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Ε Ξ Ω Φ Υ Α Λ Ο Ν  Οι Τροχονόμοι τής
Χωροφυλακής όπως 
κάθε χρόνο έτσι και 
στις έφετεινές γιορ
τές δέχθηκαν τά δώ
ρα τής αγάπης καί 
Ιδιαίτερα των νέων 
που για μια ακόμη 
φορά έδειξαν με τρό
πο έμπρακτο την ευ
γνωμοσύνη τους στους 
ήρωες τής ασφάλτου.

Γ  ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ “ Λ
•it 1 977· ‘Ένας^καινούργιος χρό

νος έκαμε ακόμα μιά φορά αι
σιόδοξα τήν εμφάνισή του μαζύ μέ 
τήν^κρυφή έλπίδα^ότι όλα θά πάνε 
καλύτερα.Στό κατώφλι τής υποδοχής 
του νεόφερτου όλοι κάνουν τούς α
πολογισμούς τους καί δίνουν τις 
εύ^ές τους γιά χρόνια πολλά, Αλλά 
ταυτόχρονα καί χρόνια καλά. Εύχές 
Απλές, όμως βαθιά Ανθρώπινες πού 
καί ή'ΈΠΙΘΕΩ,ΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ" Α
πευθύνει όλόθερμα στούς Αναγνώστες της.

'Επτά χρόνια πέρασαν άπό τότε 
πού τό περιοδικό έκανε την 

πρώτη του^έμωάνισηίΗτα.ν πόθο ς καί 
ελπίδα: των ανδρών όλοκλήρ ου του 
Σώματος τής Χωροφυλακής πού Ανα
γνώριζαν τήν Ανάγκη νά Αποκτήσουν 
ενα δικό τους έπίσημο δημοσιογρα
φικό όργανο.Γι*αυτό καί χειροκρο
τήθηκε θερμά ή προσπάθεια όταν 
ζεπερνώντας πολλές δυσκολίες, όλο- 
κληρώθηκε^καί τό πρώτο τεύχος τοΰ 
περιοδικού είδε τό φως τής δημο
σιότητας τόν’Ιανουάριο του 1970. I
•VL γό πρώτο εκείνο τεύχος δέν 

ήταν βέβαια ί δαν,ικό, ούτε κάν 
τό έπιθυμητό,άλλά υπήρξε ή σωστή 
ά£χή γιά τήν έξακολουθητική άνοδο 
τ η ς"ΕΠΙΘΕΩ ΡΗΣΕΩ Σ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ'.'Πολ
λά λάθη έγιναν, καί πολλές δυσκο
λίες ξεπεράστηκαν γιά νά παρουσιά
ζεται σήμερα ή 85η περιοδική μη
νιαία έκδοση. *Η προσπάθεια όμως 
δέν σταματα εδώ. Συνεχίζεται μέτό 
ίδιο ενδιαφέρον καί τήν ίδια υπευ
θυνότητα ̂ όπως άπό τότε πού ξεκί
νησε,μέ αμετακίνητο πάντα στόχο 
τήν διαρκή καλιτέρευση τής ποιό- 
τητος τού περιοδικού τόσο στόν 
τομέα τής ύλης όσο καί στήν εμφάνισή του.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ λοιπόν γιά όλους.
V  Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ" j

^  ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ^
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ΕΠΙ ΤΗ, ΠΡΠΤΗ,

κ· ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΠΣ

w r  υ  ώ

Ά ηαντας τούς ’Αξιωματικούς, Ό πλίτας καί *ν γένει 'Υπαλλήλους Σωμάτων ’Ασφαλείας καί Α γροφυλακής.

Είσερχόμεβα είς τό Νέο Έ τος Οπό συνβήκας πλέον εύοιώνους τοϋ προσφάτου παρελθόντος. Καί τούτο δΐότι 
χάρις εις τήν καταβληθεισαν μεθοδικήν, έπίμονον καί χαρποφόρον προσπάθειαν άπάντων υμώ ν, ή Δημοσία Τάξις 
ηχθη εις ευχαριστόν σημείον, π ρ ο ο ρ ίζ ε τ α ι  δέ έτι λαμπρά ή άνοδος κατά τό Ά νατέλλον έτος 1977

τού Ν έ ! ! Έ ^ υ ? κ ^ 1π^ σδ° ; ίαΐ " f  * * * * * * * *  * * *  « - «  ^  μέ τήν άνατολήν
Γ  Νέου Έ τους. Καλουμεθα, οθεν, ώς φορείς εύνομίας χ αί προόδου, νά διευρύνωμεν τούς άγώνας χαί νά
^τιτυχωμεν τα μεγ,στα έν τη περιφρουρήσει τών πολυτιμοτέρων άγαθών τού πολίτου, τής κοινωνίας καί τής

ατρίδος. Η όδος είναι δύσβατος καί δυσκολωτάτη, άλλα μέ τήν βοήθειαν τού Παναγάθου θεού , τήν άμέριστον

" μ π “ Ρ“ 7 Τ  7 υ ,ΠΡ° ί δΡ6υ ^  Κυβ€ρν^ εω ^ κα1 προσήλωσιν είς τό καθήκον καί ταΕθνικά ιδεώ δη, θα έπ ιτυχω μ ,εν.

’Αξιωματικοί, Ό πλΐται καί Υ πάλληλοι δλων τών βαθμών:

Έδημιουργήσατε μ έχρΐ σήμερον μίαν λαμπρόν παράδοσιν : δτι τά Σώματα ’Ασφαλείας πρέπει νά βαδίζου 
πάντοτε πρός τό συγχεκριμένον καθήκον, τής προστασίας δηλονότι τής ζω ής, τιμής καί περιουσίας τού πολίτου 
καί των έλευθέρων δημοκρατικών θεσμών τής Χώρας άπό παντός κινδύνου. Έχρειάσθη πρός τούτο πολύς κόπος, 
Χυθη αφθονο  ̂ ιδρως> έγένοντο θυσίαι καί όλοκαυτώματα, άλλα μόνον ούτως έκερδήθη ό μέγιστος καί εύγενέ- 

στερος τών άγώνων προηγμένων κοινωνιών καί μόνον ούτως έθριαμβεύσατε. Καί έάν κρωγμοί ξένων ή έντοπίων 
ταράξουν τήν αιθρίαν τών Ε λληνικώ ν Ούρανών κα. αί ήρεμοι νύκτες τού Ελληνικού Λαού διακοπούν άπό τάς 
άγριας λάμψεις τών έμπρηστών τής νομΐμότητος καί τή ς έν γένει ειρήνης, είμεθα άπαντες βέβαιοι δτι τότε τΑ 
Σώματα Α σφαλείας θά εύρεθούν πανέτοιμα είς ήθικήν, ψ υχικήν καί σωματικήν έγερσιμότητα καί θά βαδίσουν 
τήν όδον πρός τό γνώριμον καθήκον, άλλά καί τήν Μεγάλην Συνέχειαν τής παραδόσεως.

'Υπό αύτούς τούς οιωνούς, εύχομαι δπως ή μετ’ άφοσιώσεως προσήλωσις είς τό καθήκον καί ή άδιαμφι- 
σβήτητος ίκανότης έν τή άσκήσει τής ύψηλής καί έπιμόχθου ύπηρεσίας σας, έμπνέουν καί κατά τόν άνατέλλοντα 
Νέον χρόνον τό φρόνημα καί τάς καρδίας δλων ύμώ ν, καθισταμένων ούτως έτι μάλλον άξίων τής έμπιστοσύνης 
καί τής εύγνωμοσύνης τού είς τάς αθανάτους Ε λληνικός παραδόσεις άφωσιωμένου λαού μας. Χαιρετίζων δέ 
μετά πολλής αισιοδοξίας τήν ’Ανατολήν τού Νέου καί Έ λπιδο φόρου Έ τους 1977, εύχομαι όλοώύχως πάσαν 
άτομικήν καί οικογενειακήν εύτυχίαν, διά τήν όποίαν, ώς καί κατά τό παρέλθόν έτος, θά μέ εΰρητε συνειδητόν 
συμπαραστάτην καί άκάματον σκαπανέα ήθικής καί υλικής έξυψώσεώς σ α ς.

'Ο 'Υπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ



ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ε Τ ϋ Υ Σ

κ . ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί, ‘Υπαξιωματικοί, Χωροφύλακες καί Πολιτικοί ‘Υπάλληλοι.

Εισερχόμενοι σήμερον εις τό Νέον Έ τος 1977, αίσθανόμεθα τήν άνάγκην, νά άναλογισθώμεν τό παρελθόν 
Ετος καί νά άναδράμωμεν εις τά γεγονότα τά όποια συνέβησαν κατ’ αυτό, πολλά των όποιων είχον σημαντικήν 
Επίδρασιν εις τήν Εξελικτικήν πορείαν του Σώματος καί κατέλιπον κληρονομιάν διά τό μέλλον .

*Η τοιαύτη άναδρομή , ή οποία δι* άλλους αποτελεί ίσως λειτουργικήν συνήθειαν, δι* ήμάς πρέπει νά είναι ουσια
στική . ΑΙ κοινωνικαί μεταβολαί, αί διαφοροποιήσεις των Ιδεών, αί πολιτικαί καί οίκονομικαί ανακατατάξεις κα  ̂
πολλαί άλλαι Εξελίξεις, αί όποΐαι λαμβάνουν χώραν Εντός τής κοινωνίας καί αί όποΐαι Επηρεάζουν τό άστυνομικόν 
Εργον, δέν άποτελοΰν στατικά γεγονότα καί δέν περιορίζονται εις τόν χώρον καί τόν χρόνον. *Αντιθέτως δημιουρ
γούν προεκτάσεις καί καθορίζουν τήν συμπεριφοράν τών άτόμων καί τών κοινωνικών όμάδων καί εις τό μέλλον.

Δι* αυτόν άκριβώς τόν λόγον, ή καταγραφή καί ή άναλυτική μελέτη τών γεγονότων του παρελθόντος έτους δέν 
άποτελει δι’ υμάς άπλοϋν άπολογισμόν έργου, άλλά στοιχεΐον διά τήν χάραξιν ορθής γραμμής πορείας καί άναπρο- 
σαρμογήν τών μεθόδων καί τής τεχνικής, εις τόν τομέα άσκήσεως τών καθηκόντων μας .

Τό παρελθόν Ετος είναι μεστόν τοιούτων γεγονότων, τά όποια πρέπει νά μάς προβληματίζουν καί νά μάς ώθοΰν 
εις Εντασιν τών προσπαθειών όλων μας, πρός άποτελεσματικήν άντιμετώπισιν αυτώ ν.

’Οφείλω παραλλήλως νά Επισημάνω καί νά Εξάρω τάς Επιτυχίας τού Σώματος καί τήν σταθεράν καί άπαρα- 
σάλευτον προσήλωσιν τών άνδρών του εις τήν ιδέαν του καθήκοντος. *Η πίστις, ή άφοσίωσις πρός τήν άποστο— 
λήν τω ν, ή άγάπη πρός τόν πολίτην, ή προθυμία παροχής πάσης Εξυπηρετήσεως καί ή πιστή καί συνεπής περιφρού- 
ρησις τών Ελευθεριών καί τών ατομικών καί κοινωνικών δικαιωμάτων τών πολιτώ ν, άπετέλεσαν τήν βάσιν τής 
Εκτελέσεως τού άστυνομικού Εργου .

’Αξιωματικοί, Ά νθυπ α σπ ισ τα ί,‘Υπαξιω ματ ικοί, Χωροφύλακες καί Πολιτικοί ‘Υπάλληλοι.

ΜΕ βάσιν όσα άνωτέρω Εξέθεσα, είμαι βέβαιος δτι άντλοΰντες Εμπειρ ίαν καί γνώσεις άπό τό παρελθόν, θά καλύ
ψετε άποτελεσματικώς καί κατά τό άνατεΐλαν Έ τος, τόν χώρον τής άστυνομικής-δραστηριότητος καί θά άναδει- 
χθήτε άξιοι τής Εμπιστοσύνης καί τής άγάπης τού Ελληνικού Λαού, συνεχίζοντες τήν λαμπράν ιστορίαν τού Ενδό
ξου Σώματος εις τό όποιον Εχομεν τήν μεγάλην τιμήν νά άνήκωμεν .

Εύχομαι εις δλους υμάς καί τάς οικογένειας σας, τό Νέον Έ τος νά είναι εύτυχές, χαρούμενον καί άποδοτικόν.

*0 ’Αρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

* Αντιστράτηγος



χρι
Στις "Αγιες μέρες πού πέρασαν οί 

αθώες παιδικές ψυχές ένοιωσαν πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλον την ζε
στασιά καί την αγάπη.

Τά μικρά αυτά εγκόσμια άγγελούδια 
είδαν πράγματι μέ τά μάτια τους 
τον Χριστό νά ξαναγεννιέται. Στά 
χεράκια τους κράτησαν σφιχτά ένα 
δώρο μικρό ή μεγάλο πού πρόσφεραν 
γι αυτα οι μεγάλοι. Τό Σώμα της 
Χωροφυλακής δπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος διοργάνωσε σ* δλες τις 
έδρες Διοικήσεων Χωροφυλακής, μι— 
κρές Χριστουγεννιάτικες γιορτές γιά  
τα παιδια τών άνδρών τ ο υ . Σ’ αυτές 
τις γιορτές τα παιδιά κάτω άπό τά 
στοργικά βλέμματα τών μεγάλων 
ένοιωσαν πως είναι μιά οικογένεια 
καί δοκίμασαν τήν χαρά τών δώρων 
που όσο μικρά καί άσήμαντα καί άν 
ήταν, έγιναν γι* αύτά τό σύμβολο της 
άγάπης, της στοργής, του ενδιαφέ
ροντος .

Επίκεντρον των έορταστικών εκ
δηλώσεων ήταν ή Σχολή Χωροφυ
λακής Αθηνώ ν. Στις αίθουσες τε
λετών ό πλούσιος παιδικός διάκο— 
σμος, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, 
ή εγκαρδιότητα καί τά δώρα, χάρι
σαν 2 ώρες άξέχαστης εύφροσύνης 
στούς μικρούς προσκεκλημένους τού 
Σώ ματος.

*0 ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ . Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑ- 
ΝΑΣ εύρισκόμενος εκτός ’Αθηνών, 
διεβίβασε τις εύχές του διά τού Α' 
*Υπαρχηγού τού Σώματος 'Υποστρά
τηγου κ . * Α γησ. Κωνσταντουδάκη 
ό όποιος καί έμοίρασε τά δώρα στά 
μικρά παιδιά.

’Επίσης στην τελετή παρευρέθησαν 
ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τα- 
λαντίου κ . ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ό Α' 
Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υπο
στράτηγος κ . Παναγ. Ψάρρης, ό Γ' 
’Επιθεωρητής ‘Υποστράτηγος κ . Μιλ . 
Ά ργιάννης, ό Διευθυντής Ό ργανώ — 
σεως του Αρχηγείου Χωροφυλακής 
Γαξίαρχος κ . Κ ω ν. Τσίντζος, ό 
Διοικητής τής Σ .Ο .X . Ταξίαρχος 
κ . A . Π ίππας, ό Διοικητής τής Σ .A .X 
Συν)ρχης κ . Σ π . Φτερνιάτης καί 
πολλοί άλλοι Ά ξ )κ ο ί, 'Υπαξιωμα— 
τικοί καί Χωροφύλακες τού Σώματος 
μετά τών οικογενειών το υ ς.
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"Ενα βραβείο για τον καλύτερο Τροχο
νόμο τοΟ περασμένου χρόνου, πού άντανα- 
κλα στο έργο όλων των Τροχονόμων τής 
Χωροφυλακής, και στην μεγάλη κοινωνική 
προσφορά τους.

ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 1976, ή * Ελληνική Λέσχη Περιηγή
σεων —Αυτοκινήτου, διοργάνωσε ειδική τελετή κατά τήν όποια βρα
βεύτηκαν οί καλύτεροι Τροχονόμοι καί οί καλύτεροι οδηγοί τού 1976.

Σεμνή κι* άπέριττη ή τελετή δεν ήταν παρά μιά εξωτερίκευση ευ
γνωμοσύνης της Ε.Λ.Π.Α., προς τις 'Υπηρεσίες Τροχαίας πού μέρα 
καί νύκτα προσφέρουν πάνω στήν άσφαλτο τις υπηρεσίες τους, αλλά καί 
μιά ένδειξη της συνεργασίας του άνθρώπου του αύτοκινήτου με τον 
άνθρωπο του Νόμου.

Στήν τελετή παρέστησαν οί ‘Αρχηγοί Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος 
κ. Ν. Κουτσιανάς καί ’Αστυνομίας ΙΙόλεων κ. Θ. Τζήμας, ό Β'. *Υπαρ- 
χηγός Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Δ. Γερόπουλος, ό Α'. Έπιθεω- 
οητής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Π. Ψάρρης, ό Γ \ ’Επιθεωρη
τής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Μ. Άργιάννης,- ό 'Υπαρχηγός 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. X. Παπαγεωργίου, ό Δ]ντής Όργανώ- 
σεως Α.Χ. Ταξίαρχος κ. Κ. Τσίντζος, ό Δ]ντής Ασφαλείας Α.Χ. Τα- 
ξίαρχος κ. Γ. Μανωλάκος, ό ’Ανώτερος Δ]τής Δυτικής Ελλάδος Τα
ξίαρχος κ. Κ. Καλογερόπουλος, ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. 
Α. Πίππας ώς καί άλλοι άνώτατοι καί άνώτεροι ’Αξιωματικοί τής Χω
ροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, φίλοι του αύτοκινήτου, δη
μοσιογράφοι του ’Αθηναϊκού Τύπου καί μέλη τής Ε. Α.Π.Α. Ό  Γενικός 

Γραμματεύς τής Ε.Α.Π.Α. κ. ’Αλέξανδρος Κανελλόπουλος άπηύθυνε 
χαιρετισμό προς τούς παρευρεθέντας καί εύχαρίστησε τούς ’Αρχη
γούς Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων γιά τις πολύτιμες υπηρε
σίες των άνδοών των προς τήν Ε. Α.Π.Α. καί τούς οδηγούς γενικώτερα. 
*0 κ. Κανελλόπουλος τόνισε ότι ή προσφορά των 'Υπηρεσιών Τροχαίας 
είναι άνεκτίμητη καί ξεπερνά πολλές φορές τά όρια τού ύπηρεσιακού 
καθήκοντος.* Ο λόγος τού Γεν. Γραμ. τής Ε.Α.Π.Α., ήταν πράγματι μιά 
επίσημη άναγνώριση καί ένα μεγάλο «ευχαριστώ)) προς τον άνώνυμο 
Τροχονόμο.

Κατόπιν ό ’Αρχηγός τής Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ. Ν. 
Κουτσιανάς άπένειμε τό βραβείο τής Ε.Α.Π.Α. στον καλύτερ* Αστυ
φύλακα Τροχονόμο κ. Αθανάσιο Φούντζουλα καί ό Αρχηγός τής 
’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θ. Τζήμας στον καλύτερο Χωροφύλακα Τρο
χονόμο κ. Δημήτριο Σακκά. ’Επίσης οί δύο ’Αρχηγοί άπένειμανκαί τά 
βραβεία στούς καλυτέρους οδηγούς τού 1976 κ. Προκοπή Μπαντίδα 
οδηγό ταξί καί κ-’Αντώνιο Άλβέρτη όδηγό λεωφορείου. Συγκινημέ- 
νος ό βραβευθείς Χωροφύλαξ—Τροχονόμος άπό τήν μεγάλη τιμή καί 
τήν άληθινή άναγνώριση τών υπηρεσιών πού προσφέρει τόσο ό ίδιος όσο 
καί οί άλλοι συνάδελφοί του, χαιρέτισε τούς παρευρεθέντας καί είπε 
τά έξής: «Είμαι βαθειά συγκινημένος γιά τήν τιμητική διάκριση πού μοΰ 
γίνεται σήμερα έκ μέρους τής Ε.Α.Π.Α., προς τήν Διοίκηση τής όποιας 
εκφράζω τάς θερμάς μου εύχαριστίας. 5,Αν καί πιστεύω άπόλυτα ότι δέν 
υπερτερώ σέ ικανότητα καί άπόδοση άπό τούς άλλους συναδέλφους μου 
τροχονόμους, δέχομαι τή διάκριση αύτή μέ μεγάλη χαρά γιά λογαριασμό 
όλων, γιατί πράγματι ή βράβευσίς μου άντανακλά στήν προσφορά όλων 
καί γενικώτερα στο Σώμα πού έχω τήν μεγάλη τιμή νά άνήκω. Σάς 
διαβεβαιώ ότι εμείς οί Τροχονόμοι άπό τήν καθημερινή άμεση έπαφή μέ 
τον άνθρώπίνο πόνο καί τή δυστυχία άποκτοΰμε πολύ θλιβερές εμπει
ρίες. Ζούμε σχεδόν κάθε μέρα τέτοιες τραγικές στιγμές, πού μάς 
συγκλονίζουν καί σφραγίζουν δλη μας τή ζωή. Γι’ αύτό καί μέ μεγα
λύτερη πίστη άγωνιζόμαστε νά περιορίσουμε τις άσκοπες άνθρωποθυ- 
σίες πού τόσες κοινωνικές καί οικονομικές συνέπειες έχουν. Πρέπει 
νά άντιληφθοΰν δλοι ότι σκοπός μας είναι ή προστασία τους, ή όποια 
πολλές φορές δέν επιτυγχάνεται χωρίς νά φανούμε δυσάρεστοι. Τήν 
αγάπη καί τήν άναγνώριση τής προσφοράς μας τήν άντικρύζουμε κα
θημερινά στά μάτια τού πολίτου. Μάς συγκινεί καί μάς ενδυναμώνει 
στο έργο μας. Ζητούμε άπ* δλους καί κυρίως άπό τούς οδηγούς κατα
νόηση καί συνεργασία γιά νά άποδώσουμε άκόμα περισσότερα. Καί πά
λι, έκ μέρους δλων τών συναδέλφων μου, οί όποιοι θά μπορούσαν νά 
βρίσκονται στή θέση μου, σάς ευχαριστώ θερμά».

’Επίσης χαιρετισμόν άπεύθυναν ό Άστυφύλαξ Τροχονόμος καί οί 
βραβευθέντες οδηγοί.

Ή  τελετή έκλεισε με δεξίωση πού δόθηκε έκ μέρους τής Ε.Α.Π.Α.
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χρονος
Γράφει ό λογοτέχνης κ . 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

τρου του ήλιου. Ή δεύτερα βασική 
τομή ήταν ό μήνας. Αυτός παρου- I 
σιάζεται κάτω αττό δυο μορφές: I 
«Τό Σεληνιακό μήνα» πού περιέχει 
τό χρονικό διάστημα από τή μια 
ώς τήν άλλη πανσέληνο και διαρ- 
κεΐ 29 ήμερες, 12 ώρες, 44 λεπτά και 
3 ώς έγγιστα δευτερόλεπτα, και 
τον «Ηλιακό» ή «ήμερολογιακό 
μήνα», που περιέχει χρονικό διά
στημα Τσο με τό ένα δωδέκατο του 
τροπικού έτους και ή μέση του 
διάρκεια είναι 30 μέρες, 10 ώρες, 
29 λεπτά, 3 περίπου δευτερό
λεπτα. Λέγοντας «τροπικό ετος»  ̂
εννοούμε τον χρόνο που εκτείνεται 
άνάμεσα σε δυο μεσουρανήσεις του 
ήλιου στήν εαρινή ισημερία που 
πέφτει στις 21 Ιουνίου. Ό  τροπι
κός χρόνος διαρκει, σε προσέγγιση, 
365 μέρες, 5 ώρες, 48 λεπτά και 46 
δευτερόλεπτα. (Αυτή είναι ή διάρ- 
κεια*τού έτους 1900, που θεωρήθη
κε άπό τις κοντινότερες στήν άκρί- 
βεια).

5Από πολλές διακυμάνσεις πέρα
σε τό ήμερολόγιο, ώσπου νά φτάσει 
στήν σημερινή του μορφή, που κι* 
αυτή είναι «κατά προσέγγιση» 
επίσης. Πρώτοι οι Χαλδαιοι στή 
Μεσοποταμία, τήν τετάρτη πριν 
άπό τό Χριστό χιλιετία έκαμαν 
έναν ήμερολογιακό διαχωρισμό 
άπό αληθινά σοφές παρατηρήσεις 
γιά τήν κίνηση των ουρανίων σω
μάτων. Και κατάρτισαν ένα ήλιακό 
ήμερολόγιο, χωρίζοντας τό χρό
νο σέ μηνιαίες τομέ<· μέ τριάντα μέ
ρες τήν κάθε μιά. Μερικά ονό
ματα των πανάρχαιων εκείνων μη
νών θά μας φανερώσουν ότι οι χρο
νικές αυτές τομές δέν απείχαν και 
πολύ άπό τις δικές μας. Τό έτος 
τους άρχιζε άπό τήν "Ανοιξη και 
ό πρώτος μήνας ήταν «ΓκάνΜας» ] 
που σήμαινε «’Ανθισμένος άγρός» 
δηλαδή περίπου ό δικός μας ’Α
πρίλης. "Ενας άλλος μήνας ήταν 
ό «Σέ κέν κούτ» που σήμαινε «τό 
μάζεμα του σιταριού» άντίστοιχος 
του δικού μας ’Ιουνίου, του Θερι
στή. "Αλλος μήνας ήταν ό «Σου 
Κούλ» που σήμαινε «Σπορά» κάτι 
άντίστοιχο μέ τον δικό μας ’Οκτώ-? 
βριο.

Στήν άοχαία Ελλάδα ίσχυε ένα 
σεληνιακό ήμερολόγιο. Τό άπο- 
τελουσαν 12 μήνες και ένας εμβόλι
μος δέκοπος τρίτο?,’ που ονομα
ζόταν Ποσειδών Β \ Οι διάφορες 
Ελληνικές περιοχές είχαν δια
φορετικά ονόματα μηνών, που άπ’ 
αυτά ήταν επικρατέστερα τό ’Ατ
τικό και τό Μακεδονικό μηνολόγιο.

Ο ΧΡΟΝΟΣ είναι έκφραση τής 
διάρκειας μέσα στήν αέναη και 
μυστηριώδη κίνηση του ουρανού. 
Είναι ή άριθμητική προσμέτρηση 
τής φυσικής ζωής, που διαρκώς 
εναλλάσσεται. «Ό  χρόνος είναι άρι- 
θμός —γράφει ό ’Αριστοτέλης — 
που εκφράζει τήν κίνησιν άπό τό 
προηγούμενο στο επόμενο, ένας 
αριθμός μέ τον οποίο δέν άριθμούμε, 
αλλά πού ό ίδιος άριθμειται».

Μεγάλες κι* επίπονες μελέτες 
χρειάστηκαν μέσα στοάς αιώνες 
γιά νά καθοριστούν οι τομές του. 
Και πάλι όλα προσδιορίστηκαν 
κατά προσέγγιση και μέ βάση τήν 
αντίληψη ότι ποτέ δυο χρονικά 
διαστήματα δέν είναι άπολύτως 
ίδια, λαμβανομένης ύπ ’ όψιν τής 
έν τώ μεταξύ μεταβολής πού 
συνεχώς δημιουργειται άπό τήν 
κίνηση τού σύμπαντος. Είναι χα
ρακτηριστικός μάλιστα ένας ορι
σμός πού δίνεται σχετικά μέ τό 
χρόνο. Στήν διατύπωσή του κυ

ριαρχεί ή λέξη «περίπου» και ανα
φέρει: «Οι ίδιες περίπου αιτίες 
χρειάζονται τον ίδιο περίπου χρό
νο γιά νά παραγάγουν τά ίδια 
περίπου άποτελέσματα». Ό  ορι
σμός περιέχει ένα έντονο άνθρώ- 
πινο στοιχείο, πού εκφράζεται μέ 
τήν άδυναμία τού νού μέ τις περιο
ρισμένες δυνάμεις, μπροστά στήν 
άπεριόριστη αιωνιότητα.

Δυο ύπήρξαν, άπό παλιά, οι 
βασικές διακρίσεις τού χρόνου. Ό  
Άστρικός χρόνος και ό Ηλιακός 
χρόνος. Ή πρώτη χρησιμοποιείται 
για άστρο νομικούς και μόνο σκο- 
πς>ύς και παρατηρήσεις, ενώ τή 
δεύτερη τή συναντάμε στήν κοινή 
χρήση και στήν εξυπηρέτηση τής 
άνθρώπινης ζωής.

Πρώτη ύποδιαίρεση τού χρόνου 
έγινε μέ βάση αύτόν ακριβώς τον 
ήλιακό χρόνο. τΗταν ή ή μέρα. 
Δηλαδή τό χρονικό διάστημα πού  
περιλαμβάνεται άνάμεσα σέ δυο 
διαδοχικές μεσουρανήσεις τού κέν
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. Τσαρούχιης. «'Άνοιξη - Θέρος». ’Αριστερό τμήμα άπό τις «Τέσσερεις έποχές». 1969. Λάδι σέλινό, 160x300 έκ., ένυπόγραφο. 
5ιωτική συλλογή.
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Γ. Τσαρούχης. «φθινόπωρο - Χειμώνας». Δεξιό τμήμα άπό τις «Τέσσερεις εποχές». 1 969. Λάδι σε λινό, 160x300 έκ., ένυπόγραφά. 
Ιδιωτική συλλογή.
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πρώτο§ μήνας
’Α θηναϊκή έτό$ς ήταν 0'?<c Εκατό μ  ̂
βαιών»
Α \^ |^άτό^ |;-τΓ ο^^Ρ ριΛ ονταν τα 
έκατόμβαια μέ Θυσίες στη Θεά! 'Ή^α. 
Ό  αντίστοιχος μήνας στη Μακε
δονία ονομαζόταν
‘ Αευτέρφς ά ττΐίκ ^ /μ ·ι|^^ή  -p w B  

« Μ εταγ ειτ νιώ ν»^Μ έσα Αυγούστου 
μέσα Σεπτεμβρίου) που ονομάστη
κε έτσι από τη μεταγειτόνευση που 
γινόταν; άε πολλούς αυτό τό μήνα 
μέ {Μ
στοιΧ°$ Μακεδονικός ονομαζόταν 
Ύ περβ:|ρετ(^|^^ί
M S - ■
"Αττικός μήνας ήταν ο Σκυροφορι- 

^ ν ® μ έ σ ά  Ψ1ί<00$φ μέσα Ί ο κ ί Ι Β  
μέ γιορτές iroy τιμούσαν την. ΆΘη-.

^A vT iog^^^ Μ ά κ Ι ^ ν ^ »  ψ& 
Λώϊος.

• Τό ή μερολόγιο πο§/ έχουμε σή- 
μερα^Ι^νε σ π ή ν ^ ^ » α  Ρώμη καί 
σι μήνες του έχουν Ρωμαϊκά ονό
ματα, που κυρίως σημάίνουνάρχαί- 
°νς ί
σου με σε' συνδυασμός και μέ τη 
νεώτερη λαογραφ ική μας παρά- 
δοση.

Ό  5 Ιά% υ#^ος^ΐρι τ ^ » ο μ α  | 1 | |  
Θεο\5 ΊανοΟ, μ ν^ β ^ ^ ^ ιο τά τή ίς

£ ^ 4 · ·
κειά του γινόταν ή εκλογή « Υ 
πάτω ν στη Ρώμη. Στή νεώτερη λα
ογραφία u a t'^ fe j^ ^ T a i. καί χ Με- 
σοχείμωνος», <<Κρυαρίτης»,ΒΚαλα- 
ντάρης» καί < Μεγαλομή ναςφ  σ’ 
αντίθεση μέ τό μικρό Φεβρουάριο 
και θεωρείται ό πιο πανερός μήνας 
τής Xffoνιας,
- y TO
όνομά του στο λατινικό ρήμα FEB- 
RURE π «  σημείνει τον !̂ α4Φ' 
ρισμό, Τό μη να auTSp:T|; ̂ ^ μ η  δ ι
νόντουσαν οι περίφημες γιορτές τά 
F E lJ iU J |K || L YPE RKA LIA§f:i- 
ερωμένες στο θρησκευτικό καθαρι
σμό και εξαγνισμό. Στή λαϊκή μας 
παράδοση λεγεται καί Φλεβάρης, 
Κουτσοφλέβαρος καί κλαδευτής 
α π ’ τ<|? κλσ§ έματaptfu g ί ' τώ'ν 
άμπελιφν που τό: μήνα

έκλατινισμένου c Ελλη νικου θεόυ 
’Άρη (ΜΑ R S || Ήταν||φΐ6ρώμένο£· 
στον παλιό Ρωμαϊκό ηρώα Ρωμύλο 
που μαζί μέ τον αδερφό του Ρωμο
eJXFv Χ7% ^ Tnv Β ί #  Μ |^& τΕ; ^
αρχίζει ή ανθοφορία τής γης καί τό 
πέρασμά στην καλοκαιρία ||<Ά πό 
Μάρτη καλοκαίρι κι* από Αϋγουστο 
% ειμ#νάΛ  M’-JJ^c .ταυτα

μά-ζει καί «Μάρτη,^δ^άρτη 
και παλουκρκαφτη » για ιτΙς άπότο-

ί.Ιγ.ώ νϊ'εςί φερνεϊ^άόχ νά: Πιστι§ίΐ
f l l p i  ε π ιχ Β ^ ^ Μ ^  ^^^Μ^Φ^Μάρτη- 

είναι πολύ ισχυρός, «βάφει καί 
πέντε μήνες δέν ξεβάφει» τό δέρμα 
του ανθρώπου. ΠοέπΦι δέ φορέσαμε 
παιδια και δεν c^p̂ SS/v ά^§|μα σ τφ  

;ί4||̂  τη*περ ίφ η  μή[ άστηρ^
κόκκινη κλωστή γύρω στο χέρι 

^^^^^^ρ, ιμη ν μάς πίό^^Μ̂  Μ^ ό̂πηι». 
Ό  Απρίλης

RIRE B B S  
μαίνει τό άνοιγμα καί φανερώνει την 

- άνόιξη τω|| δένδ,ρ̂ Μ; f a |  ΒΒΗ 9Μ

ΥΐόΡ π ε ρ ί φ η μ α  VINALIA, 
με τοδ πρώτα εντελώς- καθαρισμέ
να κράσια, σέ μεγάλες αφιερωμένες

' ■· Σπή
Απρίλης είναι ό μήνας των λουλου- 
διών καί τής Πασχαλιάς γ ι5 αυτό 
λέγεται καί ̂ άμπριάτης. 
εύχεται νφεϊνάι μήι|||;;|
για νά θέριεψουν τα στταρτΜτ^;.·

Η 1ΓΓ̂ ^ ττΊ· τ ° ν  μ^ΙΛ ^^^Κάφιε-
^ ρ μ έ ν η ^ β ;  ψευτΜ π(||Η |

έρ#τα ι από τις Κελτικές χώρες, που 
Αττρ^ή τά φ^εμάΐεΐι^ι ^ρ|- 

^ Η  άγάνο. il5pifVT0.^fe#» ^ ^ pgc ~ 
φάρσες σ’ αφελείς που τους Ιδιναν 
πράγματα που γλυστρουσαν από 
τα χέρια τους καθώς τά ψάρια τον 
Απρίλη άπό τ(^§ζτυα  του ψΜΐΙΓ 

,0 Μαϊος πήρε το όνομά του στην 
Ά ^ ^ Ρ ώ μ η ,  από τη μητέρα τ©§£·; 
Ερμή, τη Μαία, που λογαριαζόταν 

σά θεότη||χ ιή ςτρ ^ ή ς τ ώ |ρ ν ^ Η |  
πων τής γής. Στή Ρώμη τό μήνα 
α υ τ® α ο |τά ^  vTain|^LEM Υ RIAjj  ̂

-^^Ες _ -νεκρΙ^Β Στ#ν 
διάρκεια των εορτών αυτώ ν απαγο
ρευόταν η τελεση γαμων. ’Από την 
πανάρχαια αυτή έπό||ή φτάνει καί

νά μην παντρεύονται τόΜάη.-φεω-

^ΐών. Βασική|ί ΤΓάδΐ^ρι^. ρίίρτή  
του, ή Πρωτομαγιά, αφιερωμένη 
στην εργασία καί τον εργατικό 
μΜ(θο,

Ό  Ιούνιος ήτΜ ^^ϋΐρ Ι Ι Β ^ Ι  
στή Ζουνο, ρωμαϊκή θεότητα άντί- 

τής/·^λη νικής 
21 | |ρ [ ’
τό θερινό ήλιοστάσιο που ή ή μέρα 
εχει τή ; 4μέί̂ Κρ^ΡΤϊ 
g p p v ie  'Ά ττί κεΐ^Β ξει. κι’|ά π |  
κει τε?β®ι#ι *^9 τβοπι^ ^

Στή λ^ρ'ραφία μας άποκαλέϊται 
καί θεριστής γιατί τ ό μ ή ν α αυτό 
γίνεται ή συγκομιδή τ%ν·®ημ&

τριακών καί ιδιαίτερατοΰσιταρ||υ,.
Ο Iούλιος τό 6νομά του τό πή;ρ| 

κήο τό ν Ί ούλ ιο Καί σαρα, ττου 
text ή μ ^ Η

^^ ^ρό.Σ τή  ί α; μ ας λίγεται
καί Αλωνάρης, επειδή αλωνίζουν
τά δημητριακά, όπως επίσης καί

φουσκώνουν τά σύκα.
. 0 ΑυγΜυατ-Θ^^^^^μρστη κε έτσι 

;4ΐ ι̂α· τιμτ)θοϊ ^Pfeuai^ au^Sp^B

||§ y « v  .'ά̂ ρ1 ϊ :̂ * ’̂ §!'|ΐή|®9ττή[ρι άπό*

■^ράφία μα^Κ&άαι καί Συκο^^^ Β  
Στις παραδόσεις

Ι^Ρ^στ(ρ θε||ρΐϊται καί ά^χήί του 
Κξιμώ-ν^ν, <<ΆπΒ Μάρτη καλοκαίρι 

κι’ anp):Ά ^ Μ /σ -φ ^ ε ιμ Ρ φ ί^
Το όνομα του Σεπτ εμβρίάυ είναι 

1 ^ριθμητικ9 με πρώτο, συνθετικό 
τα Λ έπτ» που σημαίνει επτά, για
τί. ητάν ΤΜ ττα-
||ξώτ4ρόυ Ρωμαϊκού ήμερολάγιου. 
'Από τό λαό μας ό νο μάζετα ι καί 

Μ Μ τί ,  απ’ τί^&ετι^έ^. άμπε- ■
, Είνάά καί

βασικές μηνάς tĝ  κυνηγιά®^-
. Ρ κΊ ^ ^ ^ ^ ^ β ει ^κτ-. άυ.^^  

•φραθμητική τήν ϊ%·#ομασί^ρ ήταν 
ό όγδοος μήνας του παλαιού Ρ ^ 8  
μαϊκου ημερολογίους Είναι © βασι
κός μήνας τής βροχής καί τής σπο- 
P«S κι’ που εμπνέει στους
π  of ή τές μ€^^^^ .̂ΐίκ$ς; ρ ί μες...

Ολο λεω να φύγω ένα Όκτώβρη 
σέ μια μακρύνή καινούργια γή.

μ β  if® ^ 4 δ ^ ^ ι
Τ (Μίδφν gX,
Νοέμβριος. Η ίδια αριθμητική

καταγωγή στο όνομά του. ’Ένα
τος στό^παλ ιό τήςΡώμηςήμερο-  
λόγιο. Ά π ό  τό νόβεν (έννέα).

ή ήιμ^9 τ |9 # ίιά |Λ |
άττ̂ ι
9 ια μά| λέγεται καί βρ^Κρης κι’ 
'Α^«ν® ^)της άτ|^:τήν^ρτή  
Ά γ. Άνδρέου στις 30 του μηνός.

® Δεκέμβριος, δέκατος μη νας 
τάυ παλιού Ρωμαϊκρυ ήμερολογίου
f Μ τ#υ

Στή
ονομάζεται ι ^ · Μ ή Η  ; ^ ^ ^ ^ ·

’ibi i f f l y M
θεωρούνται οι σκληρότεροι χέιμω- 
νιάτικοιμήνΕς. Ή άγρια νεκρή 
φύση του και ο Χριστουγεννιάτικος 
εορταστικος κύκλος έχουν χαρίσει 
πολλές εμπνεύσεις στήν τέχνη; καί 
ιδιαίτερα στή ζ^Ι^βφική. 'Ένας 
απο τους περιφημότερου? πίνακες 
εϊνάι ο )βεκέμ βρ^ Β |το^  Ρεμφν, 

βρίσκεται στό Μ^/σεΐο του 
^Φυβρου.
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Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π Π Α  
Υπομοιράρχου

Πριν από δύο περίπου μήνες συμπληρώθηκαν τριάντα χρόνια από 
την έπίσημη εναρΕη της λειτουργίας της Ούνέσκο , της μεγάλης αυτής 
Ό ργα νώ σ εω ς του Ο .Η .Ε . με την πολύπλευρη επιστημονική, εκπαιδευ
τική καί μορφ ω τική προσφορά στον παγκόσμιο χώ ρο . 'Η  συμπλήρωση 
της έπετείου αύτης συνέπεσε μέ τήν καθιερωμένη Γενική Συνέλευση 
τω ν  Κ ρατώ ν—μελώ ν τής Ούνέσκο στο Ν αϊρόμπι, δπου οί σύνεδροι 
έξεδήλωσαν—ύστερα άπό ελληνική εισήγηση—ζωηρότατο ενδιαφέρον 
γ ια  τήν διάσωση τώ ν μνημείων της Ά κ ρ ο π ό λ εω ς . Προς τον σκοπό 
μάλιστα αύτό ό 'Υ πουργός Π ολιτισμού καί Ε π ισ τ η μ ώ ν  κ . Κ . Τ ρυπά- 
νης τήν 21-12-76 κάλεσε τούς έκπροσώπους τού ήμερησίου καί περιο
δικού τύπου μεταξύ τώ ν οποίων καί τού περιοδικού Ε Π ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ  
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ καί άνεκοίνωσε σ’ αύτούς τήν προσπάθεια πού ά νέ- 
λαβε ή Κυβέρνηση γ ια  τήν διάσωση τώ ν μνημείων της ’Ακροπόλεως 
καθώς κα ί τό ζωηρό ένδιαφέρον της ΟΥΝΕΣΚΟ νά συμπαρασταθή στήν 
προσπάθεια αύτή μέ κάθε τρόπο καί μέσο . ’Ή δη αύτές τ ις  ήμέρες ήρθε 
γ ια  το σκοπο αυτό στην Α θή να  ό Γενικός Δ ιευθυντής της Ούνέσκο κ . 
Μποου, και απεύθυνε έκκληση βοήθειας άπό τον * Ιερό βράχο τής Ά κρο— 
πολεω ς μεσω της Γιουροβιζιον καί τή ς Μ ουταβίζιον ώ στε νά πληροφο— 
ρηθούν οι λαοί όλης της υφηλίου γ ιά  τούς κινδύνους πού διατρέχουν 
τα  σύμβολα αυτα του ανθρώπινου πολιτισμού καί νά βοηθήσουν οικο
νομικά γ ιά  τήν συντήρησή τους . Α λ λ ά  γ ιά  τό θέμα α ύτό , τ ις  σχέσεις 
τής Ούνέσκο με τήν ‘Ελλάδα καί τήν Κύπρο καθώς καί διάφορες άλλες 
ένδιαφερουσες πληροφορίες γ ιά  τήν συγκρότηση καί τούς σκοπούς τής 
Ο ργανω σεω ς, γ ίνετα ι εύρύτερος λόγος στο κείμενο πού άκολουθεΐ.

Ο.Η.Ε. — Ούνέσκο
Γιάλτα 4 Φεβρουάριου 1945___

Η πρώτη «ήμερα κρίσεως» της 
τύχης τής Εύρώπης μετά τήν συν
τριβή τής Γερμανίας.........  Στήν
άγνωστη μέχρι τότε γιά τον πολύ 
κόσμο λουτρόπολη τής Κριμαίας, 
έκείνη τήν ήμέρα άρχιζε ή κοσμοϊ- 
στορικη όπως άπεδείχθη άργότερα, 
διάσκεψη τών Ρούσβελτ, Τσώρτσιλ 
καί Στάλιν. Μέχρι τήν λήξη της 
(11 Φεβρουάριου) άποφασίστηκαν 
πολλά, άπό τά όποια όμως δόθηκαν 
στήν δημοσιότητα ελάχιστα. 'Ένα 
άπό τά τελευταία ήταν καί ή γνω
στοποίηση τής συμφωνίας γιά τήν 
σύγκληση διεθνούς διασκέψεως, άπό 
τήν οποία θά προέκυπτε μία επίσης 
διεθνής οργάνωση μέ κύρια άποστο- 
λή τήν διατήρηση τής ειρήνης καί 
τής άσφαλείας μεταξύ όλων τών 
Χωρών. Ή  οργάνωση αύτή δεν 
ήταν άλλη παρά ό ’Οργανισμός 
'Ηνωμένων ’Εθνών, ό όποιος ας 
σημειωθή ότι βρισκόταν «στά σκα-
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ριά» άπδ τον προηγούμενο χρόνο. 
Συγκεκριμένα: Μεταξύ Αύγούστου— 
’Οκτωβρίου 1944, άντιπρόσωποι 
των 'Ηνωμένων Πολιτειών, τής 
Σοβιετικής Ένώσεως, τής Μεγάλης 
Βρεττανίας καί τής Κίνας, είχαν 
συναντηθή στο Ντάμπαρτον ’Ώκς 
τής Ούάσιγκτων, όπου καί διατύ
πωσαν το πρώτο σχέδιο του κατα
στατικού του. Ή  διάσκεψη λοιπόν 
τής Γιάλτας, ήρθε νά συμπληρώση 
καί ταυτόχρονα νά έπιταχύνη τις 
άπαιτούμενες διαδικασίες για την 
ίδρυση τού Ο HE. Ή  τελική επεξερ
γασία τού καταστατικού του άρχισε 
τον ’Απρίλιον καί τερματίστηκε 
στις 26 ’Ιουνίου 1945 μέ την υπο
γραφή του από 50 άντιπροσώπους 
Κρατών πού είχαν συνέλθει γιά τό 
σκοπό αύτό στον 'Άγιο Φραγκίσκο. 
’Έτσι φτάνομε στις 24 ’Οκτω
βρίου 1945 οπότε τά Κράτη συμ
πλήρωσαν τις νομικές διατυπώσεις 
τους καί ό Ο HE πήρε πανηγυρικά 
τό έπίσημο χρίσμα τού Νομικού 
Προσώπου Διεθνούς Δικαίου, μέ 
τά έξη «κύρια όργανά » του καί τις 
διάφορες άλλες έξαρτώμενες από 
αύτά «ύπηρεσίες» καί «ειδικευμένα 
ιδρύματα». “Ενα άπό τά «εξαρτή
ματα» αύτά τού ΟΗΕ είναι καί ή 
Ούνέσκο. Ό  δεύτερος — μετά τον 
ΟΗΕ—σέ σπουδαιότητα άπό όλους 
τούς μεταπολεμικούς οργανισμούς, 
μέ διεθνή άναγνώριση τών πολυτί
μων ύπηρεσιών του σέ όλους τούς 
τομείς τής αποστολής του.

Τι είναι, τι επιδιώκει και 
πώς λειτουργεί ή Ούνέσκο

'Η Ούνέσκο είναι ένας αύτόνομος 
’Οργανισμός διεθνούς συνεργασίας 
μέ έδρα τό Παρίσι. Παράλληλα 
είναι καί ειδικευμένος ’Οργανισμός 
τού ΟΗΕ, ύπαγόμένος στο Οικονο
μικό καί Κοινωνικό του Συμβούλιο. 
Καί αυτό επειδή ή Ούνέσκο έπήγασε 

^ άπό τά προβλεπόμενα στά 9ο καί 
10ο Κεφάλαια τού Καταστατικού 
Χάρτη τών 'Ηνωμένων ’Εθνών «Πε
ρί διεθνούς πνευματικής συνεργα
σίας» καί « Περί μελετών καί έκθέ- 
σεων επι κοινωνικών, πνευματικών 
και εκπαιδευτικών ζητημάτων προς 
τον σκοπόν τής δημιουργίας συν
θηκών σταθερότητος καί εύημερίας, 
αίτινες είναι άναγκαίαι διά τάς εί- 
ρηνικάς καί φιλικάς σχέσεις μεταξύ 
τών λαών».

Μέσα σ’ αύτά τά πλαίσια κινήθηκε 
και ή ιδρυτική τής Ούνέσκο συν
διάσκεψη, πού συνεκάλεσαν οί Κυ

βερνήσεις Μ. Βρεττανίας καί Γαλ
λίας στο Λονδίνο, μόλις λίγες ήμέ- 
ρες μετά την επίσημη έναρξη τής 
λειτουργίας τού ΟΗΕ (1—16 Νοεμ
βρίου 1945).: Στήν συνδιάσκεψη 
τού Λονδίνου έστειλαν άντιπροσώ- 
πους καί συμβούλους 41 Χώρες, 
μεταξύ τών οποίων καί ή Ελλάς. 
Στην ίδια διάσκεψη άντιπροσωπεύ- 
θηκαν μέ παρατηρητάς καί οί Διε
θνείς ’Οργανώσεις: Διεθνής Ό ργά- 
νωσις ’Εργασίας, Διεθνές Ίνστιτοΰ- 
τον Πνευματικής Συνεργασίας, Παν- 
αμερικανική Ένωσις, U .N .R .A ., 
Διεθνές Γραφείον Έκπαιδεύσεως, 
Γραμματεία—’Επιτροπή Πνευματι
κής Συνεργασίας τής «Κοινωνίας 
τών ’Εθνών». ’Αναφορικά μέ τις 
δύο τελευταίες ’Οργανώσεις, θά 
πρεπει νά πούμε ότι βρίσκονταν 
τότε σέ σκιώδη κατάσταση. Αιτία:
'Η γνωστή διάσπαση πού συγκλό
νιζε την «Κοινωνία τών ’Εθνών» 
απο τά χρόνια τού Μεσοπολέμου, 
γεγονός πού τήν ώδήγησε καί στήν 
τυπική διάλυσή της λίγο μετά τήν 
εμφάνιση τού ΟΗΕ στο διεθνές 
προσκήνιο (18-4-1946).

Βάση τής συνδιασκέψεως τού 
Λονδ ινου, ήταν ένα σχέδιο πού είχαν 
εκπονήσει οί Σύμμαχοι 'Υπουργοί 
τής Παιδείας, καθώς καί μερικές 
προτάσεις πού είχαν ύποβληθή άπό 
διάφορες κυβερνήσεις, ιδρύματα 
καί ’Οργανώσεις. Τά μέλη τής 
Συνδιασκεψεως, υστέρα άπό σχο
λαστική μελέτη τους, έξεπόνησαν 
μία Σύμβαση, ή όποια προέβλεπε 
τήν ίδρυση Όργανώσεως τών 'Ηνω
μένων ’Εθνών γιά τήν εκπαίδευση, 
την επιστήμη, τήν μόρφωση καί 
τήν υποβοήθησην τής διατηρήσεως 
τής ειρήνης καί τής άσφαλείας στον 
κόσμο. Ταυτόχρονα συνέταξαν καί 
μια συμφωνία γιά τήν δημιουργία 
προσωρινής προπαρασκευαστικής 
επιτροπής έπιφορτισμένης νά όλο- 
κληρώση τις διαδικασίες, προκει- 
μενου ή οργάνωση νά άποκτήση 
έπίσημη νομική διεθνή προσωπικό
τητα. Ή  έγκριση τής ιδρυτικής 
συμβάσεως τής Ούνέσκο έγινε στις 
4 Νοεμβρίου 1946 άπό 20 Κράτη— 
μέλη τού ΟΗΕ, μεταξύ τών οποίων 
ήταν καί ή Χώρα μας. ’Έτσι δειλά 
μπορούμε νά πούμε ότι ξεκίνησε έδώ 
καί τριάντα άκριβώς χρόνια ό γιγαν- 
τιαίος σήμερα οργανισμός τής Ού- 
νεσκο, πού ξεπέρασε ήδη τον άρι- 
θμό τών 141 Κρατών—μελών. Και
ρός όμως νά άναφερθοΰμε συνοπτικά 
στους σκοπούς, τήν διάρθρωση κ.λ.π. 
τής Ούνέσκο.

Σκοπός καί λειτουργία. Ό  επί
σημος τίτλος τής Όργανώσεως εί
ναι σέ συντομογραφία U .N .E .S .C .0  
(=U N IT E D  NATIONS ED U C A 
TIONAL SCIENTIFIC A N D CU
LTURAL ORGANIZATION =  
’Οργανισμός Παιδείας, ’Επιστήμης 
καί Πνευματικής Καλλιέργειας τών 
'Ηνωμένων ’Εθνών). Ό  γενικός 
σκοπός τής Ούνέσκο, καθορίζεται 
στο άρθρο 1 τής ιδρυτικής της συμ
βάσεως. Βασικά άποβλέπει στήν 
διατήρηση τής Ειρήνης καί τής 
Ασφαλείας καί στήν διαμόρφωση 

μιας Παγκόσμιας κοινωνίας ελευ
θέρων, μελετημένων καί άξιοπρε- 
πών άνθρώπων μέ τήν επέκταση 
τής δωρεάν καί υποχρεωτικής παι
δείας στήν κατώτερη βαθμίδα, τήν 
άμοιβαια κατανόηση τών πνευμα
τικών άξιών, καί τήν ένίσχυση τής 
επιστημονικής έρεύνης, προσανα
τολισμένης στήν βελτίωση τών συν
θηκών ζωής τών λαών. Γιά τήν 
υλοποίηση τών σκοπών αύτών ή 
Ούνέσκο: 1) Διευκολύνει τήν γνω
ριμία καί τήν άμοιβαία κατανόηση 
τών λαών καθώς καί τήν έλεύθερη 
διάδοση τών ιδεών, μέ διεθνείς επα
φές μέσω συνεδρίων, συνελεύσεων, 
σεμιναρίων, άποστολών εμπειρο
γνωμόνων, υποτροφιών, δημοσιευ
μάτων, άνταλλαγών επιστημόνων 
κ.λ.π. 2) ’Ενισχύει τήν εκπαίδευση 
σέ όλες τις βαθμίδες της καί κατα
πολεμεί τον άναλφαβητισμό. 3 ) ’Ενι
σχύει τις επιστημονικές, άνθρωπι- 
στικές, κοινωνικές εκδηλώσεις, με
λέτες ή έρευνες. 4 ) ’Ενισχύει τις 
τεχνες τά γράμματα, τις βιβλιοθή
κες καί τά άρχεία. 5 ) Φροντίζει 
γιά τήν διάδοση καί συντήρηση 
τών αρχαιοτήτων καί τών μουσεί
ων. 6) Γενικά έχει σάν στόχο της 
τον άνθρωπο, τον οποίο καί επιδιώ
κει να προπαρασκευάση έτσι ώστε 
νά είναι σέ θέση νά άντιμετωπίση 
τις εύθύνες του γιά τήν δημιουργία 
τής λεγομένης «ποιότητος ζωής».

Μ έ λ η :  Σύμφωνα μέ τό άρθρο 
2 τής ιδρυτικής/συμβάσεων δικαί
ωμα· συμμετοχής στήν Ούνέσκο έχει 
κάθε Κράτος—μέλος τού ΟΗΕ. Τά 
μή μέλη μπορούν νά γίνουν δεκτά— 
υστέρα άπό σύσταση τού ’Εκτελε
στικού Συμβουλίου—άπό τήν Γενι
κή Συνέλευση τής Ούνέσκο μέ πλει- 
οψηφία τών δύο τρίτων τών μελών 
της. Κράτη—μέλη τής Ούνέσκο γιά 
τά οποία συντρέχει λόγος άναστολής 
δικαιωμάτων καί προνομίων ώς 
μελών τού ΟΗΕ, έχουν—ύστερα 
άπό αίτησή του—τήν ίδια μεταχεί
ριση καί στούς κόλπους τής Ούνέ-
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σκο. Τέλος τά Κράτη—μέλη τής 
Ούνέσκο παύουν αύτοδικαίως νά 
έχουν την ιδιότητα αύτή εάν άπο- 
κλεισθοϋν άπό τον Ο HE.

“Ο ρ γ α ν α :  Τά Ό ργανα τής Ού- 
νεσκο είναι : 1) c Η Γενική Συνέλευ- 
σις 2 ) Τό Εκτελεστικόν Συμβού- 
λιον καί 3 )  'Η Γραμματεία. 'Η 
Γενική Συνέλευσις συνέρχεται κάθε 
δύο χρόνια με τήν συμμετοχή άντι- 
προσώπων δλων των Κρατών—με
λών. Ή  Συνέλευσις εκλέγει τά μέλη 
τού Εκτελεστικού Συμβουλίου καί 
τον Γενικό Διευθυντή. Ε π ίσ η ς εγ
κρίνει τό πρόγραμμα, τον προϋπο
λογισμό καί τήν άκολουθητέα γραμ
μή της Όργανώσεως. Τό Ε κ τελε
στικόν Συμβούλιον έκλέγεται «άρι- 
στίνδην» καί άποτελεΐται άπό 36  
μέλη. Κύρια άποστολή του είναι 
νά έπαγρυπνή γιά τήν έκτέλεση του 
προγράμματος καί του προϋπολογι
σμού. Τέλος ή Γραμματεία είναι 
τό εντεταλμένο όργανό γιά τήν 
έκτέλεση τών άποφάσεων της Γε
νικής Συνελεύσεως καί του Ε κ τ ε
λεστικού Συμβουλίου, καθώς καί 
τήν εφαρμογή τών προγραμμάτων 
καί του προϋπολογισμού.

Έ θ ν ι κ α Ι  Έ π ι τ ρ ο π α Ι :  
Κάθε Κράτος—μέλος έχει μόνιμο 
άντιπρόσωπο στήν Ούνέσκο, επιφορ
τισμένο νά διατηρή τήν επικοινωνία 
μεταξύ τής Όργανώσεως καί τής 
Κυβερνήσεως τής Χο)ρας του. 'Η 
ιδρυτική σύμβαση, προβλέπει άκό- 
μη καί τήν συγκρότηση σε κάθε 
Κράτος—μέλος «Εθνικής Ε πιτρο
πής», στήν οποία μετέχουν άντιπρό- 
σωποι τής Κυβερνήσεως, καθώς 
καί προσωπικότητες πού εκπροσω
πούν ’Οργανώσεις καί 'Ιδρύματα, 
συνδεδεμένα με τούς σκοπούς καί 
τά προγράμματα τής Ούνέσκο. Οι 
«Εθνικές Επιτροπές» διαδραματί
ζουν ρόλο συνδέσμου μεταξύ Ούνέ
σκο καί Κυβερνήσεων τών Χωρών 
τους, στις όποιες είναι συμβουλευ
τικά κυρίως όργανα. Θά πρέπει 
άκόμη νά σημειωθή δτι μέ τήν Ού
νέσκο συνεργάζονται καί μή Κυβερ
νητικές ’Οργανώσεις, πλαισιωμένες 
άπό μέλη ειδικευμένα στήν κατάρ
τιση καί ύλοποίηση διεθνών προ
γραμμάτων. Σήμερα, οί μή Κυβερ
νητικές ’Οργανώσεις πού συνεργά
ζονται μέ τήν Ούνέσκο πλησιάζουν 
τις 500 (άπό 243 πού ήταν πριν 
άπό δέκα χρόνια).

'Εκθέσεις Κρατών — μελών — Προ
ϋπολογισμός : Τό άρθρο 8 τής 'Ιδρυ
τικής συμβάσεως προβλέπει τήν 
ύποβολή στήν ’Οργάνωση άπό κάθε

Κράτος-μέλος περιοδικής έκθέσεως 
άναφορικά μέ τήν δράση του στά 
πεδία τής έκπαιδευσεως, τής έπι- 
στήμης καί τής μορφώσεως καθώε 
καί στά άποτελέσματα τών ενερ
γειών του σέ συστάσεις τής Ό ργα- 
νώσεως, ή διεθνείς συμβάσεις πού 
χρειάζονται επικύρωση. Ό  οικονο
μικός προϋπολογισμός άσκεϊται άπο- 
κλειστικά άπό τήν Ούνέσκο. 'Η ορι
στική έγκρισή του γίνεται άπό τήν 
Γενική Συνέλευση, ή οποία καί ορί
ζει τήν οικονομική συμμετοχή κάθε 
Κράτους-μέλους. ’Αλλά τό ύψηλής 
άποστολής έργο τής Ούνέσκο δέν 
ένισχύεται μόνο άπό τις ύποχρεω- 
τικές συνδρομές τών μελών της, 
άλλά καί άπό τις προαιρετικές—καί 
πάντα γενναιόδωρες—δωρεές, κλη
ροδοτήματα καί έπιχορηγήσεις, πού 
προέρχονται άπό Κυβερνήσεις, δη
μόσια καί ιδιωτικά 'Ιδρύματα, συνε
ταιρισμούς, ή καί μεμονωμένα άτο
μα. *Έτσι ή Ούνέσκο διευρύνει άπό 
χρόνο σέ χρόνο τό φάσμα του προϋ
πολογισμού της. ’Ενδεικτικά ση
μειώνομε δτι ό προϋπολογισμός της 
του 1971.Β-1972 ήταν τής τάξεως 
τών 89.9 έκατομμυρίων δολλαρίων.

Καταμερισμός δραστηριοτήτων : 
Κάθε χρόνο ή Ούνέσκο καταρτίζει 
ή παρακολουθεί ένα πλήθος άπό 
εκπαιδευτικά, επιστημονικά καί πο
λιτιστικά προγράμματα σέ συνερ
γασία μέ χιλιάδες έπιστήμονες. Γι’ 
αύτό πέρα άπό τήν Γενική Συνέλευ
ση, τό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο καί 
τήν Γραμματεία, ό προγραμματι
σμός καί συντονισμός τών δραστη
ριοτήτων της γίνεται είτε μέ συνε
λεύσεις σέ τακτέ χρόνο τών δύο 
πρώτων οργάνων της, είτε μέ τήν 
βοήθεια άλλων—κατά τό πρότυπο 
του Ο .Η .Ε .—έξαρτωμένων «ύπη- 
ρεσιών» ή «ειδικευμένων ιδρυμά
των». Συγκεκριμένα οί φορείς αύτοί 
τών συντονισμένων «εν καταμερι
σμό»» πρωτογενών θά λέγαμε δρα
στηριοτήτων τής Ούνέσκο είναι:
1) Οί Γενικές Συνελεύσεις τών 
Κρατών-μελών κάθε δύο χρόνια 
στο Παρίσι (Ειδικά γιά έφέτος ή 
εκδήλωση αύτή έγινε άπό 25 ’Οκτω
βρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου στο 
Ναϊρόμπι σέ ένδειξη τιμής -γιά τήν 
ραγδαία τά τελευταία χρόνια έκπαι- 
δευτική, έπιστημονική καί μορφω
τική εξέλιξη τών ’Αφρικανικών Χω
ρών). 2 ) Εύρωπαϊκές Συνελεύσεις 
τών Κρατών-μελών κάθε 2-3 χρόνια 
σέ διάφορες πρωτεύουσες. 3 ) Τό 
Διεθνές Βιολογικό Πρόγραμμα. 
4 ) Τό Διεθνές Κέντρο γιά τό 
περιβάλλον. 5 ) Τό Συμβούλιο

Επιστημονικών Ενώσεων. 6 ) *Η 
Διεθνής δεκαετία 'Υδρολογίας. 7) 
'Η Διεθνής Εταιρία ’Επιστήμης 
τού έδάφους. 8 ) Τό πρόγραμμα 
«νΑνθρωπος καί Βιόσφαιρα». 9 ) Τό 
’Ινστιτούτο τού Ο HE γιά τήν εκ
παίδευση καί τις έρευνες καί 10) Οί 
είδικες σύνοδοι τεχνικών επιτροπών.

Συνθετική Αξιολόγηση τής προσ
φοράς τής Ούνέσκο : Είναι δύσκολο 
νά άξιολογήση κανείς τό τεράστιο 
ρ-ίλιγγιώδες θά λέγαμε—έργο τής 
Ούνέσκο 30 χρόνια μετά άπό τήν 
επίσημη έναρξη τής λειτουργίας 
της. Γι’ αύτό καί έμείς ζητήσαμε 
τήν γνώμη τού ειδικού μέ τήν μα- 
κροχρόνια θητεία στά Ελληνικά  
γράμματα καί τήν Ελληνική ’Εθνι
κή ’Επιτροπή τής Ούνέσκο. Ό  
Γενικός Διευθυντής τού 'Υπουργείου 
Πολιτισμού καί ’Επιστημών καί 
Γενικός Γραμματεύς τής ’Εθνικής 
’Επιτροπής τής Ούνέσκο κ. Γεώρ
γιος Κουρνούτος, είχε τήν εύγενή 
καλωσύνη νά μάς μιλήση γιά τό 
θέμα αύτό κατά τήν διάρκεια τού 
διαλείμματος, μιας άπό τις πολλές 
συσκέψεις ύπό τήν Προεδρία του 
στο ’Εθνικό 'Ίδρυμα ’Ερευνών.

«'Η Ούνέσκο—μάς είπε ό κ. Κουρ
νούτος—κυρίως εις τον χώρον τών 
μή άνεπτυγμένων Χωρών, βοηθεΐ 
σοβαρώς διά νά άναπτυχθή έλευθέ- 
ρως καί βάσει τών ίδικών του στοι
χείων ή ’Εθνική καί πολιτιστική 
τους ταυτότης. Διά τούτο καί έβοή- 
θησε:
» 1) Μέ έρεύνας, εκδόσεις κ.λ.π. 
εις τήν άπογραφήν τής ύπαρχούσης 
πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε Χώ
ρας εις όλον τον κόσμον. 2 ) Μέ στό
χον τά μεγάλα άνθρώπινα ιδεώδη 
τής ειρήνης, τών άνθρωπίνων δικαι
ωμάτων καί τής έλευθέρας άγωγής, 
έβοήθησε καί βοηθεί εις τήν άνάπτυ- 
ξιν τής έκπαιδεύσεως τών λαών. 
Περιφερειακά καί κεντρικά όργανα 
μελέτης τών προβλημάτων έκπαι- 
δεύσεως διάσπαρτα εις όλον τον κό
σμον, άσχολούνται μέ τήν βελτίωσιν 
τών συστημάτων έκπαιδεύσεως, και 
τά άποτελέσματα μέχρι σήμερον 
είναι σημαντικώτατα.
» 3 ) Διά τών οργάνων ένημερω- 
σεως καί τής μελέτης τών συστη
μάτων πληροφορήσεως διευκολύ
νουν σοβαρώς τήν καθ’ άπαντα 
τον κόσμον ροήν τών γνώσεων πα- 
σης φύσεως, αί όποίαι άναγκαιοΰν 
εις τήν διαφώτισιν τών λαϊκών 
μαζών άλλά καί τών ειδικών επι
στημόνων.
» 4 )Α ί άνταλλαγαί επιστημόνων, 
αί ύποτροφίαι, αί άποστολαί ειδικών
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. συμβούλων, εις όλας τάς περιοχάς 
καί διά πάσας τάς πολιτιστικάς 
καί έπιστημονικάς ειδικότητας, διευ
κολύνει σοβαρώς εις τήν δημοκρατι
κοποίησή καί άποκέντρωσιν τών 
πολιτιστικών έν γένει άγαθών.
)) Ό  ’Οργανισμός των (Ηνωμέ
νων Εθνών εις τήν προσπάθειάν 
του διά τήν άνάπτυξιν εις Παγκό
σμιον κλίμακα, χρησιμοποιεί άπό 
τής παρελθούσης ΙΟετίας ώς κεντρι
κήν Όργάνωσίν του τήν Ούνέσκο 
εις τά θέματα τής άρμοδιότητός της, 
διαθέτων μέσω αυτής τά τεράστια 
ποσά τά προοριζόμενα διά τούς 
ύψηλούς σκοπούς της............. ».

Ούνέσκο — Ελλάς

Εθνική ’Επιτροπή :'Όπως σημειώ
σαμε σε προηγούμενο Κεφάλαιο, ή 
Χώρα μας είναι ένα άπό τά ιδρυτικά 
μέλη τής Ούνέσκο. Τήν άποδοχή 

. τής ιδρυτικής συμβάσεως τής Ό ργα- 
νωσεως, έκύρωσεή ’Επιτροπή Έξου- 
σιοδοτήσεως τής Α'. ’Αναθεωρητι
κής Βουλής τών Ελλήνων με τό 
Ν.Δ. 184]31 -10-1946. Έ ξ άλλου 
λίγο ένωρίτερα, με τήν ύπ’ άριθμ. 
73052 J20-8-1946 άπόφαση τού 'Υ
πουργού Παιδείας συγκροτήθηκε ή 
πρώτη ’Εκτελεστική ’Επιτροπή τής 
Ελληνικής Εθνικής ’Επιτροπής γιά 
τήν υυνεσκο. 1 έλικα με τήν υπ
άριθ. 63.744] 1166]8 -8 -1949 άπό
φαση τού τότε 'Υπουργού Παι
δείας καί νύν Προέδρου τής Δημο
κρατίας κ. Κωνσταντίνου Τσάτσου, 
ή ’Επιτροπή αύτή συγκροτήθηκε σέ 
σώμα με τό άκόλουθο αιρετό Διοι
κητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: Γεο>ρ- 
γιος Οικονόμου (’Ακαδημαϊκός— 
Καθηγητής Πανεπιστημίου). Α \  
’Αντιπρόεδρος: ’Ιωάννης Σπυρόπου- 
λος (Καθηγητής Πανεπιστημίου). 
Β' ’Αντιπρόεδρος: Μανώλης Καλο
μοίρης (Μουσικοσυνθέτης—’ Ακαδη
μαϊκός). Γενικός. Γραμματεύς: Κων
σταντίνος Εύσταθιάδης (Καθηγη- 

ύ τής Πανεπιστημίου). Μέλος: Βα
σίλειος Μαλάμος (Καθηγητής Πανε
πιστημίου). Τήν σημερινή ’Επιτρο
πή άποτελούν οί κ.κ. Διονύσιος 
Ζακυθηνός (’Ακαδημαϊκός—Πρόε
δρος), Ί  Ιλίας Μαριολόπουλος (’Ακα
δημαϊκός—1 ’Αντιπρόεδρος), Γεώρ
γιος Κουρνούτος (Γενικός Διευθυν
τής 'Υπουργείου Πολιτισμού καί 
Επιστημών — Γεν. Γραμματεύς), 

καί μέλη οί κ.κ. Μανώλης ’Ανδρό
νικος (Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης), Δημ. Πέτρου (Πρέ- 
σβυς), Δημ. Φατούρος (Καθηγητής 
Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστη

μίου Θεσσαλονίκης) καί Κων]νος 
Τσιρόπουλος Μέχρι τό 1969
ή 'Ελληνική ’Εθνική ’Επιτροπή 
γιά τήν Ούνέσκο, ύπαγόταν στήν 
αρμοδιότητα τής «Διευθύνσεως 
Γραμμάτων, Θεάτρου καί Κινημα
τογράφου» τού 'Υπουργείου Παι
δείας. Στήν 2ετία 1969—1971 ύπα
γόταν στήν Διεύθυνση Πολιτιστικών 
'Υποθέσεων τού 'Υπουργείου Προε
δρίας τής Κυβερνήσεως. ’Ήδη μετά 
τήν σύσταση τού 'Υπουργείου Πολι
τισμού καί ’Επιστημών, ύπάγεται 
στήν 'Υπηρεσία ’Επιστημονικής 
Έρεύνης καί Άναπ’τύξεως τού 'Υ
πουργείου αυτού.

Ή  προσφορά τής Ούνέσκο πρός 
τήν Ελλάδα : * Η Ούνέσκο έχει ένι- 
σχυσει σημαντικά τή Χώρα μας μέ 
υλικά, τεχνικά καί έπιστημονικά 
μέσα. Είδικο^τερα: Ά π ό  τά πρώτα 
χρόνια τής ιδρύσεώς της έφρόντισε 
γιά τον τεχνικό εξοπλισμό διαφόρων 
επιστημονικών καί πνευματικών 
ιδρυμάτων μέ φωτογραφικά, φωτο
τυπικά κ.λ.π. μηχανήματα. Παρα
χώρησε επίσης μηχανήματα, εργα
λεία καί πρώτες ύλες, πού άποτέ- 
λεσαν τή βάση έξοπλισμοΰ γιά τό 
Ελληνικό έργοστάσιο παραγωγής 

έποπτικών μέσων διδασκαλίας. Μέ 
τον ίδιο τρόπο έβο ήθη σε γιά τήν 
ίδρυση Κέντρου Βιοτεχνίας στήν 
περιοχή τής Βορείου Εύβοιας. ’Εξ 
άλλου σημαντική υπήρξε καί ή χο
ρηγία της σέ έπιστημονικά όργανα

γιά τον εξοπλισμό τού Ύδρομετεω- 
ρολογικοΰ Σταθμού τού Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Στο ενερ
γητικό τής Ούνέσκο άνήκει επίσης 
και ή συμβολή της γιά τήν ίδρυση 
καί λειτουργία τής Σχολής ’Εκ
παιδευτικών Λειτουργών Έ παγγελ- 
ματικης και Τεχνικής Έκπαιδεύ-- 
σεως (ΣΕΛΕΤΕ). Γιά λογαριασμό /  

^Χ°λής αυτής έστάλησαν ξένοι /  
εμπειρογνώμονες καί σύμβουλοι, ενώ · 

ς παραλληλα εχορηγήθησαν άρκετές 
υποτροφίες. Το ίδιο πρόγραμμα 
που συνοδεύθηκε καί άπό σοβαρές 
οικονομικές ενισχύσεις—ύλοποίησε ή 
Ουνεσκο και σέ άλλους τομείς (επι
μόρφωση ενηλίκων, σεισμολογικές 
μελέτες, καταπολέμηση άναλφαβη- 
τισμοΰ, τεχνική εκπαίδευση, προμή
θεια όπτικοακουστικών μέσων κ.λ.π.
Μαζί με ολα αύτά θά πρέπει νά 
.άναφερθή καί ή ένίσχυση τής Ε λλά
δος απο πλευράς Ούνέσκο 
με την χορήγηση ύποτροφιών σέ 
' Ελληνες έπιστήμονες γιά μετεκ
παίδευση στο εξωτερικό ή συμμε- 
τοχή σέ διάφορα σεμινάρια τής ’Ορ- 
γανωσεως. Πολύτιμη τέλος ύπήρξε 
ή συμβολή τής Ούνέσκο: 1) Στήν 
οργάνωση καί λειτουργία τού Έ λ·  
ληνικού Κέντρου Κοινωνικών ’Ερευ
νών, 2) Τήν άνάπτυξη άτομικών 
ερευνών στήν 'Ελλάδα («Δημό
κριτος»), 3 ) Τήν άποστολή ειδικών 
γιά τήν οργάνωση βιβλιοθηκών,
4) Τήν χορήγηση ειδικού «Βιβλιαυ- 
τοκινήτου» μέ τήν βοήθεια τού

Φωτογραφικό στιγμιότυπο άπό την τελευταία γενική συνέλευση τών κρατών— 
μελών τής ΟΥΝΕΣΚΟ στο Ναϊρόμπι τής Κένυα. Διακρίνονται ό Γενικός Γραμμα- 
τευς του Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών κ. Καββαδίας, ό Διευθυντής 
του ’Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Γιαλούρης και ό Διευθυντής του Υπουργείου ’Εξω
τερικών κ. Κωφόςj οί όποιοι έξεπροσώπησαν τήν e Ελλάδα εις τήν συνέλευσιν.

GHANA
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Πολύτιμη υπήρξε ή συμβολή τής ΟΥ- 
ΝΕΣΚΟ στην εκστρατεία του 'Ελληνικού 
Κράτους για την διάσωση των μνημείων 
τής 9 Ακροπόλεως των 9Αθηνών από την 
φθορά τού χρόνου και την μόλυνση τής 
ατμόσφαιρας.

οποίου άρχισε'- νά λειτουργεί ή 
‘Υπηρεσία Κινητών Βιβλιοθηκών, 
καί 5) Την άνάληψη σταυροφορίας 
για την διάσωση των Ελληνικών 
άρχαιοτήτων, άρχής γενομένης άπδ 
τα μνημεία τής Άκροπόλεως.

*Η αντιπροσφορά τής 'Ε λλάδος 
προς την Ο ύνέσκο: Κατ οιρχην θα 
πρέπει νά πούμε δτι ή έτησία συν
δρομή της Ελλάδος προς τήν Ούνέ- 
σκο ανέρχεται στο ποσό τών 257.876 
δολλαρίων. Επίσης δτι το ύψος τών 
ετησίων συνδρομών τών κρατών—με
λών τής Ούνέσκο καθορίζεται άπό 
τον ΟΗΕ άνάλογα με τό Εθνικό 
τους εισόδημα, (σ.σ. Ή  τελευταία 
Γενική Συνέλευση τής Ούνέσκο έψή- 
φισο προϋπολογισμό υψους 220 έκα- 
τομμυρίων δολλαρίων).

Ή  Ελλάς συμμετέχει στις διά
φορες πρωτοβουλίες της Όργανώ- 
σεως, γνωστές σάν «έξορμήσεις», 
πού άποσκοπούν στήν έγκαιρη άντι- 
μετώπιση ειδικών δσο καί σοβαρών 
ζητημάτων, δπως π.χ. έχει συμβή 
με τήν διάσωση τών μνημείων της 
Νουβίας καί της Φλωρεντίας, με τήν 
καταπολέμηση τού άναλφαβητισμοΰ 
κ.λ.π. Συμμετέχει έπίσης καί στις 
κοινές πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται άπό τήν Ούνέσκο.

Ή  ’Αφρική στήν ήγεσία 

τής UNESCO 
ΑΜΑΝΤΟΥ - ΜΑΧΤΑΡ 

Μ’ ΜΠΟΟΥ

Γ ρ ά φ  c ι :
ό κ .  Γεώ ργιος Κουρνούτος 

Γ ε ν . Δ ιευθυντής 'Υ πουργείου 
Π ολιτισμού — ’Ε π ιστημώ ν 

Γενικός Γραμματεύς 
'Ε λληνικής ’Ε πιτροπής UNESCO

Ό  έκτος Γενικός Δ ιευθυντής τής 
UNESCO, ό Ά μ α ντο ϋ  Μ αχτόρ Μ’ 
Μ πόου, πού μέ πρω τοβουλία  τώ ν 
αφ ρικανικώ ν χω ρ ώ ν άναδείχτηκε 
άπ’ τήν 18η Γενική Συνέλευση τόν

Νοέμβριο 1974, δεν είνα ι απλώ ς μ ια  
προσω πικότητα πού θεωρήθηκε Ικανή 
νά διαδεχθή τόν Ικανώ τατο προκά— 
τοχόν του πέμπο Γενικό Δ ιευθυντή 
τού ’Οργανισμού Γάλλο Μ αέ. Ε ίναι 
κυρίω ς ένα σύμβολο, πού εκπροσωπεί 
τήν ’Α φρική καί γενικώ τερα τόν 
τρ ίτο  κόσμο με τόν μόχθο το υ , τόν 
πολιτισμό του καί τούς σκληρούς του 
ά γ ώ ν ες .

Ξ επετάχτηκε άπ* τό άφρικανικό 
χ ώ μ α , σ’ ένα άσήμαντο χω ριό  τού 
Σ άχελ  κοντά στο Ντακάρ στις 20 
Μαρτίου 1921 κι* άναστήθηκε με 
τό νερό τού Συνεγάλη στή Λ ούγγα 
κοντά στο Σαίν Α ουΐ, στο μεγάλο 
Δ έλτα τού ποταμού στις άκτές τού 
Α τλ α ντ ικ ο ύ . ’Ανάμεσα στούς Ο ύόλωφ 
καί τούς Μ αυριτανούς, Π έλς καί τούς 
τούς Τουκουλέρς, μ ίγμ α  κ ι ’ή γεν ιά  του 
άπό διάφορα άφρικανικά σ το ιχεία , 
ό Μ’ Μπόου μεγάλω σε μέσα στήν άγρο- 
τ ιά ,  στή γή πού καλλιεργούσαν οΐ 
γονείς του , φορώ ντας τόν άφρικανικό 
τυπ ικό  χ ιτώ ν α  καί μ ιλώ ντα ς την 
γλώ σσα τώ ν  Ο ύόλω φ . Γεωργός και 
χειροτέχνης ό πατέρας το υ , ε ίχε  τρία  
π α ιδ ιά , άλλά σήκωνε τήν εύθύνη γ ιά  
τήν ζω ή πολυμελούς φ α τρ ία ς , πού 
σύμ φ ω να  μέ τά  άφρικανικά έθιμα 
άποτελούσε μιάν ο ικογένεια . Μέσα 
σ’ αύτή τήν οικογενειακή κοινότητα 
τά  παιδιά  άπό 3 χρονώ ν μπαίνουν στή 
δουλειά τού ξ ω μ ά χ ο υ .

Π ιστός μουσουλμάνος ό πατέρας του 
καί βαθειά άφρικανός δίστασε γ ιά  
καιρό νά στείλει τά  πα ιδιά  του στούς 
εύρωπαίους νά τά  δ ιδάξουν. Τά ήθελε 
νά μείνουν Α φ ρ ικ α ν ο ί, ρ ιζωμένα στον 
πολιτισμό καί τ?ίς παραδόσεις τής 
ήπείρου τ ο υ .

'Ω στόσο οί διαφορές του δεν έσή- 
μαιναν καί έχθρα μέ τούς άλλους γ ι’

• αύτό καί τελ ικά  έννιά χρονώ  ό * Α μαν- 
τού γρά φ τηκε στο περιφερειακό σχο
λειό τής Λ ούγγα καί άρχισε νά μαθαί-
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Συχνή είναι άλλωστε καί ή παρου
σία τής Ελλάδος στις διμερείς ή 
πολυμερείς επαφές πού γίνονται 
στά πλαίσια ειδικών προγραμμάτων 
του ’Οργανισμού (όπως λ.χ. το 
σχέδιο «’Ανατολή — Δύσις») με άντ- 
αλλαγές ύποτρόφων, δημοσιευμάτων 
εκθέσεων, επιστημόνων κ.λ.π. 'Η 
Χώρα μας συμμετέχει καί στήν 
αποστολή επιστημόνων καί τεχνικών 
της σε διάφορες Χώρες-μέλη τού 
’Οργανισμού. Τεχνικοί καί ειδικοί 
έπιστήμονρες-ίδίως εκπαιδευτικό ί- 
άποστελλονται συχνά στις ’Αφρικα
νικές Χώρες ώς έμπειρογνο')μονες. 
Τέλος θά πρέπει νά σημειωθή ότι 
ή Ελλάς συμμετέχει στις τακτικές 
Γενικές Συνελεύσεις τής Ούνέσκο, 
τις διασκέψεις Εύρωπαϊκών ’Επι
τροπών, καθώς καί τις ύποπερι- 
φερειακές διασκέψεις τών Βαλκα
νικών Εθνικών ’Επιτροπών.

*Η Ελληνική συμμετοχή στήν 
τελευταία Γεν. Συνέλευση τής Ού-

νη γαλλικά. Ή  Σενεγάλη ήταν τότε 
άποικία Γαλλική.

Δώδεκα χρονώ είχε τήν πρώτη 
αίσθηση τού θανάτου χάνοντας τήν 
μάνα το υ . Βυθίστηκε τότε στόν Εαυτό 
του. Ό  πόνος για τόν άφρικανό δέν 
προκαλεί Εκδηλώσεις, χάνεται στά 
μύχια της ψυχής . Ή ταν τό π ιό μεγά 
λο παιδί, κι* δφειλε νά χαράζει τήν 
γραμμή πορείας καί τών άλλω ν. "Ο
φείλε νά είναι ό υπεύθυνος. Γι* αύτό 
κι* Επρεπε νά συλλογάται.

Δούλευε σκληρά κοντά στόν πατέρα 
του τή γη κι* Ενιωσε τή γλύκα της 
δουλειάς, άλλά καί τήν πίκρα τής 
πείνας. Στά 1928 —1930 είδε όλόγυρά 
του πολλούς άπ* τούς συνομίληκούς 
του νά θερίζωνται άπ* τό δρεπάνι της, 
μέσα στή σιωπή καί τήν άγνοια. Τά 
μέσα ένημερώσεως Ελειπαν τότε γιά 
νά συγκινήσουν τούς λαούς.

Ύστερα άπό 5—6 χρόνια σπουδές 
Εβγαλε τό δημοτικό καί πήγε στόν 
θειό του στό Ντακάρ. Σπουδάζει έκεϊ 
δυό χρόνια Εμπορικά καί τό 1938 
ύστερα άπό Εξετάσεις μπαίνει στή 
διοίκηση.

Τό 1940 μπαίνει στή στρατιωτική 
άεροπορική σχολή καί ύπηρετεΐ κατά 
τόν πόλεμο ώς ειδικός στό ραδιόφωνο .

Τό 1945 πηγαίνει στό Παρίσι καί γιά 
Ενα διάστημα παρακολουθεί μαθήματα 
γιά ήλεκτρονικός μηχανικός. Ταυτό
χρονα Ετοιμάζεται γιά τό Μπακα- 
λορεά του, πού τό παίρνει τελικά 27 
χρόνων καί γράφεται στή Σορβόννη 
σπουδάζοντας 'Ιστορία καί Γεωγρα 
φ ία .

Νέες Εμπειρίες, νΕες γνώσεις, νέοι 
όραματισμοί γιά τόν άφρικανό, πού 
δέν παύει νά συγκρίνει συνεχώς μέ δλα 
αύτά τό Σάχελ καί τούς τρόπους ζωής 
τής χώρας του. Ή  σύγκριση ωστό
σο είναι λυτρωτική καί τόν φιλιώνει 
μέτό άνθρώπινο πλάσμα, δποια κι* άν 
είναι τά στοιχεία πού τό κάνουν νά 
διαφέρει άπό Ενα άλλο.

νέσκο: Ό π ω ς είναι γνωστό, στό 
Ναϊρόμπι, από 26 ’Οκτωβρίου μέχρι 
30 Νοεμβρίου τού *76, πραγματο
ποιήθηκε ή καθιερωμένη Γενική 
Συνέλευση τών κρατών-μελών τής 
Ούνέσκο. Στό μεγάλο αύτό ’Ιωβη
λαίο τής διεθνούς συνεργασίας ή 
παρουσία τής Χώρας μας υπήρξε 
εξαιρετικά αισθητή. *Η άρχή έγινε 
μέ τήν εναρκτήρια· συνεδρίαση, κατά 
την όποια ό 'Υπουργός Πολιτισμού 
καί ’Επιστημών κ. Τρυπάνης άπευ- 
θυνόμενος προς τούς εκπροσώπους 
141 Χωρών, μεταξύ άλλων παρου
σίασε και τό ζήτημα τής άνάγκης 
προστασίας τών άρχαιοτήτων τής 
Άκροπόλεως.

Τό σχετικό σχέδιο υποστήριξε 
λίγο αργότερα (11-11-76), μέ μία 
εμπεριστατωμένη ομιλία του προς 
τους συνέδρους, ό Γενικός Γραμμα- 
τεύς τού ' Υπουργείου Πολιτισμού 
καί ’Επιστημών κ. Καββαδίας, ό 
οποίος ήταν καί ό επικεφαλής τής

Μπαίνει Επί κεφαλής τής 'Ομοσπον
δίας τών μαύρων ’Αφρικανών σπου
δαστών στή Γαλλία καί Επιδιώκει νά 
άποκαταστήσει τήν άφρικανική κλη
ρονομιά τους.

Στή Σορβόννη γνωρίζεται μέ μιά 
νέα Ά ϊτινή καί τήν παντρεύεται. 
Ά ποχτοΰν τρία παιδιά.

Τό 1951 παίρνοντας τό δίπλωμά του 
γυρίζει στήν ’Αφρική ώς καθηγητής. 
Κι’ ήταν ό πρώτος Σενεγαλέζος πού 
γύρισε στήν πατρίδα του γιά νά διδά- 
ξ€ΐ . Ή λθε στό Ρόσσο τής Μαυριτα
νίας, σ’ Ενα σχολειό πού άνήκε στήν 
’Ακαδημία Μαυριτανίας —Σενεγάλης.

Δυό χρόνια άργότερα τόν κάλεσαν 
στό Ντακάρ νά όργανώσει τήν Εκπαί
δευση σύμφωνα μέ τό Πρόγραμμα τής 
UNESCO. ’Έτσι άπ* τό 1953 — 1957 
μ’ Ενα συνεργείο πολλών είδικοτήτων 
περιέτρεχαν τήν Σενεγάλη . ’Έχτιζαν 
σχολεία, ίδρυαν κέντρα περιθάλψεως, 
συγκροτούσαν συνεργατικές όμάδες 
χωρικών, προσπαθούσαν νά μάθουν 
τούς άνθρώπους γραφή καί άνάγνωση , 
άνασύντασσαν κυριολεκτικά τή χώρα . 
« ’Αναμφίβολα, γράφει ό ίδιος, ήταν 
ή πιό Εντυπωσιακή περίοδος τής στα 
διοδρομίας μ ο υ» .

Ό  Πρόεδρος Σενγκόρ τούς δίνει Εντο
λή νά βρούν τρόπο φωνητικής Εγγρα
φής τής γλώσσας τών Ο ύόλωφ. Ό  
Μ* Μπόου είναι πρόεδρος τότε τής 
Ε πιτροπής, πού κάνει τήν προσαρ
μογή τού Λατινικού άλφαβήτου σέ 
Εξη γλώσσες τής Σενεγάλης.

Παίρνει Ενεργό μέρος στήν πολιτική 
ζωή τής χώρας του .

Γίνεται κύριο πρόσωπο στήν άντι- 
πολίτευση . Κι* δταν ή Γαλλία προσφέ- 
ροντας τήν ύπόσχεση τής άνεξαρτη- 
σίας Εγκαθιστά τό 1957 κυβέρνηση 
σενεγαλέζικη στό πλαίσιο τής« Εσωτε
ρικής αύτονομίας» ό Μ* Μπόου γίνεται 
ύπουργός Παιδείας καί Πολιτισμού.

Ελληνικής αποστολής. Στό σημείο 
αύτό θά πρέπει νά άναφέρωμε ότι 
την αποστολή αυτή άποτελούσαν 
οίκ.κ. Θεοχάρης (Καθηγητής Πο>υ 
τεχνείου), Κουρνούτος (Γεν. Διευ
θυντής του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Επιστημών), Γιαλούρης (Διευ
θυντής Αρχαιολογικού Μουσείου), 
Κωφός καί Γκίκας (τού 'Υπουρ
γείου Εξωτερικών) καί Μανωλάτος 
(Πρέσβυς στό Ναϊρόμπι). ’Επίσης 
οτι η ομιλία του κ. Καββαδία έπρο- 
καλεσε βαθύτατη εντύπωση τόσο 
στο Προεδρείο, όσο καί στούς συνέ
δρους. Χαρακτηριστικά: Τό 'Ελλη
νικό σχέδιο έγινε—υστέρα άπό Γαλ
λική πρόταση—άποδεκτό μέ ένα 
τροπο Ισως άνεπανάληπτο στά χρο
νικά τής Ούνέσκο. Συγκεκριμένα 
υιοθετήθηκε άπό τούς συνέδρους 
«δια βοής». Δηλαδή όπως ακριβώς 
συνέβαινε κατά τήν άρχαιότητα στήν 
Αθηναϊκή Πνύκα σέ κάθε ομόφωνη 

άπόφαση τής ’Εκκλησίας τού Δή-

Τόν Επόμενο χρόνο, ωστόσο, δταν ό 
Ντέ Γχώλ ζητά μέ δημοψήφισμα νά 
γίνη ή Σενεγάλη Εξάρτημα τής Γαλ- 
λίας, ό Μ* Μπόου παραιτεΐται καί 
άναλαμβάνει τήν Εκστρατεία τού 
«’Ό χ ι» Ενώ ξαναρχίζει νά δουλεύει ώς 
καθηγητής στό Σαίν Λουΐ καί ύστερα 
στό Ντακάρ.

Τό 1966 ό Πρόεδρος Σενγκόρ ζητά 
άπ’ τήν άντιπολίτευση νά ένωθή καί 
ό Μ* Μπόου ξαναγίνεται ύπουργός 
Παιδείας καί τό 1968 Πολιτισμού καί 
Νεότητος ώς τό 1970.

’Έ χει καταστή πιά προσωπικότητα 
τού ’Οργανισμού τής Αφρικανικής 
Ένώσεως καί άπ* τό 1966 είναι μέλος 
τού ’Εκτελεστικού Συμβουλίου τής 
UNESCO, Ενώ ώς Επί κεφαλής τής 
άντιπροσωπείας τής Σενεγάλης παίρ
νε^ μέρος σέ δυό Γενικές Συνελεύσεις 
τού ’Οργανισμού. Τό κύρος του τού 
Επιτρέπει νά προεδρεύει τής όμάδος 
τών άφρικανικών Κρατών—μελών 
καθώς καί τής όμάδος τών 77 πού 
Εκπροσωπούν τόν τρίτο κόσμο.

Τό 1970 ό ΡενΕ Μαέ τού*άναθέτει 
τήν Διεύθυνση τού τομέως Εκπαιδεύ- 
σεως τού ’Οργανισμού. Καί άπ’ τή 
θέση αύτή άναπτύσσει δράση καί πρω
τοβουλίες που τελικά τόν φέρνουν 
στήν κορυφή τής Πυραμίδας.

Ή  χώρα του, ή ήπειρος του, ό τρί
τος κόσμος του μέ τήν πείρα τή με
γάλη τών άγώνων του, μέ άπάλειψη 
τών όποιωνδήποτε προκαταλήψεων 
γιά τό άνθρώπινο πλάσμα, βρήκαν 
τήν Εκφρασή τους στό πρόσωπο τού 
παιδιού άπ* τό άσημο χωριό τού Σά- 
χ ελ .

Καί ό κόσμος, τά Η νω μ ένα ’Έθνη 
τήζ Υήζ άναμένουν μιά καινούργια 
περίοδο γιά τήν άνάπτυξη τών μεγά
λων Ιδεωδών τής UNESCO.

Η τετάρτη δεκαετία τού ’Οργανι
σμού Εχει άνοίξει αισιόδοξα καί Ελπι- 
δοφόρα.
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'Ο κ. Γεώργιος Κουρνοϋτος, Γενικός 
Διευθυντής τοϋ Υπουργείου Πολιτισμού 
χαϊ 3Επιστημών, έξέχουσα πνευματική 
προσωπικότης τής χώρας μας και Γενικός 
Γραμματευς τής cΕλληνικής 3Επιτροπής 
διά την ΟΥΝΕΣΚΟ.

μου. Δεν ήταν λοιπόν τυχαίος ό 
αύθορμητισμός αύτός. 'Όπως δεν 
ήταν τυχαία ή σύσταση καί αυτής 
ακόμη της Ούνέσκο. s/Αλλωστε πριν 
άπό λίγα χρόνια ο σημερινός Γενικός 
Γραμματευς τής Ελληνικής Ε π ι
τροπής για την Ούνέσκο κ. Κουρ- 
νούτος, μιλώντας στην 14η Γενική 
Συνέλευση τής Όργανώσεως, είχε 
τονίσει ότι τό πνεύμα τής Διεθνούς 
συνεργασίας πού καλλιεργεί ή Ο υ ^  
νέσκο, επικρατούσε καί πριν άπό 
τρεις χιλιάδες χρόνια στήν Χώρα μας.

Καιρός όμως νά έπιστρέψωμε στο 
κύριο θέμα μας, παραθέτοντας αύτή 
τη φορά μερικές εξαιρετικά ενδια
φέρουσες πληροφορίες πού μάς έδω
σε ό Γενικός Γραμματεύς τού 'Υ
πουργείου Πολιτισμού καί Επιστη
μών κ. Καββαδίας. Μεταφέρομε 
εδώ τό σχετικό διάλογο πού εχει 
ως εςης.
— Ποιο είναι' τό γενικό συμπέρα

σμά σας κ. Γενικέ άπό την τελευ
ταία Συνέλευση τών κρατών-με- 
λών τής Ούνέσκο;

'Η  συμπαράσταση τής ΟΥΝΕΣΚΟ στό δράμα τής Κύπρου μετα την τουρκική 
εισβολή στό νησί τον 3Ιούλιο τού 1974 ύπήρξε πράγματι συγκινητική. Η βοήθεια 
προς τήν Κυπριακή Κυβέρνηση για τήν διάσωση τών αρχαιολογικών μνημείων και 
τήν αποκατάσταση τών ζημιών πού προκάλεσε ό βάρβαρος επιδρομέας ήταν άμεσος 
και αποτελεσματική, συνεχίζεται δε ακόμη με το ίδιο ενδιαφέρον.

— 'Η συνειδητοποίηση τού ότι τό 
μέλλον τού Κόσμου θά έξαρτηθή 
άπό τη Διεθνή Συνεργασία καί 
μάλιστα τήν οικονομική. Ό  Ο HE 
ήδη μελετά μια νέα Παγκόσμια 
οικονομική τάξη.

— Διαβάσαμε στον τύπο για τήν 
ενθουσιαστική ύποδοχή καί άπο- 
δοχή πού είχε τό σχέδιο πού άνα- 
πτύξατε στή Συνέλευση, άναφο- 
ρικά μέ τήν προστασία τών άρχαι- 
τήτων τής Άκροπόλεως. Πότε 
άρχισε νά καταρτίζεται τό σχέδιο 
αύτό, καί ποιές θά είναι οι φάσεις 
ύλοποιήσεώς του άπό πλευράς 
Ούνέσκο;

— Τό σχέδιο τό άρχίσαμε εδώ καί 
δύο χρόνια. 'Η Ούνέσκο θά θέση 
στή διάθεσή μας τεχνικές δυνα
τότητες καί συμβουλές, άλλά καί 
πιστώσεις προερχόμενες άπο την 
Διεθνή άλληλεγγύη.

— Πώς υποδέχθηκε ή Συνέλευση 
τό Ελληνικό σχέδιο γιά τήν 
πραγματοποίηση τό 5 78 στην 
’Αθήνα Διεθνούς Συνεδρίου άφιε- 
ρωμένου στον ’Αριστοτέλη;

— Μέ επευφημίες καί διά βοής. 
’Αντιπρόσωποι έδήλωσαν ότι άν 
κάτι συνδέει σήμερα τον Κόσμο, 
αύτό είναι ή Ελληνική σκέψη.

— Ποιές άλλες δραστηριότητες άνέ- 
πτυξε ή Ελληνική άντιπροσωπεία 
κατά τή διάρκεια τών έργασιών 
τής Συνε>εύσεως;

— Συνεργάστηκε στήν διαμόρφωση 
τού Προγράμματος τού ’Οργανι
σμού επί θεμάτων σχετικών με 
τά δικαιώματα τού άνθρώπου, 
τήν Παγκόσμια ειρήνη, τήν άνά- 
πτυξη, τις Κοινωνικές ’Επιστή
μες κ.λ.π.
Αυτά μάς είπε ό κ. Γενικός Γραμ- 

ματεύς τού 'Υπουργείου Πολιτισμού 
καί ’Επιστημών. Τον εύχαριστούμε 
θερμά καί άπό αύτή τή θέση, με τη 
διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες 
πού μάς έδωσε, έκτος άπό έξαιρε- 
τικά ενδιαφέρουσες καί άκρως ένι- 
σχυτικές γιά τούς πνευματικούς 
στόχους τού περιοδικού μας, παράλ
ληλα, δίνουν ξεχωριστή τιμή στις 
σελίδες του. Τό ίδιο εχομε νά πούμε 
καί γιά τον Διευθυντή του Γραφείου 
τού κ. 'Υπουργού Πολιτισμού καί 
’Επιστημών κ. Παπαγεωργίου, τον 
Γενικό Διευθυντή τού ίδιου 'Υπουρ
γείου κ. Κουρνουτον, καθώς και τα 
στελέχη του κυρίαν Περγάμα?η 
καί κ.κ. Ζητρίδην καί Ρέπουλην. 
Ή  συμβολή τους στήν έρευνά μας 
γιά τό τεράστιο θέμα «Ούνέσκο» 
ήταν τό ίδιο σημαντική άλλά και 
τιμητική γιά τις σελίδες μας.



TO
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Έ να όμορφο και γραφικό Χωριό στα περί

φημα Ζαγόρια τής Ηπείρου μέ πνευματι

κή καί πολιτιστική παράδοση πού τήν 

συντηρούν καί τήν συνεχίζουν οί λίγοι 

σήμερα κάτοικοί του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ 
Χ ω ρ ο φ ύ λ α χ ο ς

ΤΥΧΕΡΗ ή πατρίδα μας πού ό Πλάστης Δη
μιουργός της χάρισε όλες τις ομορφιές. Γαλανές Θά
λασσες, σμαραγδένια νησιά, γόνιμους κάμπους και 
καταφυτα ζωογόνα βουνά. Μέσα στα πολλά βουνά 
η Πίνδος κατέχει τα σκήπτρα στο όγκο στη μεγαλο
πρέπεια, τη βλάστηση κάί τα νερά·. Πάνω σ’ αυτή, 
στα βορεινά ύφώματά της, σε μια πεταλοειδή καί βαθυ- 
πρασινη πλαγιά της ξεπροβάλλει ενα άπό τά Ζαγορο- 
χωρια, μικρό σήμερα, αλλά πανέμορφο καταπράσινο 
σφριγηλό χωρίο, το Βρυσοχώροι.

, Τ° Βρυσοχωρι απέχει 83 μόλις χιλιόμετρα απ’ 
τα 1 ιαννενα και είναι χτισμένο ατά βορεινά τής πό- 
λεως μεταξύ των όρέων Μιτσικέλι, Τύμφη καί 
Περιστέρι, μαζί με τ αλλα 43 Ζαγοροχώρια. 'Η  
περιφέρεια, τήν αρχαία εποχή, ονομαζόταν Παροραία 
( την σημερινή της ονομασία οφείλει ατούς Κατακτητές 
Σλαύους, γιατί στή Σλαβική Ζή θά πή μπρος ή πίσω 
καυ Γ κ ο ρ ι :  βουνό). Στο βορειότερο μέρος, λοι
πόν, προς τον 3Αώο ποταμό και τις πλαγιές της 
Τυμφης (Γκαμήλας) είναι κτισμένο το χωριό. 
*'Εχει <*τά νοτιοανατολικά του τη Λάϊστα, στα νότια 
τ°t Ηλιοχώρι καί 16 χιλιόμετρα νοτιώτερα τον Γυφτό- 
κάμπο, (την πιο δασομένη περιοχή της 'Ελλάδος). 
Το χωριό σύμφωνα μέ τη παράδοση, υπήρχε άπ 
αρχαιότατων χρόνων. Στη Βυζαντινή εποχή λεγόταν 
 ̂Αγιος Αθανάσιος. Οι Σλαϋοι πού κατάκτησαν τήν 
Ήπειρο το 540 μ.Χ. μετωνόμασαν το χωριό σέ Λεσι- 
νίτσα (παράφρασι του Σλαβικού Λιάσιντσα : Λεπτό- 
κάρυά) πού ήταν γνωστό μέχρι το 1927., οπότε πήρε 
τό δνομα̂  «Βρυσοχώρι», άπό τά άφθονα νερά πού τρέ
χουν και τις πολλές πηγές του. Είναι κτισμένο σέ 
υψόμετρο 1.000 μέτρα και τό έδαφος του σχηματίζει 
πεταλοειδές (τοζοειδες) άνοιγμα μέ τή βορεινή πλευ- 
ρα του ανοικτή, σαν τό σχέδιο των αρχαίων 'Ελληνι
κών Θέατρων και γ ι αυτό τό λόγο εμφανίζει μεγάλη 
ακουστικότητα. Η  θεα του τοπίου είναι μαγευτική. 
Οι βαθυπρασινες καρυδιές, οι «χαμηλοβλεπούσες» 
λεπτοκαρυες, τα πυκνό στοιβαγμένα πεύκα, τά άγέρω- 
χα έλατα, οι «σιδερένιες» καστανιές, συνθέτουν ένα 
αρμονικό και πολυποίκιλτο σύνολο του φυτικού κό
σμου. 9Από τον Γυφτόκαμπο μέχρι τό χωριό ο δρό
μος, πολλές φορές, χανεται μέσα στά δένδρα και νο
μίζει κάνεις οτι διέρχεται άπό μία παραμυθένια και 
απόκοσμη στοά. Την μέση σχεδόν τού χωριού 
διασχίζει ενα πολυϋδρο, ορμητικό και γραφικό 
ποτάμι, που με το βομβο του συμπληρώνει, μαζί μέ 
το̂  θρόισμα τών φύλλων τών δένδρων και τό κελάιδημα 
τών πουλιών τό ονειρώδες εκείνο τοπίο, πού ή λαϊκή 
φαντασία θελει να παραυσιάζη σάν κατοικία τής νε
ράιδας και τών αμαζόνων. Τό ποτό,μι προχωρεί και — 
μετά περίπου 4 χιλιόμετρα— χύνεται στον 9Αώο 
ποταμο, ο οποίος άπό κει και ύστερα, μέχρι τήν Κό- 
ν»Τσ(?’ σ%Ύ]ματίζει στον ρού του τήν γραφικώτατη, 
^  ΡΡ| μοναδική για τήν ομορφιά της, χαράδρα τού 
Βίκου —- Βρυσοχωρίου. 'Η  χαράδρα αυτή έχει μήκος 
4 χιλιόμετρα και βάθος 1.000 μέτρά. 9Απέναντι άπ9 
το χωρίο υψώνεται ή κορυφογραμμή «Λημέρι τών 
Κλεφτών» (υψόμετρό 1800 μέτρα) και άριστερότερα 
«η̂  Τσουκαροσια», υψηλότερη κορυφή τού ορούς 
Τυμφη (2480 μέτρα). Χριεάζεται 6 ώρες νά βαδίση 
κάνεις πεζή για νά φθάση στή Τσουκαροσια. Στά 
Q'L£& τΎ!ζ> εκεί δηλαδη πού σταματάει ή βλάστηση και 
υψώνεται γρανιτενια ή κορυφή, υπάρχει άφθονο τό 
αυτοφυές τσάι το γνωστό σέ όλους μας «τσάι τού
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βουν ον». 3 Εκεί ακριβώς υπάρχει άφθονο κυνήγι με 
δλη την ποικιλία της 'Ελληνικής «Πανίδος».

Στο Βρυσοχώρι υπάρχουν 4 εκκλησίες καί 6 
έξωκλήσια, καθώς καί το μοναστήρι τής 'Αγίας 
Τριάδος (9Αβολου), γνωστό, διότι χρησιμέυσε σαν 
κρησφύγετο του περιβόητου «καπετάν Ν  τ α β έ λ η» 
στα 1881. Πολυσυζητημένος είναι επίσης δ ναός τον 
'Αγίου Χαραλάμπη, πού για την ανέγερσή του χρειά- 
σθηκαν, πριν 200 χρόνια, 3.540 χρυσές λίρες Τουρ
κίας καί ή ιστορική κάτω Παναγία, πού στα 1778 
κύρηξε μέσα σ* αυτή τήν Χριστιανική Πίστι δ βΑγιος 
Κοσμάς δ Αίτωλός, σύμφωνα με τήν γραπτή παράδοση 
καί τα παλαιά αρχεία τής κοινότητος.

Τό Βρυσοχώρι είναι άπό τις μεγαλύτερες σε 
έκταση κοινότητες, καθ3 όσον δικαιοδοτεί 50.000 
στρέμματα, τα περισσότερα δάση καί λιγώτερα καλ
λιεργημένα χωράφια ή βοσκοτόπια. 01 καλλιέργειες 
περιορίζονται σέ δημητριακά, όσπρια καί κηπευτικά, 
καθώς καί αμπέλια, ιδίως παλαιό τέρα, πού υπήρχαν 
περισσότεροι κάτοικοι, διότι σήμερα άτυχώς εγκατα
λείπουν οι γηγενείς τό χωριό, για αναζήτηση στήν 
πόλη καλύτερης τύχης.

Τό 1819 τό χωριό είχε 1885 κατοίκους. Κατά τήν 
επίσημη τουρκική οσιογραφή τό 1909 τό Βρυσοχώρι 
αριθμούσε 1280 άτομα. Τό 1940 έπεσε στο 400 περί
που καί τό 1971 είχε μόνο 82. Στά μεταπολεμικά 
χρόνια άρχισε ή δμαδική φυγή με τήν εσωτερική 
μετανάστευση κυρίως, των Βρυσοχωριτών, πού όσιό 
τά χρόνια τής κατοχής έφευγαν γιά μόνιμη εγκατά
σταση σέ ενφορώτερες περιοχές τής 'Ελλάδος.

Δέν είναι βέβαια νέο τό φαινόμενο αυτό γιά τό 
χωριό, όπως καί γιά δλη τήν νΗπειρο. 3Από τά πα- 
λαιώτερα χρόνια οι κάτοικοι έφευγαν σέ άλλα μέρη 
πλουσιώτερα, δχι δμως γιά βίόνιμη εγκατάσταση αλλά 
γιά συγκέντρωση οικονομιών καί επιστροφή ύστερα 
στήν πατρίδα, στο χωριό τους. Γι αυτό τον λόγο 
πήγαιναν μόνο οι άνδρες, οι νιόπαντροι, γιά νά πλου
τίσουν καί νά γυρίσουν μετά γιά νά ζήσουν ευτυχι
σμένοι καί καλά. Αυτούς λοσιόν πο/ύ έφευγαν γιά ξέ
νους τόπους τούς έλεγαν Ταξιδιώτες, καί τούς εύχονταν 
καλό κατευόδιο, μέ τήν εξής βαθυστόχαστη καί λυρική 
ευχή:

ΡΟσα λουλούδια έχει ή άνοιξη καί ή πόλη
παραθύρια τόσα φλωράκια ξένε μου στά 

ξένα ν9 άποχτήσης.
Πολλοί επίσης 3Ηπειρώτες μεταξύ τών όποιων καί 

όιρκετοί Βρυσοχωρϊτες κατά τον 17ον 18ον καί 19ον 
αιώνα ταξίδευαν στις πιο γόνιμες περιοχές καί μεγά
λες πόλεις τού εξωτερικού γιά νά μεταφέρουν τις 
πραμμάτειες, ιδίως στο Βουκουρέστι τής Βλαχίας καί 
τήν Κωνσταντινούπολη, οι όποιες τότε κατείχαν τά 
σκήπτρα στο εμπόριο. Γιά νά αποφεύγουν μάλιστα τούς 
ληστές πού λυμαίνονταν τούς δρόμους καί ιδίως τά 
ορεινά περάσματα σχηματίζονταν δλόκληρες πομπές 
όσιό πολλούς μαζί ταξιδιώτες καί μεταφορείς αγω
γιάτες. 01 αγωγιάτες αυτοί, πού πολλές φορές συγ
κεντρώνονταν εβδομήντα καί ογδόντα μαζί είχαν καί 
τον αρχηγόν τους, πού τον έλεγαν «Καραβανάρην». 
Γνωστό είναι τό τραγούδι τού περιβόητου 3Ηπειρώτη 
Καραβανάρη Ρόβα: *

Κοντά στο Χωριό υψώνονται οΐ κορυφογραμμές τής επι
βλητικής Γκαμήλας χιονισμένες τον περισσότερο καιρό του 
χρόνου.
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Κίνησε δ Ρόβας κίνησε και στη Βλαχία (Βου
κουρέστι) να πάη, νύκτα σελλώνει τ άλογο, 
νύκτα το καλλιγώνει............. .

Οι Βρυσοχωρΐτες ταξιδιώτες, είτε πήγαιναν για 
μόνιμη εγκατάσταση, είτε γιά προσωρινή, είχαν 5 
τόπους ή ακριβέστερα πόλους έλξεως, άπό τις πιο 
πλούσιες περιοχές τής τότε απέραντης 3Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, τις εξής :

H i Την περιοχή Κεσσάνης τής 3Ανατολικής 
Θράκης.

2) Την Κωνσταντινούπολη.
3) Τήν̂  περιοχή Καβάλας — Ξάνθης — Κομο- 

τινής.
4) Τήν περιοχή Γιδά ( σημερινή 3Αλεξάνδρεια)— 

Θεσσαλονίκης.
5) Τήν περιοχή Λαρίσης -^Βελεστίνου —Βόλου.
Με τό δαιμόνιο τής 'Ελληνικής φυλής και το

πολυμήχανο του Ηπειρώτου έμπορου είχαν δημιουρ
γήσει «στάνη και προκοπή» όπως έλεγαν. 3,Οχι βέ
βαια̂  αμύθητα ποσά, άλλα ένα καλό κατάστημα ή ένα 
καλό κτήμα. Δεν λησμονούσαν δμως και τό αγαπημένο 
τους χωριό, οπού συνήθως έμεναν οι οίκογένειές τούς 
και είχαν συνεχώς στραμμένη τήν σκέψη τους. Πολλές 
ήταν οι εισφορές τους γιά τήν ανέγερση εκκλησιών, 
σχολείων κ.λ.π. 3 Αναφέρω τον ευεργέτη Χρήστο 
Αθανασιαδη η Κουκουζέλη που δέν ήταν τίποτε πε

ρισσότερό' άπό έναν ανώτερο υπάλληλο τού 'Ελληνικού

I
 Υπουργείου Οικονομικών στήν πρώτη εικοσαετία τού

αιώνα μας.

Μετά τό 1950 τό χωριό, όπως καί δλα τά άλλα 
χωρία τής περιοχής,  ̂άρχισε νά παρουσιάζη σημεία 
μαρασμούς 'Η  ραγδαία ανάπτυξη τών αστικών κέν
τρων, η αξιοποίηση τών πεδινών περιοχών τής χώ- 
ρας, καθώς και η ελλειψη καλλιεργησίμου γής συνε- 
τέλεσαν ̂  στο να έγκαταλείψουν τό χωριό πολλοί 
κάτοικοι του. Σ  αυτό συν έβαλαν, επίσης ή έρήμωση

Ι
καί οι καταστροφές τής περιόδου 1940 —1949, τό
ορεινο τού εδάφους καί οπωσδήποτε ή ..........κατά συρμό
αναζητηση καλύτερης τύχης. Πολυμελείς παροι
κίες Βρυσοχωριτών, υπάρχουν στήν πόλι τών 3Ιαν- 
νίνων καί τήν 3Αλεξάνδρεια (Γιδά) 3 Ημαθίας.

Σήμερα, πού ή ασφυκτική καί αγχώδης ζωή τής 
πόλεως αναγκάζει τούς κατοίκους τών πόλεων καί 
γενικώς τών μεγάλων οικισμών, προς ανεύρεση 
ζωογόνων καί ήσυχων περιοχών, θά ήταν άδύνατον 
να διαφυγή τής προσοχής τών παραθεριστών τό Βρυ
σοχωρι, Πρώτα — πρώτα τό ανακάλυψαν οι ίδιοι, οι 
έκτος τού χωριού, Βρυσοχωρϊτες. Κατά δεκάδες 
συρρέουν το καλοκαίρι γιά νά απολαύσουν τήν δρο
σιά και τα γαργαρα νερά, αλλά καί νά παραστούν στο 
πανηγύρι τής 'Αγίας Παρασκευής. ”Ετσι δίνεται ή 
ευκαιρία να ιδωθούν καί νά γνωριστούν μεταξύ τους 
οι χωριανοί των παροικιών, πού έχουν χωρισθή εδώ 
και πολλά χρονιά. 3Αλλά καί οι μόνιμοι κάτοικοι τού 
χωριού δέν υστερούν στις εκδηλώσεις αυτές. Φορέας 
αυτής τής δραστηριοποιήσεως καί πρωτοβουλίας είναι 
ο Μορφωτικός και Ορειβατικός σύλλογος Βρυσοχω
ρίου, πού έδημιουργήθη καί λειτουργεί από τό 1970. 
Η  τιμή ανήκει στους νέους, αλλά καί γενικώτέρα 

στους δημιουργικούς ανθρώπους τού χωριού. Σκοπός 
τού Σωματείου είναι ο εξωραΐσμός, ή κοινωνική, ή 
πολιτιστική και πνευματική άνόπτυξις τού τόπου. 
Παρόμοια κίνηση είχε γίνει από πολύ παλαιότερα 
και συγκεκριμένα από τό 1911. Στήν Ιδιοκτησία τού 
Συλλόγου ανήκει, μιά υποτυπώδης έκθεση, μέ διά
φορα^ευρήματα, κυρίως μεταλλικά αντικείμενα, πού 
τα. ηυραν οι ίδιοι οι κάτοικοι στούς αγρούς τους κατά 
την καλλιέργεια τών κτημάτων. 'Η  έκθεση στεγά
ζεται σε ιδιαίτερο δωμάτιο τού Κοινοτικού καταστή
ματος, που προσεφερθη εύγενώς άπό τούς Κοινοτικούς 
άρχοντες τού χωριού. Στήν δραστηριότητα τού συλ
λόγου περιλαμβάνονται πνευματικές, ψυχαγωγικές 
και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, πού οπωσδήποτε 
ποικίλουν τήν μονοτονία τής ζωής τών κατοίκων καί 
τους δημιουργούν μια σωστή καί εποικοδομητική 
προβληματική.

Πέρα όμως από αυτά, μέ τήν συνεχή καί βαθμιαία 
ανάπτυξη της οδικής σύνδεαεως μέ τά 3Ιωάννινα καί 
τα αλλα αστικα κέντρα, τό Βρυσοχώρι μπορεί νά 
αποτελεση, και εχει άλες τις προϋποθέσεις γιαυτό, 
πολο τουριστικής ελξεως, τουλάχιστον γιά δσους 
λατρεύουν το γαλήνιο, δροσερό καί μεγαλοπρεπές 
ορεινό 'Ελληνικό τοπίο.

ϋ Μ

νΟμορφα, ειδυλλι
ακά τοπεία με πεντα
κάθαρη Βουνίσια ατ
μόσφαιρα και γάργα
ρα κρυσταλλένια νερά 
είναι τό εξαιρετικό 
προνόμιο τών άνθρώ- 
πων πού ζοϋν στήν 
όμορφη *Ήπειρο μέ
σα στήν γαλήνη τής 
φυσεως.
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Είναι καταπληκτική ή άνάπτυξις 
τής τεχνολογίας σήμερα. Τή θαυ
μάζουμε δλοι και τήν καμαρώνουμε. 
Γέννημα και θρέμμα του ανθρω
πίνου πνεύματος. Του ανθρωπίνου 
πνεύματος, ναι, πού πέτυχε τόσες 
και τόσες κατακτήσεις σ3 δλους 
τούς τομείς του επιστητού. 3Α λη
θινή δόξα του Μεγάλου δημιουργού 
τού ανθρωπίνου πνεύματος. Τού 
Δημιουργού πού προίκισε τον άν
θρωπο με λογικό, με δύναμι σκέ- 
ψεως, με ικανότητα έρεύνης με 
δυνατότητα κατανοήσεως και συλ- 
λήψεως των γύρω του φαινομένων, 
με τήν τάσι τής δημιουργίας, με 
τήν έφεσι τής προόδου, με τον πόθο 
τής ανόδου, τής τελειώσεως, τής 
συνεχούς βελτιώσεως. 3Αληθινά μ ι
κρό θεό πάνω στήν γή  έκαμε 6 Δη
μιουργός τον άνθρωπο. Τούδωσε τή 
δύναμη να κατακτά συνεχώς, να 
εκπολιτίζεται, να προοδεύη, να διευ- 
ρύνη τις γνώσεις του, να καλλι- 
εργή το πνεύμα του, να βελτιώνη 
τα έπιτεύγματά του, να καλλιτε- 
ρεύη τις συνθήκες τής διαβιώσεώς 
του, να εξελίσσεται, να προοδεύη, 
να ανέρχεται, να μεγαλουργή. Τα 
ζώα ζούν δπως ζούσαν πάντοτε 
χωρίς πρόοδο. Δεν δημιουργούν πο
λιτισμόν. Δεν αναπτύσσουν μεγαλύ
τερες δυνάμεις. Νόμος τους είναι ή 
φωνή τού ένστικτου. Το ένστικτο 
ακολουθούν. Αυτό κυττάζουν πάν
τοτε να ικανοποιούν. Δεν έχουν 
πνεύμα. Δεν έχουν βούλησιν, ζούν 
ένστικτωδώς. Τα χελιδόνια έφτια
χναν αριστοτεχνικά τις φωληές τους 
από τότε πού δημιουργήθησαν μέχρι 
σήμερα. ΟΙ μέλισσες κατασκευά
ζουν πάντοτε με τήν ίδια καταπλη
κτική τριγωνομετρική ακρίβεια τις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
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κυψέλες των. Καμμία πρόοδος, Καμ- 
μία έξέλιξις. Καμμία βελτίωσις. 
9Ενώ δ άνθρωπος; 'Ο άνθρωπος συ
νεχώς βελτιώνεται προοδεύει, ανέρ
χεται, κατακτά. Ξεκίνησε από την 
τρώγλη και έφθασε σήμερα στον 
ουρανοξύστη, νΑρχισε άπό το έλ- 
κυθρο και κατέληξε σήμερα στο 
αεριωθούμενο και αύριο τις οίδε 
που; 9Εδάμασε τα στοιχεία τής 
φύσεως, "Εκαμε όργανά του τα 
ερτζιανά κύματα, 9Επέτυχε την διά
σπαση του ατόμου. Ταξίδευαε στη 
Σελήνη, έξεμηδένισε τις αποστά
σεις. Μείωσε με τις μηχανές την 
κόπωσί του. Αύξησε τον μέσο δρο 
τής ζωής του. 9Εξασφάλισε ανέσεις 
και ευκολίες στο βίο του. Και συ
νεχώς κατακτά. Συνεχώς ανέρ
χεται. Συνεχώς βελτιώνει τα έπι- 
τευγματά του. Συνεχώς εφευρίσκει, 
φτιάχνει, δημιουργεί, ανακαλύπτει.

Στην εποχή μας οι κατακτήσεις 
τού ανθρώπου έχουν κορυφωθει. *Η  
τεχνολογία ποτέ άλλοτε δέν ήταν 
τόσο πολύ ανεπτυγμένη. Και ποτέ 
άλλοτε δέν παρείχε στον άνθρωπο 
τόσες ευκολίες, ευκολίες πρόχειρες, 
άφθονες, μεγάλες, θαυμαστές, κατα
πληκτικές.

Ζοϋμε σήμερα ευτυχείς;

Θά έπερίμενε κάνεις δτι μετά άπό 
τά τόσα αφθονα μέσα πού ή σύγ
χρονη τεχνολογία θέτει στην διά- 
θεσι μας, θά ζούσαμε πιά ευτυχι
σμένοι, ξεκούραστοι, χαρούμενοι, ι
κανοποιημένοι. ηΟμως το αντίθετο 
συμβαίνει. 'Η  τραγική καθημερινή 
πραγματικότης δίδει, τις πιο πολ
λές φορές, μελαγχολική τήν εικόνα 
τής ζωής. Οι παποϋδες μας δέν 
είχαν τίποτε άπό τά αφθονα σημερι
νά τεχνολογικά μέσα. Δέν διέθεταν 
ραδιόφωνο. Δέν είχαν καν φαντασθή 
τήν τηλεόραση. Ταξίδευαν μέ τον 
αραμπά. Γιατρευόντουσαν πρωτό
γονα. Καλλιεργούσαν τή γή μέ τά 
χέρια τους, χωρίς τά εύκολα σημε
ρινά μηχανήματα. Ζοϋσαν πολύ πτω
χότερα. Κι δμως ήσαν ήρεμώτεροι, 
και πιο χαρούμενοι άπό μάς. 9Ενώ 
εμείς, αν και πλέουμε στά αφθονα 
τεχνολογικά μέσα, αν και έχουμε 
απειράριθμες τις ευκολίες και πολύ 
αφθονωτερα τά αγαθά, παρά ταϋτα 
φαινόμαστε σάν πνιγμένοι στο Ιδιο 
μας το αίμα. Το άγχος, ή άγωνία, ή 
κοπωσις, οι μελαγχολίες, ή ύπερέν- 
τασις τών νεύρων, ή υστερία, ή 
δυστυχία μάς δέρνουν άλύπητα. Και 
ένώ έχουμε πάν δ,τι διευκολύνει τή

ζωή, εν τούτοις ή ζωή μας είναι 
δύσκολη, μεμψίμοιρη, κουραστική 
ανήσυχη, ταραγμένη, δυστυχής.

Μήπως αμφιβάλλεις γ ι αυτά πού 
λέγω φίλε άναγνώστα; Ρίξε μιά 
ματιά γύρω σου και θά βεβαιωθής 
δτι έτσι έχουν τά πράγματα. Ποτέ 
άλλοτε δέν είχαν οι άνθρωποι ανάγ
κη άπό χάπια ήρεμιστικά δσο σή
μερα. Ποτέ άλλοτε δέν υπήρχαν 
τόσοι νευρασθενεις, χρυχοπαθεις, καρ
διακοί, άπό δσοι υπάρχουν σήμερα.

Ή  πολιτισμένη και άφθονη σέ 
αγαθά εποχή μας έχει το ρεκόρ 
άσθενειών πού προέρχονται άπό 
ύπερέντασι και κόπωσι τών νεύρων. 
Και ενώ ή σύγχρονη τεχνολογία έχει 
στήν διάθεσί μας ψυχαγωγικά μέσα 
πολλά, υψηλής ποιότητος και πρό
χειρα, παρά ταϋτα δ άνθρωπος τής 
εποχής μας είναι μελαγχολικώτερος 
άπό παλαιότερες εποχές.

Πταίει ή τεχνολογία;

Μήπως πταίει ή τεχνολογία; 9Α 
σφαλώς δχι. Ή  τεχνολογία είναι 
δώρον Θεού. Είναι άγαθόν. Δέν 
πταίει ή τεχνολογία. Πταίει ό 
άνθρωπος. Ή  τεχνολογία βοηθάει 
τον άνθρωπο, άλλ9 έφ9 δσον ο 
άνθρωπος τή χρησιμοποιεί ορθά. 
Γίνεται παράγων ευτυχίας, άλλ9 
έφ9 δσον δ άνθρωπος τήν βάλλει 
στήν σωστή της θέσι και τήν χρησι
μοποιήσει ορθά. 9Εξαρτάται άπό το 
πώς τήν βλέπει.9Από ποιά θέσι τής 
δίνει στήν ζωή. 9Από το ποιά τοπο- 
θέτησι τής κάνει άνάμεσα στις ά
ξιες τής ζωής.

Θά άναφέρω ένα πολύ απλό παρά
δειγμα πού δίνει δμως φώς στο 
πρόβλημά μας.

Το μαχαίρι είναι πολύτιμο όρ
γανο έξυπηρετήσεως τών άναγκών 
μας. ΤΙ χρησιμότερον τούτου στήν 
καθημερινή ζωή; Στά χέρια δμως 
ενός δολοφόνου γίνεται δπλο φο
νικό, όργανο εγκλήματος.

Το νόημα τού παραδείγματος 
είναι νομίζω πολύ σαφές, άρκούν- 
τως διαφωτιστικό.

9Από τον ίδιο τον άνθρωπο έξαρ- 
τάται νά δώση στήν τεχνολογία και 
σ9 όλα γενικά τά έπιτεύγματά του 
δυναμισμό οικοδομής ή συγκλονισμό 
καταστροφής. 9Από τήν χρήσι πού 
τούς κάνει, άπό τον τρόπο πού τά 
βλέπει, τούς δίνει προτερήματα ή 
ελαττώματα. 9Ανάλογα μέ τήν χρή
σι πού τούς επιφυλάσσει και τήν σημα
σία πού τούς δίνει τά κάνει ωφέ
λιμα ή βλαπτικά. Το ραδιόφωνον, ή 
τηλεόρασις, δ ηλεκτρισμός κ.ά. στά

χέρια σωστών άνθρώπων γίνονται 
στοιχεία προόδου, ανέσεων, χαράς, 
εύχαριστήσεως, άνακουφίσεως. Στά 
χεριά κακών άνθρώπων γίνονται 
όπλα καταστροφής και ολέθρου. Ή  
τεχνολογία γιά τούς σωστούς άν- 
θρωπους είναι παράγων ευτυχίας, 
για τούς κακούς δμως γίνεται παρά
γων δυστυχίας και άθλιότητος. Στά 
χέρια καλών άνθρώπων ζεσταίνει, 
στα χέρια κακών μουντζουρώνει.

Σωστοί άνθρωποι, ναι, 
μά πως;

Το πρόβλημα λοιπόν είναι δ 
άνθρωπος. 'Η  άτομική ενέργεια 
είναι ένα θαυμάσιο επίτευγμα τών 
άνθρώπων. Μπορεί νά κάνη δμως 
και μεγάλο καλό καί άνεπανόρθωτο 
κακό. Καί διευκολύνει τή ζωή τών 
άνθρώπων καί τήν φονεύει. 9Εξαρ- 
τάται άπό τήν ψυχική ποιότητα 
τών άνθρώπων. 9 Ανάγκη λοιπόν 
άνθρώπων υψηλής ηθικής ποιότητος, 
σωστών, άκεραίων, ισορροπημένων, 
έναρέτων, πώς γίνονται δμως οι 
σωστοί άνθρωποι: 9Εδώ είναι τό 
μεγάλο πρόβλημα, στο δποιο πολ
λοί δίδουν άντιφατικές καί δλότελα 
επιπόλαιες καί άστοχες απαντήσεις.

'Ο άνθρωπος μέσα του κρύβει 
ολόκληρο θηρίο. 9Από τή μιά μεριά 
έχει δύναμη πνεύματος πολύ με
γάλη, ικανότητες καταπληκτικές. 
Από τήν άλλη μεριά έχει κακότητα 

φοβερή, πάθη καί άδυναμίες καί 
κλίσεις κακές. Τον βλέπουμε καθη
μερινά καί νά μεγαλουργή καί νά 
έγκληματή. Καί νά οικοδομή καί νά 
κρημνίζη. Καί νά φτιάχνη καί νά 
χαλά μέ τά ίδια του τά χέρια. Καί 
νά άγαπά καί νά μισή. Καί νά συγ- 
χωρή καί νά έκδικήται.

Καί λοιπόν; Πώς θά γίνη σωστός; 
Μέ ποιά δύναμι θά μπορέση νά 
ύποτάξη τά θηρία πού κρύβονται μέ
σα του; Πώς θά έκπολιτισθή ψυ
χικά; Πώς θά ημερέψουν τά κα
κούργα ένστικτά του; Πώς θά 
νικήση τό μίσος του; Πώς θά μπορή 
νά χρησιμοποιεί πάντοτε σωστά τή 
τεχνολογία πού δ ίδιος έφτιαξε, ώστε 
έτσι νά τού γίνεται παράγων άνυ- 
ψώσεώς του καί οχι κρημνισμοϋ 
τού ηθικού; παράγων ευτυχίας του 
καί δχι αθλιότητάς του;

Μέ τήν επιστήμη;

'Η  επιστήμη όντως εκπολιτίζει. 
Τά γράμματα καλλιεργούν, εξω
ραΐζουν, ομορφαίνουν τον άνθρωπο.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΑ
Τον εξημερώνουν τά ήθη και τον 
εξωραΐζουν την ψυχή. Ναι, αδιαμ
φισβήτητα ναι. Μα οχι όμως σε 
απόλυτο βαθμό, ούτε σ όλους τούς 
ανθρώπους. 'Η  καθημερινή εμπει
ρία βεβαιώνει του λόγου το ασφα
λές.

Πόσοι μορφωμένοι εγκληματίες 
υπάρχουν; Πόσοι κακούργοι πολυ- 
γραμματισμένοι; Πόσοι επιστήμο
νες διεφθαρμένοι; Τά γράμματα δεν 
είναι πανάκεια. °Απλώς βοηθούν. 
Δεν αποτελούν τη μαγική ράβδο 
διορθώσεως τής σκέψεως και του 
χαρακτήρος. Δεν έχουν τήν δύναμι 
μόνα των να φωτίσουν τή ζωή σ3 
ολα της τά μονοπάτια. Χρειάζονται 
τή συμπαράστασι ενός άλλου με
γάλου φωτός. Του μοναδικού φωτός. 
Πού εχει απόλυτη τήν δύναμη καί 
μοναδική τήν ακτινοβολία. Χρειά
ζεται κάποια άλλη δύναμις πιο 
ισχυρή, γιά νά μεταβάλη καί μετα- 
μορφώση τον άνθρωπο καί νά τον 
κάμη ήρεμο, ακακο, ολοκληρωμένο, 
τίμιο, πράο, σωστό.

Μόνο ή πίστις.

Νά το μεγάλο μυστικό! Νά τό 
φως! Νά ή μεγάλη δύναμις, ή μονα
δική καί ανυπέρβλητη. Μόνο ή 
χριστιανική πίστις έχει τήν δύναμη 
νά φτιάχνη σωστούς ανθρώπους 
πού γνωρίζουν νά χρησιμοποιούν 
σωστά τά έπιτεύγματά των.

'Η  χριστιανική πίστις, όταν βιωθή 
με ειλικρίνεια καί συνέπεια, μετα
βάλλει τήν καρδιά, φυγαδεύει τό 
μίσος, εξημερώνει τά ήθη, εξευγε
νίζει απόλυτα τήν ψυχή καί φωτίζει 
ορθά τή σκέψη.

'Η  πίστις ή χριστιανική διδά
σκει πώς ή τεχνολογική πρόοδος 
δεν πρέπει νά ξεπερνά τήν πνευμα
τική πρόοδο, αλλά νά αναπτύσσεται 
σύμφωνα με αυτήν. Γιατί ή ασύμ
μετρη άνόπτυξις δημιουργεί τήν 
λεγομένη πολιτιστική κρίση. Καί 
ή πολιτιστική κρίση αποτελεί τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο γιά τον άν
θρωπο καί τον πολιτισμό του.

01 πόλεμοι, ή βία, ή καταπίεσις 
των λαών, ή έκμετάλλευσις, ή α
δικία είναι καρποί αυτής τής άσυμ- 
μετρίας.

Καί δεν θά ύπάρξη τέρμα των 
δεινών αν δεν κατανοήσουν οι άν
θρωποι πώς δεν θά σωθούν μόνο 
με τήν τεχνολογία, γιατί δεν ει- 
μεθα μόνο σάρκες καί κρέας. Πρέ
πει νά μπορέσουμε νά συλλάβουμε 
σωστά τό νόημα τής τεχνολογίας 
στή ζωή μας. Νά τοποθετούμε απέ
ναντι της ορθά, βάζοντας πιο 
πάνω από τήν όντως θαυμασία 
παρουσία της τό θαυμασμό μας 
γιά τό πνεύμα. Καί ολα αυτά τά 
διδάσκει μόνο ή χριστιανική πίστις. 
'Η  πίστις ή χριστιανική πού είναι 
ή μόνη αληθινή καί ατράνταχτη 
αλήθεια, γιατί είναι αποκολλημένη 
απο τον ιοιο το t /εο. 1 1 αυτό και 
είναι ή μόνη σωστή καί ανυπέρβλη
τη, ή καθαρή καί ανόθευτη, ή 
κρυστάλλινη καί αδαμάντινη πίστις.

Ή  πίστι δίνει φως.

'Η  χριστιανική πίστις δίνει ά
πλετο φώς στον άνθρωπο. Τον μα
θαίνει τό νόημα καί τό σκοπό τής 
ζωής. Τού λύνει τά προβλήματα 
πού τον αποσχολούν. Καί τον φω
τίζει καί τού δίνει τήν δυνατότητα 
νά εκτιμά σωστά τά κατορθώματά 
τον στον τομέα τής τεχνολογίας. 
Νά μή θαμπώνεται ούτε νά ξιπ- 
πάζεται. Νά μήν παθαίνει ίλιγγο 
ύφους. Νά μή τούς δίνη απόλυτη 
τήν αξία αφού όλα τά επίγεια είναι 
σχετικά. Νά μήν στηρίζεται μονα
δικά σ5 αυτά, γιατί τότε θά δια- 
τρέξη τον κίνδυνο κάποτε νά κλο- 
νισθή καί νά πέση. Νά τά χρησι- 
μοποιή πάντοτε ορθά καί γιά τό 
καλό του. Καί νά δοξάζη τον πάν
σοφο Δημιουργό του πού τού έδωσε 
τήν δυνατότητα νά άνακαλύπτη καί 
νά δημιουργή.

Ή  ευτυχία δεν είναι 
καρπός των ανέσεων.

Τό ότι μόνη της ή τεχνολογία 
δεν μπορεί νά φέρη ευτυχία στον 
άνθρωπο τό καταλαβαίνουμε καλ
λίτερα εάν δούμε από κοντά τή 
μορφή τής ευτυχίας. Γιατί τί είναι 
ευτυχία; Μήπως είναι ή ενχαρί- 
στησις από ένα καλό φαγητό; Μή
πως μία ξεκαρδιστική, από γέλοια 
διασκέδασις; Μήπως οι ανέσεις από 
τά άφθονα μηχανικά μέσα; Μήπως 
ή άνακούφισις από τό πολύ χρήμα 
καί τις μεγάλες ευκολίες; Μήπως τό 
βελούδινο πάτωμα καί τό πουπου

λένιο κρεββάτι; Τίποτα απ όλα 
αυτά. Τούτο βεβαιώνει ή καθημε
ρινή πραγματικότης. Πόσοι πάμ- 
πλουτοι με άφθονα τά τελειότερα 
τεχνολογικά μέσα είναι δυστυχείς; 
Πόσοι κοσμικοί νέοι με όλες τις 
ανέσεις, με άφθονο τό χρήμα, με 
ζωή ασύδοτη στις σαρκικές ήδο- 
νές αύτοκτονούν; Θυμηθείτε τή Μαί- 
ρυλιν Μονρόε. Πόσοι ένοικοι πολυ
τελών μεγάρων, με κόττερα καί 
θαλαμηγούς, με εύκολα ταξίδια στις 
βερμούδες καί τήν Καραβαϊκή, με 
υπηρέτες καί αυλοκόλακες κατατρύ- 
χονται από μελαγχολίες, από υ
περένταση, από αϋπνίες, από 
θλιφι ψυχική; 5 Εάν μόνη ή 
τεχνολογία έφερνε τήν ευτυχία, τότε 
όλοι εκείνοι πού, λόγω τού χρήματός 
των, έχουν άφθονα στή διάθεσή τους 
τά καλλίτερα τεχνολογικά μέσα, 
θά έπρεπε νά ζούν ευτυχισμένοι. 
αΟμως δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό.
Μέ άνεσι ζούν, οχι όμως καί με 
ευτυχία. Γιατί άλλο άνεσις καί 
άλλο ευτυχία. Ευτυχία είναι κατά
στασής εσωτερική, ψυχική. Είναι 
χαρά καί ευχαρίστησις πηγαία, βα- 
θειά, καρδιακή. Είναι ισορροπία 
εσωτερική, καί γαλήνη ψυχική. Καί 
τήν δημιουργεί ή ήρε μία τής συνει- 
δήσεως καί ή εσωτερική ψυχική 
ικανοποίησις. 3Αλλά στήν τήν ηρε
μία τής συνειδήσεως καί τήν ψυ
χική ευχάριστη σι δεν τήν δημιουρ
γεί ή τεχνολογία ούτε τό πολύ χρήμα 
καί οι ανέσεις τής ζωής. Κάποτε 
αυτά τήν φυγαδεύουν καί τήν φο
νεύουν. Τήν ήρεμία αυτήν τήν δη
μιουργεί ή πίστις προς τον Θεό.
Τήν δημιουργεί ή πίστις στή θυοία 
τού Χριστού επάνω στον σταυρό 
γιά τις αμαρτίες μας. Αυτή ή πίστις 
μάς θεραπεύει τά τραύματα τής ψυ
χής. Αυτή ή πίστις μάς γλυκαίνει 
τον εσωτερικό κόσμο, μάς δροσίζει 
τό φυσικό καύμα, καί μάς παρη- 
γορει. Αυτή ή πίστις μάς γιγαντώνει 
μπροστά οτίς αντιξοότητες καί τις 
δυσκολίες. Αυτή ή πίστις μάς εμ
πνέει βίο καθαρό καί ενάρετο. Αυτή 
ή πίστις μάς οδηγεί σε μιά αλάν
θαστη πορεία τής ζωής. Αυτή ή 
πίστις μάς φωτίζει νά άξιοποιούμε 
γιά τό καλό μας τήν τεχνολογία. 
Αυτή ή πίστις, όταν ύπάρχη στή ^  
καρδιά καί καθοδηγεί τά βήματά 
μας, μάς βοηθάει σε μιά σωστή 
άνάπτυξι τής πνευματικής ζωής καί 
μάς δίνει τήν δυνατότητα νά απο
λαμβάνουμε τά αγαθά τής τεχνο
λογίας, νά τά απολαμβάνουμε χωρίς 
νά λερωνόμεθα ψυχικά. Καί έτσι 
νά κάνομε τήν τεχνολογία παρά-
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γοντα ευτυχίας στή ζωή μας. 'Όταν 
ύπάρχη αυτή ή ζώσα χριστιανική 
πίστις, τότε ή τεχνολογία γίνεται 
ευλογία Θεοϋ, πού ξεκουράζει και 
ανακουφίζει και χαροποιεί.

Υπάρχει σήμερα;

Αυτή ή πίστις όμως υπάρχει 
σήμερα; Υ πάρχει άλλα οχι σ’ 
ολους. Στους πιο πολλούς είναι 
υποτονική, χλιαρή, ακαλλιέργητη, 
Αδιαφώτιστη. Σ ’ άλλους σαν νά 
λείπη τελείως. Και το αποτέλεσμα; 
Αυτό πού βλέπουμε κάθε ημέρα. 
yΆφθονα αγαθά υλικά, πλούσια τε
χνολογία, και στέρησις χαράς, μι- 
ζέρια, ψυχές ανικανοποίητες, δυ
στυχία.

Δεν μάς λείπουν τό βούτυρο και 
το κρέας. Δεν μάς λείπουν οι ανέ
σεις. Αείπει ή ζώσα πίστις και γ ι 
αυτό ή τεχνολογία γίνεται πολλές 
φορές ογκος πού πλακώνει τα στή
θη μας. Γ ι’ αυτό ή αγωνία και ό 
φόβος συναυξάνονται μέ τή τεχνο
λογία μας.

Δέν πταίει λοιπόν ή τεχνολογία 
σήμερα, πταίουν οι υπανάπτυκτες 
και ατροφικές σέ πίστι καρδιές μας.

Και λοιπ όν;

Τό συμπέρασμα για κάθε λογικά 
σκεπτόμενο είναι εύκολο.

Ό  άνθρωπος είναι πνευματική 
προσωπικότης. 'Η  ευτυχία είναι 
πνευματική του ανάγκη. Δέν τήν 
δημιουργούν οι μηχανές. Δέν τήν 
περιέχουν τά αφθονα υλικά μέσα. 
Δέν είναι απόρροια των ευκολιών 
και ανέσεων τού βίου. Είναι εσω
τερική κατάστασις. Δημιουργειται 
κυρίως και προ παντός από τήν 
ηρεμία και γαλήνη τής συνειδή- 
σεως και από τήν ικαγοποίησι τών 
ψυχικών μας αναγκών.

Αυτή τήν ηρεμία και ψυχική 
ίκανοποίησι τήν παρέχει μόνον ή 
πίστις στο Χριστό. 'Η  τεχνολογία 
διευκολύνει πολύ τήν ζωή και συν
τελεί θετικά στήν άνακούφισι και 
ευτυχία τών ανθρώπων. Ναι. Ά λ λ ’ 
υπό τον απαραίτητον 8ρον ό άν
θρωπος νά εχη ζώσαν χριστιανική 
πίστι, γιά νά ήρεμη, και φώς θεϊκό 
μέσα του γιά νά μπορή νά άξιολογή 
τά αγαθά του και νά χρησιμοποιή, 
όπως πρέπει, τήν τεχνολογία και τον 
πολιτισμό τιυ.

οΐοχασροί
Γ Ι Α Ν Ν Η  Β Λ Α Χ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  

Λ ο γ ο τ  έ χ ν ο  υ

ΓΕΝΝΙΟΜΑΣΤΕ, μεγαλώνουμε, ώριμάζουμε, δημιουργούμε.. . .  Αυτή ή 
δημιουργία, μπορεί νά πει κανείς, πώς είναι ή κορυφή μιας πυραμίδας, τής πυραμί" 
δας τής ύπαρξης τού άνθρώπου, άλλα καί τής ύπαρξης κάθε ζωντανού πλάσματος. 
Είναι ή άκμή, μέ άλλα λόγια, τής ζωής, τής κάθε ζωής, έπομένως καί τής άνθρώ- 
πινης ζωής, άφού καί ό άνθρωπος μέσα στό άχανές καί άνεξερεύνητο σύμπαν, ένα 
μικρό μόριο είναι. Ή  άκμή είναι τό άνώτατον σημείον πού διαγράφει τό κάθε πλάσμα 
στήν τροχιά τής ζωής του, είναι τό σημείον «ζενίθ» τής έξέλιξής του, γιά νά χρησι
μοποιήσουμε ένα δρο τής κοσμογραφίας. Τήν ίδια, άκριβώς, τροχιά παρατηρούμε 
καί στό φυτικό βασίλειο. ’Αφού ό άνθρωπος πατήσει τήν κορυφή αύτής τής πυρα
μίδας τής ζωής του, καί άφού προσφέρει δ,τι μπορεί, σάν έπΐστέγασμα τού σκοπού 
τής ύπαρξής του, ύστερα, λές καί κουράστηκε πολύ άπό τήν άνοδο, άρχίζει νά κατε
βαίνει τήν άλλη πλευρά τής πυραμίδας, σάν ένας κουρασμένος ταξιδιώτης, γιά να 
φτάσει τελικά στή βάση τής πυραμίδας, τέλεια έξουθενωμένος.. .  Αύτό είναι τό 
τέλος μιάς τροχιάς, πού άρχισε μέ τή γέννηση—άκμή—παρακμή.. .  Ή  παρακμή 
κάθε ζωντανής ύπαρξης είναι ό μαρασμός, τό τέλος.. .  Γιά τόν άνθρωπο είναι τό 
τέλος τής ζωής του, πού ό τελευταίος σταθμός της είναι τά γηρατειά. Ό λη  ή τροχιά, 
είναι τό πεπρωμένο κάθε ζωντανού πλάσματος, έπομένως καί τού άνθρώπου. καί ή 
νομοτέλειά της δέν άφίνει περιθώρια σκεπτικισμού.. .  Τούναντίον άποδεικνύεται 
δτι πρόκειται περί ένός φαινομένου τό όποιον φέρει τήν σφραγίδα τής σοφίας τού 
πάνσοφου δημιουργού, γιά τήν διατήρηση καί Ισορροπία τής γήϊνης ζωής. Λέγομε 
γιά Ισορροπία τής γήινης ζωής, γιατί έξω άπό τή γή μας, στούς άλλους πλανήτες, 
δέν ξέρουμε άκόμα τί άκριβώς συμβαίνει.. . .  Εκείνο πού ξέρουμε είναι πώς οί 
νόμοι πού έπικρατοΰν έκεΐ, δηλαδή οί φυσικοί νόμοι, είναι διάφοροι έκείνων πού 
έπικρατοΰν στή γή, καθώς άπέδειξε ή τελευταία άνθρώπινη κατάκτηση στό φωτεινό 
πλανήτη τής σελήνης. Άκμή καί παρακμή, λοιπόν, στή γή μας.. Ζωή καί θάνατος.
. . .  Τό ένα δέν μπορεί νά ύπάρξει χωρίς τό άλλο. Τό δίπτυχο ζωή—θάνατος, είναι 
ό νόμος τής ύπαρξης.. .  Γιά νά ύπάρξεις, πρέπει κάποια μέρα καί νά πεθάνεις. 
Φ υ σ ι κ ό ς  Ν ό μ ο ς  σ κ λ η ρ ό ς ,  ά λ λ ά  ά ν α γ κ α ΐ ο ς . . .  Ά πό αύτό τόν 
άτεγκτο νόμο ζ ω ή—θ ά ν α τ ο ς, άντλεΐ ή αΙώνια φύση τήν Ισορροπία της, καί ■ 

άκολουθεΐ τόν άτέλειωτο δρόμο της μέσα σ’ ένα μυστηριώδες σύμπαν στόν άτέρ- 
μονα χρόνο .. . .

Βλέποντας χτες στήν τηλεόραση ένα «ντοκυμαντέρ» γιά τή ζωή τών έντόμων 
διδάχτηκα πώς μέσα στή ζωή, έπικρατεΐ μιά τρομερή ά ν ο μ ο ι ο μ ο ρ φ ί α .  Ά λ “ 
λα πλάσματα γεννιώνται προικισμένα μέ μιά τρομαχτική δύναμη, άλλα λιγώτερο 
δυνατά, καί άλλα χωρίς τήν στοιχειώδη δύναμη ν’ άμυνθούν άπό τή βουλιμία τών 
έχθρών τους. Έτσι, γίνονται μοιραίως ή λεία τους. Γίνεται, λοιπόν, μέσα στή φύση 
ένας άέναος πόλεμος μεταξύ τών δυνατών καί τών άδυνάτων πλασμάτων.. . Τό Ισχυ
ρότερο πλάσμα καταβροχθίζει τό άσθενέστερο.. .  Φυσικός νόμος σκληρός—καθώς 
είπαμε —άλλά άναγκαΐος γιά τή διατήρηση τής ζωής. Κ α ί  ό ά ν θ ρ ω π ο ς ;  
Μήπως καί αύτός άνήκει στά πλάσματα έκεΐνα τά προικισμένα μέ τρομαχτικές 
δυνάμεις; Κατ’ άρχήν, φαίνεται πώς ναί. Ά λλά αύτό είναι μιά καθαρή ούτοπία.. .  
Είναι μιά πλάνη πού ξεπερνά όλες τις πλάνες.. .  Στήν πραγματικότητα, ό άνθρωπος, 
άπό τή γέννησή του ώς τό τέλος τής ζωής του, περιστοιχίζεται άπό τρομερούς έχ- 
θρούς πού έπιζητούν τόν άφανισμό του. Καί οί έχθροί του αύτοί. είναι οί διάφορες 
άσθένειες πού προσβάλλουν τό σώμα του καί τό άφανίζουν. Είναι τά διάφορα μι
κρόβια, πού σιγοτρώνε τόν όργανισμό του, όπως τό σαράκι σιγοτρώει τήν καρδιά 
τού δένδρου.. .  Μήπως είναι καί αύτά άναγκαΐα γιά τήν ί3ορροπία τής ζωής;.. .  
Τής φύσης; Άλλ* όχι . . .  Ή  ζωή, ή φύση, έχουν τή νομοτέλειά τους, έχουν τούς 
δικούς τους πάνσοφους νόμους.. .  Καί τί κάνει λοιπόν, ό άνθρωπος, γιά νά έξαλείψε1 
όλους αύτούς τούς έχθούς του; Τίποτα.. .  Άφού όλες οί έμπειρίες καί τά έπιτεύ- 
γματα τών λεγομένων τεχνολογικών έπιστημών, χρησιμοποιούνται άπό τόν άν
θρωπο, γιά τόν άφανισμό τού ίδιου τού άνθρώπου.. .  Δέν είναι αύτό ένα σχήμα όξύ- 
μωρο;.. .  Ό  Άνθρωπος, πρέπει νά κατανοήσει σήμερα, πώς μονάχα ή άληθινή 
Φιλοσοφία θά τόν σώσει, ή γνώση τού σκοπού τής ύπαρξής του, τού άληθινοΰ σκο
πού της, πού οί ρίζες της είναι μακριά άπό κάθε ύλιστική θεωρία καί στηρίζονται 
στούς πάνσοφους νόμους τού Άνωτάτου όντος, τού Θεού, σέ συνδυασμό μέ τά 
θεόπνευστα διδάγματα τού Χριστιανισμού.
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ύποδέοεις 

κατασκοπείας 

που άλλαξαν 

τον ροΰν 

τπς ιστορίας

WBwty&$|JiifrVftp̂Λψίύ
Είκοσι ολόκληρα χρόνια κατώρθωσε νά μή γίνη γνω

στή, άττό τις διάφορες ‘Αστυνομίες κα'ι τις υπηρεσίες άντι- 
κατασκοπείας, ή κατασκοπική δραστηριότης του δαιμόνιου 
αΰτου άνθρώπου. ’Από τό 1924, πού σε ήλικία 29 ετών, 
κατετάγη στήν σοβιετική κατασκοπεία, ώς τό 1944 πού τερ
μάτισε τήν σταδιοδρομία του επάνω σέ μιά ιαπωνική άγχό- 
νη, κανείς δεν γνώριζε ποιος ήταν πραγματικά ό Ρίχαρντ 
Ζόργκε.

ΑΝ δέν είχε άπαγχονισθή μέσα σέ μιά 
φυλακή του Τόκιο, ό Ρίχαρντ Ζόργκε θά 
ήταν σήμερα 82 ετών. Ήταν τό μικρότερο 
παιδί τής οικογένειας του. Ό  πατέρας του, 
Βίλχελμ Ζόργκε, ήταν άρχικά μεταλλειο- 
λόγος. ’Αργότερα έγινε τραπεζίτης στο 
Βερολίνο και παντρεύθηκε στήν Ρωσία 
τήν Νίνα Κομπέλεφ. Ό  Ρίχαρντ γεννήθη
κε στις 4 ’Οκτωβρίου 1895 στην πετρε
λαιοφόρο περιοχή του Καύκασού, στο 
Άντζεκέντ, ένα μικρό χωριό στά περίχω
ρα του Μπακού. Ή  οικογένεια του πατέρα 
του ήταν παλιά και κατάγονταν άπό τό 
Τοργκάου τής Σαξονίας.

Ο ΖΟΡΓΚΕ άρχισε τήν σταδιοδρομία 
του ώς κατάσκοπος πολύ διακριτικά. Τον 
Φεβρουάριο τού 1927 ή Κομιντέρν τον 
έστειλε μέ άποστολή στή Νορβηγία, μέ 
τό ψευδώνυμο «Γιόχαν». Τό καλοκαίρι 
τού ίδιου χρόνου βρέθηκε στή Δανία καί 
μετά στή Σουηδία. Επανήλθε στή Νορ
βηγία καί άπό έκει στήν Γερμανία._’Επέ
στρεψε στήν Μόσχα τον ’Ιούλιο τού 1928 
γιά νά παρασταθή στο 6ο Διεθνές Συνέ
δριο τής Κομιντέρν. Τον έπόμενο χρόνο 
έξετέλεσε μιά άποστολή στήν Μεγάλη 
Βρεταννία καί έτοιμάσθηκε γιά τήν πρώτη 
σημαντική άποστολή του στήν Κίνα.

Ό  Ζόργκε πήγε πρώτα στο Βερολίνο, 
όπου κατώρθωσε νά έπιτύχη μιά κάλυψι 
ώς δημιοσιογράφος καί συγγραφεύς. Προ- 
σελήφθη ώς συνεργάτης μιας άγροτικής 
έφημερίδος καί ένός κοινωνιολογικού πε
ριοδικού. ’Από εκεί πήγε οτό Αμβούργο 
καί, έν συνεχεία, μέ γερμανικό διαβατή
ριο, έφθασε στή Σαγγάη στις 10 Ιανουά
ριου τού 1930. Ή  αποστολή του στήν Κίνα 
διήρκεσε τρία χρόνια. Ούτε ό Γερμανός 
πρεσβευτής στήν Σαγγάη ούτε οί τοπικές 
άστυνομικές άρχές ύποπτεύθηκαν τον νεα
ρό συγγραφέα ώς κατάσκοπο τής Ε.Σ.Σ.Δ. 
παρ’ όλο πού οί φήμες τον χαρακτήριζαν

ώς «άριστερό». Στήν Κίνα γνώρισε ό 
Ζόργκε τούς δύο άνδρες πού θά τον βοη
θούσαν άργότερα στήν τελευταία του 
άποστολή στήν ’Ιαπωνία. Αύτοί ήσαν ό 
Μάξ Κλάουζεν καί ό Χοτσούμι Όζάκι.

ΟΤΑΝ ό Ρίχαρντ Ζόργκε έφθασε στήν 
’Ιαπωνία, ήταν σχεδόν 38 έτών. Ψηλός, 
γεροδεμένος, ξανθός, μέ μακρυά καί καλο- 
περιποιημένα μαλλιά, τετράγωνους ώμους 
καί άδρά χαρακτηριστικά, ήταν έξαίρετος 
συζητητής, περιζήτητος συνδαιτυμών, μέ 
βαθειά μόρφωσι καί μιά προσωπική γοη
τεία, πού τού έπέτρεπε νά συνάπτη εύκολα 
σχέσεις μέ τούς άλλους άνθρώπους. «Ό 
Τκα (αύτό ήταν τό χαϊδευτικό όνομα πού 
έδιναν στον Ζόργκε οί οικείοι του), δέν 
είχε άνάγκη νά κάνη προσπάθειες γιά νά 
γοητεύση. Εντελώς φυσικά, όλοι, άνδρες 
καί γυναίκες, τον πλησίαζαν καί τον άγα- 
πούσαν», έγραψε ή πρώτη του γυναίκα 
Χριστιάνα σέ ένα άρθρο πού δημοσιεύθη- 
κε τελευταίως στήν Δυτική Γερμανία. Στο 
Τόκιο ό Ζόργκε εγκαταστάθηκε στήν 
ήσυχη, άριστοκρατική συνοικία Άζα- 
μπού, στον άριθμό 30 τής Ναγκασάκι— 
τσό. "Ενας μικρός περιποιημένος κήπος 
περιέβαλλε τήν έπαυλί του, χτισμένη σέ 
ιαπωνικό στύλ. Κατοικούσε μόνος. Ακό
μη καί ή ερωμένη του, ή Μ ιγιάκε Χανάκο— 
σάν, πού τήν είχε γνωρίσει στο μπάρ 
«Ράΐνγκολντ», όπου έργάζοταν ώς σερβι
τόρα καί ή όποια εξακολουθεί καί σήμερα 
νά ισχυρίζεται ότι είναι νόμιμος σύζυγος 
τού Ζόργκε δέν κατοικούσε μαζί του άλλά 
τον έπεσκέπτετο τρεις φορές τήν έβδομά- 
δα. Ή Χονάκο—σάν ισχυρίζεται ότι 
ό Ζόργκε ζούσε μέσα στο σπίτι του σύμ
φωνα μέ τήν Ιαπωνική μόδα: φορούσε 
ιαπωνικά ένδύματα, έπινε «σακέ» καί 
κοιμόταν επάνω σ’ ένα στρώμα απλωμένο 
σέ ψάθες στο πάτωμα.

Οί σχέσεις του μέ τον Γερμανό πρεσβευ
τή Χέρμπερτ φόν Ντίρξεν, στον όποιο με
ταξύ των άλλων του διαπιστευτηρίων είχε 
παρουσιάσει μιά συστατική επιστολή 
τού πανίσχυρου Χάουζχόφερ, ύπήρξαν εξ 
άρχής έξαίρετες. Ό  Ζόργκε συνεδέθη μέ 
στενή φιλία μέ τον Γερμανό στρατιωτικό 
άκόλουθο 1 συνταγματάρχη Ευγένιο Όττ. 
Μαζί του περνούσε ώρες συζητώντας τό 
πρόβλημα πού τήν έποχή έκείνη άπασχο- 
λούσε σοβαρά τόσο τήν Γερμανία όσο καί 
τήν Σοβιετική "Ενωσι: τήν μελλοντική
στάσι τής 'Ιαπωνίας άπέναντι οτήγ Κίνα, 
στήν Ρωσία καί στις |Ηνωμένες Πολιτείες. 
Σέ λίγο ό Ζόργκε καταπιάστηκε μέ μιά 
πραγματικά λεπτή έργασία. Τις λιγώτερο 
σημαντικές ειδήσεις πού λάβαινε άπό τούς 
ιαπωνικούς κύκλους μέσω τού Όζάκι 
μετέδιδε στον Ό ττ καί στον φόν Ντίρξεν, 
οί όποιοι μέ τήν σειρά τους χρησιμο
ποιούσαν τον Ζόργκε, πού τούς έμφανιζό- 
ταν πάντοτε τόσο καλά πληροφορημένος, 
σάν «πηγή» γιά νά συντάσσουν τις άνα- 
φορές τους στο Βερολίνο. Μέ τον τρόπο 
αυτό ό Ρίχαρντ κατώρθωνε ν’ άποσπά 
πληροφορίες καί άπό τις δύο πλευρές. Τις 
πληροφορίες αύτές τις συνέδεε μετά καί 
τις* συμπλήρωνε μέ τις δικές του έρευνες 
καί μέ τήν βοήθεια τών συνεργατών του, 
καί έτσι μετέδιδε στήν Μόσχα, μέ τον 
άσύρματο ή μέ τό ταχυδρομείο, έκατονυά- 
δες πολύτιμες εκθέσεις.

Τό καλοκαίρι τού 1936 ο Ζόργκε άνήγ- 
γειλε στή Μόσχα ότι οί γερμανοΐαπωνικές 
συζητήσεις πού είχαν πραγματοποιηθή 
στο Βερολίνο αποτελούσαν τό προΐμιο γιά 
τήν υπογραφή ένός συμφώνου εναντίον 
τής Κομιντέρν (τό όποιο ύπεγράφη πρα
γματικά τό φθινόπωρο τού έτους εκείνου), 
καί νά διαβιβάση στο Τέταρτο Γραφείο 
τού ’Ερυθρού Στρατού μιά λεπτομερή 
έκθεσι σχετικά μέ τις στρατιωτικές δυνά
μεις πού έπρόκειτο νά διάθεση ή Ιαπωνία 
σέ περίπτωση πολέμου έναντι ον τής Ρω
σίας. Στις 7 ’Ιουλίου τού έπομένου έτους 
έξερράγη ό πόλεμος μεταξύ ’Ιαπωνίας κτί 
Κίνας. Οί πολιτικοί καί στρατιωτικοί 
έμπειρογνώμονες. συμφώνησαν τότε ότι ή 
σύρραξις αύτή έπρόκειτο νά τερματιστή 
μέ μιά άνακωχή. Τό Κουομιντάνγκ, όμως, 
τού όποιου ήγεΐτο ό Τσάνγκ—Κάΐ—Σέκ, 
ήταν, αντίθετα, αποφασισμένο νά πολεμή- 
ση. Πραγματικά ό πόλεμος μεταξύ Κίνας 
καί ’Ιαπωνίας τερματίσθηκε στις 15 Αύ- 
γούστου τού 1945. Γι’ άλλη μιά φορ,ά ό 
Ζόργκε είχε κατορθώσει νά πληροφορήση 
τήν Μόσχα, μέ βάσι σοβαρά καί βάσιμα



'Ο Ρίχαρντ Ζόργκε τήν εποχή τής 
μεγάλης κατασκοπευτικής δραστηριότητός 
του στην Ιαπωνία. Κάτω από τον άπλό 
δημοσιογραφικό μανδύα έκρυβε την μεγά
λη κατασκοπευτική δράση του σε βάρος 
των 3Ιαπώνων καί κατ επέκταση των 
Γερμανών.

έπιχειρήματα, ότι ή σύρραξις αύτή θά 
ήταν μακρόχρονη και σκληρή. "Ενα μέρος 
των πληροφοριών του τό ώφειλε στον Ό- 
ζάκι, πού συνδέοταν στενά με τον πρί
γκιπα Κανόγιε, τον πρωθυπουργό τής 
Ιαπωνίας, πού είχε άναλάβει καθήκοντα 
τον περασμένο Ιούνιο. Στο τέλος τοϋ 1938 
συνέβη στήν νΑπω ’Ανατολή ένα περι
στατικό πού έπρόκειτο νά παίξη άποφα- 
σιστικό ρόλο στον καθορισμό τής στά
σεως τής ’ίαπωνίας άπέναντι στήν Σοβιε
τική Ενωση. Κάποιος στρατηγός τής 
,Γκεπεού, με τό όνομα Λιούσκωφ, άφοϋ 
πρώτα μετέφερε σέ άσφαλές μέρος τήν 
οίκογένειά του, πέρασε τά σύνορα τής 
Μαντζουρίας καί παραδόθηκε στούς Ιά 
πωνες, στούς όποιους άπεκάλυψε τά πα
ρασκήνια τών σταλινικών έκκαθαρίσεων 
στις ένοπλες δυνάμεις, στήν αστυνομία, 
στον κομματικό καί στον κρατικό μηχα
νισμό καθώς καί στήν Κομιντέρν. Δημι
ούργησε έτσι τήν έντύπωοιν ότι ή Ρωσία 
βρισκόταν «στά πρόθυρα τής διαλύσεως». 
Μέ βάση αύτές τις πληροφορίες, ή Ίαπου- 
νία προέβη σέ δυο έπιθετικές κρούσεις 
έναντίον τών σοβιετικών ένοπλων δυνά
μεων. Ή  πρώτη κροϋσις έγινε μεταξύ 12 
Ιουλίου καί 11 Αύγούστου 1938 μέ τό 

περιστατικό τοϋ Τσιάνγκ—Κού—Φένγκ 
στά σύνορα τής Κορέας. Ή  δεύτερη μετα
ξύ ΙΙΜαΐου καί 15 Σίβρίου 1939. πραγμα
τοποιήθηκε στο Νομοχάν, στά σύνορα 
τοϋ Μαντσούκουο. Τον’Απρίλιο τοϋ 1938 
ό Ζόργκε είχε ένα σοβαρό δυστύχημα.Κα
θώς όδηγοϋσε μέ μεγάλη ταχύτητα τήν 
μοτοσυκλέττα του στά στενά καί λαβυριν
θώδη δρομάκια τοϋ Τόκιο, έπεσε πάνω σέ 
έναν ήλεκτρικό στύλο μέ άποτέλεσμα νά 
πάθη κάταγμα τής σιαγόνος. "Οταν, μετά 
άπό οδυνηρή νοσηλεία, μπόρεσε νά άνα- 
λάβη τήν συνηθισμένη του δραστηριότη
τα, άνεκάλυψε ότι ό πρεσβευτής φόν Ντίρ- 
ξεν είχε μετατεθή στο Λονδίνο καί τά 
καθήκοντά του έκτελοϋσε ό συνταγματάρ
χης ’Όττ. Ό  Ρίχαρντ έδειξε μεγάλο ένδια- 
φ.έρον γιά τις άποκαλύψεις τοϋ Λιούσκωφ 
καί σύντομα μπόρεσε νά είδοποιήση τήν 
Μόσχα γιά τό ένδεχόμενο δημιουργίας 
συνοριακών έπεισοδίων έκ μέρους τοϋ 
’Ιαπωνικού στρατοϋ, πού θά είχαν σάν 
σκοπό τήν έξακρίβωσι τών ρωσικών άντι- 
δράσεων. Ταυτόχρονα όμως έξέφρασε 
τήν άποψι ότι οί ’Ιάπωνες δέν θά τολμού
σαν ποτέ νά έμπλακοϋν σέ άνοιχτό πόλεμο 
με τήν Ρωσία. "Ετσι στο Τσιάνγκ—Κού 
—Φένγκ καί στο Νομοχάν οί ’Ιάπωνες 
στρατιώτες ύπέστησαν μιά σκληρή ήττα. 
’Ανάμεσα στούς σοβιετικούς στρατιωτι
κούς ήγέτες ξεχώρισε τότε ή μορφή τοϋ 
στρατάρχου Ζούκωφ, ό όποιος έπρόκειτο 
άργότερα νά καταλάβη τό Βερολίνο.
Ό  Ρίχαρντ δέν πληροφορήθηκε ποτέ, ούτε 
καν ύτιοπτεύθηκε τον θρύλο, σύμφωνα 
μέ τό όποιο όλες οί πληροφορίες πού 
διαβίβαζε στήν Μόσχα έταξινομοΰντο 
κατά διαταγήν τοϋ Στάλιν σέ ένα φάκελλο 
πού έφερε τήν έπιγραφή «’Αμφίβολες καί 
έπικίνδυνες πληροφορίες». "Ομως ή ύπό- 
θεσις αύτή φαίνεται νά ΐσχυσε σέ σχέσι 
μέ τήν ήμερομηνία πού είχαν ορίσει οί 
Γερμανοί γιά τήν εισβολή τους στήν
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Ρωσία:21 ’Ιουνίου 1941. Σύμφωνα μέ (ορι
σμένους ιστορικούς, ό Στάλιν πίστευε δτι 
πριν οί Ναζί επιτεθούν στην Ρωσία θά 
έστελναν ένα τελεσίγραφο ή μια έπίσημη 
κήρυξι πολέμου. "Οπως προκύπτει όμως 
άπό τά πρακτικά της δίκης τού Ζόργκε 
και των συνεργατών του, άπό τον Μ άρτια 
τού 1941 ό Ρίχαρντ είχε ήδη έκμυστηρευθή 
στον Όζάκι ότι «ή Ρωσία, προκειμένου 
νά αποφυγή τον πόλεμο, θά δεχόταν νά 
προβή σέ δραστικές οικονομικές παρα
χωρήσεις ύπέρ των Γερμανών. ’Αλλά εκεί
νο πού φοβούμαι είναι τό ένδεχόμενο μιας 
αιφνιδιαστικής έπιθέσεως χωρίς τό προ
οίμιο όποιασδήποτε άξιώσεως,'.

Στο χρονικό διάστημα άπό τό τέλος τού 
’Απριλίου ώς τά μέσα τού ’Ιουνίου 1941 
ό Ζόργκε διεβίβαζε σχεδόν καθημερινώς 
στήνΜόσχα τις πληροφορίες πού τού με
τέδιδε έμπιστευτικώς ό Γερμανός στρα
τιωτικός άκόλουθος στήν ’Ιαπωνία, συν
ταγματάρχης Κρέτομερ, ό ειδικός απε
σταλμένος τού Ρίμπεντροπ, συνταγματάρ
χης φόν Νιντερμέγιερ, καθώς καί ό στε
νός φίλος του Ταγματάρχης Σόλ, τής 
πρεσβείας τού Τόκιο. "Ολες αυτές οί 
πληροφορίες κατέληγαν στο συμπέ
ρασμα δτι ό πολεμικός μηχανισμός 
των Ναζί ήταν έτοιμος γιά την «Έξόρμη- 
σι προς Άνατολάς»: «Ή Γερμανία είχε 
την πρόθεσι νά καταλάβη τον ρωσικό σι
τοβολώνα καί νά χρησιμοποιήση ένα έως 
δύο εκατομμύρια αιχμαλώτους πολέμου 
γιά ν’ άντιμετωπίση τήν έλλειψι εργατι
κών χειρών στή Γερμανία. Μόνο μέ μιά 
έπίθεσι εναντίον τής Ρωσίας ό Χίτλερ 
μπορεί νά είναι βέβαιος δτι θά έκμηδενίση 
τήν άπειλή εναντίον τού άνατολικού μετώ- 
που».

Τον Μάιο ό Ζόργκε έγινε σαφής: «Ή 
έπίθεσις ορίσθηκε γιά τις 20 ’Ιουνίου, μέ 
τήν πιθανή καθυστέρησι μιας ή δυο ή με
ρών. Οί προετοιμασίες έχουν συμπληρωθή. 
Στο άνατολικό μέτωπο έχουν συγκεντρωθή 
170 έως 190 μεραρχίες. Δεν θά προηγηθή 
τελεσίγραφο ή κήρυξις πολέμου. Σύμφωνα 
μέ τούς Ναζί τό σοβιετικό καθεστώς θά 
καταρρεύση εντός δύο μηνών».

Ή  Μόσχα εύχαρίστησε τον Ζόργκε, 
άλλά δεν διετύπωσε κανένα σχόλιο καί 
τήρησε απόλυτη σιωπή. Στις 21 ’Ιουνίου 
ή Γερμανία έπετέθη εναντίον τής Ρωσίας. 
ΌΜάρξ Κλάουζεν πού τό ίδιο εκείνο πρωί 
βρισκόταν μέ τον Ζόργκε στήν έπαυλί 
του στο Άζαμπού. είδε τον δαιμόνιο κα
τάσκοπο σέ μιά τρομερή έκρηξι οργής: 
«Γιατί δέν άντέδρασε ό Στάλιν;» φώναξε 
ρωσικά.

’Από τον ’Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, 
δλο εκείνο τό μακρύ καί πνιγηρό ιαπω
νικό καλοκαίρι, ό Ζόργκε έργάσθηκε μέ
ρα καί νύχτα προσπαθώντας ν’ άνακαλύψη 
τις προθέσεις τού Τόκιο άπέναντι στήν 
Ρωσία, καθώς καί κατά πόσον ό ιαπωνικός 
στρατός έτοιμαζόταν νά έπιτεθή στήν Ρω
σία εκ τών νότων. Στις 27 ’Ιουνίου πληρο
φορούσε τήν Μόσχα—μέ βάσι μιά έκθεσι 
τού Όζάκι καί τις πληροφορίες πού τού 
έστελνε ό Βούκελιτς άπό τό σιβηριανό 
μέτωπο, τό όποιο έπισκέπτετο υπό τήν 
ιδιότητα τού άνταποκριτού τού πρακτο
ρείου Χαβάς—δτι «ή ’Ιαπωνία, άγνοών- 
τας τήν έξέλιξι τών διαπραγματεύσεων μέ 
τήν Αμερική, δέν έπιθυμούσε πόλεμο 
εναντίον τής Ε.Σ.Σ.Δ.». Σύμφωνα μέ τήν 
άκριβή άνάλυσι τού Ζόργκε, ό ισχυρισμός 
αύτός σήμαινε δτι τό Τόκιο δέν θά άνε- 
μιγνύετο στήν σύρραξι εναντίον τής Σοβιε
τικής Ένώσεως, παρά μόνον όταν ό Ρω- 
σογερμανικός πόλεμος θά έφθανε σέ ένα

σημείο άποφασιστικά εύνοϊκό γιά τήν 
’Ιαπωνία.Μιά εβδομάδα άργότερα ή θέσις 
αύτή επιβεβαιώθηκε πλήρως άπό ένα άλλο 
μυστικό έγγραφο, πού ό Ζόργκε κατώρ- 
Οωσε νά διαβιβάση στήν Μόσχα: στήν 
Αύτοκρατορική Σύσκεψι πού είχε πραγμα- 
τοποιηθή στο Τόκιο στις 2 ’Ιουλίου 1941, 
είχε άποφασισθή μιά «πολιτική ούδετερό- 
τητος απέναντι στήν Γερμανία καί στήν 
Ρωσία» καί σέ σχέσι μέ τήν άμεση έκφρασι 
αύτής τής πολιτικής—ή ’Ιαπωνία θά προ
ετοιμαζόταν νά έκμηδενίση τον μπολσεβι- 
κισμό στις γειτονικές της περιοχές «μέ 
τήν ένεργό έπέκτασι τού πολέμου στήν 
Κίνα καί στήν ’Ινδοκίνα προς τήν κατεύ- 
θυνσι τού νότου». Ή  Μόσχα στά μηνύματα 
αύτά τού Ζόργκε ζητούσε απλώς διευκρινή- 
σεις σχετικά μέ τήν «κατεύθυνσιν τού 
νότου». Τήν ιδία έρώτησι είχε κάνει καί ό 
Ρίχαρντ στον έαυτό του. Τήν πρώτη 
συγκεκριμένη έξήγησι τήν είχε στις 26 
’Ιουλίου, όταν οί 'Ηνωμένες Πολιτείες, ή 
Μεγάλη Βρεταννία καί οί Κάτω Χώρες 
άποφάσισαν νά ενεργήσουν Οικονομικό 
αποκλεισμό έναντίον τής ’Ιαπωνίας σέ 
άπάντησι τής ιαπωνικής προελάσεως στήν 
γαλλική ’Ινδοκίνα. Ή  ενέργεια αύτή προ- 
κάλεσε μεγάλη πολιτική.κρίση στο Τό
κιο, όπου (όπως κατώρθωσε νά διαπιστώ- 
ση ό Ζόργκε μέσω -τού Όζάκι) οί έξτρε- 
μισταί τού αύτοκρατορικού στρατού καί 
ναυτικού έπέβαλον τελεσιγραφικώς στον 
«μετριοπαθή» πρωθυπουργό Κονόγιε μιά 
προθεσμία ώς τά τέλη ’Οκτωβρίου «γιά νά 
τερματίση τις διαπραγματεύσεις μέ τις δυ
τικές δυνάμεις».

Τις πρώτες δέκα ήμέρες £ού ’Οκτωβρίου 
(ίσως τήν 4ην τού μηνός) ό Ζόργκε προ- 
έβλεψε γιά δεύτερη φορά ένα γεγονός, πού 
έπρόκειτο νά ανατρέψει τήν πορεία τού 
πολέμου. Ειδοποίησε μέ τον άσύρματο τήν 
Μόσχα δτι: «Άν ανάμεσα στις 15 καί 16 
αύτού τού μηνός δέν ληφθή στο Τόκιο μιά 
ικανοποιητική άπάντησις τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών στις απαιτήσεις τής ’Ιαπωνίας, 
θά προκόψουν παραιτήσεις σέ εύρεία 
κλίμακα καί δραστικός άνασχηματισμός 

’ τής κυβερνήσεως. Καί στις δυο περιπτώ
σεις τό άποτέλεσμα θά είναι πόλεμος ενα
ντίον τής ’Αμερικής, αυτόν τον μήνα ή 
τον επόμενο». Στις 16 ’Οκτωβρίου, μέ ωρο
λογιακή άκρίβεια, ό πρίγκιψ Κονόγιε υπέ
βαλε τήν παραίτησί του, καί στήν θέσι του 
διορίσθηκε πρωθυπουργός ό Χιντέκι 
Τόγιο, ό στρατηγός πού έγινε διεθνώς 
γνωστός ώς ό ιθύνων νούς τής έπιθέσεως 
έναντίον τού Πέρλ Χάρμπορ. Δύο μερες 
άργότερα, στις 18 ’Οκτωβρίου 1941, 
συνελήφθη ό Ρίχαρντ Ζόργκε.

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΙ τής όμάδος των κα
τασκόπων έγινε σχεδόν τυχαία. Οί ’Ιάπω
νες πράκτορες τής «Τόκκο» (τής ειδικής 
μυστικής άστυνομίας πού άνήκε στο 
'Υπουργείο τών ’Εσωτερικών) προσπα
θούσαν νά εμποδίσουν τήν άνασύστασι 
τού κομμουνιστικού κόμματος. Μετά άπό 
μιά σειρά άνακρίσεων κατώρθωσαν νά 
φθάσουν, στις αρχές τού ’Οκτωβρίου, ώς 
τήν Κιταμπαγιάσι Τόμο, τήν μοδίστρα 
εκείνη πού τό 1919 είχε νοικιάσει στο Αός 
Άντζελες ένα δωμάτιο στον Μιγιάγκι. και 
ή όποια είχε έπιστρέψει προ διετίας οτήν 
’Ιαπωνία. Ή  Τόιιο εκθέτοντας τις σπορα
δικές έπαφές της μέ μέλη τού άμερικανι- 
κοΰ κομμουνιστικού κόμματος, άνέφερε 
τό όνομα τού Μιγιάγκι, ό όποιος τήν έπεσ- 
κέπτετο άπό καιρό σέ καιρό.

Στις 11 ’Οκτωβρίου τό πρωί συνελήφθη



όΜιγιάγκι γιά ν’ άνακριθή γιά τις πιθανές 
έπαφές του μέ μέλη του κομμουνιστικού 
κόμματος./Η έρευνα πού έγινε, στο σπίτι 
του άποκάλυψε μιά έμπιστευτική έκθεσι 
γιά τούς σιδηροδρόμους της Μαντζουρίας. 
"Οταν οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, 
όΜιγιάγκι προσπάθησε νά αύτοκτονήση 
πέφτοντας άπό ένα παράθυρο τού τρίτου 
ορόφου. Τό σώμα του όμως πιάστηκε στά 
κλαδιά ενός δέντρου και γλύτωσε σπάζον
τας μόνο τό πόδι του. Ή άπόπειρα αύτή 
ξύπνησε τις υποψίες τής «Τόκκο», ή όποια 
την έθεώρησε ύπερβολική άντίδρασι σέ 
μιά απλή κατηγορία παλαιάς κομμουνι
στικής δραστηριότητος. Πολύ ύποπτη 
θεωρήθηκε έπίσης ή ϋπαρξις τής έμπι- 
στευτικής έκθέσεως των Σιδηροδρόμων 
τής Μαντζουρίας.

Ό  Μιγιάγκι υπεβλήθη σέ σκληρές 
άνακρίσειο. Ήταν γνωστό ότι ή «Τόκκο» 
δέν δίσταζε νά δολοφονή συχνά τά άτομα 
πού άνέκρινε. ’Ανάμεσα σ’ αυτά συγκατα
λέγονταν "Αγγλοι καί 'Αμερικανοί δημο
σιογράφοι. Ό  Μιγιάγκι, άδύνατος, εύαί- 
σθητος καί φυματικός, δέν άνθεξε καί 
ομολόγησε τά ονόματα των συνεργατών 
του. Ό  είσαγγελεύς, ό όποιος δέχθηκε τήν 
ομολογία του, άναπήδησε στο άκουσμα 
τού ονόματος του Ρίχαρντ Ζόργκε:

Ό  Ζόργκε; Ό  άνταποκριτής τής 
«Φρανκφοϋρτερ Τσάϊτουνγκ». Τό ένδεχό- 
μενο φαινόταν άπίστευτο. Στις 15 ’Οκτω
βρίου τήν νύχτα ή ’Αστυνομία συνέλαβε 
τον Όζάκι τήν ώρα πού κοιμόταν. «’Από 
άρκετές ήμέρες», είπε έκεινος στον εισαγ
γελέα Μιτσουσάντα Γιοσικάουα, «είχα 
ένα δυσάρεστο προαίσθημα».

Τήν Παρασκευή, 17 ’Οκτωβρίου, ό 
Κλάουζεν καί ό Βούκελιτς συναντήθηκαν 
μέ τον Ζόργκε στήν έπαυλί του. Ό  Ρίχαρντ 
τούς άνεκοίνωσε σκυθρωπός ότι «ό 
Μ ιγιάγκι καί ό Όζάκι έχουν νά φανούν δυο 
μέρες. Πρέπει νά τούς συνέλαβε ή ’Αστυ
νομία. Ή  άποστολή μας όμως έχει τώρα 
πιά τελειώσει». Ό  Κλάουζεν, όπως ομο
λόγησε άργότερα τρόμαξε πολύ. «"Εφυγα 
μετά άπό δέκα λεπτά. Λέν συζητήσαμε τί 
έπρεπε νά κάνουμε σέ περίπτωσι συλλή- 
ψεώς μας». Όταν βγήκε στον δρόμο κα
τάλαβε ότι τον παρακολουθούσα·’.

Τό πρωΐ τής έπομένης, ένώ ή άστυνομία 
συνελάμβανε τον Κλάουζεν καί τον Βού
κελιτς μαζί μέ τις γυναίκες τους (ή «Τόκκο» 
συνέλαβε ουνολικώς τριανταπέντε άτομα, 
δεκαοχτώ άπό τά όποια απέλυσε άργότερα) 
μιά ομάδα άστυνομικών μέ έπικεφαλής 
τον ύπολοχαγό Όχάσι, εισέβαλε στήν 
έπαυλι τού Ζόργκε καί διέταξε τον κα
τάσκοπο νά τούς άκολουθήση στο άστυ- 
νομικό τμήμα γιά μιά «διασάφησι σχετι
κά μέ τό τροχαίο δυστύχημά του μέ τήν 
μοτοσυκλέττα*>. Ό  Ζόργκε οδηγήθηκε στο 
τμήμα μέ τις παντόφλες καί τά νυχτικά. 
Ή άστυνομία κατέσχε τις φωτογραφικές 
μηχανές πού υπήρχαν στήν έπαυλι, κα
θώς καί τούς μεγεθυντικούς φακούς, τήν 
«’Επετηρίδα τής Στατιστικής Υπηρεσίας 
τής Γερμανίας» (πού χρησίμευε ώς βάσις 
των κρυπτογραφημάτων τού κατασκόπου) 
καί τήν τελική έκθεσι τού Ζόργκε προς 
τήν Μόσχα μέ τήν όποια ό Ρίχαρντ άνήγ- 
γελε στούς προϊσταμένους του τήν λήξι 
τής άποστολής του.

Ή συσκευή τού άσυρμάτου πού χρησι
μοποιούσε ή όμάς των κατασκόπων υπήρ
ξε τό άποφασιστικό άποδεικτικό στοιχείο 
τής ένοχής τού Ζόργκε (πού είχε άλλωστε 
άποδειχθή καί άπό τις διάφορες ομολογίες 
πόύ είχαν προηγηθή.) Ή «Κεμπέϊ», ή 
στρατιωτική άστυνομία τής Ιαπωνίας, βρι

σκόταν στά ίχνη τής όργανώσεως αύτής 
άπό τό 1938. Παρακολουθούσε τά ραδιο
τηλεγραφικά μηνύματα τού Κλάουζεν 
καί τον ίδιο τον Ζόργκε, γιατί είχε τήν 
ύποψία ότι «δέν έπρόκειτο περί απλού 
δημοσιογράφου».

’Εκείνοι πού έξεπλάγησαν περισσότερο 
άπό τήν σύλληψι τού Ζόργκε ύπήρξαν οί 
Ι'ερμανοί. ’Αμέσως μετά τήν άφιξί του 
στήν Ιαπωνία, τό 1933, ό Ζόργκε είχε 
ζητήσει νά έγγραφή στο κόμμα των Ναζί 
καί ή αϊτησίς του είχε έγκριθή τήν I Οκ
τωβρίου 1934, μετά άπό λεπτομερείς έρευ
νες. Τό γεγονός αύτό, άποδεικνύει ότι ή 
πανίσχυρη Γκεστάπο δέν είχε άνακαλύψει 
τίποτε άπό τό παρελθόν τού ήγετικού στε
λέχους τής Κομιντέρν. Στά άρχεΐα τού 
Χίμλερ, στήν έδρα τής Γκεστάπο στο 
Βερολίνο, τό δελτίο μέ τό όνομα τού Ζόρ
γκε άνέγραφε άπλώς* «Ρίχαρντ Ζόργκε, 
δημοσιογράφος. Διεύθυνσις Τόκιο». Στήν 
Γερμανική πρεσβεία στο Τόκιο καί στο 
υπουργείο των έξωτερικών στο Βερολίνο, 
πίστεψαν γιά μερικές μέρες ότι ή σύλλη\ι/ις 
τού Ζόργκε άπό τήν «Τόκκο» ήταν άπο- 
τέλεσμα παρεξηγήσεως. Ό  Ζόργκε όμως 
ομολόγησε. «"Εχασα;» είπε καθώς σω
ριαζόταν σ’ ένα κάθισμα. Γιά πρώτη φο
ρά στή ζωή μου έχασα!».

Οί άνακρίσεις σχετικά μέ τον Ζόργκε 
διήρκεσαν έπάνω άπό τρία χρόνια. Ό  
κατάσκοπος έζησε 1.115 μέρες στο ύπ’ 
άριθ. 20 κελλί, στον πρώτο όροφο των 
φυλακών Σουγκάμο τού Τόκιο. Σχεδόν 
κάθε μέρα ένα στρατιωτικό αύτ]το τον 
μετέφερε στο Δικαστικό Μέγαρο γιά άνά- 
κρισι. Μετεφέρετο φορώντας χειροπέδες 
καί ένα μεγάλο ψάθινο καπέλλο πού τού 
έκάλυπτε τό κεφάλι καί τό πρόσωπο καί 
τού έπέτρεπε νά βλέπη χωρίς' νά γίνεται 
θεατό τό πρόσωπό του. Στήν διάρκεια των 
άνακρίσεων αύτών ό Ζόργκε διηγήθηκε 
όλη του τή ζωή, έκτος άπό μερικά περι
στατικά πού δέν μπόρεσαν νά διευκρινι- 
σθούν. Πιθανώτατα ύπεβλήθη σέ βασα
νιστήρια, τό ήθικό του όμως δέν λύγισε. 
Ή  συμπεριφορά του ύπήρξε πάντοτε γα
λήνια καί θαρραλέα. Συχνά ζητούσε νέα 
τού πολέμου άπό τον διερμηνέα του, 
καθηγητή Ίκόμα. Χαμογέλασε μέ χαρά 
όταν τον Νοέμβριο τού 1942 πληροφορή- 
θηκε ότι τό Στάλινγκραντ άνθίστατο γεν
ναία στούς Γερμανούς καί τον ’Ιανουάριο 
τού επομένου έτους, όταν ή πόλις σώθηκε 
φίλησε τον φύλακα μέσα στο κελλί του 
καί τον άνάγκασε νά χορέψη μαζί του.

Στις Γ5 Δεκεμβρίου 1942 ό δικαστής 
Νακαμούρα διέταξε τήν παραπομπή σέ 
δίκη τού Ζόργκε καί τού Όζάκι, μέ τήν 
κατηγορία τής «άποκαλύψεως στρατιωτι
κών μυστικών», ή όποια άποτελούσε σοβα- 
ρώτατο έγκλημα. Ή δίκη, πού έγινε χω
ριστά γιά κάθε κατηγορούμενον, άρχισε 
γιά τον Ζόργκε τόνΜάϊο τού 1943 καί διε- 
ξήχθη «κεκλεισμένων τών θυρών». Όλες 
οί κατηγορίες κατευθύνονταν στήν κατα
σκοπευτική δραστηριότητα τού Ζόργκε 
άνάμεσα στο καλοκαίρι καί τό φθινόπωρο 
τού 1941, δηλαδή στήν περίοδο πού προε
τοιμαζόταν ή έπίθεσις έναντίον τού Πέρλ 
Χάρμπορ.
Ό  Ζόργκε υπερασπίσθηκε τον έαυτό του, 
χρησιμοποιώντας πλήθοο έπιχειρημάτων. 
Προσπάθησε μέ έπιδεξιότητα ν’ άπαλλαγή 
άπό τήν κατηγορίαν τής άποκαλύψεως 
«κρατικών μυστικών». Παραδέχθηκε τήν 
κατασκοπευτική του δράσι, άλλά ισχυ
ρίστηκε ότι οί πληροφορίες πού διεβί- 
βαζε στο Βλαδιβοστόκ (πού ή κωδική 
ονομασία του ήταν «Βισμπάντεν»)

ήσαν άλλοτε έπίσημες καί άλλοτε άνε- 
πίσημες. Παραδέχθηκε ότι είχε γίνει στε
νός φίλος τού πρεσβευτού Όττ. «"Ημουν 
σέ θέσι «είπε», νά γνωρίζω τό πε ριεχόμε- 
νο πολλών τηλεγραφημάτων καί έκθέσεων 
μεγάλης σημασίας. Πολλές φορές οί 
γνώμες πού έξέφραζα προκαλούσαν συζη
τήσεις άπό τις όποιες διέρρεαν άλλες πλη
ροφορίες». Ή  καταδίκη τού Ζόργκε καί 
τού Όζάκι σέ θάνατο έξεδόθη στις 29 
Σεπτεμβρίου 1943. ΌΜάξ Κλάουζεν Kal· 
ό Βούκελιτς καταδικάσθηκαν σέ ισόβια 
δεσμά. Ή σύζυγος τού Κλάουζεν Άννα 
καταδικάσθηκε σέ τρία χρόνια κατανα- 
γκαστικά έργα. Τον προηγούμενο μήνα 
ό Μιγιάγκι είχε πεθάνει μέσα στο κελλί 
του άπό τήν παλιά του πάθησι, τήν φυμα- 
τίωσι. Ό  Ζόργκε καί ό Όζάκι ύπέβαλον 
έφεσι ή όποια άπερρίφθη τούς πρώτους 
μήνες τού 1944.

Στις 7 Νοεμβρίου τού 1944 στις 9.30' τό 
πρωΐ, ώδηγήθηκε στήν άγχόνη ό Χοτσού- 
μι Όζάκι. Δεκαοχτώ λεπτά άργότερα ό 
διευθυντής τών φυλακών Σουγκάμο μπήκε 
στο ύπ’ άριθμόν 20 κελλί. Άπό τον Ζόργκε 
πού δέν τον περίμενε έκείνη τήν ήμέρα, 
ζήτησε νά τού δηλώση τό όνομα, τήν 
ήλικία καί τό έπάγγελμά του.Μετά, «κατά 
διαταγή τού ύπουργοΰ Δικαιοσύνης», τού 
άνακοίνωσε ότι τό Ιδιο έκεΐνο πρώΐ θά 
όδηγεΐτο στήν άγχόνη.Μέ τά χέρια κλει
σμένα στις χειροπέδες καί τό κεφάλι σκε
πασμένο μέ τό συνηθισμένο ψάθινο καπέλ
λο, ό Ζόργκε προχώρησε ψύχοαιμος καί 
εύθυτενής στο κελλί τών έκτελέσεων, ένα 
μεγάλο ψηλοτάβανο δωμάτιο χωρίς πα
ράθυρα.

Ό  είσαγγελεύς Γιοσικάουα βεβαιώνει 
ότι, πριν άνέβη στήν άγχόνη. ό Ζόργκε 
φώναξε «Τρία ζήτω γιά τον έρυθρό στρα
τό καί τό κομμουνιστικό κόμμα τής Σο
βιετικής Ένώσεως». "Αλλοι μάρτυρες 
ύποστηρίζουν ότι περιορίσθηκε νά πή 
στούς δεσμοφύλακές του: «Σάς εύχαριστώ 
γιά τις περιποιήσεις σας».

Στις 10.20 'ή καταπακτή τής αγχόνης 
άνοιξε κάτω άπ’ τά πόδια τού Ζόρ/κε 
καί τό σώμα του παρέμεινε κρεμασμένο 
επί ένα τέταρτο τής ώρας. Τό πτώμα του, 
πού κανείς δέν τό ίήτησε, τάφηκε στο 
νεκροταφείο τού Ζοσιγκάγια. Στις 13 
Ίανουαρίου τού 1945 όΜπράνκο Βούκελι
τς πέθανε άπό πνευμονία στις ανθυγιεινές 
φυλακές Άμπασίρι, τού Χοκάϊντο. Ό  
πόλεμος τερματίσθηκε τον Αύγουστο καί 
τό ζεύγος Κλάουζεν, πού άπελύθη από τις 
φυλακές Άκίρα στις 9 ’Οκτωβρίου τού 
έτους έκείνου, εγκαταστάθηκε στή Μόσχα 
όπου σέ λίγο τούς συνάντησε ή Ίαπωνίδα 
σύζυγος καί ό γιος τού Βούκελιτς. Όλοι 
τους έλαβαν άργότερα παράσημα άπό τον 
Μικογιάν. Ό  Ζόργκε άνακηρύχθηκε «ή- 
ρως τής Σοβιετικής Ένώσεως». Τό όνομά 
του δόθηκε σ’ ένα δρόμο τής Μόσχας καί 
σ’ ένα μεγάλο Ρωσικό πετρελαιοφόρο. 
Κυκλοφόρησε έπίσης προς τιμήν του 
ένα γραμματόσημο μέ τήν εικόνα του 
αξίας 4 καπικίων. Στο Τόκιο ή Χανάκο— 
σάν έπέτυχε τήν έκταφή τής σορού τού 
Ζόργκε-μέ τά χρυσά δόντια τού έραστού 
τη ς έφτιαξε ένα δαχτυλίδι πού έξακολουθεΐ 
καί σήμερα νά φορή στο δάχτυλό της 
Ή σορός τού Ζόργκε άναπαύεται τώρα 
στο νεκροταφείο Τόμα, κοντά στούς τά 
φους τού. Όζάκι καί τού Μιγιάγκι. Ή 
μαρμάρινη πλάκα πού κοσμεί τον τάφ 
τού κατασκόπου φέρει τήν έξής περιγρα 
φή:«Έδώκειταιέναςήρωας, πού θυσίας 
τήν ζωή του, αλωνιζόμενος έναντίον τού πο 
λέμου καί υπέρ τής παγκοσμίου ειρήνης
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—ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ή χορήγησις της άναγκαιούσης πιστώ- 
σεως διά την συμπλήρωσιν του παρά την Πέτραν— Ολύμπου 
Σανατορίου Χωροφυλακής. Αί σχετικαί έργασίαι πρόκειται 
νά άρχίσουν έντός όλίγου.

—Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ διά την βαθμολόγησιν των γραπτών των 
ύποψηφίων διά τό Β'. Τμήμα του Σχολείου Χωροφυλακής, 
άπηρτίσθη έκ των κ.κ. Κων]νου Βεργογιαννοπούλου— Συν
ταγματάρχου ώς Προέδρου, Ταγματάρχου Ιωάννου Κουρεμπα- 
νά και Μοιράρχου Κων]νου Κινίνη ώς μελών.

—ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ 11ην τρέχοντος, έγένετο ή έναρξις των 
μαθημάτων της τρίτης σειράς τοϋ Σχολείου Παθητικής 
Άεραμύνης. Είς τό Σχολειον τούτο παρακολουθούν μαθήματα 
καί οί Ταγματάρχαι Χωροφυλακής κ.κ. Γεράσιμος Παναγιω- 
τόπουλος, Ήλίας Μπρίλης, Γρηγόριος Δημουλάς, Άνδρέας 
Ζωρογιαννίδης και Γεώργιος Πανίτσας.

—ΔΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ διαταγής τοϋ 'Υπουργείου τών Στρα
τιωτικών πρός τάς ύπ’ αύτό Στρατιωτικός Υπηρεσίας, άπηγο- 
ρεύθη ή χρήσις πολιτικής περιβολής παρά τών κατω
τέρων Αξιωματικών. Ούτοι δύνανται νά περιβληθώσιν πο
λιτικήν άμφίεσιν, μόνον κατά τον χρόνον άδειας αύτών οίασδή- 
ποτε φύσεως μεγαλυτέρας τών 4 ήμερών.

—ΔΙΑ Β.Δ. έτέθη είς άποστρατείαν προαχθείς άμα είς Υπο
στράτηγον, ό Συνταγματάρχης— Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 
κ. Ιωάννης Γκισερλής. Επίσης άπεστρατεύθησαν οί Υπομοί
ραρχοι κ.κ. Σωτήριος Σιγουράκος καί Σταμάτιος Μπουτλής.

εύχάριστος διαπίστωσις:Χάρις είς τάς χρηματικός συνεισφοράς 
άλλά καί τάς άοκνους ένεργείας τοϋ Διαχειριστοϋ τής Σχολής 
Μοιράρχου κ. Πηλοΰ, ό Ναός βαίνει άποπερατούμενος.

—ΑΝΕΛΑΒΕΝ τά καθήκοντα τοϋ 'Υπασπιστοϋ τοϋ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής ό Ταγματάρχης κ. ’Ιωάννης Μπαΐλάκης 
άντί τοϋ όμοιοβάθμου του κ. ’Ιωάννου Θεοδοσοπούλου, το- 
ποθετηθέντος ώς Διοικητοΰ τής Δ.Χ. Εύβοιας. Έξ άλλου, ώς 
Διοικητής τής Δ.Χ. Θεσσαλονίκης έτοποθετήθη ό Ταγμα
τάρχης κ. Χαράλαμπος Καλογερόπουλος.

—ΔΙΩΡΙΣΘΗ Καθηγητής τής ’Αστυνομικής Τέχνης είς τό 
Γ'. Τμήμα τής Σχολής Χωροφυλακής ό Ταγματάρχης Χωρο
φυλακής κ. Χαράλαμπος Παπαδημητρίου.

^^ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ παρά τοϋ 'Υφυπουργείου Δημοσίας 
’Ασφαλείας ’Αστυνομικός Χάρτης τής Ελλάδος. Είς τον έν 
λόγω χάρτην θά άναφέρωνται άπασαι αί Ύπηρεσίαι Χωρο
φυλακής μετά άποστάσεων άπό έκάστης έξ αύτών.

—ΔΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής άπενεμήθη 
πανηγυρικός έπαινος είς τον Χωροφύλακα κ. Νεοκλήν Φι- 
λιππόπουλον, διότι ύπηρετών παρά τή ’Αστυνομική Διευθύνσει 
Θεσ]νίκης, είς έπισυμβάσαν πυρκαΐάν τήν νύκτα τής 15] 16 ’Οκτω
βρίου π.έ. είς τό έκεισε Δημοτικόν Νοσοκομεΐον, έπεδείξατο 
άπαράμιλλον θάρρος, γεναιότητα καί αύτοθυσίαν, κατορθώσας 
με προφανή κίνδυνον τής ζωής του νά διασώση πολλούς 
άσθενεΐς έκ τών φλογών τής καιομένης πτέρυγος τοϋ Νοσοκο
μείου, λιποθυμήσας μάλιστα καί ό Ιδιος καί διασωθείς τή 
έπεμβάσει ιατρών.

—ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ αίφνιδίως ένταϋθα τήν 2αν πρωινήν τής 
27ης λήγοντος μηνός ό Συνταγματάρχης Χωροφυλακής Ξε
νοφών Ζέζας— ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Στερεός 
Ελλάδος. Είς ΐήν κηδείαν του, γενομένην είς τον 'Ιερόν Ναόν 
τοϋ 'Αγ. Κωνσταντίνου, τιμάς άπέδωσεν πλήρες Τάγμα Δο
κίμων Χωροφυλάκων καί Λόχος Τάγματος Χωροφυλακής, 
ύπό τό γενικόν πρόσταγμα τοϋ Ύποδιοικητοΰ τής Σχολής 
Χωροφυλακής Άντισυνταγματάρχου κ. Θεοδώρου Κακαβά. 
Τήν κηδείαν παρηκολούθησαν πλεΐστοι τών ύπηρετούντων 
είς τό Λεκανοπέδιον ’Αττικής άνωτέρων καί κατωτέρων 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής, ώς καί έν άποστρατεία τελοϋντες. 
'Ομοίως άντιπροσωπειαι Κεντρικών Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής ’Αθηνών καί Προαστίων, μία διμοιρία δοκίμων ’Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής μέ μεγάλην στολήν καί τοιαύτη τής ’Α
στυνομίας Πόλεων μέ μεγάλην επίσης στολήν. Είς τήν σορόν 
τοϋ μεταστάντος κατετέθησαν πλήθος στεφάνων, φερομένων 
ύπό Χωροφυλάκων έν μεγάλη στολή. ’Ενωμοτάρχης δέ 
έκράτει έπί μικροΰ προσκεφαλαίου έκ βελούδου τά παράσημα 
τοϋ έκλιπόντος Συνταγματάρχου, ένώ τμήμα Μουσικής τής 
Φρουράς ανέκρουε καθ’ δλην τήν διαδρομήν πένθιμα έμβατή- 
ρια. Τάς ταινίας τοϋ φερέτρου έκράτουν οί Συνταγματάρχαι κ.κ. 
Κων]νος Βεργογιαννόπουλος — Ύπαρχηγός Χωροφυλακής, 
Κων]νος Μιχαλόπουλος— Γεν. Δ]ντής τοϋ Υφυπουργείου 
Δημ. ’Ασφαλείας, Δημ. Σκιαδάς— ’Επιτελάρχης τοϋ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής καί ό Άντισυνταγμάρχης κ. Ξάνθος 
Μαριόλης-Η Υποδιοικητής τής Α.Δ.Χ. Στερεός Ελλάδος. 
Τον έπικήδειον έξεφώνησεν ό παρά τώ Ύπουργείω τών Στρα
τιωτικών ύπηρετών Άντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής κ. 
Μιχ. Οίκονομόπουλος, δστις δι’ έμπνευσμένου λόγου το ο έξή- 
ρεν τήν προσωπικότητα καί τάς πρός τήν Πατρίδα παρασχεθέί- 
σας πολυτίμους ύπηρεσίας τοϋ έκλιπόντος Συνταγματάρχου 
Χωροφυλακής καί άρίστου Νομικού.

—ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ τών Στρατιωτικών, διά νεωτέρας 
συμπληρωματικής εγκυκλίου του, έγκρίνει όπως οί κατώτεροι 
’Αξιωματικοί φέρωσι πολιτικήν περιβολήν κατά τάς Κυριάκός 
καί λοιπός ήμέρας άργίας, έφ’ δσον δεν τυγχάνουσι διατετα
γμένοι είς ύπηρεσίαν.

—ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ κληρώσεως τοϋ λαχείου ύπέρ άνεγέρσεως^ 
τοϋ ίεροϋ Ναού «Ή Κοίμησις τής Θεοτόκου» παρά τή Σχολή 
Χωροφυλακής, έξήχθησαν συνολικά^ 36 λαχνοί κερδίζοντες 
διάφορα είδη (φωτογραφικός μηχανάς, άργυρός σιγαροθήκας, 
ώρολόγια κ.λ.π.). Τήν έπιτροπήν κληρώσεως άπετέλουν οί 
κ.κ. Μοίραρχοι Σπυρίδων Πεσλής καί Θεμιστοκλής Χαρδαβέλ- 
λας καί ό Υπομοίραρχος κ. Χρήστος Σακελλαρίου. Καί μία

—ΕΞΕΔΟΘΗ είς κομψόν τεΰχος έξ 128 πυκνοτυπωμένων 
σελίδων, διασκευή τοϋ έργου τοϋ Γάλλου ’Αστυνόμου κ. 
Λέοντος Άμελέν, ύπό τον τίτλον «'Η ’Αστυνομία καί τά άπό- 
κρυφά της», όφειλομένη είς τον ύπηρετοϋντα παρά τή Α.Δ.Χ. 
Μακεδονίας Μοίραρχον κ. Κων]νον Καννάν. Τό έργον τούτο 
— άποτελοϋν έν χρήσιμον είς κάθε φιλαναγνώστην άνάγνω- 
σμα— είναι πλήρες έπεισοδίων έξαιρετικοϋ ένδιαφέροντος,
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άλλα και χαρακτηριστικόν τής δράσεως τής Γαλλικής ’Αστυ
νομίας, ίδίμ κατά τά τέλη του 18ου αίώνος. ’Αξίζει τέλος νά 
σημειωθή ότι ό μεταφραστής και διασκευαστής τοϋ έργου 
τούτου Μοίραρχος κ. Καννάς κατέβαλεν αξιέπαινους προσπά
θειας διά νά μας παρουσιάση τό σύγγραμμμα τοϋ Γάλλου συ
ναδέλφου του εύληπτότερον και άρτιώτερον.

—ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ είς την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
διάταγμα δι’ ού— τροποποιουμένης τής σειράς άρχαιότητος—- 
έντάσσονται είς διαφόρους θέσεις τής -Επετηρίδος οί κάτωθι 
’Αξιωματικοί Χωροφυλακής: 1) Άντισυνταγματάρχης ’Ιωάν
νης Μανουσάκης, μετά τόν όμοιο βαθμόν του Κολλάτον 
Άριστοφάνην καιπρό τοϋ έπίσης όμοιοβάθμου του Γεωργίου 
Ντάκου. 2) Ταγματάρχης Μιχαήλ Μαντούβαλος μετά τόν

όμοιόβαθμόν του Εύστράτιον Μητρόπουλον, 3) Ταγματάρχης 
Εύθύμιος Τσαταλός μετά τόν όμοιοβάθμον του Μιχαήλ Μαν- 
τούβαλον, 4) Μοίραρχος Ηρακλής Ράπτης μετά τόν όμοιό
βαθμόν του Τωάννην Μυτιλήνην. 5) Μοίραρχος Παντελής 
Άποστολόπουλος μετά τόν όμοιόβαθμόν του Γεώργιον Κα- 
ρδαμίτσην, 6) Μοίραρχος Νικόλαος Στεφανάκης μετά τόν 
όμοιόβαθμόν του Παντελήν Άποστολόπουλον, 7) Μοίραρχος 
Ηλίας Σκορδαρας μετά τόν όμοιόβαθμόν του Κλεομένην Ρα- 

ψομανίκην 8) Μοίραρχος ’Εμμανουήλ Παπουτσάκης μετά 
τόν όμοιόβαθμόν του Ήλίαν Σκορδαραν και 9) Μοίραρχος 
Εύάγγελος ’Αργυρίου μετά τόν όμοιόβαθμόν του Ίωάννην 
Πετζετάκην.

Ό  Π α λ α ι ό ς

εποχιακά

μ.Χ.

Μπήκαμε καί πάλι αισίως σ’ ένα ακόμη καινούργιο 
χρόνο . . . Πρός τι όμως ό χαρακτηρισμός «καινούρ
γ ιος» ; *0 χρόνος δέν έχει γνϊυστή ληξιαρχική πράξη 
γεννήσεω ς. Οί άσύλληπτες για τόν άνθρώπινο νοΰ 
καταβολές του χάνονται μέσα στήν άπύθμενη αιωνιό
τητα . Καί έμεις παρακολουθούμε τήν ροή του στό 
μαγκανοπήγαδο των τεσσάρων έποχών πού κατηφορί
ζουν στήν γη άνάλογα μέ τοϋ ήλιου τά γυρίσματα. ’Έτσι 
είχαμε καί έφέτος χειμωνιάτικη πρωτοχρονιά στήν 
Εύρώπη καί άνοιξιάτικη, καλοκαιρινή ή φθινοπωρινή 
σέ κάποιους άλλους τόπους τού πλανήτη μ α ς. ’Αλλά 
ό έρχομός τού *77 δέν είχε μόνο έποχιακή άλλά καί . . . .  
ωρολογιακή ποικιλία. ’Άλλη πρωτοχρονιά ήρθε σέώρα 
Γκρήνουϊτς, άλλη σέ ώρα ’Ιταλίας, Ε λλάδος κ .λ .π .  
Έ ν πάση περιπτώσει τό 1977 είναι ήμερολογιακό γεγο
νός . ΤΙ περιμένουν οί άνθρωποι άπό τόν καινούργιο 
χρόνο; Τί άλλο παρά ειρήνη, εύημερία, ύγεία καί εύτυ- 
χία  . . . .  Τά ίδια άκριβώς ζητούσαν καί τήν περισυνή 
πρωτοχρονιά. Πολλά όμως έκατομμύρια άνθρώπων δέν 
άξιώθηκαν νά έπαναλάβουν τις €ύχές τους καί έφ έτος. 
Οί πόλεμοι καί γενικά οί ένοπλες πράξεις βίας, οί άρ— 
ρώστειες, οί έπιδημίες, τά δυστυχήματα καί ένα σωρό 
άλλες αιτίες άφάνισαν στό δωδεκάμηνο πού πέρασε ένα 
άρκετά σημαντικό κομμάτι τοϋ γήινου πληθυσμού. 
Θεωρητικά καί χονδρικά άν ύπολογίσωμε τά πράγματα, 
δέν είναι δύσκολο νά διαπιστώσωμε άνθρώπινη ύπαι— 
τιότητα σ’ ένα μεγάλο φάσμα των καταστροφών α ύτώ ν.

Μέ βάση , μέ δεδομένο, αύτό, δέν είναι δύσκολο νά μαντέ- 
ψωμε μερικά άπό τά δεινά πού μπορεί νά μάς έπιφυλάξη  
τό 1977. Μαζί μέ όλα αύτά δέν πρέπει νά άποκλείσωμε 
έντελώ ς καί κάποιον ένδεχόμενο πυρηνικό όλεθρο. Ή  
μονίμως άνοιχτή «πυρηνική όμπρέλλα» πού στέκει 
διαρκώς πάνω άπό τά κεφάλια μας έδώ καί πολλά  
χρόνια, δέν είναι άπίθανο νά ξεσχισθή άπό τήν μόνιμη 
καί ύπερβολική διάταση . . . .  Πάντως έτσι καί άλλοιώς 
τό ’77 καινούργια καταστροφικά όπλα θά άνακαλυφθοϋν 
στά πλαίσια τής Ρωμαϊκής άποφθεγματικής φόρμουλας 
«SIVIS PACEM PARA BELLUM» . . . .  Έ φέτος θά 
γίνουν έπίσης καινούργιες θεαματικές έκκλήσεις ή 
διαβουλεύσεις γιά τήν διεθνή ειρήνη καί συνεργασία, 
μερικές χιλιάδες παιδιά θά πεθάνουν άπό ύποσιτισμό, 
ένω τά διαστημόπλοια θά πηγαινοέρχονται άσταμάτητα 
στόν διαστημικό χώρο γιά τήν άνακάλυψη κάποιου 
νεκρού έξωγήϊνου κόσμου. Καί όμως ό «πάσχω ν κό
σμος» είναι τόσο κοντά μας . . . Τό 1977 θά σημειωθούν 
μερικές άκόμη έπικίνδυνες ήθικές καί κοινωνικές κα
τολισθήσεις μιά καί γιά πολλές άνεκτικές κοινωνίες οί 
Καβαφικοί βάρβαροι θεωρούνται ότι «είναι μιά κάποια 
λύσις» . . . Αύτό τό «πιστεύω» δέν έχουν σήμερα οί 
χιλιάδες θλιβεροί λεγεωνάριοι της άρνήσεως των πάν
των ;

. . . .  Μά δέν περιμένεις τίποτε τό κα λό; ίσως νά μέ 
ρωτήση κάποιος . Κατ’ άρχήν δέν μπορούμε νά ξέρομε 
ποιά θά είναι έφέτος ή έννοια τού καλού . Μέ τόν ξέφρενο 
ρυθμό πού έχουν πάρει τά πράγματα, όλα είναι ρευστά 
μέσα στήν άποφλοιωμένη καταναλο?τική μας κοινω νία. 
Ποιός ξέρει . . . Μπορεί κάτι πού άποδοκιμάζαμε έντονα 
μέχρι τό *76 νά τό υίοθετήσωμε πανηγυρικά τό *77.Ή  
άβεβαιότης καί οί άντιφάσεις μεσουρανούν πιά στό 
στερέωμα τοϋ «όπτικοΰ» πολιτισμού μας . . .

. . . Κατά τά άλλα τό *77 προβλέπεται «αίσιον καί 
εύτυχές» . ’Εκτός πιά άν καί ή έννοια- τής άνθρώπινης 
εύτυχίας προσβληθή θανάσιμα — ήδη είναι τραυματισμέ
νη — άπό τά λεγόμενα «στρέςς»τοΰ πολιτισμού ή άλλες 
άπρόβλεπτες αιτίες καί πάρη όριστικά ένα σαδομα- 
ζοχιστικό νόημα . . . Ποιός ξέρει . . . Έ δώ τόσες 
καί τόσες άρρωστες κινηματογραφικές ταινίες τού εί
δους αύτοΰ έχουν γίνει λαϊκό προσκύνημα . . . Είναι 
βλέπετε καί αύτό μιά άχαρη κραυγή πριν άπό τόν «τε-  
λευταΐον άσπασμόν» γιά τις άληθινές άνθρώπινες άξιες 
πού άργοπεθαίνουν . . . .

X . -
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« . . .  Πόρρω άπέχομεν . . . »

Καθυστερημένο άλλά ένδιαφέρον. . .  Ή είδηση πού θά 
σχολιάσομε στην συνέχεια, πρώτα «φάνηκε» στις στήλες του 
Γερμανικού περιοδικού «Στέρν», και ύστερα κάλπασε με τά 
τηλέτυπα των εϊδησεογραφικών Πρακτορείων σέ όλες τις 
γωνιές της γης. Τό περιστατικό συνέβη μεν στην Νυρεμβέργη, 
άλλά δέν έχει καμμιά άπολύτως σχέση μέ τίποτε παραλει
πόμενα της όμώνυμης ιστορικής δίκης. Πολύ περισσότερο 
δέν έχει σχέση μέ πρόσωπα ή πράγματα πού βρίσκονται συχνά 
στο έπίκεντρο τής άστάθμητης κάθε φορά έπικαιρότητος. 
Δύο είναι οί πρωταγωνισταί τής «μίνι» άλλά πολυσυζητημένης 
Ιστορίας μας: Εκείνη μιά άπλή μανάβισσα καί έκεΐνος ένας 
απλός· άστυνομικός. Και οί δύο βρέθηκαν διάδικοι σ ένα δι
καστήριο τής Νυρεμβέργης. Ή πρώτη κατηγορουμένη και ό 
δεύτερος μηνυτής. Αιτία: Ή  προσφώνηση τού όργάνου. 
τής τάξεως στον ένικό τής άδικαιόλογητης οίκειότητος - 
ίσως και θρασύτητος— και όχι στον πληθυντικό τής εύγενείας 
έστω καί ψυχρής . . . Τό δικαστήριο, άφού έκρινα ότι ή όλη 
συμπεριφορά τής μανάβισσας έθιξε τό κύρος τού άστυνομικού 
όργάνου καί «κατ’ έπέκτασιν» τό κύρος τής Υπηρεσίας του, 
τήν κάταδίκασε σέ πρόστιμο 2.250 μάρκων . . .

Καί λοιπόν; θά ρωτήσουν ίσως πολλοί άπό τούς άναγνώστες* 
Τήν ίδια άκριβώς έρώτηση κάναμε καί έμεΐς προς τον . . .  
έαυτόν μας, άλλά δέν πήραμε ικανοποιητική άπάντηση. 
Ρωτήσαμε μερικούς «ειδήμονες» συναδέλφους, άλλά κανείς δέν 
μπόρεσε νά μας διαφώτιση άναφορικά μέ τό τί μπορεί νά ση- 
μαίνη γιά έμάς τούς Νεοέλληνες ή πρωτότυπη αύτή δίκη τής 
. . . Νυρεμβέργης. Προσωπικά πιστεύρμε ότι στήν Ελλάδα τού 
«ρέ» τού «ψιτ» καί τού «μωρέ», ή μή μεταχείρηση τού 
«PLURALIS Μ AGIST RATUS» δέν θεωρείται πάντα φοβερή 
καί μάλιστα* άξιόποινη παράλειψη. ’Αντίθετα μπορεί νά πή 
κανείς ότι σέ ώρισμένες περιπτώσεις ή προσφώνηση στον 
ένικό καί γενικά οί χαρακτηριστικέςΜεσογειακές χειρονομίες 
μας καί τά άπό έλαφρά μέχρι έπώδυνα χτυπήματα φιλοφρονή- 
σεως στήν πλάτη, σημαίνουν κάτι περισσότερο άπό άπλή 
οικειότητα.

Ώστε λοιπόν ή ένέργεια τού Δυτικογερμανοΰ άστυνομικού 
ήταν άπελπιστικά έξεζητημένη; Ώ χι βέβαια. Άλλωστε 
δικαιώθηκε πανηγυρικά άπό τήν Δικαιοσύνη. Θά μπορούσε 
λοιπόν μιά πανομοιότυπη ύπόθεση νά άπασχολήση καί τήν 
Ελληνική Δικαιοσύνη; ’Επί τού παρόντος τούλάχιστονμάλλον 
όχι. Βέβαια ό Ελληνικός Νόμος τιμωρεί τήν «λόγω ή έργω» 
προσβολή τής προσωπικότητος. Γιά νά συντρέξη όμως αύτή 
ή περίπτωση, ή προσβολή πρέπει ύποχρεωτικά νά έχη 
κακόβουλο χαρακτήρα. Σύμφωνα μέ τις Ελληνικές κοινωνικές 
άντιλήψεις, μιά άπλή προσφώνηση στον ένικό, δέν μπορεί νά 
έχη πάντα κακόβουλο χαρακτήρα. Ή  καί άν άκόμη έχει, ή 
προσβολή τής προσωπικότητος θεωρείται «δλως έλαφρά», 
καί έχει πταισματικό χαρακτήρα. Έτσι μιά απλή πταισματική 
παράβαση σχετική μέ προσφώνηση στον ένικό, σπάνια φτά
νει μέχρι τό δικαστήριο^ Γιά τήν ώρα, ό δρόμος πού χωρίζει 
έμάς τούς Νεοέλληνες άπό αύτοΰ τού είδους τις εύαισθησίες, 
είναι άκόμη μακρύς. Καί αύτό γιατί τις θεωρούμε έξεζητημένες 
λεπτομέρειες. Ναι άλλά οί λεπτομέρειες συγκροτούν τό κάθε 
σύνολο. Καί έμεΐς στο σύνολο σχεδόν τής κοινωνικής συμπερι
φοράς μας, άλλοτε θέλομε νά είμαστε Εύρωπαϊκώτεροι τών 
Εύρωπαίων καί άλλοτε «προσηλωμένοι εις τάς άγνάς Ελληνι
κός παραδόσεις». Στήν πραγματικότητα όμως πελαγοδρομούμε 
μεταξύ άντιγραφής κάθε εύκολης — καί άνεπίτρεπτης πολλές 
φορές-ξενικής συνήθειας, καί κάθε περιστασιακής άναφοράς 
στις πατρογονικές έθιμικές μας ύποθήκες, μέ πολλά λε
κτικά σχήματα καί έλάχιστα έμπρακτα προσωπικά παραδεί
γματα. Γι’ αύτό καί οί άναγνώστες μας άς μή σπεύσουν νά 
συγκρίνουν τήν δεδομένη περίπτωση τού Γερμανού άστυνο- 
μικού, μέ μιά άλλη πανομοιότυπη καί ύποθετική έπί Ελλη
νικού έδάφους. Έμεΐς έδώ έχομε ξεκινήσει διαφορετικά, μέ 
άποτέλεσμα: Ώρισμένοι —= εύτυχώς πολύ έλάχιστοι— άστυ- 
νομικοί νά ταύτίζουν τον έαυτό τους μέ τον Νόμο, ένώ ένας 
σημαντικός άριθμός πολιτών νά προσπαθή νά άποφύγη τις 
συνέπειές του άλλοτε μέ φιλοφρονήσεις προς τά όργανα τής 
τάξεως, καί άλλοτε μέ θορυβώδεις § |  μέχρι έξυβρίσεως πολλές 
φορές — διαμαρτυρίες. «Πόρρφ» λοιπόν άπέχομε άπό τήν 
ραφιναρισμένη ή τήν «τυπική» έστω εύγένεια τών ξένων. 
Ή  ίδια όμως άπόσταση χωρίζει καί τούς τελευταίους άπό τό 
μοναδικό στον Κόσμο παραδοσιακό Ελληνικό φιλότιμο. 
Καί χαρά σ’ έμάς άν τό φιλότιμο αύτό ξυπνούσα πάντα μέσα 
μας χωρίς βίαιες έκρήξεις . . . .

Ά π ό ενα «έγκλημα τιμής»

Τον περασμένο μήνα σέ κάποιο χωριό έγινε ένα φοβερό «έγκλη
μα τιμής». Πατέρας έστραγγάλισε τήν έγγαμη κόρη του 
έπειδή||- όπως ίσχυρίσθηκε στήν άνάκριση -διατηρούσε έρω- 
τικές σχέσεις μέ ένα έγγαμο συγχωριανό της. Έμεΐς έδώ δέν 
θά ασχοληθούμε μέ τά έπί μέρους «πραγματικά περιστατικά» 
τού θλιβερού αύτού κοινωνικού δράματος. Απλώς θά σχολιά
σουμε. ένα άλλο . . . σχόλιο πού διαβάσαμε κάπου. Τό κείμενό 
του πού μάς βρίσκει «σχεδόν» σύμφωνους, άναφέρει τά έξής: 
« , , . . Νά καταπολεμηθούν οί έπιβιώσεις μιάς νοοτροπίας 
πού έχει τις ρίζες της στον μεσαίωνα. Νά άρχίση νά άντιμετω- 
πίζη ό Έλληνας ώς τό τελευταίο χωριό άπό μιά άλλη σκοπιά 
τήν γυναίκα καί όχι νά τήν θεωρή σάν έξάρτημα κάποιου 
πάντοτε. Διαφορετικά θά έχουμε μιάν άπολύτως σύγχρονη 
Νομοθεσία, άλλά καθόλου σύγχρονα ήθη. Καί δέν θά γλυτώ
σουμε άπό τις άγριότητες τών «έγκλημάτων τιμής» . . . .  
Όπως πολύ σωστά παρατηρεί τό προαναφερόμενο σχόλιο,πρέπει 
νά καταπολεμηθούν οί έπιβιώσεις τής μεσαιωνικής αύτής νοο
τροπίας. Πώς όμως θά καταπολεμηθή όταν έμεΐς οί συνωστισμέ
νοι στις πόλεις έγγράμματοι καί μορφωμένοι «έκλεκτοί» τής 
κοινωνίας μας έχομε άποκοπή έντελώς άπό τούς «άμόρφωτους» 
καί «μπανάλ» Επαρχιώτες καί μή συμπολίτες μας; Υπάρχουν 
βέβαια καί μερικές έξαιρέσεις. Μέσα όμως σ’ αύτές τις έξαι- 
ρέσεις, λίγες είναι οί περιπτώσεις τού άπροσχημάτιστου 
συγχρωτισμού μεταξύ «φωτισμένων» καί «άμαθών». Εκείνο 
πάντως πού έχει ξεχωριστή σημασία είναι ό τρόπος μέ τον 
όποιο συμμετέχει κανείς σέ κάθε προσπάθεια γιά κοινωνική 
διαπαιδαγώγηση. Δέν άρκεΐ νά καυτήριάζωμε μιά όποιαδή- 
ποτε κοινωνική πληγή. Πρέπει καί νά έμβαθύνωμε καί στις 
άπώτερες αιτίες της. Καί άφού τις έντοπίσομε τότε νά προ- 
τείνομε συγκεκριμένες λύσεις, μεταβάλλοντας τον έαυτό μας 
σέ κοινωνικό ιεραπόστολο. Καί δέν χρειάζεται νά όδοιπορή- 
σωμε άρκετά προκειμένου νά άσχοληθούμε μέ τό θεάρεστο 
έργο τής κοινωνικής συμπαραστάσεως. Άρκεΐ νά ρίξωμε 
ένα βλέμμα στο κοντινό κοινωνικό μας περίγυρο. Έκεΐ ύπάρ- 
χουν τόσοι καί τόσοι πού έχουν άμεση άνάγκη άπό τήν βοή_
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θειά μας. Καί έπί τοϋ προκειμένου: Ποιά άπήχηση καί ποια 
κριτική είχε τό φοβερό «έγκλημα τιμής» πού προαναφέραμε; 
Τό πολύ—πολύ νά άποτέλεσε ένα μέρος τοϋ «κούς—κούς» σέ 
διάφορα κοσμικά «καφέ» μεταξύ τσιγάρου καί άνεκδοτολογίας, 
ή σέ άλλους σαλονιακούς κύκλους μεταξύ «τυροϋ καί άχλα
διού» καί μουσικής «πόπ. . . . ».

Συμφωνούμε καί έμεΐς δτι ή γυναίκα δέν είναι RES, άλλά 
καταξιωμένη προσωπικότητα, πού πρέπει όμως νά ζητάει 
δικαιώματα καί όχι προνόμια. Έν τοιαύτη περιπτώσει ποιά 
πρέπει νά είναι «ή άλλη σκοπιά» άπό τήν όποια ό άνδρας 
πρέπει νά άντιμετωπίζη τήν γυναίκα; Μήπως άραγε γνωρίζομε 
άκριβώς έμεΐς οί Νεοέλληνες «κουλτουριάρηδες» καί άλλοι 
διασκορπισμένοι στά τέσσαρα σημεία τής Ελληνικής 
ύπαίθρου; Έδώ τόσα καί τόσα «προοδευτικά» ρεύματα ξε
νικής προελεύσεως διατρέχουν σήμερα τήν Ελληνική κοινω 
νία. Έδώ όλόκληρο «μπετόν — άρμέ» έχει στηθή άνάμεσα 
στό Ελληνικό σήμερα καί χθές. Πώς θά μπορέσωμε λοιπόν 
νά άναθεωρήσωμε μερικές παρωχημένες κοινωνικές μας 
άντιλήψεις δταν τις . . .άγνοοϋμεήτίςάπορρίπτουμεάσυζητη- 
τί, φοβούμενοι μήπως θεωρηθούμε «καθυστερημένοι». Τό πε
ρίεργο είναι δτι ΟΛΕΣ οί ξενόφερτες κοινωνικές άντιλήψεις 
είναι φοβερά άπλούστατες. Κάτι ξέρουν αύτοί πού τις «σερ
βίρουν». Άλλοιώς πώς θά «έπιαναν»; Δέν άπορρίπτομε τις 
άπλουστευμένες άντιλήψεις στό σύνολό τους. Δέν έννορϋμε 
δμως νά άγνοήσωμε τό γεγονός δτι,σέ πολλές περιπτώσεις, ό 
τάχα μοντερνισμός είναι ένα χάρτινο προσωπείο. Παράδει
γμα: Ένα μέρος τής έγχώρια προοδευτικής «έλίτ» διαρρη
γνύει τά ίμάτιάτουγιάτήν άνάγκη τής σεξουαλικής άπελευθερώ 
σεως τών Έλληνίδων. 'Ωστόσο δμως κανείς άπό τούς κήρυκες 
αύτούς τοϋ ύπερμοντερνισμοϋ δέν θά δεχθή ποτέ νά είναι ό 
θεατής τών έρωτικών όργίων τής γυναίκας του ή τής άδελφής 
του. Εξαιρούνται βέβαια οί έλάχιστες καί . . . άνώμαλες 
περιπτώσεις, ξενόφερτες δυστυχώς καί αύτές. Πώς λοιπόν θά 
διαμορφωθούν τά «σύγχρονα ήθη» κάτω άπό τις άλλοπρό- 
σαλλες αύτές συνθήκες; Είτε τό θέλομε είτε δχι, τά φοβερά 
έγκλήματα με αφορμή κάποια μοιχεία γίνονται άκόμη. Καί ή 
δικαστική πρακτική άναγνωρίζει ένα κάποιο «βρασμό ψυχής»

στους δράστες. Δέν μπορεί νά γίνη* άλλοιώς. Πηγή τού Νόμου 
είναι τό έθιμο. Καί οί παραδοσιακές μας συνήθειες θέλουν 
τήν γυναίκα πιστή σύντροφο τού άνδρα της. "Ώστε λοιπόν 
τά «έγκλήματα τιμής» έχουν κάποια βάση λογικής; "Οχι 
ασφαλώς. Τί πρέπει νά γίνη; Τι άλλο παρά περιφρούρηση τού 
ιερού θεσμού τού γάμου άπό τούς ίδιους τούς φορείς του — 
άνδρες καί γυναίκες. Δέν πρέπει νά παντρεύεται κανείς 
άπό στερεότυπη συνήθεια. "Οπως άδιανόητο είναι άμέσως 
μετά άπό τον γάμοό σύζυγος ή ή σύζυγος νά τοποθετή ένα 
τεράστιο έρωτηματικό δίπλα άπό τον σύντροφο τής ζωής 
του (της). Μά αυτό δέν είναι γάμος. Είναι άναγκαστική συνοί
κηση άορίστου διάρκειας. Μά αύτά τά παιδιά πού θά γεννη
θούν κάτω άπό τις άπαράδεκτες αύτές οικογενειακές συνθήκες 
κινδυνεύουν άπό στιγμή σέ στιγμή νά έχουν τήν ίδια τύχη μέ 
«τά άγρια καί τά ήμερα τού βουνού καί τοϋ λόγγου» πού με
γαλώνουν μέσα σέ μιά προσωρινή φωλιά . . . Έ  δχι αύτό πάει 
πολύ. Οπως πολύ πάει δταν ή συζυγική άπιστία πληρώνεται 
μέ αίμα. Καί τότε; θά μας πή ό σχολιογράφος πού . . σχολιά
ζομε. Μά τό είπαμε. Συμφωνούμε «σχεδόν» μαζί του. Καί ή 
άπορία μας είναι ή έξής: Ποιος ή ποιά σύζυγος κατέφυγε 
στήν αξιοπρεπή λύση τού διαζυγίου προτού βουλιάξη στό 
τέλμα τών παθών του (της); ’Ασφαλώς έλάχιστοι καί έλάχιστες. 
Στις πολλές περιπτώσεις ό ένας σύζυγος ύποκρίνεται στον 
άλλο κάνοντας διπλή ζωή καί σχηματίζοντας μάλιστα ώρι- 
σμένες φορές τήν τρίτη πλευρά κάποιου Ιψενικού τριγώνου. 
Ας εΐμαστε^είλικρινεις. Τά ήθη δέν διαμορφώνονται προς τό 

καλύτερο ούτε μέ πρόχειρες θεωρίες καί αύτοσυμβιβασμούς, 
ούτε μέ ξόρκια και άναθεματισμούς. Προ πάντων χρειάζεται 
νά έχομε άπόλυτα συνειδητοποιήσει γιά τό ποιοι είμαστε, 
άπό πού έρχόμαστε καί πού πάμε. Διαφορετικά σέ τούτη τήν 
δμορφη Χώρα θά γίνωνται πάντα καί «έγκλήματα τιμής» 
καί έγκλήματα σεξουαλικά «άλά— Τσάρλς Μάνσον». Είναι 
δμως δυνατόν νά έξελιχθοΰν όμαλά καί σωστά τά ήθη μέσα 
σέ μιά κοινωνία δταν έχει διχασμένη προσωπικότητα;

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς

/ ------------------------------------- | -----------------------------------
Ή  Ά κρόπολις τών ’Αθηνών και οί

προσπάθειες συντηρήσεως τών

μνημείων της.

Μιά ένδιαφέρουσα «πρές—κόμφερανς» έγινε τό πρωί 
τής 21 Δεκεμβρίου στήν αίθουσα συνεδριάσεων τοϋ Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί Επιστημών, δπου ό Υπουργός κ. Κ. 
Τρυπάνης έκάλεσε έκπροσώπους τού Περιοδικού τύπου, μέ 
σκοπό νά τούς ένημερώση πάνω σέ ειδικά θέματα πού σχετί
ζονται μέ τόν προβληματισμό καί τις προσπάθειες συντηρή
σεως τών μνημείων τής ’Ακροπόλεως.

’Από πλευράς «Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής» έλαβαν 
μέρος ό Διευθυντής της Ταγματάρχης κ. ’Ιωάννης Ρούμπας 
καί ό συντάκτης 'Υπομοίραχος κ. Χρήστος Ρέππας.

Στήν ώραία αύτή έκδήλωση πού κράτησε περισσότερο άπό 
μιά ώρα ό κ. 'Υπουργός άνέλυσε τις τρεις βασικές αίτιες άπό 
τις όποιες κινδυνεύουν τά κλασσικά άριστουργήματα τής 
’Ακροπόλεως. Δηλαδή τόν χρόνο, τις ρυπάνσεις καί τις παλαιό- 
τερες άναστηλώσεις μέ άκατάλληλα συνεκτικά μέσα. Γιά τις 
φθορές άνέφερε χαρακτηριστικά δτι έγιναν έπικίνδυνα αισθη
τές τά τελευταία 10—15 χρόνια ιδίως στις γλυπτές έπιφάνειες. 
Αιτία: Ή  διαβρωτική έπίδραση κυρίως τής βροχής καί τών 
καυσαερίων πάνω στό σιδηρούχο Πεντελικό μάρμαρο. Τό 
χαρακτηριστικό έκεΐνο «χρυσό» χρώμα τού Παρθενώνα, δέν 
είναι τίποτε άλλο παρά μιά διάχυτη στό σκελετό του «σκου
ριά» . . . .  Γι’ αύτό καί άποφασίσθηκε νά άφαιρεθοΰν τά γλυ
πτά πού κοσμούν τά άετώματά του καί νά άντικατασταθοΰν μέ 
άντίγραφα.Τά πρωτότυπα θά τοποθετηθούν σέ ειδικά διαρρυθμι
σμένο Μουσείο πού θά άναγερθή στό χώρο δπου βρίσκονται 
σήμερα οί έγκαταστάσεις τού Συντάγματος Χωροφυλακής 
Μακρυγιάννη. Λεπτομέρεια: Τό έκεΐ νεοκλασσικό κτίριο 
αφού άναικαινισθή θά στεγάση τό «Μουσείο Πόλεως ’Αθη
νών».

\
Γιά τις φθορές τών μνημείων πού δημιουργοϋνται άπό 

παλαιότερες άναστηλώσεις μέ σιδερένιους έσωτερικούς 
άρμούς, ό κ. 'Υπουργός άνέφερε δτι έχουν δημιουργηθή 
έπικίνδυνες όξειδώσεις στά διάφορα σημεία έπαφής τους. 
Κανείς, είπε, δέν μπορεί νά γνωρίζη άπόλυτα τήν θέση δλων 
αύτών τών σημείων. Έκεΐνο πάντως πού προέχει είναι ή 
σύντομη άντικατάσταση τών σιδηροδοκών αύτών μέ άλλους 
άνοξείδωτους, ώστε νά προληφθοΰν έγκαίρως έπικίνδυνες 
διογκώσεις—άλλοιώσεις ή ρήξεις τών μαρμάρων.

Αύτές τις άνησυχητικές διαπιστώσεις έχουν κάνει διαπρεπείς 
"Ελληνες καί ξένοι Επιστήμονες. "Ηδη δμως τό Υπουργείο 
Πολιτισμού, μαζί μέ τά άλλα μέτρα πού έχει λάβει, άποφάσισε 
νά στείλη έπιστήμονες γιά ειδικές ένημερώσεις στά όνομαστά 
κέντρα άναστηλώσεων τής ’Ιταλίας καί τής Σκωτίας. Παράλ
ληλα προωθείται έντατικά ή διαδικασία γιά τήν προστασία 
διαφόρων σημείων τού 'Ιερού βράχου άπό τήν κορυφή, μέχρι 
τις χαμηλότερες παρυφές του.

Ή  Κυβέρνηση σέ πρώτη φάση διέθεσε 50 έκ. δραχ. γιά τήν 
συντήρηση τών μνημείων τής ’Ακροπόλεως. ’Αλλά ή όλοκλή- 
ρωση τών έργασιών αύτών είναι ύπόθεση τεραστίων χρηματι
κών ποσών. Γι’ αύτό ύστερα άπό έπιτυχεΐς χειρισμούς τού 
Υπουργείου Πολιτισμού, τό θέμα έχει διεθνοποιηθή μέ φορείς 
ένημερώσεως στήν Ελληνική «Επιτροπή ’Ακροπόλεως» 
τις Εθνικές— Επιτροπές τών Κρατών μελών— τής Ούνέσκο 
άλλά καί διάφορα ίδρύματα ή μεμονωμένα άτομα. "Οπως 
γράφομε σέ άλλες στήλες, ή διεθνής σταυροφορία γιά τήν 
προστασία τών μνημείων τής ’Ακροπόλεως άρχισε 
στό Ναϊρόμπι δπου συνήλθε πρόσφατα ή Γενική Συνέλευση 
τής Ούνέσκο. "Υστερα μάλιστα άπό τήν συγκλονιστική έκεί- 
νη έκκληση τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ τής Ούνέσκο πού έγινε 
πρόσφατα (10 ’Ιανουάριου) άπό τόν 'Ιερό βράχο τής ’Ακρο
πόλεως, άναμένεται δτι σύσσωμοι οί λαοί δλου τού κόσμου 
(όπως έχει συμβή μέ τις περιπτώσεις σωτηρίας τών μνημείων 
τής Βενετίας καί τής Αίγύπτου) θά συνεισφέρουν τεράστια 
ποσά γιά νά σωθούν τά σπονδυλωτά μάρμαρα τής ’Ακροπό
λεως. Τά μάρμαρα πού έγιναν κάποτε αιτία νά όρθωθή ό 
άσπόνδυλος άνθρώπινος πολιτισμός . . . .
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’Από τις δραστηριότητες τής 
Τροχαίας Προαστίων 

Πρωτευούσης

« ..........Ή  'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας
Προαστίων Πρωτευούσης φιλοδοξεί καί 
έπιδιώκει νά είναι 'Υπηρεσία Τροχαίας 
καί δχι άπλώς 'Υπηρεσία βεβαιώσεως πα
ραβάσεων καί περισυλλογής νεκρών, τραυ
ματιών καί άμορφων συνεπεία ατυχη
μάτων σιδηρικών......... ».

Αύτά είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων τό 
1974 σέ συντάκτη του Περιοδικού μας 
ό τότε Άντισυνταγματάρχης — Διευθυν
τής της 'Υπηρεσίας αύτής καί σήμερα 
Διευθυντής της Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
—’Ασφαλείας τού ’Αρχηγείου Ταξίαρχος 
κ. Γεώργιος Μανωλάκος. Άπό τότε καί 
μέχρι σήμερα ή Τροχαία Πρραστίων Πρω
τευούσης έχει έκτελέσει ένα τεράστιο 
έργο, βασισμένο κάθε φορά στήν τρέχουσα 
κυκλοφοριακή πραγματικότητα καί τήν 
πολύτιμη πείρα τών στελεχών της. *Ένα

Ή  δ ι ε θ ν ή ς
ο δ ι κ ή  
σ τ α τ ι σ τ ι κ ή  
τ ώ ν  τ ρ ο χ α ί ω ν  
ά τ υ χ η μ ά τ ω ν .

Κάθε χρόνο, ή Διεθνής Όδική 'Ομο
σπονδία (I.R .F .) δίνει στήν δημοσιό
τητα τήν «Παγκόσμια Όδική Στατιστική» 
(world road Statistics). Πρόκειται 
γιά μια εξαιρετικά έναδιάφερουσα έκδοση 
βασισμένη κάθε φορά σέ τεκμηριωμένα 
στοιχεία πού δίνουν άνάγλυφη τήν εικόνα 
τού κυκλοφοριακοΰ προβλήματος σέ όλες 
τις προηγμένες χώρες.

Μέ βάση τά στοιχεία αύτά ό 'Υπομοί
ραρχος κ. ’Ιωάννης Βανικιώτης, 'Υ
πασπιστής της 'Υποδιευθύνσεως Τρο
χαίας Προαστίων Πρωτευούσης, έχει 
συντάξει ένα ένδιαφέροντα πολύστηλο πί
νακα. Άπο τον πίνακα αύτον δημοσιεύο
με ένα μέρος του, μιά καί οί διαστάσεις 
τών σελίδων μας δέν προσφέρονται γιά τήν 
παράθεσή του σέ «πλήρη άνάπτυξη». 
Πάντως καί μέ τήν μορφή πού δημοσιεύε
ται είναι *σέ θέση νά κατατοπίση τον 
άναγνώστη γιά τήν συχνότητα τών άτυ
χημάτων σέ κάθε χώρα άνάλογα μέ το 
μήκος του οδικού της δικτύου, τήν έκταση 
της επιφάνειας του, καί τον συνολικό 
αριθμό οχημάτων πού κυκλοφορούν σ’ 
αύτό. Μέ τά δεδομένα αύτά ή χώρα μας 
κατέχει διεθνώς μιά όχι καί τόσο Ικα
νοποιητική θέση στον «μαύρο πίνακα» τών 
άτυχημάτων. Πριν δώσωμε τον λόγο στήν 
στατιστική αύτή, θά πρέπει νά διευκρινή- 
σωμε ότι τά στοιχεία της άναφέρονται στο 
1975. Ή  έκδοση τού 1976 άναμένεται νά 
όλοκληρωθή μέσα στούς πρώτους μήνες 
τού τρέχοντος έτους. Ιδού λοιπόν πώς 
έχει ή στατιστική τού *75.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΙΚΗ ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚ Η  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
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7 * ί ΦΙΛΑΝΔΙΑ 3 3 4 1 9 ί 3 3 7 0 3 2  ί 1 2 6 3 2 4 8  ί 1 0 8 6 1 5 8 5 9  i 1 1 3 9 5  ·

8 . : ΓΑΛΛΙΑ 7 9 4 1 3 0 ! 5 5 1 0 0 0 · 1 7 9 0 0 0 0 0 ; 1 3 4 2 0 ft
ft 3 3 8 3 1 0 ) 2 4 7 3 6 5  )

- Τ ; Δ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ λ 4 1 2 1 5 5 1 2 4 8 5 5 3 ! 1 8 7 7 9 5 5 6 ! . 14061 4 4 7 0 6 4 ; 3 3 0 9 6 2  :

ί ο . : Μ.ΒΡΞΤΤΑΝΙΑ
•

3 5 7 9 7 5 ; 2 2 9 8 9 4 ; 1 7 4 0 0 0 0 0 ; 6 8 8 6 3 1 8 0 8 2 ! 2 4 4 2 2 1  *

1 1 .  * Ε Λ Λ Α Σ ft 3 6 4 1 5 } 1 3 1 9 4 4 ! 5 6 3 5 8 9 ] .1154 2 3 9 5 3 ] 1 7 4 0 2  j

1 2 . : ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1 0 0 5 7 7 ί 9 3 0 3 0 ! 6 7 7 8 2 3  ί 1 7 6 4 2 6 4 8 2  ί 2 0 2 1 7  )

ΐ 3 . ) ΙΣΛΑΝΔΙΑ 1 1 1 2 0 6  ί 1 0 4 0 0 0 ! 8 9 0 5 0 ) 2 0
ft

1 3 5 9 ) 1 0 2 5  i

1 4 .  * 
Ζ____ »

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 8 7 1 8 2  ; 7 0 2 8 3 ; 5 4 4 2 5 8  ί 5 9 4 ftft 8 2 8 8 ; 5 6 3 2  ;

1 5 .  1 ΙΤΑΛΙΑ 2 8 8 4 0 0 · 3 0 8 2 2 6 ; 1 5 1 5 4 9 6 3 * 9 5 9 2 2 3 3 7 7 3 ; 1 9 6 3 5 2  ]

1 6 .  ϊ ΔΟΥΞ/ΡΓΟΝ 4 4 6 5 .· 2 6 0 0 ; 1 3 9 6 6 8 ί 1 2 6 2 7 2 6  { 1 9 5 2  ;

1 7 . ! ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8 2 8 7 7 · 4 1 1 6 0 ) 3 7 8 7 0 0 0  ί 2 5 4 0 6 6 2 8 0 1 5 7 5 1 4  ;

i s . ; •
ΝΟΡΒΗΓΙΑ ft 7 6 0 8 5  * 3 2 4 2 1 9 ! 1 2 8 9 0 0 0 ! 501 9 9 7 7 ! 7 9 5 5  ί

1 9 ,  ί ΠΟΛΩΝΙΑ 2 9 9 6 0 0  ί 3 1 2 6 7 7 1 1 3 9 5 2 7 9 ) 3 7 9 9 3 8 3 0 0 ) 2 8 9 3 2  )

2 0 .  J ΠΟΡΤΟΓΑΑΛΙΑ ! 4 3 4 2 6 ! 8 8 5 0 0 ) 1 0 3 7 6 6 2 ) 1 6 9 5 i 3 4 3 5 5 ! 2 5 0 5 6  i

2 1 .  * ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 76304*. 2 3 7 5 0 0 ; ι 2 0 5 3 4 4 0 4 ; 6 4 5 7  ί

2 2 .  ί ΙΣΠΑΝΙΑ • 1 4 2 5 8 5 ) 5 0 4 7 5 0 ; 5 3 0 8 7 8 1 4 3 1 9 # 9 5 4 8 4 ; 6 2 8 8 2  ί

2 3 .  ί ΣΟΥΗΔΙΑ | 9 7 4 1 2 1 4 1 1 2 5 8 ) 2 8 3 4 5 9 7  * 9 0 6 7 • 2 0 5 5 4 1 1 4 8 7 3  ί

2 4 . ; ΕΛΒΕΤΙΑ 6 1 2 7 4 ; 4 1 2 8 8 ) 2 1 9 6 5 0 C ) 1 3 7 2 3 1 7 4 9 ) 2 5 4 7 1  )

2 5 . · ΤΟΥΡΚΙΑ • 5 1 2 7 9 * 7 7 9 4 5 2 ; 4 4 5 3 9 0 * 3 6 7 9 1 8 8 4 9 ί 1 4 3 6 3  j

2 6 .  ί Γ ΙΟ Υ Γ/Β ΙΑ 1 9 6 1 5 7 ; 2 5 5 8 0 4 ) 1 2 4 7 8 5 1 ί - i ■  t

2 7 · : Ν.ΑΦΡΙΚΗ 1 8 5 8 4 6 * 1 2 2 1 0 3 8 ! 2 7 3 7 8 2 3 4 6 3 4 4 ι 5 6 2 0 2 ^ 4 4 6 5 0  )

2 8 .  : ΚΑΝΑΔΑΣ. 3 0 3 2 9 8 5  ί 9 2 2 1 0 1 6  » 9 8 7 0 6 2 0 ] 5 5 7 3 1 9 2 5 9 9 ; 1 3 2 8 9 8  j

2 9 .  ί Η . Π . Α . • — I 1 2 5 4 1 9 8 7 6 ; 5 5 0 9 6 ) 2 8 1 5 5 0 0 ; 1 8 7 4 4 0 0  j

3 0 .  : ΙΣΡΑΗΛ 3 3 3 6 ] 2 0 7 7 0 { 2 8 8 5 7 0 * 651 2 2 0 1 1 · 1 5 3 0 3  !

3 1 .  ίΙΑΠΩΝΙΑ I 1 0 5 8 9 1 2  } 3 7 2 4 8 1  ί 2 6 9 0 0 9 6 5 ) 1 1 4 3 2 ftft 6 5 1 4 2 0 * 4 9 0 4 5 2  ·

3 2 .  * ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ft 8 5 8 8 8 2  ί 7 6 8 6 9 0 0 ! 7 2 1 5 7 0 0 ) 3 5 6 9 9 2 0 4 9  j 6 8 0 5 5  ·
3 3 .  ; Ν . ΖΗΛΑΝΔΙΑ 9 2 0 0 5  ί 2 6 8 7 4 6 "! 1 2 6 1 0 4 4 » 8 4 3 2 4 1 9 7 15571  I
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πρόσφατό δείγμα του έργου αύτοΰ είναι 
ό προγραμματισμός ή μελέτη στούς άκό- 
λουθους τομείς :

Κυκλοφοριακή ασφάλεια μαθητών: 
Παράλληλα μέ τον καθημερινό έλεγχο 

των Σχολικών λεωφορείων, ειδικές ομά
δες βαθμοφόρων ένήργησαν αύτοψία στούς 
δρόμους πού περιβάλλουν δλα τά Σχολεία 
της περιοχής Προαστίων Πρωτευούσης. 
Μέ τον τρόπο αύτό δόθηκαν άποτε)^- 
σματικές λύσεις γιά τήν προστασία χι
λιάδων μαθητών μέ τον καθορισμόν μο
νοδρόμων, τήν τοποθέτήσιν άλλων άπα- 
γορευτικών πινακίδων κ.λ.π. Έξ* άλλου 
στελέχη της Τροχαίας Προαστίων ήρ
θαν σέ επαφή μέ εκπαιδευτικούς λει
τουργούς Μέσης καί Στοιχειώδους Έκ- 
παιδεύσεως καί έπρογραμμάτισαν γιά τό 
τρέχον Σχολικόν έτος 416 διαλέξεις γιά 
τήν κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγησι τών 
μαθητών. Τέλος γιά τό ίδιο χρονικό 
διάστημα έχουν μέχρι στιγμής προγραμ- 
ματισθή περισσότερες άπό εκατό έπισκέ- 
ψεις Σχολείων σέ 'Υπηρεσίες Τροχαίας.
Φωτεινοί σηματοδότες:

Σήμερα στούς βασικούς κύκλοφοριακούς 
κόμβους τών ’Αθηναϊκών Προαστίων, 
λειτουργούν συνολικά 99 φωτεινοί σημα
τοδότες. "Υστερα άπό ειδική μελέτη τής 
Τροχαίας Προαστίων ύποβλήθηκε πρό
ταση πρός τό αρμόδιο 'Υπουργείο γιά τήν 
τοποθέτηση 84 νέων σηματοδοτών σέ 
ισάριθμους κόμβους δπου συχνά γίνονται 
άτυχήματα' ή «μποτιλιαρίσματα» άπό 
παραβιάσεις τής προτεραιότητος. ’Ήδη 
οι περισσότερες προτάσεις έχουν έπεξερ- 
γασθή κ̂αι υιοθετηθη. *Η τοποθέτηση 
τών πρώτων σηματοδοτών θά γίνη μέσα 
στό 3μηνο ’Ιανουάριου—Μαρτίου *77.
Προειδοποιητικές πινακίδες:

Εδώ ή Τροχαία Προαστίων έχει πρα
γματοποιήσεις ένα άληθινό άθλο. Ειδι
κό συνεργείο της ένήργησε αύτοψία σέ 
όλους̂  τούς δρόμους τής περιοχής της, 
για να καταληξουν τελικά στό συμπέρασμα 
οτι επιβάλλεται για λογουςκυκλοφοριακής 
άσφαλείας ή σύντομη τοποθέτηση 14.000 - 
ναι δεκατεσσάρων χιλιάδων—προειδοποιη
τικών πινακίδων σέ ισάριθμα οδικά ση
μεία. Τα σημεία αυτά καταχωρήθηκαν 
ονομαστικά μαζί μέ άλλα στοιχεία σ’ 
ένα ογκώδη τόμο - πρόταση πού ύποβλή
θηκε πρός τό 'Υπουργείο Μεταφορών καί 
Επικοινωνιών.

Σήμανσις όδοστρώματος:
Νέος μαραθώνιος γιά τά συνεργεία τής 

Τροχαίας Προαστίων πού έρεύνησαν βήμα 
πρός βήμα̂  428 χιλιόμετρα ’Εθνικού καί 
άλλα 606 ’Επαρχιακού οδικού δικτύου, 
γιά νά καταλήξουν στό συμπέρασμα ότι 
III 3.241 σημεία χρειάζεται σήμανση του 
οδοστρώματος  ̂ή φρεσκάρισμα τής παληάς. 
Καί αυτα̂  τα· σημεία καταχωρήθηκαν 
ονομαστικά σέ ένα δεύτερο ογκώδη τόμο 
~ ττροταση που υποβλήθηκε πρός τό 
Υπουργείο Μεταφορών καί ’Επικοινω

νιών. Τέλος θά πρέπει νά πούμε δτι τά 
ακούραστα αύτά συνεργεία τής Τροχαίας 
Προαστίων καταρτίζουν παρόμοιες ή 
άλλες μελέτες γιά τό 1978. Τί νά πή 
κανείς για τις άξιέπαινες αύτές προσπά
θειες; τι άλλο παρά δτι ή Τροχαία Προα
στίων Πρωτευούσης δικαιώνει τήν λαμπρή 
φημη της. Είναι πράγματι Υπηρεσία 
ιροχαίας και οχι 'Υπηρεσίας βεβαιώσεως 
παραβάσεων καί περισυλλογής νεκρών 
καί τραυματιών. .

ΦΛΑΣ...
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 1976 ώρα 

έννέα καί μισή τό βράδυ . . .  Ή  τελετή 
τής βραβεύσεως του καλύτερου Τροχο
νόμου τής Χωροφυλακής γιά τό 1976 
μόλις έχει λήξει . . . Καταφανέστατα συγ- 
κινημένος ό βραβευμένος Χωροφύλαξ 
Τροχονόμος κ. Δημήτριος Σακκάς κα- 
τευθύνεται πρός τήν έξοδο τής αιθούσης 
τελετών τής ΕΛΠΑ περιστοιχιζόμενος 
άπό γνωστούς καί άγνώστους φίλους, 
πού του σφίγγουν έγκάρδια τό χέρι. Κά
ποτε διασπάμε τον . . . κλοιό καί τόν πλη
σιάζομε . καί έμεϊς. Χειραψίες, χαμόγελα 
καί :
— Δυο λόγια γιά τήν «Επιθεώρηση Χω

ροφυλακής» κύριε Σακκά . . Αίφνιδιά-
ζεται. . .

— Μά δέν.. δέν νομίζω . . πώς νά σάς τό 
πφ . . . ’Εγώ είμαι ένας . . .

—ΕΙσθε ό καλύτερος Τροχονόμος του *76 
Χαμογελάει κοκκινίζοντας ελαφρά . . .
—’Ή, δχι αύτό δέν τό δέχομαι . . 'Απλώς 
είμαι ό εκπρόσωπος όλων τών καλών συ
ναδέλφων Τροχονόμων . . .
— Έστω . . Γιά πήτε μας τώρα τί αί- 
σθάνεσθε ΰστερα άπό τή βράβευσή σας ;
— Τι άλλο παρά συγκίνηση . . Τήν τρίτη 
κατά σειράν.
— Έχετε βραβευθή κάί άλλες φορές ;
~  Όχι τήν προότη ύπηρεσιακή συγκίνη
ση δοκίμασα τό 1963 όταν κατετάγην 
στή Χωροφυλακή.
— Καί τή δεύτερη ;
— "Οταν τοποθετήθηκα στήν Τροχαία.
— Έχετε πολλά χρόνια Τροχονόμος ;
— Ακριβώς δέκα χρόνια.
— Καί θά μείνετε φυσικά γιά πολλά χρό
νια άκόμη έτσι δέν είναι ;
— Βεβαίως καί θά παραμείνω στήν Τρο
χαία . . .
Χαμογελάει καί συμπληρώνει :

Κρίνομαι κατάλληλος γιά τήν θέση του 
Τροχονόμου . . . .

Στό σημείο αύτό παρεμβαίνει ό Προ
σωρινός Διοικητής του Μοίραρχος κ. 
Άδ. Άλεξόπουλος.

Μήν τόν άκουτε . . μάς λέει χτυπώντας 
του στοργικά στον ώμο. 'Ο Κύριος Σακ
κάς όπως καί δλοι οί συνάδελφοί του πού 
υπηρετούν στό Τμήμα είναι, γεννημένοι 
γιά τροχονόμοι. 'Η Τροχαία, είναι ή ζωή 
τους . 1 .
... Γιά τήν ζωή τών άλλων συμπληρώνει 
έκεϊνος άπλά.
. . . .Γι’ αύτό καί όσοι έχουν

έμβαθύνει στόν μεγάλο κοι
νωνικό ρολο τών Τροχονόμων 
τούς άποκαλόΰν «Σαμαρείτες τής 
άσφάλτου» παρατηρούμε καί 
εμείς μέ δικαιολογημένη ύπερη- 
φάνεια . . .

Τ ό Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ ο  κ α ρ ά β ι  
τ ή ς  Τ ρ ο χ α ί α ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς .

Κ α τα  τα ς  εορτας τώ ν  Χ ρισ τουγέννω ν κα ι νέου έτους ή  'Υ ποδιεύθυνσ ις  
Τροχαίας ̂ Θ εσσαλονίκης ετιρω τοτυτιισε αντικαθιστώ ντας τό  Χ ρ ισ το υγενν ιά τικο  
δένδρο με καραβι το  οποίο στολισμένο καταλλήλω ς ε ίχ ε  τοποθ ετη θή  εις  τή ν  π λ α 
τε ία  'Α γ ία ς  Σοφίας.

Εις^ τους πεζούς κα ι οδηγούς διενειμε έντυπ α  μ έ  οδηγίας όσον αφόρα, τή ν  
κυκλοφορία  και ευχές  γ ιά  ένα αναίμακτο 1 9 7 7 .
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" Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε , ,

Α Π Ο  TO 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

Τό φιλί τής ζωής

ΑΠΟΜ ΕΣΗΜ ΕΡΟ είναι. Τό πε
ριπολικό της Τροχαίας σταματημένο 
στον Εθνικό δρόμο, κάπου μετά 
τό Δαφνί, ελέγχει τήν κυκλοφορία. 
Πιο κεΐ ένας νεαρός Θάναι δε θάναι 
δεκαοχτώ χρόνων, πασχίζει ώρες 
τώρα νά διορθώση τήν βλάβη, πού 
παρουσιάζει ή ήλεκτρική έγκατάστα- 
ση του σπιτιού. Σε κάποια στιγμή, 
έτσι στα καλά καθούμενα, σωριάζε
ται στή γη, χτυπημένος άπ’ τό ρεύμα.

Τέσσερα μάτια βλέπουν άπό κοντά 
τήν τραγική σκηνή: Τά δυο τής σπι- 
τονοικοκυράς τού νέου, που το σπίτι 
της βρισκόταν δίπλα, καί τά άλλα 
δυο του έπικεφαλής τού περιπολι
κού.

Ή  πρώτη σπεύδει ν’ άναγγείλη 
τηλεφωνικά τό θλιβερό μαντάτο στον 
πατέρα τού παιδιού, πούμενε στο 
Πύργο κι* ήταν καί μακρυνός συγ
γενής. Κι* ό Ενωμοτάρχης τρέχει 
νά βοηθήση. Μά τί νά κάνη κάνεις 
σ’ αύτές τις περιπτώσεις;

Σάν κεραυνό τό δέχεται τό νέο τού 
παιδιού ό πατέρας. Μικρό πράμα 
τδχετε άπ5 τή μιά στιγμή στήν άλλη 
νά χάση τό παλληκάρι του; 'Όμως 
δε δείχνεται τόσο, γιά νά μήν κάνη 
πιο μεγάλο κακό στή γυναίκα του, 
πούχε πέσει τού πεθαμοΰ, όλο μαδα- 
ει τά μαλλιά της καί είχε άρχίσει 
τό μοιρολόγι.

Μά σάν βγαίνει άπ5 τό σπίτι άφή- 
νει τις βρύσες των ματιών του νά 
τρέξουν βροχή τά δάκρυα. Οι συντο
πίτες του πουχαν μάθει τή συμφορά 
του τον ψυχοπονούν. Κι5 ό ταξιτζής 
άκόμα, πού πήρε άπ5 τήν πλατεία 
γιά νά τον πάη στήν ’Αθήνα, ενώνει 
μαζί του τά δάκρυα του. Κάποτε 
όμως στερεύουν κι* αύτά. Και τότε

σιωπηλοί συνέχισαν τό ταξίδι τους.
Τό σκοτάδι τής νύχτας πεφτει για 

καλά. Καί τό ταξίδι, σά βουβή λιτα
νεία, συνεχίζεται. Στήν σκέψη τού 
δύστυχου πατέρα μιά μόνο εικόνα 
υπάρχει: τό μονάκ^ιβο παιδί του.

Σε κάποια στιγμή, κοντά στά 
διόδια των Π ατμών, κόβει τό δρόμο 
τού ταξί ένα περιπολικό. Ό  οδηγός 
κάτι πάει νά μουρμουρίση.

Ό  Χωροφύλακας όμως δέ δίνει 
σημασία. Τον ένδιαφέρει ό έπιβάτης. 
Καί σ’ αύτόν άπευθύνεται. Είστε ο 
Χρήστος... τού λέει. Έ γώ  είμαι παι
δί μου, άπαντά με λυγμούς ό πατέ
ρας... Ξέρετε, ήθελα νά σάς πώ... 
Ό  Χωροφύλακας διστάζει. 'Η γέ
ρικη καρδιά του θ’ άντέξη σ’ αυτή 
τήν άπότομη μεταβολή συναισθη
μάτων, σκέπτεται. Α π αυτή τη 
δύσκολη θέση προσπαθεί νά τον 
βγάλη ό οδηγός τού ταξί, πού μουρ
μουρίζει. Ναι ξέρει ό Νίκος του 
πάει...

Τότε ό Χωροφύλακας άποφασίζει 
νά συνέχιση. ’Απίστευτο τού φαίνε
ται τού πατέρα. Είναι δυνατόν... 
Κι’ όμως είναι άλήθεια...Τελικά πεί
θεται. ’Ανοίγει τήν πόρτα τού ταξί

\ / I/ > > ~ \και πετάγεται εςω. m  εκεί στη 
μέση τού δρόμου αγκαλιάζει τό 
Χωροφύλακα καί τον φιλάει. Κλαίει 
άπό χαρά. Κι’ οι δυο τους κλαίνε... 
Είχα ένα παιδί λέει ό πατέρας καί 
πίστεψα πώς τδχασα. Τώρα μαζί 
με τό παιδί μου άπόχτησα κι’ άλλα 
παιδιά. Είστε όλοι σας παιδιά μου...

’Ακούστε όμως τήν αιτία τής ξα
φνικής χαράς τού πατέρα: ό Ε ν ω 
μοτάρχης πουτρεξε κοντά στο παιδί 
προσπάθησε με τεχνητή αναπνοή νά 
κάμη κάτι. Είδε όμως ότι δεν γινό
ταν τίποτα. Θυμήθηκε τότε τό «φιλί 
τής ζωής». ’'Εσκυψε πάνω στο παιδί 
καί με υπομονή θέλησε νά τού δώση

άνάσα, άπ’ τήν άνάσα του, ζωή απ’ 
τή ζωή του. Κάποτε τό νεκρό κορμί 
σάλεψε. Κι’ ή ζωή άρχισε σιγά — 
σιγά νά ξανάρχεται. Τό θαύμα είχε 
γ ίνει!

Τό περιπολικό συνόδεψε γιά λίγο 
τιμητικά τό ταξί στή χαρούμενη πο
ρεία του γιά τήν ’Αθήνα, κι’ υστέρα 
τ’ άποχαιρέτησε μ’ ένα δυνατό καί 
παρατεταμένο σφύριγμα τής σειρή
νας του.

'Ύστερα άκούστηκε μέσα στήν 
σιγαλιά τής νύχτας ή φωνή τού έκ- 
φωνητή του: * —Κέντρον 4 άπό 4]7. 
Ένετοπίσθη ύπ’ άοιθμ. ΡΖ 1623 
ταξί πλησίον διοδίων Πατρών. Έ πέ-  
βαινε πατήρ. ’Αποστολή έξετελέσθη.

Τ ά ρ έ σ τ α

Π ΡΟΣ ΘΕΟΤ, μήν ύποθέσετε, 
αγαπητοί αναγνώστες, ότι ό τίτλος 
μας έχει καμμιά σχέση με τον γνω
στό χαρτοπαιχτικό όρο, πού αν καί 
οι γιορτές πέρασαν, εξακολουθεί νά 
είναι επίκαιρος. Πρόκειται γιά κάτι 
άλλο.’Αλλά άς δούμε τήν ιστορία μας. 
Οι ειδήσεις καί τά ψάρια, είπε κά
ποιος έχουν αξία όταν είναι φρέσκα. 
Κάτι πού τό ξέρουν πολύ καλά καί οι 
άνθρωποι τού ήμερησίου τύπου καί 
οι ψαράδες. ’Εμείς θ’ άσχοληθούμε 
με τούς πρώτους.

’Αφανείς, στ’ άλήθεια, ήρωες κά
νουν πραγματικό άγώνα δρόμου νά 
συγκεντρώσουν τις ειδήσεις, νά τυ
πώσουν τις εφημερίδες καί νά τις 
στείλσυν έγκαιρα καί στήν τελευταία 
άκρη τής πα-τρίδος μας.

'Έναν τέτοιο άγώνα έκανε καί τό 
μικρό φορτηγάκι τού Πρακτορείου 
’Αθηναϊκών έφημερίδων. Κόντευαν 
μεσάνυχτα όταν έφθασε στά διόδια 
τής Κορίνθου. Ό  οδηγός έβγαλε 
γρήγορα —γρήγορα ένα χαρτονόμι
σμα, πλήρωσε, πήρε τά ρέστα καί 
τό εισιτήριο κι’ έφυγε βιαστικά.

Σε λίγο βρισκόταν στο Ρίο. ’Εκεί 
θέλησε νά βγάλη εισιτήριό γιάτό F/B. 
Ψάχνοντας όμως τις τσέπες του 
διαπίστωσε ότι «πεντακοσάρικο» 
δέν υπήρχε.
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Kod δεν είχε κι’ άλλα λεφτά μαζί 
του. Θυμήθηκε τότε τά διόδια.

Για καλή του τύχη βρέθηκε μπρο
στά του ένα περιπολικό τής ’Αμέσου 
Έπεμβάσεως τού Κέντρου Ρ/Τ 4, 
στο πλήρωμα του όποιου άνέφερε τά 
καθέκαστα. Κι* αύτό άνέλαβε νά 
βρή την άκρη.

Πραγματικά σε λίγο είχε επικοι
νωνήσει με ένα άλλο περιπολικό. Κι*

εκείνο άμέσως άνέφερε δτι τά διόδια 
άναγνώρισαν δτι πήραν άπ’ τον οδη
γό του φορτηγού πεν-.ακοσάρικο κι* 
από λάθος τουδωσαν ρέστα άπό 
πενηντάρι. ’Έτσι δεν υπήρχε πρό
βλημα. Ό  ’Ενωμοτάρχης έβγαλε 
απ’ την τσέπη του κι’ έδωσε στον 
οδηγό τά ύπόλοιπα άπ’ τό πεντακο- 
σάρικο. Θά τάπερνε άργότερα δταν 
Θάχαν άνταπόκριση με τ’ άλλο περι

πολικό.
Κι’ 6 οδηγός του φορτηγού του 

Πρακτορείου ’Αθηναϊκών ’Εφημερί
δων εύτυχισμένος μέχρι δακρύων, 
ενώ ετοιμάζεται νά συνέχιση τό τα
ξίδι, μεταξύ σοβαρού καί άστείου 
μονολογεί:

—Καλό κι’ αυτό, βρέ παιδιά. Πί
νεις τον καφέ σου στον ’Ισθμό καί 
σου δίνουν τά ρέστα στο Ρ ίο !

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΟΝ ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΜΟΙΡΑΡΧΟ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ συνεδρίαση τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τής 30ής Δεκεμβρίου 1976 
απονεμηθηκαν τα βραβεία του έτους, σέ όλους Εκείνους πού διακρίθηκαν στα γράμματα, τΙς τέχνες, 
σε έργα ευποιίας, καθώς καί σέ προσφορά ανθρώπινης άγάπης. Ή  συνεδρίαση έγινε στήν μεγάλη 
αίθουσα τελετών παρουσία τής συζύγου τού Προέδρου τής Δημοκρατίας ,Κας Ιω άννας Τσάτσου, 
τού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ . Σεραφείμ, τών * Υπουργών Πολιτισμού καί Επιστημών κ . Κων)νου 
Τρυπανη καί Βιομηχανίας κ . Κων)νου Κονοφάγου, τών Α ρχηγώ ν Χωροφυλακής Άντιστρατήγου 
κ . Νικολάου Κουτσιανα, ’Αστυνομίας Πόλεων κ . Θεοδ . Τζήμα, Βουλευτών, Ά νω τά τω ν’Αξιωμα
τικών των ’Ενόπλων Δυνάμεων, τής 'Ολομελείας τής ’Ακαδημίας καί^πλήθ*υς κόσμου.

Μεταξύ τών βραβευθέντων ιδιαίτερα τιμητική θέση κατέλαβε τό Σώμα τής Ελληνικής Χω
ροφυλακής^, μέ τήν πρόταση τής Ταξεως τών Θετικών Επιστημών καί τήν έν συνεχεία όμόφωνη 
άπόφαση τής * Ολομελείας, πρός άπονομήν ευφήμου μνείας εις τόν Μοίραρχον κ .Θεόδωρον Δακουρα, 
για τό εκλεκτό καί άπό πάσης πλευράς τεκμηριωμένο βιβλίο πού συνέγραψε, μέ τίτλο «Ναρκωτικά 
καί Τοξικομανείς καί_ή. ίσχύουσα περί αυτών Νομοθεσία». Ή  τιμητική αυτή διάκριση, πού έγινε 
μέ τήν βράβευση τού Μοίραρχου κ . Θεοδώρου Δακουρα, ό όποιος ύπηρετεΐ στήν * Υποδιεύθυνση 
Γενικής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης καί για πολλά χρόνια καταγίνεται μέ τήν δίωξη τών έμπόρων 
τού λευκού θανάτου , άποτελει έξαιρετική τιμή γιά τό Σώμα τής Χωροφυλακής καί άντα^ακλα στό 
πρόσωπο όλων των άνδρών πού τό πλαισιώνουν, άποδεικνύει δέ γιά πολλοστή φορά, δτι οι άνδρες 
τής Χωροφυλακής, παρά τό πολύμοχθο έπάγγελμά τους, έξευρίσκουν χρόνο, άπό τόν έλάχιστο πού 
διαθέτουν, για τήν συγγραφή ένδιαφερόντων έργων καί άλλων πνευματικών πραγματειών, οΐ 
όποιες δχι μόνο διακρίνονται γιά τήν πληρότητα καί τήν έπιστημονική τεκμήριωσή τους άλλά γίνον
ται άντικείμενον άπονομής έπαίνων άπό άνώτατα πνευματικά Ιδρύματα τής Χώρας .Στήν φωτογρα- 
φία ό Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας συγχαίρει τόν Μοίραρχον κ . Δακουρα μετά τήν άπονομήν σ’ αύτόν 
τής ευφήμου μνείας τού 'Ιδρύματος.

39



ΝΕ0 1 *£
ΓΙΑ ΤΑ  Π Α ΙΑ ΙΑ  Ο Λ Ο Υ  ΤΟ Υ ΚΟΣΜ ΟΥ

ΣΕ ΜΙΑ προσπάθεια γι’ άνεύρεση οικο
νομικών πόρων, τό «ΟΤΝΙΣΕΦ», κυκλο
φόρησε καί πάλι φέτος, γιορταστικές κάρ
τες, σέ ωραία χρώματα καί πρωτότυπα 
θέματα, θέματα πού κλείνουν μέσα τους 
μιά πνοή άνθρώπινης ζεστασιάς καί ανθρώ
πινης συμπόνιας.

Οί κάρτες αύτές χαρακτηρίζονται άπό 
μιά ομορφιά πού δεν την συνθέτουν ούτε 
τά πρωτότυπα θέματα, ούτε τά χρώματα, 
ούτε τά μηνύματα πού φέρνουν άπ* δλες 
τις χώρες του κόσμου. Αύτή ή ομορφιά - -  
ομορφιά ψυχής, χριστιανικής άγάπης— 
είναι ό σκοπός πού ύπηρετουν, αύτές οί 
άπλές Χριστουγεννιάτικες κάρτες. *Ένας 
σκοπός πανανθρώπινος πού έχει σά μόνη 
φιλοδοξία του νά βοηθήση τά παιδιά, δλου 
του κόσμου, τά παιδιά πού πεινάνε, τά 
παιδιά πού κρυώνουν, πού πεθαίνουν, γιατί 
τό «ΟΤΝΙΣΕΦ» είναι ένα τμήμα 
του Ο.Η.Ε., πού σά μόνη άποστολή του 
έχει την προσφορά κάθε είδους βοήθειας 
στο σημερινό παιδί. Τό «ΟΤΝΙΣΕΦ» άγω- 
νίζεται γιά την περίθαλψη παιδιών χωρών 
ύποανάπτυκτων ή πληγέντων, άπό θεομη
νίες καί καταστροφές, δλου του κόσμου, 
μέ τήν χρηματοδότηση και άποστολή για
τρών, τό χτίσιμο νοσοκομείων, τή παροχή 
φαρμακευτικού ύλικοΰ, τροφίμων, ρούχων 
καί άλλων άπαραιτήτων ειδών. Φροντίζει 
γιά τήν έκπαίδευση, δίνοντας βιβλία καί

χρήσιμα βοηθήματα καί τήν επαγγελματι
κή κατάρτιση. Αύτοί είναι μέ λίγα λόγια 
οί στόχοι τού «ΟΤΝΙΣΕΦ» καί γιά τήν 
πραγματοποίησή τους έκαός άπό τις διά
φορες χορηγήσεις καί δωρεές, τυπώνονται

καί κυκλοφορούν κάθε χρόνο σ* δλο τό 
κόσμο οί εύχετήριες κάρτες, τις όποιες 
ή «Ε.Χ.» συνιστά στούς άναγνώστες της 
ξέροντας, πώς έτσι θά βοηθήσουν κι* αύτοί 
τήν ωραία προσπάθεια τού «ΟΤΝΙΣΕΦ».
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Θ Ε Ρ Μ Α  Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Α

Αυτοί πού είσήχδησαν σέ ’Ανώτατα Πνευ
ματικά Ιδρύματα τον περασμένο χρόνο.

f 'Ένα μεγάλο «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ», 
άπ* αύτή έδώ τή στήλη, άπευθύνει τό περιο
δικό «Ε.Χ.», σά δημοσιογραφικός έκπρό- 
σωπος όλου του Σώματος της Χωροφυ
λακής, στίς νέες καί στούς νέους, παιδιά 
άνδρών του Σώματος, πού πέτυχαν φέτος 
στίς έξετάσεις γιά τ* Ανώτατα κι* ’Ανώ
τερα Πνευματικά 'Ιδρύματα της χώρας 
μας.

Αύτοί οί νέοι πού πάσχισαν κι* άγωνί- 
στηκαν τον άγώνα τόν μεγάλο των εξε
τάσεων καί κατάκτησαν επάξια τή νίκη 
μέ τήν είσοδο στίς σχολές πού διάλεξαν 
δέν μπορεί παρά νά νοιώθουν υπερήφανοι 
καί νάχουν πιστέψει πώς μέ τή θέληση καί 
τόν άγώνα τά πάντα μέσα σ ^  ζωή κερ
δίζονται.

Τώρα άρχίζουν, σά φοιτητές ή σπουδα
στές, ένα άλλο άγώνα, πιότερο σκληρό καί 
μακροχρόνιο. Τά όνειρά τους συγκεντρω
μένα σ* ένα δρόμο πιά, άγγίζουν σιγά— 
σιγά τή πραγματοποίηση.

Εύχόμαστε ξανά «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ», 
«ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ» καί πλήρη πραγμα
τοποίηση κάθε έπιθυμητου σκοπού, στίς 
νέες καί στούς νέους αύτούς, καθώς καί 
στούς γονείς τους, πού γέννησαν άνάθρεψαν 
καί έδωσαν στήν κοινωνία καί στήν Ε λ 
λάδα άνθρώπους άξιους, ικανούς μαθητές, 
υπεύθυνους πολίτες. Γιά τούς γονείς τους, 
ή έπιτυχία αύτή ύπήρξε, χωρίς άλλο, τ* 
ωραιότερο δώρο πού περίμεναν ποτέ άπ* 
τά παιδιά τους.

Σάν μικρό δείγμα δημοσιεύουμε τά 
ονόματα αύτών πού πέτυχαν, πιστεύοντας 
πως αύτή ή δημοσίευση θάναι έ,να κέντρι- 
σμα καί γιά άλλους νέους πού φέτος στά
θηκαν άτυχοι καί εύχόμαστε καί σ* αύτούς 
γιά του χρόνου «ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Σταυρούλα Σδρόλια θυγ. *Αντ]ρχου, σειρά 
8η Φιλοσοφική.
Παρασκευή Καποπούλου θυγ. Ύπομ]ρχου 
σειρά 32α, Φιλοσοφική.
Σταύρος Παπαϊωάννου υιός Ένωμ]ρχου, 
Φιλοσοφική.
Φωτεινή Βαγγέλη θυγ. *Ανθ]στοΰ σειρά 
42α Θεολογική.
Σταυρούλα Τσίντζου θυγ. Ταξιάρχου, 
Νομική
Γεώργιος Προκοπής ύιός Συντ]ρχου Νο
μική. #
Αθανάσιος Γκρομιτσάρης υιός *Ανθ]ρχου, 
σειρά 38η, Νομική.
Παναγιώτης Κοτσίκης υίός Πολ. 'Υπαλ
λήλου, σειρά 33η Μαθηματική .
Νικόλαος Παπαγεωργίου υιός *Αντ]ρχου 
σειρά 142α Μαθηματική.
Δημητριος Μπουγουλιάς υιός Συνταγμα
τάρχου, σειρά 15η Φυσικομαθηματική. 
Χριστίνα Φραγκούλη θυγ. Ταγμ]ρχου, 
σειρά 84η, Φυσικομαθηματική.
Ιωάννης Τσιάμπαλης υιός Ένωμ]ρχου, 
σειρά, 18η Ιατρική

’Αγγελική Μπαϊρακτάρη θυγ. Συντ]ρχου, 
σειρά 22α, Ιατρική.
Εύαγγελία Ρήγα θυγ. Άνθ ]ρχου σειρά, 
19η ’Οδοντιατρική
Εμμανουήλ Μανωλάκος υιός Ταξιάρχου, 

σειρά 16η Φαρμακευτική.
Δημήτριος Μπουράνης υίός Άνθ]ρχου, 
σειρά 35η Γεωπονική.
Μο$ρία Ελευθερίου θυγ. Άντ]ρχαυ, σειρά 
116η, Γαλλική Φιλολογία.
Εύγενία Ντάτση θυγ. Άνθ]στοΰ, σειρά 
Γαλλική Φιλολογία
Είρήνη Μπούρα θυγ. Ένωμ]ρχου, σειρά 
72α, ’Αγγλική Φιλολογία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ
Νικόλαος Βοκάσης υίός Άνθ]ρχου, σειρά 
14η Τμήμα Μηχανολόγων.
Δημήτριος Μάντζαρης υίός Άντ]ρχου, 
σειρά 40η, Τμήμα Πολ. Μηχανικών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ

Εύαγγελία Φραγκάκη θυγ. Άντ]ρχου, 
σειρά 203η, Νομική.
Εύγενία Τσαρμποπούλου θυγ. Άντ]ρχου, 
σειρά 354η Νομική.
Σταματίνα Άναπλιώτη θυγ. Άνθ]ρχου, 
σειρά 464η, Νομική.
Ιάκωβος Άγγελόπουλος υίός Άντ]ρχου, 
σειρά 2α Τμήμα Πολ. Μηχανικών. 
Γεώργιος Κωνσταντάκης υίός Συντ]ρχου 
Πολυτεχνείο.
Παναγιώτης Λιακέας υίός Ένωμ]ρχου, 
σειρά 163η, Μαθηματική.
Εφγυχία Καράμπαση θυγ. Ύπομ]ρχου, 
σειρά 49η Φυσικομαθηματική.
Δημήτριος Καραπιπέρης υίός Ένοίμ]ρχου, 
Φυσικομαθητική.
Αμαλία Παπαλεξίου θυγ. Ταγμ]ρχου, 
σειρά 68η, Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας. 
Θεοδοσία Κάτζιου θυγ.*Ένωμ]ρχου, σειρά 
2α Αγγλικής Φιλολογίας.
Αναστασία Κανακάρη θυγ. Ένωμ]ρχου, 
σειρά 82α, Αγγλικής Φιλολογίας 
Γεωργία Νεοχωρίδου θυγ. Ένωμίρχου, 
σειρά 115η Ο.Π.Ε.
Πασχάλης Καλτσώνης υίός Ένωμίρχου 
σειρά 199η Ο.Π.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ιωάννης Καπόνας υίός Άνθ]στου, σειρά 
6η Τμήμα Μηχανολόγων.
Στυλιανός Γεωργακάκος υίός Άνθ]στοΰ 
σειρά 10η, Μαθηματική 
Πέτρος Βλαχόπουλος υίός Άνθ ]στου σειρά 
53η, Μαθηματική.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πολυξένη Μπίτσα θυγ. Άνθ]στου, σειρά 
81η, Φιλοσοφική
Νικόλαος Βασιλείου υίός Ύπεν]ρχου, 
σειρά 216η, Φιλοσοφική.
Εύάγγελος Κουτούπης υίός Άντ]ρχου, 
Φυ σικο μαθη ματ ική.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ
’Όλγα Γεωργαντίδου θυγ. Άντίοχου 
σειρά 12η Νομική
Δημήτριος Κατρίτσης υιός Συντίρνου 
Νομική.
ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Θεόδωρος Χατζόγλου υίός Ταγμίρνου 
σειρά 6η. *
Δημήτριος Μπουρδέκας υίός Ένωμίρνου 
σειρά 34η. Λ
Μιλτιάδης Ζαρταλούδης υίός Ένωμ ]ρνου 
σειρά 102α.
Ιωάννης Μπαλμπακάκης υίός Ένωμίρνου 
σειρά 167η. κ
Δημήτριος Μοϋρτος υίός 'Τπομίρνου 
σειρά 227η. Λ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τιμολέων Τερζής υίόςΣυντ]ρχου σειρά 23η

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ
Μαρία Σταυρουλακη θυγ. Ύπομ,ΐρχου 
σειρά 130η.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
’Ιωάννης Ζάχος υίός Άντισ]ρχου 

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
Ελένη Γιαννουλη θυγ. Ύπομ]ρχου σειρά 
203η.
’Αναστασία Φαρμάκη θυγ. Ένωμίρχου 
σειρά 342α.
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Εμμανουήλ Παπαβασιλείου υίός Ένωμ] 

ρχου.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ I ΑΚΑΔΗΜΙΑ I 

(ΖΩΣΙΜΑΙΑ)
Βασιλική Κοκαργιάρη θυγ. Ένωμ]ρχου 
(άνευ εξετάσεων ώς άριστουχος) 
’Αναστασία Αρχιμανδρίτη θυγ. Ύπεν]ρχου 
(άνευ εξετάσεων ώς άριστουχος) .

Κ . A . Τ . Ε .
’Α θ η ν ώ ν

Αικατερίνη Ρήγα θυγ. Άνθ]ρχου σειρά 2α 
Λογιστών.
Αγγελική Ηλιοπουλου θυγ. Άντ]ρχου 
σειρά —Φωτομηχανικών.
Κων ]νος Κρίγκος υίός Άνθ]στου σειρά 
2α Τεχνολόγων Μηχανικών.
Βλάσιος Φίλης υίός Άνθ]στου σειρά 21η 
Ιατρικών Εργαστηρίων.

Χαράλαμπος Τσώλης υίός Ένωμ]ρχου 
σειρά 39η Ιατρικών Εργαστηρίων. 
Αικατερίνης Γεωργακοπούλου θυγ. Ένωμ] 
ρχου, Ιατρικών Εργαστηρίων.
Κων ]νος Τσαρσάκης υίός Ένωμ]ρχου, 
σειρά 15η,

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς  
Νικολέττα ’Αποστόλου θυγ. Έ\ωμ]ρχου 
σειρά 2α, Τμήμα Πολιτ. Μηχαν.
Ελένη Στρουθοπούλου θυγ. Ένωμ]ρχου 

σειρά 32α, Λογιστών
Π α τ ρ ώ ν

Χαρίκλεια Μακρή θυγ. Ένωμ]ρχου.
Λ α ρ  ί σ σ η ς

Εύάγγελος Λούκας υίός Συντ]ρχου
Κ ρ ή τ η ς

Μιχαήλ Δεβεράκής υίός Συνταγματάρχου, 
σειρά 2α.
’Αντώνιος Παπαδομιχελάκης υίός Ύπομ] 
ρχου, σειρά 30η (Λογιστών).
Ελένη Γαλλίου θυγ. Ένωμ]ρχου, σειρά 
34η.
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Ι Ο Γ Ε Ν Η Σ  Η Π Α Τ Ι Τ Ι Σ  

( Χ ρ υ σ ή )

Η  ΙΟ ΓΕΝ Η Σ ήπατϊτις,' είναι 
μία νόσος γνωστή από την Αρχαιό
τητα ακόμη. Είναι ή γνωστή σε 
δλονς «Χρυσή» ή Ικτερος όπως λέγε
ται από πολλούς. Φυσικά, Ικτερος 
είναι μόνον ένα άπό τα συμπτώματα 
τής νόσου, αυτό πού είναι αμέσως 
άντληπτό και γνωστό σ3 δλον τον 
κόσμο. Κατά καιρούς, πολλές και 
διάφορες θεωρίες έπεκράτησαν σχε
τικά με τήν αΙτιολογία της και μόλις 
προ του Β' παγκοσμίου πολέμου 
άρχισαν νά διατυπώνωνται οι σω
στές απόψεις, δηλαδή δτι είναι μία 
νόσος όφειλομένη σε Ιό.

9 Αργότερα, υστέρα άπό πολλά 
πειράματα και μελέτες διεπιστώθη 
δτι υπήρχαν δύο μορφές Ιογενοϋς 
ήπατίτιδος, δηλαδή ή λοιμώδης 
ήπατϊτις, όφειλομέΐ’η στον ιό Λ και 

Jj ήπατϊτις έξ όροϋ όφειλομένη στον 
Ιό Β. cΩρισμένα άδρά χαρακτηρι
στικά ξεχώριζαν τις δύο αυτές μορ
φές. Ή  λοιμώδης ήπατϊτις, μετε- 
δίδετο από του στόματος διά 'μολν- 
σμένων τροφών ή νερού και επίσης 
παρεντερικώς. Είχε μικρά περίοδο 
έπωάσεως, απότομο έναρξη και μι
κρά θνησιμότητα. 3Αντιθέτους, ή 
έξ όροϋ ήπατϊτις μετεδιδετο μόνον 
παρεντερικώς, δηλαδή διά ενέσεων 
ή μεταγγίσεων, είχε μακρύ χρόνο 
έπωάσεως, βραδεία -καί προοδευτι
κή εμφάνιση τών συμπτωμάτων, 
βαρυτέρα εξέλιξη και μεγαλυτέρα 
θνησιμότητα.

cΗ  θεραπεία και τών δύο μορφιάν 
τής ήπατίτιδος ήτο βασικώς εμπει
ρική και έστηρίζετο στήν ανάπαυση, 
στήν δίαιτα και αργότερα στήν̂  
χορήγηση κορτιζόνης.

eH  σύγχρονη και μοντέρνα θερα
πεία τής ήπατίτιδος άρχισε μέ τήν 
άνακάλ^υψη τών τρανσαμινασών, δη
λαδή (ορισμένων ένζυμων τού ή πά
τος, τά όποια αυξάνονται σε περι
πτώσεις ήπατίτιδος και πολλών 
άλλων ήπατικών νοσημάτων. HI 
μέτρησις τών τρανσαμινασών, έπέ-

Δρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ 

Επιάτρου Χωροφυλακής 
Γαστροεντερολόγου

τρεψε τήν διεί’έργεια έπιδημιολο- 
γικών ερευνών ώς και τήν Ανακά
λυψη τών Ανικτερικών μορφών τής 
νόσου, δηλαδή τών Ασθενών οι 
όποιοι δεν παρουσίαζαν ίκτερο και 
ώς εκ τούτου παρέμεναν Αδιάγνω- 
στοι και φυσικά πηγή μεταδόσειος 
τής νόσου. 3Επίσης, ή μέτρηση τών 
τρανσαμινασών βοήθησε και βοηθά 
στήν εξακρίβωση τής μορφής ενός 
Ικτέρου αν δηλαδή οφείλεται σε 
ήπατίτιδα ή σε Απόφραξη.

CH  μεγάλη επανάσταση στήν με
λέτη τής επιδημιολογίας, προλι)- 
ψεως, θεραπείας κ.λ.π. τής ιογε- 
νοϋς ήπατίτιδος, έγινε πριν μερικά 
χρόνια, όταν τυχαίως ανακαλύφθηκε 
στο αίμα, ή ϋπαρξις ενός σωματιδί
ου όμοιάζοντος μέ ιό, το όποιο είναι 
ό υπεύθυνος αίτιολωγικός παράγων, 
γιά τήν έξ όροϋ ήπατίτιδα και το 
όποιο ονομάσθηκε: Αυστραλιανό 
Αντιγόνο, (Αυ  3 Αντιγόνο). Πάρα 
πολλές έρωτήσεις πού παρέμεναν 
ερωτήσεις γιά πάρα πολλά χρόνια, 
βρήκαν τήν Απάντησή τους μέ τήν 
Ανακάλυιρη τοϋ Αυστραλιανού Αντι
γόνου, Αλλά συγχρόνως δημιουργή- 
θησαν άλλες τόσες καινούργιες. ’Αρ
γότερα, Απομονώθηκε καί δ υπεύ
θυνος ιός γιά τήν λωιμώδη ήπατίτιδα. 
Μέ τις Ανακαλύψεις αυτές,—άρχισε 
μιά αλματώδης έρευνα, μέ Αποτέ
λεσμα νά μήν ύπάρχη πρακτικώς 
ιατρικό περιοδικό, πού νά μή περιέ- 
χη ένα ή περισσότερα άρθρα σχετι
κά μέ τήν νόσο. Πολλές Αντιλήψεις 
άλλαξαν και συνεχίζουν νά Αλλά
ζουν, καθόος νέα στοιχεία έρχονται 
κάθε τόσο στο φώς. 3Ακόμη και ή 
ονομασία τών δύο μορφών τής ήπα
τίτιδος άλλαξε, ώστε πλέον ή λοίψ 
μώδης μορφή νά ονομάζεται << Ηπα-

τϊτις Α» και ή έξ όροϋ <<Ηπατϊ- 
τις Β».

Μεταξύ τών συμπερασμάτων στά 
όποια κατέληξαν οι πολλαπλές αυ
τές μελέτες, είναι το δτι οι έπιδη- 
μίες ήπατίτιδος είναι συνήθως Αρνη
τικές διά τό Αυ Αντιγόνο, δτι περί
που το 25°/0 τών έμφανιζόντων 
ήπατίτιδα μετά Από μετάγγιση είναι 
θετικοί γιά Αυ Αντιγόνο, δτι περίπου 
40°/ο τών σποραδικών κρουσμάτων 
ήπατίτιδος είναι θετικά γιά Αυ Αντι
γόνο καί δτι τό Αυ Αντιγόνο μπορεί 
νά μεταδοθή δχι μόνο παρεντερικώς 
Αλλά καί Από τοϋ στόματος.

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ έχουν μεγάλ.η ση
μασία Από έπιδημιολογικής πλευράς, 
γιατί μάς κατευθύνουν στον σωστό 
δρόμο γιά τήν Ανακάλυψη τής πηγής 
μολώνσεως καί τήν λύ'/ψη τών Ανά
λογων μέτρων προστασίας. Σήμερα 
πλιέον, τό αίμα πού πρόκειται νά 
χορηγηθή σε Ασθενείς, έλέγχεται 
προηγουμένως γιά τήν ύπαρξη ή δχι 
τοϋ Αυ Αντιγόνου. 'Ο έλ.εγχος μπορεί 
νά Ανακαλώψη τήν μόλυνση τοϋ 
αίματος σε ένα 30ο ]ο περίπου τών 
περιπτώσεων. ’Έτσι ό Αριθμός τών 
Ασθενούντων Από ήπατίτιδα μετά 
άπό μετάγγιση έχει έλ^αττωθή ση
μαντικά. Σίγουρα μελλοντικούς θά 
Ανακαλυφθούν καινούργιες μέθοδοι 
πού θά αυξήσουν τό ποσοστό ανα- 
καλώψεως τοϋ μολ.υσμένου αίματος. 
Αυστυχώς ή μορφή αυτή τής ήπατί
τιδος δέν μεταδίδεται μόνον Από 
μεταγγίσεις, Αλλά καί Από κάθε 
είδους ένεσείς, οδοντιατρικές έργα- 
σίες κ.λ.π. αΕνα μεγάλω καί πολύ 
δύσκολο ερώτημα ήλθε πρόσφατα 
στήν επιφάνεια. Ίί πρόκειται νά 
γίνή μέ τό ιατρικό προσωπικό εν 
γένει, πού είναι φορεύς τοϋ ίου 
χωρίς νά νοσή καί είναι δυνατόν 
νά μεταδώση τήν νόσο στούς Ασθε
νείς του; Θά τοϋ Απαγορευθή ή 
έξ άσκηση τοϋ έπαγγέλματος ή δχι; 
Λεν έχει δοθή Ακόμη Απάντηση καί 
θά άργήση γιά πολύ. JΟπως προη
γουμένως Αναφέρθηκε, οι νέες Ανα
καλύψεις, οι σχετικές μέ τήν ήπα- 
τίτιδά, δημιούργησαν πολλές έριυ- 
τήσεις, πού περιμένουν τήν Απάντη
σή τους. Είναι σκοτεινό Ακόμη, εάν 
τά Ατομα τά όποια φέρουν τον Ιό, 
χωρίς τά ίδια νά νοσούν, είναι επι
κίνδυνα γιά τήν μόλυνση τοϋ περι
βάλλοντος τους. 'Ο ιός Ανακαλύ
φθηκε στο σ/ελο, στο σπέρμα καί σε 
Αλλα έκκρίματα τοϋ οργανισμού, 
Αλλά <5έν διεπιστώθη δτι γίνεται 
μόλυνση μέ τά έκκρίματα αυτά. 
Θετικό όμως είναι τό γεγονός, 
δτι οι μητέρες, πού φέρουν τον ιό
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κατά τήν εγκυμοσύνη, τον μεταδί
δουν στά βρέφη τους.

Οι δύο μορφές ήπατίτιδος, δια
πιστώθηκε ακόμη, οτι έχουν διά
φορο συμπεριφορά στην προσπάθεια 
για την πρόληψή τους. eH  ήπατϊτις 
Λ είναι δυνατόν νά προληφθή με την 
χορήγησηχ στο ύποπτο μολύνσεως 
άτομο, ενός ειδικού λευκώματος 
τοϋ ανθρωπίνου οργανισμού, τής 
γ-σφαιρίνης, ή οποία αυξάνει την 
ανοσοποιητική δύναμη τοϋ οργα
νισμού. 9 Λντιθέτοκ ή ήπατϊτις Β, 
ή όφειλομένη στο Αυ αντιγόνό, ου
δόλως επηρεάζεται από τήν γ-σφαι
ρίνη.

Μια άλλη διαπίστωση είναι, οτι 
ή τόσο αυστηρά, άλλοτε, επιβαλλό
μενη ανάπαυση στους άσθενεϊς, δεν 
εχει παρά μικρά μόνο επίδραση στήν 
εξέλιξη τής νόσου. 9 Ηδη έχει αρχί
σει νά γίνεται παραδεκτό, οτι δεν 
απαιτείται, νοσοκομειακή νοσηλεία 
γιά όλους τους πάσχοντας από ήπα- 
τίτιδα. Τά συνηθισμένα περιστα
τικά, μπορούν νά νοσηλεύονται στά 
σπίτια τους, άφοϋ βεβαίχος λαμβά- 
νονται (ορισμένα απλά προφυλακτι- 
κά μέτρα. 'Η  ήπατϊτις Λ άλλωστε, 
είναι μεταδοτική κυρίως πριν έκδη- 
λωθή ό ίκτερος και λίγες ημέρες 
μετά. Είναι ακόμη μάλλον σίγουρο, 
ότι σύντομα οι ασθενείς, δεν θά 
νοσηλεύονται σε ειδικά Νοσοκομεία 
ή σε ειδικούς θαλάμους, αλλά μαζί 
με τούς υπολοίπους άσθενεϊς.

Θά πρέπει νά γίνη κατανοητό, 
οτι το παρόν άρθρο, προσπάθησε 
νά δώση μόνον μιά ιδέα, μέσα σέ 
λίγες σελίδες, γιά τις σύγχρονες 
αντιλήψεις σχετικές μέ τήν ήπα- 
τίτιδα. Είναι τόσα πολλά και τόσο 
πολύπλοκα όλα τά νεώτερα δεδο
μένα γιά τήν πάθηση, ώστε θά ήταν 
ματαιοπονία νά γίνη προσπάθεια 
νά παρουσιασθοϋν σέ ένα άρθρο 
τής φύσεως και τοϋ σκοποϋ τοϋ 
παρόντος.

Η  προσπάθεια των ερευνητών 
στρέφεται αυτή τήν στιγμή, προς 
τήν επίτευξη τής καλλιέργειας των 
ιών, πράγμα ακατόρθωτο, μέχρι 
σήμερα. 5 Ελπίζεται ότι σέ μιά δεκα
ετία, θά γίνη πραγματικότης ή καλ
λιέργεια τών Ιών τής ήπατίτιδος, 
μέ αποτέλεσμα τήν δυνατότητα πα
ρασκευής εμβολίου. Αυτό θά είναι 
και το βαρύτερο πλήγμα γιά τούς 
ιούς αυτούς, οι όποιοι επί αιώνες 
κρυμμένοι καλά, κατάφεραν πλή
γματα σέ χιλιάδες ανθρώπους άνά 
τον κόσμο.

Τι είναι και πώς προκαλεΐ- 
ται τό βασανιστικό αύτό 

αίσθημα.

ΕΙΝΑΙ τρομερά δύσκολο, άν όχι σπάνιο, 
να βρεθεί κάποιος πού ν’ άγνοεΐ άπό άμεση 
—καί φυσικά πικρή κι* έπώδυνη -Εμπει

ρία, τί σημαίνει ή λέξη πόνος.
‘Ωστόσο, είναι γεγονός, οτι οσο σπάνιο 

κι άν είναι, ύπάρχουν καί τέτοιοι άνθρω
ποι, οί όποιοι φυσικά μέ κανένα τρόπο δέ 
μπορεί νά θεωρηθούν σάν «φυσιολογικά» 
άτομα. ’Αλλά αύτό είναι μιά άλλη Ιστο
ρία. '

Παρ’ δλο, λοιπόν, αύτό τό — φοβερά 
δυσάρεστο αίσθημα είναι τόσο γνωστό, 
τοσο κοινό, πού ό ορισμός του —κι* άκόμα 
πιο πολύ ή έρμηνεία του—είναι κάτι τό 
άπελπιστικά δύσκολο, άκόμα καί γιά 
κείνους πού έχουν τάξει σάν σκοπό της 
ζωής τους τήν κατασίγασή του, δηλα
δή τούς γιατρούς.

Ο πόνος, όπως τον χαρακτηρίζει ή φυ
σιολογία, είναι μιά ειδική αίσθηση, εντελώς 
διαφορετική άπ’ όλες τις άλλες. Μιά 
αίσθηση διαφορετική άπό εκείνη πού μάς 
προκαλεί τό ζεστό, τό κρύο, τό άγγιγμα, 
τό φως, ό ήχος κι* όλα τ* άλλα ερεθίσματα 
πού διεγείρουν τις διάφορες αισθήσεις μας.

Τά αισθητήρια νεύρα, πού μεταφέρουν 
τό αίσθημα του πόνου στό κέντρο τού 
εγκεφάλου, είναι εντελώς διαφορετικά 
άπό κείνα πού μεταφέρουν τά διάφορα άλ
λα αισθήματα.

’Άν, λ.χ. κτυπήσωμε στό μάτι, πέρα 
από τον πόνο πού νοιώθουμε τοπικά (καί 
πού δέν άνάγεται στήν αίσθηση της όρά- 
σεως) θά αισθανθούμε κι* ένα δυσάρεστο 
αίσθημα καθαρά οπτικό. ’Έτσι θά δούμε 
«άστράκια»—«λάμψεις» ίσως,όχι δμως καί 
πόνο ((οπτικό». *'Λν βάλουμε στή γλώσσα 
μας τούς δυο πόλους μιας ήλεκτρικής στή
λης (μπαταρίας), δέν θά νοιώσουμε ήλεκ- 
τρικό τίναγμα (δέν θά νοιώσουμε δηλαδή 
τό γνωστό αίσθημα, πού μάς προκαλεί ή 
αίσθηση τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος, δπως 
τή νοιώθουμε δταν διέρχεται τό ρεύμα άπό 
άλλα σημεία), άλλά σάν ένα γευστικό 
αίσθημα (κάπως υπόξινο).

Βέβαια, όλα αύτά τά έρεθίσματα πού 
άναφέραμε, μπορεί νά προκαλέσουν ταύ- 
τόχρονα καί πόνο. ’Αλλά τά νεύρα πού θά 
μεταφέρουν αύτό τό μήνυμα τού πόνου, δέν 
0α είναι τα εξειδικευμένα νεύρα τών δια
φόρων αισθήσεων.

Τά νεύρα πού μεταφέρουν τά μηνύματα 
τού πονου ύπάρχουν διάσπαρτα σ* ολόκλη
ρη την επιφα\εια του σώματος κι* άκόμα 
σε διάφορα όργανα, πού βρίσκονται χω
μένα στό βάθος τού οργανισμού μας. "Ο
πως έπίσης ύπάρχουν καί περιοχές του 
σώματος, που είναι άναίσθητες στόν πόνο, 
τοσο στήν επιφάνεια τού σώματος δσο καί 
στο εσωτερικό του. Καί γνωστό χαρακτη
ριστικό παράδειγμα περιοχής πού δέν νοιώ
θει τον πόνο είναι νά νύχια, τά όποια κό
βουμε χωρίς νά νοιώσουμε ίχνος πόνου, 
δπως καί τά μαλλιά.

Ο πονος είναι, γιά νά μεταχειριστούμε 
μια κοινή έκφραση πού χρησιμοποιούν στήν 
Ιατρική (ποιητική.,.άδεία), ό «κώδων του 
κίνδυνου», πού μάς στέλνει τό μήνυμα δτι 
κάτι δέν πάει καλά στόν οργανισμό μας. 
Εδώ, όμως, θά πρέπει ν* άνοίξουμε μιά 

μικρή παρένθεση γιά νά τονίσουμε κάτι. 
Κι* αύτό είναι τό γεγονός, δτι ή ένταση πού 
παρουσιάζει ό πόνος είναι —κατά κανόνα 
τούλάχιστον —άσχετη προς τή σοβαρότητα 
τής αιτίας πού τόν προκαλεί. Μπορεί, 
δηλαδή, μιά πολύ μικρή βλάβη στόν οργα
νισμό, νά προκαλέσει έναν δυσανάλογα 
έντονο πόνο. Τό τσίμπημα λ.χ. μέ μιά 
καρφίτσα είναι πιο οδυνηρό άπό μιά τομή 
μέ ξυράφι, πού μπορεί νά προκαλέσει μιά 
αιμορραγία, άκόμα καί θανατηφόρα. Τό 
κτύπημα στόν άγκώνα, άκόμα καί τό 
ελαφρό, μπορεί νά είναι πολύ πιο οδυνηρό 
από ένα κτύπημα σ’ ένα κόκκαλο πού μπο
ρεί νά προκαλέσει κάταγμα.

Ό  πόνος στήν επιφάνεια τού σώματος — 
στο δέρμα δηλαδή—έχει συνήθως τή μορ
φή τού τσιμπήματος ή τού καψίματος. Στό 
εσωτερικό, δμως, του οργανισμού, είναι 
συνήθως πόνος μέ άπόχρωση «συσφίξεως» 
τού όργάνου, συμπιέσεως, βάρους. Δέν 
δημιουργεί δηλαδή (παρά πολύ σπάνια καί 
σ* ορισμένες εξαιρετικές καταστάσεις) 
αισθήματα άλγους, άνάλογα μέ τά δερμα
τικά. Μιά τέτοια εξαίρεση είναι τό χα
ρακτηριστικό άλγος πού νοιώθει κανείς στή 
διάτρηση στομάχου καί πού τό χαρακτη
ρίζουν (πάλι...ποιητική άδεια) σάν «οξύ 
διαξιφιστικό άλγος». "Ομως κι’ αύτό άκό- 
μίχ τό αίσθημα πόνου διαφέρει άπό εκείνο, 
πού νοιώθει κανείς δταν τόν τρυπάνε μ* 
ένα ξίφος στό δέρμα.

Ό  φοβερός πόνος πού προκαλεί ό κο
λικός είναι ένας πόνος εντελώς διαφορε
τικός άπό εκείνον πού μπορεί νά νοιώσει ό 
άνθρωπος, σέ όποιαδήποτε μορφή βλάβης 
στήν έπιφάνεια τού σώματός του. Τό ίδιο 
—εντελώς Ιδιότυπος—είναι ό πόνος του 

τοκετού (πού θεωρείται ό πιό έντονος πό
νος πού μπορεί ν’ άντέξει ό άνθρωπος).

Μιά άλλη βασική διαφορά, πού έχει τό 
αίσθημα τού πόνου άπ* δλα τ* άλλα αισθή
ματα, βρίσκεται στή διάρκειά του. "Ενα 
εύχάριστο ή άντίθετα δυσάρεστο αίσθημα, 
λίγο μετά πού θά γεννηθεί, κουράζει τις 
αισθήσεις καί σταματά. Μιά εύχάριστη ή 
δυσάρεστη μυρωδιά λ.χ., κουράζει πολύ 
γρήγορα τήν αίσθηση τής όσφρησης καί 
σέ λίγο σταματάμε νά τή νοιώθουμε. Τό 
ίδιο κι* ένας ήχος. Προοδευτικά τόν συνη-. 
Θίζουμε καί δέν προκαλεί πιά τήν προσοχή 
μας, δσο κι* άν συνεχίζεται. Στόν πόνο τά 
πράγματα είναι διαφορετικά. Ό  πόνος δέν 
περνά, άν δέν σταματήσει ή αιτία πού τόν 
προκαλεί.
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5  Ο X ρ ό W W 'a n o  την

ΐδρυσι καί ον ι α

από τον* δό&α«*του δω- 

ρητού τού K f n p o u  Γ. Σίνα.

Συμπληρώθηκαν ήδη πενήντα χρόνια από την ίδρυση της ’Ακαδη 
μίας ’Αθηνών και ταυτόχρονα εκατό χρόνια από τον θανατο του με
γάλου ευεργέτη της Σίμωνα Γ . Σίνα. Με την ευκαιρία αυτή η Ακα
δημία στις 18 Νοεμβρίου 1976 συνήλθε σε πανηγυρική Συνεδρία καί 
γιόρτασε την πρώτη δθετία τη ς. Στην έορταστική αυτή εκδήλωση πα
ρέστησαν ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, εκπρόσωποι τής Κυβερνη— 
σεως, οι Α ρχηγοί Ε .Δ . καί Σωμάτων 'Ασφαλείας, ’Ακαδημαϊκοί, 
Καθηγηταί Πανεπιστημίου καί άλλες προσωπικότητες του πνευματι
κού κόσμου τής χώρας . *0 Πρόεδρος τής 'Ακαδημίας Νικόλαος Λούρος 
μίλησε για τήν Ιστορία τοΰ θεσμού . ό ’Ακαδημαϊκός 'Αναστάσιος Ό ρ— 
λάνδος για τις άναμνήσεις των πρώτων χρόνων της καί ό Γενικός 
Γραμματεύς 'Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος για τό έργο τής δΟετίας τ η ς . 
Τό περιοδικό «Ε .X .» συμμετέχον στον εορτασμό αυτό επίσημα, δη
μοσιεύει στο τεύχος αυτό μερικά συνοπτικά στοιχεία για την 
ιστορία καί τό έργο τοΰ πνευματικού αύτοΰ * Ιδρύματος.
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Ε π ιμ έ λ ε ια  :

Ιστορικό ίδρύσεως

Ή  αρχική ιδέα τής ίδρύσεως τής Ακα
δημίας σαν άνωτάτου πνευματικού ιδρύ
ματος τής χώρας γεννήθηκε μέσα στις 
φλόγες τού *21. Ή μαρτυρία αύτή προέρ
χεται από ένα γράμμα (5-1-1822) τού Κων] 
νου Πολυχρονιάδη προς τον Δημήτριο 
Ύψηλάντη στο όποιο άνέφερε άνάμεσα 
στα άλλα «... Σ υστ ήσατε φιλολογική ν έται- 
ρείανή ’Ακαδημίαν...». Ή πρώτη πρόταση 
ύποβλήθηκε στο «Βουλευτικό Σώμα» από 
τον τότε έφορο Παιδείας τής Προσωρινής 
Κυβερνήσεως Γρηγόριο Κωνσταντά. Εί
χε τον τίτλο «Σχέδιον περί ’Ακαδημαϊκού 
Καταστήματος» καί ήταν υπογεγραμμένο 
από τριάντα ένα λογίους καί αγωνιστές 
τής έποχής στο "Αργος, με χρονολογία 
10-4-1824. Τό ίστορικο αύτό κείμενο πα
ρουσίασε στήν ’Ακαδημία ό αείμνηστος 
’Ακαδημαϊκός Σωκράτης Κουγέας. Επα
κολούθησε ή έκδοση δύο Διαταγμάτων τής 
Άντιβασιλείας τού "Οθωνα στα 1834 για

’Α νθυπασπιστοΰ

τή σύσταση Πανεπιστημίου καί Ακαδη
μίας μέ ειδική μάλιστα πρόταση καί χω
ροταξική μελέτη για τήν άνέγερσή της 
πίσω από τό σημερινό κεντρικό κτηριακό 
συγκρότημα τού Πανεπιστημίου ή στο 
χώρο τής πλατείας Συντάγματος. Ή πρω
τοβουλία όμως γιά τήν ανάληψη τών δα
πανών άνεγέρσεως (1856) καί διακοσμή- 
σεως τού καλλιμάρμαρου νεοκλασσικοΰ 
κΐηρίου τής ’Ακαδημίας ανήκει στον 
έγκατεστημένον εις Βιένην τής Αυστρίας 
ζάπλουτον "Ελληνα Σίμωνα Γ. ΣΙ ΝΑ 
(1810—1876). Ό  Σίμων Σίνας γεννήθηκε 
στήν Βιέννη καί έτυχε άρίστης μορφώσεως 
Διακρίθηκε γιά τά ειλικρινή πατριωτικά 
του αισθήματα προς τούς δεινοπαθούντες 
συμπατριώτες του άπό τούς ’Οθωμανούς. 
Άναδείχθηκε σέ μεγαλοβιομήχανο, έξαί- 
ρετο τραπείίτη καί έγινε μέλος ισόβιο τής 
Βουλής, μέλος τής Συγκλήτου τής 'Ακα
δημίας ’Επιστημών τής Πέστης τής Ούγ- 
γαρίας. Διετέλεσε απεσταλμένος καί πλη
ρεξούσιος τού Όθωνα, διαπεπιστευμένος 
στή Βιέννη, τό Μόναχο καί τό Βερολίνο. 
’Ανάμεσα στις άλλες του δωρεές γιά κοι
νωφελείς σκοπούς οτήν Ελλάδα, ξεχωρί
ζει ιδιαίτερα ή δωρεά του προς τήν ’Ακα
δημία ’Αθηνών πού έφθασε στο ποσό τού 
1.000.000 χρυσών δραχμών τής έποχής 
του. Ό  θεμέλιος λίθος της έτέθη στις 
2-8-1859 άπό τον "Οθωνα πού έφθασε στον 
ίερό αύτό χώρο μέ έπίσημη συνοδεία, ντυ
μένος μέ άσπρη φουστανέλλα. Μετά τήν 
δέηση καί τήν τοποθέτηση τού θεμέλιου 
λίθου, μίλησε έμπνευσμένα ό τότε 'Υπουρ
γός Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Κων]νος 
Ζαΐμης, κατά τον χρονογράφο τής έπο
χής. Ή έκπόνηση τού σχεδίου άνεγέρ- 
σεώς της έγινε άπό τον έξέχοντα γερμανό 
Άρχικέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν. Ή συμ
πλήρωση τού όλου έργου τής άνοικο- 
δομήσεοος πραγματοποιήθηκε άπό τον 
άδελφό του Χριστιανό Χάνσεν μέ τήν 
έποπτεία τού ’Αρχιτέκτονα Έρνέστου 
Τσίλλερ ώς στα 1885 πού τελείωσε καί 
ή γλυπτική έργασία (διακόσμηση) τού 
Λεωνίδα Δρόση.

Τό ’Ακαδημαϊκό αύτό μέγαρο έτοιμά- 
σθηκε στις 23-3-1887 καί παραχωρήθηκε 
μέ τον περίβολό του στο Κράτος άπό τήν 
γυναίκα τού δωρητή ’Ιφιγένεια, λόγω τού 
μεσολαβήσαντος θανάτου τού Ιδιου (15-4- 
1876). Ό  ’Οργανισμός τής ’Ακαδημίας 
έκπονήθηκε στα 1887 επί Κυβερνήσεως 
τού Κωνίνου Κανάρη. Η έπίσημη λει
τουργία τού Ιδρύματος άρχισε στά 1926 
όταν δημοσιεύθηκε ή Συντακτική Πράξη 
πού έδωσε κύρος καί ισχύ στον ’Οργανι
σμό (18-3-1926) τού Άνωτάτου Τεμένους 
τής Παιδείας καί τών πολιτιστικών παρα
δόσεων τής χώρας.

Σκοπός τής ’Ακαδημίας

Ή ’Ακαδημία έχει ίδια νομική προσω
πικότητα, περιουσία καί ικανότητα νά 
κληρονομή. Είναι ανεξάρτητη καί ανεξέ
λεγκτη στο έργο της καί έπικοινωνεϊ μέ 
τό έπίσημο Κράτος διά τού Υπουργού 
Παιδείας. Εδρεύει στήν ’Αθήνα καί συνε
δριάζει στο μέγαρό της πού τής ανήκει μέ 
πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει 
τήν καλλιέργεια καί τήν προαγωγή τών 
γραμμάτων, τών καλών τεχνών καί τών 
ανθρώπινων γνώσεων γενικώτερα. Γι’ αύ

τό έπιδιώκει τήν συνεργασία τών πιο έπι- 
φανών Ελλήνων καί ξένων έπιστημόνων, 
λογίο)ν καί καλλιτεχνών. Ταυτόχρονα 
άποσκοπεί στήν ερευνά τών στοιχείων καί 
τών προϊόντων τής Ελληνικής γής, τήν 
καθόλου μελέτη τής φύσεως τής χώρας, 
τήν έπιστημονική ύποστήριξη καί ένίσχυ- 
σΠ τής Γεωργίας, τής Βιομηχανίας, τής 
Ναυτιλίας καί τών άλλων πλουτοπαραγω- 
γικών κλάδων καί δυνάμεων τού τόπου, 
ώς καΓτήν έν γένει προαγωγή τής Έθνι-, 
κής Οικονομίας. Παράλληλα αποβλέπει 
στήν διαφώτιση καί καθοδήγηση τού έρ
γου τών Κυβερνήσεων καί τών άλλων αρ
χών καθώς καί τήν έν γένει έξυπηρέτηση 
τών αναγκών τού τόπου, μέ τήν παροχή 
προτάσεων, κρίσεων, γνωμοδοτήσεων καί 
αποφάσεων σχετικών μέ τήν άρμοδιότητά 
της. Ο Σκοπός της έπιτυγχάνεται μέ 
άνακοινοήσεις, ομιλίες, συζητήσεις καί 
δημοσιεύματα, μέ τήν ίδρυση Εργαστη
ρίων έπιστημονικής έρευνας καί γενικά 
μέ τήν οργάνωση, ένθάρρυνση καί ένί- 
σχυση τής γεωργοβιομηχανικής καί τής 
έφηρμοσμένης έπιστημονικής έρευνας. 
Ασχολειται ακόμη μέ τήν έκτέλεση ή 

ένθάρρυνση έρευνών, άνασκαφών, μελετών 
καί άλλων έργων, τήν προκήρυξη διαγω
νισμών καί άπονομή βραβείων, αριστείων, 
χρηματικών ή άλλων ήθικών ή υλικών 
αμοιβών ή ύποτροφιών, μέ αποστολές, 
συνέδρια καί άλλα παρόμοια θέματα.

Η Ακαδημία είναι ό μόνος αναγνω
ρισμένος στήν Ελλάδα άντιπρόσωπος 
τής Διεθνούς ’Ακαδημαϊκής Ένώσεως καί 
τού Διεθνούς Συμβουλίου . Έρευνών, 
άλληλογραφει μαζί τους καί ορίζει τούς 
κατά κλάδον, αρμόδιους "Ελληνες αντι
προσώπους γιά τις έκάστοτε συνελεύσεις 
αύτών καί τών έξ αύτών έξαρτωμένων 
Διεθνών Επιστημονικών Ενώσεων κ.λ.π.

Συγκρότησι τής ’Ακαδημίας 
καί εκλογή τών μελών της

Η ’Ακαδημία αποτελεί Σώμα τό όποιο 
ύποδιαιρείται σέ τρεις τάξεις: α) τήν Τάξη 
τών Θετικών ’Επιστημών πού περιλαμβά
νει τις μαθηματικές, τις φυσικές, τις φυσι- 
κοϊστορικές, τις έφηρμοσμένες θετικές, 
καί τις ιατρικές έπιστήμες, G) Τήν Τάξη 
τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών 
πού περιλαμβάνει τήν φιλολογία, τήν 
ιστορία, τά γράμματα καί τις καλές τέχνες 
καί γ) τήν Τάξη τών Ήθικών καί 
Πολιτικών Επιστημών ή οποία 
περιλαμβάνει τήν θεολογία, τήν φιλο
σοφία, τήν νομική, τις πολιτικές, τις οι
κονομικές καί τις κοινωνικές έπιστήμες. 
Κάθε τάξη μπορεί νά προτείνει τήν προ
κήρυξη έδρών ύπαγομένων στις ανωτέρω 
κατηγορίες έπιστημών, γραμμάτων καί 
καλών τεχνών, είδικεύουσα κάθε φορά 
τό περιεχόμενο τής προκηρυσσομένης 
έδρας.
Τά μέλη τής Ακαδημίας είναι Τακτικά, 
άντεπιστέλλοντα, πρόσεδρα, επίτιμα καί 
ξένοι έταΐροι. Τά τακτικά ορίζονται σέ 
65 (Α\ Τάξη 25, Β\ 25, Γ\ 15) τό άντεπι- 
στέλλοντα σέ 250 (Α'. 100, Β'. 100 καί Γ'. 
50) καί τά πρόσεδρα σέ 40 (A'. 15 Β' 15καί Γ' 
10). Ό  άριθμός καί ή τάξη τών έπιτίμων 
μελών της είναι άόρ'στα. Ή Ακαδημία, 
σύμφωνα μέ τήν έπετηρίδα της τού 1976 
έχει 39 τακτικό μέλη (Α'. καί Β'. τάξεις 
27 καί Γ'. 12), ένα (1) πρόσεδρο μέλος,
44 άντεπιστέλλοντα καί 18 ξένους έταί- 
ρους. Τακτικά της μέλη έκλςγονται

Π Α Ν . ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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e0  δωρητής τοϋ κτηρίου τής ’Ακαδη
μίας 9Αθηνών Γεώργιος Σίνας μέ στολήν 
Πρεσβευτοϋ το έτος 1859.

ΊΕλληνεςπού διακρίνονται στις επιστή
μες, στα γράμματα ή στις καλές τέχνες 
μέ σπουδαία έργα τους. Επίτιμα μέλη της 
άνακηρύσσονται Έλληνες ή ξένοι πού 
πρόσφεραν μεγάλες ύπηρεσίες στο Ελλη
νικό Έθνος ή στην Ακαδημία ’Αθηνών ή 
στήν ’Ανθρωπότητα μέ σπουδαίες τους 
έργασίες, δωρεές ή μέ όποιοδήποτε άλλο 
τρόπο. Ξένοι έταιροι της έκλέγονται κο
ρυφαίοι αλλοδαποί διακρινόμενοι στις 
έπιστήμες, στά γράμματα ή στις καλές 
τέχνες. ’Αντεπιστέλλοντα μέλη της έκλέ- 
γονται Έλληνες ή ξένοι διακρινόμενοι μέ 
έργα τους στις έπιστήμες. στά γράμματα 
ή στις καλές τέχνες. Πρόσεδρα μέλη της 
δέ έκλέγονται Έλληνες ή ξένοι πού μπο
ρούν νά βοηθήσουν σπουδαίος στο έργο 
τής ’Ακαδημίας μέ τις γνώσεις, τά προσό
ντα τους ή μέ τά έργα τους.

’Ακαδημαϊκές ’Αρχές

Τό 5μελές Προεδρείο τής ’Ακαδημίας 
άποτελεΐται από τον Πρόεδρο, τον ’Αντι
πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τούς 
δύο Γραμματείς επί των Πρακτικών και 
τών Δημοσιευμάτων της. Πρόεδρός της 
είναι γιά κάθε χρόνο αύτοδικαίως ό ’Αντι
πρόεδρος τοϋ περασμένου χρόνου και έχει 
βαθμό Προέδρου τοϋ Άρείου Πάγου. Τά 
τακτικά της μέλη έχουν βαθμό ’Αρεοπα
γίτη. Ή  ’Ακαδημία κατά τήν τάξη προη
γείται τοϋ Άρείόυ Πάγου καί κάθε άλλης 
όμοιόβαθμης ’Αρχής. Κάθε ένα άπό τά 
Προεδρεία τών προαναφερθέντα>ν τριών 
(3) τάξεών της έχει τρία (3) μέλη τίτοι 
Πρόεδρο, ’Αντιπρόεδρο καί Γραμματέα. 
Ή  Σύγκλητος άποτελεΐται άπό τό 5μελές 
Προεδρείο της, τον Πρόεδρο τοϋ προη
γουμένου χρόνου καί τούς τρεις (3) Προ
έδρους τών τριών τάξεων τής ’Ακαδημίας. 
Τό ΙΟμελές Υπηρεσιακόν Συμβούλιο τής 
’Ακαδημία:, άποτελεΐται άπό τον Πρόεδρο, 
τον ’Αντιπρόεδρο, 3 μέλη τακτικά καί 5 
άναπληρωματικά. Οί Επιτροπές είναι 17 
καί αριθμούν 90 μέλη. Τά θέματα έκλογής 
τών μελών της τά όποια είναι ισόβια, 
ρυθμίζονται άπό τά άρθρα 17-33 καί 95 τοϋ 
’Οργανικού της Νόμου 439811929. Ειδι- 
κώτερα γιά τό ζήτημα αυτό καθορίζεται 
στον νόμο ότι όταν κενωθή μία έδρα 
τακτικού μέλους, ή ’Ακαδημία συζητεί 
καί άποφασίέει μέ μυστική ψηφοφορία 
καί άπόλυτη πλειοψηφία τοϋ όλου αριθμού 
τών έν ένεργεία τακτικών μελών της, ανα
φορικά μέ τήν ποόταση πού υποβάλλει 
γιά τούς ύποψηφίους της ή οικεία τάξη 
ή όποια τούς έκλέγει, σύμφωνα μέ τις δια
τάξεις τοϋ έσωτερικοϋ κανονισμού τοϋ 
Σώματος. Προκειμένου όμως περί έκλογής 
Ξένων Εταίρων δέν χρειάζεται πρόσκληση 
τούτων γιά ύποβολή ύποψηφιότητος. Οί 
έκ τούτων έκλεγόμενοι άνακηρύσσονται 
άπό τήν ’Ακαδημία κατά τις δύο πανηγυ
ρικές της Συνεδρίες πού γίνονται κάθε 
χρόνο τον Μάρτιο καί τον Δεκέμβριο 
(άρθρα 22—23 τοϋ ’Οργανισμού τής ’Ακα
δημίας). Τά έπίτιμα, τά πρόσεδρα, τά 
άντεπιοτέλλοντα μέλη καί οί ξένοι έταίροι 
καλούμενοι, μπορούν νά παρακάθωνται 
μαζί μέ τά τακτικά μέλη στις ιδιαίτερες 
συνεδρίες.τής Άκαδηιιίας και τών τριών 
της τάξεων καί νά μετέχουν στις συζητή
σεις τους μόνο μέ συμβουλευτική ψήφο 
γιά θέματα πού αφορούν έπιστημονικές, 
φιλολογικές καί καλλιτεχνικές έργασίες 
τους. Επίσης μπορούν νά άνακοινώνουν 
στήν ’Ακαδημία καί τις τάξεις της έργα 
δικά τους καί νά τά δημοσιεύουν στά σχε
τικά δημοσιεύματα τοϋ 'Ιδρύματος σύμ
φωνα μέ τά διαλαμβανόμενα στά άρθρα 
34—35 τοϋ ’Οργανισμού καί τοϋ Εσωτερι
κού Κανονισμού του.

Στά πρώτα έκλεγέντα τακτικά της μέ
λη συμπεριλαμβάνονται καί οχ βάρδοι 
τής νεοελληνικής πσιήσεως Κωστης Πα- 
λαμάς σάν Γραμματεύς τών Πρακτικών καί 
Γεώργιος Δροσίνης σάν Γραμματεύς τών 
Δημοσιευμάτων τής ’Ακαδημίας. Πρώτος 
Πρόεδρός της διετέλεσε ό Φωκίων Νέγρης. 
Στά μέχρι σήμερα έκλεγέντα τακτικά της 
μέλη πού ύπερβαίνουν ήδη τον αριθμό 
τών 140. συγκαταλέγονται άρκετές έξέ- 
χουσες φυσιογνωμίες τής σύγχρονης πνευ
ματικής Ελλάδος. ’ Ατό’ αυτές αναφέρουμε 
ένδεικτικά τις άκόλουθες πού είναι οί 
Δημήτριος Αίγινίτης, Καθηγητής ’Αστρο
νομίας—'Υπουργός Παιδείας. Κων]νος 
Ρακτιβάν, έξοχος νομομαθής, Μαρίνος

Γερουλάνος, Καθηγητής ‘Ιατρικής, χει
ρουργός διεθνούς κύρους, Γεώργιος Μπα- 
λής. Καθηγητής Νομικής, συντάκτης τοϋ 
Ελληνικού ’Αστικού Κώδικος, Κων]νος 
Τριανταφυλλόπουλος. Γεώργιος Μαριδά- 
κης καί Κων]νος Τσάτσος ρηξικέλευθοι 
συγγραφείς —Καθηγηταί Νομικής καί πολ
λοί άλλοι διαπρεπείς ‘έργάτες τοϋ πνεύμα
τος οί όποιοι διετέλεσαν και Πρόεδροι τής 
Ακαδημίας. "Αξια μνείας έπίσης είναι τά 

μέλη της εκείνα πού πρόσφεραν πολλά 
στή Νεοελ.ληνική Λογοτεχνία όπως ό 
ΑλέξανδροςΜωραΐτίδης, Γρηγόριος Ξε- 

νόπουλος. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Σπϋ- 
ροςΜελάς, Γεώργιος Άθανασιάδης—Νό
βας. Αγγελος Τερζάκης κ. ά. Πρόεδρος 
τής ’Ακαδημίας τώρα είναι ό έκλεκτός 
λογοτέχνης Πέτρος Χάρης (1977) πού 
διεδέχθη τον έξαίρετο Καθηγητή τής 
’Ιατρικής Νικόλαο Αοϋρο τοϋ όποιου 
προηγήθη ό διεθνώς γνωστός νομοδιδά
σκαλος Παναγιώτης Ζέππος (1975) άρθρα 
τοϋ όποιου έχουν δημοσιευθή ήδη καί στο 
περιοδικό «Ε.Χ.».Κατάλογος ονομαστικός 
τών διατελεσάντων Προέδρων, τών έκλι- 
πόντων καί τών έπιζώντων σημερινών με
λών της, κατ’ αρχαιότητα, τάξη και χρονο
λογία (έκλογής; των, ύπάρχει στήν 
τελευταία έπετηρίδα τής ’Ακαδημίας, 
καθώς έπίσης καί τών δ·ατελεσάντων Γε
νικών Γραμματέων της, μεταξύ τών όποι
ων είναι καί -ό διακεκριμένος Καθηγητής 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Ιωάννης Θεοδωρα- 
κόπουλος, μύστης τής Ελληνικής Φιλο
σοφίας, ό όποιος υπηρετεί εύσυνείδητα 
στή θέση αύτή τοϋ Ιδρύματος άπό τό 
1966 μέχρι σήμερα.

Τά Κέντρα Ερευνών

Τά Κέντρα Ερευνών τής ’Ακαδημίας 
είναι τά άκόλουθα: 1) Συντάξεως τοϋ 'Ι
στορικού Αεξικοϋ τής Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας, 2) Ελληνικής Λαογραφίας, 3) 
Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού, 4) 
'Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου, 5) 
'Ιστορίας τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού. 6) 
Έκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων 
άπό τών ’Αρχαίων Χρόνων μέχρι τής 
'Αλώσεως τής Κων]λεως, 7) ’Αστρονομίας 
καί έφηρμοσμένων Μαθηματικών, 8) Ε λ
ληνικής Φιλοσοφίας, 9) ’Επιστημονικών 
"Ορων καί Νεολογισμών καί 101'Υπηρεσία 
Συλλογής καί συστηματικής Κατατάξεως 
τών Τερών Κανόνων.

Τό πρώτο κέντρο έφρόντισε γιά τήν 
έκδοση τών 3 πρώτων τόμων τοϋ 'Ιστορι
κού Λεξικού τής Νέας Ελληνικής Γλώσ
σας, ένώ είναι ύπό έκτύπωση ό Δ', τόμος 
του τών 2 τόμων τών Γλωσσολογ ικών 
Ερευνών τοϋ Γεωργίου Χατζηδάκη κ.ά. 
Τό δεύτερο κέντρο έξέδωκε τις 22 Επε
τηρίδες του, τά Ααογραφικά Σύμμεικτα 
(3 τόμοι) τοϋ Νικολάου Πολίτη, τήν Ε λ
ληνική Λαογραφία τοϋ Στίλπωνα Κυριακί- 
δη, τά Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, 
τήν Λαϊκή ’Αρχιτεκτονική τής "Ιμβρου, 
τον "Ατλαντα τής Ελληνικής Λαογρα
φίας κ.ά. Τό τρίτο κέντρο έκυκλοφόρησε 
τις 14 έπετηρίδε^ του, τήν Όλυμπιώτισσα, 
τή\ Εταιρεία τών Φιλικών, τά χειρόγραφα 
τώνΜετεώρων, τά Χαράγματα τοϋ Παρθε
νώνα, τήν Κοσμογέννηση κ. ά. Τό τέταρτο 
κέντρο έπιμελήθηκε γιά τήν έκδοση τών 
Επετηρίδων του (21 τόμοι). Τό έκτο έξέ- 
δωσε τήν 'Ιστορία τής Κλασσικής Φιλο
λογίας τών Ελληνιστικών Χρόνων. Τό 
Έβδομο διαθέτει έπ’ άνταλλαγή τις έκδ 5-

46



Αύο Ιστορικές φωτογραφίες από την άνέγερσι τον κτηρίου τής ’Ακαδημίας 
τον περασμένο αιώνα όταν η Αθήνα ήταν ακόμη ή ειδυλλιακή πρωτεύουσα του νεαρού 
'Ελληνικού Κράτους.

σεις του (’Αστρονομία, Annual report 
κ.ά.). Τέλος τό κέντρο Έρεύνης της Ε λ
ληνικής Φιλοσοφίας έργάσθηκε για την 
έκδοση των 5 ’Επετηρίδων του και τής 
Συνόψεως τής 'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας 
του W.G. ΤΕΝΝΕΜΑΝΝ (Μετάφραση 
Κ. Κούμα). Στα θαυμάσια δημοσιεύματα 
τής ’Ακαδημίας περιλαμβάνονται τά πρα
κτικά (50 τόμοι) και οί πραγματείες της 
(36 τόμοι). Οί έκδόσεις τής Ελληνικής 
Βιβλιοθήκης (Πλάτωνος Συμπόσιον,Πλου
τάρχου τών έπτά σοφών συμπόσιον. Θεο- 
φράστουΧαρακτήρες, Άριστοτέλους περί 
Ποιητικής). Τά μνημεία τής Ελληνικής 
Ιστορίας, τά Νομικά έγγραφα τής Σίφνου, 

τά Ιστορικά Κρητικά έγγραφα, τό’Αρχείο 
Ψαρρών, ή 'Ελλάς και τό κλίμα της. ή 
Φιλική Εταιρεία, τά Ελληνικά Δημοτικά 
Τραγούδια (ENT ΛΥΝΤΕΚΕ) κ. ϋ. Στις 
τελευταίες έκδύσεις της έξάλλου ανήκουν 

•χά έργα «Σίμων Σίνας» (1972) Καί «Συλ

λογή Νομοθεσίας τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 
(1976) πού περιέχει τήν ίσχύουσα νομο
θεσία του Ιδρύματος (’Οργανισμός, Νό 
μοι, Διατάγματα, ’Εσωτερικοί Κανονισμοί 
'Ιδρυτικές Πράξεις, Γνωμοδοτήσεις της, 
Κανονισμοί άπονομής άριστείου κ.ά.).

Βραβεύσεις - Προτάσεις - 
Κρίσεις

Ή ’Ακαδημία παίρνει άποφάσεις μέσα 
στά προαναφερθέντα πλαίσια τής άρμο- 
διότητός της καί κάνει προτάσεις συμ
βουλευτικού χαρακτήρος γιά μελέτες, 
έρευνες ή προτάσεις καί άποφάσεις πού 
τής άνατίθενται άπό τό Κράτος ή άπό 
ίδρύματα ή ιδιώτες ή γιά διαγωνισμούς 
καί κρίσεις γιά διάφορα ζητήματα. Κα

νονίζει τούς όρους καί προτείνει τά θέμα
τα τών διαγωνισμών γιά τά ύπ’ αύτής τής 
ιδίας, τού Κράτους ή τών ιδιωτών όριζό- 
μενα βραβεία. Τά άποστελλόμενα έργα 
τών διαγωνισμών παραμένουν στά Αρχεία 
της. Κατά τήν προκήρυξη τών βραβείων 
γίνεται σαφής διάκριση αν ζητήται έπι- 
στημονική ή έκλαϊκευτική διατύπωση. 
Τά βραβεία αρετής καί αύτοθυσίας χαρα
κτηρίζονται ήδη σάν βραβεία κοινωνικής 
αρετής καί εύποιΐας. Τά βραβεία, τά μετάλ
λια καί τά έπαθλα άνακοινώνονται άπό τον 
Γενικό Γραμματέα καί άπονέμονται άπό 
τον Πρόεδρο κατά τις δύο τακτικές 
πανηγυρικές Συνεδρίες της πού γίνονται 
κάθε χρόνο, τόνΜάρτιο καί τον Δεκέμβριο. 
’Απονέμονται όμως καί έκτάκτως. Σύμ
φωνα μέ τούς όρους τού ’Εσωτερικού της 
Κανονισμού, ή ’Ακαδημία δημοσιεύει στά 
Πρακτικά της καί σέ ιδιαίτερο φυλλάδιο 
καθώς καί στο τύπο, όλα τά προκηρυσσό- 
μενα βραβεία μέ τούς όρους των. Τό Άρι 
στεΐο άπονέμεται κατά 4ετεΐς περιόδους 
(Α\ έτος γιά τις θετικές έπιστήμες, Β'. 
έτος γιά τά γράμματα, Γ \ έτος γιά τις 
ίστορικο—κοινωνικές έπιστήμες καί Δ', 
έτος γιά τις καλές τέχνες) μόνο σέ Έλλη
νες, ανεξάρτητα άπό τον τόπο διαμονής 
τους, σύμφωνα μέ τό Προεδρικό Διάταγμα 
τής 24-2-1927. Όλα τά άλλα θέματα τού 
'Ιδρύματος πού δέν άναφέρθηκαν έδώ άπό 
έλλειψη χώρου καί μόνον, ρυθμίζονται 
άπο τήν ίσχύουσα νομοθεσία του ή όποια 
περιέχεται στήν προαναφερθεΐσα πρόσφα
τη έκδοση «Συλλογή Νομοθεσίας τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών».

Έπίλ ογος

Τό έργο αύτό μαζί μέ τις άλλες έξαίρετες 
προαναφερθεΐσες έκδόσεις τής ’Ακαδημί
ας καί τά δημοσιεύματά της άνάμεσα στά 
όποια διακρίνονται ή πρώτη καί ή τελευ
ταία σελίδα τού συμβολαίου παραδόσεως 
τού Μεγάρου της στον Πρωθυπουργό Χα
ρίλαο Τρικούπη (1887), φωτοτυπημένα 
κείμενα τού ’Οργανισμού της καί έπιστο- 
λές τού διπλωμάτη ’Αλεξάνδρου Ραγκαβή 
(1875) προς τον Πρωθυπουργό ’Αλέξαν
δρο Κουμουνδούρο γιά τήν Τδρυση τής 
’Ακαδημίας, προθήκες μέ αρχαιολογικά 
εύρήματα καί σπάνιες Βυζαντινές εικό
νες ώς καί άλλα έκθέματα, είδαν τό φώς 
τον περασμένο Δεκέμβριο πού ώργανώ- 
θηκε ειδική έκθεση στήν ’Ακαδημία μέ 
τήν εύκαιρία τού έορτασμού τής συμπλη ρώ 
σεως 50 χρόνων άπό τότε πού άνοιξε τις 
πύλες της (25-3-1926) καί έγινε ή πρώτη 
πανηγυρική της συνεδρίαση.

Τό καλαίσθητο αύτό μέγαρο τής Σιναίας 
’Ακαδημίας ’Αθηνών μέ τις έξαιρετικά 
διακοσμημένες αίθουσες καί τήν άριστη 
έξωτερική του έμφάνιση, μέ τά λαμπρά 
γλυπτά τής προσόψεως τού κτηρίου καί 
τού περιβόλου του, πρέπει νά έπισκεφθή 
κάθε σύγχρονος Έλληνας γιά νά θυμηθή 
καί νά θαυμάση τήν σοφία καί τον πο
λιτισμό τών προγόνων του καί νά έμπνευ- 
σθήγιά άνάλογες δημιουργίες, σύμφωνα 
μέ τις απαιτήσεις τών καιρών μας.
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Γ ρ ά ψ ε ι :
ό κ .  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΗΤΡΙ ΔΗΣ  
Γενικός Διευθυντής 'Υπουργείου 
Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  - Ε π ι σ τ η μ ώ ν

Ο ΟΡΟΣ είναι σχετικά καινούργιος 
καί ίσως οχι άκόμη πολύ γνωστός. 
Τ ον έδη μιούργη σαν οί Γ άλλ ο ι (qualite 
de vie) καί τον παρέλαβαν οί Ε γ 
γλέζοι (quality of life) καί οίΣκανΓ- 
διναυικοί λαοί. Σήμερα καλύπτει 
ολόκληρη επιστήμη, δσο πλατεία καί 
πολύπλοκη καί αν είναι, πού στα 
Ελληνικά ίσως θά μπορούσε—αν ή 
γραμματική δεν διεμαρτύρετο — νά 
άποδοθή με τον δρο «περιβαλλο
ντολογία».

^Αλλωστε άπο εκεί ξεκίνησε: 
Κάμποσα χρόνια πριν στην Γαλλία, 
άρχισαν νά συζητούν γιά την «προ
στασία της φύσεως» (Protection  
de la  nature) πού ύστερα έπεξετάθη 
στην «προστασία περιβάλλοντος» 
(environnem ent) γιά νά καταλήξη 
στην «προστασία καί βελτίωση της
ποιότητος ζωής».

Τούτος ό* γενικώτατος δρος δεν 
άναφέρεται μόνο στο τοπίο, την φύση, 
το πράσινο, τήν πανίδα καί τις άρ- 
χαιότητες. Πηγαίνει πολύ βαθύτερα 
καί περιλαμβάνει δλους εκείνους 
τούς παράγοντες πού διαμορφώνουν 
τά πλαίσια μέσα στά όποια καθη
μερινά κυλάει ή ζωή μας: Τήν κα
τοικία, τήν πολεοδομική σύσταση, 
τήν ύδρευση, τον φωτισμό, τήν άπο- 
χέτευση, τις συγκοινωνίες, τις συν
θήκες έργασίας, τά μέσα ένημερώ- 
σεως, τήν «κοινή ήσυχία» τήν ψυχα
γωγία, τά θεάματα, τά άκροάματα, 
τις άθλοπαιδιές, τήν επιμόρφωση, τις 
κοινωνικές σχέσεις κ.λ.π.

Τούτη ή άνάγκη τής «προστα
σίας τής ποιότητος ζωής» εδη- 
μιουργήθη αύτόματα άπό τήν ραγ
δαία εξέλιξη σέ δλες τις εκφράσεις 
τής άνθρώπινης δραστηριότατος 
στον 20ον αιώνα. 'Όλοι οί λαοί, σέ 
δλα τά πλάτη τής γής, οδεύουν καί 
τείνουν, ποιος λίγο — ποιος πολύ, 
άλλοι άργά - άργά, άλλοι ολοταχώς 
καί πολλοί ήδη έχουν φτάσει στήν 
καταναλωτική κοινωνία, πού σύν
θημά της είναι : «'Όλο καί περισ
σότερο κέρδος», «'Όλο καί μεγα
λύτερη άπόλαυση».

Στις επιδιώξεις τούτες ή κατα
ναλωτική κοινωνία θυσιάζει τά πάν
τα : Τδεαλιστικές άρχές, ύψηλά
ιοεωόη - κάποτε και αυτα τα εθνικά 
ιδεώδη - καί πολιτιστικές άξιες. 
Θυσιάζει άκόμη καί τό κατάδηλο 
συμφέρον τού συνόλου.
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’Ά ς  πάρω με ένα άπλό, καί πολύ 
συνηθισμένο στις ήμέρες μας πα
ράδειγμα : 'Υπάρχει - ας πούμε - 
μια κάποια έκταση σε ένα σημείο JB 
κεντρικό ή έστω καί συνοικιακό — 
των ’Αθηνών : Το συμφέρον της 
ολότητας άπαιτεί φυσικά να γίνη 
πάρκο, πράσινο, πνεύμονας, γιά νά 
μπορέση νά πάρη λίγη άνάσα ή τα
λαιπωρημένη τούτη πόλη πού υστέ
ρα άπό τον μακρύ δρόμο της σε 
τρεις χιλιάδες χρόνια ιστορίας, έγι
νε στον 19ον αιώνα — πόλη τών 
εκατό χιλιάδων άνθρώπων στην ό
ποια σήμερα — 20ός αιώνας - 
προσπαθούν μάταια νά χωρέσουν 
δύο έκατομμύρια κάτοικοι !

Η πολιτεία, από τη δική της 
πλευρά, κάνει ένα συμβιβασμό : 
β  ει δτι στο οικόπεδο μπορεί νά 
χτίστη μιά πολυκατοικία τών έξη 
ορόφων. Είναι ήδη μιά υποχώρηση 
καί τό πάρκο έγκαταλείπεται. ’Έτσι 
άπόμεινε ή Αθήνα δίχως μιά άκα- 
κία — γιά νά γίνη πλουσιώτερη 
μια δεκάδα ιδιοκτητών, πού ό κα
θένας τους θ’ άποκτήση τό διαμέ
ρισμά του.

'Υπάρχει δμως καί τό συμφέρον 
τού οικοπεδούχου — ιδιοκτήτη : 
Αύτός δεν άρκείται στούς έξη ορό
φους, γιατί κάνει τον άπλό λογα
ριασμό, δτι τριανταέξη δροφοι είναι 
περιουσία μεγαλύτερη άπό τούς έξη : 
Κινεί λοιπόν γη καί ούρανό, γιά νά 
μπόρεση νά χτίση τούς 36 ορόφους 
εκεί δπου, μέ μεγάλη υποχώρηση, 
θάπρεπε νά χτιστούν έξη καί δπου 
κανονικά, άντί γιά τσιμέντο έπρεπε 
νά ύπάρχη μονό φρεσκοπράσινη χλόη 
καί δένδρα ίσκιερά! Καί δπως είδα- 
με* πολλές φορές τό πετυχαίνει, καί 
παρακινούνται κι’ άλλοι νά τον μι- 
μηθούν — γιατί εσύ κι5 δχι κι’ εγώ ;-Η 
κι’ έτσι άργά, άλλά σταθερά, ξεφυ
τρώνουν έναςΓ - ένας γύρω μας οι 
ούρανοξύστες μίμηση μιας πόλης 
καταδικασμένης ήδη άπό τούς ίδιους 
τούς κατοίκους της — καί βυθιζό
μαστε σ’ ένα πηγάδι πού οι τσιμεν
τένιοι τοίχοι του ολοένα καί πυκνώ
νουν, ολοένα ορθώνονται καί πιο 
ψηλοί . . . Κανείς άπό τούς οικο
πεδούχους αύτούς ^ ||| πού βέβαια 
είναι ένα ποσοστό ελάχιστο μέσα 
στο σύνολο δεν συλλογίζεται δτι 
έκτος άπό τή βαρειά βλάβη πού 
προξενεί στούς άλλους της γενιάς 
του, κληρονομεί καί στά ίδια του 
τά παιδιά έστω μαζύ μέ μερικά 
έκατομμύρια — καί τον μολυσμένο 
άέρα, τις άδροσες ήμέρες, τις άπο- 
πνιχτικές νύχτες, τό καυσαέριο, τό

άγχος της άδιάκοπα μποτιλλιαρι- 
σμενης κυκλοφορίας.

Κανείς άπ’ αύτούς δέν σκέπτεται 
πως δλα τά έκατομμύρια τής γής 
δέν γιατρεύουν τά μολυσμένα πνευ
μονία, τά κιτρινισμένα δέρματα, 
τις παθιασμένες καρδιές* τά τσα
κισμένα νεύρα, καί πώς τίποτα σέ 
τούτο τον κόσμο δέν άντισταθμίζει 
λίγο φρέσκο αερακι, μιά δροσερή 
πνοή βουνίσια ή θαλασσινή, ενα 
χλωρό, γεμάτο χυμούς φύλλωμα, 
μιά. χρυσή ήλιαχτίδα.

Σέ πόλεις πού προηγήθηκαν τής 
Αθήνας στήν εξέλιξη, οι άνθρωποι 
τό κατάλαβαν αύτό : άλλοι άργά, 
άλλοι έγκαιρα. Στή Ρώμη έγκα- 
τελειψαν τό βασανισμένο κέντρο 
καί άπλώθηκαν μέ σύνεση καί 
μέτρο αυτή τή φορά — στις παρυφές. 
Στο Παρίσι κράτησαν έγκαιρα τον 
παληό χαριτωμένο ρυθμό καί τήν 
άπλωσιά τού τοπίου. Στο Λονδίνο, 
δταν τά πράγματα έφτασαν στο 
άπροχώρητο, πήρανε δρακόντια μέ
τρα. Βαρειές κυρώσεις στά άκα- 
τάλληλα αύτοκίνητα, ξηλώθηκαν καί 
μεταφέρθηκαν μακρυά τά έργοστά- 
σια, σταμάτησαν ως καί τή θέρμαν
ση καί έσβυσαν ως καί τά τζάκια, 
παραδοσιακή άπόλαυση τού κάθε 
γνήσιου Βρεταννοΰ. ’Έτσι ξεκαθά
ρισε ό Λονδρέζικος ούρανός καί τά 
ψάρια πού είχαν έξαφανισθή ξάνα- 
γύρισαν στά φιλτραρισμένα νερά 
τού Τάμεση.

'Όλα βέβ αια έγιναν μέ νόμο. 
'Όμως ένας νόμος στο χαρτί δέν 
άρκεί. Βοήθησε καί ό τελευταίος 
Λονδρέζος, άπ’ τον Πρίγκηπα τής 
Ούαλλίας μέχρι τον «βαστάζο» τού 
ποτάμιου λιμανιού. Πράγμα πού 
σημαίνει πώς γιά νά άναπνεύσωμε 
ξανά στήν Αθήνα τό άρωμα άπό τό 
θυμάρι τού 'Υμηττού, γιά νά ξανα- 
δοΰμε τον ήλιο νά γέρνη πεντακά
θαρος πίσω άπ* τή ράχη τού Αιγά
λεω, γιά νά ξανάρθουν οι ρόδινες 
αυγές καί τά δειλινά τά μενεξεδένια, 
δέν φτάνουν τά μέτρα πού παίρνει— 
και τ άλλα πού οπωσδήποτε θά 
πάρη — ή όποιαδήποτε Κυβέρνηση. 
Πρεπει νά τό νοιώση, νά τό πιστέ- 
ψη, νά τό θελήση κι* ό ίδιος ό λαός 
γιά τό συμφέρον τό δικό του καί τών 
παιδιών του καί τών παιδιών τών 
παιδιών του.

Η διαφώτιση πάνω σέ τούτο τό 
ζήτημα είναι ένας άπό τούς βασι
κούς τομείς τής Επιστήμης, πού 
περιεχόμενό της είναι ή προστασία 
τής «ποιότητος ζωής» καί γιά τήν 
οποία θά πούμε κι’ άλλα σέ έπόμενο 
σημείωμα.
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Μια γυναίκα «Σερίφης» 
των βουνών

Στις άπέραντες εκτάσεις του μακρυνου Καναδά 
είναι άπαραίτητη ή παρουσία της Χωροφυλακής» 
ή όποια μέ δύναμη πεζών καί έφιππων οργάνων 
της εποπτεύει καί άστυνομεύει τις άχανεΐς, δα
σωμένες καί κακοτράχαλες περιοχές.

Ή  άποστολή, λοιπόν, της Χωροφυλακής στόν 
εύπαθή αύτό τομέα , κάθε άλλο, παρά εύκολη είναι 
γιαυτό καί όταν αύτη πού άναλαμβάνει τά ύψηλά 
αλλά καί έπικίνδυνα, καθήκοντα είναι γυναίκα 
τότε θά πρέπει οπωσδήποτε, νά τής άναγνωρισθή 
δυναμισμός καί γενναιότης έφάμιλλη, άν οχι με
γαλύτερη, τής άνδρικής. Ή  σκληροτράχηλη συνά
δελφος τής φωτογραφίας μας, μέ τό θρυλικό πλα
τύγυρο καπέλλο της καί τον παραδοσιακό σάκκο έκ- 
στρατείας «έπ* ώμου», διανύει καθημερινά 20 — 30 
χιλιόμετρα μέσα στις έρημιές καί τά άγρια βουνά, 
έξασφαλίζουσα τήν τάξη καί τήν ήσυχία, σέ ολό
κληρη την έκτεταμένη δικαιοδοσία της, γιαυτό 
καί θεωρείται άξιοσέβαστο πρόσωπο άπ’ όλους 
τούς πολίτες πού άστυνομεύει.
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Χαμογελαστή
τροχονόμος

Χωρίς βλοσυρότητα καί σκυ
θρωπότατα, άλλά μέ σαγη
νευτικό χαμόγελο, πού κυ
ριολεκτικά αιχμαλωτίζει καί 
τον πιο μισογύνη καί άτίθασ- 
σο παραβάτη, έκτελεί τό κα
θήκον της ή γοητευτική τρο
χονόμος τής φωτογραφίας 
μας σέ κεντρικό σημείο τής 
Ουγγρικής πρωτευούσης.’Α
πό όλους, λοιπόν, τούς άστυ- 
νομικόύς τής 'Υπηρεσίας 
Τροχαίας τής Βουδαπέστης— 
άμφοτέρων των φύλων—είναι 
ή μοναδική, πού διεκδικεί 
τά πρωτεία δημοτικότητος, 
διότι κατευθύνει τήν κίνηση 
μέ έμπειρο καί άψογο τρόπο, 
πού ικανοποιεί άπόλυτα, τό
σο τούς έποχουμένους, όσο 
καί τούς πεζούς. Γ ιά τον 
λόγο, άκριβώς αύτό ζητείται 
άπό τό κοινόν, όπως χρησι
μοποιούνται γυναίκες τροχο
νόμοι καί σέ άλλα σημεία τής 
πόλεως, γιατί κρίνονται σαν 
καταλληλότερες καί οπωσδή
ποτε άποδοτικώτερες άπό 
τούς άνδρες συναδέλφους 
τους.
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Δέν πρόκειται γιά τόν γνωστό μας., θειο Σάμ των διαφημι
στικών «σλόγκαν», πού προβάλλεται καθημερινά καί κατά κόρον 
άπό τά μέσα ένημερώσεως, πότε σάν ρύζι ποιότητος καί πότε 
σάν άρωματικές ...τσίκλες.

Το θέμα της φωτογραφίας μας είναι έντελώς διαφορετικό καί 
μάλιστα ιδιαίτερα ένδιαφέρον, διότι άπεικονίζει μία πρωτότυπη 
σκηνή ορκωμοσίας ένός νέου καί «προσοντούχου» άμερικανοΰ 
συναδέλφου, πού δέν είναι κανείς γιγαντόσωμος τροχαίος ή 
κάποιος μυστηριώδης άνδρας του F.B.I., άλλά ένας εκπαιδευ
μένος καί εύφυέστατος σκύλος, ράτσας Ντύμπερμαν, πού άκούει 
στό όνομα «Σάμ». Στήν Πολιτεία, λοιπόν, του Νιού Τζέρσεϋ, 
προ ήμερων, ή δικαστίνα της πόλεως Ρίτζφηλντ όρκισε, μέ τήν 
έπιβεβλημένη τελετουργική έπισημότητα τόν «Σάμ», ό όποιος 
είναι ό πρώτος άπό μία ομάδα 25 τέτοιων σκύλων, πού άποστολή 
τους είναι νά συνοδεύουν ισάριθμους άστυνομικούς στήν άνακά- 
λυψη κινδυνευόντων καί χαμένων άτόμων, καθώς καί στήν πα- 
ροχή βοήθειας σ’ αύτούς.

Τό δράμα πού συνεχίζεται
Ή  τραγωδία τών άδελφών Κυπρίων είναι κάτι πού συγκινεί 

καί συγκλονίζει κάθε άνθρώπινη καρδιά, σέ όλα τά γεωγραφικά 
μήκη καί πλάτη της ύδρογείου.

Τό συνεχιζόμενο δράμα τών προσφύγων, μαζύ μέ τόν όξύ καί 
διάχυτο πόνο τών άγνοουμένων συγγενών τους, συνθέτουν, κάθε 
φορά πού τό θέμα επανέρχεται σέ Διεθνείς ’Οργανισμούς καί σέ 
διαπραγματευτικές συζητήσεις, τήν πλέον τραγική εικόνα σπα
ραγμού, άγωνίας καί θλίψεως. Τό θέμα της φωτογραφίας μας 
είναι έπίκαιρο καί άντιπροσωπευτικό, διότι άπεικονίζει τό άνεί- 
πωτο δραμα τών πονεμένων άδελφών μας, γιά τά προσφιλή τους 
πρόσωπα πού τά άναζητοΰν κάθε στιγμή καί σέ κάθε περίπτωση, 
μέ διαδηλώσεις καί διαμαρτυρίες, έχοντας πάντοτε σάν ένθερμο 
υποστηρικτή καί συμπαραστάτη τόν Κύπριο συνάδελφο τού 
άδελφοΰ Σώματος.

Λωρίδες πορείας στα πεζοδρόμια
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ δέν είναι πλέον τό όξύ πρόβλημα 

μόνον τών οχημάτων, πού κινούνται στό έθνικό δίκτυο κάθε 
κράτους,^άλλά μέ τήν πάροδο τού χρόνου γίνεται καί πρόβλημα 
τών πεζών, πού κυκλοφορούν στά πεζοδρόμια τών μεγαλουπό- 
λεων. Συγκεκριμένα οι βιαστικοί «περιπατηταί» τών πεζοδρο
μίων, πού ζοΰν τό ρυθμό της ταχύτητος καί τού άγχους, μέσα 
στην σύγχρονη πόλη, έχουν σοβαρό πρόβλημα στήν έλεύθερη 
διακίνηση τους, γιατί δέν έχουν τήν άνεση της άβίαστης καί 
κανονικής «προσπελασεως», έτσι ώστε νά άποφεύγωνται οί 
μετωπικές συγκρούσεις μεταξύ τών κινουμένων στά πεζοδρόμια 
πεζών, f

Επειδή, λοιπόν, θά χρειασθοΰν οπωσδήποτε σύντομα ρυθμι
στές τροχονόμοι καί στά πεζοδρόμια, έχει άρχίσει στις ΗΠΑ 
απο εξάμηνου περίπου η μελετη του όλου θέματος καί έχουν 
συναχθή τά πρώτα ένδιαφέροντα συμπεράσματα, πού συνοψί
ζονται στά εξής:

^Οί διαβάτες, πού δέν έχουν κανένα λόγο νά βιαστούν, περπα
τάνε άργά στή μέσα πλευρά τού πεζοδρομίου. Αντίθετα, οί 
βιαστικοί προχωρούν ακάθεκτοι στην έξω μεριά τού πεζοδρομίου, 
μέ κίνδυνο νά συγκρουσθοΰν μ* αύτόν πού θά βρεθεί ξαφνικά 
μπροστά τους.

Παρατηρείται, συνεπώς, ή παραπάνω φυσική τάση τών άρ- 
γοσχολων καί τών βιαστικών, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργήται 
πρόβλημα συμφορήσεως τών πεζών στά πεζοδρόμια, πού θεω
ρείται τό ίδιο σημαντικό μέ τήν συμφόρηση τών τροχοφόρων 
στήν άσφαλτο. Τό πρόβλημα άπασχολεί τούς άρμοδίους όλων 
τών μεγαλουπόλεων τού κόσμου, οί όποιοι έρευνοΰν τήν άποψη 
εάν είναι πρακτικά δυνατό καί έφικτό νά δημιουργηθοΰν καί στά 
πεζοδρόμια διαφορετικές «λωρίδες» πορείας, άκριβώς όπως καί 
στήν άσφαλτο, χωρισμένες μέ λευκές γραμμές. ’Αποτελεί, λοι
πόν, καί δικαίως τό πρόβλημα τής ήμέρας, γιατί οί πεζοί πλη
θαίνουν συνεχώς, σέ μιά εποχή, όπου συχνά, πάει κανείς πολύ 
πιό γρήγορα μέ τά πόδια, παρά μέ τό αύτοκίνητο, ειδικά στό 
κέντρο τών πόλεων.

Δύο ψυχολόγοι τού Πανεπιστημίου τής Νέας 'Υόρκης φωτο
γράφησαν τις άντιδράσεις τών πεζών, μέ μιά μηχανή, τοποθετη
μένη στό 12ο όροφο ένός ούρανοξύστη τής 42ας Όδοΰ. Οί φωτο
γραφίες αυτές δείχνουν τόν εκνευρισμό τών πεζών καί τά ζίγκ — 
ζάγκ πού άναγκάζοντάι νά κάνουν διαρκώς, γιά νά μή συγκρού
σεων μ* αύτούς πού έρχονται άπό τήν άντίθετη κατεύθυνση, 
εκνευρισμός, πού είναι πολύ χειρότερος άπό τή νευρικότητα τών 
οδηγών, όταν βρεθούν σέ κάποιο «μποτιλιάρισμα». Οί φωτογρα
φίες τών δύο ψυχολόγων, δείχνουν, άκόμα, τούς πεζούς νά προ
χωρούν ό ένας πίσω άπό τόν άλλον, «κρατώντας» τό δεξί μέρος 
τού πεζοδρομίου γιά ν’ άνεβοΰν καί τό άριστερό γιά νά κατέβουν, 
ακριβώς όπως τά αύτοκίνητά. Οί δύο ’Αμερικανοί επιστήμονες 
θεωρούν άπαραίτητη τή δημιουργία ένός Κώδικα Κυκλοφορίας 
γιά τούς πεζούς, πού άνάμεσα στά άλλα, θά δίνει προτεραιότητα 
στους ηλικιωμένους καί, γενικά, στά άτομα πού χρειάζονται 
προστασία.

Δέν ύπάρχει αμφιβολία, ότι όλοι έκνευρίζονται όταν είναι 
άναγκασμένοι νά περπατούν, γιά ώρα, πίσω άπό τό ίδιο πρόσω
πο, προσπαθώντας νά τό ξεπεράσουν, άκριβώς όπως θά έκανε 
ένας οδηγός μ* ένα άλλο αύτοκίνητο μπροστά του. Οί λωρίδες πο
ρείας θά έλυναν τό πρόβλημα, άφοΰ οί βιαστικοί διαβάτες 
δέν θά είχαν παρά νά περάσουν στή λωρίδα «ταχύτητος» καί νά 
προχωρήσουν πιό γρήγορα.
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ίτο ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ MAI ΝΑΥΤΙΚΟΝ! 
ΙΕΙΙΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥ 1940 J

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
παρά την μικράν του σύνθεσιν — άπο- 
τελείτο άπό τό θωρηκτόν ΑΒΕΡΩΦ, 
μικράς πολεμικής άξίας, 10 άντιτορ- 
πιλλικά στόλου, εξ ών τά 6 καινουργή 
12 άντιτορπιλλικά συνοδείας καί 
τορπιλλοβόλα, 6 υποβρύχια, 4 ναρ- 
καλιευτικά, 4 ναρκοθέτιδες, 2 τορ- 
πιλλακάτους καί άριθμόν τινα περι
πολικών, διοικούμενον δμως σθενα- 
ρώς καί έπαξίως άπό τον γενναΐον 
υποναύαρχον ’Αλεξ. Σακελλαρίου 
(’Αρχηγόν του Γ .Ε .Ν .), σϋνέβαλον 
ούσιαστικώς εις τον έν ’Αλβανία 
άγώνα του Στρατού καί εφερεν εις 
αίσιον πέρας δλας τάς προβλεπομέ- 
νας ύπό του «πολεμικού σχεδίου» 
άποστολάς.

r/Ai λ\ / >/ Jυλω ς οε ιδιαιτέρως εφερεν εις

αίσιον πέρας την κυριωτέραν του άπο- 
στολήν, ή οποία ήτο ή έξασφάλισις 
καί προστασία των θαλασσίων συγκοι
νωνιών άπό έχθρΐκάς επιθέσεις. 
Πράγματι δέ, αί διά θαλάσσης με- 
ταφοραί τών στρατιωτικών μας 
δυνάμεων διεξήχθησαν κατά τρόπον 
ταχύν, άσφαλή καί έγκαιρον, συμ- 
φώνως δέ προς τό «σχέδιον κινη- 
τοποιήσεως καί έπιοτρατεύσεως» 
τού Γενικού Στρατηγείου, τό όποιον 
ένειχεν δλως ιδιαιτέραν σημασίαν 
διά την έξέλιξιν τών έν τώ μετώπω 
επιχειρήσεων καί ιδίως κατά την 
άρχικήν περίοδον.

Κατά την ’Επίσημον Πολεμικήν 
Έκθεσιν επί τής Δράσεως τού Ναυ
τικού μετεφέρθησαν διά τού Στόλου 
κατά την κρίσιμον περίοδον τής

Γ ρ ά φ ε ι :
*0 Αντιναύαρχος Π . Ε . ΚΩΝΣΤΑΣ 

’Επίτιμος ’Αρχηγός του Στόλου 
τέως ’Αρχηγός Ναυτικού
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Το άντιτορπιλλικόν στόλου «ΨΑΡΑ» 
(Κυβερνήτης άντιπλοίαρχος Π.Ε. Κών- 
στας), τό όποιον κατά τον 'Ελληνοιταλο
γ  ερμανικόν πόλεμον (1940—1941) και 
σύμφωνα προς όσα αναγράφονται εις την 
«’Επίσημον νΕκθεσιν έπι τής Δράσεως του 
Ναυτικού μας» ελαβε μέρος εις δλας τάς 
συνοδείας στρατιωτικών νηοπομπών, εις 
τέσσαρας καταδρόμάς εις την *Αδριατικήν, 
εις επιθετικός περιπολίας άνά τά Δωδεκά
νησα, εις τον βομβαρδισμόν Αύλώνος και 
Ιταλικής φάλαγγος εν Θεσπρωτία και κατε- 
βύθισετό ιταλικόν ύποβρύχιον «NECHEL- 
LI». Την 21 ’ Απριλίου (1941) προσβλη- 
Θέν άπό σμήνος γερμανικών αεροσκαφών 
(στούκας) και άφοϋ κατά την έπακολου- 
θήσασαν αεροναυμαχίαν κατέρριψε διά τού 
άντιαεροπορικοϋ πυρός 2 εχθρικά αεροσκά
φη, κατεβυθίσθη άπό τάς βόμβας του.

ιταλικής έπιθέσεως εις ’Αλβανίαν: 
«86.400 άνδρες καί 31.300 κτήνη 
μετά του άνεφοδιασμού, έκ των τό
πων συγκεντρώσεως προς τούς 
στρατηγικούς χώρους». Σημειωτέον 
ότι, εις τούς σημαντικούς τούτους 
άριθμούς δεν περιλαμβάνονται τά 
συγκεκροτημένα τμήματα, τά όποια 
μετεφέρθησαν διά των κατά τόπους 
«Ναυτικών ’Αμυντικών Περιοχών» 
μεσω τών πολεμικών των άνερχό- 
μενα καί ταΰτα εί c σημαντικόν 
άριθμόν. ’Επί πλέον, πρέπει νά 
ληφθή υπ οψιν, ότι υπό τήν προστα
σίαν πάντοτε τών πολεμικών πλοί
ων μετεφέρθη εις τήν ήπειρωτικήν 
Ελλάδα τό πλήθος του παντοειδούς 

πολεμικού υλικού, τού οπλισμού, 
τών πυρομαχικών, τών μεταφορι
κών μέσων, όσα άπετέλουν τήν 
εμπόλεμόν σύνθεσιν τών στρατιωτι
κών μονάδων. Καί άκόμη, ότι υπό τήν 
προστασίαν τού στόλου έξετελέσθη 
ό έφοδιασμός τής Χώρας έκ τού 
εξωτερικού εις σίτον, τρόφιμα καί 
καύσιμα.

Καί τό κυριώτερον—καταλήγει 
η I Εκθεσις—όλος ό όγκος τών στρα
τιωτικών μεταφορών έξετελέσθη χω
ρίς νά σημειωθή «ή άπώλεια ούδέ 
ενός άνδρός, ούδέ ενός τυφεκίου, 
ουδέ ένός τόννου έφοδίων. Άναμφι- 
σβητήτως έπόμενον είναι ή σιωπη
ρά καί πολυτιμοτάτη συμβολή τού 
ελληνικού πολεμικού καί έμπορικοΰ 
ναυτικού εις τήν ελληνικήν Νίκην καί 
δικαίως ό φόρος τιμής, τον όποιον 
απονέμει ή * Ιστορία καί διά τήν εντέ
λειαν τής όργανώσεως καί τού συντο
νισμού, άλλά καί τήν κοπιώδη καί 
έντονον προσπάθειαν, τήν οποίαν 
απητησεν ή έκτέλεσις. Χωρίς τήν 
αγνοημενην αύτήν εποποιίαν, ή νίκη 
τού ελληνικού στρατού κατά τού 
εισβολέως θά ήτο προβληματική».

Καί πράγματι, πρόκειται περί 
άγνοημένης · έποποιιας, διότι δεν 
ύπήρξαν όλίγαι αί έπιθέσεις τής 
ιταλικής άεροπορίας κατά τών νηο
πομπών μας, έν όρμω καί εν πλώ, 
αί όποΐαι κατ’ άρχάς ήσαν άτονοι 
καί άσθενεις, σύν τώ χρόνω όμως, 
δραστικώτεροι καί μετ’ έπιτυχιών. 
Ουτω, διά νά σημειώσωμεν μερικάς 
περιπτώσεις:

Τήν 11ην πρωινήν τής 1ης Νοεμ
βρίου προσβάλλεται ή περιοχή Ναυ
στάθμου καί τά εις αύτόν έλλιμενι- 
σμενα πολεμικά καί έμπορικά υπό 
σμήνους βομβαρδιστικών διά τριά
κοντα βομβών, με άποτέλεσμα μερι
κάς ζημίας εις τό παλαιόν θωρηκτόν 
«Κιλκίς».

Τήν 4ην τού ίδιου μηνός Προσβάλ
λεται άπό έχθρικά άεροσκάφη άνεπι- 
τυχώς έντός τού Παγασητικοΰ, τό 
άντιτορπιλλικόν «Λέων», τήν δε 5ην 
—περί τήν μεσημβρίαν—:ή διαπλέ- 
ουσα τον Εύβοι'κόν στρατιωτική νηο
πομπή. Τήν πρωίαν τής 6ης, πέντε 
άεροσκάφη βομβαρδίζουν άνεπιτυ- 
χώς συγκροτουμένην έντός τού Πει
ραιώς νηοπομπήν.

Περί τό λυκόφως τής 22ας Δε
κεμβρίου προσβάλλεται παρά τήν 
νησίδα Γαύδος (Κρήτης) νοηπομπή 
άπό βομβαρδιστικά σμήνη, τά όποια 
καταβυθίζουν τό φορτηγόν «’Εμπει
ρικός» καί τό πετρελαιοφόρον «Sol- 
heim». Τήν νύκτα τής 9ης Φε
βρουάριου ύφίσταται νέαν άνεπιτυχή 
προσβολήν ό Ναύσταθμος καί τό 
ορμητηριον τών πλοίων. Τήν πρωίαν 
τής 21ης ίδιου μηνός προσβάλλεται 
εις λιμένα Μυτιλήνης συνοδεία καί 
νηοπομπή διά έβδομήκοντα έξη βομ
βών υπό σμήνους αεροσκαφών. Τήν 
δέ 22αν Μαρτίου τά ναρκαλιευτικά 
«Στρυμών» καί «Άλιάκμων» προσ
βάλλονται άπό σμήνος βομβαρδιστι
κών, το όποιον έπιφέρει εις αύτά 
πολλάς ζημίας.

’Αλλά καί πάμπολλαι ήσαν αί 
κατά τών νηοπομπών μας έπιθέσεις 
τών ιταλικών ύποβρυχίων, τά όποια 
ένέδρευον εις τάς θαλάσσας μας καί 
ιδία εις κόμβους θαλασσίων συγκοι
νωνιών. Ουτω: τήν πρωίαν τής 21ης 
Νοεμβρίου, νηοπομπή παρά τήν Σκι
άθον ύφίσταται έπίθεσιν διά ύποβρυ
χίων τορπιλλών. Τήν νύκτα τής 29ης 
προς τήν 30ήν ίδιου μηνός, τό ύπο
βρύχιον «Δελφίνο» έπιτίθεται παρά 
τον Καφηρέα (στενόν ’Άνδρου—Εύ
βοιας) διά τορπιλλών κατά τού συνο- 
δευοντος τήν νηοπομπήν άντιτορπιλ- 
λικού «Σπέτσαι».

Τήν εσπέραν τής 31ης Δεκεμβρίου, 
κατ’ άνάλογον τρόπον προσβάλλεται

τό άντιτορπιλλικόν «’Όλγα», καθώς 
έπλεε προς Σούνιον. Τήν 15ην Φε
βρουάριου άποκλείεται ό όρμοε Σού
δας διά ποντίσεως ναρκών ύπό υπο
βρυχίου. Τήν νύκτα τής 3ης Μαρτίου 
υποβρύχιον έν άναδύσει έπιχειρεΐ νά 
προσβάλη τό τορπιλλοβόλλον «Σφεν
δόνη». Τήν μεσημβρίαν τής 26ης 
Μαρτίου άεροσκάφος συνοδείας—τό 
Ν ]24 εντοπίζει εις τά δυτικά τής 
Χίου υποβρύχιον, κατά τού όποιου 
χειρίζει προς προσβολήν. Τήν αύγήν 
τής 30ής Μαρτίου προσβάλλεται τό 
όρμητήριον τής Σούδας άπό εξη 
μικροσκοπικάς τορπιλλακάτους, τύ
που «πλοίου—κώνωπος», τάς όποιας 
είχε μεταφέρει μέχρι τής εισόδου του 
ιταλικόν ύποβρύχιον έκ τής έπιθέ- 
σεως αυτής έβυθίσθη τό έλαφρόν άγ- 
γλικόν καταδρομικόν «'Υόρκη» καί 
εν ελληνικόν πετρελαιοφόρον. Τό 
εσπέρας τής 16ης ’Απριλίου τό 
άντιτορπιλλικόν «Λέων», παρά τήν 
Μήλον, δέχεται δύο υποβρυχίους 
τορπιλλας, τάς όποιας άποφεύγει 
δια καταλλήλου χειρισμού.

Κατά κανόνα όμως όλαι αί έπι- 
θέσ εις τών ιταλικών ύποβρυχίων 
ήσαν άνεπιτυχεις, διότι οί Κυβερνή- 
ται τωνέκσφενδόνιζον τάς τορπιλλας 
των άπό πολύ μακρυά, καί οΰτω 
έδιδον τον καιρόν εις τά άντιτορπιλ- 
λικα μας νά χειρίζουν προς άποφυ- 
γήν. ’Αλλά καί αί άντιπεθέσεις τού
των εναντίον τών ένεδρευόντων 
υποβρυχίων ήσαν κατά κανόνα άνε- 
πιτυχεΐς, διότι μή έχοντα καλούς 
έντοπιστήρας ύποβρυχίου έπισημάν- 
σεως διά νά προσδιορίζουν τήν θέ- 
σιν τού έχθρόύ ύποβρυχίου κατά 
διευθυνσιν καί άπόστασιν με μίαν 
καλήν προσεγγισιν «έσπερνον τάς 
δέσμας τών βομβών άπό τά βομβο- 
βόλα καί άφετήρας των προς ένα 
υποθετικόν χώρον τού ύποβρυχίου».

Πρέπει όμως νά τονισθή ένταΰθα 
καί τούτο* ότι άναμφισβητήτως μεν ό 
κυριωτερος συντελεστής τής έπιτυ- 
χιας τού «σχεδίου τών στρατιωτικών 
μεταφορών» υπήρξε ό έλληνικός 
στολος, χάρις εις τήν ικανότητα, τήν 
ναυτικήν έμπειρίαν καί τό έπιθετι- 
κόν πνεύμα τού προσωπικού του, 
μεγάλως όμως έξυπηρέτησε καί έβο- 
ήθησε τούτον εις τήν έπιτέλεσιν τού 
σημαντινοΰ τούτου έργου του ή άπό 
τού καιρού τής ειρήνης καί ύπό τού 
Γενικού Ναυτικού ’Επιτελείου σχε- 
διασθεΐσα, όργανωθεΐσα καί συγκρο- 
τηθεΐσα «Παράκτιος ’Άμυνα», ή 
οποία έξησφάλιζεν διά οχυρών, άντια- 
εροπορικών πυροβολ.είονν, ναρκοπε
δίων καί φραγμάτων τούε κλειστούς 
μας κόλπους (Σαρωνικόν, Κορινθια-
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κδν—Πατραϊκόν, Εύβοϊκόν—Παγα- 
σητικόν, Θερμαϊκόν καί Σούδας 
(Κρήτης) άπό έχθρικάς έπιδρομάς 
καί διεισδύσεις, ώς καί τάς μέσω 
αυτών θαλασσίους συγκοινωνίας. Καί 
άκόμη, ή μεγάλη βοήθεια, την όποιαν 
προσέφερεν προς τον Στόλον τό 
'Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας 
διά τής διαθέσεως εις τό Ναυτικόν 
των εμπορικών σκαφών, τα όποια 
συγκεντρούμενα εις τά κατά τόπους 
Λιμεναρχεία συνεκροτουντο εις νηο- 
πομπάς, υπό εμπείρων καί ικανών 
Λιμενικών ’Αξιωματικών.

’Αλλά τό Ναυτικόν μας, έκτος 
του ώς άνω έργου τής «προστασίας 
δηλαδή τών θαλασσίων συγκοινω
νιών», έργου καθαρώς άμυντικοΰ, 
είχεν άναλάβει, άπό τής πρώτης 
ήμέρας τού πολέμου, διά τών ύπο- 
βρυχίων, τά όποια έξετέλουν περι
πολίας εις τό στενόν Ότράντο—Αυ
λών καί έντός αυτής άκόμη τής Ά ν -  
δριατικής τό έργον τής προσβολής 
τών μεταξύ * Ιταλίας καί ’Αλβανίας 
θαλασσίων γραμμών του εχθρού, 
προς έλάττωσιν άποστολής ύπ’ αύ- 
τού ένισχύσεων εις τό ’Αλβανικόν 
Μέτωπον, έργον όμως έξομρετικά 
δυσχερές. Διότι έπρόκειτο νά δρά
σουν τά ύποβρύχιά μας, παλαιάς ναυ- 
πηγήσεως καί στερούμενα συγχρό
νων μηχανημάτων έντοπισμοΰ τού 
εχθρού μετά άφανοΰς έκσφενδονή- 
σεως τών τορπιλλών, τόσον μακράν 
τών εν Ναυστάθμω Σαλαμινος Βά- 
σεών των, εν μέσω μάλιστα δριμυ- 
τάτου χειιιώνος. Κατά την πρώτην 
περίοδον τών περιπολιών αύτών 
τά ύποβρύχιά μας δεν έστάθησαν 
τυχερά νά συναντήσουν εχθρικά σκά
φη καί νά τά προσβάλουν. Κατά την 
δευτέραν όμως —την άπό 14 Δεκεμ
βρίου καί έντεύθεν—ή δράσις των 
ύπήρξεν λαμπρά, με ικανοποιητικά 
άποτελέσματα, ή οποία έπροκάλεσεν 
έντονον έθνικήν χαράν καί έπέσυρεν 
την εύαρέσκειαν τού ’Αγγλικού Ναυ
αρχείου.

Παρά ταύτα δμως, μιά άδικος 
μομφή διετυπούτο κατά τού Ναυτικού* 
κατηγορείτο. δτι «δεν ήτο εις θέσιν 
νά διακόψη τάς μεταφοράς τών στρα
τιωτικών ένισχύσεων έξ ’Ιταλίας 
προς ’Αλβανίαν ή νά τάς έλαττώση 
εις τό έλάχιστον». Τό πρόβλημα αυ
τό είχε δημιουργηθή εύθύς άρχήθεν 
άπό τών πρώτων ημερών τής ιτα
λικής έπιθέσεως, όξύτατον δμως 
έγείρετο άπό τών μέσων Νοεμβρίου, 
οπότε έλάμβανον χώραν αί έπιχει- 
ρήσεις μετά τήν κατάληψιν Κορυ- 
τσάς, καί έζητειτο άπό τό Ναυτικόν 
μας νά ένεργήση προς τήν κατεύθυν-

σιν αυτήν δραστικώτερον καί δχι 
μόνον διά τών ύποβρυχίων του. Κυ
ρίως τό πρόβλημα αύτό είχε δημιουρ- 
γηθή άπό τούς Πολιτικούς 'Υπουρ
γούς τής Κυβερνήσεως, λόγω άγ
νοιας τού κατά θάλασσαν πολέμου, 
ώς καί τών δυνατοτήτων τού μικρού 
Στόλου μας, έπειδή δμως είχε τεθή 
καί μάλιστα κατά τρόπον ύποτιμη- 
τικόν διά τό Ναυτικόν μας, συνεκλή- 
θη τό εσπέρας τής 11ης Νοεμβρίου 
(1940) εις τό Γενικόν Στρατηγεΐον 
τό «Άνώτατον Πολεμικόν Συμβού- 
λιον» ύπό τήν προεδρίαν τού Βασι- 
λέως, προς έξέτασιν τού σοβαρω- 
τάτου αύτοΰ θέματος.

Τώρα, κατά ποιαν λογικήν τά ολί
γα άντιτορπιλλικά μας καί τά άκόμη 
ολιγώτερα ύποβρύχιά ήδύναντο νά 
διακόψουν τάς ίταλικάς θαλΓ:.>σίας 
μεταφοράς εις τήν Άδριατικήν, 
αί όποιαι διεξήγοντο διά τού στενού 
τού Ότράντο, είτε διά ταχυπλόων 
νηοπομπών, ύποστηριζομένων ύπό 
μεγάλης δυνάμεως καταδρομικών, 
άντιτορπιλλικών καί άεροσκαφών, 
είτε διά ταχέων μεταγωγικών άερο
σκαφών, ύπό συνοδείαν άεροπορικής 
δυνάμεως, μόνον νούς άνθρώπου άνι- 
δέου τής ναυτικής στρατηγικής ήδύ- 
νατο νά συλλάβη.

’Απορίας δμως άξιον ήτο, πώς ό 
παριστάμενος κατά τήν σύσκεψιν 
Πρωθυπουργός Μεταξάς υιοθετεί 
τήν κατά τού Ναυτικού αύτήν μομ
φήν, τονίζων δτι, «θά έπρεπε καί τό 
Ναυτικόν νά προσφέρη εις τον σκλη
ρόν άγώνα, διακόπτων τάς συγκοι
νωνίας». ’Ίσως νά έπεθύμη νά κάμη 
κάποιαν...πολιτικήν ή άκόμη τον 
ναύαρχον* στρατηγός δμως αύτός 
καί άνακατευθείς μέ τό ύγρόν στοι- 
χείον «τά έκαμε θάλασσα!», δπως 
τά είχαν κάμει θάλασσα καί πολλοί 
άλλοι προγενέστεροί του πολιτικοί 
καί διαπρεπείς μάλιστα στρατηγοί, 
θελήσαντες νά κάνουν καί αύτοί 
τούς ... ναυάρχους, δπως, έπί παρα- 
δείγματι, ό Μέγας Ναπολέων, ό 
Καϊζερ', ό Χίτλερ, ό Μουσολίνι κ. ά.

Μακρά καί θυελλώδης ύπήρξεν ή 
συζήτησις κατά τό Πολεμικόν αύτό 
Συμβούλιον, τών δύο Ναυάρχων 
Σακελλαρίου (’Αρχηγού τού Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού) καί Καββα- 
δία (’Αρχηγού τού Στόλου), ύπε- 
ραμυνομένων εύθαρσώς, μετά πεί
σματος, επιθετικότητος καί ένίοτε 
μετά οργής, τής «τρωθείσης— δπως 
όρθώς ύπεστήριζον—τιμής τού ναυ
τικού» και έχόντων τήν ύποστήριξιν 
τού παρισταμένου Ά γγλου  Ναυάρ
χου—συνδέσμου—Τέρλ. Τό δέ άπο- 
τέλεσμα τών συζητήσεων έν τώ

Συμβουλίω έκείνω ήτο «δτι όρθώς 
τό Ναυτικόν «,Ιχεν ένεργήσει, δτι θε- 
τικώς είχε συνδράμει τον Στρατόν 
εις τον άγώνα καί δτι είχε συμβά>λει 
μεγάλως εις τήν νίκην». "Ινα δμως 
οι Ναύαρχοι, μήν άφήσουν τά κακό
βουλα μέλη τού Συμβουλίου μέ τήν 
έντύπωσιν, δτι ό Στόλος μας άπο- 
φεύγει νά ριψοκινδυνεύση, έκοινοποί- 
ησαν προς αύτό τό «έπιθετικόν σχέ- 
διον δράσεώς του» τό όποιον μετά 
τήν άποπερέτωσιν τού κυρίου έργου 
του (συνοδείαι νηοπομπών, στρατιω- 
τικαί μεταφοραί, όργάνωσις προκε- 
χωρημένων ναυτικών βάσεων πρός 
τήν ’Ήπειρον, πόντισις ναρκοπεδίων 
εις νευραλγικάς περιοχάς) ήθελον 
θέσει εις έφαρμογήν. Προέβλεπεν 
δέ τούτο: α) νυκτερινάς καταδρομάς 
τού Στολίσκου τών Άντιτορπολλι- 
κών μας έντός τής Άδριατικής πρός 
συνάντησιν μετά τού έχθρού, β) 
νυκτερινήν έπιδρομήν τού θωρηκτοΰ 
μας «Άβέρωφ» ύπό συνοδείαν άντι- 
το ρπιλλικών, έναντίον τής εις τήν 
Λέρον Δωδεκανήσου ιταλικής ναυ
τικής βάσεως.

Πράγματι δέ, ό Στολίσκος τών 
Άντιτορπιλλικών, ύπό τήν προσω
πικήν διοίκησιν τού ’Αρχηγού τού 
Στόλου, έξετέλεσεν έντός τής Ά δρια- 
τικής τρεις νυκτερινάς καταδρομάς* 
μίαν κατά τήν νύκτα τής 15 Νοεμ
βρίου, έτέραν κατά τήν νύκτα τής 
16ης Δεκεμβρίου καί τήν τρίτην 
κατά τήν νύκτα τής 5ης Ίανουαρίου 
1941. ’Επειδή δέ καί κατά τάς 
τρεις ταύτας καταδρομάς, ούδεμίαν 
συνάντησιν μετά τού έχθρού είχε, 
κατά τήν τελευταίαν έκ τούτων ό 
Α ρχηγός τού Στόλου διέταξε βομ
βαρδισμόν τής Ναυτικής Βάσεως 
τού Αύλώνος, ίνα κατ’ αύτόν τον 
τρόπον έξαναγκάση έξοδον ίτα)ικής 
μοίρας εις τό άνοικτόν πέλαγος. Πα
ρά δμως καί τον βομβαρδισμόν αύτόν 
ούδαμού ό έχθρός ένεφανίσθη καί 
ουτω τά άντιτορπιλλικά μας έπέ- 
στρεψαν εις τήν έν Ναυστάθμω βά- 
σιν των μέ κατηφή τά πληρώματά 
των, διότι δέν έδόθη εις αύτά ή εύ- 
καιρία νά άναμετρηθοΰν με τον 
άντίπαλον. 'Όσον άφορα τήν άλλην 
έπιχείρησιν—τήν έπιδρομήν τού θω- 
ρηκτού «Άβέρωφ» κατά τής Λέρου 
αυτή δέν έπραγματοποιήθη, διότι τα 
έπακολουθήσαντα γεγονότα—γερμα
νική έπίθεσις—έπέβαλλον τήν άνα- 
βολήν της.

Ό  κίνδυνος, τον οποίον τά άντι- 
τορπιλλικά μας, κατά τούς εϊσπλους 
των έντός τής Άδριατικής, ήσαν 
έτοιμα νά άντιμετωπίσουν, αποτελεί 
άκριβώς τήν ήθικήν νίκην μας, ή
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οποία άπέσπασε, τάς ζωηράς επι
δοκιμασίας του ’Αρχηγού του Βρε
ι  αν\ικοΰ Στόλου ναυάρχου Άνδρ. 
Κάννιγκαμ, έξάραντος δι# έπιστολής 
του προς τον Αρχηγόν του Γ.Ε.Ν. 
«τον θαυμασμόν του διά· την όρμη- 
τικότητα μεθ’ ής έ'λαβον χώραν αί 
έντός τής Άδριατικής καί εγγύτατα 
των ναυτικών βάσεων του άντιπά-* 
λου καταδρομαί των άντιτορπιλλι- 
κών, ώς καί διά τήν ικανότητα, μεθ’ 
ής τό Ελληνικόν Ναυτικόν γενικώ- 
τερον, άντεπεκρίθη εις τά πολλαπλά 
έργα αής δυσχερούς άτοστολής του».

Τό μόνον πολεμικόν, τό όποιον 
άπωλέσαμεν κατά τον μετά των 
’Ιταλών πόλεμον ήτο τό υποβρύχιον 
«Πρωτεύς» υπό συνθήκας μάλιστα, 
αί όποίαι έπιβάλλουν τήν ύπόμνησίν 
του. Τό υποβρύχιον τούτο υπό τον 
άξιον καί γενναΐον Κυβερνήτην ίου 
—τον υποπλοίαρχον Μ. Χατζηκων- 
σταντήν —περιπολούν εις τήν εί
σοδον τής Άδριατικής μεταξύ Μπρίν- 
τεζι καί Αύλώνος, συναντά τήν πρω
ίαν τής 29ης Δεκεμβρίου ιταλικήν 
νηοπομπήν, έναντίον τής οποίας βάλ
λει τρεις τορπίλλας. Έ κ τούτων αί 
δυοπροσεκρουσαν επί του μεταφέρον- 
τος στρατιωτικούς σχηματισμούς, 
τού έπιβατικοφορτηγοΰ «Σαρδηνία», 
έκτοπίσματος 11.500 τόννων, καί 
τό καταβυθίζουν. Μόλις όμως τό'έν 
έκ τών συνοδών πολεμικών τής νηο
πομπής άντιλαμβάνεται τά ίχνη τών 
τορπιλλών, στρέφει άμέσως προς τήν 
άφετηρίαν. των καί χειρίζει προς 
προσβολήν τού υποβρυχίου, τού όποι
ου έν τώ μεταξύ ειχεν άποκαλυφθή 
ό πυργίσκος.

’Ιδού, πώς ό ιταλικός ραδιοφωνι
κός σταθμός Ρώμης κατά τήν εκπο
μπήν τής 10 ’Ιανουάριου 1941 
περιγράφει τά τής συμπλοκής αύτής, 
άποκρύπτων φυσικά τήν απώλειαν 
τού «Σαρδηνία»:

«Τήν 29ην Δεκεμβρίου περί ώραν 
ΙΟην π.μ. ήμέτερον τορπιλλοβό>ον 
κυβερνώμενον υπό τού υποπλοιάρχου 
Nicolo Nicolini καί συνοδεΰον νηο
πομπήν, άντελήφθη ίχνη τριών τορ- 
πιλλών καί είτα έξήλθεν προς στι
γμήν τής θαλάσσης πρώρα ύποβρυ- 
χίου εις άπόστασιν τριών μιλιών. Τό 
τορπιλλοβόλον ηυξησε ταχύτητα καί . 
κατευθύνθη προς τό μέρος, εις τό 
όποιον είχε γίνει ορατόν τό υποβρύ
χιον, ό δέ Κυβερνήτης διέταξε έτοι- 
μασίαν προς βολήν τεσσάρων βομβών 
βυθού, τάς όποιας έρρύθμισεν εις τό 
μέγιστον βάθος. 'Όταν ήτοιμάζετο 
προς άφεσιν τών βομβών, άνεδύθη 
αίφνιδίως πρώραθεν τού τορπιλλο- 
βόλου το υποβρύχιον, τού όποιου

Τά υποβρύχιά μας ( Παπανικολής, Καταώνης, Πρωτεύς, Τρίτων, Νηρεύς και 
Γλαύκος) παρά το γεγονός δτι έστεροϋντο τών τελευταίων τεχνικών βελτιώσεων, κυ
βερνώ μένα από άξιους Κνβερνήτας, επετ άλεσαν εργον θαυμαστόν και σννάβαλον απο- 
φασιστικώς εις την νίκην τών έλληνικών οπλών.

εγενετο ορατόν έκ νέου τμήμα άπό 
τής πρώρας μέχρι τού πυργίσκου 
του. Έπηκολούθησεν έμβολισμός 
κατα τού έμφανισθέντος ώς άνω 
τμήματος τού ύποβρυχίου. Ή  σύγ- 
κρουσις ύπήρξε βιαιοτάτη, τού τορ- 
πιλλοβόλου ύποστάντος ζημίας τινάς. 
Αμέσως μετά τον έμβολιομόν έβλή- 
θησαν αί αέσσαρες βόμβαι. Εις τήν 
θάλα σσαν ένεφανίσθησαν φυσαλλίδες, 
κηλϊδες έλαίου καί συντρίμματα. 
Λέμβος καθηρέθη προς άνέλκυσιν 
τυχόν ναυαγών, άλλ* ούδείς άνευ- 
ρέθη καί περισυνελέγησάν μόνον 
συντρίμματά τινα* τό υποβρύχιον 
είχε καταβυθισθή αύτανδρον».

Τό άντιτορπιλλικόν όμως «Ψαρά», 
κυβερνώμενον ύπ’ έμού, μετά τρεις 
άκριβώς μήνας καί συγκεκριμένως 
ώραν 15.05' τής 11 Μαρτίου 1941, 
έκδικεΐται τήν άπώλειαν ναύτην 
τού «Πρωτέως» καταβύθισαν αύ
τανδρον—καί άκριβώς υπό ανάλο
γους συνθήκας—εις τό Νότιον Λί- 
γαΐον, παρά τήν νησίδα Φαλκονέραν, 
τό ’Ιταλικόν ύποβρύχιον «Neghelli» 
νηοπομπήν συνοδευομένην υπό τού 
άντιτορπιλλικού τούτου.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή δράσις τού 
Στόλου μας κατά τον πόλεμον, έν 
παντί άξιόλογος, παρ’ ότι έστερείτο 
τού καταλλήλου καί άπαραιτήτου 
άεροπορικού του βραχίονος, διά τάς 
άπό άέρος άνθυποβρυχιακάς έρεύνας, 
ώς καί έναερίους καλύψεις τών νηο
πομπών, τάς όποιας συνώδευεν δη
λαδή «τής ’Αεροπορικής Ναυτικής 
Συνεργασίας».

Ύπήρχον βεβαίως τρεις μοίρες

αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας, 
ή 11η μέ έννέα άεροσκάφη τύπου 
«Φέρρυ», ή 12η μέ έννέα άεροσκάφη 
τύπου «Ντορνιέ» καί ή 13η μέ έν
νέα άεροσκάφη τύπου «Άνσον», 
πλην όμως όλα τά άεροσκάφη τών 
διαφόρων τούτων τύπων ήσαν παλαιά 
καί άσυγχρόνιστα, είχον δέ άπό άπό- 
ψεως διοικητικής διαρθρώσεως κακώς 
όργανωθή. Τελικώς όμως έκ τών 
μοιρών τούτων διετέθη υπό τού 
Υπουργείου ’Αεροπορίας, τό όποιον 

κακώς άντί ¥οΰ Υπουργείου Ναυτι
κών εϊχεν άναλάβει τήν όργάνωσιν 
και προπαρασκευήν των, διά τάς 
άνάγκας τού Στόλου ή 13η μοίρα, 
και η όποια είχε τάς άκολούθους βα- 
σικάς έλλείψεις:

α) Τά άεροσκάφη της έφωδιάσθη- 
σαν διά άφετήρων τών 100 χιλιογρ. 
βομβών μόλις τόν...Δεκέμβριον τού 
1940 β) έκ τού προσωπικού της, 
μονον 4 άξιωματικοί είχον πείραν 
αποστολών Ναυτικής Συνεργασίας, 
το πλείστον δέ τών ιπταμένων δέν 
ειχεν έξοικειωθή μέ τόν τύπον τών 
άεροσκαφών της γ )  πολλοί έκ τών 
παρατηρητών καί χειριστών ούδέ- 
ποτε είχον έκτελέσει βολήν βομβών, 
μόνον δέ δύο ή τρεις χειρισταί είχον 
εκπαιδευθή εις νυκτερινάς πτήσεις.

Παρά ταύτα όμως, ή Μοίρα αυτή 
εξετέλεσε, χάρις εις τήν εύσυνειδη- 
σιαν τού προσωπικού της τό πλείστον 
τών αίτηθεισών ύπό τού Στόλου 
άποστολών, πλειστάκις δέ κατά τάς 
άνθυποβρυχιακάς συνοδείας νηοπο
μπών ένετόπισεν έχθρικά ύποβρύχια, 
τά όποια καί προσέβαλε διά βομβών.
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ΜΕΧΡΙ τό 1869, οπότε άρχισε 
ή λειτουργία του Σιδηροδρόμου 
Αθηνών - Πειραιώς, η χώρα μας 
δεν είχε άλλο χερσαίο συγκοινω
νιακό μέσον έκτος από τα υποζύγια, 
ελάχιστα κάρρα και τα αμάξια πού 
εξυπηρετούσαν την συγκοινωνία και 
τις μεταφορές μεταξύ τών δύο πό
λεων. 'Η  μόνη αξία λόγου συγκοι
νωνία ήταν η από θαλάσσης διεξα
γόμενη. Το έξαγωγικό εμπόριο εξυ
πηρετείτο κυρίως με 'Ελληνικά 
πλοία, το δε εισαγωγικό και με 
'Ελληνικά, αλλά περισσότερο με 
Αυστριακά, Γαλλικά καί 3Αγγλικά. 
Προς δε την Αίγυπτο καί την 
Τουρκία καί με Αιγυπτιακά. Κυ- 
ριώτερα εισαγωγικά λιμάνια ήσαν 
τού Πειραιώς, 'Ερμουπόλεως, Ναυ
πλίου, Πατρών, Καλαμάτας.

Τό πρα>το 'Ελ?\.ηνικό ατμόπλοιο, 
«ό 'Ερμης» έδρομολογηθη τό 1833 
στη γραμμή Πατρών - Κέρκυρας - 
Πρίντεζι - Τεργέστης. "Οπως δε 
μάς πληροφορούν συγγραφείς της 
εποχής, έχρειάζετο 220 ώρες γιά 
νά έκτελέση τη διαδρομή Πατρών — 
Κέρκυρας, 60 ώρες γιά νά πάη άπό 
την Κέρκυρα στο Πρίντεζι καί 180 
άπό έκεί στην Τεργέστη ! ! ! Πάν

τως όμως τό ξεκίνημα γιά τον έκ- 
συγχρονισμό τής διά θαλάσσης συγ
κοινωνίας είχε γίνει. Καί τό 1855 
κατετέθη άπό την Κυβέρνησι Μαυ- 
ροκορδάτου καί έψηφίσθη άπό τη 
Βουλή, τό πρώτο Νομοσχέδιο «περί 
συστάσεως συγκοινωνίας μεταξύ τών 
νήσων καί τών παραλίων τής 'Ελλά
δος» Καί τότε συνεστήθη ή πρώτη 
άτμοπλοΐκή εταιρεία. 'Όπως δε εί
δαμε σε άλλο σημείωμα, τον ίδιο 
χρόνο, άπό την ίδια Κυβέρνησι, κα
τετέθη καί έγινε Νόμος τού Κρά
τους καί τό Νομοσχέδιο γιά την 
κατασκευή τού Σιδηροδρόμου ° Αθη
νών - Πειραιώς. 3Αλλά τό άρχικό 
σχέδιο γιά την κατασκευή τού Σι
δηροδρόμου αυτού, ύπεβλήθη τό 
1843 στήν 'Ελληνική Κυβέρνησι 
άπό τον 3Αλέξανδρο Ραγκαβή. Τό 
σχέδιο τού Ραγκαβή όμως δεν προω- 
θήθη, λόγω τών άνωμάλων πολιτι
κών συνθηκών πού έπικρατούσαν 
τήν έποχή έκείνη.

Δεν άργησε λοιπόν ή 'Ελλάς, 
όπως ίσχυρίσθησαν ξένοι σχολια- 
σταί, νά σχεδιάση καί νά άρχίση τήν 
κατασκευή σιδηροδρομικών γραμ
μών, έάν μάλιστα ληφθή ύπ δψιν 
δτι προηγμένα Κράτη, όπως ή 
3 Αγγλία καί ή Γερμανία, άπέκτησαν 
τό 1830 καί 1835, άντιστοίχως, τον 
πρώτο τους σιδηρόδρομο.

Προ τού 19ου αίώνος, έχρησιμο- 
ποιεϊτο στή Γερμανία, τήν Αυστρία 
καί τήν 3Αγγλία, ό ίππόσιδηρόδρο- 
μος. 'Η  έφεύρεσις ώφείλετο σε 
Γερμανούς μηχανικούς τού 17 ου 
αίώνος καί έχρησιμοποιεϊτο γιά τή 
μεταφορά μεταλλευμάτων. Ό  ίππο- 
σιδηρόδρομος αυτός έκινείτο πάνω 
σε ξύλινες ράβδους, πού άντεκατε- 
στάθησαν τον 18ον αιώνα με σιδε
ρένιες, οπότε έτελειοποιήθη ή κατα
σκευή του, ώστε νά χρησιμοποιείται 
καί σάν μέσον συγκοινωνίας.

Μεταξύ τών πρωτοπόρων τής 
ιδέας γιά τήν κατασκευή σιδηρο
δρόμων στήν 'Ελλάδα ήταν καί δ 
'Ελληνογάλλος διπλωμάτης Φωκίων 
Ρώκ, έπιτετραμμένος τής 'Ελλάδος 
στο Παρίσι. 'Ο Ρώκ, παρακολου
θούσε τήν συγκοινωνιακή πρόοδο 
τών Ευρωπαϊκών Κρατών καί ύπέ- 
βαλε κατά τά έτη 1862 - 1863 στήν 
'Ελληνική Κυβέρνησι σχετικά ύπο- 
μνήματα, συνοδευόμενα άπό σχέδια 
καί μελέτες Γάλλων μηχανικών.
3Αλλά καί τά σχέδια αυτά είχαν 
τήν ίδια τύχη με τά προηγούμενα.

«Σιδηρόδρομος J Αθηνών—Κόρινθόν». 
Ενας ωραίος καί παραστατικός πίνακας 

τοϋ 1899 πού δίχνει τά πρώτα χρόνια 
τών 'Ελληνικών σιδηροδρόμων.

Τό παράδειγμα τού Ρώκ ακο
λούθησαν καί άλλοι ομογενείς τού 
εξωτερικού, πού έκινητοποιήθησαν 
γιά τήν  ̂ έπιτυχία τής σχετικής 
προσπάθειας, η οποία εύρήκε πολ
λούς θιασώτας καί ύποστηρικτάς, 
σε σημείο μάλιστα, πού ή κατα
σκευή σιδηροδρόμων στήν 'Ελλάδα 
νά θεωρήται σάν θέμα έθνικής φι
λοτιμίας.

Ενδεικτικόν τού ένδιαφέροντος 
τούτου είναι καί τό άλλόκοτο σχέδιο 
Βιτάλη, πού ύπεβλήθη τον Αύγου
στο τού 1869 (Βλ. «Σιδηροδρομική 
Έπιθεώρησις» τών έτών 1932 - 
1933). Ό  Βιτάλης ήταν άπό τούς 
διαπρεπέστερους μηχανικούς τής 
έποχής του καί έγινε διάσημος έπει
τα άπό τήν κατασκευή τού Σιδη
ροδρόμου Καλαβρίας — Σικελίας, 
τά σχέδια τού όποιου ώφείλοντο σ3 
αυτόν. Σε μακροσκελές ύπόμνημά 
του, πού συν έταξε μετά επιτόπιο 
καί έπισταμένη μελέτη ό Βιτάλης, 
εξετάζει άρχικά τήν τότε κατά- 
στασι τής Ελλάδος άπό άπόψεως 
γεωργίας, συγκοινωνίας, δημοσίας 
άσφαλείας κ.λ.π. καί τονίζει έπε- 
γραμματικώς^ ότι ή 'Ελλάς έχει 
άνάγκην ειρήνης, χρημάτων σιδη
ροδρόμων καί χειρών καί κατα
λήγει»: ’Ά ς φροντίσουν λοιπόν οι 
'Έλληνες νά κατασκευάσουν συγ
κοινωνίας, νά φυτεύσουν δέντρα 
καί νά άποκτήσουν ησυχίαν καί 
άσφάλειαν». 3Αφού δε ύπογραμμίζει 
τήν χρησιμότητα τού «Σιδηροδρό
μου τών ορίων» όπως τον άποκα- 
λεί, αναλύει το σχέδιο του γιά τήν 
εκτελεσι του ολου έργου, μήκους 
305 χιλιομέτρων, τό όποιον θά 
συνέδεε τον Πειραιά καί τήν 3Αθήνα 
με τό Βρινδήσιον (Πρίντεζι). «Διά 
ταχείας ευθυπλοΐας 26 ώρά)ν» μέσω 
Βονίτσης. 'Η  δαπάνη γιά τήν κατα
σκευή τού έργου κατά τούς ύπολο- 
γισμούς τού ίδιου, θά ήταν τής τά- 
ξεως τών 67 εκατομμυρίων δραχμών 
ποσον τεράστιο γιά τήν έποχή έκεί
νη, εκάστου χιλιομέτρου ύπολογι- ■ 
ζομένου προς 220.000 δραχμές. Τό 
σχέδιο έτυχε εύρείας δημοσιότητος 
καί άπησχόλησε έπί άρκετό χρόνο 
τήν κοινή γνώμη τής χώρας. Τελι
κά όμως, όπως άλλωστε άνεμένετο 
άπερρίφθη ως άσύμφορο.

Στήν συνέχεια ύπεβλήθησαν καί 
άλλα σχέδια όπως τού κόμητος 
Ντε Μουτρεσύ, τού Γερμανού φι- 
λέλληνος Χάν, γιά τήν κατασκευή 
«διεθνούς σιδηροδρόμου συνδέοντος 
τήν Ελλάδα με τό Βρινδήσιον, με 
τήν *Λλβανοδαλματικήν γραμμήν, 
καθώς καί με τήν Μακεδονοδαρδα-
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νίκην γραμμήν» κ.λ.π.3 Ακόμη και 
σχέδιο κατασκευής περιφερειακόν 
σιδηροδρόμου στο Λυκαβηττό κα- 
τηρτίσθη, άλλά κανένα από αυτά 
δεν προωθήθη.

Ό  Σιδηρόδρομος 
Πειραιώς - Λαμίας

ΤΟ 1872, δ Στέφανος Σκουλού- 
δης, διευθυντής τότε του υποκατα
στήματος τής Τραπέζης Κωνστα
ντινουπόλεως στην 3 Αθήνα και εκ
πρόσωπος όμιλον 'Ελλήνων κεφα
λαιούχων, υπέβαλε πρότασιν περί 
κατασκευής και έκμεταλλεύσεως σι
δηροδρομικής γραμμής από τον Πει
ραιά στη Λαμία μέσω Θηβών, Λει
βαδιάς και Λοκρίδος. 'Η  πρότασις 
έγινε δεκτή και στις 31 Ιανουάριου 
1873 ύπεγράφη σχετική σύμβασις 
μεταξύ του τότε πρωθυπουργού 
3 Επαμ. Δεληγεώργη και τού 3 Αν δ ρέα 
Συγγρού, εκπροσώπου τής Τραπέ
ζης Κωνσταντινουπόλεως.

Με τήν σύμβασι ή Τράπεζα άνε- 
λάμβανε τήν ύποχρέωσι να συστήση 
ανώνυμη εταιρεία, ή οποία, υπό τον 
έλεγχο τού Κράτους, θά άνελάμ- 
βανε τήν κατασκευή και έκμετάλ- 
λευσι σιδηροδρομικής γραμμής από 
Πειραιώς εις Λαμίαν. 'Η  σύμβασις 
έκυρώθη διά τού Νόμου ΥΞΒ’ τής 
30 Μαΐου 1873, άλλά πριν ακόμη 
καλά καλά άρχίση ή εφαρμογή της, 
προκλήθηκαν διαφωνίες, πού υπήρ
ξαν μοιραίες γιά τό έργο. Συγκεκρι
μένους, ή σύμβασις ωριζε δτι ή αφε
τηρία τού σιδηροδρόμου θά ήταν 
δ Πειραιεύς, ή δε θέσις πού θά κα- 
τεσκευάζετο δ σταθμός Πειραιώς 
θά ώρίζετο από κοινού, από τό υπουρ
γείο καί τον εργολάβο. Γιά τον ορι
σμό τής θέσεως προ έκυψε αγεφύ
ρωτη διαφωνία μεταξύ τού υπουρ
γείου καί τής άναδόχου εταιρείας. 
Καί έγινε αφορμή νά ματαιωθή ή 
έκτέλεσις τού έργου, αν καί ή εται
ρεία έσπευσε νά τό θεμελιώση 
τήν 31 3 Οκτωβρίου 1873, αφού 
όμως προηγουμένως κατέστησε γνω
στόν στήν Κυβέρνησιν δτι «ή τοιαύ- 
τη έναρξις δεν ύποδηλοι τό παρόπαν 
τήν εις τήν όποιαν τό υπουργέ ιον 
υπέδειξε τοποθέτησιν τού Σταθμού 
Πειραιώς)>.

Εις τήν τελετήν τών εγκαινίων, 
πού έγινε στή θέσι Πλατύ Φρέαρ 
τού Ρούφ χοροστατούντος τού Μη
τροπολίτου 3Αθηνών, παρέστησαν δ 
πρωθυπουργός 3 Επα μ. Δεληγεώρ- 
γης, δ υπουργός τών 3Εκκλησια
στικών καί τής Παιδείας Δη μ. Καλ-



λιφιονάς, το διοικητικόν συμβούλων 
της άναδόχου εταιρείας και τής Π ι
στωτικής Τραπέζης, ή οποία συμ
μετείχε και πλήθος κόσμον. Τό 
βράδυ παρετέθη υπό τής έπιχειρή- 
σεως γεύμα στο «Αιγυπτιακόν ξε- 
νοδοχειον» καί έξεφιονήθησαν λόγοι.

. 'Η  «*Εφημερις» του Κορόμηλά 
έγραφε τα άκόλουθα, μεταξύ άλλων 
για τα εγκαίνια εκείνα:

«Τετρακόσιοι έργάται εν γραμμή 
χθες, καί μετά τής πεποιθ7]σεως δτι 
άρχονται μεγάλου έργου, ισταντο 
την άξίνην άνά χεϊρας κρατούντες. 
’Άνδρες δε ιδρυταί τής Σιδηροδρο
μικής εταιρείας άνέμενόν, εν ενστα- 
θει επιγνώσει τού έργου..7 Ηλθεν 
ό πρωθυπουργός, δίς διατρέξας την 
γραμμήν των εργασιών, ηλθεν ό 
υπουργός τής Παιδείας, ήλθον οι 
τού διοικητικού συμβουλίου τής 
Πιστωτικής Τραπέζης, πάντες άνα- 
λογιζόμενοι δτι εκ τής επιτυχίας 
τοιούτου έργου, ή οψις τής 'Ελλά
δος άλλοιούται καί τότε θά λέγη 
ύπερηφάνως εις τά πλέον μεμακρυ- 
σμένα των εθνών «ιδού κι5 εγώ 
εύσταλής πάρειμι...».

9 Αλλά, δπως είπαμε, ή διαφωνία 
σχετικά με τη θέσι τού Σταθμού 
Πειραιώς ήταν αγεφύρωτη. Καί 
υπήρξε ή αίτια τής οριστικής μα- 
ταιώσεως τής κατασκευής τού έρ
γου καί τής διεξαγωγής μακρού καί 
δαπανηρού δικαστικού άγώνος, πού 
τελικά δεν κατέληξε σε τίποτε.

Ό  Σιδηρόδρομος 
Πύργου - Κατακώλου.

ΟΚΤΩ χρόνια αργότερα καί 
συγκεκριμένως την 13 Μαρτίου 1881 
με τό Νόμο ΠΙΘ' επετράπη στο 
Δήμο Λετρινών νά προκήρυξή δια
γωνισμό γιά την κατασκευή καί τήν 
επί εξήντα χρόνια έκμετάλλευσι 
σιδηροδρόμου από τον Πύργο στο 
Κατάκωλο. 'Η  δημοπρασία έγινε 
τήν 7 5Οκτωβρίου 1881 καί ή κα
τασκευή τής γραμμής άνετέθη στήν 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα 'Ελ
λάδος.

Τά έργα άρχισαν τον ’Ιανουάριο 
τού 1882 καί άποπερατώθησαν μετά 
ενα χρόνο, τά δε εγκαίνια τής λει
τουργίας τού Σιδηροδρόμου Πύργου 
—Κατακώλου έγιναν τήν 3 Φεβρου
άριου 1883. 'Π  δαπάνη κατασκευής 
τού έργου είχε όρισθή σε 80.000 
δραχμές τό χιλιόμετρο, ό δε δήμος 
Λετρινών έγγυήθηκε στήν άνάδοχο 

"εταιρεία ετήσιο κέρδος 6°/0 επί τού

καταβληθέντος από αυτήν αρχικού 
κεφαλαίου. Τό υπόλοιπον καθαρό 
κέρδος διενέμετο εξ ίσου μεταξύ 
τού δήμου καί τής εταιρείας. 'Η  
διάταξις δμως αυτή έτροποποιήθη 
με τό Νόμο ΑΧΠ ' τού 1888.

Πρώτοι μέτοχοι τής συσταθείσης 
εταιρείας, βάσει τού από 1 Ιουνίου 
1883 καταστατικού, ή σαν: ή Γενική 
Πιστωτική Τράπεζα καί οι Κ. Κα- 
ραπάνος, I. Νεγρεπόντης , I. Σερ- 
πιέρης, Σ. Οικονόμου, Χρηστάκης

Ζωγράφος. Μιχ.. Νεγρεπόντης,
Μενέλ. Νεγρεπόντης, Ε. Μπαλτα- 
τζής, Κ. Βούρος, Α. Παπούδωφ, Μ. 
’Αξελός, Γ. Μαντζαβινος, Ξ. Κυ
ρ ιαζής, Μ. Μελάς, Β. Βουδούρης, Γ. 
Παρίσης καί *Αλ. Αυγερινός.

Αυτός είναι ό δεύτερος , μετά τον 
ΣΑΠ, Σιδηρόδρομος, πού κατεσκευ- 
άσθη καί άρχισε νά λειτουργή τον 
περασμένο αιώνα. Γιά τούς υπο
λοίπους έπιφυλασσόμεθα νά ασχο
ληθούμε αργότερα.

Ή γ λ ώ σ σ α  τ ώ ν  σ υ μ β ό λ ω ν .

Του κ. Ξενοφ. I. Χατζησαράντου

ΚΑΙ εις τήν σημερινήν άκόμη έποχήν, δπου ή θετική επιστήμη 
έπιτελεϊ προόδους προ τών όποιων ή άνθρωπότης μένει κατάπλη
κτος, είναι μεγάλη ή σημασία τήν οποίαν έχει ή χρησιμοποίησις 
τής γλώσσης τών συμβόλων, ή οποία άλλωστε είναι καί ή άρχαιο- 
τερα όλων τών γλωσσών. Χάρις εις τήν γλώσσαν τών συμβόλων 
κατώρθωναν οι πρώτοι άνθρωποι νά συνεννοούνται πριν άκόμη 
μορφωθή μία γλώσσα γραπτή ή προφορική. Δέν υπάρχει δε λαός, 
ό όποιος νά μή έχη ίχνη τινά συμβολισμού, άφοΰ άλλωστε είναι 
φυσικόν ό άνθρωπος νά άποδίδη τάς ιδέας του καί τάς σκέψεις του 
διά συμβόλων. 'Η γλώσσα αύτή, έκ τής οποίας προήλθον δλα τά 
θεολογικά συστήματα, ήτο καταληπτή άπό δλους τούς λαούς, 
όπως είναι σήμερον καταληπτοί οί άραβικοί άριθμοί καί οί μου
σικοί φθόγγοι, άφού καί τής Μουσικής είναι σύμβολα.

'Η Χριστιανική Θρησκεία είσήγαγε τό σύμβολον εις τάς 
τελετάς της, ώστε νά έφιστάται συνεχώς ή προσοχή τών Χριστια
νών εις έννοιας τάς όποιας συμβολίζουν. Ό  ’Ιησούς μετεχειρί- 
ζετο συνεχώς γλώσσαν συμβολικήν διά νά γίνεται περισσότερον 
άντιληπτός. Καί ή επιστήμη χρησιμοποιεί τον συμβολισμόν, 
δπως λ.χ. ό ιατρός, δστις έπισκεπτόμενος τον άσθενή, κατανοεί 
τήν πορείαν τού πυρετού άπό ένα άπλούστατον διάγραμμα, δπως 
δια διαγράμματος έπίσης συμβολίζονται εις τό Χρηματιστήριον 
αί διακυμάνσεις τών άξιώ\. Αί μαθηματικαί έπιστήμαι, δέν θά 
έφθανον ποτέ εις τό σημείον εις τό οποίον εύρίσκονται σήμερον, 
χωρίς τας συμβολικάς παραστάσεις τών πολύπλοκων μαθηματικών 
προτάσεων οι δέ σπουδασταί τής Χημείας άντιλαμβάνονται δτι ό 
έπιστημονικός συμβολισμός πληροί τά κενά τής μνήμης καί άπο- 
φεύγει τήν έξασθένησιν τής σκέψεως.

Οί άπορούντες διά τήν χρησιμοποίησιν τών συμβόλων εις 
πολλάς έκδηλώσεις τής ζωής άγνοούν δτι ή βαθεία σημασία τού 
συμβόλου έμφανίζεται εις δλην του τήν έκτασιν, διότι τό σύμβολον 
άποδεικνύεται δτι είναι τό μοναδικόν μέσον, προς τό οποίον δύ- 
ναται νά καταφύγη τό άνθρώπινον πνεύμα δταν θέλει νά έκφράση, 
κατα τον πληρέστερον δυνατόν τρόπον, τάς ύψίστας ιδέας, τάς 
οποίας αί άλλαι μορφαί έκφράσεως άποκαλύπτουν ώς άτελείς.

Τό σύμβολον παρέχει πάντοτε τον καλύτερον, αν μή τον 
μοναδικόν, τύπον, τον ένδεικνύοντα μίαν έννοιαν, ένα άντικείμενον, 
τά οποία δέν δύνάνται ούτε νά έκφρασθοΰν, ούτε νά όρισθοΰν, 
μέ οίανδήποτε άλλην μέθοδον. *0 Λατίνος συγγραφεύς τού 5ου 
μ.Χ. αίώνος Μακρόμπιους, ό όποιος έγραψε ώς γνωστόν τά Κρόνια, 
λέγει δτι ή φύσις φοβείται νά έκτεθή ολόγυμνη εις τά βλέμματα 
τού καθενός καί δι’ αυτό άρέσκεται νά μεταμφιέζεται διά νά άπο- 
φεύγη τά βλέμματα τών άμαθών, άπαιτεί δέ τήν έξάπλωσιν τής 
διά συμβόλων μαθήσεως.
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Άντρέ Μαλρώ
Στοχαστής και άνθρωπος της δράσεως, Επαναστάτης και 
συγγραφέας, δ Μαλρώ δημιούργησε το θρύλο του μέσα 
στη φωτιά των αγώνων, μέσα στΐ]ν πορεία της Ιστορίας.

Ε π ι μ έ λ ε ι α :  ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, Ενωμοτάρχης

«Δέν Θέλω νά γυρίσω νά μή δώ και
φρίξω

τΐ γρήγορα πού ή σκοτεινή γραμμή
μακραίνει,

τί γρήγορα πού τά σβυστά κεριά 
πληθαίνουν»

Κ. Καβάφης
Τά «κεριά», σβύσαν δλα πιμ για τον 

Μαλρώ. Στεκόμαστε καί κοιτούμε τή 
«σκοτεινή γραμμή» τους, βουβοί, στοχα
στικοί. Ένας άκόμη μεγάλος της Τέχνης 
έφυγε. *0 άνθρωπος πού πέρασε άπ’ δλα 
τά στάδια της φιλοσοφίας και της πολι
τικής κατεύθυνσης τέλειωσε τό ταξίδι του 
στις 23 τού Νοέμβρη τού 1976 άφήνοντας 
πίσω του ζωντανές δλες τις σκέψεις του, 
δλες τις έμπειρίες του, δλο τό είναι του. 
Ό  άνθρωπος πού ξεκίνησε στή ζωή σάν 
επαναστάτης της διανόησης, ό άνθρωπος 
πού πέρασε άνάμεσα άπό κάθε μορφής 
«εμπορεία Φοινικικά» καί έμαθε πολλά 
χωρίς νά βιάζεται νά τελειώσει τό ταξίδι 
του, έφυγε άπό κοντά μας, άφήνοντας πίσω 
του τό έργο του, λιθάρι σημαντικό στή 
Παγκόσμια Διανόηση καί Τέχνη. Τώρα 
πιά, άντάμα μ* δλους τούς μεγάλους νε
κρούς τού κόσμου, μένει πιότερο ζωντανός 
άπό τούς ζωντανούς.

*0 ’Αντρέ Μαλρώ ήταν ό άνθρωπος 
«πού έτρεφε μέσα στή ψυχή του τό πάθος 
γιά τήν έλευθερία καί τή δικαιοσύνη», 
δπως τόνισε ό Γάλλος Πρωθυπουργός κ. 
Μπάρ στον επιμνημόσυνο λόγο του. Ξεκί
νησε τον άγώνα του άπ* τή μακρινή ’Ινδο
κίνα, πέρασε μέσα άπ* τό Μαρξισμό και το 
Ρομαντισμό, άναζητώντας τήν άλήθεια καί 
τή δικαιοσύνη, γιά νά άπαρνηθή καί τον ένα 
καί τον άλλο καί νά χαράξει μιά νέα γραμ
μή στις Ιδέες του. Τά ολοκληρωτικά συ
στήματα έγιναν γιά τον Μαλρώ «τείχη» 
πού πάσχιζαν νά τον αιχμαλωτίσουν. 
Είχε δμως τή δύναμη νά γίνη καί πάλι επα
ναστάτης. Έχοντας έμπειρίες μοναδικές, 
ξεπερνά τις γραμμές πού ό ίδιος είχε χα
ράξει καί γίνεται ό μεγάλος άγωνιστής 
καί στοχαστής τής Δημοκρατίας καί τής 
Τέχνης. Στενός πλέον συνεργάτης τού 
Ντέ Γκώλ αφιερώνει τή ζωή του καί τή 
ρωμαλέα σκέψη του στή χώρα του. Δέν 
μένει πιά γιά τό Μαλρώ παρά ή σφαίρα 
τού πνεύματος καί μέ σταθερά βήματα 
άρχίζει νά κατακτά τή Τέχνη. Φιλοσοφεί 
καί άγωνίζεται νά έρευνήσει τή σχέση 
μεταξύ τής ζωής καί τού θανάτου. *0 άπέ- 
ραντος άνθρωπισμός του, σέ μιά ύπέρταση 
πνευματικών άναλαμπών, κατορθώνει να 
σταθή ένάντια στή φρίκη τού θανάτου καί 
πραγματώνει μέ ποιητική δύναμη τήν 
έξωτερίκευση των διανοημάτων του.

Στο έργο του ό Μαλρώ έχει άφήσει έν
τονες τις σφραγίδες τής προσωπικό
τητάς του, έχει άφήσει σημάδια άπό τόν 
ίδιο του τόν έαυτό. Οι έντυπώσεις καί 
οί έμπειρίες του, έμπειρίες μιας ζωής πο
λυτάραχης, χαρακτηρίζουν κάθε έργο του.

Μεγαλόπρεπα καί συγκλονιστικά άπο- 
καλύπτεται 6 Μαλρώ στά μάτια μας καθώς 
άγωνίζεται νά διώξει δλο τό «βάρος» τού
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τραγικού άγχους πού κυβαρνά τη ζωή μας. 
Μέ μια άγωνία συμμερίζεται δλα τα προ
βλήματα του άνθρώπου πού πάσχει καί 
προσπαθεί ν* άνοίξει ένα παράθυρο στον 
ήλιο. Κι' είναι πράγματι ό Μαλρώ ένα 
παράθυρο στόν ήλιο, μιά άλήθεια δίχως 
άγχος, ένας άγώνας για τύν άνθρωπο, ένας 
άνθρωπος γιά τόν άνθρωπο.

Ό  Άντρέ Μαλρώ, πέρα άπ* δλα, ήταν 
γιά τη χώρα μας ένας μεγάλος Φίλος. 
Λάτρης της-μεγάλης καί βαριάς κληρονο
μιάς μας, ήταν δ έμπνευστής του «Ήχος 
καί Φως». Τό 1959 στίς 28 του Μάη, πάνω 
στό βράχο της ’Ακρόπολης άφήνει λεύ
τερη τή σκέψη του καί τή ψυχή του ν* 
άγκαλιάσει τήν Ελλάδα. Ό  λόγος του 
εκείνος άποκτά άργότερα καί μιά άλλη 
έννοια. Γίνεται τό ύστατο «χαΐρε» τής 
Παγκόσμιας Σκέψης πρός τόν Μαλρώ κα
θώς άκούγεται στό προαύλιο του μουσείου 
του Λούβρου, κατά τήν άπότιση φόρου τι
μής των Γάλλων στη μνήμη του.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

40 χρόνια δημιουργικής 
προσφοράς στόν χώρο 

τής Λογοτεχνίας.

Νέος αθάνατος ό καθηγητής 
κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Διοικητής Έθνικ. Τραπέζης

Η Ακαδημία Αθηνών, μέ έκτακτη 
πανηγυρική συνεδρία τόν περασμένο μήνα, 
υποδέχθηκε έπίσημα πλέον, ώς νέο μέ
λος της, τόν κ. ’Άγγελο Άγγελόπουλο, 
Διοικητή τής Εθνικής Τραπέζης τής Ε λ 
λάδος. *0 κ. Άγγελόπουλος είχε εκλεγεί 
’Ακαδημαϊκός τής Τάξεως ’Ηθικών καί 
Πολιτικών Επιστημών, στις 20 Ίανουα- 
ρίου J976. Είναι μέλος τής Ειδικής Ε π ι
τροπής του Ιδρύματος Κώστα καί Ελένης 
Ούράνη.

Τόν νέο Ακαδημαϊκό χαιρέτησε, ό τότε 
πρόεδρος τής ’Ακαδημίας Καθηγητής, 
Πανεπιστημίου κ.. Νικόλαος Λούρος καί 
προσεφώνησε τό νέο «άθάνατο» ό ’Ακα
δημαϊκός κ. Ξενοφών Ζολώτας, Διοικητής 
τής Τραπέζης Ελλάδος.

*0 κ. Άγγελόπουλος κατά τήν έπίσημο 
είσοδο του στην Ακαδημία άνέπτυξε τό 
θέμα «Κρίσιμα προβλήματα τής Διεθνούς 
Οικονομίας και Οικονομικής Επιστήμης» 
καί άνέλυσε τά προβλήματα καί τις προο
πτικές τής Οικονομικής Επιστήμης σ’ 
όλες τις φάσεις τής σύγχρονης καί μελλον- 
τικής κοινωνίας, ώς καί τήν συσχέτησή της 
μέ τήν επιστημονική καί τεχνολογική πρό
οδο τών χωρών.

Στή φωτογραφία, ό τότε Πρόεδρος τής 
Ακαδημίας Καθηγητής κ. Νικόλαος Λού
ρος, υποδέχεται τόν νέο Ακαδημαϊκό κ. 
Άγγελο Άγγελόπουλο.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

“ Άγορανομικός Κώδιξ „

Έκυκλοφόρησε ή β' έκδοση του Βιβλίου 
«ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ» του Άν- 
τεισαγγελέως Έφετών κ. Εύθυμίου Μπε- 
σίρη, πλήρως ενημερωμένη καί έκσυχρονι- 
σμένη. Στήν νέα έκδοση περιλαμβάνονται 
όλες οί νέες Άγορανομικές Διατάξεις κατά 
τρόπο κατατοπιστικό. Ό  «ΑΓΟΡΑΝΟ- 
ΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ» στή νέα έκδοση είναι 
πράγματι ένα πολύτιμο βοήθημα γιά τούς 
άνδρες τής Χωροφυλακής, στούς όποιους 
διατίθεται στή τιμή τών 170 δραχμών.

Οί έπιθυμουντες μπορούν ν* άπευθύνον- 
ται άπ* εύθείας στό συγγραφέα καί στή 
διεύθυνση: οδός Παπαδιαμαντοπούλου,
άριθμ. 65(Τ.Τ. 610, Άθήναι).

“ Ε λλάς — Κορέα „

Έκυκλοφόρησε τό βιβλίο «ΕΛΛΑΣ -Β 
ΚΟΡΕΑ» του δημοσιογράφου—έφέδρου 
’Αξιωματικού κ. Τάκη Παπαγιαννόπου- 
λου, Λεωφόρος Γ; Σταύρου 35, Φιλοθέη.

Ό  κ. Παπαγιαννόπουλος παρουσιάζει, 
μέ μιά άναδρομή στή μυθολογία καί στήν 
ιστορία, τήν ταυτότητα τής Κορέας, σέ 
συσχέτηση μέ τήν ιστορία καί μυθολογία 
τής χώρας μας. Πόνημα μελέτης πολλών 
χρόνων τής· ιστορίας καί του κοινωνικού 
βίου τής Κορέας, άποτελεΐ τό βιβλίο αύτό 
μιά συγκεκριμένη προσφορά στό χώρο τών 
σχέσεων τών δύο έθνών. ’Επίσης ό συγγρα
φέας άναφέρει μέ έντονα χρώματα τις 
συγκλονιστικές έξελίξεις του «πολέμου τών 
εθνών» καθώς καί τις λαμπρές σελίδες 
ή'ρωϊσμοΰ πού έγραψαν τά Ελληνικά 
στρατεύματα στή Κορέα. Τό βιβλίο, σελί
δες 272, τιμάται 200 δραχμές.

Σαράντα χρόνια συγγραφικής δημιουρ
γίας του Μιχάλη Περάνθη συμπληρώ
θηκαν εφέτος άπό τότε πού έξέδωσε τό 
πρώτο του βιβλίο. Καί μέ τήν εύκαιρία 
αύτή κυκλοφόρησε άπό τις έκδόσεις τών 
«Κριτικών Φύλλων», μέ τήν έπιμέλεια 
τής Νίκης Πολίτη, ένας καλαίσθητος τόμος 
520 σελίδων, πού κατοπτρίζει άνάγλυ- 
φα όλη τήν επίμοχθη πνευματική δραστη
ριότητα του συγγραφέα του «Δαίμονα», 
σέ δλα τά είδη του λόγου: Μυθιστόρημα 
‘Ιστορικό, σύχρονο καί παιδικό, μυθιστο
ρηματική βιογραφία, μελέτη, δοκίμιο, 
χρονογράφημα, ποίηση, διάλεξη, έπιφυλλί- 
δες κ.λ.π.

Ή  πλούσια έξ άλλου άρθρογραφία γύρω 
άπό τόν άνθρωπο καί τό έργο του, βεβαιώ
νει τήν προσήλωσή του σέ θέματα καί πρό
σωπα πού ύπηρετουν τήν Έλλαδικότητα, 
τήν άκάματη έργατικότητά του καί τήν 
υψηλή ποιότητα τής προσφοράς του. *0 
τόμος περιλαμβάνει τέσσερα μέρη, άπ* τά 
όποια καλύπτει τό πρώτο μιά προλογική * 
εισαγωγή (γραμμένη άπό τόν κ. I. Χατζη- 
φώτη) καί ένα χρονολόγιο βιογραφικό του 
συγγραφέα. Τό δεύτερο μέρος είναι ή 
«Έργογραφία» του, μέ 43 πρωτότυπα 
έργα σέ 58 τόμους (πού μέ τις έπανεκδό- 
σεις ξεπερνούν τούς 120) καί σέ 19.000 
σελίδες κειμένων. Επίσης 132 διαλέξεις 
πού δόθηκαν σ’ ολόκληρο τόν Ελληνικό 
χώρο καί 1112 τίτλους άρθρων καί μελε
τών, πού δέν έχουν δλες περιληφθεΐ στά 
βιβλία του. Τό τρίτο μέρος άποτελεΐ τήν 
κυρίως «Βιβλιογραφία» καί τό τέταρτο 
είναι ένα άπάνθισμα μελετών καί κριτικών 
άρθρων γιά τά επί μέρους βιβλία του Πε
ράνθη, τό συνολικό έργο του καί τόν Εθνι
κό χαρακτήρα τής προσφοράς του.
Ή  «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ» είχε τή τιμή νά φιλοξενήσει κατά 
τό παρελθόν πολλές συνεργασίες του έκλέ- 
κτοΰ «έργάτη τών Γραμμάτων», Μιχάλη 
Περάνθη, πού πρόσφερε τόν πνευματικό 
του μόχθο μέ άγάπη καί άφιλοκέρδια.

Κρατικά βραβεία 
Λογοτεχνίας 1976.

Γνωστοί λογοτέχνες κέρδισαν φέτος τά 
κρατικά βραβεία λογοτεχνίας στό μυθι
στόρημα, τή ποίηση, τή κριτική—δοκίμιο, 
τό. ταξιδιωτικό καί στή μυθιστορηματική 
βιογραφία.

Στό ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ πήρε τό cc'. βρα
βείο ή «’Εξαφάνιση» του Άριστ. Νικολαΐ- 
δη καί τό β'. βραβείο τό «Ένας πολίτης 
έλεεινής μορφής» του Τάκη Χατζηανα- 
γνώστου.

Στή ΠΟΙΗΣΗ τά «ΠΟΙΗΜΑΤΑ» τής 
Μελισάνθης (’Ήβης Σκανδαλάκη) πήρανε 
τό πρώτο βραβείο, ενώ τό «Άλφα του 
Κένταυρου» του Γεωργή Κότσιρα τό δεύ
τερο βραβείο.

Στό ΔΙΗΓΗΜΑ ό Γιάννης Σκαρίμπας 
κέρδισε τό πρώτο βραβείο μέ τή «Φυγή 
πρός τά εμπρός», ένώ ό Γ. Καράγιωργας 
τό δεύτερο βραβείο μέ τό βιβλίο «Βασα
νιστής καί άλλα διηγήματα».

Στή ΚΡΙΤΙΚΗ—ΔΟΚΙΜΙΟ ό Εύάγ- 
γελος Παπανοΰτσος μέ τό «Δίκαιο τής 
πυγμής» καί ό Μανώλης Γιαλουράκης μέ 
τό «Καβάφης: άπό τόν Πρίαπο στόν Κάρλ 
Μάρξ» βραβεύτηκαν μέ τό α \ καί β\ 
βραβείο άντιστοίχως.

Στό ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ, τό «Ταξίδια στήν 
Ελλάδα» του Σπύρου Κοκκίνη βραβεύθη- 
κε μέ τό βραβείο ταξιδιωτικών έντυπώ- 
σεων, καί
στή ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑ
ΦΙΑ» ό «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» του Δη- 
μήτρη Σταμέλου μέ τό ομώνυμο βραβείο.

Τό χρηματικό έπαθλο είναι γιά τό πρώ
το βραβείο 100.000 δραχμές καί γιά τό β\ 
βραβεΐον 60.000 δραχμές.
Κριτική επιτροπή ήταν οί Θανάσης Πετσά- 
λης—Διομήδης (Πρόεδρος), ό Νικηφόρος 
Βρεττάκος, Δημήτρης Γιάκος. Χρυσάνθη 
Ζιτσαία, ’Ιουλία Ίατρίδη, Γιάννης Μαγ- 
κλής καί Άλκης Τροπαιάτη.
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ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΜΑΗΕΤΖΙ 

ΛΑΡΖΕ ΒΙΡΕΝ 

Χ ΟΥΑΝΤΟ ΡΕΗΑ 

ΚΟΡΝΕΛΙΑ ΕΗΤΕΡ

ΕΝΑΣ Φινλανδδς ’Αστυφύλακας καί 
ενα Ί,δχρονο κορίτσι άπδ τήν Ρουμανία 
ήταν οί πρώτοι άθλητές του 1976. Σύμφω
να μέ τδ έτήσιο «Γκάλοπ» των Εύρωπαϊ- 
κών ’Αθλητικών Συντακτών του «Άσσο- 
σιέϊτεντ Πρέςς».

Πρόκειται για τδν δρομέα Λάρσε Βίρεν 
καί τήν άθλήτρια Νάντια Κομανέτσι, που 
δικαιωματικά βρέθηκαν στην κορυφή του 
παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

'Όπως είναι γνωστδ ό Βίρεν κέρδισε 
τα δύο «Χρυσά» μετάλια, στά 5000 μ. καί 
στά 10.000 μ. στην ’Ολυμπιάδα του Μόν
τρεαλ όπως είχε συμβή καί πριν τέσσερα 
χρόνια στδ Μόναχο.

’Ενώ ή Ρουμάνα Κομανέτσι πήρε τρία 
«Χρυσά» καί έγινε ή αίτια νά προσεχθή 
τδ άθλημα της Γυμναστικής, σέ όλο τδν 
Κόσμο, κάτι πού δεν είχε γίνει ποτέ στδ 
παρελθόν. Οί δέκα καλύτεροι άνδρες καί 
Γυναίκες τδ 1976 «είναι:

ΑΝΔΡΕΣ

Στίβος Βίρεν (Φινλανδία)
» Χουαντορένα (Κούβα)
» Τζένερ (ΗΠΑ).

Κολύμβησι Ναίημπερ (ΗΠΑ)
Τέννις Μπόργκ (Σουηδία)
Σκί Στένμαρκ ( » )
Ποδηλασία Μαρτένς (Βέλγιο)
Αύτοκίνητο Χάντ (Βρεταννία)
Πυγμαχία 5,Αλι (ΗΠΑ).

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Γυμναστική Κομανέτσι (Ρουμανία) 
Γυμναστική Κίμ (Ρωσία)
Κολύμβησι Έντερ (Άν. Γερμανία)

» Ο. Ρίχτερ (Α. Γερμανία)
Σκί Μιττερμάγερ (Δυτ. Γερμανία) 
Τέννις ’Έβερτ ( Η Π Α )
Στίβος Σεβίνσκα (Πολωνία).

» Καζάκινα (Ρωσία)
» Α. Ρίχτερ (Δ. Γερμανία)

Πατινάζ Γιάνγκ ( Η Π Α )

ΙΒ' ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ άθλητής τής Χωρο
φυλακής Φώτης Κούρτης κέρδισε για 
δεύτερη χρονιά τδν «ΙΒ δρόμο θυσίας» τών 
Καλαβρύτων πόύ διοργάνωσε μέ άπόλυτη 
έπιτυχία ή τοπική «Α.Ε. ΛΑΤΡΑ», στην 
μνήμη τών 1200 ήρωϊκών Καλαβρυτινών 
πού έπεσαν νεκροί άπδ τά πολυβόλα τών 
Ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής, στις 
13 Δεκεμβρίου του 1943.

Ό  άγώνας έγινε ύπδ χαμηλή θερμοκρα
σία (2°) άνω του μηδενδς καί τδ χιόνι πού 
έπεσε τήν νύχτα είχε ξεπεράσει τά 50 έκ. 
53 έφηβοι δρομείς καί 32 άνδρες, άπδ 25 
συλλόγους τής Χώρας, ξεκίνησαν τδν 
«ΙΒ' ΔΡΟΜΟ ΘΥΣΙΑΣ», καί ύστερα άπδ 
μιά δύσκολη «κούρσα» άποστάσεως 7.150 
μέτρων τερμάτισαν, 7 άνδρες καί 7 έφηβοι 
άθλητές.

Ό  Χωροφύλαξ Φώτης Κούρτης κέρδισε 
τδν άγώνα τών 7.150 μ. τερματίζοντας 
πρώτος μέ χρόνο (22Ό4"0), στην κατηγο
ρία άνδρών.

Στούς έφήβους τερμάτισε πρώτος ο 
πρωταθλητής μας Σακαλής (’Άρεως Θεσ
σαλονίκης ),. μέ χρόνο (22'. 13" ). Στδ όμα- 
δικδ πρώτη άνεδείχθη ή ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 
μέ 21 βαθμούς.

Μετά τδ τέλος τού άγώνος στην Χωρο
φυλακή δόθηκε τδ «Τριετές έπαμειβόμε- 
νο» τού Δήμου Καλαβρύτων, καί στδν 
άθλητή της Χωροφύλακα Φ. Κούρτη, τδ 
βαρύτιμο Κύπελλο.

’Επίσης μετά τδ πέρας τής έκδηλώσεως,
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δταν έρωτήθηκε 6 άθλητής Φ. Κούρτης 
για τόν άγώνα είπε τά έξης: —Ήτανε μιά 
δύσκολη κούρσα. Οί καιρικές συνθήκες 
έπηρέασαν τήν άπόδοσι καί τήν δική μου, 
άλλά καί των άλλων άθλητών, δπως του 
Άργυρόπουλου καί του Τσιμιγγάτου. 
Πάντως έγώ προσωπικά ένδιαφερόμουνα 
μόνο για τήν νίκη. ’Ήθελα να τερματίσω 
οπωσδήποτε καί τίποτε άλλο, για να προσ
φέρω μέ τόν δικό μου τρόπο, τόν «ΦΟΡΟ 
ΤΙΜΗΣ» στούς ΗΡΩΕΣ των ΚΑΛΑ
ΒΡΥΤΩΝ, καί έπίσης μιά άκόμη άθλητι- 
κή Νίκη στήν Χωροφυλακή δπου καί άνή- 
κω......

Ό  Χωροφύλαξ Κουτσου- 
ριδάκης κατέκτησε 
χάλκινο μετάλλιο.

Γεωργιάδη Αντώνιο καί προπονητή τόν 
’Αστυφύλακα κ. Σπύρου Εύάγγελο υπήρξε 
άπόλυτα έπιτυχής, προσφέροντας δύο με
γάλες παγκόσμιες έπιτυχίες στήν Ελλη
νική ΑΡΣΙ —ΒΑΡΩΝ.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ τήν αθλητική της δρα 
στηριότητα γιά τό έτος 1976 ή ποδοσφαι
ρική ομάδα τής Χωροφυλακής, στις 11-11— 
1976 έδωσε ένα ένδιαφέροντα ποδοσφαι
ρικό άγώνα, στά πλαίσια «καλής θελήσεως» 
μέ τήν άντίστοιχο ομάδα τής Α.Ε. Λα- 
ΡΙΣΗΣ.

*0 άγώνας σέ γενικές γραμμές είχε δλα 
τά στοιχεία ένός υπέροχου, καί δυνατού 
παιχνιδιού. Πιό έμπειροι δμως καί σέ καλ
λίτερη φυσική κατάστασι, οί ποδοσφαιρι
στές τής Λαρίσης, υποχρέωσαν σέ ήττα τήν 
δμάδα τής Χωροφυλακής μέ σκόρ (2—0).

Πάντως οί άθλητές του Σώματος έπαι
ξαν σωστά καί ένθουσίασαν μέ τήν άπο- 
δοσί τους τούς φιλάθλους πού παρακολού
θησαν τό παιχνίδι.

Μετά τό τέλος τής συναντήσεως, ό Ανώ
τερος Διοικητής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος 
κ. Μελιντζής έπέδωσε άναμνηστικά δώρα 
στούς παίκτες καί τών δύο ομάδων.

Οί εισπράξεις του άγώνος διετέθησαν 
υπέρ τής Λέσχης Χωροφυλακής Λαρίσης.

ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Χώρα τό ΙΡΑΚ 
έγινε πρόσφατα στήν Βαγδάτη τό Α'. 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα CISM* 76 στήν 
Α Ρ Σ Ι—ΒΑΡΩΝ. Στό έν λόγω πρωτά
θλημα έλαβαν μέρος πέν :ε χώρες. (Δ. Γερ
μανία, Γαλλία, ’Ιράν, Ελλάς, καί Ιράκ.), 
καί δέκα άθλητές άρσεως βαρών άπό κάθε 
κράτος. Κατάμεστο τό «Παλαί—Ντέ— 
—Σπόρ» τής Ίρακινής πρωτεύουσας άπό 
φιλάθλους χειροκρότησε θερμά τούς άθλη
τές στις προσπάθειες τους δταν σήκωναν 
τά «ΒΑΡΗ».

Οί άθλητές άγωνίστηκαν σέ έννέα κα
τηγορίες κιλών, τρεις κατηγορίες κάθε 
ήμέρα.

Στήν κατηγορία τών 67,1 ]2 κιλών 
ό Χωροφύλαξ ΚΟΤΤΣΟΤΡΙΔΑΚΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ έντυπωσίασε τούς παριστα- 
μένους μέ τήν τεράστια μυϊκή του δύναμη 
καί κατέκτησε τό «Χάλκινο» μετάλλιο, 
σηκώνοντας συνολικά 245 κιλά.

Τήν πρώτη καί δεύτερη θέσι στήν κα
τηγορία του κέρδισαν ό Τρακινός ΓΙΑΣΙΝ 
ΤΣΑΓΙΑΤ 257,112 κ. καί ό Γερμανός 
Όλυμπιονίκης ΚΟΑΜΑΝ 250 νί.

Έπίσης ό πρωταθλητής μας ΗΛΙΑΔΗΣ 
(Πυροσβεστικό Σώμα), στήν προσπαθειά 
του νά σηκώση τά 200 κ. άπέσπασε τόν 
γενικό θαυμασμό καί άποθεώθηκε κερδί
ζοντας τήν πρώτη θέσι στήν κατηγορία 
των 90κ. καί τό «Χρυσό» μετάλιο. (315κ).

Γενικά ή συμμετοχή τής Ελληνικής 
άποστολής μέ άρχηγό τόν Έπισμηναγό κ.

MINI . . .  ΤΡΙΤΩΝΕΣ
...Καί τό όνομα αύτοΰ Σταύρος...Γιός 

του Ενωμοτάρχου κ. Μιχαήλ Παπαδάκη, 
καί δεινός χειμερινός κολυμβητής, σέ ήλι- 
κία μόλις 8 χρονών. Άφοΰ πρώτα συγκρα
τήσετε ένα κάποιο...ρίγος βλεποντάς τον 
νά ποζάρη ύστερα άπό ένα μπάνιο μέ φόντο 
τήν χειμωνιάτικη θάλασσα, συγκρατήστε 
καί τό όνομα του. Καί αύτό γιατί οί πιθα
νότητες νά έξελιχθή σ’ ένα «Κρίς—Κράφτ» 
τής άγωνιστικής πισίνας έγγίζουν σχεδόν 
τήν βεβαιότητα.

Αύτό τούλάχιστον έδειξε ή συμμετοχή 
του στούς έφετεινούς έλεύθερους παιδικούς 
κολυμβητικούς άγώνες τής Γλυφάδας, 
δπου καί έτερμάτισε πρώτος στήν κα'τη- 
γορία του.

Κατά τά άλλα έχουμε νά πούμε δτι ό 
δχρονος Σταύρος Παπαδάκης είναι «γιός 
τού πατέρα του» μιά καί ό τελευταίος 
είναι γνωστός στούς συναδελφικούς κύκλους 
σάν τακτικός χειμερινός κολυμβητής. Θά 
πρέπει τέλος νά σημειωθή δτι ό επίδοξος 
αύτός κατακτητής τού ύγροΰ στίβου κάθε 
άλλο παρά τά θαλασσώνει... στήν ξηρά. 
Γιατί έκτος άπό προσεκτικός καί ύπάκουος, 
είναι καί άριστουχος μαθητής τής 3ης τά- 
ξεως τής «Λεοντείου Σχολής».

Τί άλλο θά μπορούσαν καλύτερο νά πε
ριμένουν άπό αύτόν οί εύτυχεΐς γονείς του...

Άφοΰ τόν συγχαρούμε τού εύχόμαστε 
κάθε μελλοντική έπιτυχία στόν ύγρό άλλά 
καί τόν κοινοτικό στίβο...
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II
Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε ΙΑ Ι  

Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν  -  Α Ν Θ )Σ Τ Ω Ν

Κατά τδ παρελθόν έτος έξήλθον του 
Σώματος διά διαφόρους λόγους 68 ‘Αξιω
ματικοί καί 97 Άνθυπασπισταί.

Είδικώτερον, κατά τό Β' βμηνον 
1976 άπεστρατεύθησαν 19 ’Αξιωματικοί 
ήτοι: Άντισυνταγματάρχαι 4, Ταγματάρ- 
χαι 1, Μοίραρχοι 1, 'Υπομοίραρχοι καί 
’Ανθυπομοίραρχοι εξ Άνθυπασπιστών 13.

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι Υ Π Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ Ι-  

Κ Ω Ν  Κ Α Ι  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν

Κατά τον μήνα Δεκέμβριον 1976 προή- 
χθησαν: εις 'Υπενωμοτάρχας 213 Χω
ροφύλακες συμπληρώσαντες 22ετή πρα- 
ματικήν εις τό Σώμα υπηρεσίαν, εις Ένω- 
μοτάρχας 88 'Υπενωμοτάρχαι καί εις 
Άνθυπασπιστάς 89 Ένωμοτάρχαι. ’Ε
πίσης προήχθησαν εις Άνθυπασπιστάς, 
βάσει του προσφάτως ψηφισθέντος Νόμου 
488]1976, έτεροι 147 Ένωμοτάρχαι Β' 
Κατηγορίας οί όποιοι καί άπεστρατεύ
θησαν, ώς καταληφθέντες υπό του ορίου

ηλικίας την 31-12-1976. Βάσει του Νόμου 
αύτου, ή προαγωγή των μή προερχομένων 
’Ενωμοταρχών έκ της Σχολής 'Υπαξιωμα- 
τικών, εις Άνθυπασπιστάς, γίνεται άνε- 
ξαρτήτως του χρόνου παραμονής των εις 
τον βαθμόν του Ενωμοτάρχου, ένα μήνα 
προ τής καταλήψεώς των ύπό του ορίου 
ήλικίας καί εφόσον ό χρόνος ούτος κρί- 
νεται άρμοδίως ώς εύδόκιμος. Οί οΰτω 
προαγόμενοι Ένωμοτάρχαι έξακολουθουν 
όμως νά είναι μέτοχοι του Τ.Α.Ο.Χ. καί 
λαμβάνουν τό παρ’ αύτου καθοριζόμενον 
έκάστοτε βοήθημα Άνθυπασπιστοΰ.

Ν Ε Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ

Έπελέγησαν προσφάτως άπό τά άρμό- 
δια Συμβούλια του Σώματος 112 ίδιώται 
οί όποιοι είχον ύποβάλλει δικαιολογητικά 
κατατάξεώς των ώς Χωροφυλάκων.

Έκοινοποιήθη ήδη άνακοίνωσις του 
Αρχηγείου προς κατάταξιν εις τό Σώμα 
150 νέων Χωροφυλάκων, προερχομένων έκ 
τής κλάσεως 1979, μή έκπληρωσάντων τάς 
στρατιωτικάς των ύποχρεώσεις. Ή  προ
θεσμία υποβολής τών δικαιολογητικών 
των έληξε τήν 20-12-1976. Οί έκ τών έπι- 
θυμούντων κριθησόμενοι τελικώς ικανοί,

θά καταταγοΰν εις τό Σώμα έντός του 
Γ'. ΙΟημέρου τρέχοντος μηνός καί θά 
υποστοΰν τήν κατά νόμον θμηνον έκπαί- 
δευσιν, ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες.

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε ΙΣ  Α Ν Δ Ρ Ω Ν

Έπραγματοποιήθησαν προσφάτως ή 
συνεχίζονται είσέτι αί άκόλουθοι, κατά 
βαθμούς, μετεκπαιδεύσεις ή σεμινάρια 
178 εν συνόλω άνδρών του Σώματος:

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ: 100 είς τό Σχολείον 
έπιμορφώσεως Αξιωματικών είς Θεσ
σαλονίκην, έπί ΙΟήμερον. Διά θέματα 
προλήψεως καί καταπολεμήσεως λαθρε
μπορίου Ναρκωτικών 1 είς Γενεύην έπί 
δθήμερον. Είς τό έν Άθήναις Κέντρον 
Δημοσιογραφίας καί Δημοσιότητος 2 
άπό 10-11-1976 μέχρι 30-6-1977.

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΩΝ: Διά θέματα αύτοαμύνης
(ΤΖΟΥΝΤΟ E g  ΚΑΡΑΤΕ), 40 είς 
Λαγονήσι—Αττικής, έπί 23 ήμέρας. Διά 
θέματα Δημοσίας Ασφαλείας 30 έν συν
όλω ήτοι άνά 15 είς τήν Υ.Α.ΪΙ. Πρωτευού- 
σης καί τήν Υ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης έπί 
20ήμερον.

ΕΠΙΛΟΣΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΕΙΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΑΕΥΘΕΝΤΑΣ
Με τήν τελετήν έπιδόσεως τών πτυχίων ύπό του Αρχηγού του Σώματος κ. 

Νικολάου Κουτσιανά, ή όποια έλαβε χώραν είς τήν Σχολήν Αξιωματικών Χωρο
φυλακής τήν 15-12-1976, έληξεν ή μετεκπαίδευσις 40 Μοιράρχων τής 18ης σει
ράς. Προ τής άπονομής τών πτυχίων ό κ. Αρχηγός του Σώματος, άπηυθύνθη προς 
τούς άποφοιτήσαντας Μοιράρχους προς τούς όποιους άνέλυσε έν συντομία τάς νέας 
συνθήκας αί όποΐαι δημιουργουνται είς τήν ταχύτατα έξελισσομένην κοινωνίαν καί 
τά προβλήματα τά όποια δημιουργουνται διά τό Σώμα καί έκάλεσεν αύτούς, όπως 
ύπό τά νέα δεδομένα, άναπτύξουν, μετά τών λοιπών Αξιωματικών, έντονον δρα
στηριότητα προς όλους τούς τομείς καί κυρίως προς τήν κατεύθυνσιν τής έξυψώσεως 
τών ήθικών άρχών μεταξύ τών άνδρών του Σώματος.

Ό  Διοικητής τής Σχολής Συνταγματάρχης κ. Φτερνιάτης Σπυρίδων, είς τήν 
ομιλίαν του, άνέλυσε τούς λόγους οί όποιοι επιβάλλουν τήν διαρκή μετεκπαίδευσιν 
του συγχρόνου άνθρώπου, έξήρε τήν σημασίαν τής έκπαιδεύσεως είς τήν Σχολήν 
Μοιράρχων καί ηύχήθη προς τούς έξελθόντες τής Σχολής ύγείαν καί καλήν σταδιο
δρομίαν.

Έ κ μέρους τών μετεκπαιδευθέντων ηύχαρίστησεν ό Αρχηγός τής Τάξεως 
Ταγματάρχης κ. Νικόλαος Πισκοντάκης.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν έπίσης ό Α.' 'Υπαρχηγός του Σώματος 'Υποστρά
τηγος κ. Αγησίλαος Κωνσταντουδάκης, ό Α / Επιθεωρητής 'Υποστράτηγος κ. 
Παναγιώτης Ψάρρης, ό Γ /  Επιθεωρητής 'Υποστράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάν- 
νης, ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Αθηνών Ταξίαρχος κ. Άνδρέας Πίππας, πολλοί άνώτε- 
ροι Αξιωματικοί καί οί διδάξαντες καθηγηταί. Μετά τό πέρας τής έκδηλώσεως έπη- 
κολούθησεν μικρά δεξίωσις.

Είς τά πλαίσια του έκπαιδευτικου προγράμματος, οί Μοίραρχοι έπραγματο- 
ποίησαν έπισκέψεις είς τήν Βουλήν τών Ελλήνων καί είς διαφόρους έγκαταστάσεις 
καί Μουσεία τής Πρωτευούσης.

Είς τήν Βουλήν παρηκολούθησαν συνεδρίασιν αύτής καί τούς έδέχθη ό Πρόεδρος 
τής Βουλής κ. Παπακωνσταντίνου, ό όποιος έξέφρασε τήν χαράν του διά τήν έπί- 
σκεψιν καί διεδήλωσε τήν έμπιστοσύνην καί τήν άγάπην τής Βουλής προς τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής καί έτόνισε τον ιδιαίτερον προσωπικόν του δεσμόν μέ τό Σώμα 
άπό δεκαετιών. Είς τούς χώρους τής Βουλής, τούς Μοιράρχους έξενάγησεν ό Γενικός 
Διευθυντής αύτής κ. Χρονόπουλος Παναγιώτης. Έπίσης ό Διευθυντής τής Φρουράς 
Συνταγματάρχης κ. Λάμ. Λαζόπουλος άνέλυσεν προς αύτούς τήν άποστολήν τής 
υπηρεσίας αύτής καί έξήρε τήν έκτίμησιν μέ τήν όποια περιβάλλονται οί άνδρες τής 
Χωροφυλακής άπό όλους τούς παράγοντας τής Βουλής.

Μέ τήν εύκαιρίαν τής συγκεντρώσεως είς Αθήνας μεγάλου άριθμοΰ Μοιράρχων, 
λογω τής μετεκπαιδεύσεως τής τάξεως I960,, ώργανώθη συνεστίασις είς κέντρον 
του Αμαρουσίου κατά τήν διάρκειαν τής όποιας έπεκράτησεν έγκαρδιότης καί 
εκυριάρχησε αίσθημα άγάπης καί άρρήκτου συναδελφικής άλληλεγγύης.
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Επίσης έξεπαιδεύθησαν 5 βαθμοφόροι 
της Διμοιρίας των ειδικών του Σώματος 
άποστολών, επί 12 ημέρας, είς τό Κ.Ε.Μ. 
Καταδρομών είς τάς άναρριχήσεις, προς 
έπιτυχεστέραν έκπλήρωσιν τής λεπτής 
άποστολής των.

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο ΙΗ Σ Ε  

Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ω Ν  Ν Ο Μ Ω Ν

ΕΚΟΙΝΟΠΟΪΗΘΗΣΑΝ Νόμοι, ’Απο
φάσεις καί Τουριστικαί Άστυνομικαί 
Διατάξεις άναφερόμεναι είς: 1) τον έλεγ
χον τών τιμών τών Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων τής χώρας έτος 1977, 
2) τήν, άδειαν ίδρύσεως καί λειτουργίας 
χώρων ώργανωμένης Κατασκηνώσεως 
(τύπου Κάμπιγκ), 3) την Ι'δρυσιν καί 
λειτουργίαν Τουριστικών γραφείων, 4) 
τήν εύκοσμίαν τών έπισκεπτομένων τα 
Μουσεία ή τούς άρχαιολογικούς χώρους 
ξένων ή τουρ ιστών, 5) την υποβολήν 
στοιχείων υπό τών άρμοδίων ‘Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής διά τούς λαβόντας Δάνεια 
ίδιοκτήτας τής περιοχής των προς δη
μιουργίαν ένοικιαζομένων δωματίων κ.ά.

ΜΟΙΡΑΡΧΟΥΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Β -Α Π Ε Φ Α Σ ΙΣ Θ Η  ή ύπό τών ‘Υπηρε
σιών Τροχαίας του Σώματος παροχή 
συνδρομής είς τάς κατά τόπους Επιθεωρή
σεις Δημοσίων ’Έργων πρός βελτίωσιν 
τών Σημάνσεων τών οδικών άρτηριών 
τής χώρας μέ πινακίδας άναγγελίας κιν
δύνου (Κ), πληροφοριακάς (Π) καί 
ρυθμιστικάς (Ρ).

—ΚΑΤ’ εφαρμογήν σχετικών Κυβερνη
τικών άποφάσεων ύπεδείχθησαν είς τάς 
αύτάς ώς άνω ‘Υπηρεσίας τρόποι 
συνεργασίας μέ τάς άρμοδίας ’Αρχάς 
διά τήν σήμανσιν τών ‘Οδοστρωμάτων 
του δικτύου τής χώρας μέ Διαγραμμίσεις, 
κατά τά ίσχύοντα είς άλλας πολιτισμένας 
χώρας.

ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ αί διαλέξεις 
άρμοδίων βαθμοφόρων του Σώματος επί 
θεμάτων Τροχαίας είς τά Σχολεία τής 
χώρας πρός τον σκοπόν τής κυκλοφορια- 
κής διαπαιδαγωγήσεως τών μαθητών.

ΕΠΕΣΗΜ ΑΝΘΗ ή άνάγκη μειώσεως 
τών αίτιων τών οδικών άτυχημάτων 
διά τής πληρεστέρας έκπαιδεύσεως τών 
οδηγών οχημάτων γενικώς καί τών 
τοιούτων τών γεωργικών έλκυστήρων, καί 
παντός τύπου φορτηγών.

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ τελευταίως άποφάσεις 
καί φαρμόζονται μέτρα έξαλείψεως τών 
λάκκων καί φθορών έν γένει τών οδοστρω
μάτων καί τών πεζοδρομίων διά 
συνεργασίας τών άρμοδίων ‘Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής μετ’ άλλων Κρατικών κυ
ρίως παραγόντων.

ΕΜ ΕΛΕΤΗΘΗ έκ νέου, έπισταμένως 
τό πρόβλημα του πλέον άποτελεσματικοΰ 
ελέγχου τής κινήσεως μοτοποδηλάτων, 
μοτοσυκλεττών καί άλλων δικύκλων τροχο
φόρων έντός κατωκημένων περιοχών κατά 
τάς ώρας κοινής ήσυχίας τών πολιτών 
καί έδόθησαν όδηγίαι είς τάς άστυνομι- 
κάς άρχάς διά τήν δέουσαν έφαρμογήν.

ΙΔ ΙΑ ΙΤΕΡΑ Σ επίσης προσοχής άξιαι 
είναι αί δοθεΐσαι ‘Υπηρεσιακαί όδηγίαι 
άναφορικώς είς τήν στενήν συνερασίαν 
τών ’Αστυνομικών οργάνων μετά τών 
ύπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. καί τών ‘Υγειονο
μικών τοιούτων κατά τήν διενέργειαν 
τακτικών ή εκτάκτων επιθεωρήσεων ή 
έλέγχων άγορανομικοΰ, ύγειονομικοΰ ή 
τουριστικού χαρακτήρος είς τάς κατά τό 
πους Ξενοδοχειακάς Επιχειρήσεις ή Κα
ταστήματα έν γένει έξυπηρετήσεως τού 
κοινού.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑΙ προσπάθειαι κα
ταβάλλονται ύπό τών άρμοδίων Αρχών 
τελευταίως, διά τήν καλαισθητικήν έμφά- 
νισιν καί δή τών κεντρικών σημείων τών 
πόλεων, καί τήν άπαλλαγήν των άπό τάς 
κακοτέχνους διαφημίσεις ή άναγγελίας 
διαφόρων εκδηλώσεων διά τοιχοκολλήσεων.

ΑΙ Υ Π Η ΡΕΣΙΑ Ι τών Έλέγχων Δια
βατηρίων τής χώρας έπαγρυπνοΰν καί 
ενεργούν εξονυχιστικόν έλεγχον, κατ’ 
εφαρμογήν^ σχετικής Διεθνούς συμβάσεως 
επι τών εσφραγισμένων εμπορευμάτων 
τά όποια μεταφέρονται δι* αύτοκινή- 
των διεθνών μεταφορών (TIR ) ή 
άλλων μέσων, πρός πρόληψιν τής δια- 
κινήσεως μέσψ τής χώρας ναρκωτικών, 
κλαπεντων άρχαιολογικών ευρημάτων, 
όπλων η άλλων λαθρεμπορευμάτων.

/ ΕΙΔΙΚΟΝ πρόγραμμα έξεπονήθη άρμο- 
δίως καί εφαρμόζεται άπό τάς έντεταλμέ- 
ν'ας άρχάς, όσον άφορα τήν παρακολούθη
σή τών θυμάτων τού άλκοολισμοΰ καί 
τής τοξικομανίας καί έπιδιώκεται ή διά 
καταλλήλων μεθόδων πρόληψις τής διαδό- 
σεως τών κοινωνικών αύτών νοσημάτων.

ΕΦΑΡΜ ΟΖΕΤΑΙ έπιμελώς τό σύστη
μα τής άμέσου άναγγελίας είς τάς άρμο
δίας J Αρχάς παρά τών ’Αστυνομικών 
’Αρχών τών λαμβανόντων έκάστοτε χώ
ραν είς τήν περιοχήν τών έργατικών άτυ
χημάτων.

ΕΔΟΘΗΣΑΝ κατάλληλοι όδηγίαι καί 
έντολαί είς τάς άρμοδίας τού Σώματος 
‘Υπηρεσίας πρός άσκησιν προληπτικού 
συστηματικού έλέγχου έπί τού ωραρίου 
εργασίας τού προσωπικού τών λεωφορείων, 
τών φορτηγών αύτοκινήτων καί τών πούλ
μαν.

ΑΝΤΙΜ ΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ έπιτυχώς διά 
τής ληψεως έντονων, προσφάτως, μέτρων 
των Αστυνομικών Αρχών, άναφορικώς 
πρός τό φλέγον πρόβλημα τής διαταράξεως 
τής Κοινής ήυσχίας ύπό τών Κέντρων 
διασκεδασεως, ώς καί τήν προστασίαν 
τών πολιτών άπό τούς παραγο μένους 
θορύβους έκ τής κυκλοφορίας τών ποδη
λάτων, τών μοτοσυκλεττών ή άλλων μέσων 
συγκοινωνίας.

ΕΤΟΝΙΣΘΗ δεόντως ύπό ύπευθύνων 
παραγόντων ή ηύξημένη εύθύνη καί ή 
νομική ύποχρέωσις τών Αστυνομικών 
οργάνων διά τήν διαρκή έπιτήρησιν τών 
πάσης φύσεως Κέντρων, κατοικιών ή άλ
λων υπόπτων χώρων άστυνομικής ευθύ
νης καί άρμοδιότητος, είς τούς όποιους 
διενεργοΰνται συστηματικώς τυχηρά έπί 
χρήμασι παίγνια, κατά παράβασιν τής 
κειμένης νομοθεσίας.

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ήδη ό κατά 
νόμον προβλεπόμενος έλεγχος έκ μέρους 
τών Αστυνομικών ’Αρχών πρός ένέργειαν 
τών δεόντων είς περίπτωσιν μή λήψεως 
τών επιβαλλομένων μέτρων προστασίας 
τής ύγείας τού έργατοτεχνικοΰ προσωπικού 
ως καί τών έργαζομένων ώς οδηγών είς 
τάς ‘Υπηρεσίας Καθαριότητος τών Δήμων 
καί Κοινοτήτων τής Χώρας.

ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ έσημείωσεν τό σύστημα 
τής παρά τών κατά τόπους άρμοδίων 
Αρχών Χωροφυλακής έγκαίρου τηλεφω

νικής παροχής πληροφοριών είς τήν 
Μετεωρολογικήν ‘Υπηρεσίαν τού Α ρχη
γείου Αεροπορίας, άναφορικώς πρός τά 
έπικρατοΰντα είς τήν περιφέρείάν των 
δυσμενή καιρικά φαινόμενα, τήν συχνότη
τα, τό είδος καί τήν διάρκειάν των.



[Ν έ ο  τοΟ μ ιινΰΕ « Νέο τοΒ μηνύι
Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Ε Σ  

Α Μ Ε Σ Ο Υ  Ε Π Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Σ

Έ κ  της άναλυτικής μελέτης των πε- 
ριελθόντων εις τό Τμήμα Δημοσίων Σχέ
σεων του * Αρχηγέ ίου εμπεριστατωμένων 
στοιχείων δραστηριότητος καί παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών έκ μέρους τών 
άνδρών τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως τής 
Δ .Α .Π . Πρωτευούσης προς κατοίκους τής 
περιοχής των, άποδεικνύεται δτι ούτοι 
με τάς εύσυνειδήτους προσπάθειας των 
καί παράλληλα προς τά ειδικά υπηρεσιακά 
των καθήκοντα, κατά τό Ιίμηνον ’Ια
νουάριου—Νοεμβρίου 1976 έσημείωσαν 
τήν άκόλουθον δραστηριότητα: Διευθε-

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΖ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΡΛΟΥΑΛΚΗΖ

Α ΝΤ ΙΣΤΡ ΑΤ Η ΓΟ Σ  έ .ά .

ΤΕΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

τησαν 9.885 οίκογενειακάς διαφοράς πο
λιτών τής περιοχής των. Άπηύθυναν 
έγκαίρως τάς κατά νόμον έπιβαλλομένάς, 
συστάσεις προς 12.553 παραβάτας νόμων. 
Διεπίστωσαν κατόπιν νομοτύπων ενερ
γειών καί έβεβαίωσαν 135.809 ποινικάς 
παραβάσεις ήτοι, είδικώτερον: 9 κα
κουργήματα, 18.5Ό8 Πλημ]ματα, καί 
56.582 Πταισματικάς παραβάσεις. Έ π ε- 
νέβησαν καί διευθέτησαν δι* ένδεδειγμέ- 
νων ένεγρειών 8.883 επεισόδια ή διαφο
ράς πάσης μορφής. Συνέλαβον 572 κα- 
ταδιωκόμενα πρόσωπα. Άνεΰρον καί 
παρέδωσαν άρμοδίως 384 κλαπέντα κατά 
διάφορα χρονικά διαστήματα αύτοκίνητα 
καί 244 άπωλεσθέντα άντικείμενα πάσης «ρύ
σεως. Παρέσχον τήν έπιβαλλομένην έκ τών 
κρατουσών, κατάπερίπτωσιν, ειδικών συν
θηκών συνδρομήν προς κατάσβεσιν 317 
έκραγεισών πυρκαϊών. Άνεύρον με έμπε- 
ρίστατωμένας άναζητήσεις ή άναγγελίας καί 
παρέδωσαν εις τούς οικείους των ή εις 
άρμοδίας άρχάς 323 έξαφανισθέντα πρόσω
πα, έξ* ών 177 ψυχοπαθείς. Έπενέβησαν

Τήν 19-12-1976 άπεβίωσεν, ό τέως 
Α ρχηγός Χωροφυλακής, ’Αντιστράτηγος 
έ.ά. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος. Ή  
κηδεία του έτελέσθη τήν 20-12-1976 εις 
τό Α /  Νεκροταφεΐον Αθηνών. *0 μετα- 
στάς έγεννήθη τό 1901 εις Παλαιοχώραν 
Χανιών. Κατετάγη εις τό Σώμα τό 1920. 
Ώνομάσθη ’Ανθυπομοίραρχος τό 1928 
καί κατέλαβε διαδοχικώς όλας τάς βαθμί
δας τής ιεραρχίας του Σώματος. Κατά 
τό έ*τος 1929 επικεφαλής ’Αστυνομι
κού άποσπάσματος εξόντωσε την λη
στοσυμμορίαν Τζατζά ή όποια έλυ- 
μαίνετο τήν περιοχήν Γρεβενών, προ- 
αχθείς εις 'Υπομοίραρχον, έπ* άνδρα- 
γαθί«χ. Τό 1940 ώς Διοικητής τής Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Θεσπρωτίας άνε- 
κάλυψε καί έξήρθρωσε τό κατά τής χώρας 
δίκτυον κατασκοπείας τών Τσάμηδων. 
Κατά τά  έτη 1942 -  43, φέρων τόν βαθμόν 
τού Ταγματάρχου ώς Διοικητής τής 
Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, τε
θείς επικεφαλής συμμαχικού κλιμακίου 
κατασκοπείας εις βάρος τών Γερμανών, 
μετέδιδε διά τού άσυρμάτου τού κλιμακί
ου του πληροφορίας εις τό συμμαχικόν 
στρατηγεΐον τής Μέσης ’Ανατολής. Τό 
κλιμάκιο ν αύτό έπεσημάνθη ύπό τών 
Γερμανών καί ούτος, λόγω τής εις θάνα
τον καταδίκης του ύπό τού έχθροΰ, κα- 
τέφυγεν εις Μέσην Ανατολήν, όπου προ- 
σέφερεν πολυτίμους Έθνικάς-^ ύπηρε- 
σίας. 'Υπήρξεν άπηνής διώκτης τής λησ
τείας καί κάθε κακοποιού ή άντεθνικώς 
δρώντος άτόμου. Έξετέλεσε πολλάκις ά- 
νατεθείσας εις αύτόν έμπιστευτικάς ύπη- 
ρεσιακάς άποστολάς, έξόχως επικινδύ
νους καί εξέθεσε εις κίνδυνον τήν ζωήν 
του. Διακρίνετο διά τήν εργατικότητα, 
τήν μεθοδικότητα καί τήν φιλοπατρίαν 
καί προσέφερε πολυτίμους πράγματι ύπη- 
ρεσίας εις τήν Πατρίδα.
Κατά τήν περίοδον τού 1946 - 1949 ή 
συμβολή του εις τόν άντισυμμοριακόν 
άγώνα υπήρξε παράδειγμα προς μίμησιν 
ή δε γενναιότης του ή αύτοθυσία καί ή

εις 4.826 λαβούσας χώραν παντοειδείς 
συγκρούσεις οχημάτων Ένήργησαν τά 
νόμιμα εις 4.024 περιπτώσεις παραβά- 
σεως τών διατάξεων τού ίσχύοντος Οικο
δομικού Κανονισμού. Συνέλαβον κατόπιν 
νομοτύπων ενεργειών 471 πρόσωπα δια- 
πράξαντα αύτόφωρα άδικήματα. Έ π έ- 
δωσαν, συμφώνως προς τάς ίσχυούσας 
διατάξεις τής Ποινικής Δικονομίας καί 
τών ειδικών τού Σώματος σχετικών 
υπηρεσιακών διαταγών, 24.129 Δικόγρα
φα. Προέβησαν έίς τόν κατά νόμον προ- 
βλεπόμενον έλεγχον τής ταύτότητος 4.704 
ύποπτων προσώπων καί ένήργησαν έλεγχον 
εις 4.442 ύποπτα κέντρα τής περιοχής των. 
Έδέχθησαν 589.177 τηλεφωνικάς κλήσεις 
έναντι 535.507 τοιούτων τού αντιστοίχου 
χρονικού διαστήματος τού λήξαντος έτους. 
Παρέσχον παντοιοτρόπως τήν έπιβαλ
λομένην συνδρομήν των εις 1.682 πρό
σωπα διατρέξαντα κίνδυνον ζωής ή 
εύρεθέντα _καθ* οίονδήποτε τρόπον, εις 
δυσμενή κατάστασιν χρήζουσαν παροχήν 
εκτάκτου βοήθειας ή συμπαραστάσεως.

αύταπάρνησις προς τό καθήκον κατέστη- 
στησαν θρυλικαί. Διά τούτο έτιμήθη μέ 
άριστεΐα άνδρείας καί άλλας άνωτάτας 
ήθικάς άμοιβάς.

Τό 1959 προήχθη, κατ’ εκλογήν, εις 'Υπο
στράτηγον καί τό 1960 άνέλαβε τήν άρχη- 
γίαν τού Σώματος, προαχθείς εις ’Αντι
στράτηγον. Άπεστρατεύθη τού Σώματος, 
λόγω ορίου ήλικίας, τήν 31-12-1963.

Ε ις τήν κηδείαν του παρέστησαν 6 
’Αρχηγός Χωροφυλακής Αντιστράτηγος 
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ Νικόλαος, οί Α '. καί Β.' 
'Υπαρχηγοί τού Σώματος, 'Υποστράτη
γοι, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ Α γη σ ί
λαος καί ΓΕΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ Διονύσιος, . j 
άντιπροσωπεία ’Αξιωματικών μέ επί κε
φαλής τόν Διοικητήν τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρ- 
χον Π ΙΠ Π Α Ν  Άνδρέαν, πολλοί άλλοι 
έν ένεργεω: καί άπόστρατοι Αξιωματικοί, 
τέως συνάδελφοι, συνεργάται, φίλοι, συμ- 
πατριώται καί οικείοι τού μεταστάντος, 
καθώς καί πλήθος κόσμου τής Αθηναϊκής 
κοινωνίας.

Τάς ταινίας τού φερέτρου έφερον τιμη- 
τικώς οί Α / καί Γ /  Έπιθεωρηταί Χω
ροφυλακής 'Υποστράτηγοι Έ Α Ρ Ρ Η Σ  Π α
ναγιώτης καί Α ΡΓΙΑ Ν Ν Η Σ Μιλτιάδης 
μετά 2 Συνταγματαρχών τού Σώματος.
Τάς κεκανονισμένας εις τόν νεκρόν τιμάς 
άπέδωσεν Τμήμα Μουσικής μετά παρα- 
τεταγμένου Τάγματος Δοκίμων *Υπα- 
ξιωματικών τής Σ.Ο.Χ. Ό  Β /  'Υπαρχη- 
γός Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος Γ Ε 
ΡΟ Π Ο  ΥΛΟΣ Διονύσιος, κατέθεσε στέ
φανον έπί τής σοροΰ τού μεταστάντος καί 
έξεφώνησεν έκ μέρους τού Σώματος, έπι- 
κήδειον λόγον, είπών μεταξύ άλλων καί 
τά  εξής :

« Ό  Στρατηγός Γεώργιος Βαρδουλά- 
κης, υπήρξε γόνος μεγάλης ιστορικής 
οικογένειας, έχούσηςτάς ρίζας, τηςείς Σφα- 
κιά Κρήτης.

ΤΗτο προικισμένος ύπό πλουσίων ψυ
χικών καί πνευματικών προσόντων καί 
ύπό τών άρετών εκείνων αί όποΐαι επι
βάλλουν καί άναδεικνύουν.
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Ό  τέως Άνθυπασπιστής Χωροφυλακής 
Παν. Κυρίτσης, ιδιοκτήτης βιβλιοχαρτο
πωλείου κειμένου εν Άθήναις καί επί τής 
όδου Άκομινάτου 39, τηλ. 5220.345, 
προσφέρει εγκυκλοπαίδειας καί ιστορικά 
βιβλία είς τους άνδρας του Σώματος μέ 
έκπτωσιν 40 ο]ο.

Η  δις Ρουλα Κυλάκου, θυγάτηρ του 
Ταγματάρχου Χωροφυλακής έ.ά. κ. Δη- 
μητριου Κυλακου, πτυχιουχος αισθητικός 
των Σχολών * Αθηνών, Παρ ίσιων καί 
Βιέννης προσφέρει τάς υπηρεσίας της 
επι τής οδού Δεριγνύ 18 (πλατεία Βικτω
ρίας τηλ. ̂ 8812.752) είς συζύγους καί θυ
γατέρας ανδρών του Σώματος μέ έκπτω- 
σιν 15 - 20 ο ]ο.

Τό νέο κατάστημα ΖΟΤΛΟΒΙΤΣ, 
Λέκκα 3 - 5 ,  Άθήναι, προσφέρει είς τούς 
άνδρας τής Χωροφυλακής τά είδη του, 
άσημικά, πορσελάνες, κρύσταλλα, κερα
μικά κ.ά. είς είδικάς τιμάς.

’Από τών πρώτων του βημάτων διε- 
κρίθη κυρίως διά την άκαταγώνιστόν γεν
ναιότητα καί άνδρείαν του, τό άπαράμιλ- 
λον πνεύμα αύτοθυσίας, τό φλογερό πάθος 
δια συνεχή προσφοράν ύπηρεσιών πρός 
την Πατρίδα, άλλά καί τάς σπανίας ήγε- 
τικάς του ικανότητας.

Χάρις είς τά πλούσια προσόντα, πού 
τόν εκοσμουν, την πίστιν του πρός τόν 
Θεόν καί τά Εθνικά ιδεώδη, τόν εύθύ 
χαρακτήρα, την εύρεΐαν μόρφωσιν καί 
την ώλοκληρωμένην προσωπικότητά του, 
αλλά κάί την άκατάβλητον δύναμιν τής 
θελησεώς του, άνήλθεν έπαξίως είς την 
βαθμίδα του ’Αξιωματικού.

Υπηρέτησε διαδοχικώς είς τάς πλέον 
νευραλγικάς περιοχάς τής χώρας καί 
έξετέλεσε, κατά καιρούς, είς κρίσιμους 
εθνικάς περιόδους, τάς πλέον επικινδύνους 
αποστολας, αί όποιαι του άνετέθησαν, 
χάρις είς τά εξαίρετα προσόντα καί σπα
νίας ικανότητας πού διέθετε.

^*Ως ’Αρχηγός, διέθεσε κάθε ικμάδα 
τής πληθωρικής ζωτικότητός του διά την 
πρόοδον του Σώματος, καί διεκρίθη διά 
την μεγαλοψυχίαν, άκραν άντικειμενικό- 
τητα καί δικαίαν καί στοργικήν μεταχεί- 
ρισιν τών άνδρών καί ύπήρξε πιστός θε- 
ματοφύλαξ τών παραδόσεων του Σώματος.

Καθ’ όλην την διάρκειαν τής μακράς 
υπηρεσίας του είς τήν Χωροφυλακήν, 
διεκρίθη διά τόν άδαμάντινον χαρακτήρα 
του, τό άνεπίληπτον ήθος του, τήν άνθρω- 
πιά καί τήν Κρητική λεβεντιά του καί τήν 
Μ-̂ χρις αύτοθυσίας άπόλυτον προσήλωσιν 
είς τήν- ιδέαν του καθήκοντος καί του δι
καίου.

^Τό Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλα- 
κής, το οποίον έπί μακράν σειράν έτών 
πιστώς και εύόρκως υπηρετήσατε καί 
είχατε τήν τιμήν καί τήν εύτυχίαν νά 
να διοικήσετε, μέ αγάπην καί άφοσίωσιν, 
αισθανομενον βαθυτάτην λύπην διά τήν 
απώλειάν Σας, Σάς. άπευθύνει δι* έμοΰ 
το ύστατον χαιρετισμόν».

ΔΙΕΟΝΗΣ ΕΝΠΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Τό έτος 1950 ίδρύθη είς Μ . Βρεττανίαν ή Διεθνής Ένωσις ’Αστυ
νομικών μέ σκοπόν νά προαγάγη τήν φιλίαν μεταξύ τών Ά στυνο- 
κών, έν ένεργεία καί αποστρατεία, διεθνώς καί έπί καλώς 
όργανωμένης βάσεως. Έ ν συνεχείς καί είς άλλάς χώρας, Ιδρύθησαν 
παρεμφερείς Ενώσεις καί τό 1955 είς Παρχσίους έξελένη τό πρώτον 
Διεθνές Συμβούλιον, τό όποιον συνεδριάζει έκτοκτε κατ' έτος είς 
μίαν χώραν μέλους.

Τό̂  έτος 1966 έν Έλλάδι άνδρες τής Χωροφυλακής έγγεγραμμέ— 
νοι είς έτερα ’Εθνικά Τμήματα, ήτήσαντο άπό τό τότε συνεδριάζον είς 
Βαρκελώνην Διεθνές 'Εκτελεστικόν Συμβούλιον, τήν άναγνώρισιν 
ίδιου 'Εθνικού Τμήματος είς Ελλάδα τό όποιον καί έγένετο ένθου- 
σιωδώς δεκτόν.

Διά τής ύπ' άριθ. 10547 άπό 17—5—1966 άποφάσεως τού Πρωτο
δικείου 'Αθηνών άνεγνωρίσθη ή λειτουργία τού Ελληνικού Τμήμα- 
τος της έν θέματι Ένώσεως ως Νομικόν Πρόσωπον 'Ιδιωτικού Δι
καίου .

Τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής διά τής ύπ' άριθ. 178)50)10 άπό 
10-9-1968 διαταγής του, κατόπιν σχετικής έγκρίσεως τού ‘Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως, έπέτρεψεν τήν έγγραφήν ώς μελών τής 
Ένώσεως τών άνδρών Χωροφυλακής άνευ ειδικής έγκρίσεως κατά 
παρέκκλισιν τού άρθρου 132 παρ . 2 τού Κ .Υ .X .

Τό ‘Ελληνικόν Τμήμα τής ‘Ενώσεως διαρθρούται κατά τοπικάς 
όμάδας μέ έδαφικήν περιφέρειαν έκάστης όμάδος τήν τοιαύτην τής 
Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής ή 'Αστυνομικής Διευθύνσεως, 
διοικεΐται δέ άπό τήν Γενικήν Διοίκησιν καί τάς τοπικάς Διοικήσεις.

Ή  Έ νωσις 6έν έχει συνδικαλιστικάς ή πολιτικάς έπιδιώξεις καί 
υπηρετεί ώς σκοπόν, τήν έξύψωσιν τού μορφωτικού έπιπέδου τών 
’Αστυνομικών, τήν προβολήν τού έργου των είς διεθνή κλίμακα καί 
τήν άνάπτυξιν δεσμών φιλίας μεταξύ τω ν.

Οί σκοποί τής Ένώσεως έπιτυγχάνονται: 1) Διά τής διοργανώ- 
σεως, φιλικών έβδομάδων, μέ πολιτιστικάς καί ψυχαγωγικάς έκδη— 
λώσεις είς τάς όποίας συμμετέχουν μέλη τής ‘Ενώσεως διαφόρων 
χωρών, 2) Δι' όμαδικών έκδρομών είς διαφόρους χώρας είς τάς 
όποίας οί έπισκεπτόμενοι έρχονται είς έπαφήν μετά τών έκεί συνα
δέλφων τω ν, τυγχάνοντες ποικίλων διευκολύνσεων, 3) Διά τής δη
μιουργίας άλληλογραφίας μεταξύ τών μελών τής Ένώσεως ή τών 
οικογενειών των καί 4) Διά τής άνταλλαγής έπισκέψεως, μεμονωμέ
νων μελών τής Ένώσεως καί φιλοξενίας αύτών ή μελών τών οικο
γενειών των είς οικίας συναδέλφων των τών χωρών τάς όποίας 
έπισκέπτονται κ .λ .π .

’Ήδη διά των ύπ’ άριθ. 212)10)8 άπό 11-12-1975 καί 212)10)8α 
άπό 11—6—1976 'Αποφάσεων τού κ . 'Αρχηγού έτέθησαν αί βάσεις διά 
τήν δραστηροποίησιν τής Ένώσεως μέ στόχον τήν έγγραφήν ώς 
μελών, δσον τό δυνατόν μεγαλυτέρου άριθμού 'Αξιωματικών καί 
‘Οπλιτών, τήν ΐδρυσιν καί όργάνωσιν τών ύπό τού καταστατικού 
προβλεπομένων τοπικών όμάδων είς τάς έδρας τών 'Ανωτέρων 
Διοικήσεων Χωροφυλακής, τήν διοργάνωσιν έν Έλλάδι Διεθνούς 
Συνεδρίου τής Ένώσεως, τήν διοργάνωσιν όμαδικών έκδρομών είς 
χώρας τής Εύρώπης κ .λ .π .

‘Ο έπιθυμών Αξιωματικός} ‘Υπαξιωματικός ή Χωροφύλαξ τήν 
έγγραφήν του ώς μέλους τής Ένώσεως δέον νά άπευθύνη αιτησιν, έφ' 
άπλοΰ χάρτου, μίαν φωτογραφίαν καί έπιταγήν 150 δραχμών ώς 
έτησίαν, συνδρομήν, είς τόν Γενικόν Γραμματέα τής Ένώσεως 
Ταγματάρχην κ . ΒΑΣΙΛΑΚΗΝ Κων)νον Άρχηγεΐον Χωροφυλακής 
Πανεπιστημίου 9—' Αθήναι Τ .Τ . 109 .

Πληροφορίαι σχετικαί μέ τήν Έ νωσιν παρέχονται ύπό τού ίδιου 
ώς άνω 'Αξιωματικού είς τά τηλέφωνα 3238.472, 3238.208.

Έ κ τής Διευθύνσεως

ν ___________I__________________________ )
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φ ω το - ίπικοιροτηο - φ ω το  - επικαιροτηο
'Υπό την Προεδρία του * Αρχηγού Χωροφυλακής, 

Άντιστρατήγου κ. Νικολάου Κουτσιανα, εντός των πλαι
σίων των τακτικών ενημερωτικών συσκέψεων, την 20-12- 
1976, πραγματοποιήθηκε στο ‘Αρχηγείο Χωροφυλακής 
σύσκεψη Άνωτέρων Διοικητών καί Διευθυντών ‘Αστυ
νομίας, ολοκλήρου τής χώρας.

Στη σύσκεψη πήραν ' μέρος καί άλλοι ’Ανώτατοι 
Αξιωματικοί του Σώματος ώς καί ’Αξιωματικοί του 
‘Επιτελείου του ‘Αρχηγείου. Κατ’ αύτήν έγινε άνασκό- 
πιση τής γενικής καταστάσεως άπό πλευράς Δημοσίας 
Τάξεως καί ‘Ασφαλείας καί άντηλλάγησαν άπόψεις επί 
σχετικών θεμάτων. Ε π ίσ ης ό κ. ’Αρχηγός του Σώματος 
ενημέρωσε τούς παρισταμένους πάνω σε διάφορα υπη
ρεσιακά άντικείμενα καί έδωσε κατευθύνσεις καί οδη
γίες γιά αύστηρότερα μέτρα τάξεως καί άσφαλείας.

Στή σύσκεψη προσήλθε ό 'Υπουργός Δημοσίας Τά
ξεως κ. Γ. Σταμάτης συνοδευόμενος άπό τό Γενικό 
Γραμματέα του 'Υπουργείου κ. ‘Αν. Μπάλκο. *0 κ. 
'Υπουργός μίλησε προς τούς παρισταμένους καί άνεφέρ- 
θη εις γενικά θέματα τάξεως καί άσφαλείας. ’Επίσης 
έπέστησε την προσοχή όλων γιά την διαρκή έπαγρύ- 
πνηση καί άμερόληπτη καί άντικειμενική εφαρμογή του 
Νόμου προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ε ις τήν φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τή σύσκεψη. • f c  M B'9  Η ?. m fm

Κατά τήν μετάβαση, τον περασμένο μήνα του 
'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Γ. Σταμάτη, γιά έπι- 
θεώρηση τών 'Υπηρεσιών τής Διευθύνσεως ‘Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης, ό ‘Αρχηγός του Σώματος ‘Αντιστράτη
γος κ. Ν. Κουτσιανάς, παρέθεσε έπίσημο γεύμα, προς 
τιμήν του.

Στο γεύμα παρεκάθησαν προσωπικότητες τής συμ
πρωτεύουσας, μεταξύ τών οποίων εκπρόσωπος τού 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ό Διοικητής τού Γ /  Σώ
ματος Στρατού Αντιστράτηγος κ. Κρητικός, ό Γενικός 
Γραμματεύς τού 'Υπουργείου Βορείου Ελλάδος κ. Μα- 
ρινάκης, ό Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Πυλαρινός, Ό  
Επιθεωρητής Β / Έπιθεωρή σεως Χωροφυλακής 'Υπο
στράτηγος κ. Γ. Ίωάννου, ό Διευθυντής Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ." X. Σακελλάρης, Εισαγγε
λείς καί Πρόεδροι Έφετών καί Πρωτοδικών, Βουλευταί 
καί άλλοι επίσημοι.

Τούς παρευρισκομένους, κατά τήν διάρκεια τού γεύ -̂ 
ματος έπεσκέφθη καί έχαιρέτησε ό 'Υπουργός Βορείου 
'Ελλάδος κ. Ν. Μάρτης.

Μεταξύ τών συνδαιτημόνων άντηλλάγησαν προπό
σεις καί έπεκράΉησε εγκάρδια άτμόσφαιρα.

Πρόσφατα έξη συνοικισμοί τής Θεσσαλονίκης, δο
κιμάστηκαν σκληρά άπό πρωτοφανείς νεροποντές. Τά 
σπίτια και οι δρόμοι έγιναν μιά άπέραντη λιμνοθάλασσα 
πού μέσα της καταστράφηκαν εκατοντάδες νοικοκυριά 
καί πνίγικαν χιλιάδες όνειρα φτωχών βιοπαλαιστών’

Ή  συνδρομή τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης ήταν άμεση καί άποτελεσματική. Οι άνδρες τού 
Σώματος, μέσα σ* αυτή τή θεομηνία έδωσαν ένα μεγάλο 
παρόν βοηθώντας τον πάσχοντα καί δοκιμαζόμενο συν
άνθρωπό τους. Τό καθήκον έγινε καί πάλι φωτεινός 
φάρος γιά πράξεις άλτρουισμοΰ.

Ι^έρα όμως άπό τήν ήθική συμπαράσταση, ή Διεύ- 
θυνσις Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με προαιρετικό έρανο 
μεταξύ τών άνδρών της γιά τούς πλημμυροπαθεις, συγ
κέντρωσε τό ποσον των 40.000 δραχμών, τό όποιο παρέ
δωσε εκ μέρους της ό Α /  'Υποδιευθυντής της Συνταγμα
τάρχης κ. Μιχ. Κουνελάκης στον Μητροπολίτη Νεαπό- 
λεως -τ- Σταυρουπόλεως κ. Διονύσιο.
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Στά πλαίσια της προσπάθειας πού άνέλαβε ή Χωρο
φυλακή, σ* ολόκληρη τή χώρα για την διαπαιδαγώγηση 
του κοινού καί την διδασκαλία της κυκλοφοριακής άγω- 
γής, κλιμάκια άνδρών 'Υπηρεσιών Τροχαίας ή έκτε- 
λούντων καθήκοντα Τροχαίας, μέ έπικεφαλής ’Αξιω
ματικούς, έπισκέπτονται καί δίδουν διαλέξεις, καθημε
ρινώς σχεδόν, σέ έκπαιδευτικά ιδρύματα τής^χώρας.

Είναι γεγονός δτι πέρα άπό τις Νομικές Διατάξεις, 
πέρα άπό τόν έλεγχο καί τις έπικλήσεις στους οδηγούς, 
ή κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση του κοινού καί ιδιαί
τερα τών νεαρών άτόμων της κοινωνίας, μια καί αύριο 
αύτά θά είναι υπεύθυνοι πολίτες, είναι ό πλέον κατάλ
ληλος δρόμος πού θά μάς δδηγήση στήν πραγματική 
πρόληψη «τών άτυχημάτων. ’Έ τσι οί μαθητές εκατον
τάδων Δημοτικών Σχολείων καί Γυμνασίων της χώρας 
μας είχαν καί έχουν την εύκαιρία νά διδαχθούν τούς κα
νόνες πού διέπουν τ* αύτοκίνητα καί τούς πεζούς καί 
να δουν σέ παραστατικές διαφάνεις τά οδυνηρά άποτε- 
λέσματα τών τροχαίων άτυχημάτων.

Στις φωτογραφίες μας, άνδρες της Χωροφυλακής, 
στήν άκριτική Μύρινα Λήμνου διδάσκουν στούς μαθη
τές τού Δημοτικού καί τού Γυμνασίου τήν σημασία της 
κυκλοφοριακής άγωγής καί τις συνέπειες τής μή τηρή- 
σεως τών κανόνων άσφαλείας.

Το Σώμα τής Χωροφυλακής παρακολουθεί τόν εκ
συγχρονισμό καί τήν πρόοδο τής Εθνικής καί Κοινω- 
νικής ζωής σε ολους τούς τομείς. Οί συνεχείς έκπαι- 
δευσεις καί μετεκπαιδεύσεις· σέ θέματα επαγγελματικά, 
πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά κ.ά. διατηρούν 
πάντοτε σύγχρονες τις γνώσεις αλλά καί τήν νοοτροπία 
τών άνδρών τού Σώματος. 'Όμως, παράλληλα μέ τά 
άστυνομικα καί κοινωνικά καθήκοντά της ή Χωροφυλακή 
έχει την^τιμή να είναι καί Σώμα Στρατιωτικό, μέ απο
στολής τήν ύπεράσπιση τού πατρίου έδάφους δταν καί 
οπού η̂  αναγκη τό απαιτήσει. Η  πρόσφατη άποφοίτηση 
από την Ανωτέρα Σχολή Πολέμου τών Μοιράρχων 
κ. ΤΣΙΝΑ Παναγιώτη, ΣΛΝΔΡΑΒΕΛΗ Πολύδωρου, 
ΣΦΥΡΗ Κωνσταντίνου καί ΤΣΕΛΙΟΥ Δημητρίου 
είναι μία απόδειξη του πνεύματος προσαρμοστικότητος 
τής Χωροφυλακής στά νέα δεδομένα καί στις νέες δε ον
τολογίες τού πολέμου. *Η άπονομή τών πτυχίων, τήν 
10-12-1976, έγένετο ύπό τού 'Υποδιοικητοΰ τής Σχο
λής Ταξιάρχου κ. Παπαδοπούλου παρουσία καί τού 
Διευθυντοΰ τής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξιάρχου 
Χωροφυλακής κ. Χρ. Σακελλάρη.

Στις γιορτές τών Χριστουγέννων καί τοϋ Νέου "Ετους, 
ή Χωροφυλακή βρέθηκε κοντά στον άρρωστο, στον 
ξεχασμένο, στον όρφανό, γιά νά τούς δώσει λίγη χαρά 
και στοργή καί μιά ευχή γιά ένα καλύτερο, καινούργιο 
χρόνο."Ετσι στήν Διεύθυνσι ’Αστυνομίας Προαστίων 
Πρωτευούσης, μέ προαιρετικό έρανο άνάμεσα στούς 
άνδρες της, συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό χρηματικό 
ποσόν καί ό Διευθυντής της Ταξίαρχος κ. ΣΕΡΡΑΣ 
πρόσφερε μία έπιταγή στον Σεβασμιώτατο Μητροπο
λίτη κ. Τιμόθεο γιά τό ίδρυμα ό «ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙ
ΤΗΣ».

"Αλλες άντιπροσωπεΐες άπό ’Αξιωματικούς τής Χω
ροφυλακής, έπεσκέφθησαν τό ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ ΠΕΝ
ΤΕΛΗΣ, τό Όρφανοτροφειον θηλέων «ΑΥΡΕΙΟΝ 
ΙΔΡΥΜΑ» στο Μάτι ’Αττικής καί μαζύ μέ τις εύχές 
τοϋ Σώματος τούς πρόσφεραν μικρά δώρα καί έπιταγές.

Στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομεΐον ’Αθηνών, ό Διευ
θυντής Όργανώσεως τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής 
Ταξίαρχος κ. Κ. ΤΣΙΝΤΖΟΣ έπισκέφθηκε τούς έκεΐ 
νοσηλευομένους άνδρες τοϋ Σώματος καί έκ μέρους 
τής Χωροφυλακής, τούς πρόσφερε δώρα καί τούς 
ευχήθηκε καλή άνάρρωση.

Παρόμοιες έκδηλώσεις έγιναν καί στις ύπόλοιπες 
μεγάλες πόλεις τής Ελλάδος άπό άνδρες τής Χωρο
φυλακής.
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επικαιροτητες
Ειδήσεις καί σχόλια άπό την δραστηριότητα 
τώ ν ’Υπηρεσι ών  Χ ωρ ο φ υ λ α κ ή ς .
ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ άλτρουϊσμοϋ και φι

λαλληλίας είναι και ή προσφορά αίματος 
τών άνδρών του Σώματος προς τούς πά- 
σχοντας συνανθρώπους των, γνωρίζοντες 
δτι όλίγον αίμα ίδικόν των δύναται νά 
σώση μία άνθρώπινη ζώή.

Πρόθυμοι πάντα σπεύδουν δπου τό 
καθήκον τούς καλεΐ, χωρίς καμμιά Ιδιο
τέλεια σάν νέοι καλοί Σαμαρεΐται διά νά 
προσφέρουν τό αίμα των. Τό γεγονός 
αύτό άποδεικνύεται άπό την π\ηθώραν 
τών καθημερινώς λαμβανομένων έπιστο- 
λών είς τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής άπό 
δλα τά διαμερίσματα της χώρας.

Σταχυολογοϋντες μερικάς άπό αύτάς 
άναφέρομεν τήν έπιστολήν τού κ. Σπυρ. 
ΜΠΕΚΑ, διά τής όποιας έκφράζονται 
αί όλόθερμαι εύχαριστίαι αύτοϋ προς 
τούς Χωροφύλακας κ.κ. Ίωάν. ΚΑΛΟ- 
ΠΑΝΝΑΚΗΝ καί Νικ. ΒΑΊΑΑΚΗΝ, 
οί όποιοι διά τής προσφερθείσης ικανής 
ποσότητος αίματος, διέσωσαν τούτον δταν 
ήσθένησε σοβαρώς. Έξ άλλου οί ίδιώ- 
ται κ.κ. Κων]νος ΖΑΧΑΡΗΣ, Ίωάν. 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Νικ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Γεώργ. 
ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ καί Έλευθ. ΜΑΥΡΑ- 
ΚΗΣ δι* έπιστολών έξέφρασαν τάς εύ- 
χαριστίας των προς τούς έθελοντάς αί- 
μοδότας άνδρας του Σώματος. Επίσης 
αί Διοικήσεις τών Νοσοκομείων Ρόδου 
καί Ρεθύμνου έξέφρασαν τάς εύχαριστίας 
των διά τήν έξαίρετον προθυμίαν τών 
Δοκίμων Χωροφυλάκων, οί όποιοι άντα- 
ποκρινόμενοι είς τήν καταβαλομένην 
προσπάθειαν τού Ερυθρού Σταυρού, διά 
τήν συγκέντρωσιν αίματος προς κάλυψιν 
έκτάκτων περιστατικών προσέφερον έθε- 
λουσίως ικανήν ποσότητα αίματος. Χα- 
οακτηριστικόν παράδειγμα τής άνιδιο- 
τελούς προσφοράς αίματος υπό άνδρών 
τού Σώματος, είναι ή κατωτέρω δημοσίευ- 
ομένη έπιστολή τού είς Ελβετίαν δια- 
μένοντος κ. Γεωργίου ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ, ή όποια μαρτυρεί άπό ποια αισθή
ματα διακατέχονται οί όμογενεϊς μας 
δταν έπισκέπτονται τήν μητέρα πατρίδα 
καί εύρίσκουν είς τό πρόσωπον τού Έ λ
λη νος Χωροφύλακος τον σωτήρα καί 
προστάτην, τον άνθρωπον καί τό δργανον 
τής τάξεως πρόθυμον διά κάθε έξυπηρέ- 
τησιν. Ή έπιοτολή έχει ώς έξής :

«’Αξιότιμε κ. ’Αρχηγέ,
Τυγχάνω μόνιμος κάτοικος τής φιλο- 

ξένου Ελβετίας Μητρικής καί γενέτειρας 
χώρας τών παιδιών μου.

’Επισκεφθείς τήν Μητέρα Ελλάδα 
προ πενταμήνου μετά τών δύο τέκνων μου, 
είχον τήν άτυχίαν ό 12ετής υίός μου 
Γεώργιος, νά άσθενήση βαρέως καί νά 
είσαχθή έκτάκτως είς τό έν Άθήναις 
Νοσοκομεΐον Παίδων «’Αγλαΐας Κυριά
κού». Ούτος είχεν άμεσον άνάγκην αίμα
τος καί προς στιγμήν απελπίσθην, άγνω
στος έγώ μεταξύ άγνώστων.

Εύρέθησαν δμως, Κε ’Αρχηγέ, ό 
Μοίραρχος τής Χωροφυλακής κ. Δημή- 
τριος Ε. Κοτρώνης μετά τής συζύγου του 
καί ό ’Ενωμοτάρχης τής Χωροφυλακής

κ. ’Αριστείδης ’Αλεξόπουλος, οί όποιοι 
ύπηρετούν είς τήν Υ.Μ.Μ.Χ.Π. Πρωτευ- 
ούσης, ή μέν οίκογένεια τού Κου Δη- 
μητρίου Ε. Κοτρώνη μέ πνεύμα άλτρουΐ- 
σμού, έσπευσε ώς ήθικώς συμπαραστά
της είς τις δυσκολώτατες στιγμές τής 
ζωής μου, ό δε Κος ’Αριστείδης ’Αλε
ξόπουλος μέ τό ίδιον πνεύμα έδωσε τό 
αίμα του, προς σωτηρίαν τού υίού μου.

Δεν ευρίσκω τάς καταλλήλους λέξεις, 
Κύριε ’Αρχηγέ, νά έκφράσω τήν εύγνω- 
μοσύνην μου προς τήν οικογένεια τού 
Κου Δ.Ε. Κοτρώνη καί προς τον ύπέρο- 
χον αύτόν νέον, καθώς δέν εύρίσκω λέ
ξεις νά έκφράσω τήν χαράν μου καί τήν 
ύπερηφάνειάν μου ώς ΕΛΛΗΝ, διότι 
ώς διεπίστωσα οί άνδρες'τής Χωροφυλα
κής δίδουν τό αίμα των δχι μόνον μαχό- 
μενοι κατά τών έχθρών καί τών έπιβου- 
λευομένων τό Έθνος μας καί τήν ήσυ- 
χίαν του, άλλά καί έν καιρώ είρήνης 
έμπνεόμενοι άπό άνθρωπιστίκά καί άλ- 
τρουΐστικά αισθήματα προς τούς συναν
θρώπους των, θά ήτο παράλειψίς μου έάν 
δέν ήσθανόμην τά ίδια αίσθήματα καί διά 
τά λοιπά Σώματα ’Ασφαλείας καί Ενό
πλους Δυνάμεις τής χώρας μας.

Τήν έκδήλωσιν τής οικογένειας τού 
Κου Δ.Ε. Κοτρώνη καί τού Κου Α. Άλε- 
ξοπούλου ούδέποτε θά λησμονήσου.

Προς Υμάς, Κύριε, ’Αρχηγέ, έπιτρέ- 
ψατε νά έκφράσω τά συγχαρητήριά μου, 
διότι ήγεΐσθε τοιούτων ’Αξιων ’Ανδρών.

Ό  Θεός, άς εύλογή καί φυλάττη τούς 
άνδρας τής Χωροφυλακής».

Ευχαριστώ
Διατελώ Είλικρινώς Ύμέτερος 

Γεώργιος Γ. Δημητρόπουλος

ΕΙΝΑΙ όμολογουμένως τιμητικά διά 
τό Σώμα τά κολακευτικά σχόλια τού τύ
που, άλλά καί ή πληθώρα τών εύχαριστη- 
ρίων έπιστολών πού λαμβάνονται είς 
τό Άρχηγεΐον διά τήν συμμετοχήν τής 
Μουσικής τής Χωροφυλακής είς διαφό
ρους θρησκευτικός, έθνικάς καί καλλι
τεχνικός έκδηλώσεις.

Είς πρόσφατον σχόλιον έφημερίδος 
τών Ίωαννίνων έξαίρεται ή άρτια όργά- 
νωσις καί ή μουσική κατάρτισις καί άπό- 
δοσίς της. «Όλοι άνεξαιρέτως οί μου
σικοί της ήσαν ύπέροχοι είς τήν έρμη- 
νείαν καί έκτέλεσιν έργων μεγάλων άξιώ- 
σεων, ώστε έκαμε νά αισθάνεται τό πυ
κνόν άκροατήριον, μία γεύση υψηλής 
ποιότητος μουσικής, μέσα σέ ένα άψο
γο κλασσικό ύφος πού τό χαρακτήριζε ή 
τονική άκρίβεια, ό έκφραστικός συντονι
σμός καί ή ύπέροχη όμοιογένεια ήχου 
τών μελωδικών άποχρώσεων. Κάτω άπό 
τήν αύστηράν καί σταθερή μπαγκέτα τού 
διακεκριμένου ’Αρχιμουσικού Ταγμα
τάρχου κ. Σωτηρίου ΑΡΑΠΗ, πειθάρχη
σαν με εύσυνειδησίαν καί εύλάβειαν οί 
έξοχοι μουσικοί της διά νά διατρανώσουν 
καί πάλιν τήν μεγάλην κλάσιν της» άνα 
φέρει μεταξύ άλλων τό σχόλιον τής έφη
μερίδος.

Παρόμοια κολακευτικά λόγια έκφρά- 
ζονται καί είς ληφθείσας έπιστολάς 
άπό διάφορα Σωματεία, έκκλησιαστικά 
καί καλλιτεχνικά Συμβούλια καί Δήμους. 
Οΰτω τά Εκκλησιαστικά Συμβούλια τών 
ιερών Ναών Αγίου Νεκταρίου Η ρα
κλείου Αττικής καί Αγίου Ιεροθέου 
Περιστεριού, έξέφρασαν έγγράφως τάς 
εύχαριστίας των διά τήν Μουσικήν τού 
Σώματος ή όποια έλαβε μέρος είς τάς 
ώργανωθείσας θρησκευτικός έκδηλώσεις 
κατά τον έορτασμόν τών ίερών Ναών. Έξ 
άλλου ό Δήμος Περάματος Πειραιώς, 
άπέστειλεν εύχαριστήριον έγγραφον διά 
τήν συμμετοχήν τής Μουσικής τού Σώ
ματος είς τάς έκδηλώσεις αύτοΰ έπί τή 
έπετείω τής 28ης ’Οκτωβρίου.

Επίσης ό Φυσιολατρικός Σύνδεσμος 
Πατρών, δι’ έπιστολής του έξέφρασε τάς 
εύχαριστίας διά τήν έπιβλητικήν παρου
σίαν της κατά τάς θρησκευτικός έκδηλώ- 
σεις έπί τώ έορτασμώ τής μνήμης τού 
πολιούχου τής πόλεως τών Πατρών Αγίου 
Άνδρέου. 'Ωσαύτως ή Διοίκησις τής 
Ελληνικής 'Ομοσπονδίας 'Οπλομαχίας 
διά τήν συμμετοχήν της κατά τήν τέλεσιν 
τών IX Βαλκανικών άγώνων 'Οπλομαχίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ένα νέον άεροπορικόν 
δυστύχημα συνεκλόνησε τό πανελλήνιον. 
Ή  Χωροφυλακή όπως άνεγράφη καί είς 
τό προηγούμενον τεύχος τού περιοδικού 
ήτο άπό τήν πρώτην στιγμήν κοντά είς 
τά θύματα τής φρικτής τραγωδίας. Δέν 
ήρκέσθη μόνον είς τό έργον τής περισυλ
λογής τών νεκρών καί άλλων άντικει- 
μένων. Διά τών Ραδιοτηλεφωνικών Στα
θμών μετεβίβαζε πληροφορίας είς τό Κέν- 
τρον ’Αμέσου Έπεμβάσεως Θεσσαλο
νίκης, τό όποιον έν συνεχείςι μετέδιδε 
ταύτας είς τά μέσα μαζικής ένημερώσεως 
τής κοινής γνώμης καί οϋτω άνά πάσαν 
στιγμήν ήτο ένήμερος. Διά τάς ύπηρεσίας 
αύτάς ό Διευθυντής τής Ε.Ρ.Τ. άπέστειλε 
έγγραφον προς τον Επιθεωρητήν τής 
Β' Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής Υπο
στράτηγον κ. Γρηγ. ΙΩΑΝΝΟΥ, διά τού 
όποιου έξέφρασε τάς θερμάς εύχαριστίας

ΜΕΤΑ τήν πρόσφατον έπίσκεψιν είς 
τάς ’Αθήνας τής άποστολής τής Καναδι
κής ’Εφίππου ’Αστυνομίας ό ’Αρχηγός 
αύτής κ. Μ. ΜΑ DON έπιστρέψας είς τήν 
πατρίδα του, άπέστειλεν έπιστολήν προς 
τον κ. ’Αρχηγόν τού Σώματος, διά τής 
όποιας έξέφρασε τάς θερμάς εύχαριστίας 
διά τάς φιλοφρονήσεις καί τήν Προσφο
ράν άναμνηστικών δώρων ύπό τού Α' 
Ύπαρχηγού τού Σώματος 'Υποστρατήγου 
κ. Άγησ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ. «Ή 
έπίσκεψίς μας είς τό Άρχηγεΐον τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής ήτο τό άποκο- 
ρύφωμα τής άνά τήν Εύρώπην περιοδείας 
μας καί πιστεύω ότι ή πρώτη έπαφή μας θά 
βοηθήση νά συνεχισθή ό έξοχος σύν
δεσμος πού ύπάρχει είς τά Σώματα όπου 
ύπηρετούμε» κατέληξεν ό έπιστολογρά- 
φος.

Ό  κ. Βασ. ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ, δΓ έπιστο
λής του προς τό Άρχηγεΐον Χωροφυλα
κής, έξέφρασε θερμάς εύχαριστίας διά 
τούς άνδρας τού ’Αστυνομικού Τμήματος 
Νέας Μάκρης, οί όποιοι, άγρυπνοι φρου
ροί τής περιουσίας τών πολιτών, άντι- 
ληφθέντες άνασφάλιστον τήν έξοχικήν 
του κατοικίαν έν ώρα νυκτός, τον ειδο
ποίησαν άμέσως καί οΰτω άπεφεύχθη ή 
ύπό τών κακοποιών λεηλασία της.
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ΥΠΟ τού 'Ιερατικού Προϊσταμένου 
τοϋ Ναοϋ 'Αγίου Νεκταρίου Καμαρίζης 
Λαυρίου, άπεστάλη έπιστολή πρός τόν 
κ. ’Αρχηγόν τοϋ Σώματος, διά τής όποιας 
έξεφράσθησαν αί εύχαριστίαι των πρός 
τούς άνδρας τών ύπηρεσιών Χωροφυλα
κής Λαυρίου διά τά ληφθέντα ύπ’ αύτών 
ύποδειγματικά μέτρα τάξεως καί Τρο
χαίας καί τήν συμβολήν των κατά τάς 
θρησκευτικός έκδηλώσεις τής πανηγύ- 
ρεως τοϋ ίεροϋ Ναοϋ. «Ή  συμπαράστασις 
τών Ύπηρεσιών Χωροφυλακής Λαυρίου, 
μεγάλως έπιβοήθησεν είς τήν έπιτυχίαν 
αύτών καί ή άνετος διακίνησις τών χ ι
λιάδων προσκηνητών άπέδειξαν τό θαυμα
στόν παρόν τών όργάνων. τής Χωροφυ
λακής έκεΐ ένθα ή άνάγκη τοϋ καθημερι
νού έν γένει βίου άπαιτεΐ» κατέληξεν 
ή έπιστολή.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Νομάρχης τοϋ 
’Ανατολικού Διαμερίσματος ’Αττικής κ. 
Ν ικ. ΚΩΒΑΙΟΣ, δι* έγγράφου τόυ πρός 
τήν Ύποδιεύθυνσιν ’Αστυνομίας Χωρο
φυλακής Χαλανδρίου,' έξέφρασε τήν 
άκραν αύτοϋ εύαρέσκειαν καί ίκανοποίη- 
σιν πρός τούς άνδρας αύτής καί τά συγχα
ρητήρια διά τήν άψογον έμφάνισιν καί 
εύγενικήν συμπεριφοράν των, εις τήν 
όργανωθεΐσαν ύπ’ αύτοϋ έκδήλωσιν θε- 
μελιώσεως τοϋ «ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ».

ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ έλαβε χώραν είς Θεσσα
λονίκην ειδική τελετή έπί τή λήξει τοϋ 
Σεμιναρίου Έπιμορφώσεως Άνωτέρων 
’Αξιωματικών τοϋ Σώματος τής Χωρο
φυλακής. Ό  ’Επιθεωρητής τής Β' Έ πι- 
θεωρήσεως Χωροφυλακής Υ ποστράτη
γος κ. Γρηγ. ΙΩΑΝΝΟΥ, προσωπικώς 
ένδιαφερθείς, έπεδίωξε τήν συμμετοχήν 
εις αύτήν όλοκλήρου τοϋ πνευματικού 
δυναμικού τής συμπρωτευούσης. Διά 
προσκλήσεών του έκάλεσε, όπως τιμή
σουν ταύτην καί οί Καθηγηταί τών Ά νω- 
τάτων Πνευματικών 'Ιδρυμάτων αύτής.

'Ο Πρύτανις τής Άνωτάτης Βιομηχα
νικής Σχολής Θεσσαλονίκης Καθηγητής 
κ. Χαράλ. ΣΕΠΕΤΖΗΣ, λόγορ υπηρεσια
κού κωλύματος, έκπροσωπήθη ύπό τής 
Προπρυτάνεως τής Σχολής ΚαςΔιδώς 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΝΩΛΚΙΔΟΥ, 
έκτιμών δέ τήν σημασίαν τής τελετής, 
εύρεν τήν εύκαιρίάν άφ’ ένός μέν νά εύ- 
χαριστήση τόν κ. ’Επιθεωρητήν διά τήν 
άρίστην πρωτοβουλίαν του, άφ’ έτέρου 
νά καταστήση γνωστόν τά αίσθήματά τόυ 
διά τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. 
Μεταξύ άλλων άνέφερε καί τά έξής. 
«Όμοϋ μέ τά έγκάρδια συγχαρητήριά μου 
τήν άναληφθεΐσαν προσπάθειαν έπιμο
ρφώσεως τών Άνωτέρων Στελεχών, έπι- 
θυμώ Στρατηγέ μου, νά σάς διαβεβαιώσφ 
δτι θά αίσθανθφ ιδιαιτέραν χαράν έάν μοϋ 
δοθή εύκαιρία νά συμμετάσχφ είς παρό
μοιας έκδηλώσεις, συγχρόνως δέ νά σάς 
καταστήσφ γνωστόν δτι είμαι πρόθυμος 
νά συμβάλφ, άπό έπιστημονικής πλευράς 
εις τήν ένημέρωσιν τών στελεχών σας 
έπί τών έξελίξεων τής έπιστήμης καί εί- 
δικώτερον τών σχέσεων τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας μετά τών πολιτών. Δράττομαι 
τής εύκαιρίας νά σάς γνωρίσφ δτι άπό 
πολλών έτών παρακολουθώ τό ζωηρόν 
ένδιαφέρον, τό γόνιμον έργον τών Σωμά
των ’Ασφαλείας καί τήν πολύπλευρον καί 
θετικήν συμβολήν αύτών δχι μόνον είς 
τόν τομέα τής διατηρήσεως τής τάξεως 
άλλά καί είς άλλους τομείς.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  Τ Ζ Α Β Α Ρ Α Σ  
*Ανθ)στής Χωροφυλακής

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής προπέμπει στον
ιδιωτικό βίο τούς άποστράτους του.

Στήν αίθουσα τελετών τών Σχολών Χωροφυλακής ’Αθηνών, πραγματοποιή
θηκε τήν 29-12-1976, έκδήλωση τιμής γιαύτούς πού έπί τριάντα καί περισσότερα 
χρόνια ύπηρέτησαν ύπερήφανα τήν Χωροφυλακή καί τόν Έ λληνα πολίτη. ’Αξιο
σημείωτο είναι τό γεγονός δτι γιά πρώτη φορά Ένωμοτάρχαι Β' άποστρατεύονται 
μέ τόν βαθμό τοϋ Άνθυπασπιστοϋ, μέ τόν εύεργετικό Νόμο 488]76.

Ό  ’Αρχηγός Χωροφυλακής Ά ντίγος κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, ώς έκπρό- 
σωπος τοϋ Σώματος, άποχαιρέτησε δσους άποστρατεύθηκαν άπό τό Λεκανοπέδιο 
’Αττικής μέ τό δριο ήλικίας τήν 31-12-1976.

Μεταξύ άλλων ό κ. ’Αρχηγός είπε καί τά έξής:
« ............Είχατε τήν τύχη νά φοιτήσετε είς τό μεγαλύτερο σχολεΐον τής ζωής.
Προσφέρατε είς τό Σώμα τάς καλάς σας ύπηρεσίας καί έδέχθητε άπ’ αύτό κάτι 
άπό τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον του. Εις τήν ούσίαν δέν μετήλθατε ένα έπάγγελμα 
βιοποριστικόν. ’Ασκήσατε ένα ύψηλόν λειτούργημα, έπιτελέσατε ένα Ιεραποστο
λικόν καθήκον........ ».

Μετά τήν προσφώνηση τοϋ κ. Ά ρχηγοϋ, ό άποστρατευόμενος Ύπομίρχος 
κ. Ν. Μακράκης έκ μέρους τών άποχωρούντων, άφοϋ εύχαρίστησε τήν ήγεσία 
τοϋ Σώματος είπε καί τά έξής:

«’Αξιότιμε κύριε ’Αρχηγέ,
Ό λ ο ι ήμεις οί παριστάμενοι, οί καταλαμβανόμενοι ύπό τοϋ όρίου ήλικίας τήν 
31 λήγοντος μηνός, εύχαριστοϋμε ύμάς, διά τά ώραΐα άληθώς λόγια καί τάς ύπερό- 
χους παραινέσεις σας.

’Εδώ εΐμεθα περί τούς τεσσαράκοντα άνδρες, πού μαζί μέ άλλους περισσοτέ
ρους συναδέλφους μας, εύρισκομένους εις τήν ύπαιθρον θά άποστρατευθώμεν μέ 
τήν άνατολή τοϋ Νέου έτους 1977. Δι’ έμοϋ δλοι μαζί εύχαριστοϋμεν τήν ήγδσίαν 
τοϋ Σώματος διά τήν πρωτοβουλίαν της, νά μάς τιμήση, διοργανώνουσα αύτήν 
τήν σεμνή καί άνιδιοτελή έορταστική συγκέντρωσιν. Μιά ζωή όλόκληρη, περί 
τά 30 καί πλέον έτη πέρασαν χωρίς καλά καλά νά τό καταλάβομε. Οί ήλικίες μας 
είχαν τό προνόμιον, μπορώ νά πώ, νά πολεμήσουν είς τά πεδία τών μαχών τόν 
Γερμανοϊταλόν κατακτητή καί στή συνέχεια νά τήν άποκτήσουν άσχημη έμπειρία 
τών έτών 1945-1949. Δέν παραπονούμεθα διά τοϋτο. άπεναντίας έχομεν υψηλά τό κε
φάλι φεύγοντες διότι μάς δόθηκε ή εύκαιρία πότε είς τάς πόλεις καί τήν ύπαιθρον ώς 
γνήσ ια ’Αστυνομικά όργανα, πότε εις τά βουνά καί τά λαγκάδια τής πατρίδος μας, 
νά πολεμήσωμεν ώς πιστά τέκνα τής φιλτάτης μας ώραίας χώρας. Άποτίοντες φό
ρο ν τιμής, άναπολοϋντες τάς χιλιάδας τών νεκρών μας συναδέλφων, εύχαριστώμεν 
ήμεις οί ζώντες τόν Θεόν πού μάς ήξίωσε νά φθάσωμεν μέχρις αύτής τής στιγμής 
έν ζωή καί ύγείςι.

’Απερχόμενοι τοϋ Σώματος, αίσθανόμεθα ύπερηφάνειαν, διότι ήμπορέσαμε 
νά κρατήσωμεν υψηλά τήν άποστολήν μας. Φεύγομεν ήσυχοι καί ήρεμοι. Οί θυσίες 
μας, είς αίμα καί κόπους, πιστεύομε ν δτι είναι έξησφαλισμένες, διότι τάς θέσεις 
μας έχουν ήδη λάβει νεώτεροί μας, γεμάτοι καί αύτοί ένθουσιασμοϋ καί νεανικού 
σφρίγους. Είναι μάλιστα άριστα έκπαιδευμένοι έπαγγελματικώς καί γνωρίζουν 
άριστα τάς συγχρόνους έπιστημονικάς μεθόδους άνακαλύψεως τοϋ έγκλήματος. 
Δίδομεν άκόμα μίαν ύπόσχεσιν, δτι μακράν τοϋ Σώματος εύρισκόμενοι, δέν θά 
πάψωμεν νά τό σκεπτόμεθα, διότι ή ψυχή μας θά έξακολουθήση νά παραμένη μαζύ 
του καί νά τό παρακολουθή μέχρι καί τής τελευταίας στιγμής τής ζωής μας.

Τήν όεμνή τελετή έτίμησαν μέ τήν παρουσίαν τους πλήν τοϋ κ. Ά ρχηγοϋ, 
ό Α' Ύ παρχηγός Χωροφυλακής Ύποσ]γος κ. Ά γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ, οί 
Α' καί Γ ' Έπιθεωρηταί Χωροφυλακής Ύ ποσίγοι κ.κ. Π. ΨΑΡΡΗΣ καί Μ. ΑΡΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ, οί Ταξίαρχοι Χωροφυλακής κ.κ. ΣΕΡΡΑΣ καί ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, οί 
Αιοικηταί Σχολών Χωροφυλακής, Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. ΠΙΠΠΑΣ, Σ.Α.Χ. Συντ]ρχης 
κ. Φτερνιάτης καί άλλοι άνώτεροι καί κατώτεροι Αξιωματικοί τοϋ Σώματος.

Στήν δεξίωση πού άκολούθησε μετά τήν τελετή, έπεκράτησε συναδελφική 
καί έγκάρδια άτμόσφαιρα.

71



Μεγάλη επιτυχία των 
'Υπηρεσιών Χωροφυλακής 

Δράμας

ΕΠΕΙΤΑ άπό μια κυριολεκτικά υπεράν
θρωπη προσπάθεια, με πλήρη ενεργοποίηση 
καί δραστηριοποίηση των 'Υπηρεσιών της, 
ή Διοίκηση Χωροφυλακής Δράμας, επέτυχε 
νά άνακαλύψη τούς δράστες τής θρασυτά- 
της διαρρήξεως του Κοσμηματοπωλείου 
του κ. Γεωργίου ΣΙΑΤΡΑ, πού έγινε πρό
σφατα στο κέντρο τής πόλεως καί συγκί- 
νησε ολόκληρη την Κοινή Γνώμη τής περιο
χής. Πρόκειται γιά την μεγαλύτερη διάρ
ρηξη! ττου έγινε ποτέ στην περιφέρεια αύ- 
τη, αφού ή άξια των κλοπιμαίων ξεπέ- 
ρα,σε τα 2.500.000 μεταφραζόμενα, 
σέ άνδρικά καί γυναικεία ωρολόγια —χει- 
ρος σέ πολυτελή δακτυλίδια, βραχιό
λια, καρφίτσες, άλυσίδες, μενταγιόν, καθώς 
και σέ μία σειρά πολυτίμων λίθων 
καί έξαιρετικής τέχνης χρυσαφικών. ’Αμέ
σως μετά τήν διαπίστωση τής πράξεως, 
η Διοίκηση Χωροφυλακής Δράμας, ερεύ
νησε άπό κάθε πλευρά καί προς κάθε κα
τεύθυνση τήν υπόθεση καί άπεκάλυψε, σέ

συντομώτατο χρονικό διάστημα, τήν συμ
μορία των δραστών, πού τήν άποτελοΰσαν 
οί: 1) Κων]νος Λ Α Φ ΤΣΙΛ Η Σ του Ίω άν- 
νου, 24 ετών, 2) Χαράλαμπος Μ Π Α Ί'Ρ Α - 
Μ ΙΔΗ Σ του ’Αναστασίου 19 έτών καί 
3) Θεόδωρός ΣΤΕΦ Α Ν ΙΔ Η Σ του Σωτή
ριου, ετών 18. Σ τά  χέρια τών δραστών κα
τασχέθηκαν τά κλαπέντα τιμαλφή, τά 
οποία και έπεστράφηκαν στον κάτοχο κα
ταστηματάρχη, πού έσπευσε άμέσως προ- 
σωπικώς, άλλά καί δημοσίως νά έκφράση 
τις άπειρες εύχαριστίες καί τήν άπεριό- 
ριστη εύγνωμοσύνη του, γιά  τήν επιτυχή 
έκβαση τής όλης ύποθέσεως, ή όποια αναμ
φισβήτητα οφείλεται στούς εύστοχούς 
χειρισμούς καί τις μεθοδευμένες ένέργειες 
τής Διοικησεως Χωροφυλακής Δράμας. 
Γ ια την ιστορία πρέπει νά άναφέρωμε, ότι 
οι επικίνδυνοι διαρρήκτες έδρασαν κατά 
τροπο «τεχνικά άψογο.» καί παρουσίασαν 
ένα «τέλειο έγκλημα» μέ τήν έννοια ότι με
λέτησαν καί έκτέλεσαν τήν πράξη τους, 
με κάθε δυνατή λεπτομέρεια καί χωρίς 
να αφήσουν ίχνη ή άλλα δακτυλικά άποτυ- 
πωματα. 'Ό πω ς διαπιστώθηκε άπό τήν 
εξονυχιστική άνάκριση, τήν αύτοψία καί 
τήν άναπαράσταση πού έγινε, οί διαρρήκτες, 
γ ιά  νά επιτύχουν τον σκοπό τους, χρησι
μοποίησαν τό διπλανό «γιαπί» άνεγειρομέ- 
νης οικοδομής, γιά  νά φθάσουν έτσι μέχρι 
τον φεγγίτη του καταστήματος, άπό τον 
οποίον μπήκαν καί στήν συνέχεια έσπασαν 
την πρόσθετη οροφή, γιά  νά πέσουν—άνετα 
μέσα στο χρυσοχοείο. Μέ εύχέρεια τότε 
συγκέντρωσαν όλα τά κοσμήματα καί τά 
ωρολόγια, πού έκτος άπό τά ξυπνητήρια-- 
προφανώς λόγω προληπτικότατος—ήταν 
εκτεθειμενα στις εσωτερικές βιτρίνες του 
καταστήματος καί στήν συνέχεια έφυγαν 
μέ τήν πολύτιμη λεία τους, άπό τον ίδιο 
ακριβώς δρόμο, πού είχαν προετοιμάσει 
γιά τήν είσοδό τους. Δέν πρόλαβαν, όμως, 
νά χαρουν τήν έπιτυχία τους, ούτε καί τήν 
άκριβή συγκομιδή τους, γιατί τά «λαγω
νικά» τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Δρά
μας τούς μυρίσθηκαν καί τούς ξετρύπωσαν, 
προτού προλάβουν νά ρευστοποιήσουν τον 
κλεμμένο θησαυρό.

Ο Δ ιο ικ η τή ς  τη ς  Δ ιο ικ ήσ εω ς Χ ω ρο
φ υλακής Δ ρ ά μ α ς  κ α ι άνδρες το υ  Τ μ ή μ α 
το ς  Α σ φ α λε ία ς  μ α ζύ  μ ε  τό  μ ικρό  θησαυ
ρό τον όποιον κ α τέσ χο ν  ε ις  χ ε ϊρ α ς  τώ ν  
παρανόμω ν διά νά τον παραδώ σουν έν 
συνεχεία  σ τον παθόντα  κ ο σ μ η μ α το π ώ 
λην.

Εξάρθρωση παρανόμων 
στήν Ήπειρο

Η  Η Π Ε ΙΡ Ο Σ  είναι μία άπό τις θρυλικές 
και ηρωικές περιοχές τής χώρας μας 
και οι άνθρωποι, πού τήν κατοικούν, είναι 
οί σεμνοί, φίλαργοι καί φιλόνομοι πο
λίτες, πού άγαποΰν τήν ήρεμία καί την 
ησυχία. Αύτός, άλλωστε, είναι καί ό λόγος, 
πού οί κάτοικοι τής ιστορικής Η πείρου, 
λατρεύουν—στήν κυριολεξία—τούς έκ- 
προσωπους και εφαρμοστές τού νόμου 
καί ιδιαίτερα τά όργανα τής τάξεως, πού 
δέν είναι άλλοι άπό τούς άνδρες τής Ε λ 
ληνικής Χωροφυλακής, οί οποίοι καί άπο- 
τελουν τούς «βιγλάτορες» καί τούς άκοί- 
μητους φρουρούς σέ ολόκληρη τήν περιοχή.

Αύτά λέγονται καί γράφονται, σχεδόν 
καθημερινά, άπό τό ραδιόφωνο καί τον το
πικό τύπο, ιδιαίτερα, όμως, τελευταία, μέ 
αφορμή τις άλλεπάλληλες επιτυχίες τών 
Υπηρεσιών τής Άνωτέρας Διοικήσεως 

Χωροφυλακής ’Ηπείρου. Δύο πρόσφατες, 
μάλιστα εξιχνιάσεις σοβαρών άξιοποίνων 
πράξεων,^ δίνουν το μέτρο τής δραστηριό
τατος καί τής ένεργοποιήσεως τών 'Υπη
ρεσιών μας, στήν άκριτική αύτή περιοχή. 
Ή  πρώτη άφορά στήν άνακάλυψη καί σύλ- 
ληψη από τό Τμήμα ’Ασφαλείας Ίωαννί- 
νων του δράστου κλοπών πολυτελών αύτο- 
κινήτων, άθίγγανου Χρήστου ΓΙΑΓΚΟΥ
ΛΑ του Βησσαρίωνος, 24 έτών. Ό  επικίν
δυνος καί σεσημασμένος αύτός δράστης 
έκλεψε, σέ διάστημα είκοσι μόνον ήμερών, 
πέντε αυτοκίνητα,  ̂ διέρρηξε μαγαζιά, 
περίπτερα καί εκκλησίες καί συνάμα παρί- 
στανε τον «νταή» και τον «προστάτη» τής 
περιφέρειας. "Οπως προέκυψε άπό τήν 
προανάκριση, ό Γιαγκούλας, είχε διαπρά- 
ξει στο ίδιο διάστημα καί άλλες απόπειρες 
κλοπής σέ αύτοκίνητα, πρατήρια, περίπτε
ρα και ενέχεται καί σέ ύποθέσεις κλοπής 
αύτοκινήτων, πού έξαφανίζοντο γιά πολλές 
μέρες καί άνευρίσκοντο έν συνεχεία έγκα- 
ταλειμενα, σε διάφορα άπομακρυσμένα 
μέρη τής περιοχής. 'Η  έντόπιση, άποκά
λυψη καί σύλληψη του έπικινδύνου δράστη, 
απο το Τμήμα Ασφαλείας Ίωαννίνων,
έθεσε τέρμα στήν κακοποιό δράση του.....
(μίνι) Γιαγκούλα, πού οπωσδήποτε τό 
ονομα φέρνει πολλά στήν μνήμη παλαιό- 
τέρων καί νεωτέρων...

Η  Δ ΕΥ ΤΕΡΗ  έπιτυχία τής ίδιας 'Υπηρε
σίας είναι ή άνακάλυψη δύο έμπορων 
του λευκού θανάτου, πού προσπάθησαν νά 
διοχετεύσουν στήν άγορά 7.000 φαρμα
κευτικά δισκία, μορφίνης καί κοκαΐνης. 
Οί δύο άδίστακτοι έμποροι είναι ό Νικη
φόρος Τσιάβος, ταπετσιέρης 36 χρόνων 
καί ό βοηθός Φαρμακοποιού ’Ιωάννης Γκί- 
κας, 58 χρόνων, πού συνελήφθησαν τήν 
στιγμή κατά τήν όποιαν διαπραγματεύοντο 
την πώληση τών ναρκωτικών σέ άστυνομι- 
κό του Τμήματος ’Ασφαλείας, πού παρου- 
σιάσθηκε σάν άγοραστής. Τό «στόρυ» τής 
ύποθέσεως άρχίζει κάπως άπλά καί κλασ
σικά, ωστόσο όμως—στο μεταξύ—ή έξέ- 
λιξή του γίνεται σύνθετη καί δραματική, 
μέ άποκορύφωμα τήν άποκάλυψη καί σύλ- 
ληψη τών δραστών . Συγκεκριμένα τό Τμή
μα Ασφαλείας" Ίωαννίνων είχε θετικές 
πληροφορίες ότι άπό 2μήνου ένα άτομο 
προσπαθούσε, διακριτικά καί προφυλακτι- 
κα, να βρει έμπορο ναρκωτικών, γιά νά 
διαθέσει σημαντική ποσότητα άπό τό φθο-



'Ο  5Α νώ τερος Δ ιο ικ η τή ς  Χ ω ροφ υλακής Κ ρ ή τη ς , ο Δ ιο ικ η τή ς  τή ς  Δ ιο ικήσεω ς  
Η ρ α κ λ ε ίο υ  κα ι άλλοι ’ Α ξιω μ α τικ ο ί μ ε  τα  κ α τα σ χεθ έυ τα  όπλα  κα ι τά  λαθραία  
ώ ρολόγία.

ροποιό καί άνθρωποκτόνο εμπόρευμά του. 
Τό άτομο αύτό δέν ήταν εύκολο νά έντο- 
πισθή καί έτσι άρχισαν άμέσως οί συστη-

Ι ματικέ.ς έρευνες των 'Υπηρεσιών Χωροφυ- 
• λακής Ίωαννίνων, πού έστράφησαν κυρί
ως πρός άτομα πού μπορούσαν νά έχουν 
. κάποια σχέση μέ τήν χρήση των ναρκωτι
κών. Πραγματικά μετά άπό έξουθενωτικές 
άναζητήσεις δύο καί πλέον μηνών, έντο- 
πίσθηκε ό πρώτος τών κατόχων, ό ταπε- 
τσιέρης Νικόλαος Τσιάβος, πού έψαχνε 
γιά νά βρή «έμπορο» του ...έμπορεύματός 

; του. Τότε ή ’Ασφάλεια Ίωαννίνων έθεσε 
σέ έφαρμογή τό κλασσικό «κόλπο» κι* 
έτσι παρουσιάσθηκε, σάν έμπορος—άγορα- 

' στής στόν κάτοχο, ένα όργανο της 'Υπη
ρεσίας αύτής, ό όποιος καί άρχισε τις φι
λικές έπαφές μαζί του, πού εξελίχθηκαν 
στην συνέχεια σέ συμφωνία άγοράς. Ό  
Τσιάβος ζήτησε άρχικά 4 εκατομμύρια, 
άλλά έπειτα άπό συνεχές παζάρευμα κατέ
ληξαν στό ποσόν τών δύο εκατομμυρίων. 
Συμφωνήθηκε, λοιπόν, τήν έπομένη ό 
άγοραστής νά φέρη τά χρήματα καί ό πω- 
λητής τό «πράμα», πού όπως άφησε νά 
έννοηθή δέν τό είχε ό ίδιος. Πραγματικά 
τήν συμφωνημένη ώρα καί στό καθορισμέ
νο μέρος, ήλθε ό Τσιάβος μέ «άμπαλαρι- 
σμένο» τό εμπόρευμα σέ πακέττο καί σέ 
λίγο ήλθε καί ό «έμπορας» μέ τά χρήματα 
τυλιγμένα σέ δέμα. Τήν ώρα, άκριβώς, 
πού γινότανε ή άνταλλαγή χρημάτων καί 
έμπορεύματος έπενέβησαν οί άνδρες του 
Τμήματος Ασφαλείας καί συνέλαβαν τόν 
κάτοχο—δράστη, ό όποιος ομολόγησε ότι 
τό εμπόρευμα είχε παραλάβει άπό τόν 
Γκίκα, πού έργαζόταν όπως γράψαμε σέ 
Φαρμακείο. Συνελήφθη άμέσως κι* αύτός 
καί άκριβώς τήν στιγμή (τί ειρωνεία!!) 
πού περίμενε τόν συνεργάτη του, γιά νά 
του φέρη τά χρήματα. Έ τσ ι έκλεισε καί 
πάλι, άπό τήν Χωροφυλακή, μιά βρωμερή 
ύπόθεση, πού σίγουρα θά οδηγούσε άνύπο- 
πτα νειάτα στό θάνατο, γιά νά πλουτίσουν 
άδίστακτοι έμποροι, εκμεταλλευόμενοι ένα 
πάθος της εποχής.

Επιτυχίες τής 
Γενικής ’Ασφαλείας 

Θεσσαλονίκης

iί Ε Π ΕΙΤΑ  άπό πολυήμερη καί συστημα
τική παρακολούθηση, άπό όργανα της 
*Υποδ]νσεως Γενικής Ασφαλείας Θεσσα
λονίκης, άποκαλύφθηκαν οί άδίστακτοι 
δράστες πολλών κλοπών, διαρρήξεων καί 
άλλων άξιοποίνων πράξεων, πού διέπραξαν 
στήν πόλη τής Θεσσαλονίκης καί στά προ
άστιά της. 'Η  εγκληματική αύτή δραστη
ριότητα τών πωρωμένων νεαρών κλεφτών, 

β ύπήρξε κερδοφόρα γιαυτούς καί πλουσιο-

Ιπάροχη ή άμαρτωλή συγκομιδή τους, 
πράγμα πού τούς έκανε νά έπιδοθοΰν, μέ 
άληθινόν πάθος, στή «μεγάλη ζωή» καί νά 
ξοδεύουν μέ ...έφοπλιστική γαλαντομία τά 
κλεμμένα χρήματα καί τά ..ρευστοποιημέ- 
να χρυσαφικά. Σήμανε όμως, καί γιαυτούς' 
ή ώρα του τέλους τής μεγάλης καί άνέμε- 
λης ζωής τους καί βρίσκονται πλέον στά 
χέρια τής Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, 
γιά νά δώσουν λόγο στήν Δικαιοσύνη τών 
πολλών καί άπίστευτων άνομιών τους.

Μέ άφορμή, λοιπόν, τό γεγονός αύτό 
δημοσιεύθηκε άπό μεγάλης κυκλοφορίας 
περιοδικό τών ’Αθηνών, μέ πολλή επιτυχία, 
«σκαμπρόζικο» χρονογράφημα μέ τόν 
τίτλο «Μεγάλη Ζωή» γνωστού Αθηναίου 
έπικαιρογράφου.

ΑΛΛΗ μεγάλη έπιτυχία τής *Υποδ]νσε- 
ως Γενικής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης εί
ναι ή εξάρθρωση σπείρας λαθρεμπόρων.

Ή  όλη ύπόθεση έχει τά στοιχεία καί 
τά χαρακτηριστικά μιας επικίνδυνης έται- 
ρίας άδιστάκτων άνθρώπων, πού σάν σκο
πό της είχε νά καλλιεργεί, καί νά διακινεί 
τό παράνομο εμπόρευμά της. “Υστερα, 
όμως, άπό μακρά καί συστηματική παρα
κολούθηση έπετεύχθη καί πάλι ή εξά
ρθρωση σπείρας λαθρεμπόρων χασίς 
καί ναρκομανών, τής οποίας «ιθύνων 
νους» ήταν ό Θεοφ. Κ. Παπακυρί- 
τσης, έτών 52, κάτοικος Λαρίσης, στό 
σπίτι του οποίου άνευρέθη καί κατεσχέθη— 
ικανή ποσότης χασίς, ώς καί ένα πιστόλι 
τύπου «Μπερέττα» μέ 12 φυσίγγια. Ή  
σπείρα διακινούσε τό έμπόρευμα μεταξύ 
Θεσσαλονίκης, Λαρίσης καί άλλων πόλεων, 
ο ίδιος δέ ό Παπακυρίτσης έκινεΐτο συχνά 
στήν περιοχή αύτή, πουλώντας τό έμπό- 
ρευμά του σέ τοξικομανείς άντί άδράς άμοι- 
βής. Ά π ό  τήν Ασφάλεια Θεσ]νίκης συνε- 
ληφθησαν τά εκεί μέλη πού είχαν άπαρτίσει 
τήν σπείρα, τά 8ε υπόλοιπα συνελήφθησαν 
άπό τήν 'Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης. Έ ν  τώ μεταξύ ή ύπόθε
ση διερευνάται σέ βάθος, γιά νά έντοπισθοΰν 
καί νά άποκαλυφθουν καί άλλοι έμποροι καί 
τοξικομανείς πού ένέχονται σ’ αύτή.

Συνολικά άνευρέθηκαν καί κατασχέθηκαν 
6.250 γραμ. χασίς σέ φούντα, στό σπίτι 
του άρχηγοΰ, πού μαζί μέ τήν επεξεργα
σμένη ποσότητα, άρίστης ποιότητος, πού 
άνευρέθη στά χέρια τών συλληφθέντων, 
άποτελουν άναμφισβήτητα μιά ολόκληρη 
περιουσία.

Κλείνομε τήν δραστηριότητα τής *Υπο- 
διευθύνσεως Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, 
πού εντελώς δειγματοληπτικά πήραμε 
έλάχιστα μόνον άπό τό καθημερινό 
πλούσιο, σέ γεγονότα καί συμβάντα 24ωρο, 
μέ ένα άκόμη γεγονός:

“Υστερα άπό έφοδο πού πραγματοποιή
θηκε άπό άνδρες τής 'Υποδιευθύνσεως 
’Ασφαλείας Θεσ]νίκης, μέ έπικεφαλής τός 
Διευθυντή καί μέ τή συμμετοχή * Αντεισαγ- 
γελέως, στό έργαστήριο κατασκευής καί

επισκευής κυνηγετικών όπλων του Ε λευ
θερίου Ζ. Στέφα, στήν οδό Όδυσσέως, 
άνακαλύφθηκαν 6 πιστόλια καί περί
στροφα καί μεγάλος αριθμός φυσιγγίων. 
Ή  άποκάλυψη έγινε ύστερα άπό θετι
κές πληροφορίες καί μετά άπό έντατική καί 
έπισταμένη παρακολούθηση του όπλοτεχνι- 
κου εργαστηρίου του Στέφα άπό όργανα 
τής Υποδιευθύνσεως, πού είχαν σάν άπο- 
τέλεσμα τήν άνεύρεση καί κατάσχεση του 
οπλισμού καί τήν σύλληψη του δράστη.

Παράνομα δπλα 
κατεσχέθησαν

ΚΑΙ ΑΦΟΥ ό λόγος γιά τήν σύγχρονη 
αρρωστεια τής όπλομανίας του σημερι
νού “Ελληνα, κρίνεται άναγκαιο νά συμπλη- 
ρωθή ή όλη ύπόθεση μέ μιά έπιτυχία τής 
’ Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Κρή
της καί συγκεκριμένα του Τμήματος 
Ασφαλείας Ηρακλείου, πού κατόρθωσε 
νά άνακαλύψη ολόκληρο οπλοστάσιο άλλά 
καί μεγάλο άριθμό λαθραίων ωρολογίων, 
τα οποία εύρίσκοντο στήν κατοχή του 
Παναγιώτη ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ, 37 έτών, 
βιοτέχνη, κατοίκου Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν τέσσερα πε
ρίστροφα, τρία πιστόλια, ένα δίκανο, 
1.000 σφαίρες, μιά ξιφολόγχη, επτά ψύ- 
κτρες, ένα ζεύγος χειροπέδες καί 108 ρο- 
λόγια χειρός. 'Ο  Άνδρεαδάκης δικαιολό
γησε τήν ύπαρξι τού οπλισμού λέγοντας 
ότι τά όπλα είναι πάθος του καί κάνει συλ- 
λογή. “Οσο γιά τά ρολόγια είπε, ότι τά 
βρήκε σέ καλή τιμή καί τά άγόρασε γιά νά 
τά μεταπωλήση.

*0 Άνδρεαδάκης συνελήφθη καί άπε- 
στάλη άρμοδίως ό δέ οπλισμός καί τά 
ωρολόγια κατεσχέθησαν.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ  
Ά νθ)στής Χωροφυλακής



ΔΩΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Καί φ έτος, δπως κάθε χρόνο, τόσο οΐ 
’Α ρχές, δσο καί ό άνώνυμος Έ λλην πολίτης 
θυμήθηκε Καί έτίμησε μέ τήν άπεριόριστη 
άγά7ΐη του τόν μοχθοΰντα νυχθημερόν 
—καί στίς μεγάλες άκόμη έορτές της X ptfl 
στιανοσύνης—Τροχονόμο Χωροφύλακα, πού 
πεζός ή στό βάθρο του ή άκόμη καί έπω χού- 
μενος στό δίκυκλο ή στό περιπολικό προσ
φέρει μέ πίστη, άφοσίωση καί άνιδιοτέ- 
λεια τΙς πολλαπλές ύπηρεσίες του , γι»ά 
τήν Εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 
Είναι, δμω ς, άλήθεια καί πρέπει νά όμο- 
λογηθή δτι τίς περισσότερες φορές βρίσκει 
συναντιλήπτορα καί συμπαραστάτη, στό 
πολύμοχθο έργο του, δλόκληρο τόν εύγενή 
Ε λληνικό Λαό, πού σέ κάθε εύκαιρία Εκδη
λώ νει τόν θαυμασμό καί τήν άγάπη του 
πρός τόν ηρώα της άσφάλτου, πού καί μέ 
τίς πλέον δυσμενείς καί άντίξοες καιρικές 
συνθήκες έκτελεΐ, μέ συνέπεια καί ύπευ— 
θυνότητα, τό πολύμοχθο κοινωνικό Εργο 
τ ο υ . Έ γκωμιάσθηκε, λοιπόν, καί φέτος 
καί Ιδιαίτερα κατά τήν έορταστική περίοδο* 
ή θετική καί μεγάλη προσφορά του, πού 
μέ ύπεράνθρωπη προσπάθεια καί καθ’ δλο 
τό εικοσιτετράωρο έπέτυχε, σημειώνοντας 
στήν κυριολεξία σωστούς άθλους στήν 
εύρυθμη κυκλοφορία, στήν έποπτεία όλο- 
κλήρου τού Εθνικού δικτύου καί στήν Εξυ
πηρετική διακίνηση ταξιδιωτών καί Εκδρο
μέων . Σέ άναγνώριση δλων αύτών των 
προσπαθειών έπισκέφθηκαν τούς Τροχονό
μους Χωροφύλακες όλοκλήρου της Χώρας, 
στα βάθρα τους, ’Αρχές καί Λαός, για νά 
διατρανώσουν τόν θαυμασμό πρός τό έργο 
τους καί τήν ειλικρινή άγάπη πρός τό πρό
σωπο τού Έ λληνος Χωροφύλακος.






