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τενούσης και Θεσσαλονίκης, οι ’Ανώτεροι Διοικηται Χωροφυλακής και Επιτελείς 
τον ’Αρχηγείου.
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ριοποιήσεως εις τό επακρον δλων τών ’Υπηρεσιών δια την αποτελεσματικήν αντιμε
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μας. Τέλος,
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ό κ. * Αρχηγός έκάλεσεν, όπως ένισχύσουν ακόμη περισσότερόν τους θεσμούς φιλίας 
καί άγάπης μετά τών πολιτών καί συμπαρασταθούν εις αυτούς μέ πίατιν καί ενθου
σιασμόν

Έ π ί ευκαιρία τής συσκέψεως, Γ. ΣΤΑΜ Α-Γ-πι ευκαιρία ιης υννκεψεω·,, ~ Υπουργός Δημοσίας Τάξεως ... - - -  
ΤΗΣ έπεκοινώνησε μετά τών μετασχόντων εις αυτήν, προς τούς όποιους ώμιλησε και 
έδωσεν οδηγίας διά τον χειρισμόν τών διαφόρων θεμάτων.

ΧΟΡΟΟΥΚΑΚΗΪ
Μετά την ομιλίαν τού κ. Υπουργού ό ’Αρχηγός τού Σώματος, ’Αντιστράτηγος 

κ. Νικόλαος ΚΟ ΥΤΣΙΑΝΑΣ, παρέθεσε δεξίωσιν προς τιμήν τών παρισταμένων,την 
οποίαν έτίμησαν διά τής παρουσίας των ό ΓΥπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. ΣΤΑΜ Α- 
Τ Η Σ  και ό Γενικόε Γοααιιατευς τοϋ Υπουργείου κ. ΜΠΑΑΚΟΣ. Εις την δεξίωσινΤΗΣ καί ό Γενικός Γραμματείς τού Υπουργείου κ. ΜΠΑΑΚΟΣ. Εις την δεξίωσιν 
έκλήθησαν καί παρέστησαν πολλοί δημοσιογράφοι, άρμόδιοι έπί θεμάτων Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως. Εις τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα από τήν ανσκεψιν.



έ π ι θ ε ω ρ η α ι ς
χωροφυλακής
Λ Η Ν Ι Α Ι Α  Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ  Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Υ  Χ Ο Ρ Ι Κ Η Σ  

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α

Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν

Γ ρ α φ ε ία : ‘ Ι ο υ λ ί α ν ο υ  3 6 - * Α θ η ν α ι  
τη Α . 8 2 3 5 . 4 4 6 , 8 2 3 6 . 3 6 1  έ σ ω τ .1 7 3

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ  197Β , Ε Τ Ο Σ  75 ·, Τ Ε Υ Χ Ο Σ  T A S i

Π Ε Ρ Ι  Ε Χ Ο Μ Ε  Ν Α
ΑΙ έλεύθεραι άσχολίαι καί ή ψ υχα 
γω γία  τώ ν παιδιώ ν , x  . Βασ . Χαραλα-
μ ποπούλου, ’Εκπαιδευτικού...................  74
*Η άνάγκη τής κυκλοιροριακής διαπαι- 
δαγω γήσεω ς, κ . ’Α γγέλου Μ εταλ- 
λη νοΰ , Σ υνταγματάρχου Χ ω ρ)κ ή ς.. 80 
Στά βήματα τώ ν άρχαΐω ν Θ εώ ν, κ .
Σπύρου Μ ελετζή.............................................  84
Ή  Χωροφυλακή δεξιοΰται τούς άπ ο-
στράτους 'Α ξιωματικούς τη ς..................... 88
‘Ο άγω ν τής Χ ωροφυλακής , διά τήν 
πάταξιν τής ληστείας (β ’ μέρος) 
κ . Ν . Κτενιάδη , Δ η μ οσ ιογρ ά φ ου .... 91
Ά π ά  δλον τόν κόσμο............................  94
Τά νοσήματα τού πολιτισμ ού , κ . 
Κ ω ν)νου Νικολάου ’Επιάτρου Χωρο
φ υλα κ ή ς..........................................................  96
"Η ποινική νομοθεσία καί ό άνήλικος 
έγκληματίας , κ . Τασίας Βασιλειάδη ,
Δικηγόρου.......................................................  98
Χριστιανικά μηνύματα................................  102
Ή  Ά κρόπ ολις τώ ν ’Αθηνών καί τό 
Μουσεΐον της (Β' μέρος) κ . Π α ν . 
Π απαντω νΙου, Ά νθ )σ τ ο ΰ  Χ ω ρ)κ ή ς.. 103 
Πρό τεσσαρακονταετίας.............................. 108
’Εδώ "Αμεσος Έ πέμ βασις .................  110
Ή  έπανάστασις τού Ό λ ύ μ π ο υ —Π ιε- 
ρίων τό 1878 , κ . ’ Απ . Σαμψώνη Υ π ο 
μοιράρχου.......................................................  111
Ό  πρώτος έλληνικός σιδηρόδρομος, 
κ . Ν ικ . Κ τενιάδη, Δ ημοσιογράφ ου.. 114 
Τά μέσα προβολής καί δ ιαφ ημίσεω ς, κ . 
Κ ω ν)νου Δαμιανάκη , Δ ιευθυντοΰ Γρα
φείου Δ  ,Ε .Θ . ’Αθηνών ........................  118
Σύγχρονα τεχνικ ά  θέματα .................  122
Β λέποντας καί γ ρ ά φ ο ντ α ς .....................  124
’Αθλητική Έ πιθεώ ρησις .......................  128
Νέα τού μηνάς............................................. 132

Ε Ξ Ω Φ Υ Α Λ Ο Ν

Ο "Ελλην Χωρο- 
φνλαξ είναι παντού 
*αι πάντα ή πιο ευ
χάριστη παρουσία για 
συμβουλή, συνδρομή, 
ή βοήθεια, ιδιαίτερα 
ΤΨ  _εποχή αυτή με 
τις άσχημες καιρικές 
συνθήκες τού χειμώ
να.

δυο_λογια_απο_την_ςυνταξι

+L* 'Η Χωροφυλακή ε ί ν α ι  ώς έκ τής  
Αποστολής της τεταγμέντ]  διά τήν  

δ ια φ ύ λ α ζ ιν  της τάζεως καί  της άσφα-  
λ ε ί α ς  των πολιτώνΙΗ αρχή αυτή έπ ρυ-  
τ ά νε υ σ ε  κ α θ ’ δλην τήν δ ιά ρ κ ε ια ν  των 
144 έτών του βίου  της καί  ε ί ς  αυτήν  
άφιερώθη ά π ο κ λ ε ισ τ ικ ω ς (ή δραστηριό -  
της τών άνδρών της κ α θ ’δλας τάς π ε 
ρ ιόδους  τής ΰπεραιωνοβίου  ε π ιτ υ χ ο ύ ς  
σ τα διοδ ρομ ία ς  τ η ς .

*!> Οί ΰ πη ρετ ουν τες  ε ί^  τόΣώαα τής
V  Χωροφυλακής έχουν  υώπλόν^ συν-  

α ίσ θ η σ ιν  του καθήκοντος καί τϊϊο α ε -  
γάλης κ ο ινω νικ ή ς  αποστολής,  τήν ο
π ο ία ν  η Π ολ ιτε ία  τους  έ ν ε π ι σ τ ε ύ θ η .
' Ξκουσιως ΰπέβαλον τούς  έαυτούς των 
ε ί ς  τήν σ τέρησιν  ώρισμένων δ ικαιω
μάτων,  δ ι ό τ ι  κ α τ ’αύτόν τόν τρόπον έ -  
ξασφαλίζουν  πληρέστερον  τήν δ ια τ ή -  
ρησιν αυτών ε ί ς  τό κ ο ιν ω ν ικ ό ν  σ υ νο-  
λ ο ν . 'Η μ έ ρ α ν  καί  νύκτα χωρίς δ ιακο
πήν ,  μέ β ρ ο χ ή ν , ή λ ι ο ν , ή  χ ι ό ν ι  δλον τό 
δυναμικόν  τοΰ Σώματος κ ι ν ε ί τ α ι  καί  
δρα δ ιά  τήν δσον τό δυνατόν  κα λυ τέ -  
ραν έξ υπηρέτησιν  του "Ελληνος π ο λ ί 
τ ο υ .

Διά τό έργον καί  τήν κ ο ι ν ω ν ι -  
κήν προσφοράν των ο ί  άνδρες  

τής Χωροφυλακής δεν  έζήτησαν ποτέ  
χε ιροκροτή ματα  ή ζητωκραυγής, δ ι ό τ ι  
γ νω ρίζου ν  νά έργάζωνται σεμνά καί 
αθόρυβα χωρίς τυ μπανοκρουσίες  καί α
λαλαγμούς .Π ιστεύουν  άλλωστε δ τ ι  _Α  
"Ελλην π ο λ ί τ η ς , δ ι ά  τήν έζυπη ρέτησιν  
του οποίου  ά ν α λ ί σ κ ο ν τ α ι ,  βλέπει  ε ί ς  
τό πρόσωπον των τόν καλύτερον φ ίλον  
καί συμπαραστάτηνζ ~

’ Από τά άκρόκαστρα τοΰ'Έβρου  
έως τάς ν ο τ ί ο υ ς  εσ χ ατ ιά ς  τής  

Κρήτης καί από τάς ’ ί ο ν ί ο υ ς  νήσους
μ έ χρ ι  τό ά κ ρ ι τ ι κ ό ν  Καστεήλόριζον_
παρουσία  του “Ελληνος Χωροφύλακος 
ε ί ν α ι  ή έ γ γ ύ η σ ις  της τάξ,εως καί  της 
η σ υ χ ία ς  των π ολ ιτώ ν ,  τό γ ε γ ο ν ό ς  οέ  
α ΰ τ ό ,τ ό  ό π ο ιο ν  έρ χ ετ α ι  _ώς έ π ιβ ρ ά -  
β ε υ σ ις  τοΰ μόχ·»ου καί  τής ·»υσι"ας ά-  
π ο τ ε λ ε ΐ  διά  τό σύνολον τών άνδρών
ττις Χωροφυλακής τήν μεγαλυτέραν χλ-
λά καί ώραιοτεραν ά μ ο ιβ η ν .

" Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ " J
Γ ΕΤΗΣΙΑΙ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι Λ

’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί  -  Α ν θ υ π α ο π ι σ τ α ί  Δ ρ χ  1 5 0
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I  ραφει;

Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς

Ε ίναι γνωστόν ότι ή ψυχαγωγία αποτελεί πρό
βλημα, διά τον σημερινόν άνθρωπον, διότι 
ή εντατική ζωή των συγχρόνων μεγάλων πό

λεων, οι θόρυβοι, τα καυσαέρια και άλλοι λόγοι, κου
ράζουν τό σώμα καί επιδρούν δυαμενώς εις τό νευρικόν 
μας σύστημα. ’Έπειτα, παρ’ δλον δτι υπάρχουν σή
μερον πολλά μέσα ψυχαγωγίας, έχομεν νά άντιμετω- 
πίσωμεν τό δύσκολον πρόβλημα τής εκλογής των 
καταλλήλων καί καλών μέσων, τά όποια θά μάς δώ
σουν αληθινήν άπόλαυαιν καί χαράν καί θ’ άνανεώσουν 
τάς δυνάμεις μας διά τήν συνέχισα τής εργασίας μας.

’Εάν δμως τό πρόβλ.ημα τής ψυχαγωγίας είναι 
αρκετά δυσχερές διά τούς ενηλίκους, διά τά παιδιά 
είναι περισσότερον δύσκολον καί πολύπλοκον, διότι 
άφ’ ενός μέν αυτά έχουν μεγάλην ανάγκην τής ψυχα
γωγίας, άφ’ ετέρου δέ δεν έχουν αρκετήν πείραν καί 
άνεπτυγμένην κρίσιν καί ώς εκ τούτου δεν δύνανται 
ταϋτα νά εκλέγουν πάντοτε τά καλλίτερα μέσα ευχά
ριστου άπασχολήσεως καί διασκεδάσεως. Τό μειο
νέκτημα δμως άναπληροϋται έν μέρει από τήν έμφυτον 
τάσιν τού παιδιού προς τό παιγνίδι καί τάς έλευθέρας 
ασχολίας, ή όποια τάσις τά κάμνει νά ευρίσκουν προ- 
χείρως πάντοτε μέσα διασκεδάσεως καί παιγνιώδους 
ένασχολήσεως. Χρειάζονται δμως καθοδήγησιν διά 
νά μάθουν πολλούς καί καλούς τρόπους ελευθέρων 
ασχολιών, αί όποϊαι νά συνδυάζουν τό τερπνόν μετά 
τού ώφελίμου.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΗ ! f l U l W I U  i l l  ΤΑ ΙΜ ΙΑΙΑ
Τά παιδιά χρειάζονται πολύ τήν ψυχαγωγίαν, διότι 

εύρίσκονται εις τό στάδιον τής άναπτύξεως τού ψυχο
σωματικού των οργανισμού καί τής διαμορφώσεως 
τού πνευματικού των κόσμου, καί ώς εκ τούτου ή 
ψυχαγωγία αποτελεί δι αυτά οργανικήν ανάγκην. 
Τό περιβάλλον τής χαράς καί τού παιγνιδιού, ή ευχά
ριστος έν γένει ατμόσφαιρα, είναι τό απαραίτητον καί 
άναγκαϊον ψυχικόν κλίμα διά τήν ομαλήν ψυχοσω
ματικήν άνάπτυξιν τού παιδιού.

Ή  σοβαρά εργασία, ή συνειδητή εντατική προ
σπάθεια προς επιτυχίαν πρακτικών σκοπών, είναι 
κάτι τό όποιον κατανοεί καί συνειδητοποιεί τό παιδί 
με τήν πάροδον τού χρόνου, βαθμιαίως δσον αναπτύσ
σεται, καί κυρίως δταν γίνη έφηβος. Διά τά μικρά 
παιδιά τής προσχολικής ηλικίας καί τών δύο πρώτων 
τάξεων τού δημοτικού σχολείου εργασία είναι τό 
παιγνίδι καί παιγνίδι ή εργασία. Τά μικρά παιδιά δεν 
έχουν καθαράν έννοιαν τής εργασίας καί άποκτοϋν 
ταύτην βαθμιαίως, άρχίζοντας τάςπρώτας σωματικάς 
ή πνευματικάς προσπάθειας των με παιγνιώδη μορφήν. 
Με παιγνίδια, ώς γνωστόν, απασχολούν τά παιδιά 
εις τό νηπιαγωγεϊον, διά νά είσαχθοϋν βαθμιαίως 
καί δχι άποτόμως εις τήν σχολικήν εργασίαν καί ζωήν. 
Τήν χρησιμοποίησιν τού παιγνιδιού ώς μέσου αγωγής 
συνίστα καί ό Πλάτων, δταν έλεγε: «Παίζων, τούς 
παίδας τρέφε». Με τό παιγνίδι τό παιδί δχι μόνον 
αναπτύσσεται όμαλώς, αλλά καί μανθάνει πολλά πρά
γματα, μορφώνεται. Τό παιγνίδι κατέχει μεγάλην 
θέσιν εις τήν ζωήν τού μικρού παιδιού. ”Επειτα σιγά— 
σιγά περιορίζεται, χωρίς νά έκλείπη τελείως, καί 
συνειδητοποιείται βαθμιαίως ή σοβαρότης τής εργα
σίας. ’ Ακόμη καί οι έφηβοι καί αυτοί οι ενήλικες αίσθά-
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νονται τήν ανάγκην τής διακοπής τής εργασίας, τής 
άναπαύσεως και τής ψυχαγωγίας. Πόσον μάλλον τά 
παιδιά, διά τά οποία ή ψυχαγωγία και το παιγνίδι 
είναι το παν εις την ζωήν των.

”Επειτα ή άνάπανσις και ή ψυχαγωγία βοηθεϊ εις 
την ομαλήν άνάπτνξιν των σωματικών και των πνευ
ματικών δυνάμεων τών παιδιών, προσέτι δε εις την 
διατήρησιν τής σωματικής των υγείας και τής ψυ
χικής και πνευματικής των ισορροπίας. Ή  συνεχής 
εργασία, ή ύπερκόπωσις βλάπτει τον άνώριμον οργα
νισμόν τών παιδιών και είναι δυνατόν νά δημιουρ- 
γήση πολλά προβλήματα και ποικίλας διαταραχάς 
εις τον ψυχοσωματικόν οργανισμόν των. Διά τούτο 
άλλωστε έχουν θεσπισθή αί σνχνα'ι διακοπαί από τά 
σχολικά μαθήματα. ’Αλλά διά νά γίνωνται αϋται 
ωφέλιμοι, πρέπει νά άξιοποιοϋνται μέ ευχάριστους 
και μορφωτικάς ασχολίας.

Έκτος τών άλλων ωφελειών, τάς όποιας παρέχει ή 
καλή ψυχαγωγία, βοηθεϊ προς τούτοις τά παιδιά νά 
απαλλαγούν από τό σεξουαλικόν πρόβλημα, νά ανα
πτύξουν όμαλάς σχέσεις μέ τά άλλα άτομα τού αυτού 
ή τού άλλου φύλου και νά κοινωνικοποιηθούν. Διότι 
ή καλή ψυχαγωγία καί αί άθλοπαιδιαί διοχετεύουν 
τήν ζωτικότητα τού εφήβου εις ευχάριστα καί ωφέ
λιμα έργα, έξιδανικεύουν καί κατευθύνουν προς ανώ
τερους σκοπούς τά ένστικτα καί τάς όρμάς, δίδουν 
αύτοπεποίθησιν, αυτοκυριαρχίαν, θάρρος καί αισιο
δοξίαν. Τέλος, βοηθούν τό άτομον νά ύπερνικήση ή νά 
άποφύγη τάς ψυχικάς συγκρούσεις καί τά άλλα συμ
πλέγματα, τά όποια προκαλεϊ τό γενετήσιον ένστι
κτον, καί οϋτω νά προσαρμοσθούν καλώς εις τήν ζωήι.

Πρέπει νά τονισθή ενταύθα δτι ή καλή ψυχαγωγία 
έχει προς τούτοις καί μορφωτικόν χαρακτήρα, μορ
φώνει τό άτομον πνευματικώς, κοινωνικώς καί ηθικώς. 
Δ ι αυτής τό παιδί καί μάλιστα ο έφηβος έρχεται εις 
σχέσιν μέ τούς άλλους, μανθάνει νά συνεργάζεται μέ 
αυτούς, αποκτά καλές έξεις καί τρόπους συμπεριφοράς 
κοινωνικώς αποδεκτούς, προσαρμόζεται καλώς εις 
τήν κοινωνικήν ζωήν. Τέλος ή ψυχαγωγία καί αί διά
φοροι έλεύθεραι άσχολίαι επηρεάζουν πολύ τήν δια- 
μόρφωσιν τής προσωπικότητος καί τού χαρακτήρος 
τών ατόμων. Είναι γεγονός δτι εις τό παιγνίδι, τό 
όποΐ ν είναι ή κυρία μορφή ψυχαγωγίας τών παιδιών, 
εκδηλώνεται καθαρώς ό αληθινός αυτών χαρακτήρ. 
Διά τούτο μέ τήν παρατήρησιν τών ελευθέρων ασχο
λιών καί τών παιγνιδών τών παιδιών, δυνάμεθα νά 
διακρίνωμεν τάς βαθυτέρας τάσεις καί τά ψυχικά 
χαρακτηριστικά τών παιδιών, καί κατόπιν νά τά 
καθοδηγήσω,αεν εις τό πρόβλημα τής εκλογής τού 
μελλοντικού των επαγγέλματος, νά τά βοηθήσωμεν 
εις τον επαγγελματικόν των προσανατολισμόν.

Τέλος είναι καί τό πρόβλημα τής διαθέσεως τού 
ελευθέρου χρόνου τέϋν παιδιών καί τών εφήβων, ή 
συμπλήρωσις αυτού μέ ευχάριστους ασχολίας, αί 
όποίαι, θά ποικίλουν τήν μονοτονίαν τής σχολικής 
ζωής καί τής συνεχούς μελέτης καί θά τούς δώσουν 
τήν ευκαιρίαν νά χρησιμοποιήσουν τάς δυνάμεις των 
εις δημιουργικάς καί μορφωτικάς ασχολίας. Πλήν 
δμως συχνά ελλείπει από αυτά ό ελεύθερος χρόνος, 
διότι τό σχολικόν πρόγραμμα είναι βεβαρημένον μέ 
πολλά μαθήματα καί κατ’ οίκον εργασίας. Διά τούτο 
τά παιδιά δέν έχουν πολλάκις καιρόν δι άνάπαυσιν 
καί αναψυχήν ή δι’ έλευθέρας ασχολίας άναλόγως μέ 
τάς κλίσεις καί τά διαφέροντά των. Κατ’ αυτόν τον
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τρόπον συχνά καταπιέζονται καί δέν αναπτύσσονται 
έπαρκώς αί έμφυτοι τάσεις καί ικανότητες τών παι
διών, ή δέ σχολική εργασία λαμβάνει χαρακτήρα αναγ
καστικόν καί αχαριν, πράγμα τό όποιον μειώνει τό 
διαφέρον καί τήν αγάπην τού παιδιού προς τό βιβλίον 
καί τήν σχολικήν εργασίαν.

Πράγματι, ή συνεχής καί μονότονος σχολική εργα
σία κουράζει γρήγορα καί εξαντλεί τό νευρικόν σύ
στημα τών παιδιών, τά κάμνει δέ ενίοτε νά άποστρέ- 
φωνται τό σχολεϊον καί τήν μελέτην, νά γίνωνται αδιά
φορα προς κάθε πνευματικήν προσπάθειαν. Ή  μείωσις 
δέ τού διαφέροντος είναι πολύ καταστρεπτική διά 
τήν μορφωτικήν εργασίαν τού σχολείου, διότι όταν τό 
παιδί παρακολουθή ή μελετά κάτι χωρίς διαφέρον, τότε 
αυτό δέν ασκεί καμμίαν μορφωτικήν έπίδρασιν επ’ 
αυτού, δέν αφήνει τίποτε εις τον νούν του. Διά τούτο 
χρειάζονται αί έκδρομαί, αί σχολικοί έορταί, αί επι
σκέψεις καί αλλαι μορφωτικοί εκδηλώσεις εις τό 
σχολεϊον, διά νά καλλιεργούνται τά διαφέροντα τών 
παιδιών, νά δημιουργήται ευχάριστος ατμόσφαιρα 
καί διάθεσις καί νά μανθάνουν τά παιδιά τρόπους κα
λής ψυχαγωγίας.

H ΑΝΑΓΚΗ ΤΗ Ι ΨΥΧΑΓΟΓΙΚΗΙ Μ ΟΡΦΟΙΕΟ!
Ή  ψυχαγωγική μόρφωσις είναι ένα βασικόν χαρα

κτηριστικόν κάθε ώλοκληρωμένης μορφώσεως. ’Επι
τακτικόν καθήκον, τόσον τού σχολείου όσον καί τής 
οικογένειας. Ώ ς επί τό πλεϊστον όμως τά παιδιά μας 
δέν λαμβάνουν ψυχαγωγικήν μόρφωσιν σνστηματικώς 4 
ούτε εις τό σπίτι, ούτε εις τό σχολεϊον. Διά τούτο δέν 
γνωρίζουν νά χρησιμοποιούν καλώς τον ελεύθερον χρό
νον των, ούτε νά εκλέγουν μορφωτικάς ασχολίας καί 
καλά μέσα ψυχαγωγίας. ’Εάν παρατηρήσωμεν πώς 
ψυχαγωγούνται σήμερον τά παιδιά, θά ίδωμεν ότι 
δέν έχουν καμμίαν τάξιν, κανέν σύστημα. Τούς αρέ
σουν αί θορυβώδεις kai Άτακτοι εκδηλώσεις, ή μον
τέρνα μουσική μέ τούς ρυθμούς τών πρωτογόνων λαών, 
ο κινηματογράφος καί τό ποδόσφαιρον. Ψυχαγω
γούνται θορυβωδώς καί σπανίως ήσύχως καί εύπρε- 
πώς. Διατί; ’Ίσως διότι έχουν έπηρεασθή από τό 
γενικόν κλίμα τής εποχής μας, από τον θορυβώδη κσί 
μεταβαλλόμενον πολιτισμόν. Πλήν δμως πολλοί νέοι 
άλλων χωρών γνωρίζουν νά ψυχαγωγούνται καί μέ 
άθορύβους, ευχάριστους καί μορφωτικάς ασχολίας καί 
μέ περισσότερον εύρεπή καί ανώτερα μέσα, διότι 
έχουν ψυχαγωγικήν μόρφωσιν.

01 "Ελληνες έφηβοι λαμβάνουν συνήθως ελλιπή 
ψυχαγωγικήν μόρφωσιν καί διά τούτο όταν τελειώ
σουν τήν φοίτησίν των εις τό σχολεϊον είναι συνήθως 
άπειροι καί παρασύροντα^ από τά παραδείγματα τών 
άλλων, συχνότερον μάλιστα από τό κακόν, παρά από 
τό καλόν παράδειγμα, διότι τό κακόν είναι περισσό- ] 
τερον εμφανές καί ελκυστικόν. ’Ακολουθούν λοιπόν 
συχνά οί νέοι μας χωρίς περίσκεψιν τάς επιπόλαιας 
συνήθειας τής εποχής των, φοιτούν εις τά νυκτερινά 
κέντρα, εις τά ακατάλληλα κινηματογραφικά έργα, ' 
μερικοί δέ κάμνουν ήθικάς παρεκτροπάς ή άλλας επιπο
λαιότητας (άσωτείας, διασπάθισιν χρημάτων εις 
εξωφρενικός διασκεδάσεις κ.λ.π.), τά όποια υπο
σκάπτουν τήν σωματικήν καί τήν ψυχικήν των υγείαν, 
ή εγκυμονούν κινδύνους διά τό μέλλον των. Τό δέ
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anovbalov είναι δτι αυτοί οι νέοι δεν ευρίσκουν αλη
θινήν -ψυχαγωγίαν εις τάς επιπόλαιας και έξαλλους 
διασκεδάσεις των, απεναντίας κουράζονται, φθεί
ρονται σωματικώς και πνευματικώς, καταντούν δε 
ενίοτε εις το τέλος σωματικά και ηθικά ράκη. Δεν έχουν 
καταλάβει δτι ή αληθινή ψυχαγωγία και χαρά δεν 
ενρίσκεται εις την ασυδοσίαν και την άνηθικότητα, 

** άλλά είναι αποτέλεσμα μιας συνετής καί πειθαρχη- 
μένης ζωής. Ή  ηθική ακαταστασία και ασυδοσία δια
λύει τήν προσωπικότητα, αδειάζει τον ψυχικόν κό
σμον από κάθε άνώτερον περιεχόμενον και αφήνει 
ένα ψυχικόν κενόν, τό όποιον δεν γεμίζει με τίποτε 
και ενίοτε ώθεϊ μερικούς δυστυχείς νέους εις άπέλ- 
πιδας ή εγκληματικός πράξεις.

Πρέπει νά μάθουν τα παιδιά νά τηρούν πάντοτε 
κάποιον μέτρον εις τήν ψυχαγωγίαν, νά μή παρα
βλέπουν τούς ήθικούς κανόνας, νά μήν κάμνουν τήν 
ψυχαγωγίαν κύριον σκοπόν τής ζωής των. Ή  ψυχα
γωγία δεν είναι σκοπός τής ζωής, είναι μέσον προς 
ομαλήν άνάπτυξιν τοϋ ατόμου, προς προσαρμογήν 
του εις τήν ζωήν και άνανέωσιν τών ψυχοσωματικών 
του δυνάμεων, διά τήν συνέχισιν τής εργασίας και 
τοϋ άγώνος τής ζωής. Κύριος σκοπός τής ζωής είναι 
ή εργασία, ή δημιουργική άπασχόλησις, ή θετική 
προσφορά προς τό κοινωνικόν σύνολον. ’Αλλά δεν 
πρέπει νά γίνεται και εδώ υπερβολή, πρέπει νά ύπάρχη 
πάντοτε κάποια ισορροπία μεταξύ εργασίας καί ψυχα
γωγίας. 'Η  υπερβολή είναι κακόν.

Τά παιδιά, επειδή στερούνται πείρας καί ίκανό- 
τητος προς αυτοκυριαρχίαν, δεν κατορθώνουν πάν
τοτε νά τηρήσουν κάποιο μέτρον εις τό θέμα αυτό. 
Μερικά παιδιά δεν ψυχαγωγούνται έπαρκώς, δεν 
παίζουν, δεν κάμνουν σνναναστροφάς με α/./.ους, άλλά 
συνεχώς διαβάζουν ή κλείνονται εις τον εαυτόν των. 
’Αποτέλεσμα τούτου είναι νά παθαίνουν υπερκό- 
πωσιν ή αλλας σωματικός καί ψυχικός διαταραχάς. 
Άντιθέτως, άλλα παιδιά ασχολούνται πολύ με τά 
παιγνίδια, τά σπόρ καί τήν ψυχαγωγίαν καί παρα
μελούν τά μαθήματά των. Τά παιδιά αυτά κουρά
ζονται πολύ με τό παιγνίδι ή τά σπόρ ή διασπαται ή 
προσοχή των από αλλας ασχολίας καί τήν άκρόασιν 
δίσκων μοντέρνας μουσικής καί ώς εκ τούτου δεν 
δύνανται νά συγκεντρωθούν καί νά έργασθούν σο- 
βαρώς καί συστηματικώς. Καί εδώ ισχύει τό γνω- 
μικόν: «παν μέτρον αριστον»ί

Πάντως δεν πρέπει νά εμποδίζω μεν τελείως τά 
παιδιά άπό τό παιγνίδι, τάς έλεύθέρας ασχολίας καί 
τήν καλήν ψυχαγωγίαν, διότι με αυτά θά αναπτυχθούν 
όμαλώς, θά αποκτήσουν αισιοδοξίαν καί δύναμιν προς 
επιτυχή άντιμετώπισιν τοϋ άγώνος τής ζωής. Δεν θά 
παραλείψωμεν όμως νά τούς τονίσωμεν δτι δεν πρέπει 
νά παραμελιοϋν τά μαθήματά των, νά θέτουν πρώτον

Πολλά παιδιά δεν ψυχαγωγούνται έπαρκώς, δεν κάνουν 
σνναναστ ροφάς μέ άλλους, άλλά συνεχώς διαβάζουν ή κλείνονται 
στον εαυτό τους. Τό άνωτέρω γεγονός μπορεί νά έπιφέρη ύπερ- 
κόπωσιν καί αλλας σωματικάς ή ψνχικάς διαταραχάς.
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τήν εργασίαν καϊ κατόπιν την ψυχαγωγίαν και τάς 
αλλας ασχολίας. ’Επίσης θά τους συστήσω μεν νά 
εκλέγουν καλά μέσα ψυχαγωγίας καί ν’ αποφεύγουν 
δαα δεν είναι ηθικά καί επωφελή.

Έτονίσαμεν προηγουμένως την ανάγκην τής ψυχα
γωγίας καί τάς πολλαπλός ώφελείας εξ αυτής. Πλήν 
δμως μόνον ή καλή ψυχαγωγία παρέχει τάς ώφελείας 
αυτάς, ενώ ή αντίθετος φέρει επιβλαβή αποτελέσματα. 
Ή  καλή ψυχαγωγία, δχι μόνον δεν προσφέρει αληθή 
καί μόνιμον χαράν, άλλά καί βλάπτει τό σώμα καί 
τήν ψυχήν, διαστρέφει τον χαρακτήρα, ώθεϊ πολλάκις 
εις τήν άνηθικότητα καί το έγκλημα καί εγκυμονεί 
πολλούς άλλους κινδύνους. Διά τοϋτο χρειάζεται ή 
εκλογή τών καλών καί καταλλήλων, διά κάθε ατομον, 
μέσων ψυχαγωγίας. Προς τοϋτο πρέπει, δπως έτό- 
νισα καί εις τήν αρχήν, τόσον τό σχολείον, δαον καί 
ή οικογένεια νά ένδιαφερθοϋν ζωηρώς διά τό πρόβλημα 
αυτό, νά δώσουν εις τά παιδιά ψυχαγωγικήν μόρ- 
φωσιν, νά τά μάθουν νά εκλέγουν καλά μέσα ψυχα- 
γωγίας καί νά διαθέτουν καλώς τον ελεύθερον χρόνον 
των.

Αί βάσεις τής ψυχαγωγικής μορφώσεως πρέπει νά 
τεθούν από τήν παιδικήν ηλικίαν, μαζί με τά αλλα 
στοιχεία τής άγωγής. Διότι ή ψυχαγωγική μόρφωσις 
είναι έν βασικόν στοιχεϊον μορφώσεως, μία διαρκής 
άνάγκη, τήν όποιαν θ’ αντιμετωπίζουν τά παιδιά καί 
δταν θά γίνουν ενήλικοι. ’Εάν δμως από μικρός ηλι
κίας αποκτήσουν ταϋτα καλάς άρχάς καί έξεις, δταν 
είναι ενήλικοι θά δύνανται νά ευρίσκουν μόνοι τά 
μέσα τής καλής ψυχαγωγίας, θά γνωρίζουν νά χρη
σιμοποιούν καλώς τον ελεύθερον χρόνον των, καί νά μή 
παρασύρωνται από τό κακόν παράδειγμα τών άλλων, 
θά μάθουν νά ζοΰν ώς μορφωμένοι άνθρωποι.

Πλήν δμως τόσον ή οικογένεια, δσον καί τό σχο
λείον παραμελούν συχνά τό σοβαρόν αυτό καθήκον των 
προς τό παιδί, δεν φροντίζουν νά τού δώσουν καλήν 
ψυχαγωγικήν μόρφωσιν, καί αυτό έχει ενίοτε δυσά
ρεστα αποτελέσματα διά τό μέλλον καί τήν ψυχοσω
ματικήν υγείαν τών παιδιών. Διότι τά άτομα τά όποια 
δεν έχουν καλήν αγωγήν καί ισχυρόν χαρακτήρα, 
παρασύρονται ευκόλως από τάς κακάς συναναστροφάς, 
από τό κακόν παράδειγμα τών άλλων καί από τά λίαν 
διαδεδομένα ακατάλληλα καί επιβλαβή μέσα ψυχα
γωγίας, δπως είναι π.χ. ό κακός κινηματογράφος, 
τό Ακατάλληλον έντυπον καί άλλα. Διά νά συγκρα
τήσω μεν λοιπόν τά παιδιά από τό κακόν καί νά τά 
κατευθύνωμεν προς τον ορθόν δρόμον δεν άρκούν αί 
άπειλαί καί αί τιμωρίαι.

Πρέπει νά τούς δώσωμεν ώς άντίδοτον τά καλά 
μέσα ψυχαγωγίας καί νά τά συνηθίσωμεν εις τήν εκλο
γήν τών καλών μέσων καί τήν καλήν χρήσιν τού 
ελευθέρου χρόνου. Τό καθήκον μας τοϋτο είναι επι
τακτικόν, διότι σήμερον πολλοί ηθικοί κίνδυνοι καί 
κακαί επιδράσεις απειλούν νά καταστρέψουν τό έργον 
τής άγωγής καί νά βλάψουν τό παιδί. Πρέπει λοιπόν 
ή ψυχαγωγία νά λάβη τήν άρμόζουσαν θέσιν της τόσον 
εις τό σχολείον, δσον καί εις τήν οικογένειαν, ή δε 
ψυχαγωγική μόρφωσις νά γίνη έν βασικόν καί αναπό
σπαστοι μέρος τής άγωγής τών παιδιών.

Η Ψ ΥΙΑΓΟΓΙΑ  ΤΟΝ ilt lt lO N  ΕΙΣ Mil ΚΟΡΕΣ
Εις πολλάς πολιτισμένος χώρας τής Ευρώπης καί

τής ’Αμερικής καί ή οικογένεια καί τό σχολείον φρον
τίζουν πολύ διά τήν ψυχαγωγίαν καί τήν ψυχαγω
γικήν μόρφωσιν τών παιδιών. Εις τάς άγγλοσαξονικάς 
κυρίως χώρας ή ψυχαγωγία αποτελεί βασικόν καί 
άναπόσπαστον μέρος τού σχολικού προγράμματος. 
’Εκεί τά παιδιά, εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα 
( γλώσσα, Αριθμητική, έπιστήμαι), διδάσκονται καί 
πολλά άλλα, δπως είναι τά τεχνικά καί τά καλλιτε
χνικά μαθήματα (μουσική, ζωγραφική, σχέδιον, πηλο
πλαστική, μεταλλουργία, ξυλοτεχνία κ.λ.π.). Τά 
μαθήματα ταϋτα διδάσκονται δχι βεβαίως χάριν 
επαγγελματικής μορφώσεως, άλλ.ά κυρίως διά νά 
μάθουν τά παιδιά μερικάς έλευθέρας Ασχολίας καί νά 
έχουν κάτι ώς χόμπυ ή ώς χρήσιμον καί δημιουργικήν 
άπασχόλησιν, δταν μεγαλώσουν. Εις τάς πρώτας τά
ξεις τού Γυμνασίου τά παιδιά διδάσκονται δλα τά 
τεχνικά καί καλλιτεχνικά μαθήματα. Εις τάς μεγαλυ- 
τέρας τάξεις τά παιδιά ύποχρεοϋνται νά εκλέξουν έν 
ή δύο εξ αυτιών, διά νά τά μάθουν καλώς.

’Εκτός τούτων δμως εκεί τά παιδιά έχουν καί πολ
λάς αλλας έλευθέρας καί έξωσχολικάς Ασχολίας (ήτοι 
παιγνίδια, Αθλοπαιδιάς καί άλλα). Τό Απόγευμα μετά 
τήν λήξιν τών μαθημάτων, τά παιδιά Ασχολούνται 
με διάφορα πράγματα, άναλόγως τών διαφερόντων 
των, πάντοτε δε ύπό τήν έπίβλεψιν ειδικών υπαλλήλων 
τού Δήμου, εκ τών όποιων δ ένας είναι ό γυμναστής 
τού σχολείου. Τά παιδιά μετά τά μαθήματα τής ημέρας, 
τά όποια λήγουν συνήθως τήν 4ην μ.μ., επανέρχονται 
εις τό σχολείον καί ύπό τήν έπίβλεψιν τών ειδικών 
αυτών υπαλλήλων παίζουν, γυμνάζονται, συγκροτούν 
συλλόγους ή κάμνουν διαφόρους αλλας μορφωτικός 
έκδηλώσεις.

Οί ”Αγγλοι μάλιστα Αποδίδουν μεγάλην σημασίαν 
εις τάς Αθλοπαιδιάς, καί διά τοϋτο έχουν ένα μεγάλον 
Αριθμόν παιγνιδιών με μπάλλαν (ποδόσφαιρον, καλα
θόσφαιραν, κρίκετ, τέννις καί πολλά αλλα). Εις με
ρικά έξ αυτών έπιδίδονται συχνά καί οί ηλικιωμένοι,
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διά νά διατηρήσουν την σωματικήν των υγείαν και 
ευεξίαν. Αί πόλεις έχουν μεγάλα πάρκα και γήπεδο., 
όπου παιδιά και μεγάλοι παίζουν συχνά με μπάλλαν. 

^  Τά σχολεία έχουν καί αυτά μεγάλα γήπεδα, όπου 
συχνά, ακόμη καί υπό βροχήν, τά παιδιά παίζουν 
διάφορα παιγνίδια με μπάλλαν. Μία αγγλική παροι
μία λέγει: « Ή  μάχη τοΰ Βατερλώ έκερδήθη εις τά 
γήπεδα τοΰ ΤΗτον», καί εννοεί ότι οι “Αγγλοι ήδυνή- 
θησαν νά νικήσουν τούς Γάλλους εις τό Βατερλά>, 
χάρις εις τά ρωμαλέα σώματα, τά όποια έμόρφωσαν 
οι στρατιώται των εις τά σχολικά γήπεδα καί οί ’Αξι
ωματικοί των εις τά γήπεδα τοΰ Κολλεγίου τοΰ ΤΗτον, 
ενός αριστοκρατικού ιδιωτικού σχολείου έξω από τό 
Λονδίνον (κοντά εις τό WINDSOR CASTLEJ. Οί 
"Αγγλοι πιστεύουν ότι ο μόνος τρόπος νά διατηρήσουν 
υψηλόν τό επίπεδον τής υγείας τού έθνους των είναι 
ο αθλητισμός, τά σπόρ καί ή ζωή εις τήν φύαιν.

Εκτός όμως από τάς αθλοπαιδιάς οί ”Αγγλοι 
έχουν καί πολλάς αλλας ελευθέρας ασχολίας καί παι
γνίδια εις κλειστόν ή άνοικτόν χώρον. 'Υπάρχουν 
πολλά βιβλία, τά όποια καθοδηγούν τούς ενδιαφερο
μένους εις τήν εϋρεσιν καί τήν τεχνικήν τής έκτελέ- 
σεως διαφόρων ελευθέρων ασχολιών, παιγνιδιών καί 
σπόρ. ’Επίσης έχουν άναπτύξει τήν δράσιν διαφόρων 
μορφωτικών συλλόγων. Εις πολλά Γυμνάσια καί εις 
όλα τά Πανεπιστήμια οί σπουδάζοντες συγκροτούν 
συλλόγους με ποικίλα ονόματα, SOCIETIES όπως 
τους ονομάζουν, προς ίκανοποίησιν τών διαφόρων 
ειδικών διαφερόντων τών μελιών των, επιστημονικών, 
καλλιτεχνικών καί άλλων. Οί σύλλογοι αυτοί όργα- 

* νωνουν ποικίλας μορφωτικός εκδηλώσεις, όπως συζη
τήσεις, θεατρικός παραστάσεις, εκθέσεις, έορτάς καί 
άλλα. ’'Αλλοι σύλλογοι παρέχουν εις τά μέλη των τήν 
ευκαιρίαν νά παίζουν διάφορα παιγνίδια κατά τάς 
ελευθέρας ώρας των (π.χ. σκάκι κ.ά.), άλλοι δε συγ
κροτούνται προς ένίσχυσιν τών κοινών διαφερόντων.

Τά παιχνίδια είναι τό βασικώτερον μέσον ψυχαγωγικής 
μορφώσεως τών παιδιών αρκεί ή επιλογή τών παιχνώιών αυτών 
νά είναι ή ορθή καί ένδεδειγμένη διά νά μή άποφέρι/ άσχημα 
άποτελάσματα.

'Υπάρχουν π.χ. σύλλογοι άαχολουμένων με τήν συλ
λογήν γραμματοσήμων, με τήν φωτογραφίαν, τήν 
κατασκευήν μοντέλλων, τά ταξίδια, τήν κηπουρικήν 
καί άλλα. "Ολοι έχουν κάποιαν έλευθέραν ασχολίαν 
καί συνήθως μετέχουν εις ένα ή περισσοτέρους συλ
λόγους. Αιά νά δείξω δε τήν μανίαν αυτήν προς συγ- 
κρότησιν συλλόγων, αναφέρω τό εξής χαρακτηρι
στικόν: 'Υπάρχουν πολλοί, οί όποιοι συλλέγουν εισι
τήρια αστικών λεωφορείων, αυτοί δε συγκροτούν 
ακόμη καί συλλόγους, οί όποιοι ονομάζονται: σύλ
λογοι συλλογέων εισιτηρίων αστικών λεωφορείων.

Οί ’Ά γγλοι αποδίδουν ιδιαιτέραν σημασίαν εις τήν 
συλλογικήν δράσιν, διότι αυτή ενισχύει τά διαφέ- 
ροντα τών ατόμων, δημιουργεί φιλικούς δεσμούς 
μεταξύ αυτών καί τούς δίδει τήν ευκαιρίαν νά κάμουν 
πολλάς μορφωτικός εκδηλώσεις. Παρόμοιοι σύλλογοι 
θά ήτο ίσως δυνατόν νά συγκροτηθούν καί εις τά 
έλληνικά σχολεία, προσηρμοαμένοι όμως εις τάς 
τοπικός συνθήκας καί τά διαφέροντα τών 'Ελληνο- 
παίδων. Θά είναι ένα βήμα προς παροχήν ευκαιρίας 
εις τά παιδιά νά αναπτύξουν τά διαφέροντά των καί 
νά λάβουν ψυχαγωγικήν μόρφωσιν. Πρέπει όμως 
πρώτον νά καταρτισθοϋν σχετικά σχέδια, νά έφαρ- 
μοσθούν πειραματικώς εις 2—3 σχολεία καί κατόπιν, 
τροποποιημένα με τήν εν τώ μεταξύ άποκτηθεϊσαν 
πείραν, νά έφαρμοσθοϋν γενικώς.

’Ακτίνες τ .  329)1972.
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Ή  κυκλοφοριακή διαπαιδα
γώ γη σ ή  έχει γ ίνει άντικεί- 
μενον έκ τώ ν «ώ ν οΰκ ανευ»  
δια τάς άνάγκας τής συγχρόνου  
κυκλοφορίας εις τήν Χώραν 
μ α ς . Δεκάδες άνθρώπων προ
σφέρουν καθημερινώ ς, τήν ζω 
ήν τω ν θυσίαν είς τόν Μ ολώχ  
τής ασφάλτου άπό έλλειψ ιν  
γνώ σεω ν βασικώ ν, καί στοι
χειω δώ ν κανόνων κυκλοφορι- 
ακής ά γ ω γ ή ς . Τά τροχαία δυ- 
στυχή μα τα , τά όποια είς μέγα  
ποσοστόν όφ είλονται είς τόν 
παράγοντα «άνθρω π ος» , θά 
μπορούσαν νά περιορισθούν διά 
τής καταλληλόλου κυκ λοφ ο- 
ριακής ά γω γή ς, ή όποία πρέπει 
νά γίνη κοινή συνείδησις δι’ 
ό λ ο υ ς .
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Η  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΛΚΗ διαπαι
δαγώγησή αποτελεί τόν βασικώ- 
τερον παράγοντα τής οδικής κυκλο
φορίας άπό πάσης πλευράς, ιδία 
δε άπό άπόιρεως τάξεως, ρυθμόν 
και άσφαλ.είας.

'Ο παράγων άνθρωπος είναι υ
παίτιος διά ποσοστόν περίπου 90ο ]ο 
έκ τών έπισυμβαινόντων κυκλ.οφο- 
ριακών άτυχημάτοιν.

Οι άνωτέρω άριθμοί λέγουν, ότι 
αν θέλω μεν νά μειώσωμεν τά οδικά 
συμβάντα, όφείλομεν νά στραφώμεν 
κατά κύριον λόγον είς τήν κνκλοφο- 
ριακήν διαπαιδαγώγηση τοϋ κοινού.

'Η  κνκλοφοριακή διαπαιδαγώ
γησή τοϋ κοινωνικού συνόλου τό 
όποιον πλήττεται καθημερινώς, εί
ναι επιβεβλημένη, διότι δεν είναι 
μόνον οι τραυματισμοί, οι άκρωτη- 
ριασμοί καί οι θάνατοι έκ τών άτυ- 
χημάτων πού πρέπει ν άπασχολ.οϋν 
μίαν κοινωνίαν, άλλά καί τά έν γίνει 
έπακόλουθα μιας άρνθμου καί ά
τακτου κυκλ.οφορίας, χαρακτηριστι
κά τά όποια μειώνουν τήν στάθμην

Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Μ Ε Τ Α Λ Λ Η Ν Ο Υ
Σ υνταγματάρχου Χωρ)κής

τοϋ Πολ.ιτισμοϋ, τοϋ άλληλοσεβα- 
σμον, τόν βαθμόν τής κοινωνικής 
άλληλ.εγγύης καί τήν κεντρικήν ισορ
ροπίαν τών χρησιμοποιονντων τάς 
όδονς.

Ή  κυκλ,οφοριακή διαπαιδαγώ
γησή είναι δυνατόν βέβαια νά λάβη 
σχολικήν μορφήν, πρέπει όμως νά 
συντελ.είται κατά τοιοϋτον τρόπον 
είς έκτασιν καί βάθος, ώστε ν’ άπευ- 
θύνεται κατά τρόπον προσιτόν είς \ 
όλ.ους καί νά έπαναλ.αμβάνεται κατ’ 
έπίκαιρα χρονικά διαστήματα, νά 
έλ.έγχεται δέ καί νά άξιονται ή I 
συμμόρφωσις, διά πρακτικής καί 
υποδειγματικής καθοδηγήσεως καί ι 
άξιώσεως.

Τό κοινόν δεν είναι εϋκολ.ον εις j 
βραχύ χρόνον ν’ άφομοιώση καί νά 
ένστερνισθή τά πολυσύνθετα ποοβλή- ] 
ματα τής κυκλ.οφορίας, άλλ’ άπαι- :
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τεϊται μακροχρόνιος, έντεχνος, επα
ναληπτική και ευχάριστος προετοι
μασία και διαπαιδαγώγησις.

Διά τούτο, ή δλη προσπάθεια 
κρίνεται επιβεβλημένη και πρέπει 
νά άρχίση εκ τής παιδικής ηλικίας 
λογω των διαμορφωθεισών κύκλο - 
φοριακών συνθηκών εις την Χώραν 
μας, καθ’ όσον εκ των στατιστικών 
πααης φύοεως συμβάντων, άποδει- 
κννεται δτι ή πλέον σοβαρώς π/.ητ- 
τομένη ηλικία είναι ή νεαρά.

Εκτός τής φθοράς δε ταύτης, ή 
νεαρά ηλικία και διότι είναι ή αυρια
νή κοινωνία, αλλά καί διότι εύρί- 
σκεται έν τή εξελίξει της, αποτελεί 
το καταλλη/.ότερον προς διαπαιδα
γώγησή άνθρώπινον υλικόν μέ σο
βαρός ελπίδας νά παρασύρη καί 
τους γονείς της, τους συγγενείς, 
τους φίλους της, εις μίαν κνκλοφο- 
ριακήν συναντίληψιν, διηγουμένη τά 
δσα ήκουσε, είδεν ή έδιδάχθη.

Η  ώριμος ήλ.ικία δεν είναι πολύ 
πρόσφορος προς διαπαιδαγώγησιν 
ενεκα απασχολήσεων, βιοτικών

μεριμνών καί οικονομικών αναγκών 
καί βαρών.

"Ενεκεν τούτων, δλα τά Κράτη 
άτινα αντιμετώπισαν καί αντιμετω
πίζουν τό κνκλοφοριακόν πρόβλημα, 
έστράφησαν μέ ιδιαιτέραν προσοχήν 
καί έντασιν προς τό παιδί, διά συ
στηματικών, συγχρονιζομένων καί 
αρεστών προγραμμάτων, προσφε- 
ρομένων δι εποπτικών μέσων διδα
σκαλίας, χωρίς νά γίνεται άντι- 
ληπτόν δτι πρόκειται περί διδασκα
λίας, ήτις πάντοτε είναι αντιπαθη
τική.

*  *  *

Τό Σχολεϊον, έν τή κυρία αυτού 
αποστολή τής γενικής πνευματικής 
καί ψυχικής άναπτύξεως τών μα
θητών, διά τής παροχής ειδικών 
γνώσεων καί τοΰ έθισμοϋ, επιβάλ
λεται δπως συμβάλη κατά πάντα 
τρόπον εις τήν έξασφάλισιν τής 
παροχής προς τά παιδιά, οδηγιών, 
επί τής ασφαλείας τών όδών, κατά 
τρόπον, ώστε νά δύνανται νά αφο
μοιωθούν ύπ’ αυτών.

Προς τον σκοπόν τούτον, πρέπει 
εις τό πρόγραμμα τών εκπαιδευ
τικών ιδρυμάτων καί δ ή τής Στοι
χειώδους καί Μέσης ’ Εκπαιδεύ- 
σεως, νά περιληφθοϋν θεωρητικοί 
καί πρακτικοί όδηγίαι άφορώσαι 
εις τούς κανόνας τής οδικής κυκλο
φορίας, πέραν τών όσων σήμερον 
διδάσκονται.

Τό αναλυτικόν πρόγραμμα τών 
μαθημάτων, διευρυνόμενον έν μέρει 
άνευ δυσμενών έπιπτώσεων εις τήν 
έν γένει έκπαίδευσιν, δύναται καθ’ 
ημάς, νά περιλάβη ειδικά τινα μαθή
ματα τής οδικής κυκλοφορίας καί 
προ/.ήψεως τών άτυχημάτων, δυνά
με να εύχερώς νά διδαχθούν υπό 
τών Διδασκάλων καί τών Καθη
γητών τής Σωματικής ’Αγωγής 
κατά τήν διδασκαλίαν τοΰ μαθή
ματος τούτου, συνδυαζομένης τής 
θεωρίας μετά τής πρακτικής έκπαι- 
δεύσεως.

Τό έργον τούτο δύναται νά ύπο- 
βοηθηθή διά τής χρησιμοποιήσεως 
υπό τών διδασκόντων ειδικών έγ-
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χειριδίων περί τής οδικής κυκλο
φορίας, όμοιων προς εκείνα τά 
όποια χρησιμοποιούνται καί εις αλ- 
λας χώρας.

Κατά ταϋτα, φρονοΰμεν ότι ή 
συμβολή τής ’Εθνικής Παιδείας 
εις την κυκλοφοριακήν διαπαιδα
γώγησή καί την δι αυτής άντιμε- 
τώπισιν τοϋ καθ’ ημέραν όξυνο- 
μένου κυκλοφοριακοϋ προβλήματος, 
δΰναται νά λάβη λίαν ρεαλιστικήν 
μορφήν, εάν αί επιδιώξεις καί αί 
προσπάθειαι τοϋ Σχολείου προς πρό- 
ληψιν των ατυχημάτων ένταθοϋν 
καί προσαρμοσθοϋν εις τά εκ τής 
προίούσης τεχνικής άναπτύξεως τής 
χώρας μας, δημιουργουμένας συνε
χώς νέας βιοτικάς καί κοινωνικάς 
συνθήκας.

*  *  *

Οϋτω, συμφώνως προς τά ανω
τέρω έκτεθέντα, εις ό/.α τά Σχο
λεία πρέπει, τό μάθημα «Κύκλο-

φοριακή αγωγή» αναλογίας τον βα
θμού τής έκπαιδενσεως, νά περι- 
λαμβάνη τά πλέον ενδιαφέροντα 
διά τήν ήλικίαν σημεία, κατά τρόπον 
εϋληπτον καί κατανοητόν.

"Εν τοιοϋτον πρόγραμμα πρέπει 
νά διαλαμβάνη:

α. Διδασκαλίαν δι εικόνων, άντι- 
κειμένων καί λοιπών ψυχαγωγικών 
μέσων, τών κανόνων τής οδικής 
κυκλοφορίας.

β. Δημιουργίαν μαθητικών τρο
χονομικών περιπόλ.ων δι έκάστην 
τάξιν ή Σχολεϊον, προς προστασίαν 
καί καθοδήγησιν τών συμμαθητών 
των εις τάς πλιησίον καί πέριξ τών 
Σχολείων διασταυρώσεις, διαβάσεις 
κ.λ.π.

γ. Προβολήν πολλών κινηματο
γραφικών ταινιών σχετικών μέ τήν 
οδικήν κυκλοφορίαν, εις τά διαλείμ
ματα τών οποίων ή εις τό τέλ.ος, 
θά γίνωνται επεξηγήσεις υπό τοϋ

διδάσκοντος δι’ έκάστην περίπτωσιν 
μέ αυμβουλάς καί παραινέσεις.

δ. Τοποθέτησιν εις τούς δια
δρόμους καί τά αίθουσας τών Σχο- j 
λείων εικόνων μέ μικρογραφίας ο
δών, έμφαινουσών κανονικήν καί 
αντικανονικήν επ’ αυτών κίνησιν 
καί μέ τά επακόλουθα τούτων.

ε. Κατασκευήν κυκλοφοριακοϋ 
κέντρου διά τήν πρακτικήν έκπαί- 
δευσιν τών μαθητών.

στ. ’Άσκησιν τών μαθημάτων 
καί καθιέρωσιν εξετάσεων αυτών | 
γραπτώς καί προφορικώς, ώς καί 
διά τά λοιπά μαθήματα, μετά βα
θμού έπιδόσεως.

Προς τον σκοπόν τούτον, τό 
Σχολεϊον οφείλει νά τάξη ώς αυτο
σκοπόν τήν κυκλοφοριακήν αγωγήν 
τών παιδιών.

Τά παιδιά, ώς επί τό πολύ, απο
τελούν τήν κυκλοφορίαν τών πεζών, 
οί δέ πεζοί, κατιι τήν στατιστικήν, 
άποτελοϋν τά 50 ο ]ο τών θυμάτων
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Ή  Χωροφυλακή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια είς την άναληφθεΐσαν 
προσφάτως σταυροφορίαν διά την σωστήν κυκλοφορίακήν διαπαιδαγώγησιν τής νεο
λαίας.

των οδικών τροχαίων ατυχημάτων.
'Ως έκ τούτον, οφείλουν νά μά

θουν έκ τής μικράς των ηλικίας, 
πώς πρέπει νά σνμπεριφέρωνται 
είς τον δρόμο, όχι μόνον διά νά μη 
σκοτωθούν ή νά τραυματισθοϋν άπό 

*· τά οχήματα, άλλα ινα μη γίνωνται 
καί εμπόδια εις την κυκλοφορίαν.

Αυτά τά ίδια παιδιά αν δεν είναι, 
εντός βραχέως βραχντάτον χρόνον 
θά γίνουν οδηγοί, είτε ποδηλάτων, 
μοτοποδηλάτων ή και αυτοκινήτων.

'Ως έκ τούτον, πρέπει νά μά
θουν όλα τά ενδιαφέροντα την οδι
κήν κυκλοφορίαν, ήτοι, τους παρά
γοντας οι όποιοι την συνθέτουν, ώς 
και τά προβλήματα αυτής.

’Έτσι δεν θά είναι ξένοι προς τά 
συμβαίνοντα είς την οδόν. Θά γνω
ρίζουν τά αίτια τών άτνχημάτων 
καί τών κνκλοφοριακών προβλη
μάτων. Θά είναι συνεχώς έτοιμοι 
νά τά αντιμετωπίζουν, ώς έκ τού
τον δέ θά γνωρίζουν τάς υποχρε
ώσεις των καί τάς εύθύνας των.

Προς τούτο έπιβάλλεται ή γνώ- 
σις ύπ αυτών τών κανόνων τής 
οδικής συμπεριφοράς καί 6 τρόπος 
έκδηλώσεως καί έφαρμογής τού
των, έντός τών πλαισίων τής ηθικής, 
τής κοσμιότητος καί τής εύγενείας.

Τά θέματα τής οδικής κυκλοφο
ρίας καί ή άοφάλεια άποτελούν κοι
νωνικόν πρόβλημα πρωταρχικόν. Τό

πρόβλημα τούτο είναι ενκολον νά 
λνθή είς τον τεχνικόν τομέα, άκόμη 
δέ ενκολώτερον είς έκείνον τής 
μ ορφώσεως τού ανθρώπου.

'Η  κεφαλαιώδης σημασία του, 
οφείλει νά δικαιολογήση δλας τάς 
προοπαθείας, όλους τους ένθονσια- 
σμόύς.

'Ο ένθονσιασμός δεν άρκεί βε
βαίως νά φθάσωμεν είς την έπιτυ- 
χίαν, άλλά καί χωρίς ένθουσιασμόν 
άδύνατον είναι νά φθάσωμεν είς 
αυτήν.

"Ολοι όφείλομεν νά βοηθήσωμεν 
είς αυτόν τον τομέα. Μιά άληθινή 
σταυροφορία πρέπει νά άναληφθή 
διά την κυκλοφορίακήν διαπαιδμ- 
γώγησιν τού κοινού, διότι τότε 
μόνον τά μέχρι τοΰδε έπιτευχθέντα 
άποτελέσματα θά μεταμορφωθούν 
είς νίκην κατά τού αιματηρού κιν
δύνου τής οδού.
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ΑΝΑΜΕΣΑ στή Θεσσαλία καί τή Μα
κεδονία ορθώνεται ό Όλυμπος, πού είναι 
τό πιό ψηλό βουνό τής Ελλάδος. Τό 
ύψος του φθάνει τά 2917 μέτρα.

Στή νότια πλευρά του ό Όλυμπος άντι- 
κρύζει τό βουνό Ό σσα ή Κίσσαβο. 
Τά δυό βουνά χωρίζονται άπό τήν γραφι
κή κοιλάδα τών Τεμπών. Άνάμεσά τους 
κυλά ό Πηνειός ποταμός, πού είναι κι* ό 
μεγαλύτερος τής Θεσσαλίας. Στά δυτικά 
ό Όλυμπος ριζώνει στή Θεσσαλική γή 
(περιοχή ’Ελασσόνας). Πρός τά βόρεια 
οί ρίζες του προχωρούν καί διακλαδίζον- 
ται στήν τεραστία καρποφόρα γή τής 

Μακεδονίας. Τέλος ή άνατολική καθρεφτί
ζεται μέσα στό γαλάζιο Αιγαίο πέλαγος, 
στό Θερμαϊκό κόλπο.

ΚΑΝΕΝΑ άλλο βουνό δέν έπαιξε τόσο 
σημαντικό ρόλο στήν πορεία τής άνά- 
πτυξης καί τής έξέλιξης τού άρχαίου έλ- 
λη νικού πολιτισμού όσο ό Όλυμπος. ’Από 
τά πανάρχαια χρόνια ό Όλυμπος στά
θηκε τό βουνό, πού γύρω του πλάστηκαν 
διάφοροι θρύλοι καί μύθοι, πού κατά κύ
ριο λόγο ήταν θρησκευτικοί.

’Αλλά αύτό, πού συνετέλεσε άποτελε- 
σματικά καί χάρισε στόν Όλυμπο τόση 
χάρη, λάμψη καί δόξα, ήταν ότι οί αρχαί
οι Έλληνες τοποθέτησαν τούς θεούς των 
πάνω στις απρόσιτες κορφές του.

ΔΥΟ είναι οί πρώτοι μεγάλοι πρωτα
γωνιστές καί θεμελιωτές τού μεγαλείου 
τού Όλύμπου: ό Όμηρος καί ό Ησίοδος.

Σ’ αύτούς τούς δυό έμεΐς σήμερα χρω

στάμε ό,τι ξέρουμε γύρω άπό τόν Ό λυ
μπο καί τούς Θεούς του. Γιατί αύτοί οί 
δυό μεγάλοι ποιητές τής άρχαίας 'Ελλά
δας, άφοΰ μελέτησαν τις παραδόσεις, τούς 
θρύλους καί μύθους άπό τά πανάρχαια 
χρόνια, τούς ξανάπλασαν, διοχετεύοντας 
μέσα τους τις προοδευτικές ιδέες καί άντι- 
λήψεις, πού έπικρατούσαν στήν έποχή 
τους. Κι’ αφού τούς ζωογόνησαν μέ τή 
δική τους ποιητική πνοή, τούς πρόσφεραν 
τούς αρχαίους Έλληνες σάν τήν μεγαλύ
τερη θρησκευτική καί πνευματική κλη
ρονομιά. Ή  βοήθειά της συνετέλεσε στή 
γενική άνάπτυξη τού πνεύματος καί τής 
τέχνης. Συμπερασματικά άπέβη τό στέρεο 
βάθρο, ό κεντρικός άξονας πού πάνω καί 
γύρω του άναπτύχθηκε όλόκληρος ό αρ
χαίος έλληνικός πολιτισμός.

ΟΙ ΔΥΟ ποιητές είδαν τόν Όλυμπο καί 
τούς θεούς του άπό διαφορετική ό καθέ
νας σκοπιά.

Ό  'Ησίοδος, στό ποίημά του «Κοσμο
γονία καί Θεογονία», μάς λέει: «Πρώτα- 
πρώτα τό Χάος έγινε· ύστερα ή πλατύστη- 
θη ή Γή, μέ τό χιονοσκεπασμένο Όλυμπο 
γιά νάναι ή αιώνια κατοικία άθανάτων».

Οί αρχαίοι Έλληνες πιστεύανε πώς 
κέντρο όλου τού κόσμου ήταν ή Γή. Καί 
κέντρο τής Ελλάδας ό μεγάλος Όλυμπος. 
Ήταν, λοιπόν, φυσικό ό κάτοχος τού 
Όλύμπου, Θεός, Τιτάνας ή Γίγαντας, νά 
ήταν κι’ ό κυβερνήτης όλου τού κόσμου. 
Γι’ αύτό κι’ οί Τιτάνες θεοί, παιδιά τού 
ΟύρανοΟ καί τής Γής, πού είχαν παραμε-

Γ ρ ά φ ε ι :
Ό  κ . Σ π ό ρ ο ς  Μ ε λ ε τ ζ ή ς

ριστεΐ άπό κάθε κυβερνητική έξουσία 
άπό τόν πατέρα του Ούρανό καί βασίλευε 
(ό παραμερισμός αύτός συνεχίστηκε κι’ 
όταν βασίλευε ό Δίας), έπαναστάτησαν καί 
θέλησαν μέ πόλεμο νά καταλάβουν τόν 
Όλυμπο καί νά κυβερνήσουν αύτοί. Στή 
μάχη αύτή, πού κράτησε δέκα όλόκληρα 
χρόνια, οί ’Ολύμπιοι Θεοί, μέ άρχηγό τόν 
κάτοχο τού κεραυνού Δία,νίκησαν τελικά 
τούς Τιτάνες. Ύστερα άπό τήν ήττα τών 
Τιτάνων, άπερίσπαστος ό Δίας, κυβερνού
σε, όπως αύτός ήθελε τό κόσμο.

Ο ΟΜΗΡΟΣ, πάλι, στήν Ίλιάδα, καθώς 
μάς άφηγεΐται τις μάχες τού Τρωικού 
πολέμου, σ’ ένα αδιάκοπο πήγαινε -έλα 
ανάμεσα στις κορφές τού Όλύμπου καί 
τήν Τροία, μάς γνωρίζει τή ζωή τών ’Ο
λύμπιων Θεών, τις άσχολίες τους, τά 
γλέντια τους, τά παλάτια τους. Μάς μα
θαίνει άκόμη πώς άπό τό μεγάλο Όλυμπο 
οί θεοί κατηύθυναν τις διάφορες φάσεις 
στις μάχες, άνάμεσα σ’ ’Αχαιούς καί Τρώ- 
ες. Καί πάντα χάριζαν τή νίκη σ’ όποιον 
αύτοί ήθελαν.

ΠΑΝΩ άπό χίλια χρόνια ό Όλυμπος 
κράτησε όλο τό θεϊκό του μεγαλείο. Μέ 
τήν έπικράτηση όμως τού Χριστιανισμού, 
στή Βυζαντινή έποχή, σ’ όλόκληρο τόν 
έλλαδικό χώρο κι* οί ’Ολύμπιοι θεοί άρχι
σαν σιγά -σιγά νά χάνουν τήν παληά 
θεϊκή τους λάμψη.



Ή  Δυτική πλευρά τον Όλυμπον. Δε
ξιά διακρίνεται ή υψηλότερη κορυφή τοϋ 
Όλυμπου ό περίφημος Μύτικας ή Πάνθεον 
με υψόμετρο 2917 μέτρα.

Ή  νέα θρησκεία, θαμπωμένη άπό τή 
μεγαλόπρεπη ομορφιά τοϋ Όλύμπου, 
προσπάθησε μέ τή σειρά της νά τόν ζυ
γώσει καί νά τόν κατακτήσει. Έ χτι
σε, λοιπόν, κατά τό 12ο μ.Χ. αιώνα, κάτω 
στις δασωμένες περιοχές του έφτά αύτο- 
κρατορικά μοναστήρια, πού άργότερα, 
στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας έγιναν 
βάσεις καί καταφύγια τής κλεφτουριας.

Τό δημοτικό τραγούδι μας θυμίζει:
Κάθε κορφή καί φλάμπουρο
κάθε κλαρί καί κλέφτης

ΠΑΡ’ ΟΛΕΣ όμως τις προσπάθειες, πού 
έκανε ή Χριστιανική θρησκεία, ό Ό λυ
μπος ποτέ δέν καταχτήθηκε άπό τή νέα 
θρησκεία. Ό  Όλυμπος ένα μονάχα άφέ- 
ντη γνώρισε, τόν Δία. Γιατί μονάχα ό Δίας 
£1χε τή δύναμη, πού μπορούσε νά τόν κά
νει νά τρέμει.

Μάς τό λέει πολύ παραστατικά ό Ό μ η 
ρος στήν Ίλιάδα. Έφτανε—λέει ό Ό μη
ρος—-νά έσκυβε λίγο τό θεϊκό κεφάλι, νά 
χαμήλωνε τά μαύρα φρύδια του κι’ ό 
Ολυμπος όλόκληρος θά τραντάζονταν.

«Είπε τά μαύρα φρύδια του χαμήλωσε ό 
Κρονίδης,

εκλινε άπ’ τ’ άθάνατο κεφάλι τού κυρίου 
ή θεία κόμη, κι’ ό τρανός ό Όλυμπος 
έσείσθη» (Ίλ. Α’ 524 καί έπ.).

ΑΝΕΒΑΙΝΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ;

ΑΥΤΟ είναι ένα θέμα, πού έβαζε πολλά 
έρωτήματα κι’ άπορίες σ’ όλους όσοι κα
ταπιάστηκαν μέ τόν Όλυμπο. Λένε πώς 
οί καλόγεροι τού μοναστηριού τού 'Αγίου 
Διονυσίου άνέβαιναν μιά ή δυό φορές τό 
χρόνο, κατά τόν Αύγουστο, κι’ έκαναν 
ώ τουργία  πάνω στήν κορφή τού Ό λυ
μπου, πού τήν είχαν άφιερώσει στόν 
Προφήτη Ήλία, γιατί πίστευαν πώς ή 
κορφή αύτή ήταν κι’ ή πιό ψηλή τού 
Όλύμπου.

Σήμερα μπορούμε μέ βεβαιότητα νά 
πούμε πώς οί άρχαϊοι Έλληνες, ίσως κι’ 
οί Ρωμαίοι, άνέβαιναν στήν κορυφή τού 
Αγίου ’Αντωνίου γιά νά προσφέρουνε 
θυσίες στούς ’Ολύμπιους θεούς καί προ
παντός στόν άρχοντα τού Όλύμπου, τόν 
τρανοδύναμο Δία.

Τήν άποψη αυτή τή βεβαιώνουν τά 
άρχαιολογικά εύρήματα, πού βρέθηκαν 
στή κορυφή τού Αγίου ’Αντωνίου.

Ό σ ο  γιά τις κεντρικές κορφές, πού εί
ναι φυσικά κι’ οί πιό ψηλές, δέν έχουμε 
καμμιά γραφτή ή άλλη μαρτυρία, πού νά 
μάς πληροφορεί πώς οί κορφές αύτές πα
τήθηκαν άπό τόν άνθρωπο. Οί κορφές αύ
τές έμειναν άπάτητες κι’ άπλησίαστες. 
Οί πρώτοι, πού τις κατάκτησαν ήσαν δυό 
όρειβάτες Ελβετοί. Ό  συγγραφέας Μπώ 
Μπωβύ κι’ ό φωτογράφος Φρειδερίκος 
Μπυασωνά. Γιά όδηγό σέ όλη τήν ’Ολύ
μπια περιπέτειά τους είχαν τόν Χρήστο 
Κάκαλο άπό τό Λιτόχωρο. Ή  άνάβαση 
αύτή πάνω στήν πιό ψηλή κορυφή τού 
Όλύμπου, τόΜύτικα, πραγματοποιήθηκε 
στις 2 Αύγουστου τού 1913.

ΑΠΟ τήν ιστορική κείνη μέρα, πού ό 
άνθρωπος κατάκτησε τήν πιό ψηλή κο
ρυφή τού Όλύμπου, τό θεϊκό βουνό έπαψε 
πιά ν’ άνήκει άποκλειστικά στούς θεούς. 
Ά ρχισε νά καλοδέχεται καί τούς άνθρώ- 
πους, έστω κι’ άν αύτό γίνεται μονάχα 
τούς καλοκαιριάτικους μήνες, δηλαδή: 
’Ιούνιο, ’Ιούλιο καί Αύγουστο. Βέβαια 
αναβάσεις γίνονται άκόμα καί τούς χει
μωνιάτικους μήνες. Οί άναβάσεις όμως 
αύτές είναι μονάχα γιά νέους καί ριψοκίν
δυνους. Ό  Όλυμπος δέν θέλει έπισκέψεις 
τό χειμώνα.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

ΣΤΟΝ Όλυμπο μπορεί κανείς ν’ άνεβή 
κι’ άπό άλλους δρόμους. Μά οί εύκολοι 
κι’ όμαλοί είναι δύο. Ά πό τή δυτική πλευ
ρά τής ’Ελασσόνας—Σπαρμοΰ καί άπό 
τήν άνατολική άπό τό χωριό Λιτόχωρο. 
Ά πό τή μεριά τού Σπαρμοΰ πού είναι καί 
τό μοναστήρι τής Αγίας Τριάδας, ύπάρ- 
χει ένας αύτοκινητόδρομος 12 χλμ. πού 
χαράχτηκε άπό τή στρατιωτική ύπηρεσία 
καί τερματίζει στή βάση τού Κ.Ε.Χ., 
δηλ. τού Κέντρου Έκπαιδεύσεως Χιονο
δρόμων. Στή βάση αύτή μπορεί κανείς νά 
διανυκτερεύσει στούς στρατιωτικούς θα
λάμους σάν φιλοξενούμενος. ’Αλλά καί 
λίγο πιά πάνω, κοντά στήν πηγή, πού λέ
γεται Βρυσοποΰλες, ύπάρχει τό καταφύγιο 
—ξενώνας τού Ε.Ο.Σ. (Ελληνικού ’Ορει
βατικού Συνδέσμου) ύψ. 1900μέτρα. Άπό

τις Βρυσούλες μπορεί κανείς νά χρησι
μοποιήσει καί ζώο γιά τό άνέβασμά του 
στήν κορφή τού Ά γιου Άντώνη ύψ. 
2815 μέτρα. Πάνω σ’ αύτή τή κορυφή 
βρίσκεται τό κτίριο τής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας τού Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης. Κατά τή θεμελίωσή του βρέ
θηκαν έκεϊ άρχαιολογικά εύρήματα.

Ή  άλλη πλευρά, ή άνατολική, είναι 
σήμερα κι’ ή πιό καθιερωμένη γιά τήν 
άνάβαση στις κορφές τού Όλύμπου. Στό 
Λιτόχωρο λειτουργεί Γραφείο τού Ε.Ο.Σ., 
πού μπορεί σ’ αύτό νά πάρει κανείς δ,τι 
πληροφορίες θέλει. Μπορεί έπίσης νά 
βρει άγωγιάτες καί ζώα γιά νά μεταφέρουν 
τις άποσκευές τους, τά τρόφιμα καί γενικά 
ό,τι χρειάζεται γιά μιά τριήμερη ή τε
τραήμερη παραμονή πάνω στόν Όλυμπο.

ΕΝΑΣ δασικός αύτοκινητόδρομος, πού 
έγινε τά τελευταία χρόνια άπό τό Λιτό
χωρο καί τερματίζει στήν τοποθεσία Πριό
νια, συντόμεψε κατά 4 ώρες τήν άνάβαση 
άπό τό Λιτόχωρο ώς τό Καταφύγιο «Σπή- 
λιος Αγαπητός», πού βρίσκεται σέ ύψό- 
μετρο 2.100.

ΕΤΣΙ σήμερα μέ αυτοκίνητο, μέσα σέ 
30—40 λεπτά, φτάνει κανείς στά Πριόνια.

ΛΙΓΟ πριν φτάσει στά Πριόνια, άρι- 
στερά του βρίσκεται τό Φαράγγι, πού 
στή μέση του κυλά ό ποταμός Ένιππέας. 
Ένας κατωφερικός δρόμος φθάνει ώς τό 
μοναστήρι τού 'Αγιου Διονυσίου, πού 
σήμερα βρίσκεται σωριασμένο κατά γής.

Πιό πάνω άπό τό μοναστήρι είναι ή το
ποθεσία Πριόνια, όπου ύπάρχει κι’ ή πη
γή τού Ένιππέα ποταμού μέ τό γάργαρο 
καί κρουσταλλένιο της νερό. Ά λλη πηγή 
ώς πάνω στήν κορυφή δέν ύπάρχει. Οί 
έπισκέπτες τού Όλύμπου άς τό έχουν ύπ’ 
όψει τους ότι ό Όλυμπος δέν έχει νερά 
πηγαία κι’ ότι τά καταφύγια χρησιμοποι
ούν χιόνινο νερό.

ΣΤΑ Πριόνια υπάρχει κι’ ένα μικρό κα- 
φενεδάκι μέ άναψυκτικά. Ό λη  ή περιοχή 
είναι λουσμένη μέσα στό πράσινο, σέ μιά 
μεγάλη κι’ άπίθανη χρωματική κλίμακα.

Πεύκα, πλατάνια, γαύροι, όξυές, καρυ
διές, δρΰς άγριοκορομηλιές, πυξαριές. Ή  
γή σκεπασμένη μέ λογής—λογής άγριο- 
λούλουδα.

Ά πό τά Πριόνια καί πάνω άρχίζει τό 
μονοπάτι πού συνεχώς άνηφορίζει περ
νώντας πότε μέσα άπό βαθύσκιωτες όξυές, 
πότε άπό γαύρους, ώσπου ν’ άρχίσουν τά 
ρόμπολα, πού σέ συντροφεύουν ώς τό 
καταφύγιο. Τό ρόμπολο είναι τό δέντρο 
τού Όλύμπου. Έ χει δεθεί τόσο μέ τόν 
Όλυμπο, πού άγωνίζεται νά τόν σκεπάσει 
μέ τήν πράσινη φορεσιά του όλόκληρο. 
Κανένα άλλο δέντρο δέν ζεί σέ τόσο με
γάλο ύψόμετρο όπως τό ρόμπολο, πού 
φτάνει ώς τά 2.200 μέτρα. Ή  άνάβαση, 
πού κρατά ώς τό Καταφύγιο 4 ώρες, δέν 
σού δίνει τήν εύκαιρία νά χαρεϊς τις όμορ- 
φιές, πού ύπάρχουν στό κάθε σου βήμα. 
Κι’ αύτό γιατί όλη ή προσοχή κι’ ή 
συγκέντρωσή σου είναι νά φτάσεις στό 
καταφύγιο, πού -πάντα σχεδόν τό άντι- 
κρύζεις στήν άνάβασή σου καί πάντα πάλι 
τό χάνεις άπ’ τά μάτια σου. Κάποτε όμως 
τό φτάνεις.

Καί τότε ξεχνιούνται κούραση, Ιδρώτας 
καί δίψα.

Τό Καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» ή 
άπλώς «Καταφύγιο 2.100» είναι τό πιό
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Ό  θρόνος τον Δ ιός η Στεφάνη μια από τις υψηλότερες κορυφές τον Όλυμπου 
με υψόμετρο 2909 μέτρα. 'Η  φωτογραφία είναι παρμένη από τό καταφνγιον τον ’Ορει
βατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

άνετο καί πιό συγχρονισμένο άπό τά 
άλλα 5 πού ύπάρχουν γύρω άπό τόν Ό 
λυμπο.

Διαθέτει άφθονο νερό, ντους, θέρμανση, 
τροφή, κρεβάτια. Καί ό διευθυντής του, 
ό Κώστας Ζολώτας, πού είναι κι’ ό έπί- 
σημος όδηγός τού Όλύμπου, πρόθυμα 
δίνει στούς έπισκέπτες τού Όλύμπου κάθε 
σχετική πληροφορία.

Κάτω άπό τό Θρόνο τού Διός ή Στεφά
νι υπάρχει έπίσης ένα άλλο Κατα
φύγιο, πού άνήκει στόν Σύνδεσμο Ε λ 
λήνων ’Ορειβατών τής Θεσσαλονίκης. 
Είναι άνοιχτό μονάχα ένα μήνα τό χρόνο 
άπό τά μέσα Αύγούστου ώς τά μέσα 
τού Σεπτεμβρίου. Έ χει τό πλεονέκτημα 
ότι βρίσκεται κοντά στις κορφές, άλλά 
δέν έχει τις άνέσεις, πού έχει τό Καταφύ
γιο 2.100.

ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΖΤΙΖ 
ΚΟΡΥΦΕΣ

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ δέκα έφτά μέτρα είναι 
ή ύψομετρική διαφορά άπό τό Κατα
φύγιο ώς τις κορφές. Ό ταν όμως κανείς 
δέν άνεβή αυτά τά 817 μέτρα, ποτέ δέν 
θά καταλάβει τί είναι ό Όλυμπος.

Ένας σκληρός άνήφορος άρχίζει άπό 
τό Καταφύγιο ώς στις κορφές. Ή  άτμό- 
σφαιρα όσο πάει κι’ άλλάζει. Τά ρόμπολα, 
πιό πάνω άπό τό Καταφύγιο άρχίζουν ν’ 
άραιώνουν καί λίγο—λίγο χάνονται 
όλότελα. Κανένα δέντρο δέν υπάρχει σέ 
λίγο κοντά μας. Μόνο σκληρό χορτάρι 
πού σκεπάζει τή γή μέ τις γκριζομπλέ

πέτρες καί λίγα άγκάθια πού στό πείσμα 
τής χειμωνιάτικης παγωνιάς ναρκώθηκαν 
μά δέν πέθαιναν. Καί μέ τις πρώτες ζέστες 
τίναξαν τή νάρκη άπό πάνω τους καί 
προβάλλουν τά πολύχρωμα κεφαλάκια 
τους γιά νά χαροΰνε τόν ήλιο.

’Ανάρια—άνάρια άκόμα ξεπετιοΰνται 
μέσα άπό τις σχισμές τών βράχων μερικά 
άγριολούλουδα σέ μώβ χρώμα καί σέ 
κίτρινο καί είναι κρεμασμένα σάν σμά
ρια μελισσών. Ό σ ο  όμως άνηφορίζει 
κανείς τόσο βλέπει πώς ή βλάστηση λι
γοστεύει. Ύστερα άπό μιά ώρα πορεία 
άπό τό Καταφύγιο γιά τις κορφές βρίσκε
σαι στά ριζά τής Σκάλας ή καθώς πιό 
πολύ συνηθίζουν νά τή λένε: Κακόσκα- 
λας.

’Από τήν πρώτη κι' δλας συνάντηση μέ 
τήν Κακόσκαλα ή άνάβαση γίνεται όχι 
άπλώς δύσκολη, άλλά προβληματική. 
Είναι μερικές μεριές, πού είναι τόσο 
άπότομη ή άνηφοριά, πού άν τύχει νά 
σηκώνεις φορτίο καταριέσαι τή στιγμή, 
πού θέλησες ν’ άνεβεϊς στόν Όλυμπο. 
Ό  ιδρώτας άρχίζει νά λούζει όλο τό σώμα 
σου. Τά γόνατά σου κόβονται κι’ ή άνάσα 
δυσκολεύεται. Κι’ ή καρδιά χτυπά τόσο 
δυνατά, πού λές πώς κιντυνεύει νά σπάσει. 
Αυτό είναι τό καλωσόρισμα, ή πρώτη 
έπαφή μέ τόν Όλυμπο. Ή  πρώτη δοκι
μασία πού έπιβάλλει ό Όλυμπος σ’ όλους 
γιά νά δή τό κουράγιο καί τήν άντοχή τους

Ά ν  κανείς καταφέρει νά τήν ξεπεράσει 
τότε γίνεται εόπρόσδεκτος άπό τόν συν- 
νεφοσκεπασμένο Όλυμπο. Ό σ ο  προχω
ρείς πρός τά πάνω νοιώθεις σιγά—σιγά 
πώς προσαρμόζεσαι μέ τό σκληρό περι
βάλλον.

Ανεβαίνοντας τήν κορυφογραμμή τής 
Κακόσκαλας έχεις πρός τά δεξιά σου μιά 
καταπληκτική θέα. Μιά καταπράσινη 
θάλασσα άπλώνεται άπό τό Καταφύγιο 
2.100 ώς κάτω στό Λιτόχωρο. Τήν χωρί
ζει στά δύο τό μεγάλο φαράγγι μέ τόν 
ποταμό Ένιππέα.

Οί κεντρικές κορφές, γιά τις όποιες 
ξεκίνησες καί πού τόσες ώρες περπατάς, 
δέν φαίνονται. Τίποτε άκόμη δέν σέ 
συγκλόνισε, τίποτε δέν σέ τρόμαξε κι’ 
όμως κοντεύεις νά φτάσεις στήν κορφή 
τής Σκάλας σέ ύψ. 2.866 μέτρα. Κ’ όμως 
άκόμη δέν χάρηκες τό μεγαλείο τού Ό λύ
μπου. Δυό μέτρα σέ χωρίζουν άπό τήν 
κορφή τής Σκάλας. Τά περπαρτάς κι’ 
αυτά. Καί νά πού δέν έχεις τό κουράγιο 
νά σταθής στήν άκρη καί κάνεις ένα μέ
τρο πρός τά πίσω. Αυτός είναι ό "Ολυμπος. 
Κανένας δέν μπόρεσε ν’ άντικρύσει τό 
άφταστο μεγαλείο του καί νά μήν όπι- 
σθοχωρήσει. Έ να χάος ξανοίγεται κάτω 
άπό τά πόδια σου, πού φτάνει τά 400— 
500 μέτρα. Κι’ άντίκρυ σου στέκονται 
σάν γίγαντες καί σάν στοιχεία οι κεντρι
κές κορφές του.
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Οί πηγές Ένιπέως στις βουνοκορφές τοϋ Όλυμπου συγκεντρώνουν τά γάργαρα 
κρυστάλλινα νερά πού ορμητικά ξεχύνονται προς την πεδιάδα.

ΤΟ ΧΑΟΣ αύτό, πού άντίκρυσες, είναι 
τά περίφημα Καζάνια τού Όλυμπου. 
’Εδώ γεννιώνται όί αντάρες καί τά σύννε
φα, πού σκεπάζουν ξαφνικά όλόκληρο 
τόν Όλυμπο. Μέσα σ’ αύτό τό χάος δη- 
μιουργούνται τά πιό παράξενα ρεύματα 
άγέρα. Καί δώ μέσα, σάν τύχει κι’ όργι- 
στεϊ ό Δίας κι’ άρχίσει ν’ άστράφτει καί 
νά βροντά καί νά ρίχνει στούς πελώριους 
όγκους των βράχων τούς κεραυνούς του 
καί νά ούρλιάζουν μανιασμένοι οί άγέ- 
ρηδες, νά στήνουν άμάχη καί πόλεμο όλα 
τά ούράνια μέ τά γήινα στοιχειά, τότε θά 
νοιώσεις τι είναι 'Ολυμπος. Καί γιατί ό 
Ησίοδος τόσο παραστατικά μάς έχει πε
ριγράφει στό ποίημά του «Θεογονία» τήν 
Τιτανομαχία, τήν μάχη τών ’Ολύμπιων 
θεών μέ τούς Τιτάνες.

Τό δέος, πού Ενοιωσες μέσα στή ψυχή 
σου, θά σού κρατά γιά πολύ ώρα συντρο
φιά. Καί σάν φύγεις άκόμα άπό τόν Ό 
λυμπο καί περάσουν μήνες καί χρόνοι, 
πάλι όταν θυμάσαι τά Καζάνια, θά νοιώ
θεις τό ίδιο δέος καί τήν ίδια άνατριχίλα.

Από τήν Κακόσκαλα οί κορφές Μύτι- 
κας ή Πάνθεον κι ’ό διπλανός του Θρόνος 
Διός ή Στεφάνι δέν άπέχουν πολύ.

Συνεχίζοντας τήν πορείαν πρός τά 
όριστερά πάνω στήν κορυφογραμμή τής 
Κακόσκαλας, φτάνεις σέ 10 λεφτά στήν 

1 κ°Ρφή χοΰ Σκολειού. ’Από τήν κορφή 
αύτή έχεις όλο τό μεγαλείο τού Όλύμπου 
άπρός στά μάτια σου. Ά πό καμμιά άλλη 
τοποθεσία δέν μπορείς νά δής όλο τό με
γαλείο τού Όλύμπου καί τήν άγρια με
γαλοπρέπειά του. Ή  κορφή τού Σκολειού 

: είναι τόσο όμαλή πού μπορεί νά φτάσει

ώς έπάνω καί ζώο άκόμη φορτωμένο μ’ 
άρκετές άποσκευές.

Γιά τό άνέβασμα στις κορφές Μύτικα 
καί Στεφάνι πρέπει νά γυρίσεις πάλι πίσω 
στήν κορφή τής Σκάλας καί νά πάρεις 
ένα μονοπατάκι, πού άρχίζει καί κατηφο
ρίζει. Δέν κάνεις όμως 60—70 βήματα καί 
τό μονοπάτι χάνεται. Ά πό δώ καί πέρα 
άρχίζουν οί δυσκολίες γιά τήν άνάβαση 
στό Μύτικα. Εύτυχώς ό 'Ελληνικός 
’Ορειβατικός Σύνδεσμος φρόντισε καί 
φροντίζει κάθε χρόνο νά βάφει μέ κόκκινο 
χρώμα σέ σχήμα τόξου τις πέτρες καί τά 
περάσματα πού πρέπει ν’ άκολουθήσεις. 
Ά ν  δέν ύπάρχουν αύτά τά σημάδια σέ όλη 
τή διαδρομή, ή άνάβαση στό Μύτικα θά 
ήταν μεγάλο πρόβλημα. Ό λη  ή πορεία 
είναι άφάνταστα δύσκολη, μά σάν ζυγώ
σεις κάτω άπό τήν κορφή τού Μύτικα 
κι’ άρχίσεις τήν άνάβαση, όχι πιά περπα
τώντας, άλλά σκαρφαλώνοντας καί νά μήν 
ξέρης πού νά πιαστείς καί πού νά πατή
σεις τό πόδι σου, τότε ή άγωνία σου κο- 
ρυφώνεται κ ι’ ό ιδρώτας σέ λούζει όλό
κληρο.

ΔΥΟ συναισθήματα παλεύουν μέσα 
στήν ψυχή σου: ή Επιθυμία νά ξεπερά- 
σεις κάθε Εμπόδιο καί νά πραγματοποιή
σεις τό σκοπό γιά τόν όποιο ξεκίνησες κι’ 
ό φόβος τού κινδύνου, πού σέ συντρο
φεύει σάν τή σκιά σου. Κι’ είναι άδύνατο 
νά τόν άποχωριστεϊς.

Δέν τολμάς νά κοιτάξεις πίσω σου, 
δηλαδή πρός τά κάτω, γιατί φοβάσαι 
τόν ίλιγγο. Καί συνεχώς συγκεντρώνεις 
υπεράνθρωπη προσπάθεια γιά νά κρατάς 
τήν ισορροπία σου. Καί γιά ν’ άνεβαίνεις 
κάθε τόσο καί λίγα Εκατοστά ύψος. Δέν 
συνειδητοποιείς πώς όλο καί προχωρείς, 
πώς όλο κι’άνεβαίνεις. Θαρρείς πώς κάποια 
θεϊκή δύναμη σου συμπαραστέκει καί σού 
δίνει χέρι βοήθειας στό κάθε σου βήμα. 
"Ετσι πότε συνειδητά καί πότε άσυνεί- 
δητα προχωρείς, ώσπου κάποια στιγμή 
φτάνεις έπί τέλους πάνω στόν Μύτικα, 
πάνω στήν πιό ψηλή κορφή τής Ελλάδας.

Έ να ξαλάφρωμα νοιώθεις άμέσως στό 
σώμα, στή ψυχή καί στή σκέψη. Δέν τό 
πιστεύεις πώς έπί τέλους άνέβηκες, ότι 
έφτασες στή κορυφή τού Όλύμπου. 
Στόν ξακουσμένο Μύτικα ή Πάνθεον καί 
πώς δίπλα σου έχεις τό Στεφάνι ή τό 
Θρόνο τού Δία. Ή  άπεραντωσύνη πού 
ξανοίγεται όλόγυρά σου θαμπώνει τή 
σκέψη σου καί δέν ξέρεις τϊ νά πρωτο- 
θαυμάσεις. Ό λα  είναι τόσο υπέροχα!...
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\  Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
«Ή  ευγνωμοσύνη καί 

ή τιμή προς τούς δημιουργούς 
τής λαμπρός Ιστορίας του 
Σώματος άποτελεΐ υψ ιστόν 
καθήκον δλων τών έν ένερ

γεία συναδέλφων των».

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  

Δ Ε Ξ Ι Ο Υ Τ Α Ι

Τ Ο Υ Σ  Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

« Ή  ευγνωμοσύνη και ή τιμή προς τούς 
δημιουργούς τής λαμπράς 'Ιστορίας τοϋ 
Σώματος, άποτελεΐ ϋψιστον καθήκον δλων 
τών έν ένεργεία συναδέλφων των».

Μέ τά έπιγραμματικά αύτά λόγια ήτο 
διανθισμένη ή μετόπη τής προσκλήσεως, 
τήν όποιαν άπηύθυνε ό ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος ΚΟΥ- 
ΤΣΙΑΝΑΣ προς τούς έν άποστρατεία 
’Αξιωματικούς, οί όποιοι διαμένουν είς τό 
Λεκανοπέδιον ’Αττικής.

"Απαντες σχεδόν άνταπεκρίθησαν είς 
τήν άποσταλεϊσαν πρόσκλησιν καί παρέ
στησαν είς τήν δεξίωσιν, ή οποία έλαβε 
χώραν τήν 25ην ’Ιανουάριου έ.έ. είς τήν 
είδικώς πρός τοϋτο διακοσμηθεΐσαν αί
θουσαν δεξιώσεων τής Σχολής Χωροφυ
λακής ’Αθηνών.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έκδηλώ- 
σεως έπεκράτησε πνεύμα γνήσιας συνα- 
δελφικής άγάπης καί έγκαρδιότητος, γε
γονός τό όποιον ένεθουσίασε τούς συνδαι- 
τημόνας, οί όποιοι άνεμνήσθησαν μέ συγ- 
κίνησιν καί ύπερηφάνειαν μίαν ολόκληρον 
ζωήν, άναλωθεϊσαν είς τήν υπηρεσίαν τής 
Πατρίδος.

Τούς προσκεκλημένους ύπεδέχετο προ- 
σωπικώς ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής, 
βοηθούμενος ύπό τών Διοικητών τών Σχο
λών 'Οπλιτών Ταξιάρχου κ. Π. ΨΑΡΡΗ 
καί ’Αξιωματικών Συνταγματάρχου κ. Ν.
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Τήν έκδήλωσιν έτίμησε διά τής παρου
σίας του ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Γεώργιος ΣΤΑΜΑΤΗΣ μετά τοϋ Γενικού 
Γραμματέως τού 'Υπουργείου ’Αντιστρά
τηγου κ. ’Αναστασίου ΜΠΑΛΚΟΥ.

Παρέστησαν έπίσης ό Ύπαρχηγός Χω
ροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Νικόλαος 
ΠΟΡΙΚΟΣ, οι Α’ καί Β' Έπιθεωρηταί 
Χωροφυλακής 'Υποστράτηγοι κ.κ. Γεώρ
γιος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ καί Εύάγγελος 
ΠΕΤΣΑΛΑΣ, οί Διευθυνταί ’Αστυνομίας 
Προαστίων Πρωτευούσης καί Θεσσαλο

νίκης, ’απαντες οί ’Ανώτατοι ’Αξιωματικοί 
τού Σώματος, οί ’Ανώτεροι Διοικηταί Χω
ροφυλακής καί άλλοι έν ένεργεία ’Αξιωμα
τικοί.

Ό  κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής προσε- 
φώνησε τούς προσκεκλημένους, είπών τά
εξής :

«Σάς μεταφέρω θερμόν καί έγκάρδιον 
χαιρετισμόν μαζί μέ τόν βαθύ σεβασμόν 
καί τήν άπεριόριστον άγάπην, δλων τών 
έν ένεργεία άνδρών τού Σώματος.

Ή  σημερινή έκδήλωσις άποτελεΐ έλα- 
χίστην τιμήν πρός όλους υμάς οί όποιοι 
άποτελεΐτε τήν ζώσαν καί ένδοξον 'Ιστο
ρίαν τού Σώματος, διά τήν οποίαν δλοι μας 
σεμνυνόμεθα.

Έ π ’ εύκαιρία, θεωρώ κατάλληλον τήν 
στιγμήν διά νά άποτίσωμεν φόρον τιμής 
πρός τούς συναδέλφους έκείνους, οί όποιοι 
έθυσίασαν τήν ζωήν των είς τόν βωμόν τής 
Πατρίδος, πιστοί είς τόν δρκον των καί

τάς Ίστορικάς παραδόσεις τού Σώματος. 
Κύριοι συνάδελφοι,

Ή  Χωροφυλακή ήτο άνέκαθεν ύπερή- 
φανος διά τήν μεγάλην άγάπην αύτών πού 
τήν υπηρέτησαν. ^

Μόνον δταν υπηρετήσει κανείς είς τήν 
Χωροφυλακήν άντιλαμβάνεται τό βαθύ, 
τό εύαίσθητον, τό άθόρυβον, άλλά τόσον 
σημαντικόν έργον, τό όποιον έπιτελεΐ.

Σείς, καλλίτερον άπό όλους, αύτό τό 
γνωρίζετε, διότι εΐσθε άπό τούς κυρίους 
συντελεστάς τής μακράς καί λαμπρας 
'Ιστορίας τού Σώματος. Μιας Ιστορίας 
γεμάτης άπό καθημερινόν μόχθον καί άγώ- 
να διά τήν εύημερίαν καί προκοπήν τού 
λαού μας. Μιας 'Ιστορίας τήν οποίαν δια
κρίνει πάντοτε ή πίστις είς τά άθάνατα ιδα
νικά του.

’Επιθυμώ κατά τήν παρούσαν οικογε
νειακήν μας, έν στενώ, συγκέντρωσιν, νά 
σάς διαβεβαιώσω δτι, τό Σώμα, χάρις είς 
τήν άρρηκτον συνοχήν δλων τών όργάνων 
του, τήν ένσυνείδητον πειθαρχίαν ή όποια 
τά διέπει καί τήν βαθεΐαν πίστιν καί προ- ■ 
σήλωσιν πρός τό καθήκον καί τήν άρχήν 
τής νομιμότητος, συμβάλλει ,άποφασιστι- 
κώς είς τήν δημιουργίαν τών άπαραιτήτων 
προϋποθέσεων καί τού άπαιτουμένου κλί- I 
ματος τάξεως καί άσφαλείας διά τήν έδραί- I 
ωσιν τού Δημοκρατικού μας πολιτεύματος 
καί τήν περιφρούρησιν τής έννόμου έλευ- 
θερίας τών πολιτών.

Είς τήν κρίσιμον αύτήν καμπήν τής ιστο
ρικής πορείας τού ’Έθνους, ή Χωροφυλα
κή συνειδητοποιεί άπολύτως τήν μεγάλην 
της εύθύνην έναντι τού “Εθνους καί τού 
'Ελληνικού λαού καί ϊσταται ύψηλόφρων 
καί άποφασιστική είς τό πλευράν του.

Χάρις είς τήν εύρεΐαν μόρφωσιν τών 
στελεχών της καί τήν άφοσίωσιν αύτών 
πρός τά υψηλά ιδανικά τού 'Ελληνισμού, 
έχει τήν ικανότητα νά συλλαμβάνη τά μη
νύματα τής έποχής μας καί νά παρακο- 
λουθή είς δλην των τήν έκτασιν, τάς κοι-
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νωνικάς μεταβολάς καί τάς λοιπάς έξελί- 
ξεις αί όποϊαι λαμβάνουν χώραν.

Πιστή εις τάς παραδόσεις και εις τα κε- 
λεύσματα τής πολιτείας, έπιτελεϊ μέ άκρί- 
βειαν τό ’Εθνικόν της καθήκον, κωφεύουσα 

“* καί άδιαφοροϋσα προς οίανδήποτε πρό- 
κλησιν. “Εχει δέ εις την προσπάθειάν της 
αυτήν τήν πλήρη κατανόησιν καί τήν άπό- 
λυτον συμπαράστασιν τοϋ 'Ελληνικού λαοϋ 
τοϋ οποίου τήν περιφρούρησιν καί τήν 
άσφάλειαν έχει άναλάβη άπό τό 1833 μέχρι 
σήμερον.

Ή  συμπαράστασις αύτή δεν είναι σχήμα 
λόγου. Είναι ούσία. Έκδηλοϋται καθημε
ρινώς καί ποικιλοτρόπως. Διότι ή Χωρο
φυλακή ταύτίζεται άπολύτως μέ τόν Ε λ 
ληνικόν Λαόν καί ζεί άπό κοντά τόν μόχθον 
καί τήν άγωνίαν του. Διότι ούτος έχει πει- 
σθή ότι ό "Ελλην Χωροφύλαξ είναι ή άσπίς 
τής τάξεως καί τής άσφαλείας. Είναι έκεϊ- 
νος ό όποιος μέ ευγένειαν καί άνθρωπιά, μέ 
καρτερικότητα καί αύτοθυσίαν, ΰπό όποιασ- 
δήποτε συνθήκας ήμέρα καί νύκτα, ένα έχει 
σκοπόν: «Τήν έξυπηρέτησιν καί περιφρού- 

; ρησιν τοϋ πολίτου».
’Αγαπητοί κ. Συνάδελφοι,

Νά είσθε βέβαιοι πώς τό Σώμα έπιτελεϊ 
και σήμερον όπως πάντα μέ αύταπάρνησιν 

! καθήκον του καί εύρίσκεται έπί τής 
r °?θής πορείας τοϋ Έθνους. Δικαιούσθε 

οθεν καί ύμεϊς νά είσθε υπερήφανοι.
Η σημερινή δεξίωσις, πέραν τής εύκαι- 

; ριας τήν οποίαν δίδει είς τούς έν ένεργεία 
συναδέλφους σας όπως έκφράσουν πρός 

5 ολους υμάς τόν σεβασμόν καί τήν άγάπην 
των^έχει καί μίαν άλλην έννοιαν. Θέλει νά 

' τονιν71 πρός όλους ύμας συνεχώς, ότι ή Χω- 
I ροφυλακή σας χρειάζεται. Έ χε ι άνάγκην 

από τήν συμπαράστασιν καί τήν άγάπην 
σας. Καί δέν είναι μόνον χρέος, άλλά καί 

I συμφέρον νά σάς έχει κοντά της.
Σάς εύχαριστώ, διότι έτιμήσατε τήν 

[ σημερινήν αυτήν πρώτην δεξίωσιν καί σάς 
L εύχομαι κάθε ευτυχίαν».

’Ακολούθως τόν λόγον έλαβεν ό κ. 
'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ό όποιος 
δι’ έμπνευσμένης ομιλίας του συνεκίνησεν 
άπαντας τούς παρισταμένους.

*0 λόγος τοϋ κ. Υπουργού έχει ώς έξής: 
«Καθ’ όσον γνωρίζω καί ήκουσα άπό 

τόν κ. ’Αρχηγόν Χωροφυλακής ή συγκέν- 
τρωσις ή άποψινή αύτοΰ τοϋ είδους είναι 
ή πρώτη. Έ χω  χρέος συνεπώς νά απευ
θύνω θερμά καί έγκάρδια συγχαρητήρια 
είς τόν κ. ’Αρχηγόν διότι έσχεν τήν πρω
τοβουλίαν αυτής τής συγκεντρώσεως.

’Απόψε έμφανίζεται έν τή ενώσει της ή 
οικογένεια τής Χωροφυλακής. ’Απόψε συν
δέεται είςαύτήν τήν συγκέντρωσιν τό υπη
ρεσιακόν παρελθόν μέ τό παρόν τό υπηρε
σιακόν. ’Απόψε είς αύτήν τήν συγκέντρω- 
σιν μάς δίδεται ή εύχέρεια νά διαπιστώσου
με νπώς, δ,τι έγράφη ώς ιστορία κατά τό 
παρελθόν μεταφέρεταιώς υποθήκη, ώς ύπό-

δειξις καί ώς έπισήμανσις καθήκοντος 
πρός τό παρόν. Χαίρω ιδιαιτέρως διότι εΰ- 
ρίσκομαι μέσο) υμών. Αισθάνομαι προσω
πικήν ίκανοποίησιν διότι αύτήν τήν στι
γμήν αισθάνομαι πόσον βαθύς είναι ό δε
σμός τόν όποιον έχω μέ τήν τάξιν τών οργά
νων τής Τάξεως καί μέ τήν τάξιν τών ορ
γάνων τής Χωροφυλακής. Είναι δεσμός 
ό όποιος έχει έγκαθιδρυθή είς τήν συ- 
νείδησίν μου άπό μίαν έμπειρίαν τήν όποιαν 
έχω άποκτήσει άπό τής νεαράς ήλικίας. 
Έζησα είς τήν ύπαιθρον καί παρηκολού- 
θησα όπως όλοι, πόσον πολύτιμος ύπήρξεν 
ή συμβολή διάνά ύπάρξη ή ύπαιθρος καί διά 
νά ύπάρξη ό λαός έλεύθερος καί εις τήν πε
ριοχήν έκείνην καί είς ολόκληρον τήν Ε λ 
λάδα.

Καί τό έργον αύτό, είναι έργον τών όρ- 
γάνων τής Τάξεως καί προκειμένου περί 
τής υπαίθρου καί έδώ, είναι έργον τών όρ- 
γάνων τής Χωροφυλακής. Έ χετε σημειώ
σει είς τήν ιστορίαν τοϋ τόπου σελίδας 
ωραίας, διότι έχετε έπιτελέσει άποστολήν 
ή όποια είναι βαρυσήμαντος. Δέν είναι αύ
τή έκτέλεσις καθήκοντος, άλλά είναι έκτέ- 
λεσις άποστολής ή οποία συνδέεται μέ αύ
τήν ταύτην τήν ΰπαρξιν τής Ελλάδος.

"Οπως μοΰ έδόθη ή εύκαιρία σήμερον 
καί είς άλλην συγκέντρωσιν, μοΰ έδόθη καί 
προ ολίγου είς μίαν ιδιωτικήν συζήτησιν 
νά εϊπη> : Ό  Στρατός, θά τό έπαναλαμ- 
βάνω έως ότου τό καταστήσω συνείδησιν, 
μπορεί νά κατοχυρώνη άπό τούς έθνικούς 
κινδύνους, άλλάτά Σώματα ’Ασφαλείας 
έξασφαλίζουν τήν τάξιν καί τήν ήσυχίαν. 
’Άνευ οτιδήποτε καί άν συμβή δένείναι 
δυνατόν νά ύπάρξη ή Ελλάς. Δέν είναι δυ
νατόν νά ύπάρξη ό τόπος, δέν είναι δυνατόν 
νά ύπάρξη ό θρΰλος, ή παράδοσις, ή ιστο
ρία αύτής περί τής όποιας όμιλοΰμεν ώς 
Έλληνες ΰπερηφάνως.

’Ιδού ποιον είναι τό νόημα τής άποστο
λής τήν όποιαν ή τάξις τών ’Οργάνων τής 
Τάξεως προσφέρει είς τόν τόπον αυτόν.

89



Σ ’ αυτήν τήν ώραν τήν όποιαν διατρέχο- 
μεν, ώραν δύσκολων συνθηκών έχουν πα- 
ρεμβληθή παρεξηγήσεις τινές αί όποϊαι 
έδημιούργησαν πλέγματα δισταγμού εις 
τά "Οργανα της Τάξεως, πλέγματα άπό 
τα όποια, ύπεσχέθην και δίδω καί ενώπιον 
σας τήν ΰπόσχεσιν να καταβάλιρ τήν προ
σπάθειαν νά άποτοξινώσω καί νά άπο- 
βάλιρ άπό τήν ψυχήν των Σωμάτων ’Α
σφαλείας. Θά προσπαθήσω καί σας δίδω 
τόν λόγον μου νά καταστήσω παγίαν καί 
ύπερήφανον συνείδησιν ολοκλήρου τού λαού 
τήν άποστολήν τήν οποίαν έπιτελοϋν τά 
Σώματα ’Ασφαλείας, τά Σώματα τής Τά
ξεως καί νά καταστήσω άκόμη συνείδησιν 
ότι χωρίς τάς ίδικάς σας πολυτίμους υπη
ρεσίας, χωρίς καί τούς ίδικούς σας πολυ
τίμους άγώνας, χωρίς τήν έκτέλεσιν της 
ίδικής σας πολυτίμου άποστολής, ας μή 
άναμένη κανείς ότι θά είναι δυνατόν νά 
ΰπάρξη 'Ελλάς ή όποια νά βαδίση άπρο- 
σκόπτως στον δρόμον των πεπρωμένων 
της. ’Επαναλαμβάνω καί πάλιν ότι έχουν 
παρεμβληθή εις αυτήν τήν ώραν παρε
ξηγήσεις τινές διότι υπάρχουν έλάχιστες 
ομάδες άνθρώπων αί όποϊαι πιθανόν νά 
καραδοκούν άπό αΰτάς τάς παρεξηγήσεις 
νά άποδυναμώσουν τήν ψυχήν των Σω
μάτων ’Ασφαλείας, διά νά επιτύχουν 
τούς ίδικούς των άνιέρους σκοπούς, άλλά 
τούς ειδοποιώ δτι δέν θά επιτρέψω καί 
δεν θά άφήσω διά νά πραγματοποιήσουν 
αύτάς τάς ύπόπτους έπιδιώξεις των. Εις 
τόν τόπον αύτόν έχομεν άποστολήν νά 
έξασφαλίσωμε πλήρη Δημοκρατίαν καί 
δσοι δέν έννοοΰν τό κήρυγμα αύτό δέν 
έχουν θέσιν μεταξύ ήμών. Είμαι υπο
χρεωμένος αυτήν τήν ώραν κατά τήν 
όποιαν άπευθύνομαι πρός σάς νά ομιλήσω 
αύτήν τήν άδράν καί σκληράν γλώσσαν 
διά νά είναι δυνατόν νά γίνω νοητός άπό 
δλους. Εϊπον εις μίαν έπικοινωνίαν τήν 
οποίαν είχον προ όλίγων ήμερών μέ τούς 
Άξ]κούς τού Σώμα-ος της Χωρ]κής, 
δτι είμαι άδιάλλακτος φίλος των καί 
άδιάλλακτος συμπαραστάτης των. Δέν 
τό πράττω ούτε διά νά κολακεύσω, δέν

τό πράττω ούτε διά νά προσφέρω οιανδη- 
ποτε έθιμοτυπικήν έκδήλωσιν, τό πράτ
τω διότι άποτελεΐ συνείδησιν μου, διότι 
άποτελεϊ πεποίθησίν μου καί τό πράττω 
άκόμη διότι θέλω νά άποτελέση πεποί- 
θησιν καί συνείδησιν ολοκλήρου τού 
'Ελληνικού λαού, έάν θέλωμεν εις αυτόν 
τόν τόπον νά ΰπάρξη έλευθερία, νά ΰπάρξη 
τάξις, νά ΰπάρξη ήσυχία, νά ΰπάρξη 
Δημοκρατία καί άν θέλωμεν άκόμη νά 
ΰπάρξη αύτός ό τόπος 'Ελλάς, έάν θέ
λωμεν άκόμη νά είναι ό τόπος αύτός ύπε- 
ρήφανος, ζών καί μέ τήν ιστορίαν του 
καί μέ τάς παραδόσεις του καί μέ τόν 
θρύλον του.

’Αγαπητοί, δέν γνωρίζω έάν έπραξα 
καλώς, είς μίαν συγκέντρωσιν τόσης 
οικογενειακής έγκαρδιότητος ή όποια 
έπραγματοποιήθη άπόψε μεταξύ δλων 
σας, νά έντείνω τήν φωνήν μου είς αύτό 
τό ύψος καί πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν. 
’Αλλά θεωρώ δμως άπαραίτητον νά σάς 
είπω δτι θεωρώ περισσότερον κατάλ
ληλον τήν συγκέντρωσιν αύτήν, άπό 
οίανδήποτε συγκέντρωσιν, διά νά άπευ- 
θύνω αύτάς τάς όλίγας λέξεις. Διότι αύτήν 
τήν ώραν άπευθύνομαι καί πρός τήν ιστο
ρίαν καί πρός τήν παράδοσιν τού Σώματος 
άκόμα απευθύνομαι καί πρός τήν άπό- 
φασιν τού Σώματος διά νά συνέχιση τήν 
ώραίαν άποστολήν τήν όποιαν μέχρι 
τοΰδε έχει έπιτελέσει.

Θά άπομακρυνθώ άπό έδώ άπόψε μέ 
τήν συνείδησιν ύπερήφανον δτι ή τιμητική 
εμπιστοσύνη τού ’Αρχηγού τής Κυβερ- 
νήσεως κ. Κων. Καραμανλή μέ έθεσε 
έπικεφαλής Σωμάτων διά τά όποια ή 
Ελλάς αισθάνεται ύπερηφάνειαν. Σείς 
παλαιοί οί όποιοι έχετε άπομακρυνθή 
άπό τάς ύπηρεσίας σας μή παραλείψετε 
νά προσφέρετε τάς ύπηρεσίας σας είς τόν 
τόπον, είτε ύπό τήν μορφήν τού διδάγμα
τος, είτε ύπό τήν μορφήν τών συμπερα
σμάτων τής πείρας, είτε ύπό τήν μορφήν 
τών ύποδείξεων. Καί σείς οί όποιοι έχετε 
τήν μεγάλην τιμήν νά συνεχίζετε αύτήν 
τήν ώραν τήν δραστηρίαν έκτέλεσιν τής

άποστολής, ’Αξιωματικοί, έναγκαλισθήτε 
δπως τό πράττετε άπόψε δλους τούς συν
αδέλφους σας καί άντλήσατε άπό τήν 
πλουσίαν έμπειρίαν των καί τά διδάγματα 
καί τήν πείραν καί τήν κατεύθυνσιν τήν 
όποιαν πρέπει περαιτέρω νά άκολουθήτε 
είς τήν έπιτέλεσιν τής άποστολής σας.

Αισθάνομαι χαρά διότι ό ’Αρχηγός τής 
Χωροφυλακής είχε αύτήν τήν πρωτοβου- * 
λίαν νά ένώση σ’ αύτήν τήν αίθουσαν άπό
ψε ολόκληρον τήν οικογένειαν τής Χωρο
φυλακής καί ή πρωτοβουλία εϊχεν άκόμη
καί μίαν άλλην άξίαν νά διαδηλώση, δτι 
καί εκείνοι οί όποιοι σωματικώς έχουν 
άποκοπεΐ άπό τήν έκτέλεσιν τής άποστο
λής εύρίσκονται ψυχικώς πλησίον τού τό
που, πλησίον τής Ελλάδος καί πλησίον 
τών ’Οργάνων τά όποια έπιτελοϋν τήν 
ώραίαν καί ύψηλήν άποστολήν, τήν όποιαν 
έπιτελοϋν τά ’Όργανα τής ’Ασφαλείας καί 
τά ’Όργανα τής Τάξεως.

’Ά ς ένωτισθώμεν αύτήν τήν ώραν άγα- 
πητοί φίλοι τό μεγάλο κήρυγμα τής 'Ελ
λάδος τό όποιον είναι κήρυγμα τάξεως, εί
ναι κήρυγμα έλευθερίας, είναι κήρυγμα 
άσφαλείας, είναι κήρυγμα Δημοκρατίας 
καί ας προχωρήσωμεν δλοι ώς είς άνθρω
πος είς τήν έκτέλεσιν αύτής τής άποστο
λής.

Έάν μέ αύτήν τήν συνείδησιν δπως είμαι 
βέβαιος προχωρήσωμεν είς τόν δρόμον αύ
τόν, νά είστε βέβαιοι δτι ή Ελλάς ποτέ δέν 
θά χάση τόν δρόμον τών πεπρωμένων της».

Τέλος ό άρχαιότερος έν ζωή ’Επίτιμος 
’Αρχηγός Χωροφυλακής κ. Κ. ΜΑΚΡΥ- 
ΝΙΩΤΗΣ, καταφανώς συγκεκινημένος 
ηύχαρίστησε τόν κ. Υπουργόν Δημοσίας 
Τάξεως, καθώς καί τόν κ. ’Αρχηγόν Χω
ροφυλακής, διά τήν θαυμασίαν έμπνευσιν 
τής διοργανωθείσης συγκινητικής έκδη- * 
λώσεως καί τούς συνεχάρη διά τούς φιλι
κούς καί φιλόφρονας λόγους των.

Ή  Δεξίωσις, ή όποια έσημείωσε έξαι- 
ρετικήν έπιτυχίαν, έληξε μέ τάς καλλιτέ- 
ρας τών έντυπώσεων έκ μέρους τών πα- 
ρευρεθέντων είς αύτήν.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ! z e M & e z

Ο ΑΓΩΝ

ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Κ Τ Ε Ν Ι Α Δ Η  

Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Ό  Μοίραρχος Ή λ ί α ς  Π α ν ά ς  

συντρίβει τούς ληστοσυμμορίτας

Το έργο των καταδιωκτικών 
άρχών για τή δίωξη καί έξά- 
λειψι τής ληστείας, δέν προ- 

σέκρουε μόνο στην άρνησι των 
αγροτών νά άποκαλύπτουν τά κρη
σφύγετα τών ληστοσυμμοριών, έν 
γνωσει τής άμείλικτης τιμωρίας πού 
τούς περίμενε, καθώς καί στη βοήθεια 
που τούς παρείχαν. ’Αλλά συναντούσε 
πρόσθετες δυσχέρειες, ένεκα τής 
αντιδράσεως τών φίλων καί προ
στατών των. Καί οί προστάτες 
των ληστών δέν άνήκαν μόνο στις 
τάξεις τών άμαθών χωρικών. Ά λ
λα καί σέ παράγοντες τής κοινω
νικής καί πολιτικής ζωής τού τόπου, 
οχι βέβαια πολλούς, άλλα πάντως 
επικίνδυνους.

Η περίπτωσις τού μοιράρχου 
Ηλία ΓΙανά, πού θά μάς άπασχο- 

ληση σήμερα, είναι άποκαλυπτική 
τγ!? αντιδράσεως ισχυρών παρα
γόντων στον σκληρό, πολυμέτωπο 
και ασταμάτητο .άγώνα τής Χωρο

φυλακής εναντίον τών εχθρών τής 
δημοσίας άσφαλείας καί τάξεως. 
Καί ή περίπτωσις αύτή δέν είναι 
ή μοναδική.

Περί τό τέλος τού 1847, την 
έπαρχίαν Καλαβρύτων έλυμαίνετο 
ληστρική συμμορία, μέ άρχηγούς 
τούς ’Αναστάσιο Χονδρογιάννη καί 
’Αθανάσιο Κουρούσια. Ό  τελευ
ταίος είχε συλληφθή άπό όργανα 
τής Χωρόφυλακής καί μετεφέρθη 
στις φυλακές Ρίου, άπό όπου- κα- 
τώρθωσε νά δραπετεύση μέ την 
βοήθεια φίλων καί συγγενών του 
καί συνέχισε τήν ληστρική δρά
στη ριότητά του.

Τό ’Αρχηγείο τής Χωροφυλα

κής, γιά νά έξασφαλίση τον συντονι
σμό τών ένεργειών τών εις τήν 
περιοχήν Καλαβρύτων δρούντων 
άποσπασμάτων, άπέσπασε προσω- 
ρινώς τον διοικητή τής Μοιραρ
χίας Άχαΐας μοίραρχο Ήλία Πα- 
νά, καί τον έτοποθέτησε έπόπτη 
Μεταβατικών παρά τις ζωηρές 
άντιρρήσεις τού Νομάρχου Ά - 
χαίας, τονίσαντος σέ άναφορά του 
προς τό προϊστάμενό του υπουρ
γείο, ότι : «'Η άπομάκρυνσις τού 
μοιράρχου Πανά άπό τήν πόλιν 
τών ΙΙατρών είναι έναντίον τών 
καλώς έννοουμένων συμφερόντων τής 
υπηρεσίας, δι’ ό προτείνω νά άνα- 
κληθή αύτη και νά εισακούεται
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ό μοίραρχος, άντί νά μένη μέ δε- 
μένας τάς χεΐρας. Τίποτε άλλο, 
παρά την καθαράν πίστιν καί την 
γενναιότητα δεν έφοβήθησαν οί έχ- 
θροί τής κοινής ησυχίας. Τά προ
σόντα δέ ταϋτα, μέ τάς πλέον 
βάσιμους άποδείξεις, τά έχει κτήμα 
πολύτιμον ό μοίραρχος Πονάς, τοϋ 
οποίου τήν ένταϋθα παρουσίαν άπαι- 
τοΰσι αί παροϋσαι περιστάσεις.

Τις ήμερες έκείνες καί ένώ ό 
Πανάς είχε άναλάβει τήν υπηρεσία 
τοϋ έπόπτου των μεταβατικών άπο- 
σπασμάτων Καλαβρύτων, συνε- 
λήφθη από όργανα τής Χωροφυλα
κής Πατρών καί μετεφέρθη στις 
φυλακές Ρίου εναε ληστής όνόματι 
Ζώτος, μέλος τής συμμορίας Χον- 
δρογιάννη Κουρούσια. Τον ληστήν 
αύτόν έζήτησε μέ άναφορά του 
προς τον Νομάρχη Άχαΐας ό Πα
νάς, προκειμένου νά τον άνακρίνη 
κατ’ άντιπαράστασιν μέ συλλη- 
φθέντας ύποπτους καί νά κατορθώση 
έτσι νά τεθή έπί τά ίχνη των συνερ
γατών του.

'Η άναφορά τοϋ μοιράρχου 
υπεβλήθη ύπό τοϋ Νομάρχου Ά χαί- 
ας στο υπουργείο Δικαιοσύνης καί 
Εσωτερικών. 'Η άπάντησις όμως 
ήταν άρνητική, μέ τήν δικαιολο
γία ότι «δέν τό έπέτρεπε ό Νό
μος» καί ότι «διά τής μεταγω
γής, υπήρχε κίνδυνος δραπετεύσεως 
τοϋ ληστοϋ».

Ό  Πανάς, γιά τήν προσωπι
κότητα καί τήν εθνική δράσι τοϋ 
οποίου άφιερώνομε σύντομο βιο-

Άπόσπασμα Χωροφυλακής καταόιώκ 
εξιστορούμενων γεγονότων.

γραφικό σημείωμα εις τό τέλος τοϋ 
παρόντος, έθεώρησε προσωπική 
προσβολή τήν άρνησι τών άρμοδίων 
νά ικανοποιήσουν τό αίτημά του. 
Καί υπέβαλε στον Νομάρχη Ά χαί- 
ας τήν άκόλουθη άναφορά, κόλαφον 
κατά τής φαυλοκρατίας καί υπε
ρήφανης άξιοπρεπείας καί θάρρους 
γνώμης.
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΩΣ 
ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ ΜΟΙΡΑΡΧΟΣ 

ΑΧΑΙΟΗΛΙΔΟΣ

Προς τήν Β. Νομαρχίαν τοϋ αύτοΰ 
Νομοϋ — Εις Πάτρας

Λαβόντες γνώσιν τής ύπ’ άριθ. 
2771 διαταγήε τοϋ υπουργείου 
τών ’Εσωτερικών, κοινοποιηθεί- 
σης προς ήμάς διά τοϋ ύπ’ άριθ. 
1249 έγγράφου σας, έχομεν τήν 
τιμήν νά παρατηρήσωμεν κύριε 
Νομάρχα καί συγχρόνως νά παρα- 
καλέσωμεν όπως διαβιβάσητε τήν 
παρατήρησίν μας ταύτην, εύσε- 
βάστως, προς τό έπί τών ’Εσωτε
ρικών ύπουργεΐον.

Χρεωστώ νά σεβασθώ τήν άπό- 
φασιν τών έπί τών ’Εσωτερικών 
καί Δικαιοσύνης ύπουργείων διά 
τήν μή μεταγωγήν προς ήμάς τοϋ 
ληστοϋ Ζώτου. Έ ξ  άλλου μέρους, 
χρεωστώ νά καθυποβάλω ύπ’ 
δψιν σας ότι, όταν αί Κυβερνήσεις, 
δέν λαμβάνουν μέτρα οριστικά

ληστάς. Γκραβούρα τής έποχής τών

εις μίαν ύπόθεσιν, ποτέ αί ύπο" 
θέσεις αύταί δέν άποπερατοΰν- 
ται αισίως καί δέν εξαλείφεται , 
ριζικώς τό κακόν, άλλά πάντοτε 
μένει ίχνος τι καί μετ’ ολίγον 
καιρόν τό κακόν έπαναλαμβάνε- 
ται εις τήν έπαρχίαν καί τό Κρά
τος.

"Οταν διορίζηται εις ύπάλλη- 
λος εις μίαν έκτακτον ύπηρεσίαν 
ή χαίρει τήν έμπιστοσύνην τής 
Κυβερνήσεως ή δέν τήν.χαίρει. 
Έάν δέν τήν χαίρει δέν πρέπει 
νά άποσταλή εις τοιαύτην ύπη- 
ρεσιαν ή έάν δέν εύδοκίμησε, 
οφείλει νά τον άνακαλέση καί νά 
στείλη άλλον καλύτερον. Έάν 
όμως χαίρει τήν έμπιστοσύνην 
τής Κυβερνήσεως καί εύδοκίμησε 
συγχρόνως είς τήν έκπλήρωσιν 
τής αποστολής του, άνάγκη πά
σα, δι’ αυτό τοΰτο τό συμφέρον 
τής ύπηρεσίας, νά δίδεται άκρόα- 
σις εις τάς παρακλήσεις του.

Γνωρίζετε έκ τοϋ πλησίον, 
κύριε Νομάρχα, ότι κάθε έγκλημα 
είναι άνάγκη νά έξετάζεται εις 
τήν πηγήν του, διότι ούτως, 
ό ύπάλληλος πληροφορείται δλας 
τάς λεπτομέρειας τών διατρε- 
ξάντων. Καί έάν άπό γυναίκας, 
άπό παίδας καί άπό τήν γενικήν 
φήμην, ό ύπάλληλος ούτος έξι- 
χνιάση τά πάντα, τότε ό δικαστικός
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υπάλληλος, καθήμενος εις την 
έδραν του—καί μάλιστα είς την 
'Ελλάδα, δπου τοιούτους δικα
στικούς υπαλλήλους δέν έχομεν, 
δεν δύναται νά έξιχνιάση τάς 
πράξεις, μέ λεπτομέρειαν, μιας 
ληστρικής συμμορίας. Καί τοιου
τοτρόπως θά μένουν πάντοτε 
σπινθήρες έκ τής μάστιγος ταύτης.

'Η μη λοιπόν άποστολή μέχρι 
τοϋδε ένώπιόν μας τοϋ ληστοΰ 
Ζώτου, δέν μάς έπροξένησεν 
ολίγον πρόσκομμα είς τό εργον 
τής έξοντώσεως τής συμμορίας 
ταύτης. Διότι, διά νά έξοντωθή 
μία ληστρική συμμορία παντελώς, 
άπαιτεΐται προηγουμένως νά 
έξιχνιάση τις δλους τούς τρα- 
φοδοτοϋντας αυτήν. Καί ό ληστής 
Κουρούσιας έχει άγνωστα μέχρι 
τοϋδε καταφύγιά τινα πλησίον 
ληστοτροφοδοτών, είς τά όποια 
κρύπτεται καί οΰτω διά πολύν 
καιρόν έσώθη καί είναι δύσκολον 
νά τον συλλάβωμεν. Διά τοΰτο 
νομίζω καλόν νά διορισθή εις 
δικαστικός υπάλληλος, διά νά πε
ριέρχεται τήν έπαρχίαν καί νά 
έπιλαμβάνεται τής έξετάσεως 
τών ύποπτων. Καί τον ύποφαι- 
νόμενον νά τον άνακαλέοη τό ύ- 
πουργεϊον εις τήν έδραν του, διότι 

„ είναι πάντη περιττόν νά δια- 
μένη ένταϋθα, άφοϋ μάλιστα έ- 
τακτοποίησε τά διάφορα μεταβα
τικά άποσπάσματα καί ώρισετάς 
καταλλήλους θέσεις των.

’’Εχομεν δμως τήν τιμήν νά 
παρατηρήσωμεν ένταϋθα, δτι ή 
αποστολή δικαστικών άνακριτι- 
κών υπαλλήλων πρέπει νά γίνη μέ 
πολλήν προσοχήν, άκρίβειαν, διά 
νά είναι ακεραίου χαρακτήρος 
καί ικανοί. Διότι, τολμώ νά 
ειπω, ή διαφθορά είς τήν χώραν 
είναι μεγάλη, οί δέ πράττοντες 
κακουργήματα μεταχειρίζονται 
παν μέσον διά νά τά καλύψουν.

"Οσον δέ περί τής δραπετεύ- 
σεως τοϋ ληστοϋ Ζώτου, τήν 
οποίαν άναφέρει ή διαταγή, χρεω- 
στώ νά άναφέρω εύσεβάστως, δτι 
εκείνος δστις είναι Ικανός νά 
συλλαμβάνη ληστάς, γνωρίζει 
καλλιστα καί πώς νά τούς έξα- 
σφαλιση. Επομένως γνωρίζει 
αρκετά καλά τήν εύθύνην, τήν 
οποίαν υπέχει έκεϊνος τοϋ οποίου 

I ήθελε δραπετεύσει ληστής.
Εν̂  Βαρβάρα (Καλαβρύτων) τή 

28 ’Ιανουάριου 1848
ΗΛ. ΠΑΝΑΣ 

Μοίραρχος
Επειδή δμως ή άναφορά τοϋ Πα-

νά έμεινε άναπάντητη καί έν τώ με
ταξύ οί λησταί θά διέφευγαν τήν 
σύλληψι ή έξόντωσι, ό μοίραρχος 
Πανάς ύπέβαλε καί δεύτερη άναφο
ρά, τήν οποίαν δημοσιεύομεν σέ φω
τοτυπία, καί ή οποία έχει ώς έξής : 

«Καί αύθις παρακαλοΰμεν τον 
Κύρ ιον Νομάρχην νά ένεργήση,ευα
ρεστούμενος, τήν προς ήμάς άπο- 
στολήν τοϋ ληστοΰ Ζώτου, καθότι 
μάς είναι κατεπείγουσα ή παρου
σία του διά τήν άνακάλυψιν τών 
ληστοτροφοδοτών των καί άντι- 
παραστάσεων. 'Η πρότασις μας 
αΰτη αφορά τό ίδιον τό συμφέρον 
τής ύπηρεσίας καί τήν έξάλειψιν 
τής έπιπολαζούσης ληστρικής 
συμμορίας,είς τήν έπαρχίαν ταύτην.

Έ πί τέλους δέ παρακαλοΰμεν 
νά λάβωμεν άπάντησίν σας.

ΗΛ. ΠΑΝΑΣ 
Μοίραρχος

Καλάβρυτα τή 5 Φ]ρίου 1848 
Ή  άπάντησις τοϋ ύπουργοΰ τής 
Δικαιοσύνης είς τον όποιον διεβι- 
βάσθη, ή άνωτέρω άναφορά, ήτο 

καί πάλιν άρνητική, μέ τήν ύποοη- 
μείωσι δτι : «'Ο μοίραρχος ήδύνατο 
νά μελετήση τήν κατάθεσι τοϋ λη
στοΰ, ή οποία έλήφθη άμα τή συλ- 
λήψει του, διά νά έξαγάγη τά συ- 
μπεράσματά του».

Παρά τις άντιδράσεις δμως καί 
τά έμπόδια, ό Πανάς, δέν έχασε τό 
θάρρος του. Καί τελικά έπέτυχε νά 
συλλάβη τούς δύο ληστάρχους καί 
νά άπαλλάξη τήν έπαρχίαν Καλα
βρύτων άπό τά συμπράττοντα μαζί 
τους κακοποιά οτοιχεΐα, είς πείσμα 
τών «σημαινόντων προσώπων» πού 
τά έπροστάτευαν, τήν ταυτότητα 
τών οποίων έπληροφορήθη. Ό  υ
πουργός τών Εσωτερικών, Λουκάς 
Ροΰφοο, άνέφερε τό κατόρθωμα τοϋ 
Πανά είς τον έπί τών Στρατιωτικών 
συνάδελφόν του, ύπογραμμίσας δτι : 
«Είναι ζήτημα δικαιοσύνης νά έπαι- 
νεθοϋν έπισήμως δ,τε μοίραρχος καί 
οί ύπ’ αύτόν καί νά έκφρασθή είς 
αύτούς ή εύγνωμοσύνη τοϋ υπουρ
γείου διά τό κατόρθωμα τοΰτο».

Πράγματι, είς τον μοίραρχον Πα- 
νάν άπενεμήθη ό Χρυσοΰς Σταυρός 
τοϋ Σωτήρος καί ή εύαρέσκεια το>ν 
υπουργών Εσωτερικών καί Στρα
τιωτικών, καθώς καί τοϋ Άρχηγοΰ 
τής Χωροφυλακής Φραγκίσκου 
Γκραγιάρ.. ’Αλλά οί «ισχυροί προ- 
στάται τών ληστών» κατάφεραν νά 
άπομακρυνθή ο Πανάς άπό τήν Πά
τρα καί νά μέτατεθή στήν Εύβοια.

'Ο υπουργός τών Στρατιωτικών 
δμωε τον προήγαγε είς τον βαθμόν 
τοϋ ταγματάρχου, μέ τον όποιον καί 
άπεστρατεύθη τό 1858.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Μοιράρχου

ΗΛ Ι Α  Π Α Ν Α
Ό  Ήλίας Πανάς έγεννήθη στήν 

Κεφαλληνία τό 1798. Κατήγετο άπό 
πατριαρχική οικογένεια, πού άνέδει- 
ξε διπλωμάτας, έπιστήμονας, ποιη- 
τάς καί άλλα διακεκριμένα μέλη τής 
Ελληνικής κοινωνίας. "Οταν έκη- 
ρύχθη ή Ελληνική Έπανάστασις 
κατέβηκε στήν Πελοπόννησο καί 
έλαβε μέρος στήν πολιορκία τής Τρι- 
πολιτσάς μέ τον Ύψηλάντη καί κα
τόπιν τής Κορίνθου, τοϋ Μεσολογ
γίου καί τών Πατρών. Έπολέμησε 
έπίσης μέ γενναιότητα στις μάχες 
τοϋ ’Αγρίνιου, τοϋ Κομποτίου καί 
τοϋ Πέτα, δπου καί έτραυματίσθη 
καί έλαβε τό βαθμό τοϋ χιλιάρχου. 
"Ελαβε έπίσης μέρος στις έπιχειρή- 
σεις έναντίον τοϋ Ίμπραήμ, οπότε 
καί συνελήφθη αιχμάλωτος. ’Απε
λευθερωθείς, μέ τήν πληρωμή βα- 
ρυτάτων λύτρων, είσήλθε μέ τούς 
άνδρες του στο Μεσολόγγι, δπου 
καί παρέμεινε μέχρι τής έξόδου. 
'Ο Καποδίστριας τον προβίβασε στο 
βαθμό τοϋ στρατηγοΰ, όταν δέ συ- 
νεστήθη τό Σώμα τής Χωροφυλα
κής κατετάχθη σ’ αύτό μέ τό βαθμό 
τοϋ μοιράρχου, τοϋ άνωτέρου πού 
άπενεμήθη τότε σέ "Ελληνας άξιω- 
ματικούς. Διετέλεσε διοικητής τών 
Μοιραρχιών Φωκίδος, ’Ακαρνανίας 
καί Αιτωλίας, Άχαΐας, Εύβοιας 
κ.λ.π., καθώς καί διοικητής καί έπό- 
πτης διαφόρων καταδιωκτικών άπο- 
σπασμάτων, διακριθείς πάντοτε γιά 
τήν ανδρεία του, τό θάρρος καί τήν 
εύθυκρισία του, τήν έντιμότητα καί 
τήν άφοσίωσι στο καθήκον, πού είχε 
γίνει τό βίωμά του.

Τό 1854, όπως άνεφέραμε σέ άλλο 
σημείωμα, συνεκρότησε δαπάναις 
του, άνταρτικό σώμα άπό Έπτα- 
νησίους, εισέβαλε στήν "Ηπειρο καί 
συνήψε πολλές μάχες μέ τούς Τούρ
κους, διακριθείς ιδιαιτέρως στη μά
χη τοϋ Πέτα.

Μετά τήν έξωσι τοϋ "Οθωνος, 
έξελέγη πληρεξούσιος στήν Έθνο- 
συνέλευσι τοϋ 1863. Άπεβίωσε στήν 
’Αθήνα τό 1869.
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Μια των μεγαλοπρεπεστέρων καί πλέον έπισή- 
μων εκδηλώσεων της Γαλλικής ’Αστυνομικής 
’Ακαδημίας, είναι ή παράδοσις τής σημαίας άπδ 
τούς έξερχομένους νέους ’Αξιωματικούς, εις τούς 
Δοκίμους τής τελευταίας τάξεως, οί όποιοι παρα- 
λαμβάνουν τήν σκυτάλη, διά να συνεχίσουν τήν 
ώραίαν εκπαιδευτικήν παράδοσιν, πού έχει ζωήν 
δύο καί πλέον αιώνων. Τό καθιερωμένον «πρωτό- 
κολλον» τής τελετής έφαρμόζεται μέ ιδιαιτέραν 
τυπικότητα, ή δέ έκδήλωσις χαρακτηρίζεται ώς 
γεγονός τοϋ έτους, άφοϋ τήν τιμά διά τής παρου
σίας του ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί άλλαι 
έξέχουσαι προσωπικότητες τής δημοσίας ζωής.

Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν 
μεγαλοπρεπή έκδήλωσιν.

«ΡΑΛΛΙΣΤΕΣ» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Ό  σύγχρονος ’Αστυνομικός πρέπει νά άθλήται 
μέ έντασι καί συνέπεια, εις τά τελειότερα καί 
ταχύτερα μεταφορικά μέσα, ώστε νά μπορή νά 
διανύη οίανδήποτε άπόστασιν μέ φανταστικήν 
καί ίλιγγιώδη ταχύτητα, χωρίς νά ΰπολογίζη 
ούτε τήν άρτιμέλειάν του, ούτε καί αύτήν τήν 
ζωήν του. Πέρα, λοιπόν, καί πάνω άπ’ όλα ό 
ίλιγγος έχει γίνει βίωμα καί «βιολογικός» κανόνας 
εις όλους τούς άστυνομικούς τοϋ κόσμου, οί όποιοι 
μέ «γρήγορα καί νευρικά» αύτοκίνητα ή δίκυκλα t 
καί μέ άμεσον κίνδυνον τής ζωής των, τρέχουν σάν 
γνήσιοι ραλλίστες καί παρεμβαίνουν εις κάθε 
δύσκολον καί έπικίνδυνον περίπτωσιν.

Εις τό στιγμιότυπον τής φωτογραφίας μας 
’Αστυνομικοί τής μακρυνής Κολομβίας, μέ έξάρ- 
τησι καί προστατευτικό κράνος, παρακολουθούν 
τον έκπαιδευτήν τοϋ θελκτικοΰ, άλλά καί τόσον 
έπικινδύνου άθλήματος.

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΤΑΛ Ι ΑΣ

Στήν ’Ιταλία ή έγκληματικότης τό 1975 σημείωσε αΰξησι κατά ποσοστό 
12,6% σέ σχέσι μέ τά έγκλήματα τοϋ προηγουμένου έτους. Τοϋτο άναφέρεται 
σέ άνακοίνωσι τής Κεντρικής Στατιστικής ’Ιταλικής 'Υπηρεσίας τής Ρώμης. 
Τά ποινικά άδικήματα έφθασαν τόν φανταστικό άριθμό τοϋ ένός έκατομμυρίου 
επτακοσίων τεσσαράκοντα επτά χιλιάδων (1.747.000) κατά τό δωδεκάμηνο 
πού έληξε τόν περασμένο Δεκέμβριο. Έσημείωσαν δηλαδή αΰξησι κατά πο
σοστό 16%. ’Από αύτά τά 1.313.000 ήσαν κλοπαί. Τό ίδιο δωδεκάμηνο έση- 
μειώθησαν 617 δολοφονίες, δηλαδή έσημειώθη αΰξησι 4,8%, 8.933 ληστείες, 
αΰξησι 27,6% καί 284 άπαγωγές, μιά αΰξησι κατά ποσοστό 44% σέ σχέσι μέ 
τό προηγούμενο δωδεκάμηνο. Έσημειώθησαν έπίσης 1.074 βιασμοί, μιά μείω- 
σι κατά 8,8% καί 2.112 καταχρήσεις. Ή  άνακοίνωσι άποκαλύπτει έπίσης ότι 
περισσότεροι άπό τούς μισούς (18.000 έπί 34.000 συνολικώς) κρατουμένους 
στις Ιταλικές φυλακές, είναι υπόδικοι, πού άναμένουν νά δικασθοϋν, ένώ μόνον 
οί υπόλοιποι 16.000 είναι κατάδικοι πού έκτίουν τις ποινές τους.
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Λ Α Θ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α  Τ Ε Χ Ν Α Σ Μ Α Τ Α

Ή  έγκληματική δραστηριότης των πάσης φύσεως κακοποιών, έπ'ι διεθνούς 
,,έπιπέδου, εύρίσκεται σέ έξαρσι καί έντασι πολύ μεγαλυτίραν άπό αύτήν των παρελ

θόντων έτών. Ή. . . «αναπτυξιακή, λοιπόν, δρασις των άπαιτεϊ ανάλογα αστυνομικά 
άντίμετρα, τα όποια άποδίδουν πάντοτε τά προσδοκώμενα θετικά άποτελέσματα, 
άφοϋ οί ’Αστυνομικοί, λόγω ειδικών γνώσεων, δύνανται άνέτως νά «όσφραίνωνται» 
τάς μυστηριώδεις κρύπτας, έντός τών οποίων έναποτίθενται τά προς εξαγωγήν 
λαθραία άντικείμενα. Αύτό άλλωστε είναι καί τό έπίκαιρον θέμα της φωτογραφίας 
μας, όπου Γερμανοί ’Αστυνομικοί άναδιφοϋν έντοπισθεϊσαν κρύπτην, εις άπίθανον 
θέσιν αυτοκινήτου, πού έχρησιμοπιεΐτο διά την διεξαγωγήν λαθρεμπορίου συναλ
λάγματος.

ΕΦΥΓΕ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΥ
ΡΙΑ» ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

Ή  μεγάλη Άγγλίς συγγραφεύς άστυ- 
νομικών μυθιστορημάτων Άγκάθα Κρίστι, 
πού ύπήρξε ή διασημοτέρα καί ή περισσό
τερον διαβασμένη συγγραφεύς τοϋ κόσμου, 
διά μίαν ολόκληρον πεντηκονταετίαν, πέθα- 
νε τον περασμένο μήνα σέ ήλικία 85 χρό
νων δημοφιλής καί πλουσιωτάτη. Ή  
«μεγάλη κυρία» τοϋ άστυνομικοϋ μυθιστο
ρήματος, κατά τήν μακράν θητείαν της εις 
την διακονίαν τής άστυνομικής φιλολογίας, 
συνέγραψε πλέον τών 100 μυθιστορημά
των καί θεατρικών έργων, πού μετεφράσθη- 
σαν σέ 103 γλώσσας καί έπωλήθησαν σέ 
400 περίπου έκατομμύρια άντίτυπα. Τά 
βιβλία τής Κρίστι έχουν τήν μεγαλυτέραν 
κυκλοφορίαν μετά τήν Αγίαν Γραφήν καί 
τά βιβλία τοϋ Μάρξ, προηγοΰνται δέ κατά 
πολύ σέ πωλήσεις τοϋ Σαίξπηρ.

Τό πρώτο της μυθιστόρημα έκυκλοφό- 
ρησε τό 1920 καί έσημείωσε «ρεκόρ» πω- 
λήσεων. Ύπήρξεν ή δημιουργός τοϋ θρυ
λικού άστυνομικοϋ Ηρακλή ΙΙουαρώ, 
ό όποιος ένεδείχθη σέ ένα έκ τών δημοφι- 
λεστέρων φανταστικών «λαγωνικών» άπό 
την εποχή τοϋ Σέρλοκ Χόλμς. Τό 1971 
ή βασίλισσα τής ’Αγγλίας ’Ελισάβετ άπέ- 
νειμε εις τήν συγγραφέα τον τίτλον τής 
«νταίημ» τής Βρεττανικής Αύτοκρατορίας, 
δηλαδή τό άντίστοιχον τοϋ τίτλου τοϋ 
ιππότου διά τούς άνδρας, ήτο δέ ή μόνη 
«νταίημ» άπό τούς συγγραφείς άστυνομι- 
κών μυθιστορημάτων».
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Τ Α  
Ν Ο 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
’Επιάτρου Χ ω ροφυλακής  

Παθολόγου—Γαστροεντερολόγου

ΕΙΝΑΙ γνωστό δτι χάρις στην 
πρόοδο τής ιατρικής ή διάρκεια τής 
άνθρώπινης ζωής διπλασιάστηκε πε
ρίπου τον τελευταίο αιώνα.

Πράγματι νοσήματα τά όποια 
πλήρωνε ή άνθρωπότης μέ έκατομ- 
μύρια θύματα καταπολεμήθηκαν μέ 
τέτοια επιτυχία ώστε σήμερα άπο- 
μένει μόνο ή τρομερή τους άνάμνη- 
ση. Κλασσικά παραδείγματα, ή πα- 
νώλης, ή εύλογία. ’Άλλα πάλι είναι 
άκόμη «έν δράσει» άλλα έχουν χάσει 
τό μέγιστο μέρος τής μακάβριας δύ
ναμής τους, δπως ή φυματίωση, ή 
ελονοσία, ή χολέρα κ.τ.λ.

Κάθε φαινόμενο δμως έχει δύο 
δψεις. Στήν προκειμένη περίπτωση 
ή αύξηση τοϋ μέσου δρου ζωής και 
ή πύκνωση των τάξεων των ήλικιω- 
μένων, ή άλλαγή εις τον τρόπον δια- 
βιώσεως καί διατροφής, ή άνάπτυ- 
ξις τής τεχνολογίας καί ή εύρεΐα 
εφαρμογή τής ίσχυράς πλέον συγ
χρόνου ιατρικής, δημιούργησαν νέα 
κατάσταση καί μας έφεραν άντιμέ- 
τωπους μέ τά νοσήματα τοϋ πολι
τισμού, τά νοσήματα φθοράς, τά 
ΐατρογενή νοσήματα καί τήν αύξηση 
των κακοήθων νοσημάτων (διάβαζε 
καρκίνος) πραγματική καί φαινο
μενική. "Ενα γεγονός πού δίδει τις 
πραγματικές διαστάσεις τοϋ προ
βλήματος είναι τό έξής. Οί τρεις 
σπουδαιότερες αιτίες θανάτου τοϋ 
συγχρόνου άνθρώπου άνήκουν σέ νο
σήματα αύτής τής κατηγορίας, τά 
καρδιοαγγειακά νοσήματα, τά κα
κοήθη νοσήματα καί τά θύματα των 
τροχαίων άτυχημάτων.

Τά νοσήματα τής φθοράς προσ
βάλλουν εις άλλοτε άλλο βαθμό δλα 
τά δργανα καί συστήματα τής άν
θρώπινης μηχανής. Ή  άρτηριο- 
σκλήρυνση, οί έκφυλιστικές όστεοαρ- 
θροπάθειες, νοσήματα τοϋ κεντρικοϋ 
νευρικοΰ συστήματος, ένα ποσοστό 
των σακχαροδιαβητικών, νοσημά
των τής καρδίας κ.τ.λ. άποτελοΰν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Τά νοσήματα τοϋ πολιτισμοϋ άπο- 
τελοϋν μία μεγάλη ομάδα νοσημά
των ή οποία παρουσιάζεται μέ ευ
ρύτατο φάσμα καί περιλαμβάνει ένα 
μεγάλο μέρος τών νοσημάτων φθο
ράς εις τούς κόλπους τηε. "Ενα πα
ράδειγμα πού εκφράζει τήν σχέση 
αυτή συνδέεται μέ μιά φοιτητική μου
εμπειρία. Σέ νεκροτομές δηλαδή
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νεαρών οδηγών ηλικίας 25 περίπου 
ετών, θυμάτων τροχαίων άτυχημά- 
των, διαπιστώναμε δχι σπάνια εκτε
ταμένες άρτηριοσκληρυντικές άλ- 
λοιώσεις στά μεγάλα αιμοφόρα άγ- 
γεϊα. Δέν μπορούμε δπως άντιλαμ- 
βάνεσθε νά μιλάμε γιά άσθένεια 
φθοράς σ’ αύτή τήν ήλικία, αλλά γιά 
άσθένεια έκ τοϋ συγχρόνου τρόπου 
ζωής. Τί δμως είναι αύτός ό σύγ
χρονος τρόπος ζωής ; Έάν ήμουν 
σκιτσογράφος θά μπορούσα νά σάς 
δώσφ παραστατικά τον τρόπο τής 
ζωής μας σε συσχετισμό μέ τον άν- 
θρώπινο οργανισμό μέ ένα σκίτσο 
πού νά παρουσιάζει τον τυπικό, μαλ
θακό, άγύμναστο, στρογγυλωπό άπδ 
τήν έναπόθεση λίπους εις τό σώμα 
του, άνίκανου νά τρέξη ακόμη καί 50 
μέτρα χωρίς νά αΐσθανθή «την ψυχή 
στο στόμα)) άστό δίπλα στον γερο
δεμένο χωρίς περιττά λίπη, χειρο- 
νακτικά εργαζόμενο γεωργό ένός 
χωρίου δπου άκόμη δέν εισέβαλε 
«Ό  πολιτισμός». ’Ίσως ένας άπό 
τούς βασικούς ενόχους γιά τήν δια
φορά αύτή είναι τό γεγονός δτι ό 
αστός βρίσκει τήν τροφή του στο... 
ψυγείο του. Θά μου πείτε, γιά νά 
γέμιση τό ψυγείο του πρέπει νά έρ- 
γασθή. Σύμφωνοι άλλά τί είδους 
έργασία ; Ό  σύγχρονος άνθρωπος 
εργάζεται ή μάλλον ζεϊ κατά κανόνα 
καθιστάς. Στο γραφείο, στο σπίτι 
στο αύτοκίνητο, στο γήπεδο (έκεΐ 
πηγαίνει γιά τά σπόρ του), στις τα
βέρνες καί στά καλά έστιατόρια 
(άλλο σπόρ αύτό). Άκόμη καί ό 
μοντέρνος γεωργός κάθεται στο 
τρακτέρ του ή τά ύπεραυτόματα 
γεωργικά του μηχανήματα. Στήν 
Ελλάδα ευτυχώς ; δυστυχώς ; δέν 
έχουμε φθάση άκόμη στο σημείο αύ
τό, άλλά δέν άπέχουμε καί πολύ. Οί 
κάτοικοι πάντως των πόλεων δέν θά 
δίσταζα καθόλου νά πω δτι κάθονται 
καί τρώνε. 'Η άπλή αύτή φράση τά 
λέη ολα. Μάλιστα, τρώνε χωρίς νά 
χρειάζονται ούτε τις μισές θερμίδες 
«π δσες καταναλίσκουν. ’Αποτέλε
σμα περιττά βάρη μέ δλα τά γνωστά 
κακά επακόλουθα τής παχυσαρκίας. 
Καρδιακά νοσήματα, σακχαρώδης 
διαβήτης, χολοκυστοπάθειες, οΰρική 
αρθρΐτις, νοσήματα τοϋ πεπτικού, 
τών άρθρώσεων κ.τ.λ. Άλλά καί τό 
άλλο ρήμα, τό κάθομαι, είναι πολύ 
επικίνδυνο γιά τήν υγεία. 'Η  έλλειψη 
σωματικής άσκήσεως, καταπονή- 
σεως θά έλεγα καί ή άπουσία ζωτι
κού χώρου (αυλές, πάρκα, φυσικά 
τοπεϊα) είναι σπουδαιότατοι παρά
γοντες πού επιδρούν βλαπτικά τόσο 
στήν σωματική δσο καί στήν ψυχική

μας υγεία. Έ τσ ι έχουμε, άγχη, νευ
ρώσεις καί ένα πλήθος νοσημάτων 
τά γνωστά ώς ψυχοσωματικά νοσή
ματα εις τά όποια είναι γενικώς πα
ραδεκτόν δτι ό ψυχικός παράγων 
είναι λίαν άποφασιστικός στήν έκ- 
δήλωση τής νόσου.

Μάς λένε οί παλαιοί «εμείς δέν τά 
ξέραμε αυτά». Καί έχουν δίκαιο, διό
τι αύτοί είχαν τον τρόπο νά εκτονω
θούν, νά πάνε π.χ. στον κήπο τους 
καί νά τσαπίσουν μερικές ρίζες. ’Ενώ 
έμεϊς μπαίνουμε στο αύτοκίνητο μας 
καί πάμε βόλτα στο Φάληρο άπό τήν 
Λεωφόρο Συγγροϋ. Πάλι καλά δη
λαδή πού δέν κάνουμε «Μπάμ» στο 
φανάρι τής Νέας Σμύρνηε.

Άλλά ό σύγχρονος τρόπος ζωής 
έχει καί άλλα άγαθά τό αύτοκίνητο 
π.χ. δέν περιορίζει μόνο τήν κινη- 
τικότητά μας είναι καί ένα μέσο άλ- 
ληλοεξοντώσεως. ’Έχει επίσης τήν 
μόλυνση τής άτμοσφαίρας καί τών 
ύδάτων, τούε θορύβους τών συγχρό
νων μηχανών οί όποιοι προκαλοΰν 
πολλαπλές βλάβες στήν άκοή καί τό 
νευρικό σύστημα. Φυσικά έχουμε καί 
τό τσιγάρο τό όποιο μάλιστα δια
φημίζεται μέ φράσεις τοϋ τύπου «Οί 
επιτυχημένοι καπνίζουν... γόπα» 
ένώ θά ήταν πολύ πιο έντυπωσιακό 
και ειλικρινές νά γράφουν «καπνίστε 
μας σάς έγγυώμεθα καρκίνο στον 
πνεύμονα ή ένα έμφραγματάκι».

Άλλη ομάδα νοσημάτων πού έμ- 
φανίζει φαινομενική καί πραγματική 
αύξηση είναι τά κακοήθη νοσήματα. 
'Η  φαινομενική αύξηση οφείλεται 
στο γεγονός δτι άφοροϋν κατ’ έξοχήν 
τις μεσαίες καί μεγάλες ήλικίες οί 
όποιες δπως έλέχθη έχουν πυκνωθή 
έκ τής αύξήσεως τοϋ μέσου δρουζωής.

Άλλά πέραν αύτής ύπάρχει καί 
πραγματική αύξηση. Αιτίες ; Α κτι
νοβολίες, μόλυνση τής άτμοσφαίρας, 
χημικές ούσίες, φάρμακα, κάπνισμα. 
Τέλος στήν έποχή μας έχουμε καί 
ένα άλλο πρόβλημα τά ίατρογενή 
νοσήματα. 'Η  γενίκευση τής έφαρ- 
μογής τής συγχρόνου ιατρικής μέ 
τά ισχυρά θεραπευτικά μέσα τά πλεΐ- 
στα τών όποιων έχουν καί άνεπιθύ- 
μητες παρενέργειες, ή κατάχρηση 
λήψεως φαρμάκων (φαρμακομανία) 
καί ιδίως ή άνευ ιατρικής οδηγίας, 
αποτελούν βασικές αιτίες γιά τήν 
αύξηση τών ΐατρογενών νόσων.
Δύο κλασικά παραδείγματα : 

α. Κεφαλαλγία -παυσίπονον - Γασ
τρορραγία μέ ένδεχόμενον καί χει
ρουργικής άκόμη έπεμβάσεως στο 
στόμαχο.

β. Κοινό κρυολόγημα - άντιβίω- 
ση - άλλεργία.

Καί τί νά κάνουμε λοιπόν ; θά μοΰ 
πήτε. Νά φύγουμε άπό τις πόλεις ; 
Νά πετάξουμε τά ψυγοϊα, τά αυτο
κίνητα, τις τηλεοράσεις καί νά στα
ματήσουμε τά σπόρ μας ; (Ταβέρνα, 
γήπεδο) ή μήπως νά μήν ξαναεπι- 
σκεφθούμε ιατρό γιά νά γλυτώσουμε 
τουλάχιστο άπό τά ίατρογενή νοσή
ματα. Τίποτε άπ’ δλα αύτά, προ 
παντός τό τελευταίο . . .

Φυσικά δέν πρόκειται νά σάς πω 
κανένα μυστικό μέ τό όποιο θά άπο- 
φύγετε αύτή τήν άτελείωτη λίστα 
τών νοσημάτων, διότι άπλούστατα 
τέτοιο μυστικό δέν υπάρχει. 'Υπάρ
χει βέβαια πληθώρα ιατρικών οδη
γιών καί συμβουλών άλλά οΰτε ό χώ
ρος μας ευνοεί ούτε ό σκοπός μ.,υ 
είναι αύτός. Επιδίωξή μου είναι νά 
προσπαθήσω νά έπηρεάσω γενικά 
τήν νοοτροπία σας σέ μερικά πολύ 
βασικά πράγματα πού άφοροϋν τον 
τρόπο τής ζωής μας. Οί συμβουλές 
μου λοιπόν μπορούν νά έκφρασθοϋν 
ώς έξής :

α. Περιορισμός τών καταναλι- 
σκομένων θερμίδων—Αποφυγή τής 
παχυσαρκίας.

β. Αύξηση τής κινητικής δραστη- 
ριότητος. Μή χρησιμοποιείτε τό 
αυτοκίνητό σας δταν μπορείτε νά 
τό άποφύγετε. Αποφεύγετε τό άσ- 
σανσέρ γιά 1—2 ορόφους. Άρχΐστε 
τακτική γυμναστική, κάποιο σπόρ 
ή περιπάτους άλλά δχι μέ. . . νωχε- 
λικό βηματισμό.

γ. Άνάπτυξις έπαφής μέ τήν 
φύση. Εκδρομές, πραγματικές δια
κοπές.

δ. Περιορισμός καί εί δυνατόν 
διακοπή τοϋ καπνίσματος. Λογική 
χρήση άλκοολούχων ποτών.

ε. Αποφυγή λήψεως φαρμάκων 
χωρίς ιατρική συμβουλή. Περιο
ρισμός λήψεως «άθώων» φαρμά
κων δπως ή Ασπιρίνη, Καθαρ
τικών, 'Υπνωτικών.

στ. "Ελεγχος τής υγείας τουλά
χιστον μία φορά τό χρόνο άπό τον 
γιατρό μας μετά άπό τήν α' νεότητα. 
Αποφεύγω νά βάλω δριο ήλικίας 
γιά νά μή δημιουργήσω ψυχικό 
τραΰμα στούς σαραντάρηδες. . .

ζ. "Εγκαιρη έπίσκεψη στον ιατρό 
δταν έμφανισθή ένα ένόχλημα ή 
σύμπτωμα.

η. Κατανόηση τοϋ γεγονότος δτι 
δλα αύτά δέν συνιστώνται μέ σκοπό 
νά σάς δημιουργήσουμε μία ζωή 
ανούσια γιά νά φτάσετε στά βαθειά 
γεράματα, άλλά γιά νά ζήσετε τά 
χρόνια σας πιο άνετα, πιο ωραία καί 
μέ λιγώτερα προβλήματα.
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Η έξέλιξις είς τήν άντιμετώ- 
πισιν τής έγκληματικότητος τών 
άνηλίκων είναι έπίτευγμα τών 
τελευταίων 100 έτών. Αί νεώ- 

τεραι άντιλήψεις είς όλον τόν κόσμον 
Εθεσαν έπί νέων βάσεων τάς διατάξεις πού 
άφοροδν είς τήν Εγκληματικότητα τών 
άνηλίκων. Παλαιότερον, αί ποινικοί νομο- 
θεσίαι, ύπό τήν έπίδρασιν τών άρχών τής 
λεγομένης κλασσικής σχολής, διαιρού
σαν τούς άνηλίκους εις «παΐδας» καί 
«Εφήβους». Καί οί μέν «παϊδες» δέν είχον 
καμμίαν ποινικήν εύθύνην, Ενώ οί «έφη
βοι» δέν ήσαν ποινικώς ύπεύθυνοι, μόνον 
Εάν έτέλεσαν τό έγκλημα «ανευ διακρί- 
σεως», όπότε δέν τούς έπεβάλλετο ποινή 
άλλά μέτρα άγωγής, ένφ άν ένήργησαν 
«μετά διακρίσεως» έτιμωροϋντο μέ ποινήν 
όπως οί Ενήλικες, άλλά κάπως έλαφροτέ- 
ραν. Συνήθως ή έκτισις τής ποινής έγίνε- 
το είς φυλακάς κοινάς μέ τούς Ενηλίκους, 
πράγμα πού συνέτριβε κυριολεκτικώς τήν 
προσωπικότητα τού παιδιού, Επί πλέον δέ 
ό συγχρωτισμός αύτός είχεν ώς άποτέ- 
λεσμα τήν διαφθοράν καίτήνμεταμόρφω- 
σιν κατά κανόνα τών άνηλίκων είς «καθ’ 
έξιν Εγκληματίας».

Σήμερον, αί νεώτεραι άντιλήψεις άντι- 
μετωπίζουν τούς άνηλίκους τελείως διαφο
ρετικά. Διότι άλλην σημασίαν έχει διά τούς 
Ενηλίκους ή τέλεοις Εγκλήματος καί άλ
λην διά τόν άνήλικον, τού όποιου, είς τάς 
περισσοτέρας περιπτώσεις, ή συμπεριφο
ρά είναι τό σύμπτωμα μιάς κακής άγωγής 
ή ήθικής έγκαταλείψεως, ή όποια μέ μίαν 
κατάλληλον άγωγήν, άν ληφθή ύπ’ όψιν 
καί τό εύπλαστον τής ήλικίας, ήμπορεΐ 
θαυμάσια νά όδηγήση είς θετικά άποτελέ- 
σματα. Ό λαι λοιπόν, σχεδόν, αί σύγχρο
νοι νομοθεσίαι άναγνωρίζουν είς τόν 
άνήλικον «δικαίωμα πρός άγωγήν». Ή  
άρχή τής τελέσεως τού Εγκλήματος «μετά 
διακρίσεως ή άνευ διακρίσεως» έγκατα- 
λείπεται καί τά Επιβαλλόμενα είς τούς 
άνηλίκους μέτρα δέν είναι ποιναί άλλά 
μέτρα άγωγής. Ό  δικαστής έχει πλέον 
Εμπρός του όχι τήν πράξιν άλλά τήν όλην 
προσωπικότητα τού άνηλίκου καί διατάσ- 
σει έκάστοτε τά μέτρα άγωγής πού θεωρεί 
κατάλληλα διά τήν άναμόρφωσιν αύτής 
τής προσωπικότητος. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον έδημιουργήθησαν ειδικά δικα
στήρια, ειδική διαδικασία καί ειδικά 
Ιδρύματα άγωγής.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Ποινικός Κώδιξ τού 
1950 καί οί νεώτεροι ποινικοί νόμοι είναι 
Εμπνευσμένοι άπό τάς νεωτέρας αύτάς 
άντιλήψεις. Ό  Ποινικός Κώδιξ διακρίνει 
τούς άνηλίκους είς «παΐδας» 7-12 έτών, 
είς «Εφήβους» 13-17 έτών συμπεπληρωμέ- 
νων καί είς Εγκληματίας τής μετεφηβικής 
ήλικίας 18-21 έτών συμπεπληρωμένων.

Οί παϊδες είναι ποινικώς άνεύθυνοι, ή 
άξιόποινος πράξις δέν καταλογίζεται είς 
αύτούς καί συνεπώς δέν τούς Επιβάλλονται 
ποιναί άλλά μόνον άναμορφωτικά μέτρα, 
όπως είναι ή έπίπληξις, ή θέσις τού άνη
λίκου ύπό τήν ύπεύθυνον Επιμέλειαν γο
νέων, Επιτρόπων ή κηδεμόνων, ύπό τήν έπι 
μέλειαν προστατευτικών Εταιρειών ή 
Ιδρυμάτων άνηλίκων ή ειδικών Επιμελη
τών άνηλίκων ή ή εισαγωγή είς κατάστη
μα άγωγής, δηλ. άναμορφωτικόν σχολείον 
ή άναμορφωτήριον. Ό  δικαστής ήμπορεΐ 
κατά τήν Επιβολήν όποιουδήποτε Εκ τών 
άνωτέρω άναμορφωτικών μέτρων νά κα- 
θορίση Επίσης καί ώρισμένας προσθέτους 
ύποχρεώσεις σχετικάς μέ τήν διαβίωσιν 
ή τήν άγωγήν τού παιδιού. ’Εάν τό παιδί
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έχει άνάγκην Ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως 
εις περιπτώσεις πού όρίζει ρητώς ό νόμος, 
όπως λ.χ. όταν πάσχει άπό ψυχικήν νόσον 
ή είναι τυφλόν ή κωφάλαλον ή καθυστε- 
ρημένον κ.λ.π., ό δικαστής, μετά γνώμην 
ειδικού ιατρού, διατάσσει τήν εισαγωγήν 
εις θεραπευτικόν κατάστημα άγωγής. 
’Εάν ή τελεσθεϊσα πράξις είναι «πταίσμα», 
δέν διατάσσεται ποτέ ή εισαγωγή είς 
άναμορφωτικόν ή θεραπευτικόν κατάστη
μα. Ή  έπιβολή τών ώς άνω μέτρων κρίνε- 
ται έλευθέρως άπό τόν δικαστήν. ’Ανε
ξαρτήτως τής βαρύτητος τής πράξεως, ό 
δικαστής έπι βάλλει τό μέτρον πού έκ τής 
προσωπικότητος τού άνηλίκου κρίνει 
κατάλληλον διά τήν άναμόρφωσίν του. 
Πάντως, ή εισαγωγή είς άναμορφωτικόν 
κατάστημα δυνατόν νά γίνη καί χωρίς νά 
έχη έγκληματήσει τό παιδί, αρκεί νά είναι 
ήθικώς έγκαταλελειμμένον καί νά κινδυ- 
νεύη έτσι νά διαφθαρή. Τό ίδιον ισχύει 
προκειμένου διά τήν εισαγωγήν είς θε
ραπευτικόν κατάστημα, άρκεϊ δηλ. τό 
παιδί νά είναι ψυχικώς, ή σωματικώς άρ*· 
ρωστον, άνάπηρον ή άνώμαλον. Ή  διάρ
κεια τών άναμορφωτικών ή θεραπευτικών 
μέτρων δέν όρίζεται έκ τών προτέρων. Ό  
δικαστής διατάσσει τήν άρσιν των όταν 
έκπληρώσουν τόν σκοπόν των ή τά άντι- 
καθιστά δι’ άλλων, τά όποια κρίνει περισ
σότερον κατάλληλα. Πάντως, μέ τήν συμ- 
πλήρωσιν τού 21ου έτους τά μέτρα αύτά 
παύουν «αύτοδικαίως». DELEGE'FERE- 
NDA, θά ήμποροΰσε νά λεχθή έδώ, ότι 
τά θεραπευτικά μέτρα δέν πρέπει νά παύ
ουν μέ τήν συμπλήρωσιν τού 21ου έτους, 
έφ’ όσον ύπάρχει άκόμη ή άνάγκη θερα
πείας.

’Εάν οί «έφηβοι» διέπραξαν πράξιν πού 
είναι κατά τόν νόμον κακούργημα ή πλημ
μέλημα, δυνατόν ό δικαστής νά κρίνη 
έκ τής προσωπικότητος τού έγκληματίου 
ή ότι άρκεϊ ή έπιβολή μόνον άναμορφω
τικών ή θεραπευτικών μέτρων, διά νά τούς 
συγκρατήση άπό τήν τέλεσιν νέων έγκλη- 
μάτων είς τό μέλλον ή, άντιθέτως, ότι άπαι- 
τεϊται ή καταδίκη είς περιορισμόν έντός 
σωφρονιστικού καταστήματος (ποινικός 
σωφρονισμός έφήβων). Είς τήν περί- 
πτωσιν τής έπιβολής άναμορφωτικών ή 
θεραπευτικών μέτρων ισχύουν δι’ αύτά 
όσα εΐπομεν άνωτέρω. Ό  δικαστής τά 
καθορίζει κατά τήν κρίσιν του, ώστε νά 
είναι τά κατάλληλα διά τήν έκάστοτε 
συγκεκριμένην περίπτωσιν πού έχει ένώ- 
πιόν του. Ή  διάρκεια τού ποινικού σω
φρονισμού δέν καθορίζεται άκριβώς ύπό 
τού δικαστοΰ άλλά μόνον έν σχέσει πρός 
τό άνώτατον ή κατώτατον όριόν της, 
άλλά, κατ’ άρχήν, ό σωφρονισμός δέν εί
ναι βραχύτερος τών 6 μηνών ούτε άνώ- 
τερος τών 10 έτών. ’Επίσης, ή έπιβολή 
του δέν έξαρτάται έκ τού άν ένήργησεν ό 
έφηβος μετά ή άνευ διακρίσεως, άν έχη 
τό καταλογιστόν ή άν εύρίσκετο είς κατά- 
στασιν άνάγκης ή άμύνης. ’Αναστολή 
έκτελέσεως τής ποινής δέν έπιτρέπεται, 
έπιτρέπεται όμως ή προσωρινή άπόλυσις, 
έφ’ όσον ό έφηβος έπιδείξη καλήν διαγω
γήν καί ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις, 
ρυθμιζομένης είδικώς τής σχετικής διαδι
κασίας.

Είς τήν περίπτωσιν πού τό έγκλημα 
έτελέσθη κατά τήν έφηβικήν ήλικίαν, 
ό έφηβος όμως δικάζεται ή ή ποινή έκτε- 
λεϊται μετά τήν συμπλήρωσιν τού Που 
έτους, ό δικαστής έχει τήν εύχέρειαν νά 
επιβάλη ποινικόν σωφρονισμόν ή τήν 
ποινήν τού Ποινικού Κώδικος (μειωμένην 
όμως κατά τό άρθρον 83), ή όποια έκτίεται

κεχωρισμένως άπό τούς λοιπούς ένηλίκους 
έγκληματίας.

Ώ ς πρός τούς έγκληματίας τής μετε- 
φηβικής ήλικίας, δηλαδή τών 18-21 
έτών, ό Ποινικός Κώδιξ προβλέπει ποινάς 
ήλαττωμένας όμως κατά τό άρθρον 83, 
αί όποΐαι έκτίονται κεχωρισμένως άπό 
τούς ένηλίκους.

'Οσον άφορμ είς τήν διαδικασίαν, κατά 
τήν όποιαν έπιβάλλονται τά άνωτέρω 
μέτρα, τήν δικονομίαν δηλαδή, ό Ποινικός 
Κώδιξ προβλέπει ειδικά δικαστήρια άνη- 
λίκων, μέ δικαστάς κατά προτίμησιν έκεί- 
νους πού έχουν είδικάς γνώσεις. ’Αλλά 
συνήθως αί γνώσεις είναι έλλιπεϊς, ή δέ 
άντικατάστασις τού δικαστοΰ μετά διε
τίαν δημιουργεί πρόβλημα κατατοπίσεως 
τού άντικαταστάτου του. Επομένως, είς 
τήν πράξιν τό σύστημα είναι άνεπαρκές 
καί χρειάζονται ειδικευμένοι δικασταί 
άνηλίκων.

Διά νεωτέρων νόμων (Ν.3315]55) ένο- 
μοθετήθη όρθώς, ότι αί συνεδριάσεις τών 
δικαστηρίων γίνονται «κεκλεισμένων τών 
θυρών», παρίστανται δέ μόνον οί διάδικοι 
συνήγοροι, έπιμεληταί άνηλίκων, οί γο
νείς ή μέλη έταιρειών προστασίας άνηλί
κων. Τό δικαστήριον ήμπορεί άκόμη νά 
διατάξη τήν άπομάκρυνσιν άπό τό άκρο- 
ατήριον τών άνηλίκων, όταν αύτό κρίνε- 
ται άναγκαϊον, όπως κατά τήν έξέτασιν 
μάρτυρος κ.λ.π.

Δυστυχώς, δέν προβλέπεται άπό τόν 
Ποινικόν Κώδικα, ότι πρέπει νά άπαγο- 
ρεύεται ή διά τών έφημερίδων δημοσιό- 
της τών έπ’ άκροατηρίφ συζητήσεων χω
ρίς ειδικήν άδειαν τού δικαστηρίου, νά μή 
δημοσιεύωνται τά όνόματα, αί διευθύνσεις 
καί αί φωτογραφίαι τών άνηλίκων, πρά
γμα πού γίνεται συχνά καί μάλιστα κατά 
τρόπον μυθιστορηματικόν, θίγοντα και- 
ρίως τήν προσωπικότητα τού παιδιού.

Ό  δικαστής άνηλίκων βοηθείται πάρα 
πολύ είς τό έργον του άπό τούς έπιμελη- 
τάς άνηλίκων, οί όποιοι διερευνούν λεπτο
μερώς όλα τά στοιχεία τά σχετικά μέ τό 
οικογενειακόν, σχολικόν, καί φιλικόν 
περιβάλλον, τάς έν γένει συνθήκας δια- 
βιώσεως τού άνηλίκου, τήν διανοητικήν 
κατάστασιν τόν χαρακτήρα καί τήν προ
σωπικότητά του έν γένει. Ρητώς όρίζεται 
άπό τήν ποινικήν μας δικονομία ότι τούτο 
γίνεται κατά τήν άνάκρισιν. ’Επίσης καί 
ίατρική έξέτασις ήμπορεί νά διαταχθή 
άλλά τούτο άφίεται είς τήν διακριτικήν 
εύχέρειαν τού δικαστοΰ άνηλίκων.

Πολλάκις, κατά τήν προδικασίαν (δηλ. 
κατά τό στάδιον τής άνακρίσεως) χρειά
ζεται ή άπομάκρυνσις τού άνηλίκου άπό 
τό περιβάλλον του. Τούτο είναι πρόβλημα 
διότι δέν υπάρχει τό κατάλληλον ίδρυ
μα διά τοιούτου είδους μικράν παραμονήν 
μέχρι διαγνώσεως τής καταστάσεως, ή 
δέ παράδοσις είς ξένην οικογένειαν είναι 
προβληματική.

ΕΠΕΙΑΗ τά άναμορφωτικά μέτρα πού 
άναφέραμεν άνωτέρω είναι κατ’ έξοχήν 
τρόπος άντιμετωπίσεως τής έγκληματι- 
κότητος τών άνηλίκων, προβαίνομεν είς 
τήν καθ’ έκαστον έξέτασιν αύτών. Ή  
έπίπληξις γίνεται ύπό τού δικαστοΰ, τό 
κύρος τού όποιου καθώς καί ή άτμόσφαιρα 
τού δικαστηρίου, έντός τής όποιας γίνεται 
ή δίκη, δυνατόν νά έπιδράσουν σοβαρώς 
είς τήν μετέπειτα συμπεριφοράν τού 
άνηλίκου. Ό σον διά τήν έπιμέλειαν τών 
γονέων κ.λ.π., βεβαίως οί γονείς καί κη
δεμόνες είναι οί έχοντες πάντοτε τήν

έπιμέλειαν έπί τών άνηλίκων, άλλά έδώ 
πρόκειται διά κάτι τό πλέον υπεύθυνον. 
Οί γονείς καί κηδεμόνες γίνονται τρόπον 
τινά υπόλογοι άπέναντι τών άρχών διά τήν 
έπιμέλειαν αύτήν, ή όποια γίνεται μέ τήν 
συνεργασίαν καί τήν έντολήν τού δικα
στηρίου άνηλίκων.

’Εδώ θά ήμποροΰσε νά ύπαχθή καί ή θέ- 
σις ύπό τήν έπιμέλειαν ξένης οίκογενείας, 
όταν είναι άναγκαία ή άπομάκρυνσις τού 
άνηλίκου άπό τό περιβάλλον του. Όμως 
αύτό άποτελεί άληθινόν πρόβλημα, διότι 
δυσκόλως μία καλή οικογένεια δέχεται 
τοιαύτην ευθύνην, ένφ όσαι συνήθως άνα- 
λαμβάνουν τήν έπιμέλειαν αύτήν, τό κά- 
μνουν άπό συμφέρον καί ούτως οί άνή- 
λικοι συχνάκις γίνονται άντικείμενον έκ- 
μεταλλεύσεως.

Ή  έπιμέλεια τών προστατευτικών έται- 
ρειών καί ιδρυμάτων συνίσταται έπίσης 
είς τό ότι άναλαμβάνουν ύπευθύνως τήν 
άγωγήν καί τήν έπίβλεψιν καί έν γένει 
βοήθειαν τού άνηλίκου έν συνεργασία μέ 
τό δικαστήριον άνηλίκων.

Άλλά τό πλέον άποτελεσματικόν άπό 
τά άναμορφωτικά μέτρα είναι νά τίθεται 
ό άνήλικος ύπό τήν έπιμέλειαν είδικών 
έπιμελητών άνηλίκων, τών όποιων ό ρό
λος είναι βασικός. "Υστερα άπό σειράν 
νόμων καί διαταγμάτων σχετικών, τελικώς 
έρρυθμίσθη είδικώς ό θεσμός αύτός δυνά
μει τού Διατάγματος 27]6-3]7]59 «περί όρ- 
γανώσεως καί λειτουργίας τής ύπηρεσίας 
έπιμελητών άνηλίκων! Οί έπιμεληταί είναι 
άμισθοι καί έμμισθοι (άνδρες καί γυναί
κες) καί διορίζονται κατόπιν διαγωνισμού 
μετά σύμφωνον γνώμην πενταμελούς έπι- 
τροπής. Διορίζονται δέ είς τήν έδραν έκά- 
στου πρωτοδικείου είς τό δικαστήριον 
άνηλίκων. Ό  νόμος ρυθμίζει λεπτομερώς 
τάς προϋποθέσεις, τά προσόντα, τήν 
συγκρότησιν τής έπιτροπής καί τά καθή
κοντα τών έπιμελητών. Πρέπει νά όμολο- 
γηθή ότι ό θεσμός έχει έπιτύχει είς τήν 
πράξιν καί άποτελεί ίσως μίαν άπό τάς 
όλίγας περιπτώσεις όπου λειτουργεί τό 
έμψυχον κράτος. Τό έργον τών έπιμελη
τών είναι ή «έν έλευθερίμ έπίβλεψις» ώς 
μέτρον άναμορφωτικόν πού μάς ένδιαφέ- 
ρει έδώ, καθώς -όπως ήδη έλέχθη—καί ή 
διερεύνησις τής καταστάσεως καί τού πε
ριβάλλοντος τού άνηλίκου διά τήν διά- 
γνωσιν τής προσωπικότητάς του καί τήν 
βοήθειαν τού δικαστηρίου. Ώ ς έπί τό 
πλεΐστον, όσοι άποφασίζουν νά γίνουν 
έπιμεληταί άνηλίκων, έμπνέονται άπό 
άνθρωπισμόν καί άγάπην διά τό παιδί. 
Αύτό έχει ώς συνέπειαν τήν έπιτυχίαν τής 
άποστολής των, πού προϋποθέτει φιλικήν 
άτμόσφαιραν, άγάπην, ζεστασιάν, μέ άλ
λους λόγους ψυχήν. Έ τσ ι ή πείρα είναι 
ότι τά άποτελέσματα είναι πολύ σπουδαία 
παρά τήν άριθμητικήν άνεπάρκειαν τών 
έπιμελητών καί τήν έλλειψιν άλλων μέ
σων.

Ή  εισαγωγή είς άναμορφωτικόν κατά
στημα ώς άναμορφωτικόν μέτρον άπο- 
τελεΐ είς τήν 'Ελλάδα τό μεγαλύτερον 
πρόβλημα διά τούς δικαστάς άνηλίκων. 
'Υπάρχει βεβαίως όλόκληρον νομοθέτημα 
όπου προβλέπεται ή ΐδρυσις άναμορφω- 
τηρίων άρρένων καί θηλέων καί όπου λε
πτομερώς καθορίζεται ποιοι είσάγονται, 
καθώς καί ό τρόπος τής εισαγωγής των. 
Ή  εισαγωγή γίνεται ή διοικητικώς (άπό- 
φασις ύπουργοΰ Δικαιοσύνης μετά σχε
τικήν διαδικασίαν) ή δικαστικώς δι' 
άποφάσεως τού δικαστηρίου άνηλίκων 
πού έκρινε τήν ύπόθεσιν. Ά πό τόν ίδιον 
νόμον προβλέπεται ό διαχωρισμός τών
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Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΗΑΙΚΟΙ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

άνηλίκων είς όμάδας, άναλόγως τών αδι
κημάτων, ή τήρησις ψυχοβιολογικοΰ 
δελτίου καί ή έκπαίδευσις, στοιχειώδης 
καί έπαγγελματική, άλλη διά τά άγόρια 
καί άλλη διά τά κορίτσια. Ή  άπόλυσις 
τών άνηλίκων γίνεται ή διοικητικώς ύπό 
τοΟ ύπουργείου ή δικαστικώς ύπό τοΰ 
δικαστηρίου άνηλίκων, κατόπιν πάντοτε 
έκθέσεως τής διευθύνσεως τοϋ άναμορφω- 
τηρίου. Ό  νόμος προβλέπει ειδικά τμή
ματα είς'τά άναμορφωτήρια δι* ώρισμένας 
είδικάς κατηγορίας άνηλίκων (ψυχικώς 
άνωμάλους, κωφαλάλους κ.λ.π.). ’Επίσης 
είδικώς καί λεπτομερώς ρυθμίζονται τά 
περί προσωπικού τών άναμορφωτηρίων,

αί ειδικότητες, αί άρμοδιότητες κλπ. 
Ύπό τού ίδιου νόμου προβλέπεται ή 
ίδρυσις άναμορφωτικών σχολείων καί 
ύπό ιδιωτών κατόπιν άδειας τού υπουργού 
Δικαιοσύνης καί έγκρίσεως τοΰ καταστα
τικού καί έσωτερικοΰ των κανονισμού. 
Καί αύτά τά Ιδρύματα έλέγχονται καί 
έπιθεωροΰνται ύπό τοΰ κράτους.

ΟΠΩΣ εΐπομεν άνωτέρω είς τό οίκεϊον 
μέρος, άπαιτοΰνται είδικαί φυλακαί (σω
φρονιστήρια) διά τήν έκτισιν τοΰ ποινι
κού σωφρονισμού τών έφήβων καί τών 
ποινών τής μεταβατικής ήλικίας. Ή  έπι- 
στημονική έρευνα σήμερον έχει καταδεί- 
ξει ότι αύτά τά σωφρονιστήρια πρέπει νά 
είναι αύτοτελή κτίρια μέ ειδικόν προϊστά
μενον καί ειδικούς σωφρονιστικούς ύ- 
παλλήλους (διδάσκαλον, ίερέα, έργοδη- 
γόν διά τήν έπαγγελματικήν έκπαίδευσιν). 
Ή  διαβίωσις πρέπει νά είναι κοινή κατά 
τήν ήμέραν, ένφ κατά τήν νύκτα ό ύπνος 
νά γίνεται είς άτομικούς θαλαμίσκους, ή 
καταδίκη νά είναι άόριστος, άναλόγως 
δέ τής διαγωγής τών κρατουμένων νά 
παρέχωνται διάφοροι άμοιβαί καί νά

άνατίθενται είδικαί έργασίαι. Έ πί πλέον 
νά γίνωνταί ήθικοπλαστικαϊ διαλέξεις, 
μελέτη κ.λ.π.

Δυστυχώς, είς τήν 'Ελλάδα- σήμερον 
λειτουργούν _ μόνον τρία σωφρονιστικά 
καταστήματα, τά όποια είναι άνεπαρκέ- 
στατα, τόσον διότι δέν καλύπτουν τάς 
άνάγκας είς άριθμόν τών άνηλίκων, όσον 
καί διότι δέν ύπάρχουν αί κατά τάς άντι- * 
λήψεις τής νεωτέρας έπιστήμης, κατά τά 
άνω, προϋποθέσεις λειτουργίας των. Είναι 
τό βιοτεχνικόν σχολεϊον Κηφισιάς, όπου 
δέν διεξάγεται καμμία έργασία (τό 1950 
είχε 148 κρατουμένους), τό άγροτικόν 
σχολεϊον Πτυχίας (Κερκύρας) μέ 273 
κρατουμένους καί τό άγροτικόν σχολεϊον 
Κασσαβετείου (Βόλου) μέ 51 κρατουμέ 
νους.

Ό σ α  άνεπτύχθησαν άποτελοΰν τά 
άναγκαΐα νομοθετικά μέτρα, πού τείνουν 
είς τήν καταστολήν τού έγκλήματος καί 
είς τήν άναμόρφωσιν τών ήδη έγκλημα- 
τησάντων άνηλίκων. Βεβαίως, χωρίς αύ- 
τήν τήν άπαραίτητον νομοθετικήν ρύθμι- 
σ ιν είναι άδύνατον νά ζήσουν αί κοινωνί- 
αι. Καλός λοιπόν ό νόμος άλλά άκόμη

Η ΚΟΠΗ 

ΤΗΣ

ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΗΣ

ΠΙΤΤΑΣ

Οί "Ομιλοι Φίλων Χωροφυλακής τής 
Χώρας άποτελοΰν ένα άντιπροσωπευτικόν 
θεσμόν, πού έκφράζει τήν αγάπην καί τήν 
έκτίμησιν τών 'Ελλήνων πολιτών προς 
τό Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλακής, 
συγχρόνως δέ υπογραμμίζει τον συνεκτι
κόν ψυχικόν δεσμόν πού ύφίσταται μετα
ξύ πολίτου καί Χωροφύλακος.

Τήν έκτίμησιν αυτήν διατρανώνουν καθ’ 
ήμέραν αί έπαφαί καί αί θερμαί Εκδηλώσεις 
μεταξύ τών άνδρών καί τών 'Ομίλων Χω
ροφυλακής είς τάς διαφόρους έπετείους, 
καί άλλας έορταστικάς τελετάς, δπως αύ- 
ταί πού έπραγματοποιήθησαν έφέτος είς 
τάς κατά τόπους Διοικήσεις Χωροφυλακής 
κατά τήν κοπήν τής καθιερωμένης πίττας.

Μέ ιδιαιτέραν μάλιστα Επισημότητα 
έωρτάσθη τό γεγονός είς ’Αθήνας τήν 
17-1-1976 καί συγκεκριμένως είς ξενο- 
δοχεΐον τής Κηφισίας, δπου έγένετο ή κο
πή τής πίττας τών 'Ομίλων Φίλων Χωρο
φυλακής 'Αγίας Παρασκευής—Κηφισίας 
—Ν. ’Ιωνίας —Γλυφάδας καί Αιγάλεω.

Είς τήν έκδήλωσιν παρέστησαν ό Μητρο
πολίτης ’Αττικής κ. Δωρόθεος, ό 'Υπουρ
γός ’Εμπορίου κ. Βαρβιτσιώτης, ό Γενικός 
Γραμματεύς τοϋ Υπουργείου ’Εμπορικής 
Ναυτιλίας κ. Χρηματόπουλος, Βουλευταί 
τής περιφερείας ’Αττικής, ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Κουτσια- 
νας, ό 'Τπαρχηγός Χωροφυλακής 'Υπο
στράτηγος κ. Πορικός, ό Α' ’Επιθεωρητής 
Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Σταυ-
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καλύτερον θά ήτο άν ήμποροϋσε νά κα- 
ταστή «άχρείαστος». ’Αντί δηλαδή τής 
καταστολής, προτιμωτέρα είναι ή πρό- 
ληψις τοϋ έγκλήματος. Καί εις τούτο δέν 
ήμποροϋν νά συμβάλουν πολύ οΐ νόμοι ή 
μάλλον μόνον οΐ νόμοι.

'Αν, ύπδ τό φώς των νέων άντιλήψεων 
τής ποινικής έπιστήμης, ό ένήλικος 

«ν έγκληματίας είναι εις τήν τελευταίαν 
άνάλυσιν ένας άρρωστος, πολύ περισσό
τερον αύτό ισχύει διά τούς άνηλίκους, oi 
όποιοι μάλιστα πολύ όλίγον εύθύνονται 
διά τήν κατάστασίν των, καί τών όποιων, 
ώς έπί τό πλεϊστον, ή άρρώστεια θερα
πεύεται μέ έπιτυχίαν, άν ληφθοΰν τά 
κατάλληλα μέτρα. Όπως δέ έχει άποδει- 
χθή άπό τήν διερεύνησιν τών έγκλημάτων, 
ή αιτία είναι σχεδόν πάντοτε «οί χαλα
σμένες οίκογένειες» όπως γονείς διεζευ- 
γμένοι, μέθυσοι, άλήται, άεργοι ή ή έλ- 
λειψις γονέων λόγιρ θανάτου καί γενικώς 
ή ήθική έγκατάλειψις τών άνηλίκων χω
ρίς καμμίαν άγωγήν. Καί τό κακόν συνε- 
χώς μεγαλώνει διότι συντελεί καί τό

Ψ- - - - — - - - - -
ΥΠΟ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ  

ΚΑΙ ΟΜΙΑΩΝ 

- ΦΙΛΩΝ XΩΡ) ΚΗ Σ

ϋ
*

ροπουλος, άλλοι ανώτατοι και άνώτεροι 
Αξιωματικοί, ό Πρόεδρος τών 'Ομίλων 
Φίλων Χωροφυλακής τής Χώρας ιατρός κ. 
Σαπουνάκης, τά Διοικητικά Συμβούλια 
τών 'Ομίλων καί πολλοί προσκεκλη
μένοι. Πρώτος ώμίλησεν ό Πρόεδρος τών 
Ο.Φ.Χ. 6 όποιος έξήρε τό έργον πού 
έπιτελοϋν τά όργανα Χωροφυλακής εις 
δλόκληρον τήν επικράτειαν καί προσέθεσεν 
®τι ή σύσφιγξις τών σχέσεων τών πολιτών 
και τών άνδρών τής Χωροφυλακής οφεί
λεται κατά μέγα μέρος εις τήν δραστηριό
τητα τών 'Ομίλων, ή όποια πρέπει καθη
μερινώς νά αύξάνεται καί νά ενεργοποιεί
ται. Άπαντών ό κ. ’Αρχηγός ηύχαρίστησε 
τά Συμβούλια καί τά Μέλη τών 'Ομίλων 
καί ύπεγράμμισε μεταξύ άλλων τά εξής: 
«Παρά τούς μόχθους καί τάς πικρίας πού 
ένιοτε δοκιμάζομεν θά σταθώμεν σταθερά 
ει? _τάς έπάλξεις τοϋ καθήκοντος καί τής 
ξι(*ής, διότι γνωρίζομεν δτι ό λαός 
αναγνωρίζει τήν υψηλήν αποστολήν καί τό 
επίμοχθον τοϋ έπαγγέλματος, άλλά καί 
τρέφει τήν προσήκουσα συμπάθεια προς 
τα όργανα τής Χωροφυλακής». ’Ακολού
θως ό̂  Μητροπολίτης κ. Δωρόθεος ηύχήθη 
jwti εύλόγησε τήν όμήγυριν, έν συνεχεία δέό 
Ιπουρ^τός κ. Βαρβιτσιώτης, βοηθούμενος 

υπο τοϋ κ. ’Αρχηγού έκοψαν τήν πίτταν.

, Εις τάς φωτογραφίας μας στιγμιότυπα 
απο τήν έκδήλωσιν, καθώς καί άπό άλλας 
παρεμφερεΐς έκδηλώσεις διαφόρων ομίλων 

Χώρας.

όλον κλίμα τής ήθικής καταπτώσεως τής 
έποχής μας.

’Εδώ δμο)ς άκριβώς άρχίζει όλων μας 
ή ευθύνη. Ό σον θά δημιουργούνται αί 
προϋποθέσεις μιας ύγιοϋς άτμοσφαίρας, 
οικογενειακής, σχολικής, θρησκευτικής 
καί κοινωνικής, μέσα εις τήν όποιαν τά 
παιδιά μας θά άναπνέουν ένα ζωογόνον 
καθαρόν άέρα, πού θά τούς δίδη μίαν ώθη
σαν πρός τά έπάνω, τόσον όλιγώτεραι θά 
γίνωνται αί περιπτώσεις πού θά έχουν τήν 
άνάγκην έπεμβάσεως τού Ποινικού Κώ- 
δικος. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ή συνερ
γασία τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, πού 
έμπνέεται άπό άγάπην διά τό παιδί καί 
πού μετασχηματίζεται εις έμπράκτους 
έκδηλώσεις, εις τόν ένα ή τόν άλλον το

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Εις τό άρθρον «Τό έθιμον ώς πηγή δικαί
ου» τοϋ Μοιράρχου κ. ’Αλεξάνδρου Πα- 
ρασκευοπούλου, τό όποιον έδημοσιεύθη 
εις τό ύπ’ άριθ. 73ον τεΰχος μηνός ’Ιανου
άριου έ. έ. τής «Ε.Χ.» παρεισέφρησαν έκ 
τυπογραφικής άβλεψίας τά εξής λάθη.

α) Σελίς 19η, στήλη 1η, στίχος 54α 
«άδιάκριτος» άντί τοϋ όρθοΰ «άδιάκοπος».

β ) Σελίς 20ή Στήλη 3η, στίχος 2ος 
«τό άρθρον 1 καί 3» άντί τοϋ όρθοΰ «τό 
άρθρον 1 παράγραφος 3» καί 
γ) Σελίς 20ή, Στήλη 3η, στίχος 10ος 
(Σημαντήρης) άντί τοϋ όρθοΰ «Σημαντή
ρας».

μέα, είναι καί πάλιν ένας σημαντικός 
παράγων είς τήν άντιμετώπισιν τού θέ
ματός μας.

\mur\mv mu
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ΤΥΡΑΝΝΟΙ 
ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ

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

Τ αγμ)ρχου — Ίεροκήρυκος Χωρ)κής

ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ άρθρο έξε- 
θέσαμε μιά βασική άρχή γιά τή ζωή τοΟ 
πιστού άνθρώπου, είτε ποιμαινόμενος 
είναι αύτός, είτε ποιμήν. Μή δεχόμενοι 
τις ύπαγορεύσεις τοΟ έαυτοϋ μας καί μή 
άπορρίπτοντες τις συμβουλές τού πνευ
ματικοί! μας πατρός θά μπορέσωμε νά 
πλησιάσωμε τό γνήσιο καί καθαρό βίωμα 
τής χριστιανικής άληθείας. Αύτή είναι 
ή χρυσή γραμμή καί ό κανών τής άλη
θείας. "Αν τήν παραβλέψωμε, τότε ό κίν
δυνος είναι μέγας.Όλαι αί συμφοραί, έπε- 
ξηγεϊ ό Γέρων Σιλουανός, έπέρχοντει εις 
ήμάς, διότι δέν έρωτώμεν τούς πνευματι
κούς μας πατέρας, οίτινες έτέθησαν διά 
νά καθοδηγούν ήμάς, οΐ δέ ιεράρχαι καί 
πνευματικοί δέν έρωτοΰν τόν Κύριον, 
πώς πρέπει νά ένεργήσουν. ’Εάν ό Άδάμ 
ήρώτα τόν Κύριον, όταν ή Εύα έδωκεν 
εις αύτόν νά γευθή τού καρπού, τότε ό 
Κύριος θά έφώτιζεν αύτόν, καί ό Άδάμ 
δέν θά ήμάρτανε (ένθ. άνωτ. σελ. 393).

Έάν δηλ. στηριχθούμε στις δυνάμεις 
μας, έάν πιστεύσωμε στή γνώμη μας, έάν 
άπολυτοποιήσωμε τήν κρίοι μας, έάν 
πιστεύσωμε πολύ στόν έαυτό μας, τότε 
διατρέχομε τόν κίνδυνο όχι μόνο νά 
πλανηθούμε έμεΐς οί ίδιοι, άλλά καί νά 
ζημιώσωμε τήν ’Εκκλησίαν. Διατρέ- 
χομε τόν κίνδυνο νά τυραννήσωμε τήν 
εύσέβεισν. Ό  όρος δέν είναι ίδικός μας. 
Τόν δανειζόμεθα άπότόν'Αγ. Γρηγόριον 
τόν Θεολόγον, καί διά τόν λόγον αύτόν 
δς μή σπεύση κανείς νά τόν προσβάλη. 
Είναι θεολογικώτατος. Προέρχεται άπό 
τό Έγκώμιον πρός τόν Μ. ’Αθανάσιον. 
Όμιλών διά τόν Φωστήρα τής ’Αλεξαν
δρινής ’Εκκλησίας ό Γρηγόριος ό Θεολό
γος άνάγει τόν λόγον σέ άναξίους κληρι
κούς τής έποχής τού Μ. ’Αθανασίου καί 
κάνει μίαν άντιδιαστολήν. Χωρίς νά έχουν 
τήν άπαιτουμένην προπαίδειαν, λέγει, οί 
κληρικοί αύτοί όμοΰ τε μαθηταί καί δι
δάσκαλοι τής εύσεβείαςάναδείκνυνταικαί 
πριν καθαρθήναι καθαίρουσι- χθές Ιερό
συλοι, καί σήμερον ιερείς· χθές τών αγίων 
έξω, καί μυσταγωγοί σήμερον παλαιοί 
τήν κακίαν, καί σχέδιοι τήν εύσέβειαν 
ό έργον χάριτος άνθρωπίνης, ού τής τού 
Πνεύματος, οί, όταν πάντα διεξέλθωσι 
βιαζόμενοι, τελευταΐον τυραννοΰσι καί 
τήν εύσέβειαν. . . τή τραχύτητι τής άρ-

χής, τά έαυτών συγκαλύπτοντες (Migne 
Ρ. G. 35, 1089C—1092Α).

Δέν προβάλλομε άπό τή θέσι αύτή τό 
παραπάνω άπόσπασμα στό σύνολό του. 
Άναφέρεται κατ’ άρχήν σέ ανθρώπους 
πού ένώ δέν είχαν τά άπαραίτητα έφόδια, 
μπήκαν στήν τιμημένη χορεία τών λει
τουργών τού φρικτοΰ θυσιαστηρίου. Είσ- 
ήλθόν στήν ’Εκκλησία καί έγιναν τελι- 
κώς τύραννοι τής εύσεβείας. Αύτό είναι 
ένα άποτέλεσμα, στό όποϊο φθάνει κα
νείς καί όταν άρχίζη άπό τις καλύτερες 
προϋποθέσεις. Οί άνθρωποι, πού έν όνό- 
ματι τής εύσεβείας καταντούν νά γίνων- 
ται πληγή τής ’Ορθοδοξίας, προέρχονται 
συνήθως άπό τις τάξεις τών εύσεβών καί 
θεωρούνται σάν καθαρόαιμοι, γνήσιοι, 
χριστιανοί. ’Εν τούτοις έδώ άκριβώς κρύ
βεται ό μεγάλος κίνδυνος. Νά τυραννή 
τήν εύσέβειαν κάποιος, πού δέν είχε τις 
προϋποθέσεις γιά τό ύψηλό υπούργημα 
τής ίερωσύνης, αύτό είναι κάτι όπωσδή- 
ποτε άναμενόμενο. ’Αλλά νά καταντά 
τύραννος τής ’Εκκλησίας, τής ’Ορθοδό
ξου Πίστεως, τής εύσεβείας γενικώς ό 
εύσεβής, αύτό είναι όμολογουμένως τρα
γικό. Καί όμως αύτό τό τραγικό συμβαί
νει! Συμβαίνει πολύ συχνά, όταν έχωμε 
παραχάραξι τής εύσεβείας. Γιατί παρα- 
χάραξι αύτό άκριβώς είναι· νά νομίζης, 
ότι άγωνίζεσαι γιά τήν άλήθεια, καί όμως 
νά δουλεύης στήν πλάνη! Νά νομίζης, 
ότι έχεις τό φώς, καί όμως νά σέ πλημμυ- 
ρίζη πνευματικό σκοτάδι! Νά πιστεύης 
ότι μοχθής γιά τήν έπέκταοι τής Βασι
λείας τού Θεού, καί νά άκούσης στό τέ
λος αύτό τό τόσο τραγικό, τό «οΰκ οίδα 
ύμάς» τού Κυρίου μας. «Πολλοί έροϋσί 
μοι έν έκείνη τή ή μέρα Κύριε Κύριε, ού 
τφ σώ όνόματι έπροφητεύσαμεν, καί τώ 
σώ όνόματι δαιμόνια έξεβάλομεν, καί τώ 
σώ όνόματι δυνάμεις πολλάς έποιήσα- 
μεν; καί τότε όμολογήσω αύτοΐς ότι ού- 
δέποτε έγνων ύμάς» (Ματθ. τθ. 22-23).

Μάλιστα, είναι τραγικό αύτό πού υπο
δηλώνουν τά λόγια τού Κυρίου. Άνθρω
ποι πού κηρύττουν, πού θεραπεύουν άσ- 
θενεΐς, πού άποδιώκουν δαιμόνια, πού 
έχουν όλες τις έξωτερικές μαρτυρίες, ότι 
αποτελούν τόπο θείας εύδοκίας καί άνα- 
παύσεως τού Αγίου Πνεύματος, μπορεί 
στό τέλος νά άποδειχθοΰν όχι Θεόδουλοι,

άλλά θεομάχοι. Τόσο βαθειά φθάνει ό *  
κίνδυνος άλλοιώσεως τής πίστεως άπό 
μέρους τών πιοτών!

Τέτοιοι άνθρωποι, τύραννοι δηλ. τής 
εύσεβείας, άγωνίζονται έν όνόματι τού 
Κυρίου καί μ’ όλα ταϋτα ένσπείρουν τήν 
σύγχυσιν, δημιουργούν άκαταστασίαν, 
προκαλοΰν σάλον, κομματιάζουν τήν 
’Εκκλησίαν, πληγώνουν τήν άλήθειαν, 
φονεύουν τήν άγάπην! Κι’ όλα αύτά, γιατί 
δέν έγνώρισαν βαθειά τήν άλήθεια τού 
Εύαγγελίου. Καί διότι δέν μπόρεσαν νά 
άκούσουν τήν φωνήν τού Θεού μέσα στήν 
καρδιά τους. Ακούουν τήν φωνήν τού 
πάθους των καί νομίζουν ότι δέχονται 
τά μηνύματα τού ούρανοΰ. Δουλεύουν 
έτσι τά πάθη των καί νομίζουν, ότι ύπη- 
ρετούν τό έργον τού Θεού. «Τή τραχύ- 
τητι τής άρχής, τά έαυτών συγκαλύπτον
τες!» Κρύβει μεγάλο βάθος ό λόγος αύτός 
τού Ά γ. Γρηγορίου.

Απορείς γι’ αύτό, άγαπητέ άναγνώ- 
στα; Ίσως νά μή έχης άδικο. Ή  ύπόθεσις 
τής γνήσιας βιώσεως τού Εύαγγελίου εί
ναι τόσο λεπτή. Γι’ αύτό καί τά όρια με
ταξύ άληθείας καί πλάνης είναι τόσο λε
πτά καί δυσδιάκριτα. Ά ς  άκούσωμε καί 
πάλι αύτό τόν Ά γιο  Γέροντα Σιλουανό. 
Πάνω στό θέμα αύτό έχει νά μάς πή κάτι 
πού θά μάς βοηθήση τόσο πολύ. «Μεγάλη 
καί λεπτή είναι ή πονηριά τής συνειδή- 
σεως τού έμπαθοϋς άνθρώπου». Εις τήν ( 
θρησκευτικήν ζωήν, ό διακρατούμενος 
ύπό τού πάθους άνθρωπος, συχνάκις πα
ρουσιάζει αύτό, ώς άναζήτησιν τής άλη
θείας καί τής ώφελείας, ούχί δέ σπανίως 
καί ώς άγώνα πρός δόξαν Θεού. Έ ν όνό- 
ματι τού Χριστού, τού παραδόντος Εαυ
τόν εις θάνατον ύπέρ τών έχθρών, οί άν
θρωποι ένίοτε είναι έτοιμοι νά χύσουν 
ακόμη καί αίμα, όχι όμως τό ίδικόν των, 
άλλά τού «άδελφοΰ - έχθροΰ» (ένθ. άνωτ. 
σελ. 206).

Φίλε άναγνώ στα .

Μέ όσα λέμε άπ’ τή θέσι αύτή πολύ 
φοβούμαι, ότι θά πέφτης, σέ μεγάλη άπο- 
ρία. Χρειάζεται κι’ αύτό. ’Αρκεί νά γί
νεται κίνητρο γιά μιά βαθύτερη γνωρι
μία καί μιά πληρέστερη βίωσι τού Χρι
στιανισμού. Είναι «τέχνη τεχνών καί 
έπιστήμη έπιστημών» ή χριστιανική ζωή. 
Δέν είναι λοιπόν γιά τούς έπιπόλαιους. 
Δέν είναι γιά τούς ρηχούς. Δέν είναι ούτε 
καί γιά τούς έμπαθείς. 'Ολοι αύτοί τυραν- 
νούν τήν εύσέβειαν. Ή  Χριστιανική ζωή 
είναι γι’ αύτούς πού θέλουν κάτι βαθύ 
καί κάτι σοβαρό. Γι’ αύτούς πού κατα
πιάνονται στά σοβαρά. Τόσο μάλιστα 
σοβαρά, ώστε νά έπαναλαμβάνουν μαζί 
μέ τόν Παύλον: «άλλά μενοΰνγε καί ή- 
γούμαι πάντα ζημίαν είναι διά τό ύπερέ- 
χον τής γνώσεως Χριστού ’Ιησού τού 
Κυρίου μου, δι’ δν τά πάντα έζημιώθην 
καί ήγοΰμαι σκύβαλα είναι ίνα Χριστόν 
κερδήσω καί εύρεθώ έν αύτφ μή έχων 
έμήν δικαιοσύνην τήν έκ νόμου, άλλά 
τήν διά πίστεως Χριστού, τήν έκ Θεού 
δικαιοσύνην (Φιλιπ. γ' 8 - 9).
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Η ΑΚΚΡΦΛΚ
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’Ε π ι μ έ λ ε ι α  :
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  

Ά νθυπα σπιστοΰ Χωρ)κής

TO ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Η Άκρόπολις των 'Αθηνών μέ τό 
Μουσείο της είναι χώρος μέ βάθος, 
γοητεία, κύρος καί ιστορία, πού κεν

τρίζουν τήν σκέψι καί αφυπνίζουν τήν 
ανθρώπινη καρδιά. Τόπος πού προσφέρει 
κατάλληλο υλικό γιά τήν άναγνώρισι τής 
’Εθνικής ταύτότητος τού Έλληνος καί 
δίνει μιά πλατύτερη άντίληψι τών συνό
λων. Τόπος πρόσφορος γιά αισθητική 
σπουδή, στόν όποιο γίνεται σύγκρισι καί 
άναμέτρησι τής όμορφιάς τής φύσεως 
μέ τήν προσφορά τής τέχνης, όπως άνα- 
φέραμε στό προηγούμενο τεύχος μας. 
Τά έργα τέχνης πού κοσμούν σήμερα τό 
Μουσείο Άκροπόλεως μαρτυρούν, μέ 
αδιαφιλονίκητο τρόπο, γιά τήν προϊστο
ρική Ελλάδα, τήν ιστορική της περίο
δο, καί, κυρίως, γιά τόν «χρυσοΰν αιώνα» 
καί τήν μετέπειτα έποχή.

Ή  άνέγερσι ιερών μνημείων, άνακτό- 
ρων καί τειχών στήν Άκρόπολι, άρχισε 
άπό τήν έποχή τού χαλκού (3.500 - 2.500 
π. X.) γιά νά έπεκταθοϋν τά τείχη της καί 
νά άνεγερθούν νέα ’Ανάκτορα κατά τήν 
Μυκηναϊκή Περίοδο (2.500 - 1.000 π.Χ.). 
Ή  διακόσμησί της βέβαια άρχισε άπό 
τήν Ιστορική περίοδο (776 π.Χ.). Τόν 
7ον π. X. αίώνα κτίσθηκε τό Παλιό Έρέ- 
χθειο καί άργότερα είδε τό φώς ό «Έκα- 
τόμπεδος» Ναός. Έ τσι, κατά τόν δον π.Χ. 
αίώνα, είναι πιά στολισμένη μέ λαμπρά 
οικοδομήματα, ναούς καί άλλα κομψο
τεχνήματα. Τότε ήκμασε ή π λ α σ τ ι κ ή  
τέχνη καί ή ’Α γ γ ε ι ο γ ρ α φ ί α  μέ ά- 
ποτέλεσμα ή ’Αθήνα νά γίνη τό μεγαλύ
τερο ’Αγγειοπλαστικό κέντρο τής ύφη- 
λίου.

Ά πό τήν άρχή όμως τού 5ου π.Χ. αίώνα 
ή 'Αθηναϊκή Τέχνη ξεπέρασε τά όρια τού 
πνεύματος τού «’Αρχαϊσμού» καί άρχισε 
έτσι ή άνθησι τού «Κλασσικισμοΰ» ό 
όποιος έδημιούργησε μιά νέα τεχνοτρο
πία. 'Η νέα αύτή μορφή τής Τέχνης τού 
«Αύστηροΰ Ρυθμού» παρουσίασε νέες αν
τιλήψεις στήν δομή καί τήν στάσι τού 
άνθρώπινου κορμιού. Ά φησε τήν κομψή 
διακόσμησί τού άρχαϊσμοΰ μέ τό τυπικό

01 άνευρεθέντες πολύτιμοι θησαυροί τής αρχαίας "Ελληνικής 
τέχνης άπό τις άνασκαφές τοΰ χώρου τής ’Αθηναϊκής ’Ακροπό- 
λεως μέ τήν όποια άσχοληθήκαμε στό προηγούμενο τεύχος, 
έγιναν άντικείμενον σοβαράς μελέτης, γιά τήν πλήρη άξιολογησί 
τους. Τό γεγονός αύτό άποτέλεσε τήν άιρορμή πρός έξεύρεσι 
καταλλήλου Μουσειακού χώρου γιά τήν στέγασι καί παρουσίασι 
τους στό κοινό. "Ετσι έκτίσθη μέ κρατική μέριμνα τό Μουσείο 
πού λειτουργεί σήμερα στήν ’Ακρόπολι τών ’Αθηνών. "Ο Εξαί
ρετος Μουσειακός αύτός χώρος ό όποιος μέ τις κατά καιρούς 
κτιριακές έπεκτάσεις καί βελτιώσεις του, φιλοξενεί σήμερα 
άρκετούς σέ άριθμό, σπάνιους καί άνεπανάληπτους άπό άποψι 
τεχνοτροπίας, άρχαιολογικούς θησαυρούς. Τούς θησαυρούς αύ- 
τούς παρουσιάζει τό άρθρο αύτό σάν συνέχεια τού ίδιου θέμα
τος, γιά τό όποιο γράψαμε στό προηγούμενο τεύχος τού περιοδι
κού .
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μειδίαμα καί καθιέρωσε τήν στοχαστική 
σοβαρότητα στις μορφές καί τά πρόσωπα. 
’Εξαίρετα τοϋ ρυθμού αύτού έργα υπάρ
χουν στήν ΥΙ αίθουσα τού σημερινού 
Μουσείου Άκροπόλεως.

Οί Πεισιστρατίδες διακρίθηκαν γιά 
τήν συστηματική καλλιτεχνική της δια- 
κόσμησι. Έργο τους είναι ό Νέος Έκα- 
τόμπεδος Ναός μέ τά μαρμάρινα άγάλμα- 
τα στόν θριγκό καί τά άετώματά του, ή 
έξιστόρησι τής γιγαντομαχίας κ.ά. Ό  
πρώτος «Παρθένων» άρχισε νά κτίζεται 
κατά τό 500 π.Χ., άλλά δέν άποπερατώθη- 
κε, λόγψ τών Περσικών Πολέμων. Ό  Κί- 
μων καί ό Θεμιστοκλής, έκτος άπό τά 
άλλα όνομαστά τους έργα, έφτιαξαν καί 
τά «Μακρά τείχη». Ό  σημερινός «Παρ
θένων» έκτίσθηκε στήν έποχή τοϋ Περι
κλή (447-438 π.Χ. κ.ά.). Διασωθέντα έργα 
σήμερα μαρτυρούν γιά μιά άρτια σύνθεσι 
τής αρχαϊκής τέχνης καί τής άττικής πλα
στικής δημιουργίας καθώς καί γιά τήν 
ικανότητα τής αθηναϊκής γλυπτικής πρός 
άπεικόνισι τών μορφών μέ κίνησι καί δρά- 
σ ι.-Ή  Άκρόπολις μέ τά ιερά της λεηλα
τήθηκε άπό τούς Πέρσες τό 480 π.Χ. 
’Αλλά οί ’Αθηναίοι, μετά τό θρίαμβο τής 
Σαλαμίνος, συγκέντρωσαν καί έθαψαν 
προσεκτικά τά σπασμένα άγάλματα μέσα 
σέ λάκκους πού άνοιξαν στόν 'Ιερό της 
βράχο. Έ τσι βρέθηκαν αότά άνέπαφα 
κατά τις συστηματικές άνασκαφές πού 
έγιναν άπό Έλληνες ’Αρχαιολόγους καί 
κυρίως άπό τόν έπιφανή άρχαιολόγο Πα
ναγιώτην Καββαδία (1885 - 1891) ό όποιος 
έφρόντισε ιδιαίτερα γιά τήν κάθαρσι καί 
τήν έρευνα τοϋ χώρου τής Άκροπόλεως. 
Τά έργα πού άνευρέθηκαν άπό τις γενό- 
μενες μέχρι σήμερα άνασκαφές στήν 
Άκρόπολι, έπέβαλαν τήν άνάγκη ίδρύ- 
σεως ένός ξεχωριστού μουσειακού χώρου. 
Έ τσ ι ιδρύθηκε τό σημερινό Μουσείο 
Άκροπόλεως πού λειτουργεί ύποδειγμα- 
τικά καί υπάγεται ήδη, άπό διοικητική 
άποψι, εις τό Ύπουργεΐον Πολιτισμού 
καί ’Επιστημών. Μέ έπιμέλεια τού Γιάννη 
Μιλιάδη έκδόθηκε ό Σύντομος 'Οδηγός 
τού Μουσείου πού είναι πολύ χρήσιμος 
διότι πληροφορεί πολύ εύγλωττα γιά όλα 
τά έκτιθέμενα μέ χωριστό άριθμό έργα καί 
άντικείμενα στούς χώρους τού Μουσείου.

Α Ι Θ Ο Υ Ζ Ε Σ -
Ε Κ Θ Ε Μ Α Τ Α

Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ μπαίνοντας στήν 
Αύλή τού Μουσείου συναντά ένα Άλογο 
κομμένο στή μέση (6454), κορμούς δύο 
άλογων (6456 - 7) πού προέρχονται άπό 
τό δυτικό άέτωμα τοϋ Παρθενώνα (Φειδια
κή τέχνη), μιά στενή πλευρά άπό σκηνές 
παλαίστρας μέ ψηλόσωμους άθλητές (Λυ- 
σίππεια τεχνοτροπία) κ.ά.

Στόν Προθάλαμο υπάρχει ή Γλαύκα 
(1347) πού ήταν στημένη κοντά στό ιερό 
τής Βραυρώνιας Άρτέμιδος, άγαλμα τής 
Άθηνάς άκέφαλο (1336), Κεφάλι στήλης 
τοϋ Ερμή, έργο τού Αλκαμένη (2281), 
άνάγλυφη παράστασι τών τριών συμβό
λων τής Άθηνάς - Άκροπόλεως, δηλαδή, 
τής Γλαύκας, τής ’Ελιάς καί τού Φειδιοϋ 
(2444), έπιτύμβια Λήκυθος (6407) μέ άνά
γλυφη σκηνή «Δεξιώσεως» κ.ά.

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (I) αίθουσα ύπάρχουν 
κομμάτια άπό δύο Πάνθηρες (552 - 554)

’Α ρ ισ το υ ρ γ ή μ α τα  τή ς  κ λα σ σ ικ ή ς  αρ
χαιότατος τά όπ ο ια  άνευρέθησαν εις τόν  
' Ιερόν βράχον τή ς  Ά κ ρ ο π ό λ ε ω ς . κα ι φ ν -  
λάσσο ντα ι σήμ ερον εις  τό  Μ ονσειον.
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π ο ύ  προέρχονται άπό ζωφόρον άρχαίου 
οικοδομήματος, ’Αέτωμα (1) μικρού οικο
δομήματος πού εϊκονίζει άθλο τού Η ρα
κλή μέ τή Λερναία 'Υδρα, δεξί κομμάτι 
άπό ’Αέτωμα (4) μέ παράστασι Λέαινας 
πού κατασπαράζει ταύρο, Μάτι (3831) άπό 
κεφάλι ταύρου, έντυπωσιακό Κεφάλι Γορ
γούς άρχαϊκό (701) κ.ά.

ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ (II) αίθουσα υπάρ
χουν : Ή  άποθέωσι τού Ηρακλή (9, 55) 
άπό τούς ’Ολύμπιους θεούς σέ μικρό πώ
ρινο άέτωμα, ή Γλαύκα τής ’Αθήνας (56), 
Κεφάλι Φειδιού (41), δύο προθήκες (Α-Β) 
μέ άρχαϊκά άφιερώματα τής Άθηνάς, 
Πεσσός ένεπίγραφος (3760), άνάθεμα 
στήν πότνια Άθηνά, δύο φειδία μέ άνοι- 
χτό στόμα (37-40) καί ένα λιοντάρι άνά- 
μεσά τους, ή Πάλη τού Ηρακλή μέ τόν 
Τρίτωνα (2), ή άρχαϊκή Σφίγγα (630), τό 
’Αέτωμα τής έλιας (52), ό Θριγκός (4510), 
μαρμάρινες κολόνες ένεπίγραφες, ό Θριγ
κός (4402), ’Αέτωμα (35) πού εϊκονίζει 
τόν Ηρακλή μέ τόν Τρίτωνα κ.ά.

’Ανάμεσα στά άλλα έργα ξεχωριστό 
ένδιαφέρον έχει ό «Μοσχοφόρος» (624) 
ένα άρχαϊκό μαρμάρινο άγαλμα μέ έξαί- 
ρετη πλαστική διαμόρφωσι καί σύνθεσι 
ποωτότυπη πού εϊκονίζει έναν άφεντάν- 
θρωπο - άγρότη ό όποιος πηγαίνει νά 
προσφέρη τό μοσχάρι του γιά θυσία στήν 
Άθηνά, οί Κόρες, δηλαδή μία σειρά κομ
ψών γυναικείων άγαλμάτων, άφιερωμένων 
στήν Άθηνά, άκέφαλη Κόρη πού κρα- 
τάει στεφάνι καί ρόδι στά χέρια γιά νά τά 
άφιερώση στήν θεά κ.ά.

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (III) αίθουσα ύπάρχει 
Σύμπλεγμα δύο Λιονταριών (3) πού σπα
ράζουν ταύρον κορμός Κόρης (677) πού 
κρατάει μήλο, άγαλμα Κόρης (619) άκέ- 
φαλο, μέ έντυπωσιακές πτυχές, Σφίγγα 
(632) φτερωτή μέ φιλική έκφρασι προσώ
που, δύο άγάλματα γυναικείων μορφών 
(618-620), τμήματα Θριγκών (4406 - 4404) 
κ.ά.

ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (ΙΥ) αίθουσα ύπάρ- 
χουν : Κολόνα ένεπίγραφη (124) μέ ιωνι
κό κιονόκρανο, γωνία πλάκας μαρμάρινης 
μέ κεφάλι άλογου άνάγλυφο (1340), κεφά
λι Κόρης (617) μέ ταινία στά μαλλιά, λοξά 
τριγωνικά μάτια, τοξωτό στόμα καί έκ- 
φραστικό πρόσωπο, μέρος Κόρης (669) μέ 
διάδημα στό κεφάλι, μέρος άγάλματος 
τής Άθηνάς (136), Κεφάλι ίππέα (590) σέ 
γύψινο έκμαγεΐο άπό πρωτότυπο τού Μου
σείου τού Λούβρου μέ τόν τίτλο «Κεφάλι» 
«RAMPIN», μικρό κεφάλι ίππέα (654) μέ 
άμυγδαλωτά μάτια. Ή  περίφημη «Πεπλο
φόρος Κόρη» (679), άγαλμα έξαίρετης 
πλαστικής μέ δωρικό πέπλο έπάνω άπό 
χιτώνα λευκό καί πτυχώσεις γύρω άπό τά 
πόδια. Κυνηγετικό σκυλί (143), άγαλμα 
Ιππέα (606) μέ πλούσια φορεσιά, Αναθη
ματικό άνάγλυφο (702) μέ παράστασι χο
ρού νυμφών, ή Κόρη τής Λυών (269), γύ
ψινο έκμαγεΐο άπό πρωτότυπο τού Μου
σείου τής Λυών (Γαλλία). Ό  μοναδικός 
άρχαϊκός Κούρος (665) μέ θαυμάσια πε
ριγράμματα καί σφιχτή πλαστικότητα. 
Κορμός Νέου (145) γεροδεμένου άπό σύμ
πλεγμα πάλης Θησέα καί Προκρούστη. 
Άγάλματα Κορών (594, 673, 675), άγαλμα 
Γραφέα καθιστού (629) μέ αιγυπτιακή έπί- 
δρασι, φτερωτή Νίκη (694), σύμπλεγμα 
έφιππου νέου (700), ώραιότατο κεφάλι 
Κόρης άρχαϊκής (643), κεφάλι Κόρης μέ 
ψηλό διάδημα (696), μεγάλη Κόρη μέ έν
τονο άρχαϊκό μειδίαμα (682), τρία άγάλ-
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ματα Κορών (684, 615, 674), καί όλόκλη- 
ρης Κόρης μέ χιτώνα (670), μεγάλο άγαλ
μα Άθηνάς (ακέφαλο) μέ ιωνικό χιτώνα 
(625), άγαλμα Νέου (633) μέ ’Ιωνική έπί- 
δρασι, τέσσερα άγάλματα Κορών (595, 
671, 680, 685) κ.ά.

ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (Υ) αίθουσα υπάρ
χουν : Ή  Κόρη τοϋ καλλιτέχνη Άντίνο- 
ρα (681), ύψους 2 μ., κεφάλι τού Διονύσου 
(1323), ή πιό περίεργη Κόρη τής μουσεια
κής συλλογής (683) μέ βαρύ πρόσωπο καί 
δυσαναλογία κορμού καί κάτω άκρων, ή 
ωραιότερη μεγάλη Κόρη, ύψους 2 μ. 
(1360), άκέφαλος κορμός φτερωτής Νίκης 
(691). Τέσσαρα άγάλματα (631) τής με
γάλης τολμηρής συνθέσεως τού άετώμα- 
τος τού παλιού ναού τής Άθηνάς τών 
Πεισιστρατειδών μέ θέμα τήν Γιγαντο
μαχία (Δίας, Άθηνά, Γίγαντες κ.ά.). ’Αν
τιπροσωπευτικά έξ άλλου έξαίρετα ’Αγ
γεία τής έξελίξεως τής ’Αγγειογραφίας 
άπό τής Γεωμετρικής περιόδου μέχρι τού 
4ου π.Χ. αίώνος πού άνευρέθησαν στό Νό
τιο μέρος τής Άκροπόλεως (1955 - 1960) 
υπάρχουν σέ προθήκες τής συμπληρω
ματικής Κόγχης τής αίθουσας κ.ά.

Στις Προθήκες (1-3) σώζονται : ’Ατ
τικά γεωμετρικά άγγεΐα καί δύο πυξίδες 
(πρ. 1), ’Αττικά μελανόμορφα άγγεΐα, 
’Αττικές μελανόμορφες Λουτροφόρες κ.ά. 
(πρ. 2), ’Αττικοί μελανόμορφοι πίνακες, 
φιάλη τύπου SIX, μελανόμορφη πυξίδα, 
Λαιμοί λουτροφόρων πρωτοαττικών, πλα
στικά άγγεΐα, άρχαϊκά γλυπτά κ.ά. (πρ. 3). 
Στήν Προθήκη 4 υπάρχει άνδρικό άρχαϊ- 
κό κεφάλι (621), έγχρωμο κομμάτι κεφα
λιού πωγωνοφόρου (370), έκφραστικό κε
φάλι Ερμή (642), κεφάλι νέου (663) κ.ά 
Ή  Προθήκη 5 έχει ’Αττικά μελανόμορφα, 
πινάκια, Άγγεΐα καί άρχαϊκά Γλυπτά. Ή

Προθήκη 6 έχει έρυθρόμορφη Λήκυθο 
(6471), θαυμάσια Λευκή Λήκυθο (6473), 
κάλυμμα πυξίδας μέ σκηνή Άμαζονομα- 
χίας (6475) κ.ά. Καί ή Προθήκη 7 μαρμά
ρινα γλυπτά μέ πήλινα ειδώλια άρχαϊκά, 
κλασσικά καί 'Ελληνιστικά, χάλκινες 
λαβές άγγείων, δύο προσωπεία πώρινα 
.(11 - 12) κ.ά.

ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ (Υ1) αίθουσα υπάρχει ή 
«Κόρη τού Εύθύδικου» (686 - 609), άγαλμα 
μέ σοβαρή έκφρασι προσώπου καί όλο- 
κληρωμένη άπόδοσι σώματος πού χαρα
κτηρίζει μιά νέα άντίληψι τής τότε τέχνης 
καί τής ζωής, πού γιαυτό τό λόγο (ονομά
σθηκε «ή κακιωμένη», έργο Αττικό πού 
άποτελεϊ όρόσημο τής Αρχαϊκής καί Προ- 
κλασσικής έποχής. Ή  Κόρη τών Προπυλαί 
ων (688) έργο Αττικό αύστηρού ρυθμού. 
Κομμάτια άνάγλυφης σκηνής τής «Γι
γαντομαχίας» (120) μεταξύ Άθηνάς καί 
Έγκελάδου. Τό «Ξανθό Αγόρι» (689) 
έξαίρετο άνάγλυφο. Ή  «Σκεπτομένη 
Άθηνά» (695) όρθια μέ δωρικό πέπλο κο
ρινθιακό κράνος καί δόρυ πού άποτελεϊ 
έπίσης λαμπρό δείγμα τής τέχνης τού αύ- 
στηρού ρυθμού (460 - 450 π.Χ.). Δύο έγ
χρωμα κεφάλια Κορών (616, 660), άγαλμα 
Νίκης (690) τού Πολέμαρχου Καλλίμαχου 
πού έπεσε στή μάχη τού Μαραθώνα, κορ
μί Τοξότη (599), άγαλμα γυμνού νέου 
«Κριτίου Παϊς» (698), άγάλματα νέων 
(692, 699) κ.ά.

ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ (ΥΙΙ) αίθουσα ύπάρ- 
χουν δύο κεφάλια Κενταύρων (720 - 727), 
μία Μετόπη μέ σκηνή Κενταυρομαχίας 
(705), άνδρική μορφή (887), γυναικείο 
κορμί (881). Δύο γυναικείες μορφές (888, 
1363), άνδρικό κορμί (885) δηλαδή τό 
«Κορμί τού Ποσειδώνα», δύο κεφάλια 
άλόγων (882, 884), σκέλος άλογου (883),

κορμός δένδρου μέ φίδι (6510), γυναικείο 
μαρμάρινο άκέφαλο άγαλμα (1362) (άντί- 
γραφο τού χρυσελεφάντινου άγάλματος 
τής Άθηνάς), κ.ά.

ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ (ΥΙΙΙ) αίθουσα ύπάρ- 
χουν άνάγλυφα άπό τις Ζωφόρους τού 
Παρθενώνα καί τού Έρεχθείου ώς καί τό 
θωράκιο τού ναού τής Άθηνάς - Νίκης. 
Στή βορεινή πλευρά τής Ζωφόρου ύπάρ- 
χουν νέοι Ιππείς (861, 862, 863), άποβάτες 
νέοι μέ άσπίδα καί χιτώνα (859, 872), τά 
άλογα άρματος μέ κορμό νέου (871), τα- 
ξινόμος τής πομπής μέ άρμα άλόγων (874), 
όμάδα 6 θαλοφόρων μέ κλαδιά έλιάς στά 
χέρια πού μετέχουν στήν πομπή (865). 
Στή νότια πλευρά της διακρίνονται ιππείς 
(866, 869) καί στήν άνατολική ή πομπή 
(877) κ.ά. Ή  «Ζωφόρος τού Παρθενώνα» 
πού κοσμεί τήν αίθουσα αύτή είναι μία 
ταινία άνάγλυφη πού παρίστανε τήν Με
γάλη Πομπή τών Παναθηναίων πού γινό
ταν έπί 6 αιώνες, κάθε 4ετία, τόν ’Ιούλιο 
μήνα. Ή  γιορτή έτοιμαζόταν άπό τούς 
Αθηναίους άρχοντες στόν Κεραμεικό 
(Β.Δ. τού Θησείου). Ξεκινούσε άπό έκεϊ, 
περνούσε άπό τήν Αγορά καί άνέβαινε μέ 
έλιγμούς, άπό τά Προπύλαια, στήν Άκρό- 
πολι. Έπαιρναν μέρος στήν πομπή έστεμ- 
μένοι άρχοντες (Βουλευτές, Πρυτάνεις, 
Δικαστές, ’Ελλανοδίκες), κανηφόρες παρ
θένες, ύδριαφόρες, σκαφηφόρες, διφρο- 
φόροι καί άλλοι. Ακολουθούσε ή φά
λαγγα τών νικητών τών Παναθηναϊκών 
άγώνων καί ή Ταξιαρχία τού έφηβικοΰ 
ιππικού. Στό μέσον έσυρόταν μέ μηχάνη
μα ή «Ναΰς» τό ίστίον τής όποιας ήταν ό 
«Ιερός Πέπλος» πού ύφαινόταν άπό τις 
«έργαστίνες» Παρθένες καί παραδινόταν 
πανηγυρικά στήν ιέρεια τής Πολιούχου 
Άθηνάς. Μέ τόν πέπλο σκεπαζόταν «τό 
ξόανο» πού φυλαγόταν στόν άρχαϊο ναό
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ρακτηριστικό τής έξπρεσιονιστικής ρο
πής, Στήλη μέ κείμενο συμφωνίας ’Αθη
ναίων - Σαμίων (1333), ’Αθηναϊκή τριήρης 
(1339) κ.ά.

ΟΛΑ τά θαυμάσια αυτά έργα τέχνης 
πού ένδεικτικά προαναφέραμε, κοσμούν 
σήμερα τό Μουσείο Άκροπόλεως τό 
όποιον οίκοδομήθηκε στά 1878 γιά νά 
στέγαση τά ευρήματα των γενομένων στήν 
Άκρόπολι άνασκαφών, άμέσως μετά τήν 
’Εθνική μας άνεξαρτησία, άπό αρχαιο
λόγους καί αρχιτέκτονες "Ελληνες καί 
ξένους (Κ. Πιττάκης, Κλέντσε, Ρώς, 
BEYLE, Α. Ραγκαβής κ.ά.) καί κυρίως 
άπό τήν 'Ελληνική ’Αρχαιολογική 'Εται
ρεία (1841) καί τούς έμβριθείς έπιστήμο- 
νες - Γενικούς ’Εφόρους ’Αρχαιοτήτων 
Εύστρατιάδην (1881) καί Παναγ. Καββα- 
δίαν (1885 - 1891) καθώς καί άλλους νεώ- 
τερους άρχαιολόγους. ’Αποτέλεσμα τών 
κατά καιρούς άνασκαφών αύτών ήταν νά 
έλθουν στό φώς, έκτός τών προαναφερθέν- 
των έργων τέχνης, πολλά άλλα άφιερώ- 
ματα, έπιγραφές, πρωτότυπα έργα τού 
καλλιτεχνικού έργαστηρίου τού Φειδία 
κ.ά. πού διέφυγαν τήν σύλησι, τις πυρ- 
καϊές καί τίς καταστροφικές έπιδρομές 
τών Περσών, Ρωμαίων, Φράγκων, Τούρ
κων.

Ή  διάσωσι τών έργων αύτών όφείλε- 
ται στούς έπιζήσαντες άπό τήν Περσική 
καταστροφή (480π.Χ.) ’Αθηναίους, οί 
όποιοι έθαψαν μέ εύλάβεια μέσα σέ λάκ
κους τού ιερού βράχου τής Άκροπόλεως 
όλα τά έναπομείναντα καί διασωθέντα 
έργα τέχνης τής έποχής τους. Τά έργα 
αύτά, όπως έτονίσθηκε, μαρτυρούν γιά τό 
άνεπανάληπτο άρχαϊο έλληνικό κάλλος 
πού έχάρισε στήν οικουμένη τίς πιό λε
πτές καλλιτεχνικές συγκινήσεις καί τήν 
άληθινή τέχνη. ΓΓ αυτό είναι χρέος όλων

Ό  Ν αός το ϋ  Π αρθενώ νος τό  π ιό  γ ν ω 
σ τό  μ ν η μ ε ίο  τή ς  Ά κ ρ ο π ό λ ε ω ς  τώ ν  ’Α θ η 
νών, τό  α ρ ισ το ύ ρ γη μ α  τή ς  κ λα σ σ ικ ή ς  Ε λ 
ληνικής ά ρ χα ιά τη το ς .

μας ή στενή έπαφή καί γνωριμία μέ τήν 
'Ιστορία, τά Μνημεία, τήν παράδοσι καί 
τήν πολιτιστική μας γενικά κληρονο
μιά. Κάθε σύγχρονος Έλληνας όφείλει 
νά κάνη βίωμά του τήν πραγματικότητα 
αύτή, νά άγαπήση τόν έαυτόν του καί τό 
περιβάλλον του καί νά έπιδεικνύη πάντο
τε τόν έπιβαλλόμενο σεβασμό πρός τήν 
Ελληνική μουσειακή παράδοσι καί τόν 
λαμπρό, έθνικό, μνημειακό μας πλούτο.

ΠΗΓΕΣ -  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1) Σύντομος 'Οδηγός τού Μουσείου Ά κ
ροπόλεως.

2) 'Ελληνική ’Εθνική ’Εγκυκλοπαίδεια 
(Δρανδάκη).

3) ’Εγκυκλοπαίδεια «ΗΛΙΟΣ» (Τόμος Ε').
4) Έργον Ο ΠΑΥΛΟΣ τού HOLZNER 

(μετάφρ. κ. Ίερων. Κοτσώνη).
5) ’Επίτομα ’Εγκυκλοπαιδικά Λεξικά 

«ΗΛΙΟΥ» καί «ΠΑΠΥΡΟΥ ΛΑΡΟΥΣ.
6) Περιοδικά «ΑΚΤΙΝΕΣ» καί «ΣΥΖΗ- 

ΤΗΣΙΣ».
7) Μνημεία ’Αθηνών, Α. Φιλαδελφέως.
8) Ιστορία ’Αρχαίας Ελληνικής Λογο

τεχνίας (Άφών GROISET, έκδοσις 
Παπύρου).

9) Τά Ελληνικά Μουσεία 
(’Εκδοτική ’Αθηνών A. Ε.).

τής θεάς. Τό ίερώτερο σημείο τής γιορ
τής ήταν όταν ό λαός άνέβαινε νά άφιε- 
ρώση τόν πέπλον καί ή στιγμή πού οί νι
κητές έπαιρναν τό στεφάνι άπό τό χέρι 
τής θεάς.

Ή  κυρίως Πομπή φαίνεται στή Β.Ν. 
πλευρά τής Ζωφόρου, ένώ στή δυτική της 
πλευρά διακρίνεται ή προετοιμασία καί 
τό ξεκίνημα τής Πομπής. Ή  «Ζωφόρος 
τού Έρεχθείου» έγινε άπό μαθητές τού 
Φειδία (γύρω στά 409 - 405 π.Χ.). Σώζον
ται λίγα κομμάτια της. Δέν είχε ένιαίο θέ
μα καί άγνοοΰμε τί παρίστανε. Έ χει 
ώραίες κινήσεις καί πτυχώσεις φορεμά
των. Μερικοί άναγνώρισαν στή Ζωφόρο 
σκηνές άπό τή γέννησι τής Άθηνάς κ.ά. 
Στήν ίδια αίθουσα ύπάρχουν έπίσης κορ
μιά ή άλλα κομμάτια άπό όμορφες Νίκες 
(798, 1013, 999, 1003, 1004, 972, 1014, 
995, 1011, 994), ή Άθηνά καθισμένη σέ 
βράχο - θρόνο καί άπέναντί της όρθια μία 
Νίκη (989) κ.ά. Τό «Θωράκιο τού Ναού 
τής Άθηνάς (Άπτέρου Νίκης)» ήταν 
μπροστά στά Προπύλαια πιάνοντας με
γάλο μέρος τής ταράτσας τού ψηλού τού 
πύργου. Δημιουργούσε στενότητα χώρου. 
Γιαυτό προστέθηκε στό χείλος τής τα
ράτσας προστατευτικό θωράκιο, μαρμάρι
νο. Οί μαρμάρινες πλάκες τού Θωρακίου 
είχαν έξωτερικά θαυμάσια άνάγλυφα πού 
είκονίζουν Νίκες. Πραγματικό χάρμα 
άποτελεϊ ή κίνησι σέ ουνάρτησι μέ τήν 
πλούσια πτυχολογία τών φορεμάτων.

ΣΤΗΝ ΕΝΑΤΗ (IX) αίθουσα ύπάρχει 
έξοχο πορτραίτο πρωτότυπο τού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου (1331), άναθηματικά άνά- 

γλυφα τής Άθηνάς (2441, 2460, 3010, δύο 
γυναικείες μορφές (1348), θώρακας στή- 

I θους Ρωμαίου Αύτοκράτορα (2813), ό 
Ηρακλής γυμνός (2586), πορτραίτο νεο

πλατωνικού φιλοσόφου (1313), έργο χα
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Φ ΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1936
» ______________________

ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ περι- 
ήλθεν έπιστολή ύπογραφομένη ύπό των κ.κ. Τζαφού- 
λια Γ., Μάντζαρη Γ., καί Τζαφούλια I., συγγενών 
τοϋ φονευθέντος τήν 1-2-1936 εις τό χωρίον Άριος 
Μεσσηνίας Παναγιώτου Μπέτσου. Διά τής έπιστολής 
ταύτης εκφράζουν εύχαριστίας προς τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής, διότι ως έπί λέξει άναφέρουν «συγκα
ταλέγει μεταξύ τών μελών του όργανα ώς ό ’Αστυνο
μικός Σταθμάρχης ’Άριος, Ενωμοτάρχης Γεώργιος 
Λευθεριώτηε, όστις κατά τήν στιγμήν τοϋ εγκλήματος 
καίτοι πυροβοληθείς έκ τών όπισθεν καί διατρέξας 
σοβαρόν κίνδυνον, χωρίς νά πτοηθή, έρρίφθη κατά τοϋ 
δράστου συλλαβών αυτόν έπί τόπου, καί άφοπλίσας 
τούτον ώδήγησεν εις τό κρατητήριον» Οί έπιστολο- 
γράφοι, άφοϋ άναφέρονται καί εις διαφόρους άλλας 
εύστοχους ένεργείας τοϋ ’Ενωμοτάρχου, καταλήγουν 
ώς εξής: «Τοιοϋτοι χαρακτήρες έ'χοντες έπίγνωσιν 
τών καθηκόντων των καί άντίληψιν τών πραγμάτων, 
έμπνέουν άφ’ ενός μέν εμπιστοσύνην εις τούς πολίτας, 
άφ’ ετέρου δέ τιμοΰν τό Κράτος καί τό Σώμα είς ό 
άνήκουν, καί τήν στολήν ήν φέρουν».

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ άπένειμε 
πανηγυρικόν έπαινον εις τον Χωρ]κα Κάσσην Βασί
λειον, διότι τήν 6ην ’Ιανουάριου έ.έ. υπηρετών είς 
Ναύπλιον καί εύρισκόμενος κατά τήν κατάδυσιν τοϋ 
Τιμίου Σταυροϋ, είς τήν παραλίαν, άντελήφθη ότι 
άτομόν τι έκινδύνευσε νά πνιγή έντός τής θαλάσσης 
ένθα είχε καταπέσει λόγω άνατροπής λέμβου, έρρίφθη 
είς τά ΰδατα, καί μέ αύτοθυσίαν κατώρθωσε νά σώση 
τοΰτο, προξενήσας διά τής πράξεώς του ταύτης τάς 
ευμενείς κρίσεις τής κοινωνίας.

ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ θύματα τοϋ καθήκοντος αριθμεί 
ή Χωροφυλακή διά τοϋ θανάτου τοϋ Ύπεν]ρχου 
Νικ. Παπακώστα καί τοϋ σοβαροΰ τραυματισμοϋ τοϋ 
Χωρ]κος Λεωνίδα Πιλάτου. Τό λυπηρόν τοΰτο περί 
στατικόν έλαβε χώραν ύπό τάς άκολούθους συνθήκας: 
Τό εσπέρας τής 23ης τρέχοντος μηνός, κατόπιν καταγ
γελίας ιδιώτου ότι έντός χαρτοπαικτικής λέσχης τής g 
πόλεως σημειοΰνται έπεισόδια μεταξύ θαμώνων, 
μετέβη έπί τόπου ό Ύπεν]ρχης Παπακώστας προς 
κατευνασμόν τών πνευμάτων, πράγμα δπερ καί τε- 
λικώς έπέτυχεν. Μετ’ ολίγον, ειδοποιηθείς παρ’ ετέ
ρου ιδιώτου ότι τά έπεισόδια έν τή λέσχη έπανήρχισαν 
σφοδρότερα, παραλαβών μεθ’ έαυτοΰ τον Χωρ ]κα 
Πιλάτον μετέβη έκεϊσε προς άποκατάστασιν τής 
τάξεως, πλήν όμως έπί ματαίω. Παρά τάς γενομένας 
συστάσεις οί δύο ίδιοκτήται τής λέσχης, έκλαβόντες I 
τήν γενομένην έπέμβασιν τών ’Αστυνομικών οργάνων I 
ώς προσβολήν, κατ’ άρχήν άπέπεμψαν ταϋτα διά χυ
δαίων φράσεων. ’Εν συνεχεία, κατόπιν άπαιτήσεως 
τών ’Αστυνομικών οργάνων νά άποκατασταθή ή 
τάξις έν τή λέσχη, ούτοι έξήγαγον περίστροφα καί 
έπυροβόλησαν κατ’ αύτών. Έ κ τών ριφθεισών σφαι
ρών, τρεις εύρον τον 'Υπενωμοτάρχην είς τήν κεφαλήν 
καί άφήκαν τούτον άπνουν, καί δύο τον Χωροφύλακα 
είς τό κυρίως σώμα. 'Ο τελευταίος τραυματισθείς 
βαρύτατα, χαροπαλαίει ήδη είς τον «Εύαγγελισμόν». 
Δέον νά σημειωθή ότι τά δύο θύματα καίτοι εφερον 
μεθ’ έαυτών τά ύπηρεσιακά των περίστροφα, δεν 
έποιήσαντο χρήσιν αύτών. 'Η κηδεία τοϋ άτυχούς 
'Υπενωμοτάρχου έγένετο είς ’Αθήνας μετά τών κεκα- 
νονισμένων τιμών. Τον έπικήδειον έξεφώνησεν ό 
Ύπεν]ρχης Ξ εν. Κωφός, όστις μεταξύ άλλων έξήρεν 
την προσωπικότητα καί τήν άρίστην έπαγγελματικήν t 
άπόδοσιν τοϋ συναδέλφου του, πλαισιώσαντος ώς 
ετονισεν τήν άτελεύτητον φάλαγγα τών άφανών 
ήρώων τής Χωροφυλακής.

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ άπένειμε 
πανηγυρικόν έπαινον είς τον Άνθ]στήν Εύριπίδην 
Άλεξάκην, τον 'Υπεν]ρχην Δημήτριον Γιαννόπουλον, 
καί τούς Χωρ]κας Κων]νον Κοντόν καί 'Ηρακλήν 
’Αναγνώστου, διότι ό πρώτος ώς Διοικητής Τμήματος 
’Ασφαλείας, οί δέ έτεροι τήν ομάδα διώξεως λαθρεμπο
ρίου άποτελοΰντες, έπέτυχον κατ’ αύτάς νά τεθώσι 
επι τά ίχνη λαθρεμπόρων οδς τελικώς συνέλαβον καί 
κατέσχον είς χεϊρας των μεγάλην ποσότητα λαθραίου 
σιγαροχάρτου, προσενεγκόντες ουτω σπουδαίαν ύπη- 
ρεσίαν είς τό Κράτος.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ είς θέσιν «Ροδιά» τοϋ χωρίου Προ
σήλιου Δωρίδος ό τελευταίος δρών είς τήν περιφέρειαν 
τοϋ Νομοΰ έκ τών έπικεκηρυγμένων ληστών Εύστά- 
θιος Παπαδήμας. 'Ο συλληφθείς λήσταρχος ειχεν 
διαπράξει ικανόν άριθμόν φόνων καί ληστειών, έξ ών 
είχε καταστή τό φόβητρον τών κατοίκων τής Δωρίδος. 
Ούτος—άποπειραθείς ώς γνωστόν νά δραπετεύση έκ 
τοϋ ’Αστυνομικού κρατητηρίου —μετήχθη ύπό ίσχυράν 
συνοδείαν διά τοϋ άτμοπλοίου «Αύλίς» είς Πειραιά, \ 
καί έκεϊθεν διά πλοιαρίου είς Αίγιναν έγκλεισθείς είς 
τάς φυλακάς.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ύπό τοϋ ’Αστυνομικού Στα
θμάρχου Πολυδένδρου Θεσσαλονίκης οί Α. Ντουλαλάς,
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Θ. Καρανάσος, καί I. Τσώμος, διότι ένοπλοι καί μετεμ- 
φιεσμένοι διά προσωπίδων, διέρρηξαν την οικίαν τοΰ 
ομοχώριου των Ήλία Πρόβατα, έξ ής άφήρεσαν 30 
όκάδας τυροϋ, 20 όκάδας παστού κρέατος, καί 30 
όκάδας έρίων.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΙΝ ύπό όργάνων 
τής Χωροφυλακής τοΰ απαίσιας μνήμης «δράκου τής 
Καλογρέζης» Δαμιανού, ένεφανίσθη κατ’ αύτάς καί 
έτερος τοιοΰτος εις ’Αμφιλοχίαν. Πρόκειται περί τοϋ 
Νικολάου Ζώγα οστις κατακρεουργήσας την 13έτιδα 
Δ.Μ., άκολούθως έτράπη άνά τήν ορεινήν περιοχήν τοϋ 
χωρίου Λεπενοΰς. Τό φρικιαστικόν τοΰτο γεγονός προ- 
εκάλεσε ζωηράν συγκίνησιν μεταξύ των κατοίκων τής 
περιοχής οΐτινες σημειωθήτω ώρκίσθησαν δτι θά 
συνδράμωσι διά παντός μέσου τήν ’Αστυνομίαν διά τήν 
σύλληψιν τοϋ είδεχθοΰς τούτου έγκληματίου.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ κακοκαιρία πλήττει κατ’ αύτάς 
άπό άκρου εις άκρον τήν Χώραν μέ άποτέλεσμα νά 
σημειωθώσιν τεράστιαι καταστροφαί περιουσιών, ώς

καί θάνατοι δεκάδων άτόμων ιδία εις τήν Βόρειον 
Ελλάδα. Εις τήν Θεσσαλονίκην συνεπεία τής συνεχούς 
χιονοπτώσεως ένεκρώθη πάσα κίνησις. Τό άπόγευμα 
τής 11ης τρέχοντος οί κινηματογράφοι, αί τράπεζαι, 
καί τά καταστήματα παρέμειναν κλειστά, ένω πλεϊστα 
οχήματα έπαγιδεύθησαν άνά τάς όδούε. Έ ξ άλλου ικα
νός άριθμός μαθητών καί μαθητριών περισυνελέγη 
ύπό τής Χωροφυλακής καί έφιλοξενήθη μέχρι βαθείας 
νυκτός εις τά ’Αστυνομικά Τμήματα. Συγχρόνως οχή
ματα τοΰ Στρατού καί τοϋ ’Ερυθρού Σταυρού περισυ- 
νέλεγον έκ τών οδών άτομα ύποστάντα λιποθυμίαν έκ 
τοΰ άφορήτου ψύχους. Τέλος είς τήν Βόρειον Ελλάδα 
έσημειώθήσαν άθρόαι εξαφανίσεις άτόμων, ιδία ποι
μένων καί άλιέων, διά πολλούς έκ τών όποιων υπάρχουν 
σοβαραί ύπόνοιαι δτι άπωλέσθησαν. ’Ήδη εις τήν πα
ραλίαν Χαλάστρας—Θεσσαλονίκης έξεβράσθησαν τά 
πτώματα τεσσάρων άγνοουμένων άλιέων, ενώ εις άλλας 
άπομομενωμένας περιοχάς άνευρίσκονται σποραδικώς 
καί έτερα πτώματα. 'Ο άκριβής άριθμός τών θυμάτων 
δεν είναι εφικτόν νά προσδιορισθή μετ’ άκριβείας είμή 
μετά τήν ολοσχερή ύποχώρησιν τής κακοκαιρίας.

Ό  Π α λ α ι ό ς

εποχιακά

"ΣΙΝΕ-ΜΑΣΚΕ,,
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ συνομιλητής μου — 
Συνταξιούχος Γυμνασιάρχης—μοϋ έτεινε 
τήν έφημερίδα που κρατούσε στα χέρια του.

Διάβασε., μοϋ συνέστησε ήρεμα.
Καί έγώ άφοΰ έδιάβασα, άντέγραψα 

πρόχειρα τό μικρό εΐδησάριο πού άνέφερε 
τά έξης: «Έ ξ χιλιάδας ταινίας «πορνό» 
έκλεψαν κακοποιοί, οί όποιοι διέρρηξαν 
«πορνο—σόπ» είς Μονάχον. Ή  ’Αστυνο
μία άνεκοίνωσεν δτι ή άξια τών κλαπεισών 
ταινιών άνέρχεται είς 12 εκατομμύρια 
δραχμάς...»

Ά ν έπιτρέπεται γιατί άντέγραψες τήν 
είδηση; μέ ρώτησε ό συνομιλητής μου.

Πρόκειται νά τήν σχολιάσω στό περιο
δικό πού γράφω, τοϋ είπα μέ ένα κάποιο 
στόμφο στήν φωνή μου.

Καί ποιό θά είναι τό μήνυμα άπό τό σχό
λιο αυτό; μέ ρώτησε άνασηκώνοντας μέχρι 
ψηλά στό μέτωπο τά γυαλιά του μέ τον 
χρυσό σκελετό. Λεπτομέρεια: Στήν χει
ρονομία αύτή καταφεύγει ό κ. Γυμνασιάρ
χης κάθε φορά πού ένοχλεϊται άπό κάτι. 
Αίφνιδιάσθηκα άπό τό σαφώς στενοχωρη
μένο ύφος του .

Ό  κίνδυνος νά... είπα κάπως άδέξια. Δη
λαδή θέλω νά σχολιάσω τό κατάντημα

τοΰ σημερινοΰ άνθρώπου πού θεωρεί κατα
ναλωτικό άγαθό κάθε ρυπαρό παράγωγο 
τής έβδομης τέχνης...

Τής «’Άρτ—Μασκέ» ! μέ διόρθωσε
έκεϊνος.

Γιά έξήγησέ μου σέ παρακαλώ, τοΰ 
είπα μέ ύφος άδιάβαστου μαθητοΰ, πλη
σιάζοντας τήν καρέκλα μοϋ κοντά του.

Καί ό σεβάσμιος συνομιλητής μου μοϋ 
εξήγησε άτάραχος:

'Η  «’Άρτ —Μασκέ» ή άλλως «Μεταμ
φιεσμένη Τέχνη», γεννήθηκε άπό τήν δια
σταύρωση τών άδυναμιών μιας καθιερωμέ
νης Τέχνης μέ τον αύτοσχεδιασμό μιας 
ύπό τύπον τέχνης αύθαιρεσίας, πού δυστυ
χώς δέν δέχεται κανένα συμβιβασμό.

Γι’ αυτό ένας άνίδεος ή καλόπιστος είναι 
δύσκολο νά ξεδιακρίνη εύκολα τό άληθινό 
πρόσωπο τής Τέχνης τοΰ είδους αϋτοΰ. Ό  
κυριώτερος λόγος είναι δτι πάντα χρησι
μοποιεί ένα έπίχρισμα —άς ποΰμε «μέϊκ 
άπ» παρασκευασμένο άπό νοθευμένα ύλικά 
μιας άλφα ή βήτα καταξιωμένης τεχνοτρο
πίας. "Ας ρίξωμε μιά ματιά στον κινημα
τογράφο μιά καί άρχίσαμε μέ αύτόν τήν 
συζήτησή μας. Συχνά άκοΰμε δτι οί 
«σοΰπερ —τολμηρές» παραγωγές τους συμ
βάλλουν στήν «άπελευθέρωση» τοΰ άνθρώ
που. Μέ άλλα λόγια δηλαδή στήν περίπτω
ση τών σοδομικών ταινιών πού φιγουράρουν 
στις βιτρίνες τών «πορνο —σόπ» τής Εύ- 
ρώπης, πρέπει νά ίσχύη τό άκόλουθο 
«σλόγκαν»: «Δοκιμάστε, άπελευθερωθή- 
τε, τελειώσατε..».

Ά ν  δέν κάνω λάθος ή δικαιολογία τής 
«άπελευθερώσεως» άκούγεται καί γιά 
πολλές ταινίες πού προβάλλονται άπό τούς 
συνοικιακούς κινηματογράφους, παρατή
ρησα έγώ.

"Η άκόμη καί άπό ώρισμένα εικονογρα
φημένα καί μή έντυπα μέ άνάλογο περιε
χόμενο, συμπλήρωσε ό συνομιλητής μου. 
Ακούσε φίλε μου: Πιστεύω καί έγώ δτι 
κάθε καλώς έννοουμένη άπελευθέρωση 
είναι τό οξυγόνο στήν άνθρώπινη δημιουρ
γία. Διαφορετικά «άπελευθερωμένος» αισ

θάνεται ό κατάδικος πού δραπετεύει, ό λη 
στής πού κρύβεται, ό θρασύς πού άποχα 
λινώνεται καί τόσοι άλλοι. Γι’ αύτό κάθε 
νουνεχής άνθρωπος πού σέβεται «έαυτόν 
καί άλλήλους» θά πρέπει νά έξετάζη μέ 
προσοχή μήπως πίσω άπό ώρισμένες κινη
ματογραφικές ή έντυπες «άπελευθερωτικές» 
παραγωγές, κρύβεται έντεχνα ή διαστροφή 
ή τό ώμο συμφέρον σέ δλες τις άνομες 
μορφές του. ’Εμείς οί "Ελληνες στήν 
προσπάθεια μας νά φανοΰμε Εύρωπαϊκώ- 
τεροι τών Εύρωπαίων, σπεύδομε άνεξέ- 
λεγκτα νά μιμηθοΰμε άκόμη καί τις κακές 
συνήθειες τών τελευταίων. Βλέπομε αίφνης 
σκαμπρόζικες ρεκλάμες ή έξελληνισμένους 
τίτλους πού ύπόσχονται άφθονο γυμνό καί 
άνορθόδοξο έρωτισμό, καί τρέχομε ολοτα
χώς νά «άπελευθερωθοΰμε» ένώ στήν 
ούσία δέν μας βαρύνει άπολύτως τίποτε. 
Έ τσ ι ό άρειμάνιος Θεσσαλός, Ρουμελιώ
της, Κρητικός, κ.λ.π. καλείται χωρίς λόγο 
νά «άπελευθερωθή» άπό διάφορες κινημα
τογραφικές «κονσέρβες» πού ύποκινοΰν 
τήν σεξουαλική δραστηριότητα κοινωνικών 
ομάδων, φύσει ψυχρών στήν έκδήλωσή της.

Μά νομίζω δτι οί ταινίες αύτές θά μπο
ρούσαν νά βοηθήσουν στήν σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση πολλών Ελλήνων, έκανα 
τό σφάλμα νά τόν ρωτήσω έγώ.

Ά ν  τό φιλμάρισμα τής φαντασίας τοΰ 
κάθε άνεύθυνου καί μή έπιστήμονα σενα
ριογράφου, σκηνοθέτη, όπερατέρ κ.λ.π. 
είναι σέ θέση νά προσφέρη τήν πολύτιμη 
αύτή έξυπηρέτηση τότε έχει καλώς, μοΰ 
είπε ό συνομιλητής μου. Είναι δμως έτσι 
τά πράγματα; Καί αν άκόμη ΰποτεθή 
δτι θά μποροΰσαν νά ήταν έτσι, τό ετερό
κλητο κοινό πού θά έτρεχε νά παρακολου- 
θήση ένα τολμηρό άλλά σαφώς έπιστημονι- 
κό έργο, είναι σίγουρο δτι θά «αύτοδιδαχθή» 
μέσα σέ μία μισοσκότεινη αίθουσα;

...’Εσείς τι άπάντηση θά δίνατε στά 
δύο αυτά έρωτήματα;

X . -
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" Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε , ,

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

Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

ΟΤΑΝ ό μεσόκοπος βιοπαλαιστής έφω- 
διάσθηκε μέ την άδεια τοϋ «πλανοδίου 
ιχθυοπώλου», στο ’Αστυνομικό τμήμα τής 
γειτονιάς του τοϋ έξήγησαν ότι δέν έπιτρέ- 
πεται να άσκή τό έπάγγελμα του στις του
ριστικές «ζώνες έμφανίσεως» τής συμ- 
πρωτευούσης, καθώς καί δίπλα άπό τά μό
νιμα ιχθυοπωλεία. ’Εκείνος άφοϋ ευχαρί
στησε τόν Μοίραρχο Διοικητή τοϋ Τμή
ματος, τό ίδιο κιόλας πρωινό, φόρτωσε 
στο γαϊδουράκι του δύο τελλάρα μέ λαχτα-ι 
ριστά ψάρια, καί ξεκίνησε για τίς γειτονιές. 
Μέχρι τό μεσημέρι είχε ξεπουλήσει τήν 
πραμμάτεια του. ’Επειδή τό ίδιο γινόταν 
καί όλες τις επόμενες ήμέρες, σκέφθηκε να 
διευρύνη τόν κύκλο τής «έπιχειρήσεώς» 
του. Έ τσ ι άπεφάσισε νά προσθέση καί 
τρίτο τελλάρο πού άδειαζε καί έκεϊνο μέ 
εύκολία όπως καί τά άλλα δύο. Οί δου
λειές του πήγαιναν περίφημα. Καί ό κό
σμος γελούσε μέ τήν καρδιά του καθώς 
έβλεπε στερεωμένη σταθερά μπροστά στό 
σάγμα τοϋ υπομονετικού κύρ - Μέντιου 
μιά ταμπέλλα πού έγραφε : «Ήχθειοπο- 
λίον τό Γιουσουφάκη». Φαίνεται ότι ό 
θυμόσοφος αύτός Ρωμηός καί Θεσσαλο- 
νικιός, παρακολουθούσε συχνά τηλεόραση. 
Έ φ ’ ω καί άντί νά μιμηθή κάποιο άπό τά 
πολλά διαφημιστικά της «σλόγκαν», προ
τίμησε νά βαφτίση τό κινητό του κατάστη
μα μέ τό όνομα τού γνωστού τηλεοπτικού 
τετραπόδου πού έμφανίζεται κατά και
ρούς σέ μεγάλης άκροαματικότητος Ε λ 
ληνικό σήριαλ. "Ολα πήγαιναν περίφημα 
μέχρι ένα πρωϊνό πού ό γάιδαρος - φορεύς 
τού «Ήχθειοπολίου» έντελώς ξαφνικά τί
ναξε τίς" οπλές του καί άρχισε ένα ξέφρενο 
καλπασμό, (σ.σ. Στήν πραγματικότητα 
μόνο τά άλογα καλπάζουν. ’Αλλά καί ό 
γάιδαρος όπως ύποστηρίζει ένα άνέκδοτο, 
είναι ένα άλογο πού δέν πήγε ποτέ στό . . . 
σχολείο !!). "Οταν ό ιδιοκτήτης του συ
νήλθε άπό τήν πρώτη έκπληξη, ήταν πιά 
άργά. "Ενα μεγάλο μέρος τού Εμπορεύμα
τος είχε διασκορπισθή δεξιά καί άριστερά 
τοϋ δρόμου σέ μεγάλο μήκος. "Οσο γιά τόν 
γάιδαρο, έστριβε κιόλας «φουριόζος» στήν 
πρώτη πάροδο καί έπαιρνε κατεύθυνση 
προς τήν γειτονική κεντρική λεωφόρο. Σέ 
λίγα δευτερόλεπτα άρχιζε έκεϊ μία συ
ναυλία άπό κλάξον καί άπότομα φρεναρί
σματα. Καί ή συνέχεια : Τό πλήρωμα ενός 
περιπολικού μέ τήν βοήθεια μερικών πε
ραστικών, ώδήγησαν στήν άκρη της λεω
φόρου τόν κυρ - Μέντιο πού φαινόταν έξαι- 
ρετικά άνήσυχος. Τήν ίδια στιγμή κατέ-

φθασε έκεϊλαχανιασμένος ό ιδιοκτήτης του, 
καί έξήγησε τό τί είχε προηγηθή. Τότε 
ένας άπό τούς Χωροφύλακες έδειξε κάτι 
στόν έπικεφαλής Ενωμοτάρχη. Αύτό τό 
«κάτι» ήταν μία ευτραφέστατη . . . άλο- 
γόμυγα πού περπατούσε βιαστικά στήν 
κοιλιά τού ζώου. Στήν άρχή όλοι υπέθεσαν 
ότι τίποτε μπόμπιρες τής γειτονιάς είχαν 
προκαλέσει τόν πρωτότυπο αύτό άφήνια- 
σμό τού γαϊδάρου. Λυπήθηκαν τόν φτωχό 
βιοπαλαιστή, καί χωρίς καθυστέρηση βάλ- 
θηκαν νά Εντοπίσουν τούς πρωτεργάτες 
τής κακόγουστης αύτής φάρσας. Τελικά 
κατώρθωσαν νά έξακριβώσουν κάτι τό 
άπίστευτο. Δράστης ήταν ό ιδιοκτήτης 
γειτονικού ιχθυοπωλείου, ό όποιος ένοχλη- 
μένος άπό τήν συχνή παρουσία τού πλανο
δίου άνταγωνιστοΰ του, έξαπέλυσε τίς 
άλογόμυγες μέ αποτέλεσμα νά γίνη ό,τι 
έγινε.
— Τόν είχα προειδοποιήσει νά μήν που
λά ψάρια έξω άπό τό μαγαζί μου, δι
καιολογήθηκε μέ κατεβασμένο τό κεφάλι. 
—Παραπονεθήκατε ποτέ γιά αύτό στήν 
’Αστυνομία ; τόν ρώτησε ό Ενωμοτάρ
χης. Ή  άπάντηση ήταν άρνητική .Καί ή 
λύση άμεση. 'Ο «σαμποτέρ» προθυμο
ποιήθηκε νά πληρώση τό άντίτιμο τής ζη
μιάς πού έγινε, ένώ ό ζημιωμένος έδωσε 
τόν λόγο του ότι στό μέλλον θά είναι προ
σεκτικός. Τότε ό Ενωμοτάρχης τούς πα- 
ρεκάλεσε νά δώσουν καί τά χέρια, πράγμα 
πού έγινε πρόθυμα καί έγκάρδια.

ΒΡΑΔΤ σέ ένα ’Αθηναϊκό προάστιο. 
Ό  ιδιοκτήτης κεντρικού άνθοπωλείου έτοι- 
μαζόταν νά κλείση, όταν ξαφνικά θυμήθη
κε τά ψώνια πού τού παρήγγειλαν τηλε- 
φωνικώς άπό τό σπίτι : Μπριζόλες, παι
δάκια, καί γραβιέρα. Κύταξε τό ρολόϊ του. 
Μόλις πού πρόφταινε νά προλάβη άνοιχτά 
τά καταστήματα. Σβέλτα φόρεσε τό παλ
τό του καί ξεχύθηκε στόν δρόμο. Σέ λίγα 
λεπτά έπέστρεφε στό κατάστημά του σφυ
ρίζοντας ένα εύθυμο σκοπό. Τότε είδε ότι 
μέ τήν βιασύνη του είχε άφήσει μισά
νοιχτη τήν τζαμόπορτα τής εισόδου. 
« . . .  Κάποτε θά σοΰ ξεσηκώσουν τό τα
μείο γιά νά βάλης μυαλό σιγομουρμού- 
ρισε προς τόν έαυτό του καθώς έπιανε τό 
πόμολο. ’Εκείνη άκριβώς τήν στιγμή 
ένοιωσε τό αίμα του νά παγώνη. ’Απέναντι 
άκριβώς άπό τό ταμείο καί πίσω άκριβώς 
άπό τίς γλάστρες καί τά βάζα μέ τούς φύ- 
κους καί τίς γλαδιόλες, κάτι άναδεύτηκε.

Κάτι σάν σιλουέττα άνθρώπου πού κρύφτη
κε βιαστικά. Κοίταξε καλύτερα καί τά 
γόνατά του λύγισαν άπό τόν τρόμο. Ν αι!
. . . Κάποιος κρυβόταν πίσω άπό τόν ι 

λουλουδένιο αύτό φράχτη . . Μέ μηχανι
κές κινήσεις τράβηξε δυνατά τήν πόρτα 
τήν κλείδωσε, καί μετά άρχισε νά τρέχη 
δεξιά καί άριστερά κραυγάζοντας έξαλ- I 
λος :

Βοήθεια! ...Κλέφτης!... Ληστής!...,
’Αναστατώθηκε ή περιοχή, μαζεύτηκε 

κόσμος. Κανείς όμως δέν τολμούσε νά πλη- 
σιάση τό άνθοπωλείο. Σέ λίγα λεπτά κα- 
τέφθασε ένα περιπολικό. Οί Χωροφύλακες 
άφοΰ ρώτησαν τόν έντρομο καταστηματάρ- ί 
χη γιά τό τί άκριβώς είχε συμβή, τού : 
ζήτησαν τά κλειδιά, ένώ κάποιοι άπό τό 
πλήθος τούς συνιστοΰσαν νά προσέξουν 
μήπως οπλοφορεί ό κακοποιός. "Ωσπου άπε- 
δείχθη ότι ό Εγκλειστος στό άνθοπωλείο 
δέν ήταν κακοποιός καί μάλιστα οπλοφόρος, 
αλλά ένας τετράποδος...κερασφόρος. Συγκε- | 
κριμένα ένας εύτραφέστατος... τράγος, 
πού καταβρόχθιζε μέ βουλιμία μερικές 
πρασινάδες! Δεύτερη ψυχρολουσία γιά τόν 
ιδιοκτήτη τού καταστήματος.

—Μά δέ,.έγώ δέν,.κατάφερενάάρθρώση.
—Μή μοΰ πήτε ότι τόν ξέχασε κάποιος 

πελάτης στό κατάστημα, είπε χαμογε- " 
λώντας ό έπικεφαλής Ενωμοτάρχης. 
Έκτος πιά άν δέν σάς έχουν συνηθίσει οί 
φίλοι σας σ’ αύτοΰ τού είδους τίς φάρσες, 1 
όλοκλήρωσε μέ τόν ίδιο εύθυμο τόνο.

—’Ό χι...Ό χ ι...Φαίνεται πώς.. .Είλικρι- 
νά δέν ξέρω τί νά ύποθέσω.,.είπε άμήχανα 
εκείνος.

Είχε δίκηο νά άπορή ό άνθρωπος. Γιατί 
άπλούστατα τοϋ ήταν γραφτό νά έμπλα- Β 
κή καί αύτός σέ μία άπό τίς πολλές καί 
άπίθανες φάρσες πού σκαρώνει κάθε τόσο 
ή καθημερινή ζωή. ’Ιδού τί άκριβώς είχε 
συμβή κατά τήν όλιγόλεπτη άπουσία του 
άπό τό άνθοπωλείο: Έ να περαστικό καμιό
νι φορτωμένο μέ αιγοπρόβατα πού προορί- I 
ζονταν γιά τά σφαγεία, ήταν μοιραίο νά 
άνακόψη ταχύτητα μπροστά άπό τό άνθο- I 
πωλεΐο. Αίτια: Μία λακκούβα στήν άσφαλ- 9 
το πού έπρεπε νά περαστή μέ προσοχή 
άπό τό βαρυφορτωμένο αύτοκίνητο. Τήν 
ώρα άκριβώς αυτή ό περί οδ ό λόγος τρά
γος πού είχε έν τώ μεταξύ άπαλλαγή άπό 
τά δεσμά του, βρήκε τήν ιδανική εύκαιρία 
νά πραγματοποιήση τό άποφασιστικό 
«σάλτο μορτάλε» προς τήν έλευθερία άπό 
τό κενό πού άφηνε ή άνοιγμένη πόρτα τού 
αυτοκινήτου. Καί φυσικά άντί νά μπή σέ 
κάποιο κρεοπωλείο, προτίμησε τό άνθο- ι 
πωλεΐο μέ τίς λαχταριστές πρασινάδες, ι 
Τό πώς κατώρθωσε νά φτάση άθέατος 1 
μέχρι έκεϊ, αύτό, παρέμεινε μυστήριο. Τά 
υπόλοιπα μάς είναι ήδη γνωστά. "Οσο γιά 
τόν ιδιοκτήτη τού άνθοπωλείου, χρειάστη- 1 
κε νά περάσουν μερικά 24ωρα μέχρι νά 
συνέλθη άπόλυτα άπό τό φοβερό σόκ πού [ 
δοκίμασε. Αύτό άλλωστε θά πάθαινε καί 
όποιοσδήποτε άλλος βρισκόταν τέτ—ά— I 
—τέτ μέ τό... «τραγικό» αύτό περιστατι- I 

κό...
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Η ΑΝΑΤΟΛΗ τοϋ έτους 1878 έπε- 
φύλασαε και άλλα δεινά εις τον 
αλύτρωτον 'Ελληνισμόν τοϋ Βορρά, 
ό όποιος έξηκολούθει ακόμη νά 
γονατίζη νπό τον άβάστακτον ασια
τικόν ζυγόν. 'Υπέφερε μαρτυρικώς, 
άλλα και με καρτερίαν, διότι έπί- 
στενεν εις την εθνικήν τον άποκα- 
τάστασιν και δεν παρεδέχετο δτι 
εν ’Έθνος ύπερήφανον, τό όποιον, 
διά μιας υπέροχου όσον και μονα
δικής άνατάσεως, έχάραξε την όδόν 
τοϋ πολιτισμού, τοϋ φωτός και 
τής δημιουργίας, ήτο δυνατόν νά μη 
έπανεύρισκε την ιστορικήν τον πο
ρείαν. Και αϊφνιδίως, είδε νά ποδο- 
πατοϋνται τά δίκαιά του καί νά 
καταποντίζεται καί αυτή ή ϋπαρξίς 
τον άκόμη ενώπιον τον φάσματος 
τον Πανσλαβισμού, ό όποιος είχεν 
ήδη επιφέρει τό πρώτον κτύπημα 
μέ την ιδρνσιν τής Βουλγαρικής 
’Εξαρχίας (1870), ώς άποτέλεσμα 
τής προ πολλοϋ άναληφθείαης εκ
στρατείας τής σλαβικής προπαγάν
δας.

'Ο Ρωσσοτονρκικός πόλεμος 
ενρίσκετο προς τό τέλος του καί 
εις τον Ελληνισμόν έπεκράτει άνα-

βρασμός, εν όψει τών αναμενομένων 
νέων εξελίξεων καί άνακατατάξεων 
εις την Βαλκανικήν. Οι Ρώσσοι 
παρακάμψαντες τάς πρώτας δυσχέ
ρειας, κατέλαβον την Πλεύναν Βουλ
γαρίας (28 Νοεμβρίου 1877) καί 
προήλασαν ραγδαίως προς Νότον, 
μέ άποτέλεσμα νά μη βραδύνη ή 
πτώσις καί τής Άνδριανονπόλεως 
(8  ’Ιανουάριον 1878). 'Η  Πύλη 
ήττηθεΐσα όλοσχερώς, ήναγκάσθη 
νά ζητήση ανακωχήν, ή όποια καί 
παρεχωρήθη (19 ’Ιανουάριον 1878) 
διά τής υπογραφής εις Άνδριανού- 
πολιν πρωτοκόλλου τό όποιον καθά
ριζε τούς προκαταρκτικούς όρους 
τής ειρήνης, διά τών όποιων ή 
Πύλη συγκατετίθετο εις την άνα- 
γνώρισιν τής Βουλγαρίας ώς αυτο
νόμου ηγεμονίας καί μάλιστα μέ 
ευρύτατα όρια, περιλαμβάνοντα ο
λόκληρον την περιοχήν άπό τοϋ 
Δ οννάβεως μέχρι τής Θεσσαλονί
κης καί τής Χαλκιδικής. Μετά 
ένα μήνα, την 19ην Φεβρουάριον 
1878, νπεγράφετο εις τό προάστιον 
τής Κωνσταντινοπόλεως "Αγιος 
Στέφανος καί ή οριστική συνθήκη 
ειρήνης. Δι αυτής έπεκνρώθησαν

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΑΜΨΩΝΗ  
'Υπομοιράρχου

πάντα τά εις τούς προκαταρκτικούς 
όρους συμφωνηθέντα καί οντω, πλήν 
τής άνεξαρτησίας τής Σερβίας, τον 
Μαυροβούνιου καί τής Ρουμανίας, 
ίδρύετο μέγα Βουλγαρικόν κράτος, 
τό όποιον περιέλαβε, πλήν τής 
κυρίως Βουλγαρίας, την ’Ανατο
λικήν Ρωμυλίαν, τό ήμισν τής 
Θράκης ( εντεύθεν τής Άλεξαν- 
δρονπόλεως) καί ολόκληρον τήν 
Μακεδονίαν, εξαιρέσει τής Χαλκι
δικής καί τής Θεσσαλονίκης.

Διά τής συνθήκης τον 'Αγίου 
Στεφάνου, δευτέρου θανάσιμου κτυ
πήματος κατά τοϋ 'Ελληνισμού, ή 
Ελλάς εκινδύνευσε νά χάση διά 
παντός τήν Μακεδονίαν καί Θρά
κην. ’Αλλά καί ή συνθήκη αυτή δεν 
άπετέλει νέον γεγονός, διότι ή 
δημιουργία Βουλγαρικού κράτους 
εις βάρος τής Μακεδονίας καί Θρά
κης έσχεδιάζετο προ πολλοϋ, μά
λιστα δε είχε προταθή τούτο καί 
κατά τήν Συνδιάσκεψιν τής Κων-
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σταντινουπόλεως, σνγκληθεϊσαν 
προς ρύθμισιν τών εκ τοϋ Σερβο- 
τουρκικοϋ πολέμου (1876) άνα- 
κυψάντων ζητημάτων. Διεπράττε- 
τοο όντως εις βάρος τον 'Ελληνισμόν 
εν από τά φοβερώτερα άνοαιουρ- 
γήματα και 6 Σλαβισμός εγκαθί
στατο εις το ΑΙγαίον. Έατραγ- 
γαλίζοντο κατά τον πλέον έπαί- 
σχνντον τρόπον τά 'Ελληνικά δί
καια, ενώ την ιδίαν στιγμήν έδίδετο 
ελευθερία εις άλλα έθνη και μά
λιστα τό Βουλγαρικόν, τό όποιον 
οντε καν την έζήτησε και τό όποιον 
δεν επολέμησε δι αυτήν. Ό  φο
βερός μισέλλην στρατηγός και δι
πλωμάτης Ίγνάντιεφ (Πρέσβυς 
τής Ρωσσίας εις την Κωνσταντι
νούπολή) άπελάμβανε τον θρίαμβόν 
τον, άναφωνών χαιρεκάκως, «τώρα 
οι "Ελληνες ας έλθουν εις την Κων
σταντινούπολή κολνμβών τες»........

'Υπό τάς περιστάσεις αντάς ή 
σνγκίνησις καί ή άγανάκτησις τής 
κοινής γνώμης έφθασεν ενωρίς εις 
τό κατακόρνφον. Α ί στιγμαί διά 
τό έθνος ήσαν κρίσιμοι καί έχρειά- 
ζετο δράσις. Καί τότε ώρθώθη ή 
ψυχή τοϋ γένους δούλου καί ελευ
θέρου, καί άνέλαβε τάς εύθύνας τον 
έναντι τής 'ιστορίας. Τό 'Ελληνικόν 
μεγαλειον ήρνήθη νά δεχθή άλλο 
τό βαρβαρικόν σκότος καί ή σπίθα 
τής ελευθερίας ήρνήθη νά παρα- 
σνρθή υπό τής κατερχομένης πυρα
κτωμένης λάβας. Καί άνεπήδησαν 
οι φλόγες τής πνρκαίάς τής έπανα- 
στάσεως εις τον “Ολυμπον καί τά 
Πιέρια καί μετεδόθησαν εις τον 
Βούρινον, τό Σινιάτσικον, τό Βόίον, 
τό Βίτσι, τον Βαρνοϋντα καί τό 
Περιστέρι, τάς προκεχωρημένας 
αύτάς επάλξεις τοϋ 'Ελληνισμού

καί κατηύγασαν ολόκληρον τον Μα
κεδονικόν ουρανόν. Καί άντίκρνσαν 
καί άλλας εις τήν ”Ηπειρον, τήν 
Θεσσαλίαν καί τήν Κρήτην καί 
έλαμψεν ολόκληρον τό έθνος. ”Οχι 
άλλο εις τον Τούρκον τύρρανον, 
ποτέ εις τον νέον κατακτητήν.

Τά πνεύματα εις τήν περιοχήν 
Όλύμπου—Πιερίων είχον από μα- 
κροϋ προετοιμασθή διά τήν έκδή- 
λωσιν επαναστατικού κινήματος καί 
κυρίως ύπό τών υπέροχων πατρι
ωτών, Ιατρού καί προκρίτου Λιτο- 
χώρου Ευαγγέλου Κοροβάγκου καί 
επισκόπου Κίτρους Νικολάου, οι 
όποιοι σννειργάζοντο με τήν εις 
’Αθήνας ίδρυθεϊσαν τον ’Ιανουά
ριον τού 1878 «Μακεδονικήν επι
τροπήν», ή όποια καί άνέλαβε τήν 
όργάνωσιν τής έπαναστάσεως εις 
τήν Μακεδονίαν. Εις -τήν επιτροπήν 
ταύτην έπρωτοστάτει ό εκ τών 
μελών της φλογερός πατριώτης, 
λόγιος καί δικηγόρος Στέφανος 
Δραγούμης, τής γνωστής, διά τάς 
έθνικάς υπηρεσίας τάς όποιας προ- 
σέφερεν, οικογένειας, καταγόμενης 
εκ Βογατσικού Καστοριάς. Τά άλ
λα μέλη ήσαν, ό δικηγόρος Λεω
νίδας Πααχάλης, καταγόμενος εκ 
Χαλκιδικής, ό καθηγητής τής Φιλο
σοφικής Σχολής τού Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών ’Ιωάννης Παντα- 
ζίδης, καταγόμενος εκ Κρουσόβου 
μοναστηριού, ό καθηγητής Νικό
λαος Χαλκιόπουλος, Μακεδών έκ 
Νέας Πέλλης ’Αταλάντης (Συνοι
κισμός ιδρυθείς ύπό Μακεδόνων 
αγωνιστών τοϋ 1821) καί ό στρα
τιωτικός ιατρός Γεώργιος Παπα- 
ζήσης. Οϋτω έφθααε καί ή νύκτα 
τής 15 ]16 Φεβρουάριου 1878, καθ’ 
ήν 500 άνδρες, έκκινήσαντες έκ

τής έλευθέρας 'Ελλάδος καί έχοντες 
αρχηγόν τον γενναίον λοχαγόν τοϋ 
'Ελληνικού Στρατού Κοσμάν Δου- 
μπιώτην, έκ Νικήτης Χαλκιδικής 
απεβιβάζοντο έκ τών ατμόπλοιων 
«Βυζάντιον» καί «"Υδρα» εις τήν 
θέσιν «Πλάκα» Διτοχώρου, τής 
ευλογημένης καί ένδοξου γής τής 
Μακεδονίας, εις τήν περιλάλητον 
χώραν τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. 
Ή σαν δλοι των έθελονταί, άνθρωποι 
διαφόρων τάξεων κι από διαφό
ρους τόπους, οι περισσότεροι δε 
Μακεδονικής καταγωγής. Ή  άφι- 
ξις τών ελευθέρων 'Ελλήνων συνε- 
κλόνισε τούς δουλωμένους άδελφούς. 
Καί έαπευσε τότε προς υποδοχήν 
των σύσσωμος ό λαός τοϋ Λιτο- 
χώρου καί έκεΐ, κλαίον τες καί 
αδελφωμένοι, βλέποντες νά δικαιώ- 
νωνται προαιώνιοι πόθοι, άσβεστοι 
έλπίδες καί υπομονή μαρτυρική, 
έβροντοφώ νησαν δλοι, «Ζήτω ή 
ελεύθερα Μακεδονία». Μετά ταϋτα 
ένισχυθέντες καί ύπό τών έντ ο
πίων έπαναστατών έκινήθηααν προς 
Λιτόχωρον, τό όποιον καί καταλα- 
βόντες κατέστησαν έδραν τής έπα
ναστάσεως, ένώ συγχρόνως έξη- 
γέρθησαν δλα τά χωρία τής περιοχής 
Όλύμπου καί Πιερίων. Τήν 19ην 
Φεβρουάριου έξελέγη προσωρινή 
κυβέρνησις, συγκροτηθείσα έκ τοϋ 
Ευαγγέλου Κοροβάγκου ώς προέ
δρου, τοϋ ιατρού ’Αθανασίου ’Αστε
ριού, τοϋ ίερομονάχου τής Μονής 
Πέτρας Νικηφόρου, τοϋ ίερέως ’Α 
θανασίου Γεωργίου, τοϋ ιατρού Γε
ωργίου Ζαχαριάδη, τοϋ Ίωάννου 
Βεργίδη καί τοϋ Ίωάννου Νικολάου, 
άργότερον δε προσετέθη καί ό επί
σκοπος Κίτρους Νικόλαος, ό ό
ποιος έκήρυξε τήν έπανάστασιν εις
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Ή  Ιστορ ική  κω μ ό π ο λ ις  το ν  Λ ιτό χω ρ ο υ  Π ιερ ία ς  δπον κυρ ίω ς  ό ιεδρα μ α τίσ θη σ α ν  
τ ά  γ ε γ ο ν ό τα  τή ς  έπ α να σ τά σ εω ς (α ρ ισ τε ρ ά ) . Π ροτομα 'ι τω ν  κ νρ ιω τέρω ν π ρ ω τα γ ω 
ν ισ τώ ν  τώ ν  γεγο ν ό τω ν  τή ς  επ α να σ τά σ εω ς εις  άλσος το ν  Λ ιτό χω ρ ο υ , (ά ν ω ).

Κολινδρόν ( έδραν της επισκοπής) 
την 22αν Φεβρουάριον. Ή  Κν- 
βέρνησις άπηύθυνεν εκ Λιτόχωρου 
διακήρυξιν προς τάς κυβερνήσεις 
τών Ευρωπαϊκών δυνάμεων, την 
αυτήν τοϋ σχηματισμού της, ολί
γον δε βραδύτερου ( 4 ' Μαρτίου), 
εκ τής Μονής Πέτρας και προκή- 
ρνξιν προς τούς Μακεδόνας. Κατ' 
άρχάς οι έπαναστάται είχον σημαν- 

4 τικάς επιτυχίας, μετ' ολίγον όμως 
ή κατάστασις μετεβλήθη ε’ις βάρος 
των και δι' άλλους λόγους, άλλα 
και διότι δεν ένήργησαν προς κατά- 
ληψιν τής Κατερίνης και δεν έπε- 
δίωξαν ήνωμένην δράσιν, σ χη ματ ί
α αντες δύο σώματα (Δ ονμπιώτη 
και επισκόπου Κίτρους), άκολου- 
θήσαντα έκαστον διαφορετικήν πο
ρείαν. Οϋτω έδόθη ό χρόνος και ή 
δυνατότης εις τους Τούρκους νά 
άντιδράσονν και νά επιτεθούν δι' 
υπερτερών δυνάμεων, έπιτυχόν τες 
νά άνακατ αλάβουν το Λιτόχωρου 
(4 Μαρτίου), το όποιον κατά τήν 
συνήθειάν των παρέδωκαν εις τήν 
λεηλασίαν, τήν σφαγήν και το πϋρ, 
αι φλόγες τοϋ όποιου μετέφεραν 
τήν φρικίασιν τού δυστυχούς λαού 
εις τάς χιονοσκεπείς κορυφάς τοϋ 
γηραιού Όλύμπου και τήν γαλανήν 
θάλασσαν τοϋ Θερμαϊκού. Έ ν τώ 
μεταξύ τήν Ιδίαν νύκτα έπεσεν εις 
χεϊρας τών Τούρκων και μεγάλη 
ποσότης οπλισμού, τον όποιον μετέ
φερε τό «Βυζάντιον» και ή κατά- 

, στάσις εχειροτέρευσε περαιτέρω. 
Τελικώς ήναγκάσθησαν νά υποχω
ρήσουν, τό μέν σώμα τοϋ Δου- 
μπιώτη εις Θεσσαλίαν, μετά τήν 
μάχην εις «Πολιάνα» (Κρυόβρυση) 
τήν 12ην Μαρτίου, τό δέ τοϋ επι

σκόπου Κίτρους προς Βελβενδόν, 
μετά τήν μάχην τών «Άγιω ν Πάν
των» (14 Μαρτίου). Έ ν συνεχεία 
συνηντήθησαν εις τά Χάσια, απ' 
οπού έπορεύθησαν προς τά έπανα- 
στατημένα 'Άγραφα, προτιθέμενοι 
νά συνεχίσουν τον αγώνα. Δεν συνέβη 
δμως τούτο, διότι δλαι αι προσπά- 
θειαι ένισχύσεώς των εκ τής έλευ- 
θέρας Ελλάδος άπέτυχον, τελικώς 
δέ αγγλική παρέμβασις έθεσε τέρμα 
εις τήν ύπόθεσιν, νπογραφείσης και 
άνακωχής εις τό Σμόκοβον Καρδίτ- 
σης τήν 19ην 'Απριλίου.

Ή  Έπανάστασις, βεβαίως, ήτύ- 
χησε ( ε'ις τήν Δυτικήν Μακεδονίαν 
ή επαναστατική δραστηριότης έσυ- 
νεχίσθη μέχρι τού Νοεμβρίου) καί 
οι πληθυσμοί, κατόπιν τούτου, έδέ- 
χθησαν τήν χωρίς έλεος μανίαν τών 
τουρκικών ορδών, αλλά τό έθνος 
δεν έλιποψύχισε. Μέ τήν στάχτην 
καί τάς θυσίας διετράνωσεν ακόμη 
μίαν φοράν τήν θέλησίν του νά θέση 
τέρμα εις τήν αίσχράν δουλείαν καί 
διεκήρυξε τήν άπόφασίν του νά μή 
άνεχθή πέριξ τής κεφαλής του τον 
βρόγχον τοϋ Πανσλαβισμού. Καί 
έπέτυχεν ε'ις τούτο, διότι ήκούσθη 
καί ή διαμαρτυρία τών Ελλήνων 
καί ολίγους μήνας βραδύτερον, ε’ις 
τό συνέδρων τοϋ Βερολίνου (1)6— 
1)7—1878), αι Μεγάλαι Δυνάμεις 
άπέτρεψαν τήν πραγματοποίησιν τοϋ 
εγκλήματος καί ή μελαγχολική καί 
πνιγηρά σκιά τής Μεγάλης Βουλγα
ρίας άπεσνρθη προς Βορράν. Καί

ναι μέν δέν έφάνη αμέσως ό λαμπρός 
ήλιος τής ελευθερίας ε’ις τήν Μακε
δονίαν καί Θράκην (πράγμα τό 
όποιον έπετεύχθη μετά τρία έτη διά 
τήν Θεσσαλίαν καί έν τμήμα τής 
Ηπείρου), αλλά τό έθνος είχε τον 
χρόνον νά προετοιμασθή διά τον 
τελικόν αγώνα, τον όποιον διεξή- 
γαγε νικηφόρως τό 1912, αφού 
προηγουμένως έδημιούργησε καί τήν 
εποποιίαν τού Μακεδονικού Ά γώ -  
νος.

Ή  Μεγάλη ’ Επανάστασις τού 
1821 καί αι θυγατέρες της τοϋ 
1854, 1866 καί 1878 απέδειξαν 
δι άλλην μίαν φοράν δτι οι "Ελ
ληνες είναι γεννεά ηρώων καί ή 
προγονική δόξα τούς όδηγει πάν
τοτε εις τήν όδόν τοϋ εθνικού καθή
κοντος.

Τήν όδόν ταύτην έβάδισαν καί οι 
ήρωες τής ’Επαναστάσεως τοϋ 1878 
οι όποιοι διά τοϋ υπέροχου άγώνος 
καί τής θυσίας των απέδειξαν δτι 
σέβονται τά πάτρια καί ιερά, τά 
όποια από τής χαραυγής ακόμη 
τής Ελληνικής ’Ιστορίας προστά
ζουν «θνήσκε υπέρ πατρίδας», ή δέ 
πατρίς τιμώσα τά τέκνα της ωρι- 
σεν ημέραν επισήμου μνήμης τής 
ιστορικής εκείνης ημερομηνίας (Διά 
τοϋ Β.Δ. 157]69 καθωρίσθη δπως 
εορτάζεται ή επέτειος τής κηρύ- 
ξεως τής επαναστάσεως ε’ις Διτό- 
χωρον τήν πρώτην Κυριακήν μετά 
τήν 19ην Φεβρουάριου έκάστου έ
τους ). ■
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Ο πρώτος «σίδηρους δρόμος» 
πού απέκτησε ή 'Ελλάς, τόν 
Φεβρουάριο τοΰ 1869. ήταν 

ό ’Αθηνών — Πειραιώς, μήκους 
10 χιλιομέτρων.

"Εως τότε, όπως άνεφέραμε σέ 
άλλο σημείωμα, ή μεταξύ τών δύο 
πόλεων συγκοινωνία διεξήγετο μέ 
άμάξας ή μέ άλογα, πού ενοίκιαζαν 
οί επιθυμοΰντές νά μεταβοΰν άπό 
τή μία πόλι στήν άλλη έφιπποι.

Γάλλος άξιωματικός τού Πολε
μικού Ναυτικού, πού έπεσκέφθη 
τόν Πειραιά πρό τής λειτουργίας 
τοΰ σιδηροδρόμου ’Αθηνών—Πει
ραιώς, περιγράφει ως έξης τις έν- 
τυπώσεις του (1).

«’Εξήλθα διά τής λέμβου τοΰ 
πλοίου μας, ναυλοχοΰντος 
εις τήν Σαλαμίνα. Ό  άποβι- 
βαζόμενος εις τήν ξηράν άν- 
τικρύζει μέ πολλήν έκπληξιν, 
καί περιέργειαν τούς κατοί
κους τοΰ Πειραιώς μέ τάς 
βράκας ή τήν φρουστανέλ- 
λαν, τήν κεντητήν φέρμελην, 
τήν τριχωτήν κάπαν, τήν με- 
λαχροινήν όψιν καί τούς μα- 
κρούς μύστακας. Νομίζει ότι 
εύρίσκεται έν τώ μέσω λαοΰ 
παλαιμάχων πολεμιστών. Πολ 
λοΐ όμως έκ τών άρειμανίων

(1) Μπάμπη Άννίνου «Αί Άθήναι 
κατά τό 1850».
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Ή  ’Α θή να  τώ ν  μ έσ ω ν το ν  π ερ ασμένου  α ’ιώνος. Ε 'ιδυλιακή μ ικ ρ ή  π ό λ ις  ακ όμη  
(ά ν ω ). Ό  π ρ ώ το ς  σ ιδηρόδρομος ’Α θηνώ ν  - Κ όρινθόν ένα ε π ίτ ε υ γ μ α  τή ς  επ ο χή ς  το ΰ  
Χ αριλάου  Τ ρ ικ ο νπ η  (α ρ ισ τερ ά  φ ω το γρ α φ ία ).

αύτών άνδρών είναι άμαξάδες 
καί άντί δπλου, κρατούν εις 
τήν χεΐρα μάστιγα. Έπί τό
που ευρίσκει ό άφικνούμενος 
ξένος πλήθος όχημάτων, παν
τός ρυθμοϋ καί πάσης επο
χής, συρόμενων υπό ίππων 
ισχνών, άλλ’ άκουράστων. 
’ Ανήλθα εις εν έξ αύτών τών 
όχημάτων, εις ένα «λαντώ» 
τοΰ οποίου ή νεότης είχε πα- 
ρέλθει από τεσσαρακονταε
τίας τουλάχιστον καί διά τού
το έτριζεν οδύνη ρώς καθ’ 
οδόν, εις κάθε τιναγμόν. . .». 

Τό Νομοσχέδιον «περί ίδρύσεως 
τού σιδηροδρόμου ’Αθηνών—Πει
ραιώς» κατετέθη στή Βουλή ύπό 
τοΰ τότε πρωθυπουργού καί υπουρ
γού τών ’Εσωτερικών Άλεξ. Μαυ- 
ροκορδάτου τήν 16 ’Ιουνίου 1855.

Ό  Μαυροκορδάτος όμιλών έπί 
τοΰ Νομοσχεδίου, έτόνισε, μεταξύ 
άλλων τά άκόλουθα:

ΑΛ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ. Ή  
έφεύρεσις τοΰ άτμοΰ υπόσχεται 
πολλάς μεταβολάς. ΤΗτο άγνωστος 
πρό 30 ετών, σήμερον όμως σπεύ
δουν τά Κράτη νά άπολαύσουν τά 
έξ αύτοΰ αγαθά, άλλως θά είναι κα
θυστερημένα εις πολιτισμόν. Πρό 
ήμερών έφερα καί ένεκρίνατε Νομο
σχέδιον περί συγκοινωνίας τών 
παραλίων καί τών νήσων. Σήμερον 
προτείνω τήν σύστασιν «δρόμου 
σιδηρού». Σας προτείνω όμως τώ

ρα πράγμα ενδεχόμενον, ένώ ή 
άτμοπλοΐα προύτάθη ως τι βέβαιον. 
Τό Νομοσχέδιον εξουσιοδοτεί τήν 
Κυβέρνησιν καί διαγράφει κύκλον 
χειρισμού, διά νά συντμηθή ή άπό- 
στασις μεταξύ ’Αθηνών καί Πει
ραιώς κατά 3]4 καί νά καταστώσιν 
αί Άθήναι λιμήν θαλάσσιος, βελ- 
τιουμένης καί τής θέσεως τοΰ 
Πειραιώς μετά τήν διόρυξιν τοΰ 
πορθμού τοΰ Εύρίπου. Ή ύπόθεσις 
είναι επικερδής διά τόν άνάδοχον. 
Ό  ένοικιαστής τών διοδίων τής 
Πειραϊκής όδοΰ πληρώνει σήμερον 
ένοίκιον 13000 δραχμών, έχων 4000 
δρ. έξοδα είσπράξεως. Διέρχονται 
ήμερησίως τήν οδόν 900 ίπποι, 
αν δέ ή άξια τής διαδρομής έπί 
ίππου μεταφέροντος άνθρωπον ή 
πραγματείας είναι 1,1]4 δραχμαί, 
έπεται ότι δαπανώνται έτησίως 
400000 δραχμαί διά τάς μεταφοράς. 
Θά έξυπηρετηθή λοιπόν τό κεφά- 
λαιον. ’Αλλά διά τού σιδηροδρό
μου θέλουσιν έρεθισθή αί μεταφυ- 
ραί. Τό Κράτος όμως δέν δύναται 
νά τόν κατασκευάση, διότι άνέ- 
λαβε τήν διόρυξιν τού Εύρίπου, 
συνέστησε τήν άτμοπλοΐαν καί 
έχει καί άλλα βάρη διοικήσεως. 
Δι’ αύτό θά ζητήσωμεν νά άναλάβη 
εταιρεία τό έργον».

'Η έκθεσις τής Γερουσίας έξήρε 
τήν σπουδαιότητα τής νέας έφευ- 
ρέσεως «καί τήν σύστασιν τού 
έντελεστέρου μέσου συγκοινωνίας, 
διά τοΰ όποιου θέλουσιν είσέλθει 
εις τόν τόπον κεφάλαια ούχί εύκα- 
ταφρόνητα καί θέλει συντελεσθή ή 
διακόσμησις τών τε ’Αθηνών καί 
τού Πειραιώς».

’Αλλά ό Νόμος δέν έφθανε γιά 
νά πραγματοποιηθή ό έπιδιωκό- 
μενος σκοπός. Οί συνθήκες ήσαν 
δύσκολες. Τό κεφάλαιο, διατα
κτικό, δέν έπηρεάσθη άπό τις ω
ραίες φράσεις καί τις αισιόδοξες 
προβλέψεις τής Κυβερνήσεως. Καί 
έχρειάσθη νά περάσουν δύο χρό
νια άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ Νό
μου. ύπό τά στοιχεία ΤΖ', στήν 
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, γιά 
νά προκηρυχθή ή πρώτη δημοπρα
σία διά τήν άνάληψι τής έκτελέ- 
σεως τοΰ έργου. Στή δημοπρασία 
αύτή έλαβαν μέρος μία Ελληνική 
έταιρεία, άποτελουμένη άπό τήν 
’Εθνική Τράπεζα, έκπροσωπουμένη 
άπό τό διοικητή της Γεώργιο Σταύ
ρο καί τούς βαρώνο Σίνα, ’Ελένη 
Τοσίτσα, Ν. ’Αναργύρου, Π. Πα- 
παδάκη, Κ. Δουρούτη, Άνδρ. Κο
ρόμηλά, Π. Καλλιγά καί X. Τισα- 
μενοΰ καί μία Γαλλική, πού άντι-
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Ό  π ρ ώ τ ο ς

Ε λ λ η ν ι κ ό ς

σιδηρόδρομος

προσώπευε ό Φρ. Φεράλδης, στον 
όποιον καί κατεκυρώθη τελικά.

’Αλλά ή σύμβασις Φεράλδη προ- 
κάλεσε πολύ θόρυβο. Οί ’Αθηναϊκές 
έφημερίδες έπέκριναν τήν Κυβέρνη- 
σι διότι άπεκλείσθη ή ’Εθνική 
Τράπεζα τής Ελλάδος και ό βαθύ
πλουτος όμογενής βαρωνος Σίνας 
καί προτιμήθη ξένος όμιλος, χωρίς 
νά έξετασθή αν ό όμιλος αύτός 
ήταν εις θέσιν νά έκπληρώση τις 
υποχρεώσεις πού άνέλαβε.

Πράγματι, ή Γαλλική εταιρεία 
εύρέθη σέ αδυναμία νά έκτελέση 
τό έργο καί έκηρύχθη έκπτωτη. 
Τό ίδιο συνέβη καί μέ τούς άλλους 
ξένους ομίλους, πού άρχισαν μέν 
τήν κατασκευή τού έργου, δέν κα- 
τώρθωσαν όμως νά τό αποπερατώ
σουν. 'Ετσι, στις 23 Δεκεμβρίου 
1868 ύπεγράφη νέα σύμβασις μέ 
’Αγγλική έταιρεία, άντιπροσωπευο- 
μένη από τούς Έδουάρδον Ούκά- 
κιον, βουλευτήν, καί Ούατλέ Τέ- 
ϋλερ, μηχανικόν, ή όποια αποπερά
τωσε τό έργο κατά τάς άρχάς Φε
βρουάριου 1869.

Τά έγκαίνια τής λειτουργίας τοΰ 
ΣΑΠ πού έτελέσθησαν τήν 27 
Φεβρουάριου 1869, μέ άφετηρία 
τόν σταθμόν τοΰ Θησείου, άπετέ- 
λεσαν μεγάλο γεγονός γιά τήν κοι
νωνία των δύο πόλεων, οί όποιες 
άμιλλώντο σέ προσπάθειες γιά τήν 
καλυτέρα διακόσμησι τών Σταθμών 
καί γιά τήν έπιβλητικωτέρα παρου
σία τών κατοίκων των. Οί Σταθμοί 
τοΰ σιδηροδρόμου καί οί γύρω πε
ριοχές έπλεαν στά έθνικά χρώματα, 
ένώ πλήθη λαοΰ μέ τά γιορτινά των 
κατέφθαναν από όλο τό Νομό, κα
θώς καί από άλλες περιφέρειες τής 
Στερεάς καί τών πλησιεστέρων νή
σων γιά νά παραστοΰν στόν πανη
γυρισμό καί νά θαυμάσουν τό νέο 
συγκοινωνιακό μέσον, πού είχε 
κινήσει τή γενική περιέργεια.

Στήν έξέδρα πού είχε στηθεί έξω 
άπό τό Σταθμό τοΰ Θησείου συ- 
νεκεντρώθησαν στις 2 μ.μ. ό πρω
θυπουργός Θρ. Ζαΐμης μέ όλόκληρο 
τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, τό Δι-
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πλωματικό Σώμα, βουλευταί καί 
άλλοι έπίσημοι, όλίγη ώρα δέ πρό 
τής τελέσεως τοΰ άγιασμοΰ ύπό τοΰ 
Μητροπολίτου ’Αθηνών Θεοφίλου 
κατέφθασε ή Βασίλισσα Όλγα, τοΰ 
Βασιλέως Γεωργίου άπουσιάζοντος 
είς τό έξωτερικόν. Μετά τόν άγια- 
σμόν, οί έπίσημοι καί οί λοιποί 
προσκεκλημένοι περί τούς έξακο- 
σιους έπέβησαν τής άμαξοστοιχίο,ς, 
ή όποια είχε σχεδόν καλυφθή άπό 
δάφνες καί μύρτα, ύπό τις ζωηρές 
έπευφημίες τοΰ συγκεντρωθέντος 
λαοΰ καί έξεκίνησε μέ έορταστικούς 
συριγμούς. Ό  ’Αθηναϊκός Τύπος 
έξήρε μέ έντυπωσιακούς τίτλους 
τό εθνικόν τοΰτο γεγονός υπογραμ
μίζοντας τή μεγάλη σημασία του 
γιά τήν οικονομική καί πολιτιστική 
πρόοδο τοΰ τόπου.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

«Μετά πολλάς έρεύνα ςκαί δοκι
μασίας, γράφει ή «Παλιγγενεσία» 
προχθές περί τήν 2αν ώραν, 27 λ.μ., 
έγένοντο τά έγκαίνια τοΰ σιδη ροδρό- 
μου Πειραιώς, πρώτου κατασκευα- 
σθέντος έν Έλλάδι. Ό  Σεβ. Μη
τροπολίτης ’Αθηνών έτέλεσε τόν 
άγιασμόν, πλήθος δέ πολύ έξήλθεν 
όπως ΐδη τά έγκαίνια, τά περί τήν 
όδόν λοφίδια έκαλύφθησαν παρ’ 
αύτοΰ. 'Η άτμάμαξα έκίνησε σύ- 
ρουσα έννέα άμάξας μέ τούς έπ’ 
αύτών έξακοσίους έπιβάτας. Διή- 
νυσε δέ τήν όδό τοΰ Πειραιώς είς 
λεπτά 15 κατά τήν κάθοδον καί 18 
κατά τήν άνοδον. Ό  σιδηρόδρομος 
αύτός ενώνει είς τό έξής τάς δύο 
πόλεις καί ό κάτοικος τοΰ Πειραιώς 
δύναται νά μετέρχεται τό έργον του 
είς ’Αθήνας καί ό τών ’Αθηνών είς 
Πειραιά, χωρίς ούτε ό είς ούτε ό 
έτερος νά μεταβάλη κατοικίαν. Θά 
διευκολύνη δέ τήν συγκοινωνίαν, 
θά πολλαπλασιάση τάς μετακινή
σεις καί θά καταστήση άνετώτερον 
τόν βίον τών δύο πόλεων. "Εν τών 
μεγαλυτέρων έργων τής έποχής μας 
είναι ή διώρυξ τοΰ Σουέζ, ήτις θά 
άνοιξη νέαν συντομωτέραν όδόν 
συγκοινωνίας μεταξύ τής Εύρώπης 
καί τών πλουσιωτέρων χωρών τής 
’Ασίας, αΰτη δέ έγγίζει νά περατωθή 
μέ τάς εύχάς όλου τοΰ κόσμου. Καί 
ή Ελλάς, τό πλησιέστερον προς 
τήν Αίγυπτον μέρος τής Εύρώπης, 
είναι τό καταλληλότερον νά χρη- 
σιμεύση ώς γέφυρα μεταξύ ταύτης 
καί έκείνων.

’Επίσης, Ελληνικόν περιοδικόν, 
έκδιδόμενον στή τότε Αειψία, .έγρα
φε τά έξής:

«Πρό 15 έτών τό Φάληρον ήτο 
έντελώς έρημον, ό δέ Πειραιεύς 
εύρίσκετο είς μαρασμώδη κατά- 
στασιν. Οί λουσμένοι κατήρχοντο 
δΓ αμαξών είς τά έν Πειραιεΐ λου
τρά τής λεγομένηςΜουνυχίας ή είς 
τό Φάληρον, τό σήμερον λεγόμενον ^  
Παλαιόν, κατ’ άντίθεσιν τοΰ ίδρυ- 
θέντος νέου. Ά λλ’ έξεπολιτίσθησαν 
έκτοτε αί Άθήναι, έν δέ τφ Νέφ 
Φαλήρω έδημιουργήθη νέος ανύ
παρκτος κόσμος, ή γέννησις τοΰ 
όποιου όφείλεται είς τόν σιδηρό
δρομον άπ’ ’Αθηνών είς Πειραιά.
Τό πρώτον βήμα ύπήρξεν ή κα
τασκευή βραχυτάτης διακλαδώσεως 
χάριν τών λουτρών. Τό μικρόν κατά
στημα τοΰ Σταθμοΰ περιέλαβε ξε
νώνα καί έστιατόριον καί ίδρύθη 
ξυλόπηκτον υπαίθριον θέατρον.
Τά τέως ακατοίκητα έλώδη παρά
λια ήρχισαν νά άγοράζωνται κατ’ 
άρχάς κατά στρέμμα, έπειτα δέ κατά 
πήχυν, μέ νόμισμα, τότε μέν χαλκοΰ 
σήμερον δέ άν μή χρυσοΰν, άλλά 
πάντως άργυροΰν. ’Αντί νά έλθη 
τό Φάληρον πρός ήμάς διά τών 
άλιέων,κατερχόμεθα ήμεϊς πρός τόν 
νεοπαγή συνοικισμόν, έν τώ έτέρω 
μυχώ τοΰ Φαληρικοΰ κόλπου, διά 
τοΰ σιδηροδρόμου.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 4

'Η Εταιρεία καθώρισε ώς έξής 
τά πρώτα δρομολόγια τοΰ ΣΑΠ. 
«’Αναχωρήσεις καθ’ έκάστην έκ 
Πειραιώς κατά τάς ώρας 6, 7, 9, 11π. 
μ. 2, 3,30, 5,30 7μ.μ. Έξ ’Αθηνών 
6,30, 8,30, 10,30, 12,π.μ. καί
3, 5, 6,30, 8μ.μ. έκτάκτως δέ κατά 
Κυριακήν καί Δευτέραν 5,15μ.μ.

Τιμαί είσ.τηρίων: Α' θέσις δραχ.
1, Β' θέσις λετά 75 Γ' θέσις λ.45. 
Παιδία 3 μέχρι 12 έτών θέλουσι 
πληρώνει τό ήμισυ τών δικαιωμά
των. ’Επιτρέπεται είς τούς έπιβάτας 
Α' θέσεως νά φέρωσιν άποσκευήν 
βάρους 50 όκάδων, είς τούς Β' θέ
σεως όκ. 40 καί είς τούς Γ' θέσεις 
όκ. 30.»

Παρά τό γενικό ένθουσιασμό 
όμως πού προκάλεσε ή λειτουργία 
τοΰ νέου συγκοινωνιακού μέσου, 
ή άνάδοχος έταιρεία βρήκε τό διά
βολό της άπό τούς ιδιοκτήτες τών 
άπαλλοτριωθέντων οικοπέδων, πού 
ζητούσαν αποζημιώσεις κατά πολύ 
μεγαλυτέρας άπό έκεΐνες πού είχαν # 
καθορισθή καί ήγειραν έκατοντά- 
δες άγωγών έναντίον της. Τό θέμα 
όμως τών έναντίον τής έταιρείας 
διαμαρτυριών, είχε καί τήν κωμική 
του μορφή. Οί νοικοκυρές τών παρά
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τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν σπι- 
τιών, δημιουργούσαν καθημερινώς 
έπεισόδια, πού έφθασαν καί μέχρι 
τών δικαστηρίων, διότι... ό καπνός 
τών άτμομηχανών τούς μαύριζετά ά- 
πλωμένα στις αύλές καί στις ταρά
τσες ρούχα τής μπουγάδας!

Τό 1874 τήν έπιχείρησι άνέλαβε 
ή Βιομηχανική Τράπεζα, ή όποια 
γιά νά τονώση τήν έπιβατική κίνη- 
σι, συνήψε διάφορα δάνεια, μέ τά 
όπςτα κατεσκεύασε τό θέατρο τού 
Ν. Φαλήρου, τήν έκμετάλλευσι τού 
όποιου ήρχισε άμέσως, άνήγειρε 
επίσης ξενοδοχεία καί σταθμό τού 
σιδηροδρόμου, έφτιασε διάφορα 
άλλα έργα στον παραλιακό χώρο 
τού Νέου Φαλήρου, ώργάνωσε έορ- 
τές καί παραστάσεις καί γενικά 
έδωσε ζωή στό έως τότε νεκρό προ- 
άστειο. Κατεσκεύασε κατόπιν άπό 
τού Σταθμού Πειραιώς μέχρι τού 
Τελωνείου ίπποσιδηρόδρομο, ηΰ- 
ξησε καί έβελτίωσε τό τροχαίο υλι
κό κ.λ.π.

Διά τής άπό 12 Τανουαρίου 1889 
συμβάσεως, κυρωθείσης υπό τού 
Νόμου ΑΨΞΔ' παρεχωρήθη εις τόν 
Σ. Ψίχαν τό προνόμιον τής κατα
σκευής καί έκμεταλλεύσεως προε- 
κτάσεως τού ΣΑΠ άπό τό Σταθμό 
Θησείου στήν 'Ομόνοια καθώς καί 
τής κατασκευής ύπογείου σήραγ- 
γος άπό Μοναστηράκι στήν 'Ομό
νοια, καί δευτέρας γραμμής.

Τά έγκαίνια τής προεκταθείσης 
μέχρις Όμονοίας γραμμής έγιναν 
μέ πολλή επισημότητα, τήν 17 
Μαΐου 1895 στόν Σταθμόν τήςΌμο- 
νοίας χοροστατοΰντος τού ’Αρχιε
πισκόπου ’Αθηνών. Εις τήν τελετήν 
παρέστησαν μέλη τού 'Υπουργικού 
Συμβουλίου, βουλευταί, δημοσιο
γράφοι καί πολλοί άλλοι προσκε
κλημένοι, ενώ πλήθη λαού είχαν 
κατακλύσει τούς γύρω τού Σταθμού 
χώρους καί προέβαιναν σέ ενθου
σιώδεις εκδηλώσεις.

Τόν ’Απρίλιο τού 1900 ή έταιρεία 
τού «απ’ ’Αθηνών εις Πειραιά Σιδη
ροδρόμου» συνεχωνεύθη μέ τήν 
έταιρεία Ψίχα καί τό προνόμιον έκ
μεταλλεύσεως τού Σιδηροδρόμου 
παρετάθη μέχρι τό 1945. Τό 1904 
ό ΣΑΠ ήλεκτροκινήθη καί άπό τότε 
άρχισε νέα περίοδος συγχρονισμού 
έπεκτάσεως τών γραμμών, κατα
σκευής διαφόρων έργων καί άκμής 
τής έπιχειρήσεως, πού έλαβε τό 
1925 τήν επωνυμία «Ελληνικοί 
’Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι».

ΕΘ Ν. ΚΙΝΑ: Έ π’ εύκαιρία τών χειμερινών ’Ολυμπιακών άγώνων έκυκλο- 
φόρησαν 3 γραμματόσημα, άπεικονίζοντα «σκιέρς» εις διαφόρους φάσεις.
Πληροφορίαι: Κον Παναγιώτην Καραμπάσην- Κολοκοτρώνη 23—Άθηναι 
Τηλ. 3246-781

Έκυκλοφόρησαν ή κυκλοφορούν διεθνώς καί κατά τόν τρέχοντα μήνα 
τά περιγραφόμενα κατωτέρω λεπτομερώς γραμματόσημα ώς έξής:

ΑΙΘΙΟΠΙΑ : 'Επτά γραμματόσημα, μέ διάφορες «’Εθνικές Κομμώσεις» έκυ
κλοφόρησαν τόν Δεκέμβριον. ’Επίσης έκυκλοφόρησεν ένα γραμματόσημον 
διά τήν 30ήν έπέτειον τών Ηνωμένων ’Εθνών.

ΡΟΥΑΝΤΑ: Μέ έξ γραμματόσημα, άναμνηστικάτοϋ έτους «Παραγωγής- 
Άνασυγκροτήσεως 1975», έτελείωσε τό πρόγραμμα τών φιλοτελικών έκδό- 
σεων εις τόν τομέα τού γραμματοσήμου τοΰ νεοπαγούς τούτου κράτους.

ΚΑΝΑΔΑΣ: Πρός τιμήν τής ΚΑΝΑΔΙΚΗΣ ΛΕΓΕΩΝΟΣ ΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑ
ΝΩΝ πού ίδρύθη τό 1925, έκυκλοφόρησεν άνά έν γραμματόσημον τών 
8 σέντςκαί μία σειρά3 γραμματοσήμων διά τούς ’Ολυμπιακούς αγώνες 1976

ΜΑΛΤΑ: Διάτήνπρώτην έπέτειον τής άνακηρύξεως τής ’Ανεξαρτησίας 
τής Μάλτας έτέθησαν εις κυκλοφορίαν 3 αναμνηστικά γραμματόσημα τών 
1, 3, 5, 25 σέντς.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Έκυκλοφόρησαν δύο γραμματόσημα, ένα διά τό ΥΙΙΙ Ποδο
σφαιρικόν Συνέδριον, πού συνήλθεν εις Βάρνα τών 2 στ. καί έτερον διά 
τά 30 χρόνια τής ίδρύσεως τών 'Ηνωμένων ’Εθνών τών 13 στ.

Ωσαύτως διά τήν συνδιάσκεψιν τής Ειρήνης, πού συνήλθε πέρυσι είς 
τό «ΕΛΣΙΝΚΙ» έκυκλοφόρησεν ύπό τών Βουλγαρικών Ταχυδρομείων 
ένα Μπλοκ άξίας 90 στοτίνη. ’Επίσης διά τήν έκατονταετηρίδα τού μεγάλου 
Βουλγάρου μουσουργού Δ. ΧΡΗΣΤΩΒ έκυκλοφόρησεν ένα γραμματόσημον 

τών 5 στ.

ΙΣΡΑΗΛ: Τήν 14Φεβρουαρίου κυκλοφορεί μιά έπιτυχημένη σειρά έκ 3 
γραμματοσήμων καί ένα μπλοκ (εις μικρόν άριθμόν)διάτάςέορτάς «πουρίμ», 
αϊ όποΐαι είναι παιδικοί έορταί, όπου μοιράζονται γλυκά καί διάφορα ζαχα
ρωτά.

ΕΛΒΕΤΙΑ: Είς τάς 12 Φεβρουάριου έκυκλοφόρησαν 2 σειραί γραμματοσήμων 
ήτοι μία αναμνηστική σειρά έκ 4 γραμματοσήμων 0,20, 0,40, 0,80, 0,40 
καί μία δεύτερη σειρά τηλεπικοινωνιών έκ 3 γραμματοσήμων 0,40, 90 καί 
1Γ Ελβετίας.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Έκυκλοφόρησε ένα μπλοκ διά 5 ώραιότερα γραμματόσημα 
Ουγγαρίας τής τελευταίας 30ετίας.

ΗΝΩΜ . ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ: Έκυκλοφόρησε μία σειρά άπό 8 γραμ
ματόσημα άπεικονίζοντα τάς προσωπογραφίας ισαρίθμων μελών τού 
Εθνικού των Κοινοβουλίου.
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Η  ΜΕΤΑ τον Δεύτερον, κυρίως, παγκόσμιον 
πόλεμον έπαύξησις τής δραστηριότητος τοϋ άνθρω
πον εις τον τομέα τον εκσυγχρονισμού και τελειο- 
ποιήσεως τής παραγωγής καταναλωτικών άγαθών, 
έπέβαλεν αυτομάτως την άνάγκην ονχ'ι μόνον τής 
έξελίξεως τών εμπορικών σχέσεων μεταξύ τής παρα
γωγής και καταναλώσεως, άλλα και κυρίως τών 
μέσων καί μεθόδων ένημερώσεως τόσον επί τών πλεο
νεκτημάτων τής «προσφοράς» όσον καί επί τών 
απαιτήσεων τής «ζητήσεως».

’Εξ αλ.λου, με την εφαρμογήν τών τεχνολογικών 
εξελίξεων εις την διαδικασίαν παραγωγής, διαγρά
φεται πλέον σαφές, ότι ή έξάρτησις οίασδήποτε επι
χειρηματικής δραστηριότητος, κατέστη έτι ατενω- 
τέρα προς την άγοράν, ή δε ϋπαρξις τών επιχειρή
σεων είναι άπολύτως συνυφασμένη με την ϋπαρξιν 
σημερινών ή μελλοντικών άγοραστών.

’Επί τοϋ προκειμένου καί ενώ ή διαδικασία παρα
γωγής, άποτελεί μάλλ.ον γνωστόν πεδών δραστη
ριότητος, έν πάση περιπτώσει κατευθυνόμενον καί 
ελεγχόμενοι’ υπό τοϋ παραγωγοϋ, ή άγ· ρά άποτελεί 
χώρον μη ελεγχόμενον καί μη έπηρεαζόμενον καθ’ 
ολοκληρίαν άπό παράγοντας τοϋ κύκλου επιρροής 
τών επιχειρηματιών.

Ή  θέσις αϋτη προσδιορίζει επακριβώς την σκοπι
μότητα καί τούς άντικειμενικούς στόχους τής διερεν- 
νήσεως τής άγοράς καί τής έν συνεχεία διά ανταγω
νιστικών μέτρων προσπάθειας διενρννσεως ταύτης, 
εις την όποιαν πρωτεύοντα ρόλον καλείται νά διαδρα-

ΚΩΝ)ΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ 
Δ)ντοΰ Δ .Ε .Θ . Γραφείου ‘Αθηνών

ματ ίση ή Προβολή καί Διαφήμισις.
Εις τό σημείον τοϋτο καί πριν ήδη άναλύσωμεν τά 

μέσα καί τήν τακτικήν προβολής προς διαμόρφωσα· 
ευνοϊκής γνώμης τής άγοράς διά τήν επικράτησα 
καί προώθησα ενός προϊόντος, είναι άπαραίτητος μία 
σύντομος άνασκόπησις επί τών άπόψεων τής νφιστα- 
μένης ψυχολογικής καταστάσεως καί τής άγορα- 
γνωσίας τοϋ οίουδήποτε καταναλωτικού κοινού δπερ 
καί θά πρέπει νά άποτελή άντικείμενον εύρυτέρας 
διερεννήσεως υπό τών υπευθύνων τής προωθήσεως 
τών πωλήσεων.

Κατ’ άρχήν ή Ισοπέδωσις τών κοινωνικών τάξεων 
εις τον τομέα τής χρήσεως καί άπολαύσεως τών προϊ
όντων τοϋ πολιτισμού καί ή διά τής έκμηδενίσεως 
τών άσιοστάσεων— λόγω τής ραγδαιοτάτης άναπτύ- 
ξεως τών συγκοινωνιών καί επικοινωνιών— δννα- 
τότης γνωριμίας καί επικοινωνίας τών λαών τής γής, 
έδημιούργησαν τήν ευκαιρίαν τής έπαυξήσεως τών 
τεχνικών γνώσεων καί τής άγοραστικής έπιλεκτικό- 
τητος τοϋ άνθρώπου. Καί ενώ ηϋξησαν παραλλήλως
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τον ζήλον καί την επιθυμίαν τον προς άπόκτησιν περισ
σοτέρων αγαθών, εν τούτοις συμβαλούσης καί τής 
τεράστιας προσφοράς, κατέστησαν τούτο δυστροπώ- 
τερον καί δνσκολώτερον αγοραστήν.

Πλέον συγκεκριμένα καί δσαν αφορά την δυστρο
πίαν τού αγοραστού, ήτις έδημιονργήθη βασικώς εκ 
τών προεκτεθέντων αιτίων, δεν κρίνεται ασκοπον να 
τονισθή ή νφισταμένη ίδιάζονσα ψυχολογική κατά- 
στασις τών καταναλωτών τών υπό άνάπτυξιν χωρών, 
οϊτινες δεδομένου τού μικρού κατά κεφαλήν εισοδή
ματος καί επομένως τής μικράς τούτων αγοραστικής 
δννατότητος, ήναγκάσθησαν να στραφούν εις εκτε- 
ταμένην καί επίμονον άναζήτησιν τών προσφοροτέρων 
καί από πάσης πλευράς τελειοτέρων προϊόντων άτινα 
θά ήδύναντο νά εξυπηρετήσουν μακροπροθέσμως τάς 
ανάγκας των, εκπληρώνοντας οϋτω καί Ικανοποιώντας 
μακροχρονίους πόθους καί έπιθυμίας των.

Θά πρέπει άλλωστε νά τονισθή επί τού προκει- 
μένου άτι, ή άναγκαστική καί εκτεταμένη αύτη άνα- 
ζήτησις, έγένετο αφορμή νά καταστήσουν τον άγο- 
ραστήν, γνώστην— άξιοζήλευτον κατά κοινήν ομο
λογίαν— τής τεχνοτροπίας τής τεχνολογίας, ακόμη 
καί τής κοστολογήσεως τής παραγωγής καί επο

μένως ένήμερον επί τών πλεονεκτημάτων καί μειο
νεκτημάτων τών πάσης (ρύσεως προϊόντων, κατά 
κατηγορίαν καί εργοστασιακόν τύπον. ’Εάν τώρα προ- 
σθ έσω μεν καί τήν οπωσδήποτε κατ’ αρχήν κακήν 
ποιότητα τής παραγωγής τών υπό άνάπτυξιν χωρώνν, 
ή καί ακόμη, τήν έστω καί εις μικρόν ποσοστόν, κρα
τούσαν εμπορικήν νοοτροπίαν καί συμπεριφοράν, είναι 
εύνόητον τό διατί τό καταναλωτικόν κοινόν τών πτω
χών χωρών είναι «δύσκολον», καχύποπτον καί δύ
σπισταν εις τό νά δεχθή εν προϊόν, άνεξαρτήτως αν 
πιθανόν εκ πρώτης οψεως θά άνεγνώριζε εις αυτό, 
τα πλεονεκτήματα τών επιθυμητών του προδια
γραφών.

Τό γεγονός τής προεκτεθείσης ύφισταμένης κατα- 
στάσεως, όσον αφορά τάς επί τής αγοράς θέσεις κσί 
απόψεις τού εύρυτέρου καταναλωτικού κοινού—ή 
οποία άς σημειωθή δτι δεν είναι αποκλειστικόν φαι
νόμενα» τών υπό άνάπτυξιν χωρών», άλλά καί τών πά
σης φύσεως οίκονομικώς άδυνάτων λαϊκών» μαζών 
άκόμη καί εις αύτάς ταύτας τάς πλέον εύημερούσας χώ
ρας—εν συνδυασμών) καί μέ τήν ύπάρχουσαν σύγχισιν 
τών παραγωγών προκύπτουσα εκ τής δυσαναλογίας 
παραγωγής καταναλώσεως, φυσικόν άλλωστε φαι- 
νόμενον ούχί μόνον τής άνοργανώτου καί άνευ διερευ- 
νήσεως παραγωγής προϊόντων, άλλά και κυρίως τού 
εύμεταβλήτου τής άγοραστικής γνώμης καί προτι- 
μήσεως τού καταναλωτικού κοινού, έχει καταστή 
πλέον τό μόνιμον πρόβλημα τών προωθητών πωλή- 
σεων, καί οι όποιοι, μή δυνάμενοι νά δεχθούν αποκλει
στικά τό τεράστιον τούτο βάρος ευθύνης, τό μεταβι
βάζουν καθ’ δ τουλάχιστον δύνανται, εις τούς προ- 
γραμματιστάς παραγωγής.

Δεν θά άσχοληθώμεν άσφαλώς, εις τό παρόν, τό τί 
συμβαίνει εις μίαν έπιχείρησιν δσον αφορά τας διε
νέξεις ή τον έπιμερισμόν ευθυνών τών διευθύνσεων 
καί τμημάτων αυτής εις ήν περίπτωσιν εν η περισσό
τερα προϊόντα παραγωγής της δεν επετυχον να επι
κρατήσουν εις τήν άγοράν ή εν πόση περιπτώαει δεν 
έπεκράτησαν κατά τό επιθυμητόν.

'Ημείς, αυτός άλλωστε είναι καί ό σκοπός μας, θά 
έντοπίσωμεν τό γεγονός τής χρήσεως τών μέσων καί 
μεθόδων προβολής αίτινες θά ήδύναντο νά συνει
σφέρουν θετικώς εις τήν προώθησιν ενός προϊοντος. 
Καί άσφαλώς δταν ομιλούμε» περί προωθήσεως εις 
τήν άγοράν ενός προϊόντος, έννοούμεν εν προϊόν τό 
όποιον εκ τής δομής καί συστάσεως αυτού, καλύπτει 
τάς προδιαγραφάς τού σκοπού χρήσεώς του σύμφωνα 
μέ τάς απαιτήσεις τού καταναλωτοϋ. ’Από τού ση
μείου τούτου, τό πρόβλημα εντοπίζεται εις τον τρόπον 
ένημερώσεως καί δημιουργίας άγοραστικής γνώμης 
τής καταναλώσεως καί τό πρόβλημα τούτο καλείται 
νά έπιλύαη ή Διεύθννσις ή τό Τμήμα Προβολής και 
Δ ιαφημίσεως έχοντας εις τήν διάθεσίν της τά γνωστά 
προς τούτο μέσα.

'Ως καί άνωτέρω προεξεθέσαμεν, τά μέσα προ
βολής καί διαφημίσεως είναι κατά τό μάλλον η ηττον 
γνωστά. Δεν προτιθέμεθα νά έξάρωμεν ή νά επικρί
νω μεν τήν συμβολήν ενός έκάστου εις τήν προώθησιν 
τών πω^.ήσεων.

”Αλλωστε ή τυχόν παραδοχή επί τής μή ουσια
στικής προσφοράς ενός μέσου ή μεθόδου προβολής 
δεν είναι θέμα άκαταλληλότητος αυτού, άλλά κακής 
καί άψυχολογήτου χρήσεώς του.

’Εάν λοιπόν θά έδεχόμεθα, δτι εν ή καί περισσο-
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τέρα μέσα προβολής και διαφημίσεως δεν προσφέ
ρουν κατά το επιθυμητόν εις την διεύρυνσιν των αγο
ρών, τοϋτο δεν σημαίνει _ δτι ορθολογικά χρησιμο- 
ποιονμενον δεν δύναται νά σνμβάλη. Το πρόβλημα 
επομένως δεν είναι καταλληλότητος των μέσων προ
βολής, άλλά τοϋ πώς, πότε και εις ποιον βαθμόν θά 
χρησιμοποιούν ταϋτα. Δεν κακοποιείται ή παραγωγή 
από τά μέσα προβολής και διαφημίσεως, άλλά εκ 
τοϋ κακού τρόπου χρήσεως και χειρισμού τούτων.

Κατά την ιδικήν μας τουλάχιστον άποψιν ή έ φ α ρ- 
μ ο ζ ο μ έ ν η  σ ή μ ε ρ ο ν  τ α κ τ ι κ ή  π ρ ο β ο 
λ ή ς  κ α ι  δ ι α φ η μ ί σ ε ω ς  και ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν  
ή χ ρ ή σ ι ς τ  ώ ν μ έ σ ω ν  και μ ε θ ό δ ω ν  
π ρ ο β ο λ ή ς  και δ ι α φ η μ ί σ ε ω ς  τ ο υ λ ά 
χ ι σ τ ο ν  ε ι ς  τ η ν  χ ώ ρ α ν  μ α ς  δεν είναι εκείνη 
ή όποια θά έδει νά άκολουθήται διά την προβολήν 
μιας οίασδήποτε δραστηριότητος και είδικώτερον επί 
τής προβολής τών προϊόντων.

Τό θέμα είναι γνωστόν. Α ί επί τούτοις θέσεις τής 
κοινής γνώμης που αποτελεί καί τό εύρύτερον κατανα
λωτικόν κοινόν αντηχούν καθημερινώς καί εις τούς 
ιδιωτικούς καί εις τούς δημοσίους χώρους.

Δεν προτιθέμεθα νά άσκήσωμεν κριτικήν. Ή μεϊς 
άπλώς θέλομε ν νά άναλνσωμεν την ύφισταμένην κατά
στ ασιν, όχι διά νά ικανοποιηθώ μεν διά τής άποδεί- 
ξεως τών άπόψεών μας, άλλά διά νά έπισημάνωμεν 
τον διαγραφόμενον κίνδυνον τοϋ ραγδαίως έπερχο- 
μένου κορεσμού διά τής καταχρήαεως τών μέσων 
διαφημίσεως.

Θά πρέπει κάποτε νά τεθή κάποιος φραγμός εις 
την κατάρτησιν τών μέσων προβολής καί διαφημί
σεως. Νά τοποθετηθή τό κάθε ένα από αυτά εις την 
θέσιν καί τό ύφος πού τοϋ αρμόζει. Νά πάρη τον ρόλον 
πού μπορεί νά διαδραματίση θετικώς εις την προ
βολήν τών επιτευγμάτων τού άνθρώπον.

Καί διά νά άποδώαωμεν «τά τοϋ Καίσαρος τώ 
Καίσαρι» θά έπαναλάβωμεν καί πάλιν δτι διά την 
κατάστασιν αυτήν δεν εύθύνονται τά μέσα προβολής 
καί διαφημίσεως, πού κατά κανόνα δεν είναι τίποτε 
άλλο άπό τά μέσα ένημερώσεως τής κοινής γνώμης, 
άλλά αί εφαρμοζόμενοι δι αυτών μέθοδοι διαφημί
σεως. Είναι άπαραίτητον εν προκειμένω νά πεισθοϋν 
οί υπεύθυνοι τής προβολής δτι κάθε μέσον ένημερώ
σεως έχει περιοριστικήν δυνατότητα ώς μέσον προ
βολής καί ό ρόλος του θά πρέπει νά περιορίζεται εις 
τά πλαίσια αυτά. Οίαδήποτε υπερβολή χρήσεως πέραν 
τών ορίων τούτων, είναι φυσικόν επόμενον δτι θά 
έπιφέρη άντίθετα αποτελέσματα παρακωλύοντας εν 
τώ άμα καί τον ρόλον τών λοιπών μέσων ένημερώ
σεως, γεγονός δπερ εις τελενταίαν άνάλυαιν θά έσή- 
μαινεν τήν δημιουργίαν δυσμενών έπιπτώσεων ουχί 
μόνον έπί τοϋ προβαλλομένου προϊόντος, άλλά καί 
γενικώτερον έπί τής διά τών μέσων ένημερώσεως 
προβολής.

Διακινδυνεύοντας τήν περίπτωσιν νά ταλαιπωρή- 
σωμεν τον άναγνώστην, θά παραθέσωμεν έν συντομία 
ώρισμένα συμπεράσματα πού παρά τό γεγονός δτι 
θεωρούνται μάλλον γνωστά καί τετριμμένα, καθί
στανται έν τούτοις απαραίτητα προκειμένου νά προ- 
σδιορίσωμεν τον ρόλον καί τήν αποστολήν έκάστου 
μέσου προβολής καί διαφημίσεως.

Σύμφωνα λοιπόν με τά αποτελέσματα σφιγμομε- 
τρήσεως τοϋ καταναλωτικού κοινοϋ άρκετών χωρών 
με διάφορον οικονομικήν κατάστ ασιν, (οίκονομικώς

άνεπτυγμέναι, υπό άνάπτνξιν, υπανάπτυκτοι κ.λ.π.), ; 
άλλά με τό αυτό οικονομικόν καθεστώς έλευθέρας 
οικονομίας, τά αίτια τής μή άποτελεσματικής έπι- 
δράσεως διά τήν δημιουργίαν θετικής ουσιαστικής 
άγοραστικής γνώμης έκ τής χρήσεως τών μέσων 
προβολής καί διαφημίσεως, δύνανται νά συνοψισθοϋν 
εις τά άκόλουθα: α

α. Βασικώς ή άναφερθεϊσα δυσπιστία τοϋ άγορα- 
στικοϋ κοινοϋ, δημιουργηθεϊσα άφ’ ενός μεν έκ τής 
ποικιλίας άπό πλευράς ποιότητος, έμφανίσεως καί 
κόστους δι εν έκαστον είδος τών προσφερομένων 
προϊόντων, άφ’ ετέρου δε έκ τής λόγω άγοραγνωσίας 
έπαύξησις τής έπιλεκτικότητός του, όχι μόνον δεν 
δύναται νά άρθή διά τής προβολής καί διαφημίσεως 
διά τών μέσων ένημερώσεως άλλά τουναντίον ύπο- 
βοηθεϊ καί έπιτείνει τήν κρατούσαν σύγχυσιν καί τον 
προβληματισμόν τοϋ άγοραστοϋ.

β. Ό  διά τών όπτικοακουστικών μέσων ένημερώ
σεως (Ραδιόφωνον—Τηλεόρασις— Δημόσια Θεάματα) 
άδιάκοπος καί άνηλεής βομβαρδισμός τοϋ άτόμου έκ 
διαφημιστικών μηνυμάτων, ουχί σπανίως κακογού
στων, κακής τεχνικής, άλλά καί κυρίως έκτος «τόπου >> 
καί «χρόνου» έν σχέσει με τό προβαλλόμενον πρό
γραμμα.

γ. 'Η  τάσις τής συσσωρεύσεως τών διαφημιστι
κών μηνυμάτων εις προγράμματα μεγάλης άκροαμα- 
τικότητος καί μάλιστα με τοιαύτην τεχνικήν παρου- 
σίασιν, ώστε νά γίνεται άντιληπτή έμφανώς καί άπό 
τον τελευταϊον άκροατήν ή θεατήν ή πρόθεσις έφαρ- 
μογής -ψυχολογικής καταπιέσεως.

Εις τήν περίπτωσιν τούτην αί δημιουργούμεναι 
άντιδράσεις κάθε άλλο παρά έποικοδομητικαί διά τό 
προβαλλόμενον προϊόν δύναται νά χαρακτηρισθοϋν - 
καί τοϋτο άφ’ ενός μέν έκ τής γνωστής τάσεως τοϋ 
άτόμου νά μήν δέχεται εύμενώς καί άγογγύστως 
τήν καθ’ οίονδήποτε τρόπον άσκησιν έπ αυτού πάσης 
ψυχολογικής έπιβολής καί άφ’ ετέρου εις τό δτι ό 
άνθρωπος τοϋ 20οϋ αίώνος έπιφορτιαμένος με τό 
άγχος καί τά προβλήματα τής καθημερινής ζωής, 
έχει τήν τάσιν τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον άποστροφής, 
κατά τάς ώρας άναπαύσεως καί ψυχαγωγίας του, προς 
παν δ,τι σχετίζεται με τά έπαγγελματικά καί οικο
γενειακά του προβλήματα.

Θεωρείται σκόπιμον έν τούτοις, νά σημειωθή δτι-, 
ό ισχυρισμός τής κατά τινα τρόπον έπικρατήσεως 
ώρισμένων διαφημιστικών συνθημάτων ποιητικώς 
καί ή χιουμοριστική έπανάληψις τούτων υπό μερίδος 
άτόμων δεν θά πρέπει νά κρίνεται σοβαρώς, άλΧ 
άντιθέτως ύφίσταται άνάγκη έξετάσεως τής φαιδράς 
πλευράς τούτων, ώς καί αί έπί τοϋ προβαλλομένου 
προϊόντος τυχόν δυσμενείς έπιπτώσεις ένεκα τούτου.

Κατόπιν τών άνωτέρω καθίσταται έπιβεβλημένη 
ή ορθολογική έξέτασις τών μέσων καί μεθόδων προ
βολής, προκειμένου νά έπιτευχθοΰν οί άντικειμε-
νικοί στόχοι αυτής. Καί πριν άπ’ δλα, θά πρέπει νά 
διαχωρίσωμεν τά μέσα προβολής καί νά άξιολογή- 
σωμεν τήν δυνατότητα προσφοράς ενός έκάστου (πότε 
πρέπει νά χρησιμοποιηθή, εις ποιον βαθμόν καί διά 
ποιας μεθόδου). ι

"Αν λάβωμεν επομένως, ύπ δψιν μας τά συνήθη 
μέσα προβολής, θά πρέπει νά τά διαχωρίσωμεν εις 
δύο κυρίως, κατηγορίας έν σχέσει μέ τον τρόπον 
ένεργείας καί μεταφοράς τής ταύτότητος καί τών 
πλεονεκτημάτων ενός Προϊόντος.
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a) Είς τά κ α τ α ν α γ κ α σ τ ι κ ώ ς  διά παρεμ
βολής ένεργοΰντα και έπιβάλλοντα και β) Είς τα 
προαιρετικώς έπιβάλλοντα.

Εις την πρώτην κατηγορίαν θά πρέπει νά τοποθε
τηθούν τά όπτικοακονστικά ■ μέσα ένημερώσεως ώς 
είναι: Το Ραδιόφωνον, ή Τηλεόρασις, και τά Δημό- 
σια Θεάματα ( Γήπεδα, Κινηματογράφοι, Θέατρα κλπ.)

Εις την δεντέραν κατηγορίαν θά πρέπει νά τοπο
θετηθούν τά πάσης φύσεως έντυπα ( ημερήσιος καί 
περιοδικός Τύπος, Διαφημιστικά φυλλάδια, Πανώ, 
Άφίσσες κ.λ.π.) καί αί ’Εκθέσεις.

’Από πλευράς πάλιν ένημερώσεως, μεθόδου καί 
άποτελεσματικότητος, τά μέσα προβολής θά πρέπει 
νά διαχωρισθοϋν εις έμμεσα ( απλή ένημέρωσις περί 
τής ύπάρξεως τής προσφοράς) καί εις άμεσα ( άμεσος 
έπαφή τής προσφοράς μετά τοϋ υποψηφίου αγορα
στού, έπιτόπια έξέτασις των ιδιοτήτων αυτής καί δια- 
μόρφωαις αγοραστικής γνώμης) ώς είναι αί έκθέσεις.

Παρά τό γεγονός δτι έκ τής ανωτέρω άξιολογή- 
σεως καί κατατάξεως τών μέσων προβολής καί δια- 
φημίσεως, διαφαίνεται σαφώς ό ρόλος καί ή απο
στολή τούτων, έν τούτοις παρίσταται ανάγκη νά 
τονισθοΰν ώρισμέναι ίδιάζουσαι ιδιότητες καί είδικώ- 
τερον αί έπί τοϋ αποδέκτου ψυχολογικοί έπιδράσεις 
αυτών.

Είναι πασιφανές έν προκειμένω, δτι τά εις όπτικο- 
ακουστικά προγράμματα καί θεάματα παρεμβαλ
λόμενα διαφημιστικά μηνύματα, έπιβάλλονται κατά 
τινα τρόπον, ώς καί ανωτέρω προεξετέθη, καταναγ
καστικώς, καί δ αποδέκτης δεν δύναται νά άντιδράση 
φυσιολογικούς. ’Έχοντες επομένως τό δεδομένον, δτι 

*  τό μήνυμα τοϋτο θά γίνη οπωσδήποτε δεκτόν, είναι 
εϋκολον νά έπισημάνωμεν δτι ή ίδιά της τής μεθόδου 
αυτής τής προβολής καί διαφημίσεως, καθιστά έτι 
περαιτέρω λεπτοτέραν την τεχνικήν παρουσίασιν 
τής διαφημίσεως. Ενχαρις σοβαρότης, ευχάριστος 
καί λεπτός διάκοσμος, καλόηχος καί όρθοφωνική 
ομιλία, απαλή μουσική έπένδυσις καί κυρίως τό άντι- 
κείμενον τής διαφημίσεως νά εύρίσκεται εις κάποιαν, 
έστω καί μικράν, σχέσιν με τό κυρίως θέμα τοϋ προ
γράμματος. Είναι δηλαδή έκεϊνο τό όποιον έπεση- 
μάναμεν καί προηγουμένως. Νά εύρίσκεται έντός 
«τόπου» καί «χρόνου». Διότι δεν ένδιαφέρει μόνον 
τό μύνημα νά γίνη δεκτόν— τοϋτο άλλωστε, θεωρείται 
ώς άναγκαστικώς δεδομένον— αλλά κυρίως ή έπί- 
δρασίς του έπί τοϋ αποδέκτου, νά δημιουργήση ευμε
νείς προϋποθέσεις διά τήν έπίτευξιν τοϋ αντικειμε
νικού του στόχου, ή άλλέως πως έκφραζόμενοι, τό 
μήνυμα τοϋτο νά γίνη α π ο δ ε κ τ ό ν .

"Οσον αφορά τήν διά τών έντυπων προβολήν καί 
διαφήμισιν (ημερήσιος καί περιοδικός Τύπος, διαφη
μιστικά έντυπα, άφίσσαι κ.λ.π.), τό γεγονός δτι παρέ
χουν είς τον αποδέκτην άφ’ ενός μεν τήν ευχέρειαν 
εκούσιας έπιλογής καί άναζητήσεως ώρισμένου είδους 
ή κατηγορίας προϊόντος σύμφωνα με τό αγοραστικόν 
του ενδιαφέρον, άφ’ ετέρου δε τήν άθορύβως ψυχολο
γικήν επίδρασιν έπ’ αύτοϋ τής διαφημίσεως άνεξαρ- 

■ ΐήτως αμέσου ή έμμέσου ένδιαφέροντος καθιστούν, 
τουλάχιστον κατά τήν ήμετέραν άποψιν, τά μέσα αυτά, 
μεταφορείς μηνυμάτων, εις μικροτέραν μεν κλίμακα 
αποδεκτών, αλλά με μεγαλυτέραν οπωσδήποτε απο- 
δεκτικότητα τής διαφημίσεως. Βεβαίως, καί εις τήν 
περιπτωσιν ταύτην, προκειμένου τό μήνυμα τοϋτο νά

γίνη ενμενώς αποδεκτόν, θά πρέπει νά έχη δλα έκεϊνα 
τά στοιχεία τά όποια θά τό καταστήσουν περισσό
τερον άξιοπρόσεκτον καί ένδιαφέρον. Εις τήν περί- 
πτωσιν ταύτην, τό πρόβλημα έντοπίζεται εις καθαρώς 
τεχνικήν παρουσίασιν. Τό γεγονός πάντως είναι, δτι 
καί είς τήν περιπτωσιν καθ’ ήν ή διαφήμισις αυτή 
δεν θά πληροί τούς δρους καί τά στοιχεία τά όποια 
θά τό καταστήσουν άξιον προσοχής, ή ζημία θά είναι 
μικρά καί θά αφορά μάλλον τον διαφημιστήν. Τό 
προβαλλόμενον προϊόν ή δραστηριότης, δεν θά διαφη- 
μισθή μεν έπαρκώς καί ονσιωδώς αλλά τουλάχιστον 
δεν θά δημιουργήση δυσμενείς αντιδράσεις έπί τών 
αμέσων ή έμμέσων υποψηφίων αγοραστών.

Καί έρχόμεθα τώρα είς τήν τρίτην καί κυρίαν κατη
γορίαν μέσων καί μεθόδων προβολής. Τήν άμεσον 
καί άπ’ ευθείας έπαφήν παραγωγής μετά τής κατανα- 
λώσεως. Τήν μέθοδον έκείνην διά τής όποιας δίδεται 
ή ευχέρεια είς τό προϊόν νά παρουσιάση αυτό καθ’ 
εαυτό τάς ιδιότητας αύτοϋ, τον σκοπόν καί τον τρόπον 
χρήσεώς του, νά συγκριθή καί νά άντιπαραβληθή με 
ετερα όμοειδή του καί νά πάρη τήν θέσιν ή όποια θά 
προσδιορίση τήν τελικήν διακίνησίν του είς τήν άγοράν. 
Τό μέσον τοϋτο είναι αί πάσης φύσεως καί μορφής 
έκθέσεις αϊτινες δμως, λόγω τής εύρύτητος καί τής 
σπουδαιότητος τοϋ άντικειμένου καί τής αποστολής 
αυτών θά πρέπει νά έξετααθοϋν είς ιδιαίτερον Κεφά- 
λαιον.

Πριν ή δμως κλείσωμεν τό Κεφάλαιον τοϋτο καθί
σταται απαραίτητον νά τονίσωμεν αυμπερασματικώς, 
δτι ή διά τών μέσων ένημερώσεως προβολή καί δια- 
φήμισις ενός προϊόντος, δύναται νά καταστή άσφαλώς 
έπικοδομητική ώς απλή ένημέρωσις τής αγοράς έπί 
τής ύπάρξεως αύτοϋ, ούχί δμως προς διαμόρφωσιν 
αγοραστικής γνώμης καί βεβαίως ύπό τήν προϋπό- 
θεσιν, δτι ή μεταφορά τοϋ μηνύματος τούτου, θά 
πληροί τούς βασικούς κανόνας τής αποστολής του 
σύμφωνα με τάς έκάστοτε είδικάς συνθήκας τής αγο
ράς καί τής ψυχολογίας τοϋ αγοραστικού κοινού.

'Η  ακριβής αντιγραφή καί άπομίμησις τοϋ τρόπου 
καί τών μεθόδων χρησιμοποιήσεως πιθανώς έπιτυ- 
χώς τών μέσων προβολής καί διαφημίσεως από αλλας 
χώρας με διάφορον έμπορικήν αλλά καί κοινωνικήν 
νοοτροπίαν, κυρίως δε με διάφορον οικονομικόν βα- 
λάντιον θά πρέπει νά κρίνεται μάλλον έπισφαλής.

Ή  τυχόν ίδιάζουσα ψυχολογική κατάστασις καί 
τό σύνηθες εύμετάβλητον τής προτιμήσεως τοϋ αγο
ραστικού κοινού θά πρέπει νά άποτελει βασικήν προϋ- 
πόθεσιν καί άντικείμενον συνεχούς καί έμπεριστα- 
τωμένης διερευνήσεως, δχι μόνον τών προγραμμα
τιστών τής παραγωγής άλλά καί κυρίως τών υπευ
θύνων τής προωθήσεως τών πωλ.ήσεων καί τής προ
βολής, από τά συμπεράσματα άλλωστε τών όποιων 
θά διαμορφωθή καί θά μεταποιηθή πιθανώς τό προς 
προώθησιν προϊόν. Πομπώδεις διαφημιστικοί παρο
τρύνσεις, έξάρσεις ειδικών πλεονεκτημάτων, έντονα, 
κακόηχα, άκαλαίσθητα καί ούχί σπανίως παιδαριώδη 
παραδείγματα καί παρουσιάσεις πρέπει νά θεωρήται 
δτι κατά κανόνα υποτιμούν τήν αγοραστικήν γνώμην 
καί έπιλεκτικότητα τοϋ υποψηφίου αγοραστού καί 
δχι μόνον δεν δημιουργούν προϋποθέσεις άγοραστικής 
πειθοϋς, άλλ’ άντιθέτως έπαυξάνουν τήν τυχόν δυ
σπιστίαν καί τάς έπιφυλάξεις προς τό προβαλλό
μενον προϊόν ή δραστηριότητα.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ο ΑΙΩΝ τον όποιον διερχόμεθα, 
έχει άποκληθή ΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΤΟ 
ΜΟΥ. ’Επί τής εποχής μας, λαμ
βάνουν χώραν τα μέγιστα των επι
στημονικών επιτευγμάτων, άπ’ όσα 
ποτέ τό δαιμόνων άνθρώπινον πνεύ
μα παρονσίασεν κατά τον ροϋν τής 
' Ιστορίας τον.

"Οσον καί αν φαίνεται απρόσιτον 
διά τους πολλούς το θιγόμενον θέμα, 
εν τούτοις φρονώ ότι επιβάλλεται νά 
καταβληθή προσπάθεια διά μίαν γε
νικήν εποικοδομητικήν ένημέρωσιν 
τον σύγχρονον άνθρωπον, ό οποίος 
ζή παράλληλα προς τά επιστημονι
κά γεγονότα τής εποχής μας.

Τοιαντη προσπάθεια πράγματι 
καταβάλλεται, τούτο δε διαπιστοϋ- 
ται εκ τής πληθύος τών έκδιδομένων 
βιβλίων καί δημοσιευμάτων εις τον 
περιοδικόν τύπον, με εκλαϊκευμένα 
συνήθως θέματα περί τών επιστημο
νικών ερευνών καί επιτευγμάτων.

Φιλοδοξών όπως το παρόν άποτε- 
λέση μίαν έλαχίστην συμβολήν εις 
τήν καταβαλλομένην προσπάθειαν 
ένημερώσεως τοϋ κοινού, θά επιδιώ
ξω δι’ απλών περιγραφών καί νοη
μάτων, νά βοηθήσω τον αναγνώ
στην νά σχηματίση μίαν γενικήν 
άντίληψιν τού θέματος, ώστε νά κα- 
ταστή δυνατόν νά προσέγγιση εις 
βάθος τά συμβαίνοντα εις τά σπλά
χνα τών υλικών σωμάτων.

Ή  φνσις τού θέματος βεβαίως, 
δεν θά έπιτρέψη τήν αυτοτέλειάν 
του εις τό παρόν τεύχος. Χάριν τής 
άπλουστενσεως, επιβάλλεται νά άπο- 
φενχθή ή συμπύκνωσις τών εννοιών, 
δι’ ό καί ελπίζω εις τήν συγγνώμην 
τών μελετητών τής παρούσης στή
λης διά τήν τμηματικήν παρονσία- 
σιν τού όλου θέματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ τού παρόντος θά 
άποτελέση ή περιγραφή τής ύλης εις 
γενικάς γραμμάς καί ή έξήγησις

ώρισμένων φαινομένων τά όποια 
οφείλονται εις αυτήν, βάσει τών απο
τελεσμάτων εις τά όποια καταλήγει 
ή σύγχρονος επιστημονική έρευνα.
Λέγοντες δέ ύλην, έννοούμεν κάθε τι 
τό όποιον καταλαμβάνει χώρον καί 
έκδηλούται διά τής παρουσίας του, 
ή άλλως πως, τήν μίαν από τάς δύο 
οντότητας εν τή φύσει (ύλη - ενέρ
γεια) από τήν όποιαν αποτελούνται 
τά διάφορα σώματα, εμφανιζόμενα 
εις κατάστασιν στερεόν, νγράν ή 
άέριον.

ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΝεις τήν 
μελέτην καί έρευναν επί τής ύλης, κα- * 
τέχουν οι αρχαίοι Ελληνες φιλόσοφοι, 
οί όποιοι με μοναδικά μέσα τήν ανη
συχίαν καί δίψαν εις επιστημονικός 
έρεύνας, τήν οξύνοιαν καί τήν διαί- 
σθησιν, κατώρθωσαν νά διεισδύσουν 
εις αυτήν καί νά διατυπώσουν πρώ
τοι τάς φιλοσοφικός θεωρίας των, 
ήτοι τήν θεωρίαν τής διατηρήσεως 
τής ϋλης, τήν ατομικήν θεωρίαν καί 
τήν θεωρίαν τών στοιχείων.

Τής πρώτης θεωρίας θεμελιωτής, 
ύπήρξεν ό Θαλής ό Μιλήσιος ό 
οποίος διεκήρυττεν ότι «Μηδέν εκ 
τού μηδενός γίγνεται» δηλαδή, ού- 
δέν δημιουργεϊται εκ τού μηδενός. 
’Ολίγον άργότερον, ό Δημόκριτος 
διετύπωσεν τό αξίωμα : «Μηδέν εκ 
τού μή όντος γίγνεται, μή δέ εις τό 
μή όν άπόλλυται», ήτοι ουδέν δη- 
μιουργεϊται εκ τοϋ μή ύπάρχοντος, 
ουδέ αφανίζεται τι τό όποιον δέν 
υπάρχει.

"Οτε μεταγενεστέρως κατέστη 
εφικτόν νά διερευνηθή ή θεωρία αυτή 
διά τοϋ πειράματος, ό ΛΑΒΟ ΥΑ- 
Ζ ΙΕ  καί οι μεταγενέστεροι τούτου, i 
κατά τάς έρεύνας των περί τήν χη
μείαν, απέδειξαν τήν αλήθειαν αυ
τής.

Οϋτω, άπό τά βάθη τών αιώνων 
καί εις χρόνον άνύποπτον, οί θείοι
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οντοι Φιλόσοφοι, διά τής λεπτότητος 
και ευστροφίας τοϋ πνεύματός των, 
κατώρθωσαν νά προσδιορίσουν αλη
θείς καταστάσεις περί την φύσιν τής 
Φύσεως, μετά καταπληκτικής ακρί
βειας, ή όποια δικαίως προκαλεϊ τό 

^)Δέος και τον θαυμασμόν τοϋ σημε
ρινόν έπιστήμονος.

’Έκτοτε και μέχρι σήμερον, ή 
Ελληνική λέξις ΑΤΟΜΟΝ, έπεκρά- 
τησεν εις δλας τάς ξένας γλώσσας, 
διά νά έκφράση τό άπειροελάχιστον 
τεμαχίδιον από τό όποιον αρχίζει ή 
σνγκρότησις τής ύλης.

Μετά τοϋ προσήκοντος σεβασμού 
προς εκείνους, παραθέτω τα ονόματα 
τής θαυμαστής όμάδος τών 'Ελλήνων 
Φιλ.οσόφων, οι όποιοι είχον την τύ
χην καί την τιμήν, πρώτοι νά ανοί
ξουν τάς πύλας τής ΑΤΟΜΙΚΗΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

Οντοι είναι : 'Ο Θαλής ό Μιλή- 
σιος, ό ’Αναξίμανδρος, ό Άναξιμέ- 
νης, ό Πυθαγόρας ό Σάμιος, ό Ξε- 
νοφάνης, ό 'Ηράκλειτος ό Έφέαιος, 
ό Παρμενίδης καί ό Ζήνων ό Έλεά- 
της, ό *Εμπεδοκλής καί ό ’Αναξα
γόρας.

01 άνωτέρω διετύπωσαν την απο- 
ψιν ότι ή νλη άποτελείται από πε- 
ριωρισμένον αριθμόν πρωταρχικών 
στοιχείων, ή κατάλληλος δε άνάμι- 

** ξίς των, παρέχει την δυνατότητα νά 
σχηματίζωνται τά διάφορα υλικά 
σώματα.

Μεταγενεστέρως (500-439 π.Χ.), 
ό Λεύκιππος ό Μιλήσιος, διετύπω- 
τήν θεωρίαν περί τής δομής τής 

• ύλης, ή οποία έλαβεν σαφεστέραν 
μορφήν υπό τοϋ μαθητου αύτοϋ ΔΗ 
ΜΟΚΡΙΤΟΥ τοϋ ’Αβδηρίτου (460- 
370 π.Χ.).

Κατά τήν διδασκαλίαν τοϋ Δημο
κρίτου, τά πρωταρχικά συστατικά 
τά γενεσιουργά τών υλικών σωμά
των, είναι αυτή αυτή ή νλη καί ό 
κενός χώρος ό όποιος είναι άπειρος. 
'Η  νλη άποτελείται άπό μικρότατα 
τεμάχια, αόρατα χωριζόμενα διά 
τοϋ κενού. Τά τεμαχίδια αυτά ό Δη
μόκριτος έθεώρησεν ώς αδιαίρετα 
περαιτέρω, αιώνια καί άφθαρτα, τά 
ώνόμασεν δε ΑΤΟΜΑ.

Κατά τον ίδιον, τά υλικά σώματα 
δημιονργοϋνται άπό τήν ενωσιν κατά 
ποικίλους τρόπους τών άτόμων. 'Η  
αϊσθησις τοϋ γλυκέος καί τοϋ πι
κρού, ώς ίδιότης ώρισμένων σωμά- 

«■ των, καθώς καί οι χρωματισμοί, 
οφείλονται εις ώρισμένον νόμον.

\ Πέραν τούτου όμως ούδέν υπάρχει 
πέραν άπό τά άτομα καί τό κενόν. 
'Ο μετέπειτα ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, νπε- 
στήριξεν τάς θέσεις τοϋ Δημοκρίτου.

“Εκτοτε καί μέχρι τής παρουσίας 
τοϋ "Αγγλων φυσικού JOHN DAL
TON (1766 - 1844), άκολ.ονθεϊ ένα 
άπολύτως νεκρόν χρονικόν διάστη
μα διά τήν ατομικήν θεωρίαν.

'Ο Δάλ,των, κατόπιν έρευνών καί 
μελετών, παρουσιάζει τό θέμα υπό 
νέαν μορφήν, βοηθηθείς εις τοϋτο 
καί άπό τήν σημειωθεϊσαν εν τώ με
ταξύ πρόοδον εις τήν Χημείαν καί 
συγκεκριμένως εις τον προσδιορι
σμόν τής έννοιας τοϋ χημικού στοι
χείου. Κατά τον ’Επιστήμονα τού
τον, τά άτομα τής ύλης, ούτε δη- 
μιονργοϋνται ούτε καταστρέφονται. 
Τά άτομα, δεν διαιρούνται εις άλλα 
στοιχεία άπλούστέρα, διά τών γνω
στών χημικών μεθόδων, είναι δε 
όμοια διά τό αυτό στοιχεϊον, ενώ 
τά άτομα τών άλλων χημικών στοι
χείων διαφέρουν μεταξύ των.

Παραλλήλως προς τον Δάλτωνα, 
ό σύγχρονος αύτοϋ ’Ιταλός φυσικός 
AMEDEO AVOGATROfl776 - 
1856), πραγματοποιεί έρευνας έπί 
τών άερίων καί με τήν βοήθειαν τών 
έπιστημονικών δεδομένων ύπό τής 
άτομικής θεωρίας, διατυπώνει τήν 
γνωστήν ΥΠΟΘΕΣΙΝ  AVOGA- 
TRO,  καθορίσας καί τήν ομώνυμον 
ΣΤΑΘΕΡΑΝ. Κατά τήν ΥΠΟ- 
Θ Ε Σ ΙΝ Τ Ο Υ AVOGATRO: «“Ισοι 
όγκοι τελείων άερίων, ύπό τάς 
αύτάς συνθήκας θερμοκρασίας καί 
πιέσεως, περιέχουν τον αυτόν άριθ- 
μόν άτόμων καί μορίων».

ΕΠ ΕΙΔΗ  τό θέμα μας δεν είναι ή 
ιστορία τής άτομικής έρεύνης, άλλα 
ή γνώσις τών άποτελεσμάτων τών 
έρευνών τούτων, παραθέτω άνευ άλ- 
λων σχολίων ώρισμένον άριθμόν άπό 
τούς συνεχιστάς ’Επιστήμονας έρεν- 
νητάς, έξ ύποχρεώσεως καί σεβασ
μού προς τούς μεγάλους ’Επιστήμο
νας - ’Αρχιτέκτονας τοϋ ΑΙΩΝΟΣ 
ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ.

Μεταξύ τών έπιφανών τούτων 
’Επιστημόνων, συγκαταλέγονται :
01 προαναφερθέντες, Γερμανός Λό- 
ταρ Μάγερ καί Ρώσος Δ ημήτριος 
Μεντελέγιεφ (1830 - 1895 καί 1834- 
1907 άντιστοίχως).

'Ο Γερμανός φυσικός ’Αλβέρτος 
’Αϊνστάιν (1879 - 1955), ό διατυ- 
πώσας τήν περίφημον ΘΕΩΡΙΑΝ  
ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΗ ΤΟΣ.

'Ο δημιουργός. τής θεωρίας τών 
ΚΒΑΝΤΩΝ Γερμανός φυσικός Μάξ 
Μπλάνκ (1858 - 1947).

'Ο ’Αμερικανός φυσικός ’Αρθού
ρο Κόμπτον (1892 -), άσχοληθείς 
περί τήν μελέτην καί έρευναν τής 
άκτινοβολίας.

'Ο φυσικός έπιστήμων Ζοζέφ 
Τόμσον (1856 - 1940).

'Ο Νεοζηλανδός φυσικός Ράδερ- 
φόρντ (1871 - 1937), άσχολ.ηθείς 
περί τήν ραδιενεργόν άκτινοβολίαν.

'Ο ’Αμεοικανός φυσικός Μίλλικαν 
(1868 - 1953).

'Ο Δανός φυσικός Νίελς Μπόρ 
(1885 - 1962).

'Ο Γερμανός φυσικός Σόμμεο- 
φελντ (1868 - 1951).

Τό ζεύγος Πέτρος καί Μαοία Κιουοί 
(1859-1906 καί 1867-1934 άντιστοί- 
χως) καί άλλοι ισάξιοι τούς όποι
ους δεν μάς έπιτρέπουν τά περιθώ
ρια τοϋ παρόντος νά άναφέρωμεν.

Ά λ λ ’ ας καταστήσωμεν πλέον 
σαφές, ποιον άκριβώς ύπήρξεν τό 
άντικείμενον τής έρεύνης τών τολ
μηρών τούτων έπιστημόνων.

Τό άνθρώπινον πνεύμα, άείποτε 
άνήσυχον καί περίεργον, ήθέλησεν 
νά έρευνήση διά νά πληροφορηθή 
καί νά θέση ύπό τον έλεγχον τής λο
γικής του, πάντα τά ύποπίπτοντα 
εις τήν άντίληψίν του, είτε ταΰτα 
ήσαν ύλικά σώματα, είτε άλλαι ον
τότητες αί όποϊαι έξελίσσοντο ένώ- 
πιόν του ύπό μορφήν φαινμμένων.

'Η  περιέργεια αυτή, ή άνησυχία 
καί ή δίψα τοϋ άνθρώπου προς μά- 
θησιν, άπεικονίζεται έναργώς 
εις τήν μορφήν καί τήν συμπεριφο
ράν τών Πρωτοπλάστων, ώς περι
γράφει ή Παλαιά Διαθήκη, ή οποία 
τούς ώθησεν μέχρι τοϋ προπατορι
κού αμαρτήματος.

Διά νά καταστή εύκολος ή διεία- 
δυσις τής σκέψεώς μας εις τά δια- 
νοιγέντα ύπό τής ’Επιστήμης βάθη 
προς τήν άλήθειαν, τήν πραγματι
κήν μορφήν, ύπόστασιν καί άρχιτε
κτονική ν τής άπολντου μονάδος τής 
ύλης, τήν οποίαν ή Θεία πρόνοια, ό 
Παντοδύναμος καί Πάνσοφος 
Δημιουργός, έδημιούργησεν καί 
έχρησιμοποίησεν διά τήν οίκοδόμη- 
σιν τοϋ Σύμπαντος, άφοϋ ήδη είναι 
γνωστή ή οδός, έπιβάλλεται ι ά έκ- 
κινήσωμεν άπό τά γνωστά τά όποια 
υποπίπτουν άμέσως εις τήν άντί
ληψίν μας. Νά σημειώσωμεν τάς 
λογικάς συνέπειας καί νά προχωρή- 
σωμεν βαθμηδόν ένδότερον, άναζη- 
τώντες μήπως ύφίσταται εν είδος 
έπαναλήψεως ή όμοιότητος εις την 
συμπεριφοράν ή τά αίτια τά όποια 
εις τελικήν διαδικασίαν δίδουν τήν 
μορφήν, τό είδος καί τά λοιπά χα
ρακτηριστικά τών ύλικών σωμάτων 
καί φαινομένων έν μέσω τών οποίων 
διαβιοϋμεν.

’Αλλά περί αυτών, θά έπανέλθω- 
μεν εις τό προσεχές τεύχος.
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ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1975
ΑΥΞ Η ΣΗ  παρουσίασαν τα τροχαία ατυχήματα καί 

τό 1975. Αυτό προκύπτει από στατιστική τοϋ ’Αρχη
γείου πού παραθέτουμε ευθύς αμέσως, με την διευκρί- 
νηση ότι οι εντός παρενθέσεως αριθμοί αντιπροσωπεύ
ουν τα αντίστοιχα δεδομένα τοϋ 1974. Σύμφωνα λοι
πόν με την στατιστική πού προαναφέραμε, στήν περιο
χή πού ελέγχει ή Χωροφυλακή τό 1975 συνέβησαν 
933 (816) θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα με συνο
λικόν αριθμόν νεκρών 1094 (954) άτομα.

Αυτό σημαίνει ότι στον αριθμό των ατυχημάτων 
είχαμε αύξηση κατά 12,5°/0 ενώ στον αριθμό τών νε
κρών επίσης αύξηση κατά 12,7°/0. Έ ξ  άλλου τό 1975 
συνέβησαν 10.422 (9.659) άτυχήματα σωματικών 
βλαβών, με συνολικό άριθμό τραυματιών 16.090 
(14.905) άτομα. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις είχα
με αύξηση κατά 7,3%. Τέλος τό 1975 συνέβησαν 10.477 
άτυνήματα, με αποτέλεσμα υλικές ζημίες, έναντι 8.880 
τό 1974 (αύξηση 17,9%).

Κ Α Ι ΤΩΡΑ ας ίδοϋμε πόσα άτυχήματα έγιναν κάθε 
ένα μήνα τοϋ 1975 καθώς καί ποια ήταν στο ίδιο διά
στημα τά αποτελέσματα τοϋ τροχονομικοϋ ελέγχου. 
"Ολα αυτά τά στοιχεία θά μάς διευκολύνουν να κατα
λήξω με σέ ώρισμένα χρήσιμα συμπεράσματα.

Ιδού λοιπόν πώς έχει ή όλη κατάσταση μέ άριθμούς:
’Ιανουάριος : Θανατηφόρα άτυχήματα 69, σωματικών 
βλαβών 640, υλικών ζημιών 701. Θύματα: Νεκροί 76, 
τραυματίες 907. ’Αποτελέσματα Τροχονομικοϋ ελέγ

χου: Πλημ ]τα 2.515, Πταίσματα 20.797, συστάσεις 
(σ.σ. έγγραφες) 3186, άφαιρέσεις άδειών κυκλοφορίας 
3.734, άδειών ίκανότητος οδηγού 4.704.
Φεβρουάριος: Θανατηφόρα άτυχήματα 51, σωματικών 
βλαβών 473, υλικών ζημιών 624. Θύματα: Νεκροί 65, 
τραυματίες 749. ’Αποτελέσματα Τροχονομικοϋ ελέ
γχου: Πλημμελήματα 2.541, Πταίσματα 25.079, αυ-Λ  
στάσεις 3.479, άφαιρέσεις άδειών κυκλοφορίας 4.564, 
άδειών ικανότητας όδηγοΰ 5.566.
Μάρτιος: Θανατηφόρα άτυχήματα 64, σωματικών 
βλαβών 741, υλικών ζημιών 765, Θύματα: Νεκροί 68, 
τραυματίες 1.178. ’Αποτελέσματα Τροχονομικοϋ
ελέγχου: Πλημμελήματα 4.288, Πταίσματα 29.551, 
συστάσεις 4.530, άφαιρέσεις άδειών κυκλοφορίας 6.038, 
άδειών ίκανότητος όδηγοΰ 7.365.
’ Απρίλιος : Θανατηφόρα άτυχήματα 64, σωματικών 
βλαβών 698, υλικών ζημιών 738. Θύματα: Νεκροί 86, 
τραυματίες 1.091. ’Αποτελέσματα Τροχονομικοϋ 
ελέγχου: Πλημμελήματα 4.867, Πταίσματα 31.579. 
συστάσεις 5.128, άφαιρέσεις άδειών κυκλοφορίας 
6.099, άδειών ίκανότητος όδηγοΰ 7.176.
Μάιος: Θανατηφόρα άτυχήματα 75, σωματικών 
βλαβών 921, υλικών ζημιών 806. Θύματα: Νεκροί 93, 
τραυματίες 1.451. ’Αποτελέσματα Τροχονομικοϋ
ελέγχου: Πλημμελήματα 4.122, Πταίσματα 25.117, 
συστάσεις 4.225, άφαιρέσεις άδειών κυκλοφορίας ,
5.272, άδειών ίκανότητος όδηγοΰ 6.347.

’Ιούνιος: Θανατηφόρα άτυχήματα 83, σωματικών 
βλαβών 924, υλικών ζημιών 843. Θύματα: Νεκροί 98, 
τραυματίες 1.374. ’Αποτελέσματα Τροχονομικοϋ 
ελέγχου: Πλημμελήματα 6.269, Πταίσματα 32.732, * 
συστάσεις 5.825, άφαιρέσεις άδειών κυκλοφορίας
7.266, άδειών ίκανότητος όδηγοΰ 8.619.
’ Ιούλιος: Θανατηφόρα άτυχήματα 95, σωματικών 
βλαβών 1.222, υλικών ζημιών 1.184. Θύματα: Νεκροί 
110, τραυματίες 1.927. ’Αποτελέσματα Τροχονομικοϋ 
ελέγχου: Πλημμελήματα 5.276, Πταίσματα 29.234, 
συστάσεις 4.355, άφαιρέσεις άδειών κυκλοφορίας
6.323, άδειών ίκανότητος όδηγοΰ 7.619.
Αύγουστος : Θανατηφόρα άτυχήματα 119, σωματικών 
βλαβών 1.229, υλικών ζημιών 1.155. Θύματα: Νεκροί 
145, τραυματίες 2.020. ’Αποτελέσματα Τροχονομικοϋ 
ελέγχου: Πλημμελήματα 5.213, πταίσματα 30.637, 
συστάσεις 4.423, άφαιρέσεις άδειών κυκλοφορίας
6.448, άδειών ίκανότητος όδηγοΰ 7.689.
Σεπτέμβριος: Θανατηφόρα άτυχήματα 90, σωματικών 
βλαβών 1.024, υλικών ζημιών 921. Θύματα: Νεκροί 
104, τραυματίες 1558, ’Αποτελέσματα τροχονομικοϋ 
ελέγχου: Πλημμελήματα 5.439, πταίσματα 32.789, 
συστάσεις 4.628, άφαιρέσεις άδειών κυκλοφορίας 7.254, 
άδειών ίκανότητος όδηγοΰ 8.398.
’Οκτώβριος : Θανατηφόρα άτυχήματα 71, σωματικών 
βλαβών 980, υλικών ζημιών 892. Θύματα: Νεκροί 79, 
τραυματίες 1.449. ’Αποτελέσματα τροχονομικοϋ έλέγ- | 
χου: Πλημμελήματα 5.787, πταίσματα 35.024, συ
στάσεις 5.443, άφαιρέσεις άδειών κυκλοφορίας 7.576, 
άδειών ίκανότητος όδηγοΰ 8.980.
Νοέμβριος : Θανατηφόρα άτυχήματα 68, σωματικών 
βλαβών 794, υλικών ζημιών 879. Θύματα: Νεκροί 75, 
τραυματίες 1.197. ’Αποτελέσματα τροχονομικοϋ έλέγ-
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χον: Πλημμελήματα 5.758, πταίσματα 34.389, συ
στάσεις 5.222, αφαιρέσεις αδειών κυκλοφορίας 7.308, 
αδειών ίκανότητος όδηγοϋ 9.065.
Δεκέμβριος : Θανατηφόρα ατυχήματα 84, σωματικών 
βλαβών 775, υλικών ζημιών 964. Θύματα: Νεκρο'ι 95, 
τραυματίες 1.193. ’Αποτελέσματα τροχονομικοΰ έλέγ- 

7*** χου: Πλημμελήματα 3.642, πταίσματα 24.316, συστά
σεις 4.86ΐ, αφαιρέσεις αδειών κυκλοφορίας 4.409, 
αδειών ίκανότητος όδηγοϋ 5.573.

Γενικό αποτέλεσμα τροχονομικοΰ ελέγχου: Πλημ
μελήματα 55.724, πταίσματα 351.080, Συστάσεις 
55.275, ’Αφαιρέσεις αδειών κυκλοφορίας 72.292, 
αδειών ίκανότητος όδηγοϋ 87.100.

ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ αυτούς τούς αριθμούς πού προανα- 
φέραμε, προκύπτει ότι ό αριθμός τών ατυχημάτων είναι 
ανάλογος με την κυκλοφοριακή κίνηση, ή όποια κορυ- 
φώνεται κατά τούς θερινούς μήνες. Ανάλογος με τό 
δεδομένο αυτό ήταν και ό αριθμός τών κυρώσεων πού 
επέβαλλε κάθε φορά ή Τροχαία τής Χωροφυλακής. 
’Επίσης καί ό αριθμός τών επικινδύνων παραβάσεων 
ή βεβαίωση τών όποιων κατά τό 12μηνον τοϋ 1975 
είχε την ακόλουθη διακύμανση:

’Ιανουάριος 8.262, Φεβρουάριος 9.142, Μάρτιος 
11,754, ’Απρίλιος 12.584, Μάιος 10.333, ’Ιούνιος 
15.274, ’Ιούλιος 13.809, Αύγουστος 14.199, Σεπτέμ
βριος 15.048, ’Οκτώβριος 15.992, Νοέμβριος 16.251 
καί Δεκέμβριος 11.450. Καί μία εξήγηση γιά τούς 
ιδιώτες φίλους αναγνώστες: Επικίνδυνες χαρακτηρί
ζονται οί προκαθωρισμένες εκείνες παραβάσεις οι όποι
ες όπως έχει προκύψει όσιό στατιστικές προκαλοϋν 
συνήθως τα ατυχήματα. 'Η  βεβαίωση επομένως τών 
παραβάσεων αυτών ασφαλώς καί αυνέβαλλε κατά πολύ 
στην πρόληψη εκατοντάδων ατυχημάτων. ’Εδώ όμως 
ανακύπτει τό εξής ερώτημα: "Ολες αυτές οί κυρώσεις 
πού προαναφέραμε έπαιξαν όιποφασιστικό ρόλο στην 
μετέπειτα κυκλοφοριακή συμπεριφορά τών υπαιτίων 
οδηγών; Ή  περισσότερο αντικειμενική απάντηση είναι 
«Καί ναι καί όχι». Πάντως γιά όσους τουλάχιστον δέν 
έδυστρόπησαν ύστερα από τό γράψιμο, ή εύλογη άπάν- 
τησις είναι «ναι». ’Εδώ όμως θά πρέπει νά έξηγήσωμε 
ότι ή δυστροπία ταυτίζεται, μέ την προκατάληψη ότι 
«ή Τροχαία είναι μόνο γιά νά γράφη» καθώς καί μέ 
την πλήρη αδιαφορία μετά από κάθε βεβαίωση παρα- 
βάσεως , όταν ό υπαίτιος οδηγός αύτοσυμβιβάζεται 
σιωπηρώς κάνοντας την σκέψη ότι «έχει καί πληρώνει».

ΕΝ Π Α ΣΗ  περιπτώαει σέ όσους τό 1975 έδειξαν 
δυστροπία ή αδιαφορία ύστερα από κάθε «γράψιμο», δέν 
εχουμε παρά νά τούς ευχηθούμε ώς εξής: "Αν είναι νά 
σημειωθήτε οπωσδήποτε κάποια ημέρα από την Τρο
χαία, ας είναι νά σημειωθήτε παραβάτες καί όχι νεκροί, 
τραυματίες ή σώοι άλλά υπαίτιοι τροχαίου ατυχήματος. 
Καί κάτι άλλο ακόμη: Πολλοί είναι εκείνοι οί όποιοι 
παίζουν ένα άχαρο «κυνηγητό» στην άσφλατο. Δηλαδή: 
Δεν τηρούν τούς κανόνες κυκλοφορίας άλλά...παρατη
ρούν τό βάθος κάποιου δρόμου, όπότε αν δέν άντικρύ- 
σουν τροχονόμο ή περιπολικό, άλλοτε «απογειώνονται» 
και άλλοτε αυτοσχεδιάζουν στην άσφαλτο μέ αντικανο
νικές κινήσεις. Πόσοι όμως δέν έχουν πληρώσει μέ την 

m ζωή τους τό επικίνδυνο αυτό παιχνίδι....Καί τώρα ένα 
κρίσιμο ερώτημα: Θά αυξηθούν καί τό 1976 τα τρο
χαία ατυχήματα; Την απάντηση δέν θά τήν δώσωμε 
εμείς. Τό ερώτημα αυτό τό θέσαμε γιά τούς φίλους 
οδηγούς, άλλά καί τούς πεζούς. "Αν τό θυμούνται ή 
οπλώς προσέχουν κάθε φορά πού κυκλοφορούν στο

δρόμο ασφαλώς τό 1976, θά κερδίσωμε όλοι μαζί τήν 
μάχη τής ασφάλτου. Πάντως οί τροχονόμοι Χωροφύ
λακες τήν μάχη αυτή τήν δίνουν κάθε χρόνο όλο καί μέ 
μεγαλύτερο πείσμα. Καί αυτό επειδή τό υπηρεσιακό 
καθήκον τους άλλά καί τό αίμα τόσων χιλιάδων αθώων 
πού άντικρύζουν καθημερινώς στην άσφλατο χαλιβδώ- 
νει κάθε φορά καί περισσότερο τήν θέλησή τους.

Η “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ,, ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ τίτλο είχαμε γράψει καί ένα άλλο 
σχόλιο πού δημοσιεύθηκε στο τεύχος Νοεμβρίου 1975. 
Τό σχόλιο αυτό άναφερόταν στην μετάδοση κειμένων 
τοϋ περιοδικού μας από τήν εκπομπή τοϋ Ραδιοσταθμού 
τής Ούάσιγκτων «'Ελληνική ώρα» πού γράφει, επιμε
λείται καί παρουσιάζει ό ομογενής μας κ. Σπϋρος Σαβ- 
βίδης, τον όποιον καί ευχαριστούμε ακόμη μία φορά.

'Ένα περίπου μήνα μετά τήν δημοσίευση τοϋ σχολίου 
αυτού, μάς ήρθε ένα ακόμη ευχάριστο νέο τής σειράς. 
«'Η  Έπιθεώρησις Χωροφυλακής από ραδιοφώνου».
Μάς τό ανήγγειλε μέ επιστολή του από τό Τορόντο 

τοϋ Καναδά ό ομογενής μας κ. ’Αλέξανδρος Κολόμβος 
Συμβολαιογράφος καί Διευθυντής τοϋ εκεί Έλληνοκα- 
ναδικοΰ Ραδιοφωνικού Προγράμματος. Μάς έγραψε 
δηλαδή ότι από τό πρόγραμμα αυτό μεταδίδονται 
τά περισσότερα κείμενα τοϋ Περιοδικού μας. 'Ο κ. 
Κολόμβος αναφέρει επίσης στήν επιστολή τον ότι ή 
'Ελληνόφωνη αυτή εκπομπή, μεταδίδεται από πανίσχυ
ρο ραδιοσταθμό ισχύος 50.000 βάττ, καί άκούγεται 
από 160,ΟΟΟόμογενεϊς μας εγκατεστημένους στήν 
περιοχή τοϋ ’Οντάριο, άλλά καί τήν γειτονική τοϋ 
Νιαγάρα τών Η.Π.Α.

”Οπως μάς έπληροφό- 
ρησε άνώτερος άξιωμα- 
τικός τής Χωροφυλακής 
καί παληός γνώριμος τοϋ 
κ. Κολόμβου από εκπαι
δευτικές Αποστολές του 
στον Καναδά, τό Ε λλη 
νικό Ραδιοφωνικό Πρό
γραμμα τοϋ Τορόντο, 
από τό 1954 πρωτο
στατεί σέ όλες τις εκεί 
Εθνικές, Κοινοτικές καί 
θρησκευτικές τους εκδη
λώσεις. Επίσης ότι άπό 
τό ίδιο πρόγραμμα έχουν 
άκουσθή κατά καιρούς 
οί φωνές Ελληνορθόδο
ξα::· κληρικών, μελών 

έκάστοτε Ελληνικών Κυβερνήσεων, Πρεσβευτών 
τής 'Ελλάδος στον Καναδά, στελεχών 'Ελληνικών 
Κοινοτήτων τοϋ Καναδά καί τών Η.Π .Α. καί άλλων. 
'Ο ίδιος άξιωματικός έφερε στο γραφείο μας καί 
μία φωτογραφία τοϋ κ. Κολόμβου τήν όποιαν καί δη
μοσιεύομε μέ τήν εντύπωση ότι αυτό θά δημιουργήση 
στον εκλεκτό μας ομογενή μία ευχάριστη έκπλη
ξη, άνάλογη μέ εκείνη πού έπεφύλαξε σ’ εμάς μέ τήν 
επιστολή του.

Ό Παρατηρητής
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Α^ΤΙΠΡΑΤΗΓΟ* €.Α.
τεπι α ρ χ η γ ο ί  χ α ρ ο φ υ λ α κ η ι

Μ ιά  φωτεινή άβτυνομική  
οργανωτική καί πνευματική μορφή 

έφυγε γιά πάντα

ΜΕΧΡΙ τίς 8 ’Ιανουάριου πού άφησε 
τον κόσμο σέ ηλικία 94 έτών, ήταν ό 
τελευταίος έπιζών άπό την παλαιά στό 
διάστημα των δύο Παγκοσμίων πολέμων 
φρουρά της Χωροφυλακής. Γεννήθηκε στην 
Ζαχάρω ’Ολυμπίας τό 1882, κατετάγη 
στό Σώμα νραρός πτυχιοϋχος Νομικής τό 
1906, καί παρέδωσε την σκυτάλη τής ήγε- 
σίας του τον ’Απρίλιο τοϋ 1941. Ταύτό-λ*' 
χρονα παρέδωσε τότε καί ένα αποκλειστι
κά δικό του κολοσσιαίο οργανωτικό καί 
πνευματικό έργο, άπό τό όποιο ωφελήθη
κε, ωφελείται, καί θά ώφελήται τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής. "Ενα μεγάλο δέος κυ
ριεύει όλους εμάς σήμερα, καθώς μέ μονα
δικό βοήθημα τίς ιστορικές μας γνώσεις, 
προσπαθούμε νά άναπλάσωμε στην μνήμη 
μας τίς διάφορες άντίξοες συνθήκες οί 
όποιες όμως δέν έμπόδισαν τον άείμνηστο 
Στρατηγό νά συλλάβη καί νά ολοκλήρωσή 
τό μεγάλο έργο του. ‘Η διαρκείας 34 έτών,
7 μηνών, καί 7 ήμερών σταδιοδρομία του 
στό Σώμα τής Χωροφυλακής, συνέπεσε 
μέ έποχές Εθνικών θριάμβων, αλλά καί 
’Εθνικών περιπετειών. Μέ πολυτάραχες 
ημέρες άπό πολιτικές κρίσεις καί κοινω
νικές άναταραχές. "Ολα αυτά καθώς καί 
οί περισσότερες άπό 35 μετακινήσεις του 
άπό τήν Κρήτη μέχρι την ’Ανατολική 
Θράκη, δέν τοϋ άνέκοψαν ούτε γιά μία 
στιγμή τήν δύναμη νά άγωνίζεται πάντα 
μέ έπιτυχία γιά τήν οργάνωση καί τον έκ 
συγχρονισμό τοϋ Σώματος. ’Αλλά άς άνα- 
φερθοϋμε συνοπτικά στήν όλη προσφορά 
του.

Κατ’ άρχήν θά πρέπει νά πούμε ότι 
άντιπροσωπεύει τον διάδοχο ένός άλλου 
φωτισμένου άξιωματικοΰ τοϋ Σώματος. 
Τοϋ άειμνήστου Άρχηγοϋ Χωροφυλακής 
Νικολάου Τρουπάκη, ό όποιος άπό τίς 
άρχές τοϋ αιώνα μας καί μέχρι τήν έποχή 0 
τοϋ μεσοπολέμου, υπήρξε μεγάλη οργα
νωτική καί πνευματική πηγή γιά τό Σώ
μα. Ή  πρώτη πνευματική προσπάθεια τού 
Ζήρου, είδε τό φώς τής δημοσιότητος στήν 
2ετία 1913 - 1914 άπό τίς στήλες τού πε
ριοδικού «’Ηχώ Δημοσίας ’Ασφαλείας». 
Τήν Ιδια έποχή υπηρέτησε διαδοχικά στίς 
'Υποδιοικήσεις Χωροφυλακής Ααγκαδδ, 
Παγγαίου, καί Ζίχνης, όπου έδειξε άσύγ- 
κριτη ψυχραιμία, διορατικότητα καί γεν
ναιότητα, γιά τήν προστασία τού 'Ελληνι
κού πληθυσμού άπό ξένες έπιβουλές. Τον 
Ιδιο χαρακτήρα είχε καί ή υπηρεσία του 
μέχρι τό 1926 στήν Σάμο, τήν Μυτιλήνη, 
τό Τάγμα Χωροφυλακής ’Εκστρατείας, τό 
’Ανεξάρτητο Σύνταγμα Χωρ]κής Θράκης, 
καί τίς Διοικήσεις Χωροφυλακής Έβρου, 
Ροδόπης, Καβάλας, καί Πέλλης. Μέχρι 
τό 1926 υπηρέτησε κατά διαστήματα στίς 
Σχολές Χωροφυλακής ’Αθηνών καί Κρή
της. Αύτό τού έδωσε τήν εύχέρεια νά ένι- 
σχύση τίς προσπάθειες τού Σώματος πού 
άποσκοποΰσαν στήν εισαγωγή έπιστημο- 
νικών μεθόδων σέ όλες τίς μορφές τής 
Άστυνομεύσεως. Παράλληλα τό 1919 
έξέδωσε στά Χανιά τό περισπούδαστο γιά 
τήν έποχή έκείνη σύγγραμμα «’Επιστημονι
κή Άνάκρισις» τού Γάλλου Χάνς Γκρός, 
μεταφρασμένο άπό τον ίδιο καί όπως έγρα
φε «έπηυξημένον διά διαφόρων προσθη
κών έκ τών νεωτέρων περί τοϋ ύποκειμέ- 
νου τούτου έπιστημονικών έρευνών».

’Εδώ θά πρέπει νά άναφέρωμε ότι ό Ζή- 
ρος έκτος άπό άπόλυτα καταρτισμένος 
’Αξιωματικός καί πτυχιοϋχος Νομικής, 
ήταν καί γνώστης τής καθιερωμένης τότε 
διεθνώς Γαλλικής γλώσσης. Τά έφόδια 
αύτά καθώς καί ή φιλομάθεια καί εύστρο- 
φία πνεύματος τόν άνέδειξαν πολύ σύντο-
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μα σέ ύψηλού κύρους έπιστημονικό ερευ
νητή καί διδάσκαλο. Τό κύρος του αυτό 
τού έδωσε τήν δυνατότητα να έκφωνήση 
(15 Μαΐου 1922) στην αίθουσα επιστη
μονικών άνακοινώσεων τού Φιλολογικού 
Συλλόγου «Παρνασσός» μία βαρυσήμαντη 
διάλεξη μέ τίτλο «Περί της άνάγκης ίδρύ- 
σεως ’Επιστημονικών ’Εργαστηρίων Άνα- 

5̂  κρίσεως». ’Από τήν άρχή της ομιλίας του 
έντυπωσίασε τό άκροατήριο μέ ένα πρόλο
γο πού άρχιζε ώς έξης:

«’Ενώ αί Πολιτικαί Δικονομίαι όλων 
τών Κρατών άπεχθάνονται τό άπο- 
δεικτικόν μέσον τών μαρτύρων καί δέν 
τό άποδέχονται είμή εις περιπτώσεις 
δλως έξαιρετικάς, άντιθέτως αί Ποι- 
νικαί Δικονομίαι τό έθεώρησαν λίαν 
έπαρκές. Ώσανεί ήτο μικρότερος ό 
κίνδυνος νά άποσταλή τις εις τήν λαι
μητόμον ή τάς φυλακάς, τού νά ύποστή 
οίανδήποτε περιουσιακήν ζημίαν . . .».

Αύτά έγραφε τό 1922 ό φωτισμένος αύ- 
τός ’Αξιωματικός καί ’Επιστήμων. Έ ξη 
Χρόνια άργότερα, έδημοσίευσε μίαν μελέ
τη μέ τίτλο «Έγκληματολογικά προβλή
ματα - Κοινωνικαί έπιρροαί έπί της έγ- 
κληματικότητος έν γένει». Τό χαρακτη
ριστικό στοιχείο τής μελέτης αύτής, είναι 
ότι άκόμη καί σήμερα παραμένει έπίκαιρη. 
Μεταξύ άλλων ύπεστήριζε τότε δτι ή έκ- 
παίδευση δέν μορφώνει τον χαρακτήρα 
πάντοτε. Παραθέτομε έδώ ώρισμένα κατ’ 
άνάγκην μικρά λόγιρ στενότητος χώρου 
άποσπάσματα :

« . . .  Ή  έκπαίδευσις είναι δώρον 
άσύγκριτον διά τό άτομον διότι σύν 
τοις άλλοις έπαυξάνει καί τάς δυνάμεις 
του εις τόν άγώνα τής ζωής. Έάν δμως 
έξετάσωμεν τήν άξίαν αυτήν ύπό τήν 
άποψιν τής άποτελεσματικότητος αύτής 
κατά τών εγκληματικών ροπών, θά 
αίσθανθώμεν άπροσδόκητον άπογοή- 
τευσιν. Διατείνονται πολλοί δτι ή άμά- 
θεια είναι μία τών κυριωτέρων αιτιών 
τής έγκληματικότητος. "Αν τούτο εΐ- 
εΐναι άληθές, ή έγκληματικότης μιας 
Χώρας έπρεπε νά έλαττοΰται έφ’ δσον
έξαπλοΰται ή μάθησις είς αυτήν.........
’Αλλά καί αν άκόμη δέν ώμίλουν οί 
άριθμοί, άπλώς καί μόνον σκέψις θά 
ήρκει νά έννοήσωμεν δτι δέν ύπάρχει 
ούδεμία σχέσις μεταξύ γραμματικής 
καί ήθικής. Μεταξύ τής γνώσεως τού 
άλφαβήτου καί τών εύγενών ή άγενών 
παθών. ’Αλλά καί αύτής τής άνωτέρας 
μορφώσεως έπίδρασις δέν είναι ήθικο-
πλαστική ώς πιστεύεται συνήθως__
Άναμφιβόλως άνθρωπος τυχόν άνω- 
τάτης μορφώσεως, είναι πιθανόν νά 
είναι καί ήθικός. ’Αλλά ή τοιαύτη πι- 
θανότης δέν όφείλεται είς τό ήθικοπλα- 
στικόν άποτέλεσμα τής γραμματικής 
αύτοΰ παιδεύσεως, άλλά είς τήν άγα- 
θήν αύτοΰ φύσιν, ήτις άφωσιώθη είς 
ιδανικά, περιφρονήσασα τάς ήδονάς καί 
τά κοινά βιοτικά συμφέροντα ..........»

Η ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ δραστηριότης του 
συνεχίζεται τό 1930 δταν μέ τό ψευδώνυ
μο «Χαρ. ’Ολύμπιος» έξέδωσε τά έργα 
«Συνέκδημος Προανακριτικών Υπαλλή
λων», καί «Σύστημα πρακτικής έκπαι- 

*, δεύσεως τών άνδρών τής Δημοσίας ’Ασ
φαλείας». Τόν ίδιο χρόνο, ό Άντισυν- 
ταγματάρχης τότε Ζήρος, ώς μέλος τής 
λμελοΰς Συντακτικής ’Επιτροπής τού 
«Λεξικού Νομικής Διοικήσεως καί ’Αστυ
νομίας» έγραψε δλα τά άρθρα πού άφορού- 
σαν τήν Χωροφυλακή καί ’Αστυνομία, κα

θώς καί διάφορα άλλα συναφή. Ή  συνε
χής παραμονή του στήν ’Αθήνα 1929 - 
1936, υπήρξε ιδιαίτερα ώφέλιμη γιά τό 
Σώμα. Κατ’ άρχήν ώς 'Υποδιοικητής τού 
δπως όνομαζόταν τότε «Σχολείου Χωρο
φυλακής ’Αθηνών», (1929 - 1934) έπέ- 
τυχε νά διαμορφωθούν πολλοί χώροι τής 
Σχολής, καί νά πάρουν τελικά τήν σημε
ρινή περίπου μορφή τους. Έ τσ ι σέ μία 
εποχή πού οί μικροφωνικές εγκαταστάσεις 
καί ό μόνιμος Κινηματογράφος ήταν 
άγνωστα σέ ώρισμένες Στρατιωτικές Σχο
λές, λειτουργούσαν τότε στόν χώρο τής 
Σχολής Χωροφυλακής ’Αθηνών. Τό Πά
σχα τού 1935 ό έπισκέπτης στήν Σχολή 
δημοσιογράφος Δ. Ροδοκανάκης, έγραφε 
μεταξύ άλλων : «'Οδηγούμενοι άπό τόν 
Μοίραρχον κ. Παβέλλαν καί τούς 'Υπο
μοιράρχους φίλους μας κ.κ. Γεωργίου καί 
Σκαγιάννην, μπορέσαμε νά θαυμάσωμεν 
μίαν ώραίαν αίθουσαν κινηματογράφου, 
έγκατάστασιν μεγαφώνων καί ραδιοφώ- 
νου, καί είδαμε τούς μέλλοντας Χωροφύ
λακας νά μαθαίνουν Εύρωπαϊκούς χορού 
αέ τόν φωνογράφον τής Σχολής . . .». 
Έργο έπίσης τού Ζήρου ήταν ή άναγνώ- 
ριση Εκκλησιαστικής ένορίας μέσα στήν 
Σχολή, καθώς καί ένα μέρος τών προ
σπαθειών γιά τήν έκει άνέγερση άργότερα 
τού ώραιοτάτου ναού τών Ταξιαρχών.

ΚΑΤΑ τήν 2ετία 1934 - 1936, ό Ζήρος 
υπηρέτησε μέ τόν βαθμό τού Συνταγμα
τάρχου στήν τότε Διεύθυνση ’Επιμελη
τείας καί ’Ελέγχου Χωροφυλακής τού 
'Υπουργείου ’Εσωτερικών. Έ τσ ι τού δό
θηκε ή εύκαιρία νά είσηγηθή διάφορα άπο- 
φασιστικά γιά τόν εκσυγχρονισμό τού 
Σώματος μέτρα, πού έγιναν κάθε φορά 
άνεπιφύλακτα δεκτά.

Τήν έποχή έκείνη δέν γίνονταν δπως σή
μερα άποστολές ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής σέ Χώρες τού ’Εξωτερικού μέ σκο
πό τήν επιμόρφωση. Καί αύτό επειδή άπό 
πολλά χρόνια ένωρίτερα είχε είσαχθή τό 
σύστημα τών ξένων ’Αστυνομικών άπο- 
στολών στήν 'Ελλάδα. Μέχρι τότε ή Βρετ- 
τανική καί ’Ιταλική άποστολή είχαν δώσει 
στήν Χωροφυλακή ώρισμένες κατευθύνσεις 
στόν οργανωτικό καί έπιστημονικό τομέα. 
Καί ό Ζήρος ήταν έκεϊνος ό όποιος χάρις 
στήν μεγάλη μόρφωση καί πείρα του, 
εναρμόνιζε τις κατευθύνσεις αυτές μέ τά 
Ελληνικά δεδομένα. Έδώ θά πρέπει νά 
σημειώσωμε δτι παρά τήν παρουσία τών 
άποστολών αυτών στήν 'Ελλάδα, ό Ζήρος 
πρώτος έπεσήμανε τήν άνάγκη γιά τήν ει
σαγωγή έπιστημονικών μεθόδων στήν 
άνάκριση. Μέχρι τό 1935 είχαν είσαχθή 
στήν Χωροφυλακή δύο συστήματα διεξα
γωγής άλληλογραφίας καί τηρήσεως άρ- 
χείου : Τό Βρεττανικό πού ήταν σέ γενι
κές γραμμές άσυντόνιστο καί άσυσχέτι- 
στο, καί τό ’Ιταλικό πού προέβλεπε μία 
άτέλειωτη σειρά άπό φακέλλους. Ό  Ζήρος 
έκανε συγκερασμό τών δύο αύτών συστη
μάτων, γιά νά καταλήξη στήν έπινόηση 
τού «Ελληνικού συστήματος» πού ισχύει 
άπό τό 1935 καί θά ίσχύη γιά πάντα στήν 
Χωροφυλακή. Μέ τό ίδιο πνεύμα έργάσθη- 
κε δταν έγραψε βάσει τών σημειώσεων τού 
Στρατηγού Τρουπάκη τόν Κανονισμό «Πε
ρί μέτρων άσφαλείας επισήμων καί υψη
λών προσώπων». ’Επίσης καί δταν έβοή- 
θησε νά άνακαινισθοΰν τό 1935 πολλές 
πεπαλαιωμένες τότε διατάξεις τού «’Ορ
γανισμού Χωροφυλακής».

ΚΑΤΑ τήν 3ετία 1937 - 1940, ώς

Υποστράτηγος - Ύπαρχηγός Χωροφυ
λακής, άφοΰ συνεκέντρωσε δλα τά πορί
σματα τής προσωπικής του πείρας καί 
έμελέτησε τά σύγχρονα γιά τήν έποχή 
έκείνη δεδομένα τής ’Επιστήμης, έγραψε 
τήν «’Αστυνομικήν». Έ να έργο ύψηλοΰ 
έπιστημονικού κύρους πού είδε τό φώς τής 
δημοσιότητος τό 1940 (1ος τόμος) καί τό 
1947 (2ος τόμος). Ό  δεύτερος Παγκό
σμιος πόλεμος, καί δλα τά άλλα γεγονότα 
πού επακολούθησαν άνέκοψαν καθώς ήταν 
φυσικό τήν δραστηριότητα τού μεγάλου 
αύτοΰ διδασκάλου. Στις 29 ’Απριλίου 
1941, δταν οί δυνάμεις Κατοχής άξίωσαν 
τήν άποστρατεία του βρισκόταν στήν ακμή 
τής πνευματικής του ώριμότητος. "Υστε
ρα ήρθαν τά μαύρα χρόνια τής Κατοχής 
καί τό αιματοκύλισμα τής Χώρας μας άπό 
ξενοκίνητες δυνάμεις. Τό 1950 πού είχε 
έδραιωθή ή ’Εθνική Κυριαρχία σ’ ολόκλη
ρη τήν ’Επικράτεια, είχε συμπληρώσει τό 
68ο έτος τής ήλικίας του. Μέχρι τότε ζοΰ- 
σε μέ τήν σκέψη του προσηλωμένη στις 
θυσίες τής Χωροφυλακής στά Κατοχικά 
καί Μετακατοχικά πεδία τής τιμής καί 
τού καθήκοντος. Τόν επόμενο χρόνο (1951) 
οί συμπατριώτες του τόν έξέλεξαν Δήμαρ
χο Ζαχάρως, άφοΰ προηγουμένως τόν έπει
σαν δτι ήταν ό μόνος ένδεδειγμένος γιά τό 
άξίωμα αύτό. Τρία χρόνια άργότερα ό τι- 
μημένος Στρατηγός παρέδωσε τά καθή- 
κοντά του γιά λόγους υγείας καί ήρθε στήν 
’Αθήνα δπου καί ζοΰσε μέχρι τόν θάνατό 
του.

Έδώ μέχρι τά βαθειά του γηρατειά 
άσχολήθηκε μέ τήν συγγραφή καί τήν με
λέτη. Τό 1959 μετέφρασε καί έξέδωσε τό 
έργο τού Γάλλου Έδμόνδου Λοκάρ, ένώ 
στά τέσσερα άμέσως έπόμενα χρόνια' συ
νέγραψε καί έδημοσίευσε τά Απομνημο
νεύματά του. Τά τελευταία χρόνια άνή- 
μπορος νά γράψη καί νά διαβάση, ζοΰσε μέ 
συντροφιά τις άναμνήσεις του, καθώς καί 
τήν στοργή καί τόν θαυμασμό οικείων, 
συγγενών, καί παλαιών του φίλων. "Ωσπου 
στις 8 ’Ιανουάριου 1976 έφυγε άπό τόν 
κόσμο δπως άκριβώς ήρθε καί έζησε σ’ 
αύτόν : ’Αθόρυβα καί ένάρετα. Ή  Πολι
τεία στο μακροχρόνιο διάστημα τής στα
διοδρομίας του στήν Χωροφυλακή, τόν 
έτίμησε πολλές φορές μέ άνώτερα παρά
σημα καί πανηγυρικούς έπαίνους. ’Ακόμη 
καί μετά τήν άποστρατείαν του (1947) 
δταν τού άπένειμε τό παράσημο τών Τα
ξιαρχών μετά ξιφών, τό Αναμνηστικό 
Μετάλλιο τών εκστρατειών ’Αλβανίας καί 
λοιπής Ελλάδος, τόν Πολεμικό Σταυρό Γ ’ 
τάξεως, καί τό Μετάλλιο Έξαιρέτων 
Πράξεων. Καί μία συγκινητική λεπτομέ
ρεια : Μέχρι τήν τελευταία του πνοή πάντα 
ήθελε νά μαθαίνη γιά τό Σώμα πού τόσο 
άγάπησε άλλά καί έβοήθησε. Πριν άπό λί
γα χρόνια βρήκαμε τήν εύκαιρία νά τόν 
ρωτήσωμε πότε δοκίμασε τήν μεγαλύτερη 
χαρά τής ζωής του. Μάς είπε χωρίς περι- 
τροφές : «'Οσάκις διεπίστωσα ή έπληρο- 
φορήθην δτι τό ένδοξον Σώμα τής Χωρο
φυλακής έσημείωσε μίαν σημαντικήν πρόο
δ ο ν .... ..  Τά λόγια αύτά τού άειμνήστου
’Αντιστράτηγου καί τέως ’Αρχηγού Χω
ροφυλακής Φωτίου Ζήρου, άντιπροσω- 
πεύουν μία άπό τις άμέτρητες γραπτές καί 
προφορικές ύποθήκες του. Γι’ αύτό δλες 
αυτές οί ύποθήκες μαζί μέ τό τεράστιο έργο 
του, θά διατηρούν πάντα άσβεστη τήν μνή
μη του.

Τό ποτισμένο άπό τό αίμα τών παιδιών 
τής Χωροφυλακής χώμα - τό χώμα τής 
Ζαχάρως πού τόν σκέπασε - ας είναι έλα- 
φρό------
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
έπιθεώρηαι

ΑΒΑΗΤΙΚΟΣ φ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τό αθλητικό πορτραΐτο

τοϋ χρόνου

’Ε π ι μ έ λ ε ι α :  
Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Τ Ζ Ε Τ Ζ Ι Α  

Π ο λ . 'Υ παλλήλου Χωρ)κής

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ χωρίς έντυπωσιακά 
άλματα, άλλα καί χωρίς αποτυχίες.
'Ο χρόνος πού πέρασε, διέγραψε μιά 

ώλοκληρωμένη «αθλητική τροχιά» καί 
άφησε στην μνήμη μας νωπά τά έπιτεύ- 
γματα τά όποια όφείλονται στις φιλότιμες 
προσπάθειες τών 'Ελλήνων πρωταθλητών. 
Πολλά καί ποικίλα γεγονότα συνέβησαν 
στόν κόσμο τών Σπόρ κατά τό 1975, πού 
άφησαν άνάμικτες έντυπώσεις σέ φιλάθ
λους, άθλητάς καί σέ παράγοντας. Σέ γε
νικές γραμμές μπορούμε νά θεωρήσουμε 
τόν χρόνο πού έφυγε σάν μιά εύχάριστη 
χρονιά, χωρίς νά σημειωθή όμως κατά τήν 
διαδρομή του κάτι τό ξεχωριστό καί Ιδιαί
τερα έντυπωσιακό. Πολλές προσπάθειες 
έγιναν γιά κάτι καλύτερο άπό τήν Γενικήν 
Γραμματεία ’Αθλητισμού καί άπό τίς'Ομο- 
σπονδίες τών διαφόρων άθλημάτων. Άπό 
τήν στήλη μας θά ξαναζωντανέψουμε τό 
άθλητικό 1975 μέ μιά σύντομη άνασκό- 
πησι τών σπουδαιοτέρων γεγονότων.

Ή  χρονιά πού έφυγε, στόν χώρο τού 
ποδοσφαίρου, δέν έσημείωσε έντυπωσια- 
κά ή άλλα σημαντικά γεγονότα. Τό ’Εθνι
κό μας συγκρότημα άπέδειξε γιά μιά άκό- 
μη φορά τήν όχι δημιουργική παρουσία 
του στόν διεθνή χώρο. Στις 23 Φεβρουά
ριου, μάς «χάρισε» μιά άνέλπιστη ήττα 
στήν Βαλέτα, άπό τήν άνίσχυρη Μάλτα 
μέ σκόρ 2-0. Καί όπως μετά τήν «θύελλα 
έρχεται ή γαλήνη», έτσι στις 8 Όκτωβρί-

πού πέρασε

ου στό περίφημο στάδιο τού Ντύσσελν- 
τορφ (Ραϊν-Στάντιουμ), ή ’Εθνική μας 
όμάδα έγραψε τήν χρυσή σελίδα τής 
ιστορίας της, άφοΰ άπέσπασε Ισοπαλία 
(1—1) άπό τήν Πρωταθλήτρια κόσμου, 
Εθνική Δυτ. Γερμανίας.Μιά ωραία έμφά- 
νισι έπραγματοποίησε τό Εθνικό μας 
συγκρότημα μέ τήν ’Εθνική ’Ιταλίας, 
άλλά δυστυχώς ήττήθη μέ σκόρ 3—2, χω-

Ο ί κ α λλ ίτερ ο ι άθλητα 'ι το ϋ  1975 , Π α ρ -  
ρής 4 0 0  μ . εμ π ό δ ια  - Π α τρ ώ νη ς , ά λμ α  εις  
ύψος - Μ η γιά κ η ς  π ά λ η  - Κ ν τέ α ς  ά λμ α  έπ ί 
κοντίΰ  - Κ οσκ ινάς, κ ο λύμ β η σ ις . Μ ετα ξύ  
τώ ν  βραβε νθέντω ν οι Π α ρρής, Π α τρ ώ νη ς  
κα ί Κ ν τέα ς  υπ η ρετο ύ ν  εις  τό  Σ ώ μ α  τή ς  
Χ ω ρ ο φ υλα κ ής.

ρίς πάντως ούσιαστικό άποτέλεσμα άπό 
βαθμολογικής πλευράς.

Ή  κυριαρχία τού 'Ολυμπιακού Πειραι
ώς συνεχίστηκε καί τό 1975 στις δύο διορ
γανώσεις, κερδίζοντας πρωτάθλημα καί 
κύπελλο (ΝΤΑΜΠΛ). Στόν Εύρωπαϊκό 
χώρο, μόνον ή ΑΕΚ κατάφερε νά προχω- 
ρήση καί στόν δεύτερο γύρο τού κυπέλλου 
ΟΥΕΦΑ. Κατώρθωσε νά άποκλείση τήν 
Βοϊβοντίνα (0—0), (3—1) καί νά παίξη μέ 
τήν Ίντερ Μπρατισλάβα, καθαρά άτυχη 
όμως, δέν κατώρθωσε νά προκριθή (0—2), 
(3—1).

Στό κύπελλο Πρωταθλητριών ή όμάδα 
τού ’Ολυμπιακού ήταν ή μεγάλη «άτυ
χη» τής περυσινής διοργανώσεως. Στό 
γήπεδο τού ΠΑΟΚ' Θεσ]νίκης, έφερε 
ισοπαλία (2—2) γιά νά ήττηθή όμως στό ^ 
Κίεβο, στήν ρεβάνς τού άγώνος, άπό τήν 
πανίσχυρη Δυναμό (1—0)

Ό  Παναθηναϊκός μέτριος σέ άπόδοσι 
καί στά δύο παιχνίδια μέ τήν ΖΒ1ΚΑΟΥ, 
στό κύπελλο κυπελλούχων, άπεκλείσθη 
μέ (0—0) στήν Πάτρα καί (0—2) στήν 
Δυτ. Γερμανία.

Ή  συμπαθέστατη όμάδα τού ΠΑΟΚ, 
κέρδισε μέ (1—0) στήν Θεσ]νίκη τήν φη
μισμένη Ισπανική Μπαρτσελώνα, άλλά 
στήν Βαρκελώνη ήττήθη μέ τό βαρύ σκόρ 
τών (6—1) τερμάτων καί άπεκλείσθη.
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ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιορισμένα ήταν τά άποτελέσματα, 
πού μάς έδωσαν ίκανοποίησι στό έν- 
διαφέρον αύτό σπόρ. Χωρίς άμφιβολία ή 
μεγαλύτερη έπιτυχία ήταν ή κατάκτησι 
τής 2ας θέσειος, στό Πανευρωπαϊκό Πρω
τάθλημα Μπάσκετ, άπό τήν ’Εθνική παί- 
δων, ή όποια έσημείωσε πέντε νίκες καί 
έχασε μόνον στόν τελικό άπό τήν πανί
σχυρη 'Εθνική Ρωσσίας μέ σκόρ (64—61) 
πόντους. Ή  ’Εθνική μας όμάδα τών άν- 
δρών στήν προκριματική φάοι τού Πανευ
ρωπαϊκού πρωταθλήματος, πού έγινε στήν 
Δυτ. Γερμανία, έκανε ένα καλό ξεκίνημα 
μέ πολλές ύποσχέσεις, δυστυχώς όμως 
ή μετέπειτα πορεία της, διέψευσε τις προσ
δοκίες μας. Στά τελικά πού έγιναν στήν 
Γιουγκοσλαβία κατέλαβε τήν τελευταίαν 
θέσι γεμίζοντας θλΐψι τούς Έλληνας φι
λάθλους. Επίσης στό «Διηπειρωτικό» 
τό έθνικό μας συγκρότημα δέν κατάφερε 
νά κερδίση ούτε μιά νίκη στό Παναθηναϊ
κό Στάδιο, άλλά ούτε καί στά παιχνίδια 
ρεβάνς στις έδρες τών άντιπάλων τους. 
Τήν τελευταία θέσι κατέκτησε καί στήν 
Βαλκανιάδα τού Βουκουρεστίου, μέ μο
ναδική έξαίρεσι, τήν εύχάριστη «άναλα- 
μπή» στούς άγώνες της στό ’Αλγέρι.

Στις διάφορες ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
μόνον ή όμάς τού ’Ολυμπιακού Πειραιώς 
κατώρθωσε νά διακριθή, αφού απέκλεισε 
ώς γνωστόν τήν Ίσραηλινή Χάποελ Για- 
κούρ καί τήν Βιεννέζικη Σόμα καί έτσι 
προκρίθηκε στά προημιτελικά όπου καί 
θά αντιμετώπιση τήν Βουλγαρική ΤΣ.ΣΚΑ 
Σόφιας, τήν ΑΣΠΟ—ΤΟΥΡ Γαλλίας καί 
τήν Γ ιουγκοσλαβική ΡΟΜΠΟΤΝΙΣΚΙ 
—ΣΚΟΠΙΩΝ. Ό  ’Ολυμπιακός θά πάρη 
τό εισιτήριο γιά τά τελικά, μόνον έάν άπο- 
κλείση τις δύο άπό τις τρεις αντιπάλους 
του.

Ή  όμάς τού Παναθηναϊκού συνέχισε 
γιά πέμπτη συνεχή χρονιά τήν παρά
δοση κερδίζοντας τό Πανελλήνιο Πρω
τάθλημα Μπάσκετ. Κορυφαίος παίκτης 
τών «πρασίνων» ήταν ό Χρήστος Ίορδα- 
νίδης (Χωροφύλαξ), ό Τ. Κωρωναϊος, 
ό Άπ. Κόντος καί ό Χρ. Κέφαλος. Οί

ύπόλοιποι παίκτες είχαν μιά θετική 
προσφορά στήν όμάδα, μέ ώρισμένες 
όμως μεμονωμένες άτομικές έξάρσεις κατά 
καιρούς.

A  ΣΤΙΒΟΣ

Ό  «Νάμπερ—Ούάν» τού 1975 στόν στί
βο ήταν ό πρωταθλητής μας Δημήτρης 
Πατρώνης (χωροφύλαξ) πού άνεκηρύχθη 
πρώτος βαλκανιονίκης μέ τό 2.22μ. πού 
πήδησε στις 8 Ίανουαρίου στήν Μπρατι-

σλάβα, έκτος στήν Εύρώπη καί δέκατος 
τρίτος στόν κόσμο στό άλμα εις ύψος.

Ό  περίφημος Γ. Παρρής (Χωροφύλαξ) 
κερδίζει έπάξια τήν δεύτερη θέσι στήν 
χρονιά πού πέρασε μέ τό περίφημο ρεκόρ 
του στά 400μ. (50,4) καί ή άμοιβή του, 
ένα χρυσό μετάλλιο στούς Βαλκανικούς 
καί ένα άργυρό στό ’Αλγέρι.

Κορυφαία τού 1975 ή Μ. Λάμπρου μέ 
ρεκόρ εύρωπαϊκοΰ έπιπέδου καί άρκε- 
τές έπιτυχίες στά 110μ. (11.7) καί μέ δύο 
νέα ρεκόρ στό πένταθλο. ΣτούςΜεσογεια- 
κούς τού ’Αλγεριού ή Καραφύλη πέτυχε 
νέο ρεκόρ στόν δίσκο μέ (55.10μ.)
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Ίο  φίλμ των σπουδαιοτέρων γεγονότων 
τοΟ 1975 στόν στίβο είναι τό έξης:

Θαυμάσια νίκη κέρδισε ό Δ. Κυττέας 
(Χωροφύλαξ) στό άλμα έπϊ κοντφ μέ 
(5.32μ.). Βαλκανιονίκες άναδείχθηκαν ό 
Παπαγεωργόπουλος στά 100μ.(10") ό Παρ
ρής στά 400μ. έμπ. (50.4), ό Πατρώνης 
στό ύψος μέ (2.12μ.) καί ό Κοντοσώρος 
στά 5.000μ. μέ (13.59.0).

Ή  καλλίτερη έμφάνισι τής Εθνικής 
στίβου έγινε στους Βαλκανικούς αγώνας 
τού Βουκουρεστίου (8—10 Αύγουστου) 
όπου οί άθλητές μας ύστερα άπό σκληρή 
μάχη κέρδισαν τήν δεύτερη θέσι μέ 122 
βαθμούς.
Στούς VII Μεσογειακούς άγώνες (’Αλγέ

ρι 23 Αύγούστου—3 Σ]βρίου) ό ταλαντού
χος Ζήσης Κουρέλος χάρισε στή χώρα 
μας ένα χρυσό μετάλλιο στό δέκαθλο 
συγκεντρώνοντας 7.190 βαθμούς καί ή 
«χαλκέντερη» Καραφύλη έκανε νέο ρεκόρ 

Μεσογειακών άγώνων στήν δισκοβολία 
(52.34) καί χάρισε στή χώρα μας ένα 
χρυσό μετάλλιο.

Ό  περίφημος Παπαγεωργόπουλος μέ 
«φωτο—φίνις» έχασε τήν πρώτη θέσι 
στά 400μ. (10.4), τήν ίδια όμως τύχη είχαν 
καί οί άθλητές μας Βασιλείου στά 110μ. 
(14.3), ό Παρρής στά ΙΟΟμ. έμπ. (50.2) καί 
ό Όνησιφόρου στά 400μ. (47.31).

Μεγάλη έπιτυχία χαρακτηρίστηκε γιά 
τό 1975 ή πρόκρισι τής ’Εθνικής μας στό 
κύπελλο «Μπροΰνο Τζάουλι». Στούς 
προκριματικούς, πού έγιναν στήν ’Αθήνα 
(15 ’Ιουνίου), ή ’Εθνική μας στίβου κα- 
τέκτησε τήν δεύτερη θέσι μέ 90 βαθμούς, 
κερδίζοντας τήν Νορβηγία—Δανία—Αύ- 
στρία καί Βουλγαρία.Τήν πρώτη θέσι κα- 
τέκτησε ή έθνική στίβου τής Ρουμανίας 
μέ 94 βαθμούς. Δυστυχώς όμως στούς τε
λικούς τής Λειψίας (12—13) ’Ιουλίου 
ή Έθνική στίβου, ύστερα άπό μετρία 
άπόδοσι δέν έπραγματοποίησε νίκη καμ- 
μιά.

Στά ΣΤ' Τσικλητήρια, πού έγιναν στις 
(5—6 ’Ιουλίου) στήν ’Αθήνα καί πού διωρ- 
γάνωσε μέ άπόλυτη έπιτυχία ό ιστορικός

Πανελλήνιος, καλλίτεροι άθληταί άνε- 
δείχθησαν ό παγκόσμιος ρέκορντμαν 
’Αμερικανός Στόουνς μέ δεύτερο τόν 
Πατρώνη (2.22) μ. στό άλμα εις ύψος. 
Δεύτερος ό Παρρής στις 440 γιάρδες μέ 
(50.90), ό Βασιλείου δεύτερος στά ΠΟμ. 
έμπ. μέ (14.18), ό Όνησιφόρου έπίσης 
στά 400μ. (46.56) ό Μερμίγκης (Χωρο
φύλαξ) δεύτερος στά 1.500μ. μέ (3,43.2) 
καί ή Μ. Λάμπρου πήρε τήν πρώτη θέσι 
στό μήκος μέ (6.44μ.).

Στούς Βαλκανικούς ’Εφήβων -Νεανί- 
δων (26—27 ’Ιουλίου) στό Κάρλοβατς 
τής Γιουγκοσλαβίας, πρώτες νίκες κέρδι
σαν οί Σακαλής στά 2.000μ. «στήπλ» μέ 
χρόνο (5.42.0), ό Αποστόλου στό έπί 
κοντφ μέ (4.50), ό Κοναρής στά 800 μ. 
μέ χρόνο (1.50.8), ή Περιστέρη στόν 
άκοντισμό μέ μιά ύπέροχη βολή (68.70) 
καί ή Σακοράφα δημιουργώντας νέο πα
νελλήνιο ρεκόρ στό άκόντιο μέ (53.13) 
μέτρα.

Οί Πανευρωπαϊκοί ’Εφήβων— Νεανί- 
δων, πού έγιναν στό στάδιο Καραϊσκάκη 
(21—23 Αύγούστου) δέν δικαίωσαν τις 
έλπίδες μας γιά μιά καλή σειρά στήν 
τελική βαθμολογία. Ξεχώρισαν μόνον 
οί έφηβοι Καναρής 800μ. (1.50.8) καί 
Σακαλής (2.000 στήπλ) μέ τόν θαυμάσιο 
χρόνο (5.37.0)

'Ικανοποίησε εις τήν έν λόγω διοργά- 
νωσι καί ή περίφημη Σακοράφα μέ 
(53.13μ) στόν άκοντισμό κερδίζοντας όμως 
τήν 5η θέσι στήν τελική κατάταξι.

Στούς Πανελλήνιους άγώνες στίβου 
τών ’Αθηνών (’Ανδρών-Γυναικών) «πλα- 
σαρίσθηκαν» στή κορυφή τής βαθμολο
γίας δύο ιστορικοί σύλλογοι, ό Η ρα
κλής Θεσ]νίκης 66β καί ό ’Εθνικός ’Αθη
νών 57β παίρνοντας τά πρωτεία άπό τούς 
δύο άλλους Παναθηναϊκό καί Πανιώνιο. 
Άξιοσημείωτον είναι ότι ή κυριαρχία 
τού Παναθηναϊκού χρονολογείται άπό 
«20ετίας». ’Επίσης κερδισμένοι καί στή 
κατηγορία τών γυναικών βρέθηκαν οί 
’Αθηναίοι (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ) 47β.

η
ΒΟΑΑΕΫ

Ή  ’Εθνική όμάδα τών άνδρών έλαβε 
μέρος σέ άρκετές διοργανώσεις μέ 
ικανοποιητικά άποτελέσματα. Στό κύπελ- ^  
λο «Άνοίξεως» κατέκτησε τήν 6η θέσι 
στήν γενική βαθμολογία. Στούς Βαλκανι
κούς 75 πού έγιναν στήν ’Αθήνα κέρδισε 
τήν ’Αλβανία μέ (3—2) σέτ, άλλά ήττήθη 
άπό τήν Βουλγαρία καί Γιουγκοσλαβία 
μέ (3—0) σέτ καί άπό τήν Ρουμανία (3—1) 
σέτ καί κατετάγη τετάρτη.

Στούς Πανευρωπαϊκούς νίκησε τήν 
όμάδα τού ’Ισραήλ (3—2) σέτ, άλλά έχα
σε άπό τήν ’Εθνική Γαλλίας μέ (3—1) σέτ 
καί σταμάτησε τήν πορεία της στήν 
Ευρωπαϊκή αύτή διοργάνωσι.

Στούς Μεσογειακούς τού ’Αλγεριού ή 
’Εθνική βόλλεύ κατέκτησε τήν 4η θέσι 
σημειώνοντας δύο νίκες έπί τών έθνικών 
συγκροτημάτων τής Τυννησίας (2—1) 
καί τής ’Αλγερίας (3—0) σέτ καί τρεις 
ήττες άπό τις όμάδες τής Γαλλίας (1—3) 
σέτ, ’Ιταλίας (1—3) σέτ καί τής πανισχύ- 
ρου Γιουγκοσλαβίας (0—6) σέτ.

Ή  ’Εθνική ’Ενόπλων τού βόλλεϋ ύστερα 
άπό μιά σειρά ώραίων έμφανίσεων πήρε 
τό πρωτάθλημα SISM 75 πού διεξήχθη 
στήν 'Ολλανδία κερδίζοντας τις ’Εθνικές 
όμάδες τής Γαλλίας, τού Μεξικού, τής 
Γερμανίας, τού Βελγίου καί τής διοργα- 
νώτριας.

Σημειωτέον ότι τήν βάσι τού συγκρο
τήματος τής ’Εθνικής βόλλεύ τών ’Ενό
πλων άποτελοΰν πέντε άθληταί τής Ε λ 
ληνικής Χωροφυλακής καί ό προπονητής 
Ένωμ]ρχης κ. Άργυρόπουλος.

Ή  πρωταθλήτρια όμάδα τού Παναθη
ναϊκού (’Ανδρών) προχώρησε στόν δεύ
τερο γύρο τού κυπέλλου Πρωταθλητριών 
όμάδων Εύρώπης άφοΰ άπέκλεισε τήν 
’Αθλέτικο Μαδρίτης μέ (2—3) καί (3—0) 
σέτ.



I

Ή  έκπληξις τοΟ 1975 ήταν ή περίφημη 
γυναικεία όμάδα τοϋ ΖΑΟΝ ή όποια 
έκπροσώπησε έπάξια τά χρώματα τής 
πατρίδος μας στην Εύρώπη. ’Απέκλεισε 
τήν φημισμένη Μπενφίκα Λισαβώνος μέ 
(3—1) καί (3—0) σέτ καί προχώρησε στον 
έπόμενο γύρο τού πρωταθλήματος Εύ
ρώπη ς.

Τό δημοφιλές αύτό άθλημα στην χώρα 
μας έδειξε μιά άλματώδη άνοδο, ύστερα 
άπό τήν κατάκτησι έπτά μεταλλίων εις 
τούς Βαλκανικούς τής Σόφιας άπό ισα
ρίθμους πυγμάχους. Ό  γνωστός μας 
«διεθνής» ’Αγριμανάκης ήταν τό ατού 
τής 'Ελληνικής όμάδος παίζοντας στον 
τελικό τής κατηγορίας (63,5 κ.) όπου καί 
κέρδισε τό άργυρό μετάλλιο.

Αισθητή ήταν ή παρουσία τής ’Εθνικής 
μας όμάδος εις τό ’Αλγέρι όπου οί διε
θνείς πυγμάχοι μας Άγριμανάκης (63,5 κ.) 
Ήλιάδης (67κ.) καί Στρεμπέλης (51κ.) 
κέρδισαν τρία άργυρά μετάλλια.

Τό πρωτάθλημα κατέκτησε ό Παναθη
ναϊκός μέ 17β. έναντι 13 βαθμών τής Ε.Α. 
ΠΑΤΡΩΝ ή όποια κατετάγη δευτέρα.

Πομπώδη έμφάνισι έπραγματοποίησαν 
οί παλαιστές μας στούς Μεσογειακούς 
κερδίζοντας 2 χρυσά μετάλλια στήν 
«Ελληνορωμαϊκή», 5 άργυρά καί 1 χάλκι
νο στήν «’Ελεύθερα πάλη».

Μορφή τών άγώνων ήταν ό νεώτατος 
Χαρ. Χολίδης, ό όποιος μέ πέντε συνε
χείς νίκες κέρδισε τό χρυσό μετάλλιο στήν 
κατηγορία τών 52 κιλών καί τήν διεθνή 
άναγνώρισι. Ό  Μηγιάκης στήν 'Ελληνο

ρωμαϊκή πήρε τό άργυρό (62 κ.), ό Κου- 
τσουμπάκης (62 κ. )ό Χατζηιωαννίδης 
(57 κ.) καί ό Ίωαννίδης (68 κ.) κατάκτησαν 
άπό ένα άργυρό μετάλλιο. ’Ενώ ό θαυμά
σιος πυγμάχος μας Καραγεωργίου στήν 
κατηγορία τών (82 κ.) άπέσπασε τό χάλκι
νο.

/ \  ΑΡΣΙΣ ΒΑΡΩΝ
Γ  f t  “

Ή  μεγάλη έλπίδα τής 'Ελλάδος στούς 
προσεχείς ’Ολυμπιακούς τού Μοντρεάλ, 
Χρ. ’Ιακώβου «σάρωσε τούς πάντες» στήν 
κατηγορία τών (90κ.) μέ «άρασσέ» άνυ- 
ψώνοντας (152,5 κ.). ’Επίσης μέ τόν παλμό 
τού «ΖΕΤΕ» άνύψωσε (182,5 κ.) σημειώ
νοντας συνολικώς στήν τελική βαθμολο
γία 335 κιλά, γεγονός πού τού έπέτρεψε 
νά λάβη διαβατήριο γιά τήν «ΜΙΚΤΗ— 
ΕΥΡΩΠΗΣ».

Στούς Μεσογειακούς ή ’Εθνική όμάδα 
τής Άρσεως βαρών κατέκτησε 6 χρυ
σά καί 2 χάλκινα μετάλλια. Ό  περίφημος 
Στεφανουδάκης (κατ. 67,5 κ.) μέ «άρασσέ» 
κέρδισε τήν πρώτη θέσι, σηκώνοντας 
(122,5 κ.) καί στήν τελική βαθμολογία 
(270 κ.). Ό  Ήλιάδης στό «ΖΕΤΕ» πήρε 
τό χρυσό μέ 182,5 κ. (σύνολον 335 κ.).

Στό «σκήτ» ό πρωταθλητής μας Παππάς 
κέρδισε τό άργυρό μετάλλιο στό ’Αλγέρι 
μέ 194]200 βαθμούς.

Στούς Βαλκανικούς τού Βουκουρεστίου

ή άντιπροσωπευτική μας όμάδα έπΐ 
«κινητού στόχου» πήρε δύο χρυσά μετάλ
λια μέ τούς Κανελλάκη στό άτομικό 
(σκήτ) μέ 194]200 καί στό όμαδικό μέ 
379)400 β.

Πρώτος σκοπευτής γιά τό 1975 γιά μιά 
άκόμη χρονιά άνεδείχθη ό Λάμπης 
Μάνθος ισοφαρίζοντας τό Παγκόσμιο 
ρεκόρ στήν καραμπίνα πρηνηδόν μέ 
599)600 βαθμούς.

ΕΛΠΙΖΟΜΕ ότι σκιαγραφήσαμε συν- 
τόμως άλλά ούσιωδώς σέ ότι άφορά 
τό «ΑΘΛΗΤΙΚΟ 1975», παράλληλα δέ 
πιστεύομε ότι τό 1976 θά είναι ένα μεγάλο 
άλμα τού άθλητισμού μας στόν διεθνή 
χώρο μιά καί ή χρονιά αύτή χαρακτηρί
ζεται σάν «’Ολυμπιακή» έν όψει μάλιστα 
τού «Μεγάλου ραντεβού» τόν ’Ιούνιο 
τοϋ 76, στήν ’Ολυμπιάδα τοϋ Μόντρεαλ.

ΚΟΛΥ ΜΒΗΣΙΣ
Χρυσή χρονιά χαρακτηρίζεται τό 1975 

γιά τήν Ελληνική κολύμβησι. Πολ
λά νέα ρεκόρ έδημιουργήθηκαν άπό τά 
«Δελφίνια» καί τις «Νηρηΐδες» μας, 
Συνολικά κατακτήθηκαν 10 νέα ρεκόρ 
άπό τήν άνδρική όμάδα καί δύο άπό τήν 
γυναικεία. Συγκεκριμένα ό Γ. Καρπούζης 
τού Ν.Ο.Κ., οί Αφοί Κοσκινά, ό Τ. Κου- 
τουμάνης μαζί μέ τούς Μόρφη καί Θεο- 
δωρόπουλο, άπετέλεσαν τόν «άκρογωνι- 
αϊο λίθο» τής ’Εθνικής μας στούς Βαλκα
νικούς τής Θεσ]νίκης, όπως καί στό Εύ- 
ρωπαϊκό πρωτάθλημα Γ' κατηγορίας. 
"Υστερα άπό τήν έπιτυχή έμφάνισι στήν 
Βαλκανιάδα, οί κολυμβητές μας δέν τά 
κατάφεραν νά κερδίσουν τήν άνοδό τους 
στήν Β' κατηγορία στό πρωτάθλημα Εύρώ- 
πης.

Ό  Ε λ λ η ν ικ ό ς  α θ λη τισ μ ό ς  δεν έσ η μ είω σ ε  εν τυ π ω σ ια κ ές  επ ιδόσεις  τόν περασμένο  
χρόνο χω ρ ίς  δμ ω ς ο ί ά θ λ η τα ί μ α ς  νά υσ τερ ή σ ο υ ν  εις  τά ς  α θ λη τικ ό ς  δ ιοργανώ σεις οπού  
ελαβον μέρος.
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 

ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ 

ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Σύμφωνα μέ τά παρασχεθέντα σχετικά 
στοιχεία άπό τήν Δ]νσιν Προσωπικού τού 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής κατά τό Α' 
2μηνον ’Ιανουάριου - Φεβρουάριου τρέ
χοντος έτους, έπραγματοποιήθησαν αΐ 
κάτωθι, κατά βαθμούς, προαγωγαί :

Εις τόν βαθμόν τού Άνθυπασπιστοϋ 
προήχθησαν τριάντα (30) Ένωμοτάρχαι. 
Είς τόν βαθμόν τού ’Ενωμοτάρχου προή
χθησαν πενήντα πέντε (55) Ύπενωμοτάρ- 
χαι. Καί είς τόν βαθμόν τού Υπενωμοτάρ
χου προήχθησαν έκατόν ένενήντα ένας 
(191) Χωροφύλακες οί όποιοι, έκτός άπό 
τά άλλα κατά νόμον προσόντα, συνεπλή- 
ρωσαν ήδη 22ετή πραγματικήν υπηρεσίαν 
είς τόν βαθμόν των.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ : ’Ανώτεροι 22 (12- 
15]1]1976) είς τήν Υ.Α.Ε.Π. Πρωτευούσης 
(’Αθήνας), διά θέματα άντιμετωπίσεως 
έκτάκτων καταστάσεων καί λήψεως μέ
τρων τάξεως, κατώτεροι 25, είς Σχολεΐον 
Έπιμορφώσεως ’Αξιωματικών (’Αθήνας), 
έπί 15νθήμερον (23] 1 -6]2] 1976), καί έτεροι 
5 είς Δ.Ε.Υ. (12-31]1]1976), διά θέματα 
δακτυλοσκοπίας καί έξερευνήσεως τόπου 
έγκλήματος.

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ : 3, είς έταιρείαν 
CONTROL - DATA ’Αθήνας, διά θέματα 
προγραμματισμού, ’Ηλεκτρονικών Υπο
λογιστών (12]1-30]7]1976). 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ : 55 ώς όδηγοί αυτο
κινήτου, είς τήν Σχολήν Όδηγών Χωρο
φυλακής (’Αθήνας) έπί 3μηνον (10]1-9] 
4] 1976) καί 10, έπί 14 έβδομάδες (έναρξις 
12-1-1976), ώς κλειδούχοι Σιδηροδρόμων, 
είς τό 730 Τ.Ε.Σ. (’Αθήνας).

ΜΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ : 1 Ύπαξιω- 
ματικός καί 6 Χωροφύλακες είς τό 730 
Τ.Ε.Σ. (’Αθήνας), ώς βοηθοί Σταθμαρχών 
Σιδηροδρόμων, έπί 26 έβδομάδες (έναρξις 
12-1-1976) καί έτεροι 15 Ύπαξιωματικοί 
μέ 25 Χωροφύλακες είς τό Άρχηγεΐον 
Χωροφυλακής διά θέματα ναρκωτικών - 
Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος (8-15] 
1]1976).

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Κατά τόν τρέχοντα μήνα Φεβρουάριον 
θά έξέλθουν άπό τό Π.Σ.Ο. Χωροφυλακής 
Κρήτης (Ρέθυμνον), λόγω λήξεως τής ευ
δόκιμου έκπαιδεύσεώς των, έκατόν οκτώ 
(108) νέοι Δόκιμοι οϊτινες θά όνομασθοϋν 
Χωροφύλακες καί θά ένισχύσουν τό προ
σωπικόν διαφόρων άνά τήν χώραν υπη
ρεσιών Χωροφυλακής. Μετά τήν έξοδον 
έκ τής Σχολής τών φερέλπιδων αύτών 
νέων ’Αστυνομικών τού Σώματος, θά εί- 
σαχθούν ώς Δόκιμοι έπίσης Χωροφύλα
κες, πρός έκπαίδευσιν εις τό ίδιον Π.Σ.

Οί άνδρες της Χωροφυλακής διαπνέο- 
νται άπό βαθύτατον θρησκευτικόν συναί
σθημα καί είς κάθε παρουσιαζομένην περί- 
πτωσιν τό άποδεικνύουν έμπράκτως, τό
σον διά τής ήθικής, όσον καί διά τής υλικής 
των συμπαραστάσεως. Είς πολλάς περι
πτώσεις προσέφεραν έκ τοϋ υστερήματος 
των σημαντικά χρηματικά ποσά διά την 
άνέγερσιν ή άποπεράτωσιν Ιερών Ναών 
είς ολόκληρον τόν έλλαδικόν χώρον.

Προσφάτως, μάλιστα, προέβησαν είς 
τήν άνέγερσιν τοϋ Ίεροΰ Ναοϋ της 'Αγίας 
Ειρήνης, Προστάτιδος τοϋ Σώματος, είς 
τό χωρίον Άρριανά—Ροδόπης, τά έγκαί- 
νια τοϋ όποιου έτελέσθησαν τήν 11-1-1976 
ύπό τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Μαρωνείας κ. Δαμασκηνοΰ, άφοΰ προη-

Ο.Χ., άλλοι έκατόν τριάντα (130) ίδιώται 
νέοι οί όποιοι, ώς καί οί ώς άνω προκά- 
τοχοί των, προέρχονται άπό διάφορα τής 
χώρας διοικητικά διαμερίσματα καί έχουν 
προϋπηρετήσει είς τό στράτευμα πρός 
έκπλήρωσιν τής στρατιωτικής των θη
τείας.

Μέ μέριμναν τών Διοικήσεων καί λοι
πών άρμοδίων ύπηρεσιών Χωροφυλακής, 
έπελέγησαν καί προσεκλήθησαν πρός 
κατάταξιν είς τό Σώμα, ώς Δόκιμοι Χω
ροφύλακες, κατά τό 2μηνο Νοεμβρίου-

γήθη τούτων θεία λειτουργία και λιτά- 
νευσις τών Ιερών Λειψάνων τής Όσιο- 
μάρτυρος Άγιας Ειρήνης.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν ό Υπουρ
γός Πολιτισμού καί Επιστημών κ. Τρυ- 
πάνης, δστις έξήρε τό προσεφερόμενον ύπό 
τής Χωροφυλακής σοβαρόν έργον, οί Βου- 
λευταί Ροδόπης κ. κ. ΣΙΑΝΙΔΗΣ καί 
ΜΠΛΕΤΣΑΣ, ό Β' Επιθεωρητής Χωρο
φυλακής 'Υποστράτηγος κ. ΠΕΤΣΑΛΑΣ, 
ό Ανώτερος Διοικητής Χωρ]κής Θράκης 
Συνταγματάρχης κ. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤ Α
ΦΥΛΛΟΥ, Δήμαρχοι, Κοινοτάρχαι, έκ- 
πρόσωποι Στρατιωτικών καί Πολιτικών 
’Αρχών καί πλήθος κόσμου.

Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό 
τά έγκαίνια τοϋ Τεροΰ Ναοϋ.

Δεκεμβρίου 1975, πενήντα έπτά (57) ίδιώ- 
ται νέοι, καταγόμενοι έκ διαφόρων μερών 
τής έπικρατείας.

Ή  έκπαίδευσίς των ήτις ήρχισε κατά 
τόν μήνα Δεκέμβριον τού λήξαντος έτους, 
μερίμνη τής Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών, είς Λαγο
νήσι ’Αττικής, θέλει διαρκέση έπί 5μηνον. 
Ούτοι μετά τήν λήξιν τής ειδικής κατά 
νόμον έκπαιδεύσεώς των, θά έπανδρώ- 
σουν Μηχανοκινήτους τοϋ Σώματος Μο
νάδας.
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ΑΝΔΡΩΝ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΙΣ TOY ΕΡΓΟΥ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ

Ή  πολιτισμένη παράστασις καί έμ- 
φάνυπς των άνδρών τοϋ Σώματος, είναι 
λίαν σοβαρόν θέμα μέ τό όποιον άπησχο- 
λήθη πολλάκις κατά τό παρελθόν, άλλα 
καί προσφάτως τό Άρχηγεϊον Χωρ]κής. 
Έδωσε μάλιστα λίαν εμπεριστατωμένας 
καί πρακτικάς οδηγίας ύπό τύπον δια
ταγών, αναφορικά μέ τον τρόπον κατά 
τόν όποιον δύνανται νά φέρουν τήν στολήν 
καί τήν πολιτικήν ένδυμασίαν των οί 
άνδρες καί αί γυναίκες, τόσον κατά τόν 
χρόνον της άσκήσεως των αστυνομικών 
τους καθηκόντων, όσον καί κατά τόν 
έλεύθερον, εκτός υπηρεσίας τοιοϋτον. 
Τελευταίως έξεδόθη ή Α.Π. 221]12]109 
π . ί .  Δ]γή της Δ]νσεως Όργανώσεως 
τοϋ ’Αρχηγείου ή όποια άπευθύνεται πρός 
όλας τάς υπηρεσίας τοϋ Σώματος. Αϋτη 
άναφέρεται είς τό θέμα της χειμερινής 
στολής καί συνιστα είς όλον τό προσω
πικόν τοϋ Σώματος όπως μεριμνήση είς 
τήν άμεσον κατασκευήν πρασινοφαίου 
χειμερινής στολής τύπου «ΜΠΑΤΛ - 
ΝΤΡΕΣ», κατά τά κεκανονισμένα. Διότι 
αΰτη είναι πράγματι λίαν κομψή καί ήμπο- 
ρεϊ νά φέρεται άνετα κατά τήν έκτέλεσιν 
υπηρεσίας.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Ο . Φ . Χ .  ΒΟ
ΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατά τάς τελευταίας άρχαιρεσίας τοϋ 
'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Βορείων 
Προαστίων ’Αττικής (έδρα Κηφισιά), έξε- 
λέγη ή νέα Διοίκησις αύτοϋ, ή όποια άπο- 
τελεΐται άπό τούς κάτωθι:

Πρόεδρος κ. 'Αννα Δήμα, Α' ’Αντι
πρόεδρος κ. Κων]νος ’Εμμανουήλ, Β' 
’Αντιπρόεδρος κ. Συλβία Ίωαννίδου, Γεν. 
Γραμματεύς κ. Ελένη Λιβανιού, Ταμίας 
Πολύτιμη Πατρικίου.

Μέλη: κ. Νίκη Άγγελάκου, κ. Φιφή 
Βάλτη, κ. Βιβίνα Γκατσοπούλου, κ. Χα- 
ριτίνη Δημακοπούλου, κ. Μάρθα Δημη- 
τριάδου, κ. Κων]νος Κατσίμπας, κ. Διονύ
σιος Κεφαλληνός, κ. Δημήτριος Κουρ- 
ΐάκης, κ. Κων]νος Νικολάου καί κ. Γεώρ
γιος Παπουτσάνης.

Είς τήν νεοεκλεγεϊσαν Διοίκησιν ή 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΙΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» εύ
χ ε τα ι κάθε έπιτυχία, διά τήν εύόδωσιν τοϋ 
πολυσχιδοϋς έργου της.

ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

_Τά Φροντιστήρια ’Αγγλικής Γλώσσης 
τοϋ Σωματείου «ΟΜΗΡΟΣ», λειτουρ- 
γοϋντα ένταϋθα καί έπί τής όδοϋ Α κα
δημίας άριθ. 52 - Άθήναι, γνωστοποιούν, 
οτι παρέχουν είς τούς άνδρας τοϋ Σώμα
τος καί τά τέκνα αυτών έκπτωσιν 20ο]ο 
επί τοϋ ίσχύοντος τιμολογίου.

Είς άναγνώρισιν καί έπιβράβευσιν τών 
προσφερθεισών πρός τήν πατρίδα υπηρε
σιών, τό Σώμα προέπεμψε είς τόν ιδιωτι
κόν βίον τούς καταληφθέντας ύπό τοϋ 
ορίου ήλικίας τήν, 31-12-75, άνδρας 
τής Χωρ]κής, μέ εκδηλώσεις πού έλαβον 
χώραν είς Αθήνας, Θεσ]νίκην καί είς πολ- 
λάς Δ|σεις Χωρ]κής τής χώρας. Ή  έκ- 
δήλωσις είς τάς ’Αθήνας έπραγματοποιήθη 
είς τό κατάστημα τής Ύποδ]νσεως ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης παρουσία 
τοϋ κ. Άρχηγοϋ, τοϋ Δ]ντοΰ ’Αστυνομίας 
Προαστίων καί άλλων ,’Ανωτάτων καί 
Άνωτέρων ’Αξιωματικών τοϋ Σώματος.

Πρός τούς άποχωροΰντας ώμίλησεν ό 
Δ[ντής τής ’Αστυνομίας καί ακολούθως 
ό κ. ’Αρχηγός τοϋ Σώματος, οΐ όποιοι 
έξήρον τάς προσφερθείσας ύπηρεσίας των 
πρός τήν πατρίδα καί τούς διαβεβαίωσαν 
ότι ή μεγάλη οίκογένειά μας θά τούς συ- 
μπαρίσταται πάντοτε μέ στοργή και αγάπη.

Έ κ  μέρους τών άποχωρούντων τής 
ένεργοϋ ύπηρεσίας ώμίλησεν ό Άνθυπα- 
σπιστής έ. ά. κ. Κων]νος Ευθυμίου ό 
όποιος είπε μεταξύ άλλων καί τά έξής: 

«Διερμηνεύων τά αισθήματα όλων τών 
συναδέλφων μου οί όποιοι απέρχονται τοϋ 
Σώματος καταληφθέντες ύπό τοϋ ορίου 
ήλικίας έκφράζω πρός υμάς τάς εύχαρι- 
στίας μας διά τάς εύχάς σας καί διά τήν

τιμήν ή όποια μάς γίνεται μέ τήν σημε
ρινήν λαμπράν τελετήν.

Κύριε ’Αρχηγέ,
’Επιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω ότι όλοι 

έμεϊς πού άναλώσαμε τά καλλίτερα χρόνια 
τής ζωής μας είς τάς έπάλξεις τοϋ Εθνι
κού καθήκοντος καί συμμετείχαμε είς 
όλους τούς αγώνας τοϋ ήρωϊκοΰ μας Σώ
ματος ότι ό άποχωρισμός μας είναι μόνον 
σωματικός. Ή  ψυχή και ή σκέψις μας 
θά είναι πάντα κοντά ατούς Αξιωματικούς 
καί τούς συναδέλφους μας τούς οποίους 
παρακαλώ διαβεβαιώσατε ότι μπορούν νά 
βασίζωνται είς ήμάς όταν παραστή 
άνάγκη».

Τέλος πρός ένα έκαστον ό κ. ’Αρχηγός 
προσέφερεν άναμνηστικά δώρα.

Παρομοία έκδήλωσις έλαβε χώραν καί 
είς τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Θεσ]νίκης. 
Τούς έξερχομένους έχαιρέτησαν ό ’Επιθεω
ρητής Χωρ]κής Βορείου Ελλάδος 'Υπο
στράτηγος κ. Εύάγγελος Πετσαλάς καί ό 
Δ]ντής ’Αστυνομίας Θεσ[νίκης Ταξίαρχος 
κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, οί όποιοι άφοΰ 
τούς εύχαρίστησαν διά τάς πολλαπλάς 
ύπηρεσίας πού προσέφεραν είς τό Σώμα 
καί τήν κοινωνίαν γενικώτερον, τούς ηύ- 
χήθησαν καλήν προσαρμογήν είς τήν νέαν 
των ζωήν.
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Η ΜΕΓΑΛΗ προσφορά προς τον συνάν

θρωπον είναι κάτι πού δέν έκφράζε- 
ται, μέ λόγια, ωστόσο όμως, δίδει τήν 
εύκαιρία είς τούς εϋεργετηθέντας _νά 
διαπιστώσουν τήν άξίαν καί τό μεγαλεϊον 
τής άνθρωπίνης ψυχής, πού πολλές φορές 
έκπροσωπεΐται άπό Δημόσιες Υπηρεσίες 
ή καί μεμονωμένους ’Οργανισμούς. Ένας 
τέτοιος, λοιπόν, υγιής καί ρωμαλέος οργανι
σμός είναι τό Σώμα τής 'Ελληνικής 
Χωρ]κής, τό όποιον γαλουχεΐ ̂  τούς 
άνδρας του είς τήν ίδέαν τοΰ ήθικοϋ 
χρέους, τής συναντιλήψεως καί τοΰ άλ- 
τρουϊστικοϋ 7τνεύματος. Αυτό άκριβώς, 
τό πνεΰμα διατρανώνουν αί διώφοραι 
έπιστολαί καί τά έγγραφα πού έλήφθησαν 
προσφάτως είς τό Άρχηγεΐον καί είς την 
Διεύθυνσιν τοΰ περιοδικού μας, τόσον άπό 
τήν ’Αθήνα όσον καί άπό τά λοιπά διαμε
ρίσματα τής χώρας. Άρχίζομεν άπό τό ΰπ’ 
άριθ. Γ7]2887 τής 5ηςΔεκεμβρίου 1975 έγ
γραφον τοΰ Υπουργείου Κοινωνικών Υ- 
ττηρεσιών, διά τοΰ οποίου έκφράζονται θερ- 
μαί εύχαριστίαι προς τόν κ. ’Αρχηγόν

Δ]σεως, τόν Δ] τήν καί τούς άνδρας 
τοΰ Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως ’Ά ρ
γους, καθώς καί τούς άνδρας τής Δ[σεως 
καί Ύποδ]σεως, έκφράζει ή Δέσποινα 
σύζυγος τοΰ Ένωμ]ρχου Σωτηρίου Κου- 
τίβα, Δ]τοΰ τοΰ Σταθμοΰ Χωρ]κής Τυροΰ 
Κυνουρίας—’Αρκαδίας, διότι άπαντες οί 
άνωτέρω συνέβαλον είς τήν διάσωσιν τού
του έκ σοβαρας γαστρορραγίας διά τής 
προσφοράς αίματος καί τής γενιΗωτέρας 
περιθάλψεως πού τοΰ παρέσχον.

’Επίσης ό κ. Χρήστος ΚΑΜΠΟΥΡΑ- 
ΚΗΣ, κάτοικος Πλατανές —'Αγίου Βα
σιλείου Ρεθύμνης ευχαριστεί τόν Δ]τήν τοΰ 
Παραρτήματος τής Σχολής Χωρ]κής 
Ρεθύμνης καί τούς Χωρ]κας κ.κ. Βασίλειον 
ΒΕΡΕΤΖΙΩΤΗΝ καί Γεώργιον ΚΑΡΑ- 
Μ ΠΙΠΕΡΗΝ διά τήν προσφοράν αίματος, 
ή οποία συνετέλεσε είς τήν διάσωσίν του.

ΕΙΣ ΤΗΝ δραστηριότητα καί τήν έργώ- 
δη προσπάθεια τών 'Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ 
μηνός, άναφέρονται πλεΐσται έπαινετικαί

ΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
ΡΙΑ (’Αμφοτέρου 2, Θεσ]νίκη) δι’ έπιστο- 
λής των πρός τήν 'Υποδ]νσιν Τροχαίας 
Κινήσεως Θεσ]νίκης, έκφράζουν τήν άμε- 
τρον εύγνωμοσύνην τών μαθητών, διότι 
τούς έδόθη ή εύκαιρία νά έλθουν είς έπαφήν 
μετά τών άνδρών τής Τροχαίας καί νά 
άποκτήσουν μιά πλατύτερη εμπειρία έκ 
τής έπαγωγικής διδασκαλίας πού τούς 
έγένετο περί τών σημερινών συνθηκών καί 
σοβαρών κινδύνων έκ τής Τροχαίας Κινή- 
σεως. ^

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 
καί τό Σωματεϊον Παντοπωλών Λέσβου 
δι’ έπιστολών των πρός τό Άρχηγεΐον 
έκφράζουν τήν άμέριστον εύγνωμοσύ
νην των πρός τάς 'Υπηρεσίας Χωρ]κής 
τών δύο νήσων, διά τάς συνεχείς καί άο
κνους προσπάθειας πού καταβάλλουν διά 
νά άνταποκριθοΰν είς τήν δημιουργίαν τών 
άναγκαίων προϋποθέσεων διά τήν πραγμά- 
τωσιν τής έπιβεβλημένης έκ τών πραγμά
των συνεργασίας «Πολίτου —Χωρ]κής» 
προς τόν σκοπόν έξυπηρετήσεως τοΰ 
κοινόΰ συμφέροντος καί τών κοινών έπιδιώ- 
ξεων.

Ό  έ. ά. 'Υποπτέραρχος κ. Νικ. ΠΑΠΑ- 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, κάτοικος ’Αθηνών, 
οδός ’Ηπείρου 33, δι’ έπιστολής του πρός 
τήν Δ]σιν Χωρ]κής Λεβαδείας εκφράζει 
θερμά συγχαρητήρια καί τήν άμέριστον 
εύγνωμοσύνην του, πρός τούς άνδρας τοΰ 
Σ.Τ.Κ. Λεβαδείας Ένωμ]ρχην κ. Ίωάν- 
νην ΓΟΥΣΙΟΝ καί Χωρ]κας κ.κ. Σταΰρον 
ΜΠΟΥΤΑΝ καί Λουκάν ΣΥΛΕΟΥΝΗΝ 
διά τήν άμεσον συνδρομήν καί συμπαρά- 
στασιν πού έπέδειξαν κατά τό έπισυμβάν 
είς τοΰτον σοβαρόν τροχαΐον άτύχημα.

Τέλος ό Δικηγόρος κ. ’Ιωάννης ΡΑ
ΠΤΗΣ (Βουκουρεστίου 32 —Άθήναι), ό 
κ. Χρήστος ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ (Άλεξ. 
'Υψηλάντη 67 —Πάτραι), ή ’Εφορεία 
Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων Κερκύρας, δι’ 
έπιστολών των οί δύο πρώτοι καί δι’ έγ- 
γράφου της ή τελευταία έκφράζονται κο
λακευτικά διά τόν Ένωμ]ρχην κ. ΘΑΝΟΝ 
(Α.Τ.Ν. Μάκρης), τόν τέως Ένωμ]ρχην 
κ. Θεόδωρον ΤΡΙ ΜΜΗΝ καί τόν Χωρ]κα 
κ. Θεμιστοκλή ΓΙΟΒΑΝΗΝ άντιστοίχως. 
’Επίσης οί άλλοδαποί τουρΐσται κ.κ. 
EMIL HAAS (Δυτ. Γερμανία) καί KURT 
MENNINGER (Αυστρία), έκφράζουν τόν 
θαυμασμόν των καί τήν άμέριστον εύγνω
μοσύνην των πρός τούς άνδρας τοΰ 
Α.Τ. ΤΡΙΑΝΤΑ—ΡΟΔΟΥ καί τοΰ Τμή
ματος Τροχαίας Κινήσεως Προαστίων 
Πατρών.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Νίκαιας κ. 
Γεώργιος άπευθύνει θερμήν συγχαρητήριον 
έπιστολήν πρός τόν κ. ’Αρχηγόν τοΰ Σώ
ματος, διά τήν δραστηριότητα, τάς πο
λυτίμους ύπηρεσίας καί τό συντελούμενον 
έξαίρετον έργον έκ μέρους τών άνδρών 
τής Ελληνικής Χωρ]κής.

'Η  Κα Μάρια Κων]νου Βαλσαμάκη 
(Πλατεία ’Αϊνστάιν 1, Ά νω  Ήλιούπολις

επικαιροτητες
Χωρ]κής διά τήν άμεσον άνταπόκρισιν 
είς τήν έκκλησιν τοΰ 'Υπουργείου καί τόν 
προγραμματισμόν ΙΟημέρου αιμοδοσίας 
είς τό Σώμα, καθ’ άπασαν τήν χώραν. 
Καί τό έγγραφον καταλήγει: «’Επ’ εύκαιρία 
γνωρίζομεν είς ύμάς δτι σημαντική ύπήρ- 
ξεν ή συμβολή τοΰ παρ’ ύμΐν ’Επιάτρου 
κ. ’Αναστασίου ΕΜΜΑΝΟΥΗΑΙΔΗ 
δστις έπωμίσθη τό βάρος τής οργανωτικής 
ευθύνης. Ούτος είναι ένθερμος ύποστηρι- 
κτής τής έθελοντικής αίμοδοσίας, έχει 
διοργανώσει όμοιας αίμοδοσίας καί παλαιό- 
τερον, είναι κατ’ έπανάληψιν εθελοντής 
αιμοδότης καί ό πρώτος αιμοδότης, κατά 
τήν πρόσφατον αιμοδοσίαν. Έκφράζομεν 
πρός αύτόν, δι’ υμών, θερμά συγχαρη
τήρια!

Παρόμοια έγγραφα άπεστάλησαν καί 
πρός τούς Δ]τάς τών Διοικήσεων Χωρο
φυλακής ’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας Άντ] 
ρχας κ.κ. Ίωάννην ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΝ 
καί Παναγιώτην ΚΟΥΣΟΥΡΗΝ. Κατ’ 
άνάλογον έπίσης τρόπον ή έφημερίς τής 
Ρόδου «Η ΡΟΔΙ ΑΚΗ» είς έμπεριστατωμέ- 
νον άρθρον της ΰπό τόν τίτλον «Αίμοδό- 
τες» άναφέρεται είς τήν προσφοράν αίμα
τος ύπό τών άνδρών τοΰ Παραρτήμα
τος τής Σχολής 'Οπλιτών Χωρ]κής Ρόδου, 
είς δλους έκείνους τούς συνανθρώπους μας 
τούς όποιους ή μοίρα έχει καθηλώσει είς 
τό κρεββάτι τοΰ πόνου.

’Επίσης θερμάς ευχαριστίας έκφράζουν 
διά τήν προσφοράν αίματος ό κ. Νικόλαος 
Κασάπης, κάτοικος Σκοτούσης Σερρών 
καί ή Κα Φωτεινή σύζ. Γρηγ. Σερέ r , κά
τοικος Θεσ]νίκης οδός Χρυσ. Σμύρνης 42 
πρός τούς άνδρας τοΰ Τμήματος ’Αμέσου 
Έπεμβάσεως Θεσ]νίκης.

Τέλος θερμάς ευχαριστίας πρός τόν 
Δ]τήν τής Δ.Χ. Άργολίδος, τόν Δ]τήν 
τής Υ.Χ. Άργους, τόν 'Υπασπιστήν τής

έπιστολαί, τηλεγραφήματα, καί πληθώρα 
έγκωμιαστικών δημοσιευμάτων τοΰ ήμε- 
ρησίου καί περιοδικοΰ τύπου άπ’ δλα τά 
διαμερίσματα τής χώρας. Αί έφημερίδες 
«ΚΗΡΥΞ» τών Χανίων —Κρήτης καί 
«ΑΜΒΡΑΚΙΑ» Άρτης άναφέρονται είς 
τάς άοκνους προσπάθειας τών ύπηρεσιών 
μας διά τήν διατήρησιν τής ευταξίας καί 
τοΰ αισθήματος άσφαλείας είς άμφοτέρους 
τούς νομούς.

‘Ο Δήμος Κύμης δι’ έγγράφου του πρός 
τό Άρχηγεΐον συγχαίρει τούς άνδρας τοΰ 
ομωνύμου Αστυνομικού Τμήματος διά 
τήν άξιόλογον δραστηριότητα πού άνα- 
πτύσσουν πρός έμπέδωσιν τοΰ αισθήματος 
τάξεως καί άσφαλείας έν τή περιοχή.

Ά πό τήν δοκιμασθείσαν έκ τών προσφά
των σεισμών περιοχήν τής Ακαρνα
νίας έλήφθησαν συγκινητικά τηλεγραφή
ματα διά τήν συμπαράστασιν καί συνα- 
ρωγήν τών 'Υπηρεσιών Χωρ]κής πρός τούς 
πληγέντας κατοίκους ολοκλήρου τοΰ νομοΰ.

Ό  κ. Άλκ. Γ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, κά
τοικος Άνδριτσαίνης, συγχαίρει τούς άν
δρας τοΰ οικείου Άστυν. Τμήματος, διότι 
χάρις είς τάς ύπερανθρώπους προσπά
θειας των διέσωσαν τά υπάρχοντά του έκ 
τής έκραγείσης έντός τοΰ καταστήματός 
του πυρκαϊας.

'Ο κ. Δημήτριος ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ, κά
τοικος Αμαξάδων—Κομοτινής, δι’ έπι
στολής του πρός τό Άρχηγεΐον εύχαριστεί 
καί έν ταΰτώ ευγνωμονεί τοΰς άνδρας 
τοΰ Σταθμοΰ Χωρ]κής Σελέρου —Ξάνθης, 
διότι συμπαρεστάθησαν είς τοΰτον καί 
τήν οίκογένειάν του κατά τήν διάρκειαν 
άγριας χιονοθυέλλης, πού ένέσκυψε προσ
φάτως είς τήν περιοχήν καί ή οποία παρ’ 
ολίγον νά στοιχίση τήν ζωήν τοΰ ίδιου, τής 
συζύγου του καί τών δύο άνηλίκων τέκνων 
του.
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* Αττικής), έκφράζει την εύγνωμοσύνην 
της προς τόν Χωρ]κα κ. Εύστάθιον Μπου- 
μπάκην του Α.Τ. Ηλιουπόλεως, διότι 
τήν περιέθαλψε κατά την περίοδον προσφά
του σοβαρού τραυματισμού της.

Π Ε Ν Θ Η  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΦΙΛΑΛΛΗΛΑ καί άλτρουϊστικά 
αισθήματα των άνδρών Χωρ]κής επιδει
κνύονται εις κάθε δύσκολον περίπτωσιν καί 
ιδιαιτέρως όταν σκληρά καί κακότυχη μοί
ρα σημαδεύει τούς συνανθρώπους μας. 
Πρόσφατον θλιβερόν γεγονός ήτο ό θά
νατος τοϋ τέως 'Υπομ]ρχου Κων]νου 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ εις ΑΓΤΙΑΝ Πα- 
τρών, πού είχεν άπολυθεϊ τοΰ Σώματος 
διά λόγους ύγείας καί ό όποιος κατέλιπε 
σύζυγον καί τρία άνήλικα τέκνα, ήλικίας 
ί —13 έτών.

Ή  Άνωτέρα Δ]σις Δυτ. Ελλάδος 
ένήργησε προαιρετικόν έρανον μεταξύ 
των άνδρών της καί συνεκέντρωσε τό ποσόν 
των έξήκοντα πέντε χιλιάδων δραχμών 
(05.000) άπό τό όποιον 25.000 κατέθεσεν 
είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν έπ’ όνόματι της 
θυγατρός τοϋ άποβιώσαντος, τό δέ υπό
λοιπον 40.000 παρέδωσε είς τήν σύζυγον 
τούτου, ή οποία έξέφρασε θερμάς ευχαρι
στίας διά τήν φιλανθρωπικήν αυτήν χειρο
νομίαν. .

V
ΑΛΛΗ έκδήλωσις μέ πρωτοβουλία τής 

Δ]νσεως Άστυν. Θεσ]νίκης έπρα- 
γματοποιήθη είς τό Γηροκομεϊον «"Αγιος 
ΙΙαντελεήμων» προς ψυχαγωγίαν τών 
τροφίμων τοϋ Ιδρύματος. Είς αύτήν συμ- 
μετεϊχον ή Μπάντα τοΰ Τμήματος Μου
σικής τής Διευθύνσεως καί γνωστοί καλ- 
λιτέχναι τής Θεσ]νίκης, τήν παρακολού
θησαν δέ όλοι οί τρόφιμοι. 'Η  δλη έκ- 
δήλωσις είχε μεγάλην άπήχησιν μεταξύ 
τών κατοίκων τής πόλεως καί προεκάλεσεν 
εύμενέστατα σχόλια τοΰ τύπου.

ΕΠ ΙΣΗ Σ εύμενές σχόλιον τής έφημε- 
ρίδος «ΕΛΑ. ΒΟΡΡΑΣ» Θεσ[νίκης διά 
τήν συμμετοχήν άνδρών τοΰ Τμήματος 
’Αμέσου Έπεμβάσεως Θεσ[νίκης είς διε- 
νεργηθέντα έρανον ύπέρ ενός πάσχοντος 
παιδιοΰ, είχε μεγάλην άπήχησιν καί άνε- 
δημοσιεύθη άπό τάς έφημερίδας τών ’Αθη
νών ΰπό τον τίτλον «Μήνυμα Αισιοδοξίας» 
δπου μεταξύ άλλων άναφέρονται καί τά 
έξης: «Μικροί μαθηταί δημοτικών σχο
λείων καί άνδρες τής Χωρ]κής, καθώς καί 
απλοί πονετικοί άνθρωποι, άνταποκρίνον- 
ται μέ συγκινητικήν προθυμίαν είς τήν 
έκκλησιν ένός άσθενοΰς παιδιοΰ πού ζητεί 
την συμπαράστασιν τών συνανθρώπων του.
Η έκδήλωσις αυτή εύγενών αισθημάτων 

τών άνδρών Χωρ]κής είναι τό πλέον αίσιό- 
όοςον  ̂μήνυμα πού έκπορεύεται σήμερον 
απο τον λαόν».

Καί άλλαι άνθρωπιστικαί έκδηλώσεις 
έλαβον χώραν τελευταίως είς δλας τάς 
Διοικήσεις Χωρ]κής τής χώρας, δπου οί 
χατα τόπους Διοικηταί διωργάνωσαν 
ταυτας είς τά πλαίσια τής συσφίξεως τών 
®χεσεων «Πολίτου καί Χωροφυλακής». 
Αι έκδηλώσεις αύταί έσημείωσαν έξαι- 
ρετικήν έπιτυχίαν καί έδημιούργησαν 
αρίστους έντυπώσεις μεταξύ τών κατοίκων.

Ά ντισυνταγμ ατάρ χη ς i  . ά .

Τήν 13-12-1975 έκηδεύθη είς τό νο- 
νεκροταφεΐον Ν. Σμύρνης ’Αθηνών ό 
Μαυράκης Βασίλειος, Άντισυνταγματάρ- 
χης έ. ά. Είς τήν κηδείαν του παρέστη 
’Ανώτερος ’Αξιωματικός τής Σ. Ο. X., 
έπικεφαλής άντιπροσωπείας ’Αξιωματι
κών Χωροφυλακής, δστις κατέθεσε στέ
φανον καί άπεχαιρέτησε τον νεκρόν έκ 
μέρους τοΰ Σώματος. Ό  μεταστάς έγεν- 
νήθη είς Καλό Χωριό Λασηθίου Κρήτης τό 
1895. Κατετάγη είς τήν Χωροφυλακήν τό 
1914. Προήχθη είς ’Ανθυπομοίραρχον τό 
1923 καί είς τόν βαθμόν τοΰ Ταγματάρχου 
τό 1942. Άπεστρατεύθη ώς Άντισυντα- 
γματάρχης διά τοΰ Β. Δ. τής 3-12-1948. 
Ύπηρέτησεν είς διαφόρους Υπηρεσίας τοΰ 
Σώματος καί διεκρίθη διά τήν εύσυνείδη- 
τον έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του. 
Έτιμήθη μέ μετάλλια καί τόν χρυσοΰν 
Σταυρόν τοΰ Φοίνικος. ”Ας είναι ή μνήμη 
του αίωνία.

ΠΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Υ πομοίραρχος έ . ά .

Τήν 24-12-1975 έκηδεύθη είς τό νε- 
κροταφεΐον Ν. Σμύρνης ’Αθηνών ό άπο- 
βιώσας Πασσός Δημήτριος 'Υπομοίραρ
χος έ. ά. Είς τήν κηδείαν του παρέστη άντι- 
προσωπεία ’Αξιωματικών Χωροφυλακής 
ήτις καί κατέθεσεν στέφανον έκ μέρους τοΰ 
Σώματος. Ό  μεταστάς έγεννήθη τό 1905 
είς Καλλονήν Αιτωλοακαρνανίας. Κατε
τάγη είς τήν Χωροφυλακήν τό 1925. Προ
ήχθη, έπ ανδραγαθία, είς τόν βαθμόν τοΰ 
’Ανθυπομοιράρχου τό 1951. Άπεστρα- 
τεύθη τό 1953 μέ τόν βαθμόν τοΰ 'Υπομοι
ράρχου. 'Υπηρέτησεν είς διαφόρους τοΰ 
Σώματος 'Υπηρεσίας καί διεκρίθη διά τήν 
άφοσίωσίν του είς τό καθήκον .Διά τοΰτο 
έτιμήθη μέ ’Αναμνηστικόν Μετάλλιον. 
“Ας είναι ή μνήμη του αίωνία.

Ά νθυπασπιστής Χωροφυλακής έ . ά .

Έκηδεύθη τήν 13-1-1976 είς τό Νε- 
κροταφεϊον 'Αγίας Μαρίνης 'Ηλιουπό
λεως ’Αττικής, ό Παπαδάκης Κωνσταν
τίνος, Άνθυπασπιστής έ. ά. Ούτος έγεννή
θη τό 1917 είς Καστρί Ρεθύμνης. Κατε
τάγη είς τό Σώμα τό 1945. Έξεπαιδεύθη 
είς τό II Τμήμα τής Σ. Ο. X. καί ώνομά- 
σθη 'Υπενωμοτάρχης τό 1949. Προήχθη 
είς ’Ενωμοτάρχην τό 1950 καί τό 1956 
προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ Άνθυπασπι- 
στοΰ έπ’ άνδραγαθία. Ύπηρέτησεν είς δια
φόρους Υπηρεσίας τοΰ Σώματος καί διε
κρίθη διά τήν ευσυνειδησίαν του. Άπελύ- 
θη έκ τοΰ Σώματος τό 1971. ’Εσχάτως 
ένοσηλεύθη είς τό έν Άθήναις Ν. I. Μ. Τ. 
Σ. ένθα καί άπεβίωσε τήν 12-1-1976. “Ας 
είναι ή μνήμη του αίωνία.

ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
’Ενωμοτάρχης

Άπεβίωσε τήν 22-12-1975 είς τό 
Γ.Σ.Ν. Αθηνών δπου ένοσηλεύετο έσχά- 
τως ό Ενωμοτάρχης Γκίκας ’Ιωάννης. 
Ή  κηδεία του έτελέσθη τήν 23-12-75 
είς τό Γ' νεκροταφεϊον Αθηνών. Είς 
ταύτην παρέστη άντιπροσωπεία άνδρών 
τοΰ Α.Τ. Έλευσΐνος ήτις καί άπέδωσε 
τάς κεκανονισμένας τιμάς καί κατέθεσεν, 
έκ μέρους τοΰ Σώματος, στέφανον. Ό  
μεταστάς έγεννήθη τό 1925 είς Άγιον 
Θωμάν Βοιωτίας. Κατετάγη είς τήν 
Χωροφυλακήν τό 1948. Προήχθη είς 
Υπενωμοτάρχην τό 1973 καί είς τόν 
βαθμόν τοΰ ’Ενωμοτάρχου τό 1974. 
Ύπηρέτησεν είς διαφόρους Υπηρεσίας 
τοΰ Σώματος. Είς τάς διαδοχικάς ση
μειώσεις έχαρακτηρίζετο λίαν καλός καί 
είχε τιμηθή δι’ έπαίνου. “Ας είναι ή μνή
μη του αίωνία.

Ν Ε A I Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Μόλις έξεδόθη καί έκυκλοφόρησεν είς δευτέραν έκδοσιν τό 
ΰπό τοΰ Ταγματάρχου κ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΗ Παναγιώταυ 
συγγραφέν βιβλίου ΰπό τόν τίτλον «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩ
ΤΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ».

Τοΰτο έκδίδεται μετά νέαν επεξεργασίαν τοΰ άρχικοΰ κειμένου 
ιδία βάσει τών νέων συνταγματικών διατάξεων, νεωτέρας νομο
λογίας καί νομοθεσίας, προσετέθησαν δέ «ορισμένα χρήσιμα 
διά τούς Προανακριτικούς Υπαλλήλους, στοιχεία.

Τιμή άντιτύπου δραχμ. εκατόν (100).
Οί ενδιαφερόμενοι παρακαλοΰνται δπως άπευθύνωνται είς τόν 

συγγραφέα (Δ]νσιν Οργανώσεως Αρχηγείου Χωροφυλακής ή 
’ Ηπείρου 24 Χαϊδάρι ’Αττικής. 'Γηλεφ.: 32-36-726 καί 59.09.861).

135



Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή  

ε π ί κ α ι ρ ό  τ η ς

Α π ό  υήν δεξιωσι 

■ccον ά π ο σ τ ρ ό τ ω ν  

ά ξ ιω μ α τ ικ  ών
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’Α π ό  ϋ ή ν  δ ε ξ ί ο ο σ ι  

υ ώ ν  ά π ο σ υ ρ ά τ ω ν  

α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν



Δεν είναι άλπικό τοπεΐο όπως θά 
ψουν πολλοί. Είναι ό 'Ελληνικός Παρνασσός~στ 
ολη την Χειμωνιάτικη μεγαλοπρέπειά του. ’Α
σφαλώς δεν εχει τίποτε νά ζηλέψη άπό τις 
Άλπεις.
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