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dL* Στό κατώφλ ι του νέου χρόνου 
αποχαιρετούμε μέ νοσταλγία έ- 

κ ε ΐν ο ν  που φεύγει  γ ιά  πάντα στό 
τ α ξ ί δ ι  του παρελθόντος καί υποδε
χόμαστε μέ α ισ ιοδοξ ία  αυτόν πού 
ε ρ χ ε τ α ι , γ ιά  νά ζήσουμε μαζΰ του 
τ ίς  365 ημέρες τ ο ι ιΓ  "  —

jJU Μπροστά στην άφετηρία του ά- 
γνωστού δρόμου πού ονομάζεται 

1 9 76 ,ή σ κ έ ψ ι^ γ υ ρ ίζ ε ιγ ιά  λ ίγ ο  στ ίς  
έ μ π ε ι ρ ί ε ς  του χρόνου πού πέρασε. 
Πολλά γεγονότα συνέβησαν, ευχάρι
στα καί δυσάρεστα πού όπωσδήποτε 
πλούτισαν τήν γνώσι άπό τό θ ε τ ικ ό  
ή καί τό αρνητ ικό παράδειγμά τους .  
’ Αναμνήσε ις ,χαρές ,π ίκρες ,στενοχώ
ρ ι ε ς  πέρασαν στό β ι β λ ί ο  τής ζωής 
κλε ίνοντας  μιά γεμάτη άπό γεγονό
τα σελ ίδα .

ψ  " Ενα και νούργιο κεφάλαιο άρχ ί-  
ζ ε ι  γεμάτο προσδοκί ες~~ κα ΐ ε λ -  

π ίδ ε ς  γ ι ά τό "αύριο, προσμονή γ ιά  
κάτι  καλύτερο άπό τό γ θ έ ς ,γ ιά  τήν 
έκπλήρωσι κάποιου άνεκπλήρωτου 
μ έχρ ι  τώρα πόθου, γ ιά  τήν πραγμά- 
τωσι μ ιας  κρυφής επ ιθ υ μ ία ς .

ψ  " Ολοι  ̂ περιαένουν καί δλοιπροσ- 
δοκουν γ ι  αύτό πού μπορεί  ν<Γ

έλθυ ,σήμε|ρα,αύριο,άργδτερα ή καί
ποτέ^ έ ω ς ι ότου κ λ ε ί σ ε ι  καί τό κε-

άλλο. 'Η  έλπ ίδ α όμως ζ εσ τ α ίν ε ι  τήν
καρδιά καί δΤνει  έ ν δ ι αφέρον _στδ ν
άγωνα τής ζωής . 0 1 κερδ ισμένο ι  χαί
ρονται τήν ν ίκη  τους.Οί χαμένοι,  
όταν ξέρουν ότ ι  άγωνίστηκαν γιά 
κάτι  πού δέν μπόρεσαν νά κατακτή
σουν, έ^ουν όπωσδήποτε τήν έ μ π ε ι -  
ρία του άγωνα καί γνωρίζουν ότ ι  
κάτ ι  πού δέν έπέτυχαν χθές θά τό 
καταφέρουν ίσως α ΰρ ιο ’,'Εμαθαν του
λάχιστον νά άγωνίζονται καί αύτό 
μετρ ά ε ι  πάνω άπό όλα.
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Τήν 5ην Ία νο υ α ρ ίο υ  1976 ώ ρκίσθη καί άνέλαβε 
καθήκοντα ώ ς ‘Υ πουργός Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς , ό μ έχρ ι 
τό τε  Α ' ’Α ντιπρόεδρος τή ς Β ουλής τω ν  ‘Ε λλ ή νω ν κ .  
Γ εώ ργιος Σ τα μ ά τη ς , εις ά ντικα τά σ τασ ιν  τοΰ π α ρ α ιτη - 
θέντος ‘Υ πουργοϋ Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς κ . Σ όλω νος Γκίκα  . 
Τήν 7-1-76 ό ά ποχω ρήσ ας Υ π ο υ ρ γ ό ς  κ . Σ όλω ν Γ κίκας 
παρουσία  τοΰ Γενικού Γ ραμ μ ατέω ς τοΰ  ‘Υ πουργείου κ .
Α ν . Μ πάλκου, τ ύ ν  ’Α ρ χη γώ ν  Χ ω ρ οφ υλα κή ς Ά ν τ ι— 

στρατήγου κ . Ν ικολάου Κ ο υτσ ια να , ’Α στυνομίας Πό
λ εω ν κ .  Β ασιλείου Τ ζα β έλ α , Π υροσβεστικού Σ ώ μ α τος 
κ . Γ κ ίκ α , ΥΠ .Ε ,Α . ’ Α ντιστρατήγου  κ . Π αν . Κ αλαμάκη , 
τοΰ  Π ροϊσταμένου Μ .Ε .] Υ .Δ .Τ .  ‘Υ ποστρατήγου κ .  
Ν ικ . Κ αρδαρδ , τοΰ Γ ενικοΰ Δ )ντοΰ  ’Α γροφ υλα κής κ .  
Ν ικ . Γ καζέτα  κα ί ά λλω ν ’Α ξ ιω μ α τικ ώ ν  τοΰ  ’Ε π ιτελείου  
ϋπεδέχθη  τόν νέον ‘Υ πουργόν Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς . Ό  
ά π ο χω ρ ώ ν  Υ π ο υ ρ γ ό ς  κ . Γ κ ίκας έξέφ ρασε τή ν  άκραν 
ίκανοποίησ ίν του πρός τά  Σ ώ μ α τα  ’Α σφ αλείας διά  τήν 
έθνικήν προσφοράν τω ν  εις τόν τομέα  τής περ ιφ ρ ουρ ή - 
σεω ς τώ ν  έλευθεριώ ν τοΰ άτόμου κ α ί τή ς προστασίας 
τοΰ  δημοκρατικού π ο λ ιτεύ μ α το ς , η ΰχή θη  δέ ε ίς  τόν 
νέον ‘Υ πουργόν έπ ιτυ χ ία ν  είς τό εργον τ ο υ . Έ ν  συνε
χ ε ία  τόν κ .  ‘Υ πουργόν π ροσεφ ώ νησε ό Γ ενικός Γ ρα μ - 
μα τεΰς τοΰ ‘Υ πουργείου κ .  Ά ν .  Μ πάλκος.

’Α πευθυνόμενος πρός τούς σ υγκ εντρω θέντα ς ό νέος 
‘Υ πουργός κ . Γ . Σ τα μ ά τη ς , άνεφ έρθη  είς τή ν άποστολήν 
τώ ν  Σ ω μ ά τω ν  ’Α σ φ α λ ε ία ς , κ ατά  τή ν  παρούσαν π ερ ίοδον , 
έζήτησε δέ τή ν  συμπαράστασιν δλ ω ν διά τή ν  έπ ιτυ χ ία ν  
τοΰ  δυσχερούς έργου τό όποιον ά να λαμ βάνει κα ί ύ π ε -  
σχέθη  δ τ ι θά πράξη πά ν τό δυνατόν διά  τή ν  ένδυνά μ ω σ ιν  
κα ί έν ίσ χυσ ιν  τώ ν  Σ ω μ ά τω ν  κα ί υπη ρεσ ιώ ν τοΰ  ‘Υ πουρ
γείου  , δ ιά  τήν έντός τώ ν  δ ια τά ξεω ν τοΰ  Σ υ ν τά γμ α το ς  
κ α ί τώ ν  νόμω ν προστασίαν τή ς  Δ ημοκρατίας κα ί έξα - 
σ φ ά λ ισ ιν  τή ς Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς κα ί τή ς ή σ υ χ ία ς  τώ ν  
π ο λ ιτ ώ ν .

Ό  ά πελθώ ν ‘Υ πουργός Δ ημοσ ίας Τ ά ξεω ς έξέδω σε 
‘Η μερήσιον Δ ια τα γήν  τή ς όποιας τό π ερ ιεχόμ ενον έχε ' 11
ώ ς  έξής :

Ό τ ε ,  τή ν  24ην ’Ιουλίου 1974 , άνέλαβον τά  καθήκοντ. 
τοΰ ‘Υ πουργού Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς , τά  όποια  μοί έν επ ι-  
στεύθη ό Ε θ ν ικ ό ς  ή γέτη ς κα ί Πρόεδρος τής Κ υβερ νή- 
σεω ς κ .  Κ ω νστα ντίνος Κ ΑΡΑ Μ ΑΝ Λ Η Σ, έκάλεσα υμάς 
ΐν α , έν δψ ε ι τή ς κρισ ίμου καταστάσεω ς καί μέ πλήρη έπ ί-  
γ νω σ ιν  τοΰ ύψ η λοΰ  σας χρέους , κ ατα βά λη τε πάσαν προ
σπάθειαν πρός π ρ α γμ ά τω σ ιν  τώ ν  σκοπώ ν τούς όποιους ή 
Κ υβέρνησις έπ εθ ίω κ ε , ή το ι τή ν έξασ φ ά λισ ιν  π ο λ ιτ ικ ή ς  
όμ αλότητος κα ί τή ν άποκατάστασ ιν τώ ν  κατα λυθεισ ώ ν 
δημ οκρατικώ ν έλ ευθ ερ ιώ ν , άνευ δ ια ταρα χή ς τή ς έννό- 
μου τ ά ξ ε ω ς .

Π ρ ά γ μ α τ ι, κατά  τούς π ρ ώ τους μ ετά  τή ν κατάλυσ ιν  τής 
δ ικ τα τορ ία ς μήνας κ ινούμ ενοι έντός τώ ν  γ νω σ τώ ν  ά ντι— 
ξοοτήτω ν κα ί είς μ ίαν λ ία ν  τετα μένη ν ά τμ ό σ φ α ιρ α ν , κ α - 
τω ρθώ σ ατε δ ιατηροΰντες είς υψ η λόν βαθμόν τό γόητρον 
τώ ν  Σ ω μ ά τω ν  ’Α σ φ α λ ε ία ς , νά  έξασ φ α λίσ ητε ά δ ιατάρα- 
κτον τήν πορείαν πρός τή ν πλήρη π ο λ ιτ ικ ή ν  όμαλότητα  
κα ί νά  συντελέσητε ούσ ιω δώ ς είς τή ν  δημ ιουργίαν τοΰ 
η π ίου  , ήρέμου κα ί μακράν πάσης μ ισαλλοδοξίας κ λ ίμ α - 
τος , έντός τοΰ οποίου δ ιεξήχθησαν κατά  τρόπον ά π ο λύ - 
τω ς  έλεύθερον , π ολιτ ισ μ ένον κα ί δημοκρατικόν α ί έκ λο - 
γ α ί τή ς  17ης Ν οεμβρίου 1974 κα ί έν συνεχεία  τό Δ ημοψ ή
φ ισ μ α  κ α ί α ί Δ ημοτικαΙ κα ί Κ ο ινοτικο ί έκ λ ο γα ί, διά τώ ν  
όπ ο ιω ν  κα ί ώ λοκληρώ θη ή δλη μ ετα δικτα τορ ική  συγκρό- 
τη σ ις τής Π ολιτε ία ς μας .

’Ε ξετελέσα τε ο ΰ τ ω ς , έναντι τή ς Π α τρ ίδος, τοΰ  Κ ρά
τους κα ί τοΰ  Λαοΰ εργον έξα ιρ ετ ικώ ς π ο λ ύ τ ιμ ο ν , τό 
όποιον έ γ γ ρ ά φ ετα ι είς τό ένεργητικόν τή ς ιστορίας σας 
κα ί διά  τό όποιον πρ έπ ει νά  εΐσθε υ π ε ρ ή φ α ν ο ι.

Π έραν το ύ το υ , καθ’ δλον τό δ ιάστημα τή ς  συνεργα
σ ίας μας μοί έδόθη ή ευκαιρ ία  νά  δ ια π ισ τώ σ ω  έν το ΐς 
π ράγμ α σ ι τά ς δυσχερείας τοΰ  έργου τό όποιον τά  Σ ώ μ α 
τα  ’Α σ φ α λ ε ία ς , τό Π υροσβεστικόν Σ ώ μ α  κ α ί ή ’Α γροφ υ
λακή έπ ιτελ ο ΰ ν , έργον έξα ιρετικής σημασίας διά  τή ν 
δλην Κ ρατικήν ζ ω ή ν . Δ ιό τ ι δέν πρόκειτα ι μόνον περ ί έκ - 
πλη ρ ώ σ εω ς μ ιάς κο ινω ν ική ς αποστολής , ώ ς ή δ ίω ξ ις  τοΰ 
έγκ λή μ ατος κ α ί ή προστασία  τοΰ  πολ ίτου  άπό ά ντικ ο ιν ω - 
ν ικ ώ ς δρώ ντα  άτομα . ’Α λλά πέραν το ύ το υ , πρόκειτα ι καί 
π ερ ί άλη θώ ς έθνικής ά π ο σ το λ ή ς , δ ιό τ ι είς τά  Σ ώ μ α τα
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ΤΑΞΕΠΣ

Α σ φ α λ ε ία ς  ανήκει ή τ ιμ η τικ ή  ευθύνη τή ς π ερ ιφ ρ ουρ ή - 
ω ς τώ ν  Ελευθεριών τοΰ ατόμου καί τή ς προστασίας τοΰ 
ιοκρατικοϋ  π ο λ ιτ εύ μ α το ς .
Κ αθ’ δλον τό  δ ιάστημα τοΰτο  δ ιεπ ίσ τω σ α  τόν μόχθον 

j  όποιον κ ατα βά λλουν τά  Σ ώ μ α τα  'Α σ φ α λ ε ία ς , τή ν  
ψ υ χ ικ ή ν  δοκιμασίαν εις ήν υ π ο β ά λ λ ο ν τα ι, Εν π ολλο ΐς 
μάλιστα  κα ί χ ω ρ ίς  ά να γνώ ρ ισ ιν , αν ό χ ι  κ α ί κατακραυ
γή ν  , ώ σ τε νά  δύναμ αι νά  β εβ α ιώ σ ω  δτ ι πάσα ύπΕρ ύμ ώ ν 
μέριμνα τή ς Π ολιτε ία ς μ ικράν μόνον άνταπόδοσ ιν τή ς κα
θόλου προσπάθειας σας ά π ο τ ε λ ε ΐ.

’Ο φ ε ίλ ω , Ε πίσης, νά  Επισημάνω δ τ ι κατά  τό δ ιάστη
μα , καθ’ δ ε ίχον  τή ν  τ ιμ ή ν  νά π ρο ΐσ τα μ α ι τώ ν  Σ ω μ ά τω ν  
’Α σ φ α λεία ς, κατεβλήθη  ιδια ιτέρα  κα ί Ε π ιτυχή ς προσπά
θεια διά τή ν  ά νύ ψ ω σ ιν  τοΰ  φ ρονήμ ατος τώ ν  ’Α ξιω μ α 
τ ικ ώ ν , ’Ο ργάνω ν κ α ί 'Υ π α λ λ ή λ ω ν  α ύ τώ ν , τή ν  Επιμόρ- 
φ ω σ ίν  τω ν  , τή ν  β ελ τ ίω σ ιν  κατά  τό δυνατόν τή ς  θεσεώ ς 
τ ω ν , άλλά κ α ί κ υρ ίω ς διά  τή ν ένδυνάμω σ ιν α ύτώ ν τόσον 
εις άριθμητικήν δ ύ ν α μ ιν , δσον κα ί εις Εφοδιασμόν εις 
σύγχρονα  τ εχ ν ικ ά  μ έσ α , ώ σ τε νά  δύνα μ α ι νά  π ισ τεύ ω  
δ τ ι τά  Σ ώ μ α τα  ’Α σφ αλείας ε ίνα ι ήδη εις  θέσιν νά  ά ντα - 
ποκρ ίνω νται ε ις  τά ς π ολλ α π λά ς ύπ οχρ εώ σ εις  τ ω ν .

’Ή δ η , ά π ο χω ρ ώ ν  τοΰ  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ , α ισθάνομαι τήν 
ύποχρέω σ ιν  νά  Εκφράσω πρός δλους ύριας τή ν  άκραν ίκ α - 
νοποίησίν μου μέ τήν βεβα ιότη τα  δ τ ι ύπό τόν νέον 
'Υ πουργόν Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς , τόν Εξαίρετον κ . Γ εώ ρ γ ιον . 
Σ ταμάτην ή γαλήνη  , ή τά ξ ις  κα ί ή ά σ φ ά λεια  τή ς  Χ ώ ρας 
εΰρίσκονται εις άξίας χε ΐρ α ς .

Τήν μεσημβρίαν τή ς ίδιας ήμέρας ό νέος Υ π ο υ ρ γ ό ς  
Δημοσίας Τ άξεω ς κ .  Γ εώ ργιος Σ τα μ ά τη ς Επεσκέφθη 
τό Επί τής όδοΰ Ί ο υ λ ια ν ο ΰ  36 ο ίκημα τοΰ  ’Α ρχη γείου  
Χ ω ροφυλακής συνοδευόμενος ύπό  τοΰ Γ ενικοΰ Γ ρα μ - 
ματέω ς τοΰ Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  κ .  Ά ν . Μ π ά λκ ο υ . Τόν κ .

Λ Υπουργόν ύπεδέχθη  ό ’Α ρχηγός Χ ω ρ οφ υλα κή ς ’Α ντι
στράτηγος κ . Ν ικόλαος Κ ουτσ ιανας ό όποιος παρουσίασε 
πρός αύτόν τήν ήγεσ ίαν τοΰ Σ ώ μ α τος κα ί τόν Ενημέ- 
,-ωσεν Επί τή ς όρ γανω τικ ή ς διαρθρώ σεω ς κα ί άποστολής 
τού Σώ ματος τή ς Χ ω ροφ υλα κή ς ώ ς κα ί Επί ά λλ ω ν  ύ π η - 
Ρίσιακών θ εμ ά τω ν .

Β ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΚ Ο Ν  ΣΗΜ ΕΙΩ Μ Α

' Υ πουργού Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς κ . Γ εω ργίου  Σ τα μ ά τη

Έ γενν ή θ η  τό Ετος 1915 εις Π αραβόλα—’Α γ ρ ίν ιο υ . 
Έ σ π ούδα σ ε Ν ομικάς κα ί Π ο λ ιτ ικ ό ς Έ π ισ τ ή μ α ς .

Τό Ετος 1945 διετέλεσε Ν ομάρχης Ε ύρυτα νίας καί 
συνέβαλε εις τή ν άνοικοδόμησιν τή ς π ε ρ ιο χ ή ς , ή όποια  
ε ίχ εν  ύποστή  σοβαράς ζη μ ία ς κατά  τή ν δ ιάρκειαν τή ς 
κ α τ ο χ ή ς .

Τό Ετος 1946 Εξελέγη τό πρώ τον  Β ουλευτής Α ιτω 
λοακαρνανίας . Έ κ τ ο τ ε  Εκλέγεται σ υ ν ε χ ώ ς .

Δ ιετέλεσε Γ ενικός Γ ραμματεύς τοΰ  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  
’Ε ρ γα σ ία ς .

'Ω σ α ύ τω ς  διετέλεσε 'Υ π ουρ γός ’Ε ργασ ίας εις τή ν  
προδικτατορ ικήν Κ υβέρνησιν Κ α νελλ ο π ο ύ λ ο υ .

Μ ετά τήν άποκατάστασ ιν τή ς  Δ ημοκρατίας Εξελέγη 
δίς Α ' . ’Α ντιπρόεδρος τή ς  Β ουλής τώ ν  ’Ε λ λ ή ν ω ν .

Κ ατά  τή ν  διάρκειαν τή ς θητείας του  ώ ς  Α ' . 'Α ντιπ ρ ό 
εδρος τή ς Β ουλής Επέδειξεν εις τό πλευρόν τοΰ  Προέδρου 
τοΰ  Σ ώ μ α τος κ .  Κ ω ν)ντ ίνο υ  Π απ α κ ω νσ τα ντίνου  Εν
τονον δρα στηρ ιότη τα , δυναμισμόν κ α ί Ε ργα τικότη τα , 
Ιδ ίω ς κατά  τήν Επίπονον κα ί δυσχερή διεύθυνσ ιν  τώ ν  
συζητήσ εω ν τοΰ  Σ ώ μ α τος Επί το ΰ  Νέου Σ υ ν τά γ μ α το ς .
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I ΕΠΙ TH.63ZI ΕΠΕΤΕΙΩ. 
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩ Ν
V Π Ο Λ Ε Μ Ω Ν

Ό ρόλος τών ηθικών παραγόντων 

κατά τούς έλληνοτουρκικούς πο

λέμους τού 1897 και 1912 καί ή 

έπίδρασις αύτών έπί τών κατά 

Θ ά λ α σ σ α ν  έπ ι χε ι ράσεων.

Ό  ά τ υ χ η ς  

και  τ α π ε ι ν ω τ ι κ ό ς  

πόλ ε μ ος  του 1897

Γράφει: ό ’Αντιναύαρχος έ.ά. Π. Ε. ΚΩΝΣΤΑΣ 

τ. Άρχ. Ναυτικού καί ’Επίτιμος Δ)τής τού Στόλου

Η ΤΟΥΡΚΙΑ παρεβίαζε συχνά τό Σύν
ταγμα (Χάρτην Χαλέπας), τό όποιον αί 
Προστάτιδες Δυνάμεις είχαν παραχωρήσει 
εις τήν Κρήτην, μετά την Έπανάστασίν 
της τώ 1878, καί κατά τό όποιον αΰτη 
άπέκτα τήν αυτονομίαν της (χωριστήν 
Βουλήν καί Δικαστήρια, Κρήτας Χωροφύ
λακας καί Χριστιανόν Διοικητήν) ύπό τήν 
έπικυριαρχίαν τοϋ Σουλτάνου.Έπειδή όμως 
έγιναν σφαγαί τω 1897 Χριστιανών ύπό 
τών Τούρκων, οί λεοντόθυμοι Κρήτες έπα- 
νεστάτησαν καί άνεπέτασαν έκ νέου τήν 
σημαίαν της έπαναστάσεως.

Ή  έξέγερσις προκάλεσεν εις τήν έλευθέ- 
ραν Ελλάδα συγκίνησιν, ό λαός τών ’Αθη
νών, παρακινούμενος καί άπό τήν «Εθνι
κήν Εταιρείαν», έξηγέρθη καί έζήτει άπό 
τήν Κυβέρνησιν Θ. Δεληγιάννη νά έπέμβη 
πρός έπίλυσιν τοϋ «Κρητικού ζητήματος». 
Ή  Κυβέρνησις, αν καί έγνώριζε τήν στρα
τιωτικήν άδυναμίαν τής Χώρας παρεσύρθη, 
άποστείλασα (1 Φεβρουάριου 1912) τον 
συνταγματάρχην Τ. Βάσσον μέ στρατόν καί 
πολεμικά διά νά καταλάβη τήν Κρήτην, 
άλλά τότε ένεφανίσθησαν οί Στόλοι τών 
Δυνάμεων καί άπέκλεισαν ταύτην. Τό 
χειρότερον ξμως ήτο, ότι ή Τουρκία είς τάς

5 ’Απριλίου έκήρυξε τον πόλεμον κατά 
τής Ελλάδος.

Ό  άγων ήτο άνισος, διότι ή Τουρκία 
διέθετεν στρατόν ικανόν καί έπαρκώς έξω- 
πλισμένον, έκπαιδευμένον δέ κατά τρόπον 
άρτιον άπό Γερμανούς άξιωματικούς. 
Άντιθέτως ό στρατός μας ήτο καί όλιγά- 
ριθμος καί άνοργάνωτος καί άνεκπαίδευτος. 
Δι’ αυτό ή Ελλάς μετά τήν ταπεινωτικήν 
καί άτακτον ύποχώρησιν τοϋ στρατού μας 
επανειλημμένους είς τά Φάρσαλα καί τόν 
Δομοκόν(19 καί 27 ’Απριλίου) καί όΤουρ- 
κικός στρατός ήπείλησε τήν Ααμίαν, τήν 
όποιαν τελικώς δεν κατέλαβε, διότι, κατό
πιν έπεμβάσεως τής Ρωσσίας, έπηκολού- 
θησεν άνακωχή (7 Μαΐου 1897).

Ή  Τουρκία είς έκτέλεσιν τών όρων τής 
ανακωχής έξεκένωσε τήν Θεσσαλίαν, άφού 
ύπεχρεώθησαν οί "Ελληνες νά έγκαταλεί- 
ψουν τούς Κρήτας καί νά πληρώσουν είς 
αυτήν ώς πολεμικήν άποζημίωσιν έκατόν 
έκατομμύρια χρυσών δραχμών βραδύτερον 

τώ 1898, ή Κρήτη έκηρύχθη αύτόνομος 
ύπό τήν προστασίαν τών Δυνάμεων (’Αγ
γλίας, Ρωσσίας, Γαλλίας καί ’Ιταλίας), 
αί όποϊαι διώρισαν ώς ύπατον άρμοστήν 
τόν Πρίγκηπα Γεώργιον. Οί Ευρωπαίοι

έδάνεισαν είς τήν Ελλάδα τό άνωτέρω 
ποσόν, ύπεχρέωσαν όμως ταύτην νά δεχθή 
τόν «Διεθνή Οικονομικόν ’’Ελεγχον» (Δ.Ο. 
Ε.), δηλαδή νά λαμβάνουν τήν εΐσπραξιν 
έκ τοϋ χαρτοσήμου τοϋ καπνού, τοϋ άλα
τος, τών σπίρτων, τών παιγνιοχάρτων, I 
τού πετρελαίου καί τών εισαγωγικών τελούν I 
τού λιμένος Πειραιώς. Τοιαΰτα ήσαν τά 
ολέθρια άποτελέσματα έκ τής άφρονος πο
λιτικής, έξωτερικής καί έσωτερικής, τήν 
όποιαν κατά τήν περίοδον έκείνην ήκολού- I 
θει αία άνίκανος Κυβέρνησις ύπό Πρωθυ- ! 
πουργόν τόν δημαγωγόν καί δημεγέρτην s 
Δεληγιάννην.

’Αλλά έάν ή 'Ελλάς ήτο άπαράσκευος ■ 
στρατιωτικούς, δέν συνέβαινεν τό ίδιον διά ■ 
τάς κατά θάλασσαν δυνάμεις της, καθ’ 
όσον αύται έπί Πρωθυπουργίας τού μεγα- 3 
λυτέρου "Ελληνος Πολιτικού τοϋ 19ου | 
αίώνος, τού Χαριλάου Τρικούπη (1882- I  
1895) είχον άνασυγκροτηθή, διά τής κα- J 
τασκευής έργοστασίων καί λιμένοον, παραγ
γελίας είς τό έξοοτερικόν έμπορικών καί I 
πολεμικών σκαφών, χαράξεοος τού πρώτου 
σιδηροδρομικού δικτύου διά στρατιωτικάς 
μεταφοράς κ. ά.

Είδικώτερον, έπί τής πρωθυπουργίας |



Η  ναυμαχία τής Λήμνον την 5 'Ιανουάριον 1913 συνέβαλεν εις την μεγαλειώδη 
νίκην τον Εθνους και επέβαλε την έλληνικήν κυριαρχίαν ε ’ις τό Αίγαϊον (Πίνα!; Α. 
Χατζή, Ναυτικόν Μουσεϊον).

Τρικούπη, παρηγγέλθησαν κατά τό διά
στημα 1885 μέχρι τοϋ 1890 άλληλοδιαδό- 
χως 6 τορπιλλοβόλα γαλλικού τύπου καί 
άλλα 6 τορπιλλοβόλα τοϋ νεωτάτου τότε 
τυπου VULCAN, επίσης παρηγγέλθησαν 
αΐ 2 κανονιοφόροι «’Άκτιον» καί «Άμβρα- 
κια», πραγματικώς πλωτά φρούβια είδικώς 
σχεδιασμένα διά τήν είς τον Άμβρακικόν 
Κόλπον δράσιν, 4 μικραί κανονιοφόροι καί 
3 θωρηκτά, τά «"Υδρα», «Σπέτσαι» καί 
«Ψαρά». Άμέριστον δέ ό μεγαλ07τνους 
ουτος πολιτικός έστρεψε τήν προσοχήν του 
και περί τήν έκπαίδευσιν των άξιωματικών 
δια της ίδρύσεως τώ 1884 της πρώτης 
πραγματικής Ναυτικής Σχολής Δοκίμων 
και μετακλήσεως έκ Γαλλίας ώς όργανω- 
τοϋ τοϋ Ναυτικοΰ τοϋ Γάλλου ναυάργου
LEJEUNE.

Ωστε, κατά τόν άτυχή αυτόν πόλεμόν 
η1/'°^ εν “ξιόλογον ναυτικήν δύναμιν 

και θα έπρεπε άναμφιβόλως πολλά νά 
πιτελέση.Δυστυχώς αύτη αδρανεί πλήρως, 

μηδαμινάς υπηρεσίας προσφέρει είς τόν 
μαχύμενον στρατόν καί άν καί κυριαρχεί 
τ°υ Αιγαίου, διότι υπερτερεί τής τουρκι- 

ν<*υτικής δυνάμεως, ουδόλως έκμε- 
ταλλευεται τό μεγάλον της αύτό πλεονέ- 
κτημα. Ojav ό ελληνικός λαός, έπί τή 

-ει τ0» ελληνοτουρκικού πολέμου τήν 
Απριλίου, άνεφώνει έν φρενήρη ένθου- 

σιασμφ πρό των ’Ανακτόρων τήν φοβεράν 
ΤΤ/-, V μυριόστομον φωνήν «Ζητώ ό 
Ιόλεμος», είς αυτόν κυρίως, τόν έλληνικόν 

στόλον, έστηρίζετο καί έσκίρτα έξ ένθου-

σιασμοϋ όταν άνελογίζετο τούς μεγάλους 
θριάμβους, τούς οποίους έπρόκειτο νά 
καταγάγη, ώς συνεχιστής των μεγάλων 
του παραδόσεων. ’Αδρανεί όμως ό στόλος 
μας, άν καί ύλικώς ύπέρτερος τοϋ άντιπά- 
λου, είς τά Θέατρα τών ’Επιχειρήσεων καί 
ένσπείρει τήυ άπογοήτευσιν είς τάς ’Αθή
νας διατί; ή άπάντησις είναι σαφής καί 
κατηγορηματική: διότι έλειπον άπό τόν 
στόλον οί «ήθικοί παράγοντες». "Ας έλ- 
θωμεν όμως νά είδωμεν τά κατά τόν πό
λεμον τοΰτον έγγύτερον.

ΑΙ ΑΝΤΙΠΑΑΟΙ ναυτικαί δυνάμεις 
κατά τόν πόλεμον αυτόν είχον ώς άνα- 
φέρεται είς τόν πίνακα τής έπομένης σε- 
λίδος.

Βεβαίως έκ τοϋ συγκριτικού τούτου πί
νακας θά ήδύνατο τις έκ πρώτης οψεως νά 
άποκομίση τήν πεπλανημένην άντίληψιν, 
0Tt ό Τουρκικός Στόλος ήτο υπέρτερος τοϋ 
"Ελληνικού Στόλου, διότι κατά τό συνολι
κόν του εκτόπισμα ήτο κατά 13.000 περί
που τόννους άνώτερος τοϋ ήμετέρου καί ό 
αριθμός τών πυροβόλων καί τορπιλοσω
λήνων κατά πολύ μεγαλύτερος. Μία δμοις 
προσεκτική σύγκρισις τών στοιχείων μαρ
τυρεί, δτιή θωρηκτή μας Μοίρα (διά ναυμα
χίαν έκ παρατάξεως) ήτο πλέον όμοιογενής 
άπό τήν αντίστοιχον Τουρκικήν, καθ’ δσον 
άπετελείτο άπό 3 νεότευκτα θωρηκτά, τά 
όποια μάλιστα έφερον σύγχρονα πυροβόλα,

ένώ τά τουρκικά θωρηκτά, παλαιά, έφερον 
πανάρχαια πυροβόλα καί κατά μέγα μέρος... 
έμπροσθογεμή. "Οσον άφορα τόν τορπιλ- 
λικόν στολίσκον, ύπερτέρει καί πά
λιν ή Τουρκία, διαθέτουσα 15 άντιτορπιλ- 
λικά καί τορπιλλοβόλα μέ συνολικόν άριθμόν 
τορπιλλοσωλήνων 26, έναντι 12 τορπιλλο- 
βόλων μας μέ συνολικόν άριθμόν 18 τορπιλ- 
λοσωλήνων. ’Αλλά ή υπεροχή αύτη ήτο 
φαινομενική, καθ’ δσον τά τουρκικά σκάφη 
έπειδή δέν συνετηροΰντο ίκανοποιητικώς 
καί δέν είχον ήσκημένον προσωπικόν, ούδό- 
λως ένεφανίσθησαν προς δρασιν.

’Ανεξαρτήτως όμως πάντων τούτων ή 
κατάστασις τοϋ Τουρκικού Στόλου κατά 
τήν έποχήν έκείνην ήτο άπό πάσης πλευράς 
άθλια καί οίκτρά, ώς έξάγεται άπό Έκθε- 
σιν τοϋ σταλέντος είς Κωνσταντινού
πολή παρά τής ήμετέρας Κυβερνήσεως 
προς συλλογήν πληροφοριών Δανού πλοιάρ
χου CHRISM AS, έν τή οποία, εκτός τών 
άλλων, άναφέρει έπί λέξει δτι: «ό Στόλος 
άπό όκταετίας δέν είχε κινηθή άπό τόν 
Κεράτιον Κόλπον ούτε κάν έστράφη ποτέ 
μηχανή τις ή πυροβόλον, έστω καί προς 
συντήρησιν τά ύφαλα τών πλοίων ήσαν έξ 
ολοκλήρου κεκαλυμμένα δι’ όστράκων, αί 
μηχαναί των παλαιοτάτου συστήματος, οί 
δέ λέβητες είς τόσον άθλίαν κατάστασιν, 
ώστε οί μηχανικοί δέν άπετόλμουν ύψωσιν 
άτμοϋ. 'Η  άναπτυχθεΐσα κατά τήν έξοδον
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έκ τοϋ Κερατίου Κόλπου μέση ταχύτης 
ολοκλήρου τής Μοίρας ήτο 5—5 1)2 μιλ- 
λίων.

ΑΙ ΝΑΪΤΙΚΑΙ μας δυνάμεις κατά τάς 
παραμονάς των πολεμικών έπιχειρήσεων 
κατενεμήθησαν είς δύο μοίρας. Είς τήν 
’Ανατολικήν Μοίραν ή Μοίραν τοϋ Αίγαί- 
ου, ή οποία καί περιελάμβανε τον κύριον 
όγκον, υπό μοίραρχον τον Κ. Σαχτούρην, 
έπιβαίνοντος τοϋ θωρηκτοΰ «Ψαρά» μέ 
όρμητήριον τούς Ώρεούς Εύβοιας καί είς 
τήν Δυτικήν Μοίραν ή Μοίραν τοϋ Ίονίου 
ύπό μοίραρχον τόν Α. Κριεζήν, έπιβαίνοντος 
τοϋ εύδρόμου «Μιαούλης» μέ όρμητήριον 
τήν Λευκάδα. ’Αντικειμενικοί σκοποί τής 
Μοίρας τοϋ Ίονίου ήσαν:

α) *0 βίαιος εϊσπλους διά τών στενών 
τοϋ Άκτίου έντός τοϋ Άμβρακικοϋ Κόλπου 
πολεμικών τής Μοίρας, έπί τώ σκοπώ νά 
θέση ,τόν Κόλπον τοΰτον ύπό τόν έλεγχόν 
της. _

β) Ή  παρακώλυσις άποβιβάσεως τροφών 
τοϋ Τουρκικοΰ Στρατοΰ ή ένισχύσεών του 
διά έμπορικών πλοίων πρός τάς παράλια 
τής Ηπείρου.

γ) Ή  ταχυτέρα δυνατή κατάληψις τής 
Πρεβέζης διά συνδυασμένης ένεργείας μετά 
τμημάτων τοϋ στρατοΰ.

δ) Ή  προστασία τοϋ στρατοΰ μας κατά 
τής διά τοϋ Άμβρακικοϋ Κόλπου πρός 
’Ήπειρον σχεδιαζομένης έπιχειρήσεως.

Έ κ τών άντικειμενικών τούτων σκοπών 
ή έν λόγω Μοίρα έφερεν είς πέρας μόνον 
τούς δύο πρώτους ή κατάληψις τής Πρε
βέζης δέν έπετεύχθη,. αί δέ έν ’Ηπείρω 
έπιχειρήσεις ήχθησαν τελικώς είς άποτυ-

χίαν, κυρίως λόγω τής έλλείψεως τοϋ 
πνεύματος συνεργασίας μεταξύ τών άξιω- 
ματικών Ναυτικού καί Στρατοΰ.

Καί οί άντικειμενικοί σκοποί τής ’Ανα
τολικής Μοίρας, τής Μοίρας τού Αιγαίου; 
άσαφεΐς, δι’ δ καί αύτη παραμένει είς τό 
είς Ώρεούς Εύβοιας άγκυροβόλιον, μέ τά 
πλοία της ύπό άτμόν, άπρακτοΰντα. Διότι 
τό 'Τπουργεϊον—δέν ύπήρχε τότε Γενικόν 
Έπιτελεΐον Ναυτικού—ούτε έλευθερίαν 
κινήσεων είς τόν ’Αρχηγόν τής Μοίρας 
δίδει ούτε φροντίζει νά έχη διαγράψη έκ 
τών προτέρων τό πλαίσιον τών ένεργειών 
τοϋ Στόλου, ώστε νά άρχίσουν αύται έκδη- 
λούμεναι άμα τή κηρύξει τού πολέμου άλλά 
άφήνει νά παρέλθουν ούτως έν άπραξία αί 
δύο πρώται κρίσιμοι τού άγώνος ήμέραι. 
Είς τούτο συνετέλεσε καί τό γεγονός, δτι 
ούτε ό ’Αρχηγός τοϋ Στόλου φροντίζει νά 
προκαλέση διαταγάς έκ μέρους τοϋ Υπουρ
γείου Ναυτικών, άλλά μόνον τήν έπομένην 
ήμέραν άπό τής ένάρξεως τών έπιχειρήσεων 
έρωτά έάν «ή ύπ’ αύτόν Μοίρα θά έπρεπε 
νά αδρανή καθ’ δν χρόνον ό έχθρός έξηκο- 
λούθει συγκεντρώνων δυνάμεις έκ Θεσ
σαλονίκης πρός Αικατερίνην».

Μόλις δέ μετά τριήμερον τό ’Τπουργεϊον 
συνώψιζε διά τηλεγραφικής του διαταγής 
πρός τόν ’Αρχηγόν τού Στόλου τούς άμέ- 
σους άντικειμενικούς τούτου σκοπούς ώς
έξής:

α) ’Αποκλεισμός τουρκικής παραλίας 
άπό Πλαταμώνος μέχρις Αικατερίνης. 
Προσβολή οίουδήποτε έχθρικοΰ πλοίου, 
προσεγγίζοντος τά παράλια καί καταστρο
φή τών έπί τούτων όχυρωματικών καί 
στρατιωτικών έργων, πρός διακοπήν, τών 
είς τήν περιοχήν έκείνην τουρκικών συγκοι
νωνιών.

β) Βομβαρδισμός οχυρών Καρα—Μπουρ- 
νού Θεσσαλονίκης πρός άντιπερισπασμόν.

γ) Παρεμπόδισις θαλασσίας μεταφοράς 
Τουρκικοΰ Στρατού έκ τής ’Ασιατικής 
παραλίας έκ τής Κρήτης καί έκ τών Δαρδα- 
νελλίων πρός τόν Θερμαϊκόν Κόλπον. 
Προσπάθεια καταστροφής τής παρακτίου 
σιδηροδρομικής γραμμής Δεδεαγάτς, διά 
τής όποιας μετεφέροντο έχθρικαί δυνάμεις.

δ) Έπίθεσις κατά τού έχθρικοϋ στόλου 
μάχης είς περίπτωσιν έξόδου του έκ Δαρ- 
δανελλίων.

ε) Έπαφίετο είς τήν κρίσιν τού ’Αρχη
γού ή κατάληψις τών νήσων Ίμβρου καί 
Λήμνου κ. ά.

Παρείχετο ούτοι, έστω καί άργά—μετά 
τήν άτακτον έκ Λαρίσης ύποχώρησιν τού 
στρατού μας τής 12 ’Απριλίου—ύπό τού 
Υπουργείου πρός τόν ’Αρχηγόν τοϋ Στό
λου ένα εύρύ πρόγραμμα ένεργειών,  ̂τού 
όποίου ή μέν ταυτόχρονος έκτέλεσις ύπε- 
ρέβαινε τάς δυνάμεις τοϋ έν τώ Αίγαίω 
Στόλου άπό άπόψεως άριθμοΰ πλοίων, ή 
διαδοχική 6μως έκτέλεσις ήτο εφικτή. 
Ό  Μοίραρχος Κ. Σταχτούρης δέν ήδυνήθη 
νά πραγματοποιήση τίποτε έξ δλων αύτών 
πλήν τού βομβαρδισμού παρακτίων τινων 
σημείων τής περιοχής Πλαταμώνος, μέ 
άποτέλεσμα τήν καταστροφήν μερικών 
άποθηκών μέ ζωοτροφάς τού τουρκικού 
στρατοΰ.

’Εν τούτοις αύτη ή ’Ανατολική Μοίρα 
καταλληλότερον χρησιμοποιουμένη θά 
ήδύνατο νά μετατρέψη ίσως τήν μορφήν 
τών πραγμάτων ή τουλάχιστον νά συγκρο- 
τήση τούς Τούρκους έπί τών συνόρων τής 
Θεσσαλίας, άπειλοΰσα αύτούς διά τής 
καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης καί τού
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Ε Λ Λ Α Σ  
Τύπος πλοίου

’Αριθμός ’Εκτόπισμα 
(τόννοι )έκασ.

Ταχύτης
(μίλλια)

Έ τος
ναυπηγήσεως

Πυροβολικόν
(βαρύ)

Τορπιλ)}
σωλήνα

Θωρηκτά τύπου «ΤΔΡΑ» 3 5.000 17 1890 111-270 Υ-150
Θωρακοβαρίς «ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 1 1.800 10 1870 11-120 1-150
Εΰδρομον «ΜΙΑΟΤΛΗΣ» 1 1.600 13 1879 ΙΤ-170 7
Τ ορπιλλοβΛ.α (μικρά) 12 70 15,5 1880-1885 — συνολί
Κανονιοφόροι τύπου «ΑΚΤΙΟΝ» 2 350 9 — 1-260 1-150
Κανονιοφόροι «Α—Δ» 4 45 10 — 1-120
Ναρκοθέτιδες τύπου «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» 3 300 10 1881 )
Άτμομοδρόμωνες τύπου «ΠΗΝΕΙΟΣ» 4 350 10 1884 )

Σ ύ ν ο λ ο ν 30 22.620 9-17 1870-1890 Χ-270 ΧΧ-120-150

Τ 0  Τ Ρ Κ I Α ’Αριθμός Εκτόπισμα Ταχύτης "Ετος Πυροβολικόν ΤορπιΛ
Τύπος πλοίου (τόννοι έκάστ.) (μίλλια) ναυπηγήσεως (Βαρύ) σωλή«

Θωρηκτόν «ΜΕΣΣΟΤΔΙΕ» 1 9.120 13 1874 ΧΙΙ-254 ΙΙΙ-150
Καταδρομικόν «ΧΑΜΗΔΙΕ» 1 6.700 12 1885 Χ-150 ΙΤ-230
Καταδρομικόν τύπου «ΟΣΜΑΝΙΕ» 2 6.400 12 1864-1872 ΙΙ-260 ΙΙΙ-150 (
Καταδρομικόν τύπου «ΣΙΦΚΕΤ» 2 2.046 11 1868 1-250 ΙΤ-120
Άντιτορπιλλικόν (μεγάλον) 1 900 16,5 1890 11-120
Άντιτορπιλλικόν (μικρόν) 1 250 16,5 1890 ΙΤ-76
Τορπιλλοβόλα (μικρά) 13 85 22 1885-1890 — συνολϋ|
Κανονιοφόρος (μεγάλη) 1 404 6,5 1875 11-120

Σ ύ ν ο λ ο ν 22 35.370 6,5-16 1864-1890 ΧΧΙΙ-230-260
ΧΧΧ-120-150



Δεδεαγάτς, 6τε θά τούς διέκοπτε πάσαν 
πρός τήν Θράκην συγκοινωνίαν καί θά 
έξεδηλούντο είς τάς περιοχάς ταύτας προ
ετοιμασμένα ήδη απολυτρωτικά κινήματα, 
μέ αποτέλεσμα νά άπασχολήση είς αΰτάς 
στρατεύματα, τά όποια θά μετέφερον έκ 
τοΰ μετώπου. Έ κ  παραλλήλου μέ τήν 
άπειλήν ταύτην, άποκλείουσα αύτη τόν 
λιμένα τής Σμύρνης, ό όποιος είναι ή ψυχή 
τοΰ τουρκικού έμπορίου τής ’Ασιατικής, 
ήτοι τής μείζονος, Τουρκίας, ώς καί τά 
Δαρδανέλλια, θά ένέβαλλεν είς δεινήν θέσιν 
τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν, ό δέ είσπλους 
τοΰ τορπιλλικοϋ μας στόλου έντός τών 
Στενών καί ή καταβύθισις τοΰ έν πλήρει 
ά/ρηστία ήγκυροβολημένου είς τόν Ναύ
σταθμον Τουρκικού Στόλου, θά έτρομο- 
κράτει ταύτην. Τέλος, ή κατάληψις τών 
ύπό τουρκικήν κυριαρχίαν τότε ’Ανατολι
κών Νήσων (Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου κ.ά.) 
διά μικρών άποβατικών άγημάτων, εύκο
λος, καθ’ όσον ήσαν τελείως άνίσχυραι 
ύπεστηρίζοντο άπό άσθενή οχυρά μέ μι- 
κράς φρουράς—θά μάς έδιδε τό πλεονέκτη
μα νά τάς είχομεν ώς άντάλλαγμα κατά 
τάς διαπραγματεύσεις πρός ειρήνην. Έ πι- 
προσθέτως δέ πρός ταΰτα, θά ήδύνατο ή 
’Ανατολική Μοίρα, διά επιχειρήσεων άντι- 

περισπασμού έπί τών άκτών τής Θεσσα
λίας, μέσω Θερμαϊκού ή άπό τοΰ Παγαση- 
τικοΰ Κόλπου, νά βοηθήση ούσιαστικώς 
τόν μαχόμενον στρατόν, ιδία δέ κατά τούς 
ύποχωρητικούς τους ελιγμούς πρός Βό
λον, 'Αλμυρόν καί Λαμίαν. Πάσας δέ τάς 
έπιχειρήσεις ταύτας ήδύνατο ή ’Ανατολική 
Μοίρα νά έκτελέση καί μάλιστα μετά έπι- 
τυχί®?, δοθείσης τής άδιαφιλονικήτου κυ- 
ριαρχίας, τήν όποιαν αύτη έξήσκει έπί τού 
Αιγαίου καί τής άθλιας καταστάσεως είς

τήν όποιαν κατά τήν έποχήν έκείνην εύρί- 
σκετο ό Τουρκικός Στόλος, εικόνα τοΰ 
όποίου έχομεν ήδη δώσει.

Ή  άδράνεια αύτη τού Στόλου μας προ- 
εκάλεσεν άνά τήν Εύρώπην γενικήν έκπλη- 
ξιν, γνωστής ούσης τής καλής καταστά
σεως τών ελληνικών πλοίων καί τής παλαι- 
άς φήμης τών Ελλήνων ώς ικανών καί 
άτρομήτων θαλασσινών, καί είς τάς ’Αθή
νας τάς έντόνους διά συλλαλητηρίων δια
μαρτυρίας τοΰ άθηναϊκοΰ λαού έναντίον 
τοΰ Πολεμικού μας Ναυτικού. Ήνάγκασε 
δέ ένα Σημαιοφόρον, όνόματι Κόκκορην 
καί ύπηρετοΰντα έπί τών «ψαρών» νά 
άποστείλη έκ Σκιάθου είς τάς ’Αθήνας 
πρός τόν τότε Υπουργόν τών Ναυτικών 
Ν. Λεβίδην καί πρός τόν Πρόεδρον τοΰ 
Άρείου Πάγου, τό λυπηρόν έκεϊνο τηλε
γράφημα. «Προδιδόμεθα άπό τόν ’Αρχη
γόν τοΰ Στόλου», καί τό όποιον είχεν ώς 
άποτέλεσμα νά άντικατασταθή ό μοίραρχος 
Σαχτούρης άπό τόν άντιναύαρχον Σταμα- 
τέλλον.

Κατά ταΰτα, ό Στόλος μας καίτοι 
«ύλικώς» ανώτερος τοΰ Τουρκικοΰ δέν 
ήδυνήθη νά έκμεταλλευθή έστω καί στοι
χειωδώς τήν άπόλυτον καί άδιαφιλονίκητον 
κυριαρχίαν τών θαλασσών, τήν οποίαν διέ- 
θετεν καί τοΰτο διότι δέν ήτο έξωπλισμέ- 
νος καί μέ «ήθικάς δυνάμεις». Έλειπεν 
άπό τήν Άνωτάτην ήγεσίαν τό ύψηλόν 
ήθικόν, τό έπιθετικόν πνεύμα, ή πρωτοβου
λία' ήγνόει αύτη τόν κύριον προορισμόν 
τής ναυτικής δυνάμεως, αφού ό άρχηγός 
της έπρέσβευεν ότι,.... καί αύτή ή πρός τόν 
έχθρόν ναυμαχία πρό τών Δαρδανελλίων 
έπιζητουμένη άγει είς ζημίαν, καθ’ όσον 
πάς Στόλος πλεονεκτεί μαχόμενος είς τά 
παράλιά του, όπου δύναται νά εύρη κατα-

φύγιον διά τά πλοία, τά όποια θά πάθωσιν... 
οί άξιωματικοί δέν εΐχον έπαρκή έξά- 
σκησιν, μηδέ έπιτελικήν μόρφωσιν' 
έλειπεν παντελώς τό πνεύμα τής συνεργα
σίας μεταξύ Άρχηγοΰ Στόλου καί 'Υπουρ
γού Ναυτικών άφ’ ενός, Ναυτικών καί 
Στρατού άφ’ έτέρου' ένώ έξ άλλου ή έλ- 
λειψις κύρους, γοήτρου καί προσωπικότη- 
τητος τοΰ .’Αρχηγού, τοΰ όποίου ή συντη- 
ρητικότης έφθανε τά όρια τής δςιλίας, είχε 
καταρρακώσει πάσαν έννοιαν πειθαρχίας 
έν τώ στόλω έκείνω καί σεβασμού τών 
ύφισταμένων πρός τό προσωπικόν του' 
ή «άγία» πειθαρχία, ή κορωνίς τών ήθικών 
δυνάμεων, είχε πλήρως διασαλευθή' τά 
πλοία ήσαν άνεκπαίδευτα καί άπεστάλησαν 
πρός πόλεμον άπαράσκευα.

Ό  έ ν δ ο ξ ο ς  
κ α ί  ν ι κ η φ ό ρ ο ς  

πό λ ε μ ος  το 0 19 12

ΤΟ 1918 πολλοί μορφωμένοι Τούρκοι 
άξιωματικοί (Νεότουρκοι) έπανεστάτησαν 
καί άφού έθεσαν κατά μέρος τόν Σουλτά- 
νον Χαμίτ, άνεκήρυξαν νέον «φιλελεύθερον 
Σύνταγμα» διά τόν τουρκικόν λαόν, διακη- 
ρύξαντες συγχρόνως ότι, «διά νά έχη ένό- 
τητα τό Κράτος πρέπει νά έκπατρισθοΰν 
δλαι αί ξέναι έθνότητες». Μετ’ ού πολύ 
όμως ό Σουλτάνος, συγκεντρώσας περί 
έαυτόν κατά τρόπον συνωμοτικόν πίστα 
στρατεύματα έκαμε κατ’ αύτών άντεπα- 
νάστασιν, ΐνα έπαναφέρη έν ισχύει τό
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
1 «ΑΒΕΡΩΦ» καί 3 τύπου 

«ΥΔΡΑ»

’Αριθμός 
όπισμα συνολικόν.
Κ (μέση κατά τήν 
αν τής ναυμαχίας).

4
24.380 τόννοι 

ΑΒΕΡΩΦ άπό 15, 5-23 
μ. τύπου «ΥΔΡΑ» 13,7 μίλ.

ναυπηγήσεως ή άνακαι- 1890—1911

ίλικόν (κατά πλευράν τών 
οίων έν γραμμή παρα- 
■
5 ρπιλλο σωλήνες

13 βαρέα 234—270 χλσμ.13 
μέσα 150—190 χλσμ.

3

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ
2 τύπου «ΒΑΡΒΑΡΟΣΑΣ», 1
«ΜΕΣΣΟΥΔΙΕ» καί 1 «ΑΣΑΡ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΦΙΚ»

4
34.140 τόννοι 

12,5 — 13,5 μίλλια

1891—1905

14 βαρέα 234—280 χλσμ. 
14 μέσα 120—152 χλσμ. 
8 έλαφρά 105 χλσμ.

Θ ω ρ ά κ α σ ι ς  έ λ λ η ν ι κ ώ ν  π λ ο ί ω ν  
Θωρηκτή ζώνη κατά τήν ίσάλον πάχους 
300 χλσ. Θωρακικόν κατάστρωμα πά
χους 37,5-62,5 χλσ. Πύργοι πυροβόλων 
θωρακισμένα μέ πλάτος πάχος 300 χλσ. 
Θ ω ρ ά κ ι σ ι ς  τ ο υ ρ κ ι κ ώ ν  π λ ο ί ω ν  
Θωρηκτή ζώνη κατά τήν ί σάλον 300—400 
χλσ. Θωρηκτόν κατάστρωμα πάχους 25 
χλσ. Πύργοι πυροβόλων θωρακισμένοι μέ 
πλάκας 234—300 χλσμ.

Ε Λ Α Φ Ρ Ο Σ  Σ Τ Ο Λ Ο Σ

Κ
(σμα συνολικόν 
: (μέση κατά τήν
*ν μάχης)

ήζ ναυπηγήσεως ή 
Ίσεως Πυροβολικόν 
ιυνόλω 
ϊοσωλήνες

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ

Άντιτορπλ. 4 τύπου «ΠΑΝΘΗΡ», 
8 τύπου «ΘΥΕΛΛΗΣ», 2 τύπου 
«ΚΕΡΑΥΝΟΣ» καί παλαιά τορ- 

πιλλοβόλα 5

’Ελαφρά καταδρομικά τύπου 
«ΧΑΜΗΔΙΕ» 2, άντιτορπιλ.2 
τύπου ΣΕΦΚΕΤ, 4 τύπου ΣΙ- 
ΧΛΟ 4 τύπου ΣΑΜΨΟΥ καί 
τορπιλλοβόλα 10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

19
8.300 τόννοι 

31 μίλλια

1885—1910
16 τών 100 χλσ.,20 τών 

76—88 χλσ., 37τών 37-57 χλσ. 
30

22
13.800 τόννοι 
26 μίλλια

40

Πλήν τούτων ό έλληνικός στόλος είχε καί 1 
ύποβρύχιον τό «ΔΕΛΦΙΝΙ» ναυπηιήσεως 
1910—1912,έκτοπίσματος 295[452 τόν- 
νων, ταχύτητος 12f8 μιλλίων καί τέρον 
5 τορπιλλοβλήτικούς σωλήνας.
Ό  στόλος μας είχεν άκόμη καί 16 

άλλους τορπιλλοβλήτικούς σωλήνας, τούς 
τών 4 άντιτορπιλλικών τύπου «ΠΑΝΘΗΡ» 
οί όποιοι όμως έστερούντο τορπιλλών, τών 
όποιων κατέστη άδύνατος ή προμήθεια



((σύνταγμα» του' άποτυχών όμως έξε- 
θρονίσθη καί έφυλακίσθη. Ή  άνωμαλία 
αϋτη εις τα εσωτερικά πράγματα τής 
Τουρκίας έδωσε τήν εύκαιρίαν, δπως ή 
Βουλγαρία κηρύξη τήν άνεξαρτησίαν της, 
ή Αυστρία προσάρτηση όριστικώς ώρισμέ- 
νας έπαρχίας καί ή Κρήτη κηρύξη τήν 
ενωσίν της μέ την Μητέρα 'Ελλάδα (1908).

Ή  έπίσημος Ελλάς δέν έσπευσεν αύτήν 
τήν φοράν νά βοηθήση τον Κρητικόν λαόν, 
άλλά παρέμεινεν ούδετέρα, τούτο δέ διότι 
δέν ήτο έτοιμος πρός πόλεμον, πράγμα τό 
όποιον έγνώριζον οί Νεότουρκοι καί δι’ αυτό 
ήπείλουν δτι θά κάμουν ένα «στρατιωτικόν 
περίπατον» μέχρις ’Αθηνών. "Ολα αύτα 
μαζύ μέ τάς συνέπειας τού ταπεινωτικού 
πολέμου τού 1897 έπλήγωσαν τήν έθνικήν 
φιλοτιμίαν των Ελλήνων και ιδιαιτέρους 
των άξιωματικών, οί οποίοι ίδρυσαν τότε 
τόν «Στρατιωτικόν Σύνδεσμον», ό όποιος 
έζήτησεν άπό τήν Κυβέρνησιν Δημ. Ράλλη 
νά αναδιοργάνωση τόν στρατόν καί τόν 
στόλον. ’Επειδή δέ ή Κυβέρνησις δέν έδέ- 
χετο τά αιτήματα ταΰτα, πεντακόσιοι πε
ρίπου άξιωματικοί ΰπό τήν άρχηγίαν τού 
συνταγματάρχου Ζορμπά έλαβον τά δπλα 
καί κατά τήν νύκτα τής 14 πρός 15 Αύ- 
γούστου έστρατοπεύδευσαν έξω των ’Αθη
νών, παρά τήν θέσιν Γουδί. Κατόπιν έγι
ναν κύριοι τής καταστάσεως καί άνέθεσαν 
τήν Κυβέρνησιν εις τόν πολιτικόν Κυρια- 
κούλην Μαυρομιχάλην.

Ή  νέα Κυβέρνησις είργάσθη πρός πρα- 
γμάτωσιν τών σκοπών τού Συνδέσμου, 
άλλά έπειδή έπροχώρει βραδύτατα ό Σύν
δεσμος έκάλεσε τότε έκ Κρήτης ώς πολιτι
κόν σύμβουλον τόν ’Ελευθέριον Βενιζέλον, 
ό όποιος συνέστησεν εις τούτον τήν σύγκλη- 
σιν τής Βας ’Αναθεωρητικής Βουλής πρός 
άναθεώρησιν τού «Συντάγματος». Πρά
γματι δέ αυτή συνήλθεν τόν ’Ιανουάριον 
τού 1911 καί έπέφερεν ώρισμένας τροπο
ποιήσεις εις τό «Σύνταγμα τού 1864», ή 
κυριωτέρα τών όποιων ήτο ή έξασφαλισις 
τής μονιμότητος τών δημοσίων υπαλλήλων 
καί ή άπαγόρευσις τών έν ένεργεία άξιω
ματικών νά γίνωνται βουλευταί.

Έ ν συνεχεία ό Βενιζέλος, ό όποιος άπό 
τάς νέας έκλογάς τού Μαρτίου 1912 έξήλθε 
πανίσχυρος (Κόμμα Φιλελευθέρων), έπι-

δίδεται μετά εξαιρετικής δραστηριότητος 
διά τήν νομοθετικήν καί διοικητικήν άνα- 
διοργάνωσιν τού Κράτους, δλως δέ ιδιαι
τέρως στρέφει τήν προσοχήν του πρός τήν 
άνασυγκρότησιν καί τόν εξοπλισμόν στρα
τού καί ναυτικού. Ξέναι άποστολαί (’Αγ
γλική διά τό Ναυτικόν, Γαλλική διά τόν 
Στρατόν) μετακαλοΰνται εις τήν Ελλάδα 
διά τήν τεχνικήν καί επιτελικήν μόρφωσιν 
τών άξιωματικών, άγοράζονται νέα πολε
μικά σκάφη διά τό Ναυτικόν, μεταξύ τών 
όποιων καί τό νεότευκτον θωρηκτόν 
«Άβέρωφ», τό όποιον άπετέλεσεν τήν 
σπονδυλικήν στήλην τής κατά θάλασσαν 
μαχίμου μας δυνάμεως. Γενικώς δέ ό 
Βενιζέλος—ό άπό πάσης πλευράς άξιος 
αυτός ήγέτης—κατώρθωσε έντός ελάχι
στου χρόνου νά προπαρασκευάση τό Κράτος 
πρός πόλεμον, άλλά καί τό σημαντικώτερον 
κατώρθωσε διά τής δημιουργικής του 
πνοής νά κάμη τό "Εθνος νά άποβάλη τήν 
άποκαρδίωσιν έκ τής ήττης τού 1897, νά 
τό άναζωογονήση καί νά έμπνεύση εις τόν 
Ελληνικόν Λαόν τήν αϋτοπεποίθησίν του 

Έ κ  παραλλήλου πρός ταΰτα ό Βενιζέ
λος διά νά λύση τό εθνικόν πρόβλημα ήκο- 
λούθησε τήν πολιτικήν τής «Βαλκανικής 
Συνεργασίας», τήν οποίαν είχε χαράξει 
ό Χαρίλαος Τρικούπης, τοσούτον μάλλον 
καθόσον κατά τήν εποχήν εκείνην αί συνθή- 
και εις τήν Βαλκανικήν καί εις τήν Εύρώ- 
πην ηύνόουν αύτήν τήν προσέγγισιν καί 
διηυκόλυνον τήν πραγμάτωσιν τών εθνι
κών πόθων. Καί πρός τούτο μέ τήν διπλω
ματικήν ικανότητα, ή όποια τόν διέκρινεν 
είργάσθη διά νά έπιτύχη συμμαχίαν μέ τά 
άλλα βαλκανικά κράτη (Σερβίαν, Βουλγα
ρίαν, Ρουμανίαν) έναντίον τής Τουρκίας. 
Μέ άποτέλεσμα κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου 
τού 1912, ήνωμένοι οί βαλκανικοί λαοί 
καί έπωφελούμενοι τόσον τών πιεστικών 
μέτρων, τά όποια ήρχισαν νά εφαρμόζουν 
οί Νεότουρκοι κατά τών υποδούλων βαλκα
νικών λαών, όσον καί τού άτυχούς μέ τήν 
’Ιταλίαν πολέμου τής Τουρκίας τώ 1911, 
νά άπευθύνουν πρός τήν Τουρκίαν «τελε- 
σίγραφον» καί διά τού όποιου έζήτουν με
ταρρυθμίσεις δι’ όλους τούς άλυτρώτους. 
Ή  Τουρκική Κυβέρνησις άπέρριψε τό 
τελεσίγραφον καί τήν 4ην ’Οκτωβρίου

(1912) έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Σερ
βίας καί τής Βουλγαρίας, ένώ τήν έπομέ- 
νην έξήρχετο ή Ελλάς παρά τό πλευρόν 
τών Συμμάχων της.

Ή  ορμή τών Συμμάχων ήτο τόση ώστε 
παντού τά στρατεύματά των καί έφ’ όλα 
τά πολεμικά μέτωπα νά σημειώνουν νίκας. 
Οί "Ελληνες άποφασισμένοι νά άποπλύ- 
νουν τήν ήτταν τούΐ 897 διαβαίνουν άσυγκρά 
τητοι τά βορείως τής Λαρίσης σύνορα 
τής Μελούνας καί καταλαμβάνουν κατόπιν 
πεισματωδεστάτων καί φονικωτάτων μα
χών Έλασσώνα, Σαραντάπορον, Γιαννιτσά, 
Θεσσαλονίκην (26 ’Οκτωβρίου)...καί έν 
συνεχεία, κατά τόν έπακολουθήσαντα ευθύς 
άμέσως έλληνοβουλγαρικόν πόλεμον, έξ 
αιτίας τής άπληστίας τών Βουλγάρων, 
έποφθαλμούντων έλληνικάς περιοχάς, τά 
στρατεύματά μας καταλαμβάνουν πλεϊστον 
τμήμα τής ’Ανατολικής Μακεδονίας καί 
τής Δυτικής Θράκης. Οΰτω ό ελληνικός 
στρατός διά τής λόγχης του μεταφέρει 
τά σύνορα τής Πατρίδος μας, διά τών 
άπελευθερωτικών του αύτών πολέμων άπό 
τής γραμμής Πρέβεζα—Άμβρακικός— 
Μελοΰνα (βόρεια Λαρίσης)—έκβολαί Πη
νειού άπό τού Θερμαϊκού, εις τήν γραμ
μήν Πίνδος, Φλώρινα, Δοϊράνη, "Ορος 
Μπέλες, ποταμός "Εβρος, παραλία Μικρας 
’Ασίας έντός τής όποιας περιλαμβάνονται 
’Ήπειρος, Μακεδονία (άνατολική, κεντρι
κή καί δυτική), Δυτική Θράκη καί Άνα- 
τολικαί Νήσοι (Λήμνος, Μητιλήνη, Χίος, 
Σάμος).

"Ομως, εις τόν έλληνικόν αυτόν άθλον 
ούσιωδεστάτη ύπήρξεν ή συμβολή τού 
έλληνικοΰ στόλου, ό όποιος μεγάλως συνέ- 
βαλεν καί εις τάς νίκας τών άλλων Βαλκα
νικών Κρατών—Σερβίας, Βουλγαρίας καί 
Ρουμανίας—τοσούτον μάλλον καθόσον 
έστεροΰντο ταΰτα στόλου. Τό ότι άξιόλογος 
ύπήρξεν ή έπίδρασις τού Στόλου μας έπί 
τής τελικής βαλκανικής νίκης, μέ τά τερά
στια άποτελέσματα, έξάγεται καί άπό 
άνέκδοτον άπιστολήν τού πρωτεργάτου 
τής νίκης αύτής—τού Πρωθυπουργού 
Ελευθερίου Βενιζέλου—πρός τόν έτερον 
πρωτεργάτης της—τόν ’Αρχηγόν τού 
Στόλου ναύαρχον Παύλον Κουντουριώτην 
—καί ή όποια έχει ώς άκολούθως:

Πολεμική σκηνή άπό τήν άτυχή σύρραζιν τον 1897. (Πίναξ Γ. Ροϊλον) ή όποια ίστοίχηαεν εις τήν χώραν τήν επιβολήν τοϋ 
επαχθούς Διεθνούς Οικονομικού Έλεγχον 6ιά τήν πληρωμήν τών πολεμικών άποζημειώσεων.
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3 Δεκεμβρίου 1933 
Φίλτατε Ναύαρχε,

Είκοσι ένα χρόνια κλείνουν σήμερα από 
τήν ημέρα πού μέ τήν ναυμαχία της «"Ελ
λης» έξησφάλισες τήν κατά θάλασσαν 
υπεροπλίαν τής Ελλάδος και των συμ
μάχων της καί έτσι έξησφάλισες τήν 
τελικήν νίκην των. 'Όλοι οί 'Έλληνες σοΰ 
εϊμεθα εΰγνώμονες διά τήν νίκην σου αυ
τήν. Περισσότερον άπό όλους έκεϊνος, πού 
γνωρίζει ότι χωρίς τήν άδάμαστον άπο- 
φασιστικότητά σου καί τήν πίστην Σου 
εις τήν κατά θάλασσαν νίκην μας δέν θά 
άπεφασίζαμε νά λάβωμεν μέρος εις τον 
πρώτον Βαλκανικόν Πόλεμον, μέ άποτέ- 
λεσμα ότι, αν μέν ένικοϋσαν οί Σέρβοι καί 
οί Βούλγαροι, τά όριά μας θά έμενον όρι- 
στικώς εις τήν Μελοΰνα ή τό πολύ θά 
έφθαναν είς τον ’Αλιάκμονα, αν δέ ένικοϋ
σαν οί Τούρκοι, ή ζωή των ομογενών τής 
Αύτοκρατορίας θά άπέβαινεν ανυπόφορος. 
Μέ εξαιρετικήν τιμήν καί άγάπην 

Έλευθ. Κ. Βενιζέλος 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ όμως διά νά άντι- 

ληφθώμεν τό έργον, τό όποιον έπετέλε- 
σεν ό Στόλος μας νά σκιαγραφήσωμεν τήν 
δράσιν του. Ούτος, ύπό τήν αρχηγίαν τοϋ 
ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, καθ’ 
ήν έποχήν δ στρατός μας έμάχετο άνά τά 
πεδία τής Μακεδονίας καί τής Θράκης καί 
ευθύς άπό τών πρώτων ωρών τής κηρύξεως 
τοϋ πολέμου, διά νά άποκτήση τήν κυριαρ
χίαν έπί τοϋ Αιγαίου Πελάγους, καταλαμ
βάνει τήν κατέναντι τών Δαρδανελλίων 
νήσον Λήμνον, όπου τον λιμένα της Μοϋ- 
δρον καθιστά προκεχωρημένην ναυτικήν 
βάσιν τοϋ Στόλου έν συνεχεία δέ διά περι
πολιών έξωθι τών Δαρδανελλίων μέ άντι- 
τορπιλλικά άποκλείει τόν Τουρκικόν Στό
λον έντός τών Στενών, σχεδιάζων μάλιστα 
καί εϊσπλουν των έντός αύτών προς τορπιλ- 
λισμόν τών ήγκυροβολημένων είς τόν 
αύτόθι Ναύσταθμον τουρκικών θωρηκτών. 
Καί όταν δίς έπεχείρησεν ό στόλος ούτος 
έξοδον έκ τοϋ είς τά Δαρδανέλλια ναυστά
θμου του, ίσχυρώς μάλιστα προστατευό- 
μενον άπό τά έπάκτικα οχυρά τής εισόδου 
των, δίς κατενευμαχήθη άπό τόν ήμέτερον 
κατά τάς ναυμαχίας τής «'Έλλης» (3 Δε
κεμβρίου) καί τής «Λήμνου»(5 ’Ιανουάριου) 

Ούτως, έξησφαλίσθη ό έλεύθερος άπό 
θαλάσσης άνεφοδιασμός ήμών καί τών 
Βαλκανικών Συμμάχων καί τό σπουδαιό-

Ά π ό  τόν θριαμβευτικόν πόλεμον τον 1912 - 1913. Τά εχθρικά θωρηκτά ίντρομα 
ζητούν καταφνγιον εις τά στενά τον 'Ελλησπόντου καταδιωκόμενα άπό τά έλληνικά 
πολεμικά σκάφη.

τερον άπεστηρήθη ή Τουρκία τής ίκανό- 
τητος νά μεταφέρη τάς έν Μικρά ’Ασία 
μεγάλας στρατιωτικάς δυνάμεις της είς τό 
Βαλκανικόν Μέτωπον διά θαλάσσης, δε
δομένου ότι ή διά ξηράς μεταφορά ήτο 
δυσχερεστάτη, ολιγάνθρωπος καί βραδεία. 
Ό  Στόλος τοϋ Αιγαίου παρέσχε δε’ αύτοΰ 
τοϋ τρόπου μεγίστην συνδρομήν είς τάς 
μαχομένας δυνάμεις, διά δέ τής μεταφοράς 
μιάς βουλγαρικής μεραρχίας καί άποβιβά- 
σεως είς Δεδεαγάτς έπλευροκόπησε τάς είς 
τό Μέτωπον τής Θράκης τουρκικάς δυνά
μεις. Ά φ ’ έτέρου, ό Στόλος τοϋ Ίονίου, κυ- 
ριαρχήσας καί αυτός άπό τών πρώτων 
ήμερών τοϋ Άμβρακικοΰ Κόλπου, διά τοϋ 
εϊσπλου έντός αύτοΰ τών Κανονιοφόρων, 
κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός μεταξύ 3 
καί 4 ’Οκτωβρίου, παρά τήν διά ισχυρών 
επάκτιων φρουρίων άμυναν τής εισόδου 
του, συνέβαλε μεγάλως είς τήν κατάληψιν 
τής Πρεβέζης καί είς τήν έν συνεχεία 
έπιτυχή έξέλιξιν τών έν Ήπείρω έπιχει- 
ρήσεων τής αύτόθι ελληνικής στρατιάς.

Έκτος τών δύο ναυμαχιών καί έτερα 
σημαντικά κατά θάλασσαν γεγονότα έλα- 
βον χώραν είς τό Αίγαϊον, ώς έπί παρα- 
δείγματι ή κατάληψις τών ’Ανατολικών 
Νήσων (Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου) διά 
ναυτικών άγημάτων (16 ’Οκτωβρίου έως 
12 Νοεμβρίου)· ή τολμηρά καί πλήρους 
ευψυχίας παρά τού τότε υποπλοιάρχου 
Ν. Βότση, κυβερνήτου τοϋ τορπιλοβόλου 
«11» άνατίναξις έντός τοϋ λιμένος τής 
Θεσσαλονίκης—πριν ή αΰτη καταληφθή— 
τοϋ τουρκικού θωρηκτοΰ «Φετίχ—Μπου- 
λέν» (19 ’Οκτωβρίου)· ή ύπό τοϋ έπίσης 
υποπλοιάρχου Π . Άργυροπούλου, κυβερνή
του τοϋ τορπιλλοβόλου «14» άνατίναξις 
τής τουρκικής κανονιοφόρου «Τραπεζοΰς» 
είς ’Αϊβαλή· ή πρώτη έν τή Παγκόσμια 
Ιστορία χρησιμοποίησις υποβρυχίου—τοϋ 
«Δελφίνος»—είς τόν κατά θάλασσαν άγώνα, 
τό όποιον μ,άλιστα έξεσφεδόνισε καί τορπίλ- 
λας κατά τοϋ τουρκικού θωρηκτοΰ «Μεσ- 
σονδιέ», πλήν όμως άνεπιτυχώς.

Άναμφισβητήτως λοιπόν ό Ελληνικός 
Στόλος ύπήρζεν κατά τούς Βαλκανικούς 
Πολέμους ένας έκ τών κυριωτέρων παρα
γόντων τής βαλκανικής νίκης—άποτέλεσμα 
τής οποίας ήτο όπως καί προηγουμένως

έσημειώσαμεν ό ύπερδιπλασιασμός τής 
ΙΙατρίδος μας. Καί τό πλέον άξιοσημείω- 
τον έπί τοϋ προκειμένου είναι τοΰτο: ότι 
έπετέλεσε τό μέγα αύτό έργον άν καί άρε- 
θμητικώς καί ύλικώς ήτο κατώτερος τοϋ 
αντιπάλου Τουρκικού Στόλου, ώς μαρτυ- 
ρεϊται άπό τόν πίνακα τής σελίδος έπτά.

Συμπεραίνεται δέ, έκ μιάς προσεκτικής 
μελέτης τοϋ Πίνακος τούτου, ότι ή υπε
ροχή είς υλικόν τοϋ Τουρκικού Στόλου ήτο 
καταφανής. Ό  Θωρηκτός Στόλος (4 πλοία) 
ήτο υπέρτερος τοϋ ίδικοΰ μας (4 πλοία) 
κατά 10.000 τόννους, ώς καί κατά τόν 
άριθμόν καί τό διαμέτρημα τών πυροβό
λων τά τουρκικά θωρηκτά διέθετον κατά 
πλευράν 32 πυροβόλα τών 150—280 
χλστ. έναντι 26 πυροβόλων τών 150—270 
χλστ. τών ίδικών μας θεωρηκτών. Ά φ ’ 
έτέρου, ό ’Ελαφρός Τουρκικός Στόλος 
ύπερεϊχεν τοϋ ίδικοΰ μας καί κατά τόν 
άριθμόν τών πλοίων καί κατά τό συνολικόν 
έκτόπισμα καί κατά τό πυροβολικόν καί 
κατά τούς τορπιλοσωλήνες. Ό  έλαφρός 
τουρκικός στόλος άπετελεΐτο άπό 22 σκά
φη, έκτοπίσματος 13.800 τόννων καί διέ- 
θετεν έν τώ συνόλω 20 βαρέα πυροβόλα τών 
120—152 χλστ. καί 86 έλαφρά πυροβόλα, 
ώς καί 40 τορπιλοβλητικούς σωλήνας, 
ό έλαφρός έλληνικός στόλος άπετελεΐτο 
άπό 19 σκάφη, έκτοπίσματος 8.300 τόν
νων καί διέθετεν έν τώ συνόλω 16 βαρέα 
πυροβόλα τών 100 χλσμ. καί 57 έλαφρά 
πυροβόλα, ώς καί 30 τοοπιλλοβλητικούς 
σωλήνας. Ό  όλος Τουρκικός Στόλος άνείρ- 
χετο είς 47.940 τόννους έναντι 32.680 τόν
νων τοϋ όλου Ελληνικού Στόλου .

Ποιοι όμως παράγοντες εΐχον συντελέ- 
σει, ώστε ό Τουρκικός Στόλος, ό ΰπερέχων 
ώς μαρτυρεΐται έκ τής άνωτέρω συντόμου 
συγκριτικής μελέτης—τοϋ Ελληνικού κατ’ 
άριθμόν πλοίων, κατά τό έκτόπισμα αύτών, 
κατά τήν ίσχύν καί τόν όγκον τοϋ πυρός 
καί κατά τόν άριθμόν τών πρός προσβολήν 
τορπιλλοσωλήνων, έν μέρει δέ καί κατά 
τήν θωράκισιν τών σκαφών του — ή μέση 
ταχύτης τών δύο Θωρηκτών Μοιρών ήτο 
περίπου ή αυτή— νά ήττηθή ύπό τούτου; 
τί ήτο λοιπόν έκεΐνο, τό όποιον έδωσεν είς 
τόν στόλον μας τήν νίκην; Καί ή άπάντησις 
είς τά έρωτήματα αύτά είναι σαφής και
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Στιγμιότυπα από τον ηρωικόν αγώνα τών Κρητών όιά την ένωσιν τής νήσον μέ 
την μητέρα 'Ελλάδα, ό όποιος νπήρζεν ή αιτία διά τον άτυχή πόλεμον τοϋ 1897.

κατηγορηματική: οί «ήθικοί παράγοντες». 
Ό  Ελληνικός Στόλος ένίκησε τόν Τουρ
κικόν, διότι είχεν έπί κεφαλής ένα γεν- 
ναΐον και άξιον ήγήτορα, ό όποιος διά τοϋ 
παραδείγματός του είχεν επιβάλλει εις τόν 
στόλον πίστην, φιλοπονίαν, φιλεργίαν, 
αϋταπάρνησιν, πειθαρχίαν σκέψεως, αύτο- 
πεποίθησιν διότι είχεν έπιθετικώτερον 
έκείνου στρατηγικόν σχέδιον' διότι είχεν 
ύψηλότερον ήθικόν καί γενναιότερον φρό
νημα" διότι τα έπιτελεϊα καί τά πληρώμα- 
τά του εΐχον μεγαλυτέραν καί άνωτέραν 
έκπαίδευσιν άπό τά τουρκικά" διότι οί 
Κυβερνήται τών πολεμικών μας έχείριζον 
έπί τοϋ τακτικοΰ πεδίου τής μάχης μετά 
μεγαλυτέρας ναυτικής έμπειρίας άπό τούς 
τών τουρκικών. Καί ύπεράνω όλων, διότι 
ό Έλλην Ήγήτωρ, οί "Ελληνες Διοικηταί, 
Κυβερνήται καί άξιωματικοί, οί Έλληνες 
ύπαξιωματικοί καί ναΰται «οίστρηλατοΰν- 
το» άπό τάς μεγάλας των ναυτικας παρα
δόσεις, άπό τάς ένδόξους σελίδας τής τρι- 
σχιλιετοΰς ναυτικής ιστορίας τής έλληνι- 
κής φυλής.

Δ ι δ ά γ μ α τ α  

κ α 1

συ μ πε ράσμ ατ α

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ μελέτη τών όσων άνε- 
πτύξαμεν εις τά δύο προηγούμενα μέρη τοϋ 
παρόντος άρθρου, έπί τών συνθηκών, ΰπό 
τάς όποιας διεξήχθοσαν οί δύο έλληνοτουρ- 
κικοί πόλεμοι τοϋ 1897 καί 1912, έπί τής 
δράσεως τών έκατέρωθεν ναυτικών δυνά
μεων κατ’ αυτούς καί έπί τών αιτίων, τά 
όποια ώδήγησαν τάς δυνάμεις ταύτας είς 
τά Θέατρα τών Επιχειρήσεων είτε είς 
άδράνειαν ή άτυχίας, είτε είς ήττας ή νίκας, 
μάς άγει είς τά άκόλουθα γενικά διδάγματα 
καί συμπεράσματα:

Ιον) Ή  «πολεμική ισχύς» ενός Κράτους 
δέν μετρεϊται μόνον μέ την ποσοτικήν 
συγκρότησιν καί σύνθεσιν τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων τούτου' ήτοι, μέ τούς άριθμούς 
είς άρματα μάχης, είς πολεμικά πλοία, είς 
άεροσκάφη καί πυραύλους, τά όποια δύ- 
ναται νά παρατάξη τοΰτο έναντι τοϋ άντι- 
πάλου του είς τά Θέατρα τών ’Επιχειρή
σεων ή μέ τά Σώματα Στρατοΰ, τά όποια 
δύναται νά κινητοποιήση έν τώ συνόλω 
Τερός άντιμετώπισιν τών άντιπάλων δυνά- 
μέων είς τά Πολεμικά Μέτωπα, άλλά καί 
άπό την ποιότητα τοϋ ύλικοΰ καί την ικα
νότητα τοϋ χειριζομένου αύτά προσωπι- 
κοΰ. Πρωτίστως όμως καί κυρίως ή πολε
μική Ισχύς ένός Κράτους έξαρτάται άπό 
τό «ήθικόν» τοϋ Κράτους, άπό τάς «ήθι- 
κάς δυνάμεις του». Ή  δέ άξια τών ήθικών 
δυνάμεων έγκειται είς τοΰτο: διότι ή μάχη 
είναι σύγκρουσις τοϋ άνθρωπίνου παρά
γοντος, έχοντος ώς μέσον, ώς δργανον τάς 
ΰλικάς δυνάμεις" είναι τοΰτο άλήθεια, 
έκπηδώσα έκ πάσης τής Ιστορίας σελίδος.

Φ
2ον) Οί δύο αύτοί πόλεμοι έπεβεβαί- 

ωσαν τό δόγμα τοϋ Ναπολέοντος, τοϋ 
μεγαλυτέρου στρατηλάτου διά μέσου τών 
αιώνων—ό όποιος φυσικά «κάτι» έπρεπε 
£πί τοϋ προκειμένου νά γνωρίζη—ότι, «είς

τόν πόλεμον τά τρία τέταρτα όφείλονται 
είς τάς ήθικάς δυνάμεις καί τό έν τέταρτον 
είς τάς ΰλικάς δυνάμεις». ’Επίσης έπιβεβαί- 
ωσαν καί τόν άφορισμόν τοϋ περιλαλήτου 
πυρπολητοΰ μας τοϋ 1821, τοϋ Κωνσταντή 
Κανάρη, κατά τόν όποιον «οί καλοί ναυτι
κοί άξίζουν καλύτερον άπό τά καλά καρά
βια" καί τά καλλίτερα καράβια πάντοτε 
ένικήθησαν άπό τούς καλλίτερους ναυτι
κούς».

3ον) Τό «ήθικόν» τοϋ Κράτους είναι ή 
συνισταμένη τοϋ ήθικοΰ τής Κυβερνήσεως, 
τοϋ ήθικοΰ τοϋ Λαοΰ, τοϋ ήθικοΰ τής 'Η γε
σίας τής Χώρας, τοΰ ήθικοΰ τών’Ενόπλων 

Δυνάμεων μέ πρωταρχικόν παράγοντα τό 
«ήθικόν τής Κυβερνήσεως» άφοΰ αϋτη 
είναι εκείνη ή όποια θά διαπαιδαγωγήση 
καί θά κατευθύνη τόν Λαόν έκ παραλλήλου 
δέ θά δημιουργήση παρ’ αύτοΰ ύγιά καί 
ούχί νοσηράν κοινήν γνώμην, ή τεραστία 
έπίδρασις τής οποίας είναι πασίγνωστος 
(VOX POPULI VOX DEI —φωνή λαοΰ, 
φωνή θεοΰ). Άφοΰ αΰτη είναι έκείνη, ή 
όποια θά έπιλέξη τήν Άνωτάτην Στρατιω
τικήν 'Ηγεσίαν, ή όποια άπαιτεΐται νά 
είναι άξια καί ικανή, ϊνα είναι είς θέσιν 
νά έξοπλίση τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις όχι 
μόνον μέ υλικήν Ισχύν, άλλά καί μέ ήθικήν 
ίσχύν. Άφοΰ αΰτη—ή Κυβέρνησις τής 
Χώρας—είναι έκείνη, ή όποια θά προπαρα- 
σκευάση τόν πόλεμον, θά τόν διεξαγάγη 
καί μετά τό πέρας του θά πρέπει νά είναι 
είς θέσιν είτε νά έλαττώση τάς συνεπείας 
τής ήττης, είτε νά κατοχυρώση τήν νίκην 
είς τά διάφορα Συνέδρια Ειρήνης.

Ή  άλήθεια τών έν τή παραγράφω ταύ- 
τη άναφερομένων έπιβεβαιοΰται πλήρως 
άπό τήν μελέτην τών διαφόρων φάσεων, 
άπό τάς όποιας διήλθεν ή Πατρίς μας κατά

τούς πολέμους τοΰ 1897 καί 1912, οπότε 
βλέπομεν κατά μέν τόν πρώτον νά έχη 
αΰτη τήν μεγάλην άτυχίαν νά κυβερνάται 
άπό άνίκανον Κυβέρνησιν ύπό Πρωθυπουρ
γόν τόν δημαγωγόν Δεληγιάννην, κατά δέ 
τόν δεύτερον πόλεμον τήν έξαιρετικήν ευ
τυχίαν νά κυβερνάται άπό ικανήν Κυβέρνη- 
σιν ύπό Πρωθυπουργόν τόν άξιον καί με
γαλουργόν Βενιζέλον.

.Α.Tjr

4ον) Ό  χειρισμός τοΰ ναυάρχου Κουν- 
τουριώτη κατά τήν διάρκειαν τής πρώτης 
ναυμαχίας νά άπομακρυνθή τών λοιπών 
θωρηκτών καί νά πλεύση μέ τόν «Άβέρωφ» 
πάση δυνάμει προς καταδίωξιν τοΰ ύπο- 
χωροΰντος πρός Δαρδανέλλια έχθρικοΰ 
στόλου, κρίνεται ύπό τινων ώς χειρισμός 
ριψοκίνδυνος καί ό όποιος ήδύνατο νά 
άποβή μοιραίος διά τό σκάφος. Καθ’ 
όσον ώς άπεδείχθη μεταγενεστέρους, έπρό- 
κειτο περί υποχωρητικού έλιγμοΰ τοΰ 
Άρχηγοΰ τοΰ Τουρκικοΰ Στόλου «παγί- 
δος», ίνα θέση τόν «Άβέρωφ» μεταξύ τών 
συγκεντρωτικών πυρών τών έπακτίων άχυ
ρών τής εισόδου τών Δαρδανελλίων καί τών 
πυρών τών τουρκικών πολεμικών, ώς καί 
πράγματι συνέβη. ’Εάν κατεβυθίζετο τότε 
ό «Άβέρωφ»—δίς περιεβλήθη άπό τά πυρά 
ταΰτα —άν όχι άδύνατος, οπωσδήποτε 
προβληματική θά καθίστατο ή διατήρησις 
τής έπί τοΰ Αιγαίου Πελάγους κυριαρχίας 
μας. Άλλά ό Κουντουριώτης έφαρμόζει τό 
δόγμα τοΰ Ναπολέοντος «ό τολμών νικά, 
ό ούδέν ριψοκινδυνεύων ούδέν άποκτά».

Φ
5ον) Ή  έλλειψις «Γενικοΰ ’Επιτελείου 

τοΰ Ναυτικοΰ» καί κατά τούς δύο πολέμους 
είχεν έπιβάλλει σύστημα συνεργασίας 
μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τών Άνω-
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Ό  Ναύαρχος Παύλος Κονντονριώτης Διοικητής τον έλληνικον στόλον κατά τον 
νικηφόρον πόλεμον 1912 - 1913 (άνω) και το θρυλικόν θωρηκτόν Άβέρωφ αληθινός 
φόβος καί τρόμος τού αντιπάλου εις τό ΑΙγαιον (κάτω).

τάτων ’Αρχηγών των Ναυτικών Δυνάμεων, 
μέσω τοϋ Υπουργού τών Ναυτικών, 
βοηθουμένου ύπό μικρού έπιτελικοΰ γρα
φείου. Καί ένώ τό σύστημα τούτο κατά 
τόν πόλεμον τού 1912 άπέδωσε κατά κά
ποιον τρόπον έργον ικανοποιητικόν, κατά 
τόν πόλεμον τού 1897 ύπήρξε πηγή συνεχών 
άντεγκλήσεων καί άντιδικιών μεταξύ 
'Υπουργού καί τού έν τώ Αίγαίω ’Αρχη
γού τού Στόλου, ή όποια κατέληξεν εις 
τήν άνάκλησιν τού τελευταίου τούτου έν 
μέσω τού πολέμου καί την έν συνεχεία πα- 
ραίτησιν καί τού 'Υπουργού. Ταύτα δε, διότι 
ό 'Υπουργός είχε τήν άξίωσιν νά έκδίδη 
αυτός τάς διαταγάς τών καθ’ έκαστα πολε
μικών έπιχειρήσεων τού Στόλου, άντί νά 
περιορισθή εις τόν πραγματικόν του ρόλον, 
τόν της στρατηγικής κατευθύνσεως καί 
τής παροχής έκάστοτε γενικών οδηγιών καί 
πληροφοριών. «Ούδέν όμως κακόν άμιγές 
καλού» διότι τό άνοργάνωτον αυτό τού 
Να υτικοΰ μας εϊχεν ώς άποτέλεσμα μετά 
τούς πολέμους τούτους, βάσει τής πείρας 
καί τών διδαγμάτων των, νά προχωρήση 
ή Κυβέρνησις είς τήν δημιουργίαν Γενικού 
’Επιτελείου τού Ναυτικού μέ άποστολήν 
άνάλογον προς τήν σημερινήν.

A ,

6ον) Ό  ναύαρχος τού Στόλου Παύλος 
Κουντουριώτης διατάσσεται τήν Ιην Ι α 
νουάριου (τού 1913), μετά τήν έξοδον τού 
Καταδρομικού «Χαμηδιέ» έκ τών Δαρδα- 
νελλίων καί τόν βομβαρδισμόν τής Σύρου, 
έπανειλημμένως άπό τόν τότε 'Υπουργόν, 
όπως έγκαταλείπων μετά τού «Άβέρωφ» 
τό έν Μούδρω (Λήμνου) όρμητήριον έπι- 
ληφθή τής καταδιώξεως τού τουρκικού 
καταδρομικού. Ούτος διαισθανόμενος, δτι 
ή καταδρομή αύτή τού «Χαμηδιέ» προς τό 
Νότιον Αίγαϊον καί έν συνεχεία προς τό 
Ίόνιον Πέλαγος ήτο «στρατηγική τουρκική 
παγίς» όπως, μετά τήν άπομάκρυνσιν τού 
«Άβέρωφ» έκ τού Αιγαίου, έξέλθη έκ τών 
Δαρδανελλίων ό Τουρκικός Στόλος—δπως 
καί συνέβη—καί καταναυμαχήση τήν ασθενή 
άνευ αύτοΰ 'Ελληνικήν Θωρηκτήν Μοίραν, 
άρνεϊται έπιμόνως καί πεισμόνως, παρ’ 
δλον δτι καί αυτός ό βασιλεύς διά τηλε- 
γραφήματός του, συνιστα προς αύτόν συμ- 
μόρφωσιν πρός τήν 'Υπουργικήν διαταγήν. 
Ή  έξέλιξις τών γεγονότων έδικαίωσαν πλή
ρως τάς προβλέψεις τού Κουντουριώτη· 
ή άρνησις αΰτη τούτου έσωσε τήν κατά- 
στασιν καί διά τής έπακολουθησάσης μετά 
τρεις ήμέρας (5 Ίανουαρίου 1913) νέας 
νικηφόρου του ναυμαχίας παρά τήν «Λή
μνον» έστερέωσε τήν κυριαρχίαν μας έπί 
τού Αιγαίου. Χρειάζεται δθεν μεγάλη φρό- 
νησις κατά τήν έπέμβασιν τής Πολιτικής 
Ηγεσίας είς τό έργον τής Στρατιωτικής 

'Ηγεσίας έπί τού Θεάτρου τών ’Επιχειρή
σεων.

ΤίΓ

7ον) Έ φ ’ δσον ή μελέτη τής 'Ιστορίας 
άποδεικνύει, δτι ύπό τάς αύτάς ή άναλό- 
γους συνθήκας, τά αύτά γεγονότα έπανα- 
λαμβάνονται ή ύπόμνησις 8χι μόνον τών 
ένδόξων πράξεων τών πατέρων μας, άλλά 
καί τών σφαλμάτων των είναι έπιβεβλημέ- 
νη· τό παρελθόν άλλωστε φωτίζει τό παρόν 
διά νά προβλέψωμεν τό μέλλον. Πιστεύω 
δέ, δτι οί λαοί, ώς καί αί νέαι γενεαί 

παραδειγματίζονται καί φρονιματίζονται 
περισσότερον άπό τά σφάλματα, δέν άπέ- 
φυγα νά αποσιωπήσω τάς μελανάς σελί
δας τού έλληνοτουοκικοΰ πολέμου τού 
1897.
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ΑΙΑΜΟΡΦΟΤΗΣ TON NEON ΚΑΙΡΟΝ
Σήμερα πού ή νεότης παρατείνεται τόσο πολύ σέ γυναίκες καί ανδρες, δλοι 
σχεδόν ρί γονείς τών παιδιών είναι πραγματικά νέοι. "Ετσι ό τρόπος τής ζωής 
των, διαφέρει πάρα πολύ, από τήν ζωή τών γονέων παλαιοτέρων έποχών. 
Είναι φυσικόν λοιπόν, έπηρεαζόμενοι άπό τήν ζωή νά τοποθετούν σέ δεύτερο 
πλάνο, τά μεγάλα προβλήματα τών παιδιών τους. Καί δμως ό ρόλος τών γο
νέων στήν διαμόρφωσι ενός άρτιου άνθρώπου καϊ στήν μετάβασι τού παιδιού 

ή τού έφήβου σέ μιά ομαλή ζωή ένηλίκού, έχει πρωταρχική σημασία.

Μ ία είναι ή βασική άνάγκη 
τής έποχής μας πού μέσα 
της συνοψίζονται δλες οί 

άλλες. Νά διαμορφωθή ό άρτιος 
άνθρωπος πού θά μπορέση νά δα- 
μάση τις μεγάλες δυσχέρειες τών 
καιρών. Καί άπόρροια αυτής τής 
άνάγκης το έρώτημα. Τί κάνουν, 
πώς άνταποκρίνονται στήν άποστο- 
λή τους οί παράγοντες εκείνοι πού 
έργο τους άκριβώς είναι ή διαμόρ- 
φωσις τής άνθρωπίνης προσωπικό- 
τητος;

Βέβαια, δεν άγνοοϋμε, δτι στήν 
εποχή μας έγιναν πολλές προσπά
θειες γιά νά περιορισθή ή άρμοδιό- 
της, καί άρα ή εύθύνη τής οικογέ
νειας, ή σχετική μέ τήν άνατροφή 
τών παιδιών—καί λέγοντας έδώ 
άνατροφή έννοοϋμε κυρίως τήν ψυ
χική καί πνευματική διάπλασι—στο 
ελάχιστο δυνατό. Στο νοϋ έρχονται 
κυρίως τά ολοκληρωτικά καθεστώ
τα πού θέλησαν νά μονοπωλήσουν 
τήν διαπαιδαγώγησι τής νέας γε
νεάς, καί νά τήν τοποθετήσουν 
«έξ άπαλών ονύχων» στήν «ορθή 
γραμμή». ’Αλλά καί έξω άπο τά 
καθεστώτα αύτά, δεν έλλειψαν οί 
ύποστηρίζοντες, δτι πρέπει νά άφαι- 
ρεθή άπό τήν οικογένεια τό μεγα

λύτερο μέρος τής άνατροφής τών 
παιδιών. Καί πολλά έπιχειρήματα 
πού άμφισβητοϋσαν τήν παιδαγω
γική ικανότητα τής οικογένειας 
έπεστρατεύθησαν γιά νά ένισχύσουν 
τήν άποψι αύτή.

Παρ’ δλα αυτά ή οικογένεια εξα
κολουθεί νά παραμένη ντε φάκτο 
έκεΐνο γιά τό όποιο καί «φύσει» 
είναι προωρισμένη. Δηλαδή, ένας 
άπό τούς σπουδαιότερους παράγον
τας τής παιδαγωγήσεως τής νέας 
γενεάς. Τό μαρτυρεί καί μόνον τό 
γεγονός δτι, μέσα στούς κόλπους 
της, τό παιδί περνάει τά χρόνια 
τής ζωής του, πού ή σύγχρονη 
επιστήμη κρίνει ώς άποφασιστικά, 
γιατί τότε, μάς λέει, διαμορφώνονται 
τά βασικά χαρακτηριστικά τής προ- 
σωπικότητος—μερικοί μάλιστα λένε 
μιά γιά πάντα. Τήν άλήθεια αύτή 
τήν είχε ήδη έκφράσει επιγραμμα
τικά ό Πεγκύ μέ τήν φράσι: «Τό 
πάν έχει διαμορφωθή πριν γίνωμε 
δώδεκα ετών». Καί είναι άρκετή 
γιά νά μάς δείξη, δτι πολύ μεγαλύ
τερη σπουδαιότητα άπό τήν συζή- 
τησι—κάπως ξεπερασμένη άλλω
στε—γιά τήν αρμοδιότητα ή μή τής 
οικογένειας, έχει τό έρώτημα: 'Η 
οικογένεια συμβάλλει, μέ τήν καλή

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Β Ρ Υ Ζ Α Κ Η  
Π ο λ ι τ ι κ ο ύ  Μ η χ α ν ι κ ο ύ

άνατροφή, στήν έκπλήρωσι τοϋ αι
τήματος τών καιρών νά διαμορφωθή 
ό άρτιος άνθρωπος; Καί άν δέν τό 
κάνη, ποιά είναι τά εμπόδια πού 
συντελούν σ’ αυτό;

Γ εγονός είναι δτι τά εμπόδια δέν 
λείπουν στήν δλη διάρθρωσι 
τής συγχρόνου ζωήε, δλα 

φαίνονται νά συμμαχούν, γιά νά 
κάνουν εξαιρετικά δύσκολο τό παι
δαγωγικό έργο τής οικογένειας. 
Καί πρώτα—πρώτοί ή έντασις καί 
ό εκνευρισμός, πού άποτελούν τά 
κύρια χαρακτηριστικά τής ζωής τού 
σημερινού άνθρώπου. Καί ύπονο- 
μεύουν τις δυνάμεις πού πρέπει 
νά άφιερώνονται σ’ αυτήν. 'Η νευ
ρική καί ψυχική κόπωσις έχουν ώς 
άποτέλεσμα νά υιοθετούνται στο 
έργο τής διαπαιδαγωγήσεως τής 
νέας γενεάς, οί εύκολες λύσεις, πού 
εξοικονομούν τον κόπο καί τις 
συγκρούσεις, πού συνεπάγεται κάθε 
ειλικρινής παιδαγωγική προσπάθεια. 
’Έτσι θά ϊδοΰμε π.χ. τον σημερινό 
κουρασμένο οικογενειάρχη νά δίνη 
χρήματα στο παιδί νά κάνη τό κέφι
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του, χωρίς νά πολυεξετάζη τις συνέ
πειες, ενδιαφερόμενος μόνο νά βρή 
την ήσυχία, πού τόσο έντονα ζητάει 
ό ψυχικός καί νευρικός του οργα
νισμός. Καί δεν θά παραξενευτούμε 
όταν θά τον δούμε, τό βράδυ πού 
θά γυρίση στο σπίτι, σχεδόν έξου- 
θενωμένος, νά οχυρώνεται πίσω 
άπό την εφημερίδα του, ή, όπως 
συμβαίνει στην ’Αμερική, νά γίνεται 
βωβός μπροστά σ’ ένα δείκτη τη- 
λεοράσεως, άντί νά προσθέση νέα 
κόπωσι, προσπαθώντας νά μελε- 
τήση τούς χαρακτήρες καί τά προ
βλήματα των παιδιών του.

Βέβαια αύτό τό δυσμενές κλίμα 
εχει ώρισμένα αίτια. Άνάμεσά τους 
πρεπει νά άναζητήσωμε κυρίως τή 
νοοτροπία, .τή στάσι τού συγχρόνου 
ανθρώπου άπέναντι στις άξιες τής 
ζωής. Καί τότε θά συναντήσομε 
πρώτο καί καλύτερο, τό περίφημο 
ψευτοϊδανικό τού βιοτικού επιπέδου, 
τήν περίφημη εόημερία, πού έχει 
εξελιχθή στον μεγάλο άνταγωνιστή 
τής εσωτερικής ζωής τού άνθρώπου, 
καί τής ικανότητάς του νά μεταδίδη 
τέτοια ζωή στή νέα γενεά. Αύτό τό 
κυνηγητό τού βιοτικού έπιπέδου 
είναι, στο τέλος τής άναλύσεως, 
εκείνο πού άπορροφα τίς δυνάμεις

τών γονέων σέ τέτοιο βαθμό, ώστε 
πολύ λίγα πράγματα νά άπομένουν 
γιά τό παιδαγωγικό τους έργο. 'Η 
οικογένεια έχει φυσικά κάθε δικαίω
μα νά μετέχη στά άγαθά τού συγ
χρόνου πολιτισμού. Καί δεν θά άδι- 
κήσωμε τον μεμονωμένο οικογε
νειάρχη, γιατί γι’ αύτόν τό κυνηγητό 
τού βιοτικού έπιπέδου, είναι σχεδόν 
κάτι τό άναγκαστικό. Ά πό γενι- 
κώτερη όμως σκοπιά, είναι π& άδη
λο, ότι έχομε έδώ μιά άνατροπή 
τής ιεραρχίας τών άξιών, μέ άπο- 
τέλεσμα νά μπαίνη ή υλική ευημε
ρία επάνω άπό τό έργο τής διαπλά- 
σεως τής νέας γενεάς. Καί θυμόμα
στε έδώ τήν μητέρα τών Γράκχων, 
πού όταν τής έζήτησαν νά δείξη 
τά κοομήματά της άπήντησε δεί
χνοντας τά παιδιά της.........Νά τα !
Άλλοιώτικα, εντελώς διαφορετικά 
ήχοΰν σήμερα τά συνθήματα τής 
εποχής!

Κ αί τώρα, ένα δεύτερο, άκόμη 
μεγαλύτερο εμπόδιο. Οί συν
θήκες τής συγχρόνου ζωής 

έδυσχέραναν τήν άνατροφή τών παι
διών μέ τό νά στερήσουν τήν οικογέ
νεια άπό τον κεντρικό στυλοβάτη της: 
τήν μητέρα. "Ας μή πλανώμεθα.

Αυτή ή άπουσία τής μητέρας δέν 
είναι χωρίς συνέπειες γιά τήν όλη 
πορεία τού πολιτισμού μας. Καί 
δέν κρύβει καμμία άντιφεμινιστική 
αιχμή αύτή ή διαπίστωσις. "Ομως, 
πρέπει κάποτε τά μεγάλα θέματα 
τής ζωής τής οικογένειας νά πά- 
ψουν νά κρίνωνται μέ μοναδικό 
κριτήριο τον πόλεμο τών φύλων, 
πού άλλωστε καιρός είναι—αν θέ- 
λωμε βέβαια κάτι καλύτερο γιά 
τον άνθρωπο—νά παραχωρήση τή 
θέσι του στήν συνεργασία καί τήν 
άλληλοσυμπλήρωσι.

Καμμία λοιπόν άντίρρησις στο 
αν άνταγωνίζεται ή γυναίκα τον 
άνδρα, σέ όλα τά έπίπεδα τής έπαγ- 
γελματικής καί κοινωνικής ζωής. 
Ά πό τήν ώρα όμως πού θά άπο- 
φασίση νά κάνη οικογένεια, ά έδώ, 
τό λιγώτερο πού θά μπορούσε να 
εΐπή κανείς, είναι ότι υπάρχει ένα 
πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα 
πού πρέπει νά τό σκεφθούμε σο
βαρά. Δέν άγνοούμε βέβαια τις 
περιπτώσεις, όπου ή έξοδος τής 
γυναίκας άπό τό σπίτι επιβάλλεται 
άπό τήν άνάγκη, οπότε φυσικά η 
έπιβίωσις τών παιδιών προηγείται 
τής άγωγής των. Ούτε λησμονούμε 
τίς γυναίκες πού άγωνίζονται, μέ
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υπεράνθρωπες προσπάθειες, νά άν- 
ταποκριθούν στά δίπλα τους κα
θήκοντα. Άλλα, κρίνοντας τά πρά
γματα άπό γενικώτερη πάντα σκο
πιά, τις περιπτώσεις αυτές τις βλέ
πομε δχι οάν λύσεις σωστές, άλλα 
σαν άναγκαίο κακό. Γιατί δεν είναι 
βέβαια λύσις τό νά προσπαθής νά 
συμβιβάσης τά άσυμβίβαστα. «Ού- 
δείς δύναται δυσ'ι κυρίοις δουλεύειν». 
Καί οί σύγχρονες κοινωνίες πρέπει 
πολύ νά τό σκεφθοϋν, άν θά έξα- 
κολουθήσουν νά βάζουν τήν μητρό
τητα, καί τό έργο της μητέρας στον 
τομέα τής άνατροφής των παιδιών, 
κάτω άπό τήν επαγγελματική καί 
έπιστημονική κατάρτισι, ή τήν οι
κονομική άπόδοσι τής γυναίκας.

Θά μοϋ πήτε ίσως, καί θά έχετε 
δίκαιο, ότι ή επάνοδος τής μητέρας 
στήν οικογένεια δεν άρκεϊ. Δεν 
φθάνει νά είναι ή μητέρα παρούσα. 
Πρέπει νά είναι καί ικανή νά δια- 
παιδαγωγήση καί νά άναθρέψη. 
Πρέπει δηλαδή νά τής δώσωμε όχι 
μόνο τήν δυνατότητα νά μένη στο 
σπίτι, τουλάχιστον τόσες ώρες, όσες 
χρειάζονται γιά τήν άνατροφή των 
παιδιών, άλλά νά τής προσφέρωμε 
καί τά εφόδια πού απαιτούνται γιά 
τήν έκτέλεσι τής άποστολής της, 
νά τήν καταρτίσωμε γιά τό έργο της. 
Πράγμα πού άλλωστε ισχύει καί 
γιά άμφοτέρους τούς γονείς. Γ ιατί 
σήμερα δεν φθάνει ή άγάπη καί ή 
διαίσθησις. Χρειάζονται καί οί γνώ
σεις, ό διαφωτισμός σχετικά μέ 
τούς σκοπούς, τις έπιδιώξεις, άλλά 
καί τις μεθόδους τής άγωγής. Καί 
αύτό είναι πού λείπει. Ένώ καί 
γιά τήν άπλούστερη έργασία άπαι- 
τοϋνται πιστοποιητικά ή άδειες ή 
δεν ξέρω τί άλλο, πού νά άποδει- 
κνύη τήν ΰπαρξι κάποιας μαθητείας 
καί έμπειρίας, τήν μεγάλη ύπόθεσι 
τής διαπλάσεως χαρακτήρων τήν 
άφίνομε στήν τύχη, στον πειραμα
τισμό, στον αύτοσχεδιασμό. Μέ 
άποτέλεσμα πολλές άποτυχίες στήν 
καθοδήγησι τής νέας γενεάς.

Ά ν  μπορούσε τουλάχιστον ό πο
λιτισμός μας, νά δώση στήν οικο
γένεια κάποιο άμετακίνητο πλαίσιο, 
μερικές μόνιμες αφετηρίες, άπ’ όπου 
νά μπορή νά ξεκινά καί νά έλέγχη 
τήν πορεία της. Άτυχώς ή άτμό- 
σφαιρα τής έποχής μας είναι άτμό- 
σφαιρα άβεβαιότητος καί συγχύ- 
σεως. Συγχύσεως πού, φυσικά, έπε- 
κτείνεται στούς σκοπούς καί τις 
έπιδιώξεις τής άγωγής. Γιατί άγω- 
γή σημαίνει μετάδοσι, μεταλαμπά- 
δευσι άξιών, πνευματικών άξιών. 
Καί σκοποί τής άγωγής συγκεκρι

μένοι καί σαφείς, υπάρχουν μόνο 
όπου υπάρχει στερεά θεμελιωμένο 
καί ιεραρχημένο σύστημα άξιών. 
Όταν άντιθέτως, όπως συμβαίνει 
σήμερα, επικρατεί σύγχυσις σχε
τικά μέ τό ποιές είναι οί άληθινές 
άξιες, καί ποιά ή ίεραρχική τους 
σχέσις, φυσικό είναι νά ύπάρχη 
σύγχυσις καί ώς προς τις έπιδιώ- 
ξεις τής άγωγής.

Ή  σύγχυσις αύτή μάλιστα, όχι 
μόνον άφαιρεΐ άπό τήν οικογένεια 
τό σταθερό θεμέλιο επάνω στο οποίο 
νά μπορή νά οίκοδομήση τό παιδα
γωγικό της έργο, άλλά τής παρα
λύει άκόμη καί τήν ικανότητα νά 
άνθίσταται στις κάθε είδους έπι- 
δράσεις πού τήν πολιορκούν άπ’ 
όλες τις μεριές, σε μιά εποχή όπου 
ή κοινωνία διαθέτει, χάρις στήν 
τεχνική πρόοδο, άφθονα τά μέοα 
νά παραβιάζη καί τό οικογενειακό 
άσυλο άκόμη. Άλλοτε, ή οικογένεια 
ήταν ένα οχυρό—άντιδράσεως καί 
ύπερσυντηρητικότητος είπαν οί κα
τήγοροί της—πού δέν μπορούσαν 
εύκολα νά τό έκπορθήσουν οί διά
φοροι νεωτερισμοί. Καί τούτο γιατί 
ύπήρχαν άξιες άκλόνητες, πού ή 
παράδοσις μετέδιδε άπό γενεά σέ 
γενεά καί πού όλοι έσέβοντο. Σή
μερα, ή οικογένεια μάλλον χωράφι 
χωρίς φράκτη είναι. Καί δέν πρέ
πει νά είναι. Δέν πρέπει νά είναι 
άντιδραστική. Άλλά άντίστασι, τήν 
άντίστασι γιά τήν οποία έγραψα 
ό κ. Π. Μελίτης, πρέπει νά είναι 
ικανή νά τήν προβάλη. Ά πό τήν 
οικογένεια στο τέλος—τέλος έξαρ- 
τάται, τό νά άποδεχθή ώς κατάλ
ληλες καί νά έφαρμόση, ή νά άπορ- 
ρίψη ώς άκατάλληλες γιά τή διά- 
πλασι άρτιων άνθρώπων, ιδέες ή 
άρχές πού προβάλλονται εν όνόματι 
τής προόδου. Αύτό όμως προϋπο
θέτει κάποιαν ικανότητα ελέγχου 
καί κριτικής. Καί πώς νά τον κάνη 
αύτόν τον έλεγχο ή οικογένεια, όταν 
ύπάρχη γύρω άπό τις άξιες τής 
ζωής ή σύγχυσις πού άναφέραμε 
προηγουμένως; ή λοιπόν δέν προ
βάλλει καμμία άντίστασι καί παρα- 
σύρεται άπό τό ρεύμα, ή τήν προ
βάλλει μέν, άλλά σπασμωδικά καί 
άσυνάρτητα, στηριζόμενη σέ ώρι- 
σμένες πατροπαράδοτες άξιες,—όπως 
π.χ. ή έκ παραδόσεως τυπική θρη- 
σκευτικότης—πού έχουν χάσει τόσο 
τήν δύναμί τους, ώστε νά έχουν 
καταντήσει σκιές άξιών.

Τέτοια άντίστασις όμως, δέν έχει 
βέβαια κανένα θετικό, δημιουργικό 
περιεχόμενο.

Τ ά πράγματα δέν είναι καλύτερα j 
άν άπό τούς σκοπούς τής άγω- | 
γής, έρθωμε στά μέσα καί τις I 

μεθόδους της. Οί παληές πατροπαρά- I 
δοτοί μέθοδοι τής άγωγής, έγκα- . 
τελείφθησαν, γιατί είναι, είπαν, κα
θυστερημένες, άντιπαιδαγωγικές, I 
αύταρχικές καί άνελεύθερες. Σύμ
φωνοι καί εμείς άπολύτως. Τί όμως 
τις άντικατέστησε; Ή  σύγχυσις,, j 
ή άβεβαιότης καί τίποτε άλλο.

Δέν άγνοοΰμε βέβαια τις άξιόλογες 
προσπάθειες τής έπιστήμης νά 
σπουδάση τον άνθρωπο στή βαθύ- I 
τερη διάρθρωσί του, νά μελετήση 
τήν συμπεριφορά του καί τις αντι
δράσεις του, καί νά δημιουργήση, I 
έπάνω σέ νέες βάσεις, μιά καινούργια 'ι 
παιδαγωγική. "Ομως, νομίζομε ότι, I 
προς τό παρόν τουλάχιστον, ολη αύτή g 
ή προσπάθεια, εχει βοηθήση τήν 
οικογένεια στο έργο τής άγωγής τής | 
νέας γενεάς τόσο, όσο έβοήθησε καί | 
ό Αιμίλιος τού Ρουσσώ τά παιδιά [ 
του, πού όπως είναι γνωστό ό μεγά
λος συγγραφεύς τά έστειλε στο βρε
φοκομείο. ’Ίσως γιατί οί έπιστήμες ΐ 
τού άνθρώπου βρίσκονται άκόμη | 
στήν άρχή τους, καί οί σχετικές μέ ' 
τό θέμα μας επιστημονικές θεωρίες, I 
μέ τήν παρέμβασι ιδίως τών δια- 
φόρων έκλαϊκευτών, έκυκλοφόρησαν 
πρόωρα χωρίς νά έχουν άκόμη άρκε- 
τά κατασταλάξει, καί, τό σπουδαιό
τερο, νά έχουν ύποστή, στον άπαι- | 
τούμενο βαθμό, τον έλεγχον τής I 
πραγματικότητος. "Ισως άκόμη γιατί | 
τά έπιστημονικά πορίσματα παρερ- I 
μηνεύονται άπό τό πολύ κοινό, πού I 
δέν έχει τήν μόρφωσι πού άπαιτεΐται 5 
γιά τήν ορθή τους άφομοίωσι. Νά ! 
σκεφθή κανείς μόνον τήν περίφημη I 
φοβία τών «κόμπλεξ» πού κάνει |  
πολλούς γονείς νά παραλύουν καί νά ; 
τά έχουν κυριολεκτικώς χαμένα 
μπροστά στά παιδιά τους, άπό τον I 
φόβο μήπως τά τραυματίσουν. "Η j 
τήν ταύτισι έλευθερίας καί άσυ- . 
δοσίας τού παιδιού, πού έχει γίνει 1 
νόμισμα μεγάλης κυκλοφορίας στούς |  
καιρούς μας. Δέν ύπάρχει άμφιβο- |  
λία, ότι εδώ χρειάζεται ένα βασικό 1 
ξεκαθάρισμα, πού θά βοηθήση τήν 1 
οικογένεια στο παιδαγωγικό της I 
έργο. Καί αύτό τό ξεκαθάρισμα 
πρέπει βέβαια νά τό κάνη ή γνήσια 
έπιστημονική έρευνα, μέ τήν πρό-1 
θεσι νά βοηθήση στο σημείο αύτό |  
τον πολιτισμόν μας.

Ο ί μερικώτερες έκδηλώσεις |  
καί συνέπειες τής συγχύ-1 
σεως γύρω άπό τούς σκο

πούς καί τάς μεθόδους τής άγω-1
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γης δεν είναι λίγες. Ά ς  περιορι- 
σθοϋμε μόνον σέ μία πού τή θεωρού
με ώς χαρακτηριστική. Πρόκειται 
για τό γνωστό σύνθημα πού τονίζει 
την άνάγκη τής φιλίας των γονέων 
προς τό παιδί. Σύνθημα πού βρίσκει 
εύρυτάτη άπήχησι καί εφαρμογή, 
ώστε, συχνότατα, ή σχέσις των 
σημερινών γονέων προς τα παιδιά 
να περιορίζεται στην κατανόησι καί 
τή φιλία. Πράγματα, πού, βέβαια, 
είναι απαραίτητα για τή σωστή 
άνατροφή τοϋ παιδιού. Άλλα μέ 
τήν προϋπόθεσι δτι δεν θά σταμα- 
τήσωμε ώς έκεϊ. Γιατί πέρα άπό 
τήν άνάγκη της κατανοήσεως ύπάρ- 
χει ή άνάγκη της καθοδηγήσεως.

Καί όταν ή φιλία καί ή κατανόησις 
μπαίνουν στο πρώτο πλάνο καί 
παίρνουν θέσι δυσανάλογη προς τή 
σημασία τους, τότε γίνονται δύο 
πράγματα. ’Ή , περίπτωσις συνη- 
θεστάτη, ή προσπάθεια τής καθο- 
δηγήσεως άτονεϊ τελείως καί κυρι- 
αρχεΐ τό σύνθημα τού LAISSER— 
FAIRE άπέναντι στούς νέους βλα
στούς. ’Ή  δεν άτονεϊ μέν τελείως, 
πάντως όμως χωλαίνει. ’Έτσι, ή 
υπερβολική μας μέριμνα γιά νά 
κατανοήσωμε τον άνθρωπο μας έ
κανε άνικάνους νά τον καθοδηγούμε.

Καί ή κατανόησις καί ή φιλία προς 
τό παιδί, συχνά καταντούν βολική 
λύσις, εύσχημος τρόπος φυγής άπό 
τό κάπως βαρύτερο χρέος τής καθο
δηγήσεως καί τής έμπνεύσεως.

Φίλους όμως τό παιδί άσφαλόος, 
όπως είναι φυσικό, θά ζητήση καί 
θά βρή έξω άπό τήν οικογένεια. 
Άπό τούς γονείς του ζητάει κάτι 
παραπάνω. Γυρεύει νά ΐδή έστω 
καί μόνο τήν ειλικρινή άγωνιστική 
προσπάθεια νά ένσαρκώνουν οί ίδιοι 
καί νά έμπνέουν κάτι τό άνώτερο. 
Καί όταν αύτό δεν τό βρίσκη.........

"Υστερα άπ’ όλα αύτά, πού βέ
βαια, κάθε άλλο παρά έξαντλοΰν 
ένα θέμα τόσο εύρύ, δεν πρέπει νά

μάς έκπλήττη τό γεγονός, ότι τόσο 
τό κύρος τής οικογένειας ώς πα
ράγοντος τής διαπαιδαγωγήσεως τής 
νέας γενεάς, όσο καί ή άποτελεσμα- 
τικότης τής έπιδράσεώς της στήν 
άρτια διαμόρφωσι τής άνθρωπίνης 
προσωπικότητος, έχουν σημαντικά 
μειωθή. Μιά πτυχή αύτής τής μειού- 
σεως άπεκάλυψε ήδη ό κ. Π. Μελί- 
της, όταν διεπίστωνε, ότι ό σημε
ρινός νέος επηρεάζεται πολύ περισ
σότερο άπό τό κοινωνικό σύνολο 
παρά άπό τό οικογενειακό περι
βάλλον. Τό κοινωνικό σύνολο, πού

άς προσθέσωμε, εμφανίζεται δυ
στυχώς χωρίς αίσθημα εύθύνης καί 
συχνότατα καταστρέφει δ,τι ή οικο
γένεια κατώρθωσε έστω καί άτελώς 
νά οΐκοδομήση. Καί αύτό είναι τό 
δυσάρεστο, γενικώτερο συμπέρασμα. 
"Οτι ό μέν πολιτισμός μας μέ τήν 
ιδεολογική διάβρωσι καί τήν όλη 
δυσμενή γιά τή ζωή τής οικογένειας 
διάρθρωσί του, υπονομεύει τήν οικο
γένεια καί τήν κάνει άδύναμη στήν 
έκτέλεσι τής άποστολής της, ή δέ 
οικογένεια πάλι τροφοδοτεί μέ τή 
σειρά της τό κοινωνικό σύνολο μέ 
άνθρώπινο ύλικό δευτέρας ποιότη- 
τος, μέ άποτέλεσμα ή πνευματική 
στάθμη τού άνθρώπου νά κατεβαίνη 
όλο καί χαμηλότερα.

Αύτός λοιπόν ό φαύλος κύκλος 
κάποτε, κάπου πρέπει νά σπάση 
αν βέβαια ένδιαφερώμεθα νά ΐδή 
ό κόσμος μας καλύτερες ήμέρες. 
Καί έδώ, κατά τήν γνώμην μας, 
τον πρώτο λόγο τον έχουν—ποιος 
άλλος;—οί ήγετικές αξίες τού πολι
τισμού, όπως ή θρησκεία, ή φιλο
σοφία, ή επιστήμη, άκόμη καί ή πο
λιτική. Οί άξιες αύτές πρέπει νά 
άσχοληθοΰν μέ τήν οικογένεια μέ 
πραγματικό καί όχι άκαδημαϊκό 
ένδιαφέρον. Νά μελετήσουν μέ άντι- 
κειμενικότητα τον ρόλο της μέσα 
στον σύγχρονο κόσμο. Νά τήν βοη
θήσουν τον ρόλον αύτόν νά τον 
συνειδητοποιήση καί νά τον έκπλη- 
ρώση ά φ ο ΰ  ό μ ω ς  π ρ ο η 
γ ο υ μ έ ν ω ς  μ ε λ ε τ ή σ ο υ ν  
ό λ α  τ ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α  
κ α ί  τ ι ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς ,  π ο ύ  
δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν  τ ά  σ ύ γ 
χ ρ ο ν α  κ ο ι ν ω ν ι κ ά  π λ α ί 
σ ι α  κ α ί  ο ί  σ υ ν θ ή κ ε ς  
τ ο ύ  ν ε ω τ έ ρ ο υ  π ο λ ι τ ι 
σ μ ο ύ .

Αλλά καί ή οικογένεια πρέπει 
νά άποκτήση βαθύτερη συναίσθησι 
τής άποστολής της. Νά συνειδητο- 
ποιήση περισσότερο ότι έργο, όχι 
βέβαια αποκλειστικά, άλλά πάντως 
σέ σημαντικό βαθμό δικό της είναι 
ή διαμόρφωσις τού άρτιου άνθρώ
που, πού ζητούν οί καιροί. Μέ 
άλλα λόγια νά άποκτήση έντονώ- 
τερο τό αίσθημα τής εύθύνης της 
γιά τήν όλη πορεία τού πολιτισμού
μας·

Ά ν αύτά δέν γίνουν, ομολογούμε 
ότι δέν βλέπομε πώς θά πραγματο- 
ποιηθή ή προσδοκία ή μάλλον τό 
εναγώνιο αίτημα τής έποχής μας, 
νά άνέβη ή πνευματική στάθμη 
τού άνθρώπου.

Συζήτησις τεύχος 57]64

Ό τα ν στην σκέψι τής μάνας κυριαρχεί τό παιδί της, ή διαμόρφωσι ενός άρτιον 
ανθρώπου πρέπει νά θεωρήται βέβαια.
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τοΰ Π ανεπ ιστη μ ίου  'Α θη νώ ν



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ τής αρχαιότερα; μετά το Πά
σχα μεγάλης δεσποτικής εορτής τής Χριστιανοσύνης 
(6 Ίανοναρίον) είναι ή βάπτισις τοϋ Κυρίου υπό τοϋ 
Τίμιου Προδρόμου. Κατά την ημέραν ταύτην ήκούσθη 
ΰ φωνή τοϋ Πατρός περί τοϋ Υίοϋ και έγένετο ή κάθο- 
‘;£r τοϋ Ά γιου Πνεύματος εν ε’ίδει περιστεράς.
‘ψΤην πρώτην περί τής εορτής ταύτης μαρτυρίαν πα

ρέχει Κλήμης ο Άλεξανδρεύς κατά τάς άρχάς τοϋ τρί
φτου αίώνος. Κατ’ αυτόν, την 6ην Ιανουάριου οι οπαδοί 
τοϋ αίρετικοϋ (γνωστικού) Βασιλείδου έώρταζον το 
βάπτιαμα τοϋ Κυρίου, κατά το όποιον, συμφώνως προς 
τάς αντιλήψεις των, ή θεότης ένεσαρκώθη εν τώ Χρι
στώ.

Γεγονός είναι ότι αρχαία ελληνική εορτή ΰπό τό όνο
μα θεοφάνεια έτελεϊτο κατά τήν αρχήν τής άνοίξεως 
έκαστου έτους εις τούς Δελφούς προς τιμήν τοϋ Α πόλ
λωνος, επί τή έπανόδω του εκ τής χώρας τών Ύπερ- 
βορείων, εν δε τή Αιγύπτιο καί τή Αραβία οι εθνικοί 
έώρταζον τό χειμερινόν ήλιοστάαιον - πού συνέπιπτε 
κατά τούς αρχαίους υπολογισμούς προς τήν 6ην Ι α 
νουάριου - καί τήν από τής ημέρας ταύτης άρχομένην 
μέ τήν αϋξησιν τής ημέρας νίκην τοϋ φωτός κατά τοϋ 
σκότους. Εις τήν Ρώμην ή αυτή έορτή τοϋ χειμερινού 
ήλιοστασίου καί τής γεννήσεως τοϋ άηττήτου ήλιου 
('NATALIS SOLIS INVICTI,), κατά τάς νεω- 
τέρας άστρονομικάς ενδείξεις, έωρτάζετο τήν 25ην 
Δεκεμβρίου. Ταυτοχρόνως σχεδόν, τόσον εις τήν Α να 
τολήν όσον καί εις τήν Δύσιν, άντικατεστάθησαν αί δύο 
αύταί είδωλολατρικαί έορταί διά νέας χριστιανικής, ή 
όποια είχε παραπλήσιου προς έκείνας περιεχόμενον καί 
άνεφέρετο εις τήν γέννησιν καί επιφάνειαν τοϋ Ήλιου 
τής Δικαιοσύνης καί τοϋ Αληθινού Φωτός τοϋ Κόσμου. 

■ Σημειωτέου προς τούτοις ότι εις τά 'Ιεροσόλυμα κα
τά τήν έορτήν ταύτην έώρταζον τήν γέννησιν τοϋ Κυ
ρίου μετά τής προσκυνήσεως τών ποιμένων καί τών 
μάγων, εις τήν Αίγυπτον μαζί μέ τήν γέννησιν έώρτα
ζον καί τήν βάπτισιν εις τον Ίορδάνην, εις δε τήν Κύ
προν προσετίθετο καί ο έορτασμός τοϋ εν Κανά γάμου.

Μέχρι τών μέσων τοϋ 4ου αίώνος οί Χριστιανοί εν 
άντιθέαει προς τούς είδωλολάτρας ώς αρχήν τοϋ έτους 
έώρταζον όχι τήν Ιην αλλά τήν 6ην Ιανουάριου, διότι 
εις τήν ημέραν ταύτην έθετον τό βάπτιαμα τοϋ Κυρίου 
καί μέ αυτό τήν θείαν ’Επιφάνειαν.

Ό  νεώτερος έλληνικός λ.αός τά Θεοφάνεια ονομάζει 
Φώτα, "Αγιαση, 'Ολόφωτα, Ξέφωτα καί Φωτόγεννα, 
διότι τότε φωτίζεται ό κόσμος, αγιάζονται τά νερά καί 

' φεύγουν οι Καλικάντζαροι καί κάθε κακοποιόν πνεύμα. 
Είς τινα μέρη τής δυτικής Μακεδονίας τά Φώτα θεω
ρούνται ώς ή μεγαλυτέρα έορτή τοϋ έτους καί «κάθε 
καινούργιο ρούχο τό πρωτοφοροϋν αυτή τήν ημέρα, γιά 
νά φωτιστή».

Τά παιδιά, όπως κατά τήν παραμονήν τών Χριστου
γέννων καί τής Πρωτοχρονιάς, εις όλα τά μέρη τής 
'Ελλάδος πηγαίνουν από οικίας είς οικίαν καθ' ομάδας 
καί αδονν τά κάλαντα :

Ήρθανε τά Φώτα κι ό φωτισμός 
κ ή χαρά μεγάλη κι ό αγιασμός.

Είς τήν Οίνόην τοϋ Πόντου έλεγον :
Από τής ερήμου ο Πρόδρομος 

ήλθε νά βαπτίση τον Κύριον.
Βέβαιον βασιλέα έβάπτισε,
Υιόν καί Θεόν ώμολόγησε.
Γηγενείς σκιρτάτε καί χαίρεσθε, 
τάξεις τών Αγγέλω ν εύφραίνεσθε.

Τό λατρευτικόν τούτο άσμα είναι γνησίως βυζαντι
νόν. Είς βλαχόφωνα χωρία τής Πίνδου καί τής Θεσσα
λίας κατά τήν ημέραν τών Θεοφανείων μετά τό γεύμα 
ακούεται τό έξής ύπό νεανίδων αδόμενον άσμα : 

Σημερό ’ν' τά Φώτα κι ό φωτισμός 
καί χαρές μεγάλες στον Κύργιο μας.
Αύριο ν’ ή κυρά μας ή Παναγιά 
μέ τά θυμιατήρια στά δάκτυλα, 
σπάργανα τον στέλλει καί γιον κρατεί 
καί τον Άίγιάννη παρακαλεί :

—Άγιουγάννη, άφέντη καί πρόδρομε, 
δύνασαι βάφτισης Θεού παιδί ;

—Δύναμαι καί σώνω καί πρόθυμό) 
ν’ άνεβοκατέβω στον ουρανό 
νά καταλογιάστο τά πόντιλα ( τά υπερφυσικά όντα) 
νά καταπραύνω τά είδωλα

Είς τήν ’Ακαρνανίαν πιστεύουν ότι κατά τήν παρα
μονήν τών Θεοφανείων «ανοίγουν οί Ουρανοί κι δ,τι θά 
ζητήσης γίνεται». Είς άλλα μέρη πιστεύεται ότι «ή 
θάλασσα γίνεται γλύκειά καί πίνεται». Κατά τά Φώτα 
βαπτίζονται όχι μόνον τά νερά, αλλά καί «Οί άνεμοι κι 
όποιος άνεμος τύχη νά φυσάη τότε, ημερώνει κατόπιν» 
ή «αυτός θά φυσάη όλο τό χρόνο».

Είς νήσους τών Κυκλ.άδων επιχωριάζει ή μετεωρο
λογική παροιμία ; « Ά ν  είν’ τά Φώτα φωτερά, τά 
Λάμπρα (ή Λαμπρή, τό Πάσχα) είναι βροχερά δηλ. 
άν έχω μεν κατά τήν ημέραν τών Φώτων καλοκαιρίαν, 
τότε κατά τό Πάσχα θά βρέχη καί άντιθέτως : «’Ά ν  
είν’ τά Φώτα βροχερά, τά Λάμπρα είναι φωτερά».

Ό  αγιασμός τών ύδάτων γίνεται κατά πρώτον τήν 
παραμονήν τών Θεοφανείων είς τούς ναούς καί λέγεται 
«φώτιση ή πρωτάγιαση». Οί ιερείς περιέρχονται τάς 
οικίας καί αγιάζουν ή φωτίζουν, δηλαδή ραντίζουν μέ 
ένα κλωνί βασιλικού όλους τούς χώρους τής οικίας, 
ψάλλοντες τό «εν ’Ιορδάνη, βαπτιζομένου Σου Κύριε, 
ή τής Τριάδος έφανερώθη προσκύνησις . . .». ’Από τό 
νερό τής πρωτάγιασης ρίχνουν οί χωρικοί καί είς τά 
πηγάδια, τις βρύσες καί τούς στάβλους τών ζώων. Εις 
μερικά μέρη μέ τά κεριά τών Φώτων σταυρώνουν τό 
άνώφλιο τής θύρας τοϋ σπιτιού ή «φωτίζουν» τ’ άρο- 
τριώντα ζώα, διά τά όποια ζυμώνουν καί τήν λεγομέ- 
νην «βονδόπιτταν» ή άνάπτουν μεγάλας πυράς. Εις 
τήν Άνακού τής Καππαδοκίας οί "Ελληνες χριστιανοί 
έκαιον επί τής εν λόγω πυράς τον Σιφώτ, δηλαδή τον 
δαίμονα.

’Επίσης εις πολλά μέρη ή νοικοκυρά χύνει τήν έσπέ- 
ραν τής παραμονής τό νερό από τις στάμνες ή τις βα
ρέλες, «γιά νά πάρη τό πρωί καινούργιο, αγιασμένο». 
Συνηθίζουν ώσαύτως νά συγκεντρώνουν τήν στάκτην 
από τήν έστίαν καί τό πρωί, πριν μεταβοϋν είς τήν 
εκκλησίαν, τήν ρίχνουν είς τάς τέσσαρας γωνίας τής 
οικίας, είς τούς στάβλους, τάς άποθήκας, τούς δρόμους 
τοϋ χωρίου καί τά χωράφια, επειδή αϋτη έχει αποτρε
πτικήν δνναμιν καί άποδιώκει κάθε κακόν.

Αί περισσότεροι αύταί συνήθειαι άποσκοποϋν είς 
τον καθαρμόν καί τήν απαλλαγήν από τήν επήρειαν 
τών δαιμόνιων τοϋ Δ ωδεκαημέρου.

Είς μερικά μέρη τής Ελλάδος γίνονται καί μεταμφιέ
σεις. Οί μετημφιεσμένοι μέφοβεράς όψεις φέρουν κώδω
νος καί περιερχόμενοι τούς δρόμους τών χωρίων δη
μιουργούν έκκωφαντικούς θορύβους. Σκοπός αρχικός 
τών μεταμφιέσεων καί τών θορύβων ήτο προφανώς ή 
άποδίωξις τών δαιμόνιων καί τών κακοποιών έν γενει 
πνευμάτων τοϋ Δ ωδεκαημέρου.
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'Η  μεγάλη γιορτή τής Χριστιανωσννης στην καρδιά τον χει
μώνα είναι γεμάτη από έθιμα πού δημιούργησε ή παράόοσι ατό 
πέρασμα των αιώνων.

18

Έ ν Άλμυρώ Θεσσαλίας την ομάδα των μετημφιε- 
σμένων άπετέλονν ή νύφη, ό γαμπρός, ή πεθερά, ό 
Άράπης, ό γιατρός και ό χορός. Ό  χορός επετελεϊτο 
εκ δύο ημιχορίων, έκαστον των όποιων άπηρτίζετο εκ 
δέκα μέχρι δεκαπέντε προσώπων. Ό  χορός, έκτος των 
καθαρώς λατρευτικών, έτραγονδοϋσε και πολλά περι
στατικά επαινετικά άσματα, περιερχόμενος τάς οικίας 
τοϋ χωρίου. ’Εξ αυτών θ’ αναφέρω έν, άπενθννόμενον 
προς οικοδεσπότην:

Αφέντη μου, αφέντη μου, πέντε φορές αφέντη μ , 
αφέντη μου δεν σ’ έπρεπε σέ τού τ’ τη μικροχώρα, 
μόν σ’ έπρεπε και σ’ έμνοιαζε στής Πόλης τάργα-

στήρια,
νά κοσκινίζης τά φλωριά, νά διρμονίζης τ’ άσπρα ■ 
κι αυτά τά διρμονίσματα κίρνα τά παλληκάρια.
Κίρνα τ’ , αφέντη μ ’ , κίρνα τα, τά λασποκοπιασμένα, 
νά πάνε στο κρασοπουλειό νά ποϋν καλό γιά σένα.
Εις την ’Απείρανθον τής Νάξου ήκούετο παλαιότερον 

την εσπέραν τής παραμονής των Φώτων τό εξής χαρι
τωμένου άσμα:

Σήκως, κερά, νά στολιστής, νά πάς ταχιά στα Φώτα, 
Φϋπα και στους άϊασμούς και στσοί χαρές τοϋ κόσμον 
Σηκώθη και στολίζονταν ώρες όσο νά φέξη.
Βάνεί τον ήλιο πρόσωπο και τό φεγγάρ άστήθι 
και τοϋ κοράκου τό φτερό βάνει καμαροφρύδι.
Τον κάμπο μέ τά λούλονδα φόρεσε φουστανάκι, 
τον ουρανό μέ τ’ άστρα ντον έφόρεσε σακάκι.
Την κνματοϋσα θάλασσα φόρεσε παπουτσάκια.
Τά χοχλιδάκια τοϋ ίαλοϋ μποτόνια στο λαιμό τζη. 
Την όχεντρα την πλουμιστή κορδέλλα στάμαλλιάτζη. 
Φεύγει και πα στην έκκλησά νά κάμη τόστανρότζη. 
Παπάς την είδε κ ήσφαλε, διάκος τά καλανάρχα, 
κ ένας γέρος πνευματικός χάνει τ’ άλέλουτά ντον, 
καί τά μικρά τζαόπουλα έχάσαν τά χαρτιά ντω.
'Ο μεγάλος 'Αγιασμός γίνεται κατά την ημέραν τών 

Θεοφανείων. Τότε γίνεται ή τελετή τής καταδύσεως 
τοϋ Σταυροϋ εις τήν θάλασσαν, εις τήν λίμνην ή τον 
ποταμόν.

Εις μερικά μέρη οι χωρικοί κατεβάζουν τάς εικόνας 
τοϋ εικονοστασίου των καί τά γεωργικά των εργαλεία 
εις τήν θάλασσαν ή τον ποταμόν καί τά πλ,ύνουν. Μέ 
τήν κατάδνσιν τοϋ Σταύρον ή καθαρτική δύναμις τιών 
νδάτων ένισχύεται. Αί πλύσεις τών εικόνων καί τών 
εργαλείων έχουν αντίστοιχον κατά τήν αρχαιότητα 
«τά πλυντήρια» καθ’ ά μετέφερον οί ’Αθηναίοι τό 
άγαλμα τής ’Αθήνας έν πομπή εις τήν θάλασσαν τοϋ 
Φαλήρου καί τό έπλυνον.

Εις τινα μέρη συνηθίζουν νά περιφέρουν τάς άγιας 
εικόνας περί τό χωρίον καί τους αγρούς ή περί τήν 
έκκληαίαν. ’Εδώ) έχομεν τήν άντίληψιν νά τεθούν δ?,a 
αυτά έντός ίεροϋ μαγικού κύκλον καί νά προστατευ- 
θοϋν από τήν επήρειαν κακού, διότι τον κύκλων αδυνα
τούν νά νπερβοϋν τά κακά πνεύματα. Εις τήν περιφο
ράν τών εικόνων έπακολωυθεϊ παράθεσις τροφών καί 
καρπών εις τήν έκκλ.ησίαν, αγιασμός αυτών καί διανομή 
κατ’ οίκον ή εις τό έκκλησίασμα. Κάποτε ή εορτή τε- 
λειώνει μέ κοινήν τά>ν κατοίκων έστίασιν.

’Αξιοσημείωτου τέλος είναι τό έθιμον «τών βρεξον- 
διών» πού έτελεϊτο εις τήν Σκόπελλον καί τήν Πέτραν 
τής ’Ανατολικής Θράκης, περί τοϋ όποιου έγραψα 
παλαιότερον εις τό περιοδικόν «’Αρχεϊον τού Θρακικοΰ 
Ααογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού.» Περί τοϋ 
εθίμου τούτου άλλοτε θά κάμιομεν λωγον εις τάς στή- 
λας τοϋ άνά χείρας περιοδικού.
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ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ άνθρωποι, έν τη 
έξελίξει των, έδημιούργησαν έθιμα, 
τά όποια έρρύθμιζον τήν .συμπερι
φοράν των. Τά έν λόγω έθιμα, βρα- 
δύτερον, όταν ή κοινωνία άνεπτύχθη 
καί ή πολιτεία ώργανώθη, κατεχω- 
ρίσθησαν εις νόμους.

Τό 'Ελληνικόν έθνος κατά τήν 
πρώτην του έξέλιξιν δεν είχε ρα- 
πτούς νόμους. Οί γραπτοί νόμοι ένε- 
φανίσθησαν τό πρώτον παρ’ 'Ησιό- 
δω (750 π.Χ .).

Τήν εποχήν τοϋ 'Ομήρου οί "Ελ
ληνες έσέβοντο τά έθιμα, τά όποια 
έκαλοϋντο θέμιστες καί ήσαν θεσμοί 
ακίνητοι καί ιεροί.

Τό Ελληνικόν δίκαιον διαπνέεται 
ύπό τοϋ άγράφου δικαίου, τοϋ κοι
νού των Πανελλήνων νόμου (Ν. 
Πανταζόπουλος). Τοϋτο δέ, κατά 
τήν έκφρασιν τοϋ Σοφοκλέους (’Αν
τιγόνη 456 ]7). «Ού γάρ νΰν γε κά- 
χθές, άλλ’ άείποτε ζή ταϋτα, κ’ ού- 
δείς οΐδεν έξ δτου φάνη». Ένδεικτι- 
κώς δέ μνημονεύομεν τον Γενικόν 
’Οργανισμόν Πελοποννήσου (’Ιού
λιος 1821) διά τοϋ οποίου άνεγνωρί- 
ζετο δτι, τά τοπικά έθιμα ισχύουν 
παραλλήλως προς τούς διωρισμέ- 
νους νόμους, δηλαδή τό έπίσημον δί
καιον. Κατά μίαν δέ παροιμίαν τής 
Γορτυνίας, «τόπου συνήθειο, νόμου 
κεφάλαιο».

Κατά τό άρθρον 1 τοϋ Άστικοϋ 
μας Κώδικος «Οί κανόνες τοϋ δι
καίου περιλαμβάνονται εις τούς νό
μους καί τά έθιμα».

Ή  έννοια καί τά στοιχεία τοϋ 
έθίμου προκύπτουν έκ τής έπιστή- 
μης τοϋ δικαίου.

Έθιμον (άγραφον δίκαιον, JUS
n o n  s g r i p t u m , m o s , c o n -
SUETUDO) καλείται ό εφαρμοζό
μενος κανών δικαίου, ό όποιος δέν 
έτέθη ύπό τής πολιτείας, άλλά άμέ- 
σως έκ τής περί δικαίου συνειδήσεως 
τοϋ λαοϋ καί διά μακράς καί ομοιο
μόρφου άσκήσεως.

Έ κ τοϋ άνωτέρω όρισμοϋ προ
κύπτει, δτι δύο είναι τά στοιχεία τοϋ 
εθίμου :

α) Τό εξωτερικόν, υλικόν στοι- 
χειον, τό όποιον άποτελεϊ ή μακρο
χρόνιος, άδιάκριτος καί ομοιόμορφος 
εφαρμογή τοϋ άγράφου δικαίου
(LONGA CONSUETUDO) καί

β) Τό έσωτερικόν, ψυχολογικόν 
στοιχεΐον, τό όποιον συνθέτει ή κρα
τούσα περί αύτοϋ πεποίθησις (OPI
NIO NECCESSITATIS) περί τής 
αναγκαιότητος τής έφαρμογής του.

Τό δεύτερον τοϋτο στοιχεΐον, κα
θιστά τό έθιμον κανόναδικαίου.’Εάν 
ελλείπη δέν ύπάρχει έθιμον άλλά συ-
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νήθεια. Οΰτος, έπί παραδείγματι, 
αί εύχαί προς τούς εορτάζοντας είναι 
συνήθεια, ένω ή προίκησις των θη- 
λέων τέκνων ύπό των άρρένων άδελ- 
φών άποτελεϊ έ'θιμον.

Το έθιμον είναι πηγή δικαίου αυ
τοτελής και πρωτογενής πηγάσασα 
έκ τής κοινωνίας καί ούχί δυνάμει 
τής διατάξεως τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α. 
Κ., ήτις, (κατά τον Γ. Μπαλή,Γε- 
νικαί Άρχαί Άστ. Δικαίου), σκο
πεί άπλώς νά άποκόψη πάσαν τυχόν 
περί τούτου άμφιβολίαν.

ΤΑ ΕΘΙΜΑ διακρίνονται είς γενικά, 
τα όποια έχουν ίσχύν είς όλην τήν 
επικράτειαν καί τοπικά, έφαρμοζό- 
μενα εις τμήμα αύτής, τα όποια καί 
κατισχύουν των γενικών.

Τά έθιμα άναφέρονται είτε εις 
ώρισμένας βιοτικάς σχέσεις-ως είναι 
τά έμπορικά, είτε, είς ώρισμένην τά- 
ξιν προσώπων, ώρισμένα έπαγγέλ- 
ματα,

Τό έθιμον, ένω άναγνωρίζεται 
άνευ άμφισβητήσεων ώς πηγή τοϋ 
ιδιωτικού δικαίου, δεν άναγνωρίζε- 
ται γενικώς ώς τοιαύτη τοϋ δημο
σίου δικαίου, ιδία είς τάς χώρας, 
δπου ισχύει, ώς παρ’ ήμΐν, αύστη- 
ρώς τό γραπτόν σύνταγμα.

Ή  φύσις τών κανόνων τοϋ δημο
σίου δικαίου, ώς κανόνων έξαναγκα- 
στοϋ καί ούχί ένδοτικοΰ χαρακτήρος 
δεν έπιτρέπουν τήν παραγωγήν εθί
μου (Μ. Στασινόπουλος - Μαθήμα
τα Διοικητικού Δικαίου).

Παρά ταΰτα, τό έθιμον άποτελεϊ 
καί πηγήν τοϋ Συνταγματικού Δι
καίου.

Συνταγματικά έθιμα άνευρίσκον- 
ται είς όλα τά συνταγματικά πολι
τεύματα.

Χαρακτηριστικά δέ τοιαϋτα πα
ραδείγματα άποτελοϋν : Ό  θεσμός 
τής νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως, 
ή μη έρευνα τών INTERNA CO
RPORIS τής Βουλής - τών εσωτε
ρικών τυπικών στοιχείων τοϋ νόμου 
παρά τών δικαστηρίων, ό θεσμός τής 
'Υπηρεσιακής Κυβερνήσεως κ.ά. τοϋ 
παρ’ ήμΐν Συνταγματικού Δικαίου, 
τό COMMON LAW τοϋ ’Αγγλικού 
δικαίου, τά άτομικά δικαιώματα τοϋ 
Γαλλικού δικαίου είς τήν Γ' Δημο
κρατίαν καί πολλαί «παραδόσεις» ή 
«δόγματα» τοϋ ’Αμερικανικού ομο
σπονδιακού δικαίου.

Ώ ς προς τήν ίσχύν καί τήν σχέσιν 
τοϋ έθίμου έναντι τοϋ Νόμου γεν- 
νώνται νομικά θέματα, διά τά όποια, 
οι έρμηνευταί τοϋ δικαίου έχουν δι- 
χογνουμένας άπόψεις. Οΰτω :

α) Ό  νόμος καταργεί έθιμον καί
β) τό έθιμον καταργεί έθιμον.
Αί έν λόγω περιπτώσεις γίνονται 

άποδεκταί άνευ άμφισβητήσεων, άλ- 
λά.

γ) Τό έθιμον καταργεί νόμον ; 
Τό ζήτημα τοΰτο στασιάζεται.

Κατά τό άρθρον 2 τοϋ Α.Κ., τό 
έθιμον δύναται νά καταργήση νόμον, 
διότι συμφώνως προς τούτο, ό νόμος 
διατηρεί τήν ίσχύν του ενόσω έτερος 
κανών δικαίου δεν κατηργήση αύτόν 
ρητώς ή σιωπηρώς, ώς δέ προανε- 
φέρθη κατά τό άρθρον 1 τοϋ Α.Κ. 
οί κανόνες δικαίου περιλαμβάνονται 
καί είς τά έθιμα.

Κατά τό άρθρον 2 § 2, δμως τοϋ 
Ν.Δ. 7 J10-5-1946, «τό έθιμον δέν 
καταργεί νόμον».

Τινές τών έρμηνευτών τοϋ δικαίου, 
ή άποψις τών όποιων θεωρείται καί 
όρθοτέρα τών άλλων, ισχυρίζονται, 
δτι ή άντίφασις μεταξύ τών άνωτέρω 
διατάξεων είναι φαινομενική, διότι 
τό άρθρον 2 τοϋ Α.Κ. έννοεΐ νόμον 
έπιτρεπτικοϋ δικαίου, Ινώ τό άρθρον 
2 § 2 τοϋ Ν.Δ. 7]10-5-1946 εν
νοεί νόμον δημοσίας τάξεως.

Κατόπιν δέ τούτων, τό έθιμον 
καταργεί νόμον έπιτρεπτικοϋ δι
καίου, άλλά δέν καταργεί νόμον δη
μοσίας τάξεως. (Μπαλής).

Κατά τήν έπιστήμην δέ, τοϋ δι
καίου, νόμος έπιτρεπτικοϋ δικαίου 
(JUS DISPOSITIVUM) λέγεται ό 
έξυπηρετών άποκλειστικώς τά συμ
φέροντα τών συναλλασσομένων καί 
κατά συνέπειαν ή έφαρμογή αύτοΰ 
δύναται νά άποκλεισθή διά τής άντι- 
θέτου ιδιωτικής βουλήσεως ώς π.χ. 
έπί πληρωμής μισθώματος, άρθρον
595 Α.Κ.

Νόμος δημοσίας τάξεως (JUS 
COGENS) λέγεται ό έξυπηρετών 
τό γενικώτερον κοινωνικόν συμφέ
ρον καί έπομένως κατά τό άρθρον 3 
τοϋ Α.Κ. ή έφαρμογή αύτοϋ δέν δύ- 
ναται νά άποκλεισθή διά τής άντι- 
θέτου ιδιωτικής βουλήσεως ώς π.χ. 
επί άνυποστάτου γάμου, άρθρον
1367 Α.Κ.

ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΕΣ δτι τό έθι
μον καταργεί καί νόμον δημοσίας τά
ξεως, έρείδονται είς τό άρθρον 2 τοϋ 
Α.Κ. τό όποιον ώς προελέχθη ού- 
δεμίαν ποιείται διάκρισιν μεταξύ 
νόμου έπιτρεπτικοϋ δικαίου καί νό
μου δημοσίας τάξεως.

Τό άρθρον 2 § 2 τοϋ Ν.Δ. 7] 
10-5-1946, υποστηρίζουν δτι είναι

άντισυνταγματικόν καί συνεπώς άνί- 
σχυρον, διότι κατά τό ·άρθρον Ικαί 3 
τοϋ Συντάγματος «άπασαι αί έξου- 
σίχι πηγάζουν έκ τοϋ λαού» καί 
έπομένως ό Λαός, νομοθετών διά τοϋ 
έθίμου, δύναται νά καταργήση άκό- 
μη καί νόμον δημοσίας τάξεως, ό 
όποιος έχει ψηφισθή ύπό τής Βου
λής, δηλαδή τών άντιπροσώπων του 
(Σημαντήρης).

Τινές έκ τούτων, συμπληροΰντες 
έτι περαιτέρω τήν άποψιν αυτήν λέ
γουν δτι, «θά ήτο παράλογον νά δε- 
χθή τις, δτι ό άντιπροσωπευόμενος 
λαός δέν έχει τουλάχιστον τόσην 
έξουσίαν, όσην έχουν οί αντιπρόσω
ποι τοϋ λαοΰ».

Είς τήν σύγχρονον, δμως, έπο- 
χήν, δπου ή πολιτεία - πρόνοια, 
ΕΤΑΤ - PROVIDENCE, μεριμνά 
άκαταπαύστως διά τήν κοινωνικήν 
ολότητα καί ή νομοθετική λειτουρ
γία κινείται μετά ταχύτητος, ρυθ- 
μίζουσα έγκαίρως τάς έκάστοτε έμ- 
φανιζομένας καταστάσεις καί σχέ
σεις, ή δημιουργία έθίμου δέν καθί
σταται εύχερής.

Πέραν δέ τούτου, έάν άπεδίδοντο 
έννομοι συνέπειαι είς τάς ύπό τών 
ιδιωτών γινομένας παραβάσεις νό
μων δημοσίας τάξεως, ύπό τήν πρό- 
φασιν άσκήσεως έθίμου, θά άπεδυ- 
ναμοϋτο λίαν έπικινδύνως ή πολι
τεία μέ άνυπολογίστους έντεΰθεν 
δυσμενείς έπιπτώσεις.

Παρά ταΰτα δέ, καί σήμερον εί
ναι δυνατόν νά άναπτυχθή έθιμον είς 
ώρισμένα θέματα, τών όποιων ή έν
νοια έξ αύτοΰ τοϋ νόμου δέν είναι 
σταθερά, ώς π.χ. είς ζητήματα περί 
τήν ήθικήν τάξιν, τά χρηστά ήθη κ.ά.

Αί άντιλήψεις τοϋ λαοΰ, ώς γνω
στόν, προς τά έν λόγω θέματα ύφί- 
στανται έναλλαγάς. Έ φ’ δσον δέ αδ- 
ται ήθελον έκφρασθή διά μακράς καί 
ομοιομόρφου άσκήσεως καί κατα
στούν κοινή συνείδησις, καθιερώ
νουν άγραφον κανόνα δικαίου.

Τό έθιμικόν μας, δμως, δίκαιον, 
τοϋ όποιου τήν άξίαν καί τήν σημα
σίαν δέν πρέπει νά άμφισβητοϋμεν, 
δέν δύναται νά έπιλύη τάς καθημερι
νώς έμφανιζομένας καί διηνεκώς με- 
ταβαλλομένας πολλάς καί ποικίλας 
διαφοράς καί σχέσεις τοϋ πολυσυν
θέτου κοινωνικού βίου, διότι, τοΰτο 
τό μέν, δέν καλλιεργείται έπιστημο- 
νικώς, τό δέ, μέρος μόνον τοϋ δλου 
χώρου τοϋ δικαίου καλύπτει. Δι ο 
ό νόμος, τό γραπτόν μας δίκαιον, 
έχει τό προβάδισμα είς τήν έννο- 
μον τάξιν.
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WHKIKA ΛΌΥ^^ΙΑ

Η ΑΚΚΡΦΛΚ ΤΑΚ A*HH*h 
ΚΑΙ ΤΦ Μ Ο Υ Η Ι^  ΤΗ$

’Ε π ι μ έ λ ε ι α  :
ΠΑΝ ΑΓΙΩ ΤΟΥ  ΠΑΠ ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Υ  

Ά ν θ υ π α σ π ισ το ΰ  Χ ω ρ)κής

€ Ι Σ  Α Γ Λ Γ Η

ΠΟΛΛΕΣ εκλεκτές πνευματικές 
προσωπικότητες ξεκίνησαν από διά
φορα σημεία των ηπείρων τοϋ πλα
νήτη μας καί πέρασαν στεριές καί 
θάλασσες, εδώ καί 2.500 περίπου 
χρόνια, για να έλθουν εδώ νά ίδοϋν 
το «κλεινόν άστν», μέ την πολυσύν
θετη ομορφιά, την άφατη δόξα καί 
τό απερίγραπτο μεγαλείο τον. Την 
πάλι τοϋ Θησέα καί τής Παλλάδος 
’Αθήνας πού μέ τό χρυσό της Δόρυ, 
το αστραφτερό κράνος καί τη γυα
λιστερέ) ασπίδα της, φαινόταν πώς 
έλεγε σέ κάθε επισκέπτη δτι, τα 
ιδανικα τον άνθρωπον, «ή Δνναμι 
και ή ομορφιά», είναι δώρα τοϋ 
Θεοϋ.

Αυτοί οί πνευματικοί ηγέτες που 
επάτησαν τό πόδι τους στο βράχο 
που λέγεται ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, έκλι
ναν με ενλάβεια τό γόνυ καί νμνη- 
σαν το άπειρο κάλλος της, ανάλογα 
μέ την έμπνευσι τής στιγμής, τις 
ιδιαίτερες ενδόμυχες παρορμήσεις, 
xai την κοσμοθεωριακή τους τοπο- 
θετησι. Διότι στον ιερό αυτό χώρο, 
οπού κυριαρχούν ή αρμονία καί τό 
μέτρο, τό μεγαλείο καί ή απλότητα, 
V] λογική σννθεσι καί ή σοφία, ή άρε- 
τή και τό φα>ς, αισθάνεται ό άνθρω
πος συχνά την ανάγκη τής προσω- 
πικής τον επικοινωνίας μέ την πη- 
Υην τοϋ καλ.ον καί τον ωραίου. ’Ορθά 
έκαναν ό'/α τά πνευματικά εκείνα 
αναστήματα τοϋ κόσμον, που περιέ- 
Ύραψαν κα1 ύμνησαν τον μοναδικό 
αυτό τοπο τής αιώνιας ώραιότητος 
οπού η τελειότητα, ή ευγένεια καί 
το δανικό έχουν οιριστα άποτνπωθή

Με πληρη επιγνωσι τής σοβαρότητος την οποίαν ενέχει τό 
αναπτυσσόμενο θέμα έπιχειρεΐται στο τεΰχος αϋτό καί τήν συ- 
νεχεια που θα ακολουθήση στο επόμενο, ή παρουσίασι χρησίμων 
στοιχείων για μια απλή καί μόνον σκιαγράφησι τής σπουδαιότη- 
τος των κτισμάτων καί έργων τέχνης τής ’Αθηναϊκής Άκροπό- 
λεως καί τοΰ Μουσείου της. Τοΰ Μουσείου αΰτοΰ μέ τό όποιον 
όποιος ασχοληθή σοβαρά, δεν θά μπορέση νά άποφύγη τον πει
ρασμόν νά μελετήση, ταυτόχρονα, καί τούς γύρω άπ’ αύτό 
πνευματικούς χώρους. Μέ αποκλειστικό λοιπόν σκοπό την συ
νοπτική σκιαγράφησι τής σημασίας τών έργων τέχνης καί κτι- 
σμάτων τής Άκροπόλεως πού γίνεται τώρα, θά συνεχίσωμε στο 
έπόμενο τεΰχος μέ τήν παρουσίασι ενός άριθμοΰ τών διασωθέν- 
των αριστουργημάτων τέχνης τοΰ ύπό μελέτην χώρου τά όποια 
φιλοξενούνται σήμερα, σάνέκθέματα, στις βιτρίνες τοΰ Μου
σείου Άκροπόλεως.
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στο ’Αττικό μάρμαρο. Είναι καθο
λικά αναγνωρισμένο πια δτι ή γωνιά 
αυτή τής Γης, παρουσιάζει ΣύνΟεσι 
καί 'Ενότητα μέσα στην όποια ανε
λίσσεται άριστουργηματικά το όρα
μα τής εικόνας τοΰ μεγαλείου
«ΑΘΗΝΑΙ -  ΑΚΡΟΠΟ ΑΙΣ> 
Μιά αδιαίρετη Ενότητα όπου ή πο
λυποίκιλη αρμονία υπηρετείται άρι
στά άπό την ισότητα των μορφών, 
μέσα στην οποία φαίνεται καί έκτι- 
μάται ολοκάθαρα ή συμβολή τής 
πλαστικής παρουσίας τοΰ ανθρώ
που. Χωρίς νά περνά απαρατήρητη 
ή ζωντάνια των μορφών μέ τά ίμά- 
τιά τους καί τά παρεμβαλλόμενα, 
ενδιάμεσα, στο ανάγλυφο πρωτότυ
πα κενά πού, αναμφίβολα, συμβάλ
λουν στην παρουσίασι αισθητικού 
αποτελέσματος.

Μιά καί μόνον φορά, λοιπόν, έλα
βε σάρκα καί οστά τό θαύμα πού λέ
γεται «ΑΘΗΝΑΙ» μέσα στην αν
θρώπινη ιστορία άπό ένα μικρό, 
αριθμητικά, λαό πού, προήγαγε σέ 
νψιστο βαθμό τελειότητος καί άκ- 
μής την επιστήμη, την φιλοσοφία, 
την πολιτική καί, κυρίως, τήν απα
ράμιλλη τ έ χ ν η  του. Τήν 'Ελλη
νική τ έ χ ν η ή όποια έσημείωσε τήν 
μεγαλύτερή της άνοδο άπό τήν 
θ υ σ ί α  τ ή ς  ζ ω ή ς γιά τήν 
Πατρίδα, τά Ιερά καί τήν Οικο
γένεια.

Ή  τέχνη αυτή παρουσίασε στον 
ιερό τής ’Αττικής γής Βράχο, τήν 
τελειότερη εικόνα τού μεσουρανή
ματος τής κλασσικής τέχνης, τό 
μεγαλούργημα Α Κ Ρ Ο  Π Ο Λ Ι Σ  
πού, σάν άμορφο μπριλλάντι, ακτι
νοβολούσε επάνω της ό Π Α Ρ Θ Ε 
Ν Ω Ν Α Σ  μέ τό χρυσελεφάντινο 
άγαλμα τής Παλλάδος Παρθένου, 
άριστοτεχνικά σμιλευμένο άπό τό 
χέρι τού μεγαλόπνοου καλλιτέχνη 
ΦΕΙΔΙΑ. Τής θεάς πού σάν κόρη 
τοΰ Δία κατά τήν μυθολογία, ξεπε- 
τάχθηκε άπό τό κεφάλι του μέ τήν 
πανοπλία της. Πού ή ιδέα της φαι
νόταν στά μάτια τών Ελλήνων, 
σάν θεία άποκάλυψις καί τό άγαλμά 
της, σάν άγνή ένσάρκωσι θεϊκής 
σοφίας, πού άστραφτερά φτερού- 
γιζεν επάνω άπό τις κατωτερότη
τες τής αισθησιακής Διονυσιακής 
λατρείας. Τό άρχαΐο ’Ελληνικό πνεύ
μα, λοιπόν, μέ τήν τέχνη του, έδωσε 
εδώ πολύ παραστατικά, εκείνο πού 
πιο μπροστά είχε δή ό "Ομηρος, 
στο πρόσωπο τής ’Αθήνας: Τήν προ- 
αωποποίησι τής θείας Προνοίας πού 
προστάτευε τούς 'Ομηρικούς ήρωες 
γιά τήν αγάπη τους προς τήν Πα
τρίδα καί τήν οικογένεια. Τήν θεία

Γενική άποψις τοΰ χώρον τής Άκροπό- 
λεως τών ’Αθηνών μέ τά μνημεία πού 
υπάρχουν επ’ αυτής, δημιουργήματα τοΰ 
αθανάτου ελληνικού πολιτισμού καί τού 
δημιουργικού πνεύματος τής κλασσικής 
άρχαιότητος.

Πρόνοια ή όποια έδωσε στον ελλη
νικό λαό τό προνόμιο καί τήν δνναμι 
νά διαισθανθή τον θείο παράγοντα 
μέ τήν μορφή τοΰ 'Ω ρ α ί ο υ ,  καί ό 
οποίος μέ τό λεπτό χέρι τών καλ
λιτεχνών του, ψηλάφησε γιά νά 
διαπισ τώση μήπως μπορούσε νά 
αίσθανθή καί τήν ωραιότητα τού 
Θεού, όπως τήν τραγούδησε ό Πλά
των. Νά λοιπόν πόσο ψηλά στεκό
ταν τό ιδανικό πού είχε γιά τον Θεό 
ό άρχαϊος "Ελληνας, ό όποιος είχε 
καλά συνειδητοποιήσει δτι ό άν
θρωπος σάν αρμονική ψυχο - σωμα
τική σύνθεσις, αποτελεί τήν πιο τέ
λεια άποκάλυψι τού Θεού. Αύτό α
σφαλώς ήταν ένα μακρινό προαίσθη
μά του γιά τό μυστήριο τής Θείας 
’Ενανθρωπήσεως πού, κατά τό σχέ
διο τής Θείας Βουλής, πραγματο
ποιήθηκε άργότερα, δπως άναφέρη 
εύστοχα ό HOLZNER στο έργο 
του ΠΑΥΛΟΣ.

Ό  επισκέπτης τού μυριοτραγου- 
δισμένου αυτού έλλαδικοϋ μνημεια
κού χώρου έχει καί σήμερα τήν ευ
χέρεια νά ίκανοποιήαη τήν σκέψι 
του, νά χορτάση τις αισθήσεις του 
καί νά άνακουφίση τήν καρδιά του 
πλησιάζοντας, θαυμάζοντας καί πιά- 
νοντας μέ τά ίδια του τά χέρια τά 
αθάνατα μέσα στο πέρασμα τού 
χρόνου αντιπροσωπευτικά αυτά ση
μάδια τής Α ττικής τέχνης. Νά γευθή 
τό ανεπανάληπτο κάλλος, τό φώς 
καί τήν ηθική τους ομορφιά, νά προ- 
βληματισθή καί νά χαράξη μέ συνεί- 
δησι καί πλήρη έπίγνωσι τήν πο
ρεία τής ζωής του, μέσα στον σύγ
χρονο κόσμο. Γι’ αύτό δμως πρέπει 
νά έχη στήν διάθεσί του μερικές άκό- 
μη χρήσιμες πληροφορίες πού έχουν 
σχέσι μέ τον ύπό μελέτη περισπού
δαστο αύτό ελληνικό χώρο, ανεξάρ
τητα άπό τήν κοινωνική, ηθική καί 
μορφωτική του στάθμη ή τήν πολι
τική καί κοσμοθεωριακή του τοπο- 
θέτησι.

Θ £ Ζ \ Ζ -  
IC T O P IA  *Λ Ρ Ο Υ

Η  ΑΚΡΟΙΙΟΑΙΣ (άκρα - πόλις) 
εξεταζόμενη όροθετικά διαπιστώνε
ται δτι βρίσκεται ανάμεσα στούς 
λόφους τού ’ Αρείου Πάγον καί

ή
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τού Φιλοπάππου. 'Υψώνεται υπερή
φανη στον παγκοσμίως γνωστό, άπό- 
κρημνό της Βράχο που έχει ακανό
νιστο και ελλειψοειδές σχήμα, μέ 
ύψος 156 μ. μήκος 300 μ. και πλά
τος 130 μ. περίπου. Για την παρου- 
σίασί της σννεργάσθησαν ή Τ έ χ ν η  
και ή Φ ν ο ι, ή απαράμιλλη 'Αθη
ναϊκή έμπνενσι καί ο θειος παρά
γων. ’Αποτελεί Ιδιόρρυθμη καί πο
λύτροπη αισθητική πραγματικότη
τα που καί αυτοί οι εγνωσμένης ίκα- 
νότητος, πνευματικοί άνθρωποι δύσ
κολα καί μερικώς μόνον θά μπορού
σαν νά τήν σκιαγραφήσουν. Είναι 
θεσπέσια σύνθεσι τον π ν ε υ μ α τ ι 
κό  ν (νους - τέχνη) καί τον ν λ ι- 
κ ο ν (μάρμαρο - χώρος) στοιχείου. 
Ή  ϋπαρξι νερού στο σπήλαιο τής 
Νότιας εξωτερικής πλευράς της, 
(Κλεψύδρας Πηγή) ήταν βασική 
προνπόθεσι για νά κατοικηθή άπό 
πολύ ενωρίς. Οί πρώτοι κάτοικοί της 
ήταν οί Πελασγοί πού τήν ώχνρω- 
σαν (Πελασγικά τείχη), έκτισαν 
ανάκτορα, άνήγειραν ιερά ήρώων καί

ανοικοδόμησαν ναούς θεοτήτων. ΓΙα- 
λαιότερα ώνομαζόταν Κ ε κ ρ ο π ί α  
άπό τό όνομα τού μυθικού βασιληά 
Κέκροπα (1.50) π. X. περίπου) πού 
θεωρείται καί ό ιδρυτής τής πόλεως 
τών ’Αθηνών. Ή  γύρω άπό τον Ι ε 
ρό της Βράχο περιοχή καθώς καί 
ολόκληρη ή πρωτεύουσα τής Ε λλά
δος ήταν τότε σάν ένα πραγματικό 
δάσος γεμάτο άπό άγάλματα, βω
μούς, ναούς, στοές καί γλυπτά κάθε 
μορφής, σχήματος καί άποχρώσεως 
( απλά, πολύχρωμα, χάλ,κινα, μαρ
μάρινα, χρυσά, άαημένια, φιλντισέ
νια). Γι’ αυτό ή ’Αθήνα τής εποχής 
εκείνης έθεωρεϊτο όχι μόνο παγκό
σμιο πνευματικό καί καλλιτεχνικό 
κέντρο, αλλά ταυτόχρονα ήταν καί 
θρησκευτική πρωτεύουσα τού τότε 
γνωστού πολιτισμένου κόσμου ατήν 
όποια διδασκόταν καί ή κλασσική 
ιστορία τών Θεών. ΎΗταν όμως καί 
γενέτειρα τής Ελληνικής μυθολο
γίας πού έχει τόσο πνεύμα καί φαν
τασία, ώστε οί παραστάσεις τών 
θεών τού άρχαίου κόσμου έδανεί-

σθησαν πολλά στοιχεία άπό αυτήν.
Διάδοχοι τού Κέκροπα υπήρξαν 

εξαίρετες μορφές Βασιλέων (Έ ρε- 
χθέας, Αίγέας, Θησέας και άλλοι), 
πού συνέβαλαν θετικά, στήν προο
δευτική έξέλιξι τής ’Αθήνας. Ό  
Θησέας π.χ. τήν έκανε πρωτεύουσα 
καί καθιέρωσε άγώνες καί μεγαλο
πρεπείς εορτές (ΓΙαναθήναια κ. ό..). 
Έβασίλεψε πιο δημοκρατικά άπό 
άλλους καί ίδρυσε Γερουσία καί Πρυ
τανείο. ’Άξιες μνείας επίσης, είναι 
οί μορφές τών: Πεισιστράτου, Θεμι
στοκλή, ’Αριστείδη, Κίμωνα, Περι
κλή κ. α. πού άναδείχθησαν άξιοι 
πολιτικοί καί στρατιωτικοί, ηγέτες 
οί οποίοι έκαναν πολλά κοινωφελή 
έργα, έκτισαν λαμπρά μνημεία, άνέ- 
πτυξαν τις τέχνες, διακόσμησαν τήν 
πόλι καί τήν έκαναν ίσχυροτάτη 
ναυτική δύναμι στήν Μεσόγειο. Ό  
φιλότεχνος μεγαλ.οφυής πολιτικός 
Περικλής, σάν νόμιμος εκπρόσωπος 
τού ’Αθηναϊκού Ατιμου, έκόσμησε 
τήν ’Αθήνα καί τήν Άκρόπολι. Στήν 
εύγενή αυτή πρόκλησι γιά συνεργα
σία έδωσαν τό «παρών» οί ρηξικέ
λευθοι καλλιτέχνες τής εποχής εκεί
νης Φειδίας, Μνησικλής, 'Ικτίνος, 
Καλλικράτης κ. α.. Τά σπουδαιότερα 
όμως άπό τά άριστουργήματα τέχ
νης πού είδαν τό φώς, είναι τό θαύ
μα πού λέγεται «Π A Ρ  Θ Ε  Ν  Ω-

Τρία άπό τά χαρακτηριστικότερα καί παγκοσμίως γνωστά κτίσματα τής ‘Ακρο- 
πόλεως. Ό  Παρθένων μέ τον βαρύ καί επιβλητικό δωρικό ρυθμό, τό Έρεχθεϊον, καί 
οί περίφημες Καρυάτιδες, οι αθάνατες μαρμάρινες κόρες πού μέ τόση τελειότητα σμί- 
λεψε ό καλλιτέχνης.



Ν  Α Σ» πού αποτελεί έργο ανεπανά
ληπτο, μαζύμέ τά «Π ρ ο π ό  λα  ι α», 
το « Έ  ρ έ χ Ο ε ι ο» και τον Ναό τής 
« Ά  π τ ε ρ ο ύ  Ά  Ο η ν α ς - Ν  ί- 
κ η ς». ’Έτσι έδημιονργήθηκε ό 
«X ρ ν σ ο ϋ ς α ι ώ ν »  κατά τον 
όποιο ή 'Ελληνική τέχνη έφθααε σχε
δόν στην τελειότητα καί σννέδεσε 
επάξια τό όνομά της μέ την παγκό
σμιο 'Ιστορία τοϋ πολιτισμού.

Οι 'Έλληνες καλλιτέχνες τοϋ Ιον 
π. X. αίώνος έδωσαν επίσης μέ τά 
έργα τους καί μιά ζωντανή εικόνα 
των παραδόσεων, ηθών καί εθίμων 
των Αθηνών καί όλης τής ' Ελ,λάδος. 
"Ολες, σχεδόν, οί Ελληνικές πόλεις 
μέ τήν άνεπανάλ.ηπτη αυτή καλλι
τεχνική παραγωγή, γέμισαν από 
θαυμάσια έργα τέχνης καί κοινής 
ώφελείας (Ναούς, Θέατρα, Δικα
στήρια, Στοές, IΙα/.αίστρες, Ά σ -  
κληποιεϊα, Βουλ.εντήρια, ’Αγορές, 
Ωδεία κ. ά.) πού έγιναν, αργότερα, 
αντικείμενο μελέτης καί μιμήσεως 
από τούς νεώτερους λαούς. Τότε ή 
τέχνη άπελενθερώθη άπό τήν δου- 
λική μίμησι καί άπέκλινε προς τό 
τέλειο καί τό ιδεώδες, καί ενσάρ
κωσε τις έννοιες τοϋ καλού καί τοϋ 
ωραίου. ’Έ τσι τά χέρια τού αρχαίου 
"Ελληνα καλλιτέχνη παρέδωσαν στήν 
πολ.ιτιατική ιστορία τής ανθρωπό
τητας εξαίρετα έργα μέ πλαστική

τε/.ειότητα, βαθειά γνώσι τής ανα
τομικής, ποικιλία στάσεων, κίνησι, 
αρμονία, κομψότητα καί χάρι άπα- 
ράμιλλη. Πνοή βέβαια ασυνήθη καί 
θειο πνεύμα στήν τέχνη, όπως είναι 
γνωστό, έδωσε ό ασυναγώνιστος 
Φ ε ι δ ί α ς .  'Η  μορφή αυτή τής 
τέχνης πού ανέπτυξε σέ βαθμό υπέρ
τατο τό πιο ιδανικό ήθος τών Μορ- 
φϋ>ν, τό μεγαλειώδες θείο κάλ.λος 
καί τήν καλοκαγαθία θεών καί ηρώ
ων. Προσήρμοσε άριστά τήν τέχνη 
μέ τά στοιχεία τής άπλότητος, τής 
λιτότητος καί τήν ποικιλία τής ’Α τ
τικής φύσεως καί έτόνισε τήν ήρεμη 
στάσι τών μορφών. Σάν μεγάλ.ος δη
μιουργός καί γενικός επόπτης τών 
έργων Τέχνης, επί ΙΙερικλέονς, όιε- 
κόσμισε καί έστόλισε τό παν μέ υπέρ
τατη χάρι καί αρμονία καί κυρίως 
τό θαύμα «Άκρόπολις» μέ τά αετώ
ματα, τις μετόπες, τήν Ζωφόρο 
τοϋ Παρθενώνα κ. α. μέ αποτέλεσμα, 
ή ένηλ.ικιωθείσα πλέον άρχαία Έ λ- 
λ.ηνική τέχνη νά φθάση στις επάλ
ξεις τοϋ ιδεώδους. Στήν άνθησι ό
μως αυτή τής τέχνης έπέδρασαν καί 
τά μεγάλ.α γεγονότα τής εποχής 
( τιτανομαχία Έλ.λάδος προς τούς 
Άσιάτες κ. α.) τά όποια εξύψωσαν 
τό φρόνημα, εξευγένισαν τό αίσθη
μα καί έστρεψαν τήν σκέψι καί τήν 
τέχνη προς ιδέες υψηλές πού βγήκαν

άπό τις μεγάλες αυτές ’Εθνικό - 
κοινωνικές δοκιμασίες. Στήν περίο
δο αυτή οι ’Αττικοί καλλιτέχνες κα- 
τώρθωσαν νά έξάρουν πιο φυσικά 
καί πιο ανθρώπινα άπό αλ.λ.οτε, τό 
άνθρώπινο σωματικό κάλ.λος, σύμ
φωνα μέ τις κρατούσες φιλοσοφικό - 
κοινωνικές τής εποχής τους τάσεις 
καί τις θείες εμπνεύσεις τους. Καί τό 
μεγάλ.ο αυτό τής τέχνης των θαύμα, 
τό ενσάρκωσαν σέ βαθμό άνυπέρβλη- 
το, επάνω στο πεντελικό μάρμαρο 
πού άποτελεϊ αιώνια άψευδή μαρτυ
ρία τοϋ άρχαίου ελληνικού πνεύμα
τος. Τοϋ πνεύματος αυτού πού υπη
ρετήθηκε άπό τήν πολυάριθμη 
χορεία τών άξιων εκπροσώπων τής 
Φιλ.οσοφίας, τής Ρητορικής, τής 
Ποιήσεως καί όλων τών ειδών τοϋ 
λόγου καί τής άνθρώπινης πνευμα
τικής παραγωγής. Τοϋ Ελληνικού 
πνεύματος πού συνέλαβε και έμορ- 
φοποίησε εξαίσιες συνθέσεις μορ
φών επάνω σέ λ,ευκό πεντελικό μάρ
μαρο καί παρέδωσε στήν 'Ιστορία, 
τά αιώνια εκείνα έργα τέχνης, πού 
δείγματά τους άντιπροσωπευτικά 
σάν εκθέματα κοσμούν σήμερα τό 
Μουσείο Άκροπόλεως μέ τό όποιον 
θά άσχολ.ηθοϋμε στο επόμενο τεύχος.
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ί ο  n m i A H i o
Η Μητέρα μου, άγιο τό χώμα 

πού τή σκέπασε—δπως θά 
έλεγε ό μεγάλος μας Καρκα- 

βίτσας—ήταν μιά φτωχή, αλλά 
θρήσκα γυναίκα.

Πολλές φορές θαύμαζα τήν πί
στη της, δταν τήν έβλεπα γονα
τιστή κάτω άπό τά ξεθωριασμένα 
εικονίσματα τοϋ σπιτιού μας νά 
σταυροκοπιέται καί νά παρακαλή 
μέ τις ώρες τήν Μεγαλόχαρη νά 
τής έχη καλά τά παιδιά καί νά 
τής τά προστατεύη.
’Ιδιαίτερη εντύπωση μάλιστα, μοϋ 

έκανε δτι στερούσε άπό μας τό 
λίγο λάδι πού είχαμε, γιά νά άνάβη 
τό καντήλι καί τή ζήλευα πραγμα- I 
τικά δταν τήν έβλεπα νά κάνη βα- 
θειές μετάνοιες καί χίλια προσκη- 
νύματα, οσάκις λάχαινε νά μάθη | 
καλές ειδήσεις καί διεπίστωνε δτι 1 
τά παρακαλετά της είχαν άκουστή ! 
καί είχαν ίκανοποιηθή οί ικεσίες | 
της.

Παρά τήν βαθειά δμως αύτή | 
πίστη της, παρά τό γεγονός δτι 
στις συζητήσεις της χρησιμοποι- I 
οΰσε γιά καλό καί γιά κακό τό I 
δνομα τού Θεού, άσυνείδητα ίσως, I 
άκολουθοΰσε πιστά καί ώρισμένες I 
συνήθειες πού θά πρέπει νά άνή- 
κουν στην σφαίρα τής ειδωλο
λατρίας παρά σέ χριστιανικά έθι
μα. Μπορεί κατά βάθος νά ντρε
πότανε γι’ αότές, άλλά δέν τις 
άπέρευγε. Θυμάμαι δταν ^ύχαινε 
νά τήν ρωτήσω νά μοΰ έξηγήση 
γιατί άκολουθούσε αύτές τις συνή- | 
θείες, πού δέν είχαν χριστιανικές I 
ρίζες, δέν μοΰ έδινε πειστικές άπαν- ] 
τήσεις. 'Η πιό συνηθισμένη της 1 
άπάντηση ήταν: «"Ετσι τις βρήκα I 
άπό τούς παππούδες μου καί τά ! 
προγονικά μου καί έτσι τις κάνω».

"Αλλοτε πάλι, μοΰ έλεγε διά
φορες ιστορίες πού είχε άκούσει 1 
γιά αύτές, πολύ φανταστικές καί 1 
άόριστες.

"Οταν, τέλος, έβλεπε δτι εγώ 1 
γέλαγα ειρωνικά γιά δσα μοϋλεγε ] 
καί τή ρώταγα, εάν αύτά τά είχε 
πεί στον Παπα—Γιώργη πού τήν 
ξομολογούσε τακτικά, μοΰ άπαν- 
τοΰσε: «Τί θές νά πω παιδί μου 
στόν παπά; σάμπως κι’ αυτός δέν j 
τά ξέρει άπό τή μάννα του» ;

"Αλλοτε πάλι, μέ παράπονο μοΰ 1 
έλεγε: «Μωρέ σείς πού κάνετε τό ί 
γραμματιζούμενο καί πού παρα- j 
ξηγατε δλα τά παλαιικά πράγματα, 3 
μοΰ φαίνεται δτι δέν κάνετε χαΐρι. 
Σώνει καί καλά θέλετε νά χαλά- ] 
σετε τή σειργιά μας. ’Αλλά, πάρτε ί 
το χαμπάρι, έμεΐς δέν θά τά άπαρ-
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νηθοΰμε. Γιατί οί γνώσεις δέν μα
ζεύονται μόνο μέ τά γράμματα αλ
λά καί μέ τά χρόνια. Καί αυτοί πού 
μας μάθανε αύτά τά έθιμα ήταν σο
φοί άπό τά χρόνια πούφερναν στις 
πλάτες τους. Αύτοί οί άνθρωποι, 
μαζί μέ τις εύχές τους μάς λέγανε 
τί πρέπει νά κάνουμε, άν θέλουμε 
νά έχη τό σπιτικό μας καλό ρι
ζικό. ’Εμείς, δόξα τω Θεω, άκο- 
λουθήσαμε τά χνάρια τους καί δέν 
χάσαμε. Τώρα θά ίδοΰμε καί τά 
δικά σας τά χαΐρια».

"Υστερα από αύτές τις παρατη
ρήσεις της, δέν συνέχιζα γιά νά 
μή τήν κακοκαρδίζω καί πάντοτε 
όσο έμεινα στό χωριό δέν τής 
έφερνα άντιρρήσεις σέ αύτές της 
τις ένέργειες, όπως λ.χ. ουδέποτε 
άρνήθηκα νά πιω τό «ά μ ί λ η τ ο 
ν ε ρ ό», πού έφερνε άπό τή βρύση 
τοΰ χωριού μας κάθε πρωτομηνιά. 
Μέ αύτές τις λεπτομέρειες, κάτω 
άπό τις όποιες όχι μόνο ή μάννα 
μου, άλλά καί άλλες γυναίκες τοΰ 
χωριού μου ακολουθούσαν κάθε 
πρωτομηνιά, γιά νά φέρουν στό 
σπίτι τους τ ό ά μ ί λ η τ ο  ν ε ρ ό ,  
θά άπασχοληθώ παρακάτω:

Κάθε πρώτη τοΰ μήνα, λοιπόν, 
λίγο μετά τά χαράματα καί προτού 
ό ήλιος σκορπίσει τό φως του στό 
χωριό πού είναι στις πλαγιές τής 
Μάλης, ή μακαρίτιοσα ή μάννα 
μου, έπαιρνε τή στάμνα καί μιά 
κανάτα καί τράβαγε γιά τή βρύση, 
μέ χίλιες προφυλάξεις, γιά νά μή 
συναντήση καμμιά γυναίκα καί 
δέν άντέξει στόν πειρασμό καί 
τής άρχίσει τήν κουβέντα.

Βέβαια, πολλές φορές, έπειδή 
δέν ήταν ή μόνη πού άκολουθοΰσε 
αύτό τό έθιμο, ήξερε ότι τό ίδιο 
θά έκαναν καί οί άλλες γυναίκες 
πού ίσως συναντούσε στό δρόμο 
της ή στή βρύση. ’Αλλά γιά κάθε 
ένδεχόμενο αύτή λάβαινε τά μέ
τρα της.

Αλλοτε κύτταζε άλλοΰ, άλλοτε 
έκανε ότι έδενε τά παπούτσια της 
μέχρι νά προσπεράση ή συγχω- 
ριανή της καί άλλοτε κατέβαζε 
τό μαντήλι, πού φόραγε πάντοτε 
στό κεφάλι της, ώστε νά βλέτεη 
μόνο τό δρόμο της καί τίποτε άλλο. 
Μέ αύτό τόν τρόπο πετύχαινε πάν
τοτε τοΰ σκοπού της.

’Αν καμμιά φορά δέν τά κατά- 
φερνε, γιατί τύχαινε νά συναντήση 
συγγενή της πού σπάνια έβλεπε 
καί τού μίλαγε, τότε δέν έμπαζε 
στό σπίτι τό νερό πού έφερνε, 
άλλά άγγάρευε κάποιον άπό μάς 
τά παιδιά της νά ξαναπάη γι’ αύτή

τή δουλειά, αφού τόν «ορμήνευε» 
τί πρέπει νά κάνη.

"Οταν μέ αύτό τόν τρόπο ερχό
ταν τό «αμίλητο νερό» στό σπίτι 
μας έπαιρνε ένα μάτσο βασιλικό 
ή ματζουράνα μαζί μέ ένα αύτο- 
σχέδιο σταυρό άπό ξύλο καί ράν
τιζε μέ τό νερό τής κανάτας τά 
εικονίσματα, τό προσωπικό τοΰ 
σπιτιού μας, τις άποθήκες μας ναι 
τά ζώα πού είχαμε στό κατώγι 
(υπόγειο), λές καί τό νερό αύτό 
νά ήταν άγιασμός.

Μετά άν κοιμώμαστε μάς σή
κωνε καί μάς έδινε νά πιούμε άπό 
λίγο καί μάς εύχότανε «καλό μήνα».

’Ακόμη, άπό τή βρύση έπαιρνε 
καί μιά μικρή πετρούλα ή ένα χαλι- 
κάκι καί τό έβαζε στά θεμέλια τοΰ 
σπιτιού μας, γιά νά είναι πάντα 
στεριωμένο.

Άλλά κάθε πρώτη τοΰ μήνα, οί 
περίεργες συνήθειες πού άκολου
θοΰσε ή μάννα μου δέν περιορί
ζονταν ώς έδώ.

Θυμάμαι πώς συστηματικά καί 
μέ χίλιες δυό προφάσεις, τήν πρω
τομηνιά, άπέφευγε νά δανείζη διά
φορα πράγματα στις γειτόνισσες 
καί μέ κανένα τρόπο δέν έδινε φω
τιά, νερό καί άλάτι, αύτή πού τις 
άλλεο μέρες έδινε καί τήν ψυχή 
της άκόμη.

"Ολες αύτές τις μύστηριακές 
τελετουργίες πού δέν μπορούσε νά 
μοΰ έξηγήση ή μάννα μου άπό τιοΰ 
κρατάνε οί ρίζες τους, όταν μεγά
λωσα καί ζοΰσα μακροά άπό τό 
χωριό μου, τις ένοιωθα σάν άπωθη- 
μένες μέσα μου καί πάσχιζα νά 
βρω τήν εύκαιρία νά τις ξεδιαλύνω.

"Οσους τύχαινε όμως καί ρώταγα, 
ιδίως γιά τό άμίλητο νερό, μοΰ 
έλεγαν διάφορες συνήθειες πού 
δέν ταυτίζονταν μέ έκείνη τοΰ 
χωριού μου.

Μετά άπό κάμποσα χρόνια, όταν 
γύρισα σάν καπετάνιος στο χωριό 
μου, έτσι λένε άκόμη εκεί τούς 
ύπαξιωματικούς τής Χωροφυλακής, 
έπεδίωξα καί συνάντησα τό μπάρ
μπα—Δημήτρη, ένα γέρο συγχω
ριανό μου, πού τοΰ άρεσε ή έρευνα 
καί φημίζεται ακόμα γιά τις γνώ
σεις πού έχει γύρω άπό τά έθιμα 
τοΰ τόπου μας καί τήν ιστορία 
τοΰ χωριοΰ μας. Τοΰ έκανα λίγο 
συντροφιά καί τόν παρακάλεσα νά 
μοΰ πή τί ξέρει γιά τό «ά μ ί λ η τ ο 
ν ε ρ ό »  καί τις άλλες συνήθειες 
τής πρωτομηνιάς.

Δέν φάνηκε νά βασανίστηκε 
πολύ μέ τις έρωτήσεις μου. 'Ωστόσο 
έμεινε γιά λίγο σιωπηλός, λές καί

γύριζε τής σκέψης του τά τευτέρισ, 
άκούμπησε γιά λίγο τό κεφάλι του 
στό ραβδί πού κράταγε καί ύστερα, 
όλιγομίλητος όπως είναι, μοΰ είπε: 
«Παιδί μου, θά σοΰ είπώ κοντο- 
λογής όσα ξέρω, χωρίς νά διεκδι- 
κώ τό άλάθητο.

Στά χρόνια τής μακράς τουρ
κικής σκλαβιάς, όπως καί σύ θά 
έχης διαβάσει, οί πρόγονοί μας 
άπό άνέχεια δέν είχαν στά μικρά 
χωριά παπάδες, επειδή εκείνο τόν 
καιρό τούς πλήρωναν οί ίδιοι καί 
δέν μπορούσαν νά σηκώσουν καί 
άλλο χαράτσι, πέρα άπό έκεΐνο 
πού πλήρωναν στόν κατακτητή. 
θέλανε, όμως, όπως συνήθιζαν 
καί πρίν, κάθε πρώτη τοΰ μηνός 
νά άγιάσουν τό σπιτικό καί τό 
βιός τους. ’Έτσι, χρησιμοποιούσαν 
τό νερό τής βρύσης σάν άγιασμό.

«Θεωρούσαν λοιπόν τό νερό τής 
βρύσης παρθένο καί άγιασμένο, 
γιατί καί στά Θεοφάνια, άλλά καί 
σέ άλλες περιστάσεις καί επίσημες 
ήμέρες, πού έφερναν παπά στό 
χωριό τους, τόν πήγαιναν καί 
έκανε άγιασμό στή βρύση τοΰ 
χωριοΰ, γιά νά πάρουν άπό εκεί 
όλοι καί αύτοί πού ήσαν παρόντες 
άλλά καί αύτοί πού ήσαν στις δου
λειές τους».

Σάν τέλειωσε τοΰ είπα πώς ή 
άληθοφανής αύτή έξήγηση πού 
μοΰ έδωσε θά ήταν ολοκληρωμένη, 
εάν ήθελε νά μοΰ δικαιολογήση 
γιατί έπρεπε τό νερό νά ήταν άμί
λητο.

«Μέχρι έδώ ξέρω» μοΰ είπε. «Τά 
άλλα έτσι τά βρήκα καί έγώ καί 
ποτέ δέν έτυχε νά ακούσω τίποτε 
ή νά διαβάσω. "Ισως όμως, ή ένέρ- 
γεια αύτή νά συνδυάζεται μέ τήν 
άγιότητα καί τήν άγνότητα πού 
άπέδιδαν στό νερό οί παποΰδες 
μας».

Έ τσι τελείωσε ή άφήγηση τοΰ 
μπάρμα—Δημήτρη, χωρίς, όμολο- 
γώ, νά μοΰ ίκανοποιήση τις άπο- 
ρίες γιά τό άμίλητο νερό.

Πάντως, έκεΐνο πού πρέπει νά 
προσθέσω γι’ αύτή τή συνήθεια ή 
τό έθιμο, έάν θέλετε, τοΰ «άμίλητου 
νεροΰ», είναι, ότι θά πρέπει μέ 
παραλλαγές, νά είναι πολύ γνωστό 
σέ όλα τά διαμερίσματα τοΰ τόπου 
μας. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, 
συχνά άκούγεται ή φράσις, γιά 
τόν όλιγόλογο άνθρωπο, γι’ αύτόν 
πού τοΰ βγάζεις μέ τό τσιγκέλι 
κάθε λέξη. «Άστον αύτόν, έχει 
πιει τό άμίλητο νερό».
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Η ληστεία, πού ταλαιπώρησε την Ελλάδα έπί 
έκατο χρόνια καί άνέκοψε την οικονομική καί 
πολιτιστική τητ άνάπτυξι, έξεπήδησε κυρίως 

και εφούντωσε μετά την άπελευθέρωσι, όταν ή 
Λντιβασιλεια, πεταξε στούς δρόμους, άστεγους, 

πεινασμενους και ρακένδυτους τούς άγωνιστάς τής 
Ελληνικής ελευθερίας, πού συγκροτούσαν τά λεγά

μενα «’Άτακτα στρατεύματα». Τότε (1833—1836) 
τά̂  ελληνικά βουνά γέμισαν άπο έπαναστάτες, τιμω- 
ρους^τής δεσποτείας, τής αύθαιρεσίας καί τής άδικίας, 
καί ακολούθως άπο ληστές. Καί ό άμαθής λαός, έχον
τας νωπά στη μνήμη του τά ηρωικά κατορθώματα 
των «Κλεφτών» συνέκρινε μ’ αύτούς τον ληστή τής 
νεωτέρας έποχής καί άρχισε νά τον θεωρή «άδικού- 
μενο» και «κατατρεγμένο». Καί γι’ αύτό, όπως γρά
φει η εφημίρις ((Αθήνα», δεν μπορούσε ν’ άρνηθή 
τη βοήθεια του, όταν τού τή ζητούσε ό ληστής.

Πρόσθετός λόγος λοιπόν, έκτος βέβαια άπο το φόβο, 
που̂  επαιζε το μεγαλύτερο ρόλο, γιά τήν παροχή βο
ήθειας στούς ληστάς άπο άγρότες τής ’Οθωνικής 
περιόδου, ήταν, όπως ύποστηρίζεται άπό πολλούς, 
ή π α ρ ά δ ο σ ι ς .

Ο Κάρολος Τάκερμαν, πού διετέλεσε έπί πολλά 
χρόνια πρεσβευτής των 'Ηνωμένων Πολιτειών στήν 
Αθήνα, γράφει, μεταξύ άλλων, τά ακόλουθα στο 

βιβλίο του. «Οί “Ελληνες τής σήμερον» πού έξέδωσε 
το 1872.

« Ή  Εν Έ λ λ ά δ ι ληστεία  Εγεννήθη Εκ τής του ρ- 
κ ικής τυ ρ α νν ία ς, δτε ανδρες ρΕκται κ α τεφ υ γον  
εις τά  δρη , ά σ φ α λ ίζοντες έαυτοίς τό μόνον είδος 
ανεξαρτησίας δπερ το ΐς  ά π έμ ε ιν εν . "Αν καί ό 
κακούργος δσ τις σήμερον Ε πω φ ελείτα ι τω ν  άβα
τω ν  σ τενω π ώ ν τω ν  όρΕων, δπ ω ς ά π ο φ ύ γη  τήν 
κ α τα δ ίω ξ ιν , ε ίνα ι άμοιρος τή ς εύγενείας Εκείνης 
τού χα ρα κτή ρος, δ ι’ ής Εκοσμείτο ό παλα ιός «Κ λέ
φ τη ς»  , ο ύ χ  ή ττον , μετΕ χει τής στρατηγικής καί 
τής πονηρίας Ε κείνου. ’Από τώ ν  α υτώ ν δέ βρα
χ ω δ ώ ν  κ ρ η σ φ υ γ έτω ν , ώ ς κα ί Εκείνος, π ερ ιφ ρ ο - 
νε ϊ τή ν κα τα δ ίω ξ ιν  όσουδήποτε σ τρα τού , Εκτός
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έκείνου δ σ τ ι ς  γ ν ω ρ ί ζ ε ι  κ α λ ώ ς  
κ α ί  τ ή ν  τ έ χ ν η ν  τ ή ς  κ α τ α δ ι  ώ-  
ξ ε ω ς  κ α ί  τ ό ν  τ ό π ο ν .
’Ε ντεύθεν δήλον πόσον π α ρα λογίζοντα ι δσοι προ
τε ίνο υ ν , δ π ω ς , να ΰτα ι τώ ν  έν Π ειραιεΐ ναυλο- 
χο ύ ν τω ν  ξένω ν π ολεμ ικ ώ ν π λ ο ίω ν , ή σ τρα τιω 
τικ ά  άποσπάσματα  Γ άλλω ν ή "Α γ γλ ω ν , ά π ο - 
σταλοΰν εις τά  δρη τή ς ’Α ττικ ής ή τή ς Π ελοπον- 
νή σ ου , πρός έξα φ ά νισ ιν  τή ς λ η σ τε ία ς . . .» .

'Η Άντιβασιλεία, για νά πατάξη τή ληστεία, νά 
ύψώση το Νόμο, νά άποκαταστήση τή διασ.αλευθεΐσα 
δημοσία ασφάλεια καί νά έξευμενίση, κατά κάποιο 
τροπο, τούς άγανακτισμένους άγωνιστάς, συνέστησε 
τό Μάϊο τοϋ 1833 τή Χωροφυλακή, δίδοντάς της 
λαμπρή όργάνωσι, κατά τό πρότυπο τής Γαλλικής 
Χωροφυλακής, πλαισιώνοντάς την μέ στελέχη εκλε
κτά, εμπειροπόλεμα καί τιμημένα καί μέ οπλίτες 
διαλεγμένους μεταξύ γενναίων πολεμιστών τοϋ Ίεροΰ 
Αγώνος, «λαβόντων έντιμον άφεσιν».

’Αλλά ή δύναμις τοϋ νεοσυστάτου Σώματος άσφα- 
λειας ήτο τόσο μικρά καί άνεπαρκής, ώστε ύστεροϋσε 
τής δυνάμεως τών ληστοσυμμοριών, εις τό σύνολον 
λαμβανομένης. 'Ο άγώνας λοιπόν γιά τήν πάταξι καί 
εςαλειψι τής ληστείας ήταν φοβερά άνισος, αν μά
λιστα λάβη κανείς ύπ’ όψιν ότι, ό ληστής, πού έγνώ- 
ριζε τόν τόπο σπιθαμή πρός σπιθαμή, έβοηθεϊτο άπό 
μεγάλο μέρος τοϋ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ, είχε τήν 
πρωτοβουλία τής δράσεως καί, έν έσχάτη άνάγκη, τήν 
δυνατότητα νά πέρνα τά σύνορα καί νά βρίσκη άσφαλές 
καταφύγιο, προστασία' καί βοήθεια άπό τις Τουρκικές 
αρχές, γιά νά ξανάρθη στήν Ελλάδα όποτε τό εόρισκε 
βολικό καί όποτε τά άφεντικά τους, οί Τοϋρκοι, τό 
επιθυμούσαν.

Η ήγεσία τής Χωροφυλακής, μετά έπισταμένη 
μελέτη τής καταστάσεως, ύπέβαλε στήν Κυβέρνησι 
εμπεριστατωμένο υπόμνημα, εις τό όποιον έτονίζετο 
ότι, γιά νά παταχθή καί έξαλειφθή ή ληστεία, έπε- 
βάλλετο νά άνατεθή ή σχετική εύθύνη αποκλειστικά

’Απόσπασμα τής Χωροφυλακής καταδιώκει ληστρικήν συμ
μορίαν εις τά δρη τής Φθιώτιόος ( αριστερά σελίς).

Συλληφθέντες ληστα'ι τρανματίαι οδηγούνται ενώπιον τον 
Δικαστηρίου διά νά δώσουν λόγον τών πράξεων των (άνω). Και 
τά δύο σκίτσα οφείλονται εις τόν Γάλλον ζωγράφον και συγγρα
φέα τον περασμένου αίώνος ’Ερρίκον Μπέλλ.

στή Χωροφυλακή, ή οποία, άλλωστε, γι’ αύτό τό 
σκοπό συνεστήθη. Καί ύπεγράμμισε τά μειονεκτή
ματα, άφ’ ένός μέν τής άναμείξεως τοϋ Στρατού εις 
έργα ξένα πρός τόν κύριον προορισμόν του, άφ’ έτέρου 
δέ τής άναθέσεως τής καταδιώξεως τών ληστών εις 
τά Σώματα τής Εθνοφυλακής, τής 'Οροφυλακής, 
τής Επικουρικής Χωροφυλακής κ.λ.π. μεταξύ τών 
οποίων δέν υπήρχε συνεργασία ούτε συντονισμός 
ένεργειών. ’Αντί δέ τών πολυωνύμων καί πολυδα- 
πάνων αυτών οργανισμών, πού μόνο σύγχυσι καί καθυ- 
στέρησι στή προσπάθεια τής πατάξεως τής ληστείας 
προκαλοΰσαν, ή Χωροφυλακή έπρότεινε: α) Νά ένι- 
σχυθή σημαντικά ή δύναμις τοϋ Σώματος, β ) Νά 
συγκροτηθούν περισσότερα άποσπάσματα, τα όποια 
νά τεθοΰν υπό τή διοίκησι άξιωματικών τής Χωρο
φυλακής. γ) Τά εις τήν περιοχήν έκάστης Μοιραρχίας 
ευρισκόμενα άποσπάσματα νά τεθοΰν ύπό τήν επο- 
πτεία τοϋ μοιράρχου, ό όποιος θά είναι καί ό συντο
νιστής τών καταδιωκτικών ένεργειών. δ) Νά λη- 
φθοΰν αυστηρά νομοθετικά μέτρα έναντίον τών υπο- 
θαλπόντων ληστάς. ε) Νά έπιβάλλωνται κυρώσεις 
κατά τών δημάρχων πού δέν συμμορφοΰνται πρός τις 
διατάξεις τών Νόμων «περί καταδιώξεως τής λη
στείας» καί «περί συστάσεως τών δήμων» άρνου- 
μενοι νά παρέχουν βοήθειαν καί συνδρομήν εις τάς 
καταδιωκτικάς άρχάς. στ) Νά άνεγερθοϋν οικήματα 
Χωροφυλακής εις έπίκαιρα σημεία τής υπαίθρου και 
δή εις τήν παραμεθόριον περιοχήν καί ζ) Νά έπιδιωχθή 
ή υπογραφή συμφωνίας μέ τήν Τουρκίαν διά τήν κατα- 
δίωξιν τών ληστών εις άμφότερα τά όμορα Κράτη 
καί διά τήν άποκατάστασιν τής δημοσίας άσφαλειας 
εις τήν παραμεθόριον περιοχήν.
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Φαίνεται δμως δτι, ή Κυβέρνησις ή μάλλον οί 
Βαυαροί ’Αντιβασιλείς, ήνωχλήθησαν άπδ τις υπο
δείξεις αύτές. Καί άπεφάσισαν νά παύσουν τον ’Αρχη
γό τοϋ Σώματος, ό όποιος τις είχε υιοθετήσει. Ύπα- 
νεχώρησαν δμως, δταν ό Τύπος καί ή κοινή γνώμη 
άντέδρασαν. Καί ή έφημερίς «Σωτήρ» λίγο προηγου
μένως είχε στηλιτεύσει τήν άπόφασι αυτή, έγραψε 
μετά τήν ματαίωσι τής άντικαταστάσεως τοΰ ’Αρχη
γού τής Χωροφυλακής:

«Εύχαρίστως μανθάνομεν δτι ή Κυβέρνησις παραί
τησε τον δρόμον τον όποιον είχε συλλάβει πρότινος 
καιρού νά διορίση Φαναριώτην έπί κεφαλής τής Χωρο
φυλακής, τ ο ϋ  έ θ ν ι κ ω τ έ ρ ο υ  τ ω ν  σ τ ρ α 
τ ι ω τ ι κ ώ ν  σ ω μ ά τ ω ν  μ α ς . . .  Συγχαί- 
ρομεν λοιπόν τήν Κυβέρνησιν διότι έγνώρισε τά αληθή 
συμφέροντα τής Χωροφυλακής καί δεν έπρόσθεσεν 
εις αυτήν ένα νέον στοιχεΐον διαλύσεως εις τά διάφορα 
άλλα, κατά των όποιων ό πατριωτισμός τοϋ έθνικοϋ 
τούτου Σώματος έθριάμβευσε μέχρι τοΰδε».

Γεγονός βεβαίως είναι—καί τοϋτο ύπεστηρίχθη 
άργότερα άπό δλες τις πτέρυγες τής Βουλής κατά τά 
δύσκολα έκεϊνα χρόνια,—δτι, ή έξαρσις τής ληστείας, 
παρετηρεϊτο σέ περιόδους πολιτικών καί κοινωνικών 
άνωμαλιών καί άναστατώσεων, δπως συνέβη καί τό 
1863 καί μεταγενέστερα. ’Αλλά ή πολιτική ήγεσία, 
πού είχε τήν εύθύνη τής τηρήσεως τής δημοσίας 
άσφαλείας καί τάξεως, διέπραξε πολλά καί άσυγχώ- 
ρητα λάθη, τά όποια είχαν άποφασιστική έπίδρασι 
έπί τοΰ δλου έργου τής καταδιώξεως τών ληστών. 
Οί τόμοι τών Πρακτικών τής Βουλής είναι γεμάτοι 
άπό σχετικές συζητήσεις καί αποκαλύψεις, πού πα
ρουσιάζουν ζωηρό ένδιαφέρον γιά τον ιστορικό ερευ
νητή. Καί είναι χαρακτηριστική τής τότε καταστά- 
σεως τής δημοσίας άσφαλείας καί τής εύθύνης τής 
Κυβερνήσεως, ή άγόρευσις ενώπιον τής Βουλής, τον 
Νοέμβριο τοΰ 1869, τοΰ διαπρεποΰς πολιτικοΰ Έπαμ. 
Δεληγεώργη, ό όποιος, άφοΰ διεξετραγώδησε τήν 
απελπιστική κατάστασι, στήν όποιαν είχαν περιέλθει 
οί πληθυσμοί τών παραμεθορίων έπαρχιών, ένεκα 
τής δράσεως τών ληστών καί έπεσήμανε τήν άδράνεια 
ώρισμένων άρχών, έτόνισε τά άκόλουθα:

ΕΠ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ. Δέν είναι ή καταδίωξις 
τής ληστείας έργον τοΰ τυχόντος ύπουργοΰ, ούτε τοΰ 
τυχόντος έπί κεφαλής. ’Απαιτείται καί εις τήν Κυβέρ- 
νησιν καί εις τον έπί τής καταδιώξεως, καί δραστηριό- 
της καί πείρα . . . .  Παραλλήλως δμως δέον νά κατα- 
στή σαφές, δτι τό κακόν είναι άθεράπευτον, λόγω τής 
Τουρκίας. Διότι, τό συμφέρον τής Τουρκίας εις τοΰτο 
έγκειται. Νά βλέπη τήν Ελλάδα εις αύτήν τήν κατά- 
στασιν. Τις προδότης τής Τουρκίας, εύρισκόμενος εις 
τά πράγματα, θά προσπαθήση ποτέ νά διορθώση τήν 
τραγικήν κατάστασιν τής δημοσίας άσφαλείας τής 
Ελλάδος ; Έάν έρωτήσητε ένα ύπουργόν τής Τουρ
κίας τί έπιθυμεϊ διά τήν Ελλάδα θά σάς έλεγε δτι επι
θυμεί νά δανείζεται, νά αύξάνη τούς φόρους της καί νά 
έξαντλή τήν πίστιν της, νά μαστίζεται άπό ιήν ληστείαν 
καί νά μή τήν έκριζώση ποτέ. 'Η Ελλάς λοιπόν πρέπει 
νά σκεφθή καί νά πράξη άνεξαρτήτως ιών συμφερόν
των καί τών διαθέσεων τής Τουρκίας . . .

Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ. Γενικά προγράμματα περί 
καταδιώξεως τής ληστείας δέν διαγράφονται. Διότι ή 
καταδίωξις γίνεται ούχί κατά θεωρίαν τινά έπιστημο- 
νικής άρχής, άλλά κατόπιν έξετάσεως έπί τόπου τών 
λεπτομερειών, παρά προσώπων πεπειραμένων. 'Η κα-
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”.Ίν<5ρες τής Χωροφυλακής έπί τά ίχνη καταδιωκομένων /r ; - 1 
ατών. Καί ή είκών αυτή όπως καί τής παραπλενρως σελίδος έφι- |  
λοτεχνήθη υπό τοϋ Γάλλον συγγραφέως 'Ερρίκον Μπέλλ τό I 
έτος 1859. Ό  Μπέλλ παρηκολούθησε κατόπιν ειδικής άδειας ] 
τής Κυβερνήσεως, τον αγώνα τών ειδικών αποσπασμάτων τής I 
Χωροφυλακής πράς έξόντωσιν τών ληστοσυμμοριών.

ταδίωξις τής ληστείας δέν ομοιάζει προς τήν κυνηγεσίαν ] 
θηραμάτων. Διά τοΰτο πρέπει τά μέτρα τά καταδιω
κτικά νά συνοδεύωνται καί άπό μέτρα διοικητικά καί I 
άστυνομικά. 'Όταν παντοΰ ευρίσκουν ύποστήριξιν οί 
λησταί, λόγω έλλείψεως διοικητικής προνοίας, είναι 
αδύνατον τά άποσπάσματα νά καταστείλωσι μόνα αων 
τήν ληστείαν.

Κατά τή συνεδρίασι τής 28 Ίανουαρίου 1871 έξ 
άλλου, ό Βουλευτής Α. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ύπεστή- 
ριξε δτι δέν ύφίσταται άνεπάρκεια Νόμων γιά τήν έξά- 
λειψι τής ληστείας, άλλ’ άνεπάρκεια μέσων καί έλλει- 
ψις έπαρκοΰς θελήσεως καί δυνάμεως.

Ό  Α. ΡΟΝΤΗΡΗΣ, άγορεύσας κατόπιν, πρόσθεσε 
δτι έχρειάζετο καί θέλησις τοΰ λαοΰ, χωρίς τήν όποιαν 
κανέν μέτρον δέν ήμπορεΐ νά τελεσφόρηση. Ύπεστήρι- 
ζε άκολούθως δτι, οί λησταί, συλλαμβανόμενοι, έπρεπε 
νά καταδικάζωνται εις θάνατον, ώς μόνιμοι, άνηλεεΐς 
καί επικίνδυνοι έχθροί καί πολέμιοι τής κοινωνίας καί 
τοΰ ’Έθνους. Ένθυμηθήτε, συνέχισε ό Ροντήρης, τον 
δυστυχή Μαγγανά, τον Μεγαρέα. Μόνον διότι οί λη
σταί εΐχον τήν ύπόνοιαν δτι τούς έπρόδωσε, έπήγαν εις 
την κατοικίαν του, συνέλαβαν τήν μητέρα του καί τήν 
έφόνευσαν, έσχισαν τήν κοιλίαν κόρης Ιδετοΰς, έφό- 
νευσαν δύο παϊδας αύτοΰ καί έπιασαν τήν γυναίκα του
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Τύποι ληστών τής εποχής τον "ΟΘωνος, όπως τους είδε καί 
τον; έφιλοτέχνηαε ο 'Ερρίκο; Μπέλλ. Τό δύσβατον τον εδά
φους, ή έλλειψις συγκοινωνιών, τό νεοσύστατοι· τον 'Ελληνικόν 
Κράτους μετά άπό μακραίωνα δουλείαν, όπως καί άλλοι παρά
γοντες έξέθρεψαν την ληστείαν, την όποιαν άπηνώς έδίωξεν ή 
Χωροφυλακή καί επέτυχε τελικώς νά εξάλειψη.

διά νά τήν βασανίσουν περισσότερον, άλλ’ αΰτη άντε- 
στάθη καί τότε τής άπέκοψαν τήν χεΐρα . .

'Η δραματική κατάστασις στήν όποιαν περιήλθε ή 
δημοσία άσφάλεια άπό τής συστάσεως τοΰ έλευθέρου 
Ελληνικού Κράτους καί έπί μακρά χρόνια άργότερα, 
απησχόλησε καί τον γνωστό στρατιωτικό συγγραφέα, 
συνταγματάρχη Έμμ. Λυκούδη, ό όποιος εις τό βιβλίο 
του «Περί οργανισμού τοΰ Στρατού», πού έξέδωσε τό 
1899, καί είς τό κεφάλαιον «δημοσία άσφάλεια» δίδει 
λεπτομερή καί ήλεγμένα στοιχεία έπί τής έγκληματι- 
κότητος καί τονίζει δτι κατά τά έτη 1891 - 1898 «τό 
έγκλημα άφήρπασε άπό τοΰ Ελληνικού πληθυσμού 
3847 υπάρξεις ήτοι, ύπερπενταπλασίας ή ό τελευ
ταίος πόλεμος» (τού 1897). 'Υποστηρίζει άκολούθως 
δτι «ό Στρατός παρεκκλίνει τού προορισμού του, ένεκα 
τής άνεπαρκοΰς δυνάμεως τής Χωροφυλακής, ήν ούτω 
καλείται διηνεκώς νά ένισχύη. Ά λλ’ ήναγκασμένοι νά 
αποσπάσωμεν τον Στρατόν άπό των καθηκόντων τής 
Χωροφυλακής, όφείλομεν νά αύξήσωμεν τήν άριθμη- 
τικήν δύναμιν αυτής, δπως άναπληρώσωμεν τήν άφαι- 
ρεθεϊσαν έξ αύτής δύναμιν. Καί συνεχίζει :

«Παρ’ ήμϊν τό έγκλημα διατελεΐ έν διηνεκή επι

στρατεύσει, είς δέ τον κατά τής έννόμου τάξεως άγώνα 
έχει συναμυνόμενον καί συμμαχούν μέγα μέρος τής 
κοινωνίας έν ή έκτρέφεται καί άναπτύσσεται. Ούτως 
έξηγεΐται πώς λησταί καί φυγόδικοι, έλυμαίνοντο ή 
άκόμη λυμαίνονται έπί έτη μακρά, ολοκλήρους έπαρ- 
χίας, τρομεροί φεουδάρχαι τοΰ έγκλήματος, φονεύον- 
τες, δηοΰντες έπιβάλλοντες φόρους κλπ. άπέναντι άνι- 
σχύρου Πολιτείας προς τήν κατ’ αυτών άμυναν. Καί 
δεν κατορθώνει νά τούς έξοντώση, εΐμή μόνον δταν 
έλθωσιν είς ρήξιν προς τούς μετ’ αύτών συμμαχοΰντας 
καί παράσχωσι ούτοι τήν άρωγήν των είς τήν Πολιτείαν 
προς έξόντωσιν τών κακούργων . . .».

’Ακολούθως ό συνταγματάρχης Λυκούδης έπρότεινε 
δπως ή δύναμις τής Χωροφυλακής αύξηθή κατά χι- 
λίους τουλάχιστον άνδρας, «ό δέ οργανισμός της νά 
τροποποιηθή ώστε νά ίδρυθοΰν Διοικήο’εις, μέ τάς ύπο- 
διαιρέσεις αύτών, καταμεριζόμενα είς τάς ισαρίθμους 
στρατιωτικάς περιοχάς καί τάς υποδιαιρέσεις αύτών. 
Έκάοτη Διοίκησις νά περιλαμβάνη τέσσερις Μοιραρ
χίες καί ένα Ούλαμόν έφιππων χωροφυλάκων, έκ τεσ
σάρων ’Ενωμοτιών. Έκάστη δέ Μοιραρχία νά υπο
διαιρείται είς δύο 'Υπομοιραρχίας. 'Η  στρατολογία 
νά ένεργήται δι’ έθελουσίας κατατάξεως, τών χωροφυ
λάκων λαμβανομένων έκ προϋπηρετησάντων είς τον 
Στρατόν καί έξ δλων τών περιοχών έξ ίσου, άλλά νά μή 
ύπηοετοΰν είς τήν περιοχήν έξ ής κατάγονται ή υπά
γονται στρατολογικώς, ή δέ θητεία νά είναι τριετής καί 
ή άντιμισθία 40 δραχμαί μηνιαίως.

Ή  Χωροφυλακή νά μή έχη έφεδρείαν, οί δέ άφυπη- 
ρετοΰντες χωροφύλακες νά έπανέρχωνται είς τήν έφε
δρείαν τοΰ Στρατού καί τήν έθνοφρουράν».

Τήν άνάγκην τής άναθέσεως τής εύθύνης τής κατα- 
διώξεως τών ληστών άποκλειστικά στή Χωροφυλακή, 
ύπεστήριξαν καί Νομάρχαι τών παραμεθορίων περιο
χών, άλλά χωρίς άποτέλεσμα. 'Η  κατωτέρω περικοπή 
άναφοράς τού Νομάρχου Φθιώτιδος καί Φωκίδος Κ. 
Λιδωρίκη, πού υπεβλήθη στον υπουργό ίΕσωτερικών 
τον Δεκέμβριον τού 1848 είναι χαρακτηριστική τών 
σχετικών άντιλήψεων τών άνωτάτων κρατικών λει
τουργών, έπί τοΰ κρίσιμου τούτου θέματος:

«ΟΙ κ ά το ικ ο ι, το ν ίζε ι ό Λ ιδω ρ ίκη ς, μαστι
ζόμενοι άπό τή ν  ληστείαν κα ί ταυτοχρόνους Ενο
χλούμ ενο ι άπό τούς κατα διώ κοντας τούς λ η σ τά ς, 
ώ ς  Εκ τού άτάκτου κα ί άκανονίστου τή ς κ α τα - 
δ ιώ ξεω ς , φ οβ ούντα ι νά  ύπ οδε ίξω σ ι κα ί κ ατα μ η - 
νύσω σ ιν α υ το ύ ς , μερικοί δ έ , δ ιά  π λα γ ίους σκο
πούς , συνεννοούνται μετά  τώ ν  κ α κ ο ύ ρ γ ω ν . Κ αί 
ή μεθοριακή θέσις τού  Ν ομού, διευκολύνουσα 
τούς ληστάς νά  κ α τα φ εύγουν  εις τόν ’Ο θω μανικόν, 
κατέστησε κα ί αΰτη δύσκολον τήν κ α τα δ ίω ξ ιν . 
Ο ύτω ς Εχόντω ν τώ ν  π ρ α γ μ ά τω ν , ά π α ιτε ΐτα ι όπω ς 
ή κ α τα δ ίω ξ ις  άνατεθή είς μ ίαν καί μόνην ά ρ χή ν , 
διά νά ύπάρξη ένότης κα ί σ υντο ν ισ μ ό ς. Κ αί ή 
άρχή αύτή νά είνα ι ή νόμιμος κα ί κανονική , ήτο ι 
ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή , διά νά Ενεργή ϋπό  τό κράτος 
τώ ν  ύ φ ισ τα μ ένω ν  Κ ανονισμώ ν κα ί δ ια τά ξεω ν , 
κ α ί ούτω  νά περ ιορ ίζω ντα ι αί κ αταχρήσεις καί 
νά έννοήσωμιν οί κάτο ικο ι δ τ ι ζώ σ ιν  ύπό τή ν  
σκεπήν τού Νόμου . . .»  .

Καί έχρειάοθη νά περάσουν έκατό χρόνια γιά νά κα- 
τανοήση τό Κράτος τήν ορθότητα τών ύποδείξεων αύ
τών. Καί μόνον τότε (1925 - 1929) δταν δηλαδη η 
Χωροφυλακή άνέλαβε τή δίωξι τής ληστείας, χωρίς 
τήν άνάμιξι «Ταγμάτων Κυνηγών» κ.λ.π. ή μιά μετά 
τήν άλλη, δλες οί ληστοσυμμορίες, έξωντώθησαν, έπει
τα άπό σκληρούς καί αιματηρούς άγώνες τοΰ ήρωϊκού 
Σώματος.

31



ΖΟΥΜΕ τήν εποχή τής καταναλωτικής κοινω
νίας. Την έποχή τής βιομηχανοποιημένης παρα
γωγής καί. τής τυποποιημένης προσφοράς καί κατα- 
ναλώσεως. Τήν έποχή τοϋ ψυχροϋ ορθολογισμού, 
τής αυτοματοποιημένης εργασίας, των πόλεων «μπε
τόν» καί τής άφθονου καί εύθυνής άπολαύσεως.

Συγχρόνως, όμως, ζοϋμε καί τήν έποχή τής άρρω- 
στημένης καταστάσεως, ή όποια οδηγεί τόν άνθρωπο 
εις ένα φαταλισμό, εις μίαν απελπισίαν. 'Η άρχή 
καί ή βάσις τοϋ άγχους αύτοϋ τοϋ συγχρόνου ανθρώ
που δέν δημιουργεΐται από τόν φόβο μιας πιθανής 
άπειλής άτομικοϋ πολέμου, άλλά ό φόβος, ή αγωνία 
καί ή  ά/ησυχία, πηγάζουν από μίαν δυσαρέσκειαν, 
ή όπεία κατέχει τόν άνθρωπο μέσα εις τόν τελειο- 
ποιημένον κόσμον τής καταναλωτικής κοινωνίας. 
Διότι όσο πιό πολύ άναπτύσσεται αυτή ή κοινωνία 
ττσο πιό τυραννικό γίνεται τό κενό αύτής τής προό
δου, καθ’ ότι αυτή δέν υπηρετεί καμμίαν ανωτέρω 
προσπάθειαν άλλά μόνον τήν αύξησιν τοϋ βιοτικοϋ 
έπιπέδου. ^

Παραλλήλως, όμως, ό άνθρωπος φέρει καί ένα 
ποικίλο σύνολον πολεμικών καί μεταπολεμικών 
έμπειριών άπό τά σφαγεία τής Τής, άπό άηδιαστικάς 
όσμάς καί τραγικός εικόνας αί όποϊαι είναι τά έμπει- 
ρικά στοιχεία τοϋ ΧΘΕΣ, άλλά καί αί Έρινύες τοϋ 
ΤΩΡΑ.

Μέσα εις αυτήν τήν άτμόσφαιραν καί κάτω άπό 
προσωπικός άπογοητεύσεις, ιδανικών, όνείρων καί 
μηνυμάτων τής ψυχής, πλασμένα άπό τήν νοσταλ
γία τής ’Αγάπης, ό άνθρωπος λυτρώνεται μέσα άπό 
κανάλια έκτονώσεως.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η
Τ ελειόφ ο ιτου  ’Α νώ τα τη ς Β ιομ η χα νικ ή ς 

Σ χο λ ή ς  Θ εσσαλονίκης

Τά κανάλια αυτά τά όποια καθορίζουν ή κληρο- 
νομικότης καί τό έπίκτητο PROTSES,t0 A PRIO RI 
στοιχεία καί τά A POSTERIORI διαφέρουν άπό 
άνθρωπον εις άνθρωπον κατά τεκμηρίωσιν άπό τήν 
ψυχολογίαν τοϋ βάθους.

"Ενα από αύτά είναι καί τό κανάλι τό όποιον παρέ
χεται άπό τό άλκοόλ εις πρώτο πλάνο εις τήν εύχά- 
ριστον κατάστασιν τής μέθης καί έξελικτικώς εις 
τόν άλκοολισμόν.

Ό  όρος γνωστώτατος. ‘Η εικών ενός άλκοολικοΰ 
γλαφυρωτάτη καί συγχρόνως οίκτρά. Αί συνέπειαι 
φοβεραί καί διά τήν ψυχήν καί διά τό σώμα.

Ό  άλκοολικός πάσχει άπό τό ήπαρ, τά νεφρά, 
άπό άντιδραστικάς βλάβας τών νευρικών κυττάρων 
καί τοϋ διαμέσου ίστοϋ, άπό φλοιώδη άτροφίαν, 
άπό άπομυελίνωσιν τοϋ μεσολοβίου, άπό έκλεκτικήν 
βλάβην τοϋ στελέχους, τών γαγγλίων καί τών συμπα
θητικών κέντρων. ’Επίσης πάσχει άπό πυλονευρίτιδα 
καί πελλάγρα. 'Η συνεχής δέ λήψις τοϋ άλκοόλ, 
προκαλεΐ τήν άφυδάτωσιν τοϋ πρωτοπλάσματος 
καί εις μεγάλην πυκνότητα τήν πήξιν τοϋ λευκώ
ματος. Ό  άλκοολικός δέ, πάσχει άπό μείωσιν τής 
γενετήσιας ίκανότητος μέ άποτέλεσμα τήν γένεσιν 
καί μεταιχμίωσιν παραληρηματικών ιδεών ζηλοτυ
πίας μέ έπακόλουθα πλειστάκις τρομερά (έγκλήματα, 
αύτοκτονίαι κ.ά.).
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Τά παιδιά τοΟ άλκοολικοϋ φέρουν δλα τά κακο
ήθη γενεσιουργά ψυχοσωματικά στοιχεία τοϋ γεν- 
νήτορος. Παρουσιάζεται εις αυτά έκφυλισμός, μειω
μένη ίκανότης σκέψεως, άντιδράσεως καί άποδό- 
σεως, παιδική σπασμοφιλία εις δέ τήν βρεφικήν καί 
τήν νηπιακήν ήλικίαν άπό αιφνίδιους πυρετούς.

, ‘Υπολείπονται εις άνάπτυξιν καί εις πλείστας των 
περιπτώσεων πάσχουν άπό κακοσχημίαν. Λαμβα- 
νομένου ύπ’ δψιν δτι αί παθήσεις τού άλκοολικοϋ 
έμφυτεύονται εις γενεάς, διά τοϋ νόμου τής κληρο
νομικότητας, γίνεται άντιληπτόν δτι' διαδοχικώς 
τά άτομα αύτά πάσχουν άπό τήν κατά Άλφρεντ 

! Άντλερ «κατωτερότητα των όργάνων».
Έδώ, θά πρέπει νά άναζητηθοΰν τά έκκινητικά 

στοιχεία τής ψευδοεπαναστατικότητος νέων τινών, 
δλων τών έποχών, μέ μίαν παράλληλον άνάλυσιν 
τής ίκανότητος προς διεργασίαν καί σωστής έκτι- 
μήσεως τών άντικειμένων, τά όποια τούς ώθοϋν εις 
βιαίας άντιδράσεις, καί εις κατ’ έπαγγελματισμόν 
διαμαρτυρίας.

Συναντάται εις τούς άπογόνους τοϋ άλκοολικοϋ 
καί ή έπιληψία, άναγνωριστικόν συνήθως στοιχεΐον 
τοιαύτης καταγωγής. Τά έπιληπτικά παιδιά μεγα
λώνουν, δταν φυσικά υπάρχει φροντίς έκ τής Πολι
τείας εις ‘Ιδρύματα.

Αί παθήσεις, δμως, αί πλέον σοβαραί, αί όποϊαι 
άφήνουν άνεξίτηλον τήν σφραγίδα των καί ένεκα 
τών όποιων οί άλκοολικοί μετατρέπονται εις κατά 
άντικειμενικήν άποψιν «άντικοινωνικά άτομα» εί- 

ί ναι αί παθήσεις τής ψυχής. Καί χαρακτηρίζονται 
! αυτοί ώς «άντικοινωνικά άτομα» διότι δχι μόνον 
: δέν προσφέρουν, άλλά παύουν νά έχουν «τό έργα- 
-t λεΐον» ή άν θέλετε τήν «μέθοδον» διά νά προχωρή

σουν άπό τό δν προς τό δέον.
Κατά πρώτον λόγον παύουν νά είναι συντελεσταί 

δημιουργηκότητος. Ά λλά διά νά γίνω πλήρως κατα- 
1 νοητός άς ψυχαναλύσωμεν τόν τύπον τοϋ άλκοο- 

λικοϋ:
Ό  άλκοολικός, ώς τύπος έχει τήν τάσιν νά άπο- 

φεύγη νά άντιμετωπίση καί τό παρόν καί τό μέλλον, 
τά όποια είναι παράγοντες κατ’ έξοχήν εναντίον τής 
άδρανείας. Αφήνεται εις τήν συνεχή έπίδρασιν τοϋ 
παρελθόντος, έπίδρασιν νομοτελείας ντετερμινιστι- 
κής διά πολλούς, ή οποία καθίσταται καταθλιπτική 
καί άνασταλτικός παράγων προόδου. ’Ενίοτε δμως 
προσπαθεί νά άντιμετωπίση τό μέλλον, έφ’ δσον 
ήτταται εις τήν εξωτερικήν πραγματικότητα, δχι 
δμως επί ύγιοϋς βάσεως καί ρεαλιστικής άλλά εις 
ένα φανταστικό πλάνο, μέ άποτέλεσμα άκατάσχετον 

, φλυαρίαν.
Μέ τήν συνεχή δμως άναβολή έπ’ άπειρον τής 

λήψεως άποφάσεων διά τήν περαιτέρω όργάνωσιν 
τής ζωής, διότι αυτή πρέπει νά γίνεται εις κατάλ
ληλον χρόνον, μετά τήν παρέλευσιν τοϋ όποιου 
όλος ό κόπος καί ό άγών φέρεται άποτυχημένος, 
ό άλκοολικός πλήττεται άπό ήττοπάθεια. Συνομι
λώντας δέ μέ ένα άλκοολικόν καταλήγεις εις τό 
συμπέρασμα δτι τά πάντα είναι μία πλάνη καί μία 
ρουτίνα (ίνδοϊστική σοφία) ή εις ένα «Σοπενχα- 
ουερικό» πεσσιμισμό. Ταυτίζεται άκριβώς μέ τήν 
τάσιν ένός GIDE (Γήινες τροφές) γιά τόν όποιον 
τό ιδανικό τής ζωής είναι νά πίνης χωρίς ποτέ νά 
σβύνης, μάλλον δέ νά αύξάνης τήν δίψα σου.

Ό  άλκοολικός κατεχόμενος άπό τό πάθος του 
καί μή άφήνων χώρον εις τήν σκέψιν, εις τό πνεϋμα,

καταντά «έγωπαθής» διότι υπηρετεί μόνον τό «έγώ» 
του, ώς λάτρης τοϋ πάθους του, άπό τό όποιον άντλεΐ 
συγκίνησιν χωρίς νά ένδιαφέρεται διά τάς συνέπειας 
καθ’ δτι εύρίσκεται εις κατάστασιν «κοινωνικού 
STRESS».

Διακατέχεται άπό τήν ιδέα τής ένοχής ώς τελευ
ταίο στάδιον τών άποτυχιών του εις τήν ζωήν, τής 
μή πραγματώσεως τών όνείρων του καί άπό κατά- 
στασιν συνεχούς διαταραχής.

Παύει νά ύφίσταται δι’ αυτόν ό συντελεστής 
δημιουργίας «πειθαρχία» καί αυτό διότι αύτή είναι 
άπόρροια λογικής σκέψεως καί έλευθέρας βουλή- 
σεως τοϋ άτόμου, πράγμα τό όποιον δέν συμβαίνει 
εις τόν άλκοολικόν, διότι ή βούλησίς του είναι 
έλεγχομένη άπό τό πάθος του.

Έ ξ αιτίας τοϋ άλκοολισμοϋ πλήττεται καί ό γάμος, 
θεμέλιον ισχυρόν διά κάθε όργανωμένην κοινωνίαν. 
Ή  σχέσις ή όποια σχηματίζεται πλήττει καί τόν 
πλέον ισχυρόν χαρακτήρα.

Ή  έλλειψις τής συνεννοήσεως τραυματίζει τήν 
προσωπικότητα τοϋ έτέρου συμβίου μέλους μέ άπο
τέλεσμα τό διαζύγιον εις τάς χειροτέρας τών περι
πτώσεων, τήν διάπραξιν συζυγοκτονιών ή πατρο
κτονιών καί τήν γέννησιν έλαττωματικών παιδών 
εις τάς χειρίστας.

Ό  άλκοολικός καθίσταται άνίκανος προς δημιουρ
γίαν καί αυτό διότι ένώ, ένός κανονικού άνθρώπου 
ή ζωή περιστρέφεται περί τούς δύο πόλους, ήτοι τής 
άναστολής καί τής δημιουργίας, μέ διάμεσον κατά- 
στασιν τήν αυτοκυριαρχίαν, ή ζωή τοϋ άλκοολικοϋ 
ούδόλων φέρει τήν ζωοποιόν κατάστασιν τής αύτο- 
κυριαρχίας, μέ άποτέλεσμα ό άλκοολικός νά άπω- 
λέση τήν γραμμήν τής ισορροπίας του καί δι’ αύτής 
τόν δρόμον πρός τήν δημιουργίαν. Παραλλήλως δέν 
δύναται νά άσκήση αύτοκριτικήν, ή όποια είναι ό 
σπινθήρ τής δημιουργίας καί αύτό διότι εις αύτόν 
ύπάρχει έλλειψις άνωτέρων έπιδιώξεων καί έλλειψις 
τής θελήσεως.

Ά πό τήν σύγκρουσιν τών προσώπων τά όποια τόν 
περιβάλλουν καί τά όποια άσκοϋν μίαν «πίεσιν» 
έπί τοϋ άλκοολισμοϋ καί ύπολανθανόντων στοι
χείων άντιστάσεώς έπέρχεται ή διάσπασις τής προ
σωπικότητάς του. ’Εδώ άκριβώς έξηγεΐται τό φαινό- 
μενον τής ψευδαισθητικής μορφής τοϋ Γκαρνιέρ 
μέ άποτελέσματα οικτρά δπως αί αυτοκτονίαι.

Διά τόν άλκοολικόν, ό όποιος έχει ύποταχθή εις 
τό πάθος, ό χριστιανισμός υπάρχει άκόμη, άλλά είναι 
άδρανής. Τόν βλέπει ώς χρήσιμον διά τούς άλλους 
άλλά ποτέ διά τόν έαυτόν του. Ή  στάσις έναντι τής 
Θρησκείας είναι άδρανής καί νοσηρώς περιφρο
νητική. Συμβαίνει εις τόν άλκοολικόν ή θεώρησις 
τής ζωής νά χαρακτηρίζεται άπό παντοτεινό πεσσι- 
μισμόν καί είναι άκριβώς αύτό τό όποιον είπεν ό 
Άντρέ Ζίντ σέ μίαν έπιστολήν του πρός τόν Ρενέ 
Σβόμπ, ότι δηλαδή ό Χριστιανισμός είναι διά τόν 
άλκοολικόν μία άνάγκη ή όποια ξεπεράστηκε.

Περαίνων, έπιθυμώ νά τονίσω ότι "ΐά ποτά είναι 
όφις έλλοχεύων, άπό τήν χρήσιν των δέ υποσκά
πτεται ή όλη δομή τής Κοινωνίας μας.;

Τό ότι είναι δέ όφις κυριολεκτικώς ό άλκοόλισμός 
άποδεικνύεται άπό τό ρηθέν ύπό τής Σιμόν Βέϊλ 
«ένας άνθρωπος χάνει τό μισό τής ψυχής του τήν 
ήμέραν πού γίνεται δοΰλος τοϋ οίνου».
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eH συμβολή τής τεχνολογικής προό
δου εις τό αστυνομικόν εργον.

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

Παρήλθε δεκαπενταετία άφ’ δτου 
τά πρώτα λευκά περιπολικά άσυρ- 
ματοφόρα αυτοκίνητα τής- Χωρο
φυλακής έκαναν τήν έμφάνισίν των 
εις τόν έλληνικρν χώρον.

Τά μόνα όχήματα πού διέθετεν 
έως τότε τό Σώμα, ήσαν τά στρα
τιωτικά φορτηγά καί τά τζίπς, τά 
όποια βεβαίως, διά τήν έποχήν 
έκείνην, άπετέλουν πρόοδον καί 
προνόμιον (ορισμένων «προνομι
ούχων» Υπηρεσιών.

Έ τσ ι ή άστυνόμευσις γενικώς, 
πρό τής έμφανίσεως τών περιπο
λικών αυτοκινήτων, ήτο έργον τών 
πεζών όργάνων τής Χωροφυλακής. 
Έπρόκειτο περί τοΰ παραδοσιακού 
τρόπου έκτελέσεως τής υπηρεσίας 
ύπό τού κινητού άστυνομικοΰ σκο
πού. Ά λλάκα ϊαίλοιπαίΎπηρεσία 
(Τροχαίας, Ασφαλείας, Άγορανο 
μίας κ.λ.π.) άνετίθεντο φυσικά εις 
τούς πεζούς ανδρας.

’Αδήριτος καί έπιτακτική προ- 
ήλθεν ή άνάγκη τής προωθήσεως 
καί επωφελούς χρησιμοποιήσεως 
τών τεχνολογικών μέσων εις τήν 
πάλην κατά τοΰ εγκλήματος, τό 
όποιον άποτελεΐ σοβαρόν κοινω
νικόν νόσημα.

'Η ραγδαία αΰξησις τής κυκλο
φορίας τών αυτοκινήτων, ή εντυ
πωσιακή αΰξησις τής τουριστικής 
κινήσεως εις τήν χώραν μας (θά 
ΰπερβοΰν τά τρία έκατομμύρια έφέ- 
τος αί άφίξεις τών τουριστών), 
ή πολιτιστική άνοδος καί ή βελτί- 
ωσις τοΰ βιοτικού επιπέδου, έπέ- 
βαλον τήν άνάγκην μεθοδεύσεως 
τών άστυνομικών καθηκόντων διά 
τών άσυρματοφόρων αύτοκινήτων 
καί δικύκλων. Θά ήτο άδιανόητος 
π.χ. ή άσκησις τροχονομικοΰ έλέγ- 
χου καί ή καταδίωξις κλεπτών καί 
άλλων δραστών άδικημάτων, έπι- 
βαινόντων αυτοκινήτων, μοτοσυ- 
κλεττών ή μοτοποδηλάτων, ένώ 
οί διώκται αύτών θά έστεροΰντο 
ταχυκινήτων μέσων.

Ή  πολιτεία συνειδητοποιήσασα 
εγκαίρως τό μέγεθος τής προσφο
ράς τών τεχνολογικών έξελίξεων 
εις τήν ύπόθεσιν τής διασφαλίσεως 
τής δημοσίας τάξεως καί άσφα- 
λείας καί έπιδιώκουσα νά κατα- 
στήση έπαρκώς έξωπλισμένα τά 
Σώματα ’Ασφαλείας διά τήν προ
στασίαν τοΰ πολίτου, ικανοποίησε 
τάς αιτήσεις αύτών διά τής δια- 
θέσεως τών άναγκαίων τεχνικών 
μέσων.

Ή  άξιοποίησις τών μηχανοκι
νήτων μέσων ύπό τής Χωρ]κής 
καλύπτει ένα εύρύ φάσμα εις τόν
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τομέα των δραστηριοτήτων της, 
Είναι οί τομείς τροχαίας, άστυ- 
νομίας, αγορανομίας, τουρισμοί) 
καί άσφαλείας.

Τά αυτοκίνητα καί αί μοτοσυ- 
κλέτται μετά ραδιοτηλεφώνου δια
τίθενται κατ’ αρχήν εις τάς άπο- 
στολάς τής τροχαίας κινήσεως. 
"Οταν διοχετεύεται εις τάς οδούς 
ό άτελείωτος χείμαρρος τών όχη- 
μάτων, ιδία τάς Κυριακάς καί τάς 
αργίας καί προκαλεΐται επικίνδυνος 
καί άγχώδης κατάστασις, οί τροχο
νόμοι τών άσυρματοφόρων όχη- 
μάτων θά έπέμβουν διά νά ρυθμί
σουν τήν κυκλοφορίαν, νά προλά
βουν τά ατυχήματα καί νά άνακου- 
φίσουν τούς ταλαιπωρημένους ο
δηγούς άπό τό «μποτιλιάρισμα» 
τών οδών. Είδικώς εις τήν περι
φέρειαν τών Προαστίων Πρωτευ- 
ούσης καί τής μεγάλης όδικής 
άρτηρίας ’Αθηνών—Θεσσαλονίκης 
τό έργον τής ρυθμίσεως τής κυκλο
φορίας ένισχύεται καί άπό άέρος 
δι’ ένεργουμένης περιπολίας καί 
κατοπτεύσεως ύπό έλικοπτέρου έφ’ 
ού έπιβαίνουν άξιωματικοί τής 
τροχαίας καί ενημερώνουν περί τών 
σημείων όπου εμφανίζεται συμ- 
φόρησις όχημάτων.

Δέκτης καί έγκέφαλος όλων τών 
ραδιοτηλεφωνικών σημάτων καί 
τών τηλεφωνημάτων είναι τά ραδι- 
οτηλεφωνικά Κέντρα ’Αμέσου Έ- 
πεμβάσεως Χωρ]κής. Ταΰτα ύπάρ- 
χουν εκτός τών Προαστίων Πρω- 
τευούσης, Πατρών καί Κερκύρας, 
εις τά όποια ό άριθμός τηλεφω
νικής κλήσεως είναι ό 109 καί είς 
όλας τάς έδρας τών Διοικήσεων 
Χωρ]κής— πρωτευούσας νομών καί 
είς τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας 
Θεσ]νίκης, όπου ό άριθμός κλή
σεως είναι ό 100, έξ ου καί έπεκρά-

τησεν είς τό κοινόν νά άποκαλή 
«100» όλα τά οχήματα τής 'Αμέσου 
Έπεμβάσεως.

Είς τό ραδιοτηλεφωνικόν κέν- 
τρον θά άπευθυνθοΰν τόσον οί 
ανδρες τής Χωρ]κής,όσον καί πας 
άλλος δημόσιος ύπάλληλος ή ιδι
ώτης διά νά ζητήση επειγόντως 
τήν έπέμβασιν τής Χωρ]κής γιά 
κάποιο θέμα ή γιά νά δώση μίαν 
χρήσιμον πληροφορίαν, ή όποια 
μπορεί νά άποβή λυτρωτική διά 
τήν διάσωσιν άνθρωπίνων υπάρ
ξεων.

’Αλλά, γιά νά έπανέλθωμεν είς 
τήν τροχαίαν, δέν είναι μόνον ή 
άσκησις τροχονομικών ελέγχων 
καί ή ρύθμισις τής κυκλοφορίας 
τά άντικείμενα είς τά όποια γί
νεται ή χρήσις τών μηχανοκι- 
τήτων μέσων. Τά περιπολικά αυ
τοκίνητα τής τροχαίας πού «όργώ- 
νουν» τάς έθνικάς καί έπαρχιακάς 
όδούς, όταν συναντήσουν αυτο
κίνητα άκινητοποιημένα λόγω βλά
βης, θά σταθμεύσουν καί αυτά, ώς 
άλλος «έλεήμων Σαμαρείτης» διά 
νά παράσχουν τήν συνδρομήν των 
πρός άποκατάστασιν τής βλάβης ή 
θά μεριμνήσουν δι’ άλλου τρόπου 
πρός άποκατάστασιν αυτής εάν δέν 
δύνανται τά πληρώματα νά τήν 
άποκαταστήσουν.

Χαρακτηριστική έν προκειμένφ 
είναι δημοσιευθεΐσα έπιστολή δη
μοσιογράφου είς ήμερησίαν έφη- 
μερίδα τών ’Αθηνών τόν ’Οκτώ
βριον τοϋ 1975, ή όποια άντικα- 
τοπτρίζει τά αισθήματα τών όδη- 
γών αυτοκινήτων πού είχαν παρο- 
μοίαν άτυχίαν μέ αυτήν τοΰ έπιστο- 
λογράφου. Γράφει μεταξύ άλλων: 
«Πολλές φορές εμείς οί οδηγοί τά 
βάζομε μέ τούς τροχαίους, παρα
γνωρίζοντας συνήθως τό γεγονός

ότι ή αύστηρότητά τους δέν άπο- 
βλέπει παρά στήν προφύλαξί μας 
άπό πιθανά είς βάρος μας δυστυ
χήματα. . . .  Μικρό παράδειγμα ά- 
ποτελεΐ αυτό πού μοϋ συνέβη στήν 
έθνική όδό Βόλου—Λαμίας. Συγ
κεκριμένα τό αυτοκίνητό μου άκι- 
νητοποιήθηκε στή μέση τοϋ δρό
μου λόγω βλάβης. Έ πί τόπου κατέ- 
φθασε περιπολικό τοΰ Σταθμού 
Τροχαίας Άλμυροΰ, τό πλήρωμα 
τοΰ όποιου άπετελεΐτο άπό τούς 
Χωρ. κ.κ. Κων. Στρωματιάν καί 
’Ιωάν. Κωνσταντόπουλον, πού μέ 
συγκινητική προθυμία καί ευγέ
νεια έσπευσε νά τήν έπανορθώση... 
"Ας μή γκρινιάζουμε μόνο, έπο- 
μένως, εναντίον τών άνδρών τής 
τροχαίας. ..».

Ά λλος τομεύς τής τροχαίας είς 
τόν όποιον γίνεται χρήσις τών μηχα
νοκινήτων μέσων" είναι ή έρευνα 
έπί τροχαίων άτυχημάτων. Διά 
τών κοινών άσυρματοφόρων αΰτο- 
κινήτων καί τών είδικώς διαρρυθ
μισμένων, τών Κινητών Άνακρι-- 
τικών Γραφείων, τά όποια διατί
θενται είς τά μεγάλα άστικά κέν
τρα, βαθμοφόροι τής τροχαίας με
ταβαίνουν είς τόν χώρον τών άτυ
χημάτων διά τήν έπιτοπίαν ενέρ
γειαν τής προανακρίσεως (’Ενέρ
γεια αύτοψίας λήψις καταθέσεων 
μαρτύρων,λήψις φωτογραφιών κλπ.) 
Οΰτω ή άνάκρισις περατοΰται τα
χέως διά τό συμφέρον τής δικαιο
σύνης, οί μάρτυρες δέ καί οί κατη
γορούμενοι άπαλλάσσονται πολ
λών ταλαιπωριών κερδίζοντες πο
λύτιμον χρόνον.

’Επίσης διά τών άσυρματοφόρων 
όχημάτων οί άνδρες τής τροχαίας 
ένεργοΰν διά τήν άνεύρεσιν αυτο
κινήτων καί δραστών υπαιτίων 
τροχαίων άτυχημάτων, έγκαταλει-
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φαντών τά θύματα των καί διά την 
άναζήτησιν κλαπέντων όχημάτων.

Εκτός τής τροχαίας τά μηχανο
κίνητα μέσα τής Χωρ]κής χρησι- 
μοποιοϋνται έπωφελώς καί εϊς τούς 
τομείς άγορανομίας καί τουρισμού. 
Ά ν  ληφθή ύπ’ δψιν ότι εξοχικά 
κέντρα, ταβέρναι καί κέντρα δια- 
σκεδάσεως, ξενοδοχεία, μοτέλ καί 
κάμπιγκ, εύρίσκονται εις τάς έθνι- 
κάς όδούς καί άλλαχοΰ, μακράν 
των πόλεων, εύκόλως γίνεται άντι- 
ληπτόν τό μέγεθος τής προσφο
ράς των είς τήν διάθεσιν τής άγο
ρανομίας καί τού τουρισμού διατι- 
θεμένων αυτοκινήτων, διά των όποι
ων τά όργανα αυτών των Υπηρε
σιών θά ένεργήσουν έλέγχους διά 
τήν προστασίαν τού κοινωνικού 
συνόλου καί τής δημοσίας υγείας 
καί τήν προσπάθειαν πρός πλήρη 
άνάπτυξιν τού τουρισμού είς τήν 
χώραν μας.

Εκεί όμως πού είναι περισσό
τερον γνωστά τά περιπολικά αυτο
κίνητα τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως, 
είναι ό τομεύς τής άστυνομεύσεως. 
Η έμφάνισίς των είς τήν άσκησιν 

τής ’Αστυνομίας άπετέλεσε ριζικήν 
μεταρρύθμισιν καί σταθμόν είς τόν 
τρόπον καί τάς μεθόδους αύτής. 
Είναι άλήθεια ότι ή κατά τό 1961 
είσοδος τών περιπολικών αύτοκι- 
νήτων είς τάς όδούς τών πόλεων, 
άλλά καί έκτος αύτών, προεκάλεσε 
διάφορα αισθήματα είς τό κοινόν 
καί τούς κύκλους τής Χωρ]κής.

Τό κοινόν κατ’ άρχήν δέν έγνώ- 
ριζε τήν χρησιμότητα καί τάς δυνα
τότητας άποτελεσματικής καί δρα
στικής έκμεταλλεύσεως αυτών τών 
λευκών αυτοκινήτων, τά όποια 
έφερον τά άστυνομικά χαρακτη
ριστικά, κεραίαν άσυρμάτου, σει
ρήνα καί περιστρεφόμενον προ
βολέα μέ σκοπόν νά ύπηρετήση 
καλλίτερον τόν Λαόν. Οί ύπηρε- 
τούντες είς τήν Χωρ]κήν ζηλο- 
τύπως έπληροφορούμεθα έως τότε 
τήν υπό τών ’Αστυνομιών άνε- 
πτυγμένων χωρών διάθεσιν τών
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μηχανοκινήτων μέσων, άνυπομο- 
νούντες διά τήν άπόκτησιν τού
των. Ή  μέχρι σήμερον πείρα άπέ- 
δειξεν ότι ήτο δικαιολογημένη ή 
άδημονία μας διά τήν άπόκτησιν 
των.

’Εάν κάποιος εύρεθή είς μίαν 
άνάγκην θά τηλεφωνήση είς τήν 
Άμεσον Έπέμβασιν διά νά ζη- 
τήση τήν άποστολήν περιπολικού 
αύτοκινήτου, τού όποιου τό πλή
ρωμα: Θά έπιληφθή επί οικογε
νειακών επεισοδίων, θά έλέγξη 
ύποπτα άτομα, θά παράσχη βοή
θειαν είς άτομα κινδυνεύοντα ή 
χρήζοντα βοήθειας, θά παραλάβη 
καί θά παραδώση ψυχοπαθείς είς 
τούς οικείους ή τό ψυχιατρείον 
(όχι πάντοτε άκινδύνως διά τό 
πλήρωμα), θά έπέμβη είς έπεισό- 
δια μεταξύ πολιτών, θά έπέμβη 
είς συγκρούσεις όχημάτων, θά συλ- 
λάβη κλέπτας ή άλλους έπ’ αύτο- 
φώρω καταλαμβανομένους δρά- 
στας κ.λ.π. 'Η σταθερή φωνή τού 
έκφωνητοΰ τής ’Αμέσου Έπεμβά- 
σεως θά ένσταλάξη είς τόν κα- 
λούντα ψυχικήν ήρεμίαν καί έμπι- 
στοσύνην.

Τό Κέντρον ’Αμέσου Έπεμβά- 
σεως άμέσως μετά τήν λήψιν τηλε
φωνήματος δίδει διά τού άσυρμά
του έντολήν είς τό πλησιέστερον 
περιπολικόν αύτοκίνητον (γνωρί
ζει τήν θέσιν όλων τών αυτοκι
νήτων), ϊνα μεταβή είς τό σημεΐον 
όπου τό πλήρωμα αύτού θά έπι
ληφθή ύποθέσεώς τίνος έκ τών 
άνωτέρω ή άλλης.

Τά πληρώματα τών περιπολικών 
αυτοκινήτων λαμβάνουν έπίσης έν- 
τολάς καί άποστολάς υπό τών Διοι
κητών καί ’Αξιωματικών 'Υπηρε
σίας είς τάς όποιας άνήκουν. Ά λ 
λοτε πάλιν έπιλαμβάνονται άνευ 
διαταγής τίνος, διότι κατά τήν 
περιπολίαν των διαπιστώνουν λό
γον έπεμβάσεώς των ή αίτεΐται 
ή συνδρομή των υπό τών ιδιωτών.

Παρά τήν εισβολήν καί τήν χρή- 
σιν τών μηχανοκινήτων μέσων είς 
τάς άποστολάς καί τούς στόχους 
τής Χωρ]κής, αύτη δέν έπαυσε νά 
χρησιμοποιή τούς πεζούς άστυ- 
νομικούς σκοπούς, έντός τών κατω- 
κημένων περιοχών. Παραλλήλως 
καί ταυτοχρόνως μέ τά περιπολικά 
αύτοκίνητα χρησιποποιοΰνται καί 
οί πεζοί άστυνομικοί σκοποί.

Ούδείς δύναται νά άμφισβητήση 
ώρισμένα πλεονεκτήματα τού πε
ζού σκοπού, ό όποιος λόγω τής 
προσεκτικής διελεύσεως έκ τού 
τομέως του θά άντιληφθή ένδια-

φέροντα υπηρεσιακά θέματα πού 
ένδεχομένως θά έμειναν άπαρα- 
τήρητα είς τό πλήρωμα τού περι
πολικού αύτοκινήτου, λόγφ τής 
φύσεως καί τού διαφόρου συστή
ματος καί τρόπου έκτελέσεως τής 
'Υπηρεσίας ύπό τών αστυνομικών 
όχημάτων.

'Η πείρα τής δεκαπενταετίας 
άπέδειξεν ότι συχνά συμβαίνουν 
γεγονότα τοιαύτης έκτάσεως καί 
σοβαρότητος, τών όποιων ή άντι- 
μετώπισις καί ή θεραπεία μόνον 
διά τής συνδρομής τών μοντέρνων 
μηχανοκινήτων μέσων δύναται νά 
έπιτευχθή. Πρόκειται περί άερο- 
πορικών τραγωδιών (Κερατέα ’Ατ
τικής, Λευκά Ό ρη Κρήτης κ.λ.π) 
σιδηροδρομικών άτυχημάτων (Κρυ- 
ονέρι ’Αττικής, Μέγαρα, ’Ορφανά 
—Καρδίτσης κ.λ.π.), μεγάλων αύ- 
τοκινητιστικών άτυχημάτων, πυρ- 
καϊών δασικών καί άγροτικών έκτά- 
σεων, ομαδικών έξόδων έκ τών πό
λεων έκατοντάδων χιλιάδων αύτο- 
κινήτων (έορταί Πάσχα, Χριστου
γέννων, άπόκρεω κ.λ.π.), οπότε 
δημιουργοΰνται σοβαρά προβλή
ματα είς τάς έθνικάς όδικάς άρτη- 
ρίας.

Κατά τάς περιπτώσεις αύτάς 
διεξάγεται μία γιγαντιαία άστυνο- 
μική έπιχείρησις ή όποια συντο
νίζεται ύπό τού ραδιοτηλεφωνικοΰ 
κέντρου, ώστε νά έπιτευχθή άπό- 
λυτος συντονισμός, τών είς τήν 
διάθεσιν τής Χωρ]κής καί τών 
λοιπών έμπλεκομένων Δημοσίων 
'Υπηρεσιών υπαρχόντων μηχανο
κινήτων μέσων διά τήν «μάξιμουμ» 
άπόδοσιν τούτων, ή όποια σκοπόν 
έχει τήν διάσωσιν άνθρωπίνων υ
πάρξεων καί περιουσιών, τήν άνα- 
κάλυψιν τών άγνώστων δραστών 
άδικημάτων κ.λ.π. (Μεταφορά θυ
μάτων, ένημέρωσις καί κινητοποί- 
ησις άλλων άρμοδίων ύπημεσια
κών παραγόντων καί τού κοινού 
κ.λ.π.).

«Ό  χρόνος είναι χρήμα» καί «ό 
χρόνος στοιχίζει άνθρωπίνας υ
πάρξεις», είναι δύο άξιώματα τά 
όποια έπέβαλον τόν έκσυχρονισμόν 
είς τήν δομήν τού τεχνικού έξο- 
πλισμοΰ τού Σώματος, διά νά δυ- 
νηθή νά άνταποκριθή άρτίως είς 
τάς άπαιτήσεις τών καιρών. Τά 
άποτελέσματα αύτού τού έκσυγ- 
χρονισμοΰ είναι έμφανώς θεαμα
τικά καί εύεργετικάίκα, νοποιοΰντα 
τάς φιλοδοξίας τής Χωρ]κής καί 
τάς προσδοκίας τού Ελληνικού 
Λαού.
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Η ’Αρχιτεκτονική κυριαρχεί 
στην Ελληνική λαϊκή τέ
χνη καί μαζί μέ τις άλλες 

τέχνες, πού συμβάλλουν στήν όλο- 
κλήρωσί της, δηλαδή τήν ξυλουρ
γική, ξυλογλυπτική, γλυπτική σέ 
πέτρα, κεραμοπλαστική, σιδηρουρ
γική καί ζωγραφική, διαμορφώνει 
τήν τέχνη σέ κοινό άγαθό.

Τό ουσιαστικό στοιχείο πού 
συνδέει άμεσα τήν άρχιτεκτονική 
μέ τόν άνθρωπο, είναι τό σπίτι. 
Ή  έξέλιξι τής λαϊκής άρχιτε- 
κτονικής άρχίζει από τήν πτώση 
τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέ
χρι καί τόν 19ον αιώνα.

Ό  18ος αιώνας καί ό 19ος θεω
ρείται ή έποχή τής μεγάλης άκμής 
τής νεοελληνικής άρχιτεκτονικής, 
γιατί οί λαϊκοί πρωτομάστορες 
χωρίς νά έχουν καμμιά ιδιαίτερη 
μόρφωση ή κατάρτιση, όδηγού- 
μενοι μόνο άπό τό ένστικτο καί τόν 
αύθορμητισμό τους, δημιούργησαν 
γνήσια έργα τέχνης, μέ τήν κατα
σκευή ώραιοτάτων έκκλησιών, μο
ναστή ριών, γεφυρών, στοών καί 
προπαντός σπιτιών.

Οί πρωτεργάτες τής λαϊκής τέ
χνης είναι οί άνώνυμοι δημιουρ
γοί, πού συνεχίζουν καί σήμερα 
τήν παράδοση δίνοντας νέα στοι
χεία, χωρίς όμως νά τήν παραποι
ήσουν. Είναι οί γνήσιοι καλλι- 
χνες, πού βγήκαν άπό τόν λαό, καί 
καθιερώθηκαν άπό τόν λαό, καί 
γιαυτό άκριβώς τό γεγονός έχει 
πρωταρχική καί ιδιαίτερη έθνική 
σημασία.

Τήν λαϊκή άρχιτεκτονική συναν
τάμε σέ δύο εξελιγμένους τύπους— 
άν καί υπάρχουν πολλές παραλ
λαγές. Μπορούμε νά πούμε δτι 
άναπτύχθηκαν δύο κύριοι άρχι- 
τεκτονικοί ρυθμοί: Ό  Βορειοελ- 
λαδίτικος πού συναντιέται στήν 
ήπειρωτική Ελλάδα, καθώς καί ό 
νησιώτικος, πού άντιπροσωπεύεται 
άπό τά νησιά τού Αιγαίου καί 
ιδιαίτερα άπό τις Κυκλάδες.

Οί κυριώτεροι συντελεσταί γιά 
τήν διαμόρφωση μιάς τοπικής άρχι- 
τεκτονικής είναι τό κλίμα καί ή 
μορφολογία τού έδάφους, τά το
πικά υλικά, οί επαγγελματικές ενα
σχολήσεις τών κατοίκων, οί παρα
δόσεις τού τόπου καί ή πνευμα
τική κατάστασις τής έποχής πού 
έπικρατεΐ.

’Εξαιρετικά δείγματα τού Βο- 
ρειοελλαδίτικου ρυθμού άποτε- 
λούν τά άρχοντικά τών πόλεων καί 

χωριών τής Μακεδονίας, στήν Κα
στοριά, Έδεσσα, Σιάτιστα, Νάουσα,

37



Κοζάνη, τά Γιάννενα, τό Μέτσοβο, 
τ’ Άμπελάκια καί τά χωριά τοΰ 
Πηλίου κ.λ.π. Τά σπίτια αυτά είναι 
συνήθως μέ δύο ή τρία πατώματα 
τριγυρισμένα μέ μεγάλη αυλή. Τό 
δεύτερο καί τρίτο πάτωμα είναι 
κοσμημένο μέ ωραία παράθυρα πού 
πάνω τους συχνά υπάρχουν άλλα 
καθαρά διακοσμητικά τά «ψευτο
παράθυρα» μέ ιδιόμορφα σχήματα 
καί χρωματιστά γυαλιά. Έχουν 
ξυλόγλυπτες όροφές καί ξύλινες 
επενδύσεις στούς τοίχους σέ πολλά 
δέ υπάρχουν ωραιότατες τοιχο
γραφίες. Γενικά χαρακτηριστικά 
τοΰ ρυθμοΰ αότοΰ είναι ή πολυο- 
ροφία, ή μεγαλοπρέπεια μαζί μέ 
τήν πρακτικότητα καί μέ κάποια 
αυστηρότητα, διότι ή Μακεδονι-

Ή  έλληνική λαϊκή αρχιτεκτονική έδη- 
μιονργησε μορφές καί σχήματα που προ- 
καλοϋν τον θαυμασμό και τήν έκπληξι τον 
συγχρόνου μελετητον. Ό  ανώνυμος λαϊ
κός δημιουργός τών αρχιτεκτονικών αρι
στουργημάτων διέθετε φαντασία, τέχνη 
και θέλησι για νά επιτυχή τό καλύτερο δυ
νατό αποτέλεσμα. Εις τάς φωτογραφίας 
αντιπροσωπευτικά δείγματα λαϊκής αρχι
τεκτονικής άπό τήν Τήνο, τό Μέτσοβο καί 
τό Πήλιο.

τική άρχιτεκτονική έπηρεάστηκε 
πολύ άπό τήν άνασφάλεια πού 
έπικρατοΰσε έκείνη τήν έποχή 
στήν Ελλάδα.

Ό  άλλος τύπος τής λαϊκής άρχι- 
τεκτονικής είναι ό αίγαιοπελαγί- 
τικος πού περιλαμβάνονται μόνο 
τά νησιά τοΰ Αιγαίου καί μέ ίδιαί-
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τερες άξιώσεις οί Κυκλάδες. Τά 
σπίτια των αίγαιοπελαγίτικων νη
σιών είναι συνήθως μονόροφα ή 
διόροφα μέ όρόφους βαθμιδοτούς 
πού ακολουθούν τήν φυσική κλί
ση τού έδάφους. Στά νησιά αυτά 
ή έπίδραση τοΰ φυσικού τοπίου 
είναι σημαντική. Οί απότομες κλί
σεις τής γης, ή μεγάλη προσφορά 
τής πέτρας, ή έλλειψη ξύλου, έπέ- 
δρασαν στήν αισθητική κατα
σκευή των σπιτιών, των δρόμων 
καθώς καί τής ύδρεύσεως, άναγ- 
κάζοντας τόν αύτοδίδακτο άρχι- 
τέκτονα πού όδηγούμενος καί μόνο 
άπό τό ένστικτο καί τήν λαϊκή 
σοφία του, νά δώση ιδιότυπες 
άρχιτεκτονικές λύσεις.

"Ενας άλλος σοβαρός λόγος αύ- 
τής τής διαμορφώσεως ήταν ό 
κίνδυνος των πειρατών, πού μέ τις 
συχνές έπιδρομές τους υποχρεώ
νουν τούς κατοίκους νά χτίσουν 
τά σπίτια τους στό εσωτερικό τού 
νησιού, διαλέγοντας γιά νά προ- 
στατευθοΰν τις άπόκρημνες βουνο
κορφές. "Ετσι δημιουργήθηκαν 
άναγκαστικά άνηφορικοί νησιώτι- 
κοι δρόμοι μέ σκαλοπάτια χτι
σμένα άπό ξερολιθιά, πού υπάρχει 
άφθονη σέ όλα τά Ελληνικά νη
σιά, ή όποια στερέωνε έτσι τό 
λιγοστό χώμα αντιμετωπίζοντας 
συγχρόνως καί τά διάφορα στοι
χεία τής φύσεως.

Μαζί όπως είναι έπόμενο μέ τήν 
ξερολιθιά δημιουργήθηκε καί ή 
τέχνη τής πλακοστρώσεως καί ή 
κατασκευή τού ΔΩΜΑΤΟΣ, δη
λαδή έπίπεδης πλακόστρωτης τα
ράτσας πού συγκεντρώνει τό νερό 
τής βροχής καί τό διοχετεύει σέ 
στέρνες. "Ετσι αυτές οί ιδιότυπες 
συνθήκες τής φύσεως δημιούργη
σαν τόν νησιώτικο ρυθμό (έκτος 
τών νησιών τοΰ Τονίου πού άνή- 
κουν στον δυτικό) πού βρίσκεται 
πιό κοντά στόν άνθρωπο. Τά σπί
τια είναι μικρότερα, μέ κυβικά 
σχήματα, ένωμένα συχνά μέ κα
μάρες, έχοντας ένα φρουριακό χα
ρακτήρα. Κυριαρχεί σέ όλα ό 
άσβέστης καί σάν βασικό άσπρο 
χρώμα έξασφαλίζει μιά θαυμάσια 
προσαρμογή τοΰ μέρους μέ τό 
σύνολο.

'Υπάρχουν καί άλλα χαρακτη
ριστικά στοιχεία τής νησιώτικης 
άρχιτεκτονικής όπως είναι οί πυρ
γωτές καμινάδες, οί περιστερώνες, 
οί βοτσαλωτές αυλές καί οί περί
φημοι ΞΥΣΤΟΙ τοίχοι τής Χίου, 
πού λόγφ περιωρισμένου χώρου 
θά μιλήσωμε σέ έπόμενο τεύχος.
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Ο Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  1 9 7 5

Ή  έπιβράβευσις είναι ή άναγνώρισις μιας συνεχούς καί επι
πόνου προσπάθειας, εις ένα καταξιωμένον άγώνα, τον όποιον 
διεξάγει μέ συνέπειαν καί υπευθυνότητα ό άνθρωπος εις δλας τάς 
έκφάνσεις της ζωής. Αυτή, λοιπόν, ή άναγνώρισις έρχεται σάν 
επιστέγασμα, άλλα καί σάν δικαίωσις ενός άφανοϋς άγωνιστοΰ, 
διά νά πληρώση την ψυχήν του μέ υπερηφάνειαν καί ήθικήν ίκα- 
νοποίησιν. Αύτό, άκριβώς, άλλωστε είναι καί τό θέμα της φω
τογραφίας μας. Ή  έξαιρετική έπίδοσις, ή πειθαρχικότης καί τό 
άνώτερον ήθος κατέστησαν τον κ. Χαράλαμπον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ
ΛΟΥ, τον ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ’Αστυνομικόν της Κύπρου, διά τό 
έτος 1975. Κατά πάγκοινον, όμολογουμένως, άναγνώρισιν υπήρ
ξε δι' βλον τό έτος ύπόδειγμα λαμπρού 'Αστυνομικού καί άκε- 
ραίου ’Ανθρώπου, γεγονός πού έξετιμήθη δεόντως υπό τής 'Υπη
ρεσίας του, ή οποία καί δικαίως τον έπεβράβευσεν.

Εις τό στιγμιότυπον ό Κύπριος συνάδελφος παραλαμβάνει 
άπό τόν Υπουργόν ’Εσωτερικών καί Άμύνης τής Κύπρου κ. 
Χρ. Βενιαμίν έπαμειβόμενον κύπελλον τού καλυτέρου ’Αστυνο
μικού τής Κύπρου διά τό έτος 1975.

Ό  υπερμεγέθης Άλσατός είναι ένας άπό τούς εύφυέστερους άστυ- 
νομικούς σκύλους τής Γερμανικής ’Αστυνομίας, πού χρησιμοποιείται 
εις διαφόρους λεπτάς καί έπικινδύνους άποστολάς, μέ άξιοθαύμαστα 
άποτελέσματα. Είναι είδικώς εκγυμνασμένος καί έκπαιδεύμένος εις 
τάς συγχρόνους έπιστημονικάς μεθόδους άνιχνεύσεως καί έντοπίσεως 
των κακοποιών, διερευνήσεως τού τόπου έγλήματος καί άποκαλύψεωι 
τών πάσης φύσεως πειστηρίων. Τέλος είναι έπισήμως έντεταγμένος εί< 
τήν άστυνομικήν δύναμιν, ώς ένεργόν καί .. ισότιμον μέλος, μέ ποικί- 
λην δραστηριότητα καί άπαράμιλλον ένεργητικότητα.

Εις τήν φωτογραφίαν μας ’Αστυνομικός έν πολιτική περιβολή συνο- 
δευόμενος άπό τόν δυναμικόν «Άλσατόν» συνάδελφον, έπί τά ίχνη έξα- 
φανισθέντος άνηλίκου γερμανόπαιδος.
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Μόνον ώς επίγειον «Μιράζ», πού μεταφραζόμενον έλευθέρως εις την 
νεοελληνικήν άποδίδεται ώς άντικατοπτρισμός καί άνταύγεια, θά πρέ
πει νά θεωρηθή ό αύστριακός «τροχαίος», πού ρυθμίζει την νυκτερινήν 
κίνησιν εις το Κέντρον της Βιέννης, πνιγμένος κυριολεκτικώς άπο τήν 
φωταψία των ισχυρών προβολέων των διερχομένων οχημάτων. Κάτω, 
λοιπόν, άπο τάς διασταυρωμένας δέσμας μιας άτελείωτης φωτεινής πο
ρείας, φαντάζει σαν άπόκοσμη φιγούρα, ή γνώριμη καί συμπαθής αύτή 
σιλουέττα, μέ έντασι άλλα καί πλαστικότητα κινήσεως, πού θά τήν 
έζήλευε καί 6 πιο άπαιτητικός σκηνοθέτης. *Η σκηνή, όμως, είναι «ζων
τανή» καί παρουσιάζει άπλώς ένα «ένσταντανέ» άπο τήν άέναη καί άγω- 
νιώδη καθημερινή μάχη, πού δίδουν οί ’Αστυνομικοί επί της άσφάλτου, 
κατά των παντοειδών κινδύνων καί αύτών τών στοιχείων της φύσεως, 
διά νά διασφαλίσουν καί διασώσουν άνθρωπίνους ζωάς, άπο τούς έλ- 
λοχεύοντας συνεχείς κινδύνους.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΙΣΟΣ

Το Σώμα Γυναικών της Καναδικής Χωροφυλακής δέν ύστερεϊ 
έναντι τού άνδρικού, σέ ένεργό δραστηριότητα καί έργώδη προ
σπάθειαν, κατά τήν έκτέλεσιν τών πολλαπλών - καί έν ταύτώ 
δυσχερών - καθηκόντων του. Καί τούτο διότι ή έκπαίδευσις τών 
Γυναικών Χωροφυλάκων είναι έπίπονος, έντατική καί πολυσχι
δής, όπως καί ή τών άνδρών, μέ άποτέλεσμα όταν έξέρχονται 
τής Σχολής νά διαθέτουν ένα εύρύ πεδίον γνώσεων, άνταποκρι- 
νόμενον πλήρως προς τάς συγχρόνους κοινωνικάς καί ύπηρεσια- 
κάς άνάγκας, δι* δ καί θεωρούνται ισότιμοι τών άνδρών συνα
δέλφων των. Εφέτος, ιδιαιτέρως, έπ’ εύκαιρία τού ’Έτους τής 
Γυναίκας προεβλήθη πανηγυρικώς ή όλη δραστηριότης τού Κα
ναδικού Γυναικείου Σώματος τής Χωροφυλακής καί άπέσπασε 
τον θαυμασμόν καί τήν συμπάθειαν τής κοινής γνώμης.

Εις τήν φωτογραφίαν «Καναδέζες Χωροφύλακες», όπως πα
ρουσιάζονται εις τό έπίσημον περιοδικόν τού Σώματος «GAZE
TTE», τό όποιον είναι άφιεοωμένον εις τάς γυναίκας άστυνο- 
μικούς.

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ Τ Ο Υ . . .  Τ Ζ Α Μ Π Ο Αί παράνομοι σταθμεύσεις οχημάτων πάσης φύσεως 
είναι κοινόν, καθημερινόν φαινόμενον καί συνεπώς ού- 
δένα έκπλήττουν. Είναι, όμως, έντελώς άλλο πράγμα καί 
ένέχει Ιδιαιτέραν πρωτοτυπίαν, όταν κάποιο πρωινό, βα
δίζοντας αμέριμνος εις τον δρόμον - πεζός ή έπωχούμε- 
νος, άδιάφορον - συναντήσης ένα ιπτάμενον μεγαθήριον 
τύπου «Τζάμπο», «παρκαρισμένον»... παρανόμως είς τό 
μέσον τής οδού. Προ αύτού τού περιέργου καί άνεπανα- 
λήπτου φαινομένου εύρέθησαν οί άνδρεςτής * Αμέσου'Έπεμ- 
βάσεως Χωρ]κής Γλυφάδας όταν έσπευσαν είς τον τόπον 
τής παρανόμου σταθμεύσεως. 'Ένα θεόρατο «Τζάμπο» 
ξένης ’Αεροπορικής Εταιρίας εύρίσκετο . . . έκτάδην 
έπί τής λεωφόρου, προκαλώντας τήν φοβίαν τών περίοι
κων καί τήν περιέργειαν τών διερχομένων. Καί είς τήν 
ίδιάζουσαν, λοιπόν, αύτήν περίπτωσιν έκείνη πού έπενέ- 
βη πρώτη ήτο πάλιν ή ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ, άφού άλλω
στε είς τήν περιοχήν της έλαβε χώραν τό άνεπανάληπτον 
αύτό . . . παρκάρισμα, χωρίς όμως νά έπιδώση - πε
ριέργως ! ! - αύτήν τήν φοράν κλήσιν είς τούς παρανο- 
μήσαντας.
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1912 :
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΕΜΦΑΝΙΣ ΙΣ

1 9 4 8 : ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ  

ΑΝΑΠΤΥΞ I Σ

1965 :
ΡΙΖΙΚΗ

ΑΝ ΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

1Q7R · ΕΝΤΥΠΩΣ,ΑΚΗ 
ΙίΙ / ϋ · ε ξ ε α ι ξ ι ς

Μ Ε Ρ Ο Σ 5 '
ΟΜΙΛΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
"ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΝ ΧΟ ΪΚΗΣ.·! 
•ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
•ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΡΟΠΟ * 
ΝΗΤΑΙ ΠΡΩΤΑΘ ΛΗΤΑ Ι- 
ΤΕΩΣ ΧΠ ΡΟ Φ ΥΛΑΚΕΣ

Ειδική έρευνα τού συνεργάτου μας 

'Υπομοιράρχου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ.

ΟΤΑΝ τό 1833 ή Χ ω ροφ υλακή  άνελάμβανε έπ ίσημα  τή ν  ’Α στυνόμευση τοϋ  
νεοσύστατου 'Ε λλ η ν ικού  Κ ρά τους, δέν ά ν τ ιμ ετώ π ιζε  θέμα ά να π τύξεω ς 
τού  άθλητισμοΰ σ τις  τά ξε ις  τ η ς . Γ ια τ ί ά πλούσ τα τα  ό άθλη τισμ ός ήτα ν άκόμη 
ά γνω σ τος στήν Χ ώ ρα μ α ς .

ΤΟ Χ ΡΟ Ν ΙΚ Ο  διάστημα  πού μεσολαβεί άπό τό 1833 μ έχρ ι τή ν  δ ιεξα γω γή  
τό 1896 τη ς  π ρ ώ τη ς Ό λ υ μ π ιά δ ο ς  στήν ’Α θήνα , ά ντ ισ το ιχ ε ϊ μέ τή ν νηπ ιακή  
ήλικ ία  τού  Ν εοελληνικού ά θλ η τισ μ οΰ , άλλα κα ί μέ τή ν  περίοδο τή ς άκμής 
τη ς λησ τείας κα ί γενικ ά  τώ ν  ά δ ικ η μ ά τω ν β ία ς , πού άποτελοΰσαν τότε  ένα 
άρκετά διαδεδομένο . . .  σπόρ . Φ υσικά  ούτε κ α ί αυτή τή ν  έποχή  μπορούσε 
νά  γ ίνη  λόγος γ ιά  άθλητική  δραστηριότητα  σ τις  τά ξε ις  τή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .

ΔΕΚΑ ΕΞΗ  χρόνια  μετά  τούς π ρώ τους ’Ο λυμπιακούς ά γώ νες  κα ί συγκεκρι
μένα τόν Σ επ τέμ β ρ ιον  τού 1912, ό άθλητισμός ε ίσ ά γετα ι έπ ίσημ α  μέ ειδικό 
δ ιά τα γμ α  σ τις  Σ χο λ ές  τή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς. ’Α πό τότε  κα ί μ έχρ ι τό 1940, θά 
έπακολουθήσουν άλλα  8 παρόμοια  δ ια τ ά γ μ α τα . Ή  έφ αρμ ογή  τους δμ ω ς ά π έ - 
δω σε έλ ά χ ισ τα  κάθε φ ορά  ά π ο τελ έσ μ α τα . Α ιτ ία : ΟΙ π ό λ εμ ο ι, οΐ δ ιάφ ορες 
’Ε θνικές μας π ερ ιπ έτε ιε ς , κα ί οι έξ α ίτ ια ς τους κ ο ινω ν ικές ά να τα ρ α χές , πού 
καθώ ς ήτα ν έπόμενο ά φ η να ν έλ ά χ ισ τα  περ ιθώ ρια  γ ιά  κάθε άξιόλογη  άθλη
τική  δραστηριότητα  άπό πλευράς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .

ΑΝ τά  τελευτα ία  χρόνια  ή Χ ω ροφ υλακή  έ χ ε ι έξελ ιχθή  σ’ ένα μεγάλο φ υ τ ώ 
ριο τού  'Ε λλ η ν ικ ο ύ  ά θλ η τισ μ οΰ , αύτό ε ίνα ι άποτέλεσμα  προσπαθειώ ν πού 
καρποφόρησαν μέσα στό ευνοϊκό κ λ ίμ α  μ ια ς γεν ικ ή ς άθλητικοκοινω νικής 
προόδου. "Ο πω ς ά λλω σ τε ε ίνα ι καί ιστορικά β εβ α ιω μ έν ο , κάθε πρόοδος 
τή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, δέν ε ίνα ι τ ίπ ο τε  άλλο παρά ή ά κτινοβ ολία  τή ς  ά ν τ ίσ το ι-  
χ η ς  κ ο ινω ν ικ ή ς . Κ αί ό ά θλ η τισ μ ός, πού στέκει π ά νω  άπό κάθε είδους προ
κατά λη ψ η  , ή σ κ ο π ιμ ό τη τα , άπομακρύνει π ά ντα  τό  ένδεχόμενο  τή ς  π ο λ ώ - 
σεω ς στό φ ά σ μ α  τή ς  ά κτινοβ ολία ς α ύ τ ή ς .

ΣΗ Μ ΕΡΑ  ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή , παράλληλα  μέ τή ν  άνάδειξη  Ικανώ ν ά θ λ η τώ ν , 
φ ρ ο ν τ ίζε ι νά  δημιουργήση χ ιλ ιά δ ες  άγνούς φ ιλ ά θλ ους στά π ρόσω πα  δλω ν 
τώ ν  άνδρώ ν τ η ς . Έ τ σ ι  πα ίρνει μ ιά  σω στή θέση μέσα στήν σύγχρονη  κοι
ν ω ν ία , δπου τά  σπόρ έπηρεάζουν σημαντικά  ένα μεγάλο  μέρος άπό τή ν  
καθημερινή συμπερ ιφ ορά  τ η ς . Ό  άθλητισμός έπ ο μ ένω ς, δέν ά π οτελεϊ γ ιά  
τή ν  Χ ω ροφ υλακή  ένα είδος « β ιτ ρ ίν α ς» , άλλά  ένα βασικό έφ όδιο  γ ιά  τήν 
έξυπηρέτηση τού  μεγάλου κο ινω νικού  τη ς  α ύτο σ κ ο π ο ΰ .
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”0  Ε ιδ ικός Σ ύμ β ουλος παρά τώ  
Π ρω θυπουργό) έ π ί θεμ άτω ν ά θλη τι- 
σμοΰ κ . Κ ω ν)νος Π απαναστασίου :
«Μεταπολεμικά αΐ έκάστοτε διοικήσεις 
τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, καί άσφαλώς 
μέ τήν έγκρισιν τών έκάστοτε Ύπουρ- 
γών Δημοσίας Τάξεως, είχαν έμπράκτως 
έκδηλώσει τήν αγάπη τους γιά τόν άθλη- 
τισμό, γιατί είχαν έκτιμήσει δτι ό άθλη- 
τισμός βοηθούσε στήν ήθική καί 'Εθνική 
διαπαιδαγώγηση τών νέων.

'Ενθυμούμαι δέ προσωπικώς σάν πα
λαιός άθλητικός παράγων δτι πριν άκόμη

ίδρυθή ή Γ.Γ.Α., θεωρούσε τήν Χωρο
φυλακήν καί τά Σώματα ’Ασφαλείας 
γενικώς ώς νησίδα παρηγοριάς μέσα στό 
άπέραντο κενό τής Κρατικής άδιαφορίας. 
Καί είμαι πολύ ευτυχής πού καί σήμερα 
άκόμη πού τό Κράτος θεωρεί τόν άθλη- 
τισμόν ώς μία άπό τις βασικές πολιτιστι
κές καί κοινωνικές έκδηλώσεις, ή Χωρο
φυλακή έξακολουθεϊ νά πρωτοστατή 
συστηματικά είς τήν πραγμάτωσιν τής 
άθλητικής πολιτικής τού Κράτους. "Εχω 
προσωπικήν έμπειρίαν τής συγκεκριμέ
νης προσφοράς τής Χωροφυλακής, άλλά 
καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας γενικώς 
πρός τόν άθλητισμόν.

Παρέσχον καί παρέχω είς τούς καλούς 
άθλητάς δλα τά μέσα γιά τήν πρόοδό τους, 
δχι μόνο στόν αθλητικό τομέα, άλλά καί 
γιά τήν έπιστημονική τους ολοκλήρωση 
καί γιά τήν κοινωνική τους άποκατάστα- 
ση. Καί δέν έχω ουδέ ένα παράδειγμα 
άθλητοΰ ϋπηρετήσαντος είς τήν Χωρο
φυλακήν πού νά μήν αισθάνεται πραγμα
τική εύγνωμοσύνη πρός τό Σώμα πού τόσο 
τόν έβοήθησε στήν ζωή του.

’Επίσης πρέπει νά σημειωθή δτι ή άγά- 
πη τού Σώματος τής Χωροφυλακής 
δέν περιορίζεται μόνο στά διαδεδομένα 
άθλήματα, άλλά έπεκτείνεται καί σέ 
άθλήματα τά όποία έχουν περιωρισμένη 
άνάπτυξη. Τά άθλήματα αυτά χάρη στήν 
πολύτιμη συμβολή τής Χωρ]κής καί 
γενικώς τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, δια
τηρούνται έν τή ζωή καί άσφαλώς διά 
τού τρόπου αυτού δποτεδήποτε ή Πολι
τεία θελήσει νά τά άναπτύξη, άπό τά 
Σώματα 'Ασφαλείας θά άναζητήση τό 
φυτώριον.

Καί σάν παλαιός άθλητικός παράγων,

άλλά καί σήμερα σάν Ειδικός Σύμβουλος 
τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως έπί 
θεμάτων αθλητισμού καί νεότητος, αι
σθάνομαι Ιδιαιτέρα χαρά καί υποχρέωση 
νά έκφράσω καί έγώ τά αισθήματα τής 
εύγνωμοσύνης πρός τά Σώματα 'Ασφα
λείας καί Ιδιαίτερα τήν Χωροφυλακή 
πού συνεχίζουγ καί άσφαλώς θά συνε- 
χίσουν τήν πολύτιμη προσφορά τους 
στήν προσπάθεια πού κάνει ή Κυβέρνηση 
γιά τήν ψυχοσωματική βελτίωση τής 
νέας 'Ελληνικής γενηάς........».

Ό  Γενικός Γ ραμματεΰς ’Α θλητι
σμού κ . Π άνος Σ τασ ινόπουλος :

« ........Ώ ς παλαιός φίλαθλος παρακο
λουθώ τήν άθλητική κίνηση τών Ενό
πλων Δυνάμεων είς δλα τους τά Τμήματα. 
Γνωρίζω δτι ή Χωροφυλακή έχει είσδύ- 
σει είς όλους τούς τομείς τού άθλητισμοΰ, 
καί καλλιεργεί άξιόλογα τμήματα: πο
δόσφαιρο, μπάσκετ, Βόλλεϋ, στίβο, πυ-
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Ο Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Ν

γμαχία, άρση βαρών, άλλά καί τήν σκο
ποβολή όπου καί διαπρέπει ώς γνωστόν.
Ά φ ' ής άνέλαβον τήν Γ.Γ.Α., παρακο

λουθώ όλη τήν κίνηση τών 'Ενόπλων 
Δυνάμεων, καί στάθηκα κοντά τους όπως 
γνωρίζουν οί άρμόδιοι, διότι διεπίστωσα 
ότι, άφοβα μπορούμε νά πούμε, άποτε- 
λούν τόν κορμό τής άθλητικής κινήσεως 
τής Χώρας μας.
Τούτο τό βλέπει κανείς παρακολουθών

τας τούς άγώνας τών Πολιτικών μας 
όμάδων, όπου ξεχωρίζει ή συμμετοχή 
τών άθλητών τής Χωροφυλακής καί τών 
λοιπών 'Ενόπλων Δυνάμεων.

Είναι συνεπώς έπόμενον νά χαίρωμαι 
διά τήν ένίσχυσιν πού κάνουν οί Έ νο
πλες Δυνάμεις στόν άθλητισμό τής Χώ
ρας μας. Καί αισθάνομαι ζωηράν τήν 
ύποχρέωσιν άπό τής θέσεως αυτής, νά 
εύχαριστήσω όλως Ιδιαιτέρως τούς ήγέ- 
τας τού άθλητισμοΰ τών 'Ενόπλων Δυ
νάμεων καί τούς συνεργάτας των διότι 
άθόρυβα έπιτελοΰν ένα τόσον θαυμάσιον 
εργον διά τήν πρόοδον τού άθλητισμοΰ 
μ α ς ....».

«Νοϋς νγιής έν σώματι νγιεί» αυτό εί
ναι τό αθλητικό πιστεύω τής Χωροφυλα
κής, τό όποιον πριν άπό χιλιάδες χρόνια 
διεκήρνζαν οί αρχαίοι μας πρόγονοι. Με 
τήν αλήθεια αυτή διωργάνωσε τήν 'Υπη
ρεσίαν Φυσικής ‘Αγωγής και ‘Αθλητισμόν 
τον Σώματος, καί έδωσε εις τόν έλληνικόν 
αθλητισμόν πολλούς πρωταθλητής οί οποίοι 
έτίμησαν καί τιμούν τά χρώματα τής πα- 
τρίδος μας διεθνώς.

Ό  Δ ιευθυντή ς Ά θ λ η τ ισ μ ο ΰ  παρά 
τη Γ ,Γ .Α κ . Θ εόδωρος Κ ουβάτσος :

« .. . .Ή  προσφορά τής Χωροφυλακής 
πρός τόν 'Ελληνικό αθλητισμό είναι 
μεγάλη γιά τρεις βασικούς λόγους: 
Ό  πρώτος λόγος είναι ότι ό αθλητής μέ 
τήν κατάταξή του στήν Χωροφυλακή 
όχι μόνο δέν διακόπτει τήν άθλητική του 
έξέλιξη, άλλά άντιθέτως χάρις στό άμέ- 
ριστο ένδιαφέρον τού Σώματος ή προ
πόνησή του γίνεται πιό ιδανική.

Ό  δεύτερος λόγος είναι ότι χάρις στις 
προσπάθειες τού Σώματος, άλλά καί τήν 
ένταξη τού μαθήματος τής σωματικής

άγωγής στις Παραγωγικές Σχολές του. 
οί αύριανοί 'Αξιωματικοί όχι μόνο γί
νονται γνώσται τών ειδικών άθλημάτων 
τού όλου άθλητισμοΰ, άλλά καί καθί
στανται φίλαθλοι, γεγονός τό όποιον 
θά έξυπηρετήση μελλοντικώς στις σχέ
σεις τους κατά τήν ένάσκηση τών κα
θηκόντων τους.

Ό  τρίτος λόγος είναι ότι οί έπιλεγέντες 
πρωταθληταί τής Χωροφυλακής πάντοτε 
υπηρετούν στήν 'Αθήνα όπου είναι καί 
ή καρδιά τού 'Ελληνικού άθλητισμοΰ. 
Ταύτοχρόνως σπουδάζουν καί αύτό τούς 
διευκολύνει εις τό νά άκολουθήσουν 
άπρόσκοπτα τό άθλητικό τους πρόγραμ
μα τού υψηλού άθλητισμοΰ.

Προσωπικά τό έχω διαπιστώσει κατά 
τις υπηρεσιακές μου σχέσεις μέ τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής, ότι ούδέποτε 
έκ μέρους της έτέθη τό παραμικρόν πρόσ
κομμα στήν έξυπηρέτηση τού άθλητι- 
σμοΰ. Καί αυτό τήν τιμά καί έμείς σάν 
άθλητισμός τήν εύχαριστοΰμε........».

1 0

Ό  τέω ς 'Α ντιπρόεδρος τοΰ  ΣΕΓΑ Σ 
κ .  Ά χ ιλ λ ε ΰ ς  Π αππά ς :

« ....Ή αρω γή  τής 'Ελληνικής Χωρ]κής
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εις τήν άνάπτυξιν τοΟ Ελληνικού Αθλη
τισμού ύπήρξε καί είναι Αξιοσημείωτος. 
Διά τής κατατάξειος εις τήν 'Ελληνικήν 
Χωροφυλακήν τών πρωταθλητών, τώνέπι- 
λέκτων, καί φερέλπιδων αθλητών καί 
τής παροχής εις αύτούς πόσης φύσεως 
διευκολύνσεων, πολλαπλώς προσφέρει 
εις τήν άνάπτυξιν τού Ελληνικού Αθλη
τισμού. Είδικώτερον: 

α) Διά τών πρωταθλητών πλαισιώνει 
τάς Έθνικάς 'Ομάδας τών Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας πρός 
συμμετοχήν των εις τούς Αγώνας τού 
CISM, καί πόσης φύσεως Διεθνείς Αγώ
νας έν τφ Έσωτερικφ καί τφ Έξωτερικφ.

β) Διά τής άναλήψεως όργανώσεως 
Αγώνων καί πρωταθλημάτων Ε.Δ. καί 
συμμετοχήν της διά τών Αντιπροσωπευ
τικών της όμάδων εις αύτά.

γ) Διά τής συμμετοχής τών όμάδων 
της εις άγώνας Επαρχιακών κέντρων 
καί τής έν γένει συμβολής της εις τήν 
όργάνωσιν τούτων ύπέρ κοινωφελών 
σκοπών.

Ή  προσφορά τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής γενικώς εις τήν ύπό τών Εθνι
κών 'Ομοσπονδιών καταβαλλομένην προ
σπάθειαν διά τήν άνάπτυξιν τού ’Αθλη
τισμού τής Χώρας είναι μεγίστη. Ιδ ια ι
τέρως μάλιστα διά τόν Αθλητισμόν στίβου, 
έκ μέρους τού ΣΕΓΑΣ, δραττόμεθα τής 
ευκαιρίας ταύτης διά νά έκφράοωμεν 
δημοσίμ τάς θερμοτάτας εύχαριστίας 
τής Διοικήσεως διά τήν πλήρη άπό πολ
λών έτών κατανόησιν τήν όποιαν συναν- 
τώμεν πάντοτε έκ μέρους τής Ηγεσίας 
τού Σώματος καί τών 'Υπηρεσιών τούτου, 
καί τάς παντοίας διευκολύνσεις τάς όποι
ας παρέχουν εις τούς πρωταθλητά; μας, 
πρός τακτικήν καί Ανελλιπή προπόνησιν 
καί χορήγησιν Αδειών Απουσίας πρός 
συμμετοχήν εις Αθλητικός συναντήσεις 
εις τό έσωτερικόν καί έξωτερικόν,καί 
διάθεσιν ειδικού προπονητού πρός πα- 
ρακολούθησιν τής καταλλήλου προε
τοιμασίας καί συμπεριφοράς τούτων.

Εύχομαι καί έλπίζω ότι καί εις τό μέλ
λον ή Ελληνική Χωροφυλακή θά συνέ
χιση τήν πολύτιμον συμβολήν καί δρα- 
στηριότητά της διά τό καλόν τού 'Ελ
ληνικού Αθλητισμού...... Αύτά έτόνισε
ό κ. Α. Παπάς ’Αντιπρόεδρος τού ΣΕ- 
ΓΑΣ μέχρι τών τελευταίων Αρχαιρεσιών, 
δτε έξελέγη έτέρα Διοίκησις.

Ό  κοσμήτω ρ τής Δ ιεθνούς ’Ο λυμ
π ια κ ή ς ’Α καδημίας . μέλος τή ς Τ εχν ι
κής έπ ιτρ οπ ή ς τή ς Ε .Ο .Α . κα ί Πρό
εδρος τής Δ ιεθνούς 'Ο μοσπονδίας 
Π ροπονητώ ν "Ο ττο Σ ίμ ιτσ εκ  :

«.. ..'Απότά πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, 
οί καλύτεροι άθληταί μας άρχισαν νά

έμφανίζωνται άπό τις "Ενοπλες Δυνάμεις. 
’Από τήν Χωροφυλακή προήλθαν άρχικώς 
ό Παπαβασιλείου, ό Ντόντος, ό Σιδε- 
ρής, ό Μπεθάνης, ό Άποστολόπουλος, 
ό Χατζησταματίου, καί πολλοί άλλοι.

Εις τά άμέσως έπόμενα χρόνια καί μέ
χρι σήμερα, ή Χωροφυλακή άνέδειξε 
μεγάλο Αριθμό πρωταθλητών. Αύτό ση
μαίνει ότι εις τό Σώμα έπικρατεΐ σωστή 
Ατμόσφαιρα Αθλητικής τοποθετήσεως, 
καί γενικά εύνοϊκές συνθήκες γιά τήν 
Ανάδειξη Ικανών Αθλητών. Δηλαδή κα
τάλληλο περιβάλλον, πειθαρχημένη ζωή 
καί συστηματική προπόνηση.

Γιά τόν Αθλητισμό στόν χώρο τών 
'Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 
Ασφαλείας, πιστεύω ότι πρέπει νά καλ- 
λιεργηθή μέ όργανικό τρόπο στις διά
φορες Παραγωγικές Σχολές. Έ τσι με
γάλος άριθμός νέων θά μπορέση νά γίνη 
φορεύς τής Αθλητικής ιδέας, ένώ πα- 
ραλλήλως ό Αθλητισμός δέν θά παραμένη 
στόν στενό κύκλο τής ιδιωτικής πρωτο
βουλίας. Αυτές είναι σήμερα οί γενικές 
τάσεις: Νά συμμετέχουν όσον τό δυνα
τόν περισσότεροι πολίτες στά σπόρ. 
Δέν άρκεϊ νά στρέφωνται όλες οί προσ
πάθειες άπολειστικώς πρός τήν πλευρά 
τών πρωταθλητών. Πρέπει νά προσέ- 
χωμε καί τόν μέσο όρο. Έ τσι ό Αθλητι
σμός καλλιεργείται περισσότερο είς 
βάθος, ένώ παραλλήλως δημιουργοΰνται 
χρηστοί πολίτες. Οί Ένοπλες Δυνάμεις 
καί τά Σώματα ’Ασφαλείας θά μπορούσαν 
νά άναλάβουν αύτή τήν σταυροφορία 
γιά τήν έξυπηρέτηση τού Έ θνους— ».

Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Α Ι

Ό  'Ο μοσπονδιακός Π ροπονητής 
σ τ ίβου  κ .  Μ ιχάυ 'Ι γ κ λ ό ϊ :

« ...  .Οί άθληταί πού προέρχονται άπό 
τήν Χωροφυλακή, βοηθούν καί τόν 
Στρατιωτικό καί τόν Πολιτικό Αθλη
τισμό. Παραδείγματος χάριν ό Χωρο- 
φύλαξ Κούσης πού προπονώ έγώ, στούς 
έφετεινούς Βαλκανικούς Αγώνες προ 
σέφερε 9 βαθμούς στήν Εθνική 
όμάδα. Ό  ίδιος Αθλητής έφέτος είχε
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Ο Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Ν

Ή  γυναικεία σκοπευτική ό/ιάς τής Χωροφυλακής μέ τον προπονητή της Μοί
ραρχο κ. Δ. Κοτρώνη, ή όποια διαπρέπει εις τάς σκοπευτικός διοργανώσεις.

Δόκιμοι των Σχολών Χωροφυλακής ασκούμενοι εις τό άθλημά τής οπλομαχίας. 
' Ο αθλητισμός είναι βασικόν μάθημα τών Σχολών Χωροφυλακής.

Σύγχρονος κτιριακή έγκατάστασις, οπού στεγάζεται ή Σχολή έκμαθήσεως με
θόδων αύτοαμύνης υπό τών άνδρών τοϋ Σώματος.
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καί πολλές άλλες λαμπρές έμφανίσεις. 
Είναι ένας πολύ έξυπνος άθλητής μέ 
μεγάλη καρδιά. ’Ακούει, γυμνάζεται, 
καί προοδεύει. Μέ τήν προπόνηση πού 
άκολουθεΐ σέ δύο χρόνια θά σημείωση 
έκπληκτικά άποτελέσματα. Προπονώ ά- 
κόμη καί ένα άλλο αθλητή τής Χωρο
φυλακής. Τόν Κούρτη, ό όποιος έχει 
φανταστικά προσόντα γιά νά γίνη ένας 
μεγάλος άθλητής στά 800 καί 1.500 
μέτρα. Πέρισυ στά δύο αύτά αγωνίσματα 
οί καλύτεροί του χρόνοι ήταν 1.49 καί 
3.40.7.

Εφέτος οί έπιδόσεις του ήταν χαμη
λότερες γιατί δέν έκανε τήν προπόνηση 
πού θά έπρεπε. Είχε έπίσης καί ένα μικρό 
τραύμα, άλλά θά τό ξεπεράση. Αυτόν 
τόν χρόνο πιστεύω ότι όλα θά πάνε καλά. 
Ό  Κούρτης έάν συμπλήρωσή τις προ
πονήσεις πού πρέπει, θά γίνη ό καλύ
τερος, ό πρώτος άθλητής.

Μέχρι σήμερα έχω προπονήσει πολ
λούς άθλητάς τής Χωροφυλακής. Ό λοι 
τους έχουν προσφέρει μεγάλες ύπηρε- 
σίες στόν 'Ελληνικό αθλητισμό. Ό  
άθλητισμός πού γίνεται στήν Χωροφυ
λακή καί γενικά τις Ένοπλες Δυνάμεις 
έχει πολύ καλή όργάνωση. Σέ καμμιά 
Χώρα δέν τοϋ δίνουν τόση προσοχή 
όση προσοχή τού δίνουν στήν Ελλά
δα ........».

Ό  ’Ο μοσπονδιακός Π ροπονητής σ τ ί
βου κ .  Σ τα μ ά τιο ς Σ μ υ ρ ν ιώ τ η ς :

«.. ..’Ως παλαιός Καθηγητής τής Σχολής 
Αξιωματικών Χωροφυλακής άλλά καί ώς 
Προπονητής μέχρι σήμερα πολλών πρω
ταθλητών Χωροφυλάκων, έχω σαφή αντί
ληψη γιά τήν πρόοδο τοϋ άθλητισμοϋ 
στό Σώμα τής Χωροφυλακής. Ή  πρόο
δος αύτή μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου 
γίνεται περισσότερο έντυπωσιακή.

Έ τσι ή Χωροφυλακή προσφέρει όλο 
καί μεγαλύτερες ύπηρεσίες στόν Ελλη
νικό άθλητισμό. Αύτό τήν τιμά ιδιαί
τερα ώς Σώμα, ένώ παράλληλα τής δίνει 
τις δυνατότητες νά όργανώση τόν αθλη
τισμό σέ ακόμη εύρύτερες βάσεις__».

Ό  ’Ο μοσπονδιακός Π ροπονητής στί
βου κ . Ν ίκος Γ εω ργόπουλος :

«. . . ’Απότό 1964 προπονώ άθλητάς τής 
Χωρ]κής. Οί άθληταί πού είχα καί έχω 
στά χέρια μου, μοΰ μιλοϋν πάντα μέ τά



ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΑΙ ΤΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
καλύτερα λόγια γιά τό μεγάλο ένδιαφέρον 
πού δείχνει τό Σώμα σας στόν αθλητισμό. 
Πιστεύω ότι ή Χωροφυλακή εξυπηρετεί 
αφάνταστα τόν Ελληνικό άθλητισμό. 
Θά ήταν εύχής 6ργον νά περάσουν άπό 
τήν Χωροφυλακή καί τά Σώματα ’Ασφα
λείας γενικώς όσοι νέοι φιλοδοξούν νά 
κάνουν άθλητική καρριέρα. Ά πό ό,τι 
πληροφορούμαι, σήμερα στις Σχολές 
Χωροφυλακής, έκπαιδεύονται πολλά παι
διά μέ πλούσια άθλητικά προσόντα. 
Έ χω  τήν έντύπωση ότι ή όργάνωση 
αθλητικών ήμερίδων καί ή συνεργασία 
τών Σχολών μέ τις άντίστοιχες 'Ομο
σπονδίες, θά βοηθήση άμεσα στήν άξιο- 
ποίηση τών αθλητών αύτών. . . .» .

*0 Π ροπονητής Π οδοσφαίρου κ . 
Γ εώ ργιος Σ ϊμ ος (Μ άγειρας) :

« .. . .Στήν Χωροφυλακή έχω κάνει δύο 
θητείες. Τήν πρώτη μεταξύ 1941—1943 ώς 
Χωρίλαξ καί τήν δεύτερη μεταξύ 1948-1961 
ώς προπονητής τής ποδοσφαιρικής όμάδος 
Χωροφυλακής. "Επαιζα άκόμη στήν ΑΕΚ 
όταν ένας έξαίρετος άνθρωπος καί φί
λαθλος, ό μακαρίτης Στρατηγός Χωρο
φυλακής Ήλίας Σκορδαράς, μέ έκάλεσε 
τό 1948 νά συγκροτήσω τήν πρώτη ποδο
σφαιρική όμάδα τής Χωροφυλακής άπό 
Χωροφύλακες πού είχαν κληθή γι’ αυτό 
τό σκοπό άπό όλα τά σημεία τής ’Ελλά
δος. Ά πό τότε έβοήθησα όσο μπορούσα 
καλύτερα τό ποδόσφαιρο τής Χωροφυ
λακής. Ώ ς προπονητής κατά καιρούς 
τής Α.Ε.Κ., τού Απόλλωνος, τού 'Εθνι
κού, τού Πιερικοΰ, τού Πανελευσινιακοΰ 
καί τών 'Εθνικών όμάδων, έφρόντισα νά 
καταταγούν στό Σώμα ικανοί ποδοσφαι- 
ρισταί. Μέ μεγάλη μου ευχαρίστηση 
διαπιστώνω κάθε φορά ότι στήν Χωρο
φυλακή ή πρόοδος τού ποδοσφαίρου καί 
γενικά τού άθλητισμοΰ, κάθε χρόνο 
γίνεται καί μεγαλύτερη. Δηλαδή ή προ
σφορά τής Χωροφυλακής στόν 'Ελλη
νικό άθλητισμό αυξάνεται σταθερά. Αυτό 
πρέπει νά τό έκτιμήσουν όλοι οί Έ λλη
νες φίλαθλοι. Ή  Χωροφυλακή έχει άνα- 
δείξει πολλούς άπό τούς άθλητάς πού 
χειροκροτούν κάθε φορά στά στάδια. 
Γι’ αύτό καί ένα μεγάλο μέρος άπό τά 
χειροκροτήματα αύτά άνήκει καί στήν 
Χωροφυλακή πού άνέδειξε όλους αύτούς 
τούς άθλητάς.. . .» .

Ό  παλα ιός πρω τα θλη τή ς κα ί προ
πονητής σ τ ίβου  κ .  ’ Ιω άννη ς Π αλα - 
μ ιώ τη ς  :

« .. .Στήν 4ετία 1952—1956 ύπήρξα 
προπονητής τών δρομέων τής Χωροφυ
λακής Παπαβασιλείου, Άποστολοπού- 
λου, Χατζησταματίου. Φραγκάτου καί 
Σκούρτη. Αύτό μού έδωσε τήν εύκαιρία 
νά παρακολουθήσω άπό κοντά τις προ
σπάθειες τής Χωροφυλακής γιά τήν 
ένίσχυση τού Ελληνικού στίβου σέ μιά 
έποχή πού προσπαθούσε νά ξαναβρή τά 
μεγάλα προπολεμικά του βήματα. Παρ' 
δλον πού τότε δέν ύπήρχαν τά σημερινά 
μέσα, οί άθληταί του έκαναν σπουδαίες 
έπιδόσεις καί τιμούσαν κατ' έπανάληψιν 
τά Εθνικά μας χρώματα σέ διάφορους 
διεθνείς άγώνες. Οί έπιτυχίες αύτές συνε
χίστηκαν καί συνεχίζονται άπό πολλούς 
άθλητάς τής Χωροφυλακής. Αύτό έχει 
μεγάλη σημασία, άν σκεφθή κανείς ότι τό 
Σώμα σας έχει άναλάβει καί τόσα άλλα 
σπουδαία καθήκοντα . ..» .

Γ ιώ ργος Π απαβασιλείου  :

«__ Κατ' άρχήν θά πρέπει νά πώ
ότι έάν έγινα ό,τι έγινα αύτό τό όφεί- 
λω άποκλειστικά στήν Χωροφυλακή. 
Ή  Χωροφυλακή μού έδωσε τήν 
δ βατότητα νά άναδειχθώ. Έ να χρόνο 
μετά τήν κατάταξή μου κατέρριψα 
γιά πρώτη φορά τό Πανελλήνιο ρεκόρ 
στά 3000 μ. στήπλ. Παρά τό γεγονός ότι 
τότε δέν είχαμε τις σημερινές άπεριόρι- 
στες διευκολύνσεις, έγώ καί οί συνάδελ
φοί μου έξαντλούσαμε κάθε εύκαιρία καί 
βελτιώναμε τις έπιδόσεις μας. Θυμάμαι 
ότι τόν καιρό πού έκπαιδευόμουν ώς Δό
κιμος Χωροφύλαξ στήν Ρόδο, άκόμη καί 
τις ώρες πού τό πρόγραμμα προέβλεπε 
ψυχαγωγία, έγώ έβαζα τήν φόρμα μου καί 
γυμναζόμουν έντατικά. Μέ αύτό θέλω νά 
πώ ότι οί σημερινοί άθληταί Χωροφύλα
κες πρέπει νά έκμεταλλευθοϋν τις τερά
στιες διευκολύνσεις πού τούς παρέχει τό 
Σώμα. Καί συνιστώ στούς άρμοδίους νά 
έπιμείνουν στήν άναζήτηση ταλέντων 
μέσα καί έξω άπό τις Σχολές τής Χωρο
φυλακής. Τέλος θά παρακαλέσω νά ση
μειώσετε ότι μέ τήν Χωροφυλακή μέ συν
δέουν ώραίες άναμνήσεις. Επίσης ότι 
αισθάνομαι υπερήφανος πού έγώ καί ώρι- 
σμένοι άλλοι τέως καί έν ένεργεία Χωρο
φύλακες βοηθήσαμε νά θεμελιωθή ό αθλη
τισμός στήν Χωροφυλακή . . .».

Σ π ή λ ιος Ζ α χα ρ όπ ουλ ος:

«.... Ά πό μαθητής Γυμνασίου είχα 
μάθει ότι ή Χωροφυλακή έξασφαλίζει 
όλες έκείνες τις προϋποθέσεις πού 
επιτρέπουν σ’ ένα άθλητή μέ φιλο
δοξίες νά έργασθή καί νά άνέβή 
ψηλά. Ερχόμενος στήν Χωροφυλακή 
βρήκα όλα αύτά πού είχα πληροφορηθή 
πριν άπό τήν κατάταξή μου.

Θεωρώ χρέος μου νά ευχαριστήσω 
γιά μιά άκόμη φορά τούς άρμοδίους γιά 
τόν άθλητισμό στήν Χωροφυλακή πού 
έδωσαν τήν εύκαιρία σ’ έμένα καί άλλους 
άθλητάς νά άσχοληθή ό καθένας άπερί- 
σπαστα μέ τό άθλημά του. Αύτό μού 
έδωσε τήν δυνατότητα νά καταρρίψω 
κατ’ έπανάληψιν πανελλήνια ρεκόρ, καί 
νά σημειώσω Βαλκανικές, Πανευρωπαϊ
κές, καί άλλες διεθνείς νίκες γιά τις όποι
ες πολλές φορές τό Άρχηγεΐον Χωρο
φυλακής μέ έτίμησε μέ πανηγυρικό έπαινο.

Α λλά ή Χωροφυλακή δέν προσέχει 
μόνο αύτούς πού βρίσκονται στήν κο
ρυφή, άλλά καί αύτούς πού βρίσκονται 
στήν βάση. Πολύ σωστά γιατί ό σημε
ρινός άθλητισμός στηρίζεται στήν βάση. 
Επομένως ή Χωροφυλακή είναι βάση 
καί συνεπώς φυτώριο τού Ελληνικού 
άθλητισμού.. ..» .

Γ ιάννης Κ ούσουλας :

«.... Ήρθα στήν Χωροφυλακή τό 1969ώς 
φοιτητής τού Πολυτεχνείου μέ Πανελλή
νιο ρεκόρ 2.12 μ. στό ύψος. Στά τέσσερα 
χρόνια τής παραμονής μου στό Σώμα, μού 
δόθηκε ή εύκαιρία νά διαπιστώσω ότι διευ
κολύνεται άπόλυτα ό άθλητής. 'Υπάρχει 
δηλαδή άνεση χρόνου καί γιά σπουδές 
καί γιά άθλητισμό.

Μέ τό νά συντηρή έπομένως ή Χωρο
φυλακή άθλητικό Τμήμα, βοηθάει ούσια- 
στικά τόν Ελληνικό άθλητισμό. ’Εκείνο 
πάντως πού θά πρέπει κατά τήν γνώμη 
μου νά προσεχθή πολύ, είναι τό θέμα τής 
έπαγγελματικής τακτοποιήσεως ώρισμέ- 
νων άθλητών.

Γιά τούς άθλητάς αύτούς θά πρέπει 
νά έξασφαλίζωνται ώρισμένες παροχές 
πού θά τούς δώσουν τήν άπαραίτητη 
έπαγγελματική άποκατάσταση μετά τήν 
άποχώρησή τους άπό τούς στίβους. Ή  
Χωροφυλακή έξασφαλίζει μία βασική 
παροχή γιά σπουδές. Τά ύπόλοιπα νο
μίζω ότι είναι θέμα κατευθύνσεων άπό 
πλευράς άρμοδίων, άλλά καί ένδιαφέ- 
ροντος άπό πλευράς άθλητών.

Καταλήγοντας θά ήθελα νά εύχα- 
ριστήσω τούς άρμοδίους έπί τού άθλη- 
τισμού τής Χωροφυλακής, οί όποιοι 
στό διάστημα τής συνεργασίας πού είχα 
μαζί τους, μέ περιέβαλλαν μέ ένδιαφέρον 
καί στοργή. Θά τούς θυμάμαι πάντα μέ 
έκτίμηση καί συμπάθεια..
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ΚΑΙ ΤΟΝ Λ Ο ΓΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ

Ο δρος «μανιερισμός» σημαί
νει - στην κυριολεξία - την 
ιδιορρυθμία συμπεριφοράς.

’Ιδιαίτερα στην τέχνη «μανιεριστής» 
είναι εκείνος πού μιμείται και τονί
ζει αερισμένα χαρακτηριστικά ενός 
προτιμωμένον διδασκάλου, κατά τέ
τοιο τρόπο, ώστε τά αποτελέσματα 
πού επιδιώκει νά επιτυχή, φθάνουν - 
διά τής υπερβολής - μέχρι σημείου 
παραμ ορφώσεως. 'Ωστόσο πρέπει 
νά διευκρινισθή, δτι αν και δ μανιε
ρισμός σημαίνει ιδιόρρυθμο ϋφος, 
πού εφαρμόζεται σκόπιμα γιά νά 
επιτυχή εντυπωσιακό αποτέλεσμα, 
διαφέρει από την επιτήδευση κατά 
τό δτι γίνεται μάλλον Αναπόσπαστο 
μέρος τής άτομικότητος τοΰ καλλι- 
τέχνη, παρά επιφανειακή στάση.

"Οπως είναι γνωστό ό μανιερι
σμός πρωτοεκδηλώθηκε στην ζω
γραφική και δέν είναι δύσκολο νά 
προσδιορίσωμε χρονικά τήν εμφά
νισή του, θεωροϋμεν δμως σκόπιμο 
νά έπιχειρήσωμε πρώτα μιά μικρή 
Αναδρομή στο παρελθόν τής ζωγρα
φικής καί τής τέχνης γενικώτερα.

Ή  Τέχνη είναι στενά συννφασμέ- 
νη μέ τον άνθρωπο καί είναι τόσο 
παληά δσο καί αυτός. Είν εύκολο 
νά τό παραδεχθούμε αυτό, αν Ανα- 
λογιστοϋμε δτι τό τόξο φαίνεται νά 
χρησιμέυσε πρώτα σάν μουσικό όρ
γανο καί ύστερα σάν πολεμικό δπλο 
καί δτι ή πρώτη προσπάθεια γραφής 
τού προϊστορικού Ανθρώπου ήταν 
μιά υποτυπώδης ζωγραφική. Ή  
Τέχνη δέν μπορεί νά θεωρηθή πολυ
τέλεια' ή Τέχνη είναι Ανάγκη τού 
καλλιτέχνη νά δημιουργήση ένα νέο 
κόσμο έξωτερικεύοντας τον δικό του 
εσωτερικό κόσμο καί ή Ανάγκη αυτή 
Ανταποκρίνεται στήν Ανάγκη τών 
πολλών πού χρειάζονται τό μέσο 
αυτό τής έκφράσεως, στο όποιο μπο
ρούν νά Αναγνωρίσουν μέρος τού 
εαυτού τους, πού θά έμενε Ακαθόρι
στο, Ανικανοποίητο καί Αναξιο
ποίητο Από έλλειψη δυνατ ότητος 
έκφράσεως. ' Υπάρχει γενικά ή Αντί
ληψη, δτι προ τής ’Αναγεννήσεως ή 
καλλιτεχνική δημιουργία ήταν μιά 
ανώνυμη υπηρεσία, πού δ καλλιτέχ
νης πιόσφερε στο Θειον, Από τήν 
Αναγέννηση δμως κι έπειτα ή 
Τέχνη πήρε ένα καινούργιο προσα
νατολισμό καί έγινε ένας προσωπι
κός ύμνος τού καλλιτέχνη προς τό 
κάλλος’ έτσι γιά πρώτη φορά στήν 
ιστορία τό πρόσωπο καί ή ζωή τού 
καλλιτέχνη Αποκτούσαν ιδιαίτερη 
σημασία. Ωστόσο ή ’Αρχαία Έ λ-  
ληνική Αντίληψη γιά τό κάλλος ερ
χόταν σέ Αντίθεση μέ τον Χριστια-
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νικά Ιδεαλισμό, ώσπον στο τέλοζ 
τον 15ον αιώνα οί δυο αυτές τάσεις 
ήρθαν σέ πραγματική σύγκρουση.
’Εκφραστής τοϋ πνεύματος τής επο
χής εκείνης ήταν ό Σαβοναρόλα, 
που όπως ξέρουμε έγινε απηνής 
διώκτης όλων των μορφών έκφρά- 
σεως που είχε υιοθετήσει τό αρχαίο 
'Ελληνικό πνεύμα. Μέ τον DA ΒΙΝ- 
CI καί τον μαθητήτου CORREGIO 
ή καλλιτεχνική έκφραση ελευθερώ
νεται από την άκαμψία καί τον πεσ- 
σιμισμό της, γιατί οι δύο αυτοί καλ
λιτέχνες έδωσαν άρχαϊκή γαλήνη 
στις χριστιανικές μορφές, που ζω
γράφισαν καί έπανέφεραν θριαμβευ
τικά όλες τις μορφές έκφράσεως, 
πού είχε άπορρίψει ό Σαβοναρόλα. 
Στο έργο τον Τισιανοϋ (1480-1576) 
που είναι ή πιο ρωμαλέα προσωπι
κότητα τοϋ 16ου αιώνα στον τομέα 
τής ζωγραφικής, παρουσιάζονται 
ανάμικτα χριστιανικά καί παγανι- 
στικά θέματα, γυμνές καί ντυμένες 
μορφές, χρώματα ζωηρά καί ώριμοι 
καρποί. Μέ τον Μιχαήλ ’Άγγελο  
χαράσσεται ένα ορόσημο στήν Τέχ
νη, διότι γενική ήταν ή εντύπωση 
ότι μετά τήν λάμψη τής τέχνης τον 
δέν θά μπορούσε νά άνακύψη τίποτε 
άλλο πού νά έχη αξία. ’Αλλά μετά 
τον θάνατο τοϋ Μιχαήλ ”Αγγελον 
σημειώνεται μιά στροφή τής Τέχνης 
μέ εστίες τή Ρώμη καί τή Φλωρεν
τία. 'Η  εκφραστική αυτή «στροφή» 
είναι ό καλούμενος μανιερισμός. Ε ί
ναι δηλαδή ή ειδική εκείνη τεχνο
τροπία, πού χαρακτηρίζεται από 
τήν αλλοίωση τών σχημάτων καί 
τών χρωμάτων. 'Όπως τονίζει στις 
βιογραφίες τον ό Βαζάρι, οί μανιε
ριστές καλλιτέχνες τών μέσων τοϋ 
16ου αιώνα, κυριαρχούμενοι από τήν 
αντίληψη πού άναφέραμε ήδη, αντέ
γραψαν τήν «μανιέρα» δηλαδή τήν 
εξωτερική τεχνοτροπία τών καλ
λιτεχνών τοϋ παρελθόντος, χωρίς νά 
έχουν καί τήν εσωτερική παρόρμηση 
πού είχε οδηγήσει στήν δημιουργία. 
Παρ’ όλα αυτά τό έργο τών μανιερι
στών πρέπει νά θεωρηθή όχι μόνο' 
σάν άσκηση δεξιοτεχνίας, αλλά καί 
σέ συνάρτηση μέ τήν ίδια τήν άξια 
του. 'Ο μανιερισμός είχε τον χαρα
κτήρα μιας καλλιτεχνικής επανα- 
στάσεως καί πρέπει νά σημειωθή 
ότι μέ τήν τεχνοτροπία αυτή εκφρά
στηκαν όχι μόνο αρκετοί αξιόλογοι 
καλλιτέχνες όπως ό Ποντόρμο, ό 
ΠαρμιτζιανΖνο καί ό Μπενβενοΰτο 
Τσελλίνι αλλά καί ένας τιτάνας : ό 
Δ ομήνικος Θεοτοκόπουλ.ος. Ειδικά 
στο έργο τοϋ Γκρέκο ή σύνθεση ήταν 
έσκεμμένα ασύμμετρη καί οί ασκη

τικές καί αχνές ανθρώπινες μορφές 
έγιναν σύμβολα άνάτασης τής ψυ
χής' τά ζωηρά χρώματα καί οί οφιο
ειδείς συστροφές αύξαναν τό αίσθη
μα ταραχής. Στήν Κρήτη ό Γκρέκο 
είχε διδαχθή τον Βυζαντινό τρόπο νά 
ζωγραφίζη τις μορφές γωνιώδεις καί 
φωτόλουστες. Στήν Βενετία είχε με- 
λ.ετήσει τις κομψές πινελιές τοϋ Τι- 
σιανοϋ καί είχε γοητευθή από τις 
εκρηκτικές συνθέσεις τοϋ Τιντορέτ- 
το, αλλά ίσως νά επηρεάστηκε καί 
από τήν γνωριμία του μέ τούς Ισπ α 
νούς ζωγράφους τής εποχής του, 
πού χρησιμοποιούσαν κυρτά κά
τοπτρα καί σκοτεινό θάλαμο γιά τήν 
υποβοήθηση τών παραμορφώσεων 
στις συνθέσεις τους καί τήν επίλυση 
προβλημάτων προοπτικής. Έ ξ  άλ
λου δέν μπορεί νά τον άφησε άδιά- 
φορο ή αναστατωμένη από τήν 'Ιερή 
’Εξέταση 'Ισπανία καί ή θρησκευ
τική έξαψη πού επικρατούσε τότε 
εκεί, τήν όποιαν τροφοδοτούσαν φα
νατικοί τού είδους τής Ά γιας Θη
ρεσίας τής ’Άβιλας.

'Η  επαναστατική μανιερισ τική 
τεχνοτροπία έγινε δεκτή μέ ποικίλες 
αντιδράσεις. Οί μανιεριστές καλλι
τέχνες άλλοτε έχαιρετίζονταν σάν 
μεγαλοφυΐες καί άλλοτε έχλευάζον- 
ταν σάν άγύρτες, διότι αίφνιδίαζαν 
ή δυσαρεστούσαν τούς θεατές τους. 
’Ενδεικτικές είναι οί δυσκολίες πού 
συνάντησε ό ίδιος ό Γκρέκο, αυτή 
ή αινιγματική, μυστικοπαθής, κά
πως ανισόρροπη, άλλ’ οπωσδήποτε 
μεγαλοφυής μορφή τής παγκόσμιας 
τέχνης. Συγκεκριμένα ό Γκρέκο εν- 
ρέθη πολλές φορές στά δικαστήρια 
διά νά διεκδικήση τήν αμοιβή του 
από πελάτες, πού άρνιόταν νά τον 
πληρώσουν, διότι τούς παρουσίαζε 
σάν αφύσικους γίγαντες οτά πορ- 
τραίτα πού τού είχαν παραγγείλει" 
λέγεται, μάλιστα, ότι αρκετές φορές 
έκέρδισε τή δίκη χρησιμοποιώντας 
τό ακόλουθο επιχείρημα : «Ό  χει
ρότερος τρόπος πού μπορεί κανείς 
νά σέ ζωγραφίση είναι νά σέ παρου- 
σιάση σάν νάνο».

Μέ τήν σημερινή προοπτική οί 
μανιεριστές αναγνωρίζονται σάν πρό
δρομοι τών έμπρεσιονιστών άλλά καί 
μερικών άτομικιστών όπως ό Βάν 
Γκόγκ καί δ Πικάσσο. . Μετά τήν 
εποχή τοϋ Μπαρόκ (17ος αιών) καί 
τού Ροκοκό (18ος αιών) ακολούθη
σε ή καλλιτεχνική επανάσταση τοϋ 
19ου αιώνα μέ τον ’Εμπρεσιονισμό 
καί ή συνέχειά της μέ τά κινήματα 
τοϋ ’Εξπρεσιονισμού, τοϋ Κυβισμού, 
τοϋ Σουρρεαλισμοϋ καί τής Ά φ η-  
ρημένης Τέχνης.

Α ν θελήσωμε νά παρακολου- 
θήσωμε χρονολογικά τις προ
εκτάσεις τοϋ μανιερισμού δέν 

θά εϋρωμε μεγάλες δυσκολίες. Μπο
ρούμε λ.χ. νά άναγνωρίσωμε στο 
έργο τού Κορό, ενός ζωγράφου πού 
άνήκει στήν πρωτοπορία τοϋ ’Εμ
πρεσιονισμού, μιά τάση νά κατατε
μαχίζεται ό φυσικός κόσμος στά διά
φορα συστατικά του. Τό επόμενο 
τολμηρό βήμα πραγματοποιείται γύ
ρω στά 1872, μέ τό έργο τοϋ Μονέ, 
όπου τά στερεά αντικείμενα τής φυ
σικής πραγματικότητος διαλύονται 
καί φαίνοντο χωρίς τήν υλική τους 
υπόσταση, αποκαλύπτοντας τήν πα
ρουσία τους μόνον σάν λάμψεις άκτι- 
νοβόλου φωτός.

Οί άτομικιστές γίγαντες πού έν
τονα επηρέασαν τήν σύγχρονη Τέχ
νη, Βάν Γκόγκ καί Πικάσσο, πα
ρουσιάζουν καί αυτοί Αναμφισβήτη
τα στοιχεία μανιερισμού. 'Η  παρα
μόρφωση τής πραγματικότητος στά 
έργα τους καί ή απομάκρυνση από 
τήν φυσική απεικόνιση θεωρείται 
από αυτούς πηγή έκφράσεως, άλλά 
καί δυνάμεως. Βλέπομε λ.χ. στά 
έργα τοϋ Βάν Γκόγκ τά δένδρα νά 
κουλουριάζονται σάν ερπετά καί 
τούς απλανείς αστέρες νά δίνουν τήν 
εντύπωση ότι κινούνται κατρακυ
λώντας προς τήν θάλασσα.

Ό  γράφων έχει πεισθή ότι οί μα
νιερισμοί προεκτείνονται καί σ’ άλ
λους τομείς τής Τέχνης, άλλά ή γνώ
μη του αυτή δέν θά είχε καμμιά άξια 
αν δέν συνέπιπτε μέ τήν γνώμη Αρ
κετών ειδικών μελετητών τής Τέχ
νης, οί όποιοι διαπιστώνουν ότι οί 
μανιερισμοί δέν περιορίζονται μόνο 
ατή ζωγραφική, άλλ’ έχουν τά Αντί
στοιχό τους σ’ όλες τις εικαστικές 
τέχνες, άκόμη δέ καί στή λογοτεχ
νία.

Ειδικά ή μανιεριστική τεχνοτρο
πία εκδηλώνεται περισσότερο παρα
στατικά στο χώρο τής. λογοτεχνίας, 
καί φαίνεται νά παίζη σπουδαίο ρό
λο, Αφού γίνεται τό κύριο μέσο έκ
φράσεως μιας ώρισμένης φιλοσοφι
κής τάσης, όπως συμβαίνει στά έργα 
τών συγχρόνων Γάλλων φιλοσόφων, 
ή μάλλον φιλοσοφημένων λογοτεχ- 
νών SARTRE καί CAMUS (πού 
Ανήκουν στήν άθείατική πτέρυγα τοϋ 
'Υπαρξισμού), ή καί σέ ώρισμένα 
θεατρικά έργα έπηρεασμένα Από τις 
ίδιες Αντιλήψεις.

Πράγματι ό 'Υπαρξισμός πού 
Αντλεί τις θεωρίες του Από κατα
στάσεις τής Ατομικής συνειδήσεως 
είναι μιά φιλοσοφία, πού ξεκινών
τας Από τά Ατομικά αισθήματα προ-
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χωρεΐ, μέ τήν φαινομενολογία ώς 
μέθοδο, για νά περιγραφή συνειδη
σιακές καταστάσεις. Είναι μια φι
λοσοφία καθαρά υποκειμενική από 
την όποια δεν λείπουν τα ιμπρεσιο
νιστικά στοιχεία.

Επειδή, λοιπόν, ή λογοτεχνία εί
ναι πολύ κατάλληλη νά έκφράζη αι
σθήματα καί υποκειμενικές κατα
στάσεις, αρκετοί ύπαρξιστές αισθά
νονται την ανάγκη νά συμπληρώ
σουν την φιλοσοφική τους δραστη
ριότητα μέ μιά παράλληλη λογο
τεχνική παραγωγή. ’Αλλά στο ση
μείο αυτό πρέπει νά έπισημάνω μιά 
κραυγαλέα αντίθεση : ενώ ώς φι
λοσοφία ό Υπαρξισμός προτάσσει 
την "Υπαρξη στην ουσία καί τονίζει 
την άπόλυτη ελευθερία αντοσυλλο- 
γής τοϋ ανθρώπου, ενώ ό SA RT RE 
χαρακτηρίζει τον ' Υπαρξισμό του 
σάν «ανθρωπισμό» καί σάν μιά αι
σιόδοξη θεωρία, στά βφλία τοϋ 
ίδιου, όσον καί τοϋ CAMUS, πλά
θονται ήρωες αδύναμοι, ύπουλοι, 
δειλοί ή καί απροκάλυπτα κακοί, κι
νούμενοι μηχανικά χωρίς ενδιαφέ
ροντα, χωρίς ενθουσιασμό, χωρίς 
ιδανικά. ’Έ τσι ή λογοτεχνία αυτή, 
πού οπωσδήποτε τονίζει τήν κακή 
πλευρά τής ανθρώπινης ζωής, φαί
νεται εκ πρώτης όψεως νά είναι να- 
τουραλιστική.

'Ο J. Ρ. SARTRE σέ σχετική 
διάλεξή του προσπάθησε νά άμβλύ- 
νη τήν θλιβερή εντύπωση, πού προ- 
καλοϋν τά υπαρξιστικά έργα καί 
συγκρίνοντάς τα μέ τά έργα τοϋ να- 
τουραλιστή ZOLA, φάνηκε νά άπο
ρή, γιατί τά έργα τοϋ τελευταίου εί
ναι εύπρόσδεκτα, ενώ τά υπαρξιστι
κά προκαλοϋν απογοήτευση καί αγα
νάκτηση. 'Η  απάντηση δέν τοϋ έδό- 
θη τότε στήν συζήτηση πού ακολού
θησε καί όμως υπάρχει, στά ίδια του 
τά έργα καί σ’ εκείνα τοϋ CAMU S.

Συγκεκριμένα σ’ ένα μυθιστόρημα 
τοϋ SARTRE ο ήρως τον έργου 
κοιτάζει τούς άνθρώπους από τον 
έκτον όροφο μιας πολυκατοικίας. 
’Από τό ύψος αυτό τούς περιγράφει 
όπως τούς βλέπει : παραμορφωμέ
να άνθρωπάκια μέ φαρδιούς ώμους, 
φαλάκρα καί κοντά γελοία πόδια. 
Τά άνθρωπάκια αυτά τοϋ γεννούν 
πιθανώτατα τήν εντύπωση τοϋ «ΕΝ 
SOI» καί τοϋ προκαλοϋν «Ναυτία».

Στο φιλοσοφικό δοκίμιο τοϋ CA
MUS «'Ο μϋθος τοϋ Σίσυφου» καί 
σέ μιά άπό τις πρώτες σελάδες, βρί
σκομε τό άκόλουθο κείμενο : «.... οι 
άνθρωποι εκκρίνουν κάτι τό άπάν- 
θρωπο. Σέ ώρισμένες ώρες διαύ
γειας, ή μηχανική θέα τών κινήσεών

τους, ή στερημένη άπό νόημα παν
τομίμα τους, κάνει ήλίθιο ό,τι τούς 
περιβάλλει. Κάποιος μιλάει στο τη
λέφωνο πίσω άπό ένα γυάλινο διά
φραγμα. Δέν τον άκοϋμε, όμως βλέ
πουμε τήν χωρίς σημασία μιμηκή 
του· άναρωτ ιό μαστέ γιατί ζή. 
Αυτή ή δυσφορία μπροστά στήν 
άπανθρωπιά τοϋ ίδιου τοϋ άνθρώπου, 
αυτή ή άνυπολόγιστη πτώση μπρο
στά στήν εικόνα εκείνου πού είμα
στε, τούτη ή «ναυτία» - όπως λέει 
ένας σύγχρονος συγγραφέας (υπαι
νίσσεται τον SARTRE,) - είναι κι’ 
αυτά όλα τό παράλογο».

Ή  λογοτεχνία τοϋ τύπου αύτοϋ, 
πού έκλ.αίκεύει τις ιδέες τοϋ «παρά
λογου κόσμου», τοϋ «μηδενός» καί 
τής «απελπισίας τής ύπάρξεως» εί
ναι στήν ουσία ένας «μειωτικός μα
νιερισμός». ’Έ τσι, λοιπόν, εξηγεί

ται τό γεγονός, γιατί αυτή προκαλεί 
απογοήτευση καί άγανάκτηση, ενώ 
οι γίγαντες τής ζωγραφικής Βάν 
Γκόγκ καί Πικάσσο στά έργα τους 
άντλησαν δύναμη άπό τήν παραμόρ
φωση τής πραγματικότητος καί ενώ 
ό «πρώτος διδάξας» Θεοτοκόπου- 
λος εφάρμοσε έναν «έξυψωτικό μα
νιερισμό», πού έδινε έπιβλητικότητα 
καί μεγαλείο στά έργα του γιά νά 
θυμηθούμε καί πάλι τά γωνιώδη επι
μήκη πρόσωπα καί τά γιγάντια κορ
μιά πού βλέπουμε στις ζωγραφιές 
του.

Ή  προσεκτική έρευνα αποκαλύ
πτει μανιεριστικές τάσεις πού έχουν 
εισχωρήσει τόσο στήν ’Επιστήμη, 
όσο καί στή σύγχρονη Φιλοσοφία. 
Ή  άλ,λ.ηλ.ουχία έπιδράσεως Τέχνης - 
’Επιστήμης - Φιλοσοφίας είναι απο
δεδειγμένη στή πράξη καί έχει πολύ

ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18α 

ΑΘΗΝΑΙ, Τ Τ  143 
ΤΗΛ. 621.201 — 632.517

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Τό Δ Σ)ΕΑΑΣ όμοφώνως άπεφάσισεν όπως τά μέλη τής ΕΑΑΣ συμβά- 
λουοτ, διά προαιρετικής εισφοράς, εις τήν προσπάθειαν τής Κυβερνήσεως, 
δια τον εκσυγχρονισμόν και ένίσχυσιν τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. Πρός τούτο 
προτείνεται προαιρετική κατ’ αρχήν, εισφορά 5μήνου διαρκείας, τής οποίας 
τό ποσόν κατά βαθμούς καθορίζεται ώς κάτωθι:

1. Άνθσταΐ - -  Λγοΐ δρχ. 200 ανά μήνα ή 200X5 1.000
2. Τχατ * 300 * » ή 300 X5 1.500

3. Ανχαι — Σχαι » 400 » 7> ή 400 X5 2.000

4. Ταξχοι - - Ύπτγοι > 700 ■» ή 700 X5 3.500

5. Άντγοι » 1.000 ή 1.000 X5 5.000

Η ΕΑΑΣ γνωρίζει τάς οικονομικός δυοχερείας τών συναδέλφων, πιστεύει 
δμως 8π, οί Άξκοΐ έθισμένοι εις θυσίας διά τό Μεγαλεϊον τής Πατρίδος, δέν 
θα άπόσχουσι ουδέ θά δυαφορήοουσι πρός τούτο.

Η εισφορά δέον νά κατατίθεται εις τήν Διαχείριαιν Χρηματικού ΕΑΑΣ, 
αρχής γενομένης άπό τού τρέχοντος μηνάς. “Οσοι τών κ.κ. Συναδέλφων 
έπιθυμούσι δύνανται νά καταθέαωσι τό ποσόν έφ' άπαξ ή ν ’ άποστείλωσι τού
το διά Ταχυδρομικής 'Επιταγής εις ΕΑΑΣ (Χαρ. Τρικούπη 18α, Τ Τ  143 
Αθήνας).

Ωσαύτως οτ έπιθυμοΰντες δύνανται ν’ άποστείλωσι τά ποσά μέσω Γεν. Τρα- 
πέζης Ελλάδος ή οίασδήποτε άλλης Τραπέζης, εις πίστωσιν τοϋ ύπ άριθ. 
223122 Λογαριασμού Γεν. Τραπέζης Ελλάδος, δστις ήνοίχθη πρός τόν σκο- 
πόν τούτον.
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βαθειές ρίζες αν άναλογιστούμε, ότι 
ή μεν Τέχνη γεννήθηκε μαζί με τον 
άνθρωπο όπως άναφέραμε ήδη, ή δέ 
Φιλοσοφία είναι, σύμφωνα με την 
παλαιότερη αντίληψη, ή σννισταμέ- 
νη κάθε ανθρώπινης πνευματικής 
δραστηριότητος. Πράγματι, με τους 
επτά σοφούς τής 'Ελ.λάδος κανείς 
δεν ονομάσθηκε πια σοφός, άφ’ δτου 
ό Πυθαγόρας, όπως λέγει ό Μπ. 
Ράσσελ, επηρέασε όσο κανείς άλλος 
την ανθρώπινη σκέψη, έκήρνξε ότι, 
σοφός-εΐναι μόνον ό Θεός, ένώ οι άν
θρωποι μπορούν να είναι το πολύ 
φιλό-σοφοι.

'Η  μεταγενέστερη διαφοροποίηση 
τών πνευματικών πειθαρχιών στην 
Αισθητική, ’Επιστήμη κ.λ.π. δεν 
πρέπει να μας παραπλανά, άλλα πρέ
πει αντίθετα να έχωμε πάντα ύπ 
όψη μας την κοινή ρίζα τής ανθρώ
πινης σοφίας, το ότι δηλαδή Τέχνη - 
Επιστήμη καί όποιαδήποτε άλλη 
πνευματική δραστηριότητα εντάσ
σονται στο γενικό πλαίσιο τής Φιλο
σοφίας με την Πυθαγόρεια έννοια. 
Πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μετα
ξύ τών διαφόρων πνευματικών πει
θαρχιών εκδηλώθηκαν σε διάφορες 
εποχές. "Ας πάρωμε π.χ. στην τύχη 
τον ρυθμό μπαρόκ, πού κατά την 
διάδοσή του στις διάφορες χώρες πή
ρε διαφορετική μορφή, ωστόσο όμως 
τά καθοριστικά του στοιχεία παρέ- 
μειναν ή δραματοποίηση τού φωτός 
καί τής σκιάς. "Αν είναι άλήθεια ότι 
ό ρυθμός αυτός γιά αρκετό χρονικό 
διάστημα εξακολουθούσε νά έκφρά- 
ζη τις σφοδρές καί μυστικοπαθείς 
συγκινήσεις πού τον είχαν γεννήσει 
στή Ρώμη είναι εξ ίσου γεγονός ότι 
στήν ίδια χρονική περίοδο ειδικά 
στήν Γαλλία (τι σύμπτωση !) τον 
υπηρετούσαν καλλιτέχνες μέ φιλο
σοφική σκέψη, μιά φιλοσοφική σκέ
ψη επηρεασμένη από τή θριαμβευ
τική είσοδο τής ’Επιστήμης στο 
προσκήνιο τής Ιστορίας. "Ετσι, 
όσο καί αν φαίνεται παράξενο, τό 
μπαρόκ περιείχε ένα στοιχείο που 
ακολουθούσε παράλληλο δρόμο μέ 
τήν επιστημονική ανάπτυξη. Ό  
17ος αιώνας, πράγματι, είχε δώσει 
ώθηση σέ εντατικές επιστημονικές 
μελέτες. 'Ο Νεύτων καί ό Κέπλερ 
ήταν δύο από τούς τόσους λαμπρούς 
ερευνητές, πού μελετούσαν ιδιαίτερα 
τό φώς καί πού προσπαθούσαν νά 
ξεδιαλύνουν τό μυστήριο τού φω
τός. ’Αλλά τι είναι επί τέλους τό 
φώς ; τό αποτελούν κύματα ή μό
ρια ; (τά άτομα καί τά φωτόνια δέν 
είναι ακόμη γνωστά) ’ μήπως είναι 
μιά ακτίνα τής Θείας Χάρης ή άπ/.ώς

ενα φαινόμενό που αφορά μονον τα 
μαθηματικά καί τήν φυσική ;

Τό πρόβλημα αυτό πού τό αντι
μετώπιζαν άλλοτε από επιστημονι
κής καί άλλοτε από θρησκευτικής 
ή μυστικιστικής ή φιλοσοφικής σκο
πιάς, δημιούργησε μία νέα ζωγραφι
κή έκφραση πού εκδηλωνόταν μέ γε
μάτες πάθος καί ποίηση σπουδές γιά 
τό φώς πού ακτινοβολούσε στο διά
στημα.

Ε ρχόμενοι τώρα στή σύγχρο
νη εποχή διαπιστώνουμε μέ 
έκπληξη, ότι μιά «αισιόδο

ξη» φιλοσοφία, σάν εκείνη τών 
HEIDDEGER - SARTRE, όχι 
μόνο δέν μπόρεσε νά προχωρήση, 
γιά νά βοηθήση τούς ανθρώπους καί 
νά δικαιωθή εκ τών πραγμάτων, 
άλλ’ αντίθετα εκδηλώθηκε βασικά 
μέ μιά λογοτεχνία (έργα SART RE- 
CAMUS κ.λ.π. I. πού έγινε έκφράσ-

ΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΑΡΟΜΟΜΕΤΡΙΚΛ

Θ έλω νά βά λω  μ ία  τάξη στους ά ν θ ρ ώ π ο υ ς. Έ τ σ ι  θά μέ γνω ρίσ ουν 
γ ιά  αυτή τή ν έφεύρεσή μου ή τή ν προσφορά γ ε ν ικ ώ τ ε ρ α .

Σ κ έφ το μ α ι αυτή τήν έφ εύρ εσ ή , αλλά  έπειδή δέν έ χ ω  ειδ ικές 
τεχ ν ικ ές  γ ν ώ σ ε ις , κ α τέλ η ξα , γ ιά  νά  μή έγκ α τα λ ε ίψ ω  τήν προσπάθεια  
στό λ ε ξ ικ ό .

"Ο μως σαΰτό έχουν μ ιά  ξεχω ρ ισ τή  σύνταξη οί λέξεις πού δέν 
είνα ι εύκολο νά συνδυασθοΰν μέ νέα έφ εύρ εσ ή . ’Α πό άνάγκη  συνε
π ώ ς  ξεχύνομ α ι στό δρ ό μ ο .

Έ κ ε ΐ  συνα ντώ  πολλούς συναθρώ πους . Τ ώ ρα μάλιστα  τ ις  γ ιορτές 
τρέχουν κα ί μέ β ιασύνη , μέ μεγαλύτερη  τ α χ ύ τ η τ α .

’Α λλά οί δρόμοι είνα ι ξεχω ρ ισ το ί γ ιά  τόν καθένα . ’Α νεξάρτητα 
έάν συμ βαδίζουν δέν φ τά νουν  ποτέ στον ίδιο  προορισμό γ ιά  νά  δ ια - 
κριθή ό ν ικ η τή ς .

’Α ντίθετα  στόν προορισμό τους συναντούν πολλούς άλλους πού 
δέν ξεκίνησαν μ α ζί κα ί πού δέν θά συνεχίσουν μέ τό ’ίδιο δρομόμετρο 
στό χ έ ρ ι .

Δ υ σ τυ χ ώ ς  στή σημερινή έπ οχή  πού μάς ξ έφ υ γ ε  ή άνατομ ία  τής 
γαλήνης , κρατούν δλοι άσυναίσθητα στό χέρ ι τό δρομόμετρο κα ί ά γ ω -  
ν ίζοντα ι μέ β ία  ή νω χέλ ε ια  γ ιά  νά κερδίσουν τή ν  ν ίκην πού στό κ ά τω  
κ ά τω  κανένας δέν άθλοθέτησε .

Τ ότε γ ια τ ί  άραγε τό σύνολο σ υ μ μ ετέχε ι στό ά γ ώ ν ισ μ α ;
Π οιος ε ίνα ι ό μαραθώ νιος τού  καθενός κα ί ή ά φ ετη ρ ία  ή τό τέλος ;

Τ ρ ιγυρνώ ντα ς στούς δρόμους προσπαθώ  νά δ ιακρ ιβώ σω  αύτές τ ις  
ά πλές άπορίες μου , ώ στε νά  φ α ν ώ  λ ιγά κ ι χρ ή σ ιμ ο ς .

Οί Χ ω ρ)κες πού μπορούν νά μοϋ δώ σουν π λ η ρ οφ ορ ίες , ά φ οΰ  βρ ί
σκονται σ υνεχώ ς στό δρόμ ο ,δέν  κρατούν σ τατισ τικ ά  σ το ιχ ε ία . Αν 
κα ί τό βρ ίσ κω  άδικα ιολόγητο νά άδιαφοροΰν τόσο πολύ  , ώστόσο π ά 
λ ι δέν τούς κακολογώ  μιά κα ί διευκολύνουν αύτόν τόν μαραθώνιο 
τώ ν  συνανθρώ πω ν κα ί έπ ί πλέον προσέχουν μ ή π ω ς δέν έφ αρμ όζοντα ι 
οί κανόνες στό ά γ ώ ν ισ μ α .

Α ύτή ή μικρή λεπτομ έρεια  μέ β γ ά ζε ι άπό τό ά δ ιέξοδο .
Οί Χ ω ρ )κ ες μοϋ δίδουν τήν έμ π νευ σ η , ά φ οΰ  έφ αρμόζουν τούς 

κ α ν ό νες .
’Α πό αύτούς πρ έπ ει νά  ξ ε ν ιν ή σ ω . Νά τούς έφ οδιάσω  όλους άπό 

ένα δρομ όμ ετρο .
Νά σταματούν τούς π εζο ύ ς , νά μετρούν τή ν τα χ ύ τη τά  τ ο υ ς .
Ε ις  τούς ν ικη τά ς νά δίνουν ένα πράσινο σ ή μ α . Σ τούς νικημένους ή 

σέ όσους είνα ι σέ αύτοκ ίνητο  ένα κ ό κ κ ινο .
. .  .Κ αί έτσ ι μέ τή ν  έφ εύρεσή  τού δρομομέτρου θά δικαιολογηθούν 

όσοι δέν προλάβουν νά τά  άγοράσουν όλα τ ις  γ ιορτές!
. .  .Κ αί ξέρετε ; τό δρομόμετρο θά είνα ι φθηνό  .
Δ έν κ οσ τίζε ι περισσότερο άπό τό χρ ισ του γενν ιά τικ ο  δ ώ ρ ο .
Π ω λε ίτα ι σέ όλα' τά  καλά  καταστήματα!
Κ αί τού χρόνου λο ιπόν σέ όλους σας μέ πολλές ε ύ χ έ ς .

____________ (Σ Ε Ρ Γ ΙΟ Σ ) _
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τρία συναισθημάτων, με αφετηρία 
μια άπατηλή φαινομενολογία και 
έτσι έδειξε σαν νά είδε τα πράγματα 
από μια ορισμένη οπτική γωνία, σαν 
νά είδε μόνο παρακμή, γιαυτό και 
έγινε φιλοσοφία τής παρακμής.

’Αλλά αν ή Τέχνη μπορεί νά έπη- 
ρεασθή θετικά ή αρνητικά από φιλο
σοφικές και επιστημονικές αναζητή
σεις, ας μη μάς διαφεύγη ότι καί ή 
ϊδια μπορεί νά άσκηση επιδράσεις 
επάνω στις άλλες πνευματικές πει
θαρχίες. Ή  Τέχνη εξ άλλον διαθέ
τει δπως γνωρίζουμε ένα ιδιαίτερο 
τρόπο (μη προσιτό στις άλλες πνευ
ματικές δραστηριότητες), που δέν 
είν άλλος από την δυνατότητα συ
νοπτικής έκφράσεως μιας έννοιας 
συγκεκριμένης ή άφηρημένης. ’Έτσι 
ή Τέχνη μπορεί νά άνοιξη νέες προο
πτικές, νά χαράξη καινούργια 
πορεία, νά φέρη νέα μηνύματα μέ μιά 
άπλή κίνηση τον χρωστήρα, μέ ένα 
στίχο, μέ ένα άπλό σχήμα γλυπτι
κής. "Ας μη φανή λοιπόν παράξενο 
το δτι ένας μανιερισμός στην λογο
τεχνία πού θέλησε νά έκφράση την 
άθεϊστική υπαρξιστική θεωρία των 
HEIDDEGER - SARTRE μπορεί 
νά έχη τις προτάσεις τον καί στήν 
σύγχρονη επιστήμη. Τό γεγονός αυ
τό έχει ιδιαίτερη σπουδαίοτητα, 
δταν πρόκειται περί τής επιστήμης 
τής ζωής, τής Βιολογίας, ή όποια 
στον μικρόκοσμο των κυττάρων άνα- 
παράστησε ένα ολόκληρο Σύμπαν.

Ό  γράφων είχε τήν ευκαιρίαν νά 
τονίση τήν σπουδαιότητα των νεω- 
τέρων ευρημάτων τής Βιολογίας 
στον μικρόκοσμο, κατά τήν διάρ
κειαν μιας σύντομης ομιλίας τον άπό 
τηλεοράσεως, άλλ’ άσχολήθηκε εν 
έκτάσει μέ αυτά καί πραγματοποίη
σε μιά σύνθεση ατό υπό δημοσίευση 
επιστημολογικό δοκίμιό τον που φέ
ρει τον τίτλο : «Τεχνολογία, Τέχνη 
καί ’Ηθική».

’Ιδιαίτερα έχομε τονίσει τήν ση
μασία τής συμβολής τον ηλεκτρονι
κού μικροσκοπίου στή μελέτη καί 
παρακολούθηση τής συμπεριφοράς 
των θαυμαστών οργανιδίων τού κυτ
τάρου, πού όχι μόνο μπορεί νά μάς 
διδάξη άλλά καί μάς επιτρέπει νά 
τεκμηριώσωμε επιστημονικά πολλά 
σημεία όριστικώς κερδισμένα άπό 
τον φιλ,οσοφικό στοχασμό τού πα
ρελθόντος.

Ά π ό  τις νπάρχονσες θεωρίες μέ 
βάσει τά βιολογικά ευρήματα στον 
μικρόκοσμο εκείνη πού μάς έδωσε 
τήν εντύπωση δτι άποτελεϊ προέκ
ταση στήν ’Επιστήμη τού μανιερι
σμού - πού προαναφέραμε - είναι

ή θεωρία τού Μονό. Ό  Ζάκ Μονό 
στο βιβλίο τον « Ή  τύχη καί ή άνάγ- 
κη» ανέπτυξε μιά θεωρία στο κέντρο 
τής οποίας ενρίσκεται ό ισχυρισμός 
δτι τό άποφασιστικό γεγονός, γιά 
τήν εμφάνιση τής ζωής, πραγματο
ποιήθηκε γιά μιά καί μοναδική φο
ρά : « Ό  άνθρωπος, γράφει ό Μονό, 
τελικά γνωρίζει δτι είναι μόνος, μέ
σα στην αδιάφορη απεραντοσύνη τού 
Σνμπαντος, άπό τήν όποιαν έπρό- 
βαλε τυχαία. Τό καθήκον καί ή μοί
ρα τον δέν είναι γραμμένα πουθενά».

Στο βιβλίο τού Μονό γίνεται αι
σθητή μιά ύπερεκτίμηση άπό φιλο
σοφικής σκοπιάς διαφόρων βιολογι
κών δεδομένων πού καταλήγει στήν 
δημιουργία ενός νέου είδους άθεϊ- 
στικής θρησκείας. "Αν ή θεωρία αυ
τή βασίζεται άποκλειστικά σέ επι
στημονικά δεδομένα, γιά νά όποδώ- 
ση στήν τύχη τήν εμφάνιση τής ζωής 
καί θέλει νά άγνοή τήν διαίσθησή 
μας, πού θά ήθελε νά βλέπη πίσω 
άπό κάθε δημιούργημα έναν δημιουρ
γό, τότε μπορεί νά έρμηνευθή σάν 
μιά καθαρά υποκειμενική στάση.
’ Αντίθετα άν ή θεωρία τού Μονό βα
σίζεται αποκλειστικά στή διαίσθηση 
τότε είναι άντιεπιστημονική, διότι 
ήδη ή ’Επιστήμη έχει παρουσιάσει 
άρκετά ευρήματα, τά όποια άντι- 
κρούονν τήν επιχειρηματολογία τού 
Μονό. Συγκεκριμένα κατά τά τε
λευταία χρόνια άνακαλύφθηκαν άμι- 
νοξέα καί μοριακές ομάδες στήν εξω
γήινη ύλη καί στά άέρια πού υπάρ
χουν μεταξύ των άστέρων. Στο νε
φέλωμα Β2 τού άστερισμοΰ τού Το
ξότου διαπιστώθηκε ή ύπαρξη ύλών 
πρωταρχικής σημασίας γιά τήν δη
μιουργία ζωής. Τό ίδιο διαπιστώ
θηκε άπό τήν ΝΑΣΑ στους μετεω
ρίτες Μούρτσιζον καί Μάρραιη. Στά 
σεληνιακά δείγματα πετρωμάτων 
πού έφερε ό «’Απόλλων 11» άνακα
λύφθηκαν δύο άμινοξέα σέ ελεύθερη 
κατάσταση : ή γλυκίνη καί ή άλα
ν ίνη. Σήμερα γίνεται παραδεκτή ή 
άποψη δτι ατά άλλα ουράνια σώματα 
τού Γαλαξία μας καί πέρα άπ’ αυτόν 
υπάρχουν τά απαραίτητα γιά τήν δη
μιουργία τής ζωής χημικά συστατι
κά. ”Ολα αυτά άποδεικνύουν, άντίθε- 
τα μέ τήν άντίληψη τού Μονό, δτι δ 
άνθρωπος δέν είναι μόνος στο Σύ
μπαν.

Ή  προσεκτική έρευνα θά μπο
ρούσε νά άνακαλύψη πολλές άλλες 
μανιεριστικές τάσεις ατούς διάφο
ρους τομείς τής άνθρώπινης πνευ
ματικής δραστηριότητος. Ή  έρευνα 
αυτή δμως απαιτεί απόλυτη άντι- 
κειμενικότητα σ’ δλες τις εκτιμήσεις,

διότι διαφορετικά μπορεί νά όδηγήση 
σέ πλάνη. Ή  άκριβοδικαία στάθμί
ση τών διαφόρων δεδομένων προϋ
ποθέτει ανεπηρέαστη σκέψη άπό 
όποιονδήποτε παράγοντα δπως ιδεο
λογία, κοινωνική ή επαγγελματική 
θέση κ.λ.π. άλλ’ άπαιτεί συγχρόνως V* 
φιλοσοφική διάθεση πού νά χαρα
κτηρίζεται από τήν θέληση νά προά- 
γη τον φιλοσοφικό στοχασμό τής 
εποχής μας, χωρίς νά κόβη τις γέ
φυρες μέ τον φιλοσοφικό στοχασμό 
τού παρελθόντος.

Σάν γενικό συμπέρασμα, σ’ δλα 
δσα άναφέραμε ώς εδώ, επιβάλλεται 
τό γεγονός δτι ένας «μειωτικός μα
νιερισμός», πού εύρίσκεται σέ αντί
θεση μέ τον «έξυψωτικό μανιερι
σμό» τού Γκρέκο, κάνει αισθητές 
τις προεκτάσεις του σέ διάφορους 
τομείς τής Τέχνης, τής ’Επιστήμης 
καί τής σύγχρονης Φιλοσοφίας, μέ 
δυσμενείς συνέπειες σέ δ,τι άφορά 
τον προσανατολισμό καί τήν πνευ
ματική καλλιέργεια τής νέας γενεάς.
Ό  «παράλογος κόσμος» καί «ή 
άπελπισία τής "Υπαρξης» δέν απο
τελούν βεβαίως ενθαρρυντικά στοι
χεία σέ δποιον εκλήθη νά ζήση καί 
νά σταδιοδρομήση στήν εποχή μας.
’Επιβάλλεται νά προφύγωμε γιά μιά 
άκόμη φορά εις τά νάματα τής Ά ρ -  
χαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, πού 
θεωρούσε τον κόσμο δχι τέλειο, άλ
λά σάν ένα άνεκτό συμβιβασμό με
ταξύ τού χάους καί τής τελειότητος 
καί έτεινε νά βελτιώση καί νά όμορ- 
φήνη αυτόν τον κόσμο άνεβάζοντας 
τον συμβιβασμό δλο καί σέ υψηλό
τερο επίπεδο μέ τό άέναο κυνηγητό 
τού άμετάθετου στόχου της : τήν 
γνώση τής «ουσίας». Μόνο άπό μιά 
τέτοια φιλοσοφική ενατένιση τών 
πραγμάτων μπορεί νά προκύψη μία 
σωστή πραξιολογική, πού όμολο- 
γουμένως μάς λείπει αυτή τη  στι
γμή, γιά νά γίνη εφικτή ή σωστή πο- 
δηγέτηση κάθε πνευματικής δρα
στηριότητος άλλά καί τής ατομικής 
καί κοινωνικής συμπεριφοράς μας.
"Ας σημειωθή δτι οι άκατάλυτες 
άρχές τής κοσμοθεωρίας τών ’Αρ
χαίων °Ελλήνων ευρίσκουν τεκμη
ρίωση στήν επιστήμη τής ζωής : 
τήν Βιολογία, υπό τον δρον νά μή 
γίνεται ύπερεκτίμηση άπό φιλοσοφι
κής σκοπιάς τών βιολογικών δεδο
μένων, δπως έγινε στήν θεωρία τού 
Μονό, άλλά νά γεφυρώνεται τό επι
στητό μέ τό άγνωστο, τό παρόν μέ 
τό άπώτερο μέλλον καί άκόμη μέ τήν 
ενόραση, τήν διαίσθηση καί τήν δη
μιουργική, καί δχι μέ τήν άχαλίνω- 
τη φαντασία μας.
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Ν Ι Κ . Α Γ Γ Ε Λ Α Κ Η  
Ί α τρ ο ϋ  Π αθολόγου

Με τήν ονομασία έπίσταξις, χα
ρακτηρίζεται μία από τις πιο κοι
νές και συνηθισμένες αιμορραγίες, 
ή αιμορραγία τής μύτης. Συχνή, ό
πως είπαμε, όχι σπάνια, αρκετά 
εντυπωσιακή και σπανιώτατα σο
βαρή, ή έπίσταξις θέτει μερικές 
φορές πρόβλημα έπειγούσης άντι- 
μετωπίσεως, που απαιτεί την παρέμ
βασιν τοϋ γιατρού·.

Ό  βλεννογόνος τής μύτης, έχει 
πλούσιο δίκτυο αιμοφόρων αγγείων. 
Τα άρτηριακά αγγεία πού αίμα- 
τώνονν τον ρινικό βλενογόνο, σχη
ματίζουν ένα είδος κόμβον σε ση
μείο πού βρίσκεται στο πρόσθιο μέ
ρος τον ρινικού διαφράγματος. . . 
καί σέ σημείο δπον μπορεί να φθό
ση τό δάκτυλο. ”Ετσι, ό κόμβος αυ
τός των αρτηριακών αγγείων, νπό- 
κειται σέ όλες τις βλάβες πού μπο
ρεί να προκληθούν από τό ξύσιμο, 
όσιό μια διάβρωσι των τοιχωμάτων 
τους ή καί από έναν απλόν έρεθισμό 
που οφείλεται στις σκόνες.

Τό πιο δύσκολο στην περίπτωσι 
τής έπιατάξεως, είναι να διατηρή- 
ση κανείς την ψυχραιμία τον. Κα
τόπιν, πρέπει να έντοπίση τό ση
μείο τής αιμορραγίας, δηλαδή τό 
ρουθούνι άπό τό όποιο κυλά τό αίμα. 
"Ας σημειωθή, ότι ή αιμορραγία 
τού είδους αυτού, μπορεί να σνμ- 
βαίνη καί στα δύο ρουθούνια, ταν- 
τοχρόνως. Τέλος, πρέπει να νπο- 
λογισθή ή ποσότης τοϋ άποβαλ- 
λομένον αίματος. Μερικές έπισϊά- 
ξεις, ευτυχώς σπάνιες, συνοδευό- 
μενες μέ άποβολή αίματος καί άπό 
τό στόμα, άποκτοϋν σοβαρότητα έξ 
αιτίας τής ποσότητος τοϋ αίματος 
πού αποβάλλεται καί απαιτούν τήν 
έπείγουσα μεταφορά τοϋ άσθενοΰς 
σέ νοσηλευτικό κέντρο.

Τα περιστατικά έπιστάξεως σέ 
παιδιά έκδηλώνονται ξαφνικά καί ή 
αιμορραγία παρουσιάζεται, τις πιο 
πολλές φορές, άπό τό ένα ρουθούνι. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ή έπίστα- 
ξις είναι συνέπεια μιας πτώσεως ή 
μιας κάπως πιο σοβαρής παιδικής 
συμπλοκής καί έκδηλώνεται μετά

οπό μιά γροθιά, π. χ. *Αλλά ή αι
μορραγία, μπορεί έπίσης νά είναι 
αποτέλεσμα καί τής κακής συνή
θειας πού έχουν πολλά παιδιά, νά 
σκαλίζουν τή μύτη τους. "Ενα τέ
τοιο έπίμονο «σκάλισμα», μπορεί 
ενκολώτατα νά προκαλέση αιμορ
ραγία.

Γενικώς, ή αιμορραγία σταματά 
αυτομάτως, μέ άπλή πίεσι τοϋ ρου
θουνιού τοϋ όποιου τό τοίχωμα πιέ
ζεται δυνατά έπάνω στο διάφραγμα, 
έπί ένα ή δυο λεπτά.

Τά κλειδιά, ή τά μεταλλικά άντι
κείμενα πού τοποθετούνται στή ρά
χη, οι κρύες κομπρέσσες στον αυ
χένα καί άλλα παρόμοια γιατροσό
φια, δέν έχουν φυσικά καμμιά έπί- 
δρασι στήν έπίσταξι, γιά τον άπΛού
στατο λόγο, ότι δέν έχουν καμμιά 
σχέσι μ ’ αυτήν. "Ενα ταμπόν βαμ
βακιού, βουτηγμένο στο όξυζενέ καί 
τοποθετημένο στο ρουθούνι, έχει 
πολλές πιθανότητες νά σταματήση 
τήν αιμορραγία.

*Αν κάτι τέτοιο δέν επιτυχή, ό 
γιατρός πού θά κληθή, θά προβή πι
θανώς σέ τοποθέτησι ενός ταμπόν 
άπό γάζα, βρεγμένου μέ πηκτικό 
φάρμακο, στο βάθος τοϋ ρουθου
νιού. μέ τήν βοήθεια μιας λαβίδος.

Ή  πιό κοινή καί 
λιγότερο σημαντική 

α ι μ ο ρ ρ α γ ί α

Γιά νά άποφευχθή κάθε υποτροπή 
καί άφοϋ έξακριβωθή ότι όλες οι 
τιμές τοϋ αίματος είναι φυσιολο
γικές καί δέν υπάρχει καμμιά αίμορ- 
ραγική πάθησις, πού δέν έχει γ ί
νει γνωστή μέχρι στιγμής, επιβάλ
λεται μιά επίσκεψις τοϋ άσθενοΰς 
σέ ειδικό. Ό  καυστηριασμός τοϋ 
άγγειακοϋ κόμβου, είναι μιά μικρή 
έπέμβασις τελείως άνώδυνη, σάν 
ένόχλησι ή όποια δέν διαφέρει άπό 
εκείνη πού δοκιμάζει κανείς όταν 
τρώη μουστάρδα. Ό  καυτηριασμός 
αυτός, εξασφαλίζει πλήρως άπό 
κάθε νέα αιμορραγία.

ΟΙ επιστάξεις πού παρουσιάζον
ται κατά τήν διάρκειαν μιας άντι- 
πηκτικής θεραπείας, είναι συχνές 
καί άπαιτοϋν τήν παρέμβασι τοϋ 
γιατρού καί ένα βιολογικό έλεγχο 
τοϋ ύψους τής προθρομβίνης. 'Ο 
γιατρός, πάντως, είναι εκείνος πού 
θά κρίνη τήν σοβαρότητα τής αιμορ
ραγίας καί τά μέτρα πού πρέπει νά 
ληφθοϋν. Λόγου χάριν, σέ άσθενή 
πού μόλις πέρασε ένα έμφραγμα 
τοϋ μυοκαρδίου, μεγαλύτερη σημα
σία έχει ή διατήρησις τής χαμηλής 
πηκτικότητος τοϋ αίματος, άπό τήν 
πάσει θυσία έπίαχεσι τής αιμορρα
γίας.

Οί ρινικές αιμορραγίες, είναι συ
χνές κατά τήν διάρκεια ώρισμένων 
μολυσματικών άσθενειών καί ιδίως 
τής γρίππης. Είναι τις περισσότερες 
φορές ήπιες καί πολύ σπάνια άπαι- 
τοϋν τήν λήψι είδικανν μέτρων.

Οί επιστάξεις σέ άτομα μέ μεγά
λη άρτηριακή πίεσις, είναι άφθονες, 
παρουσιάζονται καί άπό τά δύο 
ρουθούνια καί εκδηλώνονται πάντα 
σέ ηλικιωμένα άτομα. Γιά πολύ και
ρό τις θεωρούσαν ώς ένα είδος δι- 
κλείδος άσφαλείας τοϋ υπερτασι
κού, άλλά σήμερα ξέρουμε ότι ή 
άφαίμαξις δέν άποτελεϊ πανάκεια, 
όπως νόμιζαν παλαιότερα καί ότι 
ή άπότομη έλάττωσις τής πιέσεως, 
πού προκαλεϊται άπό τήν αιμορρα
γία τής μύτης, είναι δυνατόν νά 
έπιφέρη σοβαρές άνωμαλίες στήν 
εγκεφαλική κυκλοφορία.
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Ο άνθρωπος κατοικεί επάνω εις τήν μικροσκοπι- 
κήν Γην. Εις τούς άρχαίους χρόνους τήν θεω
ρούσαν άκίνητον, εις το κέντρον τοϋ κόσμου, μέ 

τον έναστρον ούρανόν νά περιστρέφεται γύρω απο αυ
τήν κάθε 24ωρον. Σήμ,ερον γνωρίζει πολύ καλά, ότι 
ή κατοικία του είναι ένα μικρόν άστρον, ένας πλανήτης, 
πού γυρίζει μαζί μέ 8 άλλους περί τον "Ηλιον. ’Ακόμη 
ότι ό "Ηλιος μαζί μέ όλον τό πλανητικόν σύστημα κι
νείται μέσα εις τον Γαλαξίαν μέ ταχύτητα 20 χιλιόμε
τρα κατά δευτερόλεπτον. Έ π ί πλέον γνωρίζει ότι καί 
ό Γαλαξίας κινείται έν σχέοει μ,έ τό όλον συγκρότημα 
των γαλαξιών, διότι τό σύμπαν διαστέλλεται.

'Ο άνθρωπος κατοικεί έπάνω εις ένα μικρό άστέρι 
τοϋ ουρανού καί ταξιδεύει, αιώνας τώρα. Συγχρόνως 
όμως έθεώρησεν ωσάν μεγάλο κατόρθωμα τό «πήδη
μα» εις νήν Σελήνην καί τά άλλα διαστημικά ταξίδια.

’Από τό άλλο μέρος ό άνθρωπος εΐσεχώρησε βαθειά 
μέσα εις τήν ΰλην διά νά εύρη τά συστατικά της. Καί 
άνεκάλυψε τό υλικόν άτομον. Διέκρινε πολλά άτομα 
διαφόρων υλικών στοιχείων. Εύρεν ότι ύπάρχουν εις 
τήν φύσιν άτομα 92 διαφορετικών στοιχείων - ύδρογ ό
νου, άνθρακος, οξυγόνου κλπ. - καί άλλα 13 στοιχεία, 
τά όποια κατεσκεύασεν είς τά εργαστήρια. Είναι τεχνη
τά στοιχεία, ένώ τά άλλα είναι φυσικά. ’Ανέλυσε τά 
άτομα τών στοιχείων καί άνεκάλυψε μεγάλο πλήθος 
ύποσωματίων, συστατικών τών άτόμων.

Καί σήμερα, τό έτος 1976, ό άνθρωπος έχει εμπρός 
του δύο εικόνας πραγματικότητος : τήν εικόνα τοϋ
μακροκόσμου, δη> αδή τήν εικόνα τοϋ έκτεταμένου καί 
φαινομενικά άπύθμενου σύμπαντος μέ τά πλήθη τών 
γαλαξιών καί τά άναρίθμητα τρισεκατομμύρια τών 
άστέρων ήλιων πού τό άπαρτίζουν. Μέσα είς αύτό 
κάθε άοτέρα ήλιον ήμποροΰμε νά τον θεωρήσωμεν ώς 
ένα πρωταρχικόν συστατικόν τοϋ σύμπαντος. Καί τήν 
εικόνα τοϋ μικροκόσμου, δηλαδή τήν εικόνα τοϋ απει
ροελάχιστου «κλειστού σύμπαντος», πού περικλείεται 
μέσα είς τό άτομον τής ύλης. Κάθε λοιπόν, υλικόν άτο
μον είναι καί ένα άδιόρατον «σύμπαν» μέ πλήθος υποα
τομικών σωματίων. Αύτά άποτελοΰν τά «οικοδομικά 
υλικά τοϋ άτόμου τής όλης.

"Ενα ερώτημα πού τίθεται τώρα είναι τό εξής : ο 
άνθρωπος τής Γής πού εύρίσκεται μεταξύ αύτών τών 
δύο κόσμων, αν θεωρηθή ώς άτομον πού έχει μονον 
ύλικάς διαστάσεις άπό μάζαν, άπό πόσα ύλικά άτομα 
άποτελεϊται ; Καί ή άπάντησις : άπό ΙΟ*8 άτονα. Δη
λαδή τό άνθρώπινον σώμα απαρτίζεται άπό 10 όκτακις 
εκατομμύρια άτομα (10ϊ8 =  10.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000. άτομα). Ό  "Ηλιος άποτελεϊται 
άπό ΙΟ57 άτομα. Επομένως ή μάζα τοϋ Ήλιου ίσοΰ- 
ται μέ τήν μάζαν 10ae άνθρώπων. Μέ άλλα λόγια 100 
έπτάκις εκατομμύρια άνθρωποι άπαρτίζουν τήν μάζαν 
τοϋ Ήλιου !

"Ολα όσα έλέχθησαν μέχρι τώρα είναι άλήθεια πού 
προσέφερεν ή επιστημονική έρευνα. Είναι ένα άπό τά 
γεγονότα πού δέν έπιδέχονται, είς τάς κυρίας των γραμ- 
μάς, άμφιοβήτησιν σοβαράν καί αίτιολογημένην. Ή  
φυσική καί μαθηματική έπιστήμη όμιλεΐ άρκετά σαφώς 
έν προκειμένω.

***

ΤΠΑΡΧΟΤΝ όμως καί άλλα γεγονότα, πανανθρώ
πινα καί βασικά, τά όποια καί αύτά δέν έπιδέχονται 
καμμίαν σοβαράν άμφισβήτησιν. "Ενα τέτοιο γεγονός
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είναι δτι ό άνθρωπος ζή, Spa καί πορεύεται μεταξύ 8ύο 
άλλων κόσμων : *0 ένας είναι ό κόσμος της εμπειρίας 
του, πού κατακτάται καί έπεκτείνεται μέ την συνεχώς 
προοδεύουσαν έπιστημονικήν έρευναν. Είναι το σύνο- 
λον τοϋ μακροκόαμου καί μικροκόσμου, Sta τούς 
οποίους έγινε λόγος προηγουμένως. Καί ό άλλος, είναι 
ό κόσμος, πού εύρίσκεται μακράν καί πέραν εκείνου το 
όποιον ήμπορεϊ να προσφέρη ή επιστήμη καί οίαδήποτε 
άλλη γνώσις εμπειρική. 'Η  περιοχή αύτή άνήκει είς 
τον κόσμον τοϋ πνεύματος καί τής ψυχής, πού είναι 
έξω άπο τον κύκλον τοϋ κατ’ επιστήμην καταληπτοϋ ή 
δυναμένου να κατανοηθή. Την περιοχήν αυτήν δεν 
ήμπορεϊ να τήν έρευνήση ή φυσική καί μ.αθηματική 
έπιστήμη, διότι είναι έξω καί πέραν τοϋ πεδίου των 
ένδιαφερόντων της καί των δυνατοτήτων της.

Ή  σφαίρα τοϋ πνεύματος άποτελεΐ άντικείμενον 
σπουδής καί μελέτης ύπο τοϋ άνθρώπου δι’ άλλων μέ
σων καί μεθόδων, αί όποΐαι είναι ξέναι προς τήν φυσι
κομαθηματικήν θεώρησιν καί έρευναν. Προχωρεί κα
νείς τότε πέραν τοϋ πεδίου τοϋ κατ’ έπιστήμην επιστη
τού καί έλεγκτοΰ. Καί εισέρχεται είς μίαν ξεχωριστήν 
σφαίραν.

'Η  περιοχή αύτή ή ξεχωριστή δεν είναι απλώς πέραν 
άπο τό δριον, τον φράκτην, δπως το ονομάζει ή «Συ- 
ζήτησις», άλλ’ είναι καί έπάνω άπο τον φράκτην. Εί
ναι ή περιοχή τής ύπερελεγκτής πραγματικότητος, 
δπου ό άνθρωπος δεν έχει τρόπον διά νά έλέγξη πολλά 
προβλήματα, ούτε τώρα, οΰτε είς τό μέλλον. «Γιά τά 
ζητήματα αύτά θυμάται κανείς εκείνο πού είχε πή ό
BU BOIS - RETMOND, «IGNORAMUS ΕΤ IG- 
ΝΟ RABIMUS», «άγνοοΰμε καί θά άγνοοϋμε».

Καί τώρα έρχόμεθα είς ένα σημεϊον, δπου συναν- 
τώνται ή εύρίσκονται είς κάποιαν πραγματικήν - είς 
μικρόν ή μεγάλον βαθμόν - έπαφήν, αί δύο περιοχαί 
έρεύνης. Τό σημεϊον αύτό άποτελεΐ ένα όρόσημον, μιαν 
οριακήν γραμμήν πού διαρκώς μεταβάλλεται πραγμα
τικά ή φανταστικά. Είναι ένα σημεϊον, δπου γίνονται 
πολλαί παρανοήσεις, ύπερβολαί, συγχύσεις ή καί συγ
κρούσεις, μέ ποικίλας επιπτώσεις, πού συχνά βασανί
ζουν τον άνθρωπον καί εμποδίζουν τήν ομαλήν καί δη
μιουργικήν πρόοδον τοϋ πολιτισμού.

***
ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ σημεϊον είναι καί εκείνο πού σχε

τίζεται μέ τό φαινόμενο τής ζωής. Τό θέμα αύτό είς 
τούς καιρούς μας προβάλλει ώς ένα πρόβλημα γενικώ- 
τερον καί παγκοσμίου ενδιαφέροντος, δταν μάλιστα 
έρευνάται τό σόμπαν ολόκληρον καί πολλαπλασιάζον- 
ται αί ένδείξεις, αν όχι τά δεδομένα, δτι τό φαινόμενον 
τής ζωής δέν άποτελεΐ προνόμιον μόνον τής μικροσκο- 
πικής Γής έπάνω είς τήν οποίαν εξελίσσεται ύπό ποι
κίλας μορφάς, μέ κορωνίδα τόν άνθρωπον. Τον άνθρω
πον πού προβληματίζεται έπά\ ω είς τό θέμα αύτό καί 
αισθάνεται χρέος του νά τό έρευνήση. Ένώ συγχρόνως 
γνωρίζει, δτι ζή καί κινείται καί δρά είς μίαν πορείαν 
μεταξύ δύο κόσμων.

Έδώ ό έρευνητής έχει έμπρός του τό πρόβλημα τοϋ 
φαινομένου τής ζωής, τό πρόβλημα τής σχέσεως μετα
ξύ οργανικής ζωής καί άνοργάνου ΰλης. "Ηδη διαπι
στώνεται μία προσέγγισις ουσιαστική ή μή μεταξύ 
οργανικού καί άνοργάνου κόσμου, πού προχωρεί πολύ 
μακράν προς τά όπίοω χρονικώς, διά νά εισχώρηση 
είς τήν άρχικήν προέλευσιν εκείνου πού χαρακτηρίζεται 
ώς έμβιος κόσμος καί διαστέλλεται άπο τόν νεκρόν κό
σμον τής ΰλης.
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Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ

Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Α Υ Ο  Κ Ο Σ Μ Ω Ν

'0  καθηγητής Ρ. JORDAN, γνωστός ώς άστροφυ- 
σικός καί κοσμολόγος εις διεθνές έπίπεδον, καθηγητής 
τής φιλοσοφίας εις τό Πανεπιστήμιον τοϋ ’Αμβούργου, 
βλέπει ώς βασικόν τό πρόβλημα πού σχηματίζεται μέ 
τούς δύο κόσμους - τον τής έμπειρίας καί τον κόσμον 
τοϋ πνεύματος. Στοχάζεται γενικώτερα καί προβλη
ματίζεται ό JORDAN. Θέτει τό έρώτημα : «Τα φαι
νόμενα τής οργανικής ζωής είναι μόνον περισσότερον 
πολύπλοκοι περιπτώσεις έφαρμογής των γενικών νό
μων τής φυσικής καί τής χημείας ; ’Ή  μήπως πρέπει 
ή οργανική ζωή νά Θεωρηθή ώς μία ιδιαιτέρα περιοχή 
έντός τοϋ πλαισίου τής φυσικής νομοτελείας καί ή 
όποια θεμελιοΰται έπάνω εις μίαν διαφοροποίησιν τοϋ 
τρόπου τής φυσικοεπιστημονικής περιγραφής των ορ
γανικών άπό τα άνόργανα ;».

’Αλλά τό πρόβλημα πού τίθεται έχει καί γενικώτε- 
ρον, όπως έλέχθη, άντίκτυπον, πράγμα πού επισημαί
νει καί ό καθηγητής JORDAN εις τήν συνέχειαν. «Τό 
έρώτημα, γράφει, περί τής όρθότητος ή τοϋ εσφαλμέ
νου τής μηχανοκρατικής θεωρίας τών οργανισμών δεν 
είναι μόνον ένα καθαρώς φυοικοεπιστημονικόν έρώτη
μα. Είναι καί ένα θέμα οτενώτατα συνυφασμένον μέ 
τάς μεγάλας έριδας καί άντιθέσεις τής ιστορίας τοϋ εύ- 
ρωπαικοΰ πνεύματος τών τελευταίων δύο - τριών αιώ
νων. "Εχει πολύ στενήν σχέσιν μέ τα μεγάλα καί έπίμα- 
χα κοσμοθεωριακά προβλήματα».

***

ΕΤΡΙΣΚΟΜΕΘΑ έμπρός εις τό φαινόμενον τής 
ζωής μέ τάς ποικίλας μορφάς της εις τον κόσμον τών 
φυτών καί τών ζώων. Τής οημερινής ζωής καί εκείνης 
πού έρευνα ή παλαιοντολογία. Καί τής ζωής πού είκά- 
ζομεν ότι είναι εγκατεσπαρμένη εις τό σύμπαν, μερικάς 
πληροφορίας περί τής οποίας έχομεν άπό τα οργανικά 
μόρια, τάς όργανικάς ένώσεις πού συναντώμεν κατά 
τάς ραδιαστρονομικάς έρεύνας.

Καί ό άνθρωπος θέτει τό μεγάλο έρώτημα : Πώς 
έδημιουργήθη ή ζωή ; “Η μέ άλλα λόγια : Ποια είναι ή 
προέλευσις τής ζωής : Τό έρώτημα είναι δύσκολον, 
διότι είναι βασικόν καί πρωταρχικόν. Διότι σχετίζεται 
μέ τούς δύο κόσμους, μέ τάς δύο σφαίρας τής πραγμα
τικότητας.

Προκειμένου νά δοθή μία άπάντησις είς τό έρώτημα 
αυτό, πρέπει νά συμβάλλουν πολλαί έπί μέρους έπιστή- 
μαι, όπως είναι ή βιολογία, ή χημεία, ή γεωλογία, ή 
παλαιοντολογία καί ή άστρονομία. ’Ακόμη χρειάζεται 
ή συμβολή τής φιλοσοφίας καί τής θεολογίας. Τοϋτο 
υπογραμμίζει εις πρόσφατον άρθρον του ό D R. V. 
BARBER, τοϋ βιολογικού τμήματος τοϋ MEMO
RIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND OF 
CANADA. Ά λλ’ όπως πολύ όρθώς τονίζει έξ αρχής 
ουτος, «έάν δέν είναι δυνατόν άκόμη νά δοθή μία πε
ριεκτική άπάντησις διά τήν προέλευσιν τής ζωής, όμως 
πληροφορίαι διά μερικάς πλευράς τής τοιαύτης διεργα
σίας είναι ηύξημέναι». Πληροφορίας μόνον ήμποροϋ-
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μεν νά δώσωμεν έπάνω είς τό ζήτημα τής προελ.εύσεως 
τής ζωής.

Ό  BARBER έκθέτει τό πρόβλημα σύμφωνα με 
τήν ταξινόμησιν τοϋ βιολόγου J.B.S. HALDANE, ο 
όποιος είναι γνωστός διά τάς μηχανοκρατικας και υλι- 
στικάς του άπόψεις. Είς τήν ταξινόμησιν του παρου
σιάζει καί τήν πλευράν αύτήν ή όποια σχετίζεται «με 
τά μεγάλα καί επίμαχα κοσμοθεωριακά προβλήματα», 
όπως τονίζει ό JORDAN. ’Ιδού ή σχετική ταξινόμη- 
σις : α) 'Η  ζωή δέν έχει τήν άρχικήν της προέλευσιν 
άπό τήν Γήν. β ) ' Η ζωή είς τον πλανήτην μας προήλ- 
θεν άπό ένα ύπερφυσικόν γεγονός, γ) 'Η ζωη προήλθεν 
άπό ένα πολύ άπίθανον χημικόν συμβάν, δ ) Η ζωη εί
ναι άποτέλεομα μιας «κανονικής» σειράς άντιδράσεων 
διά μέσου βραδείας έξελικτικής διεργασίας.

Δέν είναι σκοπός τοϋ άρθρου αύτοΰ νά παρουσίαση 
τάς διαφόρους περί τής προελεύσεως τής ζωής θεωρίας. 
Ούτε καί νά άναπτύξη άλλας σχετικάς μέ τό θέμα αυτό 
άπόψεις. Τόμοι ολόκληροι θά ήμποροΰσαν νά γραφοΰν 
έπάνω εις τό πρόβλημα αύτό. Μόνον γενικαι σκεψεις 
θά λεχθοΰν έπ’ αύτοΰ.

Γράφει ό BARBER : «'Η θεωρία τοϋ υπερφυσικού 
γεγονότος ώς αιτίας δημιουργίας τής ζωής είναι άδυ- 
νατον νά διατυπωθή μέ όρους τών φυσικών έπιστημών. 
Μία τροποποίησις τής θεωρίας τοϋ ύπερφυσικοΰ γεγο
νότος είναι ή άποψις ότι ή ζωή τής Γής, καί ίσως εις 
ολόκληρον τό σύμπαν, είναι κάποιο είδος γιγαντιαίου 
(δι’ ήμάς) πειράματος . . . Έ φ ’ όσον δεχόμεθα υπερ
φυσικήν τήν προέλευσιν τής ζωής δεχόμεθα - δέχονται 
οί είοηγούμενοι τήν άποψιν αύτήν - ότι έχομεν συχνά 
ύπερφυσικήν παρέμβασιν είς τήν πορείαν τής έξελί- 
ξεως. Καί αύτή είναι σαφώς μία λογική ερμηνεία, έάν 
πραγματικά ή ζωή έχη ύπερφυοικήν τήν προέλευσιν». 
'Τπογραμμίζομεν τήν φράσιν : «έάν πραγματικά ή ζωή 
έχη ύπερφυσικήν τήν προέλευσιν», διότι σχετίζεται μέ 
τό ζήτημα, πού έξετάζομεν.

***

ΥΠΑΡΧΕΙ όμως καί μία άλλη πλευρά τοϋ προβλή
ματος, δηλαδή τοϋ φαινομένου τής κλιμακωτής παρου
σίας τοϋ έμβιου κόσμου έπί τοϋ πλανήτου μας.

Ά ς  πάρωμεν τό δεδομένον τής παρουσίας τοϋ έμβιου 
κόσμου μέ τάς διαφόρους φάσεις αύτοΰ διά μέσου τών 
«γεωλογικών αιώνων», κατά τούς οποίους έμφανίζεται 
ή ζωή, σάν νά ξεδιπλώνεται είς τον πλανήτην μας.

’Εάν ή ζωή είναι άποτέλεσμα μακροτάτης σειράς 
χημικών άντιδράσεων, συνθέσεων καί διεργασιών πού 
ξεκινούν άπό τήν άνόργανον όλην, τότε ίσως δέν υπάρ
χει σκοπός είς τήν δημιουργίαν. Ή  ζωή άποτελεϊ φαι
νόμενου «τυχαίων συνδέσεων» καί «συμπτώσεων» πού 
ώδήγησαν τελικώς είς τήν παρουσίαν αύτής έπί τοϋ 
πλανήτου μας. Τότε καί ή κλιμακωτή έμφάνισίς της 
άποτελεϊ μίαν συνέχειαν τοϋ «τυχαίου» καί τών «συμ
πτώσεων». Μία μηχανική, ορθολογιστική καί αιτιο
κρατική έρμηνεία, είναι μία θεωρία άνάλογος εις ενα 
βαθμόν τής άπόψεως, ότι ή ζωή έχει υπερφυσικήν τήν 
προέλευσιν της καί κατ’ έπέκτασιν. τήν συνέχισιν τής 
παρουσίας της.

Είναι έν προκειμένω ένδιαφέρουσα ή άποψις τοϋ κα- 
θηγητοϋ είς τό Πανεπιστήμιου τοϋ GOTTINGEN, 
άνθρωπολόγου G. HEBERER ό όποιος είς σχετικήν 
ομιλίαν του είπε τά άκόλουθα: «Έάν έπισκοπήσωμεν 
τήν έξέλιξιν τών έμβιων οντων έπί τοϋ πλανήτου μας,



ώστε νά όδηγοΰν την έξέλιξιν εις προκαθωρισμένας κα
τευθύνσεις. Εις τοιαύτας ύποθετικάς δυνάμεις δίδεται 
ιδιαίτερον όνομα, δπως π.χ. ό άριστοτελικός δρος «εν
τελέχεια».

Εις τήν συνέχειαν των σκέψεων του ό καθηγητής 
HEBERER τονίζει δτι, ό έρευνητής δεν πρέπει νά 
σταματά μέχρις εδώ, άλλά νά συνεχίζη τήν προσπά
θειαν του διά τήν έρμηνείαν των φαινομένων καί τήν 
εΰρεσιν νόμων οί όποιοι κατευθύνουν τήν πορείαν τής 
έξελίξεως.

Δεν χρειάζεται ίσως νά προχωρήση κανείς περισσό
τερον. Διότι διαπιστώνεται, άπό δσα έλέχθησαν προη
γουμένως, τό γεγονός, δτι υπάρχουν προβλήματα πού 
άπτονται των δύο κόσμων μεταξύ των οποίων κινείται 
ό άνθρωπος. Καί δεν ήμπορεΐ νά γίνη διαφορετικά, 
άφοϋ συμμετέχει καί αυτός των δύο κόσμων.

***

Ο ΔΙΕΘΝΩΣ γνωστός ’Άγγλος ραδιαστρονόμος 
SIR BERTRAND LOVEL, διευθυντής τοϋ Ραδιασ- 
τρονομικοϋ Κέντρου τοϋ JODRELL BANK, όμιλών 
προσφάτως κατά τήν 137ην έτησίαν συνέλευσιν της 
Βρεταννικής Εταιρίας διά τήν πρόοδον τής Επιστή
μης περί τής δημιουργίας τοϋ σύμπαντος καί τής ζωής, 
έπεσήμανε δύο θέσεις, αί όποΐαι είναι εξαιρετικά έν- 
διαφέρουσαι καί σχετίζονται μέ τό θέμα πού έξετάζο- 
μεν. ’Αξίζει νά τάς μεταφέρωμεν έδώ:

«Είναι καταπληκτική ή διαπίστωσις, έτόνισεν ό κα- 
θηγητής LOVEL, δτι ή ύπαρξις των γαλαξιών καί των 
άστέρων, άκόμη καί ή ίδική μας υπαρξις, θά ήταν άδύ- 
νατος, αν τά πρωτόνια άντιδροϋσαν μεταξύ των μέ ελά
χιστα διαφορετικήν ταχύτητα άπό έκείνην πού τά χα
ρακτηρίζει. Καί αυτή ή «σύμπτωσις» μεταξύ τοϋ χρό
νου, τής θερμοκρασίας καί των σταθερών άντιδράσεων 
των ύποατομικών σωματιδίων άποτελεΐ τό μεγαλύτε- 
ρον μυστήριον τοϋ σύμπαντος, έκεΐνο τό μυστήριον ή 
λύσις τοϋ οποίου θά εδινεν εις τον άνθρωπον τό κλειδί 
διά τήν κατανόησιν τοϋ Παντός. Μέ τήν έννοιαν «τό 
Παν», συνέχισεν ό ομιλητής, εννοώ τό ύλικόν Σύμπαν, 
διότι πιστεύω πώς είναι αυταπάτη νά νομίζη κανείς δτι 
ή κατανόησις τής ύλικής δομής τοϋ σύμπαντος είναι 
άρκετή, διά νά γνωρίσωμεν τήν σκοπιμότητα τής ύπάρ- 
ξεως τοϋ ’Ανθρώπου. Είς τό ζήτημα αύτό, οί πρόγονοί 
μας πού άπέδιδαν μεγαλυτέραν σημασίαν είς τό τε
λευταίου αύτό πρόβλημα, ήσαν ίσως πιο κοντά είς τήν 
βαθυτέραν άλήθειαν». Καί ή άλλη άξιοσημείωτος άπο- 
ψις καί θέσις αύτοΰ: «'Η πιστις είς τήν αύτόματον υλι
κήν πρόοδον διά μόνον των έπιστημονικών άνακαλύ- 
ψεων καί των εφαρμογών των άποτελεΐ ένα τραγικόν 
μΰθον τής έποχής μας», εΐπεν ό καθηγητής Β. LOVEL.

'Ο άνθρωπος θά άποτελή πάντοτε τό σημεΐον συναν- 
τήσεως των δύο κόσμων. Καί θά μελετά πάντοτε τούς 
δύο κόσμους μεταξύ των οποίων ζή, κινείται, δρά καί 
στοχάζεται. 'Οσάκις δέ θά στρέφη τήν προσοχήν του 
καί θά δίδη δλον του τό ένδιαφέρον προς τόν ένα ή τον 
άλλον κόσμον, περιφρονών τόν έτερον, θά δημιουργοΰν- 
ται συγκρούσεις καί άντιδράσεις, χωρίς φυσικά εύχά- 
ριστα έπακόλουθα. Καί αύταί θά άποτελοΰν μίαν έπί 
πλέον άπόδειξιν τοϋ γεγονότος δτι ό άνθρωπος συμμε
τέχει καί των δύο κόσμων, ευρισκόμενος είς μίαν πά
λην καί ένα άγώνα, πού άποτελοΰν βασικά χαρακτηρι
στικά τής ζωής του ώς ξεχωριστής προσωπικότητος 
έπί τοϋ πλανήτου μας.»

«ΣΥΖΗΊΉΣΙΣ» Τ . 182)75

θά ίδωμεν άναμφιβόλως μίαν κατεύθυνσιν τής έξελί
ξεως, κατεύθυνσιν πάντοτε προς μεγαλυτέραν σκοπι
μότητα, προς λεπτοτέραν πάντοτε ένσωμάτωσιν είς 
ειδικούς χώρους ζωής καί άνωτέρας πάντοτε πλοκής 
των οργάνων. Σχηματίζει κανείς τήν έντύπωσιν δτι 
πρόκειται περί επιδιώξεως ένός σκοποΰ. 'Η έπιδίωξις 
αυτή γίνεται συχνά διά μέσου ροπών κατά τήν διάρ
κειαν μακρών περιόδων τής γηΐνης ιστορίας, τάσεων 
(TRENDS), λέγει ό σύγχρονος έρευνητής τής έξελί
ξεως, αί όποΐαι κάνουν δεκτήν πάντοτε πάλιν τήν ύπό- 
θεσιν, δτι πρέπει νά ύπάρχουν ίδιαίτεραι κατευθυντή
ριοι δυνάμεις, έκ τών έξω ή έκ τών έσω, δπου εύρί- 
σκονται, αύταί δέ επιδρούν έπί τών ζωικών υπάρξεων,

Χαρακτηριστικόν τον αίώνος μας είναι ή επιστημονική προ
σπάθεια τού ανθρώπου είς όλους τούς τομείς. Άναμφιαβητήτως 
έτιέτυχε πάρα πολλά, όμως πολύ περισσότερα είναι εκείνα πού 
απομένουν νά γίνουν.
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TO ΠΑΙΔΙΚΟ

ΒΙΒΛΙΟ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ό  Κύκλος 'Ελληνικού Παιδικού Βι
βλίου (THE CIRCLE OF THE GRE
EK CHILD R E N ’S BOOK) άπό τής ίδρύ- 
σεφς του ώς Σωματείου άνεγνωρισμένου 
(1969), άγωνίζεται άκατάπαυστα νά δη- 
μιουργήση πρόσφορες συνθήκες πρός 
διάδοσιν τού καλού Παιδικού Βιβλίου 
μέσα καί έξω άπό τόν έλληνικό χώρο. 
Τού διαλεγμένου βιβλίου πού μπορεί νά 
Ικανοποίηση τις βαθύτερες πνευματικές 
άνάγκες καί τόν ιδιαίτερο έσωτερικό ψυ- 
χοπνευματικό κόσμο τού Παιδιού. Γιά νά 
κατορθώση τό παιδί νά καλλιεργηθή, νά 
γνωρίση τήν πραγματικότητα καί νά άνα- 
πτύξη όμαλές σχέσεις μέ τούς συνομιλή- 
κους καί τό περιβάλλον μέσα εις τό 
όποιον ζή, κινείται καί δρά (οικογένεια, 
γειτονιά, σχολείον, κοινωνία).

Είναι γνωστόν, άλλωστε, ότι τό μέλλον 
τών ’Εθνών, έξαρτάται κατά ένα σοβαρό 
ποσοστό, καί άπό τά βιβλία πού προορί
ζονται γιά παιδιά καί νέους γενικά (σχο
λικά βιβλία). Διότι τά «Βιβλία πετοΰν σάν 
τά πουλιά έπάνω άπό τά σύνορα, χωρίς 
διαβατήριο καί τελωνειακό φόρο». Γι' 
αύτό είναι θαυμάσιοι κήρυκες τής διεθ
νούς συνεννοήσεως όπως, πολύ χαρακτη
ριστικά, παρετήρησε ή JELLA LE RMAN 
ίδρύτρια τής Διεθνούς Βιβλιοθήκης Νέων 
Μονάχου κ.λ.π. Μεγάλην ευθύνη, βέ
βαια, φέρουν καί άλλοι παράγοντες όπως 
οί έκδόται κ.ά. γιά τήν έπιτυχή έμφάνισι, 
παρουσίασι καί διάδοσι τού βιβλίου. Ό  
Κύκλος, γνωρίζει καλώς τήν σπουδαιό- 
τητα τού βιβλίου καί τήν έπίδρασι πού 
άσκεί ή μελέτη του σέ κάθε άνθρωπο καί 
είδικώτερα στήν ψυχοσύνθεσι καί τό χα
ρακτήρα τού παιδιού. Οί έρεθισμοί πού 
προκαλούνται άπό τό διάβασμα ένός βι
βλίου, είναι πιό σταθεροί άπό έκεί- 
νους τούς στιγμιαίους πού δημιουρ- 
γοΰνται άπό τά όπτικοακουστικά μέσα 
(Τηλεόρασις, Κινηματογράφος, Ραδιό- 
φωνον κ.λ.π.). Γιατί μέ τό διάβασμα έχει 
κάθε άναγνώστης, τήν εύχέρεια νά έπισ- 
τρέφη καί νά έπανεξετάζη έκεΐνο πού τόν 
διευκολύνει κάθε φοράκαί νά προεκτείνητή 
σκέψι του πολύ πιό πέρα άπό τά κίνητρα,

όπως εύστοχα ύπεγράμμισε σέ σχε
τική όμιλία του έκλεκτός Ιδρυτικός πα
ράγων τού Κύκλου. Τό έξοχο καί πρω- 
τοπορειακό αυτό γιά τήν χώρα μας Σω
ματείο άποτελεϊ Παράρτημα τής όμωνύ- 
μου Διεθνούς Όργανώσεως Βιβλίων γιά 
τήν Νεότητα (Ι.Β.Β.Υ.) πού είναι κλάδος 
τής UNESCO.

Άξιοσημείωτον είναι έπίσης δτι 
τά παιδιά μέ τήν άνταλλαγήν παιδικών 
βιβλίων, μεταξύ διαφόρων χωρών, κατά 
τήν μεταπολεμική περίοδο, άπεδείχθησαν 
οί καλύτεροι Πρεσβευταί πού έπέτυχαν 
μιά κατάλληλη διεθνή συνεννόησι πού 
άδυνατοΰν νά τήν πραγματοποιήσουν καί 
οί πιό πεπειραμένοι πολιτικοί καί διπλω
μάτες. Τούτο άπετέλεσε μία άπό τις κύ
ριες αιτίες γιά τήν ιδέα τής ίδρύσεως (πρό 
23ετίας) τής Ι.Β.Β.Υ. Γιά τήν έπιτυχία 
τού ιερού αυτού σκοπού έδούλεψε σκλη
ρά ή JELLA LERMAN πού παραπάνω 
άναφέραμε. Ό  Κύκλος Ε.Π.Β., φροντίζει 
γιά τήν συγγραφή, κυκλοφορία καί διά
δοσι καλών παιδικών βιβλίων, εικονο
γραφημένων καί μή μέ ιστορίες, παραμύ
θια, ποιήματα καί άλλα κείμενα «πού 
μπορούν νά άνοίξουν μιά πόρτα στόν 
κόσμο (κοινωνία) πού θάναι άνοιχτή γιά 
όλη τή ζωή τού παιδιού». Γιά τήν πραγ- 
ματοποίησι τού σκοπού δέ αυτού προκη
ρύσσει διαγωνισμούς, άπονέμει βραβεία 
κ.λ.π.

Μέσα είς τά πλαίσια τής πρωτοβουλίας 
του αύτής, προκήρυξε πρόσφατα Διαγω
νισμό Πανελλήνιο, μέ σκοπό τή βράβευσι 
καλών παιδικών βιβλίων. Πρός τούτο δέ 
θά άπονεμηθοΰν, μερίμνη του, τά κάτωθι 
βραβεία :

Βραβείο τού Κύκλου 'Ελληνικού Παι
δικού Βιβλίου (10.000 δραχμές) γιά έλλη
νικό παραμύθι (1-2 παραμύθια 30 - 50 σε
λίδες).

Βραβείο Μουσείου Φυσικής (Α. Γου- 
λανδρή) : α) Ποιητικής συλλογής γιά 
παιδιά (μέχρι 12 έτών) πού νά άναφέρεται 
στή φύσι (10.000 δρχ.) καί β) μυθιστορή
ματος σχετικού μέ τήν προστασία τής (ρύ
σεως (20.000 δρχ.).

Βραβείο τής ’Εγκυκλοπαίδειας «Γιά 
σάς Παιδιά» ('Αφοί Άσημακόπουλοι, 
'Εκδοτικός οίκος Αύλός) γιά τό θέμα (μυ
θιστόρημα) : «Τό χρονικό μιας 'Ελληνι
κής Πολιτείας» (20.000 δρχ.) καί

Βραβείο Α. Πλακωτάρη (μνήμη Κ. 
Πλακωτάρη) γιά Είκονογράφησι έξω- 
φύλλου Παιδικού Βιβλίου (5.000 δρχ.).

Τά έργα τά όποια είναι άνέκδοτα, δα
κτυλογραφημένα σέ (3) άντίτυπα ύπεβλή- 
θησαν ήδη άρμοδίως μέσα σέ κλειστό 
φάκελλο (μέ ψευδώνυμο, όνομα καί διεύ- 
θυνσι συγγραφέως). Πληροφορίες άνα- 
λυτικές δίδονται στά γραφεία τού Κύκλου 
'Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Άθήναι, 
Ζαλόγγου 7, τηλ. 620-243, 8013-767 καί 
602-990.

ΟΙ ΝΕΟΙ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τά 'Ελληνικά νειάτα έδωσαν καί πάλιν 
τό «παρών» είς τό προσκλητήριον άγά- 
πης πού έγινε κατά τόν περασμένο χρόνο 
χάριν τών άδελφών Ελληνοκυπρίων πού 
υποφέρουν άκόμη άπό τήν λαίλαπα τής 
έγκληματικής εισβολής ή όποια τούς 
άπεμάκρυνε άπό τις έστίες τους. Είς τό 
πανελλήνιον αύτό προσκλητήριον έλα
βαν ένεργόν μέρος μέλη τών Χριστια
νικών Μαθητικών 'Ομάδων (Χ.Μ.Ο.), 
τής Χριστιανικής Φοιτητικής Ένώσεως 
(Χ.Φ.Ε.), τού Σώματος Ελλήνων Προσκό
πων (Σ.Ε.Π.), τού Σώματος Έλληνίδων 
'Οδηγών (Σ.Ε.Ο.), τής Χ.Α.Ν. καί τής 
Χ.Ε.Ν. 'Ελλάδος καθώς καί τά μέλη τών 
'Ομάδων τού Ε.Ε. Σταυρού. Μεταξύ άλ
λων άρμοδίων ήγετικών παραγόντων τών 
άναφερθεισών 'Οργανώσεων Νέων, πρέ
πει νά μήν περάση άπαρατήρητη ή πρό
σφατη έκκλησις τού Ε.Ε.Σ. (άπό τηλεο- 
ράσεως) πρός τήν 'Ελληνικήν κοινήν 
γνώμην γιά τήν έγκαιρον συλλογήν καί 
παράδοσιν παιγνιδιών, ειδών ιματισμού 
καί άλλων χρησίμων άντικειμένων στις 
άρμόδιες υπηρεσίες τού Ε.Ε.Σ. τών 'Αθη
νών καί τής 'Επαρχίας. Σκοπός αύτής τής 
εύγενικής πρωτοβουλίας ήτο ταύτοχρό- 
νως ή έμπρακτη άσκησις τής Ελληνικής 
νεότητος είς έργα άγάπης καί άλληλεγ- 
γύης μέ τήν έξαίρετη αύτή ευκαιρία γιά 
τήν υλική συμπαράστασι, τήν ήθική τό- 
νωσι καί τήν άνακούφισι τών άδελφών 
τής δοκιμαζομένης 'Ελληνοκυπριακής 
νεότητος, κατά τήν περίοδον τών έφετει- 
νών έορτών τής Χριστιανοσύνης.
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“ Η Ζ Ω Η  Τ Ο Υ  Π Α Ι Δ Ι Ο Υ . .
30 Χρόνια προσφοράς

Τριάντα όλόκληρα χρόνια συμπληρώ
θηκαν άπό τόν 'Οκτώβριον του 1946 πού 
είδε γιά πρώτη φορά τό φώς τής δημοσιό- 
τητος μέσα καί έξω άπό τόν έλλαδικό χώ
ρο τό περιοδικό «Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙ
ΔΙΟΥ». Τό έξαίρετο περιοδικό αυτό πού 
προορίζεται, κατά'κύριο λόγο, γιά παιδιά 
είναι ταύτόχρονα κατάλληλο καί γιά κά
θε νέο γενικώτερα. Ή  γλώσσα, ή όλη καί ή 
τόσο άπλή, άλλά καλαισθητική του έμ- 
φάνισις, έμπνέει νέα ιδανικά καί ένθαρ- 
ρύνει κάθε σύγχρονο νέο καί νέα στην 
όρθή διεξαγωγή τού άγώνος τής ζωής. 
'Υποδεικνύει τρόπους καί δίνει σωστές 
κατευθύνσεις καί άπαντήσεις μέ θέματα 
πού είναι προσαρμοσμένα στά ένδιαφέ- 
ροντα καί τις προτιμήσεις τών παιδιών. 
Τις τάσεις, τις δυνατότητες καί τήν ιδιόρ
ρυθμη νοοτροπία καί ψυχολογία τού 
παιδιού καί τού νέου πού μπορεί νά είναι 
μαθητής τού Δημοτικού Σχολείου ή νά 
παρακολουθή γυμνασιακές σπουδές. "Ετσι 
κατώρθωσε νά κατακτήση τήν καρδιά καί 
τήν σκέψι τών Έλληνοπαίδων καί νά τά κα- 
τευθύνη στά πρώτα βήματα τής ζωής τους.

Είναι μιά άξιόλογη δημοσιογραφική 
προσπάθεια, σάν περιοδικό, πού διεξάγει 
ένα πνευματικό άγώνα μέ θάρρος, συνέ
πεια καί έπίγνωσι έδώ καί τριάντα χρό
νια τώρα στόν τόπο μας. Καί προσφέρει 
δ,τι πιό εύγενικό καί ύγιές γιά τόν έμ- 
πλουτισμό τής πνευματικής μας παραγω
γής πού δίνεται σάν τροφοδοσία στά παι
διά καί τούς νέους μας πού άποτελούν τό 
μέλλον τού "Εθνους.

Ή  «Ζωή τού Παιδιού» χωρίς χρώματα 
καί ζωγραφιές έντυπωσιακές έκανε τήν 
πρώτη της έμφάνισι τό 1946 στις τάξεις 
τού παιδικού μας κόσμου ό όποιος, μέσα 
στά 30 χρόνια πού κύλισαν, τήν άγάπησε 
πραγματικά.

Μέ τόν πρωτοπορειακό της άγώνα έδη- 
μιούργησε «Έργο Ζωής» καί ιστορία 
θαυμάσια. Γι' αύτό, δέν θά ήταν ύπερβο- 
λή νά πούμε ότι, πήρε ζηλευτή θέσι μέσα 
στά Νεοελληνικά έκδοτικά καί δημοσιο
γραφικά χρονικά. Εύχόμαστε πλούσια 
καρποφορία καί γιά τήν μελλοντική της 
πορεία.

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Τήν 11 ην πρωινήν ώραν τής 7-12-75 
έπραγματοποιήθη ειδική τελετή είς τό 
Ξενοδοχεΐον «ΑΠΕΡΓΗ» Κηφισιάς πρός 
βράβευσιν άριστούχων μαθητριών Γυ
μνασίου, τέκνωνάνδρώνύπηρετούντων είς 
δπηρεσίας τού Λεκανοπεδίου 'Αττικής. 
Ή  έξαίρετη αύτή έορταστική έκδήλωσις 
έγινε μέ πρωτοβουλία τού 'Ομίλου Φίλων 
Χωροφυλακής Βορείων Προαστίων Πρω- 
τευούσης. Σκοπός τής κοινωνικής αύτής 
έκδηλώσεως ήτο ή άπονομή ήθικής δια- 
κρίσεως διά τήν έπίσημον άναγνώρισιν 
καί τήν έπιβράβευσιν τής φιλότιμου προ
σπάθειας καί τού μόχθου τών βραβευθει- 
σών είς τό έργον τής μαθητικής των προό
δου κατά τό λήξαν σχολικόν έτος.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν ό 'Αρχη
γός Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ. Νι
κόλαος Κουτσιανάς, ή Πρόεδρος κα Χα- 
ριτίνη Δημακοπούλου, καί τά μέλη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού 'Ομίλου, αί 
βραβευθεϊσαι μαθήτριαι μέ μέλη τών οι
κογενειών τους, ό 'Αναπληρωτής Δ]ντοΰ 
τής Ύποδ]νσεως Χωροφυλακής Κηφι
σιάς, άλλοι άνδρες αύτής καί φίλοι τού 
'Ομίλου καί τού Σώματος. Αί βραβευθεΐ- 
σαι ύπό τού κ. 'Αρχηγού Χωροφυλακής 
άριστεύσασαι μαθήτριαι Γυμνασίου ήσαν 
αί κάτωθι : 1) Βαρβάρα ΓΟΥΡΖΗ τού 
Νικολάου, κόρη Άνθυπασπιστού, ήδη 
φοιτήτρια τής Φιλοσοφικής Σχολής 'Αθη
νών, 2) Σοφία ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ τού 
Ίωάννου, κόρη Ταγματάρχου, 3) Εύγενία 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ τού Γεωργίου, 
κόρη Μοιράρχου, 4) 'Αδαμαντία ΚΑΣΙ- 
ΔΑΚΗ τού Παναγιώτου, κόρη Άνθυπα- 
σπιστού, 5) Μαριάνθη ΚΟΣΙΝΑ τού Σω
τηρίου, κόρη 'Ενωμοτάρχου, 6) Εύγενία 
ΜΠΑΡΔΑΜΑΣΚΟΥ τού Ίωάννου, κόρη 
Ενωμοτάρχου, 7) Βαρβάρα ΜΠΑΡΟΥ- 
ΤΣΟΥ τού Βασιλείου, κόρη Ύπεν]ρχου 
καί 8) Ελένη ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ τού Δημητρίου, κόρη Χωρίκος.

Είς τήν φωτογραφίαν ό 'Αρχηγός Χω
ροφυλακής 'Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος 
Κουτσιανάς είς τό μέσον τών βραβευθει- 
σών μαθητριών καί άριστερά (άκρον) ή 
Πρόεδρος τού 'Ομίλου Κα Χαριτίνη Δη
μακοπούλου, ό Βουλευτής τής Ν.Δ. κ. Πα
πακωνσταντίνου καί άλλοι προσκεκλη
μένοι. Είς τήν άλλην φωτογραφίαν ό 
Αρχηγός Χωροφυλακής έπιδίδων τιμη
τικόν βραβεϊον τού 'Ομίλου είς άριστεύ- 
σασαν μαθήτριαν.

59



Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η

έπιβεωρηαι
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Ι

Σ Κ Ο Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι

Α Γ Ο Ν Ε Σ

Ή  όμάς τής Χωροφυλα

κής έπεκράτησε εις τάς 

ατομικός και ομαδικός 

έπιδόσεις.

Μέ τήν έκπνοή του 1975 έκλεισε καί ό 
κύκλος των υποχρεώσεων τής σκοπευ
τικής όμάδος τοΰ Σώματος μέ τήν συμ
μετοχή της εις τούς Πανελληνίους άγώ- 
νας, οί όποιοι διεξήχθησαν προσφάτως 
εις τό Σκοπευτήριον τής Καισαριανής.

Εις τήν έν λόγω διοργάνωσι έλαβαν 
μέρος τά αντιπροσωπευτικά συγκροτή
ματα τής Ελληνικής Χωροφυλακής, τής 
‘Αστυνομίας Πόλεων, τής ΑΣΟΕΕ, τής 
Δ.Ε.Η. καί τοΰ Παναθηναϊκού. Ό λα  τά 
άγωνίσματα διεξήχθησαν κατά τρόπον 
άψογο καί μέσα σέ πνεύμα εύγενοϋς άμίλ- 
λης μέ έπικράτησι τής όμάδος τής Χωρο
φυλακής, εις τάς άτομικάς καί όμαδικάς 
έπιδόσεις.

Συγκεκριμένα οί σκοπευταί καί σκο- 
πεύτριαι τοΰ Σώματος κατάκτησαν έπί 
όκτώ άγωνισμάτων, δύο πρώτες νίκες μέ 
τούςΜοίραρχο κ. Δημ. Κοτρώνη στό άγώ- 
νισμα μέ άεροβόλον πιστόλιον μέ 383)400 
βαθμούς καί τόν Δοκ. Ένωμ]ρχην Ξεν. 
Κρανά στό τυφέκιον στάνταρ 60β έφήβων 
μέ 550)600 βαθμούς.

Ή  ’Ενωμοτάρχης Γαλάνη Δ. καί ή 
Χωρ)λαξ Καρακώστα Σπ. έκέρδισαν τήν 
δεύτερη θέσι, συγκεντρώνοντας 503)600 
καί 352)600 βαθμούς άντιστοίχως, στά 
άγωνίσματα μέ πιστόλιον στάνταρ γυναι
κών καί άεροβόλον πιστόλιον. Τήν τρίτη 
θέσι κατάκτησαν ό Δοκ. Ένωμ]ρχης Ντά
λιας Φ. μέ τυφέκιον στάνταρ 60β έφήβων 
(545)600) καί ή έμπειρος Ένωμ]ρχης Νι- 
κολοπούλου Βασ. στό άγώνισμα μέ πι- 
στόλιον στάνταρ γυναικών (498)600).

Στά όμαδικά άγωνίσματα οί σκοπευταί 
μας κατάκτησαν 4 πρώτες νίκες καί 4 
δεύτερες, συγκεντρώνοντας α) 1619)1800, 
β) 1180)1800, γ) 1481)1800 δ) 1023)1800 
(νέα πανελλήνιος έπίδοσις) καί 1615)1800, 
1457)1800, 1469)1800, 991)1200. βαθμούς.

Μετά τό τέλος τών άγώνων ό Πρόεδρος 
τής ΣΚΟΕ Ναύαρχος έ. ά. κ. Σοΰτσος 
άπένειμε τά έπαθλα εις τούς νικητάς τών 
Πανελληνίων Σκοπευτικών Άγώνων του 
έτους 1975.
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Μ Π Α Σ Κ Ε Τ - Μ Π Ω Δ
Ή  συμμετοχή 'Ελληνικών 
ομάδων εις τάς Διεθνείς 

διοργανώσεις.
Έκλεισαν, δυστυχώς, οΐ πόρτες τής 

Ευρώπης γιά τις όμάδες μας στις διά
φορες διοργανώσεις τοΟ μπάσκετ, έπειδή 
όμολογουμένως οί ευρωπαϊκές όμάδες 
ήταν σωστά «μεγαθήρια» άπό πλευράς 
έπιδόσεως, έν συγκρίσει μέ τις ϊδικές μας. 
Ό  'Ολυμπιακός όμως μπόρεσε νά προχω- 
ρήση στόν Γ’ γβρο τού κυπέλλου κυπελ- 
λούχων καί διατηρεί πολλές έλπίδες άκό- 
μα καί γι’ αύτόν τόν τελικό. Άναλυτικώ- 
τερα ή πορεία τών Ελληνικών συγκρο
τημάτων ήταν ή έξής:

Ό  κυπελλοΟχος 'Ολυμπιακός, γιά πρώ
τη φορά στήν ίστορία του κατάφερε 
νά διακριθή τόσο, έπί διεθνούς έπιπέδου. 
Συγκεκριμένα άπέκλεισε διαδοχικά τήν 
Ίσραηλινή Χάποελ-Γιαγκούρ καί τήν 
Αόστριακή Σόμα, γεγονός πού τού δίνει 
τό δικαίωμα νά συγκαταλέγεται μεταξύ 
τών «8» τής Εύρώπης. Οί ’Ερυθρόλευκοι 
στήν συνέχεια θά Αντιμετωπίσουν τήν 
γνωστή μας ΤΣ.ΣΚΑ καί τήν Γαλλική 
ΤΟΥΡ. "Η όμάδα τού κ. Φ. Ματθαίου έχει 
τις δυνατότητες νά προχωρήση άκόμα 
στήν έν λόγω διοργάνωσι καί νά έκπροσω- 
πήση έπάξια τό μπάσκετ τής Χώρας μας.

"Αδοξος ήταν ό Αποκλεισμός τού Πα
ναθηναϊκού άπό τόν έπόμενο γύρο τού 
κυπέλλου Πρωταθλητριών Εύρώπης. Χα
ρακτηριστικά είχε νά άντιμετωπίση τήν 
όχι τόσο φημισμένη Φιλανδική ΤΟΥΡ
ΚΟΥ, τήν όποια οί πράσινοι μπασκετμ
πολίστες γιά διαφόρους λόγους δέν μπό
ρεσαν νά έπωφεληθοΰν τό «Αβαντάζ» 
τών 18 πόντων στήν 'Αθήνα. (96-78).

Ή  ΑΕΚ στό κύπελλο «Κόρατς» στά
θηκε άτυχη άφοΰ στόν δρόμο της άπό 
τόν πρώτο κι* δλας γβρο -βρέθηκε άντί- 
παλός της ή πανίσχυρη Ίσραηλινή 
ΧΑΠΟΕΛ - TEA ΑΒΙΒ. ΟΙ «24» πόντοι 
τού πρώτου άγώνα έκτός Ελλάδος, ήταν 
Ενα μεγάλο «χάντιπακ» γιά τήν όμάδα τού 
«Δικεφάλου» κατά τόν άγώνα ρεβάνς.

Ο ΠΑΟΚ (Θεσ]νίκης) μέ Αντίπαλο τήν 
Γαλλική Λε-μάν στό κύπελλο «Κόρατς» 
^πραγματοποίησε άπογοητευτική έμφά- 
νισι στήν έδρα τής Αντιπάλου, όπου καί 
ήττήθη μέ τό βαρύ σκόρ τών (112-73) 
πόντων. Στήν συμπρωτεύουσα κατά τόν 
Αγώνα ρεβάνς ό «Δικέφαλος τού Βορρά» 
ένίκησε μέ ένα (69—67), «καλάθι» χά
νοντας έτσι τό εισιτήριο γιά τόν έπόμενο 
Υδρο.

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. χρειάστηκε 
νά περάσουν πολλά χρόνια, γιά νά ζων- 
τανέψη, έστω καί γιά λίγο, ό θρύλος τής 
«χρυσής πεντάδος» τού Πανελληνίου. 
Δυστυχώς, όμως, ήταν μιά σύντομη άνα- 
λαμπή, ή έμφάνισι τού συμπαθέστατου 
συγκροτήματος τής όδού Κονδριγκτώνος, 
στήν Εύρώπη. Δέν τά κατάφερε, όμως, νά 
προχωρήση ή όμάδα τού Βασίλη Γκοϋμα 
στόν έπόμενο γύρο. Πιό μονταρισμένη 
καί έμπειρη ή όμάδα τής «Γιουγκοπλά- 
στικα» κατάφερε νά καλύψη τήν διαφορά 
τών 15 πόντων τού γηπέδου Σπόρτιγκ καί 
νά προκριθή εις βάρος τού Πανελληνίου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ 

Χωροφύλαξ

Κάτι άλλοιώτικο... στό 'Ελληνικό 
μπάσκετ. Ή  ταχύτης, ή εύστοχία, ή πλα- 
στικότης τών κινήσεων καί τό «άέρινο» 
στύλ είναι τά κύρια γνωρίσματα τού 
Χωροφύλακα άθλητού Χρήστου Ίορ- 
δανίδη. Ή  τεχνική του κατάρτισις 
είναι κάτι όφθαλμοφανές. Ό ταν τόν βλέ
πει κανείς νά Αγωνίζεται, νοιώθει αυτό 
τό κάτι άλλο... πού σπάνια βρίσκεις 
σέ Έλληνα μπασκετμπωλίστα. Ή  «πά
στα» τού άθλητού Χρήστου Ίορδανίδη, 
είναι φτιαγμένη άπό σπάνια όλικά. 'Η 
όλη του δομή θυμίζει «εύρωπαίο» καλα
θοσφαιριστή. Ό  Χρίστος Ίορδανίδης 
είναι σήμερα 26 έτών, τό ύψος του φθάνει 
τό 1,95 μ. καί Αγωνίζεται μέ φοβερή άνεοι 
στις θέσεις τού «Πλέύ-Μέΰκερ» καί τού 
«Έλ». Ό  Χωροφύλακας Χρήστος Ίορδα
νίδης άρχισε τό μπάσκετ τό 1966 παίζοντας 
άρχικά σέ μιά μικρή όμάδα καί συγκεκρι
μένα στόν Ποσειδώνα ’Αθηνών πού ήταν 
τήν έποχή έκείνη ένα άπό τά «παρακλά
δια» τού Παναθηναϊκού. Τό 1968, κάνει 
τήν έπίσημη έμφάνισί του στήν πρώτη 
όμάδα τού Παναθηναϊκού ό νέος αύτός 
συμπαθής παίκτης, ό όποιος πείθει άπό 
τήν πρώτη στιγμή τούς πάντες γιά τό σπά
νιο ταλέντο του.
Τό 1970 καλείται στήν Εθνική άνδρών 
όπου καί έκεϊ ή «πορεία» του είναι κα
ταπληκτική. Έ χει άγωνισθή άπειρες φο
ρές μέ τήν ’Εθνική Ελλάδος μέ ποσοστό 
έπιτυχίας 78%σέ κάθε άγώνα. Τήν ίδια 
χρονιά βρίσκει τόν δρόμο τής έπαγγελμα- 
τικής του άποκαταστάσεως, βρίσκει αύτό 
πού ζητούσε άπό τά μικρά του χρόνια, τήν 
σιγουριά, τήν έξασφάλισι καί τήν πρόοδο, 
γιαυτό καί κατατάσσεται στήν Ελληνική 
Χωροφυλακή. Καί έδώ τό ταλέντο του
άνεγνωρίσθη. Τού έδόθησαν όλες οί
προϋποθέσεις γιά νά προσφέρη τις
ύπηρεσίες του στήν όμάδα τής Ελληνι
κής Χωροφυλακής, στό Εθνικό μας 
συγκρότημα καί στόν Παναθηναϊκό, 
πράγμα πού έκανε πάντα μέ Απόλυτη 
έπιτυχία, δημιουργώντας έτσι έναν σω
στό Πρωταθλητισμό.

«11ος ΑΓΩΝ ΔΡΟΜΟΥ 

ΘΥΣΙΑΣ»

Πρώτη ή όμάς τής 

Χωροφυλακής

Στις 13-12-75, στά ήρωϊκά Καλάβρυτα 
διεξήχθη, γιά μιά άκόμη φορά ό 11ος 
«Δρόμος Θυσίας» σάν φόρος τιμής στήν 
μνήμη τών 1.400 Καλαβρυτινών πού έσφα- 
γιάσθησαν άπό τά Στρατεύματα Κατοχής 
τόν Δεκέμβριον τού 1943. Ό  Χωροφύλαξ 
Κούρτης Φώτιος έτερμάτισε πρώτος στόν 
άγώνα άποστάσεως (7.150μ.)Λ δημιουρ
γώντας νέο ρεκόρ διαδρομής μέ χρόνο 
(21.33.6).

Ό  ΧωροφύλαξΜιχάλης Κούσης κέρδι
σε τήν δεύτερη θέσι (21.44.6). Ένώ τήν 
τρίτη θέσι κατέκτησε ό Αθλητής Άργυρό- 
πουλος τού ’Ολυμπιακού.

Ό λο ι οί άθληταί τού Σώματος άγωνί- 
σθηκαν μέ άπαράμιλλον σθένος χαρί
ζοντας εις τήν Ελληνική Χωροφυλακή 
τήν πρώτη όμαδική βαθμολογία στήν 
γενική κατάταξι.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ βαθμοί 8
Α.Ε.Κ. » 31
Ο.Τ.Ε. » 34

Ό  Αγώνας διεξήχθη ύπό ραγδαιοτάτη 
βροχή καί θερμοκρασία 12οΚ. Τόν 11ον 
δρόμο Θυσίας έτίμησαν διά τής παρου
σίας των ό Υπουργός Εσωτερικών κ. 
Στεφανόπουλος, ό 'Υφυπουργός Οικονο
μικών κ. Ζαΐμης, ό Πρόεδρος τού ΣΕΓΑΣ, 
οί τοπικές ’Αρχές καί πλήθος κόσμου.
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ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΙΟΝ(νΐΟΕΟ)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ

Π ΡΙΝ  ΕΙΣΕΛΘΩΜΕΝ εις τήν 
ουσίαν τοϋ εξαγγελλόμενου θέμα
τος, κρίνομεν σκόπιμον νά δώσωμεν 
μίαν γενικήν τεχνικήν περιγραφήν 
τοϋ Μ ΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΙΟΥ η συ
σκευής VIDEO, όπως λέγεται, επί 
τή ευκαιρία προμήθειας τοιούτων 
μέσων προς εξοπλισμόν τοϋ Σώ
ματος τής Χωρ ]κής.

Τό μαγνητοσκόπιον αποτελεί μίαν 
έλπιόοφόρον εφαρμογήν τής μαγνη- 
τικής εγγραφής εις δ,τι αφορά την 
εικόνα.

Καίτοι θά έπρεπε νά δοθή προ- 
τεραιότης εις την εγγραφήν τοϋ 
ήχου ό όποιος κατέχει καί τήν πρω- 
τοπορείαν εις τάς έπιστημονικάς 
έρευνας καί επιτεύξεις, εν τούτοις ή 
καλυτέρα γνωριμία μετά τοϋ μαγνη
τοσκοπίου, τό όποιον δεν είναι τό
σον προσιτόν όσον τό μαγνητό- 
φωνον, θά διευκολύνη τον αναγνώ
στην εις τήν παρακολούθηαιν καί 
κατανόησιν τών επομένων συνε
χειών αί όποίαι θά άναφέρωνται 
άποκλειστικώς εις τήν ερμηνείαν 
καί παρουσίασιν τών μεθόδων καί 
μέσων διά τών όποιων επιτυγχά
νεται ή μαγνητοεγγραφή καί ανα
παραγωγή.

"Οταν λέγωμεν μαγνητοσκόπιον, 
έννοοϋμεν μίαν συσκευήν όμοίαν 
προς τό έπιτραπέζιον μαγνητόφιΟ
νον εις τάς έλαχίστας της διαστάσεις, 
διά τής όποιας δυνάμεθα νά έγγρά- 
ψωμεν τόσον τήν εικόνα, δσον καί 
τον ήχον. 'Η  όμοιότης, αποδίδεται 
μόνον εις τήν γενικήν μορφήν καί 
τάς γεωμετρικάς διαστάσεις τής 
κυρίως συσκευής, διότι εις δ,τι 
αφορά τήν εγγραφήν τής είκόνος, 
υπάρχουν διάφορα κυκλώματα καί 
συστήματα τά όποια συνεργάζονται 
προς τον σκοπόν τοϋτον. Τό μαγνη
τοσκόπιον, όπως καί ή κινηματο
γραφική μηχανή λήψεως, έχει τήν 
δυνατότητα νά έγγράφη διαφόρους 
παραστάσεις καί οπτικά θέματα 
πόσης φύσεως ατινα λαμβάνει εκ 
τοϋ φυσικοϋ, πλέον δε τής κινημα
τογραφικής μηχανής καί εκ τηλεο
πτικών προγραμμάτων, μέσω ει
δικής προς τοΰτο συσκευής. Μετά

Η Λ I A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η
Ταγμ]ρχου Χωρ]κής

τής είκόνος καί εις άψογον συγχρο
νισμόν μετ’ αυτής, έγγράφεται καί ό
ήχ° ϊ■

Αί δυνατότητες αυται καθιστούν 
τό μαγνητοσκόπιον εν μέσον εύρυ- 
τάτων εφαρμογών. ’Αποτελεί τήν 
τελευταίαν λέξιν εις τον τομέα τών 
τηλεοπτικών επιτεύξεων, εις τον 
χώρον τών μαγνητικών εγγραφών, 
άλλά καί τό έπίκεντ ρον πολλών 
διαφερόντων. Τό μαγνητοσκόπιον, 
δύναται θαυμασίως νά προσαρμο- 
σθή εις τάς άτομικάς καί οίκογε- 
νειακάς απαιτήσεις, εις τά τηλεο
πτικά προγράμματα τών Σταθμών 
Τηλεοράσεως, εις τάς επιχειρήσεις, 
τήν επιστήμην, τάς έρεύνας, τήν 
έκπαίδευσιν κ.λ.π.

ΩΣ ΣΥΣΤΗΜ Α, περιλαμβάνει 
τά εξής κύρια μέρη:

1. Τήν τηλεοπτικήν μηχανήν λ.ή- 
ψεως είκόνος ( CAME RA). Είναι 
εις σχήμα καί διαστάσεις όμοια 
προς τήν κινηματογραφικήν μηχα
νήν λήψεως τών 8 ΜΜ. Ά ποτε-  
λεϊται από τό οπτικόν σύστημα, ήτοι 
τους φακούς, τό διάφραγμα, τον 
ρυθμιστήν έστιάσεως καί τό σύστημα 
ZOOM, δμοιον απολύτως προς τήν 
προαναφερθεϊσαν κινηματογραφικήν 
μηχανήν. Τό υπόλοιπον τμήμα τής 
μηχανής καλύπτει τό είκονοσκόπιον 
περί τοϋ όποιου έγένετο λόγος εις 
προηγούμενα τεύχη. Χρησιμοποιεί 
τό σύστημα V IDISON, τό όποιον 
βασίζεται εις τήν ιδιότητα τής φω- 
τοαγωγιμότητος. ('Ορατέ τεϋχος 64 
—Μέρος Γ ’—Λειτουργία είκονοσκο- 
πίου). Τον εξοπλισμόν της συμπλη
ρώνει τό μικρόφωνον, τό όποιον 
λαμβάνει θέσιν, εύσχήμως παρηλ- 
λαγμένον, ύπεράνω τοϋ φακοϋ. 'Η  
CAME RA συνδέεται καλωδιακώς 
μετά τοϋ μαγνητοσκοπίου, εκ τοϋ 
όποιου λαμβάνει τήν άπαιτουμέιην 
διά τήν λειτουργίαν της ηλεκτρικήν 
ίσχύν καί εις τό όποιον στέλλει έν- 
συρμάτως τό σήμα VIDEO καί 
ήχου διά τήν εγγραφήν.

2. Τήν κυρίως συσκευήν μαγνη
τοσκοπίου. Αϋτη περιλαμβάνει τό 
μηχανικόν μέρος κινήσεως τών α
τράκτων, αί όποίαι φέρουν τήν 
μαγνητικήν ταινίαν έφ’ ής γίνεται 
ή έγγραφή. Τάς μαγνητικάς κε- 
φαλάς ήχου καί είκόνος καί τά 
ηλεκτρονικά κυκλώματα, τά όποια 
έπιτελοϋν ολόκληρον τήν λειτουρ-



γικήν διαδικασίαν διά την τροφο- 
δότησιν των μαγνητικών κεφαλών 
έγγραφης και αναπαραγωγής. Τέ
λος, ό εξοπλισμός σνμπληροϋται διά 
των αναγκαίων κομβίων χειρισμόν 
και ρνθμίσεως και τάς ύποδοχάς 
σννδέσεώς του μετά των λοιπών 
σννεργαζομένων μετ’ αυτόν εξαρ
τημάτων.

ΕΙδικώτερον ή συσκευή αϋτη φέ
ρει:

α. Εις τό έμπρόσθιον τμήμα: Τον 
διακόπτην ΟΝ—OFF θέσεως υπό 
τάσιν. Τά πλήκτρα πιέαεως διά 
τάς λειτουργίας: 'Ομαλής άνατυλί- 
ξεως τής ταινίας, ταχείας περιελί- 
ξεως τής ταινίας, STOP διά πάσας 
τάς λειτουργίας, αναπαραγωγής τών 
έγγραφέντων και θέσεως εις λειτουρ
γίαν εγγραφής. Τον μεταγωγέα 
ηλεκτρικής τροφοδοτήσεως εκ ρεύ
ματος πόλεως ή συσσωρευτοϋ 12 
VOLT. Τον δείκτην τής στάθμης 
φορτίσεως τοϋ συσσωρευτοϋ και 
την υποδοχήν τών ακουστικών.

β. ’Επί τήςδειξιάςπλευράς '/Υπο
δοχήν βίσματος τής CAME RA, τον 
μεταγωγέα θέσεως εις εγγραφήν 
—άπόσβεσιν, τήν είσοδον συντο- 
νιστοϋ διά τήν εγγραφήν προγράμ
ματος εκ τοϋ Σταθμού Τηλεορά- 
σεως, τον ρυθμιστήν είκάνος—ήχον, 
τήν υποδοχήν εξωτερικού μικρο
φώνου διά τοϋ οποίου έπιτνγχάνο- 
μεν τήν ταυτόχρονον εγγραφήν ή
χου, ό όποιος προέρχεται εξ άλλης 
κατευθύνσεως από εκείνης προς τήν 
όποιαν είναι έστραμμένη ή CA
ME RA και λαμβάνει τό οπτικόν 
θέμα.

γ. Έ π ι τής αριστερός πλευράς 
υπάρχουν αι ύποδοχαί σννδέσεώς 
τοϋ μαγνητοσκοπίου μετά τοϋ ΜΟ- 
NITOR (μικροϋ δέκτου τηλεορά- 
σεως, λειτονργοΰντος με τήν συχνό
τητα τοϋ σήματος VIDEO μαγνη
τοσκοπίου ).

δ. Εις τήν άνω επιφάνειαν υπάρ
χουν αι άτρακτοι αι όποίαι φέρουν 
τήν μαγνητικήν ταινίαν, ό μετρητής 
τής ταινίας, τό κομβίον άκινητοποι- 
ήσεως τής εΐκόνος καί ό ρυθμιστής 
εγγραφής τοϋ ήχον.

Έ κ  τής παραθέσεως τών ανω
τέρω στοιχείων, συνάγεται οχι μό
νον ό περίπου τρόπος χειρισμού τοϋ 
συστήματος, αλλά καί αί δυνατό
τητες τάς όποιας παρέχει διά νά 
αντιμετώπιση ώρισμένας καταστά
σεις καί νά προσαρμοσθή προς αυ
τός.

3. Τήν συσκευήν MONITOR. 
Πρόκειται περί ενός μικρού δέκτου 
τηλεοράσεως, με μίαν μικρών δια

στάσεων οθόνην 3 Ιντσών, ή όποια 
βασικώς χρησιμεύει διά τό έλεγχον 
τής ποιότητος τοϋ έγγραφέντος θέ
ματος κατά τήν αναπαραγωγήν τού
τον, άλλά καί διά τήν παρακολού
θησή κατά τον χρόνον τής εγγρα
φής. Τό MONITO R, δπωςκαίό κοι
νός δέκτης τηλεοράσεως, φέρει διάφο
ρα κομβία ελέγχου καί ρνθμίσεως, ό
πως τά κομβία καθέτου ρνθμίσεως, 
οριζόντιας ρνθμίσεως, φωτεινότητος, 
CONT RAST καί τον διακόπτην 
ρεύματος ΟΝ—OFF.

4. Τον εξοπλισμόν τον δλου συγ
κροτήματος, σνμπληροΐ τό σύστημα 
τροφοδοσίας, τό όποιον περιλαμ
βάνει ένα μετασχηματιστήν —ανορ
θωτήν (φορτιστήν), ό όποιος χρη
σιμεύει διά τήν παροχήν τής ηλεκ
τρικής ισχύος εις τό μαγνητοσκό- 
πιον καί τήν φόρτισιν τοϋ συσ- 
σωρευτοϋ διά τοϋ όποιου καί μόνον 
είναι δυνατή ή λειτουργία τοϋ συγ
κροτήματος. Ό  φορτιστής λαμ
βάνει ηλεκτρικήν ενέργειαν εκ τοϋ 
δικτύου τής πόλεως.

ΕΚΤΟΣ τών άναφερθέντων βα
σικών εξαρτημάτων τοϋ μαγνητο
σκοπίου, τοϋτο δύναται νά σνμπε- 
ριλάβη εις τό έξωτερικόν κύκλωμά 
του:

—Τον έπιλογέα τών CAMERA. 
Πρόκειται περί προσθέτου συσκευής 
ή όποια έχει τήν δυνατότητα νά 
ςυνδέη εναλλακτικώς μετά τοϋ μα
γνητοσκοπίου άνω τών πέντε μη
χανών λήψεως (  CAME RA).

—Τον διανομέα τοϋ σήματος 
VIDEO. Συσκευή ή όποια λαμβάνει 
τό σήμα VIDEO από τό μαγνητο- 
σκόπιον κατά τον χρόνον αναπαρα
γωγής καί άφοϋ τό ενίσχυση έχει 
τήι δυνατότητα νά τροφοδοτήση 
ταυτοχρόνως, άνω τών πέντε συ
σκευών T.V. MONITORS.

—Τον συντονιστήν σήματος εί- 
κόνος. Διά τής εν λόγω συσκευής, 
επιτυγχάνεται ή παροχή σήματος 
VIDEO πρός τό μαγνητοσκόπιον 
δι εγγραφήν, τό όποιον λαμβάνε- 
ται έκ τοϋ Σταθμού Τηλεοράσεως.

—Τήν συσκευήν CONVERTER 
R.F., ήτοι τον μετατροπέα τής 
συχνότητος τοϋ σήματος ήχου καί 
είκάνος, από τήν χαμηλήν τοϋ εγ
γεγραμμένου σήματος εις τό μαγνη
τοσκόπιον, εις τήν υψηλήν ραδιοφω
νικήν—τηλεοπτικήν ή όποια απαι
τείται, προκειμένου τό μαγνητο
σκόπιον νά διεγείρη κοινόν δέκτην 
τηλεοράσεως καί νά παρουσιάση δι’ 
αυτού τό μαγνητοσκοπηθέν θέμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο χειριστής, άφοϋ συνδεσμολο- 
γήση μετά τοϋ μαγνητοσκοπίου τήν 
CAMERA καί τό MONITOR, τρο-
φοδοτεί τοϋτο διά τής επιθυμητής 
ηλεκτρικής ένεργείας ( έκ τοϋ συσ
σωρευτοϋ ή τοϋ δικτύου τής πόλεως 
μέσω τοϋ φορτ ιστού). Με τούς 
αντιστοίχους διακόπτας ON—OFF, 
θέτει υπό τάσιν τόσον τό μαγνη
τοσκόπιον, όσον καί τό MONITOR. 
Στρέφει τον μεταγωγέα εις τήν 
θέσιν έγγραφής καί πιέζει τό αντί
στοιχον πλήκτρον, άφοϋ προηγου
μένως άπααφαλίση τοϋτο. Τό μαγνη
τοσκόπιον είναι έτοιμον πρός έγ- 
γραφήν. Λαμβάνεται ή CAMERA 
καί ρυθμίζεται τό διάφραγμα καί 
η αποστααις τοϋ πρός έγγραφήν 
θέματος. Ό  χειριστής παρατηρεί 
τήν ορθότητα τής ρυθμίσεως αυτής, 
τόσον εις- τό όπισθεν μέρος τής 
CAMERA, όσον καί έπι τοϋ MO
NITOR, τό όποιον παρέχει έπίσης 
καί τό ήχον. ’Εάν έπιθυμή νά πλη- 
σιαση τό θέμα, χρησιμοποιεί τον 
φακόν ZOOM, ό όποιος είναι ένσω- 
ματωμενος εις τό δλον οπτικόν σύ
στημα καί ρυθμίζεται δι ενός μο
χλού. Π  διόρθωσις τοϋ λαμβανο- 
μένου σήματος καί είκάνος, έπιτυ- 
γχάνεται διά τής άναλόγου ρυθμίσεως 
τοϋ σχετικοϋ πρός τοϋτο κομβίου. 
Με τήν πίεσιν τής σκανδάλης, αρ- 
χεται ή έγγραφή καί παύει ή δια
κόπτεται μετά τήν άπελευθέρωσιν 
αυτής.

Μετά τήν όλοκλήρωσιν τής έγ- 
γραφής, ή ταινία έπαναφέρεται εις 
τήν πρ’οτέραν άτρακτον τή χρήσει 
τοϋ πλήκτρου έπαναφοράς. Με 
τήν πίεσιν τοϋ πλήκτρου PLAY 
BACK, τό έγγραφόν θέμα άναπα- 
ράγεται εις τό ΜΟΝΙΤΟ R (Είκών 
καί ήχος).

’Εάν μάς ένδιαφέρη εν ώρισμέ- 
νον σημειον τής έγγραφής, τότε 
φέρομεν τον διακόπτην—μεταγω
γέα εις θέσιν στάσεως fSTILL ), 
πιέζομε τό πλήκτρονΡ]_,ΑΥ BACK 
καί έν συνεχεία τό πλήκτρον STOP 
πρός άκινητοποίησιν τής ταινίας.

Εις τήν θέσιν αυτήν, ή έγγρα- 
φεισα είκών μένει ακίνητος πρός 
μελέτην.

Ό  ανωτέρω περιγράφεις τύπος, 
ανήκει εις τήν κλάσιν τών μαγνητο
σκοπίων τοϋ Σώματος. Τά μαγνη
τοσκόπια τών STUDIO, είναι 
μεγαλυτέρων δυνατοτήτων καί ά- 
ξιώσεων. Α ι δυνατότητες αϋται ά- 
ναφέρονται ιδία εις τήν άψογον έγ
γραφήν ήχου καί είκάνος άλ.λά καί 
την αναπαραγωγήν τούτων.
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Ό  έγκέλαδος έ'πληξε γιά μια άκόμη φορά, ξαφνικά κα 
άπρόσμενα δπως πάντα, ένα κομμάτι τής πατρίδος μα: 
τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, σκορπίζοντας σέ χιλιάδες κα 
τοίκους τον τρόμο καί τήν καταστροφή χωρίς ευτυχώς άν 
θρώπινα θύματα άν εξαιρέσουμε τό τετράχρονο άγγελοΰδ: 
τήν μικρούλα Βασιλική. Τό ένδιαφέρον τής Πολιτείας γΐι 
τούς σεισμόπληκτους τής Αιτωλοακαρνανίας υπήρξε άμεσ 
καί άποτελεσματικό γιά τήν περίθαλψι καί τήν άποκατάστας 
των άστέγων. Οί άνδρες τής Χωροφυλακής των τοπικώ 
Υπηρεσιών κατέβαλαν καί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προο 
πάθειες γιά νά βοηθήσουν τούς κατοίκους των πληγέντω 
χωρίων σέ μιά μεγαλειώδη προσπάθεια άνθρωπισμοΰ καί κα 
θήκοντος. Τό φωτογραφικό συνεργείο τοϋ’Αρχηγείου Χώρο 
φυλακής βρέθηκε άπό τούς πρώτους στον τόπο τής καταστροι 
<ρής καί άπεικόνισε ώρισμένες σκηνές πού άφησε ή μήνι 
τοϋ έγκέλαδου, τις όποιες κατ’ άποκλειστικότητα δημοσιεύο 
με χάριν τών άναγνωστών μας.

I
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Τήν 21-12-1975, εις τάς Σχολάς Χωρ]κής Αθηνών καί εις είδικώς 
αμορφωθείσας αίθουσας, παρουσία τοϋ Άρχηγοϋ Χωρ]κής Άντισ]γου 

Νικολάου ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ, έλαβε χώραν ή κατ’ έτοε παιδική έορτή, 
’ ευκαιρία των εορτών τών Χριστουγέννων καί του Νέου ’Έτους, διά 
διά τών άνδρών τοϋ Σώματος οί όποιοι ύπηρετοΰν εις 'Υπηρεσίας 

»ϋ Λεκανοπεδίου ’Αττικής.
I Εις ατμόσφαιραν παιδικής χαρας καί ενθουσιασμού, οί μικροί προσ- 
Ικλημένοι έλαβον τά δώρα τους ενώ ή Μουσική τοϋ Σώματος καί 
■ αιδικός Θίασος παρουσίαζαν χριστουγεννιάτικο καλλιτεχνικό πρό- 
Ιίαμμα.

Εις τήν τελετήν παρέστησαν επίσης ό Η' Ύπαρχηγός Χωροφυλα- 
tc Ίποσ]γος κ. Νικόλαος ΠΟΡΙΚΟΣ, οί Διοικηταί τών Σχολών, άλ- 
p 1 Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί καί οί γονείς τών παιδιών. 
Ιαρόμοιαι εκδηλώσεις έπραγματοποιήθησαν καί εις τάς έδρας τών 
ινωτέρων Δ]σεων καί Δ]σεων Χωρ]κής όλης τής Χώρας, διά τά παιδιά 
Ιίίν άνδρών τής δυνάμεώς των.
(
1 ··



ΑΠΟΣΤΡATE IAI ΑΞΙΩΜΑΤΙ
ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Συμφώνως πρός τά περιελθόντα ήμΐν 
αναλυτικά στοιχεία τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής 
κατά τό λήξαν έτος (1]1—31-12-75) 
έξήλθον τού Σώματος διακόσιοι τεσσα
ράκοντα έξ (246) ’Αξιωματικοί καί Ά ν- 
θυπασπισταί ήτοι : ’Αξιωματικοί 56,
’Αξιωματικοί έξ Άνθυπασπιστών (Ν.Δ. 
649J1970) 11 καί Άνθυπασπισταί 179. 
Έ κ  τούτων άπεστρατεύθησαν την 31-12- 
1975, λόγω ορίου ήλικίας ’Αξιωματικοί 
τρεις (3) ήτοι οί : 1) Άντ]ρχης ΛΙΑ- 
ΚΟΓΚΟΝΑΣ Νικόλαος, 2) Ταγμ]ρχης 
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ Γεώργιος καί 3) 
Ταγίρχης ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρι
στόφορος, προαχθέντες έν άποστρατεία 
είς τόν επόμενον βαθμόν, Υπομοίραρχοι 
Ν.Δ. 649] 1970 πέντε (5) ήτοι : οί 1) 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων, 2) 
ΚΑΑΟΠΙΣΗΣ Κων]νος, 3) ΠΕΤΡΟ- 
ΠΟΤΛΟΣ ’Ιωάννης, 4) ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
Σταύρος καί 5) ΖΕΚΙΟΣ Κων]νος, ’Αν
θυπομοίραρχοι Ν.Δ. 649 ]1970 τρεις (3) 
ήτοι οί : ΜΠΟΛΕΤΗΣ Γεώργιος, 2) 
ΓΛΕΤΖΑΚΟΣ Πιέρρος καί 3) ΛΙΑΒΑΣ 
Κων]νος. ’Επίσης άπεστρατεύθησαν τήν 
31-12-1975 τεσσαράκοντα δύο (42) Ά ν- 
θυπασπισταί καί είκοσι τέσσαρες (24) 
Ένωμοτάρχαι προαχθέντες, λόγω ορίου 
ήλικίας, είς Άνθυπασπιστάς, κατά τά κε- 
κανονισμένα.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
ΜΟΙΡΑΡΧΩΝ

Άπεφασίσθη άρμοδίως ή λειτουργία 
τού Τμήματος Μετεκπαιδεύσεως Μοι
ράρχων διά τήν περίοδον 1975 - 1976. 
Πρός τόν σκοπόν αυτόν προσεκλήθησαν 
ήδη άπό διαφόρους άνά τήν χώραν υπηρε
σίας Χωροφυλακής, τεσσαράκοντα (40) 
Μοίραρχοι οί όποιοι θά παρουσιασθοΰν 
τήν 22αν τρέχοντος είς τήν Σχολήν ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής (Μεσογείων 96) 
είς ήν καί άποσπώνται μέχρι λήξεως τής 
μετεκπαίδευσε ιός των. Ή  μετεκπαίδευσις 
αύτη άρχεται τήν 23-1-76 καί θά 
λήξη τήν 6-4-76. Οί μετεκπαιδευθη- 
σόμενοι δικαιούνται ήμερησίας άποζημιώ- 
σεως, έπιδόματος μετεκπαιδεύσεως, οδοι
πορικών κ.ά. έξόδων, κατά τά κεκανονι- 
σμένα. Σχετική πρός τό θέμα αύτό είναι 
ή Α.Π. 421 ]2 ]15ι άπό 1-12-1975 Δια
ταγή τής Δ ]νσεως Έκπαιδεύσεως τού 
’Αρχηγείου. Είς αύτήν άναφέρονται τά 
στοιχεία τών προσκληθέντων πρός μετεκ
παίδευσή ώς καί δέκα (10) είσέτι άνα- 
πληρωματικών τοιούτων οί όποιοι θά 
κληθούν, κατ’ αρχαιότητα, πρός άντικα- 
τάστασιν τών τυχόν κωλυθησομένων ή μή 
έπιθυμούντων τήν παρούσαν μετεκπαί
δευσή έν λόγω βαθμοφόρων.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 1975

Παρουσία τού ’Αρχηγού Χωρ]κής Άντισ]γου κ. Νικολάου ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ, 
τού ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Βασιλείου ΤΖΑΒΕΛΑ, τού Προέδρου τής 
'Ελληνικής Λέσχης Αύτοκινήτου καί Περιηγήσεως κ. ΝΊΚΟΛΑ Ι ΔΗ, τού Β' 
Ύπαρχηγοΰ Χωρ[κής Ύποσ[γου κ. Νικολάου ΠΟΡΙΚΟΥ, τού Υπαρχηγού τής 
’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεοδώρου ΤΖΗΜΑ, άλλων Άνωτάτων καί Άνωτέρων 
’Αξιωματικών τών δύο Σωμάτων, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.ΓΙ.Α. και 
πολλών προσκεκλημένων, έγένετο τήν 22-12-1975 είς τα εν ̂  Αθηναις Εντευκτήρια 
τής Ε.Α.Π.Α. ή βράβευσις τών καλυτέρων Τροχονόμων τού έτους 1975.

’Εκ μέρους τού Σώματος τής Χωρικής έπελέγη καί έβραβεύθη ώς ό καλύ
τερος Τροχονόμος τού 1975, ό Χωροφύλαξ κ. Ήλίας ΣΑΜΑΡΑΣ, τού Τμήματος 
Τροχαίας Δράμας. Τούς βραβευθέντας προσεφώνησεν ό Πρόεδρος τής Ε.Π.Λ.Α. 
Είς τήν προσφώνησιν άπήντησεν ό Χωροφύλαξ κ. ’Ηλίας ΣΑΜΑΡΑΣ είπων μεταξύ 
άλλων : «Πιστεύω ότι δέν ύπηρέχω σέ ικανότητες άπό τούς άλλους συναδέλφους 
μου τροχονόμους καί ή διάκρισις αύτή πού μού 6γινε άντανακλά σέ όλους καί γενικά 
στό Σώμα στο όποιο έχομε τήν μεγάλη τιμή νά άνήκωμε. Είς τήν σκλη_ρή καί άτέ- 
λειωτη μάχη τής άσφάλτου, ή όποια κάθε χρόνο βάφεται μέ άφθονο αθώο αίμα, θά 
άγωνιστούμε μέ αύταπάρνηση, διότι πιστεύουμε πως ο τομέας τόν οποίον καλύπτομε 
έχει τεράστιες κοινωνικές καί οικονομικές προεκτάσεις. Γι’ αύτό τό λόγο ζητούμε 
άπό όλους καί κυρίως άπό τούς οδηγούς, νά κατανοήσουν τήν θέση μας, νά μάς 
άναγνωρίσουν πώς δ,τι κάνομε τό κάνουμε διά τήν ίδικήν τους προστασίαν καί ότι 
λυπούμεθα είλικρινά όταν καμιά φορά είμαστε αυστηρότεροι κατά τήν εφαρμογήν 
τού Νόμου. ’Εκτιμούμε ιδιαίτερα τήν άγάπην, τήν έμπιστοσύνην καί τήν έμπρακτον 
άναγνώριση τού έργου μας και θά άφιερωσουμεν όλες τις δυνάμεις μας δια την εςα- 
λειψιν κατά τό δυνατόν, τού φοβερού θεάματος τού τροχαίου άτυχήματος. Μ’ αυτές 
τις σκέψεις, κύριοι, έκ μέρους όλων τών συναδέλφιυν μου οί όποιοι τό ίδιο άξια μ’ έ- 
μένα θά μπορούσαν νά σταθούν ένωπιον σας, έκφραζω και παλιν τας θερμας μου 
ευχαριστίας».

68



ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Σύμφωνα μέ τά παρασχεθέντα στοιχεία 
τοϋ αρμοδίου Τμήματος τής Δ]νσεως 
Προσωπικού τοϋ ’Αρχηγείου, κατά τό 
2μηνον Δεκεμβρίου 1975 - Ίανουαρίου 
1976, έπραγματοποιήθησαν αί κάτωθι 
προαγωγαι 'Τπαξιωματικών καί Χωρο
φυλάκων.

Εις Άνθυπασπιστάς προήχθησαν (158) 
έκατόν πεντήκοντα οκτώ Ένωμοτάρχαι, 
εις Ένωμοτάρχας (59) πενήντα εννέα 
Ύπενωμοτάρχαι καί (327 ) τριακόσιοι εί
κοσι έπτά Χωροφύλακες οί όποιοι συνε- 
πλήρωσαν 22ετή πραγματικήν εις τό Σώ
μα υπηρεσίαν, προήχθησαν εις τόν βαθμόν 
τοϋ Υπενωμοτάρχου, καταστάντες ούτω 
Ύπαξιωματικοί, άνευ φοιτήσεως εις την 
Σχολήν 'Τπαξιωματικών (Ένωμοταρ- 
χών).

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Προήχθησαν πρός πλήρωσιν κενών ορ
γανικών θέσεων, βάσει τών έν ίσχύϊ κεκυ- 
ρωμένων πινάκων, οί κάτωθι ’Αξιωματι
κοί :

1) Εις Άντ]ρχην, ό Ταγμ]ρχης ΝΤΟ- 
ΤΣΙΑΣ Νικόλαος, 2) εις Ταγμ]ρχας οί 
Μοίραρχοι : α) ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ Νι
κόλαος, β) ΦΛΩΡΟΠΟΤΛΟΣ Γεώργιος 
καί γ) ΒΑΤΌΥ ’Απόστολος, 3) είς Μ >ι- 
ράρχους, οί Ύπομ]ρχοι : α) ΒΙΡΒ1ΛΗΣ 
Θεόδωρος, β) ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ’Απόστολος 
καί γ) ΧΕΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος, ένώ είς 
τόν βαθμόν τοϋ ’Ανθυπομοιράρχου προή
χθησαν οί Άνθυπασπισταί : 1 ) ΚΟΚΚΙ
ΝΟΣ Άνδρέας, 2) ΙΑΤΡΙΔΗΣ Δημή- 
τριος, 3) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Θωμάς, 4) 
ΤΣΑΧΑΙΈΑΣ Πέτρος, 5) ΤΣΩΝΟΣ 
Ευθύμιος, 6) ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗΣ ’Ιωάν
νης, 7) ΚΑΡΜΗΣ Παναγιώτης καί 
8) ΕΤΔΩΡΙΔΗΣ Νικόλαος.

Είς τά πλαίσια τής καταβαλλομένης κυβερνητικής καί κατ’ έπέκτασιν ύπηρε- 
σιακής προσπάθειας, διά τήν ένημέρωσιν τών οργάνων τής Διοικήσεως έπί τών νέων 
συνταγματικών διατάξεων καί τής βελτιώσεως τών σχέσεων τών κρατικών υπηρε
σιών μετά τοϋ κοινοϋ, όργανοϋνται ύπό τών ’Αρχηγείων Χωροφυλακής καί ’Αστυ
νομίας Πόλεων, κατόπιν όδηγιών τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, ειδικά σεμι
νάρια διάρκειας 20 ημερών. Εις τά έν λόγω σεμινάρια, τά όποία θά παρακολουθή
σουν άπαντα τά στελέχη τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, θά όμιλήσουν διακεκριμένοι 
καθηγηταϊ καί έξέχουσαι προσωπικότητες τοϋ πολιτικού καί έπιστημονικοϋ κό
σμου.

Είς τήν πρώτην φάσιν, τά σεμινάρια παρακολουθούν άνώτεροι ’Αξιωματικοί 
τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έν συνεχείμ δέ θά έπεκταθή ή πα- 
ρακολούθησις τούτων ύπό κατωτέρων ’Αξιωματικών καί τών δύο Σωμάτων. Τήν 
έναρκτήριον όμιλίαν τής λειτουργίας τών Σεμιναρίων έπραγματοποίησεν τήν 1-12- 
1975 ό 'Υπουργός Προεδρίας τής Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Ράλλης μέ θέμα «Αί 
σχέσεις τών Σωμάτων ’Ασφαλείας μετά τοϋ κοινοϋ».

Είς τήν όμιλίαν ταύτην παρέστησαν πλήν τών παρακολουθησάντων τό Σεμι- 
νάριον ’Αξιωματικών ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος 
Κουτσιανας, ό όποιος καί παρουσίασε τόν κ. Υπουργόν είς τό άκροατήριον, ό 
Ύπαρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Τζήμας καί άλλοι Ανώτατοι Αξιωματικοί 
Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος.

Ό  κ. 'Υπουργός άνέλυσε έκτενώς τήν διαμορφωθεϊσαν κατάστασιν είς τόν το
μέα τών Δημοσίων Σχέσεων ’Αστυνομίας καί Κοινοϋ, ύπό τάς σημερινός συνθήκας 
καί έν συνεχεία έξήρε τήν στάσιν καί τήν θετικήν συμβολήν τών Σωμάτων Ασφα
λείας είς τήν όμαλήν έξέλιξιν τής έσωτερικής καταστάσεως τής χώρας. Τέλος έπε- 
σήμανε τήν αναγκαιότητα τής δημιουργίας ψυχικού δεσμοϋ μεταξύ Αστυνομίας 
καί κοινοϋ διά τής περαιτέρω άναπτύξεως θετικών καί έποικοδομητικών σχέσεων 
μετά τών πολιτών. Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπο άπό τήν όμιλίαν τοϋ κ. 'Υπουρ
γού.

Η Π Ρ Ω Τ Η  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α  
Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Τ Η Σ  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Τήν 30-12-1975 είς τό έπί της όδοΰ Ίου- 
λιανοΰ 36 οίκημα τοϋ ’Αρχηγείου Χωρ]κής 
ένώπιον τοϋ ’Αρχηγού Χωρικής Άντισ]γου 
κ. Νικολάου ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ, ώρκίσθη ύπό τοϋ 
Ίερέως της Χωροφυλακής Πανοσιολογιωτάτου 
’Αρχιμανδρίτου κ. Άμβρουσίου Αενή, ή Δε
σποινίς ’Ανδρομάχη ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ώς ’Ανθυ
πομοίραρχος τοϋ Γυναικείου Τμήματος Χωρο
φυλακής.

Ή  Δ]νίς ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, είναι ή πρώτη 
γυναίκα ’Αξιωματικός Χωροφυλακής, τυγχάνει 
δέ πτυχιοΰχος τοϋ Έγκληματολογικοϋ Τμήματος 
τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τών 
Βρυξελλών. Είς τό Βέλγιον έξέδωσε συγκριτικήν 
μελέτην περί τής έγκληματικότητος ̂  τών γυ
ναικών έν Βελγίω καί άλλων χωρών. 'Ωσαύτως, 
έχει έργασθή έπί τριετίαν είς τό ’Εθνικόν Κέν- 
τρον ’Ερευνών είς θέματα έγκληματολογίας, 
γνωρίζει δέ καί όμιλεΐ τήν ’Αγγλικήν καί Γαλ
λικήν γλώσσαν.

Είς τήν τελετήν τής όρκομωσίας, παρέ
στησαν άντιπροσωπεΐαι όλων τών βαθμών, 
άντιπροσωπεία τοϋ Γυναικείου Τμήματος τής 
Χωροφυλακής καί οί γονείς τής νέας Άνθυπο 
μοιράρχου.
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a
TON ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΝ των άνδρών 

Χωροφυλακής καί τά φιλάλληλα αισθήμα
τα αυτών επισημαίνει εις μακροσκελή επι
στολήν του προς τό Άρχηγεΐον Χωροφυ
λακής 6 Συνταξιούχος Δικαστικός Ύπάλ- 
λος κ. Γεώργιος ΙΙ1ΪΙΛΙΚΑΤΣΗΣ (Κιου- 
ταχείας 43 - ’Έδεσσα). Ούτος ύπέστη 
προσφάτως έμφραγμα καθ’ οδόν καί έσώ- 
θη χάρις εις τήν άμεσον καί κεραυνοβόλον 
έπέμβασιν τοϋ πληρώματος περιπολικού 
Χωροφυλακής τής πόλεως, άποτελούμενον 
άπό τούς Χωροφύλακας κ.κ. ’Αναστάσιον 
ΦΡΑΝΤΖΗΝ καί Γεώργιον ΜΠΕΛ- 
ΛΙΟΝ, οϊ όποιοι τον ώδήγησαν έν άφα- 
σία άμέσως εις τό Νοσοκομείου καί τόν 
διέσωσαν έκ βεβαίου θανάτου. Καί ή επι
στολή καταλήγει : «Τώρα είμαι πάρα πο
λύ καλά καί χρωστώ τήν ζωή μου στούς 
άνωτέρω Χωροφύλακας. Έπολέμησα στ-jjv 
’Αλβανία καί έπί κατοχής τούς Γερμα
νούς. Σώθηκα άπό τις σφαίρες τών έχ- 
θρών. Αυτή τή φορά είχε έλθει τό τέλος 
μου, άλλά σώθηκα άπό τούς καλούς αύ- 
τούς ανθρώπους, πού είναι άξιοι νά υπη
ρετούν στο 'Ελληνικό Σώμα Χωροφυλα
κής».

*

ΈΕ άλλου ό ομογενής έΕ Αυστραλίας κ. 
Νικ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ έκφράζει τήν 
άπειρον ευγνωμοσύνην του προς τόν Διοι
κητήν καί τούς άνδρας τού Τ. Τ. Βόλου 
διά τήν έξυπηρέτησιν καί συμπαράστασι 
πού τού παρέσχον κατά τό έπισυμβάν προ
σφάτως εις τούτον σοβαρόν τροχαίου άτύ- 
χημα. Καί ή έπιστολή καταλήγει : «Τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής είναι ένας έκ τών 
σπουδαιοτέρων συντελεστών στήν καλή 
λειτουργία τής κοινωνίας μας καί αυτό 
τό βλέπω καθαρά, διότι όμολογουμένως 
δέν υστερεί σέ τίποτε, συγκρινόμενον μέ 
τις ’Αστυνομίες τών άλλων χωρών. Μπο
ρεί βέβαια νά ζώ στήν Αύστραλία, άλλά 
ή ψυχή μου είναι στήν Ελλάδα . . .».

Μέ παρόμοιον πνεύμα άπευθύνει επι
στολήν προς τήν Δ]νσιν Τουρισμού τού 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής ό άλλοδαπός κ. 
SINGH BHAGAT, διά τής όποιας έκφράζε 
ται εΰμενώς διά τάς Υπηρεσίας Τουρισμού 
τού Σώματος καί είδικώτερο εκφράζει 
τάς ευχαριστίας του προς τόν Ένωμ]ρχην 
κ. Δημήτριον ΡΕΒΙΐΝ, Δ]τήν τού Στα
θμού Τουριστικής ’Αστυνομίας Βόλου, διά 
τήν παρασχεθεΐσαν εις τούτον συνδρομήν.

*
Τέλος ό νοσηλευόμενος είς τήν Κλινικήν 

«ΚΤΑΝΟΤΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Θεσ]νίκης, 
Χωρ ]λαξ κ. Βαρδής ΧΑΡΙΚΑΝΑΚΗΣ, 
τής Δ]σεως Μεταγωγών Θεσ]νίκης, διά 
συγκινητικής έπιστολής του έκφράζει τήν 
άμέριστον άγάπην του πρός τό Σώμα καί 
τήν άμετρου ευγνωμοσύνην του, διότι έχει 
καθιερώσει τάς επισκέψεις τών νοσηλευο- 
μένων άνδρών ΰπό Άξ]κών, Άνθ]στών 
καί Ύπαξκοματικών.

★
ΠΕΡΑΝ τής καθολικής προσφοράς 

αίματος ύπό τών άνδρών Χωρ]κής, κατά 
τό ΙΟήμερον τής αιμοδοσίας άπό 10—20 
Νοεμβρίου, είς τά κατά τόπους Κέντρα 
Αιμοδοσίας, αί μεμονωμέναι προσφοοαί 
έξακολουθοΰν μέ αύξανομένην καθημερινώς 
έντασιν καί συχνότητα νά πραγματοποι

ούνται είς όλοι τά' διαμερίσματα τής χώρας. 
Σταχυολογοΰμε μερικάς χαρακτηριστικάς 
καί άντιπροσωπευτικάς περιπτώσεις έκ 
τού όγκου τών έπιστολών πού λαμβάνομεν 
καθημερινώς. Συγκεκριμένως ό Είσαγγε- 
λεύς Πρωτοδικών Θεσ]νίκης κ. Χριστό
φορος ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ, διά συγκινητι
κής έπιστολής πρός τόν Δ]ντήν ’Αστυ
νομίας Θεσ]νίκης Ταξίαρχον κ. Μιλτιάδην 
ΑΡΓΙΑΝΝΗΝ έκφράζει θερμάς εύχα- 
ριστίας καί τήν ευγνωμοσύνην του πρός 
τούς άυδροις τού Α' ’Αστυνομικού Τμή
ματος Θεσ]νίκης, Ένωμ]ρχην κ. Δημή- 
τριον ΚΟΡΩΝΑΚΗΝ καί Χωρ]κας κ.κ. 
Κων]νον ΤΣΙΦ ΟΪΤΗ Ν, Κων]νον ΚΟ- 
ΠΑΝΑΚΗΝ, Ήρακλήν ΧΙΩΤΗΝ, Χρή
στου ΤΣΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΝ καί Φώτιον 
ΤΣΟΠΑΓΓΕΛΑΚΗΝ, διότι έσπευσαν 
καί προσέφερον οίκειοθελώς αίμα, πού 
έχρησιμοποιήθη διά τήν άμεσον πραγμά- 
τωσιν δυσκόλου καί έπικινδύνου έπεμβά- 
σεως.

*

'Ομοίως ό υπάλληλος τού 'Υποκαταστή
ματος τής Ίονικής—Λαϊκής Τραπέζης 
Σερρών κ. Χρήστος ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ δι’ 
έπιστολής του πρός τό ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής έκφράζει τήν άμέριστον εύ- 
γνωμοσύνην του πρός τόν Χωρ]κα τού 
Τμήματος ’Ασφαλείας Σερρών κ. Δημή- 
τριον ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΝ, διά τήν εθελο
ντικήν προσφοράν αίματος πρός διάσωσιν 
τού κινδυνεύοντος πατρός του.

*
’Επίσης ό κ. Εύάγγελος ΔΕΛΗΓΙΑΝ- 

ΝΗΣ (Φλωρίνης 4—©εσ]νίκη) δι’ έπι
στολής του πρός τήν Δ]νσιν ’Αστυνομίας 
Θεσ]νίκης ευχαριστεί τούς Ένωμ]ρχην 
κ. ’Αναστάσιον ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΝ καί 
Χωρ]κας κ.κ. Σταμάτιον ΓΟΥΙΌΥΣΗΝ 
καί ’Αντώνιον ΤΣΙΑΜΠΑΖΗΝ, διότι 
διά τής προσφοράς τών τεσσάρων (4) 
φιαλών αίματος έσώθη ή σοβαρώς κινδυ- 
νεύουσα σύζυγός του.

*
ΈΕ άλλου ό Σταθμός Αιμοδοσίας Ρε- 

θύμνου—Κρήτης δι’ ευχαριστηρίου έπι- 
Ιττολής του, δημοσιευομένης είς τήν τοπι
κήν έφημερίδα «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΓΙΙΟΕΩ- 
ΡΗΣΙΣ», ευχαριστεί τούς Χωρ]κας τοϋ 
ομωνύμου Παραρτήματος τής Σχολής 
Χωρ]κής κ.κ. Παναγιώτην ΡΙΖΟΝ, ’Εμ
μανουήλ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΝ καί ’Εμμανουήλ 
ΛΟΥΔΑΡΟΝ, καθώς καί τόν Δόκιμον 
Χωρ]κα Ίωάννην ΜΑΛΛΑΡΑΝ, διά τήν 
πρόθυμον καί άνιδιοτελή προσφοράν αίμα
τος πρός τούς βαρέως πάσχοντας άσθενείς 
τού Νοσοκομείου καί τών κλινικών τού 
Νομού.

*
Τέλος τό Γενικόν Κρατικόν Νοσοκο

μείου Καρδίτσης διά τού ύπ’ άριθμ. 2406 
άπό 29-11-75 εύχαριστηρίου έγγράφου 
του πρός τό ’Αρχηγείου Χωρ]κής συγχαί
ρει τούς αίμοδότας Χωρ]κας κ.κ. Πανα
γιώτην ΤΑΤΑΡΙΔΗΝ τού Άστυν. Τμή
ματος Καρδίτσης, Βησσαρίωνα ΠΑΠΑ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ τού Σταθμού Χωρ]κής Βραγ- 
γιανών καί Τρύφωνα ΤΣΙΩΛΗΝ τού 
Σταθμού Χωρ ]κής Πετρίλου, διότι προσέ
φερον οίκειοθελώς αίμα διά τάς άνάγκας 
τού Νοσοκομείου.

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ τών Υ πη
ρεσιών Χωρ]κής έπαινοΰν πολλοί έπιστο- 
λογράφοι μας, οι όποιοι έτυχον άναλόγου 
συνδρομής έκ μέρους των, όταν προσέ- 
φυγον είς αύτάς. Συγκεκριμένως ό ’Ά γ 
γλος ύπήκοος κ. ΓΟΥΙΛΦΡΙΝΤ ΜΑΚ- 
ΚΕΝΖΙ ΝΙΟΥΛΑΝΤ δι’ έπιστολής του 
πρός τό ’Αρχηγείου συγχαίρει τούς άνδρας 
τής Ύποδ]νσεως ’Ασφαλείας Προαστείων, 
διότι άπεκάλυψαν σοβαράν είς βάρος του 
κλοπήν, πού έλαβε χώραν είς παραλιακόν 
Ξενοδοχείου τής ’Αττικής.

*
'Ομοίως ό κ. Δημ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙ- 

ΟΥ ( ’Ασφαλιστικά Γραφεία), όδός Τσι- 
μισκή 11, ©εσ]νίκη, τούς άνδρας τής Ύπο- 
διευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ©εσ]κης, 
διότι χάρις είς τάς άκαταβλήτους προσπά
θειας των κατώρθωσαν έντός έλαχίστων 
ήμερών νά άνακαλύψουν τούς δράστας γενο- 
μένης είς βάρος του κλοπής.

*
’Επίσης ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙ

ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥ
ΒΟΙΑΣ (Ε. Βενιζέλου 10, Άθήναι) τόν 
Διοικητήν καί τούς άνδρας τού Άστυν. 
Τμήματος Λ. Αιδηψού, διότι διά τών άοκ
νων ένεργειών των, συνέλαβον έπ’ αύτο- 
φώρω τούς δράστας πλαστογραφίας καί 
άπάτης είς βάρος τής Έπιχειρήσεως, άνερ- 
χομένης είς 200.000 καί πλέον δραχμάς

Ό  κ. ’Όθων ΣΤΑΜΑΤΑΡΑΣ (Άε- 
τοράχης 13, ©εσ]νίκη) τόν Χωρ]κα κ. 
Παύλον ΧΟΥΡΝΑΖΙΔΗΝ τού Ε' ’Αστυν. 
Τμήματος ©εσ]νίκης, διότι άνεύρε καί 
παρέδωσε είς τούτον 31.000 δραχμάς, 
τάς όποιας είχεν άπολέσει προσφάτως.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ _ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.... 
Άπό τήν Πρόεδρον τού Όαίλου Λαϊκών 
χορώνΟύκρανίας (ROUZMARINS) άπε- 
στάλη θερμή εύχαριστήριος έπιστολή είς 
τήν όποιαν μεταξύ άλλων γράφει: «...Κα
τά τήν έπιστροφήν μας καί έπί τής όδοϋ 
Λαρίσης—Πλαταμώνος ,έζητήσαμεν τήν 
βοήθειαν ένός περιπολικού, διότι τό κορι
τσάκι πού είχαμε στό αυτοκίνητό μας, 
άπό διώρου καί πλέον ύπέφερε τρομερά 
άπό πόνους στήν κοιλιά. Οί Χωρ]κες έπέ- 
δειξαν άκραν ευγένειαν καί ταχύτητα πα
ρεμβάσεως, πού άξίζουν νά σημειωθούν 
ιδιαιτέρως. Έκάλεσαν άμέσως άλλο περι
πολικό τό όποιον ταχύτατα μάς μετέφερε 
σέ ιατρόν στον Πλαταμώνα. Παρόμοια 
περιστατικά άξίζει νά έκθειάζονται καί θά 
μάς έδιδε ιδιαίτερη χαρά ή έκφρασις συγχα
ρητηρίων πρός τά έν λόγοι αστυνομικά 
όργανα διά τήν εύγενή καί ταχεΐαν πα
ρέμβασίν των.

Όμοΰ μέ τάς εύχαριστίας μας δεχθήτε 
κ. Υπουργέ, εύσεβάστως, τούς χαιρετι
σμούς μας.

Ή  Πρόεδρος 
Κυρία Ζανίν BREAUX 

*
ΕΠ ΙΣΗ Σ άπό τήν AMERICAN LIFE 

INSURANCE COMPANY διά τούς άν
δρας τής Γενικής Ασφαλείας ©εσ]νίκης, 
οί όποιοι καίτοι παρήλθεν έν έξάμηνον 
άπό τήν ήμέραν τής διαρρήξεως τής οικίας 
τού Δ]ντοΰ τής Εταιρείας κ. Κων]νου 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ (Τσιμισκή 99), κατώρθω
σαν νά συλλάβουν τούς δράστας καί νά έπι- 
στρέψουν τά κλοπιμαία είς τόν κάτοχον. 
Καί ή έπιστολή καταλήγει: «Τοιοϋτοι 
Άξ]κοί, Ύπαξιωματικοί καί Χωρ]κες 
αποτελούν παράδειγμα πρός μίμησιν καί 
είναι άξιοι παντός έπαίνου καί ευχαριστι
ών».
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Παρομοίαν θερμήν ευχαριστήριον επι
στολήν άπέστειλε προς τον Διοικητήν τής 
Δ]σεως Χωρ]κής Μεσολογγίου ό κ. Νικό
λαος ΛΑΔΑΚΗΣ, οδοντίατρος, κάτοικος 
Κηφισίας, Μ. Μελά 82, ό όποιος εκφρά
ζει τήν άμετρον εύγνωμοσύνην του προς 
τούς άνδρας δύο (2) περιπολικών, διά τάς 
παρασχεθείσας έξυπηρετήσεις κατά τήν 
διάρκειαν της νυκτός, δτε παρέμεινε έπί 
της ’Εθνικής όδοϋ, λόγω βλάβης τοϋ αυτο
κινήτου του. Εις τήν συγκινητικήν, όμο- 
λογουμένως,επιστολήν του ό κ. ΛΑΔΑΚΗΣ 
μεταξύ άλλων διαλαμβάνει καί τά εξής: 
«Τά λίγα αύτά λόγια τά ευρίσκω έλάχιστα, 

διά νά άποδώσουν τά αισθήματα ευγνωμο
σύνης, τά όποια νοιώθω προς τούς άνδρας 
αυτούς των δύο πληρωμάτων πού μας 
συμπαρεστάθησαν εις τό σκότος καί τήν 
ερημιάν τής περιοχής. ’Εκφράζω καί πά
λιν τήν άπεριόριστον εύγνωμοσύνην μου 
πρός τό Σώμα τής Χωρ]κής, οί ήρωϊκοί 
άνδρες τοϋ οποίου νυχθημερόν μοχθούν καί 
άγρυπνοϋν δι’ ήμας καί τάς οικογένειας 
μας».

*
’Ιατρός καί ό άλλος επιστολογράφος μας. 

Ό  κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
(Λ. Όρέων 75—Χαλάνδρι) εις θερμοτάτην 
επιστολήν του πρός τό Άρχηγεΐον Χωρο
φυλακής έκφράζει τήν άπεριόριστον εύγνω
μοσύνην του πρός τούς άνδρας τής Τρο
χαίας 'Αλμυρού διά τήν βοήθειαν καί 
συμπαράστασιν πού παρέσχον εις τούτον 
κατά τό έπισυμβάν πολύνεκρον δυστύχημα 
τήν 8-11-1975 εις τήν περιοχήν Πελασγίας 
τής Ε.Ο. ’Αθηνών—Θεσ]νίκης. Εις τήν έν 
λόγω επιστολήν μεταξύ άλλων άναγρά- 
φονται καί τά έξής: «...Οί άνδρες τής Χω
ροφυλακής μέ επικεφαλής τον Άνθυπα- 
σπιστήν κ. Δημήτριον ΚΟΣΜΑΝ περισυ- 
νέλεξαν τά τραγικά θύματα καί τάς άπο- 
σκευάς των καί έμερίμνησαν διά τήν όπου 
δει μετακομιδήν των. Εις ήμας δέ τούς 
πονεμένους συγγενείς έπέδειξαν άνθρωπι- 
σμόν καί συμπαράστασιν πολύ περισσο- 
τέραν άπό τήν έπιβαλλομένην έκ τού ξηρού 
καθήκοντος. Τάς πρώτας παρηγόρους λέ
ξεις άπό αύτούς τάς άκούσαμεν. Έπιτρέ- 
ψατέ μας διά μέσου 'Υμών δπως έγώ καί 
ή σύζυγός μου τούς άπευθύνωμεν θερμάς 
εύχαριστίας». ^

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ τής Χωροφυλακής δια- 
πνέονται άπό βαθύτατον θρησκευτικόν 
συναίσθημα καί εις κάθε παρουσιαζομένην 
περίπτωσιν τό άποδεικνύουν έμπράκτως, 
τόσον διά τής ήθικής, δσον καί διά τής 
ύλικής των συμπαραστάσεως. Πάμπολ- 
λαι είναι αί περιπτώσεις κατά τάς όποιας 
προσέφερον έκ τού ύστερήματός των ση
μαντικά χρηματικά ποσά διά τήν άνέγερ- 
σιν ή άποπεράτωσιν ιερών ναών ή διά τήν 
είκονογράφησιν καί διακόσμησιν αύτών. 
Προσφάτως οί άνδρες τής Α.Δ.Χ. Κεντρι
κής Μακεδονίας καί τού Συντάγματος 
Χωο ]κής Μακρυγιάννη συνεκέντρωσαν 
διά προαιρετικού μεταξύ των εράνου τό πο- 
σόν τών 11.400 καί 3.502 δραχμών, άντι- 
στοίχως, τά όποια προσέφερον εις τήν 
’Ερανικήν ’Επιτροπήν Άνεγέρσεως 'Ιερού 
Ναού, άφιερωμένου εις τόν "Αγιον Γεώρ
γιον, εις τήν άκριτικήν κωμόπολιν τού 
Όρμενίου "Εβρου. Διά τάς εύγενεϊς αύ- 
τάς χειρονομίας ή έν λόγω ’Επιτροπή 
έξέφρασε τάς απείρους εύχαριστίας καί 
τήν βαθυτάτην εύγνωμοσύνην της.

★
Η ΕΛΛΗΝΤΚΙΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 

£χει άπό τούς πρώτους συλλάβει καί ύλο-

ΑΠΟΝΟΜΗ Π Τ Υ Χ Ι ΩΝ  Ε Ι Σ  Σ Π Ο Υ Α Α Σ Τ Α Σ  
Τ ΗΣ  Α Ν Ο Τ Ε Ρ Α Σ  Σ Χ Ο Λ Η Σ  Π Ο Λ Ε ΜΟ Υ

Κατά τήν λήξιν τής έκπαιδευτικής περιόδου εις τήν Άνωτέραν Σχολήν Πολέ
μου Θεσσαλονίκης, τήν 5ην Δεκεμβρίου 1975 έγένετο ειδική τελετή απονομής πτυ
χίων εις τούς εύδοκίμως περατώσαντας τήν έκπαίδευσίν των σπουδαστάς, μεταξύ 
τών όποιων συμπεριελαμβάνοντο καί τέσσαρες ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής.

Εις τήν όργανωθεϊσαν ύπό του Διοικητοϋ τής Σχολής, 'Υποστρατήγου κ. Νικ. 
Παπαδάτου, τελετήν, παρέστησαν ό Β’ Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστράτη
γος κ. Εΰάγγελος Πετσαλάς, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος 
κ. Μιλτ. Άργιάννης, ό 'Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Κεντρικής Μακεδονίας 
Συνταγματάρχης κ. Άγγελος Μεταλληνός, οί 'Αξιωματικοί Καθηγηταί τής Σχο
λής, καθώς καί οί έκπαιδευθέντες.

Έ κ μέρους τής Χωροφυλακής ώμίλησεν ό κ. 'Επιθεωρητής, ό όποιος ηύχαρί- 
στησε τόσον τό Άρχηγεΐον Στρατού, όσον καί τήν Διοίκησιν τής Σχολής, έν συ
νεχείς δέ έξήρε τούς υφισταμένους δεσμούς άγάπης καί συναδελφώσεως μεταξύ 
Στρατού καί Χωροφυλακής, τονίσας ιδιαιτέρως ότι ή συνεκπαίδευσις τών Αξιωμα
τικών άποτελεΐ ένα είσέτι κρίκον εις τήν άλυσίδα τών κοινών έθνικών προσπαθειών 
καί έπιδιώξεων.

ποιήσει τήν έργώδη δραστηριότητα τών 
έκπολιτιστικών ομίλων της Χώρας, τούς 
όποιους συνεπικουρεί διά την περαιτέρω 
άνάπτυξιν των μέ τήν ήθικήν καί υλικήν 
πολλές φορές συμπαράστασιν της. Τό 
γεγονός έχει πολλ απλώς άναγνωρισθή 
άπό πλείστους ομίλους της χώρας, οί όποιοι 
έχουν εύμενώς έκφρασθή διά τήν δλην 
δραστηριότητα της Χωρ ]κής καί διά τήν 
γενικωτέραν συμβολήν της εις τήν πολι
τιστικήν άνύψωσιν τής χώρας. Τελευταίως 
ό Εκπολιτιστικός "Ομιλος «ΔΟΕΑ» τής 
Κοινότητος Πέρδικα-^ Έορδαίας, έξέδω- 
σε εύχαριστήριον ψήφισμα διά τού όποιου 
έκφράζει τήν άπέραντον εύγνωμοσύνην 
του, διά τάς προσφερθείσας υπηρεσίας καί 
τήν πολύπλευρον συμπαράστασιν τών κ.κ. 
1) Γεωργίου ΦΡΑΓΚΑΚΗ, Άντ]ρχου, 
Δ]τοΰ τής Δ.Χ. Έορδαίας, 1) Γεωργίου 
ΚΑΡΑΜΠ ΑΧΤΣΗ, Μοιράρχου,Δ ]τοϋ τής 
Υ.Χ. Έορδαίας, 3) ’Αθανασίου ΚΟΥΒΟΥ- 
ΚΛΙΩΤΗ, Ύπομ]ρχου, Δ]τοΰ τού Α.Τ, 
Έορδαίας, 4) Κων]νου ΜΙΟΥΡΔΑΚΑ

Ύπομ]ρχου, Δ]τοΰ τού Τμήματος ’Ασφα
λείας Έορδαίας καί τών ύπ’ αύτών άν- 
δρών.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑΣ ύπη- 
ρεσίας καί τόν έπιδειχθέντα ζήλον περί τήν 
έκπλήρωσιν τού καθήκοντος έτυχον δια
φόρων ήθικών άμοιβών οί κατωτέρω 
άνδρες τού Σώματος:

1) Μοίραρχος Γρηγόριος ΚΑΡΤΣΩ- 
ΝΑΚΙΙΣ, 2) Ύπομ]ρχος Νικόλαος ΡΑ
ΠΤΗΣ, 3) Άνθ]στής Παναγιώτης ΠΟ
ΛΙΤΗΣ, 4) Ένωμ]ρχης ’Αντώνιος Υ- 
ΈΗΛΑΝΤΗΣ, 5) Ένωμ]ρχης Εύάγ- 
γελος ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ, 6) Ένωμ]ρχης 
Άχιλλεύς ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΆΚΗΣ, 7) 
Χωρ ]λαξ Παναγιώτης ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ, 
8) Χωρ ]λαξ Βασίλειος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 9) 
Χωρ ]λαξ ’Αθανάσιος ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 10) 
Χωρ]λαξ Δημήτριος ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, 11) 
Χωρ]λαξ Σπυρίδων ΜΠΑΡΜΠΑΛΗΣ.
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Η Κ Υ Ρ Α  ΤΗΣ  ΡΩ
Μ ι ά  ή ρ ω τ κ ή  μ ο ρ φή  Έ λ λ η ν ί δ ο ς

Τήν 23-11-1975 εις τό άκριτικό νησί τής Δωδεκάνησου «ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ» 
έπραγματοποιήθη ειδική τελετή διά τήν παρασημοφόρησιν τής φρουροΰ των συνόρων 
μας Έλληνίδος Δέσποινας χήρας ΑΧΛΑΔΙΩΤΟΥ έτών 80. Ή  επίσημη αυτή άπονο- 
μή Πολεμικού Μεταλλίου των ετών 1941 - 1945 ύπό του έκπροσωπήσαντος τον 
‘Γπουργόν Εθνικής Άμύνης Πλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού κ. Λαμπίρη, έγέ- 
νετο εις άναγνώρισιν των έξαιρέτων έΟνικών υπηρεσιών πού προσέφερεν ή βραβευ- 
θεΐσα κατά τήν διάρκειαν του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Λύτη τότε έφυγάδευσεν 
’Αξιωματικούς 'Έλληνας καί συμμάχους εις τήν Μέσην ’Ανατολήν καί έπί 34 συνα
πτά έτη (1927 - 1961) ύψωνε καθημερινώς τήν Γαλανόλευκον έπί βράχου τής μικράς 
νησίδος ΡΩ, τής οποίας έτύγχανε μοναδική κάτοικος. Εις τήν συγκινητικήν αύτήν 
έκδήλωσιν παρέστησαν ό Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ό ’Ανώτερος Διοικητής 
Χωροφυλακής Συνταγματάρχης κ. Χαϊδεμένος, ή παρασημοφορηθεΐσα 80ετής χήρα 
Δέσποινα Άχλαδιώτου, ό έπιδώσας το πολεμικόν μετάλλιον Πλοίαρχος II.Ν. κ. 
Λαμπίρης, έκπρόσωποι τών αρχών τής Δωδεκανήσου καί πλήθος κόσμου. Στιγμιό- 
τυπον τής βραβεύσεως είκονίζεται εις τήν φωτογραφίαν.

Άπεβίωσεν εις Κατερίνην, συνεπεία 
καρδιακού νοσήματος, ό Άνθυπασπιστής 
Δημήτριος ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ. Ή  κηδεία 
του έτελέσθη εις Πλαγιάριον Θεσ |νίκης 
τήν 8-12-1975, μερίμνη τής Δ.Χ. Θεσ
σαλονίκης, παρουσία άντιπροσωπείας άν- 
δρών Χωροφυλακής, τών οικείων του, 
ώς καί φίλων τού Σώματος. ‘Ο μεταστάς 
έγεννήθη τό 1929 εις Κοτσικιάν Εύβοιας. 
Κατετάγη εις τήν Χωροφυλακήν τό 1949. 
Έξεπαιδεύθη εις τήν Σχολήν ‘Υπαξιω- 
ματικών καί ώνομάσθη ‘Υπενωμοτάρχης 
τό 1952. ΓΙροήχθη εις Ενωμοτάρχην τό 
1955. Εις τον βαθμόν τού Άνθυπασπιστού 
προήχθη το έτος 1971. Ύπηρέτησεν εύδο- 
κίμως εις διαφόρους τού Σώματος ύπη- 
ρεσίας. Διεκρίνετο διά τήν προσήλωσίν 
του εις τό καθήκον καί τήν κατανόησιν rv 
έπεδείκνυεν προς όλους. ΤΙ1το καλός οι
κογενειάρχης καί έξετιμάτο άπό υπηρε
σιακούς παράγοντας καί τήν κοινήν γνώ
μην. ’'Ας είναι ή μνήμη του αίωνία.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

α φ ω ν  κ ο υ ρ κ ο υ ν τ η  ο .ε .

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

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

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

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

ρ ο υ χ α .

"Απαντα τά είδη μας, παρέχονται μέ εύκολίας πληρω
μής έπί μικρά προκαταβολή, μέ έκπτωσιν 10% έπί 
τών άναγραφομένων τιμών μας καί έξόφλησιν τού 
τού ύπολοίπου εις ΙΟμηνιαίας δόσεις.
Σημ. Έπί τών άγοραζομένων τοίς μετρητοϊς έμπο- 
ρευμάτων ή παρεχόμενη έκπτωσις άνέρχεται εις 20%.

•  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΑ :  Φ ο ρ έ μ α τα , τα γ ιέρ , κ ο υ 

σ το ύ μ ια ,  π α ν τα λ ό ν ια ,  φ ο ύ σ τ ε ς ,  π λ ε κ τά .

•  Π Α ΙΔ ΙΚ Α :  Κ ο υ σ τ ο ύ μ ια ,  φ ο ρ ε μ α τό κ ια .
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Oi Τροχονόμοι τής Χωροφυλακής, καθώς 
καί όλοι οΐ ϋνδρες τοΰ Σώματος, τις ήμερες τών 
εορτών τών Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου έτους 
βρέθηκαν κοντά σ’ όλους τούς Έλληνες για νά 
τούς προσφέρουν τις ύπηρεσίες τους όπου ή α
νάγκη τό καλοΰσε. Γιά τήν προσφορά τους αύτή 
δέχθηκαν αφθονα δώρα άπό εκπροσώπους τής 
Πολιτείας άλλά καί άπό ανώνυμους πολίτας πού 
έξεδήλωσαν κατά τον τρόπο αυτό τά αισθήματα 
άγάπης πρός τό σπουδαίο κοινωνικό λειτούργη
μα, τό όποιο οΐ ανδρες τής Χωροφυλακής μέ τό
ση αύταπάρνησι έκτελοϋν.



Οί μικροί προσκεκλημένοι 
τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής στις Χριστουγεννιάτι
κες εκδηλώσεις, έδωσαν καί 
πήραν άφθονη χαρά μαζύ 
μέ τά πλούσια δώρα πού 
προσεφέρθησαν σ’ αύτούς 

μέ πολλή άγάπη.
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