλίου τής Εύ- 
ρώπης όπως: α) λάβουν τά αναγκαία 
νομοθετικά μέτρα ΐνα τά δικαστήρια ή 
έτερα άρμόδια όργανα ύποκαθιστοΰν τάς 
στερητικάς τής έλευθερίας ποινάς δι’ έτέ
ρων μέτρων, ώς τής PROBATION, έπί 
άρχαρίων έγκληματιών, τών οποίων τό 
διαπραχθέν έγκλημα δέν κρίνεται σοβα
ρόν καί ή προσωπικότης αύτών δέν θεω
ρείται έπικίνδυνος, β) τά μέτρα ταϋτα 
έφαρμόζονται, λαμβανομένων ύπ’ όψιν 
τών συνθηκών διαπράξεως τοϋ άδικήματος, 
τής φύσεως αύτοϋ καί τής έπικινδυνότητος 
τοϋ έγκληματίου. Τά άνωτέρω συνιστών- 
ται διότι ή μέθοδος τής PROBATION 
έχει τό πλεονέκτημα νά έξασφαλίζη είς 
τόν έγκληματίαν συμπαράστασιν καί προ
στασίαν κατά τόν χρόνον τής δοκιμασίας 
του, πρός έπίτευξιν τής κοινωνικής προσ
αρμογής του, χωρίς τά μειονεκτήματα 
καί τάς συνέπειας έκ τοϋ έγκλεισμοΰ του 
είς τήν φυλακήν».

Έάν έπέμεινα περισσότερον είς τήν 
άνάπτυξιν τής μεθόδου τής «προστατευ
τικής έπιβλέψεως (PROBATION) είναι 
διότι έκ τής έφαρμογής ταύτης είς άλλας 
χώρας, προέκυψεν ότι τά άποτελέσματα 
ήσαν έξαιρετικώς έπιτυχή, ιδία διά τήν 
πρόληψιν τής ύποτροπής τών άρχαρίων 
έγκληματιών. Διά τόν λόγον αύτόν, ή 
έφαρμογή τοϋ θεσμοΰ ήρχισεν ήδη νά 
έπεκτείνεται καί έπί καταδίκων μέ βαρυ- 
τέρας ποινάς, καί ένίοτε μάλιστα καί έπί 
ύποτρόπων μή έπικινδύνων. ’Επίσης ή 
προστατευτική έπίβλεψις έφαρμόζεται καί 
έπί τών ύφ’ όρον άπολυομένων τών φυ
λακών.

Θά ήτο ένδιαφέρον νά άναφέρω έν 
έτερον ύποκατάστατον τής βραχυχρόνιας 
ποινής μέτρον έφαρμοζόμενον έπί γερόν
των καί έπί γυναικών—μητέρων, οί όποιοι 
έκτίουν τήν ποινήν των διά τής ύποχρεω- 
τικής παραμονής των έντός τής οίκίας 
των (HOUSE ARREST). Τό  ̂μέτρον 
τοϋτο έφαρμόζεται είς τήν Ισπανίαν, τήν 
’Αργεντινήν, τήν Πολιτείαν UTTAR 
PRADESH τών ’Ινδιών καί τήν Τουρ
κίαν. Διετυπώθησαν ώρισμέναι έπιφυλά- 
ξεις διά τό μέτρον τοϋτο, διότι έθεωρήθη 
ότι είς τήν πράξιν δέν ύπάρχει εύχέρεια 
έλέγχου τής τηρήσεως ύπό τοϋ καταδι- 
κασθέντος τής ύποχρεώσεως παραμονής 
του έντός τής οίκίας του.

ΤΑ ΗΔΗ έκτεθέντα μέτρα, ώς καί 
έτερα διοικητικής φύσεως (ώς ή άφαίρε- 
σις τής άδείας όδηγήσεως έπί τροχαίων 
άδικημάτων, ή άδείας έξασκήσεως έπαγ- 
γέλματος έπί άλλων συναφών κ.λ .π .) 
έφαρμόζονται, ώς έλέχθη ήδη, έπί άρχα
ρίων κυρίως έγκληματιών, ώς ύποκατά- 
στατα τής στερητικής τής έλευθερίας 
ποινής κ«ί έν έλευθερίςι.

'Υπάρχουν όμως καί αί περιπτώσεις 
κατά τάς όποιας, ώς ήδη έλέχθη, αί 
βραχυχρόνιαι ποιναί κρίνονται άναγκαΐαι 
είτε διά λόγους γενικωτέρας προληπτικής 
πολιτικής (ώς τά άδικήματα τροχαίας, 
κατά τών ήθών κ.λ.π.), είτε διότι ώρι-
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ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 

ΑΥΤΟΝ ΜΕΤΡΑ

σμένοι έγκληματίαι, λόγω προσωπικότη- 
τ°ζ> ϊχουν ανάγκην έξατομικευμένης με
ταχειρίσεως έντός φυλακής. Εις τάς πε- 
ριπτωσεις όμως ταύτας, ό τρόπος έκτε- 
λέσεως τής ποινής πρέπει να άποβλέπη 
εις την βελτίωσιν τοϋ καταδίκου, παρα- 
μεριζομένων, κατά τό δυνατόν, τών έκτε- 
θέντων μειονεκτημάτων τών βραχυχρο
νίων ποινών.

Εκ τής εμπειρίας τών έφαρμοζομένων 
ήδη συστημάτων εις τάς διαφόρους χώρας 
καί τών διατυπωθεισών εις τάς είδικάς 
Επιτροπας τοϋ Οργανισμού Ηνωμένων 

’Εθνών καί τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης 
άπόψεων, συνάγεται ότι ύπάρχει ποικιλία 
συστημάτων ώς προς την έκτισιν τών 
βραχυχρονίων ποινών, τών όποιων περι
γραφήν θά δώσω κατωτέρω.

Κατά μίαν άποψιν, αί βραχυχρόνιαι 
π°ιναί κάτω τών 3 μηνών, σκόπιμον 
είναι να έκτίωνται εις άπομονωτικά κελ- 
λια. Λέγεται ότι ό κρατούμενος, κατά τό 
βραχύ τοϋτο διάστημα τής κρατήσεώς 
του, πρέπει νά έχη τήν εύκαιρίαν νά ύπο- 
βληθή εις αύτοσυγκέντρωσιν καί αύτοέ- 
λεγχον. Είς τό κελλί του, θά σκεφθή έν 
ηρεμία καί θά καταλήξη νά άναγνωρίση 
τήν όρθότητα τής τιμωρίας του καί τής 
έναντι αύτοΰ στάσεως τής κοινωνίας καί 
θα αναλογισθή σοβαρώς τάς δυνατότητας 
καί τήν άνάγκην τής κοινωνικής άναπρο- 
σαρμογής του. Ό  προώρως άποθανών έξέ- 
χων έγκλη ματολόγος καί σωφρονιστικός 
έπιστήμων Γάλλος άρεοπαγίτης CHAR
LES GERMAIN έλεγεν ότι, ένώ διά τάς 
μακροχρονίους ποινάς, ή άπομόνωσις 
έντός κελλίου άντεδείκνυται, λόγω τής 
άνάγκης κοινωνικοποιήσεως τοϋ κατα
δίκου διά τής έν κοινώ διαβιώσεως, 
δια τας  ̂ βραχείας ποινάς παρουσιάζει 
πλεονεκτήματά τινα. Είναι χρήσιμος δι’ 
ώρισμένους έγκληματίας οί όποιοι πρέ
πει νά αισθανθούν έντόνως τό δέος τής 
στερήσεως τής έλευθερίας των καί τής 
άποκοπής άπό τήν κοινωνίαν, ώς έπίσης 
είναι έπιβεβλημένη δι’ έπιθετικά καί 
ανώμαλα άτομα, τά όποια άφ’ ενός μέν 
πρέπει νά καταστούν άκίνδυνα διά τούς 
συγκρατουμένους των καί άφ’ έτέρου 
πρέπει να ύποστοΰν εύχερέστερον τήν 
εύεργετικήν έπίδρασιν τής έξατομικευ- 
μένης μεταχειρίσεως. Πρός τήν άποψιν 
ταύτην άντιτίθενται οί ψυχίατροι, οί 
οποίοι θεωρούν ότι ή άπομόνωσις προκα- 
λεΤ άγχος καί έπιτείνει τά προβλήματα 
τοϋ κρατουμένου.

Κατ’ άλλην άποψιν, διά τήν έκτέλεσιν 
τών βραχυχρονίων ποινών, συνιστάται 
ή λειτουργία μικρών ειδικών φυλακών είς 
τας όποιας θά κρατούνται άποκλειστικώς 
κρατούμενοι έκτίοντες βραχυχρονίους ποι- 
νάς. Είς τάς φυλακάς ταύτας θά διενεργήται 
έμπεριστατωμένη έπιστημονική έρευνα 
καί παρατήρησις ύπό ψυχιάτρων, ψυχο
λογίαν καί κοινωνικών λειτουργών, πρός 
έςακριβωσιν τών προβλημάτων έκάστου 
κρατουμένου τής κατηγορίας ταύτης καί

πόν προσδιορισμόν τών μέσων τά όποια
~ είναι προσφορά διά τήν πρόληψιν 

τής ύποτροπής αύτοΰ. Κατά τό διάστημα 
τοϋτο, οί κρατούμενοι θά άπασχολοΰνται 

κ„ατα τ0 δυνατόν εύχάριστον έργασίαν, 
εφ οσον δεν είναι δυνατή ή όργάνωσις 
έπαγγελματικής έκπαιδεύσεώς λόγω τής 
βραχείας διάρκειας τής κρατήσεώς των. 
Είς τούς άνεπαγγέλτους έξ αύτών θά 
ένεργήται  ̂ έπαγγελματικός προσανα
τολισμός,  ̂ΐνα καθοδηγηθούν είς τήν πε
ραιτέρω έπαγγελματικήν των άποκατά- 
στασιν. Οί όροι διαβιώσεως είς τάς έν 
λόγω φυλακάς προβλέπονται ευμενέστεροι 
τών λοιπών φυλακών. Αί έπισκέψεις καί ή 
άλληλογραφία των θά είναι έλεύθεραι, 
είδικώς δέ αί έπισκέψεις τών συζύγων 
θά δύνανται^ νά παραταθοΰν έπί πολλάς 
ώρας καί έπί ολόκληρον τήν ήμέραν. 
Συνεζητήθη άκόμη καί ή σκοπιμότης τής 
όργανώσεως μικτών φυλακών διά βραχυ
χρόνιας ποινάς. Ή  γενική όμως γνώμη 
είναι ότι ή όργάνωσις καί λειτουργία 
ειδικών φυλακών διά βραχυχρόνιας ποινάς, 
παρουσιάζουν πολλάς δυσχερείας, λόγω 
τής άνομοιογενείας τών κρατουμένων, τής 
συνεχούς έναλλαγής των καί τής άδυνα- 
μίας  ̂ όργανώσεως προγραμμάτων άπα- 
σχολήσεως.

Περισσότερόν ένδεδειγμέναι κρίνονται 
αι ανοικται φυλακαι, είς τάς οποίας οί 
καταδικαζόμενοι είς βραχυχρόνιας ποινάς 
πρεπει να εισαγωνται άμα τή καταδίκη 
των, χωρίς δοκιμαστικήν περίοδον είς 
κλειστήν φυλακήν, ώς συμβαίνει μέ κρα
τουμένους άλλων κατηγοριών. Άνοικταί 
φυλακαι λειτουργούν σήμερον είς όλας 
τας χωράς, ακόμη καί τάς ύπαναπτύκτους, 
(εις το HONG KONG ίδρύθη ή πρώτη 
άνοικτή φυλακή τό έτος 1956, είς δέ τήν 
Νιγηρίαν τό έτος 1957). Αί άνοικταί 
φυλακαι παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτή
ματα διά τούς καταδίκους τής κατηγορίας 
ταύτης, οί οποίοι: 1) δέν ύφίστανται
τας τραυματικάς έπιπτώσεις έκ τοϋ έγ- 
κλεισμοϋ είς κλειστήν φυλακήν, 2) δέν 
ύπόκεινται είς ταπεινωτικά μέτρα άσφα- 
λείας, ώς σωματικήν έρευναν, έλεγχον 
άλληλογραφίας, έπιτήρησιν έπισκεπτη- 
ρίου κ.λ.π. 3) έχουν τό συναίσθημα ότι 
τούς έμπιστεύονται, έφ’ όσον κυκλοφο
ρούν έλευθέρως έντός καί ένίοτε έκτος 
τής φυλακής, καί τούτο έχει εύμενή ψυχο
λογικήν έπίδρασιν έπ’ αύτών. Είς τινας 
χωράς, ως εις τήν ’Ολλανδίαν, έφαρμόζεται 
το σύστημα τών «κινητών σωφρονιστικών 
μονάδων», αί όποΐαι χρησιμοποιούνται διά 
τήν άντιμετώπισιν έκτάκτων άναγκών 
είς διαφόρους περιοχάς τής χώρας. Είς 
τάς κινητάς σωφρονιστικάς μονάδας το
ποθετούνται κυρίως κρατούμενοι έκτίον- 
τες βραχυχρόνιας ποινάς. Ή  προσφορά 
κοινωνικής ύπηρεσίας δημιουργεί είς τούς 
κρατουμένους τούτους τό συναίσθημα 0Tt 
είναι χρήσιμοι καί συντελεί είς τήνσυνει. 
δητοποίησιν τής κοινωνικής των ευθύνης 

Είς τάς φυλακάς όπου κρατούνται 
κατάδικοι έκτίοντες βραχυχρόνιας ποι- 
νας (κλειστας ή άνοικτάς) όργανοϋνται 
ειδικά προγράμματα έπιμορφώσεως,ιδιαι
τέρως είς θέματα κοινωνικής άγωγής 
καί κοινωνικής εύθύνης. Δηλονότι, είς 
καταδικασθέντας δι’ άδικήματα έξ άμε- 
λείας, ώς τά τροχαία, παραδίδονται 
έντατικά μαθήματα οδικής κυκλοφορίας 
καί προλήψεως άτυχημάτων καί άλλα 
συναφή, κατά τρόπον ώστε ουτοι νά 
συνειδητοποιήσουν τήν εύθύνην των έκ 
τής  ̂ έπιδειχθείσης άμ,ελείας καί έπιπο- 
λαιότητός των καί νά συναισθανθούν τάς

υποχρεώσεις των έναντι τής κοινωνίας 
και τών συνάνθρωπων των, τών όποιων 
οφείλουν νά σέβωνται τήν σωματικήν 
ακεραιότητα καί τήν περιουσίαν. Έπίσης 
είς τούς  ̂ κρατουμένους τούτους έφαρμό- 
ζονται ευρέως τά νέα συστήματα σωφρο
νιστικής μεταχειρίσεως, ήτοι τής «δια
λεκτικής όμάδος» (GROUP COUNSEL
LING) καί «θεραπευτικής όμάδο c» 
(GROUP THERAPY). Τά συστήματα 
ταυ ια προϋποθέτουν ενεργόν συμμετοχήν 
καί ̂  συνεργασίαν τού κρατουμένου, μέ 
συνέπειαν τήν έκτόνωσιν τών ψυχολογι
κών προβλημάτων των καί τήν κοινωνι
κοποίησή αύτών.

ΣΥΝΑΦΕΣ πρός τό σύστημα τών άνοι- 
κτών φυλακών είναι καί τής ήμιελευθέρας 
μεταχειρίσεως τών έκτιόντων βραχυχρο- 
νίαν ποινήν. Κατά τό σύστημα τούτο οί 
κρατούμενοι παραμένουν είς τήν φυλακήν 
μόνον κατά _ τήν νύκτα καί τάς έλευθέρας 
των ώρας. Έκάστην πρωίαν μεταβαίνουν 
είς τήν έργασίαν των (τήν μόνιμον ή 
άλλην προσωρινήν) καί έπανέρχονται είς 
τάς φυλακάς μετά τήν λήξιν ταύτης. 
Τό̂  σύστημα τούτο έφαρμόζεται είς ώρι- 
σμενας Πολιτείας τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών τής ’Αμερικής, τήν Γαλλίαν, τήν 
Ιταλίαν και τας Σκανδιναβικάς χώρας. 

Συνήθως οί κρατούμενοι τής κατηγορίας 
ταύτης ύποχρεοΰνται νά καταβάλουν συμ- 
βολικώς τροφεία, άναλόγως τής άμοιβής 
τήν όποιαν λαμβάνουν έκ τής έργασίας 
των,  ̂έν συνδυασμώ πρός τάς άνάγκας 
των ιδίων καί τής οικογένειας των. Τό 
σύστημα τοϋτο είναι άποτελεσματικόν 
έπί  ̂ άρχαρίων έγκληματιών, έπί τών 
όποιων κρίνεται μέν άναγκαίος ό έγκλει- 
σμός των είς τάς φυλακάς λόγω άδική- 
ματος ή προσωπικότητος λαμβάνεται 
όμως μέριμνα ΐνα μή ύποστοϋν τάς δυ
σμενείς έπιπτώσεις έκ τοϋ έγκλεισμοΰ 
των.

Μια άλλη μέθοδος, προοδευτική καί 
έπεκτεινομένη ήδη είς πολλάς χώρας 
είναι ή ^«διακεκομένη έκτέλεσις τής ποι
νής». Αΰτη συνίσταται είς τόν έγκλεισμόν 
τού καταδικασθέντος είς βραχυχρονίαν 
ποινήν, εντός τών φυλακών άπό έκάστου 
Σαββάτου μέχρι Δευτέρας. Οΰτω, ό 
κατάδικος, χωρίς νά άποσπαται έκ τού 
οικογενειακού καί έπαγγελματικοΰ του 
περιβάλλοντος, ύφίσταται τήν στέρησιν 
τής ελευθερίας του τάς ήμέρας άναπαύσεως 
καί ψυχαγωγίας του, γεγονός τό όποιον 
συντελεί είς συναίσθησιν τού άδικου τής 
πράξεώς του καί τήν βελτίωσιν τού χα- 
ρακτήρος του. Τό σύστημα τούτο έφαρμό- 
ζεται ήδη είς ’Αγγλίαν, Βέλγιον, ’Ολλαν
δίαν, Λουξεμβοΰργον καί είς Τουρκίαν 
(επι .ποινών μέχρι 30 ήμερών), μελεταται 
δέ ή έφαρμογή του καί είς Γερμανίαν.

Είς πολλάς περιπτώσεις έκτίσεως βρα
χυχρόνιας ποινής είς τάς φυλακάς (κλει- 
στάς ή άνοικτάς ή ήμιελευθέρας), είναι 
δυνατή ή μετ’ έκτισιν ώρισμένου μέρους 
τής ποινής (ήμίσεος ή τρίτου) έξοδος 
τοϋ κρατουμένου ύφ’ όρον μέ σύγχρονον 
μετατροπήν τής ποινής είς έν τών έν 
έλευθερία ύποκαταστάτων μέτρων καί 
ίδια τής προστατευτικής έπιβλέψεως 
(PROBATION).

Μία άλλη κατηγορία καταδίκων είς 
βραχυχρόνιας ποινάς, είναι, ώς έλέχθη 
εν άρχή, ή τών έπικινδύνων ύποτρόπων 
ή μάλλον μικροϋποτρόπων (κλεπτών, 
απατεώνων, γυναικών ελευθερίων ήθών, 
αλκοολικών, τοξικομανών, άλητών κ.λ .π .)
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οι όποιοι δέν δύνανται νά ύποβληθοϋν 
εις μίαν των έκτεθεισών μεθόδων μετα- 
χειρίσεως, λόγω των κακών των έξεων 
καί της έπικινδυνότητός των, καί διά 
τούς όποιους όμως αί αλλεπάλληλοι 
βραχυχρόνιαι παραμοναί είς τάς φυλακάς, 
ούδεμίαν έπίδρασιν έχουν. Άντιθέτως, 
ουτοι έχουν άνάγκην μακροτέρας σωφρο
νιστικής άγωγής καί έκπαιδεύσεως, ένίο- 
τε δέ καί θεραπείας, διά νά ύπαρξη πιθα- 
νότης, έστω, βελτιώσεως καί κοινωνικής 
των αναπροσαρμογής. Διά τούς κατα
δίκους τής κατηγορίας ταύτης, μίαν μόνον 
λύσις κρίνεται πρόσφορος: ή παραλλήλως 
ή άντί τής ποινής, έπιβολή είς αύτούς 
άσφαλιστικοϋ. μέτρου άορίστου διαρκείας 
καί εισαγωγή των είς κατάστημα έργα- 
σίας ή θεραπείας ώς έπί άλκοολικών και 
τοξικομανών. 'Η παραπομπή παρ’ ήμϊν 
είς κατάστημα έργασίας επιτρέπεται ύπό 
ώρισμένας μόνον προϋποθέσεις, ένώ σκό- 
πιμον θά ήτο νά έπαφίεται είς την διακρι
τικήν έξουσίαν τοϋ δικαστοϋ, ή έπιλογή 
τών περιπτώσεων διά τάς όποιας τό μέ- 
τρον θά έθεωρήτο ένδεδειγμένον διά την 
βελτίωσιν τοϋ καταδίκου, τον έθισμόν 
του είς έργασίαν καί την κοινωνικήν του 
έπανένταξιν.

Θεωρώ άναγκαϊον νά ύπογραμμίσω 
έπί τη ευκαιρία, οτι Ιδιαιτέρα έμφασις 
δίδεται άπό όλους τούς ειδικούς έπιστή- 
μονας είς την άνάγκην όπως τά δικαστή
ρια άποβάλλουν τόν «αύτοματισμόν» των 
καί έφαρμόζουν πράγματι τήν άρχήν τής 
έξατομικεύσεως τής ποινής έπί έκάστης 
συγκεκριμένης περιπτώσεως. Δέον νά 
έξετάζουν ταύτην ύπό τό πρίσμα τοϋ 
«αναλυτού», ώστε τό έπιλεγόμενον έκά- 
στοτε μέτρον νά μή όμοιάζη μέ τά 
«PRET—Α—PORTER» ένδύματα, αλ
λά μέ ένδυμα τό όποιον έφαρμόζεται 
έπί παραγγελία καί μέτρω.

Διά τής κατά τό δυνατόν συνοπτικής 
άναπτύξεως τοϋ τεραστίου τούτου θέμα
τος τών βραχυχρονίων ποινών, έπεδίωξα 
νά δώσω, κατά τό δυνατόν, μίαν συγκεν
τρωτικήν εικόνα τών σημερινών αντιλή
ψεων περί τών ποινών αύτών καί τών 
έφαρμοζομένων ή προτεινομένων συστη
μάτων ύποκαταστάσεώς των δι’ έτέρων 
μέτρων καί μεθόδων, πρός πρόληψιν τής 
ύποτροπής. Είναι γεγονός ότι ύπότροποι 
είναι συνήθως οί μικρό—έγκληματίαι. 
'Ο διαπράττων βαρύ έγκλημα καί έκτίων 
μακροχρονίαν ποινήν, δέν έχει συνήθως 
τόν χρόνον νά ύποτροπιάση, ένώ ό δια
πράττων μικροαδικήματα αποκτά τήν 
συνήθειαν τής φυλακής καί έπανέρχεται 
άνωδύνως καί ένίοτε μέ ίκανοποίησιν διά 
νά συνάντηση παλαιούς φίλους ή νά διέλθη 
ίσως χαλεπάς οίκονομικώς ήμέρας. Τό 
θέμα είναι πώς θά ένεργήσωμεν ώστε 
ό «έρασιτέχνης» νά μή έξελιχθή είς «επαγ- 
γελματίαν). Τοΰτο όφείλομεν νά πράξω- 
μεν διά λόγους ανθρωπιστικούς χάριν 
τοϋ ίδιου τοϋ άρχαρίου Ιδίως έγκληματίου, 
κοινωνικούς χάριν τοϋ κοινωνικοΰ συνόλου 
καί άκόμη καί διά λόγους έθνι- 
κούς πρός διαφύλαξιν τοϋ έθνους καί είδι- 
κώτερον τής νεότητος άπό τά δεινά τής 
έγκληματικότητος, τής κοινωνικής δια- 
βρώσεως καί τής αναρχίας.

ΗΜΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ 1975

ΕΛΛΑΣ-HELLAS «11

ΕΛΛΑΣ : Τήν 15ην Νοεμβρίου έκυκλοφόρησε νέα σειρά έκ τεσσάρων (4) 
γραμματοσήμων ύπό τήν ονομασίαν «ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ», ή όποια άπο- 
τελεΐ συνέχεια τής πρωτοεκδοθείσης τοιαύτης, ύπό τήν ίδιαν όνομασίαν, τήν 
I 5-11-73. Ή  έν λόγω νέα άναμνηστική σειρά έξεδόθη διά νά τιμηθη ή μνήμη 
διακριθέντων είς τήν ευγενικήν άμιλλαν τής εύποιΐας, έπιφανών μορφών, έθνι- 
κών εύεργετών. Τά γραμματόσημα απεικονίζουν τούς 1) Εύάγ. ΖΑΠΠΑΝ, 2) 
Γεώργιον ΡΙΖΑΡΗΝ, 3) Μιχαήλ ΤΟΣΙΤΣΑΝ καί 4) Νικόλαον ΖΩΣΙΜΑΝ, 
καί είναι άξίας μιας (1), τεσσάρων (4), έξ (6) καί ένδεκα (11) δραχμών άντι- 
στοίχως.

Τά γραμματόσημα ταΰτα θά πωλοϋνται μέχρι 
καί τής 14 Νοεμβρίου 1976, έκτός έάν ήθελον 
έξαντληθή ένωρίτερον. ’Επίσης τήν αυτήν ήμερο- 
μηνίαν καί έπί τη έορτη τής ήμέρας τοϋ Γραμ
ματοσήμου, έκυκλοφόρησε γραμματόσημον τών 
ένδεκα (11) δραχμών, κατ’ αναπαραγωγήν τοϋ 
ΙΟΟδράχμου τοιούτου τής άναμνηστικής σειράς 
έκδόσεως έτους 1933 «ΙΟετηρίς έγκαθιδρύσεως 
τής Δημοκρατίας». Τό έν λόγω γραμματόσημον 
θά πωλήται μέχρι καί τής 14ης Σεπτεμβρίου 
1976, έκτός έάν έξαντληθή ένωρίτερον.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ : Έκυκλοφόρησε μία σειρά έκ δύο γραμματοσήμων καί ένα
μπλοκ άπεικονίζοντα τό μέν ένα τούς Κύριλλον καί Μεθόδιον, τό δέ άλλο τους 
'Αγ. Κων[νον καί Ελένην. Τέλος τό μπλόκ Απεικονίζει τήν 'Αγίαν Σοφίαν 
(τής Σόφιας). ’Επίσης έκυκλοφόρησαν, ταυτοχρόνως, 5 γραμματόσημα μέ 
’Εθνικές ένδυμασίες.
ΕΘΝ . ΚΙΝΑ — ΦΟΡΜΟΖΑ : Μία ωραία σειρά μέ πίνακες έκ τεσσάρων 
γραμματοσήμων έκυκλοφόρησε τήν 30 ’Οκτωβρίου (έργα τής Κας Τσιάγκ - 
Γκάϊ - Σέκ).
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ : Μία ώραιοτάτη σειρά άπό 9 γραμματόσημα μέ τριαν
τάφυλλα έκυκλοφόρησε τήν 26 Νοεμβρίου.
ΙΣΡΑΗΛ : Διά τήν προστασίαν τοϋ περιβάλλοντος κυκλοφοροϋν έντός τοϋ
μηνός 3 γραμματόσημα καί ένα διά τήν «Επιφυλακή τοϋ Κράτους». 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ : "Ενα τρίπτυχον γραμματόσημον έκυκλοφόρησε διά τά 500
χρόνια άπό τής ίδρύσεως τής πόλεως Κραϊόβα, έπίσης μία ωραία σειρά μέ 6 εί
δη χαλιών έκυκλοφόρησε τόν μήνα ’Οκτώβριον.

Διά τόν έφοδιασμόν τής ’Αστυνομίας μέ φορητούς ’Ασυρμάτους (Γουώκι 
Τώκι) έκυκλοφόρησεν ένα γραμματόσημον άπεικονίζον ’Αστυνομικόν χρησι- 
μοποιοϋντα τό σύγχρονον τοϋτο τεχνικόν άπόκτημα.
ΠΕΡΟΥ : Έκυκλοφόρησαν τρία γραμματόσημα διά τό έτος τής Γυναίκας,
καί 6 μέ πίνακες άπό τήν «ΜΑΧΗ Α ΓΚΟΤΤΣΟ».
ΕΛΒΕΤΙΑ : Τήν 27 Νοεμβρίου έκυκλοφόρησε ή κατ’ έτος έκδιδομένη σειρά 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΤΗΤΑ έκ πέντε γραμματοσήμων μέ άνθη.
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ : Διά τό έτος τής Γυναίκας θά έκδοθοΰν 3 γραμματόσημα 
τών 70, 150 καί 230 λιρεττών. Έπίσης τά Χριστούγεννα κυκλοφορεί ένα τρί
πτυχον μέ πίνακες τοϋ Μιχ. ’Αγγέλου.

NATALE 1 9 7 5  L.50
S A N  M A R IN O

N A T A L E 1 9 7 5  L .2 5 0
S A N  M A R IN O

N A T A L E 1 9 7 5  L.100
S A N  M A R IN O

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ : Μία ώραιοτάτη σειρά έκ τριών γραμματοσήμων, έπί τη 
συμπληρώσει έκατονταετίας άπό τής ίδρύσεως τής Γεωγραφικής Εταιρίας 
έκυκλοφόρησε στις 20 Νοεμβρίου.
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ : Διά τά 500 χρόνια τοϋ διασήμου ζωγράφου Μιχ. Αγγέλου
έκυκλοφόρησαν 3 γραμματόσημα καί 1 καρνέ μέ 2 μπλόκ.

Ό  Φ ι λ ο τ ε λ ι σ τ ή ς
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ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΩΜΑ καθολικού κύρους, ότι ή αγροτι
κή τάξις αποτελεί τό ίσχυρότερον βάθρον έπϊ τοϋ 
όποιου στηρίζεται τό έθνικόν μας οικοδόμημα.

Οί άγρόται άποτελοΰν την ύγιεστέραν εις τό σώμα 
καί τήν ψυχήν μερίδα τής Ελληνικής κοινωνίας.

Είναι ή άστείρευτος πηγή πού ανανεώνει τό αίμα 
τοΰ Ελληνικού λαού. Συνεπώς ή ευημερία τών αγρο
τών άντανακλα έπί τοϋ συνόλου.

’Αφού λοιπόν τόσον σημαντική είναι ή προσφορά 
τοϋ άγροτικοΰ πληθυσμού διά τήν χώραν μας καί τό
σον ύψηλή ή συμβολή αύτοϋ εις τήν πρόοδον τοϋ 
κοινωνικού συνόλου, είναι εύνόητον καί αυταπόδει
κτον διατί ή πολιτεία στοργικόν καί πατρικόν στρέ
φει, ιδίως σήμερον, τό ένδιαφέρον της πρός τήν Ελ
ληνικήν ύπαιθρον : Καταρτίζονται καί τίθενται εις 
έφαρμογήν μακρόπνοα προγράμματα άγροτικής άνα- 
πτύξεως, έκτελοϋνται έκτεταμένα έργα οδοποιίας, άρ- 
δεύσεως, ύδρεύσεως, άντιπλημμυρικά, δασοπονικά, 
προστατεύονται τά άγροτικά καί κτηνοτροφικά 
προϊόντα διά τοΰ συστήματος τών έπιδοτήσεων, τών 
τιμών παρεμβάσεως, τών άντισταθμιστικών εισφορών 
καί άλλων μέτρων.

"Ολα άποβλέπουν εις ένα έθνικόν σκοπόν : Εις τήν 
εύημερίαν τοϋ άγροτικοΰ πληθυσμού καί τήν άνάπτυ- 
ξιν γενικώς τής έλληνικής υπαίθρου.

Θεμελιώδης προϋπόθεσις όμως τής εφαρμογής τών 
κρατικών προγραμμάτων καί τής κυβερνητικής άγρο
τικής πολιτικής είναι ή διασφάλισις ιδανικής δημο
σίας τάξεως καί άσφαλείας εις τήν ύπαιθρον.

Παντοΰ : ΕΙς τάς κωμοπόλεις, τά χωρία καί τούς 
οικισμούς, τούς άγρούς, τά βουνά, τά νησιά, τάς πε
διάδας, πρέπει νά κυρίαρχη τό αίσθημα τής άσφα
λείας.

Ό γεωργός, ό κτηνοτρόφος, καί γενικώς ό κάτοι
κος τής άγροτικής περιοχής, πρέπει νά αισθάνεται 
ότι ούδεϊς φόβος ή κίνδυνος άπειλεΐ τά άγαθά τής 
ζωής, τής τιμής καί τοΰ ίεροΰ μόχθου του.

Οί άξιωματικοί, οί ύπαξιωματικοί καί οί χωροφύ
λακες γνωρίζουν αυτήν τήν άλήθειαν έκ τής έκπαι- 
δεύσεώς των εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής, έκ τής 
πείρας των καί τής καταγωγής των, άφοϋ πολλοί έξ 
αύτών προέρχονται έκ τής άγροτικής 'Ελλάδος.

Ή έπιστήμη τής έγκληματολογίας διδάσκει ότι 
έλαττωματική λειτουργία τής άστυνομίας άσκεΐ άμε
σον καί μεγάλην έπίδρασιν εις τήν αΰξησιν τών έγ- 
κλημάτων.

Πολλοί άνθρωποι συγκροτούνται άπό τήν διάπρα- 
ξιν έγκλημάτων έκ τοΰ φόβου τής ποινής, ό όποιος 
όμως έξαφανίζεται άν ή άστυνομία, επειδή δέν είναι 
ικανή, δέν μπορεί νά άποκαλύψη καί νά συλλάβη 
τούς δράστας.

'Η Χωροφυλακή, έχουσα ύπ’ όψιν της τά πορίσμα
τα τής έγκληματολογίας, προσπαθεί πάντοτε νά προ- 
λαμβάνη τά έγκλήματα, διότι ή προληπτική δράσις 
αύτής παρέχει άσύγκριτα πλεονεκτήματα έν σχέσει 
μέ τήν κατασταλτικήν δράσιν.

Γνωστοί είναι οί κίνδυνοι, οί όποιοι άπειλοΰν τήν 
ήσυχίαν τών φιλόνομων κατοίκων τής υπαίθρου. 
Πρόκειται δΓ άδικήματα πού «εύημεροΰν» καί έμφα- 
νίζονται συνήθως έξω τών πόλεων. Τέτοια άδικήματα 
είναι : Ζωοκλοπαί, ζωοκτονίαι, άγροτικά άδικήματα, 
έμπρησμοί άγροτικών καί δασικών έκτάσεων, παρά
νομοι όπλοφορίαι, έγκλήματα βίας διά λόγους άντεκ-

7 Η ΣΥΜΒΟΛΗ '  
ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞIN 
ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

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

δικήσεως (βεντέτες), παραβάσεις τοΰ δασικού κώδι- 
κος καί τοϋ νόμου περί Θήρας, αλιεία διά δυναμίτιδος 
καί άλλα.

Τά άδικήματα αύτά διαπράττονται είς τήν ύπαιθρον 
ύπό τών έκ γενετής η τών καθ’ έξιν έγκληματιών, αλ
λά καί ύπό τών τοιούτων έκ περιστάσεως.

Η κοινή γνώμη θορυβείται καί ταράσσεται, όταν 
πληροφορήται^ ότι πράξεις, όπως αί άνωτέρω, δηλη- 
τη ριάζουντή ν ή ρεμίαν τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος.

Καί, δικαιολογημένα, στρέφεται μέ έλπίδα άλλά 
καί άξίωσι νά συλληφθοΰν χωρίς καθυστέρησι οί πα- 
ρανομήσαντες διά νά λογοδοτήσουν είς τήν δικαιο
σύνην.

Αί Υποδιοικήσεις Χωροφυλακής, τά ’Αστυνομικά 
Τμήματα τών κωμοπόλεων, ιδίως όμως οί Σταθμοί 
Χωροφυλακής, άποτελοΰν τάς διοικητικώς αποκεν
τρωμένος Υπηρεσίας τής Χωροφυλακής καί έκτεί- 
νονται μέχρι τών τελευταίων έσχατιών τής έπικρα- 
τείας, ώς έκπρόσωποι τής ισχύος τού κράτους.

Οι διοικηταί τών Υπηρεσιών αύτών, έν περιπτώσει 
διασαλεύσεως τής τάξεως ή διαπράξεως άδικήματος, 
θά ήγηθοΰν προσωπικώς τής άστυνομικής δυνάμεώς 
των καί θά λάβουν όλα έκεΐνα τά ένδεδειγμένα καί 
δραστικά μέτρα, ώστε ή προστασία τοΰ φιλονόμου 
κοινού νά είναι πλήρης καί άποτελεσματική.

Δέν περιορίζεται ή Χωροφυλακή μόνον είς τήν 
έφαρμογήν τών νόμων καί τήν έκτέλεσιν τής ύπηρε- 
σίας της, όπως αύτή διαγράφεται ύπό τών όργανικών 
διατάξεων τοΰ προορισμού καί τής άποστολής της.

ΜΕΤΑ τό δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, περισ
σότερον όμως τόν τελευταΐον καιρόν, ή Χωροφυλακή 
τής υπαίθρου έχει έγγράψει είς τό ένεργητικόν της 
καί μίαν σειράν άλλων πράξεων καί δραστηριοτήτων, 
έξω άπό τά στενά όρια τής κυρίως άποστολής της.

Ετσι συχνά βλέπομε τά όργανα τής Χωροφυλακής 
νά δραστηριοποιούνται είς έργα κοινωνικής άλλη- 
λεγγύης, εύποιΐας, άλτρουϊστικά, φιλαλληλίας, ερά
νους καί άλλα άνθρωπιστικοΰ καί έκπολιτιστικοΰ 
περιεχομένου.
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Είναι ζωηρή ή παρουσία των εις τήν έξυπηρέτησιν 
των Ελλήνων καί αλλοδαπών τουριστών, ή ξενάγη- 
σις τούτων εις άρχαιολογικούς χώρους υπό γλωσσο
μαθών βαθμοφόρων καί Χωροφυλάκων, ή έξασφάλι- 
σις δωματίων, κατά τάς περιόδους τής τουριστικής 
αιχμής τοΰ θέρους καί τών έορτών κ.λ.π.

Όμοίως ή παροχή συνδρομής εις τά αποκλεισμένα 
έκ τών χιονοπτώσεων άτομα καί όχήματα καί εις τούς 
διεξαγομένους άγώνας αυτοκινήτων (ράλλυ).

'Ο Διοικητής έξ άλλου τής τοπικής ’Αστυνομικής 
’Αρχής, έχει νά διαδραματίση έναν είρηνοποιόν ρό
λον διαιτητοϋ μεταξύ τών άντιμαχομένων, οί όποιοι 
προσφεύγουν εις αύτόν διά τήν έπίλυσιν τών διαφο
ρών των, πρός πρόληψιν άπροβλέπτων καί όδυνηρών 
έξελίξεων.

Εις τό πολύμορφον καί πολύπλευρον έργον της ή 
Χωροφυλακή τής Ελληνικής υπαίθρου συνεργάζε
ται, όταν τούτο έπιβάλλεται, μέ άλλας άρμοδίας Άρ- 
χάς καί δημοσίας Υπηρεσίας, όπως είναι ή ’Αγροτι
κή καί Δασική ’Ασφάλεια, ή Πυροσβεστική 'Υπηρε
σία, ή Λιμενική ’Αστυνομία, ή Διεύθυνσις Γεωργίας 
μετά τών γεωπόνων της κ.λ.π.

Διά νά δικαιώσουν πλήρως τάς προσδοκίας τών 
άνωτέρω κλιμακίων καί τής κοινωνίας, οί άνδρες τών 
Σταθμών Χωροφυλακής, συχνά είναι υποχρεωμένοι 
νά προσφέρουν τήν υπηρεσίαν των καί πέραν τού 
όκταώρου ήμερησίως, όταν αί άνάγκαι δέν έπιτρέ- 
πουν τήν πολυτέλειαν τής άναπαύσεως.

ΣΗΜΕΡΟΝ αί 'Υπηρεσίαι τής Χωροφυλακής εις 
τήν Ελληνικήν επαρχίαν έχουν έκσυγχρονισθή άπό 
άπόψεως τεχνικών μέσων καί λειτουργικού έξοπλι- 
σμοΰ, ώστε νά είναι εις θέσιν νά προσφέρουν τήν γα
λήνην εις τον "Ελληνα πολίτην (Μηχανοκίνητα όχή
ματα παντός τύπου, τηλεπικοινωνιακά μέσα κ.λ.π.).

Εύλόγως γεννάται τό ερώτημα : Είναι ικανοποιη
μένος ό "Ελλην πολίτης άπό τόν τρόπον μέ τόν 
όποιον γίνεται αύτή ή προσφορά τής Χωροφυλακής, 
ώστε ή έπίδρασις νά είναι ευνοϊκή εις τήν πρόοδον 
τοΰ τόπου ;

Κοινή είναι ή διαπίστωσις ότι τό Ελληνικόν κοι
νόν τής υπαίθρου, είναι άπολύτως ίκανοποιημένον 
άπό τήν αστυνομίαν του, τήν όποιαν περιβάλλει μέ 
άπόλυτον εμπιστοσύνην καί έκτίμησιν.

Τούτο μαρτυροΰσιν εύγλώττως, έκτος τών άλλων, 
καί ή σωρεία τών συγχαρητηρίων καί ευχαριστηρίων 
έγγράφων, έπιστολών καί τηλεγραφημάτων, τά όποια 
φθάνουν τακτικά εις τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής 
καί τά άλλα κατώτερα υπηρεσιακά κλιμάκια, διά τών 
όποιων δημόσιαι Υπηρεσίαι, όργανισμοί, σωματεία, 
σύλλογοι καί ίδιώται, "Ελληνες καί ξένοι, επιθυμούν 
νά έκφράσουν τά συγχαρητήρια καί νά ευχαριστή
σουν διότι διεπίστωσαν τό αίσθημα ευθύνης καί τόν 
ιδιαίτερον παλμόν μετά τοΰ όποιου έκτελοΰν τά κα- 
θήκοντά των τά όργανα τής Χωροφυλακής.

Μέ όλίγην φαντασίαν μπορεί κανείς νά άναλογι- 
σθή ποία κατάστασις θά επικρατούσε άν έλλειπε εις 
τήν έπαρχίαν τό αίσθημα άσφαλείας. "Εντρομοι οί 
κάτοικοι τής ύπαίθρου θά παρηκολούθουν τά γεγονό
τα τά όποια θά συνετάραζον τήν γαλήνην του, όπως 
συμβαίνει είς άνωμάλους καταστάσεις.

Είναι γνωστή ή κυριαρχούσα κατάστασις είς άρ- 
κετάς άλλας χώρας, όπου τό ύπό τής άστυνομίας προ- 
σφερόμενον έργον δέν χαρακτηρίζεται άπό υψηλήν 
ποιότητα, όπου οί άστυνομικοί δέν είναι διαποτισμέ- 
νοι άπό άγνά κίνητρα προστασίας τών έννόμων αγα
θών τοΰ πολίτου, πάσχουν δέ άπό έλλειψιν όργανώ- 
σεως, κυρίως όμως κινούνται μέσα σέ πλαίσια έξα- 
χρειώσεως καί διαφθοράς.

"Οπως γνωρίζουν έκ προσωπικής έμπειρίας, όσοι 
έπεσκέφθησαν τάς χώρας αυτάς, καί όπως είναι γνω
στόν έκ τών διηγήσεων καί τών πληροφοριών τοΰ τύ
που, άκόμη καί ένώπιον σοβαρών έγκληματικών πρά
ξεων, έκεΐ τά όργανα τής τάξεως διακρίνονται άπό 
μίαν τάσιν αμοραλισμού, άδιαφοροΰντα έν μέρει διά 
τάς είς βάρος τών θυμάτων συνέπειας.

Γνωρίζει καλώς ή Χωροφυλακή τής ύπαίθρου ότι 
ή γαλήνη, ή τάξις, ή ήσυχία καί ή ήμερότης τών 
ήθών, τά όποια διασφαλίζει, είναι τό μοναδικόν θερ- 
μοκήπιον έντός τοΰ όποιου δύνανται νά ευδοκιμή
σουν ή πρόοδος, ή άνάπτυξις, ή ευημερία καί ή ευ
τυχία τοΰ Ελληνικού λαοΰ, διά τοΰ τρόπου αυτού πε
ριορίζεται καί ή αΰξησις τής άστυφιλίας, ή όποια τό
σα έκρηκτικά προβλήματα περικλείει.

Κριτήριον καί πυξίς τών ένεργειών καί δραστηριο
τήτων αύτοΰ τοΰ Σώματος ’Ασφαλείας, τό όποιον άπο- 
τελεΐ τόν υπεύθυνον φορέα, είς τόν μέγιστον Ελλη
νικόν χώρον, διά τήν διασφάλισιν ιδεωδών συνθη
κών τάξεως καί άσφαλείας, είναι ή έξυπηρέτησις καί 
ή προστασία τοΰ πολίτου.

Αί 'Υπηρεσίαι τής Χωροφυλακής τής ύπαίθρου, 
όπως καί τών μεγάλων πόλεων, έδωσαν καί δίδουν 
καθημερινώς απτά δείγματα τοΰ ένδιαφέροντος καί 
τής άφοσιώσεώς των είς τήν υπόθεσιν βελτιώσεως 
τών συνθηκών τής ζωής τοΰ Ελληνικού λαοΰ καί 
έχουν ένστερνισθή ώς αρχήν τό άξίωμα «τά πάντα είς 
τήν ύπηρεσίαν τοΰ πολίτου».

Είς τήν προσπάθειάν των αύτήν έμψυχώνονται διό
τι ευρίσκουν ένθαρρυντικήν άνταπόκρισιν. Μία δέ 
είναι ή φιλοδοξία των : 'Η έξέλιξις, ή άνάπτυξις καί 
ή συμμετοχή τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ είς τά άγαθά τοΰ 
πολιτισμού.
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A  O A  Η Τ I Κ  Η
έπίθεώρησι

ΒΟΑΑΕΫ ΜΠΩΑ
Ή  "Ελλάς πρωταθλήτρια 

CISM 75

ΘΡΙΑΜΒΟΣ χαρακτήριζε ται για τά 
έθνικά μας χρώματα ή έφετεινή συμμετο
χή της όμάδος των Ενόπλων Δυνάμεων, ή 
οποία κατέκτησε τό βαρύτιμο κύπελλο τοϋ 
CISM. Εις τήν έπιτυχίαν της όμάδος συ- 
νετεινε κατά πολύ ή συμμετοχή των άθλη- 
τών τής Ελληνικής Χωροφυλακής. Τό 
εφετεινο πρωτάθλημα διεξήχθη εις τήν πό- 
λιν HARDERWIJK τής 'Ολλανδίας άπό 
18-26 Οκτωβρίου. Στήν διοργάνωσι έλα- 
βαν μέρος έκτος τής Ελληνικής όμάδος,

οΐ αντίστοιχες ’Εθνικές ομάδες τής 'Ολ
λανδίας, τής Γαλλίας, τοϋ Μεξικού, τής 
Γερμανίας καί τοϋ Βελγίου. ’Άξιζε οπωσ
δήποτε τό ’Εθνικό μας συγκρότημα των 
’Ενόπλων Δυνάμεων, τής τιμητικής αύτής 
διακρίσεως, δεδομένου δτι ή διαφορά δυ- 
ναμικότητος των «Διεθνών» μας ήταν αι
σθητή έναντι των αντιπάλων των. ’Ά λλω
στε καί τά τελικά άποτελέσματα μαρτυ
ρούν τήν ^άνωτερότητα τής 'Ελληνικής 
όμάδος. Σ’ αύτή τήν έπιτυχία συνέβαλε, 
έκτος των άθλητών, καί τό εποικοδομητικό 
έργο τοϋ προπονητοΰ τής ’Εθνικής μας 
όμάδος, Χωροφύλακος κ. Π. Άργυροπού- 
λου, τού οποίου οί μακρόχρονες, συντονι- 
σμένες καί ακατάβλητες προσπάθειες είναι 
τό «άντίκρυσμα» τής κατακτήσεως τοϋ 
επίζηλου τίτλου τής έφετεινής διοργανώ- 
σεως, τοϋ πρωταθλήματος CISM ’75.

Τό φίλμ των αγώνων : Τό άντιπροσιο- 
πευτικό μας συγκρότημα άνοιξε τήν «Αύ- 
λαια» τοϋ CISM μέ περιφανή νίκη έπί τής 
'Ολλανδίας καί μέ 3-1 σέτ (15-11, 14-16, 
19-17, 15-11). Οί νίκες διπλασιάσθηκαν 
έπί τοϋ συγκροτήματος τής Γαλλίας μέ 3-1 
σέτ (6-15, 16-14, 15-6, 15-4). Στον τρίτο 
κατά σειράν άγώνα τους οί διεθνείς μας 
έκέρδισαν τό Μεξικό μέ 3-0 (20-18, 15-6, 
15-5). ’Επίσης ό αγώνας μέ τήν ομάδα τοϋ 
Βελγίου ήταν πολύ εύκολος καί έτσι ή 
’Εθνική μας έπεβλήθη μέ 3-0 σέτ (15-3, 
15-6, 15-0). Τέλος ό νικηφόρος έπίλογος 
τών συναντήσεων τής ’Εθνικής μας όμάδος 
ήταν ή θεαματική νίκη έπί τής Δ. Γερμα
νίας μέ 3-0 (15-6, 15-8, 15-13).

’Αρχηγός αποστολής ήταν ό Άντ]ρχης 
Χωροφυλακής κ. Δημήτριος ΓΟΝΑΤΑΣ, 
ό όποιος καί ώρίσθη Πρόεδρος τής 
'Ελλανοδίκου ’Επιτροπής. ’Αρχηγός όμά
δος ήταν ό Ταγματάρχης Πεζικού κ. Σ. 
Καραθανάσης.

Εις τήν φωτογραφίαν ή θριαμβεύτρια 
τών άγώνων όμάς τής Ελλάδος μετά τών 
συνοδών καί τοϋ προπονητοΰ των.

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΙ 
Κ A I

ΙΣΤ ΙΟ Π ΛΟ ΪΑ

Ή  Γενική ’Εφορεία τοϋ Σ.Ε.Π. σέ μιά 
προσπάθεια να διαδώση τό ναυτικό πνεύμα 
καί τήν άγάπη για τήν θάλασσα, σέ όλα 
της τά Τμήματα καί ιδιαιτέρως στους 
Ναυτοπροσκόπουε, έποαγματοποίησε τήν 
6-10-75 τό πρώτο της άλμα προς τον το
μέα αύτόν. Οί πρώτοι ιστιοπλοϊκοί άγώνες 
διεξήχθησαν άπό τήν 2α άγέλη Ν[Π Γλυ
φάδας, μέ σκάφη τύπου «OPTIMIST». 'Η 

Η κατηγορία αύτή είναι μικρά έλαφρά 
ευέλικτα σκάφη ή δέ κατασκευή τους είναι 
άπό ξύλο ή πλαστικό. Σέ πολύ μικρό διά
στημα άποδείχθηκε ή χρησιμότης τών 
σκαφών αυτών γιά τούς μικρούς ιστιο
πλόους. Στούς Πανελλήνιους ιστιοπλοϊ
κούς άγώνες τοϋ 1974 έλαβε γιά πρώτη 
φορά μέρος ένα «μικρό λυκόπουλο», τό 
όποιον όχι μόνον διακρίθηκε, άλλά άπέ- 
σπασε καί τά πλέον εύμενή σχόλια. Ή  
ήλικία του δέν ξεπερνά τά 10 χρόνια, τό 
όνομα του είναι Σταύρος Γώγος καί όταν 
άγωνίζεται μέ τό «ύγρό στοιχείο», πείθει 
γιά τήν ψυχωμένη άγωνιστικότητα καί 
την τεχνική του. Είναι ό πρώτος στον κό
σμο ιδιοκτήτης στήν ήλικία του ένός σκά
φους τύπου «Λέιζερ», μέ τό όποιον καί θά 
άγωνισθή στούς προσεχείς Πανελληνίους 
αγώνες. Οί προβλέψεις τών «ειδικών)) γιά 
το μικρό ιστιοπλόο τών «δέκα Μαΐων» εί
ναι ότι τό μέλλον του διαγράφεται ρόδινον 
και σύντομα θά άποτελέση τό καύχημα τής 
Ελληνικής 'Ιστιοπλοΐας καί ιδιαιτέρως 
τοϋ Σώματος τών 'Ελλήνων Προσκόπων.
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Δ' AUTO CROSS

Διάκρισις όδηγοΰ 
τής Δ)νσεως ’Αστυνομίας 

Θεσσαλονίκης

"Ενας θαυμάσιος οδηγός, ό Χωροφύλαξ 
Κων[νος Βασδόκας, τής Άμεσου Έπεμ- 
βάσεως τοϋ Ε' Α.Τ. Θεσ[νίκης κέρδισε 
τήν II θέσι στο έφετεινό «Δ' AUTO 
CROSS ’75» που έγινε στην Θεσ[νίκη, 
μέ έ'να αυτοκίνητο τής κατηγορίας 
«νορμάλ» N.S.U. ΙΟΟΟκ.ε. Άπετέλεσε 
όμολογουμένως, πραγματική έκπληξι τοϋ

άγώνος ή άψογος έμφάνισι τοϋ Χωροφύ- 
λακος κ. Κων[νου Βασδόκα, ό όποιος μέ 
μια φανταστική «κούρσα» έπραγματοποί- 
ησε τον ταχύτερο γύρο, μέ τόν καταπλη
κτικό χρόνο των 1.20.9 κερδίζοντας στην 
γενική κατάταξι 411, 4 βαθμούς. Εις την 
φωτογραφίαν ό διακριθείς Χωροφυλας 
εν μέσω των άλλων διακριθεντων εις 
τούς άγώνας οδηγών.

Α Ε# Α Ρ Κ Α Δ ΙΑ

"Ενας άκόμη θρίαμβος τής 
όμάδος στίβου τής Χωρ)κής.

Μια ακόμη ξεχωριστή επιτυχία των 
αθλητών στίβου τής 'Ελληνικής Χωροφυ
λακής ήταν τά ΛΕ' ΑΡΚΑΔΙΑ ’75. Στις 
7[8-11γ1975 στήν όμορφη πόλι τοϋ Ρεθύ- 
μνου διεξήχθησαν αθλητικοί άγώνες εις 
μνήμην τής όλοκαυτώσεως τής Ίεράς Μο
νής Άρκαδίου μέ τήν συμμετοχήν πολλών 
Συλλόγων τοϋ κέντρου καί τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής. Οΐ άθλητές τοϋ Σώματος 
έδωσαν γιά μια άκόμη φορά τήν άγωνιστι- 
κή τους δύναμι καί μέ ένα έντυπωσιακό 
παρών άπέσπασαν οκτώ (8) πρώτες νίκες 
καί πέντε (5) δεύτερες, συγκεντρώνοντας 
στήν τελική βαθμολογία 78 βαθμούς. ’Ανα
λυτικά τά άποτελέσματα έχουν ώς έξής

Στο άλμα έπί κοντώ ό Χωροφύλαξ Δη- 
μήτριος Κυττέας άπέσπασε τήν πρώτη νί
κη μέ 4 μέτρα.

Στά 800 μ. ό Χωροφύλαξ Κούρτης Φ. 
κατετάγη δεύτερος μέ χρόνο 1'.55".

'Ο Χωροφύλαξ Λιαπής Σερ. κέρδισε τήν 
πρώτη θέσι στά ΙΟΟμ. μέ χρόνο 11".3 καί 
τήν δεύτερη μέ χρόνο 23".8 στά 200 μ.

Στο άγώνισμα τών 200 μ. ό Χωροφύ
λαξ Μανδέλος Γ. άπέσπασε τήν πρώτη θέ
σι μέ τόν ικανοποιητικό χρόνο 23.8.

’Επίσης στά 400 μ. καί μέ χρόνο 53".4 
ό Χωροφύλαξ Σιμεωνίδης Στ. άπέσπασε 
τήν πρώτη νίκη. Ό  ίδιος πάλι άθλητής 
«πλασσαρίσθηκε» στή δεύτερη θέσι μέ 
6.67 μ. στο άλμα εις μήκος.

Στά 1.500 μ. ό Χωροφύλαξ Σδοϋκος Β. 
τερμάτισε πρώτος μέ χρόνο 3.59"

’Επίσης κατετάγη πρώτος καί στά 3.000 
μέτρα «στήπλ» μέ χρόνο 8.31.2.

Στήν σκυταλοδρομία 4X300 ή όμάς τής 
Χωροφυλακής κατέλαβε τήν δεύτερη θέσι 
μέ τόν χρόνο 3.38'.8".
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 78 β.
Ο.Σ.Φ.Π. 59 β.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 57 β.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ. Σ. 52 β.
Α.Ε.Κ. 45 β.

Εις τήν φωτογραφίαν ό Δ[τής τοϋ Π. 
Σ.Ό.Χ. Κρήτης Ταγμ[ρχης κ. Ν. Γαρνέ- 
λης απονέμει έπαθλον εις τόν νικητήν τών 
100 μ. Χωρ[κα Λιαπήν.

ΤΐΟΙΚΟΥΝΟΓΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ!
Χ ω ρ ο φ ύ λ α ξ

Μία παρουσία ξεχωριστή στόν χώρο τοϋ 
'Ελληνικού μπάσκετ. Ένας θαυμάσιος 
άθλητής μέ συνέπεια καί ήθος. Ένας σε
μνός άθλητής, εύσυνείδητος κάί δυναμικός. 
Αύτός είναι ό Χωροφύλαξ Τσοσκούνογλου 
Νικόλαος. Έ πί σειρά ετών άποτελεϊ ένα 
άπό τά βασικά στελέχη τών ’Εθνικών μας 
συγκροτημάτων, τής όμάδος τής Ελληνι
κής Χωροφυλακής, καί τής θρυλικής ΑΕΚ 
Ό Χωροφύλαξ κ. Ν. Τσοσκούνογλου άρ
χισε τήν άθλητική του καριέρα τό 1965 σέ 
ήλικία 17 έτών μέ τήν ομάδα τοϋ Α.Ο. 
ΑΜΥΝΤΑ. Μέ μιά σωστή τακτική προ
πονήσεων καί μέ τήν έπίβλεψι τοϋ κ. Ν. 
Μήλα, παρουσιάζεται ένα νέο ταλέντο στό 
μπάσκετ τήν εποχή εκείνη. Οί ειδικοί ξε
χώρισαν άμέσως τόν ταχύτατο καί εύέλι- 
κτο Τσοσκούνογλου καί τήν επόμενη χρο
νιά τό 1966 κάνει γιά πρώτη φορά τό «ντε- 
ποΰτο» του στήν Εθνική Νέων. Ή ταν τό

σο θαυμάσια ή άπόδοσίς του, ώστε τήν 
επόμενη χρονιά - καλείται και πάλι να 
προσφέρη τις υπηρεσίες του στό ’Εθνικό 
μας συγκρότημα. Μία «άλυσίδα» σωστών 
εμφανίσεων καθιέρωσαν τόν Χωροφύλακα 
Ν. Τσοσκούνογλου ένα άπό τά «πρώτα» 
ονόματα στό Ελληνικό μπάσκετ. Τό 1968 
γίνεται γιά μιά φορά άκόμη «διεθνής»καί 
παίζει μέ τήν ’Εθνική Ένοπλων στο Ισ
ραήλ, δπου καί διαπρέπει. Τήν ίδια χρονιά 
καλείται γιά πρώτη φορά καί παίρνει μέ
ρος μέ τήν ’Εθνική ’Ανδρών. Τό 1970 κα
τατάσσεται στό Σώμα τής Χωροφυλακής 
καί γίνεται μόνιμο στέλεχος τής Εθνικής 
Ενόπλων. Τά έτη 1972 στή Λάρισα, 1973 
στή Πάτρα, δταν ή ομάδα μπάσκετ τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής κέρδισε ισάρι
θμα πρωταθλήματα άπετέλεσε τήν βάσι 
τής έπιτυχίας αύτής. Σήμερα ο Χωροφυ
λαξ Ν. Τσοσκούνογλου άγωνίζεται στήν 
Α.Ε.Κ. μαζί μέ τόν άλλο θαυμάσιο μπα- 
σκετμπωλίστα τόν Χωροφύλακα Μ. Γιαν- 
νουζάκο. Τό «δίδυμο» αύτό άποτελεϊ καί 
τήν «αιχμή» τής Α.Ε.Κ. στα παιχνίδια 
της. Ή  άθλητική του ταύτότης είναι ή 
έξής : Τό ύψος του είναι 1,78, η ηλικία του 
26 έτών. Διακρίνεται διά τήν ταχύτητα και 
τήν εύστοχία του στά σούτ απο «μέση» 
άπόστασι. ’Αγωνίζεται στη θεσι τοϋ «πλέϋ 
μέϋκερ» καί είναι άπόφοιτος Γυμναστικής 
’Ακαδημίας. Ένας άθλητής πού έχει προ
σφέρει πολλά στό Ελληνικό Μπάσκετ και 
πού τό όνομά του θά περάση στην ιστορία 
τοϋ άθλήματος. Ένας άθλητης που ποιέ 
δέν τιμωρήθηκε, ένας άνθρωπος γεμάτος 
καλωσύνη καί χαμόγελο. Συναντήσαμε 
τόν Χωρ[κα Τσοσκούνογλου σέ μιά προ- 
πόνησι μέ τήν άμάδα τής Α.Ε.Κ. και όπως 
μάς είπε ό ίδιος «νοιώθει εύτυχισμένος 
διότι ή ήγεσία τού Σώματος τόν περιβάλ
λει μέ στοργή καί καλωσύνη καί οφείλει 
πάρα πολλά στήν Ελληνική Χωροφυλα
κή».
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ ΑΡΙΘ . 72

1 2 3 4  5 6 7  8 9  10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :

1. Σήμα κατευθύνσεων καί χιλιομετρικών αποστά
σεων (αΐτιατ.).

2. 'Υπόλοιπον θερισμού.
3. Νησιωτικό σύμπλεγμα του ’Ατλαντικού.
4. Τοϋ κεριού τό .......απολειφάδι.
5. Είναι έντελώς άπληροφόρητος.
6. ’Ανόμοια σύμφωνα.
7. Επωνυμον Γερμανού Φιλέλληνος 'Υπασπιστοΰ 

τοϋ Μαυροκορδάτου.
s Θυσιάζω, προσφέρω ώς θυσία σφάγιον (μετοχ. 
ενεστ.)—Άρθρον (πληθυντ.).

9. Λατρευτικό κατά την άρχαιότητα κέντρο τής 
’Αφροδίτης όπου καί τό περιώνυμο άγαλμα τοϋ Πρα- 
ξιτελους—Άρθρον (πληθυντ.).

^10. Ή  κορυφή τοϋ ορούς Άραχναϊον τής Άργολίδος 
(αΐτιατ.)—’Αρχικά Στρατιωτικής 'Υπηρεσίας.

ΚΑΘΕΤΩΣ :

1. Εξοδα μεταβασεως άπό τόπου εις τόπον.
2. ’Ά γρια άρπακτικά πτηνά....χωρίς κεφαλή (άντισ.).
3. Πολύχρωμο τόξο (αΐτιατ.).
4. Ποιμενικος θεός των Ελλήνων, υιός του 'Ερμοϋ 

και τής Δρυοπης—Θυγάτηρ τοϋ Ώκεανοΰ καί μία των 
τροφών τοϋ Διός.

5. Αθεμίτως έπωφελοϋμαι (παρατατικός α' πρό
σω πον).
„ Μέ...κεφαλήν γίνονται περιοχές γιά άνάπαυση
η παραθερισμο (αντιστρ.).—’Εκεί ιδρύθηκε ή πρώτη 
στον κόσμο ’Ιατρική Σχολή.

7· ν<* χειροκροτώ ή νά άποδοκιμάζη
ήθοποιον η ρήτορα.

8. Με—ΝΟΣ νινεται Μογγόλος κατακτητής, άπό- 
ϊ°νο ς™ « Τζεγκις Χαν.—Προσωπική άντωνυμία.

9. Αγριο ζώο η άνθρωπος εξημερωθείς.
10. Μικρό νησάκι—Ποιότης έξαιρετική.

Μέσα σέ μίση ώρα

Λ Ανα ουο ciuta στιγμιότυπα, που παρουσιάζουν 
την ίδια γωνία  μιάς έκθεσεως, πάρθηκαν σέ διά
στημα μισής ώρας τό ένα άπό τό άλλο. Κυττάζον- 
τας προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες, πρέπει νά 
Βρήτε ένδεκα αλλαγές, πού ήταν τελείως άδύ- 
νατον να γίνουν μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα.
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’Απίθανο 
καί όμως 
αληθινό

ΣΚΥΛΟΣ
ΣΩΖΕΙ

ΠΑΙΔΑΚΙ
Συνέβη στο Ντύσσελντορφ τής 

Γερμανίας. Ό μικρούλης Φρα
γκίσκος Μισκιέλλο, ήλικίας 6 
χρόνων, πού οί γονείς του άφη- 
σαν για λίγο μόνο στο σπίτι, 
για νά κάνουν μερικά ψώνια, 
πλησίασε τό Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο, πού βρισκόταν σέ μια 
γωνιά τοϋ σαλονιού καί πού λί
γο πριν ό πατέρας του είχε φορ
τώσει στολίδια καί λαμπιόνια. 
Σέ μιά στιγμή πού ό μικρούλης 
άγγιξε κάποιο στολίδι, το χερά
κι του επιασε ένα γυμνό σύρμα 
καί έπαθε ηλεκτροπληξία. Ευτυ
χώς στο σπίτι βρισκόταν καί ή 
πανέξυπνη Λάσσυ, ένα σκυλί τής 
ίδιας ράτσας μέ την όμώνυμη 
τετράποδη στάρ τοϋ κινηματο
γράφου, ή όποια βλέποντας πώς 
ό μικρός φίλος της κινδύνευε, 
έτρεξε κοντά του καί τον τρά
βηξε άπό τά ρούχα, άπομακρύ- 
νοντάς τον άπό τον κίνδυνο καί 
άποσπώντας τον άπό τά νύχια 
τού χάρου.

Μικρά - μικρά 
Χριστουγεννιάτικα

Ή  συνήθεια τού φιλιού κά
τω άπό τό γκύ ανάγεται στα 
χρόνια τής αρχαίας Βαβυλώνος, 
όταν τό γκύ ήταν τό ιερό φυτό 
τής Μιλίτας, θεάς τοϋ έρωτος 
καί τής ομορφιάς καί τό φ ιλ ί α
ποτελούσε θρησκευτικό καθήκον.

Στό παλάτι τού "Οθωνος, για 
νά στολίσουν τό Χριστουγεννιά
τικο δέντρο, ξόδευαν 30 χιλιάδες 
δραχμές.
i c  Ή  πρώτη Χριστουγεννιάτικη 

κάρτα σχεδιάστηκε καί ταχυδρο
μήθηκε τό 1846 στό Λονδίνο άπό 
τον "Αγγλο άκαδημαϊκό Χόρ- 
σλεϋ. Παρίστανε μιά οικογενεια
κή συγκέντρωσι τριών γενεών 
καί έγραφε άπό κάτω: «Ευτυχι
σμένα Χριστούγεννα καί Πρωτο
χρονιά». Παρουσίαζε όμως τούς 
συνδαιτημόνες νά πίνουν κρασί, 
γ ι ’ αυτό οί πουριτανοί άντίπαλοι 
τού άλκοόλ τήν χαρακτήρισαν ά- 
νήθικη.

★  Οί Νορβηγοί, τήν ήμέρα τών 
Χριστουγέννων, στρώνουν τραπέ
ζι γιά ένα άτοιιο παραπάνω άπ" 
δσα είναι στήν οικογένεια. Τό 
πρόσθετο αυτό πιάτο προορίζεται 
γιά τον πρώτο έπισκέπτη, πού θά 
έμφανιστή. Αυτός μπορεί νά εί
ναι συγγενής, φίλος ή καί ζητιά
νος άκόμα.

"Ενα πράγμα έλειπε ώστόσο 
άπό τον τέλειο έορτασμό τών 
Χριστουγέννων: ένα κατάλληλο 
τραγούδι. Ό  «Μεσαίας» τού 
Χαίντελ καί τό «Χριστουγεννιά
τικο όρατόριο» τού Μπάχ, έργα 
τού 18ου αίώνος, ήσαν συνθέσεις 
δύσκολες στήν έκτέλεσι. Ξαφνικά 
διαδόθηκε στήν Ευρώπη ένα λαϊ
κό χριστουγεννιάτικο τραγούδι, 
τό «Νύχτα σιωπηλή, άγια νύχτα». 
"Οσοι τ’ άκουγαν δεν τό ξεχνού
σαν ποτέ. "Ενας θρύλος έλεγε 
πώς τό είχε έμπνεύσει ό ίδιος ό 
Χριστός στις καρδιές τών άν- 
θρώπων. Στήν πραγματικότητα Ο
μως τά άπλά λόγια του τά είχε 
γράψει ό Αυστριακός κληρικός 
Γιόζεφ Μόρ καί τή μουσική ό 
συμπατριώτης του δάσκαλος καί 
όργανοπαίκτης Φράντς Γκροΰ- 
μπερ.

a v t z a u n n
) Τ Η  A  . 3 2 1 8 - 2 3 9  

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

Α Θ Η Ν Α  I
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑ 
ΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τά παρασχεθέντα αναλυτικά 
στοιχεία του αρμοδίου Τμήματος της 
Δ]νσεως Προσωττιχου του 5 Αρχηγείου 
Χωρ ]κής, κατά το λήγον έτος προήχθη- 
σαν_ ε[ζ τ°ν βαθμ°ν τού ’Ανθυπασπι- 
στοϋ έκατόν έβδομήκοντα οκτώ (178) 
Ένωμοτάρχαι. ’Επίσης, κατά τό ίδιον 
χρονικόν διάστημα προήχθησαν χίλιοι 
επτακόσιοι πενήντα τέσσαρες (1.754) 
1 πενωμοταρχαι εις Ένωμοτάρχας (ήτοι 

818 εκ της Σχολής καί 936 Β' Κατηγο
ρίας) καί πεντακόσιοι εβδομήντα ίξ  
(576J Χωροφύλακες (συμπληρώσαντες 
22ετή πραγματικήν εις τό Σώμα υπη
ρεσίαν), εις τον βαθμόν τοϋ Ύπενωμο- 
^αρχου, χατασταντες ουτω *Ττταξιωμα- 
τικοί.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

r Την 2-12-1975 έξήλθον τού Π.Σ.Ο.Χ. 
Κρήτης ποϋ λειτουργεί εις Ρέθυμνον 
έκατόν είκοσι ί ξ  (126) Νέοι Χωροφύ

λακες οι Οηοϊοι υκέστησαν τήν κατά 
νομον έκπαίδευσιν εις τά ’Αστυνομικά 
κα . καθηκοντά των. Οί νέοι αύτοί 
Αστυνομικοί σημειωτέον ότι προέρχονται 

απο ^επιλεγέντας εκλεκτούς ίδιώτας νέους 
οι οποίοι είχον εκπληρώσει κατά τό 
παρελθόν > τήν στρατιωτικήν τους θητείαν 
προ της εθελούσιας εις τήν Χωροφυλακήν 
καταταξεώς των. Ούτοι θά επανδρώσουν 
διάφορους ανά τήν χώραν 'Υπηρεσίας 
του Δώματος.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

, τον ληξαντα μήνα διετάχθησαν
αι κάτωθι ειδικαί, κατά βαθμούς, έκπαι- 
οευσεις άνδρών.'

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: 40 διά θέματα Δ] 
νσεως Άστυν. Τροχαίας]Α.Χ. εις ’Αθή
νας, 1 _ εις ενταύθα Σχολήν Επιλογής 
?ΛΡο70υ\ 1 είς CONTROL -  DATA 
( Αθήνας) διά Συστήματα πολυπρο- 
γραμματισμοϋ καί πολυεπεξερνασίαε 1 
ε ς Δ.Ε.Υ. ( ’Αθήνας) έπί θεμάτων'έγ- 
κληματολογικών, 40 διά θέματα Δ]νσεως 
Ιΐροσωπικοϋ ]Α.Χ. ( ’Αθήνας), 39 διά

Τζούντο — Καράτε είς Λαγονήσι ’Ατ
τικής, 1 ’Ανθ]στοΰ είς Δ.Ε.Υ. (’Αθή
νας) διά τήν φωτογραφικήν τέχνην καί 1 
’Ανθ]ρχου είς CONTROL— DATA 
( Αθήνας) δια πληροφοριακά συστήματα 
Διοικήσεως.

> ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ : 6 είς Δ.Ε.Υ.
( Αθήνας) δια θέματα Δακτυλοσκοπίας 
κ.α., 30 είς Σχολήν Π.Σ.Ε.Α. (’Αθήνας) 
δια θέματα Πολιτικής Άμύνης, 2 ’Ενω
μοταρχών είς Ο.Τ.Ε. (’Αθήνας) διά 
θέματα συντηρήσεως τηλετύπων SAGEM 
καί 1 είς CONTROL — DATA ( ’Αθή
νας) δια πληροφοριακά συστήματα Διοι- 
κήσεως.

ΧΩΡΟΦ1ΛΑΚΩΝ: 30 ώς χειριστών
Σ]Α, είς Κ.Ε.Δ. ]Β Στρατού (’Αθήνας) 
10 εις Κ.Ε.Ν. Ελλάδος (Σύνταγμα Μα- 
κρυγιάννη) διά θεωρητικά καί πρακτικά 
μαθήματα ηλεκτρολογίας —μηχανολογίας 
αυτοκίνητου καί βλάβας συστημάτων 
αυτού, 30 εις  ̂Σχολήν 'Οδηγών Χωρ]κής 
(Αθήνας^) δι’ όδήγησιν Λεωφορείων — 
Ρυμουλκών καί 1 είς Λαγονήσι ’Αττικής 
διά Τζούντο — Καοάτε.

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

, '̂Ιε τ^ν έπιβεβλημένην θρησκευτικότητα έωρτάσθη καί εφέτος τήν 8-11-7 
η επετειος της ιερας μνήμης τών Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ, είς τ< 
ομώνυμον Ναόν των Σχολών Χωροφυλακής ’Αθηνών.

Αφ’ εσπέρας έτελέσθη Μέγας 'Εσπερινός μετ’ άρτοκλασίας, χοραστατί 
σαντος του ^εβασμιωτατου Μητροπολίτου Ρωγών κ. Καλλινίκου Είς τί
Γ πΝ ιΧ ο Γ π θ Ρ ΙΚ Ο Σ  'ΤπαρΧ~ηγ0? Χ“ ΡΡ^λακ^  'Υποστράτηγο κ. Νικόλαός ΙΙΟΡΙΚΟΣ, εκπρόσωπων τον κωλυόμενον κ. ’Αρχηγόν το
Αωματος Ανώτατοι, ’Ανώτεροι καί Κατώτεροι ’Αξιωματικοί, οί έκπα,
δευομενοι μαθηται μετά των Καθηγητών τών Σχολών καί πλήθος κόσμοι
-ών 'Λ γ ίω νπέρας ΤΟυ εσπερΐν0° ^πηκολούθησε λιτάνευσις τής ιερας είκόνο

Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τον Μέγα Εσπερινόν κα τήν 
λιτανευσιν της Είκόνος. J
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ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ I N Y U T I N  ΤΗΣ ΣΧΟΑΗΖ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΪΝΗΣ 
E D I  Θ Ε Μ Α Τ Ο Ν  Χ Ι Ρ Ο Φ Υ Α Α Κ Η Σ

Τήν 28ην Νοεμβρίου έ. ε. οί μαθηταί τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης, εις την 
όποιαν φοιτούν άνώτεροι αξιωματικοί των τριών κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων ’Ασφαλείας, καθώς καί ανώτεροι υπάλληλοι ετέρων Δημοσίων ’Υπηρε
σιών, εις τά πλαίσ ια  τών ενημερωτικών έπισκέψεών των εις διαφόρους ' Υπηρεσίας 
έπεσκέφθησαν τάς Σχολάς Χωροφυλακής ’Αθηνών. Τους έπισκέπτας έχαιρέτησεν 
εκ μέρους τον Σώματος ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής Ά ντιστράτΐ]γος κ. Νικόλαος 
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, ό όποιος άνέφέρθη εις την αποστολήν τής Ελληνικής Χωροφυλ,ακής 
εντός τοϋ συγχρόνου κράτους. Μετά τό χαιρετισμόν του κ. ’Αρχηγού, ό Διευθυντής 
Όργανώσεως τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. Διονύσιος ΓΕΡΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ ανέπτυξε λίαν διεξοδικώς τήν οργανωτικήν διάρθρωσιν τοϋ Σώματος, καθώς 
και τό έπιτελούμενον υπό τών διαφόρων Υπηρεσ ιώ ν τής Χωροφυλακής έργον. 
Ή  ομιλία συνωδεύετο υπό προβολής φωτεινών διαφανειών καί παραστατικών πινάκων 
καί διαγραμμάτων.

Μετά τό πέρας τής ένημερώσεως ό κ. ’Αρχηγός παρέθεσε μικράν δεξίωσιν.
Εις τάς φωτογραφίας σχετικά στιγμ ιότυπα από τήν έπίσκεψιν καί ενημέρωσιν 

τών μαθητών τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ

Τί> Άρχηγεΐον Χωροφυλακής έκτιμών 
ιδιαιτέρως τήν σοβαρότητα τοϋ θέματος 
τής συμπεριφοράς τών εν ενεργεια ανδρών 
τής Χωροφυλακής προς τούς άποστράτους 
’Αξιωματικούς, έξέδωσε προσφάτως τήν 
ύπ’ άριθ. 303[8[9 άπό 3-11-75 ’Εγκύκλιον 
τής όποιας τά κυοιώτερα σημεία έχουν ώς 
ακολούθως :

«Περί τής συμπεριφοράς καί τών σχέ
σεων τών ’Αστυνομικών ’Οργάνων έναντι 
τών άποστράτων έν γένει ’Αξιωματικών 
έξεδόθησαν πολλαί κατά καιρούς διαταγαί 
καί όδηγίαι.

Κρίνεται έν τούτοις σκόπιμον νά διευ- 
κρινισθή ότι τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής 
θεωρεί τό θέμα τοϋτο πάντοτε επίκαιρον.

Παρακαλοϋμεν όπως καταβληθή πάσα 
δυνατή προσπάθεια έκ μέρους τών Διοι- 
κούντων βαθμοφόρων, ώστε νά κατανοή
σουν οΐ πάντες ότι ή έναντι τών άποστρά
των γενικώς ’Αξιωματικών συμπεριφορά 
τών ’Αστυνομικών ’Οργάνων πρέπει νά εί
ναι ύπηρεσιακώς άμεμπτος καί κοινωνικώς 
άψογος.

Τονίζεται άπαξ έτι ή ανάγκη νά κατα- 
στή βίωμα καί συνείδησις εις τούς έν ένερ- 
γεία, ότι οί άπόστρατοι ’Αξιωματικοί, καί- 
τοι τερματίσαντες τήν υπηρεσιακήν των 
σταδιοδρομίαν, εξακολουθούν νά άποτε- 
λοϋν μέλη τής ιδίας μας οικογένειας καί ώς 
τοιαϋτα δικαιούνται σεβασμού, αγάπης καί 
συμπαραστάσεως έν γένει, άνταποκρινομέ- 
νης απολύτως προς τάς έπιταγάς καί τό 
νόημα τών περί σεβασμού καί πειθαρχίας 
διατάξεων.

Πέραν τούτων δεν δικαιολογείται, άντί 
όφειλομένου σεβασμού, άβρότητος καί ευγ
νωμοσύνης, νά επιδεικνύεται πνεύμα πε- 
ριφρονήσεως ή αδιαφορίας προς εκείνους οί 
όποιοι προ ήμών ήγωνίσθησαν καί ήνάλω- 
σαν τήν ζωήν των, έπί τώ αύτώ σκοπώ καί 
μάλιστα ύπό συνθήκας οπωσδήποτε πλέον 
άντιήόους.

Οί νεώτεροι άλλωστε δέον νά γνωρίζουν 
καλώς ότι, διαδεχόμενοι εκείνους οί όποιοι 
τερματίζουν τήν σταδιοδρομίαν των, θά 
εύρεθοΰν καί ούτοι, μέ τό πλήρωμα τοϋ 
χρόνου, εις τήν θέσιν τοϋ άποστράτου καί 
δεν θά πρέπει τότε νά άναμένουν καί πολύ 
περισσότερον νά άξιώνουν άπό τούς έπι- 
ήενομένους των άρμόζουσαν συμπεριφοράν, 
τήν όποιαν αύτοί ’ίσως δεν έπέδειξαν έναντι 
παλαιοτέρων συναδέλφων των».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙ

ΡΙΣΜΟΥ ΑΞ)ΚΩΝ ΑΝΘ)ΣΤΩΝ

Ό Οικοδομικός Συνεταιρισμός ’Αξιω
ματικών —’Ανθυπασπιστών Χωρ ]κής 
άπέστειλε τον περασμένο μήνα προς τά 
μέλη (μετόχους) του μέση» τών άνά 
τήν χώραν Διοικήσεων Χωρ]κής, Πλη
ροφοριακόν Σημείωμα συνοδευόμενον μέ 
τό Α.Π. 9 0 ] 19 7 5 σχετικόν έγγραφόν 
του. Σκοπός τής ένεργείας αυτής είναι 
ή πληροφόρησις όλων τών ενδιαφερομέ
νων μελών τού Ο.Σ.Α.Α.Χ. έπί τών 
θεμάτων πού αντιμετωπίζονται σήμερον 
άπό τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί 
τής άκολουθουμένης ύπ’ αυτού τακτικής 
πρός σταδιακήν πραγμάτωσιν τών έπί 
μέρους στόχων τού Συνεταιρισμού. Ταυ
τόχρονα έπιδιώκεται ή ένημέρωσις έπί 
τών προτιμήσεων καί δυνατοτήτων τών 
μελών του άναφορικά μέ τό θέμα τής 
στεγάσεώς των. Διά τον σκοπόν αύτόν 
παρεκλήθησαν οί παραλήπται, δηλαδή 
τά μέλη τοϋ Ο.Σ.Α.Α.Χ, διά τήν έγκαι
ρον συμπλήρωσιν τοϋ έρωτηματολογίου 
τοϋ έν λόγω έντυπου καί έπιστροφήν 
αύτοΰ εις τον Συνεταιρσιμόν πού έδρεύει 
όπως είναι γνωστόν, εις τό Άρχηγεΐον 
Χωρ]κής.

Σ Υ Ν Ε Σ Τ Ι Α Σ Ι Σ  
ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΧΩΡ)ΚΗΣ 

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ

Τάς βραδυνάς ώρας τής 15-11-75 
ώργανώθη άπό τό Διοικητικόν Συμβού
λιον τοϋ Ο.Φ.Χ. Κατερίνης έπιτυχής 
συνεστίασις μέ σκοπόν τήν άνανέωσιν 
τής γνωριμίας καί τήν άναθέρμανσιν 
τών σχέσεων τών μελών του. Ή  πο
λιτιστική αυτή έκδήλωσις έπραγματο·· 
ποιήθη εις τό Ξενοδοχεΐον ΑΗΤΩ τής 
περιοχής Λιτοχώρου. Παρέστησαν εις 
αύτήν τά μέλη τοϋ Συμβουλίου μετά τοϋ 
Προέδρου κ. Μπρουσκέλη καί τής Α ν
τιπροέδρου Κας Ζούδρου, ό κ. Σουσου- 
ρογιάννης, Βουλευτής Πιερίας καί μέλος 
τού 'Ομίλου μετά τής συζύγου του, ό 
Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Φραγκούλης 
ό Είσαγγελεύς Πρωτοδικών καί ή Κα 
Παπαδογιάννη, ό Ανώτερος Διοικητής 
Χωρ]κής Κεντρικής Μακεδονίας καί ή 
Κα Μεταλληνοΰ, ό Διοικητής Διοικήσεως 
Χωρ ]κής Πιερίας καί ή Κα Τερζή, 
Αξιωματικοί καί πολλοί Άνθυπασπισταί, 
'Υπαξ]κοί καί Χωροφύλακες μετά τών 
τών οικογενειών των. Κατά τήν διάρ
κειαν τής συνεστιάσεως έδημιουργήθη 
άτμόσφαιρα φιλίας, άγάπης καί κεφιοΰ.
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ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΙΝ θερμών συγχαρη
τηρίων προς τούς ’Αξιωματικούς, 'Ϋπα- 
ξιωμαακους και Χωροφύλακας της Ά νω - 
τερας Δ[σεως Χωροφυλακής Κρήτης άπευ- 
θύνει ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κων
σταντίνος ΤΣΑΤΣΟΣ, δι’ έπιστολής του 
την όποιαν άπέστειλε προς τον 'Υπουργόν 
Δημοσίας Τάξεως κ. Σόλωνα ΓΚΙΚΑΝ 
καί την ̂ κοινοποίησε συγχρόνως προς τον 
Δρχηγον Χωροφυλακές ’Αντιστράτηγον 

κ. Νικόλαον ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ καί τον

’Ανώτεοον Διοικητήν Κρήτης Συνταγμα- 
ταρχην κ. Κωνσταντίνον ΣΜΑΡΙΑΝΑ- 
ΚΗΝ. Την εν λογω επιστολήν δημοσιεύο- 
μεν ως εχεμ διότι πιστεύομεν άκραδάντως 
°τή αποτελεί τήν μεγαλυτέραν ηθικόν έπι- 
βραβευσιν τών προσπαθειών πού καταβάλ
λουν αι Ιπηρεσιαι Χωροφυλακής, διά να 
ανταποκριθοϋν εις τάς προσδοκίας τής πο
λιτείας, αΐ όποϊαι είναι συγχρόνως καί 
προσδοκίαι τοϋ 'Ελληνικού Λαού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

’Αξιότιμου Κύριον ’Αθί»ναι· 1 4 Νθε^ Ρ ίου 1975
Σολωνα Γκίκαν
'Τπουργόν Δημοσίας Tdc'ccoc «
Κύριε 'Τττουργέ,

s t a t e s

κ α θ η κ ^ Γ - ω ν ’ά ν τ α Γ ^ '  ^  “ ^οθαύμαστον ζήλον κατά 'τήν έκτέλεσιν τών
άρ μ ^ ς^ - = ς Π ^ δ υ ^ ^ ^  *  <*«■

Κοινοποιείται : MeT’ ^( υπογραφή)1. Αντιστράτηγον
κ. Νικόλαόν Κουτσιανάν 
Αρχηγόν Χωροφυλακής

2. Συνταγματάρχην Χωροφυλακής 
κ. Κωνσταντίνον Σμαοιανάκην

’Ανώτερου Διοικητήν Χωρ[κής Κρήτης 
Λ.ανια Κρητης

Κωνσταντίνος Τσάι

Ρ  ΕΔΔΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ αναγνωρί
ζεται εις ολόκληρον τόν'ελλαδικόν χώρον, 
ωχ πΡοστ“Ης τών κατοίκων, πού με με- 
γαλας θυσίας θωρακίζει καί διαφυλάσσει 
Η ενεργός συμβολή του εις -ήν δηαοκρα- 

τικην ζωήν τής χώρας μας, έχει πολλα- 
πλως αναγνωρισθή, διότι άσπιδώνει τήν 
ζωήν, τήν^περιουσίαν καί τήν ακεραιότητα 
όλων αύτών τών άνθρώπων, πού ή πολι
τεία τον έπέλεξε, άλλα καί τον έξουσιοδό- 
- ησε προστατεύη. Έλαυνόμενος άπό 
ευγενή, ομολογουμένως, κίνητρα καί εχων 
πληρη συναίσθησι τού υψηλού λειτουργή
ματος πού επιτελεϊ, άλλά καί τού ήθικοΰ 
χρέους πού έχει άναλάβει έναντι τής ελλη
νικής κοινωνίας, έκτελεϊ τό καθήκον του 
με συνέπειαν, ύπευθυνότητα καί ευσυνει
δησίαν, χωρίς αδέξιους ύπολογισμούς ή 
ατυχείς συμβιβασμούς. 'Ως μοναδικόν κρι
τήριου καί  ̂ συνισταμένην τών ενεργειών 
του εχει)πάντοτε τήν διασφάλισιν τής τά- 
|εως και τ5)ζ ήΡε.αία?> πιστεύοντας άκρα- 
οαντως οτι τα στοιχεία αύτά συνιστοϋν το 

. πολυτιμώτερον αγαθόν καί τήν ύψηλοτέ- 
ραν κοινωνικήν καί ήθικήν προσφοράν προς 
τον Έλληνα πολίτην. Ή  όλη, τέλος, πολι- 
γ τ ω ν  συγχρόνων ανδρων Χωροφυλ.ακής 
έχει  ̂συγκινήσει βαθύτατα τήν ' ελληνικήν 
κοινήν γνώμην, μέ αποτέλεσμα νά γράφων- 
.αι καθημερινώς πολλά καί ποικίλα εγκω
μιαστικά σχόλια καί συγχαρητήριοι έπι- 
στολαι,  ̂ εις τον ήμερήσιον καί περιο
δικόν τύπον. Έ ξ αύτών σταχυολογοΰμε 
αντιπροσωπευτικής περιπτώσεις άπό τάς 
αναρίθμητους παρόμοιας πού κοσμούν κα- 
θημερινως το (t Αλμπουμ» του γραφείου 
μας. Ή  πρώτη έδημοσίεύθη εις τό ύπ’ 
αριθ. 378 τεύχος τού μεγάλης κυκλοφορίας 
εβδομαδιαίου περιοδικού «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» 
τής 30[10—5[11[1975 καί αποτελεί όμο- 
λογουμενως σωστόν διθύραμβον διά τό 
Σώμα μας :

ΥΠΕΡ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΛΕΥΖΙΖ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΕΙΙ ΜΕΘΟΑΟΥΖ ΑΥΤΟΑΜΥΝΗΖ

v„ ;Af  Γ 1 αναπτυξιν_ αθλητικού πνεύματος μεταξύ τών άνδρώνΧωρΙκ 
και την δημιουργίαν ευρυτερου πεδίου γνώσεων, εις τόν τομέα τής αύτ< 
μυνης του συγχρόνου αστυνομικού οργάνου, κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπη
τ α θ ^ δ ’ μ~τε^  der τ ° Π?ΡάΡ'ΓΊίήα Η9 ΣΧ°λής Χωρ]κής Κρήτης ό πρ« ταθλη ι ης της ελευθερας πάλης και καθηγητής τών Σχολών τού Σώματ 
κ Αθανάσιος ΚΑΜΠΑΦΛΗΣ καί προέβη εις τήν έπίδειξιν τών νέων μ 
Χωρ>αςν αυτ°“μυνγΐς <Ζιου ~  Ζίτ<™υ) τούς έκπαιδευομένους Δοκίμο,

ΜΠΑΦΛΗρτΥ χ 0τυπα <Ρω'Γ°ΤΡ“Φ'·ων εΐκονίζεται ό καθηγητής κ. ΚΑ- 
1ΠΑΦΛΗΣ, διδάσκων τον μηχανισμόν και τας έπί μέρους έφαρμογάς τΫε 

αυτοαμυνης με την θεαματικήν έπίδειξιν τής μεθόδου ύπό τών Δοκίμων 
Χωρ]κων, ο ίδιος δε εν μεσω τών Δοκίμων Χωρ]κων μετά τού Διοικητού 
της Σχολής Ταγματάρχου κ. ΓΑΡΝΕΛΗ καί τών έκπαιδευτών τής Σχολής

# «Μόλις γύρισα άπό ταξίδι στο έξωτερι- 
κ°· Πήγαμε τρεις φίλοι οίκογενειακώς, μέ 
τρία αυτοκίνητα. Γιουγκοσλαβία, ’Ιταλία 
Γαλλία. Μάς γδύσανε κυριολεκτικά. Κάθε 
βράδυ καί στά πάρκινγκ τών ξενοδοχείων 
ακόμη κάτι μάς κλεβανε άπό τά αύτοκίνη- 
τα. Φανάρια, καθρέπτες, υαλοκαθαριστή
ρες καί δύο λάστιχα. Καί καλά στις δημο
κρατικές χώρες Ιταλία καί Γαλλία πού ή 
αστυνόμευση λόγω συστήματος είναι χα
λαρή. ’Αλλά στήν ολοκληρωτική Γιουγκο
σλαβία, οπού ο άνθρωπος καταπιέζεται για 
χαΡη, ΗΡ ταξεως καί γαλήνης ; Γύρισα 
στήν ’Αθήνα μέ άνακούφιση. Μένω στά βό
ρεια προάστεια τών ’Αθηνών 10 χρόνια. 
Το αυτοκίνητό μου μένει νύκτες καί μέρες, 
μονο, σε σκοτεινούς δρόμους. Δέν έχασα 
ούτε βίδα. Τιμή στήν 'Ελλάδα. Τά στοι
χεία μου κρατήστε τα έσεϊς γιά νά μή 
θεωρ7|θή το γράμμα μου σάν ξεσκόνισμα 
τής Χωροφυλακής.

Τήν δευτέραν περίπτωσιν άντιποοσω- 
ρεύει μία άπέριττη επιστολή ενός άπλοΰ 
καθημερινού βιοπαλαιστοΰ τήν όποιαν πα- 
καθέτομεν άνευ σχολίων :

Προς τόν Άθήναι τή 17-11-1975
Άξιότιμον
’Αρχηγόν Χωροφυλακής 
κ. Κουτσιανάν 
Κύριε ’Αρχηγέ,

Σάν Έλλην καί έπαγγελματίας έρχομα ι 
δια τής επιστολής μου νά εύχαριστήσω
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ολόκληρο τό Σώμα τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής, πού διατηρεί άνδρες σαν τον Ά ν- 
θυπασπιστή τής Άνωτέρας Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Πατρών Άγγελάκην Γεώρ
γιον A. Τ. ΓΛΑΥΚΟΥ.
Κύριε ’Αρχηγέ,

Είμαι ιδιοκτήτης τοϋ ύπ’ άριθ. BE 8007 
ταξί ’Αθηνών καί την 13-10-1975 περί 
ώραν 9.30 μ.μ. μέ πήρε πελάτης άπο την 
Νέα Σμύρνη μέ κατεύθυνσι τήν Πάτρα. 
Άφοϋ μέ έταλαιπώρησε όλη τήν νύχτα να 
βρή κάποιαν δήθεν θεία του έξηκριβώθη 
έκ τών ύστερων ότι μέ παρεσυρε εις την 
Συνοικία Γλαύκου κοινώς Ζαρακουλέων 
καί έκεϊ μέ έγκατέλειψε άπλήρωτον καί 
έξηφανίσθη μέσα στο σκοτάδι. Ώς έκ τού
του φυσικόν ήτο νά άποτανθώ εις τό έκεϊ 
Τμήμα καί νά άναφερω τα διατρεξαντα εις 
τον ’Αξιωματικόν 'Υπηρεσίας όπου κατά 
συγκυοίαν ήτο υπηρεσία ό Άνθυπασπι- 
στής κ. Γεώργιος ΑΓΓΕΑΑΚΗΣ. ’Αμέ
σως έκινητοποίησε τούς άνδρες του προς 
άνεύρεσιν τοϋ έξαφανισθέντος. Έτηλεφω- 
νησε σέ όλες τις ύπηρεσίες διά την σύλλη- 
ψίν του, ή όποια καί έπετεύχθη τήν έπομε- 
νην τό πρωΐ τής 14ης, χάρις εις τον άκά- 
μα'ον καί εύσυνείδητον Άνθυπασπιστην 
κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΝ.

Κύριε ’Αρχηγέ, κατά τήν άντίληψίν μου 
ό ’Αξιωματικός ούτος πρέπει νά τύχη θερ
μών συγχαρητηρίων καί νά τοϋ άπονεμηθή 
έπαινος. Αύτά <ΰς ποός τήν ’Αστυνομικήν 
του δραστηριότητα, άλλα και ως άνθρωπος 
•ικανέ άλλην μία άνθρωπιστικήν χειρονο
μίαν. ’Ενώ ό άνεκδιήγητος πελάτης μοϋ 
άφησε απλήρωτες 2.550 δραχμές που^είχε 
γράψει τό ταξίμετρό μου δέν είχα άλλα 
χρήματα νά πάρω βενζίνη για νά επιστρέ
φω ’στην Αθήνα’. Καί ό Άνθυπασπιστής 
Άγγελάκης, κατά πάντα ’Αστυνομικός και 
άνθρωπος, μοϋ έδωσε 1.000 δραχμές άφ’ 
έαυτοϋ του χοιρις V.av ιδιαιτέρως να με 
γνωρίζη καί έτσι μπόρεσα καί έπέστρεψα 
στήν ’Αθήνα.
Κύριε ’Αρχηγέ,

Τιμή καί δόξα άξίζει στο Σώμα της Χω
ροφυλακής καί ιδιαιτέρως εις τόν’Ανθυπα- 
σπιστήν Άγγελάκην. Ολως ιδιαιτέρως 
όμως αξίζει καί εις Υμάς ό έπαινος που 
έχετε τήν τ ιμήν να ηγεΐσθε ώς Αρχηγός 
τοϋ Σώμ.ατος Χωροφυλακής. ^

Ευχαριστώ άπείρως 'Υμάς διά τήν φι- 
λοξένειαν τής επιστολής μου.̂

Διατελώ μετά πάσης τιμής 
('Υπογραφή)

ΕΥΑΓΓΕΑΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ 
οδός Αίγλης 25-27 
Κυψέλη - Άθήναι 
Τηλ. 8625-094

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΜΕΛ
ΛΟΝ» τής Κεφαλληνίας καί ’Ιθάκης τής 
30ης ’Οκτωβρίου δανειζόμεθα τό παρατι
θέμενου κατωτέρω δημοσίευμα υπο τον 
τίτλον «ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ», 
εις τό όποιον έξαιρεται τό ήθος, ή άνιδιο- 
τέλεια καί τό ύψηλόν αίσθημα εύθύνης 
’Ενωμοτάρχου, ό όποιος έξετελεσεν εις το 
ακέραιον τό καθήκον του.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ
Ό  παρά τώ Άστυνομικώ Τμήματι 

Αργοστολιού ύπηρετών Ένωμρτάρχης 
κ. Γεούργιος Σταμάτης άνεϋρεν εις κεν
τρικόν σημεϊον τής πόλεώς μας ποσόν 
100.000 δραχ. καί διάφορα άλλα έντυπα, 
άπό τά όποια έπιστοποίησε τήν ταυτότητα

Ο X. ΑΡΧΗΓΟΣ ΧΩΡ)ΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΛΟΝ

Εις τά πλαίσια τών προγραμματισθεισών ένημερωτικών έπισκεψεων τών κατα 
τόπους 'Υπτ-ρεσιών καί τών καθιερωθεισών προσωπικών επαφών τής ηγεσίας του 
Σώματος μετά τών άνδρών Χωρ[κής, τήν 14-11-75 μετεβη εις I οδον ο̂  Α_ρχηγος 
τοϋ Σώματος Άντ[γος κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ και επεθεωρησε τας εκεί ϊπη- 
ρεσίας τής Άνωτέρας Δ[σεως Χωρ[κής Δωδεκάνησου. : _ „  _ γ

’Επίσης ό κ. Αρχηγός έπεσκέφθη τό εις Ροδον Παραρτημα της ^χολης Χω 
ροφυλακής καί έπεθεώοησε τούς έκπαιδευομένους Δοκίμους Χωρ[κας, προς τους 
όποιους εις χαιρετισμόν του συνέστησεν άφοσίωσιν εις το καθήκον τους, καλήν επ̂ ι- 
δοσιν εις τά μαθήματά τους καί τούς εύχήθη καλήν σταδιοδρομίαν μετά την εκ της 
Σχολής έξοδόν των. ’Επίσης ό κ. Αρχηγός Χωροφυλακής εξεφρασε την ευαρεσκειαν 
του ποός τον Διοικητήν τής Σχολής καί τούς Αξιωματικούς δια το συντελουμενον 
ύπό τής Σχολής έργον προς τον σκοπόν τής όσον τό δυνατόν καλυτερας εκπαιδευσεως 
τών Δοκίμων Χωροφυλάκων, διά νά άνταποκριθοΰν έπαξίως ώς Χωροφυλακές πλέον 
μετά τήν έκ τής Σχολής έξοδόν των εις τό ύψηλόν κοινωνικόν των λειτούργημα.

Εις τήν φωτογραφίαν ό κ. Αρχηγός Χωρ[κής επιθεωρεί τους Δοκίμους Χω
ροφύλακας τής Σχολής Ρόδου.

τοϋ άπωλέσαντος. Ούτος παραυτα εσπευσε 
καί παρέδωσε ταΰτα εις τον άπωλέσαντα 
συμπολίτην μας, ό όποιος και εκ τών στη
λών μας εκφράζει τάς θερμάς ευχαριστίας 
καί τά συγχαρητήριά του τόσον προς τον 
ανωτέρω ’Ενωμοτάρχην όσον και προς το 
Σώμα τής Χωροφυλακής. Ή  εφημερις μας 
σημειώνει τό γεγονός, απευθύνει δε και αυ
τή καί τά ίδικά της συγχαρητήρια. Όμο- 
λογουμένως είναι πράξεις που τιμούν.

Εις τήν Κεφαλληνίαν επίσης ό ομώνυμος 
"Ομιλος Φίλων Χωροφυλακής άπέστειλεν 
εις τήν Κυπριακήν Πρεσβείαν Αθηνών το 
ποσόν των δραχμών 38.666, το οποίον 
αποτελεί προϊόν δοθείσης χοροεσπεριδος. 
Τήν έν λόγω χοροεσπερίδα ένίσχυσαν πολ- 
λαπλώς όλαι αί έπαγγελματικαι τάξεις τής 
πόλεως, καθώς καί ό τέως Δ[τής τής Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Κεφαλληνίας Ά ντι- 
συνταγματάρχης κ. Θρασ. ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Μέσα σέ μίση ώρ<*
Οί διαφορές πού ήταν αδύνα 

τον νά  σημειωθούν μέσα σέ μι
στό ώοπ ε ίνα ι οί άκολουθες: 1)

Τό πλαίσιο τοΰ π ίνακος (άριατε- 
ρ ά ) . 2) Τό μπράτσα τη ς απλί
κας. 3) Τό πανί τη ς βάρκας. 4) 
Τό σ ύννεφ ο  στον πίνακα. 5) Ο 
Φάρος. 6) Τό κολλιέ στό πορ- 
τραΐτο. 7) Πιο μακρύ τό ρόπαλο. 
8) Διαφορετική ή πίπα καί 9) 
οί γραμμές τη ς γραβάτας του 
κυρίου (κάτω δ εξ ιά ). 10) Τ° TJ*- 
δι τοϋ καθίσματος και 11) Μιά 
μαύρη γραμμή στό πουλλόθερ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΑΡ . 72
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Π ΕΝ OH Τ Ο Υ  Ζ Ω Μ Α Τ Ο Ζ ΓΕΩΡΙΟΣ ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ
’Ενωμοτάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ
Ταξίαρχος- Χ ωρ)κής έ . ά.

Άπεβίωσε ένταϋθα ό Ταξίαρχος έ.ά. 
Γεώργιος Μπρούσαλης. Ή  κηδεία του 
έτελέσθη την 31-10-1975 εις τό Α' 
Νεκροταφείον ’Αθηνών. Είς την νεκρώ- 
σιμον άκολουθίαν τταρέστη άντιπροσωπεία 
’Αξιωματικών τοϋ ’Αρχηγείου καί άλλων

ένταϋθα Υπηρεσιών Χωρ]κής, οικείοι 
συνάδελφοι καί φίλοι τοϋ μεταστάντος.
Επι κεφαλής της αντιπροσωπείας ήτο 

ό ’Αντισυνταγματάρχης κ. Γεώργιος Κω- 
λέτης δστις, ώς έκπρόσωπος τοϋ Σώμα
τος, κατέθεσε. στέφανον καί άπέτισε τον 
ύστατον φόρον τιμής προς τον νεκρόν. 
Ό  ομιλητής άνεφέρθη είς τον ζήλον, την 
εύγένειαν, την άντικειμενικότητα, την 
ενεργητικότητα, τό ήθος, την προσωπι
κότητα καί τάς προς τήν Πατρίδα προ- 
σφερθείσας ύπηρεσίας τοϋ έκδημήσαντος. 
Έτόνισε, σύν τοϊς άλλοις, δτι ήτο 
πρότυπόν στοργικοϋ οικογενειάρχου, συ
μπαθής καί γενναίος. Διά τοΰτο ό με- 
ταστάς είχε κερδίσει τήν έμπιστοσύνην 
καί άγάπην συναδέλφων καί συνεργατών 
αυτοΰ και εξετιμάτο υπό ύττηρεσιακών 
παραγόντων καί της κοινωνίας γενικώ- 
τέρα. ‘Ο μεταστάς έγεννήθη τό 1916 
εις Παρθενιον Αρκαδίας. Κατετάγη είς 
τήν Χωρ]κήν τό 1938. Ά  πεφοίτησε του 
II Τμήματος τής Σ.Ο.Χ. τό 1940 καί 
προήχθη έπ’ άνδραγαθία εις Ένωμ]ρχην 
τό 1943. Είσήχθη είς τήν Σ.Α.Χ. καί 
ώνομάσθη Άνθυπ]ρχος τό 1949. Είς 
τούς άνωτέρους βαθμούς προήχθη κατ’ 
έκλογήν. Τό έτος 1972 προήχθη είς 
Συντ]ρχην. Άπεστρατεύθη μέ τόν βαθμόν 
τοϋ'Ταξιάρχου τό 1973. Διά τάς προσε- 
νεχθείσας προς τήν Πατρίδα ύπηρεσίας 
του τώ άπενεμήθησαν Μετάλλια καί 
άλλα! τιμητικαί διακρίσεις. Ό  θάνατός 
του έλύπησε συγγενείς καί φίλους.

’Ά ς είναι ή μνήμη του αίωνία.

Απεβίωσεν τήν 26-10-75 ό Ένωμ]ρχης 
τοϋ Α.Τ. Ξάνθης Γεώργιος Κοροσίδης 
τοϋ Κυριάκου, έκ καρδιακής άνεπαρ- 
κειας. Ο θανατος του επήλθεν αίφνιδίως, 
ένώ έξετέλει ύττηρεσίαν είς τό Στάδιον 
τού Α.Ο. ϋανθης. Ο εκλιπών έγεννήθη 
τό 1925 είς Μυλοπόταμον Δράμας. 
Κατετάγη είς τήν Χωρ]κήν τό 1946. 
Προήχθη είς Ύπεν ]ρχην τό 1972 καί 
τό_έπόμενον έτος (1973) είς τόν βαθμόν 
τοϋ  ̂Ενωμοτάρχου. Ή το πρότυπον συ- 
νετοϋ οικογενειάρχου. Διεκρίνετο διά τήν 
έργατικότητα, τήν άνδρείαν, τήν πει- 
θαρχικοτητα καί άφοσίωσιν είς τήν 
εκτέλεσιν τών καθηκόντων του, ώς πο- 
πολιτισμένον άστυνομικόν δργανον. Διά 
τάς προσφερθείσας προς τήν Πατρίδα 
πολυτίμους ύπηρεσίας του έτιμήθη μέ 
μετάλλιον άριστείου άνδρείας καί άλλας 
τιμητικάς διακρίσεις.

’Ά ς είναι ή μνήμη του αίωνία.

•  Α Ν Δ Ρ Ι Κ Α :  Κ ο υ σ τ ο ύ μ ια ,  σ α κ κ ά κ ια ,  π α 

ν τ α λ ό ν ια ,  γ ρ α β ά τ ε ς ,  ύ π ο κ ά μ ια α ,  ε σ ώ 

ρ ο υ χ α .

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  
Ε ΙΔΩΝ  ΝΕΩΤΕΡ ΙΣΜΟΥ

Α Φ Ω Ν  Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Η  Ο .Ε .

Ε Θ Ν .  Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ  -  Τ Σ Α Μ Α Δ Ο Υ  16  
Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ  -  Τ Η Λ .  4 2 2 -7 2 8

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

"Απαντα τά εϊδη μας, παρέχονται μέ εύκολίας πληρω
μής έπϊ μικρά προκαταβολή, μέ έκπτωσιν 10% έπϊ 
τών άναγραφομένων τιμών μας και έξόφλησιν τοϋ 
τοϋ ύπολοίπου είς ΙΟμηνιαίας δόσεις.
Σημ. Επί τών άγοραζομένων τοϊς μετρητοις έμπο- 
ρευμάτων ή παρεχομένη έκπτωσις άνέ.ρχεται είς 20%.

•  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α :  Φ ο ρ έ μ α τ α ,  τ α γ ι έ ρ ,  κ ο υ 

σ τ ο ύ μ ια ,  π α ν τ α λ ό ν ια ,  φ ο ϋ ό Υ ε ς ,  π λ ε κ τ ά .

•  Π Α Ι Δ Ι Κ Α :  Κ ο υ σ τ ο ύ μ ια ,  φ ο ρ ε μ α τ ά κ ι α .

-λ
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'Ενωρίς έφΘασε έφέτος στή χώρα μας ό λευκός 
έπισκέπτης τού χειμώνα.
Ή Χωροφυλακή άγρυπνά γιά νά ΟοηΘήση όσους 
βρεθούν οέ δύσκολη Θέση από τις αντίξοες και
ρικές συνθήκες τού χιονιά.


