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ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 Μαρτίου, ό Πρό
εδρος τής Δημοκρατίας κ. Κων]νος 
Τσάτσος άπένειμε τά ξίφη σέ 90 νέους 
’Ανθυπομοιράρχους, τής τάξεως 1978, 
κατά τήν τελετή τής όρκωμοσία τους.

Στήν τελετή παρέστησαν, πλήν τοϋ 
Προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Κων]νου 
Τσάτσου, 6 Πρόεδρος τής Βουλής των 
Ελλήνων κ. Δημ. Παπασπύρου, ό Σε- 

βασμιώτατος Μητροπολίτης Ταλαντίου 
κ. ’Αμβρόσιος, ώς έκπρόσωπος τοϋ Μα- 
καριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, 
δ Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Άναστ. 
Μπάλκος, οί Α.' καί Γ.' ’Αντιπρόεδροι 
τής Βουλής κ.κ. Ί. Λαυρεντίδης καί Α. 
Γκίλλας, οί Υφυπουργοί ’Εθνικής Άμύ- 
νης καί Οικονομικών κ.κ. Ί. Κατσαδήμας 
καί Κ. Παπαρρηγόπουλος, πολλοί Βου
λευτές, ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Υ.Δ.Τ. 
κ. Κων]νος Σαψάλης, ό ’Αρχηγός τοϋ 
Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στρατηγός κ. Ί. Ντάβος, οί 
’Αρχηγοί, Γ.Ε.Σ. ’Αντιστράτηγος κ. Α. 
Γκράτσιος, ’Αεροπορίας Άντιπτέραρχος 
κ. Δ. Παπαγεωργίου, Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, ό 
Διοικητής τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης 
Αντιστράτηγος κ. Κ. Κατσιμήχας, ό 
Α.' Ύπαρχηγός Γ.Ε.Σ. ’Αντιστράτηγος 
κ. Π. Χαλικιάς, οί ’Αρχηγοί, ’Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Θεόδ. Τζήμας, Λιμενικού 
'Υποναύαρχος κ. Ά . Σκιαδάς, Πυροσβε
στικού κ. Π. Ποτουρίδης, ό Είσαγγελεύς 
τοϋ Αρείου Πάγου, οί Ύπαρχηγοί τών 
Αρχηγείων ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 

Σωμάτων ’Ασφαλείας, ό Νομάρχης ’Ανα
τολικής ’Αττικής κ. Νικ. Κωβαΐος, προ
σωπικότητες τής πνευματικής ζωής τής 
χώρας, τέως Αρχηγοί Χωροφυλακής, 
δ Πρόεδρος τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου ’Αθηναίων κ. Παπαρρηγόπουλος, 
Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι Αξιωματικοί, 

Δήμαρχοι τοϋ Λεκανοπεδίου ’Αττικής, 
Καθηγητές τών Σχολών, άνιιπροσωπεϊες 
ών Παραγωγικών Σχολών τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
συγγενείς τών νεοεξελθέντων ’Ανθυπο
μοιράρχων καί πολλοί άλλοι προσκε
κλημένοι.

Η τελετή άρχισε μέ τήν άπονομή τοϋ 
χαιρετισμού πρός τή Πολεμική Σημαία 
τής Σχολής καί τήν έπιθεώρηση τών πα- 
ρατεταγμένων τμημάτων τών νέων ’Ανθυ
πομοιράρχων καί τών Δοκίμων Α ξιω
ματικών, άπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρα
τίας κ. Κωνίνο Τσάτσο. Ρίγη συγκινή- 
σεως σκόρπισε ή τελετή τής παραδόσεως 
τής Πολεμικής Σημαίας τής Σχολής άπό 
τόν αρχηγό τών νέων ’Ανθυπομοιράρχων, 
στόν άρχηγό τών Δευτεροετών Δοκίμων 
’Αξιωματικών, τελετή πού έπαναλαμβά- 
ygfai σέ κάθε όρκωμοσία νέας σειράς 
Αξιωματικών. Στή συνέχεια έψάλη Δο

ξολογία χοροστατοϋντος τοϋ Σεβασμιω- 
τάτου Μητροπολίτου Ταλαντίου κ. ’Αμ
βροσίου καί ακολούθησε ή όρκωμοσία 
τών νέων Ανθυπομοιράρχων.

Μέ φωνή σταθερή οί νέοι Ανθυπο
μοίραρχοι ώρκίσθηκαν πίστη στήν Πα
τρίδα καί στό Σύνταγμα τής Χώρας καί 
ύποσχέθηκαν ότι θά δώσουν ακόμα καί 
τή ζωή τους, γιά νά διαφυλάξουν τά 
Ιδανικά τοϋ Έθνους καί τήν άκεραιότη- 
τα τής Πατρίδος. Μετά τήν προσευχή 
καί τήν αποχώρηση τοϋ Τεροϋ Ευαγγε
λίου, ό Διοικητής τής Σχολής Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής Συνταγματάρχης κ. 
Σπ. Φτερνιάτης, άνέγνωσε τήν 'Ημερήσια 
Διαταγή πρός τούς νέους ’Αξιωματικούς, 
ό όποιος μεταξύ τών άλλων είπε καί τά 
έξής : «Ή  σημερινή ήμέρα άποτελεί 
σπουδαίο όρόσημο, όχι μόνο τής έπαγ-

Τ Ε Λ Ε Τ Η  0ΡΚ0Μ0ΣΙΑ!
γελματικής σας σταδιοδρομίας άλλά καί 
ολόκληρης τής ζωής οας. Μόλις πρό 
όλίγου, μέ τις ευλογίες τής ’Εκκλησίας, 
έδώσατε, ένώπιον τής Α.Ε. Προέδρου 
τής Δημοκρατίας, τοϋ όποιου ή παρουσία 

. ίδιαίτερα λαμπρύνει τήν τελετή, τής Πο
λιτικής Ηγεσίας καί τών λοιπών έκλε- 
κτών προσκεκλημένων μας, τόν όρκο 
τοϋ Έλληνας ’Αξιωματικού, τόν όρκον 
πού άποτελεί τό σύμβολο τής πίστεως καί 
άφοσιώσεως στή Πατρίδα καί στή Δη
μοκρατία. Συμμερίζομαι απόλυτα τή χαρά 
σας καί σάς διαβεβαιώ ότι ή ίδια χαρά 
καί ίκανοποίησι πλημμυρίζει καί τήν 
ψυχή  ̂ όλων μας, διότι σήμερα τό Σώμα 
τής Ελληνικής Χωροφυλακής ένισχύε- 
ται μέ 90 νέα ικανά στελέχη. Τούτο όφεί- 
λεται τόσο στόν πνευματικό μόχθο πού 
κατέβαλαν οί διακεκριμένοι Καθηγητές 
σας, όσο καί στό δικό σας ένδιαφέρον 
καί τήν εύγενή άμιλλα πού άναπτύξατε 
μεταξύ σας. ’Αποκτήσατε τις γνώσεις 
πού συνιστοϋν τις βάσεις διά τήν εύόδιοσι 
τών έπαγγελματικών σας έπιδιώξεων καί 
πάνοπλοι μέ όλα τά πνευματικά καί ψυχι
κά έφόδια, καλεΐσθε νά διαδραματίσετε 
εύρύτερο ρόλο στήν κοινωνία. Τά πλού
σια πνευματικά έφόδια καί οί ψυχικές 
άρετές τις όποιες μέ περισσή φροντίδα 
καλλιεργήσατε στή Σχολή, άποτελοϋν 
τήν μεγαλύτερη έγγύησι διά νά άνέλθετε 
έπαγγελματικά, άλλά καί διά νά καταστή- 
τε γενικώτερα πολύτιμοι καίάξιοζήλευτοι 
συντελεσταί τής κοινωνικής προόδου. 
’Αναλαμβάνετε άπό σήμερα έργο σοβαρό 
καί δύσκολο. Τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
έχει παράδοσι προσφοράς ώραίων πρός 
τήν Πατρίδα αγώνων καί εύγενών πρός 
τό κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών. Δέν 
καλεΐσθε νά άσκήσετε βιοποριστικό 
έπάγγελμα, άλλά υψηλό καί εύγενές κοι
νωνικό λειτούργημα. Ό  άστυνομικός 
είναι ύπηρέτης μιας ώραίας ιδέας, ένός 
μεγάλου ιδανικού. Τό έργο του σήμερα 
προσλαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις, ή 
άποστολή του άποκτά μεγαλύτερο ύψος, 
τό καθήκον του απλώνει βαθύτερα τις 
ρίζες του καί ή προσφορά του καλύπτει 
άνώτερους τομείς.

Καί τελείωσε άπευθυνόμενος πρός τούς 
νέους ’Ανθυπομοιράρχους: «Πιστοί στούς 
Δημοκρατικούς μας θεσμούς, άτενίσατε 
τή νέα έπαγγελματική σας σταδιοδρομία 
μέ ύπερηφάνεια, θάρρος καί άποφασιστι- 
κότητα, διά νά έπιτύχετε στήν ύψηλή σας 
άποστολή, πού συνίσταται στήν διαρκή 
έξασφάλισι τάξεως καί άσφαλείας, χάριν 
τής προόδου καί τής ευημερίας τοϋ Ε λ 
ληνικού Λαού».

Στή συνέχεια ό Πρόεδρος τής Δημο
κρατίας κ. Κων]νος Τσάτσος άπένειμε 
τά ξίφη στούς νέους ’Ανθυπομοιράρχους, 
συγχαίροντάς τους, κάτω άπό τά χειρο
κροτήματα τών προσκεκλημένων.

Τήν άπονομή τών ξιφών ακολούθησε 
ή λήψη άναμνηστικής φωτογραφίας καί 
ή παρέλαση τών παρατεταγμένων τμη
μάτων τών νέων ’Ανθυπομοιράρχων καί 
τών Δοκίμων Αξιωματικών, ένώπιον τοϋ 
Προέδρου τής Δημοκρατίας.

Η τελετή έκλεισε μέ δεξίωση, πού 
δόθηκε πρός τιμή τών νέων ’Αξιωματικών 
καί τών προσκεκλημένων.
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σαν
Τοϋ ’Ενωμοτάρχου 
κ. ’" Α γ γ έ λ ο υ  Π ε τ ρ ο υ λ ά κ η

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ τ’ αχνό της 
προσδοκίας χαμόγελο ν’ ανθίσει, 
ανάμεσα σέ δυό στιγμές όλο βροχή 
κι' ομίχλη, τά μάτια καρφώνονται 
άθέλητα σ' αύτά τά γκριζοκίτρινα 
κλαδιά τής άμυγδαλιας, πού πρό
λαβαν καί ντύθηκαν στ’ άσπρα μέ
σα στό καταχείμωνο, χωρίς—ούτε 
γιά μιά στιγμή—νά συλλογιστούν 
τά παγωμένα άναφυλλητά τού άγε- 
ριοΰ ή τις νιφάδες τοϋ χιονιού πού 
άργοσαλεύουν σέ κάθε βήμα των 
μουντών πρωινών τού Φεβρουά
ριου.

Πρόλαβαν κι’ άνθισαν οί άμυγδα- 
λιές, χωρίς νά στοχαστούν τις βρο
χές πού θάρθουν στό στερνό ξεσπά- 
θωμα τού χειμώνα, φέρνοντας παρή- 
γορα μηνύματα γιά τήν άνοιξη πού 
ζυγώνει.

Άνθισαν κι’ εφέτος λοιπόν οί 
άμυγδαλιές, πιασμένε χέρι - χέρι 
μέ τά έλπιδοφόρα μηνύματα καί τήν 
άνάσα τής γής, τής γής πού άργο- 
ξυπνάει καί πού τινάζει άπό τή πλά
τη της τό χιόνι, άπ’ τά μαλλιά της 
τήν βροχή καί τόν άγέρα, τή νάρκη 
άπ’ τά μισόκλειστα βλέφαρά της. 
Άπό τή φύση άναδύονται, όλο ζωή 
καί ομορφιά, τραγούδια, ζευγαρω
μένα μέ τούς κάτασπρους άνθούς, 
πρώιμο μήνυμα τού έπερχόμενου 
οργασμού τής γής.

Οί άνθισμένες άμυγδαλιές, πού 
άγκιστρώνουν τό βλέμμα, κάθε πού 
πάει νά φύγει ό χειμώνας, μιλούν

ταπεινά μέ τήν φωνή τών λουλου- 
διών στό παγωμένο άγέρι γιά πρά
γματα πού στή ζωή γεννιούνται 
γρήγορα κι’ άπρόσμενα καί μηνύ
ματα πού παλεύουν νά χωθούν στό 
περίγραμμα τών άφτιών, γλιστρώ
ντας άνάμεσα άπό τις πύλες, τις 
έρμητικά κλεισμένες γιά όλους 
τούς άπρόοπτους επισκέπτες.

Στά ναρκωμένα χωράφια τών βα
θουλών κι άτέλειωτων κάμπων, 
στις γκρίζες βουνοπλαγιές πού κα
τεβαίνουν κυματιστές μέ τις χαρά
δρες νά λικνίζονται ή νά πηδούν 
δεξιά—ζερβά, στις αύλές μέ τις 
ξερές περικοκλάδες καί τά δέντρα 
τά ολόγυμνα, άνάμεσα στό γκρίζο 
τής γής καί τό μουντό μολύβι τού 
ούρανοΰ ξεπρόβαλαν καί φέτος 
νυφοΰλες, οί άμυγδαλιές, κρατών
τας τήν άνάσα τους στό κρύο Πρωι
νό τού Φεβροάριου καί τό χιλιο- 
μαστιγωμένο, άπό τ’ άγέρι, Μαρ
τιάτικο δείλι, πιασμένες χέρι - χέρι 
μέ τόν άέναο κύκλο τής ζωής, σι
γοψιθυρίζοντας τό τραγούδι τής γής 
καί τής ελπίδας.

Μονάχη, μέ τά μαλλιά της όλο 
άνθούς κι’ άνεμελιά, χωρίς μιά τόση 
δά στάλα πίκρας στούς άνθούς της, 
χαμογελάει στόν ήλιο, σκύβει στό 
πέρασμα τής βροχής, τρεμουλιά- 
ζοντας σέ κάθε της φιλί, καί συλλο
γιέται τόν σκληρό χαιρετισμό τού 
χειμώνα, καταμεσίς στις μέρες τού 
Μαρτίου π’ άρχίζει νά ξεφτίζει

άκολουθώντας τό γύρισμα τού χρό
νου. Στοχάζεται αν έκανε καλά κι’ 
άνθισε πρώτη καί τούτη τή χρο
νιά, όπως καί πέρσι καί προπέρσι, 
όπως καί κάθε χρόνο.

Κι’ οί άνθοί της σκύβουν τό πρό
σωπο στή γή, τή μάνα γή όλου τού 
κόσμου, χαμογελούν στις λιγοστές 
ταπεινές άνεμώνες, λέγοντας λέξεις 
προφητικές, γαλήνιες, γιά τήν χρο
νιά τήν άλλη, πού θάρθουν καί πάλι 
νά τις προλάβουν άνθισμένες, γιατί 
δέν τούς είναι βολετό νά λησμονή
σουν τήν υπόσχεση πού έδωσαν 
στόν άνθρωπο, άπό τά χρόνια τά 
παλιά, πώς πρώτοι αυτοί, τις ίδιες 
μέρες, τήν ίδια εποχή, θά φέρνουν 
τό μήνυμα τής άνοιξης, πολύ πριν 
φτερουγίσουν τά χελιδόνια καί πριν 
άκόμα φουσκώσουν τά μάτια τών 
άνθών στά κλαδιά τών άλλων δέν
τρων. Σκύβουν τό πρόσωπο στή γή 
καί άφουγκράζονται τό βουητό τής 
επιστροφής τής άνοιξης, άφουγ- 
κράζονται τις μυστικές φωνές, τις 
λειτουργίες τής νέας γέννας πού 
πλησιάζει. Συγκλονίζονται άπό τό 
πάλεμα τών σπόρων, πού ξύπνησαν 
μέ τις πρώτες λιακάδες καί πασχί
ζουν νά τινάξουν πάνω άπό τό χώ
μα, τό κορμί τους. Χίλιες φωνές 
μυστικές, πού συγκλονίζουν τήν 
ήρεμία τών κάμπων καί τών βου
νών, ένώνονται μές στή καρδιά τής 
νύφης, τής άμυγδαλιας, στό γύρι
σμα τού χρόνου.
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Του χρόνου τό γύρισμα, βρίσκει 
τήν ϊδια έποχή, τήν αμυγδαλιά Αν
θισμένη. Μόνιμο κάλεσμα των Αν
θρώπων στις προσδοκίες τής χαράς 
καί τής Αλλαγής. Πρώιμο μήνυμα 
γιά μιά έποχή όμορφη, μιά έποχή 
δημιουργίας καί ζωής. Μέ τούς 
άνθούς της, τούς άφοβους, στις κα
ταιγίδες καί τις χιονοθύελλες, χαμο
γελαστούς Αντίκρυ στις ριπές τοϋ 
στερνού χειμωνιάτικου Αγεριού, ή 
Αμυγδαλιά, προσμένει τήν καλη- 
μέρα τού ήλιου, όμοια μέ κείνους 
τούς μοναχικούς διαβάτες τής ζωής 
πού καρτερούν τήν Ανάσταση, τυλι
γμένοι στις χλαμύδες τής Ανθρώ
πινης καταφρόνησης καί στεφανω
μένοι μέ στεφάνια Ακάνθινα. "Ο
μοια μέ κείνους τούς ταπεινούς μαν
τατοφόρους τής Ανθρώπινης λύτρω
σης, πού ξεφυτρώνουν Ανάμεσα στά 
λιβάδια τής νηφαλιότητας καί τού 
Ανθρώπινου έφησυχαστηρίου, γιά 
νά μηνύσουν τόν έρχομό τής νέας 
ζωής, τής ζωής πού Αρχίζει μέ τήν 
πορεία των μεγάλων όραματισμών, 
των όμορφων Αγώνων γιά τά ψηλά 
τ’ Ανθρώπου ιδανικά...

Οί ταπεινοί μαντατοφόροι τής 
ζωής, τής ιστορίας τούτης τής γής, 
τραγουδισμένοι μέ τούς άνθούς 
τής Αμυγδαλιάς συνεχίζουν νά χα
ράζουν τούς δρόμους όπου θά δια- 
βεϊ ή μεγάλη ’Άνοιξη. Συνεχίζουν 
νά σκορπούν τούς ήχους τής φωνής 
πού πλανιέται Ανάμεσα στά ναρκω

μένα όνειρα καί υπόσχεται:
Λίγο Ακόμα
θά ίδοΰμε τις Αμυγδαλιές ν’ Ανθίζουν 
τά μάρμαρα νά λάμπουν στον ήλιο 
τή θάλασσα νά κυματίζει 
λίγο Ακόμα,
νά σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.

Λίγο άκόμα, λοιπόν, καί οί Αμυ
γδαλιές θά φανούν. 'Ολόλευκες θά 
μάς θυμίζουν ό,τι ξεχάσαμε νά πά
ρουμε μαζί μας στό Ατέλειωτο ταξίδι 
γιά τήν ’Ιθάκη. Θά μάς θυμίζουν 
πώς όλα τά λιμάνια μάς καρτερούν 
καί πώς υπάρχουν άκόμα ήλιαχτί- 
δες πουχουν τή δύναμη νά μάς ζε
στάνουν. 'Ολόλευκες οί Αμυγδαλιές, 
τραγουδισμένες σ’ όλες τις εποχές 
Απ’ τούς Ανθρώπους καί τά όνειρά 
τους, καρτερούν τήν καταξίωση τής 
ελπίδας μέσα στά παγωμένα φύλλα 
τού χειμώνα καί διαλαλοΰν πώς θά- 
ρθη κάποτε ή άνοιξη γιά όλους, 
Ακόμα καί γι’ αύτούς πού κούνησαν, 
Αποχαιρετιστήρια, τό μαντήλι τους 
στή χαρά.

"Ενα κλαδάκι Ανθισμένης Αμυγδα
λιάς κρέμμεται στά χείλη μας, κα
θώς ψιθυρίζομεα «Αντίο» στή θλί
ψη. Στά μάτια μας βυθίζεται ή κυο
φορούσα Αμυγδαλιά μέσα στήν 
άχλή τού ορίζοντα, Αφήνοντας τή 
θέση της στούς στοχασμούς τής 
ζωής της. Στά χέρια μας οί Ανθοί 
της Αναρριγούν καθώς ένώνουν τήν 
ευωδιά τους μέ τήν άνάσα μας, μέ
σα σ’ ένα συγκλονιστικό ιντερμέ

τζο υπέρκοσμης μουσικής. Κυο
φορούσες αμυγδαλιές στήν Αρχή 
κάθε άνοιξης τής Ανθρώπινης πο
ρείας μας βεβαιώνουν τήν δύναμη 
τής Απέραντης νιότης.

Τής νιότης πού χαρίζει ή ομορ
φιά τής ψυχής σέ κάθε φτερούγι- 
σμα καί Ανάσταση πνευματική. "Ο
πως τότε πού όλοι κινούσαμε μέ 
άσπρα φτερά, χωρίς ούτε ένα κόμπο 
λύπης, γιά τό μεγάλο μας ταξίδι. 
"Οπως τότε πού όλοι μας διαβαί
ναμε μέ τήν ευθύνη σάν ήλιο στό 
μέτωπό μας γιά τις γαλάζιες νίκες 
καί τις ήλιόλουστες πρωίες. Πριν 
κομματιάσουμε στά γρανάζια τού 
άγχους τό χαμόγελο τής έφηβείας. 
Τότε πού διαβαίναμε τις συμπλη- 
γάδες άτρωτοι καί ήλιόφωτοι. "Η
ταν ή Αναπόληση τής Ιαχής γιά μιά 
ματιά λίγο πιό αισιόδοξη, γιά ένα 
πέταγμα «λίγο ψηλότερα».

Αύτό τό πέταγμα έρχεται τόσο 
υπέροχο στά μάτια, σάν τής Αμυ
γδαλιάς Ανθίζουν τά κλωνιά καί μέ
νουν Ανθισμένα στις φοβερές δοκι
μασίες τής φύσης. Κι’ είναι μεγάλη 
ή δύναμη πού πρέπει νάχει μέσα 
του ένας άνθος μή μαραθεί Απ’ 
τό χειμώνα τής ζωής. Τούς χειμώ
νες πού τυλίγουν κάθε βήμα τ’ Αν
θρώπινου Αγώνα, τούς χειμώνες πού 
Ανοίγονται μουντοί μέσα στά λογής 
- λογής Απαισιόδοξα βλέμματα πού 
μάς κυκλώνουν.

Στις σκουρόχρωμες σελίδες τού 
Φεβρουάριου, στις άστατες Μαρ
τιάτικες στιγμές, στις τελευταίες 
χειμωνιάτικες ομίχλες, μένει ή Αμυ
γδαλιά νά καρτερεί ύπομονετικά τά 
ζεστά φιλιά τού ήλιου καί τό δικό 
μας πέταγμα στούς όραματισμούς 
μιάς διάδοχης καρποφόρας εποχής. 
Μένει νά καρτερεί τ’ άνέβασμα στις 
πιό ψηλές κορφές τής ψυχής, στις 
πιό γλυκές μελωδίες. Μένει νά 
καρτερεί τή λύτρωση τών Ανώνυ
μων Χριστών, πού γλιστρούν δίπλα 
μας μέ φορτωμένο τό Σταυρό τού 
μαρτυρίου τους, μέ τά μάτια καρφω
μένα ψηλά στήν ιδέα τής προσφο
ράς καί τής Αγάπης, χωρίς νά λυγί
ζουν Απ’ τις μαστιγωσιές τού όχλου.

Οί Αμυγδαλιές ξανάνθισαν.. Κι 
έτσι πού στέκουν φουντωμένες γύ
ρω μας, μάς μιλούν γιά τήν έπερ- 
χόμενη επανάσταση τής γής, τόν 
γυρισμό τών χελιδονιών, τήν άγρα
φτη κι’ Ανείπωτη ομορφιά πού θάρ- 
θη. Μάς μιλούν γιά τόν Απρίλη καί 
τόν Μάη, γιά τό χορό καί τό μεθύσι 
τής φύσης πού ξαναγεννιέται, γιά 
τή στιγμή πού ζυγώνει ή δική μας 
Αναγέννηση.
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ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ
κτήριο, στήν πόλι "Ωλμπανυ, τής 
πολιτείας τής Νέας 'Υόρκης, στε
γάζεται ή Υπηρεσία ’Ελέγχου 
’Οχημάτων, τής όποιας ή άρμοδιό- 
της έκτείνεται σέ ολόκληρη τήν 
τεράστια πολιτεία τής Νέας 
'Υόρκης.

Τό 1970, ό κυβερνήτης Νέλσων 
Ροκφέλλερ άναδιωργάνωσε, έκ βά
θρων, τόν τρόπο λειτουργίας τής 
υπηρεσίας αυτής. Έγκατέστησε 
ένα συγκρότημα ήλεκτρονικών υπο
λογιστών, τό όποιο περιέχει, σέ 
μιά τεράστια τράπεζα πληροφοριών 
στοιχεία γιά τά έξήμισυ εκατομ
μύρια οχήματα, τά όποια κυκλο
φορούν στους δρόμους τής πολι
τείας καί τά έπτάμισυ εκατομμύρια 
οδηγούς πού οδηγούν τά οχήματα 
αύτά.

Οί ήλεκτρονικοί ύπολογισταί τής 
Υπηρεσίας ’Ελέγχου ’Οχημάτων 
συνδέονται, άπ’ εύθείας, μέσα) τη- 
λετυπικών ή ραδιοτηλεφωνικών

01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ νΠΟΛΟΓΙΣΤΠΙ 
ΣΤΗΝ νΠΗΡΕΣΙΠ TOV NOIKOV

Γ ρ η χ ο ρ ί ο υ  Γ ο υ ρ ί δ η ,  Άντισυνταγματάρχου Χωροφυλακής 
Προϊσταμένου Μηχανογραφικής ‘Υπηρεσίας ’Αρχηγείου Χωροφυλακής

γραμμών, μέ 300 τηλέτυπα καί 300 
οπτικές μονάδες, καθώς έπίσης καί 
μέ τόν ήλεκτρονικό ύπολογιστή 
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως τής 
Νέας 'Υόρκης.

Τά 300 τηλέτυπα είναι εγκατε
σπαρμένα σ’ ολόκληρη τήν πολι
τεία. Τά 95 άπό αύτά είναι τοποθε
τημένα επάνω σέ αύτοκίνητα, ενώ 
τά υπόλοιπα ευρίσκονται στά επαρ
χιακά Γραφεία ’Ελέγχου ’Οχημά
των.

Τά τηλέτυπα αύτά χρησιμοποι
ούνται άποκλειστικώς καί μόνον 
γιά τήν έκδοσι αδειών όδηγήσεως 
καί κυκλοφορίας αύτοκινήτων οχη
μάτων ή άντιγράφων αύτών, καθώς 
έπίσης καί γιά τήν χορήγησι πι
στοποιητικών τίτλων κυριότητος 
οχημάτων, τά όποια προβλέπονται 
άπό τήν νομοθεσία τής πολιτείας 
τής Νέας Υόρκης.

"Οταν κάποιος άγοράση νέο αύ- 
τοκίνητο καί θέλει νά έφοδιασθή 
μέ άδεια κυκλοφορίας ή έπιτύχη σέ
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έξετάσεις όδηγήσεως καί θέλει νά 
πάρη άδεια όδηγοϋ, τά σχετικά 
στοιχεία διαβιβάζονται, μέ ένα άπό 
τά τηλέτυπα αύτά, στό ήλεκτρονικό 
κέντρο τής 'Υπηρεσίας ’Ελέγχου 
’Οχημάτων, τό όποιο, αυτομάτως 
καί χωρίς τήν μεσολάβησι άνθρώ- 
πων, εκδίδει τήν αίτουμένη άδεια 
καί ένημερώνει τά ήλεκτρονικά 
άρχεΐα.

Ή  έκδοθεΐσα άδεια διαβιβάζεται 
μέσω τής τηλετυπικής γραμμής, 
εκτυπώνεται στό τηλέτυπο καί πα- 
ραδίδεται στον ενδιαφερόμενο τήν 
ίδια στιγμή πού τήν ζήτησε.

Οί όπτικές μονάδες άποτελοΰν- 
ται άπό ένα πληκτρολόγιο γραφο
μηχανής, προσαρμοσμένο σέ μιά 
μικρή όθόνη, όπως είναι ή όθόνη 
τής τηλεοράσεως. Στήν όθόνη εμ
φανίζονται τά στοιχεία τά όποια 
γράφει άπό τό πληκτρολόγιο ό χει
ριστής καί τά διαβιβάζει, μέσω τής 
τηλετυπικής ή ραδιοτηλεφωνικής 
γραμμής, στον ήλεκτρονικό υπο
λογιστή, ή, άντιστρόφως, τά στοι
χεία τά όποια άποστέλλει ό ήλεκ- 
τρονικός ύπολογιστής γιά νά τά ίδή 
ό χειριστής.

Οί περισσότερες άπό τις 300 
όπτικές μονάδες είναι έγκατεστη- 
μένες στήν 'Υπηρεσία ’Ελέγχου 
’Οχημάτων, κοντά στούς ήλεκτρο- 
νικούς όπολογιστάς. ’Ογδόντα πέν
τε μονάδες εύρίσκονται σέ'Υπηρε
σίες Τροχαίας, καθώς έπίσης καί 
στό Τμήμα Παρακολουθήσεως των 
Παρανόμων Σταθμεύσεων, ενώ άλ
λες έχουν τοποθετηθή σέ επτά 
δικαστήρια έκδικάσεως τροχονο- 
μικών παραβάσεων.

Λίγες Μονάδες είναι έπίσης έγκα- 
τεστημένες στις επαρχίες Νασσά- 
ου, Ρότσεστερ καί Μπούφφαλο.

Τό άρχεΐο όχημάτων περιλαμβά
νει ιστορικές καί τρέχουσες πλη
ροφορίες γιά τά στοιχεία κατασκευ
ής καί άναγνωρίσεως κάθε οχήμα
τος, τά στοιχεία ταυτότητος τοϋ 
κατόχου του καί τής άσφαλιστικής 
έταιρείας στήν όποια είναι άσφα- 
λισμένο.

Τό άρχεΐο άδειων όδηγήσεως 
περιλαμβάνει τήν κατηγορίαν τής 
άδειας, τά στοιχεία ταυτότητος τοΰ 
όδηγοϋ, τις καταδίκες γιά τροχονο- 
μικές παραβάσεις καί σύστημα 
βαθμολογήσεως τής διαγωγής τοϋ 
όδηγοϋ, γιά τήν επιβολή ποινής 
άφαιρέσεως τής άδειας όδηγήσεως, 
γιά ώρισμένο χρόνο, μετά τήν 
συγκέντρωσι άναλόγου άριθμοΰ 
βαθμών.

Οί όπτικές μονάδες, οί όποιες εύ-

ρίσκονται στήν 'Υπηρεσία ’Ελέ
γχου ’Οχημάτων, χρησιμοποιοΰν- 
ται, κυρίως, γιά νά δίδουν, τήν 
ίδια στιγμή, άπαντήσεις σέ πλη
ροφορίες, γιά οχήματα καί οδηγούς, 
τις όποιες ζητοΰν, τηλεφωνικώς, 
τροχονομικά όργανα, πράκτορες 
άσφαλιστικών έταιρειών, κοινωνι
κοί λειτουργοί, δικηγόροι κ.λ.π.

Οί παρεχόμενες πληροφορίες έξυ- 
πηρετοΰν τήν άμεση έπιβολή των 
νόμων, σέ περιπτώσεις τροχαίων 
άτυχημάτων ή τροχονομικών πα
ραβάσεων, καθώς έπίσης καί τήν 
άποζημίωσι των παθόντων άπό τις 
άσφαλιστικές έταιρεΐες, κ.λ.π.

Ή  πλέον όμως έντυπωσιακή χρη
σιμοποίησα; τοϋ έγκατασταθέντος 
συγκροτήματος ήλεκτρονικών υπο
λογιστών είναι έκείνη πού έχει 
σχέση μέ τήν έκδίκασι τών τροχο
νομικών παραβάσεων.

Μόνον στήν πόλι τής Νέας Ύόρ- 
κης χρησιμοποιούνται γιά τόν σκο
πό αύτό 48 όπτικές μονάδες, σέ 
πέντε διαφορετικά διαμερίσματα 
τής πόλεως, ενώ παρόμοιες μονά
δες χρησιμοποιούνται καί στις πό
λεις Μπούφφαλο καί Ρότσεστερ.

"Οταν άπό ένα τροχονόμο βεβαι- 
ωθή μιά τροχονομική παράβασι, ό 
τροχονόμος δέν γράφει τίποτε. 
'Απλώς διαβιβάζει τά στοιχεία τής 
παραβάσεως, μέσιρ τής οπτικής 
μονάδος τοΰ περιπολικού του αυτο
κινήτου ή τής όπτικής μονάδος τοΰ 
τμήματος τροχαίας, μέ τήν όποιαν 
επικοινωνεί μέσφ φορητοϋ ραδιο
τηλεφώνου, άπ’ εύθείας στό ήλεκ
τρονικό κέντρο τής ύπηρεσίας ε
λέγχου όχημάτων.

'Ο ήλεκτρονικός ύπολογιστής 
προσδιορίζει τήν ήμερομηνία τής 
δίκης καί τό δικαστήριο στό όποιο 
θά έκδικασθή ή ύπόθεσις καί αυτο
μάτως τυπώνει τις κλήσεις καί τά 
κλητή ρια θεσπίσματα, τά όποια 
θέτει εντός φακέλλων καί σφραγίζει.

Οί φάκελλοι άποστέλλονται κα
τόπιν ταχυδρομικώς στούς ενδια
φερομένους.

"Οταν ό παραβάτης παρουσιασθή 
στό δικαστήριο, ό δικαστής χειρί- 
ζει στήν οπτική μονάδα, πού έχει 
μπροστά του, τόν άριθμό τοϋ κλη- 
τηρίου θεσπίσματος καί άμέσως 
έμφανίζονται στήν όθόνη τής μονά
δος τά στοιχεία τής παραβάσεως, 
δηλαδή ποιά παράβασι έκανε ό 
οδηγός, ποΰ τήν έκανε, πότε τήν 
έκανε, ύπό ποιες έπιβαρυντικές ή 
έλαφρυντικές συνθήκες, άπό ποιά 
διάταξι νόμου προβλέπεται, πώς 
τιμωρείται κ.λ.π.

Τήν διάταξι τοΰ νόμου καί τόν 
τρόπο τής τιμωρίας τά ευρίσκει μό
νος του ό ήλεκτρονικός ύπολογι- 
στής άπό τό είδος τής παραβάσεως.

’Εάν άπό τό είδος τής παραβά
σεως, τήν έξέτασι τοϋ παραβά
του καί τών τυχόν μαρτύρων του,ό 
δικαστής κρίνη ότι ό κατηγορού
μενος δέν είναι ένοχος, χειρίζει 
στό πληκτρολόγιο τής όπτικής 
μονάδος του τήν λέξι «άθώος» οπό
τε ό ήλεκτρονικός ύπολογιστής 
διαγράφει άπό τά άρχεΐα του τήν 
σχετική μήνυσι. "Οταν άντιθέτως, 
κρίνη ότι ό οδηγός είναι ένοχος, 
γράφει στό πληκτρολόγιο τήν λέξι 
«ένοχος», οπότε εμφανίζονται στήν 
όθόνη οί πρόσφατες τροχονομικές 
παραβάσεις τοΰ όδηγοϋ γιά τις 
όποιες δέν τοϋ έχει έπιβληθή επι
πρόσθετη ποινή άφαιρέσεως τής 
άδειας όδηγήσεως, βάσει τοΰ συ
στήματος βαθμολογήσεως κάθε 
παραβάσεως μέ ώρισμένο άριθμό 
βαθμών.

Ό  δικαστής, κατόπιν, προκειμέ- 
νου νά καθορίση έπακριβώς τήν 
έπιβλητέα ποινή, μπορεί, χειρίζον- 
τας ένα πλήκτρο τής όπτικής μονά
δος, νά έμφανίση στήν όθόνη της 
ολόκληρο τό ιστορικό τοϋ όδηγοϋ, 
άπό τότε πού πήρε τήν άδεια όδη
γήσεως, δηλαδή πότε καί διά ποια 
τροχονομικά άδικήματα έχει τιμω- 
ρηθή, πόσες φορές τοϋ άφηρέθη 
ή άδεια όδηγήσεως κ.λ.π.

"Οταν ό δικαστής καθορίση τό 
είδος τής ποινής καί χειρίση τοϋτο 
στό πληκτρολόγιο τής όπτικής μο
νάδος, ένημεροΰται αυτομάτως ή 
μερίς τοΰ όδηγοϋ στό μαγνητικό 
άρχεΐο.

Έάν ή καταδίκη αύτή, βάσει τοϋ 
συστήματος βαθμολογήσεως τών 
παραβάσεων, πρέπει νά έχη, υπο
χρεωτικούς, σάν συνέπεια καί τήν 
άφαίρεσι τής άδειας όδηγήσεως 
γιά ώρισμένο χρονικό διάστημα, 
ό ήλεκτρονικός υπολογιστής ανα
γράψει τοϋτο επί τής οθόνης τής 
όπτικής μονάδος καί ό δικαστής 
άφαιρεΐ άμέσως καί τήν άδεια όδη
γήσεως.

Κατά τά δύο πρώτα έτη τής έγκα- 
ταστάσεώς του, τό σύστημα είχε 
περισσότερες άπό 500.000 τηλεφω
νικές άκροάσεις, έπεξεργάσθηκε
1.200.000 μηνύσεις καί συνέλεξε 
πρόστιμα 8.600.000 δολλαρίων. ’Επί 
πλέον είχε σάν άποτέλεσμα νά άπο- 
δεσμευθοϋν, άπό τήν έκδίκασι τρο
χονομικών παραβάσεων δέκα οκτώ 
δικασταί.

161



162



Υ π ό :
Δρος Π. I. Ή λ ι ο π ο ύ λ ο υ

ΕΓΡΑΦΗ, καί πολύ όρθώς, δτι ή ιστο
ρία ένός λαού είναι άδιασπάστως συνδε- 
δεμένη μέ τήν περιοχήν είς τήν όποιαν 
ούτος διαβιοϊ. Δέν είναι δυνατόν γράφει ό 
Ernest Lavisse τής Γαλλικής ’Ακα
δημίας, νά κατανοήσωμεν πλήρως τόν 
Ελληνικόν λαόν είς άλλον χώρον, πα
ρά γύρω από τάς έλληνικάς θαλάσσας, 
τόν αγγλικόν άλλου παρά είς τήν νή
σον του, τόν άμερικανικόν άλλου, εκτός 
άπό τούς άπεράντους κάμπους τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, τόν γαλλικόν 
έκτος άπό τό έδαφος τής Γαλλίας.

Αί σχέσεις μεταξύ τού φυσικού πε
ριβάλλοντος καί τού ανθρώπου έίς τήν· 
περίπτωσιν τής Ελλάδος είναι συνδεδε- 
μέναι κατά τρόπον πρωτότυπον καί άπό 
άπόψεως χρονικής διάρκειας, δεδομένου 
ότι αί άπαρχαί εύρίσκονται είς τήν προϊ
στορίαν της, καί άπό άπόψεως συνεχείας 
ώς μάς δεικνύουν τά βασικά γεγονότα 
διά μέσου τής ιστορίας τού Ελληνικού 
έθνους.

Άπό τήν Ελλάδα άρχίζει ή ιστορία 
τής Ευρώπης, ή δέ Ελληνική Μυθολο
γία, ή όποια διακρίνεται διά τόν λίαν 
πνευματώδη καί συνάμα -τερπνόν καί 
γλαφυρόν τρόπον τών άφηγήσεών της, 
έδωσεν ώς ήρωΐδος καί ώς θεάς, κατά 
τάς τότε έπικρατούσας δοξασίας, τό όνο
μα τής ήπείρου μας.

Παρουσιάζει, πράγματι, θαυμασίαν έμ- 
πνευσιν, πολύ ζωηρόν φαντασίαν καί 
κατ’ έξοχήν πνευματώδη πλοκήν ό μύ
θος τής άρπαγής τής Ευρώπης άπό τήν 
παραλίαν τής Φοινίκης ύπό τού πατρός 
τών θεών, τού Διός, καί ή μεταφορά καί 
άπόκρυψίς της έπί έλληνικοΰ έδάφους, 
είς τήν μεγαλόνησον Κρήτην.

Άπό τήν Ελλάδα έπίσης άρχίζει ή 
πολιτισμένη ζωή είς τήν Εύρώπην μέ 
τόν Μινωϊκόν πολιτισμόν, είς τήν μεγα
λόνησον Κρήτην, ό όποιος οφείλει τό 
όνομά του είς τόν ιδρυτήν του, τόν βασι
λέα τής Κρήτης Μίνωα, τόν υιόν τού 
Διός καί τής Ευρώπης. «Ανάμεσα στή 
σκοτεινή θάλασσα βρίσκεται μιά χώρα, 
όμορφη καί εύφορη, πού τήν τριγυρίζουν 
τά νερά, ή Κρήτη· σ’ αυτήν υπάρχουν άν
θρωποι πολλοί, μυριάδες, κι’ ένενήντα 
πόλεις. Ανάμεσα σ’ αύτές ύπάρχει μία 
μεγάλη πολιτεία, ή Κνωσός όπου ήτανε 
βασιλιάς ό δυνατός Μίνωας».
Ακολουθεί έπί έλληνικοΰ έπίσης έδάφους 
ή άνάπτυξις τού Μυκηναϊκού πολιτισμού 
καί τέλος τού Αθηναϊκού πολιτισμού 
τής κλασσικής έποχής, ό όποιος, δια
δοθείς έκεϊθεν είς τήν λοιπήν Εύρώπην, 
άποτελεΐ τάς βάσεις τού συγχρόνου πολι
τισμού.

Κατόπιν τών άνωτέρω γεννώνται τά 
κάτωθι έρωτήματα: Διατί ή πολιτισμένη 
ζωή είς τήν Εύρωπαϊκήν ήπειρον άρχίζει 
άπό τήν Ελλάδα;

Έ ν συνεχεία διατί ό άναπτυχθείς πολι
τισμός έπί τού έλληνικοΰ έδάφους καί

Έ κ  τού Περιοδικού « Α Κ Τ ΙΝ Ε Σ »
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Ή συμβολή 
τοϋ φυσικού 

περιβάλλοντος 
εις την έν γένει 
ζωήν τής Ελλάδος

συγκεκριμένος ό ’Αθηναϊκός πολιτισμός 
τής κλασσικής έποχής αποτελεί τάς βάσεις 
τοϋ συγχρόνου πολιτισμού;

Εις τά άνωτέρω έρωτήματα παρέχονται 
αί κάτωθι άπαντήσεις, εις τάς όποιας δέον 
νά τονίσωμεν ότι πρωτεύοντα ρόλον δια
δραματίζουν τό φυσικόν περιβάλλον, ή 
γεωγραφική θέσις καί ό ανθρώπινος πα
ράγων.

Ή  άνάπτυξις έπί τής Εύρωπαϊκής ήπεί- 
ρου πολιτισμένης ζωής τό πρώτον είς τήν 
Ελλάδα δέν είναι πράγματι, τυχαϊον 
γεγονός, αλλά όφείλεται εις σοβαρούς 
γεωγραφικούς παράγοντας: είς τό φυσι
κόν της περιβάλλον καί είς τήν γεωγρα
φικήν της θέσιν, καθ’ όσον εύρίσκεται 
έγγύτερον πρός τά άρχαιότερα κέντρα 
πολιτισμού τής ’Ανατολής (τών κοιλάδων 
των ποταμών Νείλου, Εύφράτου, ’Ινδού).

Ό  πολιτισμός άρχίζει, ώς γνωστόν, 
μέ τήν μόνιμον έγκατάστασιν τού άνθρώ- 
που, ή όποια είναι συνέπεια τής ένάρξεως 
τής καλλιέργειας τού εδάφους. Κατά τήν 
άμέσως προηγουμένην έποχήν, ήτοι τής 
νομαδικής ζωής, καθ’ ήν οί άνθρωποι 
ήσχολοϋντο μέ τό κυνήγιον, τήν άλιείαν 
καί τήν συλλογήν τών καρπών διά τήν 
συντήρησίν των, δέν ήτο δυνατή ή δη
μιουργία πολιτισμένης ζωής. Ή  θέσις, 
άλλωστε, τήν όποιαν κατέχει ό ταύρος, 
τόσον είς τόν μύθον τής άρπαγής τής 
Εύρώπης ύπό τού Διός καί τής μεταφοράς 
της είς Κρήτην, όσον καί είς τόν μύθον 
τοϋ Μινωταύρου, καθώς έπίσης καί είς 
τάς έκδηλώσεις τής τέχνης είς τόν Μινωϊ- 
κόν πολιτισμόν, μάς φανερώνει τήν άξίαν 
τοϋ παράγοντος αύτοΰ είς τήν ζωήν τού 
άνθρώπου ώς άμέσου βοηθού του διά 
τήν καλλιέργειαν τού έδάφους.

Ή  δυνατότης άναπτύξεως τής γεωργίας 
κατά τήν έποχήν έκείνην, ήτις θά είχεν 
ώς συνέπειαν τήν μόνιμον έγκατάστασιν 
καί ώς έκ τούτου τήν πολιτισμένην ζωήν, 
είναι βεβαίως προυπόθεσιςεύμενών κλιμα
τικών καί έδαφικών συνθηκών καί κυρίως 
συνθηκών άσφαλείας. Ά πό άπόψεως κλι- 
ματολογικών καί έδαφικών συνθηκών ό 
έλληνικός χώρος κατείχε καί έξακολουθεΐ 
νά κατέχη προνομιοϋχον θέσιν. ’Από 
άπόψεως όμως συνθηκών άσφαλείας ό 
πλέον ένδεδειγμένος διά τήν έποχήν έκεί
νην ήτο ό νησιωτικός, χώρος καθ’ όσον 
είς τάς νήσους ήτο εύκολος ή άμυνα έναν- 
τίον τών έχθρικών εισβολών. Ά πό τής 
γενέσεως, γράφει ό Jules Sion ή καρδία 
τής Ελλάδος ύπήρξε πάντοτε ό κόσμος 
τού Αιγαίου.

Τήν σημασίαν τής άσφαλείας είς τήν 
άνάπτυξιν τοϋ πολιτισμού μάς φανε
ρώνουν καί οί γειτονικοί πρός τόν έλλη- 
νικόν χώρον πολιτισμοί τών κοιλάδων 
τού Νείλου καί τού Εύφράτου, χάρις είς 
τήν ΰπαρξιν, έκτος τών εύθηνών κλιμα

τικών καί έδαφικών συνθηκών, καί τών 
έρήμων έκτάσεων, αΐτινες περιβάλλουν 
τάς έν λόγω κοιλάδας, καθιστώσαι ούτω 
λίαν δυσχερή τήν έχθρικήν έπίθεσιν καί 
άντιθέτως κατ’ έξοχήν ευχερή τήν άμυναν.

Διά τούς άνωτέρω λόγους ή μεγαλό- 
νησος Κρήτη κατέστη τό λίκνον τού 
Είρωπαϊκοΰ πολιτισμού καί έκεΐθεν, χάρις 
είς τήν θαυμασίαν γεωγραφικήν της 
θέσιν καί είς τήν άνάπτυξιν τών μέσων 
άσφαλείας, διεδόθη ό πολιτισμός είς τήν 
ήπειρωτικήν 'Ελλάδα, τάς λοιπάς χώρας 
τής Μεσογείου καί είς τήν ήπειρωτικήν 
Εύρώπην, διότι ή έλληνική χερσόνησος 
είναι ή μόνη χερσόνησος τής Νοτίου 
Εύρώπης, ή όποια έπικοινωνει έλευθέρως 
μετά τού έσωτερικοϋ τής Εύρώπης, χά
ρις είς τήν ΰπαρξιν τών κοιλάδων τοϋ 
Άξιοϋ, τού Μοράβα καί τοϋ Δουνάβεως.

Καθώς είσχωροϋμεν είς τά ώραιότατα 
ϋδατα τής υδρογείου, γράφει ό Will 
D urant άφήνοντας όπίσω μας τόν Α τ
λαντικόν ώκεανόν καί τό στενόν τοϋ 
Γιβραλτάρ, εύρισκόμεθα άμέσως είς τόν 
στίβον τής έλληνικής ιστορίας.

"Οπως οί βάτραχοι γύρω άπό τό νερό, 
λέγει ό Πλάτων, έχομεν έγκατασταθή καί 
ήμεϊς είς τάς άκτάς τής Μεσογείου θα
λάσσης άπό τού Φάσιδος μέχρι τών 'Η
ρακλείων στηλών.

ΩΣ ΠΡΟΣ τό δεύτερον έρώτημα, τό 
όποιον άναφέρεται είς τό μέγεθος τής 
συμβολής τοϋ Αθηναϊκού πολιτισμού 
τής κλασσικής έποχής είς τόν σύγχρονον 
πολιτισμόν, ή άπάντησις στηρίζεται έπί
σης είς τούς άνωτέρω παράγοντας. Ή τοι: 
είς τό φυσικόν περιβάλλον, είς τήν γεω
γραφικήν θέσιν καί είς τήν δραστηριό
τητα τού λαού τής έποχής αύτής.
Ή  έλληνική χερσόνησος χαρακτηρίζεται 
άπό ένα πλουσιώτατον διαμελισμόν ορι
ζόντιον καί κάθετον, παρόμοιον τού όποι
ου είναι πολύ σπάνιον νά άνεύρωμεν είς 
άλλην περιοχήν τού πλανήτου μας. Τούτο 
οφείλεται είς τούς κάτωθι κυρίως λόγους:

Πρώτον διότι είς τόν σχηματισμόν της 
έλαβον μέρος αί δύο μεγαλύτεροι είς 
εκτασιν γεώλογικαί ζώναι τού πλανήτου 
μας: Αί Έρκύνιοι πτυχώσεις τού Πρώτου 
Γεωλογικού Αίώνος καί αί Ά λπικαί πτυ
χώσεις τού Τρίτου Γεωλογικού Αίώνος.

Δεύτερον διότι ή λαβοϋσα χώραν σύγ- 
κρουσις μεταξύ τής παλαιάς ξηράς τής 
άποτελουμένης άπό γεωλογικά στρώματα 
τών Έρκυνίων πτυχώσεων καί τής άνα- 
δυομένης νέας ξηράς τών Άλπικών πτυ
χώσεων ύπήρξε κατ’ έξοχήν έντονος. 
Καί τούτο διότι τό έδαφος τής ζώνης τών 
Έρκυνίων πτυχώσεων, ώς έκ τής άπό 
πολύ μακροϋ χρόνου στερεοποιήσεώς του 
καί τής μειωμένης συνεπώς πλαστικό- 
τητός του, δέν ήτο πρόσφορον είς πτυ
χώσεις. Ή  έντασις αύτη έξεδηλώθη διά 
συμπαγών έξάρσεων καί καθιζήσεων τού 
έδάφους ώς καί διά ρηγμάτων είς μεγάλην 
κλίμακα, μέ άποτέλεσμα τόν διαμελισμόν 
καί κατακερματισμόν τής ζώνης τών Έ ρ
κυνίων πτυχώσεων τής περιοχής αύτής.

Διά τούς άνωτέρω λόγους ή μέν θαλασ- 
σία περιοχή τού έλληνικοΰ χώρου είναι 
κατάσπαρτος άπό νησιωτικά συμπλέγματα 
διαφόρων διευθύνσεων, άπό πολυαρίθμους 
μεμονωμένος νήσους καί νησίδας καί άπό 
πλήθος άκρωτηρίων καί δαντελωτών 
άκτών, κόλπων, όρμων καί όρμίσκων, ή 
δέ χερσαία έκτασις διασχίζεται άπό ύψη- 
λάς καί μέτριας οροσειράς διαφόρων έπί
σης κατευθύνσεων, αί όποΐαι πλαισιώ
νουν είς τό έσωτερικόν κλειστά προσχω-

σιγενή λεκανοπέδια καί παρά τάς άκτάς 
μικράς προσχωσιγενεΐς πεδιάδας μέ έλευ- 
θέραν προσπέλασιν πρός τήν θάλασσαν.

Είς τήν Ελλάδα, γράφει ό ΑΙ. Phillip- 
pson δέν υπάρχει σχεδόν δεσπόζουσα 
κορυφή άπό τήν όποιαν νά μή βλέπη 
κανείς τήν άνταύγειαν τής θαλάσσης, 
καί είς όποιανδήποτε περιοχήν τοϋ Αι
γαίου πελάγους καί άν εύρίσκεται δέν 
παύει νά βλέπη τάς ύψηλάς κορυφάς τών 
άκτών ή τών νήσων. Ή  έπαφή άποτόμων 
ορεινών περιοχών καί δαντελωτών θα
λασσίων άκτών μέ βαθύ γαλάζιο χρώμα, 
ή άμεσος άντιπαράθεσις τών πιό ζωηρών 
άντι θέσεων αύτοφυσΰς βλαστήσεως καί 
καλλιεργειών, τάς όποιας κατακλύζει τό 
άπλετον φώς τής Μεσημβρίας καί συντε
λεί είς τό νά διακρίνωνται μέ διαύγειαν 
καί καθαρότητα είς έκπληκτικάς άπο- 
στάσεις ένα Profit, μία σκιά βράχου πού 
μόλις καλύπτεται άπό μίαν λεπτήν βλά- 
στησιν, ιδού, λέγει, αυτό τό όποιον προσ
δίδει είς τήν περιοχήν τού Αιγαίου τήν 
πρωτότυπον καλλονήν τών τοπίων του 
μέ τήν όποιαν δέν δύναται νά συγκριθή 
ούδεμία άλλη περιοχή τής Μεσογείου. 
Ή  περιοχή αυτή, προσθέτει, είναι κατ’ 
έξοχήν ένδιαφέρουσα διά τήν έρευναν 
τών σχέσεων, αί όποΐαι συνδέουν κατά 
τόν πλέον στενόν τρόπον τό φυσικόν 
περιβάλλον μέ τόν πολιτισμόν.

Ή  μεγάλη έντασις τής συγκρούσεως 
τών άνωτέρω άναφερομένων γεωλογι
κών διαπλάσεων είς τό Γεωγραφικόν 
Πλάτος τοϋ Ελληνικού χώρου είχεν ώς 
άποτέλεσμα τόν σχηματισμόν τής Με
σογείου θαλάσσης συνολικού μήκους άπό 
τοϋ πορθμού τού Γιβραλτάρ μέχρι τού 
βάθους τής Μαύρης θάλασσας 3.800 
περίπου χ.μ. καί έκτάσεως 3.976.400 χ.μ2. 
Είς άπόστασιν δέ μόλις 62 μιλίων ΝΔ 
τού άκρωτηρίου Ταινάρου καί είς 
τό όνομαζόμενον φρέαρ Οίνουσών 
εύρίσκεται τό μέγιστον βάθος τής 
Μεσογείου θαλάσσης (4.850 μ.). 
Ή  έγκαρσία αύτή τομή είς τήν περιοχήν 
τού Βορείου Ημισφαιρίου καί είς τήν 
καρδίαν τρόπον τινό, τοϋ Παλαιού Κό
σμου έχει τά κάτωθι λίαν ένδιαφέροντα 
άποτελέσματα είς τήν γένει ζωήν τών 
κατοίκων της:

Τήν δημιουργίαν ειδικών κλιματικών 
συνθηκών, αί όποΐαι εύνοοϋν τήν άνθρω- 
πίνην δραστηριότητα καθ’ δλην τήνδιάρ- 
κειαν τού έτους. Τήν άνάπτυξιν ώρισμένων 
καλλιεργειών, τών λεγομένων καλλιερ
γειών εύγετών προϊόντων έκλεκτής ποιό- 
τητος. Τόν σχηματισμόν ποικίλης τοπο
γραφίας είς τό έσωτερικόν. Τήν δημιουρ
γίαν γραφικών άκτών καί τήν άνάδυσιν 
έκ τής θαλάσσης πολυαρίθμων νήσων καί 
νησίδων. Αί έλληνικαί νήσοι, μεμονω
μένος έξεταζόμεναι, διατηρούν διά μέσου 
τών αιώνων ίδια χαρακτηριστικά καί 
συνεπώς προβάλλουν μέ ιδίαν προσωπι
κότητα, έν συνδυασμφ δέ άποτελοΰν 
νησιώτικα συμπλέγματα άφθάστου ποι
κιλίας, γραφικότητος καί ώραιότητος, 
τόσον είς τόν χώρον τού Αιγαίου, όσον 
καί είς τόν τού Ίονίου πελάγους, άτινα 
συμπλέγματα προκαλοΰν άνέκφραστον 
θαυμασμόν καί γοητείαν είς τούς πάσης 
κοινωνικής τάξεως έπισκέπτας των.

ΤΗΝ ΟΑΩΣ ιδιαιτέραν φυσιογνωμίαν 
καί προσωπικότητα, τήν όποιαν τό φυ
σικόν περιβάλλον προσδίδει είς τήν χώρα 
μας ώς καί τήν μεγάλην έπίδραοιν τήν 
όποιαν τούτο άσκεΐ είς τόν πνευματικόν 
κόσμον τού λαού της, τονίζει καί ό Γάλ-
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λος φιλόσοφος, ιστορικός καί κριτικός 
Η. Taine εις τό κλασικόν εργον του Phi
losophic del Art. «Ή  φυσική δομή 
τής χώρας είναι έκεΐνο πού άφησε έπί 
τής διανοίας τής φυλής τά κύρια χαρα
κτηριστικά, τά όποια άνευρίσκομεν εις 
τό εργον της καί εις τήν ιστορίαν της. 
Τίποτε δέν είναι ύπερβολικά ογκώδες, 
πελώριον εις τόν έλληνικόν χώρον' αί 
διαστάσεις τοϋ οίουδήποτε προβαλλο- 
μένου τοπίου δέν είναι καθόλου δυσανά
λογες, καταθλιπτικές. Δέν βλέπει τίποτε 
κανείς παρόμοιον μέ τά τεράστια Ίμα- 
λάϊα, μέ τούς ύπερμεγέθεις ποταμούς πού 
περιγράφουν τά ’Ινδικά ποιήματα' τίποτε 
τό παρόμοιον μέ τά απέραντα δάση, τις 
ατέλειωτες πεδιάδες, μέ τόν άγριον καί 
χωρίς όρια ώκεανόν τής Βορείου Εύρώ- 
πης. Τό μάτι εις τήν περιοχήν τής Ε λ 
λάδος συλλαμβάνει εύκόλως τήν μορφήν 
των αντικειμένων καί σχηματίζει μίαν 
ακριβή εικόνα. Τά πάντα εις τήν χώραν 
αυτήν εύρίσκονται εις τοιαύτας διαστά
σεις πού εύκολα καί μέ άκρίβειαν συλ- 
λαμβάνονται άπό τάς αισθήσεις».

«Ταξιδεύων τις εις τό Αίγαΐον, γράφει 
ό Will Durant αρχίζει νά έννοή, διατί 
οΐ άνθρωποι πού έχουν κατοικήσει αύτάς 
τάς άκτάς καί τάς νήσους, τάς ήγά- 
πησαν, σχεδόν περισσότερον καί άπό 
τήν ζωήν των, καί έπίστευαν, όπως ό 
Σωκράτης, ότι ή έξορία ήτο πικροτέρα 
καί άπό τόν θάνατον».

«Εκείνος δστις διά πρώτην φοράν 
έπισκέπτεται τάς ’Αθήνας, λέγει ό Κούρ- 
τιους, καί αν δέν έχη ούδεμίαν ιδέαν τής 
άρχαιότητος, λαμβάνει τήν έντύπωσιν, 
ότι ό τόπος αυτός έχει καθοριοθή άπό τήν 
φύσιν διά κάτι τό έντελώς έξαιρετικόν. 
Εις τό έσωτερικόν, ή χώρα αυτή είναι 
τόσον πλούσια εις ποικιλίαν, ώστε ομοι
άζει μέ εργον τέχνης. 'Οπουδήποτε στρέ
ψει τις τό βλέμμα εύρίσκει νέας άπόψεις, 
εις έκαστον βήμα ή θέα παραλλάσσει, 
έκαστος τόπος παρουσιάζει νέαν εικόνα. 
Παν δ,τι ήμεΐς εις τόν χορόν καί εις τήν 
μουσικήν όνομάζομεν ρυθμόν, έμφανί- 
ζεται εις δλας τάς γραμμάς τών όρέων 
τής ’Αττικής. Έν τώ συνόλω της ή περιο
χή αΰτη συνθέτει μίαν άρμονίαν».

Προβάλλων ώς πρότυπον τό άθηναϊκόν 
τοπίον ό Max Sorre, λέγει δτι αί Μεσο
γειακοί, φύσις καί άνθρωπότης αποτελούν 
ένα πρωτότυπον γεωγραφικόν συνδυασμόν 
ό όποιος στολίζεται μέ δλην τήν γοητείαν 
τής ιστορίας. Τήν έπίδρασιν, τέλος, τών 
κλιματικών συνθηκών εις τήν ιστορίαν 
τών λαών τονίζει έπίσης ό Rhys Carpe
nter εις τό εργον του καί εις τό κεφάλαι- 
ον A Climatic Backgrount to History».

’Εν περιλήψει δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι 
τό θαυμάσιον αύτό φυσικόν περιβάλλον, 
τό όποιον ύμνήθη καί άπό τό άρχαΐον 
πνεύμα καί άπό τούς μεγάλους ποιητάς, 
συγγραφείς καί διανοουμένους τών νεω- 
τέρων χρόνων άσφαλώς είχεν άνάλογον 
έπίδρασιν καί εις τάς πνευματικός καί 
καλλιτεχνικός έκδηλώσεις τών κατοί
κων τής περιοχής αύτής. Ή  καταπλη
κτική δέ αύτη πνευματική καί καλλι
τεχνική άνθησις τού ’Αθηναϊκού πολι
τισμού ή όποια άρχίζει εύθύς άμέσως μετά 
τό τέλος τών Μηδικών πολέμων παρή- 
γαγε κατά τόν Renan: «ένα συμβάν πού 
δέν ύπήρξε παρά μόνο μιά φορά, πού ούδέ- 
ποτε άλλοτε παρετηρήθη, πού δέν θά 
παρατηρηθή πλέον, τού όποιου δμως 
τό άποτέλεσμα, θά διαρκή αιωνίως, θέλω 
νά εΐπω ένα τύπον αιωνίου καλλονής 
χωρίς κανένα ίχνος τοπικόν ή έθνικόν».

ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ημέρα τού ’Ιουλίου 1972, 
-στήν αύλή τής μητροπολιτικής άστυνο- 
μίας τού Λονδίνου, ό άρχιφύλακας Ντούγ- 
κλας Σέρν στεκόταν σέ στάση προσοχής, 
έχοντας πλάι του τόν Γ ι ό γ κ ι, τόν 
έπτάχρονο σκύλο του, πού έπρόκειτο 
νά τιμηθεί μέ τό Βραβείο τού Μαύρου 
'Ιππότη: ένα χρυσό κύπελλο, πού απο
νέμει ή Σκώτλαντ Γυάρντ στόν άστυνο^ 
μικό σκύλο τής χρονιάς.

Τό κύπελλο έπιδόθηκε άπό τήν κυρία, 
Τζαίημς Στάρριτ, σύζυγο τού ύπαρχηγοΰ 
τής μητροπολιτικής άστυνομίας, πού 
έπλεξε τό έγκώμιο τού Γιόγκι.

«—Τά κατορθώματά του είναι θρυλικά, 
είπε. Χάρη σ’ αύτόν, κατασχέθηκαν 
χιλιάδες κιλά ναρκωτικών. Ή  όσφρησή 
του είναι έκπληκτική. Δέν τόν γέλασε 
ποτέ».

Τό ζευγάρι Γιόγκι—Σέρν (σκύλος καί 
συνοδός άστυνομικός), έχει καταρρίψει 
πολλά αστυνομικά ρεκόρ. Έπί έξι χρό
νια, ό Γιόγκι έλαβε μέρος σέ 2.000 έρευ
νες, πού κατέληξαν στήν άνακάλυψη 
καί σύλληψη 1.200 έμπορων ναρκωτικών. 
Είχε γίνει ό φόβος καί ό τρόμος τών έμπο
ρων τού λευκού θανάτου, τόσο πού, μιά 
μέρα, ένας άπ’ αύτούς, βλέποντάς τον 
μαζί μέ τόν Σέρν νά έτοιμάζεται νά έρευ- 
νήσει σέ μιά αποθήκη, είπε στόν άστυ- 
νομικό: «—Μή κάνετε τόν κόπο. Ελάτε 
νά σάς δείξω τήν κρύπτη. Έ τσι ή άλλιώς, 
θά τή βρει!».

κλας Σέρν, υπεύθυνος γιά τήν έκπαίδευση 
άστυνομικών σκύλων. Καί δέν άργησε 
νά καταλάβει, δτι έπρόκειτο γιά ένα 
έκπληκτικό ζώο. Πραγματικά, σέ τρεις 
μήνες, ό Γιόγκι ήταν ικανός νά έπιση- 
μαίνει ακόμη καί τό παραμικρότερο 
ίχνος ναρκωτικού.

ΕΝΑΣ Τ Ε Τ Ρ Α Π Ο Δ Ο !  ΣΕΡΛΟΚ - ΧΟΛΜΣ

Οί εκπληκτικές επιτυχίες 

ενός αστυνομικού σκυλιοΰ 

τής Σκώτλαντ — Γυάρντ

Πραγματικά σέ λίγα δευτερόλεπτα, ό 
Γιόγκι είχε τήν ικανότητα νά έπισημαίνει 
μέ σιγουριά, ακόμα καί τό παραμικρό- 
τερο ίχνος μαριχουάνας ή άλλου ναρκω
τικού, φυτικής προελεύσεως. Στά 1971, 
ή ύπηρεσία διώξεως ναρκωτικών πληρο- 
φορήθηκε, δτι μιά μεγάλη ποσότητα οπί
ου είχε φορτωθεί σ’ ένα καράβι στή Βομ
βάη, μέ προορισμό τό Λονδίνο. "Οταν 
τό καράβι έφτασε στό λιμάνι τού Λον
δίνου, ό άστυνομικός Σέρν καί ό σκύλος 
του περίμεναν στήν άποβάθρα. Πριν 
έπιτραπεί ή έκφόρτωση καί ή αποβίβαση, 
ό Γιόγκι άρχισε τήν έρευνά του. Λίγο 
άργότερα, άνάμεσα σέ χιλιάδες ταχυδρο
μικούς σάκκους. είχε ξεχωρίσει έκείνους 
πού περιείχαν τό δπιο.

Αύτό τό έκπληκτικό ζώο στρατολογήθη- 
κε στά 1966, ένα χρόνο μετά τήν απόφαση 
τής άγγλικής άστυνομίας νά υιοθετήσει 
ένα πρόγραμμα έκπαιδεύσεως σκύλων, 
γιά τήν άνακάλυψη ναρκωτικών. "Υστερα 
άπό πολλές δοκιμές, διαπιστώθηκε δτι, 
χάρη, στό ένστικτό τους, τή φυσική περιέ- 
ργειά τους καί τήν όσφρησή τους, οί 
σκύλοι λαμπραντόρ ήταν οί καταλλη
λότεροι.

"Οταν στρατολογήθηκε, ό Γ ιόγκι ήταν 
δεκατεσσάρων μόλις μηνών, λεπτός μέ 
πελώριο κεφάλι καί ζωηρά μάτια. Ένα 
μήνα άργότερα, τόν παρέλαβε ό Ντούγ-

Ή  πρόβα τζενεράλε έγινε στό Σόχο, 
πού, κατά τις πληροφορίες τής άστυνο
μίας, ήταν τό επίσημο κέντρο δραστη
ριότητας τών έμπορων ναρκωτικών. Ε 
κείνη τήν ημέρα, ό Γιόγκι είχε πολλές 
δυσάρεστες έκπλήξεις. Στήν προσπάθεια 
του ν’ ανοίξει μιά πόρτα πού συνδεόταν 
μέ ηλεκτρικά καλώδια, κόντεψε νά 
πάθει ήλεκτροπληξία. "Υστερα, άνοί- 
γοντας ένα ντουλάπι, είδε νά ξεχύνονται 
πάνω του διάφορα σκεύη καί πιάτα.

Ωστόσο, τού δόθηκε ή ευκαιρία νά 
δείξει τις εκπληκτικές ίκανότητές του, 
έντοπίζοντας διάφορες κρύπτες ναρκω
τικών, μολονότι στούς χώρους αύτών 
τών κρυπτών αίωρούνταν κάθε είδους 
άρώματα. Καί άπό τό 1968 ώς τό 1972, 
έξάρθρωσε πολλά δίκτυα εμπόρων τού 
λευκού θανάτου.

Στά 1972, λίγο μετά τήν απονομή τού 
τιμητικού έπάλθου, ό Γιόγκι είχε μιά 
ιδιαίτερα δυσάρεστη περιπέτεια. Καθώς 
έρευνοΰσε στις άποβάθρες τού Λονδίνου, 
ό Σέρν τόν είδε νά σκοντάφτει σάν τυφλός 
σέ διάφορα αντικείμενα, πριν πέσει στόν 
Τάμεσι. ’Ανακάλυψε βέβαια τήν κρύπτη 
τών ναρκωτικών, άλλά ήταν ή τελευταία 
του έπιτυχία. Ό  Γιόγκι είχε άρχίσει νά 
χάνει τό φώς του. . . .

Μετά τήν άπονομή τού βραβείου, ό 
Σέρν οδήγησε τό Γιόγκι στόν κτηνίατρο 
τής Σκώτλαντ Γυάρντ. Ή  ιατρική έξέ- 
ταση κράτησε μισή ώρα. Ό  Σέρν περί- 
μενε στόν προθάλαμο. "Οταν είδε τό 
γιατρό νά βγαίνει, κατάλαβε τί είχε συμ- 
βεΐ.

«—Λυπούμαι, άλλά υποχρεώθηκα νά 
τόν άποκοιμήσω, γιατί ήταν τυφλός καί 
τελείως έξαντλημένος», τού εξήγησε ό 
κτηνίατρος.

Ό  Σέρν, ήξερε τί έσήμαινε αύτό. Ό  
Γ ιόγκι ήταν πιά νεκρός. . .
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Τοΰ 'Υπομοιράρχου 

κ. Παν.  Γ ε ω ρ γ α κ ό π ο υ λ ο υ

—Πάνο, έλα παιδάκι μου νά 
μοϋ γράψης το γράμμα στο Βα
σίλη μου, ελα καλό μου παιδ'ι καί 
εγώ θά σοϋ δώσοj το Ψνχοϋδι 
μεθαύριο, έ'Λα 'έχω καί κάτι στα
φίδες! . . Αυτά τά λόγια θυμήθηκα 
καί κοντοστάθηκα κάτω άπό τό 
σπίτι τής Θειά-Γιωργίτσας, «"Αγιο 
τό Χώμα πού την σκεπάζει», σάν 
πήγα στο χωριό κι’ έγόο, άφοϋ έγι
να Πρωτευουσιάνος. ’Ορθάνοιχτα 
τά παράθυρα, ακλάδευτο τό κλίμα, 
μισοπεσμένα τά κεραμίδια, χορτα
ριασμένη ή αυλή. Μόνο οί γιαλιστε- 
ρες πλάκες τοΰ ανοιχτού αυλόγυρον 
(ποιος ξέρει πόσοι γάμοι καί άρρα- 
βωνιάσματα γίνανε σε τούτη την 
αυλή), μαρτυρούν ότι κάποτε, 
πέρασαν άπό τούτο τό σπίτι άνθρω

ποι.
"Εμεινε χήρα ή θειά- Γιωργίτσα,
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αφού ό άντρας της, ο Νικόλας, 
πήγε καί δεν γύρισε στον Πόλεμο 
τής Μ. ’Ασίας. Τον σφάξανε στο 
Σαγγάριο, ανώνυμο θύμα στά τό
σα άλλα."Ετσι έμαθε. Τον γνώρι
σα στη φωτογραφία πού ή άμοιρη 
θειά λ.ιβάνιζε κάθε τόσο. Ψηλός, 
γεροδεμένος, με στρατιωτικό άμπέ- 

χωνο καί μιά πιθαμή μουστάκι.
Κι έμεινε ή Γεωργίτσα, με τό 

δίχρονο της παιδί, τό Βασίλη, 
παρηγοριά καί απαντοχή ατή ζωή 
της. ’Άντρας καί γυναίκα ή 
συχωρεμένη, χαιρόταν, βλέποντας 
τό μοναχογνό της νά μεγαλώνη.

—Φωτισμένο μυαλό τό παιδί, 
τής είπε ό δάσκαλως τού χωριού 
σάν ό Βασίλης τέλειωνε τό Δημο
τικό, νά τό πας νά διαβάση στο 
Γυμνάσιο στήν Άρκαδιά.

Μά πώς νά τά βγάλη πέρα ή

κακότυχη μάννα, πού τίποτα άλλο 
δεν είχε έκτος άπό τό σπιτάκι 
και τήν όλιγόδραχμη σύνταξη πού 
επαιρνε από «τον πεσόντα υπέρ 
Πίστεως καί Πατρίδος» σύζυγο; 
’Εκείνη, τά είχε κανονίσει με τον Κα
ν άρη τον τσαγκάρη τού χωριού, νά πά- 
ρη τό Βασίλη στο μαγαζί νά τού μά- 
θη τήν τέχνη. Καί τώρα, ό Δάσκαλος 
τής χάλαγε τά σχέδια. Ά π ό  τήν 
μιά μεριά σκεφτόταν τά έξοδα, 
βιβλία, ενοίκια, καινούργια φο
ρεσιά πήγαινε— έλα στήν Άρκαδιά 
με τά πόδια. Ά π ό  τήν άλλη μεριά, 
σκεφτόταν τι θά έκανε εκείνη πού 
ό Βασίλης της θά πήγαινε τρεις ώρες 
μακρυά, αυτόν πού είχε άπαντοχή, 
κολώνα τού σπιτιού της;

Α λλά , καί ό Βασίλης, ήθελε νά 
παη στο Γυμνάσιο καί μιά Κυριακή, 
σάν τ  έλειωσε ή ’Εκκλησία, έβαλε



άπό τή φωτογραφία τον άντρα της 
καί άρχισε νά κλαίη. ’Έ τσι την πήρε 
ό ύπνος.

"Ολο το χειμώνα ή άμοιρη μάννα, 
ξενοδούλευε, μάζευε έληές, έσκαβε 
σε ξένα χωράφια και σαν ερχόταν τό 
Σάββατο φορτωνόταν μια αγκαλιά 
ξυλά και από πάνω ένα σακκι άγριο- 
λάχανα πού μάζευε, ανασκούμπωνε 
τό μαύρο βελέσι της και πήγαινε νά 
πουλήαη τά λάχανα στο παζάρι και 
τά ξύλα τον Βασίλη νά ζεσταθή.

Σε μιά απόμερη γωνιά τοϋ παζα
ριού, κάποιο Σάββατο, ο Γυμνασιάρ
χης άπάντησε την θειά Γεωργίτσα, 
νά έχη απλωμένα τά λάχανα επάνω 
στο σακκι «προς πώλησιν», τά χέ
ρια κάτω άπό τη μακρυά ποδιά της 
τουρτουρίζοντας άπό τό κρύο, καί 
δίπλια της ό Βασίλης φορώντας τό 
καπέλλο μέ την κουκουβάγια.

—Μάνα σου είναι; ρώτησε τό Βα
σίλη δ Γυμνασιάρχης.

—Μάννα μου, είπε ό Βασίλης κοκ
κινίζοντας άπό σεβασμό.

—Συγχαρητήρια κυρά μου γιά τό 
Βασίλη. Πρώτος μαθητής τής τάξεώς 
τον. Νά τον χαίρεστε, θά φτάση 
ψηλά αυτός, είπε ό Γυμνασιάρχης, 
δείχνοντας τό παιδί. ”Επειτα πιά- 
νοντας τά άγριολ.άχανα στά χέρια 
του τής είπε:

—Τά χόρτα θά τά άγοράσω εγώ, 
πάρτε αυτά, καί τής έβαλε στο χέρι 
ένα πενηντάδραχμο.

—Τίποτα δεν κάνουν τά λάχανα 
κύρ—Δάσκαλε, ό Θεός νά σάς έχη 
καλά καί προσπάθησε νά δώση ξανά 
τό χαρτονόμισμα στον Γυμνασιάρχη. 
’Εκείνος άφησε τά λεπτά καί άφοϋ 
έχαιρέτησε, την χαρούμενη τώρα 
μάννα, έφυγε.

Τέλεαοσε τό Γυμνάσιο μέ «άρι
στα» ό Βασίλης καί έτσι τέλειωσε 
καί τό ψωμοκουβάλημα στην Άρκα- 
διά τής Θειά—Γιωργίτσας.

—’Έφυγε γιά την ’Αθήνα, νά δια- 
βάση σε μεγαλύτερες τάξεις, είπε ή 
θειά στις γειτόνισσες, πού καμάρω
ναν τώρα την ευτυχία τής μάννας του.

Πρώτος στην ’Ιατρική Σχολή τοϋ 
Πανεπιστημίου Αθηνών ό Βασίλης, 
σπούδασε όλα τά χρόνια μέ υποτρο
φία.

’Έ τσι μοϋ φώναζε εμένα ή μακα- 
ρίτισσα —ήταν αγράμματη—νά τής 
γράφω τά γράμματα στο Βασίλη της. 
Μοϋ έδινε σϋκα, καρύδια, σταφίδες 
καί μοϋ έταζε τό ψυχοϋδι (ψωμί γιά 
τις ψυχές) γιά τό Ψυχοσάββατο, 
πού λέγαμε γιά τις ψυχές μιά παρέα

9οι του μιά μέρα στο σπαρτό, φόρ
τωσε τά ξύλα τρίποδα τοϋ κρεββα- 
τιοϋ, σανίδες, τό άχυρένιο στρώμα, 
κεντητές κουβέρτες άπό τήν προίκα 
της καί τό Βασίλη πισοκάπουλια στο 
μουλάρι καί, μέ τά πόδια εκείνη, πή
γανε στήν Άρκαδιά, στο δωμάτιο 
πού είχε νοικιάσει. Τό τακτοποίησε 
καί σάν πλησίαζε νά βραδυάση απο
φάσισε νά φύγη γιά τό χωριό.

—Νά μοϋ προσέχης τό παιδί νά μή 
μοϋ κρυώση, είπε στή σπιτονοικο- 
κυρά καί πήγε νά άποχαιρετήση τό 
Βασίλη. Εκείνος, κόλλησε επάνω 
της, έβαλε τό πρόσωπό του μέσα 
στο μαύρο μαντήλι τής μάννας του 
καί έκλαιγε απαρηγόρητος όπως καί 
εκείνη. Ή ταν ή πρώτη φορά πού 
χωρίζανε. Σάν έφτασε στο σπίτι ή 
θειά —Γιωργίτσα όλα τής φαίνονταν 
άδεια. ’Άναψε τό καντηλάκι εμπρός

Νά τό στείλης τό παιδί στην Ά ρ -  
καδιά στο σχολειό, τής είπε ό Παπ- 
πάς τής Θειά—Γιωργίτσας, τά 'Ά 
για Γράμματα τά ξέρει απόξω.

’Έτσι, αποφάσισε νά στείλη τό 
παιδί στήν Άρκαδιά καί άφοϋ έλυσε 
τό κομπόδεμά της, τοϋ ψώνισε στο 
πανηγύρι καινούργια φορεσιά, άρ- 
βυλα καινούργια καί τό πολυπόθητο 
καπέλλο μέ τήν κουκουβάγια, πού 
ά Βασίλης τό καμάρωνε κοιτάζοντάς 
το στον καθρέφτη επάνω στο κουρε
μένο κεφαλάκι του. Δανείστηκε καί 
ή θειά τό μουλάρι τοϋ Καραβούλια 
τοϋ γείτονα, άφοϋ τοϋ υποσχέθηκε 
ότι θά πήγαινε νά σκάψη στο χωρά-

τόν Παπα—Παναγιώτη, πού τοϋ 
κρατούσε τό θυμιατό καί έλεγε τό 
«Πάτερ ημών» νά έπιμείνη στή 
μάννα του.
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παιδιών. Καί μια φορά θυμάμαι, 
άφοϋ είχα γράψει το μισό γράμμα 
και δεν με είχε φιλέψει ακόμα—τό 
είχε ξεχάσει ή καϋμένη—παράτησα 
τον κονδυλοφόρο προσποιούμενος ότι 
είχε χαλάσει η πέννα τον, κόβοντάς 
την επάνω στο ειρμό τής σκέψης της 
για τό τι ήθελε νά γράψω στο Βασί
λη της και αγριεμένη μοϋ είπε:

—Ρέ ζαλιάρικο και πού σ’ έχει, μέ 
χαλ.ασμένα σύνεργα ήρθες νά μοϋ γρά- 
ψης; Καί έλεγα νά σέ φιλέψω ένα 
λ.ουκούμι πού μοϋ δώκανε σ’ ένα 
σπίτι. ’Εγώ τότε—άδολη παιδική 
πονηριά—άρχισα νά γράψου μέ την 
πέννα λέγοντάς της:

—’Έφτιαξε θειά, την κούνησα καί 
πήγε στην θέση της! ’Εκείνη, κατά
λαβε, γέλασε καί μέ φίλησε στο μά
γουλα, Θεός σνχωρές την.

«Νά κοιτάς τά γράμματά σου, νά 
κοιτάς τον εαυτό σου, νά μη κάνης 
κακές παρέες» τοϋ έγραφε σέ κάθε 
γράμμα της ή μάννα του, μιά ύπο- 
θήκη χρέους σέ τρία λ.όγια.

«... Μάθε μάννα, ότι πήρα τό δί- 
πλ.ωμα προχθές μέ «άριστα καί την 
άλλη Κυριακή, έρχομαι στο χωριό», 
έγραψε ατό γράμμα ό Βασίλης.

—Δ ιάβαστο ρέ πίσω, μοϋ έλεγε ή 
μακαρίτισσα καί θά σοϋ δώκω καί 
λεφτά καί καλ.ούδια πού θά φέρη ό 
Βασίλης από την ’Αθήνα καί κοίτα 
μη πηδήσης καμμιά αράδα. Ή  δόλια, 
αισθανόταν κάθε φορά πού τό διάβα
ζα, νά Ισιώνη ή γυρισμένη από τό κου 
βάλ.ημα τιον ξύλων μέση της, νά 
ζεοταίνεται τό κρύο άπό τις λ.άσπες 
καί τό ξενοδούλεμα στά χοοράφια 
κορμί της καί νά πετάη ή άπό τά 
τραντάγματα τής φτώχιας, τής δυ
στυχίας καί τής όρφάνειας καρδιά 
της. 'Έλαμπε άπό χαρά.
—Ό  Βασίλης μου πρώτος στά γράμ

ματα σέ ονλη την ’Αθήνα βγήκε, έλε
γε στις γυναίκες ή θειά όταν την 
ρωτούσαν ή καί δέν την ρωτούσαν.

”ΤΙρθε καί ξανάφυγε σέ λίγες μέ
ρες ο Βασίλης, γιά νά μη ξαναγυρί- 
σει ποτέ πιά...

—Μάθε μάννα ότι παντρεύτηκα 
τις προάλλες, εδώ στην ’Αθήνα, μέ 
την Λίζα, έτσι λένε την γυναίκα μου, 
άλλ.ά επειδή ήταν μακρυά καί γιά νά 
μην κουραστής δέν σοϋ έγραψα γιά 
νά έρθης. Έκάμαμε τό γάμο «εν 
στενώ κύκλω».

—Δ ιάβαστο ρέ κουνημένε, τόπο— 
τόπο τό γράμμα, μοϋ έκανε ή θειά 
κρατώντας τό λυχνάρι πάνω άπό τό

κεφάλα μου καί στρίβοντας μου τό 
αυτί μέ τό ροζιασμένο χέρι της.

— Τί φταίω εγώ ρέ θειά έτσι λύει 
τό γράμμα, κοίτατο κι εσύ.

—Ρέ αγλύκαντε, εγώ βλ.έπω πολ- 
λά γράμματα καί έσύ μοϋ διαβάζεις 
δέκα κουβέντες, μοϋ είπε πιάνοντάς 
με άπό τό μανίκι, ενώ) μέ τό δάκτυλό 
της έκανε πέρα—δοοθε την καύτρα 
τοϋ λυχναριοϋ νά φωτίζη περισσότε
ρο. 'Η  μακαρίτισσα, πώς μπορούσε 
νά φανταστή δέκα άράδες γράμματα 
νά περιέχουν τόση καταφρόνια άπό 
τό καμάρι της, τό Βασίλ.η της; Πα>ς 
μπορούσε νά φανταστή ή πολύπαθη 
μάννα, δτι ή μεγαλύτερη χαρά τοϋ 
γυοϋ της τυλιγόταν σέ τόσο δά χαρτά
κι; Ποϋ είναι τά τραγούδια πού σκό
πευε νά εϊπή, μιά πού άπό τότε πού 
συχωρέθηκε ό άνδρας της δέν ξανά- 
νοιξε τό στόμα της, ποϋ είναι τά προι
κιά τής νύφης; ποϋ οί συμπεθέροι; 
ποϋ ό χορός στ’ άλ,ώνι τής έκκλ.ησιάς ; 
ποϋ...ποϋ..!”Ετσι έμεινε συλλογισμέ
νη ή θειά γιά πολλή ώρα. Ά φοϋ σγάρ- 
λιζε τη φωτιά νευρικά (χειμώνας 
ήταν) μοϋ είπε:

—Διάβασε ρέ τη νύφη πώς την λέ
νε; τί γράφει μέσα;

—Λίζα την λένε, τής άτπάντησα, 
χωρίς νά κοιτάξω τό γράμμα, τρα
βώντας την μπαλωμένη κάλ.τσα μου 
πού την είχε χάψει ή μιά μου άρβνλα.

— Τό χαρτί κοίτα ρέ, μοϋ είπε ή 
θεία, δίνοντάς μου μιά στο πόδι μέ 
τό ξύλο πού άνακάτωνε τη φωτιά.

—Νά ρέ θειά, τί φταίω εγώ, Λίζα 
γράφει, νάτο κοίτατο καί έσύ. Άκού- 
μπησε τό κεφάλι της πάνω στο 
άψυχο χαρτί ή γριά—μάννα, νομί
ζοντας πώς θάβλεπε ολόσωμα εκεί 
μέσα την νύφη της.

—Καί τί είναι Λίζα ρέ, ποιο όνομα 
στο χωριό τό λένε έτσι στην Αθήνα; 
Τά γράμματα πού διαβάζεις στο 
σχολειό δέν τό λένε μέσα;

—’Ό χι θειά, δέν τό λένε, πρώτη 
φορά τό ακόυσα. Λίζα λύνε, συνέχισα 
μέ παιδική άφέλ.εια, μιά κολοβή σκύ
λα πού έχει ό Μουσάγας_

—Χάσου στριμμένο άπό μπροστά 
μου, πας στο σχολειό καί δέν ξέρεις. 
Σκύλο ρέ παντρεύτηκε ό προκομ
μένος; Φεύγα μή σέ βλέπω.

’Έφυγα, άφήνοντας τήν θειά — 
Γιωργίτσα σέ άμηχανία γιά τό τί 
έσήμαινε ή λέξη Λίζα καί μέ ποιο 
χριστιανικό όνομα ταίριαζε. Δέν 
ξέρω ποσο θα έμεινε εκείνη τη 
νύχτα συλλογισμένη. Δέν γνωρίζω

πόσα δάκρυα, καυτά, μητρικά καί 
παραπονεμένα αύλ.άκωσαν τήν άγια 
μορφή της εκείνο τό βράδυ.

’Έγραψε άλλ.ο ένα γράμμα ό πο- 
λ.υδιαβασμένος γιός.

—Φεύγομε μέ τήν Λίζα στην Καλ- 
λιφόρνια τής ’Αμερικής. Ε κ ε ί είναι 
ή οικογένεια τής Λίζας. Θά σπουδά
σω εκεί άνώτερες σπουδές. Θά σοϋ 
γράψοο δταν φτάσω καί θά σοϋ στεί- 
λ.ω καί λ,εφτά.

Κεραυνός χτύπησε κατ ακέφαλο 
τήν άμοιρη θειά—Γιωργίτσα. Κα- 
μπούρωσε, ρόζιασε, γέρασε. Γιατί, 
γιατί τόση έγκατάλειψη; Τί είναι ή 
Λίζα μπροστά σέ μιά μάννα; Αυτά 
σκεφτόταν ή θειά. Καί ή Άοκαδιά; 
Καί τά ξϋλο; Καί ό ποδαρόδρομος; 
Καί τά λάχανα στο παζάρι; Καί τό 
ξενοδούλεμα; "Ολο τάσβησε ό Βα- 
σιλ.ης. Ούτε γράμμα, ούτε γραφή, 
έστειλε ό πολύξερο; γνός.

Παραμονή Χριστουγέννων —μα
θητής τής τελευταίας τάξεως τοϋ 
Γυμνασίου θυμάμαι ήμουν —βρήκε 
μιά γειτόνισσα πεθαμένη τή θειά 
—Γιωργίτσα κοντά στή σβημένη 

φωτιά τοϋ σπιτιού της καί διπλό της, 
μαυρισμένη άπό τά χρόνια καί τήν 
καπνιά, τήν δακρύβρεχτη φωτογοα- 
φία τοϋ Βασίλ.η της, μέ τό καπέλλο 
μέ τήν κουκουβάγια στο κεφάλα του. 
Πέθανε συντροφιά μέ τή φωτογρα
φία τοϋ γιου της, έτσι δπως τον 
έδειχνε τότε πού ήταν δικός της.

Μετά άπό χρόνια, ο Γραμματέας 
τής Κοινότητος έλ.αβε ένα γράμμα 
συστημένο άπό τήν Καλλ.ιφόρνια τής 
’Αμερικής. ’Έγραφε: «Αποστέλλω  
δολλαρια 50 δι’ έξοδα κηδείας τής 
μητρός μου, ής έπλ.ηροφορήθην, 
εσχάτως, τον θάνατον Δρ. Βασίλειος 
.... ».

Αυτές τις κουβέντες έγραψε.
Τά πενήντα δολλάρια «έρρίφθησαν 

εις τον κορβανάν» τής Κοινότητος 
και έδηλώθησαν ιος «άδηλοι πόροι». 
Δέν άγοράσθηκεμέ αυτά «ό άγρός τοϋ 
Κεραμέως», δπως θά ταίριαζε, άλλ.ά 
μέ αυτά φτιάχτηκε μιά πρόχειρη ξύ
λινη πόρτα τοϋ Νεκροταφείου, άλ.λά 
τον ’ίδιο χρόνο κάηκε καί αυτή άπό 
πυρκαϊά πού έπιασε στο διπλ.ανό δά
σος. Δέν γνωρίζω αν ή "Αγια μορφή 
τής μάννας του γύρισε πίσω μέ αυτό 
τον τρόπο τό μοναδικό δώρο τοϋ γιοϋ 
της ώς άπαράδεχτο. Γνωρίζω, όμως, 
δτι κάτω άπό ένα μαϋρο κεραμιδάκι, 
τοϋ βαθουλωμένον άπό τά χρόνια 
τάφου τής θειά—Γιωργίτσα;, δταν 
παω στο χωριό, βάζω ένα μικρό κε- 
ρακι, δπως κάνουν όλοι οί χωριανοί 
μου.
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ΟΤΑΝ περάσουμε τήν αρχαία διώρυγα 
τοϋ Ξέρξη, πηγαίνομε πλέον, άπό τήν 
Χαλκιδική, στήν Χερσόνησο «Άθως», 
όπου καί τό Ά γιο  Όρος.

Ό  δρόμος οδηγεί στήν Ούρανούπολη, 
τό τελευταίο χωριό τής Χαλκιδικής, ένώ 
στήν συνέχεια έκτείνεται ή Άγιορείτικη 
πολιτεία. Άπό έκεΐ καί πέρα, ύπάρχει 
τό άβατο γιά τις γυναίκες καί τά θηλυκά 
ζώα. Ή  παράδοση, μας πληροφορεί, ότι 
τούτο θέλησε ή Παναγία, πού παρουσιά- 
σθη στους εύσεβείς μοναχούς έκεΐ, γιά νά 
άποφεύγονται σκάνδαλα, αλλά καί γιά 
τήν έντελέστερη αφοσίωσή τους στό 
Θεό καί τόν ηθικό βίο. Τό «πάντερπο καί 
πανεύοσμο» τούτο όρος, είναι γνωστό, 
ώς τό «Περιβόλι τής Παναγίας». Έκεΐ, 
παρελθόν, παρόν καί μέλλον, συναντιόνται 
σέ μιά ύπερκόσμια άρμονία ζωής καί 
πραγματικότητος στόν ορθόδοξο μονα
χισμό, ό όποιος θριαμβεύει στις ψυχές των 
όσιων πατέρων καί ταπεινών μοναχών. 
Τόπος άγιος, έπί τής γής, μετά τούς 'Α
γίους τόπους τών 'Ιεροσολύμων, τούς 
όποιους ή παρουσία καί ή ένέργεια τοϋ 
Θεού καθαγίασε, είναι τό όρος τού Ά - 
θωνος, τό όποιον έπί δέκα καί πλέον αιώ
νες αφιέρωσε—ολόκληρο καί όλοκλη- 
ρωτικώς—στό θεό, ή εύσέβεια τού Ε λ 
ληνικού Έθνους. Στις είκοσι Μονές τού 
Άθωνος, φυλάσσονται ώς κόρη οφθαλ

μού, μέ πάθος, τά ιερά καί τά όσια τής 
πίστεως τών ορθοδόξων Χριστιανών, 
καθώς καί τά λείψανα άγιασμένων, με
γάλων σοφών διδασκάλων, άνδρών καί 
γυναικών. Στήν κιβωτό αΰτή τής ορθο
δόξου πίστεως φυλάσσονται, ακόμη, τι
μαλφή κειμήλια άμυθήτου αξίας, σοφά 
διδάγματα καί ιερά συγγράμματα, θη
σαυροί ανυπολόγιστοι τού Έλληνοθρη- 
σκευτικοΰ μας πολιτισμού. Τό Ά γιο  
Ό ρος, Ακρόπολη τής ’Ορθοδοξίας, σάν 
φωτεινός φάρος, φωτίζει άνά τούς αιώνες 
τά πελάγη τών κακοδοξιών καί διαλύει τά 
σκότη τών αιρέσεων. Είναι τό μοναδικό 
στόν κόσμο κέντρο τοϋ ορθοδόξου μονα
χισμού πού πυργώνεται πάνω στό άπαρα- 
σάλευτο βάθρο τής πίστεως τού Χριστού, 
στό όποιο θραύονται τά κύματα τού ύλι- 
σμοΰ, τού κομμουνισμού καί τής αθεΐας. 
Είναι τό Ά γιο  Ό ρος, θησαυροφυλάκιο 
καί διαιώνιση τοϋ Βυζαντίου, τού όποιου 
πολλοί πνευματικοί θησαυροί περιεσώ- 
θησαν καί διεφυλάχθησαν, γιά νά θυ
μίζουν στούς έπιγενομένους τό ασύλ
ληπτο μεγαλείο του. Επίσης άποτελεΐ, 
τήν μυστική πηγή χάριτος, πού αρδεύει 
καί ζωογονεί τήν ορθόδοξη πίστη, τό 
γένος καί όλόκληρο τόν κόσμο.

Ειδικά γιά τήν πατρίδα μας είναι, κατά 
γενική όμολογία, κιβωτός τών έθνικο- 
θρησκευτικών μας παραδόσεων, φρούριο
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«άνάλωτο» καί φύλαξ τής προγονικής 
μας κληρονομιάς.

ΜΟΛΙΣ ό προσκυνητής πατήσει τό 
πόδι του στόν Άθω, αισθάνεται ότι εύρί- 
σκεται σέ άγιο τόπο, πού είναι αφιερω
μένος ολοκληρωτικά στό Θεό. Τότε αυτό
ματα τοΰ δημιουργοΰνται έντυπώσεις 
δέους καί θαυμασμού, γιά τήν ύπαρξη 
ένός τέτοιου περιουσίου τόπου έπί τής 
γής! Μ

Καί ό πλέον αδιάφορος, θρησκευτικώς, 
βλέπει τήν παρουσία τού θεού, γιαϋτό 
καί απροκατάληπτα ομολογεί ότι όντως 
ό Θεός είναι άνάμεσά μας.

Τά πάντα έκεΐ, άναδίδουν άγιότητα καί 
όλα μαρτυρούν καί κηρύσσουν τήν πα
ρουσία τού Θεού. Οί άνθρωποι, τά κτί- 
σματα καί ό,τι άψυχο υπάρχει τόν Θεό 
υπηρετούν. Τό πλήθος των ιερών λει
ψάνων καί τών θαυματουργών εικόνων τής 
Παναγίας καί τών άλλων άγιων, ό πλού
τος τών κειμηλίων καί ό μυστικιστικός 
κόσμος τοΰ θεϊκού δράματος είναι άδύ- 
νατον νά μή προκαλέση συγκλονιστική 
κατάνυξη στόν ευσεβή καί νά τόν πείση, 
ότι έχει άνάγκη τής μετάνοιας. Έ κεΐ ή 
εύλάβεια συναγωνίζεται τήν ευσέβεια 
καί ό ταπεινός μοναχός, γίνεται άκατα- 
γώνιστος μαχητής, όταν ή όρθόδοξη 
πίστη κινδυνεύει, ή δέ ιστορία γνωρίζει 
τό όρος, σάν παλαίστρα άγιοσύνης καί 
κατανύξεως. Οί Ά γιες Μονές, είναι χώροι 
μετάνοιας, προσευχής, άσκήσεως, κα- 
θάρσεως καί θεώσεως, όπου οδηγούνται 
πολλοί κουρασμένοι καί μάλιστα νέοι, 
οί όποιοι ζητούν άπάντηση στά έρωτή- 
ματά τους καί φωτισμό στό άδιέξοδο καί 
στήν πνευματική κρίση, πού όντως, διέρ
χεται ό σημερινός κόσμος. Ό  έπισκεπτό- 
μενος τό όρος, παρά τήν όμολογουμένως 
μεγάλη κούραση, περιερχόμενος τις Μο
νές, οσφραίνεται τήν εύωδία τοΰ υλικού 
καί πνευματικού μοσχοθυμιάματος τής 
αρετής καί τής εύσεβείας. Θαυμάζει τούς 
θησαυρούς πού διέσωσαν διά μέσου τών 
καταιγίδων, τών διαφόρων άντικρουομέ- 
νων κοσμοθεωριών, τών άγριων πολέμων 
καί έπαναστάσεων, μέ πάθος, πίστη καί 
άκατάπαυστη προσευχή, ταπεινοί μο
ναχοί, οί άφανεϊς αύτοί ήρωες, οί άγρυπνοι 
έθελοντές, φύλακες καί φρουροί τής πί- 
στεως καί τής πατρίδος. Τούς χρόνους 
έκείνους, σάν επαψαν οί είκονομαχίες 
καί έθριάμβευσαν οί απόψεις τών ορθο
δόξων, πού έπί έκατόν είκοσι χρόνια εί
χαν άναστατώσει τό Βυζάντιο, έμφανί- 
ζονται οί πρώτοι Αθωνίτες μοναχοί, πού 
είχαν καταφύγει στήν έρημο Άθω, κατα- 
διωκόμενοι εικονολάτρες, γιά νά ζήσουν 
έκεΐ, τήν ζωή τού έρημίτη. Ό  Τσιμισκής 
κατά τό έτος 971, έστειλε στήν χερσόνησο 
τοΰ Άθωνος τόν ήγούμενο Εύθύμιο γιά 
νά συμβιβάση τούς έκεΐ διαμαχομένους 
καί νά ρυθμίση τόν μοναχικό τους βίο, 
σύμφωνα μέ γενικούς κανόνες καί έκκλη- 
σιαστικούς τύπους, όπως άπαιτούσαν 
τότε οί περιστάσεις. Ό  Εύθύμιος συγκά- 
λεσε στό άρχαΐο Πρωτάτο, τούς ήγου-

’Ασκητικές μορφές Μοναχών Αφιερω
μένες στήν λατρεία τοϋ Θείου πού πιστά 
υπηρετούν αιώνες τώρα στήν ιδιότυπη, 
μοναδική στόν κόσμο, μοναστική Πολι
τεία τοϋ 'Αγίου νΟρους, μακρυά άπό τόν 
σύγχρονο μηχανικό πολιτισμό μέσα στήν 
ασύγκριτη φυσική ομορφιά τής ’Αθωνικής 
Χερσονήσου.
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μένους τοΰ Όρους καί μέ κοινή συμφω
νία όλων, συνέταξε τόν πρώτο καταστα
τικό χάρτη. Τό'Ιδρυτικό αύτό έγγραφο 
τής μοναχικής πολιτείας, πού έχουν ύπο- 
γράψει πενήντα εξ, πατέρες, γέροντες, 
έκπρόσωποι των αρχαίων Μονών, έπικύ-

Ιρωσε τό έτος 972, ό αύτοκράτωρ Ίωάν. 
Τσιμισκής, μέ μιά μεγάλη υπογραφή του.

Τό έγγραφο τούτο, πού έχει μήκος τρία 
μέτρα καί άποτελεΐται από συγκολλημένα 
μεγάλα τεμάχια δέρματος, άπό τράγο, 
υπάρχει στά άρχεϊα τής Ίεράς Κοινό- 
τητος, στις Καρυές, καί είναι γνωστό 
στούς Αγιορείτες σάν «Ό Τράγος», είναι 
δέ τό αρχαιότερο Βυζαντινό έγγραφο, μέ 
αύτοκρατορική ύπογραφή. Φυλάσσεται 
σέ σφραγισμένο κιβώτιο, τό όποιον ανοί
γεται σπανιώτατα καί έπιδεικνύεται σέ 
έξαιρετικάς περιπτώσεις, πάντοτε έπί πα-

Ι ρουσία τών αντιπροσώπων τών Μονών, 
όπως έγινε κατά τις εορτές τής χιλιετη- 
ρίδος. Μέ τό ιδρυτικό καταστατικό οί 
Μονές αύτοδιοικοϋνται, «διά τού Ηγου
μένου—Προϊσταμένου μιας έκάστης τού
των καί τοΰ Ηγουμενοσυμβουλίου, προ- 
κειμένου περί τών Κοινοβιακών, οί δέ 
’Ιδιόρρυθμες διά τής έπιτροπής γερόντων». 
Στις Καρυές, όπου είναι ή έδρα τής Ίεράς 
Κοινότητος ,τό έτος 1810 μέ τυπικό, έγκα- 
ταστάθηκε ή 'Ιερά Σύναξη τών Προϊστα
μένων τών Μονών καί τό έτος 1883 ώρί- 
σθηκε, ώς ’Αρχή, τής Ίεράς Συνάξεως, ή

ΙΆ ρχή τής Ίεράς ’Επιστασίας, ή όποια 
άποτελεΐται άπό άντιπροσώπους τών Μο
νών, οί όποιοι λαμβάνουν καί έκτελοϋν 
τις διάφορες άποφάσεις,πού άφοροϋν στήν 
έν γένει λειτουργία, τής Άγιορείτικης 
Πολιτείας, υπάγονται δέ στό Πατριαρ
χείο τής Κωνσταντινουπόλεως. Οί περισ
σότερες Μονές είναι κοινόβιες καί μερι
κές άπό αυτές ιδιόρρυθμες. Στις τελευ
ταίες, ό κάθε μοναχός, μεριμνά καί ένδια- 
φέρεται γιά τόν έαυτό του, συντηρούμενος 
μέ τήν έργασία του, ένώ ύπόκειται στόν 
Κανονισμό τής Μονής. Σήμερα υπάρ
χουν είκοσι Μονές. ’Εκτός άπό αύτές, 
ύπάρχουν καί δώδεκα Σκήτες, έπίσης κα
λύβες, κελιά ήσυχαστήρια—έρημητήρια, 
άνερχόμενα συνολικά σέ 380 περίπου πού 
κατοικοϋνται άπό έναν άριθμό μοναχών, 
περίπου δύο χιλιάδων. ’Ιδιαίτερη κατη
γορία μοναχισμού, είναι οί άναχωρητές. 
Στήν κατηγορία αυτή άνήκουν μοναχοί, 
οί όποιοι είναι άπόλυτα άφωσιωμένοι 
στόν θεό, μέ πάθος καί άπροσμέτρητη 
εύσέβεια. Βρίσκονται μακριά άπό τά έπί- 
γεια καί έχουν άρνηθή τά έγκόσμια. Είναι 
άτομα εξαϋλωμένα, πού ζοϋν νυχθημερόν, 
μέ νηστεία καί προσευχή. Τό ήλεκτρικό 
ρεύμα, τό τηλέφωνο, οί βατοί δρόμοι καί 
κάθε κοσμική πρόοδος, άποτελοϋν, γ ι’ 
αύτούς, μέσα άλώσεως τής Άγιορείτικης 
πολιτείας καί τά μάχονται μέ πείσμα καί 
πάθος. Τηρούν τό παλαιό ήμερολόγιο 
καί τήν Βυζαντινή ώρα, έργάζονται οκτώ 

: ώρες, προσεύχονται οκτώ ώρες καί άνα- 
παύονται οκτώ ώρες, τό εικοσιτετράωρο. 
Κατά τήν ώρα τού φαγητού είναι άμί- 
λητοι, ένώ ένας μοναχός, στις κοινόβιες 

ί  Μονές, άπό τόν Άμβωνα, διαβάζει άπό- 
σπασμα τής Άγιας Γραφής. "Ετσι, τό 

, μέν πνεύμα, είναι προσηλωμένο έκεΐ τό 
δέ «σαρκίο», άσυναίσθητα δέχεται τήν

I τροφή γιά τήν συντήρησή του. Κατά 
κανόνα, δέν τρώγουν κρέας, έκτος έξαι- 
ρετικών περιπτώσεων.

; Στις Καρυές, έδρεύει ή Πολιτική Διοί- 
ί κηση, καθώς καί Αρχές τής Χωροφυ- 
1 λακής πού έχουν έδρα καί σέ άλλες 
C οκτώ Μονές, μέ άρμοδιότητα σέ όλο
ι κληρη τήν Χερσόνησο τού Άθω.

ΑΠΟ πολιτικής πλευράς, τό Ά γιο  
Όρος, προβάλλει σάν υπόδειγμα κοινω
νίας άνθρώπων, διαφόρου έθνικής προε- 
λεύσεως, οί όποιοι όμως ζοΰν άρμονικά, 
μέ βάση τήν εύαγγελική διδασκαλία καί 
οί όποιοι θεωρούνται μεταξύ τους σάν 
άδελφοί, άδιακρίτως γένους καί φυλής, 
δοξολογοϋντες τόν Θεό, ό κάθε ένας μέ 
τήν δική του γλώσσα. Οί προσκυνητές 
—έπισκέπτες τοΰ Άγιου Όρους προηγου
μένως πρέπει νά έπισκεφθοϋν τις Καρυές, 
άπό όπου θά πάρουν τήν άδεια παραμο
νής—τό διαμονητήριο—γιά τέσσαρις 
μέρες.

Στις Μονές, θά τύχουν τής πατροπαρά
δοτης φιλοξενίας. Οί Ναοί τών Μονών 
είναι Βυζαντινού ρυθμού, τρίκλητοι, 
ένώ στόν κυρίως ναό, ό όποιος έχει σχήμα 
σταυρού, υπάρχει πάνω ό Παντοκράτωρ 
καί κάτω ό χορός. Τό έσωτερικό όλων 
τών ναών φέρει άγιογραφίες, κυρίως άπό 
τού ΙΔΊ αΐώνος καί μετέπειτα, έργο τού 
Θεοφάνη τοΰ Κρητός καί τοΰ γιοΰ του, 
όπου έμόνασαν έκεΐ, καί τής Μακεδο
νικής Σχολής. Οί Μονές κτισμένες ώς 
έπί τό πλεΐστον περιμετρικώς τής ’Αθω
νικής χερσονήσου, έπί θαλασσοβράχων, 
ΰψους τουλάχιστον τριάντα μέτρων, περι
βάλλονται άπό προστατευτικά τείχη, 
ένώ δεσπόζουν υψηλοί Πύργοι άμύνης, 
κατά τών έπιδρομέων Πειρατών, Κουρ
σάρων, Αγαρηνών, Σταυροφόρων κ.λπ. 
Στό σύνολο έχουν κτισθή μέ τήν συνδρο
μή καί τις δωρεές τών Βυζαντινών Αύτο- 
κρατόρων καί άλλων έπιφανών, Σέρβων, 
Ρώσων κ.λπ. Ή  πρώτη, μετά τήν Ούρα- 
νούπολη, είναι ή ΜΟΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ— 
Βουλγαρική—πού βρίσκεται στή Ν.Δ. 
πλευρά τής Χερσονήσου, μία ώρα πεζο
πορία άπό τόν Άρσανά (έπίνειο) αυτής. 
Έκτίσθη άπό τρεις άδελφούς μοναχούς, 
κατά τήν περίοδο 886—912. Τά τέλη τοΰ 
ΙΓ'. αΐώνος, έρημώθη ύπό Λατινοφρόνων 
ένώ 26 μοναχοί βρήκαν φρικτό θάνατο 
μέσα στόν Πύργο. Τό έτος 1502 άνεγέρ- 
θη έκ νέου άπό τόν ήγεμόνα Στέφανο Γ'. 
(τόν Καλό). Άπό τόν ΙΗ'. αιώνα προσήλ- 
θαν καί έμόνασαν μοναχοί άπό τήν Βουλ
γαρία, οί όποιοι έκτοτε καί έπικράτησαν. 
Ακολουθεί ή ΜΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΜΟ- 
ΝΗΤΟΥ, πού βρίσκεται σαράντα λεπτά 
οδοιπορία άπό τήν θάλασσα. ΤήνΜονή 
έκτισε, κατ’ άρχάς, ό Μέγας Κωνσταν
τίνος καί τήν έτελείωσε ό γιός του— 
Κώνστας — άπ’ όπου καί έλαβε τήν όνο- 
μασία (Κώνστα—Μονή). Στήν Μονή 
ή Κυρά Βασιλική, τοΰ Άλή Πασά, 
έδώρησε πολλά τιμαλφή. Ακολουθεί 
ή ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ, ή όποια έκτί
σθη τόν Ιον αιώνα άπό τόν καθηγούμε
νο αύτής Εύθύμιο, ό όποιος σάν μοναχός 
τής Μονής Μεγίστης Λαύρας, ήτο Δο- 
χειάρης, δηλαδή φροντιστής τών Μο
ναχών, όπου πήγε έκεΐ καί έκτισε τήν 
Μονή. "Εχει πολλά κειμήλια, άγια λεί
ψανα καί άξιόλογη βιβλιοθήκη καί είναι 
ιδιόρρυθμη. Παραθαλασσίως, στήν συνέ
χεια βρίσκεται ή ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
Έκτίσθη ύπό τοΰ συγκλητικού Ξενο- 
φώντος, ό όποιος έγινε μοναχός καί ήγού- 
μενος αύτής. Ό  μέγας Δρουγγάριος Στέ
φανος, τό έτος 1083 μεγάλωσε τήν Μονή 
καί έγινε μοναχός. Τό 1225 κατεστράφη 
ύπό πειρατών καί άνεκαινίσθη άπό έπι- 
φανεΐς ήγεμόνες τής Βλαχίας. Έ χει πολ
λά κειμήλια καί άγια λείψανα καί είναι 
κοινόβια. Έκεΐ ύπάρχουν δύο τοιχογρα
φίες άξιόλογες τοΰ 1600. Στήν μία ό άγιο- 
γράφος άναπαριστά έκρηξη τρομερού 
όπλου, σέ σχήμα μανιταριού, άκριβώς

όπως τό σχήμα έκρήξεως τής άτομοβόμ- 
βας στήν Χιροσίμα, στήν άλλη δέ, άνα- 
παριστά διαστημόπλοιο, όπως τό σχήμα 
τών σημερινών διαστημοπλοίων.

Ή  ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗ- 
ΜΟΝΟΣ βρίσκεται παραθαλασσίως καί 
κατά μήκος τοΰ όρους. Έκτίσθη τό 1765. 
Κατά τό έτος 1840 άρχισαν νά φθάνουν 
μόνον Ρώσοι μοναχοί καί μετά τό έτος 
1895 υπήρχαν 2.500. Σήμερα ύπάρχουν 
μόνον είκοσι δύο. Ό  κεντρικός ναός έκτί
σθη κατά τό έτος 1821 στό όνομα τού 
Άγ. Παντελεήμονος. Ή  μονή είναι Ρω
σική, ό δέ ναός κατάφορτος άπό φύλλα 
χρυσού «έστιλβωμένου». Στήν Μονή 
ύπάρχει ή μεγαλύτερη καμπάνα τής Α να
τολής ή όποια ζυγίζει 15 τόννους. Σέ ώ- 
ραία τοποθεσία, πού άπέχει σαράντα λε
πτά τής ώρας πεζοπορία άπό τήν θάλασ
σα, άκολουθεΐ ή ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑ- 
ΜΟΥ. Έκτίσθη άρχικά άπό τήν Πουλ
χερία, θυγατέρα τού Αύτοκράτορα Άρ- 
καδίου καί κατεστράφη άπό τούς Σαρα- 
κηνούς. Άνεγέρθη πάλι τό Ηο αιώνα, 
ύπό τοΰ Παύλου υίοΰ τού Αύτοκράτορος 
Μιχαήλ Ραγκαβέ. Έκεΐ ό Κων]νος Πορ
φυρογέννητος άφιέρωσε πολυτελέστατο 
μανδύα, ένώ ό Ρωμανός Αλ, τό μεγαλύ
τερο τεμάχιο τοΰ τιμίου ξύλου. Έ χει 
πολλά λείψανα άγιων καί κειμήλια άξιό- 
λογα καί είναι ιδιόρρυθμη.

Σέ άκρότομο βράχο, πού προκαλεΐ 
πραγματικό δέος καί σέ άπόσταση μισής 
ώρας πεζοπορία άπό τήν θάλασσα, βρί
σκεται ή ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ, 
ή όποια έκτίσθη τό έτος 1256 άπό τόν 
Ά γιο  Σίμωνα, μέ δαπάνη τριών μοναχών 
άπό τήν Θεσσαλονίκη. Τό έτος 1264 ό 
Βασιλεύς τής Σερβίας Ιωάννης Ούγ- 
γλεσις, έπλούτησε τήν Μονή, μέ πολλά 
άναθήματα. Ή  Μονή είναι κοινόβια. 
Κατά τις άρχές τοΰ ΙΔ'. αΐώνος, έκτίσθη 
—στήν συνέχεια—άπό μαθητές τοΰ Ό 
σιου Γρηγορίου, ή ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗ- 
ΓΟΡΙΟΥ, κοντά στήν θάλασσα. Τό 1500 
έπαθε μεγάλες καταστροφές άπό τούς 
πειρατές, οί όποιοι καί έσκότωσαν τούς 
περισσότερους μοναχούς. Άνεκαινίσθη 
καί πάλι άπό τόν ήγεμόνα Στέφανο τής 
Μολδαυΐας. Τό 1821 δόθηκε όλοκληρω- 
τικά στόν άγώνα τής Έπαναστάσεως. 
Έ χει πολλά κειμήλια, άγια λείψανα καί 
είναι κοινόβια.

Η ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, πού 
βρίσκεται κατά μήκος τής Αθωνικής 
Χερσονήσου, έκτίσθη ύπό τού, έκ Κορυσ- 
σοΰ —Καστοριάς, Αγίου Διονυσίου τό 
έτος 1366, μέ τήν συνδρομή τοΰ Βυζαν
τινού Αύτοκράτορα ’Αλεξίου Γ'. τοΰ 
Κομνηνοΰ. Τό έτος 1510 Νέαγος, ό Βοε- 
βόδας Βασαράβας τής Βλαχίας, έκτισε 
έκεΐ υψηλό πύργο καί ύδραγωγεΐο. Έ χει 
πολλά κειμήλια καί λείψανα άγιων καί 
είναι κοινόβια. Κάτω άκριβώς τής κορυ
φής τοΰ Άθωνος καί σέ άπόσταση σα
ράντα λεπτών άπό τήν θάλασσα, βρίσκε
ται ή ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ή 
όποια έκτίσθη τόν ΙΔ’. αιώνα, άπό τόν 
γιό τοΰ Αύτοκράτορος Μιχαήλ Ραγκα
βέ, Παΰλο. Τά έτη 1307 - 1309 έπαθε άνυ- 
πολόγιστες καταστροφές άπό τούς Σταυ
ροφόρους. Τό 1360 έπωλήθη σέ δύο Σέρ- 
βους μοναχούς καί μέχρι τόν 18ον αιώνα 
ή Μονή ήταν Έλληνοσερβική. Κατά τό 
έτος 1710 οί Σέρβοι τήν έγκατέλειψαν 
όριστικά. Ή  παράδοση μάς πληροφορεί, 
ότι ή σύζυγος τού Σουλτάνου Μουράτ 
Β'., μεταξύ άλλων άφιερωμάτων, έδώρη
σε καί τά τίμια δώρα τών Μάγων στόν
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Χριστό, καί ότι ένώ ή ιδία έβάδιζε πρός 
τήν Μονή, ακούσε φωνήν νά τής λέγει: 

«Μή προβής περαιτέρω, ώδε τόπος 
τής Βασιλίσσης των ουρανών έστίν». 
’Αμέσως ή Κυρά Μάρω, όπως τήν έλε
γαν, παρέδωσε τά δώρα καί γύρισε πίσω 
στό σημείο έκεΐνο, όπου σήμερα υπάρ
χει προσκυνητάρι. Έ χει πολλά κειμήλια 
καί τόν Μέγα Σταυρό μέ τό τίμιο ξύλο. 
Ή  Μονή είναι κοινόβια. ’Ακολουθεί ή 
μεγαλύτερη Σκήτη τής 'Αγίας "Αννας 
μέ έξήντα πέντε καλύβες καί μέ τούς έκα- 
τόν τριάντα μοναχούς. Πρός τό Δυτικό 
μέρος τού Άγιου "Ορους καί πάνω σέ 
κατακόρυφους απόκρημνους βράχους, 
πού προκαλοϋν πραγματικό τρόμο, ένώ 
κάτω απλώνεται μελανή θάλασσα, τό 
βάθος τής όποιας, έκεϊ, είναι τό μεγαλύ
τερο τοϋ Αιγαίου Πελάγους, βρίσκον
ται τά περίφημα έρημικά κέντρα τών Κα- 
ρουλίων καί τών Κατουνακίων, καλύβες 
δηλαδή έρημιτών σφηνωμένες σέ τολμη
ρές βραχώδεις περιοχές, σάν άητοφω- 
λιές—άσκηση μιας ισχυρής αυτοθυσίας— 
πού συνεχίζεται άπό έκατοντάδες χρό
νια. Ακολουθεί ή σκήτη τών Καυσοκα- 
λυβίων καί άνατολικοδυτικά ή ΜΟΝΗ 
τής ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ. "Οπως είναι 
γνωστό, Λαύρα σημαίνει σύναξη. Ή  
Μονή έκτίσθη άπό τόν Ά γιο  Αθανάσιο 
τόν Αθωνίτη τό έτος 963, τοϋ όποιου τό 
σκήνωμα βρίσκεται μέσα στήν έκκλησία 
καί άπέχει άπό τήν θάλασσα περίπου μι- 
σή ώρα. Σημαντικοί δωρητές καί συνδρο
μητές είναι οί Βυζαντινοί Αύτοκράτορες, 
Νικηφόρος Φωκάς καί Ίωάν. Τσιμισκής. 
Ή  έπιθυμία τοϋ "Αγίου Αθανασίου ήταν 
νά μήν άνοιγε! ποτέ ό τάφος του μετά 
τόν θάνατό του. Μετά πάροδο όμως έτών, 
τό έπιχείρησε κάποιος μοναχός, ό όποιος 
καί έκεραυνοβολήθη άπό φλόγες πού 
βγήκαν άπό τό σκήνωμα τοϋ Αγίου, όπό- 
τε καί έπανεσφράγισε άμέσως τόν τάφο. 
"Οταν, κατά τήν έορτή τής χιλιετηρίδος, 
οί Πατριάρχες έζήτησαν ν’ άνοιγεΐ ό 
τάφος καί άκουσαν τ’ ανωτέρω, παραιτή- 
θησαν τής έπιθυμίας τους. 'Η Μονή έχει 
αμύθητους θησαυρούς, κειμήλια πολλά, 
ιερά άμφια, στολές αύτοκρατόρων, βασι
λικά στέμματα, ιερά Εύαγγέλια, ένα τών 
όποιων ζυγίζει σαράντα κιλά, όλόχρυσο, 
δώρο τοϋ Μεγάλου Πέτρου καί αξιόλογη 
βιβλιοθήκη. Ή  Μονή είναι ιδιόρρυθμη. 
Μέ κατεύθυνση πρός τήν Τερισσό καί 
κατά μήκος τής Χερσονήσου, συναντά ό 
προσκυνητής τις παραθαλάσσιες Μονές 
ΚΑΡΑΚΑΑΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΟΥ καί ΙΒΗ- 
ΡΩΝ. Ή  τελευταία έκτίσθη τό 980 άπό 
τόν Στρατηγό ’Ιωάννη Τορνίκιο (τόν "I- 
βηρα) καί άπό τούς δύο άνεψιούς του, οί 
όποιοι στήν συνέχεια έγιναν μοναχοί. 
Άπό πειρατές καί σταυροφόρους έλεη- 
λατήθη κατ’ έπανάληψη. Ό  ναός είναι 
άφιερωμένος στήν Κοίμηση τής Θεοτό
κου. ’Εκεί ύπάρχει ή θαυματουργή εικόνα 
τής Παναγίας, ή έπονομαζομένη «Πανα
γία ή Πορταΐτισσα», ή όποια κατά τήν 
παράδοση έρρίφθη στήν θάλασσα τής 
Νίκαιας άπό εύσεβεΐς χριστιανούς, γιά 
νά μή πέσει στά χέρια τών σταυροφόρων. 
Ή  εικόνα έφθασε στό Ά γ ιο  "Ορος, ΰστε-

Χαρακτηριστικές φωτογραφίες Μονών 
τον Ά γιου  ’Όρους πού δείχνουν δλη την 
μεγαλοπρέπεια τών οικοδομημάτων όπως 
τά διέσωσαν οί αιώνες και όπως τά συντη
ρούν σήμερα οί συνεχιστές τής υπερχιλιό- 
χρονης ιστορίας τής ’Αθωνικής Πολιτείας.
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ρα άπό πολλές περιπέτειες, ταξιδεύοντας 
πάνω στά κύματα. Παρελήφθη άπό εύσεβή 
μοναχό καί έτοποθετήθη μέσα στό ναό, 
αλλά κατ’ έπανάληψη εύρέθη στήν πύλη 
τών τειχών, όπου σέ όραμα είπε στόν μο
ναχό: «έγώ ήλθα έδώ διά νά σας προστα
τεύσω καί όχι νά μέ προστατεύετε έσεΐς». 
Ύστερα άπ’ όλα αυτά στό σημείο έκεϊνο, 
έκτίσθη μικρός ναός, όπου καί είναι 
τοποθετημένη. Έ τσ ι πήρε τό όνομα 
Πορταΐτισσα. ’Αργότερα πειρατής, έκάρ- 
φωσε τό μαχαίρι του έπί τής είκόνος στό 
πρόσωπο τής Παναγίας, άπό όπου έτρεξε 
αίμα, ή δέ μαχαιριά είναι εύδιάκριτη άκό- 
μη καί σήμερα άπό τόν προσκυνητή. Ό  
πειρατής πρό του θαύματος έβαπτίσθη 
άμέσως χριστιανός, έλαβε τό όνομα Δα
μιανός, έγινε μοναχός καί έμεινε έκεΐ, 
έως ότου πέθανε. Ή  Μονή είναι ιδιόρρυ
θμη. Κατόπιν άκολουθοΰν στήν σειρά 
οί Μονές ΚΟΥΤΑΟΥΜΟΥΣΙΟΥ, ΣΤΑΥ- 
ΡΟΝΙΚΗΤΑ, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ καί 
ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ. Ή  Μονή Βατοπεδίου, 
κατά τήν παράδοση, είνάι ή άρχαιότερη, 
καί έκτίσθη τό 383. Κατεστράφη ύπό τών 
πειρατών καί άνεκαινίσθη ύπό τοϋ Κων
σταντίνου Πωγωνάτου. Έ χει πολλά κει
μήλια, άγια λείψανα, ώς καί τήν τιμία 
ζώνη τής Θεοτόκου. Μέσα στόν ναό, ό 
όποιος είναι άφιερωμένος στόν Εύάγγε- 
λισμό τής Θεοτόκου, υπάρχει εικόνα τής

Συνταξιο-
δοτικά

δικαιώματα
όποστράτων

η λ ι α  ς π υ ρ ο π ο υ λ ο υ

' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

ΕΙΣ προγενέστερον τεϋχος τού 
περιοδικού μας, έγνωστοποιήθη ή 
νέα έτησία προθεσμία, ήτις παρε- 
σχέθη διά τοϋ Νόμου 698] 1977, πρός 
ασκησιν τών πόσης φύσεως μή 
άσκηθέντων συνταξιοδοτικών δι
καιωμάτων, ώς καί αί ένέργειαι εις 
τάς όποιας δέον νά προβοϋν έμπρο- 
θέσμως οί ένδιαφερόμενοι. Υπο
γραμμίζεται καί αΰθις, ότι συναφής 
έγκύκλιος τοϋ ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής, έχει άπευθυνθή πρός άπά- 
σας τάς 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής, 
αί όποΐαι καί θά παρέχουν τάς άνα- 
γκαιούσας συμπληρωματικός διευ- 
κρινήσεις.

Κατά τάς ίσχυούσας βασικός 
συνταξιοδοτικάς διατάξεις, οί δυ- 
νάμενοι νά διεκδικήσουν τήν συν- 
ταξιοδότησίν των έκ τοϋ Δημοσίου, 
είναι οί κάτωθι :

Παναγίας ή έπιλεγομένη «Άντιφωνή- 
τρια». Τήν ονομασία έλαβε, έπειδή άντι- 
φώνησε, όταν ή Βασίλισσα Ζωή, έφερε 
στήν Μονή τήν τιμία ζώνη τής Θεοτό
κου, ή όποια κατά τήν στιγμή τής εισό
δου της στόν ναό ακούσε φωνήν λέγουσα: 
«στήθι καί μή προβαίνης περαιτέρω, 
ώδε Βασίλισσα τών ουρανών». ’Αμέσως 
ή Βασίλισσα προσκύνησε καί άπεχώρησε 
άπό τήν Μονή. Στόν ίδιο ναό, υπάρχει καί 
άλλη θαυματουργή εικόνα τής Παναγίας, 
ή «Παναγία ή Έσφαγμένη». Ώνομάσθη 
έτσι, έπειδή ένας μοναχός, υπηρέτης τοϋ 
ναού, έχοντας προσωπικούς λόγους κατά 
τοϋ τραπεζάρη μοναχού τής Μονής, έκτύ- 
πησε μέ μαχαίρι τήν εικόνα τής Παναγίας 
στό πρόσωπο, άπ’ όπου έτρεξε αίμα. Ό  
μοναχός ύστερα άπό συνεχή παραμονή 
τριών χρόνων, έναντι τής είκόνος, άπέ- 
θανε μετανοιωμένος καί συντετριμμένος, 
τό δέ χέρι του μέ τό όποιο τήν κτύπησε 
έμεινε άδιάλυτο - προφανώς σέ μαρτύριο 
—καί έπιδεικνύεται στούς προσκυνητές. 
Ή  Μονή πλουσιωτάτη, είναι ιδιόρρυθμη 
καί φωτίζεται μέ ήλεκτρικό ρεύμα. Στήν 
συνέχεια βρίσκεται ή ΜΟΝΗ ΕΣΦΙ- 
ΓΜΕΝΟΥ, ή όποια «άκουμπάει» στήν 
θάλασσα. Ύστερα άπό πολλές έπιδρομές 
άπό τούς ’Αγαρηνούς, έγκατελήιρθη κατά 
τά έτη 830 - 870. Κατοικήθη έκ νέου, άλλά 
κατεστράφη καί πάλι άπό τούς πειρατές.

Τό ΙΔ'. αιώνα, διετέλεσε ήγούμενος ό 
Ά γιος Γρηγόριος ό Παλαμας, ό όποιος 
μέ συνεχείς προσευχές, έπέτυχε, ώστε ή 
Μονή, ή όποια έστερεΐτο νερού, ν’ άπο- 
κτήση πηγή μέ άφθονο νερό, πού υπάρ
χει καί σήμερα. Τήν Μονή συνέδραμε γιά 
τήν άνακαίνισή της, ό Τσάρος τής Ρω
σίας ’Αλέξανδρος καί είναι κοινόβια.

Η ΜΟΝΗ ΧΙΛΙΑΝΤΑΡΙΟΥ βρίσκε
ται σέ θέση πού άπέχει μισή ώρα πεζο
πορία άπό τήν θάλασσα καί είναι Σέρβι
κή. Έκτίσθη πάνω σέ έρείπια άρχαίας 
Μονής τό 1197, ύπό τών Σέρβων Βασι
λέων Σάββα καί Συμεών, οί όποιοι στήν 
συνέχεια έγιναν μοναχοί. Έ χει κειμήλια 
πολλά καί αγία λείψανα.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ στό Ά γιο  Ό ρος είναι 
ιερό χρέος καί άπαρασάλευτο υπαρξιακό 
καθήκον, κάθε χριστιανού, γιά νά φωτι- 
σθή έσωτερικά άπό τήν μεγαλειώδη έλ- 
λαμψη τής θεώσεως καί τής υπερβατικής 
μεγαλωσύνης τού Κυρίου. Γιά νά θαυ- 
μάση, άκόμη, τό Βυζαντινό μεγαλείο, 
νά προσκυνήση τις θαυματουργές εικόνες 
καί τά άγια λείψανα, καί νά άναπνεύση 
τό μοσχοθυμίαμα καί τήν εύωδία τής 
ταπεινοφροσύνης καί τής εύσεβείας, περι
τρέχοντας τό περιβόλι τής Παναγίας, 
όπου καί θά άναβαπτισθή στήν κολυμβή- 
θρα τής όρθοδόξου πίστεως.

α. Οί άπομακρυνθέντες τοϋ Σώ
ματος τής Χωροφυλακής τή αιτή
σει των ή λόγω παρανόμου νυμ- 
φεύσεως, έφ’ όσον κατά τήν άπο- 
μάκρυνσίν των έκέκτηντο συνολι
κήν συντάξιμον υπηρεσίαν 24 1]2 
ετών, έξ ής πλήρη 15ετή πραγμα
τικήν τοιαύτην.

β. Οί έξελθόντες τοϋ Σώματος, 
λόγω καταλήψεώς των ύπό τοϋ 
ορίου ήλικίας, μετά συμπλήρωσιν 
τούλάχιστον 14.1 ]2 έτών συνολι
κής υπηρεσίας, έξ ής πλήρης 1 θε
τής πραγματική, έφ’ όσον άμέσως 
πρό τής τοιαύτης καταλήψεώς, 
είχον 3ετή συνεχή πραγματικήν 
στρατιωτικήν υπηρεσίαν.

γ. Οί άπομακρυνθέντες άκουσίως, 
πλήν τής περιπτώσεως τής παρα
νόμου νυμφεύσεως, μετά συμπλή- 
ρωσιν τούλάχιστον 14.1]2 έτών 
συνολικής συνταξίμου ύπηρεσίας, 
έξ ής πλήρης 1 θετής πραγματική 
στρατιωτική τοιαύτη.

Είδικώς, διά τούς έξελθόντας 
λόγω σωματικής ή διανοητικής 
άνικανότητος μετά τήν 1-11-1950, 
άφ’ ής ή ισχύς τοϋ Α.Ν. 1854] 1851 
(Συνταξιοδοτικάς Κώδιξ), άπαιτεΐ- 
ται ΙΟετής τούλάχιστον πραγμα
τική συντάξιμος ύπηρεσία.

δ. Οί άπομακρυνθέντες ώς κατα- 
στάντες σωματικώς ή διανοητικώς 
άνίκανοι, συνεπεία τραύματος ή 
νοσήματος προελθόντος έξ αιτίας

τής ύπηρεσίας των εις τήν Χωρο
φυλακήν. 'Η έρευνα τών συνταξιο- 
δοτικών τούτων δικαιωμάτων, θά 
συντελήται κατά τήν διαδικασίαν 
άρθρου 51 τοϋ Α.Ν. 1854]51, έν 
συνδυασμώ, οσάκις συντρέχει πε- 
ρίπτωσις, πρός τάς διατάξεις περί 
πολεμικών συντάξεων (Α.Ν. 2650] 
40, 2665]40, 2734]40,1119]46, 835] 
48 κ.λ.π.).

ε. Διά τήν συμπλήρωσιν τών 
άνωτέρω ορίων συνολικής συντα
ξίμου ύπηρεσίας, προσμετρεϊται 
καί πάσα συντάξιμος στρατιωτική 
ή πολιτική προϋπηρεσία, ώς καί ή 
τοιαύτη ήτις ύπολογίζεται εις τό 
διπλάσιον (Κατοχικής περιόδου, 
Ζώνης ’Επιχειρήσεων κ.λ.π.).

στ. Τά συνταξιοδοτικά ταΰτα δι
καιώματα, δύνανται νά άσκηθοΰν 
καί παρά τής χήρας συζύγου, τών 
άγάμων θηλέων τέκνων καί τών άνη- 
λίκων άρρένων τοιούτων. ’Επίσης 
έπί θανόντων άγάμων ή έν χηρεία 
ή διαζεύξει άνευ τέκνων τέως άν- 
δρών Χωροφυλακής, άπό τούς κε- 
κτημένους τάς νομίμους προϋπο
θέσεις πατέρα ή χήρα μητέρα ή 
τάς άγάμους άδελφάς. Εις τάς άγά- 
μους θυγατέρας, περιλαμβάνονται 
καί αί, ύπαιτιότητι τοϋ συζύγου ή 
κοινή ύπαιτιότητι,διαζευγμέναι τοι- 
αΰται, ώς καί έκεΐναι διά τάς όποιας 
ή περί διαζυγίου δίκη διεκόπη βι- 
αίως, συνεπεία θανάτου τοϋ συζύ
γου.
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To Πανεπιστήμιο όπως ήταν κατά την ιστορούμενη περίοδο. 
Τό κτίριο θεμελιώθηκε τό 1839 βάσει σχεδίου τον Χριστιανού Χάνσεν 
καί άρχισε νά λειτονργή τό 1841 οπότε καί μετεφέρθη στο κτίριο αυτό 
ή έδρα τού Πανεπιστημίου από την οικία τού Κλεάνθη, κοντά στην 
Άκρόπολι, οπού τό πρώτον ελειτονργησε τό 1837.

Ή
Πανεπιστημι 
ακή Φάλαγξ

Τοΰ Δημοσιογράφου 
κ. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Κ τ ε ν ι ά δ η

ΣΕ ΑΛΛΟ  σημείωμα έδώσαμε 
μιά γενική εικόνα τής καταστάσεως 
τής δημοσίας ασφαλείας κατά την 
περίοδο τής Μέσο βασιλείας, (1862 
—1863) οπότε, παράγοντες τής 
Έπαναστάσεως, άνοιξαν τις φυλα
κές καί σφήκαν ελεύθερους περί τούς
4.000 υποδίκους καί καταδίκους 
τοΰ Κοινού Ποινικού Δικαίου.

Την απειλή διασαλεύσεως τής 
τάξεοος, μετά τήν έξοδο από τις 
φυλακές τόσων κακοποιών, ηϋξησε 
ή άπόφασις τής Προσωρινής Κυβερ- 
νήσεως (12 5Οκτωβρίου 1862) νά 
άπομακρύνη από τήν Πρωτεύουσα 
τή Χωροφυλακή, με τήν πρωτοφανή 
δικαιολογία δτι :

«’Επειδή οι χωροφύλακες είναι 
ώπλισμένοι καί, εάν μείνωσιν 
ελεύθεροι, είναι πιθανόν νά συμβώσιν 
άταξίαι καί συμπλοκαί μεταξύ αύτα>ν 
καί των στρατιωτών τόόν άλλων 
"Οπλων(Ι) άπεφασίσθη ή, κατά 
μικρόν, άπομάκρυνσις αυτών εκ τής 
Πρωτευούσης, δι αποστολής απο
σπασμάτων εϊς διάφορα μέρη τού 
Κράτους».

Στήν πραγματικότητα, ή άπο- 
μάκρυναις τής Χωροφυλακής έγινε, 
διότι, οί αξιωματικοί τού Σώματος, 
δεν προσεχώρησαν στήν Έπανάστα- 
σι γιά τήν έξωσι τού ’Όθωνος καί, 
κατά συνέπειαν, οί «’Οκτωβριανοί» 
δεν τούς είχαν εμπιστοσύνη. ( ’Α 
ναγκάσθηκαν δμως σύντομα νά 
άναθεωρήσουν τήν άπόφασί τους 
καί νά αναθέσουν στή Χωροφυλακή 
τήν ευθύνη γιά τήν άποκατάστασι
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τής διασαλαυθείσης τάξεο)ς καί α
σφαλείας, σε ολόκληρη την σκΛηρά 
δοκιμαζόμενη από τη ληστεία, ’Ε 
πικράτεια ).

Μεταξύ των μέτρων που έλή- 
φθησαν τότε για την τήρησι τής 
τάξεως στην Πρωτεύουσα, ήτο και 
ή συγκρότησες, δι άποφάσεως τής 
’ΕΟνοσυνελεύσεως τής 8 Δεκεμβρί
ου 1862, «Φάλαγγος τοϋ ’Εθνικού 
Πανεπιστημίου», προορισμός τής 
οποίας ήτο «ή φρούρησις των 
υπουργείου καί των δημοσίων υπη
ρεσιών, έν γένει, καθόος καί τοϋ 
κτιρίου τής Έθνοσννελεύσεως».

Ό  ενθουσιασμός τέον φοιτητών 
από τή σύστασι τής Φάλαγγος ήτο 
τόσο μεγάλος, ώστε, μέσα σέ μια 
μέρα προσήλθε καί κατετάχθη το 
σύνολο σχεδόν τής ’Ακαδημαϊκής 
Νεολαίας (612).

Λοχαγοί τής Φάλαγγος κατά την 
πρώτη της σύστασι, διετέλεσαν οί 
καθηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου Καλ- 
λιγάς, Κόκκινος, Φρεαρίτης, Πα- 
παδάκης καί Βουσάκης, μέ διοικη
τή τον αξιωματικό τοϋ Στρατοϋ 
Ζονμπούλη καί έκπαιδευτάς άλ
λους αξιωματικούς τοϋ Πεζικού.

Τον πρώτο οπλισμό τής Φάλαγ
γος έδώρησε 'ό μεγάλος ευεργέτης 
τοϋ Πανεπιστημίου Δημήτριος Βερ- 
ναρδάκης.

Ή  Π.Φ. όμως δεν περιωρίσθηκε 
μόνο στη φρούρησι των δημοσίοον 
καταστημάτων, άλλά συγκροτού
σε καί περιπόλους για την τήρηση 
τής τάξεως.

Πολλοί από τούς διακεκριμένους 
Πανεπιστημιακούς διδασκάλους τής 
εποχής εκείνης, δπως οί Ά ν . Γεν
νάδιος, Ν. Σαρίπολας, Θ. Άρεταϊος, 
Π. Όρφανίδης, Σ. Μπαλάνος καί

άλλοι, διετέλεσαν λοχαγοί τής Π.Φ. 
καί διοικηταί αποσπασμάτων, πού 
περιπολοϋσαν δλο τό 24οορο στούς 
δρόμους τής πόλεως. Κατά τούς 
επομένους μήνες, ό αριθμός τιον 
φαλαγγιτίον πέρασε τούς 800, οπό
τε προσετέθη καί 6ος λόχος, μέ 
διοικητή τον καθηγητή καί ιστο
ρικό Κ. Παπαρρηγύπουλο.

"Ας σημειωθή γιά τήν ιστορία, 
δτι οί φοιτηταί τής ’Οθωνικής 
καί τής μετ οθωνικής περιόδου, 
ήσαν, ώς επί τό πλεϊστον, ώριμοι 
άνδρες, αρειμάνιοι καί μουσοτρα
φείς. "Οταν μάλιστα έξεδόθη ό 
Νόμος πού έπέτρεπε στούς δημοσί
ους υπαλλήλους νά παρακολουθούν 
μαθήματα τοϋ Πανεπιστημίου 
σάν άκροαταί, οί τάξεις τώ>ν παρη- 
λίκων φοιτητέϋν έπυκνώθησαν. ’Αν
τιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τί θέα
μα παρουσίαζε ή αίθουσα παρα- 
δόσεων καί πόσο δύσκολο ήταν τό 
έργο τής επιβολής τής τάξεως 
στούς ατίθασους εκείνους ’Ακαδη
μαϊκούς πολίτες. Οί μουσοτραφείς 
φοιτηταί—τό μούσι ήταν καί τότε 
τής μόδας καί, κατά τήν άντίληψι 
πολλών, έσνμβόλιζε τή . . . σοφία 
—δεν έννοοϋσαν νά υποταχθούν ευ
κολία στούς νόμους τής πειθαρχίας, 
πού μέ πολλή επιμονή ήθελαν νά 
επιβάλουν οί καθηγηταί των.

Τό κτίριο δπον στεγάσθηκε 
αρχικά τό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών.
Ηταν ή οικία Κλεάνθη στούς 

πρόποδες τής Άκροπόλεως. Τό 
Πανεπιστήμιο ’Αθηνών άρχισε νά 
λειτουργή τό 1837 μέ πρώτον 
Πρντανι τον Κ. Σχινά και 52 φοι
τητές.

Ο ΑΗΜ. Κ Α Μ Π Ο  Υ Ρ Ο Γ Λ Ο Υ  

ΕΝ Θ ΥΜ ΕΙΤΑ Ι  . . .

Χαριτωμένη περιγραφή άπό τις 
αναμνήσεις του, σχετικά μέ τή 
Π.Φ. έδωσε τό 1932, ό ’Ακαδη
μαϊκός Δημ. Καμπούρογλου στον 
αλησμόνητο συνάδελφο, Γερ. "Αν- 
νινο, αρχισυντάκτη τοϋ υπό τήν 
διεύθυνσι τοϋ γράφοντος έκδιδο- 
μένου τότε Περιοδικού «Στρα
τιωτική ’Ηχώ».

’Απαντώντας, λοιπόν, σέ σχετι
κές ερωτήσεις τοϋ ’Άννινου, ό 
Καμπούρογλου, είπε, μέ τό χιούμορ 
καί τή γλαφυρότητα τοϋ ύφους πού 
τον διέκριναν, τά ακόλουθα :

ΔΗΜ. ΚΑΜ ΠΟΥΡΟΓΛΟΥ: ’Ε 
πειδή τό 1863 ή ηλικία μου δεν 
μοϋ έπέτρεπε τον τίτλο τοϋ φαλαγ
γίτου, ήμουν άπλώς «Παϊς τής 
Φάλαγγος», παρακολουθών τον φα
λαγγίτην έξάδελφόν μου Μιχαήλ 
Καλλιφρονάν. ’Ακολουθούσα λοι
πόν κι lyco κάποτε εις μίαν περι
πολίαν, μέ επί κεφαλής τον κα
θηγητήν Κ. Παπαρρηγόπουλον. ’Α 
νεβαίναμε τήν έρημον σχεδόν, τό
τε, οδόν Ήρώδου τοϋ ’Αττικού, 
δτε εϊδομεν νά κατέρχεται όμάς 
έθνοφυλάκων, μέ επί κεφαλής τον 
τηλεγραφητήν Κένταυρον, νέον υ
ψηλόν, μέ κατακόκκινα γένεια.

— Τίνες έστέ; ρώτησε μέ στόμ
φον ό Παπαρρηγ ύπουλος, καίτοι 
άνεγνώρισε τον Κένταυρον.

—Τυγχάνομεν περιπατοϋντες!! ! 
άπήντησε εις τον αυτόν τόνον ο 
Κένταυρος.

’ Εσταμάτησαν, έχαιρετήθησαν 
καί έγέλασαν καί οί δυό. ’Ακολού
θως, οί έθνοφύλακες ενώθηκαν μέ 
τήν περίπολον τοϋ Παπαρρηγοπού- 
λου καί συνεχίσαμε μαζί τήν περι
πολία . . .

Εις τήν δευτέραν Φάλαγγα, τοϋ 
1874—1875, άνήκα δικαιωματικώς 
κι εγώ, ώς φοιτητής τότε. Είχα 
λοχαγό τον καθηγητή Κόντο, δε
δομένου δτι, οί άξιωματικοί τής 
Φάλαγγος, ήσαν καθηγηταί τοϋ Πα
νεπιστημίου. Είχαμε ιδιαιτέραν στο- 
λ.ήν, μέ κόκκινο πανταλόνι, μπλε 
σκοϋρο, μαύρο, σχεδόν, αμήχανο 
καί τσακιστό πηλήκιο, μέ γεισον 
φαρδύ. Τον οπλισμόν μάς είχε 
δώσει τότε ό στρατός καί έγυμνα- 
ζόμεθα μ ’ αυτόν, κοντά στο Πολύ
γωνο.

Μιά μέρα, πού είχαμε γυμνάσια 
άκροβολιστικά στούς λόφους τοϋ 
Πολαγώνου—ήμουν τότε δεκανεύς—
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εγώ, μέ δυο τρεις φίλους, σ’ ένα 
διάλειμμα, έκαθήσαμε σ’ ενα μαγαζί 
και το ρίξαμε ατό φαγοπότι.

Ή  Φάλαγξ, εν τώ μεταξύ, ετε- 
λείωσε τα γυμνάαια και έφευγε. 
Την προφθάααμε, τρέχοντας καί 
λαχανιάζοντας, ϋατερα από πολλής 
ώρας κυνηγητό.

—Αυτός ό Καμπούρογλου τά κά
νει δλα, φώναξε ό Κόντος, δταν 
μας είδε νά ξαναγυρίζομε σκονι- 
αμένοι, ίδρωμένοι καί ελεεινοί.

Κάποτε πάλι έκάμαμε μια ψευτο- 
μάχη ατό Βοϊδολείβαδο, ατό Νέο 
Φάληρο. Είχαμε φυαικά, διαιρεθή 
αέ δυο άντίπαλα σώματα καί τό 
δικό μας, μέ μια κυκλωτική κίνησι, 
αυνέλαβε αιχμαλώτους τούς άλ
λους. Μέσα εις την φούργια τής 
«μάχης» θερμόαιμοι νέοι, όπως 
ήμαστε, έκάψαμε τά ρούχα τον 
Νικολάου Πολίτη (μετέπειτα κα- 
θηγητοϋ τον Πανεπιστημίου) καί 
τον ’Αριστείδη Ρονκη, (μετέπει- 
τα διενθυντοϋ των Ταχυδρομείων). 
Τό τί έπηκολούθησε, δεν περιγρά- 
φεται . .»

Μακαρία εποχή! . . .

ΘΟΡΥΒΩΑΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Μετά την αποκατάσταση τής 
τάξεως, ή τότε Κνβέρνησις, έθεώ- 
ρησε δτι έξέλιπαν οι λόγοι νπάρ- 
ξεως τής Φάλαγγος, καί ανέθεσε 
ξανά την άσκησι τής αστυνομικής 

ί εξουσίας στην Πρωτεύουσα εις τά 
αρμόδια όργανα: τη Χωροφυλακή 
καί τή Διοικητική ’Αστυνομία.

Δέκα χρόνια αργότερα δμως, δ
ταν δ Έπαμ. Δεληγεώργης έσχη- 
μάτιαε Κυβέρνηαι, προελθοϋσα από 
τις εκλογές τον 1873, οι φοιτηταί 
θυμήθηκαν τή Φάλαγγα. Καί, μέ 
τή δικαιολογία δτι «υπήρχαν σο
βαροί κίνδυνοι διαταράξεως τής"τά
ξεως, λόγω τής όξύτητος των κομ
ματικών παθών», κυρίως δμως διό
τι, πρωθυπουργός ήταν ό άλλοτε 

ί ενθουσιώδης καί δυναμικός επα
ναστάτης—φοιτητής Δεληγεώργης, 
ό «δικός τους άνθρωπος» αξίωσαν 

\ τήν άναβίωσι τής Φάλαγγος.
Αυτή τή φορά δμως, ό Δελη

γεώργης δέν ήταν ούτε φοιτητής, 
ούτε επαναστάτης, ούτε ’Αντιπο
λίτευσή. Ή ταν ό υπεύθυνος Κυ
βερνήτης τής χώρας. Καί σάν πρω
θυπουργός, έκρινε δτι δέν τοϋ έ- 
πετρέπετο νά ύποκύιρη στις πιέσεις 
μερικών θερμόαιμων νέων. Καί άρ- 

: νήθηκε, μέ εύσχημο τρόπο, νά 
ίκανοποιήση τό αίτημα των φοι

τητών, τό όποιον έθεώρησε άστο
χο, παράλογο καί παράνομο.

Ή  στάσις τής Κυβερνήσεως έξώρ- 
γισε τούς φοιτητάς. Κατήρτισαν 
λοιπόν επιτροπή από τούς συμφοι
τητής τους Ν. Πολίτη, Α. Μήτσα, 
Π. Ζερβουλάκο, Τσιρώνη καί Κα- 
προυλά, στήν όποιαν άνέθεσαν τή 
σύνταξι ψηφίσματος εντόνου δια
μαρτυρίας προς τήν Κυβέρνησι, τό 
οποίον έλαβε εντολή ή επιτροπή νά 
έπιδώση τό ταχύτερο. Α λλά  οί 
πληροφορίες τής επιτροπής, μετά 
τήν επαφή της μέ αρμοδίους κυ
βερνητικούς παράγοντες, ήσαν άπο- 
γοητευτικές. Καί, τελικά, έπειτα 
από άσκοπη αναμονή πολλών εβδο
μάδων, αποφάσισαν νά δράσουν. 
Στις 11 Δεκεμβρίου τοϋ αύτοϋ 
έτους, μετά τήν παράδοσι τών καθη
γητών Σαριπόλου καί Αίγινήτη, 
πεντακόσιοι περίπου φοιτηταί 
συγκεντρώθηκαν στον περίβολο τοϋ 
Πανεπιστημίου. Άφοϋ  <5έ ακόυσαν 
τούς ρήτορες πού τούς εξέθεσαν τις 
μακρές καί άκαρπες ένέργειές τους 
πλησίον τών αρμοδίων, ένέκριναν 
διά βοής νέο ψήφισμα καί έξέ- 
σπασαν σέ θορυβώδεις έκδηλοόσεις. 
Έσχημάτισαν δ ιαδήλωσι, μέ κα- 
τεύθυνσι τό υπουργείο τών Οικονο
μικών, πού εύρίσκετο τότε στήν 
Πλατεία Κλαυθμώνος, στήν οποία 
προσετέθησαν καί πολλοί περα
στικοί. "Οταν δμως έφθασαν στήν 
οδόν Σταδίου, ισχυρή δύναμις Χωρο
φυλακής, υπό τον υπομοίραρχο Τζα- 
νέτο, τούς άπηγόρευσε νά προχω
ρήσουν καί τούς συνέατησε νά δι
αλυθούν.

Συνήφθησαν τότε πολύωρες πει
σματικές συμπλοκές μεταξύ τών 
φοιτητών καί τών οργάνων τής 
τάξεως, τά όποια ένισχύθησαν εν 
τώ μεταξύ καί από τμήματα Στρα
τού. Τά επεισόδια, από τά οποία 
άνεστατώθη κυριολεκτικά τό κέντρο 
τής πόλεως, συνεχίσθηκαν μέχρι 
αργά τή νύχτα, όπότε οί διαδη- 
λωταί διελύθησαν.

Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 
ΤΩΗ ΦΑΛΑΓΓΙΤΩΝ

Τό 1878, δταν ό Ελληνικός 
Στρατός, υπό τό στρατηγό Σκαρ
λάτο Σοϋτσο, εισέβαλε στή Θεσ
σαλία, οί φοιτηταί—φαλαγγίτες, έ- 
σπευσαν, μεταξύ τών πρώτων νά 
πυκνώσουν, τις τάξεις τών 'Ελλή
νων μαχητών έτοιμοι νά θυσιασθοϋν 
γιά τήν άπελευθέρωσι τών σκληρά

δοκιμαζομένων ομοεθνών, από βάρ
βαρα στίφη γκέκιδων, καί γιά τό 
μεγαλείο τής Πατρίδος. Στις 25 
Ιανουάριου 1878 οί φοιτηταί 
συγκεντρώθηκαν στά Προπύλαια 
τοϋ Πανεπιστημίου καί έδωσαν τον 
δρκον τοϋ φαλαγγίτου. ’Ιδού πώς 
περιγράφει τή συγκινητική εκεί
νη σκηνή ό ιστορικός Γ. Κρέμος 
(σελ. 1190).

« . . . Ή  ’Εθνοφυλακή καί ή 
Φάλαγξ τοϋ Πανεπιστημίου, προ
θυμότατα συνετ άσσοντο καί έγυ- 
μνάζοντο. :Εν χαράς δάκρυσιν έβλε- 
πέ τις τούς έθνοφύλακας καί φα- 
λαγγίτας σπεύδοντας εις τάς τά
ξεις καί όμνύοντας τον δρκον τοϋ 
μαχητοϋ. Συγκινητικώτατα δ’ έγέ- 
νετο ή ορκωμοσία τής Φάλαγγος 
τοϋ Πανεπιστημίου υπό τοϋ ’Αρχι
μανδρίτου Φωκά. Έ ν τή πλατεία 
τοϋ Πανεπιστημίου, έν τώ μέσω 
απείρου πλήθους, συγκεκινημένον, 
παρισταμένων πολλών τών έν τέ- 
λει, έν οϊς ό Υπουργός τοϋ Πολέμου 
Σ. Πετμεζάς, ό Αρχηγός τοϋ έν 
’Αθήναις Στρατού Σμόλεντς καί 
ό ’Αντιφαλαγγάρχης Εμμανουήλ, 
προς τούς παρατεταγ μένους τής 
Φάλαγγος άνδρας, εύσταλώς ένδε- 
δνμένους καί πλήρεις εύθαρσείας, 
ό Πρύτανις, ώς φαλαγγάρχης, Α. 
Άναγνωστάκης, προσεφώνησε ταϋ- 
τ α :

«Φαλαγγϊται, Ή  σκηνή είναι 
συγκινητική. Πρώτην ήδη φοράν, ή 
’Ακαδημαϊκή Φάλαγξ ομνύει τον 
προς τήν Πατρίδα δρκον, περί 
τούς ανδριάντας τών αθλητών τής 
έλευθερίας. Τήν ήκουσα ύποσχομέ- 
νην τή Πατρίδι καί αυτήν έτι, 
χρείας τυχούσης, τήν ύψίστην θυ
σίαν. Καί θέλετε τηρήσει τούς 
δρκους πιστώς, εύγενείς τών άν- 
δρών έκείνων απόγονοι».

Καί ό Κρέμος καταλήγει: «Ά λλ’ 
ένώ έν τε ’Αθήναις καί έν ταίς 
έπαρχίαις, πανταχοϋ έγίνοντο 
στρατιωτικοί άσκήσεις, ό δ’ έν- 
θονσιασμός άκράτητος, μέγιστος 
έδεικνύετο, ένέσκηψεν ή ψυχρά αγ
γελία, δτι, ό Στρατός άμ έξελθών 
τών ορίων, άνεκλήθη . . .».

Τό πώς καί γιατί καί ή Έπανά- 
στασις εκείνη είχε τήν τύχη τής 
προηγουμένης, τοϋ 1854, δέν είναι 
τοϋ παρόντος.

Ή  Πανεπιστημιακή Φάλαγξ κα- 
τηργήθη τελικά μέ τό Νόμο τοϋ 
1879, «περί γενικής στρατολογίας.»
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ΣΤ ΙΣ  18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ λίγο 
μττά τις 9 το βράδυ, ό DON DA
MON άφησε τό αύτοκίνητο της τα- 
χυδρομ'.κής διανομής μπροστά στο 
SNACK — BA R τοϋ (M A RSH
ALL) τής περιοχής του M ICH I
GAN καί χωρίς νά τδ θέλη έγινε 
ο προπομπός τοΰ θανάτου. Μπήκε 
στο μπάρ καί έδωσε στον ιδιοκτήτη 
του PA LL PUYEAR ένα πακέττο 
για την σύζυγό του, NOLA.

Η τελευταία, άνοιξε τό πακέττο 
πού έξερράγη στο πρόσωπό της, 
σκοτωνοντάς την στον τόπο.

Οί κάτοικοι τοΰ M ARSHALL 
άγαποϋσαν την Κυρία PUYEAR 
καί δεν πίστευαν ότι θά μπορούσε 
να εχη εχθρούς. Παρ’ όλα αύτά οί 
ερευνηταί τής σημάνσεως συγκέν
τρωσαν τά κομμάτια τοϋ χαρτιού 
πού είχε χρησιμεύσει γιά περιτύλι
γμα τοϋ πακέττου καί έκαναν συγ
κρίσεις τοΰ γραφικοΰ χαρακτήρα 
τοΰ αποστολέα μέ τον γραφικό χα
ρακτήρα όλων των ύποπτων άτό- 
μων πού θά μπορούσαν νά έχουν 
κάποιο λόγο — ακόμη καί τον πιο 
ασήμαντο — νά δολοφονήσουν την 
κυρία PUYEAR. Οί συγκρίσεις 
αυτές δεν έδωσαν κανένα αποτέλε
σμα, ούτε καί αύτές ακόμη πού 
έγιναν άπό τήν ’Αστυνομία στά διά
φορα άρχεϊα της άπό τό Ταχυδρο
μείο στά διάφορα έντυπα άποστο- 
λής δεμάτων, άπό τήν 'Υπηρεσία 
χορηγήσεως άδειων όδηγήσεως, άπό 
τούς φακέλλους τοΰ προσωπικού 
των έργοστασίων καί τούς έκλογι- 
κούς καταλόγους.

Τριάντα ημέρες μετά τό έγκλημα 
έπειδή ή αστυνομική έρευνα δέν 
είχε αποτέλεσμα, ό ταχυδρομικός 
έπιθεωρητής Μ.Ρ. W OOD πήγε νά 
συνάντηση τον BOYD SIMMONS, 
συντάκτη τής τοπικής έφηαερί-
δας «D E TR O IT  EVENING 
NEW S» γιά νά τον ρωτήση άν ή 
ειδική στήλη τής έφημερίδας μέ 
τόν τίτλο «SECRET W ITNESS» 
(κρυφός μάρτυρας) θά μπορούσε 
νά φανή χρήσιμη στην έξιχνίαση 
τής ,ύποθέσεως αύτής.

Ό  SIMMONS, παλαιός δημο
σιογράφος, σπουδαίος καί ειδικευ
μένος στις αστυνομικές υποθέσεις, 
είπε στον W OOD ότι τήν άλλη 
μέρα κιόλας θά δημοσίευε την ύπό- 
θεση αύτή στην πρώτη σελίδα τής 
έφημερίδας του. 'Η  «NEWS» θά 
πρόσφερε αμοιβή 3.000 δολλαρίων 
σέ όποιον έδινε πληροφορίες πού 
θά όδηγοΰσαν στη λύση τοΰ αι
νίγματος τής δολοφονίας τής κυρίας
PUYEAR.

Την επομένη, δημοσιεύθηκε λοι
πόν ενα άρθρο πού περιέγραφε τήν 
υπόθεση με φωτογραφία τοΰ γρα
φικού χαρακτήρα τοΰ αποστολέα 
δολοφόνου. Οί οδηγίες πού έδίνοντο 
στα άτομα πού θά μπορούσαν νά 
έχουν πληροφορίες ήσαν σαφείς.
Αν τηλεφωνούσαν, έπρεπε νά κα- 

λεσουν έναν ειδικό αριθμό πού θά 
τους συνεδεε αυτομάτως μέ τό 
γραφείο τοΰ SIMMONS χωρίς νά 
μεσολαβή το τηλεφωνικό κέντρο 
τής «NEWS».

( ’Ά ν έδιναν πληροφορίες μέ έπιστο- 
λη, επρεπε να στειλουν τό γράμμα 
τους σέ ειδική ταχυδρομική θυρίδα 
τοΰ «κρυφοΰ μάρτυρα». Καί στις 
δυο περιπτώσεις, έπρεπε νά χρησι
μοποιήσουν ενα απλό σύστημ,α γιά 
τήν αναχώρησή τους καθορισμένο 
άπό τήν «NEWS», πού έπέτρεπε 
στον πληροφοριοδότη νά κρατήση 
την ανωνυμία του καί νά εΐσπράξη 
τήν αμοιβή.

Δύο μέρες αργότερα ένα γράμμα 
εφθασε στον «κρυφό μάρτυρα». 
Εγραφε τα εξής : «'Ο δολοφόνος 

τής κυρίας PUYEAR είναι ό 
ENOCH CHISM. Είδα τόν γραφι- 
κό χαρακτήρα πού δημοσιεύεται 
στήν έφημερίδα σας. Είναι ίδιος μέ 
τόν γραφικό χαρακτήρα τοΰ CHISM. 
Τόν είδα νά συμπληρώνη ένα έπί- 
σημο έγγραφο μπροστά στά μάτια 
μου».

’Αντί νά ύπογράφη, ό πληροφο
ριοδότης είχε, σύμφωνα μέ τις όδηγί- 
γίες τής «NEWS», γράφει τούς 
αριθμούς 1 2—3—4—5—υ μέ τήν 
σειρά τής εκλογής του καί είχε 
σχίσει μία γωνία τής έπιστολής του, 
τήν όποια κράτησε γιά λογαριασμό 
του — δύο τεχνάσματα γιά τήν 
αναγνώριση τοΰ πληροφοριοδότη καί 
τήν πληρωμή τής αμοιβής. Άφοΰ 
κλείδωσε τό γράμμα στο συρτάρι 
του ο SIMMONS ειδοποίησε τήν 
’Αστυνομία τοΰ M ARSHALL. Λί
γο άργότερα ό CHISM συνελήφθη. 
Στο διάστημα τής δίκης του δέν 
παραδεχόταν τήν ένοχή του, μέχρις 
ότου ειδικοί γραφολόγοι γνωμά- 
τευσαν ότι ό γραφικός του χαρα
κτήρας ήταν ταυτόσημος μέ αύτόν 
τοΰ αποστολέα τοΰ μοιραίου πα- 
κεττου. Εμαθαν τότε ότι είχε άγο- 
ράσει δυναμίτη καί ότι είχε ένα 
ζωηρό καυγά μέ τήν κυρία PUY
EA R. Ό  CHISM βρέθηκε ένοχος 
καί καταδικάσθηκε σέ ισόβια φυ
λάκιση.

Δημοσιευομένη έδώ καί 8 χρόνια 
στήν «NEWS)) ή στήλη τοΰ «κρυ
φοΰ μάρτυρα» έγινε ένα άπό τά πιο



δημοφιλέστερα δημοσιεύματα στην 
υπηρεσία τοϋ κοινού καί υιοθετήθηκε 
από 40 τούλάχιστον άλλες εφημε
ρίδες των 'Ηνωμένων Πολιτειών. 
’Άν καί προορίζεται γιά νά βοηθά 
στην σύλληψη δολοφόνων (17 μέχρι 
σήμερα, πολλές άπό τις υποθέσεις 
αυτές φαίνονταν ανεξιχνίαστες), 6 
«κρυφός μάρτυρας», συνετέλεσε στην 
σύλληψη διαρρηκτών τραπεζών, βια
στών καί κακοποιών πού πήραν μέ- 

j ρος σέ έ'νοπλες ληστείες.

( Λίγο μετά την καταδίκη τοϋ 
CHISM «ό κρυφός μάρτυρας» έλα
βε φωτοαντίγραφο της γωνίας πού 

: είχε σχίσει άπύ τό γράμμα του ό 
πληροφοριοδότης. Μία επιτροπή άπό 
τρεις προσωπικότητες τού DE
TR O IT άποφάνθηκε ότι τό κομμάτι 

■ τής γωνίας τοϋ φωτοαντιγράφου 
ταίριαζε άπόλυτα μέ τό κομμένο 

; ι μέρος τής επιστολής πού φύλαγε 
στο συρτάρι του ό SIMMONS καί 

:! έτσι κάποιος, κάπου έλαβε 3.000 
δολλάρια. Δύο μόνο άτομα ό BOTD 
SIMMONS καί ό πληροφοριοδότης 

■ γνωρίζουν την είσπραξη τοϋ ποσοϋ 
Ί αύτοΰ.

ΟΤΑΝ τον Ιανουάριο τοϋ 1967 
Ι ό «κρυφός μάρτυρας» άρχισε τή 

ν'λαμπρή καρριέρα του στην υπηρεσία 
Ί τοϋ κοινοΰ, 6 άρχισυντάκτης τής
ί «NEWS» MARTIN HAYDEN,
■ κάλεσε τον SIMMONS στο γραφείο 
ί του γιά νά συνεργασθή μαζί του 

στην έξιχνίαση τοϋ φόνου μιας κο- 
I πέλλας στήν Νέα 'Υόρκη. Είκοσι 
■ άτομα είχαν παραστή μάρτυρες τής 
:] δολοφονίας της χωρίς κανένας άπ’
; αύτούς νά τής προσφέρη βοήθεια.

Ό  HAYDEN είχε ένα σχέδιο 
καί δύο βδομάδες άργότερα, τό 

7 έξηγοΰσε στούς άρμοδίους τής 
ι ’Αστυνομίας τοϋ DETROIT. 'Η 
: «NEWS» πρόσφερε μία δωρεά 

I 100.000 δολλαρίων. Τά χρήματα 
αύτά θά χρησίμευαν γιά άμοιβές 

: ποσοϋ ενός έως πέντε χιλιάδων 
δολλαρίων σέ όποιαδήποτε άτομα 

ή μπορούσαν νά δώσουν πληροφορίες 
ί πού θά βοηθούσαν στη σύλληψη 

καί την καταδίκη ενός κακοποιού. 
Τό όνομα τού πληροφοριοδότη θά 
παρέμενε κρυφό καί γιά την «πλη
ροφορία» του θά λάβαινε άμεσα 

' γνώση ή ’Αστυνομία. Οί άρμόδιοι 
τής ’Αστυνομίας ήσαν έπιφυλακτι- 

3 κοί καί, όταν οί δύο πρώτες ύποθέ- 
ι σεις πού δημοσιεύθηκαν στήν 
I «NEWS» δεν είχαν καμμιά άντα- 
ι πόκριση έκ μέρους τού κοινού, 
j ήσαν έτοιμοι νά έγκαταλείψουν τήν

ιδέα, πού δέν ήταν γ ι’ αύτούς παρά 
μία άπό τις έπιπόλαιες εφευρέσεις 
τών δημοσιογράφων. ’Αλλά ή τρίτη 
υπόθεση είχε άποτέλεσμα : Μιά
άμοιβή 1.000 δολλαρίων δόθηκε σέ 
ένα άτομο πού έδωσε πληροφορίες 
οί όποιες ώδήγησαν στή σύλληψη 
ένός οπλισμένου κλέφτη πού τρο
μοκρατούσε τούς έμπορους τών κα
ταστημάτων μιας άπό τις έμπορι- 
κότερες πόλεις τού DETROIT.

Ό  δράστης τών ληστειών είχε 
ένα ώρισμένο τρόπο δράσεως. ’Έ μ 
παινε σέ ένα κατάστημα, άγόραζε 
κάτι, τό πλήρωνε καί ξαναγύριζε 
γιά νά κλέψη, έφωδιασμένος μέ 
μαχαίρι ή μέ περίστροφο. Μέσα 
σέ διάστημα πέντε μηνών, είχε 
«κτυπήσει» 13 καταστήματα καί 
όπως είχε τή συνήθεια ν’ άγοράζη 
κάτι άπό τό καθένα, ή ’Αστυνομία 
γνώριζε τά χαρακτηριστικά του — 
περίμετρο τού κεφαλιού τΟυ, μέτρα 
τών παπουτσιών του, τό μήκος τού 
πανταλονιού του — τά πάντα έκτος 
άπό τήν ταυτότητά του.

Τήν επομένη τής δημοσιεύσεως 
τής άμοιβής στήν «NEWS» τό 
τηλέφωνο τού «κρυφού μάρτυρα» 
κτύπησε στο γραφείο τού SIM
MONS. «Είδα τον άνθρωπο πού 
ζητάτε» είπε ό συνομιλητής του. 
«Μπήκε προηγουμένως σέ ένα κα
τάστημα γιά ν’ άγοράση σφαίρες 
γιά ένα περίστροφο καί ένα αύτό- 
ματο πιστόλι. Τον άκολούθησα καί 
πήρα τον άριθμό τού αυτοκινήτου 
του». Ό  SIMMONS είπε στον 
συνομιλητή του νά στείλη άμέσως 
ένα κωδικό μήνυμα στον «κρυφό 
μάρτυρα» γιά νά είσπράξη τήν 
άμοιβή, στή συνέχεια κάλεσε τήν 
’Αστυνομία. Λίγα λεπτά άργότερα, 
ένα περιπολικό αυτοκίνητο έντόπισε 
τό αύτοκίνητο τού ληστή καί μετά 
άπό μιά ξέφρενη καταδίωξη τον συ
νέλαβε.

Μετά τήν σύλληψη καί τήν κατα
δίκη του γιά ένοπλη ληστεία οί 
άρμόδιοι τής ’Αστυνομίας άρχισαν 
ν’ άλλάξουν γνώμη γιά τον «κρυφό 
μάρτυρα».

ΜΙΑ ΑΛΛΗ υπόθεση, ένα μήνα 
άργότερα έπεισε τούς πιο διατα
κτικούς. 'Ο ARBIE JE T E R  ένας 
άρτοποιός 32 έτών, έπέστρεφε μέ 
τό αυτοκίνητό του στο σπίτι του 
όταν ξαφνικά σταμάτησε μπροστά 
του ένα αύτοκίνητο. 'Ο JE T E R  
φρενάρησε άπότομα γ ι’ ν’ άποφύγη 
τήν σύγκρουση. Στή συνέχεια ό 
άλλος οδηγός μπροστά στά μάτια

μιας δωδεκάδας θεατών βγήκε άπό 
τ’ αύτοκίνητο καί άφοΰ πυροβόλησε 
μέ πιστόλι τον JE T E R  έξαφανί- 
σθηκε μέ τό αύτοκίνητο άναπτύσ- 
σοντας μεγάλη ταχύτητα. 'Ο θά
νατος τού JE T E R  διαπιστώθηκε 
στο νοσοκομείο όπου άργότερα μΐ- 
ταφέρθηκε.

'Η  υπόθεση αύτή ήταν ένα κλα
σικό παράδειγμα αύτοΰ πού είχε 
άρχικά άπασχολήσει τον HAYDEN 
—ένας φόνος σ’ ένα δημόσιο χώρο— 
μπροστά σέ πολλούς μάρτυρες, πού 
δέν ήθελαν ν’ άναμιχθοΰν καί χωρίς 
καμιά ένδειξη γιά νά συσχετίσ/j 
τον δράστη μέ τό θύμα. Μιά άμοιβή
3.000 δολλαρίων προσφέρθηκε άπό 
τον «κρυφό μάρτυρα» καί, σέ λίγες 
μέρες, ό SIMMONS έλαβε ένα 
γράμμα πού έγραφε τό όνομα τού 
δολοφόνου.

"Οταν ό ένοχος συνελήφθη καί 
άλλοι μάρτυρες δέν δίστασαν νά 
προσφέρουν τήν μαρτυρία τους στο 
δικαστήριο.

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ μ.ετά τή δημιουρ
γία τού «κρυφού μάρτυρα» οί πλη
ροφορίες πού λάβαινε ή «NEWS» 
μέ γράμματα ή άπό τό τηλέφωνο 
είχαν βοηθήσει τήν ’Αστυνομία νά 
έξιχνιάση έξη φόνους καί νά συλλάβη 
τούς πιο επικίνδυνους κακοποιού. 
τού DETROIT.

"Αν καί πολλοί άπό τούς πληρο
φοριοδότες μπορεί νά έχουν κάποια 
σχέση μέ τον διωκόμενο κακοείοιό, 
έν τούτοις φαίνεται ότι άπό τις 
περισσότερες τούλάχιστον περιπτώ
σεις ό λόγος πού δίνουν τις πληρο
φορίες δέν είναι ούτε τό κέρδος, 
οΰτε ή προσωπική εκδίκηση. "Ενας 
πληροφοριοδότης δέν δέχθηκε τήν 
άμοιβή, λέγοντας ότι δέν έκανε παρά 
μόνο τό καθήκον του σάν πολίτης. 
"Ενας άλλος πρόσφερε τά χρήματα 
τής άμοιβής γιά τό κτίσιμο μιας 
έκκλησίας καί ένας τρίτος δέν πα- 
ρουσιάσθηκε ποτέ γιά νά είσπράξη 
τήν άμοιβή.

Σήμερα, κατά γενική ομολογία, ή 
’Αστυνομία τού D ETRO IT βρί
σκεται σέ πλεονεκτική θέση μέ τό 
νέο αύτό όπλο κατά τής έγκλημα- 
τικότητας. «Σύντριψε τή σιγουριά 
τού εγκληματία». «Παραμέρισε τήν 
άδιαφορία καί τήν απάθεια καί 
έφερε τό κοινό κοντά μας είπε ό 
’Αστυνομικός ’Επιθεωρητής JOHN 
NICHOLS». 'Ο «μυστικός μάρ
τυρας» ήταν o,Tt καλύτερο θά μπο
ρούσε νά συμβή στο DETROIT.
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'Η  νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικράτειας δέχεται παγίως δτι ή 
αναδρομική προαγωγή υπαλλήλου 
επιτρέπεται εις τάς άκολούθους τρεις 
περιπτο^σεις : 1) δταν τήν προα
γωγήν έπιτρέπει ρητώς ειδική διά- 
ταξις νόμου, 2) δταν ή οικεία περί 
προαγωγής πράξις τής Διοικήσεως 
εκδίδεται εις συμμόρφωσιν προς 
ακυρωτικήν άπόφασιν του Συμβου
λίου τής Επικράτειας; δτε ή Διοί- 
κησις οφείλει να προβή είε αναδρο
μικήν προαγωγήν τοϋ ύπέρ ού ή 
άπόφασις ύπαλλήλου καί δή, άφ’ ής 
προήχθησαν νεώτεροί του, καί να 
χορηγήση εις αυτόν καί τάς άποδο- 
χας του βαθμού εις τον όποιον προ- 
άγεται, άφ’ ής άναδρομικώς προή- 
χθη, καί 3 ) δταν ή προαγωγή γίνεται 
προς αποκαταστασιν τής διασαλευ- 
θείσης ίεραρχικής τάξεως, κσί προς 
έπανόρθωσιν, γενομένων εις βά
ρος του υπαλλήλου παρανομιών ή 
πλάνης τής Διοικήσεως. 'Η  κατά τ ’ 
ανωτέρω αναδρομική προαγωγή ένερ- 
γεΐται μετά δικαιώματος λήψεως 
διαφοράς αποδοχών, έκτος αν ρητώς 
άλλως ορίζει ό νόμος, δεδομένου δτι ή 
έν προκειμένω ύποχρέωσις, συνί- 
σταται εις τήν άποκατάστασιν τών
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πραγμάτων εις ήν θέσιν θά εύρίσκον- 
το ταϋτα, έάν έγένετο ή προαγωγή 
δταν έπρεπε.

Κατά γενικήν αρχήν, ΐσχύουσαν έν 
τώ διοικητικώ δικαίω, ή προαγωγή 
τοϋ ύπαλλήλου ένεργεϊ καί έπάγεται 
έννομα άποτελέσματα μόνον διά τό 
μέλλον, μή δυναμένη νά προσλάβη 
αναδρομικήν δύναμιν, πλήν, έάν τού
το επιτρέπεται ή επιβάλλεται ρητώς 
υπό ειδικής διατάξεως νόμου. 'Η  
άρχή όμως αυτή κάμπτεται, οσάκις 
η άναδρομική προαγωγή ένεργεΐται 
προς σκοπόν επανορθώσεως παρα
νομιών γενομένων εις βάρος τοϋ 
ύπαλλήλου κατά τό παρελθόν, καθώς 
επίσης καί οσάκις διαπιστοΰται δτι 
ή παράλειψις τήε προαγωγής τοϋ 
ύπαλλήλου οφείλεται είς πλάνην τής 
Διοικήσεως. Ωσαύτως ή προαγωγή 
κεκτηται άναδρομικήν δύναμιν καί 
είναι δυνατή καί μετά τήν λύσιν τής 
υπαλληλικής σχέσεως καί δή διά τον 
μέχρι ταύτης χρόνον, δεδομένου δτι 
αυτή (ή προαγωγή ) έπιβαλλομένη έκ 
τοϋ νόμου, άνατρέχει ύποχρεωτικώς 
είς χρόνον προγενέστερον τής λύσεως 
τής δημοσιοϋπαλληλικής σχέσεως.

Έ ξ  άλλου έκρίθη παρά τοϋ Συμ
βουλίου τής Επικράτειας δτι είναι

δυνατή ή άναδρομική προαγωγή τοϋ I 
υπαλλήλου, ούτινος ή προς προάγω- I 
γήν κρίσις άνεβλήθη, λόγω έκκρε- | 
μούσης κατ’ αύτοΰ ποινικής ή πει- | 
θαρχικής κατηγορίας, μετά δέ τήν 
έκ ταύτης τελεσίδικον άπαλλαγήν 
του κρινεται ούτος προακτέος έπί τη 
βασει τών ούσιαστικών αύτοΰ προ
σόντων. Έ ν τη περιπτώσει ταύτη, ή 
προαγωγή δέον ύποχρεωτικώς ν’ ! 
άνατρέξη είς τον χρόνον καθ’ δν ! 
προήχθησαν οί εύθύς άμέσως νεώ- 
τεροί του, κατά τήν σειράν έγγοαφής I 
είς τον πίνακα προακτέων άνευ άπο- I 
λήψεως άποδοχών, έκτος έάν ύφί- I 
σταται ταυτοχοόνως προαγωγή κατ’ I 
απόλυτόν έκλογήν πλειόνων νεωτέ- I 
ρων του, δτε είς τήν διακριτικήν I 
εύχέρειαν τοϋ 'Υπηρεσιακού Συμβου- I 
λιου, έναπόκειται ό κανονισμός τής I 
σειράς άρχαιότητος μεταξύ τών οΰτω 
ταυτοχρόνως προαχθέντων καί τοϋ I 
εκ τών ύστέρων κρινομύνου ώς I 
έκτοτε προακτέου ύπαλλήλου, βάσει I 
τών ούσιαστικών προσόντων ένός 
έκάστου.

Τήν τοιαύτην άποκατάστασιν τοϋ ] 
ύπαλλήλου, ήτοι τήν άναδρομικήν 
προαγωγήν του, άφ’ ου χρονικού ση- I 
μείου προήχθησαν οί μεθ’ ών ούτος ι



θά έκρίνετο όμοιόβαθμοί του, (έάν 
. 8έν έμεσολάβει ή αναβολή τής κρί- 

σεώς του, συνεπεία τής έκκρεμούσης 
κατ’ αύτοϋ ποινικής ή πειθαρχικής 
κατηγορίας) δεν δύναται να παρε- 
μποδίση το γεγονός τής τυχόν μή

Ιύπάρξεως κενής θέσεως εις τον άνώ- 
τερον βαθμόν. Έάν όμως ή προα
γωγή έλαβε χώραν καθ’ ύπεραριθμί- 
αν, ό προαχθείς καταλαμβάνει ύπο- 
χρεωτικώς την πρώτην μετά την 
προαγωγήν κενωθησομένην θέσιν. 
Δέον νά σημειωθή ότι κατά τήν τοι- 
αύτην άποκατάστασιν του υπαλλή
λου, θά ληφθή ύπ’ δψιν κατά τήν 
ένεστώσαν κρίσιν του τό νομικόν κα
θεστώς τό ΐσχϋον καθ’ όν χρόνον ού- 
τος παρελείρθη έκ των προαγωγών 
καί συνεπώς δεν κωλύεται ή άναδρο- 
μική αύτοΰ προαγωγή έκ μεταγενε
στέρου νόμου άπαιτοΰντος τήν υπαρ- 

. ξιν καί νέων προσθέτων ουσιαστικών 
καί τυπικών προσόντων.

Τό Συμβούλιον τής ’Επικράτειας 
έπίσης έδέχθη, ότι ή κατά τά άνω 
άναδρομική προαγωγή, είναι νόμω 
έπιβεβλημένη διά τήν Διοίκησιν καί 
εις ήν περίπτωσιν ή κρίσις του υπαλ
λήλου προς προαγωγήν άνεβλήθη, 
έπί τώ τέλει τής υποβολής τών έλ- 
λειπουσών περί αύτοϋ υπηρεσιακών 

■ εκθέσεων ή διότι δεν είχε ζητηθή,
’ ούδέ άποσταλή ό φάκελλος υπαίτιο
ι τητι τής ύπηρεσίας ή είναι αμφίβο
λον έάν έτέθησαν ύπ’ δψιν του 'Υπη
ρεσιακού Συμβουλίου οί ατομικοί 
φάκελλοι τών κριθέντων.

Έ ν τή περιπτώσει δμως ταύτη καί 
έφ’ όσον κρίνη αύτούς ώς προακτέους, 
ύποχρεοΰται νά ύπολογίση τήν προα
γωγήν αύτών ώς συντελεσθεισαν 
άναδρομικώς, ήτοι άφ’ ής προήχθη- 
σαν συνάδελφοί των κριθέντες, καθ’ 
δν χρόνον εδει νά εϊχον κριθή καί 
οΰτοι, τεκμαιρομένου δτι έ'κτοτε 
έκέκτηντο καί τά πρός προαγωγήν 
ουσιαστικά προσόντα.

Περαιτέρω έγένετο δεκτόν, δτι ή κα
τηγορία ήτις άπετέλεσεν τήν γενεσι
ουργόν αιτίαν τής άναβολής τής κρί- 
σεως πρός προαγωγήν τοϋ υπαλ
λήλου, θεωρείται άνυπόστατος καί 
συνεπώς επιβάλλεται δπως τεθή οδ- 
το ς ύπό κρίσιν, ούχί μόνον δταν αυτή 

; άποδειχθή άνύπαρκτος, άλλά καί έν 
ή περιπτώσει ήθελον κριθή κατά τήν 

: πειθαρχικήν διαδικασίαν δτι, τά θε- 
: μελιώσαντα ταύτην πραγματικά πε
ριστατικά δεν συνιστώσι τό πειθαρ
χικόν παράπτωμα, δι’ δ παρεπέμφθη 
ό υπάλληλος εις τό άρμόδιον πειθαρ
χικόν δργανον, άλλ’ δτι άποτελοΰσι 

■■ έντελώς διάφορον τούτου παράπτω

μα καί δή λίαν έλαφράς μορφής, δπερ 
ένδεχομένως νά μήν ύπήγετο τήν άνα- 
βολήν τής κρίσεως αύτοΰ πρός προ
αγωγήν. Τοΰτο, άλλωστε τελεί έν 
αρμονία καί πρός τάς άρχάς τοϋ 
'Υπαλληλικού Δικαίου, καθ’ άς έν 
περιπτώσει άναβολής τής κρίσεως 
πρός προαγωγήν τοϋ υπαλλήλου, 
λόγω έκκρεμοΰς κατ’ αύτοΰ πειθαρ
χικής διώξεως, μετά τό πέρας τής 
πειθαρχικής διαδικασίας, ήτοι μετά 
τήν εκδοσιν τής πειθαρχικής άπο- 
φάσεως, καί άδιαφόρως αν αΰτη εί
ναι καταδικαστική ή άπαλλακτική, 
ύποχρεοΰται ή Διοίκησις, δπως συνε- 
κτιμώσα καί τά στοιχεία τής πειθαρ
χικής διαδικασίας, καί ιδία τήν βα
ρύτητα τοΰ άδικήματος, δι’ δ τυχόν 
έτιμωρήθη ό ύπάλληλος καί τήν 
έπιβληθεΐσαν αύτώ πειθαρχικήν ποι
νήν, νά κρίνη αύτόν πρός προαγωγήν 
άναδρομικώς άπό τοΰ χρόνου, καθ’ 
δν προήχθησαν οί λοιποί ύποψήφιοι 
συνάδελφοί του, έφ’ δσον ήθελε θεω
ρήσει δτι συνεκέντρου έ'κτοτε τά 
οικεία ούσιαστικά προσόντα, νά προ- 
αγάγη τοΰτον άπό τοΰ ρηθέντος 
χρόνου.

Σημειωτέου δτι κατά τά γενόμενα 
δεκτά ύπό τοΰ Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας, τό 'Υπηρεσιακόν Συμ
βούλιον οφείλει κατ’ αρχήν νά κρίνη 
καί έγγράψη εις τινα πίνακα καί τον 
ύπάλληλον τον κεκτημένον τά προ
σόντα παραγωγής, καθ’ ού έκκρεμεΐ 
ποινική ή πειθαρχική κατηγορία. 
Δύναται δμως τό Συμβούλιον νά πα
ράλειψη τήν τοιαύτην εγγραφήν, αν 
πεισθή δτι έν δψει τοΰ άποδιδομένου 
εις αύτόν παραπτώματος, δεν συγκεν- 
τροΐ τά πρός προαγωγήν ούσιαστι
κά προσόντα, οπότε τό συμβούλιον 
ύποχρεοΰται εις νέαν κρίσιν έν περι- 
πτώσει άπαλλακτικής άποφάσεως, 
δύναται δέ ώσαύτως νά άναβάλη τήν 
κρίσιν, λόγω τής έκκρεμοΰς κατηγο
ρίας, έάν έκ τών στοιχείων δεν δύναται 
νά συναχθή ασφαλές συμπέρασμα, 
οπότε ύποχρεοΰται εις κρίσιν καί 
έγγραφήν καί έπί καταδικαστικής 
άποφάσεως, καθ’ δσον θά παρέμενεν 
άκριτος, καίτοι συγκεντρών τά πρός 
προαγωγήν τυπικά προσόντα.

Εις άμφοτέρας, δμως, τάς περι
πτώσεις, ή τυχόν κρίσις αύτοΰ ώς 
προακτέου, άνατρέχει εις τον χρόνον 
κατά τον όποιον θά είχεν προαχθή, 
έάν δέν παρελείπετο ή δέν άνεβάλλετο 
ή κρίσις. 'Η  ύποχρέωσις δέ αυτή 
δέν περιορίζεται εις μόνον τον αμέ
σως άνώτερον βαθμόν, άλλ’ έπεκτεί- 
νεται εις άπαντας τούς βαθμούς, εις 
τούς οποίους προήχθησαν νεώτεροί 
του.

'Ωσαύτως λεκτέον δτι, άναδρομική 
προαγωγή τοΰ ύπαλλήλου είναι δυνα
τή καί εις ήν περίπτωσιν τήν άναβο- 
λήν τής κρίσεώς του προεκάλεσεν ή 
άμφισβήτησις τής νομιμοφροσύ
νης του, οπότε μετά τήν άπόφασιν 
τοΰ άρμοδίου συμβουλίου νομιμο
φροσύνης περί ταύτης, άνακύπτει 
ύποχρέωσις διά τήν Διοίκησιν, δπως 
μετά τήν άρσιν τοΰ κωλύματος, 
προβή εις τήν ένέργειαν τών νομί
μων διατυπώσεων τής προαγωγής 
καί έφ’ δσον κρίνει τοΰτον προακτέου 
νά τον προαγάγη άναδρομικώς.

’Επίσης έκρίθη ύπό τοΰ Συμβουλί
ου τής ’Επικράτειας δτι κατά γενικόν 
κανόνα ή προαγωγή τών ύπαλλήλων, 
άνευ καταρτίσεως πινάκων προακτέ
ων, δέν δύναται νά έχη άναδρομικήν 
ΐσχύν, πλήν αν ειδική διάταξις νόμου 
έπιτρέπητοΰτο ρητώς,ή άν ή οικεία πε
ρί προαγωγής διοικητική πράξις έκ- 
δίδηται εις συμμόρφωσιν πρός άπό- 
φασιν τοΰ Συμβουλίου τής Ε π ικρά
τειας, ένώ αί βάσει πινάκων ένερ- 
γούμεναι προαγωγαί, έν ούδεμια 
περιπτώσει δύνανται νά άνατρέξωσιν 
εις χρόνον προγενέστερον τοΰ τής κυ
ρ ώσεως τών πινάκων (άπό τοΰ ό
ποιου καί άρχεται ή ισχύς αύτών), 
έστω καί άν αί δι’ αύτών πληρού- 
μεναι θέσεις είχον κενωθή πρό πολ- 
λοΰ, άφοΰ κατά τό σύστημα τών 
προαγωγών τοΰ 'Υπαλληλικοΰ Κώ- 
δικος, αί προαγωγαί τών ύπ’ αύτοΰ 
διεπομένων ύπαλλήλων, ένεργοΰνται 
έπί τή βάσει πινάκων άναφερομένων 
εις ώρισμένην χρονικήν περίοδον, 
δέν είναι δέ έπιτρεπτή ή έπί τή βάσει 
πίνακος ώρισμένου έτους, διενέργεια 
προαγωγής, άναδρομικώς πρό προ
γενεστέρου τοΰ εις δν ό πίναξ άφο- 
ρά διαστήματος χρονικοΰ σημείου, 
πλήν άν έξ ειδικής διατάξεως πηγά
ζει ύποχρέωσις τοιαύτης άναδρομής.

Τέλος, δέον νά σημειωθή δτι, ή 
παραγραφή τών άπαιτήσεων τών 
άναδρομικώς προαγομένων ύπαλ
λήλων, άρχεται άπό τής δημοσιεύ- 
σεως εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερ- 
νήσεως, τής σχετικής περί άυαδρομι- 
κής προαγωγής, πράξεως, διά δέ τοΰ 
θανάτου τοΰ ύπαλλήλου διακόπτεται 
αύτοδικαίως πάσα διαδικασία άπο- 
σκοποΰσα εις τήν έκδοσιν πράξεως 
άναδρομικής προαγωγής του.
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ  

ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Κ.Ο.Κ.

ΕΙΣ ΒΑΒΜΠΙΜ Π ΤΑ ΙΣΜ Α ΤΟ Σ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β'

Ό  νέος Κ ώ διξ  'Οδικής Κ υ κλοφ ορίας  είναι  
πιά γ ε γ ο ν ό ς .  ’Από τήν 17ην Δ εκ εμ βρίου  1977 
ήρχισε νά  ίσχύη ό Ν όμος 614)1977 ό όποιος έθετε 
εις έφ α ρ μ ο γ ή ν  τάς διατάξεις τοϋ νέου Κ .0  , Κ . 
Π ολλά  έγρ ά φ η σα ν  καί περισσότερα έλέχθη σαν  
σ χ ετ ικ ώ ς  μέ τάς περ ιλα μ βα νο μ ένα ς  εις αυτόν  
διατάξεις καί ώ ρισμέναι άντιρήσεις ήκούσθησαν  
διά τήν πληρότητα τ ω ν  διατάξεω ν όσον άφ ορά  
τήν καθημερινώ ς α ύ ξανομ ένη ν κ υκ λο φ ο ρ ία ν  τ ω ν  
α υτοκ ινή τω ν εις τήν Χ ώ ραν καί τ ώ ν  έντεϋθεν  
δ η μ ιουρ γουμένω ν π ο λ λ ώ ν  π ρ ο β λη μ ά τ ω ν  .

’Α νεξαρτή τω ς ό λω ν α υτώ ν ύπό π ά ντ ω ν  ά ν ε -  
γνω ρίσθη ή σκοπιμότης  τοΰ νέου Κ ω δ ικ ό ς ,  καί  
αί εις αυτόν ύπ ά ρ χο υσ α ι  καινοτομία ι αί όποίαι  
οπω σδή ποτε δέν λ ύ ο υ ν  τό κ υ κ λοφ ορ ια κ όν  πρό
β λ η μ α  εις τήν χ ώ ρ α  μ α ς ,  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  όμω ς θε-  
τικώ ς καί υποβοηθούν εις τήν έπ ίλυσ ίν  του .

Τό περιοδικόν « Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ 
Λ Α Κ Η Σ »  φ ιλ ο ξε νε ί  άνάλυσιν  τ ώ ν  κ υ ρ ιω -  
τέρω ν διατάξεω ν τοϋ νέου Κ . Ο . Κ .  τήν όποίαν  
έξεπόνησεν  ό ’Α ντ ισ τντα γ μ α τά ρ χη ς  κ .  ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  
Κ Ο Ρ Μ Α Σ , Υ π ο δ ιο ικ η τ ή ς  της Ύ π ο δ )ν σ ε ω ς  Τρο
χα ία ς  Κ ινήσεω ς Π ροαστίω ν Π ρ ω τ ευ ο ύ σ η ς ,  ό 
όποιος είναι έκ τ ώ ν  συντα κ τώ ν τοϋ νέου Κ ω δικός  . 
Τό π ρώ το ν  μέρος π ερ ιλ α μ β ά νε ι  τήν Ε ισ α γ ω γ ή ν ,  
τάς καινοτομίας τού νέου Κ . Ο . Κ .  καί τάς κ υ ρ ιο -  
τέρας παραβάσεις  εις βαθμόν π λ η μ μ ε λ ή μ α τ ο ς ,  
τό δεύτερον μέρος τάς κυριω τέρας παραβάσεις  εις  
βαθμόν π τα ίσμ ατος  καί τό τρίτον μέρος τάς κ υρ ι-  
ωτέρας περ ιπ τώ σεις  έπ ιβο λ ή ς  διοικητικώ ν ποι
ν ώ ν  έκ μέρους τ ώ ν  ’Α σ τυ νο μ ικ ώ ν ’Α ρ χ ώ ν  .

Περίληψις Παραβάσεως άρθρον
Κ.Ο.Κ.

έλα-
χίστη
ποινή

ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

Μή άνανέωσις άδειας ίκανότητος—λήξις ισχύος .. 95 2.000
Δέν έφερε μεθ’ έαυτοΰ τήν άδειαν ίκανότητος.. .. 100 6C0

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κυκλοφορία αγροτικού μηχαν]τος άνευ άδειας .. 88 1.000
» μηχαν]τος έργων » » 88 1.000
» Μοτοποδηλάτου » » 88 1.000
» Ποδηλάτου » » 88 300

Δέν έφερε μεθ’ έαυτοϋ τήν άδειαν κυκλοφορίας .... 100 600

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Μή άμεσος μετακίνησις άκινητοποιηθέντος οχή
ματος έπί σιδηροτροχιών ή μή είδοποίησις
όδηγών σιδηροδρομικών οχημάτων .................  27 1.000

Μή σήμανσις άκινητοποιηθέντος οχήματος (τρί
γωνον έπί όδοϋ Ταχ. κυκλοφορίας ή αυτοκινη
τοδρόμου) ...............................................................  29 1X00

Μή τοποθέτησις τριγώνου έν περιπτώσει βλάβης 
έπί οδοστρώματος (πλήν ταχ. κυκλοφορίας ή
αυτοκινητοδρόμου) .................................................  34 600

Μή δήλωσις καταστροφής ή έξαγωγής έντός δι-
μήνου εις ΥΠ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ....................... 93 600

’Αλλαγή κατευθύνσεως (στροφή) άντικανονικώς
(προειδοποίησις, κατάλληλος θέσις) ..................... 23 600

’Αλλαγή λωρίδος άνευ προειδοποιήσεως ................. 17 1.000
’Αλλαγή λωρίδος έπικινδύνως—παρακώλυσις κυ

κλοφορίας ...............................................................  21 1.000

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ

Μή έφοδιασμός δι’ άνακλαστήρος τών αύτ]των.. .. 72 300
Μή έφοδιασμός δι’ άνακλαστήρος τών ρυμουλ

κουμένων ................................................................. 72 300
Μή έφοδιασμός δι’ άνακλαστήρος τών μοτοσυκλετ-

τών δίτροχων ...........................................................  74 600
Μή έφοδιασμός δι’ άνακλαστήρος τών Μοτ]των

δίτροχων .................................................................  74 300
Μή έφοδιασμός δι’ άνακλαστήρος τών Μοτ]τών

τρίτροχων ..............................................................  75 600
Μή έφοδιασμός δι’ άνακλαστήρος τών Ποδηλάτων 76 300
Μή έφοδιασμός δι’ άνακλαστήρος τών ζωηλάτων 77 300
Μή έφοδιασμός δι’ άνακλαστήρος τών άγροτικών

μηχαν]των .............................................................  78 1.000
Μή έφοδιασμός δι’ άνακλαστήρος τών μηχαν]των 

έργων .....................................................................  79 1.500

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (βλέπε καί ύλικά).

Άπόρριψις άντικειμένων έξ οχήματος κινουμένου 12 1.000
Έγκατάλειψις άντικειμένων έπί τής όδοϋ ...........  12 1.000
Διακοσμητικά έπικίνδυνα έντός ή έκτος οχήματος

ή προεξέχοντα ......................................................  82 600
Μεταφορά άντικειμένων ύπό μοτοποδηλάτων, μο- 

τοσυκλεττών, ποδηλάτων, έάν έμποδίζουν τήν 
όδήγησιν ................................................................ 40 300

ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΑ: Παρακώλυσις

διελεύσεως ...........................................................  44 600

ΑΠΟΓΡΑΦΗ—ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ

Μή άπογραφή μηχανοκινήτων οχημάτων..............  87 5.000

ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ

’Ασφαλείας, πρός άποφυγήν συγκρούσεως ...........  19 300
Προσπεράσματος, μή τήρησις ύπό άκολουθοϋντος

βραδυκίνητον .....................................................  19 1.000
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (βλέπε καί ΠΙΝΑ
ΚΙΔΕΣ)

9
Κυκλοφορία αυτ]νήτων ανευ αριθμού ....................  90 2.000

» ρυμουλκουμένου ανευ άριθμοϋ ........ 90 2.000
» λοιπών Οχημάτων πλήν αΰτ]των ανευ

άριθμοϋ ..........................................  90 600
Δυσδιάκριτος άριθμός κυκλοφορίας ....................  90 300

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ — όδός Ταχείας κυ
κλοφορίας

Μή σήμανσις άκινητοποιηθέντος Οχήματος έπί 
όδοΰ ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητοδρόμου 29 1.000

Κυκλοφορία βραδυκίνητων μή δυναμένων νά κι
νηθούν άνω 40 χιλ]τρων εις Οδούς ταχ. κυκλοφο
ρίας ή αυτοκινητοδρόμου ................................. 29 1.000

Στάσις ή στάθμευσις Οχημάτων έπί όδοϋ Ταχείας
κυκλοφορίας ή αυτοκινητοδρόμου .......................  29 1.000
Στροφή έπί τόπου εις όδούς Ταχ. κυκλοφορίας ή

αυτοκινητοδρόμους .............................................  29 1.000
Κίνησις όπισθεν εις όδούς ταχ. κυκλ. ή αύτ]μους 29 1.000
Μή κίνησις δεξιά φορτηγών, λεωφορείων, συρμών

εις αύτοκινητοδρόμους .......................................  29 1.000
Όδήγησις έπί κεντρικής διαχωριστικής λωρίδος 29 1.000
Μή παραχώρησις προτεραιότητος εις κινουμένους

έπί αύτοκινητοδρόμου ....................................... 29 1.000
’Αντικανονική άλλαγή κατευθύνσεως (στροφή) εις
αύτοκινητοδρόμους ................................................. 29 1.000
Κυκλοφορία έπί διακεκομμένων γραμμών εις όδούς

ταχείας κυκλοφορίας .......................................  29 1.000
Κυκλοφορία πεζών εις όδούς Ταχ. κυκλοφορίας 

ή αύτοκινητοδρόμους .......................................  29 1.000

ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙ ΟΔΩΝ

’Αντικανονική διέλευσις (προσπέρασμα έμποδίων) 31 600
Κατάληψις όδοϋ δι’ έμποδίων ή έγκαταστάσεων.. 48 1.000
Μή σήμανσις έμποδίων διά πινακίδων.................  48 1.000

Ε Π Ι Β Α Τ Α Ι

Υπεράριθμοι έπιβάται έπίΜηχ]νήτων γενικώς .. 33 300
» » » Μοτοποδηλάτων _____ 33 300
» » » Ποδηλάτων ..............  33 300
» » παραπλεύρως όδηγοϋ .........  33 300

Έπιβάται άνήλικοι κάτω τών 10 έτών, παραπλεύ
ρως όδηγοϋ άνευ ειδικής ζώνης ........................ 33 300

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΙΣ (Βλέπε ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΑ) 

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ (βλέπε ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ) 

ΕΡΓΑΣΙΑ! ΕΠΙ ΟΔΩΝ

Άπόρριψις χωμάτων, άχρήστων ύλικών έπί όδοϋ 47 1 000
Έπενδϋται άσφαλείας άντανακλαστικοί έργατών 47 1,000
Παρακώλυσις κυκλοφορίας δι’ έγκαταστάσεων ή 

έμποδίων ............................................................. 48 1,000

Ζ Ω Α

"Ανευ όδηγοϋ έπί όδοϋ .......................................  14 300
Παρακώλυσις κυκλοφορίας ύπό πολλών ζώων .... 14 300
Όδήγησις κατά τήν νύκτα έπί Οδοστρώματος άνευ 

φωτός ................................................................. 35 600

ΖΩΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΡΟΣ (βλέπε ΦΟΡΤΙΟΝ) 

ΒΡΑΔΥΚΙΝΗΤΑ

Στέρησις εις έπιβατηγά αύτ]τα (άπό 17-12-79) .... 81 1.000

ΗΧΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Μή κίνησις βραδυκινήτων εις δεξιά λωρίδα ....

» Φορτηγών » » ........
» Λεωφορείων » » ........
» Μοτ]των εις δεξιόν άκρον ..........
» Ποδ]των » » ........
» Ζωηλάτων » » ...........

Μή κίνησις βραδυπορούντων εις δεξιάν λωρίδα 
έπί κινήσεως εις στοίχους .................................

Βραδύτης άνευ λόγου ...........................................
Βραδύτης άνευ προειδοποιήσεως ........................

ΓΡΑΜΜΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑΙ (βλέπε καί ΣΗΜΑΝ- 
ΣΙΣ)

Ύπέρβασις συνεχών γραμμών έπί Οδοστρώματος ..
'Ιππαστί κίνησις έπί τών διαχωριστικών γραμμών..
Στάθμευσις έπί γραμμών ζίγκ—ζάγκ ....................
Κίνησις άλλων όχημάτων έπί λωρίδος λεωφορεί

ων κ.λπ...................................................................

ΔΙΑΒΑΣΙΣ ΠΕΖΩΝ: Κίνησις πεζών έκτος διαβά
σεων ....................................................................

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ (Βλέπε ΓΡΑΜΜΑΙ ΔΙΑΧΩ- 
ΡΙΣΤΙΚΑΙ)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Διαφημίσεις έσωτερικώς ή έξωτερικώς αύτοκινή- 
των δημοσίας συγκοινωνίας, κατά παράβασιν 
άποφάσεων Ύπουργ. Συγκοινωνιών .................

16 300 "Ασκοπος ΧΡήσις .. 37 400
lb 300 Χρήσις· σαλπίγγων, σειρήνων, συρικτρών κ.λπ. .. 81 300
lb 300 Μή έφοδιασμός τών αύτοκινήτων ................. .. 81 1.000
lb 300 » » άγροτικών μηχανημάτων .. 81 1.000
16 300 » » μηχανημάτων έργων — .. 81 1.000
1 b 300 » » Μοτοσυκλεττών ........ .. 81 300

» » Μοτοποδηλάτων ........ .. 81 300
17 1.000 » » Ποδηλάτων ................. .. 81 300
19 300
24 300 ΟΕΣΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ (βλέπε καί ΟΔΗΓΗΣΙΣ)

5 1.000
5 1.000 
5 1.000

5 1.000

38 100

Παν όχημα πλησίον δεξιού άκρου όδοστρώματος
άνευ λωρίδων ....................................................  16 300

Βραδυκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, εις δεξιάν λω
ρίδα ....................................................................  16 300

Μοτοποδήλατα, Ποδήλατα, Ζωήλατα εις δεξιόν
άκρον .................................................................  16 300

Μή όδήγησις έντός όρίων καί εις τό μέσον μιας
λωρίδος .............................................................. 16 300

Κατάληψις άντιθέτου όδοστρώματος ή λωρίδος ... 16 1.500

Θ Ο Ρ Υ Β Ο Ι

Έλλειψις σιγαστήρος εις αύτοκίνητα ......... 81 §11 1.000
» » » άγροτικά μηχανήματα 81 §11 1.000
» » » μηχανήματα έργων .. 81 §11 1.000
» » » Μοτοσυκλέττας .........  81 §11 300
» » » Μοτοποδήλατα ......... 81 §11 300

83 1.000 Θ Υ Ρ Α Ι
ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (Βλέπε έργασίαι 

έπί όδών)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Διάφορα τών προβλεπομένων.... 81 & 12 300

ΕΛΙΓΜΟΙ

’Επικίνδυνον άνοιγμα θυρών .............................. 30 300
Διατήρησις άνοικτών τών θυρών έάν προκαλεΐται 

κίνδυνος ...........................................................  30 300

ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

‘Επικίνδυνοι έλιγμοί—παρακώλυσις κυκλοφορίας 21 1.000
Ελιγμοί άνευ προειδοποιήσεως ........................... 21 1.000
Έλιγμοί έπί όδοϋ χάριν παιδιάς ........................... 21 1.000

ΕΛΞΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παραβίασις όρων καί προϋποθέσεων συνδέσεως
ρυμουλκουμένων ....................................... 54 § 1 1.500

Στάσις έπί τής διασταυρώσεως ........................... 26 600

ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΙΣ

Καθυστέρησις διελεύσεως άνευ λόγου ..............  27 1.000
Μή άμεσος μετακίνησις άκινητοποιηθέντος όχή- 

τος έπί σιδηροτροχιών ή είδοποίησις όδηγών 
σιδ]κών όχημάτων ........................................... 27 1.000
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Κ Α Θ Ρ Ε Π Τ Α Ι

Μή έφοδιασμός Αύτ]των δι’ ένός τούλάχιστον.... 81 1.000 
Μή έφοδιασμός Μοτ]λάτων δι’ ένός τούλάχιστον 81 1.000

Κ Ρ Α Ν Ο Σ

Στέρησις όδηγών καί έπιβατών δίτροχων Μοτοσυ-
κλεττών καί Μοτοποδηλάτων .........................  101 1.000

Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Α

Μή όδήγησις εις δεξιάν λωρίδα ...........................  16 300
Μή αναγραφή ορίου ταχύτητος (άνωτάτου) όπι

σθεν .....................................................................  20 300
Μή διευκόλυνσις έκκινήσεως έκ στάσεως ύπό λοι

πών όχημάτων .......................................................  25 300

ΛΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (βλέπε καί ΓΡΑΜΜΑΙ

ΔΙ ΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ .. ..)

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ (βλέπε καί άδειαι)

Ρυμούλκησις ύπό έτέρου οχήματος .......................  40 300
Κίνησις παράλληλος δύο ή περισσοτέρων ..........  40 300
Μή κράτησις τιμονιού καί διά των δύο χειρών .... 40 300
Μή κίνησις έπί ειδικής λωρίδος .............................  40 300

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑΙ (βλέπε καί ΑΔΕΙΑΙ)

Κίνησις παράλληλος δύο ή καί περισσοτέρων .... 40 300
Μή κράτησις τιμονιού καί διά τών δύο χειρών .... 40 300
Ρυμούλκισις ύπό έτέρου οχήματος .......................  40 300

ΟΔΗΓΗΣΙΣ (βλέπε καί ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ) ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΙΣ

'Επικίνδυνος όδήγησις ..........................................  12 1.000
Όδήγησις έπί όδοστρώματος ή λωρίδος αντιθέτου

κατευθύνσεως ........................................................ 16 1,500
Όδήγησις έπί μονοδρόμου άντιθέτως ....................  16 1.50ο
Μή όδήγησις οχήματος πλησίον δεξιού άκρου έπί 

όδοστρώματος άνευ λωρίδων .............................. 16 300

ΟΔΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (βλέπε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΔΡΟΜΟΣ)

ΟΜΜΑΤΟΥΑΛΙΑ

Στέρησις όμματουαλίων κατά τού ανέμου ύπό τών
όδηγών Μοτοσυκλεττών ..................................  101 1.000

Στέρησις όμματουαλίων όράσεως άναγραφομένων
εις τήν άδειαν ίκανότητος .................................. 101 1.000

ΟΠΙΣΘΕΝ ΚΙΝΗΣΙΣ

’Απαγορεύεται έκτος διά παρκάρισμα .................. 22 300

ΠΑΡΑΚΩΑΥΣΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Λόγω έκφορτώσεως, άποβιβάσεως κ.λ.π................  12 1.000
Λόγω άλλαγής λωρίδος άντικανονικώς ..............  21 1.000
Λόγω άκινητοποιήσεως οχήματος έπί οδοστρώ

ματος ..................................................................  27 1.000
Λόγω άκινητοποιήσεως οχήματος έπί αύτ]δρόμου 29 1.000
Λόγω βραδυπορίας άνευ λόγου .............................  19 300
Λόγω βραδυπορίας άνευ προειδοποιήσεως .......... 24 300
Λόγω στάσεως έπί διασταυρώσεως κόμβου ........ 26 300
Λόγω έγκαταστάσεων ή έμποδίων ........................  48 1.000
Λόγω διελεύσεως μεγάλου άριθμού ζώων .............  14 300
Παρακώλυσις διελεύσεως όχημάτων άμέσου άνάγ-

κης .....................................................................  44 600

Π Ε Ζ Ο Ι

Παραβίασις φωτεινών σημάτων διά πεζούς ........ 7 300
Παραβίασις φωτεινών σημάτων διά πεζούς ........ 38 100
Κίνησις όμάδων πεζών κατά τήν νύκτα άνευ φωτός

έπί όδοστρώματος ............................................... 35 600
Κίνησις πεζών έπί τού όδοστρώματος .................  38 100
Μή χρησιμοποίησις τών διαβάσεων ..................... 38 100
Κάθοδος πεζών εις τό όδόστρωμα ........................  38 100
Μή κάθετος διέλευοις τού όδοστρώματος ..........  38 100
’Αδικαιολόγητος βραδυπορία διελεύσεως δ]σεων 38 100
Μή βάδισμα έπί τού όδοστρώματος άντιθέτως πρός 

τήν κατεύθυνσιν τής κυκλοφορίας .................  38 100

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Παραβίασις ρυθμιστικών πινακίδων .................  4 § 3 1.000
Μή εύκρινώς όραταί (δυσδιάκριτοι) πινακίδες άρι-

θμοΰ κυκλοφορίας ................................................. 90 300
Στέρησις πινακίδος άριθμού κυκλοφορίας αύτ]των 90 2.000 
Στέρησις πινακίδος άριθμού κυκ]ρίας Μοτ]των ... 90 600

» » » » Ποδ]των ... 90 600
» » » » άγροτ. μη

χανημάτων .. 90 600
» » » » μηχ. έργων 90 600

Μή έφοδιασμός διά πινακίδος έπισημάνσεως (τρί
γωνον) αύτ]των, άγροτικών μηχ]των, μηχαν]των
έργων ....................................................................  81 1.000

Τρίτροχων Μοτ]τών, τρίτροχων μοτ]των ..............  81 300
Στέρησις ειδικής π·νακίδος άναγνωρίσεως 

τών άγροτικών μηχανημάτων, μηχαν]των έργων 
καί όχημάτων έπικινδύνου φορτίου .................... 81 1.000

ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ

Κίνησις παράλληλος δύο ή περισσοτέρων .............  40 300
Μή κράτησις τιμονιού δΓ άμφοτέρων χειρών .... 40 300
Μή κίνησις έπί ειδικής λωρίδος ...........................  40 300
Στέρησις πινακίδος άριθμομ κυκλοφορίας ...........  90 300
Κυκλοφορία άνευ άδειας κυκλοφορίας ..............  88 300
Ρυμούλκισις ύπό έτέρου όχήματος ..................... 40 300

ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ

’Αντικανονικόν .....................................................  17 1.000
Συναγωνισμός εις ταχύτητα ...................................  19§5 1.000
Μή τήρησις άποστάσεως προσπεράσματος ύπό 

άκολουθούντος βραδυκίνητον όχημα ..............  19 1.000

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΣ

Μή παραχώρησις προτεραιότητος εις πεζούς κι-
νουμένους εις διαβάσεις πεζών ........................  39 § 2 600

Μή παραχώρησις προτεραιότητος εις ποδηλατι-
στάς κινουμένους εις διαβάσεις ........................  5 1.000

Μή παραχώρησις προτεραιότητος εις άνερχόμε-
νον όχημα ...........................................................  18 600

Μή παραχώρησις προτεραιότητος εις τό έκ δεξιόν
όχημα ..................................................................  26 600

Μή παραχώρησις προτεραιότητος εις κινουμένους 
εϊς οδούς ταχείας κυκλοφορίας ή αύτοκινητο-
δρόμους ............................................................... 26 600

Μή παραχώρησις προτεραιότητος είς πεζούς χρη- 
σιμοποιούντας κατ’ έξαίρεσιν διάβασιν πεζών
(όμάδες πεζών, ώθοϋντες άντικείμενα)..............  39 600

Παραβίασις σημάνσεως προτεραιότητος είς κόμ
βους .....................................................................  26 600

Μή παραχώρησις προτεραιότητος ύπό πεζών είς 
οχήματα όταν τό πράσινον φώς βαδίζοντος άτό-
μου άναβοσβύνει ..............................................  7 300

Μή διευκόλυνσις έκκινήσεως έκ στάσεων τών λεω
φορείων ..............................................................  25 300

Μή παραχώρησις προτεραιότητος είς κινούμενα 
οχήματα έπί οδού, ύπό εισερχομένων έκ χωμα
τόδρομου, άτραποΰ, χώρου σταθμεύσεως, πα
ρόδιου ............................................................... 26 600

ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

’Οχήματα (βλέπε ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ)
Κιβώτιον ύγειονομικοϋ ύλικοΰ, έφοδιασμός δΓ 

άποφάσ. Ύπουργ. Συγκοινωνιών ..................... 81

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

’Εφοδιασμός δι’ άποφάσεως Ύπουργ. Συγκοινω
νιών .....................................................................  81

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΙΣ

’Απαγορεύεται ή ρυμούλκησις ύπό άλλων όχημάτων
τών ποδηλάτων, Μοτ]των, Μοτοσυκλεττών ... .  40 300

ΣΗΜΑΝΣΙΣ (βλέπε καί ΟΔΗΓΗΣΙΣ καί ΕΡΓΑ- 
ΣΙΑΙ ΕΠΙ ΟΔΩΝ).

Παραβίασις πινακίδων ρυθμιστικών ..................... 4 § 3 1.000
Παραβίασις διαγραμμίσεων .................................  5 1.000
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ΣΗΜΑ ΞΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

’Απαγορεύεται νά φέρουν τά άπογραφέντα εις Ε λ 
λάδα οχήματα ....................................................  91 600

ΣΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ

Μηχανημάτων έργων ..........................................  62 1.500
ΥΔΑΤΩΝ έκτίναξις .............................................. 15
ΥΛΙΚΑ (βλέπε καί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)
Άπόρριψις χωμάτων, αχρήστων Ολικών έπΐ όδοϋ 

ασβέστου, έλαίου κ.λπ. (έπΐ όδοϋ)........... 12 & 47 1.000

Μή συμμόρφωσις των οδηγών πρός τά διά τών χει- 
ρών διδόμενα σήματα κυκλοφορίας .................  3 1.000

ΣΤΑΣΙΣ —ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ

Πρό άπαγορευτικής πινακίδος ........................... 34 600
Έπΐ πεζοδρομίων ................................................. 34 600
’Εντός συράγγων ................................................. 34 600
Έπΐ ή κάτωθι γεφυρών ..........................................  34 600
Έπΐ κυρτών άλλαγών ......................................ι.. 34 600
Έπΐ στροφών ....................................................... 34 600
Πρό εισόδου όχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας .... 34 600
Εις θέσιν ώστε νά παρεμποδίζεται όχημα κανονικώς

σταθμεϋον .......................................................... 34 600
Παραπλεύρως άλλου όχήματος (διπλή σειρά) .... 34 600
Πρό εισόδου διακινήσεως άσθενών Νοσοκομείων

κ.λ.π..........................................................................  34 600
Όλιγώτερον τών 5 μέτρων άπό διαβάσεως πεζών 34 600

» τών 5 μέτρων άπό τής οίκοδομ, γραμ. 34 600
» τών 5 μέτρ. άπό πυροσβεστικών κρου

νών 10 μέτρ. άπό όριογραμμήν εις
εισόδους, έξόδους κόμβων ................  34 600

Όλιγώτερον τών 10 μέτρ. άπό στάσεις Λεωφορείων 34 600
» τών 10 μέτρ. άπό πινακίδας STOP .... 34 600
» τών 15 μέτρ. άπό ίσοπέδουςσιδ. δ]σεις 34 600
» τών 30 μέτρ. άπό φωτεινούς σηματο-
» δότας......................................................  34 600
» τοϋ 1 μέτρ. άπό οίκοδ. γραμμής έάν

δέν ύπάρχει πεζοδρόμιον ..............  34 600
Έάν τό έναπομένον πλάτος μεταξύ λωρίδος καί 

διαχωριστικής γραμμής μικρότερον τών 3 μέτρων. 34 600
Έάν τό έναπομένον μέρος τοϋ όδοστρώματος είναι 

άνεπαρκές διά τήν κυκλοφορίαν όχημάτων .... 34 600
Μή λήψις προφυλακτικών μέτρων άκινησίας τοϋ 

όχήματος πρό άπομακρύνσεως όδηγών .............  34 600

ΣΦΗΝΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΥΛΙΣΕΩΣ (τάκοι)

Έλλειψις εις αύτοκίνητα καί ρυμουλκούμενα άνω 
τών 3.500 χιλιογράμμων ....................................  81 1.000

Τ A X Υ Τ Η Σ

Ύπέρβασις άνωτάτου όρίου μέχρι 20 ο]ο .............  20 1.000
Κάτω τοϋ έλαχίστου όρίου ...................................  20 300
Ύπέρβασις άνωτάτου όρίου άνω τοϋ 20 ο]ο .......... 20 2.000
Μή άναγραφή άνωτάτου όρίου ταχύτητος όπισθεν

φορτηγών καί λεωφορείων ................................  20 300
Μετρητής ταχύτητος (ταχόμετρον) διά τά δυνάμε-

νανά κινηθούν άνω τών 40 χιλ. ώριαίως ........... 81 1.000
Συναγωνισμός εις ταχύτητα μεταξύ όδηγών .... 19 § 5 1.000
Μή μείωσις ταχύτητος εις στροφάς .................  19 1.000

» πλησίον σχολείων .........  19 1.000
» πλησίον όδ. κόμβων .... 19 1.000
» εις άποτόμ. κατωφερείας 19 1.000
» πλησίον έν στάσει λεωφ. 19 1.000
» κατά τάς νυκτερινός ώρας 19 1.000
» έπΐ όμίχλης, βροχής, κονιο-

ρτοϋ, παγετοϋ ..................  19 1.000

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ (συσκευή καταγραφής στοιχείων)
Χρήσις άλλου τύπου ταχογράφου μή έγκεκριμένου 20 1.000

ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΙΣ:

'Απότομος τροχοπέδησις......................................... 24 300
Έπιβράδυνσις άνευ προειδοποιήσεως .................  24 300
Μή έφοδιασμός διά συστήματος τροχοπεδήσεως
τών αυτοκινήτων.......................................................  55 2.000
Ρυμουλκουμένων .....................................................  56 2.000
Σ υ ρ μ ώ ν  .............................................................  57 2.000
Μοτοσυκλεττών ................................................. 58 600
Μοτοποδηλάτων ................................................. 58 300
Ποδηλάτων ..........................................................  59 150
Ζωηλάτων όχημάτων ..........................................  60 300
’Αγροτικών μηχανημάτων ....................................  61 1.000

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ (βλέπε έπιβάται) 

ΦΑΛΑΓΓΕΣ

Διακοπή πορείας στρατιωτικών φαλάγγων ........ 41 300
» » μαθητικών φαλάγγων ..............  41 300

Φ Ο Ρ Τ Η Γ Α

Μή όδήγησις εις δεξιάν λωρίδα ........................... 16 300
Μή άναγραφή άνωτάτου όρίου ταχύτητος όπισθεν 20 300

Φ Ο Ρ Τ I Ο Ν

Ύπέρβασις μεγίστου όρίου 10 ο]ο ....................  32 600
Επισφαλής (έπικίνδυνος) φόρτωσις ....................  32 1.000
Δυσχερής όδήγησις ένεκα φορτίου ....................  32 1.000
θόρυβοι ή άλλαι ένοχλήσεις έκ τοϋ φορτίου .... 32 1.000 
Κάλυψις φανών, πινακίδος κυκλοφορίας ύπό φορ

τίου ....................................................................  32 1.000
Προεξέχον φορτίον πέραν 0,3 μήκους τοϋ όχήμα

τος ....................................................................  32 1.000
Μή έπισήμανσις προεξέχοντος φορτίου ........... 32 1.000
Συρόμενον φορτίον έπΐ τοϋ έδάφους—όδοστρώ

ματος ................................................................. 32 1.000

Φ Ω Τ Α

Πορείας έλλειψις εις αύτ]τα δυνάμενα νά ύπερ-
βοϋν 40 χιλ. ώριαίως—πλήν Μοτ]τών ..............  63 1.000

Διασταυρώσεως έλλειψις εις αύτ]τα δυνάμενα νά
ύπερβοϋν 10 χιλ—πλήν Μοτ]τών ....................  64 1.500

Οέσεως έμπρόσθια (μικρά) έλλειψις εις αύτ]τα πλήν
δίτροχων Μοτ]τών ..........................................  65 600

Οέσεως οπίσθια (μικρά) έλλειψις εις αύτ]τα πλήν
δίτροχων Μοτ]τών ..............................................  66 600
Όμίχλης εις αύτ]τα πλήν δίτροχων Μοτ]τών (προ

αιρετικά) μή τηροϋντα τούς όρους ....................  69 300
Όπισθοπορίας εις αύτ]τα (προαιρετικά) μή πλη-

ροϋντα τούς όρους .............................................. 70 1.000
Τροχοπεδήσεως εις αύτ]τα δυνάμενα νά ύπερβοϋν

25 χλμ. πλήν δίτροχων μοτ]τών .......................  68 1.000
Δείκτου κατευθύνσεως (φλάς) έλλειψις εις αύτ]τα

πλήν δίτροχων Μοτ]τών .................................  71 300
Μή άφή φωτός πινακίδος άριθμοϋ κυκλοφορίας

όδικοϋ όχήματος κατά τήν νύκτα ....................  35 600
Μή έφοδιασμός αύτ]του ή ρυμουλκουμένου μέ φώς

πινακίδος άρθμοϋ κυκλοφορίας ........................ 67 300
Φώτα διαφόρου χρώματος έπΐ όχήματος ........... 35 600
Μή άφή όπισθίων—έμπροσθίων φώτων ..............  35 600
Μή φωτισμός όμάδων πεζών κατά τήν νύκτα έπΐ

όδοστρώματος ....................................................  35 600
Μή φωτισμός ζώων κατά τήν νύκτα έπΐ οδοστρώ

ματος ..........................................    35 500
Προσθήκη άλλων φώτων έπΐ αύτοκινήτων ........... 80 600
’Αντικανονική χρήσις λοιπών φώτων πλήν πορείας 36 600
Στέρησις φώτων εις δίτροχους Μοτ]τας ........... 74 600
Στέρησις φώτων εϊς δίτροχα Μοτ]τα ....................  74 300
Στέρησις φώτων εις τρίτροχους Μοτ]τας ........... 75 600
Στέρησις φώτων εις Ποδήλατα ........................... 76 300
Στέρησις φώτων εις ζωήλατα οχήματα ..............  77 300
Στέρησις φώτων εις άγροτικά μηχανήματα ........ 78 1.000
Στέρησις φώτων εις μηχανήματα έργων ..............  79 1.500
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ
Παραβίασις λοιπών σημάτων, πλήν έρυθροϋ ύπό

όχήματος ..........................................................  6 1.000
Παραβίασις φωτεινών σημάτων ύπό πεζών ...........  7 300

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μή δήλωσις άλλαγής χρώματος έντός 15 ήμερών 
εις Ύπουργ. Συγκοινωνιών .............................. 83 1.000

Διοικητικά! ποιναί, προβλεπόμεναι ύπό τοϋ άρθρου 103 τοϋ Ν. 
614]77 (ΦΕΚ—167 Α') «περί κυρώσεως τοϋ Κωδικός Όδικής 
Κυκλοφορίας».
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Τήν μιμούνται οί Ρωμαίοι

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ γιορτές καθιερώ
θηκαν στην αρχαία Ρώμη άπο τα 
μέσα τοϋ τρίτου προχριστιανικοΰ 
αιώνα καί πήραν τήν οριστική τους 
μορφή άπο το 217 π.Χ. Ή ταν τα 
περίφημα «Σατουρνάλια» πού γιορ
τάζονταν στήν αρχή του χειμώνα — 
μέσα Δεκεμβρίου. Γιορτές επίσης 
χαράς, μέ ξεφαντώματα, μεταμφιέ
σεις καί πλήρη ίσοπέδωση του λαού.

ΗΤΑΝ οΐ δουλευτάδες τοϋ κάμπου 
οΐ τρυγητάδες, πού τον καιρό τής 
συγκομιδής, μεταμφιεσμένοι σέ τρά
γους γύριζαν σέ φαιδρούς ομίλους και 
τραγουδούσαν τά κατορθώματα τοϋ 
θεοΰ καί σατύριζαν τά καμώματα 
τών άνθρώπων. ’Από τις τελετουρ
γίες καί τις εΰθυμες αύτές ωδές προ
ήλθαν καί οί λέξεις τραγούδι (Τρά
γων ωδή) καί τραγωδία, πού άποτέ- 
λεσε τήν έξαίσια άρχή τοϋ θεάτρου.

Μέ τον καιρό καθιερώθηκαν τά 
Διονύσια, θρησκευτικές γιορτές, μέ 
πολυήμερες διασκεδάσεις, μασκαρέ- 
ματα καί παραστάσεις τραγουδιών 
καί κωμωδιών, πού έ'μειναν άνεπα- 
νάληπτες μέσα στο χρόνο. Ή ταν 
μαζί καί μιά ύψηλή άνθρωπιστική 
έκφραση τών Ελλήνων. Γιατί στή 
διάρκεια τών εορτών αύτών υπήρχε 
άπόλυτη ισότητα. Φτωχοί καί πλού
σιοι, έλεύθεροι καί δούλοι, γιόρταζαν 
ισότιμα. Καί μέ νόμο άπαγορευόταν 
κάθε δίκη, κάθε άναζήτηση χρέους, 
κάθε έκτέλεση άποφάσεως, κάθε 
διάκριση τοϋ λαοΰ. Καί οί εύθυμοι 
όμιλοι τών σατύρων τοϋ Διονύσου, οί 
ταχυδρόμοι αυτοί τοϋ γέ>ιου, άλλά- 
ζοντας—ανάλογα μέ τήν εποχή καί 
τον κόπο —ροΰχο καί λαλιά, συνέ
χισαν τήν πορεία τους μέσα στούς 
αιώνες ώς τώρα.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, Λογοτέχνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ είναι ή καταγωγή τους. Μακρυά, στά βάθη του 
"Ελληνα χρόνου βρίσκονται οί ρίζες τους. Ξεκίνησαν τον 
ένατο περίπου προχριστιανικό αιώνα άπο τη Θράκη σάν 
θρησκευτική τελετουργία. Πομπή τοϋ Διονύσου, τοϋ θεοΰ 
τής χαράς καί τής γονιμότητας. ’Απομίμηση τών σατύρων 
πού κατά τό μύθο άκολουθοΰσαν τό θεό. Κι’ ό λατρευτικός 
τους θίασος ξεχύθηκε σ’ ολόκληρο τό νότιο Αίμο και τά 
μικρασιατικά παράλια, ώς τή Σικελ
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Οί Ρωμαίοι μιμήθη καν τούς "Ελλη
νες και τά Διονύσια. Στη διάρκεια 
των Σατουρναλίων δλοι γινόντουσαν 
ΐσοι. Μάλιστα σ’ ένδειξη αυτής της 
ισότητας, φορούσαν δλοι τον θρυλι
κό Φρυγικό σκούφο, μάλλινο, ψηλό, 
κόκκινο κάλυμμα τού κεφαλιού σύμ
βολο τής ελευθερίας. Χαρακτηριστικό 
είναι δτι οί κύριοι μέ πολλή προθυ
μία υπηρετούσαν τούς δούλους, ντυ
νόντουσαν φτωχικά καί δεχόντουσαν 
παρατηρήσεις, κάποτε καί μέ σκλη
ρές υποδείξεις των έλαττωμάτων

τους. ’Έτσι δλοι οί άνώνυμοι καί τα
πεινοί της κραταιάς αύτοκρατορίας 
χ-αιρόντουσαν, για μερικές μέρες το 
χρόνο, τά προνόμια των άφεντάδων 
τους, μεταμφιεσμένοι σέ προσωπι
κότητες. 'Όμοιες γιορτές ήταν καί 
τά Βακανάλια, τά Λουπερκάλια καί 
οί Καλένδες τον ’Ιανουάριο.

Μέσα στο 
Χριστιανικό χώρο

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΣ πολέμησε 
στη ρίζα του τό έθιμο των έορτών 
αύτών, ώς είδωλολατρικών, χωρίς 
όμως νά μπορέση νά τις έξαφανίση. 
’Έτσι στούς προχωρημένους καιρούς 
τού Βυζαντίου συναντάμε -την ’Απο
κριά, σ’ δλη της τη μεγαλοπρέπεια. 
Τώρα λέγονται, οί γιορτές, ’Αποκρι
ές, Τριώδιο καί Καρναβάλια. 'Η  
πρώτη λέξη προέρχεται άπό την 
έναρξη τής σαρακοστής— μετά τα 
ξεφαντώματα—καί τής άποχής απο 
τό κρέας. 'Η δεύτερη τό καρναβάλι 
άπό τό «κάρνε βάλε» (κρέας χαΐρε) 
καί τό τριώδιο άπό τό λειτουργικό 

ιβλίο τής έκκλησίας πού έχει τις 
άκολουθίες άπό την 

μέρα τής ’Αποκριάς, την 
τού Τελώνου καί Φαρισαίου, 

Σάββατο. 'Η  άκολου- 
ρου των ήμερων αύτών 

τρεις ωδές. ’Από κεϊ καί ή όνο
τριώδιο.

Τό αίτημα στον πορθητή!...

ΣΤΗΝ περίοδο τού τριωδίου στο 
Βυζάντιο γινόντουσαν πλατειές δια
σκεδάσεις μεταμφιεσμένων καί πα- 
ράτες στούς δρόμους, ντυνόντουσαν 
δέ οί άντρες γυναικεία ρούχα καί 
τ ’ αντίστροφο, καθώς και δέρματα 
ζώων. ΤΗταν δέ τόσο διαδεδομένο 
τό έθιμο, πού τό ακολουθούσαν και 
οί κληρικοί. Χαρακτηριστικό είναι 
δτι ό Πατριάρχης Χρυσοβέργης Λου
κάς τον 12ο αιώνα, έβγαλε έντονη 
καί ειδική άπαγόρευση στούς ίερο- 
μένους νά μεταμφιέζονται σέ γυ
ναίκες καί ζώα και μαλιστα ως και 
μέσα στις έκκλησιές. Σχετικά μέ τή 
δύναμη τού εθίμου είναι χαρακτηρι
στικό έπίσης δτι, μετά τήν Άλωση 
τής Πόλης άπό τούς Τούρκους ένα 
άπό τά προνόμια πού ζήτησαν οι 
'Έλληνες άπό τον πορθητή ήταν νά 
τούς έπιτρέψη νά γιορτάζουν τις Απο
κριές καί νά μεταμφιέζονται!... Καί 
οί Τούρκοι παραχώρησαν τό προνό

μιο στην Πόλη, στήν ’Αθήνα, στά 
Γιάννινα, στήν Σμύρνη καί στη Χίο. 
Καί τό έθιμο κράτησε σ’ δλη τήν 
περίοδο τής σκλαβιάς καί λίγο—λίγο 
έπεκτάθηκε σιωπηρά, σχεδόν σ’ 
όλες τις πόλεις καί τούς οικισμούς.

Γιά τά παλιώτερα καί νεώτερα 
καρναβάλια στήν Εύβοια παρέχει 
ένδιαφέρουσες πληροφορίες ο «Εϋ- 
Δημ. Σέτας στο δίτομο έργο του» 
βοια — Λαϊκός Πολιτισμός», πού 
κυκλοφόρησε άπό τις έκδόσεις Σπα
νού. Τό ΐδιο καί ό Κώστας Καραπα- 
τάκης γιά τή Μακεδονία, Θράκη, 
Κρήτη, Μωριά κι’ ό νέος συγγραφέας 
Δ. Φλωράκης γιά τήν Τήνο καί τά 
γύρω νησιά.

Άπό μια μεθυσμένη 
γ ό ν δ ο λ α

0  ΛΟΡΔΟΣ Βύρων έγραψε δτι 
άπό δλα τά καρναβάλια τού Κόσμου 
τό ωραιότερο είναι τής Βενετίας. 
Κι’ άληθινά οί νεώτεροι ταχυδρόμοι 
τού γέλιου, οί συμπαθείς μασκαράδες 
δπως τούς γνωρίζουμε καί στά χρό
νια μας, άπό κεΐ ξεκινήσαν. Ά πό 
μιά μεθυσμένη γόνδολα, σέ μιά θεό- 
τρελλη βενετσιάνικη νύχτα. Μπρο
στά πάντα μεθυσμένος ό βασιλιάς 
Καρνάβαλος καί ξωπίσω του μιά κε
φάτη άκολουθία, ή «Μασκαράτα», 
πού τό «θέμα» της δέν ήταν άλλο 
άπό τό αιώνιο πρελούντιο τής ζωής 
μέ τον έρωτα, στις πιο πικάντικες 
νότες του.

Βασικά πρόσωπα, πού άποτελοΰν 
συνήθως τό «θίασο» είναι ’Εκείνος 
(ό Πιερρότος),’Εκείνη (ή Κολομπί
να), κι’ ό άλλος (ό Αρλεκίνος) ό αι
ώνιος τρίτος στη ζωή καί στην τέχνη. 
Τριγύρω τους ένα χαρούμενο μελίσσι 
προσωπιδοφόρων γλεντζέδων άπό 
κάθε τάξη. "Ενας ιππότης, μιά κον- 
τεσσίνα μιά τσιγγάνα, ένας γιατρός 
μέ τό πελώριο ξύλινο στηθοσκόπιο 
κι’ ό περίφημος Παντελεόνε, ό τσι
γκούνης πατέρας Εκείνης, πού άπό 
τό παλιό σχήμα τής περισκελίδας 
του πήρε τό όνομα καί τό σύγχρονο 
πανταλόνι.

Οί περισσότεροι άπ’ αύτούς ήταν, 
μετά την Αναγέννηση, τά βασικά 
πρόσωπα στο θέατρο τής «Κομέντια 
ντέλ Άρτε». Γρήγορα όμως βγήκαν 
άπό τη σκηνή στο δρόμο—δταν ή κω
μωδία έγινε πάλι ένα άξιο θεατρικό 
είδος κι’ άνακατεύτηκαν μέ τό πλή
θος έκεΐ στο ξέφρενο καρναβάλι, γιά 
νά σκορπίσουν στή γή τή χαρά, το 
κέφι, την πρόσκαιρη ξεγνιασια, που 
τόσο έχουν άνάγκη οί άνθρωποι.
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Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

Y Y O C  A Y C X N X K X T O N
Τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ταλαντίου κ .  ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της άθεΐας 
παρουσιάζεται δλο καί πιό συχνά 
ένώπιόν μας τά τελευταία χρόνια. 
Ά ν  καί μέ άρκετή καθυστέρησι 
εισβάλλει κι’ σύτό στόν Έλλαδικό 
χώρο, μαζί μέ άλλα πνευματικά 
υποπροϊόντα τοΰ Δυτικοϋ κόσμου. 
Σέ δίκες πού έγιναν τον τελευταίο 
καιρό μερικοί μάρτυρες έδήλωσαν 
έπίσημα ότι είναι άθεοι καί άρνή- 
θηκαν νό δώσουν τόν καθιερωμένο 
όρκο. Κάποιος μάλιστα εξ αύτών, 
έπαγγελλόμενος τόν δικηγόρο, καυ- 
χώμενος γιά τήν έκ μέρους του άπε- 
μπόλησι της πίστεως, είπε ότι θά 
ηΰχετο όλοι οί "Ελληνες νά τόν 
εΐχον μιμηθή. Τό γεγονός τούτο 
μάς παρέχει τήν αφορμήν γιά νά 
έπιχειρήσωμε μέ τό παρόν άρθρον 
μιά πρόχειρη άνατομία καί διε- 
ρεύνησι τού φαινομένου τής άθεΐας 
σέ συσχετισμό μέ τήν πρός τόν 
Θεόν πίστιν, γιά νά διαπιστώσωμε 
ποιος έχει δικαίωμα νά καυχάτακ 
ό άνθρωπος πού έπρόδωσεν τήν 
πίστιν των γονέων του ή αυτός 
πού διατηρεί μέσα του άσβεστο τό 
δαυλό τής πρός τόν Θεόν πίστεως;

'Η αθεΐα στήν τελική της άνά- 
λυσι δέν είναι τίποτε άλλο παρά 
μιά άδυναμία. Μιά άδυναμία συλ- 
λήψεως ή μιά άδυναμία θελήσεως. 
'Η θεωρητική άθεΐα, αύτή δηλαδή 
πού άρνεΐται τήν ΰπαρξι τοΰ Θεού, 
είναι ή συνέπεια τής άδυναμίας 
πού παρουσιάζει τό άνθρώπινο 
μυαλό στό νά συλλάβη τις υπερ
βατικές άξιες τής θρησκείας καί 
νά τις προσέγγιση μέ τά κριτήρια 
τής λογικής. Ή  πρακτική άθεΐα, 
αύτή δηλαδή πού δέν έγγίζει θεω
ρητικά τό πρόβλημα τής ύπάρ- 
ξεως τού Θεού, αλλά άγνοεΐ έν 
τούτοις τις εντολές τού Θεού στήν 
καθημερινή πράξι, είναι ή συνέ
πεια τής άδυναμίας πού παρουσιά
ζει ή θέλησις τού ατόμου στό νά 
βιώση τό θέλημα τοΰ Θεοΰ στήν 
κάθε πτυχή τής καθημερινής ζωής 
του. Γι’ αυτό καί τό φαινόμενο τής 
άθεΐας άπαντάται κάθε φορά πού 
ύπάρχει μιά άποδυνάμωσις τής

πίστεως. Ό  χριστιανός πού θά 
καταλήξη νά γίνη άθεος δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά ένας άνθρωπος 
πού έπαθε άδενοπάθειαν είτε στή 
διάνοια, είτε στήν καρδιά του. 
Διότι ή πίστις πρός τόν Θεόν, καί 
ειδικότερα ή χριστιανική πίστις, 
είτε σάν θεωρητική σύλληψις, είτε 
σάν βιωματική έκφρασις εΐναι«ΰψος 
δυσανάβατον άνθρωπίνοις λογισ- 
μοίς» κατά τήν έκφρασιν τοΰ ύμνο- 
γράφου τοΰ ’Ακαθίστου "Υμνου. Γιά 
νά άνέβη κανείς στό ύψος τής Θεό- 
τητος χρειάζεται ρωμαλέαν διά
νοιαν. ’Αλλά καί γιά νά ζήση κα
νείς τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν 
χρειάζεται ρωμαλέαν θέλησιν. 
"Οποιος δέν έχει αύτή τήν ρωμα- 
λεότητα δέν μπορεί νά άνέβη στό 
ύψος τής χριστιανικής πίστεως 
καί τής χριστιανικής ήθικής. Καί 
τότε γίνεται... άθεος! "Ετσι βολεύει 
τήν συνείδησί του, γιατί, βλέπετε, 
ή πρός τόν Θεόν πίστις δέν είναι 
διδακτή, άλλά δοτή. Τήν φέρο- 
μεν μέσα μας από τήν ώρα πού θά 
γεννηθούμε. Τό είδαμε άλλωστε 
στήν περίπτωσι τής κόρης τοΰ 
Στάλιν. Είχε μεγαλώσει σέ οικο
γένεια πού δέν είχε γίνει ποτέ 
συζήτησις γιά τό Θεό. Ά λλ’ όταν 
ή Σβετλάνα μεγάλωσε, διεπίστωσε 
ότι ήταν άδύνατον νά ζή κανείς 
χωρίς νά έχη στήν καρδιά του τό 
Θεό! Σ’ αυτήν τήν κρίσιμη ώρα 
τής αύτοσυνειδησίας ό άνθρωπος, 
άν είναι ρωμαλέος, προσεγγίζει 
μέ ταπείνωσι τόν Πλάστην του, 
άν όμως είναι πνευματικά άδενο- 
παθής, τότε.... υψώνει τό ανά
στημά του γιά νά άρνηθή τόν 
Θεόν. «"Αθεοι είναι οί ήλίθιοι» 
είπε κάποτε ό Βολταΐρος, ναι ό 
Βολταΐρος! Καί δέν μπορούμε παρά 
νά συμφωνήσωμε απόλυτα μέ τήν 
διακήρυξί του αύτή.

"Ετσι τό φαινόμενο τής άθεΐας 
όφείλεται σέ άδυναμία συλλήψεως 
ή θελήσεως.

α) ’Αδυναμία συλλήψεως

Ό  ’Αϊνστάιν, πού ύπήρξε μιά

ρωμαλέα έπιστημονική αυθεντία, 
ώμολόγει ότι στέκεται μέ ταπεινό 
θαυμασμό ένώπιον «τοΰ ’Απείρου, 
τοΰ Άνωτάτου Πνεύματος, τό 
όποιον άποκαλύπτεται καί εις τάς 
μικροτέρας λεπτομέρειας, τάς ό
ποιας δέν δυνάμεθα νά άντιληφθώ- 
μεν μέ τά ανίσχυρα καί άνεπαρκή 
διανοητικά μας μέσα (1)».

Τό άντικείμενον τής πίστεώς 
μας κεΐται υπέρ λόγον. Γι’ αύτό 
άκριβώς καί δέν προσεγγίζεται 
μέ τήν λογικήν, άλλά μέ τήν πίστιν. 
Στό Θεό δέν άνεβαίνει ό άνθρωπος 
μέ τήν γνώσιν, άλλά μέ τήν πίστιν. 
«Άπειρον τό θειον καί άκατά- 
ληπτον, λέγει ό ’Ιωάννης ό Δαμα
σκηνός, καί τοΰτο μόνον καταλη
πτόν αύτοΰ, ή άκαταληψία». Ό  δέ 
’Απόστολος Παύλος, δίδοντας τόν 
όρισμόν τής πίστεως, έλεγε: «"Εστι 
δέ πίστις έλπιζομένων ύπόστασις, 
πραγμάτων έλεγχος ού βλεπομέ- 
νων» (Έβρ. ια, 1).

Κατά ταΰτα όχι μόνον ή φύσις 
καί ή ούσία τοΰ Θεοΰ, άλλά καί 
όλες οί προεκτάσεις καί οί δια
κλαδώσεις τοΰ Μυστηρίου τής 
ένσάρκου οικονομίας τοΰ Υίοΰ 
καί Λόγου τοΰ Θεοΰ είναι ύψος 
δυσανάβατον διά τό ανθρώπινον 
μυαλό καί ώς έκ τούτου χρειάζεται 
ειδικός έφοδιασμός γιά νά προ- 
σεγγίσωμεν τά μυστήρια καί τά 
μεγαλεία τής Πίστεώς μας. Ή  
Γέννησις τοΰ Χριστοΰ, ή ταπεινή 
ζωή Του, τά θαύματά Του, τό Σω
τήριον Πάθος Του, ή ένδοξος 
Άνάστασίς Του καί ή εις Ουρα
νούς Άνάληψίς Του δέν προσεγ
γίζονται μέ τις διεργασίες τοΰ λο
γισμού μας. Γι’ αύτό καί ό άνθρω
πος πού θά έπιχειρήση νά είσχω- 
ρήση διά τής λογικής στό χώρο 
τών άκαταλήπτων τούτων Μυστη
ρίων θά συντριβή έν μέσω σκοπέ
λων καί έμποδίων άνυπερβλήτων, 
έφ’ όσον ό χώρος αύτός είναι 
«"Υψος δυσανάβατον άνθρωπίνοις 
λογισμοΐς»! Γιά νά προσπελάσω-

(1) Έφημερίς «Ελεύθερος Κόσμος» 
8-3-1969

ι
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μεν στον ιερό αύτό χώρο χρειά
ζεται «πίστις» καί «έλλαμψις». 
Ή  πίστις προσφέρεται από τόν 
άνθρωπον, ή «έλλαμψις» παρέχεται 
άπό τόν Θεόν. Είναι δηλαδή ό 
φωτισμός τοΰ Παναγίου Πνεύματος 
μέ τόν όποιον μπορούμε νά πλη
σιάσομε τά άθέατα μυστήρια τής 
πίστεως καί νά προσεγγίσωμεν τό 
άντικείμενον τής πίστεώς μας, τόν 
Θεόν. Ό  Χριστός δεν «γνωρίζεται» 
άλλ’ «άποκαλύπτεται». ΓΥ αύτό 
καί τό περιεχόμενον τής πίστεώς 
μας λέγεται καί «άποκάλυψις». 
«Άπέκρυψας ταΰτα άπό σοφών 
καί συνετών, καί άπεκάλυψας αύτά 
νηπίοις» έλεγεν ό Κύριος, ευχα
ριστών τόν Έπουράνιον Πατέρα 
(Λουκ. ι' 21), στραφείς δέ άκολού- 
θως πρός τούς Μαθητάς Του είπε: 
«πάντα μοι παρεδόθη υπό τού πα- 
τρός μου· καί ούδείς έπιγινώσκει 
τις έστιν ό Υιός, εί μή ό Πατήρ, 
καί τίς έστιν ό Πατήρ, εί μή ό 
Υιός καί φ έάν βούληται ό Υιός 
άποκαλύψαι» (Λουκ. ι. 22).

Ή  ρωμαλεότης τού πιστού άν- 
θρώπου έγκειται σ’ αυτήν άκριβώς 
τήν παραδοχήν, ότι τόν Θεόν δέ 
θά τόν πλησιάσωμεν μέ τά άνίσχυ- 
ρα καί άνεπαρκή μέσα τής διά
νοιας μας, άλλά μέ ταπείνωσιν καί 
υποδοχήν τής θείας έλλάμψεως, 
ή όποια καί μας παρέχει τό έφό- 
διον τής προσπελάσεως εις τήν 
«άποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις 
αίωνίοις σεσιγημένου» (Ρωμ. ιστ'. 
25).

Όσοι έβίωσαν αύτήν τήν άπο
κάλυψιν, έπήραν τελικά μιά τόσο- 
δυναμική καί τόσον άπόλυτη το- 
ποθέτησι πάνω στό θέμα αύτό, 
όπως τήν βλέπομε στόν Ντοστο- 
γιέφσκυ: «’Εάν θά ήδύνατό τις νά 
μοΰ άποδείξη ότι ό Χριστός είναι 
έκτος τής άληθείας, καί έάν πρά
γματι ή άλήθεια θά άπεκλείετο 
άπό τόν Χριστόν, έγώ 0ά προτι
μούσα νά παραμείνω μέ τόν Χρι
στόν παρά μέ τήν άλήθειαν». Νά 
ή ρωμαλεότης τών πιστών άν
θρωπον, όπως έκφράζεται άπό τόν 
Ντοστογιέφσκυ!

β) ’Αδυναμία θελήσεως

Γιά νά προσέγγιση λοιπόν ό 
άνθρωπος στό χώρο τοΰ δόγματος 
τής Χριστιανικής Πίστεως χρειά
ζεται ρωμαλεότητα σκέψεως καί

Ικανότητα πνεύματος όχι τήν τυ- 
χοΰσαν. Άλλά καί γιά νά μετου
σίωση σέ πράξι καθημερινή τήν 
ήθικήν τοΰ Εύαγγελίου καί νά 
καταστή ένάρετος άνθρωπος, όπως 
ό Χριστός προσδιορίζει τόν όρον 
τής άρετής, χρειάζεται πανίσχυρη 
θέλησις καί άτσαλένια νεύρα. Ή  
ήθική τοΰ Χριστιανισμού είναι ό 
τέλειος Νόμος καί αποβλέπει στό 
νά καταστήση τόν άνθρωπον 
«καθ’ όμοίωσιν» τοΰ Θεού. Γιά νά 
τό έπιτύχη αύτό ό άνθρωπος κα
λείται σ’ ένα ισόβιο μέν καί σκλη
ρό, άλλά ταύτόχρονα καί ώραΐο 
άγώνα, τόν αγώνα τής πίστεως, 
στόν όποιο αντιμέτωποι είναι ό 
έαυτός του, ό κόσμος, ό Διάβολος. 
Ά ν άνθρωποι πού έζησαν πρό 
Χριστού είχον τήν δύναμιν νά 
συλλάβουν τήν παμμεγίστην ση
μασίαν αύτοΰ τοΰ άγώνος, στόν 
όποιο ό άνθρωπος στρέφεται κατά 
τοΰ... . έαυτοΰ του, καί διετύπωσαν 
τήν μεγάλην άλήθειαν, ότι «τό 
νικάν σεαυτόν πασών τών νικών 
ή πρώτη τε καί άρίστη έστι» (Πλά
των), αύτή ή έκφρασις ευρίσκει τήν 
ώραιότερη έφαρμογή στόν χρι
στιανό, πού αγωνίζεται τόν καλόν 
άγώνα τής πίστεως. Γιατί ό πνευ
ματικός αγών άποβλέπει στό νά 
μεταστοιχειώση τόν άγωνιζόμενον 
άνθρωπον ή ύλη τοΰ σώματος 
θά γίνη έτσι θεραπαινίς τοΰ πνεύ
ματος· τό φθαρτόν στοιχεΐον τοΰ 
σώματος θά καταστή δργανον τής 
άφθάρτου ψυχής. Τότε ό άνθρωπος 
άποπνευματοΰται καί γίνεται έπί- 
γειος άγγελος ή ουράνιος άνθρω
πος. Θεωρεί τά πάντα ύπό τό πρί
σμα τής αίωνιότητος. Τέτοιοι άν
θρωποι μπορούν νά έπαναλαμβά- 
νουν μέ τόν Παΰλον: «ήμών γάρ 
τό πολίτευμα έν ούρανοΐς υπάρ
χει» (Φιλιπ. γ' 20). Τότε καί μόνον 
τότε, ό άνθρωπος καταξιώνει τό 
δνομά του καί τήν άξίαν του άνά- 
μεσα στή δημιουργία, άφοΰ άνθρω
πος είναι τό πλάσμα πού ατενίζει 
πρός τά άνω, πρός τόν ουρανόν.

Τό στερέωμα τής ’Εκκλησίας 
μας στολίζεται άπό τέτοια άναστή- 
ματα. Οί Άγιοι είναι οί άδελφοί 
μας πού έκέρδισαν τήν μάχη καί 
άνεδείχθησαν νικηταί τών πνευ
ματικών παλαισμάτων. Αύτή ή 
εικόνα δεσπόζει σέ πολλούς ύμνους 
τής λατρείας μας. «Τό κατ’ εικόνα 
τηρήσαντες άλώβητον, νοΰν ήγε- 
μόνα κατά παθών όλεθρίων άσκη-

τικώς ένστησάμενοι, εις τό καθ’ 
όμοίωσιν ώς δυνατόν άνεληλύθατε- 
άνδρικώς γάρ τήν φύσιν έκβιασά- 
μενοι έσπεύσατε τό χείρον καθυ- 
ποτάξαι τώ κρείττονι καί τήν 
σάρκα δουλώσαι τώ Πνεύματι» 
(Δοξαστικόν Έσπερινοΰ Παρα
σκευής τής Τυρινής).

Γιά νά άναλάβη ό άνθρωπος 
αυτόν τόν άγώνα χρειάζεται πανί
σχυρη θέλησι καί μεταφυσικό πε
ριεχόμενο. Δέν είναι λοιπόν γιά 
τά παιδιά καί γιά τούς απόμαχους 
τής ζωής ή χριστιανική Θρησκεία. 
Είναι γιά τούς νέους άνθρώπους, 
γιά τούς δυνατούς καί τούς άθλη- 
τικούς τύπους. Ή  χριστιανική 
ζωή είναι πορεία πρός τίς κορυφές. 
"Οσοι έχουν κουράγιο αρχίζουν 
τόν άγώνα γιά μιά άνοδο σ’ αύτό 
τό δυσανάβατο ύψος τών χριστια
νικών άρετών. Οί άλλοι μένουν 
στις πεδιάδες τής μετριότητος καί 
τών συμβιβασμών. Καί μερικοί
φθάνουν στήν........ άρνησι. Σ’
αύτήν τήν ιδιότυπη άρνησι πού 
έφθασε κάποτε καί ή Λαΐς, ή όποια 
μόλις άνεκάλυψε τίς πρώτες ρυ
τίδες στό πρόσωπό της έσπασε 
τόν καθρέπτη της. Όσοι δέν άν- 
τέχουν τό καθαρό φώς τής χρι
στιανικής ζωής δέν κύπτουν μέ 
ταπείνωσι τό κεφάλι γιά νά ομο
λογήσουν τήν αδύνατη θέλησί τους, 
άλλά άπαρνοΰνται τό Εύαγγέλιον, 
άρνοΰνται τόν Θεόν καί.... ήσυ- 
χάζουν!

Τό δράμα τοΰ άνθρώπου τής 
έποχής μας εύρίσκεται σ’ αύτή τή 
διπλή άδενοπάθεια τής διανοίας 
καί τής καρδιάς. Έχει ό σύγχρονος 
άνθρωπος υψηλό διανοητικό έπί- 
πεδο, έχει γνώσεις άνεπτυγμένες, 
έχει έπιστημονικήν πρόοδον καλ- 
πάζουσαν, διαθέτει δυνάμεις ποι
κίλες καί τεχνολογικά έπιτεύγματα 
άξια παντός θαυμασμού, άλλά δέν 
διαθέτει καρδιά καθαρή καί δυνα
τή, γι’ αύτό καί δέν έχει τό όργανο, 
ώστε νά δεχθή τήν έλλαμψι τοΰ 
θείου φωτός καί νά καταστή δέκτης 
ουρανίων άποκαλύψεων. Έτσι δέν 
κατορθώνει νά δρασκελίση αύτό 
τό δυσανάβατον ύψος τοΰ περιεχο
μένου τής πρός τόν Θεόν πίστεως 
καί όδηγεϊται άλλοτε στήν άρνησι 
τής ύπάρξεως τοΰ Θεοΰ καί άλλοτε 
στήν άρνησι τής έφαρμογής τών 
έντολών τοΰ Θεοΰ, πού άποτελοΰν 
παραλλαγές τοΰ φαινομένου τής 
άθείας.
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Δεν είναι μόνον ή «εύγενέστερη κατάκτη- 
ση τού άνδρώπου». Από τότε πού οί πρόγο
νοί μας έπαψαν νά τά κυνηγούν σαν τροφή, 
διαμόρφωσαν σχέσεις φιλίας καί συνεννο- 
ήσεως μέ τά περήφανα αύτά ζώα, οί οποίες 
παρά τήν μηχανική εξέλιξη παραμένουν 
σταθερές καί αναλλοίωτες μέχρι σήμερον.

Ο ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ πρόγονος του 
άλογου, είνα ι ό πλειόϊππος, πού απο
τελεί όμως πρόσφατη σχετικά προ
σθήκη στον κόσμο των θηλαστικών. 
Εμφανίστηκε πριν άπό 18 έκατομ- 
μύρια χρόνια, ένώ τά πρώτα θη
λαστικά ζοϋσαν ήδη στη γη 100 
έκατομμύρια χρόνια! Βέβαια, τά 
άλογα έκείνης της έποχής δεν έμοια
ζαν πολύ μέ τά σημερινά, μιά καί 
τό μέγεθος τους δεν ξεπερνοϋσε 
τό μέγεθος της ...,άλεποϋς! 'Ο 
πρόγονος αύτός γρήγορα παραχώ
ρησε τη θέση του στο ιππάριο, πού 
είχε άκόμα τρεις δακτύλους. 'Ο 
πλειόϊππος (πλειοκαινικός ίππος), 
πού το διαδέχτηκε, ζοϋσε στην
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’Αμερική καί έμο ια ζε  περισσότερο 
μέ τό σύγχρονο άλογο, γιατί ήταν 
περιττοδάκτυλος. Στην έποχή των 
παγετών, μόνο οί πλειόϊπποι πού 
κατέφυγαν στην ’Ασία, κατόρθωσαν 
νά έπιζήσουν. Καί έξελίχτηκαν, για 
νά γίνουν, τελικά, τά άλογα πού 
ξέρουμε σήμερα.

Ή  άποφασιστική συνάντηση τοΰ 
άλογου μέ τον άνθρωπο έγινε στήν 
τεταρτογενή περίοδο. Τότε ζοΰσαν 
σέ α γέλ ε ς , όπως άλλωστε καί τώρα, 
όταν είναι στη φυσική τους κατά
σταση. ’Αρχικά οί άνθρωποι είδαν 
το άλογο μόνο σάν τροφή, άργότερα 
όμως, συνειδητοποίησαν πώς είχε 
κι άλλη αξία. Σ ’ αυτή, περίπου,

την εποχή, μερικοί προϊστορικοί 
καλλιτέχνες ζωγράφισαν τοιχογρα
φίες, όπως οί τοιχογραφίες τοΰ 
Λασκώ, πού τόσο τις θαυμ,άζουμε. 
Οί ζωγραφιές αύτές δέν είχαν μόνο 
διακοσμητικό σκοπό άλλά, όπως 
ύποστηρίζουν πολλοί επιστήμονες, 
ήταν καί κάποιου είδους μάγια. 
’Ήδη, τά άλογα έμοιαζαν πολύ μέ 
τις δυο παλιότερες γνωστές ράτσες: 
μέ τό άγριο άλογο της Ταταρίας 
καί μέ τό άλογο πού άνακάλυψε ό 
περιηγητής Πρζεβάλσκυ στήν Τζουγ- 
γαρία, μιά περιοχή στά βορειοδυτικά 
σύνορα τής Κίνας.

Ή  φιλία άνάμεσα στο άλογο καί 
τον άνθρωπο έξελίσσεται άργά. Τό

άλογο παύει νά είναι τροφή. ’Αρχί
ζει νά σέρνει κάρρα, γίνεται μέσον 
ιππασίας, συνδέεται άμεσα μέ τήν 
ειρήνη καί τον πόλεμο. 'Ως τήν ανα
κάλυψη τής άτμομηχανής καί τοΰ 
αυτοκινήτου, είναι ό σπουδαιότερος 
βοηθός καί σύμμαχος τοΰ ανθρώπου.

'Ο χαρακτήρας τοΰ αλόγου είναι 
πολυσύνθετος καί ή προσωπικότητά 
του διαφέρει άνάλογα μέ τή ράτσα 
καί τή δουλειά πού κάνει. Γι’ αύτό 
είναι άπαραίτητο νά διευκρινίσουμε 
γιά ποιο είδος άλογου μιλάμε. Τό 
γνήσιο άγριο άλογο ζεΐ άκόμα 
στήν Κεντρική ’Ασία, άνάμεσα στή 
Μογγολία καί τήν Κίνα, καί είναι 

ό άπόγονος τοΰ άλογου τοΰ Πρζε-
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βάλσκυ. Είναι αδύνατο, όμως, νά 
έξημερωθεί, γιατί πάντα ζοϋσε έλεύ- 
θερο καί άγριο άπό τότε πού έμφα- 
νίστηκε ή ράτσα του.

’Αντίθετα, τα άλογα της Καμάργκ, 
της Δυτικής ’Αμερικής καί των 
πάμπας τής ’Αργεντινής, αν καί 
θεωρούνται άγρια, μπορούν εύκολα 
νά εξημερωθούν, γιατί είναι από
γονοι εξημερωμένων άλογων.

Στην αραβική έρημο υπάρχουν, 
έδώ καί πολύ καιρό, δυο ράτσες : 
το καθαρόαιμο καί τό άλογο τής 
δουλειάς. 'Η  γενεαλογία όλων των 
γνωστών άλογων ξεκινά άπο τη 
μιά ή την άλλη ράτσα. Οί ’Ά γγλοι 
άρχισαν άπο τό 17ο αιώνα νά κα
ταγράφουν την προέλευσή τους στό, 
παγκοσμίως πιά γνωστό, «Βιβλίο 
γενεαλογίας των καθαρόαιμων άλο
γων». Οί «άστέρες» των ιπποδρο
μιών είναι άπόγονοι τών πρώτων 
άλογων, πού καταγράφτηκαν στό 
βιβλίο αύτό. Έ π ί πλέον, οί Ά γγλο ι 
άπόδειξαν οτι είναι οί καλύτεροι 
έκτροφεϊς καί προπονητές ίππων. 
Μιά άπό τις πολλές ζωντανές άπο- 
δείξεις τής τέχνης τους, ήταν ή 
«’Έκλειψη», άλογο πού γεννήθηκε 
τό 1764 στά κτήματα τού δούκα 
τού Κάμπερλαντ καί έμεινε ιστο
ρικό, γιατί δέν έχασε ποτέ μιά κού
ρσα !

ΥΠΑΡΧΕΙ μιά ενδιαφέρουσα πτυ
χή στήν ιστορία τού άλογου, πού 
πρέπει νά τήν άναφέρουμε. Γιά 
χιλιάδες χρόνια, είχε εξαφανιστεί 
άπό τήν ’Αμερική, γιά νά έπιστρέψει 
τελικά μαζί μέ τις καραβέλες τού 
Χριστόφορου Κολόμβου! Τριάντα 
άλογα ξεκίνησαν γιά τό μεγάλο 
ταξίδι. "Ωσπου νά άποβιβαστούν 
στό Νέο Κόσμο, είχαν πολλαπλα
σιαστέα Αύτά, μαζί μέ τά άλογα 
πού έφεραν οί κονκισταδόρες άργό- 
τερα, άπόκτησαν άναρίθμητους άπο-· 
γόνους.

Οι άνθρωποι συμπλήρωσαν ή 
μετέβαλαν τό έργο τής φύσεως, 
σύμφωνα μέ τις άνάγκες καί τά 
γούστα τους. ’Έτσι, εξευγένισαν 
τις πρωτόγονες ράτσες καί δημι
ούργησαν τά άλογα πού γνωρίζουμε 
σήμερα, όπως τής δουλειάς, τής 
ιππασίας, τού ιπποδρόμου, τού ιππι
κού καί, τέλος, τά γυμνασμένα 
άλογα επιδείξεων. Κάθε μιά άπό τις 
κατηγορίες αυτές, έχει υποδιαιρεθεί 
σέ πολλές άλλες.

'Υπάρχει μιά «άριστοκρατία» 
άλογων, πού ξεχωρίζουν άπ’ όλα 
τά άλλα. "Οση περηφάνεια κι αν 
διαθέτουν τά περισσότερα άλογα 
είναι γραφτό νά παραμένουν στήν

άφάνεια καί νά περιορίζονται νά 
σέρνουν μιά άμαξα, νά άκολουθοΰν 
τά σκυλιά στό κυνήγι καί νά πεθαί
νουν στά πεδία τών μαχών. 'Η  
Ιστορία ασχολεΐται μέ τά άλογα, 

πού παίρνουν μέρος στις ιπποδρο
μίες, στούς διεθνείς διαγωνισμούε, 
στήν ’Ολυμπιακή έκθεση καί στις 
παγκόσμια φημισμένες σχολές, όπως 
στήν 'Ισπανική Σχολή τής Βιέννης 
και στά Κάντρ Νουάρ τής Σωμύρ. 
Μολοταΰτα, όσο κι αν τά άλογα 
πού παίρνουν μέρος στούς διαγωνι
σμούς καί στις ιπποδρομίες, όπως 
και οί άναβάτες, άπασχολοΰν συχνά 
τή δημοσιότητα, ή «άφρόκρεμα», 
παραμένουν τά άνώνυμα άλογα τών 
έπιδείξεων.

'Ο κοινός θεατής μπορεί νά 
εντυπωσιαστεί άπό τό θέαμα, άλλά 
μόνον ένας ειδικός είναι σέ θέση 
νά εκτιμήσει τήν υπομονή, τον κόπο 
καί τά χρόνια καθημερινής σκληρής 
δουλειάς, πού μιά τέτοια έπίδειξη 
άπαιτεΐ.

Τον 17ο αιώνα ό Γάλλος Φραν- 
σουά ντέ λά Γκερινιέρ, διευθυντής 
τής σχολής ιππασίας τών Τουϊλερί 
έ'θ εσε τούς σύγχρονους κανόνες ιπ
πασίας στό βιβλίο του «Σχολή 
'Ιππασίας» πού, έκτοτε, έχει γίνει 
ή «Βίβλος» τών ιππέων. Ή τα ν ό 
πρώτος πού είσήγαγε τήν ήπια 
πειθώ σάν μέσον έκγυμνάσεως.

"Ενα νέο άλογο πρέπει νά εκγυ
μναστεί άπό πεπειραμένο ιππέα 
κι ένας αρχάριος καβαλάρης πρέπει 
νά μάθει, ιππεύοντας ένα πεπειρα
μένο άλογο. Αύτή ή «συνταγή» 
γεννά εμπιστοσύνη καί ώφελεΐ καί 
τον άνθρωπο καί τό άλογο. ’Ανα
πτύσσεται, έτσι, μιά σχέση μεταξύ 
τους, πού μοιάζει μέ ιστορία άγάπης.

"Οπως όλες οί ιστορίες άγάπης, 
έτσι καί μερικές άνάμεσα στούς 
άνθρώπους καί στ’ άλογα έχουν 
δραματικό τέλος. Ά ν  σέ κάποιο 
άγώνα ή ιπποδρομία μετ’ έμποδίων, 
τό άλογο χτυπήσει άσχημα, τότε 
πρέπει νά τουφεκιστεί, γιατί οι 
χειρουργικές επεμβάσεις ώς τώρα, 
δέν έδωσαν ένθαρρυντικά άποτελέ- 
σματα.

ΠΟΤΕ δέν υπήρξε έποχή, πού ό 
άνθρωπος νά μήν άγαποΰσε τό 
άλογο. 'Η  φιλία σέ μερικές περι
πτώσεις μάλιστα, διαρκοΰσε ολό
κληρη ζωή καί οι δυο ήταν άχώρι- 
στοι, σέ σημείο πού ό άνθρωπος 
έτρωγε καί κοιμόταν καβάλα, όπως 
έκαναν πολλές νομάδες, οί θύννοι 
καί οί ορδές τού Ταμερλάνου.
Συχνά, τό άλογο γινόταν καί
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άντικείμενο λατρείας. Στην Ελλη
νορωμαϊκή μυθολογία, το άρμα τοϋ 
"Ηλιου το σέρνουν τέσσερα άλογα. 
Τό σύμβολο τής έμπνεύσεως καί 
τής ποιήσεως, ό Πήγασος, είναι 
ένα φτερωτό άλογο. Καί ό έκκεντρι- 
κος Ρωμαίος αύτοκράτορας Καλι- 
γούλας είχε άναγορεύσει ύπατο, το 
άγαπημένο του άλογο.

Πιο πρόσφατα, τό άλογο τοϋ 
Χερνάντο Κορτές, ό Έ λ  Μορτθίλιο, 
κατέληξε νά γίνει σύμβολο λατρείας 
στή Νότιο ’Αμερική. 'Ο Κορτές, 
φεύγοντας, τό άφησε σέ μια φυλή 
’Ινδιάνων του Μεξικού, γιατί ήταν 
πληγωμένο. Χρόνια άργότερα, όταν 
φραγκισκανοί ιεραπόστολοι έφθασαν 
σ’ αυτά τά μέρη, ξαφνιάστηκαν 
πού είδαν τό άγαλμα ένός αλόγου 
δίπλα σ’ ένα σταυρό, στο βωμό τού 
ναού. ΤΗταν ό Έ λ  Μορτθίλιο, πού 
θεοποιήθηκε μετά τό θάνατό του. 
'Όσο γιά τό σταυρό, ήταν τό σύμ
βολο τού θεού τής βροχής των ’Ιν
διάνων, πριν άπό τήν άφιξη των 
κατακτητών.

ΑΠΟ ΤΟΤΕ πού οί μηχανές έκτε- 
λοϋν συγκοινωνίες καί μεταφορές, 
τό ζώο αύτό παραμερίστηκε. "Ενα 
άπό τά τελευταία άξιομνημόνευτα 
περιστατικά, στο όποιο πήραν ενερ
γό μέρος άλογα, ήταν στις άρχές τού 
Β' παγκόσμιου πολέμου, τότε πού 
έφιπποι Πολωνοί λογχοφόροι άντι- 
μετώπισαν γερμανικές θωρακισμέ
νες μεραρχίες. ’Αλλά ή έποχή αυτή 
τέλειωσε. Χάρη στή συνεχή άνα- 
ζήτηση άναψυχής, δμως, καί στήν 
έπιστροφή στή ψύση, πού χαρακτη
ρίζουν τήν έποχή μας, ή ιππασία 
πού ήταν ως τώρα γιά τούς πλού
σιους καί τούς λίγους, έχει άλλάξει 
προς τό δημοκρατικότερο. Οί κούρ
σες δέν είναι μόνο γ ι’ αυτούς πού 
έχουν άρκετά χρήματα γιά νά συν
τηρούν ένα άλογο, καί οί ιπποδρο
μίες έχουν ωφεληθεί πολύ άπό τά 
πλήθη, πού στοιχηματίζουν. Στο 
εξωτερικό, επί πλέον, πολλές έται- 
ρίες έχουν κάνει συμφωνίες μέ ιππι
κούς ομίλους, ώστε τό προσωπικό 
τους νά παίρνει μαθήματα ιππασίας 
σέ μικρές τιμές!

Τό άλογο έχει μπροστά του θαυ
μάσιο μέλλον. Ή  τελευταία μορφή 
«άλογομανίας» γεννήθηκε πρόσφατα 
στήν Αύστραλία. ’Εκεί, άν διαθέτεις 
σπίτι μέ κήπο, θεωρείται πολύ «σίκ» 
νά έχεις κι ένα άλογο. ’Ό χι, δμως, 
τό όποιοδήποτε άλογο. Πρέπει νά 
μήν είναι ψηλότερο άπό ένα σκύλο 
μέτριου μεγέθους καί νά μήν ζυγίζει 
περισσότερο άπό 4 κιλά ! . . . .

0  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ  
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ  Κ Η Φ Ι Σ Ι Α Σ

Το π α ιδ ί κα ι ή  ψ υ χ α γώ γη σ ή  του  είνα ι ένα π ρ ό β λη μ α  π ο ύ  α π α σ χο λε ί  
γο νε ίς  κα ι π α ιδα γω γο ύς , μ ια  κα ι η λύση  του  π ερ ιο ρ ίζετα ι ά σ φ υκ τικ ά  
άπό τή ν  έπ ο χή  μ α ς , έπ ο χή  πού  τή ν  χα ρ α κ τη ρ ίζε ι ή  ανυπαρξία  σχεδόν  
έλενθερον χρόνου. Ή  σ ημ α σ ία  τή ς  ψ υχ α γω γία ς  το ϋ  πα ιδ ιού , φ α ίνετα ι 
περ ισσότερό  τ ις  ή μ ερες , πού  έχουν κα θ ιερω θεί νά γ ιο ρ τά ζο ντα ι μ  ένα 
ιδ ια ίτερο χρ ώ μ α  κα ι ε ίνα ι σ τενά  δεμένες μ έ  τ ις  παραδόσεις κα ι τά  έθ ιμα  
το ϋ  τόπ ον.

Μ ε τ ις  σκεψ εις α υτές  κα ι μ έ  τή ν  φ ιλοδοξία νά χα ρ ίσ ε ι λ ίγ ε ς  ε υ χ ά 
ρ ισ τες  ώ ρες σ τα  πα ιδ ιά , ξεκ ίνησε τό  Π ροεδρείο  το ϋ  ' Ο μίλου Φ ίλων  
Χ ω ροφ υλα κή ς Κ η φ ισ ία ς  κα ι Χ αλα νδρ ίου  κα ί δ ιοργάνω σε έναν π ρ ω τό 
τυ π ο  αποκριά τικο  πα ιδ ικό  χορό, γ ιά  τά  π α ιδ ιά  τω ν άνδραιν Χ ω ρ ο φ υ 
λακής τή ς  περ ιφ έρεια ς του . ’Η τα ν  μ ιά  γ ιο ρ τα σ τ ικ ή  α π ο κρ ιά τικ η  έκ δή -  
λω ση  μ έσ α  σ τα  π λα ίσ ια  τω ν έκδηλώ σεω ν, γ ιά  τή ν  ά νά π τυξη  τώ>ν σχέσεω ν  
φιλίας τω ν  cΟ μίλω ν Φ ίλων Χ ω ρο φ υλα κή ς, μ έ  τούς άνδρες το ϋ  Σ ώ μ α το ς .

Ό  χορός έγ ινε  τή ν  Κ υρ ια κή  σ τ ις  26  Φ εβρουάριου, στο  ξενοδοχείο  
« Ά π έ ρ γ η »  τή ς  Κ η φ ισ ιά ς  κα ί σ υγκ έν τρ ω σ ε π ερ ισσ ό τερ α  άπό 5 0 0  π α ιδ ιά , 
π ο ύ  τά  συνόδευαν οί γο νε ίς  τους, η λ ικ ία ς  5— 12 χρόνων. Σ τά  πα ιδ ιά  
μ ο ιρ ά σ τη κα ν  α π ο κρ ιά τικ α  δώρα, πα ιγν ίδ ια , γ λ υ κ ίσ μ α τα  κα ί άναψ υκτικά , 
που  ή τα ν  προσφορά διάφορω ν φίλω ν το ϋ  ' Ο μίλου κα ί τή ς  Χ ω ροφ υλα κή ς. 
Η  ο ρχή σ τρα  τή ς  Μ ουσικής το ϋ  Σ ώ μ α το ς  πρόσφ ερε ένα θαυμάσιο  μ ο υ 

σικό π ρ ό γρ α μ μ α  κα ι τα  πα ιδ ιά  χόρεψαν μ έ  κέφ ι διάφορους χορούς καί 
το  πα τροπ αραδοτο  « γα ϊτα να κ ι» . Κ έφ ι κα ί π ολλά  γ έλ ια  σκόρπισαν κα ί 
οί τα χυ δ α κ τυλ ο υ ρ γ ικ ές  επ ιδ είξεις  γν ω σ το ύ  άθηναίου κ α λ λ ιτέχν η .

Η  α νυπ ό κ ρ ιτη  χα ρα  τώ ν μ ικρώ ν πα ιδ ιώ ν ήταν  ή απόδειξη  τή ς  
μ εγά λ η ς  επ ιτυ χ ία ς  πού  σ η μ είω σε ή π ρ ω τό τυ π η  α υ τή  πα ιδ ικ ή  έκδήλω ση , 
που  ίσω ς α π ο τελέσ ε ι τή ν  αρχή  γ ιά  τή ν  καθιέρω ση παρόμοιω ν γ ιο ρτώ ν  
σέ ό'άη τήν  χώ ρα.
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ΜΙΑ Π Ρ Ω Τ Ο Φ Α Ν Η Σ  
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΤΗΣ

«Κατά διάφορα  ̂χρονικά διαστήματα, είς Συνοικισμόν 
οτΰ?Ι Θεσσαλονίκης καί είς τό έκεϊσε Νοσοκομεϊον 

LK.A., ό ΔΗ Μ Η ΤΡΙΑΔΗ Σ Κων ]νος τοϋ Νεοφύτου, 
sjojv 24  ̂ κάτοικος· Θεσσαλονίκης, υπό τό πρόσχημα 
δτι 'έχει άμεσον ανάγκην αίματος, διά την ανήλικον θυ
γατέρα τον, παρέσυρε νεαρούς σπουδαστάς είς άνωτέ- 
ρω, Νοσοκομεϊον καί είς διάφορα Κέντρα Αιμοδοσίας 
και ε/.αμβανέ παρ αυτών αιμα δωρεάν, δπερ έν συνε
χεία έπώλει».

Ε ΙΝ Α Ι ένα απόσπασμα τοϋ Δελτίου ’Αδικημάτων 
και Συμβάντων τής 25 -1 -1978 , τοϋ ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, που αναφερεται στην πρωτοφανή γιά 

ΕΜ ψικά χρονικά απάτη καί εμπορία αίματος. 
Ενας «άνθρωπος» με τα εισαγωγικά νά ισχύουν μόνο 

σαν σύμβολα πικρής ειρωνείας καί απογοήτευσης — 
χάρισε στην ελληνική κοινωνία μια νέα εμπειρία. Δεν
194

άφαίρεσε ζωή ο «άνθρωπος» τοϋ «Δελτίου». Μόνο εκ
μεταλλεύτηκε αυτό πού χαρίζει τή ζωή τό -α ιμ α -τή  
στιγμη πού άλλοι τ’ αναζητούν, γιά νά τήν χαροϋν, καί 
δεν το βρίσκουν. Πρόσφερε μιά εμπειρία μέ προεκτά
σεις ηθικοκοινωνικές, σε βαθμό ίσως πιο επικίνδυνο 
απ ο,τι προσφέρουν άλλες πράξεις, αν καί περισσότερό 
ατιμωτικές καί ύπάνθρωπες, δπως ό φόνος, ή ληστεία 
κ.λ.π.

Π Ρ Α αΕ ΙΣ  λυπηρές, πού στιγματίζουν τήν πορεία 
πολλών κοινωνικών μελών, στιγματίζοντας ταύτόχοονα 
και την έννοια τοϋ ανθρώπου σάν ύπαρξης ανθρώπινης 
σαν ενα σύνολο, δηλαδή, ψυχοπνευματικών λειτουργιών», 
που απουσιάζουν απ δλα τ ’ άλλα ζώα τοϋ πλανήτου μας. 
Πράξεις πού κλονίζουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης με
ταξύ τών κοινωνικών μελόόν καί σκιαγραφούν τήν υγιει
νή κατασταση τοϋ κοινωνικού συνόλου μέ άρνητικές 
γραμμές. Σκορπίζουν τήν αμφιβολία καί τήν άμφισβή- 
τηση καί δηλητηριάζουν ακόμα καί τις καλύτερες προ- 
θέσεις για ανθρωπιστικές κοινωνικές προσφορές. Αντές 
οι ενέργειες^ έχουν στόχο τήν, σε βλάβη τρίτου, αύτο- 
καρπωση ξένων άγαθών, συχνά πολύτιμων, αγαθών πού 
η αξία τους δεν εξαγοράζεται παρά μόνον δταν ή αν
θρώπινη συνείδηση χαρακτηρίζεται άπό ηθικό τελμα- 
τισμό και χαλάρωση. ΟΙ σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ 
τών μελών τής κοινωνίας, αποτελούν τήν αναμφισβή
τητη προϋπόθεση δχι μόνο γιά τήν ειρηνική τους συνύ
παρξη, άλλά καί γιά τήν ανάπτυξη τοϋ πλέγματος τών 
κοινωνικών προσφοροον, πού είναι ίσως ο μόνος 
τρόπος τής ηθικής^ καταξίωσης τοϋ ανθρώπου καί ή 
πραγματωση τών ανθρωπιστικών κηρυγμάτων.

Η  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ προσφορά αίματος σέ συναν
θρώπους πού πάσχουν, απασχολεί τούς υπεύθυνους τον 
κοινωνικού συνόλου, τούς ταγούς τής ’Εκκλησίας, τούς 
εκπροσώπους τής Πολιτείας, τούς θεράποντες τής 
Ιατρικής Επιστήμης και είδικώτερα τον πάσχοντα 

απ’ αυτό άνθρωπο. Τούτο γιατί τό'αίμα είναι αυτό 
που έχει τη δύναμη να χαρίσει ζωή, χοορίς παράλλ^ηλω 
νά τή στερήσει άπό τον δωρητή. Καί είναι πολλές οί 
περιπτώσεις θανατου ασθενώον από έλλειψη αίματος. 
Είναι ζωη, λοιπον, το αιμα. Και η ςωη δεν πληρώνεται. 
Δεν πρεπει να πληρώνεται. Η  εξαγορά της αποτελεί 
ντροπή καί στίγμα τής ανθρώπινης ύπαρξης. Τά «αρ
γύρια» ηχούν στα θυλάκια τοϋ πωλητή, μέ τον ήχο πού 
ηχούσαν στα θυλάκιά τοϋ Ιούδα. Και ό ήχος αυτός είναι 
ή μπαλλαντα τής άνθρώπινης δυστυχίας, πού άκούγε- 
ται στην ατμόσφαιρα τοϋ 20οϋ αίοονα σάν απόηχος τών 
ουμανιστικών θεοοριών και σαν σατιρική μονωδία τών 
δσων αφιερώνουν τή■ σκέψη καί τή δράση τους στήν 
ευημερία τής κοινωνίας και στην λύτρωση τοϋ ανθρώ
που άπό τό άγχος καί τή δυστυχία του.

ΣΥΧΝΑ, σάν άκούγεται άπό τό Ραδιόφωνο ή τήν 
Τηλεόραση, η έκκληση για λίγο αίμα, ζωντανεύει στή 
σκέψη μας ή εικόνα τοϋ χειρουργείου, μέ τούς χειρούρ- 
γους και τους αναισθησιολόγους, σκυμμένους επάνω 
στον άνθρωπο, που παντα ελπίζει. Ζωντανεύει ή εικόνα 
τών ανθρώπων που δίνουν τήν μάχη νά νικήσουν τον 
θανατο, να σώσουν τον άνθρωπο πού κινδυνεύει άπό 
στιγμή σε στιγμή. Είναι οι στιγμές πού ό άνθρωπος βρί
σκεται στο μεταίχμιο τής ζωής καί τοϋ θανάτου, στο 
άι’αμυνόμενο φτερούγισμα τής ψυχής γιά άλλους κό-



ομους. Αυτή ή έκκληση σημαίνει ότι δλα αυτά μπορούν 
να γίνουν μια εμπειρία τον παρελθόντος, αρκεί νά 
υπάρξει ή προσφορά. Το μήνυμα τής ζωής, που κουνάει 
αποχαιρετιστήρια τδ μαντήλι της στον ήλιο, σ’ δλο τον 
κόσμο που απλώνεται γύρω της κι αρχίζει τό ταξίδι 
για την αΐωνιάτητα, έχει τή δύναμη νά συγκλονίσει και 
τις πιο αδιάφορες συνειδήσεις, άσχετά αν τελικά τις 
παρασύρει ή δχι σ' αυτή την υπέροχη προσφορά. Άκον- 
γεται μέσα στην ευδαιμονία μας σάν κραυγή καί μάς 
θυμίζει τήν τύχη πού είναι κοινή γιά τον καθένα μας. 
"Οσο σκληρός καί πικρός είναι ό άγώνας τον ανθρώπου, 
άλλο τόσο όμορφος είναι καί επιθυμητός. 'Ο θάνατος 
δσα χρόνια κι άν περάσουν, όσο κι αν ή ψυχή τον αν
θρώπου πλατύνει καί τό πνεύμα τον έγγίζει τήν τε
λειότητα, δεν θά χάσει ποτέ τό σκληρό του νόημα. 
Μπορεί τά μέχρι τώρα θρησκευτικά καί φιλοσοφικά 
κηρύγματα νά τού άφαίρεσαν τό φοβερό κι άποκρου- 
στικό προσωπείο, δεν μπόρεσαν δμως ποτέ, ούτε θά 
μπορέσουν νά μετατρέπουν σέ γλυκό κι άνώδυνο τό 
χαστούκι του. Θά μένει πάντα τό σκληρό χαστούκι τής 
ανθρώπινης ύπαρξης, γιά νά τής θυμίζει τή ματαιότητα 
πού δημιουργεί. Καί τούτο γιατί ποτέ ό άνθρωπος, δσο 
κι άν αγωνιστεί,δέν θά μπορέσει νά εκπληρώσει τό χρέ
ος τον απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό, νά τελζιοό- 
σει τό έργο του καί νά λυτρωθεί.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ γιά τήν αναγκαιότητα τής ζωής, μιας 
ζωής πού ζητάει επίμονα πολλές φορές νά σωθεί. Μέχρι 
τώρα, μέχρι χθές, υπήρχαν άνθρωποι πού εκμεταλ
λεύτηκαν κι εκμεταλλεύονται ακόμα αυτή τήν ανα
γκαιότητα. Είναι γύρω μας καί τό ξέρομε. Πουλούν 
τό ϋψιστο αυτό άγαθό ικανοποιώντας μέ τον τρόπο αυτό 
βιολογικές ανάγκες ή πραγματοποιώντας ηλίθια έργα.

Τώρα, πριν λίγο καιρό, ακούστηκε μιά είδηση πού 
συνταιριάζεται μέ τον ήχο τών βράχων πού κατακρη- 
μνίζονται, αδύναμοι νά κρατηθούν ψηλά, αγέρωχοι, 
αιώνιοι.

Στή Θεσσαλονίκη, ο πολυμήχανος σύγχρονος άν
θρωπος, δυστυχώς "Ελληνας—δυστυχώς! γιατί στον 
"Ελληνα τό αίσθημα τής προσφοράς καί τής αυτοθυσίας 
ακόμα είναι στενά δεμένο μέ τήν πορεία του μέσα στους 
αιώνες—όχι μόνο πούλησε αίμα, αλλά εκμεταλλεύτηκε 
τό αίμα τών συνανθρώπων του—όχι τό δικό του—γιά νά 
καλύψει δικές του οικονομικές ανάγκες. Εκμεταλ
λεύτηκε τήν πρόθεση, τήν προσφορά, καί τήν εμπιστο
σύνη τών άνθρώπων καί τής κοινωνίας μέ τρόπο 
αισχρό. Εμπορεύτηκε τό αίμα τους. ’ Αφού κατόρθωσε 
νά συγκλονίσει τή συνείδησή τους, αφού μέ απατηλό 
τρόπο άπέσπασε από τούς νέους της βλαστούς τό αίμα 
τους —τό ρούφηξε» στή κυριολεξία—τό πούλησε.

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ άνθρωπος. Δείγμα πανουργίας 
κι αποκορύφωμα πωρώσεως. Ζωγράφισε μέ έντονα 
χρώματα στο πρόσωπό του τήν άγωνία, τήν πίκρα, 
τον μαρασμό καί χτύπησε ικετευτικά τήν πιο ευάλωτη 
πόρτα τού κοινωνικού συνόλου, τήν καρδιά τής νεολαίας, 
τούς φοιτητές. Τούς άνθρώπους, πού μιλούν γιά τον 
άνθρωπο, τούς άνθρώπους πού προβληματίζονται γιά 
τον άνθρωπο. Καί κείνοι έτρεξαν. Τό καθήκον τούς 
καλούσε μέ τήν σάλπιγγα τού ανθρωπισμού. Θάταν 
ντροπή γι' αυτούς ή άρνηση. Είχαν τή δύναμη νά σώ
σουν νά χαρίσουν ζωή καί θά τήν χάριζαν. Συγκινημέ- 
νοι ξεκούμπωσαν τό μανίκι, άπλωσαν τά χέρια, 
έσφιξαν τά χείλη—σάν ή άκή τής σύριγγας τρυποϋσε τή

φλέβα τους— κι' ένιωσαν τό αίμα νά κυλάει ζεστό, 
ζωντανό, μέ μικρά πηδήματα στο λαστιχένιο σωλήνα 
κι απ' εκεί στο μπουκάλι. Κι όσο άπλωναν τήν ματιά 
τους κι αγκάλιαζαν αυτό τό ψυχρό γιαλί πού όλο καί 
κοκκίνιζε, τόσο έρχονταν πιο κοντά τό όραμα τής δύ
στυχης κόρης, πού μέ τήν απόγνωση στά μάτια σφίγ
γεται απελπισμένα στή ζωή, μή τνχει καί τήν πάρει ο 
χάρος, στο μακρυνό ταξίδι του. Κι έρχονταν τότε, 
αχνή, χωρίς περίγραμμα καί διάφορες γραμμές, ή 
μορφή τού πατέρα μέ τό εναγώνιο κάλεσμα κρεμασμένο 
στά χείλη του.«Λίγο αίμα! Κινδυνεύει ή κόρη μου!». Τά 
πρόσωπά τους θά τά σκέπαζε—σίγουρα—μιά υπέροχη 
γαλήνη, ή γαλήνη πού σκορπά γύρω της ή εκπλήρωση 
τού ηθικού χρέους, σάν θ' άνοιγόκλειναν τις χούφτες γιά 
νά κυλήσει πιο ορμητικά ή ζωή άπό τή φλέβα τους καί 
νά χωθεί σ' άλλο κορμί, νά χαρίσει τήν υγεία καί τή δύ
ναμη νά χαρεϊ τήν ομορφιά τής ζωής. Μά ή κόρη, ή 
δυστυχισμένη, δέν υπήρχε. Λυπηρό κατασκεύασμα 
μιας πωρωμένης συνείδησης, μιας αισχρής ανθρώπινης 
ύπαρξης, ήταν. Μιά ανθρώπινη φιγούρα είχε πλάσει μέ 
ανθρώπινες λέξεις καί μέ τή βοήθεια τού ύποκτηνώδη 
ψυχισμού τον, ένα ανύπαρκτο δράμα, πού είχε γιά 
συνέχεια τήν εκμετάλλευση τού θείου δώρου. 'Ο άνθρω
πος εκμεταλλεύτηκε τον άνθρωπο. ’Αφού πρώτα τον 
παρέσυρε δείχνοντας εικόνες πανανθρώπινες κι' αγ
γίζοντας τις πιο λεπτές χορδές τής ψυχής του. 'Έπαιξε 
μέ τήν εμπιστοσύνη, χωρίς νά υπολογίσει στον ενδε
χόμενο κλονισμό της. Χωρίς νά υπολογίσει τις χιλιάδες 
κραυγές πού άκούγονταν γύρω του, ζητώντας ζωή. 
Ρούφηξε άπληστα τό αίμα τών άλλων, όχι γιά νά ζή- 
σει, αλλά νά χορτάσει τήν άνομη καί άνήθικη ύπαρξή 
του μέ άργύρια, αγνοώντας κάθε ιερό καί ανθρωπιστι
κό μεγαλείο πού συνοδεύει τέτοιες προσφορές.

ΚΑΘΕ εποχή έχει μελανά σημάδια, πού ή μελέτη 
τους διαγράφει τήν διάπλαση τού ανθρώπινου χαρακτή
ρα. Ή  εποχή ή δική μας—ή εποχή τού 20ού αιώνα— 
έχει κι αυτή τά μαύρα της στίγματα. Κι άν γύρω μας 
δέν υπάρχουν «Κολοσααία» καί «’Ιππόδρομοι» γιά 
«μονομάχους» καί «χριστιανούς μάρτυρες» υπάρχουν 
τά υπόγεια τής σύγχρονης «Βαστίλλης». Τά υπόγεια 
όπου ή ανθρώπινη άσυνειδησία σχεδιάζει τά πεδία τής 
μάχης της, κατευθύνει τά πλοκάμια της γιά ν' αγκα
λιάσει σφιχτά τό κοινωνικό σύνολο καί νά κολλήσει 
πάνω του τις βεντούζες της. Υπάρχουν τά σκοτεινά 
μονοπάτια πού μέ βοήθεια τήν σύγχρονη τεχνική εξέ
λιξη ή τήν ανάπτυξη καί τήν ευστροφία τού νού, τού 
σημερινού ανθρώπου, καταπίνουν κάθε διαβάτη, πού θά 
βρεθεί στο δρόμο τους. Αυτού τού είδους τά μονοπάτια 
υφαίνουν, μέ τήν ανήθικοτητα καί τήν αναισχυντία, πρά
ξεις ίδιες μέ τήν απάτη καί τήν, στήν συνέχεια, εμπορία 
τού αίματος, πού έγινε πρόσφατα στή Θεσσαλονίκη.

Μιά απάτη, λοιπόν, πρωτάκουστη στον Έλλαδικό 
χώρο. "Ισως καί στον διεθνή. Μιά απάτη πού ή επανά
ληψή της μπορεί νάχει σάν αποτέλεσμα τό κλόνισμα τής 
εμπιστοσύνης τού κοινού στις εκκλήσεις τών προσώπων 
πού πραγματικά πάσχουν. Ή  ευχή γιά μιά πλήρη συνέ- 
τιση όλων όσοι μηχανεύονται τρόπους παράνομους 
γιά τήν άνομη κερδοσκοπία τους, μετά τήν σύλληψη 
καί τήν εφαρμογή τού Νόμου, στή περίπτωση τής Θεσ
σαλονίκης, άς έχει τά ποθονμενα αποτελέσματα, γιά 
νά μή γίνει στή χώρα μας καρκίνωμα, καί μένει τό 
άλυτο πρόβλημα τής εθελοντικής αιμοδοσίας.

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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# Ε 0 1 *£
To ’Αρχηγείο

Χωροφυλακής

βραβεύει

τούς έπιτυχόντες 

στις ’Ανώτατες 

Σχολές

’Ε π ι μ έ λ ε ι α  :
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ  

’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ τής 16ης Φεβρουά
ριου, σέ σεμνή τελετή πού έγινε στις 
Σχολές Χωροφυλακής ’Αθηνών, βρα
βεύτηκαν άπό τόν ’Αρχηγό Χωροφυλα
κής ’Αντιστράτηγο κ. Μιλτιάδη Άργιάν- 
νη, 46 παιδιά άνδρών τού Σώματος τής 
Χωροφυλακής, πού πέτυχαν στις εισαγω
γικές έξετάσεις των ’Ανώτατων καί ’Ανώ
τερων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων καί 
φοιτούν στήν ’Αθήνα.

Ή  βράβευση αύτή είναι ένα άκόμα 
βήμα τής Χωροφυλακής γιά τήν άνάπτυ- 
ξη στενωτέρων σχέσεων μεταξύ τής ύπη- 
ρεσιακής ιδιότητας καί τής οικογενειακής 
σφαίρας. Ίσως είναι τό πρώτο βήμα, 
γιά τήν καθιέρωση μιας ευγενικής πα- 
ραδόσεως, πού θάχει σκοπό τήν δημόσια 
βράβευση τών παιδιών, πού μόχθησαν 
γιά τό μέλλον τους καί άρχισαν νά κτί
ζουν τό αύριανό οικοδόμημα τής ζωής 
τους, πάνω σέ σταθερά θεμέλια. Αύτή ή 
βράβευση τής άντιπροσωπείας όλων τών 
παιδιών τών άνδρών τού Σώματος, πού 
είσήχθησαν στά ’Ανώτατα καί ’Ανώτερα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προσφέρει τή 
χαρά τής ήθικής άνταμοιβής.

Πέρα όμως άπό όλα αύτά υπάρχει καί 
ό συμβολικός χαρακτήρας, πού πάντοτε 
προσφέρει μιά δημόσια παραδοχή καί 
βράβευση τής άξίας καί τού αγώνα τού 
ανθρώπου. ’Επίσης άποδεικνύει ότι ή 
έννοια τοϋ άστυνομικοΰ λειτουργήματος 
είναι στενά δεμένη, μέ τήν οικογενειακή

εύτυχία καί τήν δημιουργία κατάλληλων 
προϋποθέσεων, γιά μιά έπιτυχημένη πο
ρεία τών μελών της.

Ή  τελετή άρχισε μέ σύντομη ομιλία 
τοϋ Διοικητοϋ τής Σχολής 'Οπλιτών 
Χωροφυλακής Ταξιάρχου κ. Έμ. Δρακά- 
κη, ό όποιος είπε καί τά έξής: «Είναι γνω
στό σ’ όλους μας, πώς ή εισαγωγή υπο
ψηφίων μέ τά σημερινά δεδομένα, απο
τελεί μεγάλο κατόρθωμα καί γιά τό λόγο 
αύτό, μιά τέτοια έπιτυχία, είναι άξια 
έπαίνου. Τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, 
όπως πάντα, πρωτοπόρο στις κοινωνικές 
έκδηλώσεις καί ιδιαίτερα όταν αυτές 
σχετίζονται μέ τήν νεολαία, δέν μπορού
σε νά άγνοήση τό γεγονός, ότι ένας με
γάλος άριθμός παιδιών τών άνδρών τοϋ 
Σώματος τής Χωροφυλακής, έν ένεργεία 
ή αποστρατεία, πέτυχε στις έξετάσεις 
πού έγιναν γιά τήν εισαγωγή στά ’Ανώ
τατα ή ’Ανώτερα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύμα
τα, κατά τό ’Ακαδημαϊκό έτος 1977 - 1978. 
Γ ι’ αύτό τό λόγο, έπήρε πρωτοβουλία νά 
βραβεύση δημοσίως στις έδρες τών Πανε
πιστημιακών Σχολών, τά παιδιά πού πέτυ
χαν στις έξετάσεις αύτές. Ό λο ι ξέρουν 
ότι τά παιδιά τών άνδρών τής Χωροφυ
λακής πάντα διακρίνονται γιά τό ήθος 
τους καί τήν όλη διαγωγή τους, άλλά καί 
τήν φιλομάθειά τους καί αύτό χαρίζει 
μεγάλη τιμή στό Σώμα, ταυτόχρονα δέ, 
χαρά καί υπερηφάνεια σέ όλους μας».

Τόν Διοικητή τής Σχολής 'Οπλιτών
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Χωροφυλακής, άντιφώνησε έκ μέρους τών 
παιδιών, ό Θωμάς Σπέντζας, γιός Συν
ταγματάρχου, φοιτητής ’Ιατρικής, 6 ό
ποιος είπε καί τά έξής: «Σας εύχαριστοϋμε 
πού μας καλέσατε απόψε μαζί σας. 
Σας εύχαριστοϋμε γιά τό ένδιαφέρον, 
τήν αγάπη καί τά καλά σας λόγια. ’Εμείς 
γνωρίζουμε τό μέγεθος τής προσφοράς 
τής Χωροφυλακής στον κοινωνικό τομέα 
έξ αιτίας τής συνδέσεως τής ζωής μας 
μαζί της, γ ι’ αύτό καί έκτιμοϋμε βαθύτατα 
τήν χειρονομία αύτή καί θεωρούμε με
γάλη τιμή, τό νά διαθέσετε τόσον εσείς 
κ. ’Αρχηγέ, όσον καί οι ’Αξιωματικοί 
σας, μέρος τού πολυτίμου χρόνου σας 
γιά μας. Τό ποσοστό των είσαγομένων 
παιδιών άνδρών τής Χωροφυλακής στά 
’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, θε
μελιώνει στατιστικώς τό ήθικό φρόνημα 
καί τήν πνευματική καλλιέργεια των 
άνδρών τοϋ Σώματος».

Στή συνέχεια άπηύθυνε χαιρετισμό 
πρός τά παιδιά καί τούς γονείς ό ’Αρχη
γός τοϋ Σώματος ’Αντιστράτηγος κ.
Μιλτιάδης Άργιάννης, ό όποιος είπε, 

ότι αισθάνεται βαθιά συγκινημένος, πού 
βρίσκεται σήμερα κοντά στά παιδιά 
αύτά, πού άρχισαν έναν άγώνα όμορφο 
καί μεγάλο, γιά νά καταξιωθούν σάν 
άνθρωποι καί υπεύθυνα κοινωνικά μέλη. 
Ή  έκδήλωση αύτή πρέπει νά άποτελέ- 
σει αρχή γιά μιά περισσότερη συμπα
ράσταση στό έργο όλων των παιδιών, 
γιατί πάντα ή ιδιότητα τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής, ήταν στενά δεμένη μέ 
τά πλαίσια τής οικογένειας. Καί ό κ. 
’Αρχηγός συνέχισε: Ή  οικογένεια εί
ναι γιά μάς, τούς άνδρες τής Χωροφυ
λακής, ή κοιτίδα όλης μας τής ζωής, 
ή ιδέα πού άφιερώνουμε τήν ύπαρξή 
μας. Είναι γεγονός, βέβαια, ότι δύσκολα 
καί σπάνια έχουμε τήν δυνατότητα νά 
τής χαρίσουμε λίγες άποκλειστικές στι- 
μές, ένώ άντίθετα αύτή πάντα μένει ό 
πιστός συμπαραστάτης τοϋ άγώνα μας 
καί ή δύναμη γιά νά μήν λυγίσουμε ποτέ. 
Πιστεύοντας βαθιά στήν ιδέα τοϋ άν- 
θρώπου καί στόν Θεό, άφιερώνουμε 
όλες τις φροντίδες μας στήν διαπαιδα
γώγηση τών παιδιών, γιατί πιστεύουμε 
ότι είναι τό μόνο έργο πού θά· συνεχίσει 
τόν άγώνα μας καί μετά άπό μας. Ζοϋμε 
άπό κοντά τά προ βλήματά τους καί γνω
ρίζουμε καλά τις δυσκολίες πού άντιμε- 
τωπίζουν. Ίσως ή δική μας άγωνία νά 
είναι μεγαλύτερη άπό τήν δική τους, 
συνοδεύεται δέ, πάντα άπό όνειρα καί 
υπερηφάνεια γιά κάθε τους έπιτυχία .

’Ακολούθως ό κ. ’Αρχηγός πρόσφερε 
τά δώρα στούς έπιτυχόντες στις εισαγω
γικές έξετάσεις, τούς όποιους καί συνε- 
χάρει προσωπικώς, καθώς καί τούς γο
νείς τους. Ή  τελετή έκλεισε μέ δεξίωση 
πρός τιμή τών παιδιών καί τών γονέων 
τους καί μέ μουσικοχορευτικό πρόγραμ
μα, πού πρόσφερε ή ορχήστρα τής Μου
σικής τοϋ Σώματος.

Πλήν τοϋ κ. Άρχηγοϋ, στήν τελετή 
παρέστησαν,οίΑ’.καίΒ'. Ύπαρχηγοί τής 
Χωροφυλακής, Υποστράτηγοι κ.κ. Νι
κόλαος Λινάρδος καί Διονύσιος Σέρρας 
οί Α'. καί Γ '.’Επιθεωρητές Χωροφυλακής 
'Υποστράτηγοι κ.κ. Σωτ. Πουλόπουλος 
καί Κων]νος Τσίντζος, ό Διοικητής τής 
Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. Έμ. Δρακάκης, ό 
Πανοσιολογιότατος ’Αρχιμανδρίτης κ. 
Εύσέβιος Πιστολής, πολλοί ’Ανώτεροι 
’Αξιωματικοί, οί γονείς τών παιδιών, 
άντιπροσωπεΐες Δοκίμων τών Σχο- 
χών ’Αξιωματικών καί ’Ενωμοταρχών 
καί άλλοι προσκεκλημένοι.

Οί ή ρ ω ες μ α θ η τ έ ς  
ξ α ν α γ υ ρ ιζ ο υ ν  σ τ ή ν  π α τ ρ ίδ α  τ ο υ ς

Στό Συνοριακό Σταθμό Νίκης Φλωρί- 
νης, έγινε στις 15Ίανουαρίου,έ.έ.ή ύπο- 
δοχή έκ μέρους τών ’Αρχών τής Φλωρί- 
νης, τών οστών τών έπτά μαθητών άπό 
τήν Φλώρινα, πού φονεύθηκαν στις 
17-1-1944, άπό τόν Βουλγαρικό Στρατό 
καί είχαν ένταφιασθεΐ στή περιοχή τής 
Γιουγκοσλαβικής πόλεως Ρέσεν. Τά 
όστά συνοδέυσε μέχρι τό Σταθμό Νίκης, 
ό πρόξενος τής 'Ελλάδος στά Σκόπια κ. 
Βήκας καί τά ύποδέχθηκαν στό Ελληνι
κό έδαφος ό Νομάρχης Φλωρίνης κ. 
Άσπασίδης, ό Δήμαρχος Φλωρίνης κ. 
Σούλας,ό Δήμαρχος ’Αμυνταίου κ. Φι
λίππου, ό ’Ανώτερος Διοικητής Φρουράς 
Φλωρίνης Συντ]ρχης κ. Καπέλος,ό Διοι
κητής τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Άντισυνταγματάρχης κ. Άγγελόπουλος, 
έκπρόσωποι τών τοπικών ’Αρχών, τό 
Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Φ.Σ.Φ. «’Αρι
στοτέλης», μέ επικεφαλής τόν Πρόεδρο 
τοϋ Συλλόγου κ. Χάσο καί πλήθος κό
σμου.

Μετά τήν ύποδοχή, τά όστά μεταφέρ
θηκαν στόν Μητροπολιτικό Ναό τοϋ 
Άγιου Παντελεήμονος, όπου έψάλει 
νεκρώσιμος άκολουθία, χοροστατοϋντος 
τοϋ ’Αρχιμανδρίτου κ. Θεοκλήτου. Τόν 
έπικήδειο λόγο έξεφώνησε ό Γενικός 
Γραμματέας τοϋ Φ.Σ.Φ. «’Αριστοτέλης»

κ. Γκίλλος.
Στή συνέχεια τά όστά μεταφέρθηκαν 

στό Στρατιωτικό Νεκροταφείο Φλωρίνης 
όπου καί έναποτέθηκαν στά πατρικά χώ
ματα, μετά άπό ξενιτεμό 34 χρόνων. ’Α
κολούθησε κατάθεση στεφάνων άπό τούς 
έκπροσώπους τών τοπικών ’Αρχών καί 
τούς συγγενείς τών θυμάτων.

Οί φονευθέντες ήταν μαθητές τής τε
λευταίας τάξεως τοϋ Γυμνασίου καί εί
χαν άναπτύξει σημαντική έθνική δράση 
κατά τών Γερμανών. Φοβούμενοι όμως 
τις διώξεις τοϋ Γερμανικού Στρατοϋ κα
τοχής, στις 15-1-1944 έφυγαν γιά τήν 
περιοχή τών Πρεσπών γιά νά ένταχθοϋν 
στις Εθνικές Άνταρτικές 'Ομάδες 
(Ε.Δ.Ε.Σ.) καί νά συνεχίσουν τήν έναν- 
τίον τών Γερμανών δράση τους. Τήν νύ
κτα τής 16ης Ίανουαρίου τοϋ 1944 στό 
χωριό Λαιμός Φλωρίνης, καταδόθηκαν 
άπό κάτοικο τοϋ χωριοϋ στόν Βουλγαρικό 
Στρατό, πού τούς συνέλαβε. Οί Βούλγα
ροι στρατιώτες τούς όδήγησαν στό Γιου
γκοσλαβικό έδαφος όπου καί τούς έκτέ- 
λεσαν μετά άπό σκληρά βασανιστήρια. 
Σήμερα αναπαύονται στό πάτριο χώμα, 
κάτω άπό τόν 'Ελληνικό ούρανό, σέ μιά 
Πατρίδα, όπως τήν όραματίστηκαν, ’Ε
λεύθερη καί Δημοκρατική.
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30 χρόνια πνευματική

Ε8ΜΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
EAAHNDN ΑΟΓΟΤΕΧΗΟΝ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π Π Α  
‘Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Τόν περασμένο μήνα, στό Πνευματικό Κέντρο τού Δήμου ’Αθηναίων, 
άρχισαν οΐ έορταστικές έκδηλώσεις για τά 30 χρόνια τής «‘Εται
ρίας  ̂ των ‘Ελλήνων Λογοτεχνών» μέ αναδρομική έκθεση βιβλίου 
μελών της. Η « Επιθεώρησις Χωροφυλακής» χαιρετίζοντας τό 
σπουδαίο^ αύτό πνευματικό γεγονός, παρουσιάζει ένα σύντομο 
χρονικό, αφιερωμένο, στήν μεγάλη αυτή πνευματική Κυψέλη, πού 
έχει νά έπιδείξη μια δραστηριότητα πολυδιάστατη καί ταύτόχρο- 
να καθοριστική στήν έξέλιξη τών Νεοελληνικών γραμμάτων.

«Οί "Ελληνες λογοτέχνες, πού σήμερα 
ύπογράψανε τό ιδρυτικό τον νέου Σωμα
τείου με την επωνυμία «'Ελληνική 'Εται
ρία Λογοτεχνών», αισθάνονται την ανάγ
κη, τή στιγμή τούτη, που ξεκινάν γιά μια 
νέα συνεργασία, νά δηλώσουν δτι, σαν 
σώμα άφιερωμένο στή θεραπεία τον 
Πνεύματος στέκονται έξω άπό κάθε 
πολιτικό ανταγωνισμό. Τούτο όμως διό
λου δέν σημαίνει δτι δέν αισθάνονται 
συσσωματωμένοι μέ τό 'Ελληνικό "Εθνος 
τήν 'ιστορική μοίρα και τήν πολιτιστική 
άποστολή του.

» Πιστεύουν πώς πρέπει νά συσπει
ρωθούν γύρω άπό τόν ’Εθνικό κορμό, 
άκριβώς τούτη τήν ώρα πού οί εχθροί του 
7ΐροσπαθοϋν νά τόν πελεκήσουν άπό 
τή ρίζα.........».

Μέ αυτά τά λόγια άρχιζε ή άνακοίνωση 
τών 82 Ιδρυτικών μελών τής «'Ελληνικής 
'Εταιρίας Λογοτεχνών» «πού άργότερα 
(1960) πήρε τό σημερινό της τίτλο «’Εθνι
κή 'Εταιρία τών 'Ελλήνων Λογοτεχνών».

Ή  άνακοίνωση αυτή, πού δημοσιεύ- 
θηκε στον τύπο τόν ’Ιούνιο τού 1948, 
ήταν καρπός μιας ιστορικής γιά τά 
Νεοελληνικά γράμματα πρωτοβουλίας τού 
σημερινού Προέδρου τής Δημοκρατίας 
καί ’Ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντίνου 
Τ  σ ά τ σ ο ν.

’Ανήσυχος άπό τού πικρής μνήμης 
καιρού εκείνου τήν άναταραχήν, πού είχε 
εισχωρήσει καί ατούς λογοτεχνικούς κύ
κλους, προσκάλεσε μερικούς άπό τούς 
πιο γνωστούς λογοτέχνες γιά νά συζητή
σουν τις δυνατότητες ένώσεως καί συνερ
γασίας τών 'Ελλήνων Λογοτεχνών.

Ή  συνάντηση — γράψει ό εκλεκτός 
λογοτέχνης καί μέλος τής 'Εταιρίας 
1. Βασιλείου — έγινε στις 24 ’Απριλίου 
1948, στή Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνών, 
πού βρισκόταν τότε στήν όδό Πατησίων 48 
(σήμερα βρίσκεται στήν όδό Μητοοπό- 
λεως 38).
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προσφοράς

Στή συζήτηση πυύ έγινε, επικράτησε

L άποψη νά διαλυθούν τά υπάρχοντα 
γοτεχνικά Σωματεία «’Εθνική 'Εται

ρία 'Ελλήνων Λογοτεχνών», ’«Εταιρία 
'Ελλήνων Λογοτεχνών» και «’Εταιρία 
Λογοτεχνών» και στη θέση τους νά ίδρυθή 
ένα καινούργιο, με τη συμμετοχή λογο
τεχνών άπ’ δλες τις πνευματικές δυνάμεις 
τής Χώρας, τις ανεπηρέαστες από σκοπι
μότητες ξένες μέ τήν πραγματική απο
στολή τους.

Στή συνάντηση αυτή έγινε ή εκλογή 
Επιτροπής επιφορτισμένης μέ τήν κατά
θεση στο Πρωτοδικείο ’Αθηνών τοϋ 
Καταστατικού τοϋ νέου Σωματείου μέ 
τόν τίτλο «’Ελληνική 'Εταιρία Λογο
τεχνών» καί τή σύγκληση μετά τήν έγκρι
σή του τής πρώτης γενικής συνελεύσεως 
των ιδρυτικών μελών για τήν ενέργεια 
αρχαιρεσιών. Τήν ’Επιτροπή αυτή Αποτε
λούσαν οι: ’Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος,
Λίνος Καρζής, Γιάννης Χατζίνης, Γ. 
Φουσάρας καί Νίκος Προεστόπουλος.

’Επακολούθησαν ή δημοσίευση στον 
τύπο τής παραπάνω άνακοινώσεως των 
ιδρυτικών μελών τής 'Εταιρίας καί οι 
αρχαιρεσίες (20-10-1948) στις οποίες 
άναδείχθηκαν οί Κώστας Ούράνης (Πρόε-

Τό πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο τής 
'Εταιρείας. ’Από αριστερά καθιστοί οί: 
Κ. Τσάτσος, Στρ. Μυριβήλης, Κ. Ούράνης, 
Ά γ γ .  Τερζάκης. ’Όρθιοι οί: Ά ν . Καραν- 
τώνης, Μ. Καραγάτσης, Ν. Προεστόπου
λος, Σπ. Παναγιωτόπουλος, Γ. Θεοτοκάς 
καί Μιχ. Περάνθης.

δρος), Στρατής Μυριβήλης καί ’Άγγελος 
Τερζάκης ( ’Αντιπρόεδροι), Νίκος Προε
στόπουλος (Γεν. Γραμματεύς), Μιχάλης 
Περάνθης (Ταμίας) καί Άνδρέας Κα- 
ραντώνης (έφορος).

—’Εκτός από τόν Κώστα Ούράνη, 
Πρόεδροι τής 'Εταιρίας υπήρξαν κατά 
καιρούς οί Στρατής Μυριβήλης (1950— 
1967), Πέτρος Χάρης (1967—1969) καί 
Γιάννης Χατζίνης (1969—1975). Τό 
σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο (ήμερ. 
έκλογής 10-5-1976) Αποτελούν οί ’Αλκι
βιάδης Γιαννόπουλος (Πρόεδρος), Πέτρος 
Γλέζας καί Κωστής Μεραναίος ( ’Αντι
πρόεδροι), Γαλάτεια Σαράντη (Γεν. Γραμ
ματεύς), Δημήτρης Οίκονομίδης (ταμίας) 
Κώστας ’Ασημακόπουλος (’Έφορος), Παν
τελής Πάσχας (Κοσμήτωρ) καί ’Ιουλία 
Ίατρίδη, Μηνάς Δημάκης, Μιχάλης Πε
ράνθης, Μιχάλης Μερακλής (Σύμβουλοι).

—Τό Συμβούλιο αυτό συνεχίζει τήν 
πνευματική παράδοση τής Εταιρίας μέ 
τόν τρόπο πού Αναφέρεται στο Καταστα
τικό της: Πνευματική ανάπτυξη τοϋ τό
που μας σύμφωνα μέ τήν 'Ελληνική παρά
δοση, διάδοση τής Ελληνικής Λογοτε
χνίας στήν 'Ελλάδα καί τό Εξωτερικό, 
πνευματική καί τυχόν επαγγελματική 
επικοινωνία καί συνεργασία μέ Αντίστοι
χους λογοτεχνικούς όργανισμούς τής 'Ελ
λάδος ή τοϋ Εξωτερικού, καθώς καί 
προστασία τών ηθικών, υλικών καί επαγ
γελματικών συμφερόντων τών μελών της. 
Στο ίδιο Καταστατικό εξηγείται Ακόμη 
μέ κρυστάλλινη σαφήνεια δτι ή Εταιρία: 
a) Πιστεύοντας στήν ιδέα τοϋ ’Έθνους ώς 
πνευματικής Αξίας καί τήν πολιτιστική 
αποστολή τής 'Ελλάδος, μετέχει ενεργά 
στα Εθνικά θέματα πού Αφορούν τήν 
ελευθερία, τούς πόθους καί τήν Αξιοπρέ
πεια τοϋ Ελληνικού λαού, καί β) δέν έχει 
πολιτικούς σκοπούς καί Αποκλείει τις 
πολιτικές συζητήσεις ή άλλες πολιτικές

ενέργειες στις εκδηλώσεις της.
"Ολες οί παραπάνω Αρχές σφραγίζουν 

τό δΟχρονο έργο τής Εταιρίας. "Ενα έργο 
Αδιάσπαστο Από τις Αφύσικες εκρήξεις 
τών καιρών πού πέρασαν καί θάρθουν, 
προορισμένο νά έγκαλιάζεται πάντοτε 
μέ τήν ίδια στοργή Απ’ δλες τις γενιές. 
Ή  στοργή αυτή φάνηκε μέ τόν πιο παρα
στατικό Αλλα καί εντυπωσιακό τρόπο 
στο χώρο τής Αναδρομικής έκθέσεως 
βιβλίου μελών τής 'Εταιρίας πού εγκαι
νίασε ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας. Ε κ εί  
σέ λίγες ημέρες (1—15 Φεβρουάριου) 
χιλιάδες βλέμματα Από μαθητικά μέχρι 
γεροντικά, χαμήλωναν μέ δέος ατά κατά
φορτα βιβλιοστάσια. νΕτσι ώστε ή αμί
λητη κοσμοπλημμύρα πού πηγαινοερ
χόταν Ακροπατώντας μέσα στον ύποβλη- 
τικό εκθεσιακό χώρο νά θυμίζη εικόνα 
ομαδικού προσκυνήματος.........

Οί εκδηλώσεις γιά τά δΟχρονα τής 
'Εταιρίας ΘΑ κορυφωθοϋν στο διάστημα 
12—20 ’Απριλίου μέ τή διεθνή συνάντηση 
'Ελλήνων καί ξένων (Ευρωπαίων) συγ
γραφέων, ποιητών, δοκιμιογράφων, κρι
τικών κ.λ.π. Στή συνάντηση αυτή, πού 
οργανώνεται μέ πρωτοβουλία τής Ε τα ι
ρίας στο ’Αθηναϊκό Κέντρο Ερευνών καί 
θά τιμήση μέ τήν παρουσία του ό Πρόε- 
δοος τής Δημοκρατίας, θά πάρουν μέρος 
καί μέλη λογοτεχνικών Σωματείων δχι 
μόνον από τήν ’Αθήνα, Αλλά καί Από τήν 
Επαρχία καί τήν Κύπρο. Θέμα της θά 
είναι « Ή  λογοτεχνία τών μικρών χωρών 
καί ή επίδρασή της στήν πολιτιστική 
Ανάπτυξη». "Ενα θέμα πού αφορά άμεσα 
κάθε χώρα μέ γλώσσα δχι διεθνή ή ευρύ
τερα γνωστή. Γι’ αυτό καί ή διεξοδική 
εξέτασή του στήν παραπάνω συνάντηση 
προβλέπεται νά άνοιξη καινούργιους δρό
μους στήν διεθνή προβολή τού 'Ελληνικού 
βιβλίου Από τις παραμονές τής εντάξεως 
τής Χώρας μας σττήν Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα. νΕτσι ώστε νά επιβεβαιώνεται γιά 
μιά Ακόμη φορά ή διαπίστωση πού κάναμε 
στήν αρχή τοϋ κειμένου μας: δτιή «Εθνική 
'Εταιρία τών Ελλήνων Λογοτεχνών» 
πού πλαισιώνεται Από τά πρώτα της 
βήματα Από ’Ακαδημαϊκούς, Πανεπιστη
μιακούς δασκάλους, καί άλλα επίλεκτα 
μέλη τοϋ πνευματικού κόσμου, έχει Ανα
πτύξει μιά δραστηριότητα πολυδιάστατη 
καί ταυτόχρονα καθοριστική στήν εξέλιξη 
τών Νεοελληνικών γραμμάτων.
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ΤΟ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΝ 
ENTEPON

Δρος ’Α ν α σ τ α σ ί ο υ  Έ μ μ α ν ο υ η λ Ι δ η  
Ειδικού Παθολόγου - Γαστροεντερολόγου 

’Αντ]ρχου — ’Αρχιάτρου Χωρ]κής,

Το ευερεθιστον εντερον είναι σήμε
ρα ή συχνότερη πάθηση τοϋ πεπτικού 
συστήματος καί οί μισοί περίπου 
ασθενείς, πού επισκέπτονται τούς 
γαστροεντερολόγουι, πάσχουν άπό 
τήν πάθηση αύτή. Ή  πάθηση είναι 
περισσότερο γνωστή στην Ελλάδα 

Σπαστική Κολίτις, δρος ό όποιος 
δεν ^ειναι σωστός, αλλά χρησιμο
ποιείται πολύ συχνά άπό τούς μή 
ειδικούς ιατρούς, καθώς έπίσης καί 
απο τούς άσθενεΐς.

 ̂Τα συμπτώματα έμφανίζονται κα- 
τα περιόδους η είναι συνεχή καί συνί- 
στανται σέ διάχυτους κοιλιακούς πό
νους, φουσκώματα, δυσκοιλιότητα ή 
διάρροια^ ή καί άκόμη έναλλαγή 
δυσκοιλιοτητος καί διάρροιας καί 
αποβολή βλενης μέ τις κενώσεις.
Λ Η πάθηση προσβάλλει, κυρίως 
ατομα μέσης ήλικίας καί κατά 
προτίμηση γυναίκες καί ή αιτιολογία 
της  ̂είναι μέχρι σήμερα άγνωστη. Ή  
προεχουσα σήμερα θεωρία είναι, δτι 
διάφορες ψυχολογικές διαταραχές 
άποτελοϋν την βασική αιτιολογία 
της παθησεως. ’Εκείνο, πάντως πού 
είναι σίγουρο καί γνωστό, είναι, δτι 
κατα την πάθηση αύτή διαταράσσεται 
ή^όμαλη κινητικότης καί ή εκκρισις 
των αδένων τοϋ παχέος έντέρου. Οί 
αρμονικές περισταλτικές κινήσεις 
του παχέος εντερου καταργοΰνται 
και στην θέση τους δημιουργοΰνται 
άτακτες, ακανόνιστες καί άσύγχρο- 
νες κινήσεις καί, συγχρόνως, οί άδέ- 
νες δυνατόν να εκκρίνουν μεγαλυτέρα 
ποσότητα βλένης.
, Η  διάγνωση τοϋ εύερεθίστου 
εντερου πρεπει να γίνεται μέ μεγά
λη προσοχή και αφού —κατ’ άρχήν 
αποκλεισθούν άλλες σοβαρώτερες πα
θήσεις τοϋ έντέρου.

τ Τα συμπτώματα πού άνεφέρθησαν 
είναι δυνατόν να οφείλονται καί σέ 
άλλες σοβαρώτερες καταστάσεις, οί 
οποίες^ θα πρεπει νά άποκλεισθοΰν μέ 
τονάνάλογοέλεγχο, στόήόποίο οπωσ
δήποτε πρεπει να περιλαμβάνονται ή 
ακτινογραφία τοϋ παχέος έντέρου καί 
η ορθοσκόπηση. "Οπως προαναφέρ- 
θη, η ^αθηση είναι πολύ συχνή, άλ
λα^ αύτό βέβαια δέν σημαίνει δτι θά 
πρέπει ^νά ένοχοποιήται γιά δλα τά 
συμπτώματα πού προέρχονται άπό 
το παχύ έντερο. 'Η  παρουσία π.χ. 
αίμαιος στις κενώσεις, άναιμίας, 
απώλειας βάρους ή πυρετού, άπο- 
κλειει την διάγνωση τοϋ εύερεθίστου 
εντέρου η τούλάχιστον δείχνει δτι 
υπάρχει επιπλέον και άλλη πάθηση. 
Επίσης ή διάγνωση σέ κάποιο άτο

μο της παθησεως δέν σημαίνει, δτι τό 
άτομο αυτό δεν μπορεί νά παρουσιά- 
ση στο μέλλον, οίαδήποτε άλλη πά
θηση τοϋ έντέρου. Αύτό σημαίνει,

οτι εφ όσον  ̂τά συμπτώματα τοϋ 
ευερέθιστου έντέρου παρουσιάζουν 
αλλαγή, τότε θά πρέπει νά γίνεται 
έλεγχος γιά τον άποκλεισμό τυχόν 
νέας παθήσεως.

Ειδική θεραπεία γιά τήν πάθηση 
δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Συνήθως 
χορηγούνται σπασμολυτικά καί ήρε- 
μιστικα φάρμακα, μέ μέτρια άποτε- 
λεσματα καί αύτά συνήθως έπί όσο 
διάστημά γίνεται χρήση τους. Τό με
γαλύτερο σφάλμα πού γίνεται μέ τήν 
θεραπεία αύτής τής παθήσεως, άφο- 
ρα^στην δίαιτα, τήν όποια άκολου- 
θουν^οί πάσχοντες, είτε κατόπιν ία- 
.ρικής συμβουλής ή καί άπό μόνοι 
-ους. Συνήθως, δηλαδή, άποφεύγουν 
να τρώνε χορταρικά, λαχανικά η καί 
διάφορες άλλες τροφές, οί όποιες θε
ωρούνται^ βαρειές. 'Η  δίαιτα αύτή 
ακολουθείται έπί πολλά χρόνια καί 
αυτό έχει^ ώς συνέπεια τήν μονιμο
ποίηση τ~ς^ παθήσεως καί τήν επι
βάρυνση τής δυσκοιλιοτητος, ενώ 
τα( πλεονεκτήματα είναι έλάχιστα 
και συνίστανται ίσως σέ λιγώτερο 
φούσκωμα. Γιά νά γίνουν κατανοητά 
τά σχετικά με τήν δίαιτα, πρέπει νά 
αναφερθοΰν τα κατωτέρω πού άφο- 
ροΰν στην λειτουργία τοϋ παχέος εν
τέρου. Τό παχύ έντερο δέν έχει τήν 
ικανότητα νά  ̂άπορροφά θρεπτικές 
ουσίες παρά μόνο νερό καί ήλεκτρο- 
λϋτες. Στα παχύ έντερο εισέρχονται, 
ημερησίως, περίπου 1, 5 κιλό ύγρά 
έκτος άπό τά ύπολείμματα τών τρο
φών. Μέ τά κόπρανα άποβάλλονται 
ημερησίως περίπου 150 κυβικά εκα
τοστά νεροΰ, που σημαίνει δτι μόνον 
τό 1 ]10 τοϋ άρχικοΰ νεροΰ άποβάλ- 
λεται, ενώ το υπόλοιπο άπορροφάται, 
κατα την διαδρομή του κατά μήκος 
τοϋ παχέος έντέρου. Τό νερό αύτό 
πού άποβάλλεται, μαζί μέ τά ύπο- 
λ^ιμματα τών τροφών, άποτελοϋν 
* η > μαζα ιων κοπράνων. Οσο μεγα- 

λυτερη μαζα κοπράνων υπάρχει μέσα 
στο έντερο, τόσο φυσιολογικώτερες 
είναι οί περισταλτικές του κινήσεις 
καί τόσο άσθενέστεροι είναι οί, τυ
χόν, ^δημιουργούμεναι σπασμοί. Στο 
εύερεθιστο έντερο, πού υπάρχει άνω- 
μαλία τοϋ περισταλτισμοΰ καί σπα- 
σΑ°?>(ΧΡει·αζε'Γαι νά ύπάρχη όσο τό 
δυνατόν μεγαλύτερη μάζα κοπράνων. 
Αυτό έπιτυγχάνεται δταν τό άτομο 
καταναλώνει τροφές, πού δέν πέ- 
πτονται και δέν άπορροφώνται πλή
ρως καί έτσι φθάνουν στο παχύ έντε
ρο. Τετοιες τροφές είναι, κυρίως, οί 
φυτικές ουσίες (χορταρικά, λαχανι
κά)^ που περιέχουν τήν ούσία κυτ
ταρίνη,  ̂την οποίαν ο άνθρώπινος ορ
γανισμός δεν έχει τήν ικανότητα νά 
πέψη.
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Μέ αυτές τις λίγες πληροφορίες, 
είναι δυνατόν να χαταλάβη κανείς, 
γιατί ή δίαιτα πού, συνήθως, άκο- 
λουθεϊται άπό τούς πάσχοντες, είναι 
άκριβώς ή αντίθετη άπό την σωστή. 
"Αν ρωτήση κανείς τούς πάσχοντες 
Θά του άπαντήσουν ότι διάφορες τρο
φές άλλοτε τούς προκαλοϋν ενοχλή
ματα καί άλλοτε όχι, πράγμα πού 
σημαίνει δτι τό είδος τής τροφής δέν 
είναι άξιόλογος παράγων στην δη
μιουργία των ενοχλημάτων. Ε π ο 
μένως ή σωστή δίαιτα πού συνιστά- 
ται για την πάθηση είναι καμμιά 
δίαιτα καί έπί πλέον ένθάρρυνση των 
πασχόντων για την κατανάλωση πε
ρισσοτέρων φυτικών τροφών. Είναι 
μόνον δυνατό νά άπαγορεύσουμε 
έκεΐνες τις τροφές, οί όποιες πάν
τα προκαλοϋν ενοχλήματα. Τό γάλα 
καί τα όσπρια, έφ’ όσον προκαλοϋν 
ένοχλήματα, πρέπει νά αποφεύγον
ται, διότι αποτελούν ειδικές κατηγο
ρίες τροφών. 'Όπως είχαμε άναφέρει 
σέ προηγούμενα άρθρα μας, τό γάλα 
δέν είναι δυνατόν νά πεφθή άπό όρι- 

ι σμένα άτομα, έπειδή τούς λείπει ένα 
ειδικό ένζυμο καί τά όσπρια περιέ
χουν ορισμένα σάκχαρα, τά όποια 
δημιουργούν άέρια σέ όλα τά άτομα. 
Επομένως τά συμπτώματα πού 
προκαλοΰνται δέν έχουν σχέση μέ 

' τό ευερέθιστο έντερο.

’Έχει παρατηρηθή ότι λαοί τής 
Αφρικής, οί όποιοι καταναλώνουν 
μεγάλες ποσότητες φυτικών τροφών, 
δέν πάσχουν άπό εύερέθιστο έντερο 
καί έπί πλέον δέν παρουσιάζουν έκ- 
κολπώματα τοΰ παχέος εντέρου, 
πού Θεωρούνται άπότοκα τής χρονιάς 
διαταραχής τής κινη-ϊΐκότητος τοΰ 
έντέρου.

<'Η  πάθηση έν γένει δέν έχει καμ- 
μιά σοβαρότητα, άλλα είναι μόνον 
άρκετά ένοχλητική. 'Η  μόνη έπιπλο- 
κή πού μπορεί νά έμφανισθή υστέρα 
άπό πολλά χρόνια, είναι τά έκκολ- 
πώματα (σακκουλιάσματα) στο τοί
χωμα τοΰ έντέρου, τά όποια μπο
ρούν νά άποφευχθοΰν, έφ’ όσον άκο- 
λουθεΐται ή σωστή δίαιτα. 'Η  άντι- 
μετώπισις τών πασχόντων άπό τον 
γιατρό, συνίσταται στήν παροχή οδη
γιών σχετικά μέ τήν δίαιτα, στήν 
διαβεβαίωσ·'1 ότι ή πάθηση είναι 
άθώα καί στήν χορήγηση, έπιβοηθη- 
τικώς, φαρμάκων. Σημασία έχει νά 
πεισθοΰν οί πάσχοντες νά πάψουν νά 
ασχολούνται πολύ μέ τό έντερό τους 
καί νά μή συγκεντρώνουν όλη τήν 
προσοχή τους πάνω σ’ αύτό, γιατί 
αυτό καί μόνον είναι δυνατόν νά 
έπιδεινώση τά ένοχλήμ.ατά τους.

Σήμερα, δσο ίσως σέ καμιά άλλη εποχή, ή ανθρωπότητα πάσχει άπό 
διάφορες άβιταμινώσεις. Κι αιτία, τό γεγονός δτι τρώμε συντηρημένες 
τροφές.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, προτού προχωρήσουμε, νά ποϋμε κάτι τό βασικό: οί βιτα
μίνες δέν άποτελοϋν θρεπτικό υλικό. Δέν αποτελούν, δηλαδή, ένα είδος τρο
φής, πού περιέχει θερμίδες. Γ ι’ αύτό κι οί βιταμίνες δέν προσφέρουν «καύ
σιμα» στόν οργανισμό.

Οί βιταμίνες, πού βρίσκονται σ’ έλάχιστη ποσότητα στόν οργανισμό— 
καί στά διάφορα τρόφιμα,, άπ’ δπου συνήθως τις παίρνουμε —δροϋνε μέσα 
στόν οργανισμό, δπως περίπου οί «καταλύτες» σέ μιά χημική ένωση. Μέ 
τήν άπλή παρουσία τους, δηλαδή, ένεργοϋνε καί βοηθούν τόν οργανισμό ν’ 
ά π ο ρ ρ ο φ ή σ ε ι τ ά  διάφορα θρεπτικά πού παίρνει μέ τις τροφές κι άκόμα 
νά εργάζεται ικανοποιητικά κι απρόσκοπτα, χωρίς δμως νά παίρνουν κι 
οί ίδιες μέρος στή διατροφή. 'Απλώς, «παρίστανται» στόν οργανισμό.

"Οταν ό οργανισμός τρέφεται μέ είδη πού δέν τού έξασφαλίζουν τήν 
ποικιλία τών βιταμινών πού τού είναι άπαραίτητες, τότε ανάλογα μέ τις 
βιταμίνες π ο ύ  λ ε ί π ο υ ν ,  παρουσιάζονται διάφορες νοσηρές καταστά
σεις, πού μερικές φορές είναι φοβερά επικίνδυνες καί μάλιστα τόσο, ώστε 
νά κινδυνεύει καί ή ίδια ή ζωή τού άτόμου, πού παθαίνει ά β ι τ α μ ί ν ω σ η .

Κι οί πιό συνηθισμένες άβιταμινώσεις είναι οί άκόλουθες:

Τά συνηΦέστερα 
είδη τών άβιτα- 
μινώσεων

ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Α. 
Προκαλεί ξ η ρ ο φ θ α λ μ ί α  καί 
γενικότερα δ ι α τ α ρ α χ έ ς τ ή ς  
ό ρ ά σ ε ω ς. ’Επίσης, στά βρέφη 
καί στά παιδιά, προκαλεί κ α θ υ 
σ τ έ ρ η σ η  τ ή ς  άν  α-π τ ύ- 
ξ ε ω ς, μείωση τού βάρους κλπ.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C (Βι
ταμίνη Γ). Προκαλεί ένα ειδικό 
νόσημα, τό σ κ ο ρ β ο ύ τ ο ,  (άλ
λοτε ύπέφεραν τρομερά άπ’ αύτό 
οί ναυτικοί). Παρουσιάζεται στις 
περιπτώσεις πού άπό τό διαιτολό
γιο λείπουν τά φ ρ έ σ κ α  λ α 
χ α ν ι κ ά ,  τ ά  φ ρ ο ύ τ α  κ α ί  
ε ι δ ι κ ά  τ ά  έ σ π ε ρ ι δ ο ε ι δ ή  

καθώς καί οί ντομάτες. Βρίσκεται κυρίως στά λεμόνια, στά πορτοκάλια, 
στό μητρικό γάλα καί σέ πιό μικρές ποσότητες στό γάλα γενικά. ’Από ελα
φρές μορφές σκορβούτου πάσχουν καί σήμερα πολλοί, ειδικά στά κράτη πού 
τρέφονται πολύ συχνά μέ κ ο ν σ έ ρ β ε ς .

και οι συνεπειες 
πού προκαλοϋν 
στόν οργανισμό.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Δ: Είναι μιά βιταμίνη πού μπορεί νά τήν άνα- 
συνθέσει κι ό ίδιος μας ό οργανισμός, όταν έκτίθεται στήν ή λ ι α κ ή  ά κ τ ί -  
ν ο β ο λ ί α καί ειδικότερα στις ύπεριώδεις άκτίνες. Γ Γ αύτό, άλλωστε, καί 
σέ μέρη πού παρουσιάζουν μεγάλη ήλιοφάνεια, σπάνια παρουσιάζονται περι
πτώσεις νοσηρές, πού νά οφείλονται στήν έλλειψη τής βιταμίνης αυτής. 
Καί μάλιστα τό καλοκαίρι. Ή  έλλειψη τής βιταμίνης αύτής έχει γιά συνέ
πεια τόν ρ α χ ι τ ι σ μ ό  καί κυρίως κατά τήν πρώτη βρεφική καί παιδική 
ηλικία — άπό τούς έξι ώς τούς 18 μήνες, δηλαδή. Καί, συνήθως, παρουσιά
ζεται σέ βρέφη πού ζοΰνε σέ άκατάλληλα διαμερίσματα — ύπόγεια κλπ. — 
πού σπάνια τά βλέπει ό ήλιος.

Ή  βιταμίνη αύτή βρίσκεται σέ σχετική άφθονία στό μ ο υ ρ ο υ ν έ λ α ι ο  
στόν κ ρ ό κ ο  τ ο ύ  α ύ γ ο ϋ ,  στό β ο ύ τ υ ρ ο ,  στό γ ά λ α  — κυρίως στήν 
κρέμα γάλακτος. ’Αλλά πιό σημαντικός είναι ό ρόλος τοΰ ή λ ι ο υ  γιά τήν 
ύπαρξη αύτής τής βιταμίνης. Κι αύτό, γιατί ή ποιότητα τής βιταμίνης πού 
παρασκευάζει ό ίδιος ό οργανισμός μας, είναι άνώτερη άπό έκείνη πού παίρ
νουμε άπό τά διάφορα τρόφιμα.

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ: Προκαλεί τήν έμφάνιση α ι μ ο ρ 
ρ α γ ι ώ ν .  Γιατί αύτή ή βιταμίνη έπηρεάζει τήν πήξη τού αίματος. Ή  βιτα
μίνη αύτή βρίσκεται στά λ ί π η  — στά ζωικά όμως λίπη κι όχι στά φυτικά— 
στά α ύ γ ά, στό σ υ κ ώ τ ι κι άκόμα στό σ π α ν ά κ ι  καί στις ν τ ο μ ά τ ε ς ,  
άλλά σέ μικρότερη ποσότητα.

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β1 προκαλεί τή νόσο « μ π έ ρ ι -  
μ π έ  ρ ι», μιά νόσο πού παρουσιάζεται πολύ συχνά στήν Ά πω ’Ανατολή. 
Τό νόσημα αύτό χαρακτηρίζεται άπό π ο λ υ ν ε υ ρ ί τ ι δ α ,  πού άπ’ αύτήν 
προσβάλλονται τά αισθητικά νεύρα καί παρουσιάζονται μυϊκέςάτονίες. 
Βρίσκεται στή φ λ ο ΰ δ α τ ο ϋ  ρ υ ζ ι ο ύ ,  τού σ ι τ α ρ ι ο ύ ,  στή μ α γ ι ά  
τής μπύρας κλπ.

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β2 (Ριβοφλαβίνης) προκαλεί α ν α 
κ ο π ή  στήν ομαλή άνάπτυξη τοΰ παιδιού καί διαταραχή τών διαφόρων ορ
γανικών λειτουργιών (τών οξειδώσεων κυρίως). Βρίσκεται στό γ ά λ α ,  στό 
σ υ κ ώ τ ι ,  στή μ α γ ι ά  τής μπύρας, στό σ π α ν ά κ ι  κλπ.

Είναι λοιπόν σκόπιμο, στή διατροφή μας νά παίρνουμε όσο μας είναι 
δυνατόν πιό πολλά φ ρ έ σ κ α  τρόφιμα καί ν’ άποφεύγουμε τά σ υ ν τ η ρ η 
μ έ ν α  καί ειδικά τις κ ο ν σ έ ρ β ε ς ,  πού σ’ αύτές οί βιταμίνες πολύ δύσκο
λα μπορούν νά διατηρηθούν.
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τάς διατάξεις τής περί 
προαγωγών Ύπαξιωματικών καί Χωροφυ
λάκων ΐσχυούσης νομοθεσίας τοΰ Σώ
ματος, κατά τό 3μηνον ’Ιανουάριου — 
Μαρτίου 1978, έπραγματοποιήθησαν αί 
προαγωγαί έκατόν πενήντα έπτά (157) 
Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων, οί 
όποιοι έκρίθησαν, άρμοδίως, προακτέοι 
εις τόν έπόμενον βαθμόν, ώς κεκτημένοι 
τά ύπό τοΰ νόμου προβλεπόμενα πρός 
προαγαιγήν προσόντα. Άναλυτικώτερον, 
κατά τό προαναφερθέν χρονικόν διάστη
μα έλαβε χώραν ή προαγωγή 48 Ενωμο
ταρχών εις Άνθυπασπιστάς, 102 'Υπενω
μοταρχών είς Ένωμοτάρχας καί 7 Χωρο
φυλάκων είς Ύπενωμοτάρχας.

Θ Α Ν Α Τ Ο Ι
ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Κατά τήν λήξασαν 12ετίαν 1966 - 
1977 άπεβίωσαν άπό διαφόρους αίτιας καί 
άκολούθως διεγράφησαν έκ τής ένεργοϋ 
δυνάμεαις τοΰ Σώματος, τριακόσιοι δέκα 
έννέα (319) άνδρες.

Έκ τών άποβιωσάντων 32 έτύγχανον 
Αξιωματικοί, 10 Άνθυπασπισταί καί 92 
Ύπαξιωματικοί έκ τών όποιων 53 ήσαν 
Ένωμοτάρχαι, 37 Ύπενωμοτάρχαι καί 
2 Δόκιμοι Ύπαξιωματικοί. Κατά τό ίδιο 
έπίσης χρονικόν διάστημα άπεβίωσαν 
185 έν ένεργείμ Χωροφύλακες, διαφόρων 
στρατολογικών κλάσεων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ 
ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩ

ΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ. ΤΩΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Ιδιαιτέρας προσοχής καί έπισταμένης 
μελέτης άξια είναι τά ύπό τοΰ Σώματος 
καθιερωθέντα ήδη ευεργετικά νομοθετικά 
μέτρα ώς καί τά συνεχώς λαμβανόμενα 
τοιαΰτα, ώς πρός τήν βαθμολογικήν έξέ- 
λιξιν καί τήν οικονομικήν βελτίωσιν τής 
θέσεως τών Ύπαξιωματικών καί τών Χω
ροφυλάκων. Τοΰτο άναντιρρήτως όφεί- 
λεται είς τό αμείωτον ένδιαφέρον καί τάς 
λίαν έπιμόχθους ύπηρεσιακάς ένεργείας 
τών άρμοδίων ήγετικών τοΰ Σώματος 
παραγόντων, έν συνδυασμώ πρός τήν 
άμέριστον βεβαίως, συμπαράστασιν τής 
Κυβερνήσεως.

Χάρις είς τήν ανθρωπιστικήν αυτήν 
Διοικητικήν μέριμναν, έψηφίσθησαν καί 
έφαρμόζονται ήδη έπιτυχώς ρηξικέλευ
θοι όργανικοί τοΰ Σώματος Νόμοι, διά 
τών όποιων έρρυθμίσθη έξ όλοκλήρου 
έπί νέων βάσεων, τό θέμα τής ύπηρεσια- 
κής (βαθμολογικής) έξελίξεως καί τής 
ταυτοχρόνου οικονομικής προαγωγής 
τών Ύπαξιωματικών καί τών Χωροφυλά
κων. Οϋτω παρατηρεΐται διά πρώτην φο

ράν είς τήν 145ετή Ιστορίαν τοΰ Σώματος 
ή καθιέρωσις νέου ύπηρεσιακοΰ νομικού 
συστήματος διά τήν προαγωγήν Ενω
μοταρχών είς Άνθυπασπιστάς, ευθύς 
άμα τή συμπληρώσει ύπό τούτων 9ετοΰς 
πραγματικής είς τό Σώμα ύπηρεσίας, άνευ 
συμμετοχής είς προαγωγικάς έξετάσεις, 
πρός κτήσιν τοΰ νέου των βαθμοΰ.

Διά τόν έκσυγχρονισμόν δέ τής έπί 
μακρόν προϊσχυσάσης νομοθεσίας, καί 
τήν έν πνεύματι ίσότητος καί δικαιοσύνης 
μεταχείρισιν καί προστασίαν τών Ύπα- 
ξιωματικών καί τών Χωροφυλάκων, κα- 
θιερώθησαν άνθρωπιστικώτεραι νομι- 
καί διατάξεις αί όποίαι είσήγαγον ήδη 
νέα άξιολογικά κριτήρια διά τήν έξέ- 
λιξίν των. Μέ τούς πρωτοτύπους οργα
νικούς αύτούς νόμους, έρρυθμίσθη τό 
πρόβλημα τής άνευ έπίσης, έξετάσεων, 
προαγωγής τών Χωροφυλάκων είς τόν 
βαθμόν τοΰ Υπενωμοτάρχου, μετά τήν, 
ύπό τών δικαιουμένων προαγωγής, συ- 
μπλήρωσις 22ετοΰς πραγματικής είς τό 
Σώμα ύπηρεσίας, καθώς καί τό θέμα τής 
καθ όμοιον τρόπον, προαγωγικής έξε
λίξεως είς τόν βαθμόν τοΰ ’Ενωμοτάρχου, 
τών έκάστοτε συμπληρούντων 25ετή 
πραγματικήν ύπηρεσίαν Χωροφυλακής 
Υπενωμοταρχών τοΰ Σώματος. Οΰτω διά 
πρώτην φοράν είς' τά χρόνια τής Χω
ροφυλακής, έλαβε χώρα τοιαύτη, ώς 
ή κατωτέρω άναφερομένη, άθρόα προαγω
γή Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων 
είς τόν έπόμενον βαθμόν. Είδικώτερον, 
κατά τήν διανυθεΐσαν ήδη τελευταίαν 
4ετίαν 1974—1977, καθ’ ήν έφηρμόσθη 
τό προαναφερθέν, έπί τοΰ ύπό κρίσιν θέ
ματος, νέον ύπηρεσικόν νομικόν κα
θεστώς, έπραγματοποιήθησαν, διαδοχι- 
κώς, καί άντιστοίχως κατά βαθμούς, 
13.264 προαγωγαί Ύπαξιωματικών καί 
Χωροφυλάκων, κεκτημένων τά ύπό τοΰ 
νόμου προβλεπόμενα προσόντα, χωρίς 
όμως ούτοι νά ύποχρεωθοΰν νά συμμε- 
τάσχουν είς άντιστοίχους, πρός κτήσιν 
τοΰ νέου των βαθμοΰ, είσιτηρίους ή 
προαγωγικάς έξετάσεις, ώς ίσχυε είς τό 
παρελθόν.

ΑΙ λαβοΰσαι χώραν κατά βαθμούς 
προαγωγαί τούτων, άναλυτικώτερον, έ
χουν ώς έξής:

—Είς Άνθυπασπιστάς προήχθησαν 
1.348 Ένωμοτάρχαι ήτοι :

— 150 (1973), 332 (1974), 178 (1975), 
141 (1976) καί 547 (1977).

—Είς Ένωμοτάρχας προήχθησαν 
5.303 Ύπενωμοτάρχαι ήτοι :

334 (1973), 1733 (1974), 1754 (1975), 
843 (1976) καί 639 (1977).

—Είς Υπενωμοτάρχας προήχθησαν 
6.613 Χωροφύλακες ήτοι :

764 (1973), 2488 (1974), 576 (1975), 
1083 (1976) καί 1702 (1977).

Κατ’ έτος δέ, κεχωρισμένως, έπρα
γματοποιήθησαν αί άκόλουθοι προα
γωγαί Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλά
κων είς τόν έπόμενον βαθμόν : 1.248 
(1973), 4.553 (1974), 2.508 (1975), 2.067 
(1976) καί 2.888 (1977).

—Τό γεγονός αυτό έπιμαρτυρεϊ άνα- 
μφισβητήτως τό άδιάπτωτον ένδιαφέρον 
τής ήγεσίας τοΰ Σώματος ώς πρός τήν

βαθμολογικήν έξέλιξιν καί τήν οικονο
μικήν βελτίωσιν τής θέσεως τών Ύπα- 
ξιωματικών καί τών Χωροφυλάκων. Ταυ
τόχρονα όμως, αυτή ή έμπρακτος μέ
ριμνα τής πολιτείας, ύπενθυμίζει καί 
έπιβάλλει είς τούς εύεργετουμένους άν- 
δρας τήν ύποχρέωσιν όπως συνειδητο
ποιήσουν περισσότερον τάς ύπηρεσια- 
κάς των εύθύνας καί έργασθοΰν άποδοτι- 
κώτερον, τόσον διά τήν άνοδον τής έπαγ- 
γελματικής καί μορφωτικής των στάθμης, 
όσον καί διά τήν, μετά μείζονος ένδια- 
φέροντος, έκτέλεσιν τοΰ πολυμόρφου 
άστυνομικοϋ έργου των, πρός τόν σκοπόν 
τής αύξήσεως τής ύπηρεσιακής των 
άποδόσεως, πρός όφελος τής Ελληνικής 
κοινωνίας τήν όποιαν έκλήθησαν εύσυ- 
νειδήτως νά ύπηρετήσουν διά τοΰ τομέ- 
ως τής Κρατικής μηχανής πού λέγεται 
Χωροφυλακή.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  -  
Μ Ε Τ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  

Α Ν Δ Ρ Ω Ν

Είς τά πλαίσια τής πρωτοβουλίας 
τοΰ Σώματος διά τήν βελτίωσιν τοΰ μορ
φωτικού έπιπέδου τών άνδρών αϋτοΰ, 
κατά τό 2μηνον Φεβρουάριου-Μαρτίου 
1978, έπραγματοποιήθησαν ή συνεχί
ζονται, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα Εκπαι
δεύσεων—Μετεκπαιδεύσεων έτους 1978 
τοΰ Αρχηγείου, αί κάτωθι έκπαιδεύσεις 
ή σεμινάρια έπιμορφώσεως αύτών :

1) Άνώτ. Αξιωματικός 1 διά θέματα 
άντιμετωπίσεως τρομοκρατίας—άεροπει- 
ρατείας είς τό Αστυνομικόν Κολλέγιον 
τοΰ Λονδίνου (22—24-2-78). 2) Άνώτ. 
Αξιωματικός 1 είς τήν σύνοδον Ε π ι
τροπής Ναρκωτικών τής INTERPOL 
(12—25-2-1978) είς Γενεύην Ελβετίας. 
3) Αξιωματικός 1 είς τήν Τοπικήν Διά- 
σκεψιν Ευρωπαϊκών Κεντρικών Ε θνι
κών Γραφείων τής INTERPOL (1—3 
-2-78. 4) Αξιωματικός 1 είς τό είς Πά
τρας Διεθνές Σεμινάριον Πανεπιστημίου 
Πατρών (26]2 — 18-3-78), διά θέματα 
’Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βιομηχ] 
κών καί Εμπορικών Εφαρμογών. 5) ’Α
ξιωματικοί 40 είς τήν Σχολήν Πληρο
φοριών τής ΥΠ.Ε.Α. είς Αθήνας, (27]2— 
7-4-78). 6) Αξιωματικοί 15 είς τήν Σχο
λήν τής ΠΣΕΑ, Αθήνας, (27]2—22-3-78) 
διά θέματα Πολιτικής Άμύνης, 7) Α ξιω
ματικοί—Διοικηταί 36 Τμημάτων καί 
Παραρτημάτων Ασφαλείας (1—14-2-78) 
καί 35 τοιοΰτοι (20]2—4-3-78) είς τήν 
Σ.Α.Χ., Αθήνας, δι’ έπιμόρφωσιν, κα
θώς καί 62 τοιοΰτοι είς τήν Δ]νσιν Α 
στυνομίας Θεσσαλονίκης (31—1—14] 
]2]78) καί 31 ]20)2—4]3]78) διά τό αύτό 
άντικείμενον. 8) Άνθυπασπισταί 3, Ύ- 
παξιωματικοί—Χωροφύλακες 28 δΓ έκ- 
παίδευσιν είς τόΚέντρον R]T τής Δ.Α.Π. 
Π., Περισσόν Αθηνών, (9—15]2]78) καί 
ισάριθμοι τοιοΰτοι (3-|-28) διά τόν ίδιον 
σκοπόν (20—26]2]78) είς τό αύτό Κέντρον. 
9) ΔΓ είδίκευσιν είς θέματα Τροχαίας 40 
Ένωμοτάρχαι είς Σ.Ο.Χ. Αθηνών (1]2—
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31]3]78) και 40 Χωροφύλακες εις Δ.A. 
Θεσσαλονίκης (25]2—25]4]78). 10) Ύπα- 
ξιωματικοί 50, έπί 20ήμερον, (6—25]2] 
78) διά θέματα ’Αγορανομίας καί Υ γειο
νομικής Νομοθεσίας (25 εις Σ.Ο.Χ. ’Αθη
νών καί 25 εις τήν Δ.Α. Θεσσαλονίκης), 
11) Ύπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες 
40, ύπηρετοϋντες εις 'Υπηρεσίας ’Ελέγχου 
Διαβατηρίων, διά θέματα Προστασίας 
Εθνικού Νομίσματος, Ναρκωτικών, Λα
θρεμπορίου, Άρχαιοκαπηλείας, Διαβα- 
τηριακοϋ Ελέγχου, Παιγνίων, Τύπου καί 
Δημοσίων Θεαμάτων εις τήν Δ]νσιν 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης (1 — 20]2] 
1978). 12) Ύπαξιωματικοί καί Χωροφύ
λακες 30 διά θέματα Δημοσίας ’Ασφα
λείας (15 εις Υ. Α. Π. Πρωτ]σης καί 
15 εις τήν Υ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης) έπί 
2 έβδομάδες (13—25]2]78). 13) Ένωμο- 
τάρχαι 10 καί Χωροφύλακες 30 έπί 15νθή- 
μερον (22]2—8]3] 1978) διά θέματα Προ
στασίας Περιβάλλοντος καί Τουρισμού, 
είς τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών. 14) Χωροφύ
λακες 40 δι’ έπιμόρφωσιν είς θέματα Τρο
χαίας έπί 20ήμερον (1—20]2] 1978) είς 
τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών. 15) ΔΤ είδίκευσιν 
είς θέματα Τροχαίας, 60 Χωροφύλακες 
τών Τμημάτων Τροχαίας Δ.Α.Π.Π., είς 
τήν Δ.Α.Π. Πρωτ]σης (6]2—31]3]1978) 
καί 16) Χωροφύλακες 27 (18 είς Κ.Σ.Ν.Ε. 
καί 9 είς Κ.Σ.Β.Ε.) διά θέματα Μηχανο- 
λογίας καί ’Ηλεκτρολογίας Αύτ]του (9]2— 
10]3]1978).

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΞ 
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Έξετυπώθη μερίμνη τού ’Αρχηγείου 
καί διενεμήθη προσφάτως είς τούς άν- 
δρας τού Σώματος, ό Νέος Κώδιξ 'Οδι
κής κυκλοφορίας έντός πλαστικής θή
κης χρώματος πρασίνου. Τό νέον αυτό 
βασικό Νομοθέτημα τό όποιον έδημο- 
σιεύθη είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως (Φ.Ε.Κ. τ. Α'. τής 16-6-1977) καί 
άρχισε νά έφαρμόζεται άπό τής 17-12- 
1977 έθέσπισε αύστηράς διατάξεις διά 
τάς έπικινδύνους παραβάσεις, ΐνα συμβά- 
λη θετικά είς τήν πρόληψιν τών τροχαίων 
άτυχημάτων καί τήνάσφαλή κυκλοφορίαν 
πεζών καί όχημάτων. Περιέχει μάλιστα 
καί σημαντικάς καινοτομίας έν συγκρί- 
σει πρός τόν προϊσχύσαντα Κώδικα 
τού είδους του καί είναι άρκούντως ένηρ- 
μονισμένος πρός τά διεθνώς ίσχύοντα 
νόμιμα. ’Αποτελεΐται άπό 113 άρθρα, 
περιέχει τά Σήματα Τροχαίας, ώς καί 
Παραρτήματα τών Πινακίδων Σημάν- 
σεως τών όδών, καί καθιερώνει ένα σύγ
χρονον σύστημα παρακολουθήσεως τών 
οδηγών, έν εΐδει Ποινικού μητρώου 
(POINT SYSTEM), καθώς καί τήν διεθ
νώς ίσχύουσαν πρασίνην κάρταν. Ά λ- 
λαι διατάξεις τούτου καθορίζουν τόν 
τρόπον καί τήν διαδικασίαν έλέγχου τών 
όχημάτων, τά μέτρα προλήψεως τών ύπό 
τούτων προκαλουμένων θορύβων καί τών 
έκπεμπομένων καυσαερίων τά όποια ρυ
παίνουν τήν άτμόσφαιραν καί άλλας συ
ναφείς νομικός διατάξεις, πρός Αποτελε
σματικήν άντιμετώπισιν τών διαρκώς

αύξανομένων σοβαρών καί δυσεπιλύτων 
προβλημάτων τής έποχής μας.

Ό  λίαν καλαίσθητος μικρός είς σχήμα 
Κώδιξ Όδικής Κυκλοφορίας θά άποτε- 
λέση άσφαλώς, έξόχως, χρήσιμον βοή
θημα, δΤ όλους τούς άνδρας τού Σώμα
τος καί, κυρίως, τούς Τροχονόμους οί 
όποιοι θά ήμποροϋν άκόπως καί μέ μεγά- 
λην ευχέρειαν νά συμβουλεύωνται τάς 
διατάξεις τούτου, περιπτώσεως συντρε- 
χούσης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙ- 
ΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΩΝ 

ΝΕΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Τό προσωπικόν τής ένεργοϋ δυνά- 

μεως τού Σώματος θά έμπλουτισθή μέ 
108 προϋπηρετήσαντας είς τό στράτευμα 
Νέους Χωροφύλακες, οί όποιοι κατά τόν 
τρέχοντα μήνα θά έξέλθουν (17-3-1978), 
λόγω λήξεως τής έκπαιδεύσεώς των, 
άπό τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, καί θά τοπο
θετηθούν καταλλήλως πρός κάλυψιν 
ισαρίθμων κενών θέσεων τού βαθμού των.

—Αύτοί οί 108 Νέοι Χωροφύλακες 
μαζί μέ τούς άλλους 4.500 καί πλέον συνα
δέλφους των οί όποιοι έτοποθετήθησαν 
είς διαφόρους Υπηρεσίας Χωροφυλα
κής, κατά τήν λήξασαν 5ετίαν (1973— 
1977), καλούνται νά προσφέρουν τάς 
προσωπικός των πρός τήν πατρίδα υπη
ρεσίας μέ πίστιν, Αντικειμενικότητα 
δικαιοσύνην καί Ανθρωπισμόν καί νά 
έκπροσωπήσουν έπάξια τήν καλώς έν 
νοουμένην έννοιαν τού Κρατικού συμ
φέροντος άπό πλευράς τής Χωροφυλακής, 
μέσα είς τήν σύγχρονον Ελληνικήν κοι
νωνίαν.

—Μέ τήν ευκαιρίαν αύτήν υπενθυμί
ζεται είς τούς βαθμοφόρους τών Υπηρε
σιών έκείνων είς τήν διάθεσιν τών όποιων 
θά τεθούν οί προαναφερθέντες Νέοι Χω
ροφύλακες, ή ύποχρέωσις καί ή εύθύνη 
τήν όποιαν έχουν ούτοι, ώς πρός τήν 
ύπηρεσιακήν μεταχείρισης τήν σταδια
κήν έξάσκησιν είς τά Αστυνομικά καθή
κοντα καί τήν προοδευτικήν, έπί τά 
βελτίω έξέλιξιν, καθενός έκ τών, δοκι- 
μασθησομένων έμπράκτως πλέον ύπό 
τήν έποπτείαν των, φερέλπιδων αυτών 
νέων.

—Ή  Διοικητική αύτή μέριμνα Απο
βλέπει άσφαλώς είς τήν όσον τό δυνα
τόν καλυτέραν άξιοποίησιν τού δυνα
μικού αύτοΰ τών νέων αστυνομικών ορ
γάνων πρός όφελος τών ιδίων (ύποκει- 
μενικόν συμφέρον), άλλά καί τήν ταύ- 
τόχρονον ηύξημένην ύπηρεσιακήν των 
άπόδοσιν (Αντικειμενικόν συμφέρον) πρός 
όφελος τής κοινωνίας καί τού Κράτους 
γενικώτερον.

—Ή  υπηρεσιακή δέ αύτή φροντίδα 
δέν πρέπει νά περιορίζεται είς τήν έπαγ- 
γελματικήν μόνον κατάρτια ιν τών νέων 
αύτών. άλλά νά προχωρή πέραν αύτής 
καί νά είσδύη είς τούς τομείς τής έξωϋ- 
πηρεσιακής των ζωής καί τής κοινωνι
κής των διαβιώσεως καί συναλλαγής γε- 
νικώτερα, σύμφωνα μέ τό πνεύμα τών, 
έπί τού Αντικειμένου τούτου, έκδοθεισών 
διαταγών τού ’Αρχηγείου.

—Διά τού τρόπου αύτοϋ πιστεύεται 
ότι μπορεί νά έπιτευχθή βασίμως, ή 
άξιοποίησις αύτοΰ τού νέου έμψύχου 
ύλικοΰ καί ή έγκαιρος ένθάρρυνσίς του 
πρός πρόοδον καί ομαλήν έξέλιξιν μέ 
τήν ταύτόχρονον ύπερπήδησιν τών έμπο- 
δίων (δυσκολίαι προσαρμογής, πειρα
σμοί κ.λ.π.) καί τήν αποφυγήν τών ένδο- 
ϋπηρεσιακών ή άλλων έξ ίσου ή περισ
σότερον σοβαρών πολλάκις έξωϋπη- 
ρεσιακών ολισθημάτων τά όποια, έρευ- 
νώμενα ψυχολογικώς άποδεικνύουν, σύν 
τοϊς άλλοις, καί τήν έλλειψιν καταλλή
λου κλίματος πρός έκτόνωσιν καί δη
μιουργικήν διοχέτευσιν τών πληθωρικών 
ζωτικών του δυνάμεων πρός έπίτευξιν 
όσον είναι δυνατόν, καλυτέρου καί άρ- 
τιωτέρου υπηρεσιακού αποτελέσματος.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟ- 
ΚΡΑΤΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ 

Α Θ Η Ν Ω Ν
Είς τό Τπποκράτειον Νοσοκομεϊον 

’Αθηνών ήρχισεν ή λειτουργία τής νεοϊ- 
δρυθείσης Τραπέζης αίματος τού ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής. Ή  ίδρυσίς της Απο
βλέπει είς τήν έξυπηρέτησιν τών αναγκών 
τών Ανδρών καί τών πολιτικών υπαλλή
λων Χωροφυλακής καθώς καί τών μελών 
τών οικογενειών των.

Διά τήν εύόδωσιν τού έπιδιωκομένου 
αύτοϋ σκοπού παρακαλοΰνται, ιδιαίτερα 
όλοι οί άνδρες οί όποιοι ύπηρετοΰν είς 
Υπηρεσίας Χωροφυλακής τού λεκανο
πεδίου ’Αττικής όπως προθυμοποιηθούν 
καί προσφέρουν έθελοντικώς αίμα.

Ή  αιμοδοσία ή όποια ήρχισε τήν 20- 
2-78, θά άνασταλή κατά τάς έορτάς τού 
Πάσχα (26-4-78 μέχρι 7-5-78) καί θά συνε- 
χισθή Ακολούθως, μέχρι τής 20-5-78.

Οί έπιθυμοϋντες άνδρες καί πολιτικοί 
ύπάλληλοι τής Χωροφυλακής, παρακα- 
λοΰνται όπως, κατά τό προαναφερθέν χρο
νικόν διάστημα καί είδικώτερον τάς πρωϊ- 
νάς ώρας κάθε Τρίτης, Πέμπτης ή Σαβ
βάτου, μεταβαίνουν είς τό Τπποκράτειον 
Νοσοκομεϊον ’Αθηνών διά τήν παροχήν 
α'ματος.

Μετά τήν λήξιν τής ταχθείσης προ
θεσμίας πρός αιμοδοσίαν (20-5-78), οί 
έπιθυμοϋντες νά προσφέρουν αίμα άνδρες 
θά μποροϋν νά πράττουν τοϋτο, μόνον, 
κατόπιν σχετικής διαταγής τοϋ ’Αρχη
γείου.

Οί προσφέροντες αίμα θά παραμένουν 
έλεύθεροι ύπηρεσίας έπί 4 ήμερον, κατό
πιν παραδόσεως σχετικού σημειώματος 
τοϋ Τπποκρατείου Νοσοκομείου είς τήν 
Υπηρεσίαν των.

Μετά τήν δημιουργίαν Αποθεμάτων αί
ματος είς τήν Τράπεζαν Αίματος τοϋ ’Αρ
χηγείου είς τό Τπποκράτειον Νοσοκο- 
μεΐον οί τυχόν έχοντες Ανάγκην αίματος 
δικαιούχοι θά πρέπει νά άπευθύνωνται 
εις τήν Υγειονομικήν Υπηρεσίαν Χω
ροφυλακής πρός έγκρισιν χορηγήσεως 
τής άπαιτουμένης, κατά περίπτωσιν, πο- 
σότητος αίματος. Σχετική μέ τό θέμα αύτό 
είναι ή ύπ’ άριθ. 315]5)484δ έ.έ. διαταγή 
τοϋ ’Αρχηγείου.
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ΟΙ ΜΟΙΡΑΡΧΟΙ, που παρακολουθούν 
άπό τον ’Ιανουάριο το Τμήμα Μετεκπαιδενσεως 
Μοιράρχων, μέσα στα πλαίσια τού εκπαιδευτικού 
προγράμματος και των επιμορφωτικών επισκέ
ψεων, έπισκέφθηκαν στις 14 Φεβρουάριον, την 
Βουλή των ’Ελλήνων. Τους Μοιράρχους υπο
δέχθηκε ό Αιενθνντής των Δημοσίων Σχέσεων 
τής Βουλής κ. Άνδροϋτσος, ό όποιος τους ενη
μέρωσε σε θέματα λειτουργίας καί άποστολής 
τής Βουλής. ’Επίσης ό κ. ’Ανδροϋτσος ξενάγησε 
τους Μοιράρχους στήν αίθουσα των συνεδριά
σεων τοϋ Κοινοβουλίου, στις αίθουσες των Κομ
μάτων, στήν αίθουσα Πολυτίμων Κειμηλίων 
και στους άλλους χώρους τής Βουλής. Στή συνέ
χεια, ό Πρόεδρος τής Βουλής κ. Δημ. Παπασπύ- 
ρον, δεξιώθηκε τους Μοιράρχους, προς τους 
όποιους άπηύθυνε χαιρετισμό και τους προσε- 
κάλ,εσε νά παρακολουθήσουν τις εργασίες της. 
Τον κ. Παπασπύρου αντιφώνησε και ευχαρίστησε 
ό Άντισυνταγματάρχης κ. Κων. Καραγιάννης.

Κ Α ΤΑ  ΤΗ Ν  πρόσφατη επίσκεψη τοϋ 
Γενικού Γραμματέως του ’Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Κων. Σαψάλη και τοϋ ’Αρχηγού 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγον κ. Μ. ’Αργιάννη, 
γιά την επιθεώρηση των ’Υπηρεσιών Χωροφυ- 
λ.ακής τής συμπρωτευούσης, έγινε μέ έπιτυχία, 
στις 14 Φεβρουάριου, στο άεροδρόμιο τοϋ Σέδες, 
επίδειξη σχηματισμών των Μηχανοκινήτων Μο
νάδων Δ ιευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 
Τήν επίδειξη παρακολούθησαν πλήν τοϋ Γενικού 
Γραμματέως τοϋ ’Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
κ. Σαψάλη, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ. Μιλτ. ’Αργιάννης, ό Διοικητής 
τής Άνωτέρας Σχολής Πολόμου ’Υποστράτηγος 
κ. Παπαναγιώτου, ό Β' ’Επιθεωρητής Χωρο
φυλακής ’Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Μανω- 
λ.άκος, ό Διευθυντής Δ ιευθύνσεως Άστνν. Θεσ
σαλονίκης Ταξίαρχος κ. Χρ. Σακελλάρης, ό Διοι
κητής τής 113 Πτέρυγας Μάχης, Σμήναρχος 
κ. Στ. Λεδάκης καί άλλοι ανώτεροι καί κατώ
τεροι ’Αξιωματικοί Χωροφνλ.ακής.

ΜΕ ΕΠ ΙΣΗ Μ Ο ΤΗ ΤΑ γιορτάστηκε στις 
8 Φεβρουάριου, στο Καρπενήσι, ή επέτειος τής 
ιστορικής μάχης τοϋ Φεβρουάριου τού 1949, 
κατά τήν όποια οι ’Εθνικές Δυνάμεις μέ μεγάλη 
συμμετοχή Τμημάτων Χωροφυλακής, συνέτρι- 
ψαν καί εκδίωξαν τα ε’ισβαλόντα τμήματα τών 
άναρχοκομμουνιστών άπό τήν πόλη τοϋ Καρπε
νησιού. Κατά τήν διάρκεια τής εορτής έτελέσθη 
δοξολογία, στήν όποια έχοροστάτηαε ό Σεβα- 
σμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ευρυ
τανίας κ. Δαμασκηνός καί άκολούθησε επιμνη
μόσυνη δέηση στο μνημείο τών πεσόντων.

Στις εκδηλώσεις, παρέστησαν ό ’Υφυπουρ
γός Παιδείας κ. Χάρης Καρατζας, ώς εκπρό
σωπος τής Κυβερνήσεως, οί Γενικοί Γραμματείς 
τών ’Υπουργείων ’Εσωτερικών καί Δημοσίας 
Τάξεως κ.κ. Ά ρ γ . Μπότσης και Κων. Σαψάλης, 
οί Νομάρχες Ευρυτανίας, Φθιώτιδος καί Καρ- ·.
δίτσης κ.κ. Παν. Κοντρέτσης, Ά θ . Δαλκαφούκης 
καί Κων. Γκλέτσος, ό Διοικητής Στρατιάς 
’Αντιστράτηγος κ. Κόρκας, ό ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. ’Αργιάννης, 
ό Α ' Ύπαρχηγός τής Άστνν. Πόλεων κ. Χαρ. 
Παπαγεωργίου, ό Δήμαρχος Καρπενησιού κ. Θεόδ. 
Ύφαντίδης, αλ,λοι επίσημοι καί πλιήθος κόσμου.
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■ επικαιροτηο - φώτα - επ ίκαιρος
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ’Αμέσου ’Επεμβάσεως 

τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Προαστίων Πρω- 
τευούσης άρχισε και συνεχίζεται ή μετεκπαίδευση 
των άνδρών, πού υπηρετούν σέ όλα τα Ραδιο- 
τηλεφωνικά Κέντρα 'Αμέσου Επεμβάσεως της 
χώρας. Ή  μετεκπαίδευση αυτή είναι μέσα στα 
πλαίσια τού προγράμματος τοϋ 'Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, για την διαρκή ενημέρωση των 
άνδρών καί τον εκσυγχρονισμό τής λειτουργίας 
των ' Υπηρεσιών Χωροφυλακής, σύμφωνα με 
την προοδευτική εξέλιξη των μεθόδων άστυνο- 
μεύσεως καί τον εξοπλισμό τών Υπηρεσιών με 
τεχνικά μέσα. Σκοπος τής μετεκπαιδενσεως 
είναι ή πλήρη ενημέρωση τών άνδρών σε θέματα 
σχετικά με τον χειρισμό καί την χρήση τών 
Ραδιοτηλεφώνων.
’Αξίζει νά σημειωθεί ότι τα Ραδιοτηλεφωνικά 
κέντρα 'Αμέσου 'Επεμβάσεως όλης της χώρας, 
δέχτηκαν κατά τό 1977, 2.327.708 τηλεφωνικές 
κλήσεις. Στη φωτογτραφία στιγμιότυπο  ̂άπό 
την μετεκπαίδευση τών άνδρών στο Κέντρο 
'Αμέσου 'Επεμβάσεως τής. Δ.Α.Π.Π.

ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ νυχτερινό κέντρο τών ’Αθη
νών, δόθηκε μέ μεγάλη επιτυχία ό χορός τοϋ 
rΟμίλου Φίλων Χωροφυλακής Ν. ’Ιωνίας, στις 
17 Φεβρουάριου. Κατά την διάρκεια τοϋ χορού 
βραβεύθηκαν άπό τον 'Όμιλο Φίλων Χωροφυ
λακής Ν. ’Ιωνίας, επ’ ευκαιρία τής συμπληρώ- 
σεως τών 25 χρόνων άπό την ίδρυσή του, οί 
άριστοϋχοι μαθητές Γυμνασίου—Λυκείου, παιδιά 
άνδρών τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής, τής 
περιοχής του.

Παρέστησαν, ό Γενικός Γραμματενς τοϋ 
' Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Κων)νος 
Σαψάλης, ό Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστρά
τηγος κ. Μιλτ. ’Αργιάννης, ό τ. ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής ’Αντιστράτηγος έ.ά. κ. Νικ. Κουτσιανάς, 
οί Α ' καί Β' Ύπαρχηγοί Χωροφυλακής ’Υπο
στράτηγοι κ.κ. Νικ. Λινάρδος και Διον. Σερρας, 
ό Γ ' ’Επιθεωρητής Χοοροφυλακής ' Υποστρά
τηγος κ. Κων. Τσίντζος, ’Ανώτατοι καί ’Ανώ
τεροι ’Αξιωματικοί Χωροφυλακής, οί Πρόεδροι 
τά Διοικητικά Συμβούλια καί μέλη τών ' Ομίλων 
Φίλων Χωροφυλακής καί πολλά εκλεκτά μέλη 
τής Άθηναϊκής κοινωνίας.

ΤΟΝ ΜΗΝΑ πού πέρασε, πραγματοποιή
θηκε στή Λέσχη τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης, επιμορφωτικό σεμινάριο ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής, κατά τήν διάρκεια τοϋ 
όποιου Καθηγητές τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί Χωροφυ
λακής, άνέπτυξαν διάφορα θέματα σχετικά μέ 
τήν αποστολή καί τήν κοινωνικότητα τοϋ αστυ
νομικού λειτουργήματος.

Τήν έναρξη τοϋ Σεμιναρίου, κήρυξε ό 
Α' Υποδιευθυντής τής Διευθύνσεως ’Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης, Συνταγματάρχης κ. Φιλ. 
Τερζής, ό όποιος καί παρουσίασε τον ομιλητή 
τής πρώτης ημέρας Καθηγητή Πανεπιστημίου 
κ. Ξηροτύρη, πού ανέπτυξε τό θέμα: « Ή  κατα
πολέμησή τών ελαττωμάτων μας ώς ’Εθνική 
μορφωτική άνάγκη».

Τό Σεμινάριο, πού ήταν διάρκειας 15 ημερών, 
παρακολούθησαν 30 ’Ανώτεροι καί Κατώτεροι 
’Αξιωματικοί.

Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν 
ομιλία τοϋ Καθηγητή κ. Ξηροτύρη.



Οί διαρρήκτες μέ τό 
ήλεκτρικό τρυπάνι

ΤΗΝ ΒΟΛΙΚΗ καί άπλή καθημερινό
τητα, πού μέ τόσο φιλοσοφικό στοχασμό 
έχει περιγράφει ό ’Αλεξανδρινός ποιητής 
Κώστας Καβάφης μέ τούς αμίμητους 
πρωτοπόρειακούς στίχους : «τήν μιά
μονότονη ήμερα, άλλη μονότονη άπαρά- 
λαχτη ακολουθεί» θά πίστευε κανείς ότι 
είναι μία απαρασάλευτη αρχή πού τήν 
ακολουθούν όλοι οί άνθρωποι, σάν κα
θιερωμένη συνταγή καί εύεργετικό αντί
δοτο τής άγχώδους έποχής μας. Ό λη , 
όμως, αύτή τήν χαρισματική εύνοια τήν 
άπολαμβάνουν οί πολίτες αυτής τής χώ
ρας, πού έξασφαλίζουν τήν άνετη, κατά 
τό δυνατόν ήρεμία τους, χάρη στις συ
νεχείς καί ακατάβλητες προσπάθειες 
όλων των 'Υπηρεσιών τής Χωροφυλακής, 
οί όποιες μέ τήν διαρκή τους έγρήγορση 
έχουν δημιουργήσει ιδεώδεις συνθήκες 
τάξεως καί ασφαλείας σέ όλόκληρο τόν 
έλλαδικό χώρο. Καί όταν, μέ τήν χαρα
κτηριστική καλπάζουσα συχνότητα, διά
φοροι έπικίνδυνοι κακοποιοί κάνουν 
τήν έμφάνισή τους στό «έγκληματολογι- 
κό στερέωμα» τής χώρας, πρώτοι οί άν- 
δρες τής Χωροφυλακής είναι έκεΐνοι 
πού δίνουν τήν μεγάλη καί άτελείωτη 
μάχη γιά τήν άποκάλυψη καί στήν συνέ
χεια, σύλληψή τους. Ή  μάχη μαζί τους, 
βέβαια, δέν είναι μία άπλή καί περιστα- 
σιακή ύπόθεση τής στιγμής, άλλά μία 
έναγώνια πάλη, μέ συγκλονιστικές έναλ- 
λασσόμενες φάσεις, πού διαρκεΐ, μέ ιερό 
καί άνυποχώρητο πείσμα, μέχρι τήν 
τελική δικαίωση, πού δέν είναι άλλη 
άπό τήν άποκάλυψη καί τής τελευταίας 
πτυχής τής όποιασδήποτε έγκληματικής 
πράξεως, ή όποια γίνεται σέ βάρος τού 
άπλοϋ άνώνυμου ή καί έπώνυμου πολίτη 
ή άκόμη σέ βάρος μιας έπιχειρήσεως, 
έταιρίας ή οργανισμού. Ό  αγώνας καί 
ή αγωνία τής άποκαλύψεως δέν έξαντλεΐ- 
ται φυσικά άπό τις άνυπέρβλητες δυσχέ
ρειες, πού καθημερινά συναντούν οί 
Υπηρεσίες Χωροφυλακής στήν ίχνηλά- 
τηση καί έξιχνίαση τών σκοτεινών αύτών 
ύποθέσεων, άλλ’ ούτε παράλληλα ύπο-

στέλλεται ή σημαία τής άγωνιστικής του 
διαθέσεως, όσος χρόνος καί όσος μόχθος 
καί άν άπαιτηθεΐ, έως δτου φέρουν σέ 
αίσιο πέρας τήν άποστολή τους. 'Οπωσδή
ποτε, όμως, τό ολόφωτο τέρμα της είναι 
τό «χάππυ έντ» καί ή καταξιωμένη δικαίω
ση τής συμπαθέστατης μορφής τής κοι
νωνίας μας, πού τήν έκπροσωπεί καί 
τήν άντιπροσωπεύει ή σεμνή καί άπέ- 
ριττη προσωπικότητα τού "Ελληνος Χω- 
ροφύλακος ,ό όποιος, μέ σιδερένια θέληση 
καί άτσάλινα νεύρα, δίνει νυχθημερόν 
τήν έξοντωτική πάλη μέ τόν κακοποιό, 
έκθέτοντας άνά πάσαν στιγμή σέ άμεσο 
κίνδυνο τήν σωματική του άκεραιότητα 
καί αύτή τήν ζωή του άκόμη. Ή  μετριο
φροσύνη του, πάντως, δέν έπιτρέπει «φαν- 
φα ρονικές» τυμπανοκρουσίες, ούτε έντυ- 
πωσιακές δημοσιότητες γιαυτό καί συγ
κλονιστικές έπιτυχίες του περνούν στά 
«ψιλά» τών εφημερίδων, χωρίς ιδιαίτερη 
έξαρση ή «μεγαλόστομη» παρουσίαση. 
Ά ς  άποτελέσει, λοιπόν, έξαίρεση στήν 
πάγια αύτή τακτική ή παρουσίαση τού 
προσφάτου συνταρακτικού γεγονότος τής 
άποκαλύψεως καί συνάμα συλλήψεως 
τών πιό γρήγορων ήλεκτρικών τρυπανιών, 
πού γνώρισε ποτέ ή χώρα μας, τά όποια 
δροΰσαν άπό τά τέλη τού 1975 σέ περιοχές 
τών ’Αθηνών, Πειραιώς καί Προαστίων. 
Πρόκειται γιά τήν διμελή σπείρα τών 
μοντέρνων διαρρηκτών που τήν άποτε- 
λούσαν οί: 1) ΣΤΕΦΑΝΗΣ ’Ιωάννης τού 
Δημητρίου καί τής Κατίνας, έτών 27, 
κάτοικος Άχαρνών, οδός ’Αθηνών 73, 
πού κάποτε ύπήρξε σιδηρουργός, άλλά 
μέχρι τής ουλλήψεώς του διετέλεσε έπι- 
κίνδυνος διαρρήκτης καί 2) ΒΗΤΑΣ 
Κωνσταντίνος τού Όδυσσέως καί τής 
Εύφροσύνης, έτών 28, κάτοικος ’Αθηνών, 
όδός Άνδρεάδου 61, τού ίδιου έπαγγέλμα- 
τος καί φυράματος μέ τόν προηγούμενο 
έταΐρο. Οί δύο αυτοί μοντέρνοι καί
«πατενταρισμένοι»...........  ήλεκτρονικοί
διαρρήκτες είχαν κατασκευάσει ένα άθό- 
ρυβο ήλεκτρικό τρυπάνι μέ ένσωματω- 
μένο μικροσκοπικό «μοτεράκι», δικής 
του έμπνεύσεως, μέ τό όποιο διέρρηξαν

39 χρηματοκιβώτια επιχειρήσεων καί 
συναπεκόμισαν 6.850.000 σέ μετρητά,
1.150.000 σέ έπιταγές, 100.000 σέ ξένο 
συνάλλαγμα, 100 χρυσές λίρες καί 10 
ξένα χρυσά νομίσματα. Μεταξύ τών κατα
πληκτικών «έπιτυχιών» τους περιλαμβά
νονται «χοντρές» διαρρήξεις σέ μεγάλες 
επιχειρήσεις, όπως στις «Κλωστές Πετα
λούδας» άπ’ όπου πήραν 1.900.000 δρα
χμές, στά «’Αεριούχα ποτά ΗΒΗ» άπ’
όπου πήραν 1.000.000 δραχμές, στούς 'i 
«Καφέδες Λουμίδη» άπ’ όπου πήραν
1.200.000 δραχμές καί σέ πολλές άλλες 
άπό τις όποιες «σήκωσαν» διάφορα χρη
ματικά ποσά. Δέν περιφρόνησαν, βέβαια, 
καί τά διαρρηκτικά «ψιλολόγια», σέ σπί
τια καί σέ βίλλες στήν Κηφισιά, Έκάλη 
καί Δροσιά, άπό τις όποιες πήραν διά
φορα τιμαλφή, βάρους δύο περίπου χιλιο- 
γράμμων, ήλεκτρικά είδη καί είδη ιμα
τισμού.

Ή  άνακάλυψη καί σύλληψη τών δύο 
επικινδύνων διαρρηκτών, πού έπί μία 
διετία είχαν γίνει ό μόνιμος πονοκέφαλος 
τών άνδρών τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης, έγινε 
έπειτα άπό στενή καί συστηματική παρα
κολούθηση άπό τήν όποια καί διαπιστώ
θηκε ότι ό Βήτας καί ό Στεφάνής, χωρίς νά 
δουλεύουν, κυκλοφορούσαν μέ πολυτελή 
αύτοκίνητα, άγόραζαν κεντρικά καί πα
ραθαλάσσια οικόπεδα, διασκέδαζαν σέ 
διάφορα κέντρα υψηλής περιωπής καί 
έκαναν μεγάλη καί δαπανηρή ζωή, σπα- 
ταλώντας άναίτια καί άπερίσκεπτα μεγάλα 
χρηματικά ποσά. Έ τσ ι, έπειτα άπ’ όλες 
αύτές τις διαπιστώσεις καί τις στενές 
παρακολουθήσεις πού τούς έγιναν, συνε- 
λήφθησαν τά χαράματα μιας χειμωνιά
τικης νύχτας στούς 'Αγίους ’Αναργύρους 
’Αττικής, έπιστρέφοντας άπό μία όλο-
νύχτια.......  διαρρηκτική πανδαισία, κα- i
τά τήν όποια είχαν διαρρήξει τρία χρημα
τοκιβώτια καί είχαν έπιτύχει μία άρκετά 
ικανοποιητική συγκομιδή. Στό έπιβατικό 
αύτοκίνητό τους βρέθηκαν καί κατασχέ
θηκαν δύο περίστροφα No 38 γεμάτα 
φυσίγγια, διάφορα διαρρηκτικά έργα-

Τά εργαλεία πού κατασχέθηκαν στά χέρια τών διαρρηκτών μαζύ μέ τό πρω
τότυπο Ιδικής τους έμπνεύσεως ήλεκτρικό τρυπάνι διαρρήξεως τών χρηματοκιβω
τίων. Παραπλεύρως χρηματικά ποσά και χρυσαφικά προερχόμενα άπό τήν παρά- 
τομη δράση τών επικίνδυνων διαρρηκτών, καθώς και περίστροφα τά όποια πάντο- 
ντε έφεραν μαζύ τους.
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λεία, τό ηλεκτρικό τρυπάνι μέ πολλά 
άνταλλακτικά, ποικιλία από σιδερένιους 
μοχλούς, κατσαβίδια καί ηλεκτρικά φα
νάρια, καθώς καί τρία ζεύγη δερμάτινα 
γάντια, τά όποια χρησιμοποιούσαν στις 

! διαρρήξεις γιά νά μήν αφήνουν δακτυ
λικά άποτυπώματα. Στήν προανάκριση 

| πού τούς έγινε στήν ’Ασφάλεια Προα
στίων Πρωτευούσης έξιστόρησαν τήν 
πολυκύμαντη δραστηριότητά τους καί 
περιέγραψαν μέ κάθε λεπτομέρεια τις 
διακυμάνσεις καί τις έξάρσεις τής έγκλη- 
ματικής τους καριέρας. Ώμολόγησαν ότι 
άρχισαν τις διαρρήξεις άπό τά τέλη τού 

ι 1975, άλλά τότε, όπως είπαν, έκαναν «φθη
νές μικροδουλιές». Τόν έπόμενο χρόνο 
μεθόδευσαν ύψηλότερους καί πιό συγ
κεκριμένους στόχους, πραγματοποιώντας 
διαρρήξεις σέ έξοχικά σπίτια καί έπαύ- 
λεις, άπ’ όπου έκλεβαν χρήματα χρυσα
φικά καί άλλα άντικείμενα αξίας. Μέ τήν 
είσοδο τού 1977 κατέστρωσαν μακρό
πνοο καί ρεαλιστικό πρόγραμμα, γιά 
μεγάλα οικονομικά έπιτεύγματα, τό όποιο 
καί έθεσαν αμέσως σέ έφαρμογή. Έ τσι
έγκατέλειψαν τις ........ ψιλικατζίδικες
διαρρήξεις οικιών καί έπαύλεων καί έπι- 
δόθηκαν σέ διαρρήξεις μεγάλων έπιχει- 
ρήσεων, οί όποιες άποδείχθηκαν ιδιαί
τερα κερδοφόρες καί........οΐκονομικώς
συμφέρουσες. Ή  μεθοδολογία τους ήταν 
άπλή. ’Αφού πρώτα έπισήμαιναν τόν 
στόχο τους, στήν συνέχεια παρακολου
θούσαν τήν επιχείρηση, γιά δύο—τρεις 
μέρες, καί τήν κατάλληλη στιγμή προ
χωρούσαν στήν έκμετάλλευση καί υλο
ποίηση τού σχεδίου τους. Παραβίαζαν, 
άρχικά, πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες ή 
ό,τιδήποτε άλλο πρόσφορο μέρος εισό
δου τής έπιχειρήσεως ή τού εργοστασίου, 
πού είχαν σάν διαρρηκτικό στόχο τους, 
πραγματοποιώντας έτσι τό πρώτο δύσκο
λο μέρος τού σχεδίου καί στήν συνέχεια 

> έπιδίδονταν στό δυσκολότερο καί δυσχε
ρέστερο μέρος τής δουλιας τής διαρρή- 

'■ ξεως δηλαδή τού χρηματοκιβωτίου, άπό 
τήν παραβίαση τού όποιου προσδοκούσαν 
«γερή μπάζα» καί ικανοποιητικά κέρδη. 
Καί μέ τό δίκιο τους οί άνθρωποι άφοΰ 
«ρισκάριζαν» διπλά καί πραγματοποιού
σαν κάθε φορά άθροιστικά δύο διαρρή
ξεις, μία τού οικήματος καί μία τού 
χρηματοκιβωτίου, πού τόσο ή μία όσο 
καί ή άλλη ήταν έξ ίσου δύσκολες καί 
έπικίνδυνες. ’Αφού, λοιπόν, έμπαιναν

μέσα ή πρώτη τους δουλιά ήταν νά φο
ρέσουν τά γάντια τους, γιά νά μήν άφή- 
σουν άποτυπώματα καί στήν συνέχεια
έκαναν....... βίδες τό χρηματοκιβώτιο μέ
τέτοια εύκολία καί άνεση πού προβλη
μάτισε καί αύτούς άκόμη τούς κατασκευ
αστές τεχνικούς.Ωστόσο, όμως, καί αύ- 
,τών, άκόμη, τών τόσο εύρηματικών καί 
πολυμήχανων φαντομάδων τών χρημα
τοκιβωτίων, δέν άργησε νά σημάνει τό 
οίκτρό τέλος, μέ τήν έπ’ αύτοφώρω σύλ
ληψή τους άπό τούς νυχθημερόν παρα- 
κολουθοΰντες καί καραδοκούντες άν- 
δρες τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης καί έτσι νά 
τεθή τέρμα στήν έγκληματική δραστη
ριότητα τής πιό πρωτότυπης καί επικίν
δυνης αύτής σπείρας. "Ηδη τά χρήματα 
καί τά άλλα είδη πού κατασχέθηκαν στά 
χέρια τους, καθώς έπίσης καί οί έπενδύσεις 
σέ άκίνητα πού πραγματοποίησαν, κατά 
τήν γόνιμη διετία τής δραστηριότητός 
τους, έχουν καταγραφεΐ καί έχουν εϊδο- 
ποιηθή άπό τήν Υπηρεσία οί κάτοχοί 
τους, γιά τήν μεθόδευση τής νομίμου 
διαδικασίας τής έπιστροφής. Αύτή ήταν, 
σέ άδρές γραμμές ή αλματώδης καί ρα
γδαία διαρρηκτική έξέλιξη—άλλά καί 
κατάληξη—τών πιό γρήγορων ήλεκτρι- 
κών τρύπαν ιών τής έποχής μας, πού χτύ
πησε τόσα πολλά καί μεγάλα χρηματο
κιβώτια στήν ’Αθήνα καί τά Προάστια, 
συναποκομίζοντας έπτά περίπου έκατο- 
μύρια δραχμές σέ χρήμα καί πρόκληση 
ζημιών στά χρηματοκιβώτια τεσσάρων 
καί πλέον έκατομμυρίων. Στούς σεμνούς, 
ακαταπόνητους καί αεικίνητους άνδρες 
τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης, σύσσωμος ό Ε λλη
νικός Ααός εκφράζει τήν άμέριστη εύγνω- 
μοσύνη του καί τόν άμετρο θαυμασμό του.

Επιτυχίες τής Ύποδιευθύν- 
σεως ’Ασφαλείας 

Προαστίων Πρωτευούσης

ΚΑΙ ΣΕ άλλους τομείς δραστηριότητός 
ή ’Ασφάλεια Προαστίων Πρωτευούσης 
σημείωσε άξιόλογες έπιτυχίες, τις όποιες 
μέ πολύ έπαινετικά σχόλια παρουσίασε 
ό ήμερήσιος καί περιοδικός τύπος. Στήν

σφαίρα ιδιαίτερα τής έμπορίας καί δια- 
κινήσεως ναρκωτικών σημείωσε, όμολο- 
γουμένως, χαρακτηριστικές καί έντυπω- 
σιακές έπιτυχίες, μέ τήν έξάρθρωση 
σπείρας έμπορων λευκού θανάτου καί 
τήν σύλληψη τών δραστών. Σάν πρώτη 
έπιτυχία θεωρείται ή σύλληψη τού γνω
στού καί μεγάλου καλλιεργητή καί εμπό
ρου χασίς σέ ολόκληρη τήν Πελοπόννη
σο, Άνδρέα ΜΟΥΛΑ, 58 χρόνων, άπό 
τήν Μυρσίνη Λεχαινών, πού εμφανιζόταν 
σάν άπλός καί άθώος γεωργός. Ό  περίερ
γος χασισοπαραγωγός καλλιεργούσε άπό 
χρόνια δενδρύλλια στις όχθες τών ξερο- 
ποτάμων, καθώς καί σέ άπομακρυσμένα 
χωράφια. Τό παραγόμενο χασίς έκρυβε, 
συσκευασμένο, σέ διάφορα ερημικά ση
μεία καί τό πουλούσε μόνον σέ γνωστούς 
του τοξικομανείς. ’Αλλεπάλληλοι αιφνι
διασμοί πού έγιναν παλαιότερα στό σπίτι 
του, δέν είχαν κανένα θετικό άποτέλεσμα, 
γιατί ό λαθρέμπορος έφερνε στό σπίτι του 
μόνον τήν ποσότητα πού θά πουλούσε 
τήν ήμέρα έκείνη. Ωστόσο, όμως, οί 
άνδρες τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης κατώρθωσαν 
νά μποΰν στό κύκλωμα τών τοξικομανών 
πελατών του καί μέ τήν βοήθεια ένός 
άπό αυτούς νά φθάσουν μέχρι τού παρα
γωγού καί προμηθευτή Μούλα. Έ τσι 
όργανο τής ’Ασφαλείας έμφανίσθηκε 
στήν Μυρσίνη σάν άπεσταλμένος γνω
ρίμου του καί τόν έπεισε, έπειτα άπό 
πολλές διαβεβαιώσεις καί έγγυήσεις, 
νά τού πουλήσει 200 γραμμάρια χασίς. 
Κατά τήν παράδοση, όμως, έγινε καί ή 
σύλληψή του, καθώς καί ή υπόδειξη έκ 
μέρους του δύο «άπόκρυφων» μερών, 
μέσα στούς κρυψώνες τών όποιων ύπήρ- 
χαν · μεγάλες ποσότητες χασίς, τέλεια 
συσκευασμένου καί έτοιμου γιά έμπορία. 
Ή δη ό μεγάλος πραματευτής καί λα
θρέμπορος ναρκωτικών Άνδρέας Μούλας 
βρίσκεται, γιά άλλη μιά φορά, στά χέρια 
τής Χωροφυλακής, άφοΰ καί πάλι πρό 
δεκαετίας είχε συλληφθεΐ, γιά τήν ίδια 
παράβαση, καί είχε καταδικασθεΐ σέ 
πολυετή φυλάκιση.

ΚΑΙ ΑΛΛΗ περιπλεγμένη ύπόθεση 
έμπορίας ναρκωτικών έξιχνιάστηκεπρόσ
φατα άπό τήν ’Ασφάλεια Προαστίων 
Πρωτευούσης, μέ τήν άποκάλυψη καί 
σύλληψη τού παλαιού σεσημασμένου 
τοξικομανούς Κωνσταντίνου ΔΗ ΜΗ
ΤΡΙΟΥ, 32 χρόνων, κατοίκου Αιγάλεω, 
πλανοδίου μικροπωλητοΰ. Ό  «τύπος» 
ήταν ό περιοδεύων παραγγελιοδόχος, 
όπου μέ τό ύπ’ άριθ. ΖΑ 2820 Ι.Χ.Ε. αύτο- 
κίνητό του πραγματοποιούσε συχνά ταξί
δια στήν Μακεδονία καί ιδιαίτερα στήν 
Θεσσαλονίκη καί στήν Δράμα, άπ’ όπου 
καί παραλάμβανε μεγάλες ποσότητες 
χασίς, γιά έμπορία καί διάθεση στόν 
κύκλο τών τοξικομανών πελατών του. 
Ή  σύλληψή του ήταν πράγματι δραμα
τική καί έγινε κάτω άπό μυθιστορημα
τικές συνθήκες, άφοΰ προηγουμένως είχε 
τεθεί σέ συνεχή καί έντατική παρακο
λούθηση. Συγκεκριμένα έντοπίσθηκε άπό 
άνδρες τού Σταθμού Τροχαίας Λιβανά- 
των, έπιστρέφοντας άπό τήν Θεσσαλο
νίκη στά διόδια τής Τραγάνας καί συνε- 
λήφθη σύμφωνα μέ τις ύποδείξεις καί τά 
στοιχεία πού είχε θέσει στήν διάθεσή 
τους ή Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας Προα
στίων. ’Αμέσως μετά τόν έλεγχο τέθηκε 
σέ περιορισμό, άλλ’ έπειδή είχε τό 
«πράμα» μαζί του σκέφθηκε νά άπαλλαγεϊ 
τό συντομώτερο άπ’ αύτό. Γιαύτό ζήτησε
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άπό τούς φρουρούς του νά πάει στους 
παρακείμενους θάμνους, πρός ικανοποί
ηση σωματικής του άνάγκης, συνοδευό- 
μενος έξ άποστάσεως άπό έναν Χωρο
φύλακα. Τήν στιγμή, λοιπόν, πού βρισκό
ταν κρυμμένος πίσω άπό τις φυλλωσιές 
τών θάμνων άρχισε νά άδειάζει τό περιε
χόμενο μιας νάϋλον σακκούλας, πού όπως 
διαπιστώθηκε άπό τούς προστρέξαντες 
έν τώ μεταξύ Χωροφύλακες ήταν τρίμμα
τα άκατέργαστης ινδικής καννάβεως 
(χασίς), πού μετέφερε γιά διάθεση στήν 
μόνιμη πελατεία του. Ά πό τήν προανά- 
κρίση προέκυψε δτι ό Δημητρίου είχε 
διάφορες έπαφές καί διασυνδέσεις μέ 
παραγωγούς, έμπορους καί προμηθευτές 
ναρκωτικών άπό τήν Βόρειο Ελλάδα, 
οί περισσότεροι τών οποίων ήδη βρίσκον
ται στά χέρια τής Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης.

Σπείρες άρχαιοκαπήλων 
εξαρθρώθηκαν

ΚΑΘΟΛΟΥ δέν ύστέρησαν σέ χαρα
κτηριστικές έπιτυχίες, πού πραγματικά 
^ τ\!πωσ α̂σαν Ελληνικό κοινό, καί 
οί άλλες Υπηρεσίες Χωροφυλακής τής 
χώρας. Ιδιαίτερα μάλιστα ή πρόσφατη 
έπιτυχία τών 'Υπηρεσιών τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Λευκάδος χαρακτηρίστηκε 
σάν πρωτοφανής, έπειδή άκριβώς κατά- 
φεραν νά έξαρθρώσουν τό πιό όργανωμένο 
καί δραστήριο δίκτυο άρχαιοκαπήλων 
τών τελευταίων έτών. Καί τούτο γιατί ό 
θησαυρός πού κατασχέθηκε στά βέβηλα 
χέρια τους ήταν άνεκτίμητης άξίας, σύμ
φωνα πάντοτε μέ τήν έγκυρη γνώμη τών 
ειδικών πού τόν έξέτασαν. Μεταξύ τών 
πολλών καί άξιολόγων ευρημάτων περι
λαμβάνονται: Μία χάλκινη κεφαλή τής 
Άθηνάς καί ένα χάλκινο άγαλματίδιό

τησε περισσότερο άπό ένα χρόνο. Τελικά 
πετύχε νά συλλάβει στήν θέση «Πέραμα», 
πού αποτελεί τό συνδετικό σημείο Λευ
κάδος καί ’Ακαρνανίας, τόν κρεοπώλη 
και έγκεφαλο τής σπείρας Γεώργιο 
Κατωπόδη ή «Ντελιμάρη» 36 χρόνων, 
τήν ώρα πού ξεκινούσε μέ τόν άρχαιολο- 
γικό θησαυρό, πού είχε κρύψει κάτω άπό 
δέρματα στό φορτηγό του, γιά τήν Βόνι
τσα ’Εκεί θά είχε τις κατάλληλες δια- 
συνδέσεις για τήν προώθηση τοϋ έμπο- 
ρεύματος. Ακόμη συνελήφθησαν οί συν- 
εργοί του, Εύθύμιος Καραλής, 62 χρόνων 
κάτοικος Βονίτσης καί Θεοφ. Δερμάρης! 
32 χρόνων, κάτοικος Ιωαννίνων. Ή  
σύλληψη όλων έγινε ύστερα άπό μεθο
δική καί στενή παρακολούθηση, μέχρι 
τού σημείου μάλιστα όργανρ: τής Διοική
σ ε ις  Χωροφυλακής Λευκάδος νά μεταμ
φιέζονται σέ κυνηγούς καί νά διατρέχουν 
νυχθημερόν τις άγροτικές τοποθεσίες 
τής περιοχής Βονίτσης—Αίτωλ]νίας, παρι- 
στάνοντας τούς ένδιαφερομένους αγο
ραστές αρχαιολογικών θησαυρών. "Ετσι 
σέ κάποια άπό τις συναντήσεις αύτές 
άποκαλύφθηκε ή ιδιότητα τών αγορα
στών, πού σάν φυσικό άποτέλεσμα είχε 
τήν σύλληψη τών άρχαιοκαπήλων καί 
κατάσχεση τού σπάνιου θησαυρού τους.

ΚΑΙ ΑΛΛΗ άρχαιοκαπηλεία άποκα- 
λυφθηκε στήν Παλαιοκώμη—Σερρών, 
“πό τ° Αστυνομικό Τμήμα Ν. Ζίχνης’ 
οί άνδρες τού όποιου ύστερα άπό παρα
κολούθηση έξη μηνών, συνέλαβαν τόν 
αγιογράφο Αναστάσιο Χατζηγεωργίου,
40 χρόνων, διότι κατείχε άλμπουμ μέ 
380 αρχαία νομίσματα, διαφόρων μεγεθών 
καί σχημάτων, βυζαντινής, άλεξανδρινής 
καί ρωμαϊκής έποχής, μεγάλης άρχαιο- 
λογικής καί ιστορικής άξίας. Επίσης 
κατείχε πήλινα άγαλματίδια, πήλινες 
κεφαλές γυναικών, άμφορεΐς διαφόρων 
σχημάτων καί παραστάσεων, καθώς καί

της τού 4ου π.Χ. αίώνος, 450 ’Αθηναϊκά, 
Μακεδονικά καί Ρωμαϊκά νομίσματα’ 
άργυρά καί χάλκινα, έννέα βυζαντινές 
εικόνες, δύο χάλκινες πόρπες τών νεω- 
τέρων χρόνων, μιά λήκυθος τής Ε λλη
νιστικής περιόδου, ένας άμφορέας, ένα 
δακτυλίδι τών νεωτέρων χρόνων καί ένας 
χάλκινος λύχνος. Ή  έντόπιση καί σύλλη
ψη τών άρχαιοκαπήλων ήταν άποτέλεσμα 
έντατικής παρακολουθήσεώς τους άπό 
τήν, Χωροφυλακή Λευκάδος, πού κρά-
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πολλά χάλκινα άντικείμενα άνεκτίμητης 
άρχαιολογικής άξίας. Γιά τήν κατα
πληκτική έπιτυχία τής Χωροφυλακής 
Ν. Ζίχνης διατυπώθηκαν εύμενή σχόλια’ 
τόσο άπό τό Υπουργείο Πολιτισμού 
όσο καί άπό τόν ήμερήσιο καί περιοδικό 
τύπο.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ
’Α νθ )στής  Χ ω ρ )κ ή ς

Δραστηριότητες 
τής Διεδνοΰς 
Ένώσεως 
Αστυνομικών

Η INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION (ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ) ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, μέ τό πρόσφατο δελτίον ένη- 
μερώσεως τών μελών της πού έκυκλοφό- 
ρησε, γνωστοποιεί πρός τά μέλη της 
θέσεις καί απόψεις τής Ένώσεως, καθώς 
έπίσης καί διαρθρωτικός μεταβολάς, 
πού προγραμματίζονται στήν όλη δομή 
τού ’Εθνικού Τμήματος Ελλάδος. Με
ταξύ τών πολλών καινοτομιών είναι ό 
τρόπος έγγραφής τών νέων μελών καί ή 
άνανέωσις τής έγγραφής τών παλαιών 
(άλλαγαί διευθύνσεων κ.λ.π.), όπως έπί
σης ή ίδρυσις ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, 
πού θά πραγματοποιηθούν κατ’ έφαρμο- 
γήν τού άρθρου 21 τού Καταστατικού 
τής Ένώσεως, τό όποιον ορίζει ότι: ή 
Ενωσις διαρθροΰται κατά τοπικός Διοι

κήσεις, μέ έδαφικήν περιφέρειαν τήν 
τοιαύτην τής Ανωτέρας Διοικήσεως Χω
ροφυλακής. Διά τήν καλλιτέραν όργά- 
νωσιν' καί λειτουργίαν τής Ένώσεως, 
έλήφθη άπόφασις διά τήν ΐδρυσιν τών 
κάτωθι τοπικών Διοικήσεων :
1. Πρωτευούσης, μέ έδραν τάς ’Αθήνας |

καί περιφέρειαν τήν τοιαύτην τής 
ΔΑΠΠ. ]
Εις αυτήν υπάγονται οί ύπηρετοΰντες j 
εις τήν περιοχήν αυτήν.

2. Θεσσαλονίκης, μέ έδραν τήν Θεσσα
λονίκην καί περιφέρειαν τήν τοιαύτην I 
τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης καί Α.Δ.Χ. ] 
Κεντρικής Μακεδονίας. Εις αύτήν I 
υπάγονται οί ύπηρετοΰντες εις τάς I 
υπηρεσίας αύτάς καθώς καί τάς ύφι- 1 
σταμένας των, ώς καί έτέρας έδρευού- I 
σας έντός τής περιοχής των, όπως έπί- I 
σης καί  ̂ οί έκτος ύπηρεσίας διαμέ- I 
νοντες εις τήν ίδιαν περιοχήν.

3. Λαμίας, μέ έδραν τήν Λαμίαν καί περί- | 
φέρειαν τήν τοιαύτην τής Α.Δ.Χ. ί 
Στερεός Ελλάδος. Εις αύτήν ύπά- | 
γονται οί ύπηρετοΰντες εις ύπηρεσίας 
τής Α.Δ.Χ. Στερεός Ελλάδος καί οί i 
διαμένοντες εις περιοχήν δικαιοδοσίας ■ 
ταύτης.

4. Ρόδον, μέ έδραν τήν Ρόδον καί περί- ! 
φέρειαν τήν τοιαύτην τής Α.Δ.Χ. Δω- 
δεκανήσου. Εις αύτήν υπάγονται οί 
ύπηρετοΰντες εις ύπηρεσίας τής Α.Δ.Χ.
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Δωδεκάνησου καί λοιπάς έδρευούσας 
εις περιοχήν αύτής. 

ί. Πατρών, μέ έδραν τήν Πάτραν καί 
περιφέρειαν τήν τοιαύτην τής Α.Δ.Χ. 
Δυτικής Ελλάδος. Εις αύτήν υπάγον
ται οΐ ύπηρετοϋντες εις υπηρεσίας τής 
Α.Δ.Χ. Δυτικής Ελλάδος καί έτέρας 
έδρευούσας εις Πάτρας καί λοιπήν 
περιοχήν αύτής, ώς καί οί έν άποστρα- 
τεία διαμένοντες εις τήν ανωτέρω πε
ριοχήν. Αί Διοικήσεις των Τοπικών 
ομάδων άναδεικνύονται δι’ έκλογών, 
έπί 3ετεΐ θητείμ καί άποτελοϋνται 
από τούς α) Πρόεδρον, β) ’Αντιπρόε
δρον, γ) Γραμματέα, δ) βοηθόν Γραμ- 
ματέως, ε) Ταμίαν καί στ) ’Αναπλη
ρωτήν βοηθόν Ταμίου. Αί άνωτέρω 
Διοικήσεις δέον νά άναδειχθοϋν έν- 
τός του μηνός Μαρτίου 1978. ’Ακριβής

Ι ήμερομηνία διενεργείας έκλογών δι’ 
έκάστην Διοίκησιν καί υποβολής υπο
ψηφιοτήτων, θά γνωσθοϋν ύπό των 
όρισθησομένων προσωρινών Διοική
σεων.

ΕΙΣ τήν δραστηριότητα, έπίσης, του 
Ελληνικού Τμήματος έντάσσεται ή 
τρόσκλησις καί υποδοχή ομάδων άλλο

ι: ίαπών Τμημάτων, όπως τού Αυστριακού 
cat τού Γαλλικού, πού θά πραγματο- 
ιοιηθή εις τήν χώραν μας περί τά μέσα 

! δαί τέλη τού μηνός ’Απριλίου έ.έ. Πα- 
.. ίαλλήλως είς τό ένημερωτικόν δελτίον 
ίναφέρονται αί προγραμματισθεΐσαι έκ- 
ίηλώσεις άλλοδαπών τμημάτων όπως τού 
Ολλανδικού, Φινλανδικοΰ, Ίσραηλινοΰ, 
Cava6iKoO καί ’Ιρλανδικού. Τέλος πε- 
ιιλαμβάνεται, είς τούτο, άναλυτικώς, τό 
ιρόγραμμα τής έκδρομής, πού έχει προ
γραμματίσει διά τό έξωτερικόν τό Έθνι- 
;όν Τμήμα Ελλάδος, ή όποια θά πραγμα- 
Όποιηθή δΓ αύτοκινήτου Πούλμαν, 
ιόν μήνα ΙΟΥΛΙΟΝ', είς τάς έξής χώρας: 
λΥΣΤΡΙΑΝ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΙΤΑ
ΛΙΑΝ, μέσω ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ καί θά 
είναι διάρκειας 18, συνολικώς, ήμερών.

!Γά προϋπολογισθέντα έξοδα δΓ έκαστον 
ίτομον ανέρχονται είς 13.700, είς τά 
imota περιλαμβάνονται τά μεταφορικά 
cai αί δαπάναι διανυκτερεύσεως είς ξε
νοδοχεία. Δηλώσεις συμμετοχής είς τήν

!:ν λόγω έκδρομήν γίνονται δεκταί μέχρι 
Ί 5-3-1978.

Τό δελτίον δημοσιεύει, άκόμη, άνα- 
τοίνωσιν τού Γαλλικού Τμήματος περί 
διοργανώσεως ύπ’ αύτού έορταστικών 
εκδηλώσεων, έπί τή συμπληρώσει 25τίας 
ίπό τής ίδρύσεώς του, αί όποΐαι θά λάβουν 
[ώραν είς τό Παρίσι κατά τό άπό 21 
:ως 26 Νοεμβρίου έ.έ. χρονικόν διάστημα. 
Γέλος άνακοινοΰται ότι όσα έκ των με
νών τής Ένώσεως έχουν τέκνα, πού πα- 
ιακολουθοϋν ξένας γλώσσας, καί έπιθυ- 
ιούν νά φιλοξενήσουν τέκνα συναδέλφων, 
ιπό χώρας πού έκμανθάνουν τήν γλώσ- 
ταν, διά πρακτικήν έξάσκησιν, δύνανται 
νά άπευθυνθούν είς τόν Γενικόν Γραμ- 
ιατέα τής Ένώσεως (Ταγματάρχην κ. 
Κ.ων]νον ΒΑΣΙΑΑΚΗΝ, Α.Τ. Ήλιου- 
τόλεως, Τηλ. 99.19.529), άναφέροντες 
:ό φύλον τού παιδιού πού έπιθυμούν νά 
ριλοξενήσουν, τήν ήλικίαν, χώραν προε- 

Λεύσεως καί χρονικόν διάστημα παρα
μονής. ’Επίσης πρέπει νά άναφερθή τό 

ί φύλον, ή ήλικία καί τό όνομα τού τέκνου 
Γίή τών τέκνων τών Ελλήνων συναδέλφων. 

Γοΰτ’ αύτό ισχύει καί διά τά τέκνα μελών, 
τού έπιθυμούν άλληλογραφίαν μετά τέ
κνων συναδέλφων άλλων χωρών.

1

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ  "Ομίλος Φίλων Χωρο
φυλακής, Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, 
μέ τή φιλοδοξία νά διαδραματίσει σοβαρό 
ρόλο στην άνάπτυξη τών σχέσεων φιλίας 
και συνεργασίας μεταξύ τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής και τών πολιτών. Είναι 
ό "Ομιλος Φιλούν Χωροφυλακής Θεσσα
λονίκης, πού ή ίδρυσή του επισημοποιή
θηκε στις 16 Ιανουάριον τοϋ 1978. Ή  
δραστηριότητά του είχε αρχίσει πριν 
ακόμα τελ.ειώσει ό χρόνος πού πέρασε. 
Κατά τήν διάρκεια τών γιορτών τών 
Χριστουγέννων και τής Πρωτοχρονιάς, 
σέ ειδική τελετή γιά τά παιδιά τών 
άνδρών τής Δ ιενθύνσεως ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης, πρόσφερε 500 Ειδικά Κρα
τικά Λαχεία καί διένειμε διάφορα δώρα. 
’Επίσης δώρα διένειμε καί σέ άνδρες τής 
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 
πού νοσηλεύονταν σέ Νοσοκομεία τής 
συ μπρυιτ ευούσης, καθώς καί σέ Φιλανθρω
πικά 'Ιδρύματα. "Εχει στο ενεργητικό του 
πολλές συνεστιάσεις γνωριμίας μεταξύ 
τών μελών του καί τών άνδρών τής Χωρο
φυλακής, καθώς καί τήν μεγάλη γιορτή 
γιά τήν κοπή τής πρωτοχρονιάτικης 
παραδοσιακής πίττας, πού έγινε στις 
21 ’Ιανουάριου στο ξενοδοχείο «Κάπιτολ» 
τής Θεσσαλονίκης.

Κατά τήν διάρκεια τής πρόσφατης 
έπισκέψεως, στή Θεσσαλονίκη, τοϋ Γενι
κού Γραμματέως τοϋ Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως κ.. Ν. Σαψάλη καί τοϋ ’Αρ
χηγού Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγου 
κ. Μιλτ. Άργιάννη, παρέθεσε προς τιμή 
τους δεξίωση σέ γνωστό κέντρο τής 
Θεσσαλονίκης, οπού ό Πρόεδρος τοϋ 
’Ομίλου κ. ’Ελευθέριος Σιώπης, μίλησε

γιά τούς σκοπούς καί τούς στόχους τοϋ 
Όμιλον .Ό  κ. Σιώπης άναφέρθηκε στο 
πρόγραμμα καί στά μελλοντικά σχέδια, 
πού περιλαμβάνουν έντονη δραστηριοποίη- 
ση τοϋ Όμιλον γιά τήν άνάπτυξη τών 
σχέσεων φιλίας καί συνεργασίας μεταξύ 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής καί τών 
πολιτών, τήν διάδοση τοϋ πνεύματος 
σνμπαραστάσεως καί υποβοηθήσεως τοϋ 
έργου τής Χωροφυλακής, τήν καθιέρωση 
υποτροφιών γιά τά παιδιά τών άνδρών 
τοϋ Σώματος, τήν υποβοήθηση τής κοινω
νικής προσφοράς τών άνδρών τοϋ Σώματος 
καί τέλος τόν προγραμματισμό κάθε 
δυνατής εκδηλώσεως πού θά άποσκοπεϊ 
στή έπιτυχία τών σκοπών τής Χωροφυ
λακής. Τόν κ. Σιώπη ευχαρίστησε τόσο 
ό κ. Γενικός, όσο καί ό κ. ’Αρχηγός, 
ό όποιος τόνισε τήν σπουδαιότητα καί τήν 
προσφορά τών Όμίλων, πού άντικατο- 
πτρίζουν τά αισθήματα καί τήν εμπιστο
σύνη τοϋ κοινωνικού συνόλου στο Σώμα 
τής Χωροφυλακής. Τό Διοικητικό Συμ
βούλιο τοϋ Όμιλον Φίλων Χωροφυλακής 
Θεσσαλονίκης άποτελείται άπό τόν Πρόε
δρο κ. Έλευθ. Σιώπη, τόν ’Αντιπρόεδρο 
κ. Κλέαρχο Θωμόπουλο, τόν Γενικό 
Γραμματέα κ. ’Ιωάν. Καλαμπαλίκα, τόν 
Ταμία κ. Δημ. Χαμαμτζόγλου, τόν Είδ. 
Γραμματέα κ. Χρ. Καλεντζέρη καί τά 
μέλη κ. Κων. Χριστοδούλου καί κ. Θωμά 
Μικρούλη.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τήν 
κοπή τής πρωτοχρονιάτικης πίττας καί τήν 
δεξίωση, πού δόθηκε προς τιμήν τοϋ 
Γενικού Γραμματέως τοϋ ' Υπουργείου 
Δημ. Τάξεως κ. Κων. Σαψάλη καί τοϋ 
’Αρχηγού Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγου 
κ. Μιλτ. Άργιάννη.
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ΣΤΟ τέλος τοϋ περασμένου χρόνου τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής προέπεμψε στόν 
Ιδιωτικό βίο, μέ ειδικές έκδηλώσεις, τούς 
καταληφθέντες άπό τό όριο ήλικίας, 
άνδρες της. Οί έκδηλώσεις αυτές έγιναν 
σ’ όλες τις έδρες τών Διοικήσεων Χωρο
φυλακής τής χώρας. Στους άποχωρόϋν- 
τες τής ένεργοϋ ύπηρεσίας προσεφέρθη 
ώς αναμνηστικό δώρο, ή εικόνα τής Προ- 
στάτιδος τοϋ Σώματος ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. 
‘Εκ μέρους τών άπελθόντων έξεφράσθη- 
σαν οί θερμότερες ευχαριστίες τους διά 
τήν προσγενομένη τιμή καί τήν στοργική 
άγάπη μέ τήν όποια τούς περιέβαλε καί 
θά έξακολουθήση νά τούς περιβάλη ή 
Χωροφυλακή. Οί άπελθόντες ’Ανθυπα- 
σπισταΐ κ.κ. Παντ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ καί Χαρ. 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ, άπέστειλαν πρός τόν ’Αρχη
γό τοϋ Σώματος ’Αντιστράτηγο κ. Μιλτ. 
ΑΡΓΙΑΝΝΗ, έπιστολή μέ τήν όποια 
έξέφρασαν τις εύχαριστίες τους γιά τήν 
άγάπη μέ τήν όποια τούς προέπεμψαν 
στόν ιδιωτικό βίο όλοι άνεξαιρέτως οί έν 
ένεργείμ συνάδελφοί τους καί ιδιαίτερα 
οί άνδρες τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας 
Βέροιας, μέ τούς όποιους συνυπηρέτησαν 
καί οί όποιοι εις ένδειξη άπροσμετρήτου 
άγάπης τούς προσέφεραν καί άλλο άνα- 
μνηστικό δώρο. Στήν συνέχεια άναφερό- 
μενοι μέ συγκίνηση στήν σταδιοδρομία 
τους στό Σώμα τής Χωροφυλακής γρά
φουν: «γευθήκαμε καί χαρές καί πίκρες, 
αυτές όμως τις έγλύκανε πάντοτε τό γε
γονός ότι ύπηρετούσαμε τά ύψηλότερα

καί ώραιότερα ιδανικά ύπέρ τοϋ μεγαλείου 
τής φιλτάτης μας Ελληνικής Πατρίδος. 
"Ηδη ύπερήλικες, μέ γκρίζους κροτάφους 
καί σχεδόν όλοι μέ κυρτωμένην τήν ρά
χην, άπό τό βάρος τοϋ χρόνου, άποχω- 
ροϋντες τοϋ ένδοξου καί ήρωϊκοϋ Σώμα
τος τής Χωροφυλακής, σάς διαβεβαιοΰ- 
μεν ότι άπεκομίσαμε τάς ώραιοτέρας άνα- 
μνήσεις τής ζωής μας καί σάς έκφράζομεν 
άνυπόκριτα άπό τά μύχια μας ένα μεγάλο 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ γιά ότι έπραξε γιά μάς τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής». Ή  έπιστολή 
καταλήγει μέ ευχές πρός όλους τούς άν
δρες τοϋ Σώματος γιά νά συνεχίσουν τήν 
λαμπρή ιστορία του.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ, σφοδρή νεροποντή έπλη- 
ξε τήν περιοχή Έλευσΐνος καί ό ύπερχει- 
λισμός τοϋ Σαρανταποτάμου προκάλεσε 
μεγάλες καταστροφές. Πολλοί κάτοικοι 
τής περιοχής διέτρεξαν άμεσο κίνδυνο 
άπό τις πλημμύρες. Συνεργεία άνδρών 
τών τοπικών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
καί άλλων άρμοδίων ’Αρχών έσπευσαν σέ 
βοήθεια τών πλημμυροπαθών. Τό Δημο
τικό Συμβούλιο Έλευσΐνος διά ψηφίσμα
τος του έξήρε τήν συνδρομήν τών ώς 
άνω Υπηρεσιών Χωροφυλακής καί έξέ- 
φρασε τις εύχαριστίες του πρός τούς 
έπεληφθέντες άνδρες. ’Επίσης εις τήν 
έφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ έδημο- 
σιεύθησαν οί εύχαριστίες τοϋ κ. Νικ. 
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ πρός τούς άνδρες τοϋ 
’Αστυνομικού Τμήματος Ραφήνας διά 
τήν άμεσο κινητοποίηση καί συμπαρά
σταση πρός τούς πλημμυροπαθεΐς κατοί
κους τής Ραφήνας. 'Ωσαύτως ό 'Υπο
μοίραρχος κ. Νικ. ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ 
μέ έπιστολή του πρός τό ’Αρχηγείο Χω
ροφυλακής έξέφρασε τις εύχαριστίες του 
διά τήν οικονομικήν ένίσχυση πού τοϋ 
προσέφερε γιά νά άντιμετωπίσει τις ζη
μίες τής οικίας του πού ύπέστη άπό τις 
πλημμύρες. ’Ιδιαίτερα έξαίρει τήν μετ’ 
αυτοθυσίας πρωτοβουλία τοϋ Διοικητοΰ 
τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος Ραφήνας 
Μοιράρχου κ. Δημ. ΚΗΡΥΚΟΥ διά τήν 
σωτηρία τοϋ ίδιου καί τής οικογένειας 
του. «’Αλλά ή προσφορά του, τονίζει 
εις τήν έπιστολήν του, δέν έξηντλήθη εις 
τήν σωτηρίαν έμοϋ καί τής οικογένειας 
μου καί τήν μετά ταϋτα περίθαλψίν μας 
Καθ’ όλην τήν φοβερήν αύτήν νύκτα, 
ή όποια έχαρακτηρίζετο άπό τό πλήρες 
σκότος, τό άγριο μουγκρητό τών χειμά- 
ρων, τήν άκατάσχετον βροχήν καί τάς 
σπαρακτικός κλήσεις βοήθειας τών κιν- 
δυνευόντων, έστάθη ό πραγματικός ήγέ- 
της, ό όποιος διά σωτηρίων ένεργειών 
καί μέ πλήρη περιφρόνησιν τοϋ κινδύνου 
τής ζωής καί τής ύγείας του διέσωσεν 
κινδυνεύοντας, ένεθάρρυνε καί περιέ- 
θαλψεν πληγέντας καί κατηύθυνε μέ 
άπαράμιλλον θάρρος καί έπιτυχίαν τήν 
έπιχείρησιν διασώσεως καί άποκαταστά- 
σεως τούτων». Τήν εικόνα πού παρουσία
ζε τήν νύκτα αυτή, τής νεροποντής, ή πε

ριοχή τής Ραφήνας καί τήν σωτήριον 
προσφοράν τών άνδρών τής Χωροφυλα
κής έξήραν καί πολλοί κάτοικοι τής πε- 
ριοχής μέ έπιστολές τους πού άπέστειλαν 
πρός τόν κ. 'Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως. 
Έ ξ’ άλλου καί οί κάτοικοι τής Κοινότη- 
τος Καλάμου ’Αττικής μέ τηλεγράφημά 
τους πρός τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής 
έξέφρασαν τις ευχαριστίες τους πρός 
τούς άνδρες τοϋ Σταθμοϋ Χωροφυλακής 
Καλάμου, γιά τήν συμπαράστασή τους 
στούς πλημμυροπαθεΐς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής Ένώσεως Γεωργι
κών Συνεταιρισμών Πατρών, μέ έγγραφό 
του, πρός τόν ’Ανώτερο Διοικητή Χω
ροφυλακής Δυτικής Ελλάδος Ταξίαρχον 
κ. Κων]νον ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ καί 
τόν Διοικητή τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής Άχαΐας Συνταγματάρχη κ. Δημ. 
ΔΟΥΚΑ έξέφρασε τις εύχαριστίες του 
πρός αυτούς καί τούς άνδρες τών Υ π η 
ρεσιών Χωροφυλακής Πατρών γιά τήν 
παροχή προστασίας κατά τήν διακίνηση 
τών έσπεριδοειδών προϊόντων τοϋ Συνε
ταιρισμού τους άπό έκνομες ένέργειες 
άπεργησάντων αυτοκινητιστών. «Ή  προ
σφορά αύτή, τών άνδρών τής Χωροφυλα
κής, ύπερβαίνει τά όρια τοϋ καλώς νοου- 
μένου καθήκοντος καί συνεπάγεται ύπέρ- 
μέτρους ταλαιπωρίας διά τούς άναλα- 
βόντες τήν άποστολήν αύτήν άποδεικνύει 
όμως τό ύψηλό πνεϋμα θυσίας μέ τό όποιο 
έμφορεΐται τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
χάριν τοϋ γενικωτέρου συμφέροντος, 
διότι διά τών έξαγωγών ώφελοϋνται καί 
ή έθνική οικονομία τής χώρας καί οί 
Έ λληνες παραγωγοί. Ή  όργάνωσις μας 
καί ό άγροτικός κόσμος τής περιφέρειας 
μας έκφράζει τις θερμές του εύχαριστίες 
πρός τό Σώμα τής Χωροφυλακής διά τό 
πρόσθετο δείγμα στοργής του πρός αυ
τούς». άνέφερε μεταξύ άλλων στό έγγραφό 
του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Συμβούλιο τοϋ Γυ
μναστικού Συλλόγου «ΑΠΟΛΛΩΝ» μέ 
έγγραφό του έξέφρασε τις εύχαριστίες 
του πρός τούς άνδρες τής Ύποδιευθύν- 
σεως Τροχαίας Κινήσεως Προαστίων 
καί τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος Περισ
σού, διά τά ληφθέντα μέτρα τάξεως εις 
τόν διεξαχθέντα πρόσφατα άγώνα άνω- 
μάλου δρόμου, τόν όποιον διοργάνωσε. 
'Ωσαύτως τό Τμήμα τοϋ Ελληνικού 
’Ορειβατικού Συνδέσμου Χανίων έξέφρα
σε, μέ έγγραφό του, τις εύχαριστίες του 
πρός τούς άνδρες τής Διοικήσεως Χωρο
φυλακής Χανίων διά τήν άπελευθέρωση 
καί συμπαράσταση άποκλεισθέντων με
λών του εις χιονοδρομικό καταφύγιο 
κατά τήν διάρκεια τής πρόσφατης κακο
καιρίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τοϋ Ξενοδοχείου 
ΘΕΣΣΑΔΙΚΟ τής Θεσσαλονίκης κ. 
Άστέριος ΤΣΙΟΥΚΑΡΗΣ μέ έπιστολή 
του πρός τήν Σχολήν 'Οπλιτών Χωρο
φυλακής έξήρε τήν εύγενική καί έντιμο 
χειρονομία τοϋ Δοκίμου ’Ενωμοτάρχου 
κ. Χρήστου ΜΑΡΙΓΟΥΔΗ, ό όποιος 
εύρισκόμενος μέ άδεια στή Θεσσαλονίκη 
καί διαμείνας στό Ξενοδοχείο του, άνεϋρε 
χρηματικό ποσό τό όποιο είχε άπωλέσει 
άλλος ένοικος καί τό παρέδωσε γιά νά 
άποδοθή στό κάτοχό του. Χαρακτηρι
στικά άνέφερε ότι ούδείς είχε δηλώσει 
άπώλεια τών χρημάτων εις τό Ξενοδοχείο 
του. Γιά τήν πράξη του αύτή ή Σχολή
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'Οπλιτών Χωροφυλακής τοΰ άπένειμε 
έπαινο.

Ο ΙΕΡΟΔΙΑΚΩΝ κ. Κων. ΤΣΑΚΙ- 
ΡΟΓΛΟΥ μέ έπιστολή του ευχαρίστησε 
τόν ’Ανθυπομοίραρχο κ. Κων. ΜΑΝΤΑ 
γιά τΙς προσπάθειες τϊς όποιες κατέβαλε 
εις τροχαίο άτύχημα μέ θύματα Αλλοδα
πούς περιηγητής.

Επίσης ό κ. Ή λίας ΜΗΛΙΟΣ άπέστει- 
λε ευχαριστήριο τηλεγράφημα εις τό

I ’Αρχηγείο Χωροφυλακής γιά τόν ’Ενω
μοτάρχη κ. Γρηγ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, 
Διοικητή τοΰ Σταθμού Χωροφυλακής 
’Αγκίστρου Σερρών διότι έντός έλαχ ι
στών ώρών κατώρθωσε νά συλλάβη τόν 
δράστην διαρρήξεως τού αύτοκινήτου 
του καί νά κατασχέση τά κλαπέντα 
κοσμήματα άπ’ αύτό.

Έ ξ’ άλλου ό κ. ’Ιωάν. ΠΑΠΑΓΙΑΝ- 
ΝΟΠΟΥΑΟΣ έξέφρασσε μέσω τής το
πικής έφημερίδος «ΝΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑ» 
τις εύχαριστίες του πρός τούς άνδρες 
τού Τμήματος ’Ασφαλείας Πύργου διά 
τήν σύλληψη τοΰ διαρρήκτου τής οικίας 
του.

Παρόμοια έπιστολή άπέστειλε καί ό 
1 γνωστός καλλιτέχνης κ. Στέλιος ΚΑΖΑ- 
' ΤΖΙΔΗΣ διά τούς άνδρες τής ’Ασφαλείας 

Προαστίων πού έπελήφθησαν στήν άνεύ- 
ρεσι τοΰ κλαπέντος αυτοκινήτου του.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 'Ομοσπονδία 
Έπαγγελματιών ’Ιδιοκτητών Αύτοκινή- 
των Ταξί μέ έγγραφό της πρός τό Τμήμα 
Τροχαίας Γλυφάδας, έξέφρ.ασε τις εύχα- 
ριστίες της διά τήν Ανακάλυψη ύπό τών 
άνδρών αύτοϋ τού δράστου τής κλοπής 
τών Αποσκευών ξένης έπιβάτιδος. ’Επί
σης δΤ αυτού κατεδίκασε τήν πράξη τού 
όδηγοΰ, ή όποια έμείωσε τό γόητρο τής 
'Ομοσπονδίας.

’Εξ άλλου ή οικογένεια τοΰ άποβιώ- 
σαντος Θωμά ΠΑΠΠΑ ηΰχαρίστησε μέ 
έπιστολή της τήν όποια έδημοσίευσε 
εις τήν τοπικήν έφημεριδα τών Ίωαννίνων 
«ΠΡΩΈΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» τόν ’Ενωμοτάρ
χην κ. Βασ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ διά τήν 
προσφερθεϊσα βοήθεια εις αύτήν κατά 
τόν αίφνίδιον θάνατόν του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ύπό τού κ. Κυρ. ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ 
έξεδόθη τό βιβλίο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
τό όποιο έχει θέσει εις κυκλοφορία 
άντί 150 δραχ. έκαστον. Οί ένδιαφερό- 
μενοι γιά τήν προμήθειά του δύνανται νά 
απευθύνονται εις τόν έκδότην οδός Σου- 
φλίου 3 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 7781.193.

Τό κατάστημα ’Οπτικών — Φωτογρα
φικών ειδών ΝΕΟΠΤΙΚ. Ο.Ε. — Δ. 
ΚΟΥΡΤΑΛΗ -  I. ΣΥΚΑΡΑ, Πατησίων 
30 Τηλ. 36.12.203 ΑΘΗΝΑΙ — προσφέρει 
τά είδη του πρός τούς άνδρες τού Σώμα
τος μέ έκπτωση 25 % εις τά όπτικά καί 
10%  εις τά φωτογραφικά.

Τό κατάστημα IDEAL — HOUSE 
Φ. ΜΗΤΡΟΥ — Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, 
Ζωοδ. Πηγής 67, Τηλ. 361.6753 ΑΘΗΝΑΙ 
— συμβεβλημένο μέ τό Μ.Τ.Σ. καί μέ 
μεγάλη ποικιλία άπό ταπετσαρίες τοίχου, 
πλαστικών δαπέδων, μοκκέτες, χαλιά, 
κ.λ.π. Αναλαμβάνει τήν έξυπηρέτηση τών 
άνδρών τού Σώματος, μέ έκπτωση 11-15% 
πέραν τής παρεχομένης ύπό τού Μ.Σ.Τ.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  Τ Ζ Α Β Α Ρ Α Σ  
Ά ν θ )σ τ ή ς  Χ ω ρο φ υλακ ή ς

Τό έμβλημα τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής 
άτΐένειμε ό Διοικητής Διοικήσεως ’ Αρτης 
στον Διδασκαλικό Σύλλογο τοΰ Νομοΰ

’Επικίνδυνος καρπός τής τ εχ ν ο λο γ ικ ά  ύπ ερ ανα πτυγμ ένης  άλλα  π νευμ α 
τικά ατροφικής έπ οχή ς  μ α ς ,  μιας έποχή ς  « άναρχης  και όξύτατα α ντ ιφ α τι
κής » , είναι ή έλλειψη ούσιαστικής Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Σ  μεταξύ τώ ν ανθρώ πω ν .

Ή  χαρακτηριστική αυτή έλλειψ η , πού δηλητηριάζει τόν αυθορμητισμό  
καί τή φυσική αγαθή προαίρεση , έκδηλώ νεται σάν απουσία π νεύμα τος  έμ π ι-  
στοσύνη ς ,  άλληλοκατανοήσεω ς καί καλής θελήσεως στις σχέσε ις  τόσο με
ταξύ τώ ν μ ε λ ώ ν ,  όσο καί μεταξύ τώ ν ομάδων καί τώ ν ’Α ρ χ ώ ν μιας οργανω 
μένης κ ο ινω νίας .  Είμαστε οί « κ ουμ πω μ ένοι  ά νθ ρ ω π ο ι» ,  θά λ έγαμ ε  , παρα
φ ράζοντας  τόν π ερ ίφ ημο στίχο  τοΰ Έ λ ι ο τ  , οί άνθρωποι τώ ν τ ύ π ω ν  καί τής  
μ ό σ τρ α ς .

Υ π ά ρ χ ο υ ν  , βέβαια  , άρκετές έξαιρέσεις . Δ έν  είναι σπάνιες  οί έκθυμες , 
άνυστερόβουλες προσπάθειες γ ιά  τό λυώ σιμο τ ώ ν  π ά γ ω ν  , τό ξερρίζω μα τ ώ ν  
προκαταλήψεω ν καί τής κ α χυπ ο ψ ία ς  , τό άνοιγμα τής καρδιάς καί τό θρίαμ
βο τής άνθρωπιάς καί τής ά γ ά π η ς .

Στά πλαίσια  μιας τέτοιας προσπάθειας , μέ σκοπό τήν άνάπτυξη άριστων  
σ χέσ εω ν καί τήν καλλιέργεια  ύψ η λοϋ  πνεύματος  συνεργασίας μεταξύ  ά σ τυ-  
νομικώ ν οργάνω ν καί έκπαιδευτικώ ν λειτουργώ ν , τό βράδυ τής 28ης ’ Ιανου
άριου 1978 ,  ή Διοίκηση Χ ω ροφ υλακ ή ς  ’Ά ρτας  καί ό τοπικός Διδασκαλικός  
Σ ύ λ λ ο γ ο ς ,  σέ ώραία γιορταστική έκδήλωση πού οργανώθηκε σε δημόσιο  
κέντρο τής πόλεω ς  , έκοψαν μαζί τις  καθιερωμένες πρω τοχρονιάτικες  π ίττες  
τ ο υ ς .

Ό  Διοικητής τής Δ ιο ική σεω ς, σέ ένδειξη τ ιμ ή ς ,  άπένειμεστόνΠ ρόεδρο  
τού Διδασκαλικού Σ υλλόγου  πλακέττα  μέ τό έμ βλη μ α  τοΰ Σ ώ ματος  .

Δάσκαλοι καί Χ ω ροφ ύλακ ες  άντάλλαξαν εύχές  καί συνδιασκέδασαν , 
μέσα σέ άτμόσφαιρα άνυπόκριτης έγκαρδιότητος καί φ ιλ ο φ ρ ο σ ύ ν η ς .

Χ ω ρο φ ύλ α κ ες  καί Δ ά σ κ α λ ο ι . .  .
Τέτοιες έκδηλώ σεις ,  βεβαιώ νουν  άλλά  καί ύ π ό σ χο ντα ι  π ο λλ ά  καί θαυ

μ άσια .  Δ ε ίχ ν ο υ ν  ότι οί άξιοι άρχιτέκτονες  τώ ν παιδικών ψ υ χ ώ ν ,  όπω ς καί  
οί άγρυπνοι φρουροί τοΰ Νόμου , μονιασμένοι καί σ υνα δελ φ ω μ ένο ι  συνεργά
τες , θηρευτές τοΰ ίδιου Ιδανικού, είναι έτοιμοι ν ’ ά γ ω νισ τ ο ΰ ν  π λά ι—πλά ι  
καί ν ’ άγκαλιάσουν μ α ζ ί ,  μέ στοργή καί άγάπη , τά  τρυφ ερά βλαστάρια τοΰ  
Έ θ ν ο υ ς  καί νά τά π ρ ο φ υλ ά ξο υν  άπ’ τούς μύριους κινδύνους πού τά περιτρι
γυρ ίζουν  .

Δέν είναι τ ά χ α  αύτό έγγύση  , δέν είναι καλός οιω νός γ ιά  τό Αύριο ; 

Σ π ΰ ρ ο ς  Θ ε ο δ ω ρ ό τ τ ο υ λ ο ς ,  ’Ενωμοτάρχης
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Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Κ υ σ τ α ρ ά  
’Εντεταλμένου "Υφηγητοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Τ Ο  δ ε  τ ή ν  π  ό λ  ι ν σ  ο ι δ ο ύ ν α ι  ο ν τ  
έ μ  ό ν  έ σ τ ί ν  ο ύ τ ε  ά λ λ ο ν  τ ί ν ο ς  τ ω ν  ε ν  
τ α ύ τ η  ο ί κ ο ν ν  τ ω ν  κ ο ι ν ή  γ ά ρ  γ ν ώ μ η  
η  ά ν τ  ε ς α ύ τ ο π ρ ο α ι ρ ε τ ω ς  α π ο θ α ν ο υ -  
μ  ε θ α κ α ι  ο ν  φ ε ι α ο μ ε θ α  τ ή ς  ζ ω ή  ς 
η μ ώ ν » .  Δ η λ α δ ή :  ή παράδοσις τή ς  Π ό λεω ς δεν^ ε ίνα ι 
δικό μ ο ν  έργο , ο ύτε  έργο  κά πο ιον άλλον από το ύς  κα
τοίκους τη ς ' γ ια τ ί  π ή ρ α μ ε  ολοι μ α ζ ί τη ν  εκονο ια  κα ι 
α μ ετά θ ετη  απόφ α ση  να π εθ ά νονμε κα ι νά μ η  λ υ π η 
θούμε τη  ζω ή μα ς.

Μ’ αυτά τά λ ό γ ια  ο τελ ευ τα ίο ς  τώ ν Π α λα ιο λό γω ν  
Κ ω νσ τα ντίνο ς , σ τ ις  επ ιθ α νά τιες  εκείνες  σ τιγμ ές^  τή ς  
Β α σ ιλεύο υσα ς— σ υ γκ ιν η τ ικ ές  σ τ ιγ μ έ ς  π α τρ ιω τικ ή ς  α γ ω 
νίας, εγκά ρδ ια ς  π ρ ο σευχή ς  κα ι ιερού δέους — π ρ ο σ π α θ ε ί  
νά ά π ο σπ ά σ η  τή  θ εο φ ύλα κτη  π ο λ ι απο τή ς  κ α τα σ τρ ο 
φ ής τά  νύχ ια , καθώ ς α ν τ ια ζ ε τα ι το  β ή μ α  το ύ  ολέθρου  
σ ιμ ά  ν’ ά ν τη χή , καθώ ς ακούει το  προανάκρουσμα  τή ς  
το ύρκ ικη ς  θηριω δίας— τις  α λα λαζονσες ια χές  και προ-  
ιια χώ ντα ς τή ς  Ε υ ρ ώ π η ς  κα ι το ύ  π ο λ ιτ ισ μ ο ύ , θ έληση  να 
έπ ιζή σ η  τή ς  κα τα σ τρ ο φ ή ς . "Ο μω ς τή  σ επ τή , άλλα  τρ α 
γ ικ ή  εκείνη  μ ο ρ φ ή , ή π ίκ ρ α  κα ί ή σ υντρ ιβ ή  τή ς  εθνικής  
ψ υχής θά τή  μ ετο νσ ιώ σ ο νν  μ ε  θρύλο' κα ι ο θρύλος θα 
ά ρ πά ξη  σ τά  φ τερ ά  το υ  τ ά  μα ρμαρω μένο  Β α σ ιλ ιά , θά 
τον ό π λίση  μ έ  άνύπνω τη  εθνική έγνο ια , θά τον έφοδιαση  
μ έ  ά κ α τα π ά λ α ισ τη  αντοχή  κα ί κ α ρ τερ ικ ό τη τα  κα ι θά 
το ύ  π υρπ ο λή α η  τή ν  ψ υχή  μ ’ ένα κα ινούργιο  κα ι μ ο να 
δικά κα ί άκτινοβόλο  πόθο: τον πόθο το ύ  ξ  ε σ  η κ  ω μ  οϋ.
’Ε ν  το ύ το ις , γ ιά  νά άνεβή  ή Ε λλα δ α  μ α ς , α ιμασσουσα , 
τον τρ α χ ύ  ’ Ο λυμ π ο  το ύ  ξεσ η κω μ ο ύ , χρ εια σ θη κ ε να 
όδεύση μ ιά  πορεία  κα ρπερή  κα ί επ ίμ ο χ θ η : τή ν  πορεία  
προς το  Ε ικοσ ιένα . ’Α π λ ο ύ σ τερ α :  χρ εια σθηκ ε νά π ρ ο η -  
γ η θ ή  ένα π ρ ο επ α να σ τα τικ ό  π ρ ο π α ρ α σ κ ευα σ τικ ό  σ τά διο , 
μ ιά  ειρηνική  κα ί φ ω τισ μ έν η  επ α να σ τα σ ι οδηγούμενη
άπ ό  τ ις  λ ιτέ ς  π ρ ο σ ω π ικ ό τη τες  μ έ  τά  γ ιγ α ν τ ια ία  σ τή θ η  
κα ί τ ις  φ ιλελεύθερες σ ιδερένιες καρδιές γ ια  να α π ο 
λή γο υ μ ε  στον ένοπλο αγώ να  το ύ  Ε ίκοσ ιενα .

" Υ σ τερ α  άπό τή ν  άλω σι τή ς  Κ ω νστα ντινο υπ ό λεω ς  
κα ί τή ν  π τώ σ ι κα ι τή ς  τελ ευ τα ία ς  εσ τία ς  α ντισ τα σ εω ς, 
ή κ α τά σ τα σ ι πού  δη μ ιο υρ γή θ η κ ε , δέν αφήνει π ερ ιθ ώ 
ρια  γ ιά  τήν  ά νά π τυξ ι τώ ν γρ α μ μ ά τω ν , δσο κα ι αν τα  
Γιάννενα  μ έ  τ ις  Σ χ ο λ ές— σ τις  όποιες δίδαξαν σπουδα ίο ι 
λό γιο ι:  Μ πα λάνο ι, ’Α νθ ρ α κ ίτη ς , Β ο υ λγα ρ ις , Ψ αλλίδας  
παρουσιάζουν μ ιά ν  άνθησι π ν ευ μ α τ ικ ή , δσο κ ι αν τα  
’Ά γ ρ α φ α  υπ η ρετο ύν  μ α ζ ί  μ έ  τη ν  κλεφ το υρ ια  κα ι τις 
Μ ούσες, δσο κα ί αν το Κ ρυφ ό  Σ χο λε ιό  σ φ υρή λα τη  
μ έσ α  σ τά  σ π λά χ να  το υ  τή ν  εθνική μ α ς  υ π ο σ τα σ ι. Β έ 
βα ια  το χρέος του  κάνει κα ί τό  ράσο, που  πρ όθυμα  θά 
τύ λ ιγ ε  γ ιά  νά έπ ν ιγ ε  τή ν  τουρκ ιάν δλη , σάν το  μπ ορούσε  
κα ί πού  κ α τώ ρ θ ω σ ε_ μ έ  τή  θρησκεία  νά σω ση τή ν  
Π α τρ ίδ α .

Τό Β υζά ντιο ν , ώ ριμο νά ά π ελθη , επ εσ ε . Η  π ό λις , 
ά π ο κλεισ μ ένη  άπό πα ντο ύ , δέν σώ θηκε μ έ  τ ις  μ ετά νο ιες  
κα ί πα ρέδω σε, μ α ζ ί μ έ  τά  κλειδ ιά  κα ί τον ισ τορ ικό  τη ς  
ρόλο. Κ ληρ οδοτούσε, δμω ς, α τούς σκλάβους; κ ά τ ι σ π ο υ 
δαίο κα ί ά δ ια π ό μ π ευ το : τή ν  πα ράδοσι κα ί το  θρύλο. Κ α ι 
τό  σ η μ α ν τ ικ ώ τερ ο : ε ίχ ε  σπε ίρ ε ι, σ δλη  ̂ τη  χω ρά , ττρο- 
π ύ ρ γ ια  εθνισμού τά  μ ονα στήρ ια . Σ το υ ς  το ίχο υς  ηταν^ 
ζω γρα φ ισ μ ένο ι, δ ίπ λα  στον Χ ρ ισ τό  κα ί τούς ά γιο υς  ο
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Αριστοτέλης και ο Πλατοον σε μια χοοο'ις προηγούμενο 
συναδελφωσι, σ' ενα τέλειο συγκερασμό, το αρχαίο 
ελληνικό και τό χριστιανικό πνεύμα! "Αν κρίνουμε από 
τούτη τη σκοπιά τη θρησκευτική μεταρρύθμισι των 
Ίσανροον, μέ άνακούφισι θά ίδοϋμε την αποτυχία της. 
Γιατί ή προσήλωσις στο δόγμα που άντιπροσωπευόταν 
από τούς μοναχούς, ή ακράδαντη πίστι χρειαζόταν όσο 
ποτέ άλλοτε. Η  θρησκεία ήταν, στην απέραντη δουλεία, 
η μοναδική τροφή. Το Βυζάντιον μέ τό συντηρητισμό 
του σωί,ει τον Ελληνισμό. Μέ τούτο τό υστεροβυζαντι
νό πνεύμα θρεμμένοι, έρριξαν σπόρο καρπερό οι πνευ
ματικοί μας εργάτες. Και οι καρποί του ήταν ή δειλή, 
άλλά έλπιδοφόρα χαραυγή τού νεοελληνικού μας πολι
τισμού.

Κατά τους χρόνους τής δουλείας οι "Ελληνες επέτυ
χαν κάτι απίστευτο: στεγασμένοι κάτω από τό βαρύ 
στρώμα πολυαίωνης σκλαβιάς, αργά, άλλά σταθερά 
ανακαίνισαν τις δυνάμεις των. "Ετσι όημιουργήθηκε 
μιά νέα ζωή. Τό ελληνικό αίμα ανανεώθηκε στά χωριά, 
καθαρίστηκε ατά βουνά, δυνάμωσε καί περίσσευε. 'Η  
ζωή τώρα ήταν περισσότερη από όσην ό χώρος έπέ- 
τρεπε. Εδώ έγκειται άκριβώς τό παράδοξο, τό δαιμό
νιο καλλίτερα, τού Ελληνος: ότι, μαζί μέ τήν αϋξησι 
τής ζωής του, έκαμε νά βλαστήσουν σ ύ μ φ υ τ α  τά 
μέσα γιά την επιβίωσι. Οί "Ελληνες έκαμαν τις κοινές 
τέχνες καί αντοεξορίστηκαν. Τό πρόβλημα τού ζωτικού 
χώρου τού Χίλτερ, τό αντιμετώπισαν κατά πρωτοφανή 
τρόπο. Στήν Βαγδάτη, στο Βουκουρέστι, ατό Βελιγράδι, 
κάτω από τό βάρβαρο πέλμα, ένα πλέγμα ιστορικό, 
τεχνικό, οικονομικό καί πρώτιστα πνευματικό, σπαρ- 
ταριζε και εσφυζε παραγωγικά. ’Ετσι φάνηκαν οί πρώ
τοι πυρήνες. Ή  επικοινωνία καί 6 σύνδεσμος μεταξύ 
των τούς έτροφοδότησε μέ ασύγκριτη ισχύ. Τό νΕθνος 
μεγάλωσε, απλιώθηκε. Τ ώρ α ,  ώ ρ α  γ ι ά  π ε ρ ι σ -  
κ ε μ μ εν η σ υ λ λ ο γ ή  τ  ώ ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν .  
Άλ.λά είχεν άπομείνει τίποτε όρθιο, αφού γύρω 
έχασκαν ερείπια καί χαλάσματα; καί ανάμεσα των 
θλ.ιμμένος κύκνος έσκουζε γιά τον άδοξοχαμό τής 
Φυλής!

' Ομως είχε διατηρηθή κάτι ακαταμάχητο καί πολυ
σήμαντο: ό βρασμός τής παραδόσεως. Ή  παράδοσι, 
άκατάλυτη είχε συγκεντρώσει λιτές καί τραχιές προ
σωπικότητες, ζυμωμένες μέ τον καπνό καί τή φωτιά, 
γεμάτες ψυχικήν υγεία καί πρακτικό στοχασμό. Ό δη- 
γητες τών «ραγιάδων», αυτές τούς ώθησαν νά στρέ
ψουν διψασμένοι τά βλέμματά των στήν άρχαία ίΕλ
λάδα. Καί νά σκύψουν νά πιούν άπό τις ζείδωρες καί 
άστείρευτες πηγές της. ’Έ τσι έπλεξαν τό μύθο.

Καί άπό τό μύθο φύτρωσε τό έργο. Τό έργο—πάλιν— 
ήταν καί σημαντικό καί πολύμορφο. Γιγαντώθηκε ή 
οικονομία καί έπεβλήθηκεν ή γλώσσα. Αυτό είχε σάν 
συνέπεια νά διατηρηθούν άρρηκτες άνάμεσα στά ελ
ληνικά κέντρα οί σχέσεις. Τόση ήταν ή επιβολή τής 
γλώσσας, ώστε έκανε άδύνατο νά πή κανείς πώς είναι 
λ·/· Βούλγαρος. Τό γράμμα ή τό βιβλίο τά μετέφερε 
Τούρκος ταχυδρόμος, αλλά ήταν γραμμένα μέ ελλη
νικά στοιχεία! Μέ λίγες λέξεις: οί "Ελληνες σιγά — 
σιγά έδημιούργησαν μιά πνευματική καί οικονομική 
αυτοκρατορία καί τήν άντιπαρέταξαν σιωπηλά άπέν- 
ναντι άπό τά άνύποπτα αύτοκρατορικά άσκέρια. ’Από 
αυτή τη στιγμή ή μοναδική σκηνή είχε δεχθή πλή
γματα θανάσιμα.

ΑΣΦ ΑΛΩΣ ή δουλεία στάθηκε στον τόπο μας σέ 
βαθμό πού ρίζωσε. Καί κανένας δέν θά ίσχυρισθή ότι
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οί δυνάμεις τού έθνους δέν άμβλύνθηκαν σέ σημιεο 
επικίνδυνο, όπως είναι δύσκολο νά άντιατρατευτούμε 
στην̂  άποψι ότι, άν ή τακτική τού κατακτητή ήταν 
ηπιωτερη, «πολιτικωτερη», οι βαθμίδες τής πτώσεως 
τής Φυλής θά ήταν οί έσχατες, θανάσιμες. Κάτι, φαί
νεται, ήξερε η αβυθομέτρητη δολοπλοκία τού Μέτ- 
τερνιχ—πού άπέληξε σέ άληθινό άνθελληνικόν υστε
ρισμό, όταν σάν κεραυνός έπεσε στήν αίθουσα συνε
δριάσεων τού Leibach ή είδησι τής έκρήξεως τής 
ελληνικής έπαναστάσεως—γιά νά διακήρυξή: «Πώς 
είναι δυνατόν, κύριοι, ή ελληνική έπανάστασις νά 
είναι τού ελληνικού έθνους, άφού τό έθνος τούτο έξέ- 
πεσεν εις τάς έσγάτας βαθμίδας τής εθνικής του ύπο- 
στασεως;». Τούτο θά είχε μεγαλύτερη σχέση μέ τήν 
ιστορική αλήθεια, εάν άναφερόταν στά πρώτα χρόνια 
τή^ δουλειάς. Γιατί τότε κυρίως ο άγροίκος δυνάστης 
επεπεσε κατά τού νικημένου καί γιά άρκετά χρόνια 
δεν_ τού άφηνε περιθώρια ελεύθερης δράσεως. Παρά 
ταύτα, η ^αγριότητα τών Τούρκων υπήρξε σωτήρια 
για. τούς^ Ελ.ληνες, επειδή τούς άνάγκασε νά σωθούν 
γιά νά άποτρέψουν τον κίνδυνο τού έκβαρβαρισμού. 
Μέντην πάροδο τού χρονου καί κάτω άπό τά πλήγματα 
τού Τούρκου, μέ αίμα και μέ πνεύμα ό Ελληνισμός 
δημιουργεί το πνευματικό καί οικονομικό του πλέγμα 
καί αναζητεί την ελευθερία του. 'Έτσι τό άπελευθερω- 
τικόν αίτημα γίνεται καθολικό, ξαναζοοντανευμένο 
απο τήν άσταμάτητη παράδοση. Τούτο τό άποδει- 
κνυουν: ή ε π ι τ υ χ ί α  τ ο ύ  κ ι ν ή μ α τ ο ς  τ ο ύ  
ε ι χ ο ο ι ε ν a x α ι τ ο  τ ρ α γ ο ύ δ ι  τ ο ν .

/ 1 ο ό η μ ο  τ  ι χ  ό τ ρ α γ ο ύ δ ι  δέν ψάλλει 
τώρα πως τό παλληκάρι, χλωμό άπό έρωτα, βρίσκεται 
σε καταστασι που τού δείχνει τον τάφο. Δέν είναι 
δηλ.αδη ερωτικό^ και βακχικό, παρά κλέφτικο κυρίως, 
τραχύ πολεμικός ξέσπασμα τού κόσμου πού δ ο υ- 
λ ε ύ  ε ι (που είναι δούλ.ος) καί εκφράζει τό δημοτικό 
τραγούδι^ τον πόθο πού δονεί πάσα ψυχή: τής 'Ελευ
θερίας. "Ομως, γιά ιά  έχουμε δημοτικό τραγούδι 
κλέφτικο, πρεπει νά έχουμε καί άκμή κλέφτικης 
ζωής. Καθαρωτερα: ο δημιουργός, ό ποιητής—λαός 
πρέπει νά βασισθή στήν πραγματικότητα γιά νά δη- 
μιουργήση, πράγμα πού έγινε. Γιατί κλέφτες ήσαν 
όλοι οί "Ελληνες καί οί πολεμιστές τού Βουνού καί 
τού κάμπου και οι αγρότες καί οί «καλαμαράδες», καί 
ή μαννα που νανούριζε το μικρό μέ ποοσευχές καί 
δεήσεις, καί δ γυιός καί ή άδελφή καί ό δάσκαλος καί ό 
παπάς καί ο καλόγερός καί ό μικρός καί ό μεγάλος.

Η  ε π ι τ υ χ ί α  τ ο ύ  κ ι ν ή μ α τ ο ς  επίσης— 
στην όποια βοήθησε καί ή θεία Πρόνοια—ότι τό απελευ
θερωτικό αίτημα υπήρξεν εσωτερικό πρόσταγμα γε
νικό. Τί θά κατώρθωνε τάχα ή φλ,ογισμένη ψυχή τού 
μαρτυρικούς Παπαφλέσσα ή ή στρατηγική ιδιοφυία 
τού πολεμάρχη Κολ.οκοτρώνη, άν δέν είχε διαποτισθή 
Τβ, τοr/ α'ίτημα τής ελ.ευθεριας κάθε ελληνική ψυχή; 
Κάθε Έλληνας εγύρενε τήν ελευθερία του καί ήθελε 
τους αρχηγούς του γιά νά μυηθή στήν τέχνη τού πο
λέμου. Ας μη ξεχνάμε ότι προηγούμενα κινήματα δέν 
εδρεψαν παρα μϊοος xac αιμα, γιατί είχαν τό οτοι- 
χείον τ ο ύ  μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο υ .  Λόγου χάριν έπα- 
ναστατούσεν ή Πελοπόννησος καί άδιαφορούσεν ή 
Ρούμελη. Κατά πώς τό Βυζάντιον περίμενε τον Τούρ
κο «μακελάρη» νά τό δουλώση, όμοια καί οί "Ελλη
νες καρτερούσαν τώρα τους άξιους άρχηγούς των γιά 
να ξεσκλαβωθούν. Ουσιαστικά οί "Ελληνες είχαν έλευ-



θερωθή πολύ πριν άπό τό είκοσιένα. Αύτή^ την έννοια 
πρέπει να ίδοϋμε κάτω απο τα λόγια τον εθνικόν μας 
πολεμάρχη Κολοκοτρώνη: «'Ο Θ ε ό ς  υ π έ γ ρ α ψ ε  
τ η ν  ε λ ε υ θ ε ρ ί α  τ ή ς  ' Ε λ λ ά δ ο ς  κ α ι  δ έ ν  
π α ί ρ ν ε ι  π ί σ ω  τ η ν  ύ π ο γ  ρ α ψ ή  ̂ τ  ο υ!>>. 
Ναί, είχε βάλει τη υπογραφή του ό Θεός σ’ ένα κεί
μενο. Τό κείμενο ήταν μια κίνησι πνευματική, μια 
ειρηνική και φωτισμένη έπανάστασι, που την έπε- 
σφράγισε τό στρατιωτικό κίνημα, ώδηγημένο από τό 
πνεύμα τό νέο που κυοφορήθηκε: τό πνεϋμα τής ελευ
θερίας και συμπυκνωμένο σέ τραχείες και εύκρατες 
προσωπικότητες μέ ψυχική ρώμη καί μαχητικό λο- 
γισμό. ’Έ τσι στο θολό ελληνικό ορίζοντα άρχισε να 
γλυκορροδίζη μία Vita nuova (νέα ζωή) εθνική.

Ά πό  τό άλλο μέρος, τό τουρκικό αντοκρατορικό 
σώμα πού τό διέβρωνε βαθύτατα ο δουλωμενος ελλη
νισμός, υποχρεωμένο νά τρεφη και να τρέφεται απο 
αυτόν, αναγκασμένο νά άντιμετωπιζη^ εσωτερικές 
του διχοστασίες, υποβλεπόμενο, τέλος, απο τις αλλες̂  
μεγάλες Δυνάμεις, δεν ήταν δυνατόν παρά νά πέση αε 
μαρασμό. Τό αδυσώπητο πνεϋμα τής Ιστορίας τοϋ 
κατάφερνε πλήγματα άποφασιστικα, ανελεα, περιορι- 
στικά. Καί τό άπεκοίμιζε μέ τό να τό έμψυχώνη και 
νά τό στηρίζη πάνω στις παλιές δάφνες και τις ασυν- 
ταχτες στρατιές τον. ' Η  Πύλη, άλλωστε, μπορεί 
τώρα νά έφησυχάζη. Παντοδύναμη, είχε συντρίψει 
καί άλλες άλλοτε απόπειρες ξεσηκωμούς «τώνταλαι- 
πώρων γραικνλων». Καί καθώς αναμασοϋσε την υπνω
τική δάφνη των θριάμβων της, δεν εβλεπεν οτι η γα
λάζια Μεσόγειος ξανάγινε η θαλασσα μας, το Mare 
nostrum. Τό μ ά ρ ε ν ό σ τ ρ ο ν μ  θα τροφο
δότηση τις άκμάζονσες ελληνικές παροικίες, θα 
μετάγγιση αίμα στις φλέβες του ελληνισμόν, θα γινη 
τό θέατρο τοϋ θαλάσσιον αγώνα καί,  ̂άφοΰ άναγκάση 
τή ναυτική ημισέληνο σέ υποστολή, θα σκορπισ?], 
μαζί μέ τις τελευταίες βροντές τών συμμαχικών κα
νονιών τοϋ 1827 στο Ναυαρινο, ιλαρό το φως τής 
ελευθερίας στον έπαναστστημένο λαό. Ά λλα  δεν ήταν 
μόνο τό μάρε νόστρονμ. ' Η  Επτάνησος και η Κρητη, 
ιδιαίτερα, υπήρξαν εστίες άντιστάσεως και φωτός με 
πλατειά ακτινοβολία' και μαζί τους η Δημητσανα 
συμπλήρωνε τήν πνευματική φρυκτωρία, γεννήτορα, 
καί άγγελο τής άναστάσεως τής φυλής. Η  κλεφτουρια 
έξ άλλου, καί ό άρματολισμος εξεφραζαν, κατα τον 
ρεαλιστικώτερο τρόπο, τον ποθο τοϋ λαοί5 yta απολυ- 
τρωσι καί τοϋ κουβαλούσαν αφθονα τα υλικά για το 
σχηματισμό τών τραγουδιών του. Στις στιγμές τής 
οδύνης παρηγοριά, καί στη χαρα ενθουσιαστικοί σύν
τροφοι τά τραγούδια, έδεναν τον ελληνισμό και τον 
βεβαίωναν γιά τήν ιστορική του ϋπαρξι.

ΟΜΩΣ δ,τι κυρίως ονομάζουμε κιβωτό σωτηρίας, 
πρέπει νά τό άναζητήσονμε στή θρησκεία και τους 
αντιπροσώπους της. ' Η  θρησκεία, ανταποδίδοντας χάρι 
στον ελληνισμό—γιατί μέ τά μέσα του ( τέχνη—γλώσσα) 
είχεν έκφρασθή αυτή άλλοτε καί συγκλονίσει την κτι- 
σι—τοϋ έτεινε τό χέρι της καί τον έσωζε άπο σίγουρο 
καταποντισμό. ' Η  Παναγία, βρεφοκρατοϋσα, ήταν
«πάντων τών χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν τ ο κ α τ α φ υ γ ι ο ν »
και κάτω άπό τό μελιχρό βλέμμα της το γένος μας 
ενωμένο γονάτιζε σέ μιά τραγικά μεγαλειώδη σκηνή. 
Χρόνια καί χρόνια ό γραικός άναβε το καντήλι της, καντή
λι ελπίδας γιά μιάν εθνική άναγέννησι. Στοργική, πονε
τική, ή Θεομήτωρ ένίσχυσε τό φρόνημα τών δουλωμέ-

νων καί άοπλη Εκείνη ανάγκαζε τον Ά λλά(χ), γε- 
μάτον ορμή καί φωτιά καί σίδερο, νά ύποχωρήση. 'Ο 
χριστιανισμός σώζει τώρα μέ τή σειρά του τον ελ
ληνισμό. Καί είναι αυτή ή καινούργια σωτηρία, οχι 
μόνον μιά απλή συναδέλφωσι ή ένας σκέτος συγκε
ρασμός, παρά μιά ταύτισι τών δύο πνευμάτων: Τον 
αρχαίου ελληνικού καί τοϋ χριστιανικού πνεύματος, 
άπότοκος μιας καλής άλληλογνωριμίας. Τό άρχαίον 
ελληνικό πνεϋμα έφωδίασε τούς "Ελληνας μέ απλό
τητα, τό χριστιανικό μέ καρτερικότητα, δπλα μέ τά 
όποια σμίλευαν στήν ψυχή των—μαζί μέ τήν οικονο
μικήν των άνάπτυξι —τό άγαλμα τής ελευθερίας οι 
σκλάβοι. ’Έ τσι ανάβρυσε τό καινούργιο καί αχαλίνωτο 
άγάπημα, τό άγάπημα τοϋ ξεσηκωμού, συνέπεια τής 
επιστροφής στά περασμένα. 'Η  επιστροφή στο πα
ρελθόν ήταν ένισχυτική, γιατί τούς ωπλισε μέ άκατα- 
πάλαιστη αποφασιστικότητα: νά καταθέσουν τά σώ
ματά των λίβανο στο βωμό τής ελευθερίας, νά λυ
τρωθούν ή νά πεθάνουν. Αυτή είναι ή έννοια τοϋ: 
« κ α λ λ ί τ ε ρ α  μ ι α ς  ώ ρ α ς  έ λ ε ύ θ ε ρ η ζ ω ή  
π α ρ ά  σ α ρ ά ν τ α  χ ρ ό ν ι α  σ κ λ α β ι ά  κ α ί  
φ υ λ ακ  ή». Πρόσταγμα, λοιπόν, καί σύνθημα ή 
ελευθερία. 'Η  ελευθερία πού «β γ  ή κ εν  ά π ό  τ ά 
κ ό κ κ α λ α τ ώ ν  Έ  λ λ ή ν ω ν». 'Ο Μακρυγιάννης, 
στο λαμπρό κειμήλιο τοϋ νεοελληνικού μας λόγου, στά 
Απομνημονεύματά του, μέ φυσική οξυδέρκεια καί 
σπάνια εκφραστική δύναμι δίνει τό νόημα τοϋ βαθυ
στόχαστου αυτού σολωμικού λόγον, τοϋ όσιλον, αλλά 
καθαρά κλασσικού πού είναι ή ηθική ένίσχυσι τοϋ 
«παλιόν», προς τό «τώρα». Καί πράγματι οι άγωνι- 
ζόμενοι "Ελληνες στήν σπαρακτική πάλη των φτε- 
ρούγισαν στούς τάφονς τών νεκρών προγόνων των, 
γιά νά αντλήσουν θάρρος, γιά νά διδαχθούν. Καί πήραν 
δύναμι, εύοσμο θυμίαμα. Καί πήραν τόλμη, σωτήριο 
άγιασμα. Καί ύστερα εξοντωτική γιά τό δυνάστη βρόν
τησε τής ελευθερίας ή νικητήρια κραυγή.

Δεν υπήρξε, λοιπόν, τό Είκοσιένα ούτε ενθουσια
στικό ξεφάντωμα, ούτε παράτολμο πήδημα, ούτε 
άπογνωστική προσπάθεια έξ αιτίας τής πιεστικής 
βίας τοϋ κατακτητή. τΗταν ή φυσική συνέπεια κά
ποιου βαθύτερου ελληνικού κινήματος ανθρωπιστικού 
μέσακαί έξω άπό τον έλλαδικό χώρο, στή Μητρόπολι καί 
στις άποικίες—τά κέντρα τοϋ ελληνισμού στο εξωτε
ρικό πού έστελναν άσταμάτητα τό αίμα γιά μιά καθο- 
λικώτερη άνάρρωσι καί έξυγίανσι, γιά ένα γενικώτερο 
μέστωμα. Ά π ό  τούτο τό μέστωμα, τήν άκαταμάχητη 
πίστι, βγήκεν ή γαλανή ελευθερία τών Ελλήνων—καί 
τά γλαυκά της μάτια δακρύζουν. Ατρόμητη, δίχως 
τίποτε τό γυναικείο παρεκτός άπό τό όνομα, μ ’ άντρί- 
κεια χαρακτηριστικά, πολεμοχαρή, φτεροπόδαρη, συγ
κρατημένα γελαστή, ή ελευθερία, γεμάτη θηλυκό πόνο 
καί στοργή στή γλυκειά της δψι, θά φτερονγίση άπ’ 
άκρη σ’ άκρη σ’ ολόκληρη τή χώρα, γιά νά άνα- 
κρούση τον έλευθερωτικό παιάνα.

Ά πό  τις ιστορικές αυτές στιγμές ό φορτισμένος 
ελληνικός ουρανός θά αίθριάση. Τά σύννεφα θά κρυ
φτούν γρήγορα γιά νά άφήσονν τον ήλιο τής ελευθερίας 
νά τυλίξη τον οίματοποτισμένο τόπο. Καί τον ήλιο 
τής δημιουργίας νά νοικοκνρέψη τούς σκλάβους. Τώρα 
«χαράς ευαγγέλια». Τό παρόν γεμίζει έλπίδες καθώς 
στρέφει τά ματιά του προς τό παρελθόν. Τό παρελθόν 
πάλι ρίχνει σ’ αυτό βλέμματα ενθαρρυντικά, καθοδηγη- 
τικά. Καί τό παρόν μέ σύνεσι, σφρίγος και πιστι, 
εργάζεται γιά ένα καλλίτερο καί γονιμώτερο μέλλον.
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Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ 
ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ένα. άγνωστο αλλά δραματι
κό όσο και ήρωϊκό γεγονός 
τον πρώτον χρόνον τής Ε λ 
ληνικής Έ πανασ τάσεως
κ. Γ ι ά ν ν η  Ί ω α ν ν ί δ η  Δημοσιογράφου — Λογοτέχνου

ΣΤΗ Ν ΙΣΤΟΡΙΑ τής 'Ελληνι
κής Έπαναστάσεως, σχετικά με το 
Ναύπλιο, υπάρχει μια δραματική 
σελίδα άγνωστη στους πολλούς. 
’Αναφέρεται σε μια ομαδική προ
σπάθεια 'Ελλήνων καί Φιλλελήνων, 
τον Δεκέμβριο τοϋ 1821, να κυρι
εύσουν τήν πάλι αυτή, δπου υπήρχε 
συγκεντρωμένος τουρκικός στρα
τός, πολλοί επίσημοι ’Οθωμανοί 
καί ολόκληροι θησαυροί. 'Η  έπι- 
χείρησι ώργανώθηκε από τον Δ η- 
μ ή τ ρ ι ο  ' Υ ψ η λ ά ν τ η .  
Στρατός από τέσσερις χιλιάδες άν
τρες συγκεντρώθηκε έξω από τήν 
πολιορκημένη πάλι. ’Από τή θά
λασσα απέκλεισε τό Ναύπλιο, ή

Ή  Μπουμπονλίνα μπροστά στο 
Κάστρο τον Ναυπλίου. Παράτολμη, 
ηρωική, γενναία ή θρυλική καπε
τάνισσα τοϋ άγώνα τής εθνικής μας 
ανεξαρτησίας άντικρνζει το κάστρο 
από τό καράβι της και δίνει τις 
εντολές της γιά τήν κατάληψή του.

Μπουμπονλίνα κι ό αδελφός της 
με δώδεκα μεγάλα καράβια καί 
σαράντα κανονιοφόρα τρεχαντήρια. 
'0  στρατός τής ξηράς, είχε ετοι
μάσει σκάλες γιά να πηδήσουν τά 
τείχη, εκρηκτικές ύλες γιά νά βάλη 
φωτιά, κι ένα σωρό άλλα.

"Ως μιά ώρα δρόμο έξω από 
Ναύπλιο βρίσκεται τό χωριό Μερζές. 
’Εκεί ήταν στημένο τό ελληνικό 
στρατόπεδο, δπου έμεναν οι όνομα
στ ότεροι αρχηγοί τοϋ Μόρια μέ τά 
παλληκάρια τους,'Ο ΘεόδωροςΚολο- 
κοτρώνης, ο Πετρόμπεης, ό Κυρια- 
κούλης Μαύρομιχάλης, ό Γιατράκος 
καί πολλοί άλλοι φημισμένοι κατετα- 
ναΐοι. Τέσσερις χιλιάδες στρατιώτες, 
'Έλληνες καί Φιλέλληνες, παρατά
χθηκαν μέ τις σημαίες τους κι ό 
Δημήτριος 'Υψηλάντης τούς προσ
φώνησε μέ ενθουσιώδη λόγο. Δυο 
παπάδες—πού άνάμεσά τους ήταν 
κι ο ηρωικός Ναυπλιώτης Παππά 
Βελίκης—έψαλαν κατανυκτική δέησι 
στον "Υψιστο, «υπέρ εύοδώσεως 
τοϋ Άγώνος». ’Αμέσως έπειτα ο 
ενθουσιώδης ιεροκήρυκας Ίωάσαφ 
ο Βυζάντιος, μίλησε θερμά, λέγοντας 
πώς «δποιος λαβωθή ή σκοτωθή, 
ή Πατρις θά τον άνταμείψη επαξίους».

Τέλος, βγήκε μπροστά ο Διδά
σκαλος τοϋ Γένους Ν ε ό φ υ τ ο ς  
Β ό μ β α ς .  Κρατοϋσε στά χέρια 
του ένα κομμάτι από βράχο. ΎΗταν 
συμβολικό, γιατί τήν περασμένη 
μέρα, πού καθόταν ό Βόμβας σ’ ένα 
βράχο, μιά μπόμπα έπεσε από τήν 
Καρά Ντόπια τοϋ Παλαμηδιοϋ, χτύ
πησε τό βράχο καί σκόρπισε γύρω 
πολλά κομμάτια χωρίς ό Βόμβας νά 
πάθη τίποτα. Προσφώνησε, λοιπόν, 
τον Στρατό, λέγοντας δτι «ό Θεός 
στέλνει ολοφάνερα σημεία, δτι είναι 
μαζί μέ τούς μαχητές τοϋ Σταυρού»!
Μετά τή θρησκευτική αυτή τελετή, 

συγκροτήθηκε πολεμικό συμβούλιο 
από τούς στρατιωτικούς αρχηγούς 
τής πολιορκίας, από τούς Φιλέλλη
νες—πού οί περισσότεροι ήταν αξιω
ματικοί απόμαχοι τής στρατιάς τοϋ 
Μεγάλου Ναπολέοντα—από τούς κυ
βερνήτες των πλοίων καί από τά πα
ρόντα μέλη τής Γερουσίας.

Τήν προεδρία τοϋ πολεμικού συμ
βουλίου τήν είχε ό 'Υψηλάντης. Τό 
Συμβούλιο, έπειτα από αρκετή συ- 
ζήτησι, κανόνισε τό σχέδιο τής εφό
δου, πού τελείωνε έτσι: «'Ο Κολο- 
κοτρώνης πρώτος ν' άρχίση τον πυ
ροβολισμόν τοϋ φρουρίου τοϋ Παλα-
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Ή π ο λ ι ο ρ κ ί α  

τού  Ναυπλί ου

μηδίου καί προσποιημένην έφοδο, 
διά νά τραβηχθή ούτως ή προσοχή 
των Τούρκων εις το Παλαμήδι. Τά 
πλοία νά κανονιοβολώσι το Καστέλι 
και τά Πέντε ’Αδέρφια. Αι σκαμπα- 
βίαι και τά τρεχαντήρια νά είσχω- 
ρήσωσι υπό το Βαροϋσι (Μπούρτζι) 
και ν’ άρχίσωσι την έφοδον οι Κρα- 
νιδιώτες, Κνριακούλης, Γενναίος και 
οι λοιποί 'Υδροσπετσιώτες. Τέλος, 
ό Βαλέστας, Νικήτας και λοιποί, ν’ 
άναβώσι το προς την ’Αρβανιτιάν 
τείχος τής πόλεως και ευθύς ν’ άνοί- 
ξωσι την Πόρταν τής Ξηράς».

Η  ΔΡΑΜ ΑΤΙΚ Η  αυτή έφοδος 
άρχισε την νύχτα τής 3ης προς τήν 
4ην Δεκεμβρίου 1821. 'Ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης με τά παλληκάρια του, 
έφτασαν απαρατήρητοι σέ λίγων 
βημάτων άπόστασι κάτω άπό τ’ άνα- 
τολικά τείχη τον Παλαμηδιού, οπού 
ήταν μιά μεγάλη λεύκα και κρύ
φτηκαν ανάμεσα στους τούρκικους 
τάφους, περιμένον τας το σύμφω
νη μένο σύνθημα γιά νά επιτεθούν. 
Το σύνθημα ήταν τρεις φωτιές 
στήν κορυφή τού λόφου "Αγιος 
Ήλίας, πού βρίσκεται λίγο έξω 
άπό τήν πόλι. Τήν ίδια ώρα, ό Νι- 
κηταράς, με τήν άφοβη καρδιά, 
ζύγωσε τήν ιστορική Πύλη τής 
Ξηράς καί τά παλλ.ηκάρια του έβαλαν 
τις ξύλινες σ\άλες στά τείχη. Οι 
φ ι λ έ λ λ η ν ε ς  Γερμανοί, με αρ
χηγό τον λοχαγό Λίνσιγκ, πλησί
ασαν τον προμαχώνα Κιοϋπ Ντό
πια—αντίκρυ στη σκάλα του φρου
ρίου τού Παλαμηδιον—κι άκού- 
μπησαν τις δικές τους στά τείχη. 
Οί Τούρκοι φρουροί κοιμόντουσαν 
ανύποπτοι.

"Ελληνες καί φιλέλληνες, περί- 
μεναν τις συνθηματικές φωτιές τού 
"Αη Λιά, γιά νά σκαρφαλώσουν μέ 
τό σπαθί στο χέρι στις ντόπιες καί 
νά πηδήσουν μέσα στο κοιμισμένο 
Άνάπλι. Δυστυχώς, τήν ώρισμένη 
γιά ν’ άρχίση ή έφοδος στιγμή, έπια- 
σε δυνατός άνεμος, πού συνάρπασε 
δλο τον ’Αργολικό Κόλπο καί δέν 
αιγίνε τά ελληνικά πλοία νά πλη
σιάσουν, όπως περίμεναν μέ άγω- 
νία οί άπό τήν ξηρά. 'Η  κατάστασις 
αυτής τής άπραξίας, κράτησε σχε
δόν ώς τήν αυγή. Οί "Ελληνες, επει
δή κινδύνευαν νά φανερωθούν, ά
ναγκάστηκαν τότε ν’ άρχίσουν τήν

ένοπλη έπίθεσι άπ’ όλα τά σημεία, 
χωρίς νά περιμένουν τήν επίθεση 
άπό τή θάλασσα. Οί Τούρκοι πετά- 
χτηκαν τότε έντρομοι άπό τον ύπνο 
τους καί ταραγμένοι έτρεχαν άπό 
τον ένα προμαχώνα στον άλλον 
φωνάζοντας άγρια καί πυροβολών
τας στον άέρα. Σέ λίγο, όμως, όσο 
προχωρούσε ή ημέρα, οί σαρικο- 
φόροι κατάφεραν νά συνέλθουν καί 
άρχισαν νά διευθύνουν τακτικά πυρά 
άπ’ όλα τά κανονιοστάσια τής πό
λεως, τής ’Ακροναυπλίας, τού Έ πι-  
θαλασσίου Φρουρίου καί τού Παλα- 
μηδιοϋ.

"Ολα αυτά τά κανόνια στρέφονταν 
εναντίον τών 'Ελλήνων, πού προ
σπαθούσαν ν’ άνεβοϋν τά τείχη. 
’Από τήν κορυφή, όμως, τής Πύλης 
τής ξηράς, τούς πυροβολούσαν οί 
Τούρκοι καί τούς έρριχναν λιθάρια, 
ενώ οί άλλοι Τούρκοι, πού ήταν στο 
Παλαμήδι, κυλούσαν καταπάνω 
τους ολόκληρους βράχους πού έπε
φταν μέ δαιμονισμένο πάταγο. Οί 
βρόντοι τών κανονιών καί τών του- 
φεκιών, οί κραυγές, οί λιθοβολισμοί, 
οί βρισιές 'Ελλήνων καί Τούρκων, 
έφτασαν στο κατακόρυφο καί σιγά— 
σιγά, έπειτα άπό τέσσερις ώρες 
άδιάκοπου άγώνα, οί δικοί μας, 
μή βλέποντας νά τούς βοηθούν τά 
πλοία, άναγκάστηκαν ν’ άποχωρή- 
σουν. Τή στιγμή εκείνη, άρχισε νά 
φυσάη ελαφρός βοηθητικός άνεμος. 
Τά ελληνικά καράβια φάνηκαν τότε 
κι άρχισαν νά πυροβολούν τήν πόλι. 
Τή θαλάσσια τούτη έφοδο, τήν 
διηύθυνε αυτοπροσώπως ή Μπου- 
μπουλίνα, άπό τό πλοίο της « Α γα 
μέμνων».

"Ορθια, μέ τή νησιώτικη φορε
σιά της, στο κατάστρωμα τής κορ
βέτας της «’Αγαμέμνων» καί κρα
τώντας ένα τρομπόνι γεμάτο, παρο- 
ρμούσε τούς ναύτες της στήν έπί- 
θεσι. ’Έξαλλη άπό τήν οργή της 
γιά τον ενάντιο άνεμο, φώναζε:

—’Εμπρός, μωρέ παιδιά! "Αν
τρες εισαστε ή γυναίκες; Βαράτε, 
μωρέ!

"Ομως, ή ελληνική αυτή προ
σπάθεια άπέτυχε. Πενήντα "Ελλη
νες καί δεκαεφτά φιλέλληνες έπεσαν 
νεκροί. Τού Γερμανού Λίνσιγ κοπή
κανε καί τά δυο πόδια άπό οβίδα 
κανονιού. Τό ’ίδιο καί τού σημαιο
φόρου τών φιλελλήνων Ντόρατ. 'Ο 
σημαιοφόρος τών τακτικών, Χαρά
λαμπος Ίγγλέσης, λαβώθηκε θα
νάσιμα, ελαφρότερα ό Γκουβερ- 
νάτι. 'Ο Δημήτριος 'Υψηλάντης,

μέ τό σπαθί στο χέρι, στεκόταν, 
άτρόμητος, ενθουσιάζοντας τούς δι
κούς του. Πλάι του, μέ άνοιχτή τή 
σημαία βρισκόταν ό σημαιοφόρος 
του Πουλής.’ Αλλά τή στιγμή εκείνη, 
μιά οβίδα κανονιού έπεσε πάνω του 
καί τον έκοψε στή μέση. "Ηταν κάτι 
τό τραγικό. 'Ο Υψηλάντης, πού 
τον άγαπούσε σάν άδελφό του, τον 
άρπαξε στήν άγκαλιά του, άλλά τί 
τ ’ όφελος; Τό παλληκάρι δέν ζούσε 
πιά. Κρατούσε, όμως, σφιχτά τή 
σημαία, σάν νά ήθελε νά τήν πάρη 
μαζί του στον άλλο κόσμο. Λαβώ
θηκε επίσης κι ό Ν ι κ η τ α ρ ά ς  
στον ώμο καί στο χέρι. Παρ’ όλα 
αυτά, επειδή είχε πέσει άνάμεσα 
σέ μιά ομάδα σαρικοφόρων, ολο
μόναχος πάλευε μαζί τους ολόκληρη 
ώρα.

Οί Τούρκοι ήταν πάνω άπό είκοσι 
κι αυτός χωρίς ούτε ένα σύντροφο 
στο πλευρό του. Μά τέτοια παλλη
κάρια δέν πεθαίνουν εύκολα. Τό 
γιαταγάνι τού Νικηταρά χτυπούσε 
δεξιά καί αριστερά κι όπου έπεφτε 
έμριαζε μέ κεραυνό. Τό χώμα είχε 
βαφτή κόκκινο άπό τό αίμα τών 
Το υρκαλάδων. Ά πό  τούς είκοσι, 
είχαν μείνει μονάχα έντεκα. Στο 
τέλος, οί υπόλοιποι, βλέποντας πώς 
δέν θά τάβγαζαν πέρα μαζί του, 
άναγκάστηκαν νά τό βάλουν στά 
πόδια καί νά εξαφανιστούνε.

Στο μεταξύ, μέ πολλή δυσκολία 
οί Φιλέλληνες κατώρθωσαν νά πά
ρουν τό λείψανο τού νεκρού άρχη- 
γού τους, τού Λίνσιγκ, γιά νά τό 
θάψουν. Οί Τούρκοι πιάσανε τρεις 
βαριά πληγωμένους "Ελληνες—άνά- 
μεσά τους καί τον άξιωματικό Κελ- 
περή, άπό τό Γεράκι — καί τούς 
έσυραν μέ τον πιο απάνθρωπο τρόπο 
μέσα στήν πόλι. Τον Κελπερή, μ ’ 
δλο πού είχε σπασμένα καί τά δυό 
του πόδια, τον υποχρέωναν νά περ- 
πατήση.

"Επειτα άπό τήν άτυχη αυτή 
έπιχείρησι, ό Δημήτριος 'Υψηλάν
της, άφού τοποθέτησε σέ διάφορες 
επίκαιρες θέσεις, προ τού Ναυ
πλίου, τις φρουρές πού χρειάζονταν 
γιά τήν διατήρησι τής πολιορκίας— 
γιά νά έπιτεθή άλλη φορά, σ’ εύθε- 
τώτερο χρόνο — ξαναγύρισε μέ τό 
κύριο σώμα στο "Αργος. ’Εκεί έθαψε 
μέ μεγάλη στρατιωτική καί εκκλη
σιαστική πομπή τον Λίνσιγκ καί 
άφού άνασυγκρότησε τό στρατό του, 
άποφάσισε μέ τον Κολοκοτρώνη καί 
τούς άλλους άρχηγούς νά βαδίση 
εναντίον τού Κάστρου τής Άκρο- 
κορίνθου.
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Οί πρόδρομοι w q  
ανεξαρτησίας

ΚΑΤΣΑΝΤΠΝΗΣ
ό άβάμαντα? ’ηρωας των 
Ήπειράτικον ρουνων
Τοϋ Άνθυπασπιστοΰ Χωροφυλακής 

κ. Ε υ α γ γ έ λ ο υ  Γ ι ο λ δ ά σ η

Τά καριοφίλια τών υπερήφανων 
και άδούλουτων Κατσαντώνηδοον 
βροντούσαν αδιάκοπα στην περιοχή 
των Άγράφων και διαλαλοϋσαν, 
έτσι, τή παρουσία των χιλιοτραγου- 
δισμένων άπροσκύνητων κλεφτών. 
Στο άκουσμα των «Μπαταριών» 
τ ών Κατσαντώνηδων, αυξανόταν 
και ή ελπίδα πού εκαιγε τά σπλάχνα 
τοϋ υπόδουλου γένους, για την τελική 
αποτίναξη τοϋ δυσβάστακτου τυραν- 
νικοϋ ζυγοϋ.

Οί αγνοί, αυτοί πατριώτες, δεν 
περιώρισαν τή δράση τους μόνον 
στήν περιοχή τών απάτητων Ά γρ ά 
φων οπού καί τά λημέρια τους. 
Διασχίζοντας ποταμούς καί θάλασ
σες καί περπατώντας χιλιάδες χιλιο
μέτρων μέσα από κακοτράχαλα βου
νά καί άπέραντες πεδιάδες, έδιναν 
τό παρόν σε κάθε εθνικό προσκλη
τήριο καί σέ κάθε επίκληση τον 
γένους. ’Έτσι δταν τήν άνοιξη τοϋ 
Ιδιου έτους, ειδοποιήθηκαν από τον 
Στρατηγό Παπαδόπουλο, πού υπη
ρετούσε στο Ρωσσικό στρατό, έτρε- 
ξαν αμέσως νά βοηθήσουν τή κινδν- 
νεύονσα Ά γ ια  Μαύρα, τήν σημερινή 
Λευκάδα.

Οί κατάσκοποι, όμως, έπληρο- 
φόρησαν τον Άληπασά γιά τον 
προορισμό τών Κατσαντώνηδων καί 
ό πανούργος τύραννος τών Ίωαν- 
νίνων έστειλε χωρίς χρονοτριβή δύο 
χιλιάδες Τουρκαλβανούς γιά νά τούς 
έξοντώση. "Ομως ή Ελληνική xpv- 
χή, πού πίστευε στά δίκαιά της, 
αντί νά ύποκύχρη στις υπέρτερες 
δυνάμεις τοϋ Άληπασά, ώρθωσε 
περήφανα τό ανάστημά της καί 
τραγουδώντας τό «έβγα Μανούλαμ’ 
νά μέ δεις έβγα νά μ’ άγναντέχρης 
τό πώς τρομάζω τή τουρκιά καί 
τούς ντερβεναγάδες», επιτέθηκε
εναντίον τών ύπουλων καί θρασύ
δειλων βεζύρηδων, τούς όποιους καί 
άπεδεκάτισε.Διακόσιοι ημίθεοι εναν
τίον δύο χιλιάδων τυράννων! Καί 
όμως. "Οσο παράξενο καί αν μάς 
φαίνεται, είναι αληθινό! Ή  Ε λλη 
νική χρυχή εκδικήθηκε. Γιά πολλές 
δορές οί Τιτάνες, μέσα στή φωληά 
τών ανθρωπόμορφων τεράτων καί 
στή κόλαση τής φωτιάς, πάλαιχραν 
σώμα μέ σώμα καί ένίκησαν. «τΩ 
θεία έκδίκησις», καθώς θά έλεγε 
καί ό Δάντης στή κόλαση τής Θείας 
Κωμωδίας του. Τό κατόρθωμα 
τών Κλεφτών στις Γοϋστρες τοϋ 
Ξηρομέρου, μαθεύτηκε στή Λευ
κάδα. Τώρα πιά ό δρόμος προς τή 
Λευκάδα είναι ελεύθερος. Τήν νύ
χτα έφθασαν τά καΐκια καί τούς 
πήραν. "Οταν βγήκαν στή Λευκάδα
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τούς δέχθηκαν μέ τιμές και δόξες. 
Στη σύναξη εκείνη παραυρέθηκαν, 
έκτος από τον Στρατηγό Παπαδό- 
πονλο, 6 μετέπειτα πρώτος Κυβερ
νήτης τής 'Ελλάδος Καποδιοτριας, 
αρκετοί επίσημοι Καπεταναϊοι, ό
πως ό Κολοκοτρώνης, ό Δημήτρης 
Καραΐσκος, ό Βαρνακιώτης, ό 
Σκαλτσοδήμος κα'ι άλλοι. Προς τι
μήν, λοιπόν τώ>ν Κατσαντώνηδων, 
ώργάνωσαν τό μεγαλύτερο, ώς τότε, 
κλέφτικο τσιμπούσι. Τά όργανα 
έπαιζαν καί οι κλέφτες τραγου
δούσαν τραγούδια τής λευτεριάς.

Καί ενώ τό γλέντι είχε φουντώσει, 
ό στρατηγός Παπαδοπούλας, κρα
τώντας στο χέρι του μια ξερή καλο- 
κύθα γεμάτι κρασί, την ύψωσε στην 
υγεία τών Καπεταναίων και είπε: 
—Πολύ χαίρομαι πού ύστερα από 
400 χρόνια σκλαβιά ή πατρίδα έχει 
τέτοια παλληκάρια. 'Ο δε Κατσαν- 
τώνης ευχαριστώντας τον στρα
τηγό, για τά καλά του λόγια, απάν
τησε.

Πρέπει νά ξερής Στρατηγέ δτι, 
ό χειρότερος άπό τούς αδελφοποι
τούς μου, είναι καλύτερος απο μένα.

Αυτοί ήσαν οί αδούλωτοι καί 
άπροσκύνητοι "Ελληνες τών Ά γρά -  
φων, την εποχή πού ή οικουμένη 
έτρεμε τή μεγάλη Πύλη.

Δεν πέρασαν πολλές μέρες ύστερα 
άπό τό μεγάλο τσιμπούσι, πού πρό- 
σφεραν στούς Κατσαντώνηδες οί 
Καπεταναϊοι στά 'Επτάνησα καί ό 
Κατοαντώνης έπεσε βαρειά άρρω
στος, χτυπημένος άπό τήν καταρα
μένη επιδημία τής εποχής, την 
ευλογιά. Μαράζωνε τό παληκάρι

στο κρεββάτι τού πόνου. Κλεισμέ
νος—ο ήρωας—μέσα σ’ ένα ψυχρό 
δωμάτιο, θυμόταν τ’ αγαπημένα του 
λημέρια καί δάκρυζε. ’ Ανυπομο- 
νοϋσε πότε θά γυρίση σ’ αυτά. Κι 
όταν μιά μέρα ένοιωσε νάναι καλύ
τερα , πήρε τήν απόφαση νά φύγη. 
Μαζί μέ τά παληκάρια του, μπήκε 
στά καΐκια καί, αφού βγήκε στή 
στεριά, τράβηξε γιά τ’ "Αγραφα.
"Ομως ή άρρώστεια του πήγαινε 
στο χειρότερο. Δέν μπορεί ν' άντι- 
σταθή στο κρύο καί στο κόπο. Κατα
λαβαίνει δτι σέ κάποιον άλλον θά 
πρέπει ν' άναθέση τήν αρχηγία. 
Πράγματι άναθέτει αυτή στον αδελ
φό του Λεπενιώτη καί, αφού τούς 
εύχεται καλή τύχη, άποσύρεται σέ 
κάποια σπηλιά, κοντά στο Μονα
στηράκι, μ ’ άλλους πέντε νοματαίους 
καί μέ τον άλλον αδελφόν του, τον 
Χασιώτη. 'Εκεϊ περιμένει νά γιάνη.

Οί κάτοικοι τής περιοχής, δταν 
έμαθαν τον γυρισμό τού Κατσαν- 
τώνη τό ηθικό τους αναπτερώθηκε 
καί ή διάθεσή τους, γιά αγωνιστική 
δράση, αναζωπυρώθηκε. 'Ο ’Αλη- 
πασάς, πάλι, μαθαίνοντας τήν επι
στροφή τού Τιτάνα, ξέσπασε ή 
άκρατη εναντίον τον έκδ ικητικό- 
τητα, γι αυτό καί άπέστειλε εναν
τίον του τον "Αγο Μουχουρντάρη, 
νά τον χτυπήση. Δέν μπορούσε, 
δμως ν’ άνακαλύψη πού έκρύπτοντο 
οί Κατσαντώνηδες. Καί δ,τι δέν 
πέτυχε ό Πανούργος, δια τών ίδιων 
του δυνάμεων, τό πέτυχε διά τής 
προδοσίας. Κάποιος, δνόματι Γιάν
νης Γκούρλιας, πού θέλησε νά παί- 
ξη κι αυτός τον επαίσχυντο ρόλο 
τού 'Ιππία, τού ’Εφιάλτη καί τού

Πήλιου Γούση, έπήγε—γιά λίγα 
γρόσια πού πήρε—καί μαρτύρησε 
στούς πράκτορες τού ’Αληπασά, 
πού ήταν τό κρησφύγετο τού Κατ- 
σαντώνη. Οί ελάχιστοι, ευτυχώς, 
αυτοί προδότες, πού ποτέ δέν είχαν 
τήν περηφάνεια ν’ άρνηθούν τ’ απο
φάγια τών εχθρών τής Πατρίδας, 
πού κατρακυλούν στή λάσπη τής 
προδοσίας σάν βρωμερά ερπετά καί 
πού πίσω τους δέν αφήνουν τίποτα, 
παρά φρικτή καταφρόνηση, υπήρ
ξαν πάντοτε ή συμφορά γιά τό 
"Εθνος. "Ετσι ό λυσσασμένος γιά 
εκδίκηση Μουχουρντάρης, έζωσε τή 
σπηλιά γύρω—γύρω μέ τ’ ασκέρια 
του καί περίμενε νά έπιτεθή τήν 
κατάλληλη στιγμή.

Γλυκοχάραζε δταν 6 Κατσαν- 
τώνης άνοιγε τά μάτια του άπό ένα 
εφιαλτικό όνειρό πού έβλεπε. Ξύ
πνησε τούς συντρόφους του καί 
άρχισε νά διηγήται τ’ δνειρο πού 
είδε. Τό παραθέτομε αυτούσιο, 
έτσι, δπως ή λαϊκή παράδοση τό 
θέλει.

«'Απόψε είδα στον ύπνο μου, 
στον ύπνο πού, κοιμώμουν 
θολό ποτάμι πέρναγα 
θολό κατεβασμένο 
καί πέρα δέν έπέρασα 
καί δόθεν δέν έβγήκα 
μον πήρα τον κατήφορο 
στή μέση τό ποτάμι.
Ξηγάτε παλληκάρια μου,
Ξηγάτε τ’ όνειρό μου».

Καί πριν τά παλληκάρια προλά
βουν νά δώσουν κάποια ερμηνεία 
στά δσα ό Κατσαντώνης τούς έλεγε,
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ακούστηκε ή φωνή τον Μουχουρν- 
τάρη.

—Ώρέ Κατσαντώνη ρίξε τ ’ άρμα
τα καί προσκύνησε.

—'Ο Κατσαντώνης πολεμάει και 
πεθαίνει, τούς Αποκρίνεται ο Χα- 
σιώτης περήφανα. 'Ο Καπετάνιος 
Αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και πα- 
ρακαλάει τα παλληκάρια και τον 
Αδελφό του να φύγουν, γιά νά σω
θούν.

—’Ό χι δεν πάμε πουθενά Αδελφέ, 
Απαντάει ό Χασιώτης.

Ταμπουρώθηκαν στις θέσεις τους 
καί άρχισαν τή μάχη. ’Αρκετή 
ώρα κράτησε ό άνισος καί εξοντω
τικός Αγώνας, πού διεξάγονταν σώ
μα μέ σώμα. Κι δταν τα «φου- 
σέκια» τους τελειώσανε, οί Τούρ
κοι ώρμησαν καί τούς πιάσανε 
δλους ζωντανούς. ’Αφού ό Μου- 
χουρντάρης βεβαιώθηκε δτι στα 
χέρια του είχε τον άνθρωπο εκεί
νον πού τον έτρεμε τό τούρκικο 
ντοβλέτι καί τον τραγούδαγε δλος 
ο κόσμος, τόσο συγκινήθηκε πού 
Από την χαρά του τή μεγάλη, διέ
ταξε νά ρίξουν μιά μπαταριά, στον 
Αέρα. Περήφανος ό Μουχουρ- 
ντάρης γιά τό κατόρθωμα του, 
ώδήγησε τούς αιχμαλώτους ενώ
πιον τού Ά λή  Πασά. Η  πονηρός 
καί θηριώδης εκείνος υπάνθρωπος 
Αφού περιεργάσθηκε γιά πολύ ώρα 
τό εξαϋλωμένο κορμί τού Κατσαν

τώνη, τον ρώτησε—μέ την προσποι
ητή εκείνη ευγένεια καί γλυκύτητα 
πού τον διέκρινε—άν είχε θησαυρό 
καί πού τον έχει κρύψει. "Οταν ό 
Άληπασάς βεβαιώθηκε πώς θη
σαυρός δεν υπήρχε, διέταξε νά τούς 

- «χαλάσουν».
Τούς μετ έφεραν ατή πλατεία 

τού σεραγιού, μπροστά στο πλήθος 
καί κάτω από τον Ισκιο ενός γέρι
κου πλάτανου, άρχισαν τά μαρτύ
ρια τών ηρώων. Πρώτο ξάπλωσαν 
καταγής τον Κατσαντώνη οί σελι- 
χτάρηδες καί μέ Αρχιδήμιο τον Ανε
ψιό τού Βελιγκέκα, άρχισαν νά τού 
κόβουν τά δάκτυλα τών χεριών του. 
Βογγάει ό γίγας. 'Ο Χασιώ της, θυ
μωμένος, τού λέγει:

—Δεν ντρέπεσαι ώρέ Κατσαν
τώνη νά βογγάς; Ντροπιάζεις τή 
παλληκαριά σου. ’Έπειτα οί βάρ
βαροι τού σπάνε τά κόκκαλα τών 
ποδιών καί τών χεριών του. Ξεψύ- 
χισε. Μέ τον ίδιο τρόπο πέθαναν καί 
οί άλλοι. Τελευταίος έμενε ό Χασιώ- 
της.

—"Αν εϊσαστε παλληκάρια, τούς 
λέει, μή μέ δέσετε.

Τεντώνεται καταγής, άπλωσε τά 
χέρια καί τά πόδια του καί Απευ
θυνόμενος ατούς μοχθηρούς τουρ- 
καλβανούς, είπε:

—'Ωρίστε βαράτε:
Με σφυρί καί αμόνι, άρχισαν νά 

σπάνε λίγο—λίγο τά κόκκαλα τού

Χασιώτη. Μά ο ήρωας τραγουδάει 
τής λευτεριάς τραγούδια.

Σ ’ δλο τό διάστημα πού τό σφυρί 
εσπαγε τα κόκκαλα τού ημίθεου 
Χασιώτη, επάνω στο Αμόνι, ό τι
τάνας δχι μόνο δέν βογγούσε, μά 
ούτε εσαλεψε διόλου. Οί αιμοχαρείς 
Ασιάτες, οί αίμοβόροι αυτοί υπάν
θρωποι τού Άληπασά δέν άντε- 
ξαν μπροστά στή στωΐκή καί ίώβια 
καρτερικότητα καί στήν 'Ελληνική 
περηφάνεια τούΧασιώτη καί πριν Ακό
μα τον Αποτελειώσουν, τον πέταξαν 
τον ημιθανή στο υπόγειο τής φυλακής, 
γιά νά σβύση Αργά, μά ένδοξα καί 
περήφανα.

'Ο Δάντης γράφει κάπου στήν 
Θεία Κωμωδία του, δτι θά φοβη
θούν πολύ εκείνοι πού θά διαβά
σουν τά δσα είδαν τά μάτια του, 
κατά τήν περιήγησή του στον "Αδη. 
"Αν, δμως, ζούσε στήν εποχή τών 
Σουλτάνων καί τών Άληπασάδων 
καί επιχειρούσε νά γράψη μιά και
νούργια κόλαση, περιγράφοντας σ’ 
αυτή δλες τις θηριωδίες καί τις γενο
κτονίες πού διέπραξαν τά Ανθρω
ποειδή αυτά μιάσματα, σίγουρα θά 
τρόμαζε δ ίδιος, καί θά ώχριούσε 
Αναντίρρητα ή φρικιαστική κόλασή 
του.

Αυτό είναι τό θλιβερό «φινάλε» 
κι έτσι γράφτηκε ό επίλογος τού 
Αθάνατου Κατσαντώνη, τού Αδελ
φού του Χασιώτη καί τών πέντε 
παλληκαριών του. "Ομως ό άξιος 
διάδοχος, Αδελφός του Λεπενιώτης, 
θά έξακολιουθήση τον Αγώνα εναν
τίον τών τυράννων.

. Ο φοβερός  ̂ και θηριώδης Αλη—Πασάς των Ίωαννίνων σέ μιά κυνηγετική 
εκδρομή στην λιμνη  ̂ τής Βόνιτσας. Θϋμα τών άγριων ενστίκτων το ν’Αλη—Πασά 
υπήρξε ο Κατσαντώνης} ο ηρωικός θανατος τον οποίον δυνάμωσε τό δέντρο τής 
Ελληνικής ’Ελευθερίας.
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Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ είναι εν 
θαυμάσιον ιστορικόν φαινόμενον, 
το οποίον έξεδηλώθη ολίγον πρό 
τήξ Έπαναστάσεως και κυρίως 
κατ’ αυτήν. Είναι ή αγάπη και ή 
λατρεία των ξένων προς τήν Ελ
λάδα καί ή θερμή συμπαράστασις 
εί$ τόν ελληνικόν ύπέρ άνεξαρτη- 
σίας άγώνα. 'Η λατρεία πρός τήν 
κλασσικήν άρχαιότητα, ή όποια 
ήρχίσεν άπό τήν ’Αναγέννησιν 
με τήν μελέτην των άρχαίων κειμέ
νων, άνεζωπυρώθη κατά τόν 18ον 
αιώνα μέ τήν πρόοδον τής άρχαιο- 
λογίας καί τήν μελέτην των άρχαί
ων μνημείων, έστράφη δέ καί προς 
τήν σύγχρονον Ελλάδα μέ τά έρ
γα των περιηγητών τών άρχών 
τού 19ου αΐώνος, οί όποιοι έξέφρα- 
σαν τήν λύπην των διά τό κατάν
τημα τής κοιτίδος αύτής τού άρ- 
χαίου ελληνικού πολιτισμού. ’Αλ
λά κυρίως άνεπτύχθη εις τό επα- 
κρον ή άγάπη αύτη πρός τήν 
σύγχρονον Ελλάδα μέ τόν μεγα
λειώδη άγώνα τών Ελλήνων διά 
τήν ελευθερίαν. "Οσοι συνεπάθουν 
τήν Ελλάδα τότε ένεθουσιάσθησαν 
άπό τά κατορθώματα καί τοϋςήρω- 
ίσμοΰς τών Ελλήνων καί μέ κάθε 
τρόπον έξήγειραν τά πνεύματα

Έ κ  τοΰ περιοδικού 
«Α Κ Τ ΙΝ Ε Σ »

τών λαών τής Εύρώπης ύπέρ τών 
Ελλήνων.

Ή φλόγα τού Φιλελληνισμού 
έπυρπόλησε τόσον πολύ σάς ψυ- 
χάς τών λαών τής Εύρώπης καί 
τής ’Αμερικής, ώστε πολλοί κα- 
τήλθον καί είς τήν άγωνιζομένην 
Ελλάδα, διά ν’ άγωνισθούν διά 
τήν έλευθερίαν τών Ελλήνων, καί 
πολλοί έδωσαν τό αίμα των καί 
έθυσιάσθησαν διά τήν ίεράν αύτήν 
ύπόθεσιν. ’Άλλοι έκαμαν επίτρο
πός καί συνεκέντρωναν χρήματα, 
ήγόραζαν φάρμακα, πολεμοφόδια 
καί άλλα εφόδια, τά όποια έστελ- 
λον πρός τούς άγωνιζομένους "Ελ
ληνας. Άλλοι έγραφον ποιήματα 
ή πεζά, άλλοι άρθρα είς τόν τύπον 
καί έξύμνουν τά κατορθώματα τών 
Ελλήνων καί παρεκίνουν τούς 
λαούς είς βοήθειαν πρός τούς άγω- 
νιζομένους "Ελληνας καί πρός θαυ
μασμόν τών λαμπρών των κατορ
θωμάτων.

Τό ρεύμα αύτό τού Φιλελληνι
σμού παρέσυρε τελικώς καί τάς κυ
βερνήσεις τών Εύρωπαϊκών κρατών 
καί μετέτρεψε τήν πολιτικήν των 
ύπέρ τής Ελλάδος, ενώ ώς γνω
στόν άρχικώς ήσαν κεκηρυγμένα 
εναντίον πάσης έπαναστάσεως. 
Και τούτο διότι τότε έπεκράτουν 
αΐ άρχαί τής Ίεράς Συμμαχίας, ή

οποία ήθελε νά έμποδίση έπανα- 
στάσεις καί άναταραχάς πού έπη- 
κολούθησαν μετά τήν Γαλλικήν 
Έπανάστασιν. Αλλά ή Ελληνική 
Επανάστασις δέν ώμοίαζε μέ τάς 

επαναστάσεις τών άλλων λαών 
τής Εύρώπης, είχε βαθύτερον πε- 
ριεχόμενον καί διά τούτο συνεκίνησε 
τάς καρδίας όλων καί τελικώς επέτυ
χε νά σπάση τήν άντίδρασιν τής 
Ίεράς Συμμαχίας, νά κινήση τόν 
θαυμασμόν όλων καί νά πείση 
όλους περί τής άγνότητος τών 
σκοπών καί ιδανικών τού ελληνι
κού άγώνος.

Τά Δυτικά κράτη ήκολούθουν 
τότε φιλότουρκον πολιτικήν διά 
λόγους συμφέροντος καί άπό άντί- 
δρασιν πρός την Ρωσίαν. Δέν ήσαν 
δηλαδή μόνον αί άρχαί τής Ίεράς 
Συμμαχίας, άλλά καί αύτά ταύτα 
τά συμφέροντα τών Εύρωπαϊκών 
Δυνάμεων που έπέβαλον εις τάς 
Κυβερνήσεις τών κρατών αυτών 
όχι ευνοϊκήν στάσιν έναντι τών 
‘Ελλήνων. Καί ή πολιτική στηρί
ζεται πάντοτε είς τά συμφέροντα 
καί σπανίως είς άνωτέρας ιδέας καί 
ιδανικά.

Ή όρμητικότης όμως τών Ε λ
λήνων τού 1821 έκαμψε τήν άντί- 
δρασιν τών εύρωπαϊκών κυβερνή
σεων, ή όποια τελικώς ύπεχώρη-
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σεν εμπρός εις τό κΰμα τού φιλελ
ληνισμού καί τού λαϊκού ενθου
σιασμού ύπέρ των Ελλήνων. 
"Ετσι μετεστράφη σχεδόν τελείως 

I ή ευρωπαϊκή πολιτική καί από

Ι
τήν άντίδρασιν έπέρασεν εις τήν 
θερμήν ύποστήριξιν καί τον συνα- 
; γωνισμόν περί τού ποιος θά φανή 

ί περισσότερον φίλος των Ελλήνων 
καί Θά τούς εύεργετήση περισσό
τερον.

’Από τήν μεταστροφήν αυτήν 
τής ευρωπαϊκής πολιτικής καί τήν 
ενεργόν έπέμβασιν των Δυνάμεων 
(π.χ. ναυμαχία Ναυαρίνου) προ
ήλθε τελικώς ή έπισφράγισις των 
θυσιών των 'Ελλήνων καί ή έπικύ- 
ρωσις τής ελευθερίας τής Ελλάδος. 
Τήν τόσον ευεργετικήν διά τόν ελ
ληνικόν αγώνα μεταστροφήν αυ
τήν προεκάλεσαν όχι μόνον τά κα
τορθώματα τών Ελλήνων, αλλά 
καί οί φιλέλληνες, ό ενθουσιασμός 
τών διανοουμένων καί τού λαού 
ύπέρ τού 'Ελληνικού Άγώνος.

ΑΛΛΑ πώς καί διατϊ έγεννήθη 
αύτό τό εκπληκτικόν φαινόμενον 
τού άκρατήτου ένθουσιασμού τών 
εύγενεστέρων πνευμάτων τής Ευ
ρώπης υπέρ τού ελληνικού άγώ
νος; Μέχρι τής έποχής έκείνης του
λάχιστον δεν είχε παρουσιασθή 
άνάλογον φαινόμενον εις τήν ιστο
ρίαν. Κανείς άλλος πόλεμος, καμ- 
μία άλλη έπανάστασις λαού διά 
τήν έλευθερίαν του δεν προεκάλεσε 
τόσας συμπάθειας καί τόσας θερμάς 
έκδηλώσεις εμπράκτου ύποστηρί- 
ξεως καί αγάπης. Τί τό ϊδιάζον 
είχε άρα γε ή ελληνική έπανάστα- 
σις, ώστε νά προκαλέση τόσον έν- 
θουσιασμόν εις τάς ψυχάς τών πο
λιτισμένων λαών; ’Ασφαλώς είς 
τήν πρώτην θέσιν έρχονται τά 
ήρωϊκά κατορθώματα τών Ελλή
νων τού 1821. ’Αλλά δεν είναι μό
νον τά κατορθώματα αύτά καθ’ 
έαυτά. Είναι τό γεγονός ότι τά κα
τορθώματα αύτά προέρχονται από 
ένα λαόν με ένδοξον εθνικόν παρελ
θόν, άπό τό ότι τά κατορθώματα 
αύτά ένεθύμιζον τούς άθλους καί 
τούς αγώνας τών αρχαίων Ελ
λήνων ύπέρ τής έλευθερίας. Οί 
Εύρωπαιοι έβλεπον μέ ένθουσια- 
σμόν τήν εκ νεκρών άνάστασιν ενός 
ενδόξου καί ιστορικού λαού, έπειτα 
άπό τόσους αιώνας δουλείας καί 
άφανείας. Ό  PELLION, Γάλλος 
άξιωματικός τής στρατιάς τού 
Μαιζών, πού έπολέμησεν εις τήν 
Πελοπόννησον τό 1828, έγραφε 
μεταξύ άλλων καί τά εξής:

«Οί "Ελληνες ήσαν τότε (προ 
τής Έπαναστάσεως) ολίγον γνω
στοί. Εις τό άκουσμα τών πρώτων 
κατορθωμάτων των ή φαντασία 
ηύχαριστήθη νά τούς προβάλη μέ 
τά δανεισμένα άπό τήν ιστορίαν 
τών προγόνων των λαμπρά χρώ
ματα.

Ό  πατριωτισμός των έφαίνετο 
άντάξιος τής άρχαίας Σπάρτης. 
Οί άρχηγοί των παραβάλλονται 
μέ τούς ήρωας τών ενδόξων χρό
νων τής 'Ελλάδος καί μέ τήν πέν- 
ναν τών ποιητών αί μάχαι των 
έλάμβανον άπόχρωσιν ορμητικήν».

Επομένως ό θαυμασμός προς 
τήν άρχαίαν Ελλάδα καί ό πόθος 
νά ϊδουν άναγεννώμενον τόν ελ
ληνικόν πολιτισμόν, έκαμε τούς 
Ευρωπαίους νά άγαπήσουν τόσον 
τούς άγωνιζομένους ύπέρ τής έλευ
θερίας των 'Έλληνας καί νά συν
δράμουν μέ τόσον ενθουσιασμόν 
τόν άγώνα των. Πολλοί περιηγη- 
ταί κατά τά προηγούμενα χρόνια 
έξέφρασαν τήν λύπην των, βλέ- 
ποντες τήν παρακμήν τού ιστορι
κού αύτού τόπου, τήν άμάθειαν 
καί τό χαμηλόν έπίπεδον τού πο
λιτισμού εις τήν κοιτίδατών φώτων 
καί τού πλέον λαμπρού πολιτισμού 
τής άνθρωπότητος. Πολλοί έπί- 
στευσαν ότι έχάθη πλέον τό γένος 
τών Ελλήνων, ότι οί νέοι "Ελλη
νες δέν έχουν τίποτε κληρονομήσει 
άπό τάς άρετάς τών προγόνων 
των. "Ηλθεν όμως ή ήρωϊκή Έπα- 
νάστασις τού 1821, διά νά διακη- 
ρύξη στεντορείως είς τήν οικουμέ
νην ότι τό ’Έθνος τών Ελλήνων ζή 
καί ήλθεν ή ώρα νά άποτινάξη τάς 
άλυσίδας τής δουλείας. Ή Έπα- 
νάστασις αυτή άπέδειξεν είς όλους 
ότι οί "Ελληνες διατηρούν τάς άρε
τάς τών ένδοξων προγόνων των, 
τό πνεύμα τού ήρωϊσμού καί τής 
άγάπης προς τήν έλευθερίαν. 'Η 
παρακμή τών γραμμάτων καί τών 
τεχνών είς τόν τόπον αύτόν έδι- 
καιολογήθη άπό τήν μακράν περί
οδον τής δουλείας, έπιστεύθη δέ ότι 
μέ τήν άπελευθέρωσίν του θά 
ήρχιζε περίοδος νέας άκμής τού 
πολιτισμού είς τήν ένδοξον αυτήν 
χώραν. Αύτό άλλωστε έμαρτύρει 
καί τό θερμόν ένδιαφέρον τών νεω- 
τέρων Ελλήνων διά τήν παιδείαν.

"Αλλος σοβαρός λόγος πού προ
εκάλεσε τό κύμα τού φιλελληνισμού 
ήτο καί ή συμπάθεια τών Χριστια
νικών λαών τής Ευρώπης πρός 
τούς Χριστιανούς "Ελληνας, οί 
όποιοι έμάχοντο κατά τών βαρβά
ρων μωαμεθανών, έναν άγώνα ή ρω-

ϊκόν καί άνισον, ώς άλλος Δαυίδ 
πρός Γολιάθ. Τό θρησκευτικόν 
συναίσθημα επηρέασε πολύ τάς 
ψυχάς τών Εύρωπαίων καί μάλι
στα τών Ρώσων, οί όποιοι ήσαν 
ομόδοξοι καί άπό τά μέσα τού 18ου 
αίώνος ύπεστήριζον τούς "Ελλη
νας. Τό θρησκευτικόν συναίσθημα 
προεκάλεσεν όχι μόνον ή άντίθεσις 
τών Χριστιανών πρός τούς μωα
μεθανούς, άλλά καί ό θρησκευτι
κός χαρακτήρ τού πολέμου τών 
Ελλήνων, ό όποιος έγίνετο ύπέρ 
Πίστεως καί Πατρίδος. ’Έπειτα ή 
άθρόα συμμετοχή τών κληρικών 
καί μοναχών, αί θυσίαι τόσων ιε
ραρχών καί μάλιστα τού Πατριάρ- 
χου Γρηγορίου τού Ε', έδωσαν 
έντονον θρησκευτικόν χρώμα είς τόν 
ελληνικόν άγώνα καί προεκάλεσαν 
τήν συμπάθειαν τών χριστιανικών 
λαών τής Ευρώπης, τής Ρωσίας 
καί τών Η.Π.Α. 'Η άγάπη πρός 
τήν άρχαίαν Ελλάδα καί πρός τόν 
τυραννούμενον χριστιανικόν λαόν 
συνυφαίνονται πολλάκις καί όμού 
παρβοθούν τούς Ευρωπαίους είς 
τήν έκδήλωσιν φιλελληνικών αι
σθημάτων. Ό  άνωτέρω άναφερθείς 
PELLION γράφει έν συνεχεία: «’Α
μέσως τά περισσότερα ευρωπαϊκά 
έθνη άντεπροσωπεύθησαν μέ εΰ- 
γενεϊς άντιπροσώπους είς τά πεδία 
τών μαχών τής Ελλάδος καί ή ση
μαία τού σταυρού έγινε τό σύμβο- 
λον τής άνεξαρτησίας τών λαών».

Τέλος τό πνεύμα τού φιλελευθε
ρισμού, τό όποιον έπεκράτησεν είς 
τήν Ευρώπην μετά τήν Γαλλικήν 
Έπανάστασιν προεκάλεσεν ένθου- 
σιασμόν ύπέρ τών Ελλήνων, οί 
όποιοι ήγωνίζοντο διά τό 'ιερόν 
ιδανικόν τής έλευθερίας. Έδώ μά
λιστα έπρόκειτο διά τήν έλευθερίαν 
ενός ένδοξου καί ιστορικού λαού, 
μιας χώρας είς τήν οποίαν έγεν- 
νήθησαν τά εύγενή ιδεώδη τής 
έλευθερίας, τού άνθρωπισμού καί 
τής δημοκρατίας.

Είναι δέ χαρακτηριστικόν ότι 
μετά τήν Έπανάστασιν άρχίζει ή 
παρακμή τού φιλελληνισμού καί 
παρουσιάζονται φαινόμενα μισελ
ληνισμού καί ύποτιμήσεως τών 
Ελλήνων. Τό κλίμα αύτό ηύνόησε 
τήν γένεσιν καί διάδοσιν τών ιδεών 
τού μισέλληνος Φαλλμεράύερ, ότι 
οί νέοι "Ελληνες δέν έχουν καμμίαν 
σχέσιν μέ τούς άρχαίους, ότι είναι 
άπόγονοι τών Σλάβων κ.λ.π. 'Η 
στάσις αυτή έδημιουργήθη καί 
λόγω τής άπογοητεύσεως τών 
Εύρωπαίων άπό τά πρώτα βήμα
τα τού ελευθέρου ελληνικού
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, "°  Λόρδος Βύρων, ό ηρωικότερος των Φιλελλήνων κατά τούς δραματικούς 
χρονους τοϋ απελευθερωτικού άγώνα. Τά ποιήματά του συνεκλόνισαν τούς Ευρω
παϊκούς Λαούς και έστρεψαν την συμπάθειά τους στο δίκαιο των ’Ελλήνων. Μεγα
λύτερη όμως προσφορά τον διάσημου ποιητή υπήρξε ή ίδια ή προσωπική παοουσία 
του κοντά στους άγωνιζο μένους ’Ελληνες και τέλος ό θάνατός του στο Μεσολόγγι 
για την ελευθερία αυτού του τοπου. ( Η  φωτογραφία είναι πορτραίτο τού Βύρωνα 
με ελληνική φορεσιά φιλότεχνημένο τό 1841 από τον νΑγγλο Τόμος Φίλιπς και φυ
λάσσεται στήν ’Αγγλική Πρεσβεία των ’Αθηνών).

κράτους, όπου έπεκράτει ή μικρο
πολιτική, τά πάθη καί ή διχόνοια, 
και κυρίως διότι δεν παρουσιάζετο 
ή άναμενομένη πρόοδος των γραμ
μάτων καί τεχνών, ή οποία θά 
ένεθύμιζε την δόξα τοϋ αρχαίου 
πολιτισμού. Είναι αλήθεια ότι έγι
ναν πολλά διά την πολιτιστικήν 
προοδον τοϋ τόπου κατά τους 
μετά τήν άπελευθέρωσιν χρόνους. 
Άλλα τά πολιτικά πάθη δεν άφη
σαν νά διοχετευθή όλη ή ζωτικό- 
της τοϋ λαοϋ εις πολιτιστικά έργα 
καί τον παρέσυραν εις μικροπολι
τικήν καί έριδας, αί όποιαι έπε- 
βράδυναν τήν πολιτιστικήν άνά- 
πτυξιν τοϋ τόπου.

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ αυτό τοϋ 
φιλελληνισμού καί τού έπακολου- 
θήσαντος μισελληνισμού μερικών 
διανοουμένων καί τής φιλοτούρκου 
πολιτικής τών κυβερνήσεων όλων 
τών μεγάλων κρατών μέχρι σήμε
ρον είναι διδακτικόν, καί πρέπει νά 
μάς έμβάλη εις σκέψεις περί τού 
τρόπου κατά τον όποιον θά δια- 
τηρήσωμεν τήν άγάπην καί τήν 
ΰποστήριξιν τών ξένων είς τά δί
καιά μας, τον σεβασμόν καί τήν 
έκτίμησίν των προς ή μάς. Τό πα
ράδειγμα τής Έπαναστάσεως τού 
1821 είναι δυνατόν νά μάς διδάξει 
πολλά. "Οταν άγωνιζώμεθα διά 
τάς έθνικάς μας παραδόσεις καί τήν 
χριστιανικήν πίστιν μας, διά τήν 
ελευθερίαν καί τήν δημοκρατίαν, 
όταν σεβώμεθα τον εαυτόν μας 
καί δεν ένθουσιαζώμεθα άπό 
ξένας ιδέας, αλλά κρατώμεν με πί- 
στιν τά εθνικά μας ιδανικά, τήν πο
λιτιστικήν κληρονομιάν τής κλασ
σικής άρχαιότητος καί τής ορθο
δοξίας, οί άλλοι λαοί θά μάς σέβων- 
ται καί θά μάς άγαποϋν. "Οταν 
όμως στασιάζωμεν καί ασχολούμε
θα μέ μικρά πράγματα καί τά 
άτομικά συμφέροντα, τότε θά θεω- 
ρηθώμεν δικαίως ώς λαός παρηκμα- 
σμένος, ανάξιοι κληρονόμοι ενδό
ξου ιστορικού παρελθόντος.

Βεβαίως καί ή πρόοδος τής τε
χνικής καί τής βιομηχανίας θά άνα- 
βιβάση τό βιοτικόν επίπεδον τού 
λαού καί τό γόητρον τής χώρας 
μας. Αλλά είς τον τομέα αυτόν 
δύσκολα θά άποκτήσωμεν τά πρω
τεία, διότι προηγούνται άλλοι 
λαοί μέ πολλάς πηγάς καί οικονο
μικά μέσα πλούσια. Ή σύγχρονος 
Ελλάς θά προβληθή κυρίως μέ τόν 
πνευματικόν πολιτισμόν.
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τ ή ν  άπόλυτη  π ί σ τ η , γ ι ά  τή ν  σ υ ν έ χ ι 
ση τ ή ς  ζωής το ύ  "Ελληνα  'Ανθρώπου 
μέσα στό  χ ρ ό ν ο , ά π ό  τή ν  πρώτη σ τ ι 
γμή  τ ή ς  έ γ κ α τ α σ τ ά σ ε ώ ς  τ ο υ ,  σ ’ α ύτό  
τ ό  π α γ κ ό σ μ ι ο  σ τα υ ρ ο δ ρ ό μ ι*

ψ  Ή  έ ξ έ τ α σ η  τ ή ς  π ο ρ ε ί α ς  τού
»ΙΓ "Ε λλη να  μέσα σ τήν  ' Ι σ τ ο ρ ί α  

σ τ α μ α τ ά ε ι , π ά ν τ α ,  στό  Ι ε ρ ό τ ε ρ ο  ζω
ο γό ν ο  σ τ ο ι χ ε ί ο  τ ο υ ,  στό  π ά θ ο ς  γ ι ά  
τή ν  ' Ε λ ε υ θ ε ρ ί α  κ α ί  ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι ,  
ό τ ι  ή δύναμη αύτή  ε ί ν α ι  Ι σ χ υ ρ ό τ ε 
ρη άπό τή ν  σ υ ν ι σ τ α μ έ ν η  όλων τών 
έλαττω μάτω ν  τ ο υ , π ο ύ  σ τ ί ς  δ ύ σ κ ο λ ε ς  
ώ ρ ες  τ ή ς  Έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς  , έμφαν ί σ τ η -  
καν μέ τή ν  π ι ό  τ ρ α γ ι κ ή  μορφή τ ο υ ς .

dL* Ή  π α ρ ο υ σ ία σ η ,  τόσο  τών λ α -
Φ  μπρών,  όσο κα ί τών άτυχων 

σ τ ιγ μ ώ ν  έ κ ε ί ν ο υ  το ύ  'Α γώ να ,  ε ί ν α ι  
άνάγκη  νά  γ ί ν ε ι  ό ρ ι ο δ ε ί ^ τ η ς  τ ή ς  
μ ε λ λ ο ν τ ι κ ή ς  π ο ρ ε ί α ς  το ύ  Έ θ ν ο υ ς ,  
ο χ ι  μόνο γ ι ά  τή ν  έξ α σ φ ά λ ισ η  τ ή ς  
σ υ ν έ χ ε ι ά ς  τ ο υ ,  άλλά κ α ί  γ ι ά  τή  
κ α τ α ξ ίω σ ή  το υ  μέσα στόν  π α γ κ ό σ μ ιο  
χώ ρ ο ,  σάν " Ε θ ν ο υ ς  π ν ε υ μ α τ ο γ ό ν ο υ  
κ α ί  π η γ ή ς  π α ν α ν θ ρ ώ π ινω ν  μηνυμάτων.

" Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

ΕΤΗΣΙΑΙ  Σ Υ Ν ΔΡ Ο Μ Α Ι  

Α ξ ιω μα τ ικο ί  - ’Αν Θυπααπιοτα ιΔρ 2 0 0  

Ύπαξιωματικοι-Χωροφυλακες 170

Πολιτ. Υ π ά λ λ η λ ο ι - ΊΒ ιΰ τα ι  " 2 0 0

Σύλλογοι-ΣωματεΤα - Οργαν ισμοι 2 5 0

ΤΙΜΗ ΤΕ ΥΧΟ ΥΣ ΔΡ Χ.  2 0



Oi άμυγδαλιές ξανάνθισαν. Μετά 
από τον λήθαργο τοΰ χειμώνα ή 
άνοιξη για μια ακόμα φορά εκα- 
νε θριαμβευτικά τήν έμφάνισή 
της. Πρώτες οι άμυγδαλιές, άσ- 
προντυμένες νυφοΰλες, στέλνουν 
σ’δλη τήν πλάση τό όμορφο μήνυ
μα τής φύσης πού ξαναγεννιέται.

# *


