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Ή χαρά της Άναστάσεως γιά  μικρούς καί 
μεγάλους. Δυό καλοί φίλοι τσουγκρίζουν τό 
κόκκινο αυγό, όπως άπαιτεΐ τό πασχαλινό 
έθιμο.



ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η

Το μ έγα  θαΰμα σήμερα τη ν  πλάσι όλη
[μ α γεύει

ρυθμός α γά πης τ ϊς  καρδιές σαν όνειρό
[χα ϊδεύει.

Χ ρ ίσ τος Ά ν ε σ τ η  ! ’Α ντιλα λε ί παντού σαν
[ά γ ια  αλήθεια

κΤ  α χτίδα  ελπίδας χύνετα ι σ τα  πονεμενα
[ στήθεια .

Κ Τ  ερχετα ι με την  άνοιξη, μ ε  τους άνθους
[ τ ’ ’Α πρ ίλη

το μήνυμα το πρόσχαρο σαν νάθελε νά
[σ τε ίλη .

Την λουλουδένια του ομορφιά του Γολγοθά
[  το θΰμα

μες την  ανθρώπινη φυχή νά πνίξη  κάθε
[ κρΐμα.

Χ ρ ισ τός Ά ν ε σ τ η  ! Φ ίλημα γλυκεία ς α γάπης
[δώ στε

φίλοι κ ι ' εχθροί αδελφικά τά  χόρια σας
[ ενώστε.

Του λόγου ή δόξα άνάλαμφε κ ι ' ήρθε
[ παρηγορήτρα

—σαν μέσα στο ηλιόκαμα— σ’ όλης τή ς
[ γ η ς  την  φύτρα.

Χ ρ ισ τός Ά ν ε σ τ η  ! "Ας ζή στο νοΰ τό
[ σύμβολο  τ ’ ωραίο

γ ιά  νά πληθαίνουν μέσα  μας χάρες και
[ φ έγγος νεο.

Ή  δικαιοσύνη τή ς  φ νχής τά  βάθη  νά
[  φ ω τίζη

και τή ς  α γάπης ή ομορφιά  τον κόσμο νά
[ στολίζη .

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Π Ο Α Ε Μ Η Σ



ήμιλλώντο εύγενώς εις έπίδειξιν προ
σόντων καί ικανοτήτων. Όμιλών τήν 
ιδίαν γλώσσαν προς πλείστους ξένους 
συναδέλφους, έλαβε μετ’ αυτών στε- 
νωτέραν Ιπαφήν, απέκτησε τήν έκτί- 
μησιν καί τήν συμπάθειαν των, αλλά 
καί τδν θαυμασμόν καί σεβασμόν των, 
ιδιαιτέρως δέ τών Ιαπώνων άστυνο- 
μικών οι όποιοι έκπληκτοι ήκουσαν 
ένα "Ελληνα άξιωματικόν νά δμιλή 
πρός αύτούς καί νά έκφωνή λόγους 
ϊαπωνιστί!

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ

Πλήθος επιστολών πολιτών κατα
φθάνουν καθημερινώς εις τά γραφεία 
μας, έπιβεβαιώνουσαι τήν άναγνώρι- 
σιν τοΰ έργου τών Οργάνων τής Χω
ροφυλακής.

Μία από τάς έπιστολάς αύτάς είναι 
καί εκείνη τήν οποίαν άπέστειλε 
πρός τό 'Αρχηγεϊον Χωροφυλακής ό 
έμπορος κ. Ευστράτιος Χατζηβασι- 
λείου, κάτοικος ’Αθηνών.

’Επέστρεφε μετά τής οικογένειας 
του έκ Σπετσών τήν Καθαράν Δευτέ
ραν ό έπιστολογράφος μας, δτε παρά 
τήν έρημικήν θέσιν «Δερβενάκια» ή- 
κινητοιποιήθη τό αύτοκίνητόν του λό
γω βλάβης. 'Η  τοποθεσία ήτο ερημι
κή καί ώς έκ τούτου βοήθεια ούδα- 
μάθεν άνεμένετο. Ιδού δμως, ήκού- 
σθη θόρυβος αότοκινήτου καί έντός ό- 
λίγου ένεφανίσθη περιπολικόν τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Κορίνθου. 
Τό περιπολικόν έστάθμευσε. Τό πλή
ρωμα κατήλθε καί έπεσκεύασε τήν 
βλάβην, μέ άποτέλεσμα 6 έπιστολο
γράφος μας έντός έλαχίστου χρονι
κού διαστήματος νά άναχωρήση διά 
τόν προορισμόν του.

«Αισθάνομαι σιγουριά στά ταξίδια 
μου διότι έχω, δπως δλοι οί "Ελληνες 
και οΐ ξένοι πού όδηγοΰν αύτοκίνη- 
τα στήν Ελλάδα, φίλους - συμπαρα- 
στάτας εις τάς τάξεις τής Χωροφυ
λακής. Επί πλέον αισθάνομαι ύπερη- 
φάνειαν γιά τό δ,τι ή πατρίδα μου 
διαθετει τόσο σύγχρονον καί ώργανω- 
μένην τροχαίαν», καταλήγει ό κ. Χα 
τζηβασιλείου.

Αύτοί είναι πράγματι οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής. Φίλοι καί συμπα- ' 
ρασταται τών πολιτών. ’Αφανείς ή- 
ρωες, πιστοί είς τό καθήκον καί μέ 
συναίσθησιν τής ίερότητος καί τής ά-

ξίας τής αποστολής των. Παντού καί 
πάντα, ημέραν καί νύκτα, είς τήν ύ
παιθρον καί τήν πολιτείαν, πρόθυμοι 
είς τήν έξυπηρέτησιν τών έχόντω,ν α
νάγκην, άνευ ούδεμιάς έξαιρέσεως.

Τάξις, άσφάλεια, σιγουριά, Οφί- 
στανται εις τήν χώραν μας. ’Εγγυη
τής τό Σώμα τής Χωροφυλακής. Μία 
άλήθεια ευρύτατα παραδεδεγμένη.

ΑΞΙΟ Ι ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Είς άλλην στήλην γράφομεν λεπτο
μερώς διά τήν παγκόσμιον έκθεσιν 
«ΟΣΑΚΑ 70» καί τήν συμμετοχήν 
είς αυτήν τής Ελληνικής άντιπρο- 
σωπείας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. 
’Εδώ νομίζομεν σκόπιμον νά ύπο- 
γραμμίσωμεν τάς άγαθάς έντυπώσεις 
τάς όποιας έδημίούργησεν ή παρου
σία, μεταξύ τόσων καί τόσων συνα
δέλφων έξ δλων τών χωρών τοΰ κό
σμου, τού Μοιράρχου Ίωάννου Τρύ- 
πη, ό όποιος έξεπροσώπησεν έπαί ίως 
εις τήν μεγαλειώδη αύτήν συγκέν- 
τρωσιν τήν Ελληνικήν Χωροφυλα
κήν.Ό Μοίραρχος Τρύπης είναι προι
κισμένος άπό τήν φύσιν μέ έν θαυμά- 
σιον τάλαντον: τήν ικανότητα άφο- 
μοιώσεως ξένων γλωσσών. Τό τάλαν
τον τούτο δέν τό άφησε νά άχρηστευ- 
θή. άλλά τό έκαλλιέργησεν έπιμελώς 
καί έπιμόνως είς βαθμόν ώστε σήμε
ρον νά δμιλή εύχερώς δέκα ξένας 
γλώσσας πλήν τής μητρικής του. Πας 
τις δύναται νά άντιληφθή δτι τοιόΰτος 
άθλος δέν έπιτυγχάνεται άνευ κόπου 
μεγίστου καί δαπάνης χρόνου ικανής, 
καί δυνάμεως θελήσεως ούχί συνή
θους καί άσκήσεως έντατικής.

’Ιδού δμως δτι έρχεται ή στιγμή 
τής άξιοποιήσεως. Ό  Μοίραρχος Τρύ- 
πης έγενετό -έπίκεντρον θερμοτάτων 
εκδηλώσεων καί δλως ιδιαιτέρας δια- 
κρίσεως είς τήν διεθνή συγκέντρωσιν 
τής Όσάκα, δπου τά άδελφά Σώματα

Τούτο πρός τιμήν του, άλλά όμολο- 
γουμένως καί πρός τιμήν καί τής Χω
ροφυλακής καί τής Ελλάδος.

ΣΥΝΔΡΟΜ ΗΤΑΙ

Πανταχόθεν τής Ελληνικής έπι- 
κρατείας καταφθάνουν αιτήσεις πολι
τών διά νά έγγραφοΰν συνδρομηταί 
είς τό περιοδικόν μας.

’Εν τούτοις όφείλομεν μίαν έξήγη- 
σιν: Ή  αύξησις τής κυκλοφορίας τού 
περιοδικού ύπερέβη άκόμη καί τάς 
πλέον αίσιοδόξους π ^βλέψεις μας, υ
πήρξε δέ τόσον ραγοαία ώστε έδημι- 
ούργησεν ύπέρογκον φόρτον έργασί- 
ας διά τό αρμόδιον Γραφεΐον.

Αί αιτήσεις έγγραφής νέων συν
δρομητών θά ικανοποιηθούν άπασαι, 
άς έχουν δμως ύπ’ δψιν των οί αίτούν- 
τες δτι χρειαζόμεθα πίστωσίν τινα 
χρόνου διά τήν άντιμετώπισιν τής τό
σον ηύξημένης κυκλοφορίας, καί τήν 
έκπόνησιν νέας πλέον οικονομοτεχνι
κής μελέτης τήν οποίαν αί νέαι προ- 
οπτικαί άπαιτούν.

Εν τψ μεταξύ διά τήν ίκανοποίη- 
σιν τών αιτήσεων έγγραφής Οά τηρη- 
θή αύστηρώς ή σειρά προτεραιότητας 
βάσει τών ήμερομηνιών λήψεως τών 
αιτήσεων.

ο



ΣΥΝΘΗΜΑ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣ

Τοΰ Μ ακαριω τάτου

’Αρχιεπ ισκόπου  Ά δ η ν ώ ν  κα) πάσιης Ε λλά δ ο ς  

κ. Ιερωνύμου

Τό κατ’ εξοχήν σύμβολον τή ς  γενικής ά- 
γαλλ ιάσεω ς καί τή ς απροσμέτρητου χαράς 
εχει καταστή ή λαμπροφόρος Ά νάστασις, 
ή δε ’Εκκλησία μας τήν έχει θέσει ώς κο
ρωνίδα τή ς όλης λατρευτικής της ποιήσε- 
ω ς καί ζωής. Με τήν Ά νάστασιν ανοίγει 
τον έβδομαδιαΐον κύκλον των προσευχών 
της καί με τήν Ά νάστασιν επισφραγίζει τον 
ένα καί έγκαινιάζει τον έτερον κύκλον του 
εορτολογίου της. 'Η Ά νάστασις είναι τό^έ- 
πίκεντρον τή ς  θείας Λ ατρείας όλης τή ς 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, άπ^ άκρου εις ά- 
κρον τοΰ πλανήτου μας. Τούτο δε, διότι ή 
Ά νάστασις τοΰ Κυρίου μας είναι η νικη
φόρος έπισφράγισις σειράς όλης αγώνων, 
τούς όποιους ύπεβληθη ο Κύριος, ακριβώς 
διά νά έχωμεν καί ήμεΐς τήν δυνατότητα, 
νά γινώ μεθα μέτοχοι τή ς  χα ρ ά ς καί τή ς 
άγαλλιάσεω ς, ή όποια προέρχετα ι άπό 
τήν ύπεραιώνιον νίκην Του. Καί πρά γμ α τι 
γινόμεθα μέτοχοι τή ς  χα ρ ά ς καί τή ς άγαλ- 
λιάσεως τής Ά ναστάσεω ς.

Α λ λ ά  τό πρόβλημα τή ς ψυχής τοΰ άν- 
θρώπου συνίσταται εις τό νά άποκτήση πη- 
γα ίαν καί μόνιμον χαράν. 'Η ψυχή μας έχει 
ανάγκην άπό τήν βαθυτάτην έκείνην, την 
μόνιμον καί δημιουργικήν χαράν, ή όποια 
θά άποτελή τό σπουδαιότερον στοιχείον τής 
πνευματικής της τροφοδοσίας καί ζωής. 
Καί έρ ω τά τα ι: Αύτό τοΰτο τό γεγονός τή ς 
Ά ναστάσεω ς τοΰ Κυρίου είναι δυνατόν νά 
μάς βοηθήση νά άποκτήσωμεν αύτοΰ τοΰ 
είδους τήν χαράν;

Διά νά άποκτήσωμεν αυτήν τήν άνεκλά- 
λητον χαράν, θά  πρέπει πρώτον νά κατανο- 
ήσωμεν καλώς, ότι ή Ά νά στασ ις είναι άρ- 
ρήκτως συνδεδεμένη με τό Πάθος. Αρκεί 
νά ένθυμηθώμεν, ότι απ’ α ρχή ς ή Ά νάστα- 
σις τοΰ Κυρίου συνεδιάζετο με τά  Πάθη του,

πριν άκόμη ’Εκείνος τά  ύποστή. ’Ή δη  άπό 
τή ς  εποχής τών μεγάλω ν Προφητών τή ς 
Π αλαιάς Διαθήκης, τό Πνεΰμα τοΰ θεοΰ  έ- 
φανέρωνεν εις αύτούς «τά εις Χριστόν π α 
θήματα  καί τά ς μετά ταΰτα  δόξας» (Α 
Πέτρ. α ' ,  Π ). Μετά δε τήν Ά νάστασιν Του, 
ό ίδιος ό Ά ναστάς, κατά τήν ειδυλλιακήν έ
κείνην συνομιλίαν Του εις τήν οδοιπορίαν 
προς τήν Έ μμαούς, ήρώ τα τούς^άπηλπι- 
σμένους μαθητάς Του: «Ο υχί ταΰτα  έδει
παθεΐν τον Χριστόν καί είσελθεΐν εις την 
δόξαν αύτοΰ;» Έ θεώ ρει ότι τρόπον τινά, 
κατά φυσικήν τινα  αναγκαιότητα, δεν ή το 
δυνατόν νά άπολαύση τή ς  δόξης τή ς Ά να 
στάσεως, χω ρίς προηγουμένως νά διέλθη 
διά  τή ς  δοκιμασίας τοΰ σκληροΰ μαρτυρίου 
τοΰ Πάθους Του. Έ ντεΰθεν καί ό Άπόστο" 
λος έγραφεν εις τούς Χριστιανούς τή ς άρ- 
χ α ία ς ’Εκκλησίας: «Βλέπομεν Ίη σ ο ΰ ν δ ιά  
τό πάθημα τοΰ θανάτου δόξη καί τιμή έ· 
στεφανωμένον, όπως χά ρ ιτι θεοΰ  υπέρ παν
τός γεύσηται θανάτου. ’Έ πρεπε γά ρ  αύτφ, 
δι’ όν τά  πάντα  καί δ ι’ οδ τά  πάντα, πολ
λούς υιούς εις δόξαν ά γα γόντα ς, τον αρχη
γόν τή ς σωτηρίας αυτών, διά παθημάτων 
τελειώσαι» (Έ βρ. β ',9 -1 0 ).

Ε πομένω ς καί ήμεΐς, έάν θέλωμεν νά εΐ- 
μεθα συμμέτοχοι τή ς  άνεκφράστου καί άν- 
αφαιρέτου χα ρ ά ς τή ς Ά ναστάσεω ς τοΰ Κυ
ρίου, θά πρέπει κατά τινα τρόπον νά γίνω- 
μεν μέτοχοι καί τών παθημάτω ν Του. Δεν 
είναι δυνατόν νά απολαμβάνω μεν τήν μεν 
χω ρίς νά ύποστώμεν τά  δέ. Καί δεν 
πρόκειται βεβαίως νά ύποβληθώμεν κατά 
γρά μ μ α  εις ό,τι ακριβώς ύπέστη ο Κύριος, 
πρέπει όμως υπό τινα  έποψιν καί έτοιμοι νά 
εΐμεθα νά ύποστώμεν όποιανδήποτε θυσίαν, 
άλλά  καί νά ύποβληθώμεν εις οίανδήποτε
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δοκιμασίαν διά τον θρίαμβον τη ς  αλήθειας 
του Χρίστου. Έ φ ’ δσον θέλομεν νά εΐμεθα 
όπαδοί τοΟ Κυρίου, δεν είναι δυνατόν νά μή 
βαδίζωμεν έττί τά  ίχνη Του. Διότι Ε κείνος 
«έπαθεν υπέρ ύμών, ύμΐν ύπολιμπάνων υ
πογραμμόν, ϊνα έπακολουθήσητε τοΐς ϊχνε- 
σιν αύτοΟ», μας λέγει ό κορυφαίος ’Από
στολος (Α ' Πέτρ. β ',  21). Εντεύθεν, δταν 
ύφιστάμεθα οϊανδήποτε δοκιμασίαν, προς 
χάριν του Χρίστου, θά πρέπει νά χαίρωμεν 
διότι καθ’ δ μέτρον γινόμεθα συμμέτοχοι 
«τοΐς του ΧριστοΟ παθήμασι», κατά τό αυ
τό μέτρον «εν τη άποκαλύψει τή ς  δόξης αυ
τοΰ» θά χαίρωμεν άγαλλιώ μενοι (Α ' Πέτρ. 
δ ' ,  13). Ό  άλλος μεγάλος ’Απόστολός Του 
προσεπάθει, δ ιά των δοκιμασιών, τά ς όποι
α ς υφίστατο χάριν τοΟ Εύαγλεγίου, νά γίνη 
συγκοινωνός των Παθημάτων του Κυρίου, 
διά νά μετάσχη κατόπιν καί τή ς  ενδόξου 
Ά ναστάσεω ς των νεκρών (Φιλιπ. γ ' ,  9-11). 
'Ο  δε ’Απόστολος Πέτρος, έπειδή ήτο «μάρ- 
τυς τών του ΧριστοΟ παθημάτων» καί ενε- 
κεν αυτοΰ έξετίθετο καί ό ίδιος εις ποικί
λας δοκιμασίας καί μαρτύρια, διά τούτο ή 
το βέβαιος δτι θά  είναι καί «ό τή ς  μελλου- 
σης άποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός» (Α ' 
Πέτρ. ε ',  1).

Εις δσα έσημειώσαμεν μέχρι τώρα, θά ή 
το δυνατόν νά παρατηρήση κανείς, δτι αυ
τά  δεν σβήνουν τήν δίψαν τή ς ψυχής μας 
διά τήν μόνιμον καί δημιουργικήν χαράν, 
διότι δλα άναφέρονται εις τήν μετά θάνα
τον ζωήν μας, ενώ τό πρόβλημά μας α ρχ ί
ζει από τήν εδώ, τήν παρούσαν ζωήν. Ή  
παρατήρησις αί)τη θά ήτο ορθή, εάν ή συμ- 
μετοχή μας εις τά  παθήματα  του Κυρίου 
έξησψάλιζε τήν χαράν μας μόνον εις τήν 
μέλλουσαν ζωήν. Ά λ λ ’ ή κατά τον παρόντα 
βίον καθ’ οίονδήποτε τρόπον συμμετοχή 
μας εις τά  παθήματα  του Κυρίου μας έξα- 
σφαλίζει εις ή μάς ήδη από τήν ζωήν αυτήν 
παρηγοριάν καί άνακούψισιν. Π αραδείγμα
τος χάριν ό ’Απόστολος Παύλος, παρηγο- 
ρεΐτο με τήν βεβαιότητα, δτι οί Χριστιανοί 
του παρεμυθοΟντο εις τήν εδώ ζωήν των, 
καθ’ δ μέτρον μετεΐχον εις τά  Π αθήματα 
του Κυρίου. Δ ι’ αυτό έγραψεν εις αυτούς, 
δτι υπερεκχειλίζει ή παρηγοριά  του, διότι 
έγνώ ριζε καλώς, δτι «ώσπερ κοινωνοί έσται 
τών παθημάτων, οΰτω καί τή ς παρακλήσε- 
ως» ( Β ' Κορ. α ' ,  7). Ύπό τό φώς δε τή ς 
βεβαιότητος αυτής είναι δυνατόν νά έννο- 
ήσωμεν κατά ποιον τρόπον αποτελεί ιδιαι

τέραν προς τον Χριστκχνόν δωρεάν τοΟ Κυ
ρίου «ού μόνον τό εις αύτόν πιστεύειν, αλλά 
καί τό υπέρ αυτοΰ πάσιν» (Φιλιπ. α ' ,  29).

Προς δλους, λοιπόν, δσοι θέλομεν νά άπο- 
λαμβάνωμεν συνεχώς τον παιάνα τή ς νίκης 
τή ς Ά ναστάσεω ς άρχίζοντες από τήν έδώ 
ζωήν, σαλπίζεται τό προσκλητήριον εις τά  
παθήματα  καί τον αγώνα. ’Α γώνα έναντί- 
ον του σκότους, τή ς άγνοιας τή ς αλήθειας 
του Χρίστου καί παθήματα  υπέρ τή ς έπι- 
κρατήσεως τοΟ Φωτός Του. Υ πάρχει τόση 
παχυλή άμάθεια  ώς προς τήν αλήθειαν του 
Κυρίου, ώστε καί σήμερον, εϊκοσιν ολοκλή
ρους αιώ νας μετά τήν Ά νάστασίν Του νά 
χρειάζω νται σκληροί αγώνες, καί μάλιστα 
τώ ρα ίσως σκληρότεροι ή τότε, δ ιά  τήν ά- 
ναστήλωσίν της. ’Επίσης, έπικρατεΐ τόση 
καί τοιαύτης έντάσεως κακότης, ώστε νά 
άπα ιτήτα ι θάρρος ύπέρογκον, αυτό τούτο 
ηρωισμός διά νά τολμήση κανείς νά όρθώ- 
ση τό ανάστημά του εναντίον τών καλώς 
καί δ ι’ όλων τών συγχρόνων μέσων ώργα- 
νωμένων οχυρών της. Ω σαύτως, μάς περι
βάλλει εις πολλά τόση βρωμερότης, ώστε 
είναι απαραίτητον νά διαθέτη κανείς εξα ι
ρετικήν αντοχήν, δ ιά  νά μείνη αλώβητος α 
πό αυτήν καί νά κατορθώση νά άνταπεξέλ- 
θη εις τά  σατανικά τεχνάσματά της.

Τό δυσκολώτερον όμως, εις τον αγώ να 
κατά του σκότους τής άμαθείας, κατά τής 
κακίας καί τή ς βρωμερότητος, είναι δτι ό 
έχθρός δέν εύρίσκεται μόνον εις τό αντίπα
λον στρατόπεδον. Ώ ς  άλλη πέμπτη φάλαγξ 
καί μάλιστα πολλάκις κατοχυρωμένη μέ δ ι
καιώ ματα καί διαθέτουσα φωνήν στεντορεί- 
αν, έχει εισχωρήσει εις αύτάς ταύτας τάς 
τά ξεις  μας. Τό δέ έτι δυσχερέστερον, τό 
όποιον καθιστά αύτόν καθ’ εαυτόν τον α 
γώ να αληθινόν άθλημα, είναι δτι ούχί σπα- 
νίως άνακαλύπτομεν, δτι ό έχθρός έχει έγ- 
κατασταθή έντός του ίδιου τοΟ έαυτοΟ 
μας... Καί διερω τάται κ α νείς: ύπό τοιαύτας 
συνθήκας καί μέ αύτάς τά ς προϋποθέσεις 
είναι εύλογον νά έλπίζωμεν εις τήν νίκην; 
Eocv έβασιζώμεθα μόνον εις τά ς ίδικάς μας 

δυνάμεις, ή ή ττα  έπρεπε νά θεω ρήται βέ
βαια. ’Επειδή δμως έχει προηγηθή ή λαμ
προφόρος Ά νάστασις, εις δέ τον αγώ να αύ
τόν Εκείνος εξακολουθεί νά είναι ό αρχη
γός, ή τελική νίκη, παρ’ δλας τάς τυχόν μελ- 
λούσας νά μεσολαβήσουν διακυμάνσεις, εί
ναι βέβαια. Ή  Ά νάστασις είναι σύνθημα 
καί άγώ νος καί νίκης.
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Κάθε ’Αστυνομικόν Σ ώ μα, αύτονοήτως, 
είναι και εκπολιτιστικόν. 'Η ίδιότης αύτή 
ενυπάρχει, εις την αποστολήν του. Αφού 
σκοπεί, εις καταστολήν και προληψιν του 
έγκλήματος καί του άδική ματος^αρα ερ γά 
ζετα ι δ ιά  τήν ήμέρωσιν των ήθων, δ ια  την 
ουσιαστικήν δραστηριοποίησα τή ς αρετής, 
δ ιά  τήν διαμόρφω σα χρηστής κοινωνίας, ι
κανής νά δικαιώση καί τά ς  δυνατότητας 
καί τά ς  έλπίδας τοϋ ’Έ θνους.

Ε ις αυτήν τήν, εξ ορισμού, θέσ α  άνταπο- 
κρίνεται, πάντοτε, ή Ε λληνική  Χωροφυλα
κή. Καί είναι τόση ή πληρότης, ώστε υπερ
φ α λα γγ ίζετα ι οίονδήποτε πρότυπον.^ Δεν ε- 
χει, πράγματι, τίποτε νά ζηλεύση άπο ξέ
νους άναλόγους οργανισμούς. Διά τούτο 
καί θά  ή σαν, τουλάχιστον, εκτός χρονου τυ 
χόν παρορμήσεις παραδειγματισμού. Η 
Χωροφυλακή μας δεν χρειάζετα ι νά μιμη- 
ται. Ή  μπορεί νά τήν μιμούνται. Καί θα α 
ποκομίζουν ώφέλειαν. Δεν είναι δε σχήμα 
λόγου, ούτε υπερβολή. Είναι άναγνώρισις, 
καί δικαιοσύνη. Καί υπερηφάνεια. Είναι α 
λήθεια. „ Λ

Ταύτισις με τήν ύπόθεσιν τού Εθνους εί
ναι τό προέχον χαρακτηριστικόν. Ε ις την ι
στορίαν του δεν απαντάτα ι κρίσιμος φάσις 
κατά τήν όποιαν νά μή πρωτηγωνίστησεν η 
Χωροφυλακή. Καί δεν υπάρχει ευτυχής α 
πολογισμός, άπό τον όποιον νά μή δικαιού
τα ι μερίδιον. Βεβαίως, ουδέποτε έκόμπασε 
δι’ αύτό. Δ ιότι ή σεμνότης θεμελιώνει το 
γόητρον καί- τό κύρος της. Ά λ λ ’ ή προσφο
ρά της έχει τήν κάμψιν τή ς  κοινής συνειδή- 
σεως. Καί ό άξιω ματικός ή ό οπλίτης τή ς 
Χωροφυλακής τό γνωρίζουν. ’Ακριβώς δε 
αύτή ή αΐσθησις είναι πού έπαυξάνει τήν 
ευθύνην των. Καί με τήν βαθυτάτην έπί- 
γνωσίν της προκινδυνεύουν. Ο πόλεμος 
καί ή ειρήνη τούς κρατούν προ μοιχούς ίδε-

νΟχι μόνον φρουρός 

τής τάξεως οιλλσ καί 

φορεύς πολιτισμού
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ώδους εις τήν πρώτην γραμμήν. Καί ό βω
μός τή ς θυσίας, δ ιά  τήν τιμήν τη ς ΕΧΚα- 
δος καί τήν άσφάλειαν τού λαού της, ευρι- 
σκεται, πάντοτε, έγγύς, ιτρός το υψηλόν 
φρόνημά των. Παρέλκουν δε συγκεκριμένοι 
άναφοραί. Ά ρκεΐ έκαστος νά αναπόληση το 
πρόσφατον παρελθόν. Καί θά  συνάντηση, 
εις κάθε στροφήν τού πατρίου εδάφους, τον 
νωροφύλακα νά άνοίγη δρόμον εις την ε
λευθερίαν. Καί εν όνόματί της να πιπτη.

Εις τον δρόμον αυτόν, τώρα, δεν καραδο
κούν άπειλαί. Δέν ενεδρεύουν, με μεταμφιέ
σεις ή χω ρ ίς προσωπεία, ναρκοθέται και υ- 
πονομευταί. Δέν ϊστατα ι ή παραπλάνησις 
έτοιμη διά  τήν άγρευσιν κατάκοπων ψυχών. 
Πρέπει όμως νά τοποθετηθούν οροσημα 
προόδου. Καί εις αυτήν τήν στοιχειοθετη- 
σΓν τή ς  εθνικής ευλογίας, τήν όποιαν εγγυ- 
άτα ι ή Έ πανάστασ ις τή ς  21ης ’Απριλίου, ό 
νωροφύλαξ είναι καί πάλιν, εις τήν ύπαι
θρον, άθλητής. "Ισω ς ζή τήν εύτυχεστεραν 
του ώραν. Τήν ώραν έκείνην, που του έπι- 
τρέπει νά προτάσση τήν πα ιδαγω γικήν του 
άποστολήν. Δέν είναι πλέον, μόνον φρουρος. 
Είναι, συγχρόνως, διδάσκαλος. Φορεύς του 
πνεύματος, πού συμφιλιώνει τον πολίτην με 
τό Κράτος. Φορεύς παραδείγματος. Η συ- 
νείδησις τού Νόμου άποτελεΐ τό'άποκλειστι- 
κόν του κριτήριον. Καί δταν αύτή, όπως σή
μερον, χω ρίς φόβον καί πάθος, τήν ίδικήν 
του σκέψιν διέπη, τότε καί ό Νόμος, διά τον 
πολίτην, διά τον άγρότην, παύει νά είναι κα
ταναγκασμός. Γίνεται εσωτερική άναγκη. 
Καί εύρίσκει αϋτη, εις τά  πλαίσ ια  του τίμ ι
ου καί καλώς διαρθρωμένου Κράτους, τήν 
ίκανοποίησίν της.

'Η τεθλασμένη έξέλιπεν, ήδη, όριστικως, 
άπό αυτόν τον τόπον. Σ χεδόν είχε καταν
τήσει κανών οδύνης. Καί έκινδύνευσε νά 
τον δουλώση. Τώρα μόνον ή εύθεΐα χαρασ-



σει την πορείαν τοΰ πεπρωμένου. Καί επί 
της ευθείας, ό χωροφύλαξ προχωρεί εις την 
σταυροφορίαν τη ς έθνίκης άναγεννήσεως. 
Εδιωκε άλλοτε την απειλήν. Καί ήσθάνετο 

ο ίδιος διωκόμενος από τήν φαυλότητα. Πα
ρά τα ΰτα  δεν έκάμφθη. Καί δέν ήπίστησεν 
εις την έντολήν πού κατακυρώνει ό δρκος 
του. Σήμερον δέν διώκει. ’Αγρυπνεί, απλώς 
και μοχθεί, διά να περάση παντού, να πέ
ραση εις τήν κωμόπολιν καί τό χωριό, να 
περάση εις τήν σκέψιν καί τήν καρδίαν, ή 
μεταβολή μεθόδων καί νοοτροπίας, εις τήν 
οποίαν έχει στηριχθή ή μεγάλη προσδοκία 
του μέλλοντος.

Καί είναι, τώρα, δσον ποτέ υπερήφανος ό 
χωροφύλαξ. Διότι, δ ιά  πρώτην φοράν εις 
την ιστορίαν τοΰ ενδόξου Σ ώ ματος, ή τιμή 
εχει προσλάβει κάποιαν άλλην εύρυτέρ'αν 
έννοιαν, θυσ ία  είναι καί πάλιν. Προσφορά 
Αλλ οχι προσφορά αίματος. Προσφορά κα- 

λωσυνης, αντικειμενικότητας, κατανοήσε-

ως. Προσφορά συνεργασίας. Καί εις αυτόν 
τον τόπον, δπου δάφνη γίνετα ι ή φιλοτιμία, 
η καλωσύνη αποβαίνει πρώτη δύναμις, πού 
κινεί τήν ψυχήν εις δημιουργικούς οίστρους 
και εις τάς πτήσεις της βάζει οδηγόν τήν 
αρετήν.

Το βήμα τή ς Φυλής ρυθμίζεται, τώρα, α 
πό τον οραματισμόν τής αΰριον. Καί ακού
εται, ωσάν παιάν πού πλησιάζει. Καί τό βή
μα τού χωροφύλακος δέν είναι προωρισμέ- 
νον νά φοβίζη. Είναι τό βήμα ενός φίλου, 
που εχει πολύ άγωνισθή, πού έχει πολύ 
προσφέρει καί πού, επί τέλους, μέ τήν Ε 
θνικήν Έ πανάστασιν, έχει τήν χαράν νά δί- 
οη και τον καλλίτερον εαυτόν του, δ ιά  τήν 
άνάπλασιν τή ς πατρίδος. Μάχη άξιώσεων 
μεγάλων. Μάχη, ήθικώς, ομότιμος μέ δλας 
τάς προηγουμένας. Καί, ώς γνωστόν, έχει 
κερδίσει δλας τάς μάχας ή Χωροφυλακή 
μας.
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ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Τό Σώμα Χωροφυλακής, βαθύτα
τα θρησκευόμενον μέ εύλάβειαν καί 
ίεράν συγκίνησήν, απέκτησε τήν προ- 
στάτιδα 'Αγίαν αύτοΰ.

Διά τοΰ ΰπ’ άριθ. 234 Βασ. Διατά
γματος τοΰ 1967, άνεγνωρίσθη ώς ε
πίσημος θρησκευτική εορτή τοΰ Σώ
ματος ή επέτειος τής 'Αγίας Μεγα- 
λομάρτυρος Ειρήνης, ήτις θεωρείται 
προστάτις τοΰ Σώματος καί καθορί
ζεται όπως ή επίσημος αυτή θρησκευ
τική εορτή εορτάζεται τήν 5ην Μαΐου 
έκάστου έτους μετά λαμπρότητος υπό 
τών υπηρεσιών τοΰ Σώματος.

Διά τής καθιερώσεως ώς προστά- 
τιδος τής Χωροφυλακής μιας 'Αγίας, 
ένισχύεται έτι βαθύτατα τό θρησκευ
τικόν συναίσθημα απάντων τών άπο- 
τελούντων τό Σώμα, προϋπόθεσις α
παραίτητος διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ 
καθήκοντος.

Ή  επιλογή τής ίσαποστόλου 'Αγί
ας καί ενδόξου Ειρήνης ώς προστά- 
τιδος τής Χωροφυλακής δεν ήτο τυ
χαία καί συμπτωματική.

Ή  συν Χριστώ νΰν βασιλεύουσα, 
πάνσεμνος παρθένος, τό ιερόν όνομα 
τής οποίας είναι τόσον προσφιλές, είς 
άπαντα τον Χριστιανικόν κόσμον καί 
δή είς τον ’Ορθόδοξον τοιοΰτον, ήτο 
ή ώραιοτάτη μονογενής κόρη τοΰ Λι- 
κινίου, άρχοντος τής Περσικής πόλε- 
ως Μαγεδών.

’Έζησε δε κατά τάς άρχάς τοΰ 
4ου μ.Χ. αίώνος ήτοι κατά τούς χρό
νους τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί 
ώνομάζετο κατά τήν νεαράν της η
λικίαν Πηνελόπη. ’Έζει είς μεγαλο
πρεπή πύργον έχουσα πλούτον καί 
χλιδήν άφθονον, ή δε διαπαιδαγώγη- 
σίς της άνετέθη από τόν πατέρα της 
είς σοφόν καί πολυμαθή γέροντα ό- 
νομαζόμενον Άπελλιανόν.

Ή  ευφυΐα, ή γλυκειά αρμονία τής 
αγάπης καί τής στοργής τής καρδίας 
τής χαριτωμένης μικράς κόρης, ά- 
πεκαλύφθησαν συντάμως ώς στολίδια 
τής τρυφερός ψυχής της, από τά 
πρώτα παιδικά της χρόνια.

Ή  ξηρά καί άκαμπτος ψυχή τοΰ 
σοφού διδασκάλου της, δέν έβράδυνε 
νά αίσθανθή, ότι ό άνθρωπος δέν εί

ναι μόνον ό νοΰς του, αλλά καί ή καρ- 
δία του. "Οτι ή σοφία είναι ατελής 
όταν έλλείπη από αύτήν ή γνώσις ε
νός τών ίερωτέρων αισθημάτων τής 
ανθρώπινης ψυχής, τής αγάπης.

Ή  τρυφερή μαθήτριά του, ή Πη
νελόπη, τόν είχε κάνει κατά τούτο 
σοφώτερον. Τοΰ είχε διδάξει μέ τήν 
αγνήν της ψυχήν καί τήν άπέραντον 
καλωσύνην της, ότι πρέπει έκτος από 
τήν καλλιέργειαν τοΰ νοΰ, νά φροντί- 
ζη πρωτίστως μάλιστα, διά τούς θη
σαυρούς τής καρδίας. Ούτως ή νεά- 
νις Πηπελόπη, αγνοούσα μέχρι τότε 
τόν ,Χριστόν καί άνατρεφομένη μέσα 
είς τά είδωλα, είχεν εις τά στήθη της 
ήιυχήν χριστιανικήν.

'Ο Χριστός όμως, ό Θεός τής ’Α
γάπης, δέν αγνοεί τήν ύπαρξιν τοι- 
ούτων ψυχών. Καί έβοήθησε τήν καλ- 
λιπάρθενον Πηνελόπην νά γίνη Χρι- 
στιανή.

’Ενάρετος καί σοφή θεραπαινίς, 
θεία χάριτι, καθίσταται μοναδική 
σύντροφος καί αδελφική φίλη τής 
Πηνελόπης εντός τοΰ πύργου της καί 
κατηχεί αυτήν ολίγον κατ’ ολίγον είς 
τήν εν Χριστώ ζωήν. 'Η  πάναγνος 
κόρη εκφράζει τόν πόθον νά βαπτι- 
σθή. Ή  χριστιανή θεραπαινίς φίλη 
της, μέ κάθε προφύλαξιν καί κάθε 
μυστικότητα, οδηγεί είς τόν πύργον 
τόν χριστιανόν Ιερέα Τιμόθεον, δστις 
βαπτίζει καί μετονομάζει αύτήν Ει
ρήνην.

’Από τήν στιγμήν ταύτην διά τήν 
νεαράν χριστιανήν Ειρήνην αρχίζουν 
αί δοκιμασίαι, τά βασανιστήρια, οί 
διωγμοί, αί ταπεινώσεις. Ό  πατήρ 
της, μή δυνηθεί,ς νά τήν μεταπείση 
νά άρνηθή τόν Χριστόν καί νά έπα- 
νέλθη είς τά είδωλα, διατάσσει νά 
τήν δδηγήσουν προ αγρίων ίππων, 
ϊνα τήν καταπατήσουν καί τήν συν
τρίψουν.

Ούδέν όμως αΰτη έπαθεν. Οί ίπποι 
άντιθέτως έφόνευσαν τόν πατέρα της. 
Προσευχηθεΐσα όμως ή Ειρήνη επέ
τυχε θεόθεν τήν άνάστασιν τοΰ πα- 
τρός της, όστις βαπτίζεται είς χρι
στιανόν μετά τής μητρός της καί τρι
ών χιλιάδων είσέτι ψυχών.

καί

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

’Ακολουθούν έτερα μαρτύρια τής 
'Αγίας, άτινα αύτη διά τής καρτερί
ας καί τής φλογέράς πίστεως προς 
τόν Κύριον, άνταπεξήλθεν. Ό  διά
δοχος τοΰ πατρός της, Σεδέκιος, ρί
πτει ταύτην είς λάκκον τόν όποιον έ- 
σκέπασαν, άφοΰ προηγουμένως τόν 
έγέμισαν από δηλητηριώδεις δφεις.

Ό  Σεδέκιος μετά τινας ημέρας 
διέταξε παρόντος καί αυτού, νά έ- 
ξαγάγουν τό πτώμα τής χριστιανής 
κόρης, ΐνα έμπαίξη τόν Θεόν τών χρι
στιανών. "Εκπληκτος καί κατησχυμέ- 
νος όμως είδε τήν κόρην ζωντανήν, 
σώαν καί άβλαβή. 'Ο ίδιος ό Θεός ό 
όποιος είχε σώσει τόν Δανιήλ έκ τοΰ 
λάκκου τών λεόντων, είχε διασώσει 
καί τήν Ειρήνην από τούς δφεις.

Ό  Σεδέκιος λυσσομανών, διέταξε 
νά τήν προσδέσουν επί τροχού διά νά 
τήν κατακάψουν.

Ή  'Αγία καί πάλιν παραμένει α
βλαβής.

’Ενώπιον τοιοότων θαυμάτων ευ
ρισκόμενον τό ασεβές πλήθος, έλκύε- 
ται είς τήν πίστιν καί άσπάζονται ο
κτώ χιλιάδες ψυχαί τόν Χριστιανι
σμόν.

Τά φρυκτά μαρτύρια τής Μεγαλο
μάρτυρας Ειρήνης δέν σταματούν. 
Ή  ακλόνητος όμως πίστις της έπί τήν 
τελικήν νίκην, ή βοήθεια τήν οποίαν 
παρείχε προς αυτήν ό Κύριος καί ή 
’Ιώβειος υπομονή μέ τήν οποίαν ήτο 
ώπλισμένη ή ρωμαλέα ψυχή της, συν
τελούν ώστε νά τά άνταπεξέλθη δλα 
νικηφόρως καί νά συνέχιση τό έρ- 
γον τοΰ θείου κηρύγματος της. Διαρ
κώς άγωνιζομένη κατά τών διωκτών 
τοΰ Χριστιανισμού, καί νέους πιστούς 
προσελκύει, μέχρις ότου ό βασιλεύς 
Σαπώρ τής Περσίας διατάσσει νά 
τήν θανατώσουν. Ή  παράδοσις ανα
φέρει ότι άνέστη ή 'Αγία Ειρήνη καί 
έξηκολούθησε κηρύττουσα καί θαυ
ματουργούσα μέχρι τής στιγμής καθ’ 
ήν ό Πανάγαθος Θεός τήν έκάλεσε 
πλησίον του, διότι ό χρόνος τής επι
γείου αποστολής της έφθασεν είς το 
τέρμα του.

Ή  ’Εκκλησία μας έδωκεν είς αύ
τήν, τήν νύμφην τοΰ Χριστοΰ, άρμό-

X



ζουσαν θέσιν μεταξύ των Μεγαλο
μαρτύρων.

Το Σώμα Χωροφυλακής λοιπόν, 
αναζητούν έν τη σεμνή κα'ι ένδοξο, 
χορεία των 'Αγίων της Χριστιανοσύ
νης, προστάτην "Αγιον, λίαν έπιτυ- 
χώς έπέλεξε τήν 'Αγίαν Ειρήνην. 
Διότι μετονομάσας Ειρήνην τήν νεα
ρόν κόρην Πηνελόπην ό θεόπνευστος 
Τιμόθεος, καθώριζε τήν ειρηνικήν α
ποστολήν τήν όποιαν άνέθετεν εις αυ
τήν ό Θεός, διά τής διαδόσεως των 
αληθειών τοϋ Ευαγγελίου. Και διότι 
ίδρύων τήν Χωροφυλακήν έν ετει 
3 833, 6 ’Όθων, ό έλέω Θεού βασι

λεύς τής 'Ελλάδος, αυτήν τήν ειρηνι
κήν αποστολήν καθώριζεν εις τό Σώ
μα διά τοΰ συστατικοί της Νόμου, 
όστις διελάμβανε τά έξης:

«Συνστείνεται Χωροφυλακή, σκο
πός τής όποιας είναι νά στερεώση καί 
νά διαφυλάττη τήν κοινήν ασφάλειαν 
επιτηρούσα με άγρυπνον δμμα εις τό 
νά προλαμβάνηται πάσα διατάραξις 
τής κοινής ήσυχίας καί νά εμποδίζε
ται πάσα εγκληματική επιχείρησες 
καί παρεμβαίνουσα μέ δραστηριότητα 
καί ταχύτητα πρός άνακάλυψιν καί 
σύλληψιν των κακούργων, οσάκις ήθε
λε πραχθή έγκλημά τι χρέος τής ι 

δίας είναι καί νά διατηρή τήν ίσχύν 
των νόμων καθ’ όλην τήν περιφέρει
αν τοΰ Κράτους».

Δεν είναι λοιπόν παρά ειρηνική 
καί ή αποστολή τής Χωροφυλακής. 
Τί άλλο από ειρήνη, είναι ή τάξις, ή 
κοινή ησυχία καί ή γαλήνη τήν όποι
αν έτάχθη νά παρακολουθή «μέ ά
γρυπνον δμμα» ή Χωροφυλακή;

Τί άλλο από μόχθον, καρτερίαν, 
διαρκή αγώνα αλλά καί στοργήν καί 
καλωσύνην, χρειάζεται ή Χωροφυλα
κή, ώς έχρειάσθη ή 'Αγία Ειρήνη, 
διά νά άνταπεξέλθη εις τό βαρύ έρ- 
γον της;

Ό  ναός τής Ά γ ια ς  Ε ιρήνης ό 
όποιος άνηγέρ& η εις μ ν ή μ η ν  τής 
προοτάτιδος τοΰ  Σ ώ ματος τής 
Χ ω ρ)κή ς  εις Λ ούρον  -  Π ρεβέζης



Είς Κυότο Ιαπωνίας

ΤΟ Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Ν

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Ν

Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ

Χάρις εις τήν Αξιέπαινον πρωτο
βουλίαν της μεγάλης Ιαπωνικής Ε 
ταιρείας Τηλεοράσεως ΑΣΑΧΙ, έ- 
πραγματοποιήθη έν τψ πλαισίφ τοΰ 
προγράμματος τής Παγκοσμίου Έκ- 
θέσεως 1970 τής Όσάκα, από 10ης 
μέχρι καί 29ης Μαρτίου 1970 καί το 
Παγκόσμιον Συνέδριον Τροχαίας.

Κίνητρον τής_ύπερόχου ταύτης αν
θρωπιστικής έκδηλώσεως ύπήρξεν ή 
λόγψ τής συνεχούς αύξήσεως τών αυ
τοκινητιστών άτυχημάτων, δημιουρ- 
γηθεΐσα είς άπάσας τάς χώρας τοΰ 
κόσμου άνησυχία περί τής τύχης τών 
άνθρώπων, οι όποιοι καθημερινώς εκ
τίθενται είς τούς συνεχώς αύξανομέ- 
νους κινδύνους τών τροχών.

Τής έκδηλώσεως ταύτης μετέσχον, 
ώς προσκεκλημένοι τής ανωτέρω έ- 
ταιρίας, 254 εκπρόσωποι άστυνομιών 
55 χωρών, πράγμα τό όποιον άπετέ- 
λεσε ρεκόρ συγκεντρώσεως αστυνομι
κών προς άνταλλαγήν άπάψεων έφ’ 
ένός τόσον σοβαρού θέματος, ώς ή 
προστασία τοΰ ανθρώπου άπό τούς κιν
δύνους τών τροχών.

Τής Ελληνικής αντιπροσωπείας 
μετέσχον έκ μέν τής Χωροφυλακής 
οί Μοίραρχος Τρύπης Ιωάννης καί

Χωροφύλαξ Μαρινόπουλος Ήλίας, έκ 
δέ τής ’Αστυνομίας Πόλεων δ ’Αστυ
νόμος A ' Άθανασούλης ’Ιωάννης καί 
δ Άστυφύλαξ Βλότζος Βασίλειος.

Ή  παρουσία τόσου μεγάλου άριθ- 
μοΰ άστυνομικών, μέ τάς ποικιλοχρώ- 
μους καί ώραιοτάτας στολάς των, πρΟ- 
σέδοισεν ιδιαιτέραν πρωτότυπον λαμ
πρότητα είς άπάσας τάς έπ’ ευκαιρία 
τής ένάρξεως τής Παγκοσμίου Έκθέ- 
σεως Όσάκα φαντασμαγορικάς πα- 
νηγυ,ρικάς έκδηλώσεις, αί δποΐαι παν- 
θομολογουμένως έντυπωσίασαν τούς 
πάντας.

Τό γεγονός δέ, δτι είς τό έναρκτή- 
ριον πρόγραμμα τής EXPO 1970, 
συμπεριελήφθη ή τεραστία αίΐτη έκ- 
δήλιοσις τής Τροχαίας, τονίζει ’ιδιαι
τέρως τήν έπί τοΰ σοβαροΰ τούτου θέ
ματος προσδιδομένην υπό τών ’Ιαπώ
νων σημασίαν διά τήν δημιουργίαν 
τοΰ συναισθήματος τής αυτοπροστα
σίας καί έτεροπροστασίας τών άνθρώ
πων έκ τών κινδύνων τών τροχών.

Τό θέμα τοΰτο αποτελεί πρωταρχι
κήν καί σοβαράν μέριμναν τής ’Ια
πωνικής ’Αστυνομίας, ή δποία όμο- 
λογουμένως έντυπωσίασε τούς πάντας 
μέ τάς πρωτοτύπους έκδηλώσεις καί

τήν πραγματοποιουμένην βάσει είδι- 
κοΰ προγράμματος συστηματικήν δια- 
παιδαγωγικήν προσπάθειάν της, τό
σον είς άπαντα τά έκπαιδευτικά καί 
έπαγγελματικά ιδρύματα, δσον και 
είς τό εύρύτερον κοινόν, μέ τήν συνερ
γασίαν απάντων τών πολιτών, οί ό
ποιοι ένθουσιωδώς καί ένεργεστατα 
μετέχουν ταύτης.

Αί έπ’ εύκαιρίφ τής ένάρξεως τής 
EXPO 70 δργανωθεΐσαι έκδηλώσεις 
τής Τροχαίας είναι πέραν πάσης δυ- 
νατότητος περιγραφής. Τό δλον πρό
γραμμα κατηρτίσθη μετά πάσης έπι- 
μελείας καί περιελάμβανε φαντασμα
γορικάς παρελάσεις, έπιδείξεις δεξιο- 
τεχνίας ύπό τών μοτοσυκλεττιστών 
τροχονόμων, έπισκέψεις είς έκπαιδευ- 
τικά ιδρύματα, έπιχειρήσεις, πόλεις 
κλπ., άκροβατικάς έπιδείξεις μοτο- 
συκλεττιστών, μουσικάς καί άλλας 
θεατρικάς παραστάσεις καί τέλος τό 
συγκληθέν άπό 24ης μέχρι καί 26ης 
Μαρτίου έ.Ι. είς τό Διεθνές Κέντρον 
Διασκέψεων τοΰ Κυότο Παγκόσμιον 
Συνέδριον Τροχαίας, τό δποΐον, δύνα- 
ταί τις νά εϊπη, άπετέλεσε καί τό Α
ποκορύφωμα μιάς τοιαύτης έκτάσεως 
καί σημασίας διεθνοΰς Αστυνομικής 
έκδηλώσεως, ή δποία έστέφθη ύπό 
πλήρους έπιτυχίας.

Ή  δλη όργάνωσις τής έκδηλώσεως 
ταύτης υπήρξε πανθομολογουμένως 
άψογος άπό πάσης πλευράς, δι’ δ καί 
δικαίως Αξίζουν τών θερμών συγχα
ρητηρίων, τόσον ή έταιρία ΑΣΑΧΙ, 
δσον καί ή ’Ιαπωνική ’Αστυνομία καί 
δ ’Ιαπωνικός λαός.

Ό  άρχηγός της Ιαπωνικής άστυνομίας φω- 
τογραψούμενος είς Όσάκα μετά τοΰ Μοιράρ
χου Ίωάννου Τρύπη καί τοΰ ’Αστυνόμου I. 
Άθανασούλη καί τών άλλων μελών τής Ελ
ληνικής άποστολής: Ό  Ίάπων άστυνομικός 
φορεΐ τό κράνος τό όποιον τοΰ άπέστειλεν ώς 
δώρον δ ‘Έλλην ‘Υπουργός Δημ. Τάξεως.
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Ή αίθουσα συνεδριάσεων του Κυότο διτου 
έλαβε χώροα/ τό Παγκόσμιον Συνέδριον Τρο
χαίας.

Ή  ήμερησία διάταξις τοΰ Συνε
δρίου περιελάμβανε τά κάτωθι θέμα
τα: α) Μέτρα πρδς πρόληψιν των ά- 
τυχημάτο^ν άνηλίκων. β) Μέτρα πρδς 
πρόληψιν των άτυχημάτων ύπδ των 
ύπδ τήν επήρειαν του οινοπνεύματος 
έδηγούντων. γ) Μέτρα προστασίας 
των πεζών, δ) Μέτρα πρδς πρόληψιν 
των συγκρούσεων οχημάτων έκ των 
όπισθεν είς διασταυρώσεις δδών. ε) 
Μέτρα πρδς πρόληψιν τών άτυχημά 
των γενικώς.

Έ πί τών άνωτέρω θεμάτων (ομί
λησαν έκτενώς άπαντες οί άρχηγοϊ 
τών άστυνομικών αποστολών, οι όποι
οι έξέθεσαν τάς έν ταΐς χούραις των 
καταβαλλομένας προσπάθειας άντιμε- 
τωπίσεως τών έν λόγψ προβλημάτων 
καί οί δποϊοι προέτειναν πλεΐστα δσα 
μέτρα πρδς έπίλυσιν αύτών. Έ πί τών 
άνωτέρω θεμάτων διεξήχθη έπίσης 
εύρυτάτη συζήτησις καί ανταλλαγή 
λίαν πολυτίμ(ον άπόψεων, αί διποΐαι 
πρόκειται νά συμπεριληφθοΰν είς δη- 
μοσιευθησόμενον ειδικόν Ιπίσημον ά- 
ναμνηστικδν λεύκωμα τοΰ άνωτέρω 
γεγονότος.

Μετά τδ πέρας τοΰ Συνεδρίου έξε- 
δόθη έπίσημον κοινόν άνακοινωθέν, 
έν τφ δποίφ έτονίσθη ιδιαιτέρως ή 
σημασία τοΰ συγκληθέντος συνεδρίου 
καί ή σοβαρότης τοΰ άντιμετωπιζο- 
μένου ύφ’ άπασών τών ’Αστυνομιών 
τοΰ κόσμου, προβλήματος τών αύτοκι- 
νητιστικών άτυχημάτων καί άλλων 
κυκλοφοριακών προβλημάτων. Χαρα
κτηριστικόν συμπέρασμα τών έργα- 
σιών τοΰ συνεδρίου ύπήρξεν ή διαρ
κώς αύξανομένη είς άπάσας τάς χώ
ρας τοΰ κόσμου άνησυχία έκ τών αύ- 
τοκινητιστικών άτυχημάτων καί ή δυ- 
σχέρεια άντιμετωπίσεως τών δημιουρ- 
γουμένων, ένεκα τής συνεχοΰς αύξή- 
σεως τοΰ άριθμοΰ τών δχημάτων, κυ- 
κλοφοριακών γενικώς προβλημάτων,

ώς καί ή έπιτακτική άνάγκη στενής 
διεθνοΰς συνεργασίας διά τήν άνεύρε- 
σιν μέσων καί τρόμων έπιλύσεως αύ
τών.

Ή  έπί τή εύκαιρία τής EXPO 70 
σύγκλησις καί έπιτυχία τοΰ Παγκο
σμίου Συνεδρίου Τροχαίας, ή δημι- 
ουργηθεΐσα ψυχική έπαφή μεταξύ 
τών άστυνομικών τοΰ κόσμου, καί ή 
άνταλλαγή άπόψεων μεταξύ τούτων, 
έδικαίωσεν άπολύτως τήν έπιτυχίαν 
τοΰ γενικωτέρου σκοποΰ τής Έκθέ- 
σεως, τής δποίας τδ κυρίως θέμα εί
ναι «Πρόοδος καί άρμονία διά τήν άν- 
θρωπότητα».

Μία άπδ τάς βασικάς δέ προϋποθέ
σεις, έάν δχι καί ή οασικωτέρα δλων, 
διά τήν πρόοδον καί αρμονίαν γενι
κώς, είναι άναντιρρήτως ή τάξις καί 
ή άσφάλεια, ή όποια καί άποτελεΐ τδν 
βασικόν προορισμόν τοΰ άστυνομικοΰ 
θεσμοΰ, δι’ αύτδν δέ τδν λόγον καί οί 
’Ιάπωνες, πρδς ένίσχυσιν τής άληθεί- 
ας τοΰ άνωτέρω άξιώματος, ένεκαινί- 
ασαν τήν Παγκόσμιον Έκθεσιν τοΰ 
1970 μέ τάς πανηγυρικάς έκδηλώ- 
σεις τής άστυνομίας, ή δποία όντως 
είναι δ πρωταρχικός παράγων έξα- 
σφαλίσεως τής αρμονικής κοινωνικής 
συμβιώσεως καί προόδου τών άνθρώ- 
πωή καί τών κοινωνιών.

Ή  συμβολή τής Ελληνικής άντι- 
προσωπείας εις τήν καθόλου έπιτυχί
αν τοΰ περί οδ πρόκειται προγράμμα
τος υπήρξε λίαν σημαντική καί έντυ- 
πωσιακή. Τόσον δ ’Αστυνόμος κ. ’Ι 
ωάννης Άθανασούλης, δστις έν συνερ
γασία μετά τοΰ Μοιράρχου κ. Τρύπη 
άνέπτυξε τδ θέμα τής προλήψεως τών 
άτυχημάτων τών άνηλίκων έν τφ συ- 
νεδρίφ, δσον καί οί χωροφύλαξ Μαρι- 
νόπουλος Ήλίας καί άστυφύλαξ Βλό- 
τζος Βασίλειος, έξεπροσώίπησαν έπα- 
ξίως τήν χώραν μας είς άπάσας έν 
γένει τάς έκδηλώσεις τής έκθέσεως.

Πέραν όμως τής λαμπράς ταύτης 
ύπδ τών άνωτέρω έκπροσωπήσεως, ή 
Ελληνική Χωροφυλακή ίδιαιτέρώς 
ένετυπωσίασε διά τοΰ μοιράρχου Τρύ
πη Ίωάννου, δ δποΐος έκτδς τής ικα
νότητάς του νά συνεννοήται είς τάς 
δέκα γλώσσας τάς δποίας χειρίζεται 
θαυμασίως, είς τήν ’Ιαπωνίαν παρου
σίασε καί τήν έκπληξιν γνώσεως καί 
τής δυσκολοτάτης ’Ιαπωνικής γλώσ- 
σης, πράγμα τδ όποιον άπέσπασε τδν 
θαυμασμόν καί τήν έκτίμησιν πάντων. 
Λόγφ δέ τής άνωτέρω ικανότητάς του 
έξεπροσώπησε λίαν έπιτυχώς δλους 
τούς ξένους άστυνομικούς είς άπάσας 
τάς έπισήμους έκδηλώσεις, κατά τάς 
όποιας έξεφώνησεν είς τήν ’Ιαπωνι
κήν γλώσσαν πλείστους δσους λόγους, 
άποσπάσας τά συγχαρητήρια πάντων.

Τέλος, δύναται νά τονισθή ιδιαιτέ
ρως, δτι ή έκ τής διεθνοΰς ταύτης έ- 
παφής ώφέλεια υπήρξε λίαν πολύτι
μος καί έλπίζομεν δτι τά άποτελέσμα- 
τα ταύτης θά είναι λίαν έπωφελή διά 
τδ σοβαρόν θέμα τής άντιμετωπίσεως 
τών προβλημάτων τροχαίας.

Τδ Παγκόσμιον Συνέδριον Τρο
χαίας έληξε καί θά άποτελέση ένα 
σημαντικόν σταθμόν είς τήν ιστορίαν 
τών άστυνομιών τοΰ κόσμου. Οί έκ- 
πρόσιοποι τών μετασχουσών χωρών έ- 
πανήλθον ήδη είς τάς πατρίδας των 
καί δέν έναπομένει πλέον παρά ή κα
ταβολή προσπάθειας άξιοποιήσεως 
τών έπιτευχθέντων άπατελεσμάτων 
αύτοΰ, διά τήν έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ 
δι δν ώργανώθη, τόσον τδ συνέδριον 
τοΰτο δσον καί ή Παγκόσμιος Έκθε- 
σις 1970 τής Όσάκα, δηλαδή ή ά- 
νεύρεσις αποτελεσματικών μέσων έξα- 
σφαλισεως τής προόδου καί άρμονίας 
τής άνθρωπότητος, διά τής άμοιβαίας 
κατανοήσεως καί συνεργασίας τών 
άνθρώπων, πρδς άντιμετώπισιν τών 
άπασχολούντων αύτούς προβλημάτων.

Είς τήν πόλιν Νισινομίγια, καί ένώπιον της 
είκονιζαμένης συγκεντρώσεως, ό Μοίραρχος 
’Ιωάννης Τρύπης ώμίλησεν είς τήν Ίοπιωνικήν 
γλώσσαν.
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Εύαγγέλου Φωτιάδου

Επιτίμου Διευθυντοϋ 
Εθνικής Βιβλιοθήκης

Τά άνθη καί οί τρυφεροί κλάδοι 
τών δένδρων καί τών θάμνων τά 
σύμβολα αύτά τής ακμής και τής ω- 
ραιότητος —  ήσαν αγαπητά, πολύ α
γαπητά, είς τούς προγόνους μας, τούς 
οποίους συ^εκίνει 8,τι ποιητικόν, συμ
βολικόν κοίί ώραϊον. Εις τας έπιση- 
μους ή τάς φαιδράς περιστάσεις τοΰ 
βίου των —  είς τά συμπόσια λόγου 
χάριν καί κατά τούς αγώνας δέν 
παρέλειπανί νά χρησιμοποιούν λου
λούδια ή μυρωδάτα κλαδιά: Λουλού
δια έδώ κι έκεΐ καί κλαδιά ή στεφά
νια άπό τριαντάφυλλα ή κλάδους μύρ
του μέ γιούλλια καί υακίνθους ή ά- 
πλοΰς στεφάνους δάφνης ή κισσού ή 
άγριελιάς.

Πόσον οί πρόγονοί μας άγαποΰν τα 
φυτά καί ΐά  λουλούδια, τό βλεπομε 
όταν πολλά απ’ αύτά τά είχαν συνδέ
σει πρός τήν λατρείαν διαφόρων θε
ών. Δεικνύουν επίσης τήν φιλανθή ά- 
γάπην των αί πολλαί παραδόσεις αι 
σχετικαί μέ τάς μεταμορφώσεις θεών, 
ημιθέων καί άνθρώπων είς δένδρα καί 
άνθη. ’Αλλά καί αί ποιητικαί έρμη- 
νεΐαι τού χρώματος ποικίλων άνθέ- 
ων, όπως τού ρόδου, τού κρίνου και 
άλλων.

Καί δχι μόνον οί άρχαΐοι. Καί οί 
μεσαιωνικοί "Ελληνες αγαπούν καί ά- 
ρέσκονται πολύ είς τά λουλούδια καί 
τά δροσερά κλαδιά τών δένδρων καί 
τών θάμνων, τών ρ ο δ α μ ώ ν δπως 
τάς έλεγαν. Καί αρέσει είς τους Βυ
ζαντινούς νά τά χρησιμοποιούν καί 
κατά τάς εύτυχεΐς καί κατά τάς λυ- 
πηράς των στιγμάς. Καί μία άπό τάς 
ωραίας, τάς ώραι'οτέρας στιγμάς, μία 
άπό τάς εύδαιμονεστέρας ήμέρας εί
ναι καί ή ήμέρα τής έορτής τών άν- 
θέων, κληροδοτημένη είς τό Βυζάν
τιον άπό τήν Ρώμην. Ή  ρωμαϊκή αυ
τή Ιορτή —  έορτή λουλουδιών και ά- 
νοίξεως —  είσάγεται είς τό Βυζάντι
ον ώς «ήμέρα τών ρόδων» καί έωρτά- 
ζετο τόν Μάϊον ή τόν ’Ιούνιον μέ πα
ρελάσεις, στολισμούς τών δρόμων, χο
ρούς, τραγούδια, μικράς κωμωδίας 
πού παριστάνοντο είς τάς δδούς. Αλ

λά σιγά-σιγά ή «ήμέρα τών ρόδων», 
ή γιορτή τών λουλουδιών, έπανηγυρι- 
ζετο είς τήν Ελληνικήν Αυτοκρατο
ρίαν κατά τήν πρώτην ήμέραν τού 
Μαρτίου, χωρίς δμως νά έγκαταλει- 
φθή δ έορτασμός καί τόν Μαίον. Και 
αυτός —  δ Μάϊος —  έπεβίωσεν.

«Αούλουδος» καί «Καλομηνάς» ο
νομάζεται είς πολλά μέρη δ Μάϊος. 
Καί τό πρωί τής Πρωτομαγιάς η τήν 
παραμονή στολίζονται τα παραθυρα 
ή οί έξώστες ή άλλα μέρη τού οίκου 
μέ τόν «Μάη» ή τήν «Πρωτομαγιά», 
όπως λέγουν τόν «Μάη» εις τήν Σί
φνον. Μέ ένα δηλαδή στεφάνι ή μίαν 
άνθοδέσμην άπό τριαντάφυλλα ή άλ
λα άνθη ή τρυφερά κλαδιά. Πρέπει 
δμως δ «Μάης» νά γίνη προσεκτικά, 
νά είναι καλαίσθητος.

Είς τήν Πύλον δ «Μάης» θεωρεί
ται καλός δταν Ιχη κλώνους ελαίας 
καί στάχυος ή παπαρούνα και ένα κε
φάλι σκόρδο πρός άποτροπήν τοΰ κα
κού ματιού. Είς τήν Σύμην βάζουν 
κλώνον έλαίας, φύλλον μαύρης συ
κιάς, άγκάθι καί κλάδο ν άπό θάμνον 
πού άνθεί έκεΐ τόν Μάϊον καί όνομά- 
ζεται «Μά». Οί Έλληνες τής Άμι- 
σοΰ τοΰ Πόντου διά νά προστατεύ
σουν τήν ύγιείαν τών ζώων έκρεμοΰ- 
σαν κατά τήν Πρωτομαγιά, άπό τόν 
λαιμόν των σταυρούς λουλουδένιους. 
Μέ σταυρούς έπίσης έξ άνθέων έστό-

λιζαν τά φορέματα τών παιδιών.^
Δέν φέρει λοιπόν ύγιείαν καί ευτυ

χίαν μόνον ή άνάρτησις άνθέων καί 
κλάδων είς τούς οίκους. Εύτυχίαν 
φέρει, δπως είδαμε, καί ή έπαφή των 
πρόζ τόν άνθρωπον. Αιο και εις πολ
λά μέρη τό πρωί τής Πρωτομαγιάς 
αί μητέρες κτυπούν τα παιδιά των μέ 
κλάδους έλαίας καί εύχονται:

Χρόνια πολλά,
Χρόνια πολλά!

Καί οί "Ελληνες τής Σηλυβρίας —  
τής Θράκης —  άλησμονήτου καί αύ- 
τής δπως καί αί άλλαι κρημνισμένα^, 
άλίμονον, πλέον εστίαι μεγαλωνύ- 
μου Ελληνισμού —  έπιπταν τό πρωί 
τής Πρωτομαγιάς είς τήν χλόην «γιά 
τό καλό». Καί είς τήν Κάλυμνον, κα
τά τά χαράγματα τής Πρωτομαγιάς, 
οί νέοι καί αί νέαι ξαπλώνονται είς 
τήν χλόην καί τραγουδούν:

Μάη μου, καλέ,
Μάη μου, χρυσέ, 
πού ’σουνα 
καί σέ ζητούσα:
—  Έδώ κρυμμένος 
ήμουνε
καί σάς έκαρτεροΰσα.

Είς πολλά μέρη έστόλιζαν τήν 
Πρωτομαγιά μέ άνθη καί τάς πηγας 
καί τά φρέατα, ώς λόγου χάριν είς τό 
Ξηροχώρι, δπου γύρο είς τά άνθοστό- 
λιστα 'φρέατα χορεύουν τά κορίτσια
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και τραγουδούν:
Τώρα ήρθε Μάης κι’ άνοιξι, 
τώρα τδ καλοκαίρι, 
τώρα κι’ ή γή στολίζεται 
κάθε λογής λουλούδι.

Καί εις τά ’Άγραφα, τήν χαραυ
γήν τής Πρωτομαγιάς, αί γυναίκες 
μεταφέρουν εις τά σπίτια των νερό ά- 
πδ τήν πηγήν μέσα εις χύτρας στο- 
λισμένας μέ λουλούδια.

Εις τδ Βυζάντιον θά έγίνοντο, φαί
νεται, μεταμφιέσεις τήν «ήμέραν των 
ροδών». Καί τδ έθιμον τούτο έπεβί- 
ωνε προ όλίγιυν άκόμη έτών καί εις 
άλλα μέρη καί εις τδν Βόλον, δπου 
κατά τήν Πρωτομαγιά παρήλαυναν οΐ 
«Μάηδοι», δηλαδή μετημφιεσμένοι 
που έψαλλαν μαγιάτικα τραγούδια. 
’Άλλο βυζαντινδν έθιμον συνέχιζαν, 
φαίνεται, καί δσοι μέχρι των τελευ
ταίων Ιτών έλεγαν τά κάλανδα τήν 
Πρωτομαγιά. Εις τήν ΙΙάργαν λόγου 
χάριν, τδ πρωί τής Πρωτομαγιάς, δχι 
μόνον τά παιδιά άλλά καί οι μεγάλοι 
κρατούν κλώνους πορτοκαλιάς ή νε
ραντζιάς ή προσφέρουν είς κάθε σπί

τι λουλούδια καί «λένε τδν Μάη»: 
Έμπήκε δ Μάης, 
έμπήκε δ Μάης, 
δ Μάης μέ τά τριαντάφυλλα 
κι’ δ Απρίλης μέ τά ρόδα.

Καί κατέληγαν τά κάλανδα μέ τδν 
έπαινον τής κυράς τού σπιτιού:

Νά ζήσης χίλιες πασχαλιές, 
νά ζήσης χίλια Φώτα, 
ν’ άσπρίσης σάν ψηλδ βουνό, 
σάν άσπρο περιστέρι.

Τά ίδια κάλανδα μέ μικράς πα- 
ραλλαγάς έψαλλαν καί είς τήν Κέρ
κυραν. ’Αλλά διάφορον ήτο τδ τέλος: 

Καί έδώ πού τραγουδήσαμε 
καί τώρα καί τού χρόνου, 
καί τήν ήμέρα τής Λαμπρής 
μέ τδ Χριστός Άνέστη.

Είς τήν Καστοριάν, τήν Πρωτομα
γιά, κορίτσια μέ φορέματα λευκά μα
ζεύουν λουλούδια είς τούς άγρούς, τά 
βάζουν είς τά καλάθια καί τά μοιρά
ζουν, ενώ ψάλλουν χαρούμενα τής ή- 
μέρας τραγούδια. Καί είς τήν Θεσσα
λίαν, βταν τό βράδυ τής Πρωτομα
γιάς έπιστρέφουν άπδ τήν εξοχήν,

βγαίνουν είς τήν έκκλησίαν καί αφή
νουν είς τάς εικόνας τής Παναγίας 
τά λουλούδια πού άνθολόγησαν είς 
τούς άγρούς. Καί κι παλαιαί Άθη- 
ναΐαι, τήν Πρωτομαγιά, έπλεκαν είς 
τά μαλλιά των λουλούδια.

Μένει λοιπόν πιστός δ Έλλην είς 
τά άνθη καί είς τδν Μάϊον, είς τήν 
Πρωτομαγιά του, μέ δσα δνόματα έ
χει αλλάξει μέσα είς πενήντα αιώνας 
συνεχούς ιστορικού βίου. Τδ «έαρ άν- 
θεμόεν» τών άρχαίων, ή λουλουδένια 
των άνοιξις, άναζή είς τήν «άνοιξι 
με τά πολλά λουλούδια» τού δημοτι
κού τραγουδιού. ’Αλλά καί είς τδ πε
ρίφημου:

’Απρίλη, Απρίλη δροσερέ, 
καί Μάη μέ τά λουλούδια, 
δλον τδν κόσμο γέμισες 
λουλούδια καί καλούδια.

Καί τδ έπίσης χαριτωμένου λαϊ
κόν δίστιχον, βυζαντινής προελεύ- 
σεως:

’Απρίλη άπριλοφόρετε 
καί Μάη μέ τά λουλούδια, 
τδν κόσμο τδν έγέμισες 
τ’ άθίτζια (=άνθάκια) καί τά

ρόδα.



Το φαινόμενον του τουρισμού, Ιδίως κατά 
τά ς  τελευταίας δεκαετίας έλαβε τεράστι
α ς  διαστάσεις έπί διεθνοΟς έπιπέδου. 'Η τά- 
σις των ανθρώπων προς πραγματοποίησιν 
ταξιδίω ν έκτος τή ς χώ ρας κ α τα γω γή ς των 
ηύξήθη σημαντικώς.

Ο ί άνθρωποι ώθούμενοι από την έμφυτον 
τάσιν τή ς  διερευνήσεως του περιβάλλοντος 
των, έκ τή ς  έσωτερικής ανάγκης τή ς αλλα
γ ή ς  καί τή ς  ποικιλίας εις την ζωήν καί τής 
ανάγκης διευρύνσεως των γνώσεών των, 
πραγματοποιούν σήμερον τα ξίδ ια  προς π ά 
σαν κατεύθυνσιν έπί τή ς  υδρογείου.

Σοβαρώ τατον δμως ρόλον εις τον τομέα 
τοΰτον διαδραματίζουν οί κατωτέρω π α ρά 
γοντες οί οποίοι έδημιουργήθησαν έν τή ε
ξελίξει  των ανθρωπίνων κοινωνιών καί ή υ- 
πα ρξις  των όποιων κρίνεται αναγκαία  εις 
τήν τουριστικήν πρόοδον. Ίοιοΰτοι παρά
γοντες ε ίνα ι:

α) 'Η οικονομική άνάπτυξις των λαών 
καί ή αϋξησις του κατά κεφαλήν εισοδή
ματος, έν συνδυασμώ προς τήν έπιτευχθεΐ- 
σαν ανακατανομήν τοΰ εισοδήματος διά τή ς 
λήψεως ύπό τών κυβερνήσεων διαφόρων οί- 
κονομικο - κοινωνικών μέτρων, μέ άμεσον 
συνέπειαν τήν άνάπτυξιν τών μεσαίων κυ
ρίως κοινωνικών τάξεω ν α ί όποίαι είναι καί 
α ί πολυπληθέστεραι.

(3) 'Η λήψις διαφόρων μέτρων ύπέρ τών 
έργαζομένουν, τά  όποια διευκολύνουν αυ
τούς εις τήν προτγματοποίησιν ταξιδίων. 
(Έ πέκτασ ις του χρόνου άδειας εις ένα μή
να κατ’ έτος κλπ.).

γ )  'Η τεραστία  άνάπτυξις τών μεταφορι
κών μέτρων, τά  όποια ύπό τά ς σημερινάς 
συνθήκας όργανώσεως καί λειτουργίας αύ- 
τών, παρέχουν ταχύτητα, όίνεσιν καί οίκονο- 
μίοη;. 'Η καθιέρώσις τών ώργανωμένων με
ταφορών (γκρούπ) ώς καί ή εξ ολοκλήρου 
ναύλωσις αεροσκαφών διά  τήν μεταφοράν
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τουριστών, συντελεί εις τήν κατά πολύ μεί- 
ωσιν τοΰ κανονικού εισιτηρίου, ή όποια φθά
νει μέχρις 70%.

δ) Ή  τεραστία  έπίδρασις τήν όποιαν α 
σκεί έπί τών λαών, ή δ ι’ όλων τών προσφο
ρών μέσων ασκουμένη τουριστική προβολή 
καί διαφήμισις τών τουριστικών προσόντων 
τών χωρών.

ε) 'Η άπλούστευσις τή ς διαδικασίας ει
σόδου καί εξόδου αλλοδαπών εις τά ς δ ια 
φόρους χώρας, διά τή ς  καταργήσεω ς ή ά- 
πλουστεύσεως ώρισμένων περιορισμών ή 
διατυπώσεων.

στ) ‘Η τα χε ία  αϋξησις τοΰ πληθυσμού 
τή ς γής, δστις προβλέπεται από 3 δισεκα
τομμύρια τό 1961 νά αύξηθή εις 6 δισεκα
τομμύρια τό 2000, γεγονός τό οποίον μοι- 
ραίως θά διογκώση τήν τουριστικήν κίνη- 
σιν.

‘Η έντασις τή ς  τουριστικής κινήσεως κυ
ρίως κατά τήν δεκαετίαν 1955 - 1956, έπί 
διεθνοΟς επιπέδου, εις τον χώρον τή ς Εύ- 
ρώπης καί τή ς  Μεσογείου καί τή ς Ε λ λ ά 
δος είδικώτερον προκύπτει καί έκ τών κα
τω τέρω  άναφερομένων στοιχείων:

1) 'Η έπί διεθνοΟς έπιπέδου τουριστική 
κίνησις ηύξήθη από 80 εκατομμύρια αφί
ξεις τό 1958 εις 115 εκατομμύρια τό 1965. 
’Ή το ι κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα πα- 
ρετηρήθη αϋξησις τή ς τουριστικής κινήσε- 
ως κατά 107%. Ά νάλογον αϋξησιν παρου
σίασε κατά τήν αύτήν περίοδον καί τό εί- 
σαχθέν τουριστικόν συνάλλαγμα.

Παρά τό γεγονός δτι οί ανωτέρω άριθμοι 
φαίνονται έντυπωσιακοί, έν τούτοις δεν ση
μαίνουν δτι ή τουριστική κίνησις έχει καλύ
ψει τά  περιθώ ρια περαιτέρω  αύξήσεως. 
Τούτο προκύπτει έκ τή ς  έρεύνης τοΰ ποσο
στού τοΰ πληθυσμού τών πλέον ανεπτυγμέ
νων λαών, τό οποίον κατά τήν ώς άνω πε
ρίοδον έπραγματοποίησε τα ξ ίδ ια  εις χώ ρας
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τοΰ εξωτερικού. Οϋτω παρατηρεΐτα ι δτι έκ 
των 'Ολλοινδών μόνον τό 16% τού πληθυ
σμού πραγματοποιεί τα ξίδ ια  εις τό εξω τε
ρικόν, έκ των Σουηδών τό 13%, έκ των Βρε- 
ταννών τό 9%, έκ των Γάλλων τό 8% καί έκ 
των ’Ιταλών τό 6%. Τά άνωτέρω άναφερό- 
μενα ποσοστά καταδεικνύουν τό χαμηλόν 
ποσοστόν των πληθυσμών τό όποιον πρα
γματοποιεί τα ξ ίδ ια  καί έπισημαίνουν την 
δυνατότητα τη ς περαιτέρω  άναπτΰξεως 
τού τουρισμού έκ τή ς προοδευτικής αύξή- 
σεως τών ποσοστών τούτων.

Πέραν δμως τών ανωτέρω ή οικονομική 
άνάπτυξις έπί διεθνούς έπιπέδου έν συνδυα- 
σμώ καί προς την δημιουργίαν ευνοϊκών 
συνθηκών εις την διεθνή κατάστασιν, θά 
δημιουργήση τουριστικάς α γορά ς καί μετα
ξύ των χωρών έκείνων αί όποΐαι κατά τήν 
έξεταζομένην περίοδον ήσαν ανυπολόγιστοι 
τουριστικώς.

2) 'Ο  ρυθμός αύξήσεως τή ς  τουριστικής 
κινήσεως έσημειώθη έντονώτερος εις τον 
Ευρωπαϊκόν χώρον κατά τήν χρονικήν πε
ρίοδον 1955 - 1965. Οϋτω ή τουριστική κί- 
νησις άριθμητικώς έχει ως ε ξ ή ς : Τό 1955 
ή το 30 έκ., τό 1960 ή το 50 έκ. καί τό 1965 
άνήλθεν εις 75 έκ. αφίξεις.

’Έ τ ι έντονωτέρα υπήρξεν ή αϋξησις του 
τουριστικού συναλλάγματος κατά τήν ώς 
άνω περίοδον, δπερ άπό 1,6 δισεκ. δολλάρια 
τό 1955 άνήλθεν εις 3,6 δισεκ. τό 1960 καί 
εις 7 δισεκ. δολλάρια τό 1965.

Ερευνωμένου του τουριστικού φαινομένου 
έπί τών έπτά  μεσογειακών χωρών (Πορτο
γαλία , Ισ π α ν ία , Γαλλία, Ιτ α λ ία , Γιουγ

κοσλαβία, Ε λ λ ά ς  καί Τουρκία) έν συγκρί- 
σει προς τήν τουριστικήν κίνησιν τήν σημει- 
ωθεΐσαν εις τό σύνολον τών χωρών τή ς Ευ
ρώπης, διαπιστοϋται μεγαλυτέρα  έντασις. 
Οϋτω ένώ κατά τήν χρονικήν περίοδον 
1960 - 1965 ή τουριστική κίνησις εις τήν Ευ
ρώπην ηύξήθη κατά 46%, εις τά ς μεσογεια- 
κάς χώ ρας αϋτη ηύξήθη κατά 71 %, πράγμα  
τό όποιον έπιμαρτυρεΐ τήν ιδιαιτέραν προ- 
τίμησιν τών τουριστών διά  τά ς μεσογειακάς 
χώρας.

Κατα τα  τελευταία  έτη εις τά ς μεσογει- 
ακάς χώ ρας έσημειώθησαν ώρισμέναι μετα- 
βολαί κυρίως εις τον ρυθμόν αύξήσεως εις 
έκάστην χώραν τή ς τουριστικής κινήσεως, 
δσον καί είς τήν συμμετοχήν τών χωρών αυ
τών εις τήν μεσογειακήν τουριστικήν άγο- 
ράν. Τό γεγονός τούτο δεικνύει τά  περιθώ 
ρια τής περαιτέρω  τουριστικής άναπτύξε-

Μ οντέρνα Ξενοδοχεία προσφ έ
ρουν όλες τις άνέοεις οτδν π ε 
ρ ιηγητή  ό όποιος ξεκινά  πολλές  
φορές άπό τΙς μακρννώ τερες γω 
νίες τής γής διά νά γνωρίαη τόν 
κόσμον, τούς λαούς, τόν π ο λ ιτ ι
σμό κα ϊ τήν τέχνη  τους.— Ή  όρ- 
γάνω σις τής φ ιλοξενίας πα ίξει 
σημαντικόν ρόλον είς τάς ξενο- 
δοχειακάς αότάς έγκαταστάσεις
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ως των χωρών αυτών, ως καί την τάσιν του 
τουριστικού ρεύματος. Ο ύτως εις την Γαλ- 
λίαν καί την Π ορτογαλίαν παρετηρήθη 
αυξησις τη ς  συμμετοχής αυτών εις την του
ριστικήν αγοράν τών μεσογειακών χωρών, 
onto 25% καί 1,5% κατά τό έτος 1960 εις 29% 
καί 3,9% άντιστοίχω ς κατά τό έτος 1965. 
Κ ατά την αυτήν χρονικήν περίοδον ή συμ
μετοχή τή ς Ι τ α λ ία ς  έμειώθη άπό 40,5% τό 
1960 εις 29% τό 1965. Αί τοιαΰται μεταβο- 
λα ί οφείλονται εις τό δτι μερικαί εκ τών χω 
ρών έχουν κορεσθή τουριστικώς ένώ άλλαι 
τοιαΰται διαθέτουν άρκετά περιθώ ρια πε
ραιτέρω άναπτύξεως.

3) 'Η Ε λ λ ά ς  παρά  τό γεγονός δτι περι
λαμβάνεται άπό άπόψεως θέσεως εις τάς 
προνομιούχους χώ ρας τή ς μεσογειακής ά- 
κτής καί παρά  τό γεγονός δτι κατά τήν δι
άρκειαν τών 35 αιώνων, κατέχουσα θέσιν 
μεταξύ τών τριών ’Ηπείρων, άπεθησαύρι- 
σε τό άρχαΐον ελληνικόν κάλλος, τήν βυ
ζαντινήν μεγαλοπρέπειαν καί τόν νεοελλη
νικόν πολιτισμόν, έν συνδυασμώ προς μίαν 
πλουσιωτάτην λαϊκήν παράδοσιν, δεν ήκο- 
λούθησε τήν τουριστικήν άνάπτυξιν τών 
λοιπών μεσογειακών χωρών.

Τό έτος 1950 δύναται νά θεωρηθή ώ ς έ
τος ένάρξεω ς του ελληνικού τουρισμού μέ 
33.000 περίπου άφίξεις. Βεβαίως ό έλληνι- 
κός τουρισμός έσημείωσεν έκτοτε άλματα  
άναπτύξεως. Οΰτω τό 1960 ό άριθμός τών 
τουριστικών άφίξεων άνήλθεν εις 350.000 
περίπου καί τό 1965 ηύξήθη εις 850.000. ’Ή 
τοι κατά τήν πενταετίοτν 1960 - 1965 έσημεί
ωσεν αΰξησιν κατά 146%. Αύτό δμως δεν ση
μαίνει δτι ό τουρισμός εις τήν Ε λ λ ά δ α  εύ- 
ρίσκεται εις ικανοποιητικόν βαθμόν. Τοΰτο 
έπιβεβαιοΰται καί έκ τή ς  συμμετοχής τής 
Ε λ λ ά δ ο ς  εις τήν μεσογειακήν τουριστικήν 
άγοράν, ή όποια καλύπτει μόλις τό 2,2%. 'Ο  
ρυθμός δμως αύξήσεως του ελληνικού του
ρισμού είναι δυναμικός καί α ί προοπτικαί 
λίαν ένθαρρυντικαί διά τό μέλλον αύτοΰ.

Ή  άντιμετώπισις δμως του τουριστικού 
αύτοΰ ρεύματος, τό όποιον έπί τή βάσει τών 
άνωτέρω έκτεθέντων, θά αύξάνη διαρκώς, 
άπα ιτεΐ άρτίαν τουριστικήν όργάνωσιν, ή 
όποια μάλιστα πρέπει νά έπιτευχθή εντός 
τοεχυτάτου χρονικοΰ διαστήματος, ϊνα μή 
αίφνιδιαζώμεθα έκ τοΰ κατ’ έτος αύξανο- 
μένου τουριστικοΰ δγκου. Κ ατά τό έτος 
1969 δπερ άποτελεΐ καί τό έτος ρεκόρ διά 
τόν έλληνικόν τουρισμόν, σημειώσοτν αϋξη- 
σιν κατά 30% έναντι τοΰ προηγουμένου έ

τους 1968 καί 14% έναντι τοΰ τοιούτου τοΰ 
1965, παρετηρήθη κατά τήν περίοδον τής 
α ιχμ ή ς στενότης κυρίως είς μέσα διαμο
νής. Έ πισημαίνεται ή στεγαστική άνάγκη 
δχι διότι δεν υπήρξαν/ άλλαι, άλλ ’ έπειδή 
αυτή είναι πλέον έντονος και έμφανης. Τί θά 
συμβή δμως τό τρέχον έτος 1970 άν παρα- 
τηρηθή ό αύτός ρυθμός αύξήσεως μετά τοΰ 
προηγουμένου έτους;

Διά του πενταετούς προγράμματος οικο
νομικής άναπτύξεω ς 1968 - 1972 προβλέ- 
πονται είς τό κεφάλαιον τοΰ τουρισμού, ώς 
στόχοι αύτοΰ, ή αυξησις τή ς  τουριστικής 
κινήσεως είς 2.500.000 άφ ίξεις διά τό έτος 
1972 καί τοιαύτην τοΰ τουριστικού συναλ
λά γμ α τος είς 400 έκ. δολλάρια. Παράλλη
λ ο ς, προς έπίτευξιν τών άνωτέρω στόχων, 
έχουν προβλεφθή έπενδύσεις τοΰ ύψους τών 
15.000 έκ. δραχμών δ ιά  τήν κατασκευήν 
διαφόρων τουριστικών έργων.

Ή  κατανομή τών έπενδύσεων αυτών προ
βλέπει τήν διάθεσιν 12.500 έκ. δραχμών είς 
ιδιωτικούς φορείς δ ιά  τήν άνέγερσιν ξενο
δοχειακών έγκαταστάσεων καί 2.500 έκ. είς 
δημοσίας έπενδύσεις κυρίως είς έρ γα  υπο
δομής (συγκοινωνία, τουριστική έκπαίδευ- 
σις, διεθνής προβολή κλπ.).

Πέραν τών άνωτέρω προβλέπονται καί ώ- 
ρισμέναι μεταβολαί καί μέτρα είς διαφό
ρους έτέρους τομείς, οί όποιοι έπιδροΰν ά- 
ποφασιστικώς έπί τή ς τουριστικής άναπτύ
ξεω ς τή ς χώρας. Ουτω προβλέπεται ή έ- 
πιλογή τών προς τουριστικήν άνάπτυξιν πε
ριοχών καί ή ένθάρρυνσις τή ς  ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας προς πραγματοποίησιν του
ριστικών έπενδύσεων είς τά ς περιοχάς αυ- 
τάς. Ή  έντασις τή ς τουριστικής έκπαιδεύ- 
σεως είς τόν τομέα τών κρατικών φορέων 
καί είς τόν τοιοΰτον τών ιδιωτικών φορέων 
προς πλήρη άξιοποίησιν τοΰ έμψύχου δυ
ναμικού τή ς χώρας. 'Ο  έκσυγχρονισμός τής 
διεπούσης τόν τουρισμόν νομοθεσίας. Η 
έκτέλεσις εύρυτέρων χω ροταξικώ ν μελετών 
είς τά ς υπό τουριστικήν άνάπτυξιν περιο- 
χ ά ς  κλπ.

Τό τεράστιον όντως αύτό τουριστικόν 
πρόγραμμα  εύρίσκεται έν πλήρη έξελίξει 
υπό τήν άμεσον ευθύνην τοΰ Ελληνικού 
Όργοα/ισμοΰ Τουρισμοΰ, δστις ώς άρμόδιος 
κρατικός φορεύς έχει τήν ευθύνην διά  τήν 
τουριστικήν άνάπτυξιν τή ς χώ ρας. Κατά 
τα  δύο πρώ τα έτη τή ς έφαρμογής τοΰ προ
γράμ μ ατος τούτου, τά  άποτελέσματα υπήρ
ξαν λίαν ίκονοποιητικά. Δύναται νά λεχθή



δτι ό Ε λληνικός ’Ο ργανισμός Τουρισμού 
έπέτυχεν απολύτως εις τούς ύπ’ αύτοΰ τε- 
θέντας στόχους. Ουτω παρά τάς αντιξοό
τητας τά ς όποιας είχε να αντιμετώπιση κυ
ρίως εις τά ς χώ ρας τή ς Δυτικής Ευρώπης, 
κατώρθωσεν δχι μόνον νά κάμψη την άντί- 
δρασιν κατά τοΰ έλληνικου τουρισμού, άλ- 
λά νά έπιτύχη ετι υψηλότερον του προβλε- 
πομένου, ρυθμόν αύξήσεως τή ς τουριστικής 
κινήσεως εις την Ε λ λ ά δ α . Καθ’ δλας δε 
τά ς ένδείξεις κατά τό τοέχον έτος ό ρυθ
μός αυτός θά ένταθή ετι περαιτέρω.

'Η όλοκλήρωσις δμως τού τουριστικού 
προγράμματος και ή έπ ίτευξις έτι ύψηλο- 
τέρων στόχων άναγομένων πέραν τή ς όρι
σθείσης πρώ της πενταετούς φάσεως, δεν έ- 
ξα ρτά τα ι μόνον άπό τον Ε.Ο.Τ. ό όποιος 
οπωσδήποτε θά  έχη την ευθύνην τού γενι- 
κωτέρου προγραμματισμού καί τού συντο
νισμού τή ς τουριστικής προσπάθειας, αλλά  
κυρίως άπό δλους τούς φορείς οί όποιοι ά- 
μέσως ή έμμέσως έχουν σχέσιν με τον του
ρισμόν. Τό τουριστικόν έργον δεν είναι, λό
γω  τή ς φύσεως αυτού, δυνατόν νά άποτε- 
λέση άντικείμενον ενός μόνον φορέως, διότι 
έπηρεάζεται άπό περισσοτέρους τοιούτους. 
’Ανακύπτει δθεν ή ανάγκη τή ς κινητοποιή- 
σεως των πάντων προς την κατεύθυνσιν α υ
τήν. "Εκαστος εις τον τομέα του πρέπει νά 
συνειδητοποιήση την ευθύνην του ένοα/τι τού 
τουριστικού μέλλοντος τή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  καί νά 
φροντίζη ώστε αί ένέργειαί του νά εναρμο

ν ίζοντα ι προς τό τουριστικόν συμφέρον. 
' Ολοι είναι δυνατόν καί επ ιβάλλεται νά ύ- 
πηοετήσωμεν τον τουρισμόν, έκαστος έκ 
τή ς θέσεώς του. Είδικώτερον εις την ύπαι
θρον χώραν δπου υπάρχουν τεράστια  περι
θώρια δράσεως, ό Πρόεδρος τή ς Κοινότη- 
τος, ό ’Αστυνόμος, ό Διδάσκαλος καί πας 
έτερος ειδικός επί τά  τουριστικά θέματα, 
πρέπει νά άποτελέσουν τό μικρόν περιφε
ρειακόν έπιτελεΐον τό όποιον θά  έξωραΐση 
καί θά προετοιμάση τουριστικώς την κοινό
τητα. Είναι άναγκαΐον δπως τό πρόβλημα 
τού τουρισμού γίνη πρόβλημα δλων των 
Ελλήνω ν, διότι δλοι άναμένομεν εξ αυτού. 
Εις τά  κέντρα των νομών υπό τήν α ιγ ίδα  
τού Νομάρχου καί των παραγόντω ν τή ς το
πικής αύτοδιοικήσεως καί μέ συμμετοχήν 
των επιχειρηματιών, νά γίνετα ι εύρυτέρα 
μελέτη τών δυνατοτήτων τουριστικής άνα- 
πτύξεω ς τού νομού, νά έπισημαίνωνται α ί 
τουριστικαί άνάγκαι καί νά επιδιώκεται ή 
θεραπεία αυτών δ ιά  τών αρμοδίων φορέων.

Μόνον δταν δλοι οί 'Έ λληνες αποκτήσουν 
συνείδησιν τού τουριστικού μας προβλήμα
τος καί τών εξ αύτοΰ ωφελειών διά  τήν ε
θνικήν μας οικονομίαν καί θελήσουν νά δρα
στηριοποιηθούν προς τήν κατεύθυνσιν αυ
τήν, τότε δλα τά  εμπόδια θά  ξεπερασθοΰν 
καί τά  προβλήματα τά  όποια αντιμετω πί
ζει ό ελληνικός τουρισμός θά ευρουν τήν 
ορθήν λύσιν των.

Κ έρκυρα : Κ οντά ατήν π α 
λ α ιικ ή  γραφ ικότητα  τον  
ΙΙοντικονηο ιοϋ, ό σύγχρο
νος τουριστικός έξοπλισμός  
πο ύ  δέν πα ύει νά έξελίο- 

λίααεται



"Ενας δεσμός Ε λλη ν ικό ς

ΔΗΜΟΣΙΑ Ι  ΣΧΕΣΕΙΣ

χ

ΣΠ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ
Κ α ΰ η γη το ϋ  τ ΰ ν  Δ. Σ . είς  τ ά ς  

Σ χολάς Χ ω ροφ υλακής

'Τπό πολλάίη· υποστηρίζεται, ή άποψις ότι αί Δημό
σιοι Σχέσίις ένεφανίσθησαν εις μίαν δεδομένην στι
γμήν, δτε άΐ άνάγκαι καί αί συνθήκαι τής πολιτικής, 
οικονομικής καί κοινωνικής ζωής έπέβαλον την παρου
σίαν αυτών, Αί Δημόσιοι Σχέσεις δμως, ύπό την σημε
ρινήν αυτών μορφήν, είναι τό αποτέλεσμα βαθμιαίας εμ
πειρίας, χρονολογουμένης από τών αρχαιότατων χρό
νων.

Ο άνθρωπος, ώς κοινωνικόν καί πνευματικόν δν, από 
τής εποχής κατά τήν όποιαν είσήλθεν είς τήν ιστορίαν, 
είχε τήν τάσιν νά πληροφορή καί νά πληροφορήται, εί
χε την έφεΠιν προς πειθώ, προσεπάθησε δέ νά παγκο- 
ση σχέσεις μετά τών συνανθρώπων του.

Σήμερον αί ανωτέρω ανθρώπινοι ένέργειαι, ελαβον 
ώργανωμένον καί σιστηματικόν χαρακτήρα καί άπετέ- 
λεσαν τά συστατικά στοιχεία τοΰ θεσμού τών Δημοσίων 
Σχέσεων, δ όποιος κατέστη αναγκαίος καί απαραίτητος 
είς την σύγχρονον ζωήν. Αί ρίζαι δμως καί ή καταγω
γή αύτοΰ άπαντώνται καί είς τάς πλέον άρχεγόνους κοι
νωνίας. Τό πληροφορείν τούς ανθρώπους, τό πείθειν 
τους ανθρώπους καί τό έναρμονίζειν τάς τάσεις καί α
πόψεις τών άνθριόπων, απαντιόνται είς δλας τάς περιό
δους τής ανθρώπινης ιστορίας.

Τά μέσα, επίσης, τά όποια έχρησιμοποίησαν οί άν
θρωποι πρός πραγμάτωσιν τών Δημοσίων Σχέσεων κα- 
τα τάς διαφόρους έποχάς, δύνανται νά χαρακτηρισθοΰν 
ως οί πρόδρομοι εκείνων τά όποια χρησιμοποιεί σήμε
ρον ό Σύμβουλος τών Δημοσίων Σχέσεων πρός ύλο- 
ποίησιν τών ιδεών του.

Εκείνο τό όποιον λέγομεν σήμερον «Δημόσιαι Σχέ- 
οεις», ύπήρξεν είς δλας τάς έποχάς καί είς δλους τούς 
λαούς ύπό ποικίλας μορφάς καί εκδηλώσεις.

Η μελέτη τής ιστορίας μάς πείθει, δτι καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τής ιστορικής πορείας τοΰ ανθρωπίνου γέ
νους δυνάμεθα νά άνεΰρωμεν εκδηλώσεις, αί όποΐαι δύ- 
νανται νά χαρακτηριοθοΰν ώς προπλάσματα ή σπέρμα
τα, ώς πρόδρομοι τών σημερινών Δημοσίων Σχέσεων,

αί όποΐαι ένεφανίσθησαν είς τάς άρχάς τοΰ αίώνος μας 
είς τήν ’Αμερικήν.

Ή  περίοδος δμως εκείνη κατά τήν οποίαν αί Δημό
σιοι Σχέσεις, ώς πνεΰμα καί ιδεολογία ευρίσκουν τήν 
καταξίωσίν των, είναι ή τής άρχαίας Ελλάδος, διότι 
αί έπικρατήσασαι εκεί πολιτικαί καί κοινωνικά! συνθή- 
και ηύνόησαν τήν άνάπτυξιν αυτών.

Έ κ τής μελέτης τής ελληνικής ιστορίας καί εκ τών 
κειμένων τών μεγάλων μορφών τοΰ ελληνικού πνεύμα
τος, προκύπτει οτι ή αρχαία ’Ελλάς διησθάνθη καί έσυ- 
νειδητοποίησεν είς δλην του τήν έκτασιν τό θέμα τών 
Δημοσίων Σχέσεων.

Ό  μέγας τής άρχαιότητος φιλόσοφος ’Αριστοτέλης 
είς τά «’Ηθικά Νικομάχεια» λέγει, δτι ή επικοινωνία 
καί αί φιλικαί σχέσεις μεταξύ τών ανθρώπων είναι α
ναγκαίοι προϋποθέσεις τής ευδαιμονίας των.

Ό  Σταγειρίτης φιλόσοφος αφιερώνει πολλά κεφά
λαια τοΰ ώς άνω έργου του είς τήν φιλίαν, ή όποια έ
χει εύρυτάτην σημασίαν ύπό τήν έννοιαν τής κοινωνίτ- 
κότητος, θεωρεί δέ ταύτην αρετήν απαραίτητον διά τήν 
ζωήν. Κατά τον Άριστοτέλην: «’Άνευ φίλων ούδείς έ- 
λ,οιτ’ αν ζήν, έχων τά λοιπά αγαθά πάντα». (Άριστο- 
τέλους, «’Ηθικά Νικομάχεια» VIII 1155 α 5-6).

Καί τον Πλάτωνα άπησχόλησε τό πρόβλημα τής άνα- 
πτύξεως σχέσεων μεταξύ τών ανθρώπων. Είς τούς «Νό
μους» άσχολεΐται είδικώτερον μέ τάς εξωτερικός σχέ
σεις καί εκφράζει τάς απόψεις του επί τοΰ τρόπου πα- 
γιώσεως καλών σχέσεων μεταξύ τών πολιτειών. (Πλά
τωνος, «Νόμοι» Ι Β ) .

Ό  Ξενοφών είς τόν «Οικονομικόν» του εκφράζει τάς 
άπόψεις του ώς πρός τήν παγίωσιν καλών σχέσεων, με
ταξύ εργατών καί έργοδοτών, θέτει δέ είς τά χείλη τοΰ 
Ίσχομάχου τάς εξής λέξεις, έπ’ ευκαιρία έρωτήσεως, 
ή όποια τοΰ άπηυθύνθη καί άφεώρα τόν τρόπον διά τοΰ 
όποιου ούτος κατιόρθωνεν ώστε οί έργάται τών αγρών 
του νά έργάζωνται μέ ζήλον καί νά αποδίδουν περισσό
τερον τών άλλων εργατών: «Ευεργετών νή Δί δταν τινός



άγαθοΰ οί θεοί αφθονίαν διδώσιν ήμΐν». (Ξενοφώντος, 
«ΟΙκονομικός» X II, 6-7).

'Ο μέγας πολιτικός τής αρχαίας Ελλάδος Περικλής 
εις τον «’Επιτάφιόν» του λέγει τά εξής περί των σχέ- 
σεοτν των πολιτιον εις το «δαιμόνιον πτολιεθρον». «Και 
όχι μόνον εις τον δημόσιόν μας βίον πολιτευόμεθα με 
πνεύμα ελευθέριον, αλλα και εις την αναμεταξύ μας 
καθημερινήν έπικοινωνίαν εΐμεθα έλευθεροι καχυποψι- 
ας». (Θουκυδίδου, «Ίστορίαι». Μεταφρασις Ε. Κ. Βενι- 
ζέλου, Άθήναι, σ. 97).

ΕΙς την άρχαίαν 'Ελλάδα ή κοινή γνώμη διεδραμα- 
τισε σημαντικόν ρόλον εις τους διαφόρους τομείς της 
εθνικής ζωής. Τό ατοιιον καθωδηγήθη από τάς προσω
πικοί ς του αντιλήψεις καί πεποιθήσεις, είχε δε αναπτύ
ξει τό αίσθημα τής ιδίας αντοΰ προσωπικοτητος. Η 
γνώμη τοΰ ατόμου ΰπήρξεν αποφασιστικός παραγων τής 
δημοσίας ζωής.

Ή  προσπάθεια διά τον προσεταιρισμόν τής κοινής 
γνώμης άπετέλεσεν ιδιαιτέραν φροντίδα καί μέριμναν 
τής ίθυνούσης τάξεως. Ή  ποιησις, η ρητορική, τό Οέα- 
τρον, ή τέχνη έπεστρατεύθησαν πρύς Ινίσχυσιν και ε
φαρμογήν, εντός των πλαισίων τοΰ δημοκρατικού πολι
τεύματος, ώρισμένων θέσεων καί απόψεων έδραζομένο:»ν 
επί τής προϋποθέσεις αποδοχής αυτών εκ μέρους τής 
κοινής γνώμης.

Ό  Σόλων καί ό Τυρταίος, ό πρώτος μέ τό ποίημά 
του «Σαλαμίς», ό δεύτερος με τά πολεμικά του θούρια, 
παρώτρυναν, έξήγειραν καί ένεθάρρυναν την κοινήν 
γνώμην τής εποχής των διά τήν έπίτευξιν ώρισμένων 
σκοπών.

Ή  ρητορική ΰπήρξεν ενα έκ τών σπουδαιοτέρων μέ
σων μεταστροφής τής κοινής γνώμης.

Είναι γνωστόν έκ τής ιστορίας, οτι οί "Ελληνες έδω
σαν μεγίστην σημασίαν εις τον λόγον, ή δέ δεσποτεία 
τοΰ πολιτικοΰ λόγου εις τήν ’Αγοράν απαντάται σχεδόν 
καθ’ δλην τήν ζωήν τοΰ ιοστεφούς ’Άστεως.

Ό  Fenelon γράφει δτι «εις τήν Ελλάδα τά πάντα 
έξηρτώντο από τον λαόν καί δ λαός εςηρτάτο απο τον 
λόγον».

Εις τήν άρχαίαν Ελλάδα, ή ρητορική κατέστη τέχνη, 
κατά Πλάτωνα: «πειθοΰς δημιουργός»(Πλάτωνος «Γορ
γίας», 453α), αλλά μία τέχνη ή όποια έστάθη πλησίον 
τοΰ λαοΰ καί έκρουσε τάς συναισθηματικός του χορδάς. 
Εις τάς «'Ικέτιδας» τοΰ Αισχύλου εμφανίζεται βιαία 
ή συλλογική ψυχή τοΰ κοινοΰ καί δονεΐται καί συγκινεί 
διά τοΰ ρήτορος.

Είναι γνωστός ό ρόλος, τον όποιον διεδραμάτισαν εις 
τήν ζωήν τής αρχαίας Ελλάδος οί ’Αττικοί ρήτορες, 
υεταξύ τών όποιων έδέσποσαν αί μορφαί τοΰ Περικλέ- 
ους, τοΰ Δημοσθένους, τοΰ Λυσίου καί τοΰ Ίσοκράτους.

Μετά τήν ρητορικήν, τό θέατρον διεδραμάτισε ση
μαντικόν επίσης ρόλον εις τήν διαμόρφωσιν τής κοινής 
γνώμης καί εις τάς άπλάς αΰτοΰ μορφάς, ώς ήσαν π.χ. 
αί παραστάσεις τών μίμων.

Τά είδη δμως τοΰ θεάτρου, τά όποια υπήρξαν οί πό
λοι έλξεως τών πολιτών καί οί πρωταρχικοί παράγον
τες έπηρεασμοΰ τής κοινής γνοιμης, ήσαν δύο: ή τρα
γωδία καί ή κωμωδία.

Ή  τραγωδία έχρησιμοποιήθη προς τάνωσιν τών πα
τριωτικών καί ήθικών αρχών τών 'Ελλήνων, άπηυθύνθη 
δέ καί πρός τον συναισθηματικόν κόσμον τοΰ πλήθους. 
Αί «Ίφιγένειαι» τοΰ Εΰριπίδου, ή «’Αντιγόνη» τοΰ Σο- 
φοκλέους, ή «'Άλωσις τής Μιλήτου» τοΰ Φρυνίχου, αί

τραγωδίαι τοΰ Αισχύλου, υπηρέτησαν .τάς άρχάς ταύ- 
τας. Τόση ΰπήρξεν ή έπίδρασις καί ό ρόλος τοΰ θεάτρου 
εις τήν διαμόρφωσιν τής κοινής γνώμης, ώστε ό ’Αρι
στοφάνης λέγει δτι τήν μεν διαπαιδαγώγησή τών παί- 
δων έχουν οί διδάσκαλοι, τών δέ μεγάλων οι ποιηται. 
Οί τραγικοί, δηλαδή, κατά τον Άριστοφάνην, ήσαν δη
μόσιοι παιδαγωγοί, έχοντες ώς έργον των το «βελτιους 
ποιεΐν τους ανθρώπους έν ταις πόλεσιν» ( Αριστοφα- 
νους, «Βάτραχοι», 1009).

Ή  αρχαία κωμωδία, καί δή ή Αττική, επεδρασεν 
επίσης επί τής κοινής γνώμης τής εποχής. Κατα^την 
έποχήν τοΰ Άριστοφάνους καί τοΰ Κρατίνου, ή ’Ατ
τική κωιιωδία είχε χαρακτήρα, ό όποιος προσέδιδεν 
εις αυτήν τήν μορφήν τής συγχρόνου πολιτικής εφημ- 
ερίδος —  είδικώς μάλιστα αί κωμωδίαι τοΰ Άριστοφ- 
άνους, ό όποιος εις τήν σάτιράν του δεν συμπεριελάμ- 
βανε μόνον πρόσωπα κατέχοντα ΰψηλάς θέσεις εις τους 
τομείς τοΰ πνεύματος, τής τέχνης ή τής πολιτικής, άλλ 
έπίσης καί θεσμούς καί συστήματα τής έποχής του.

Οί μάντεις καί οί προφήται ήσαν έπίσης φορείς μετα
στροφής τής κοινής γνώμης καί έπέδρασαν επ’^αύτής. 
Οί τελευταίοι παρουσιάσθησαν ώς ερμηνευται αινιγμα
τικών λόγων καί φαινομένων. Ό  ΙΙίνδαρος έχαρακτη- 
ριζε τον εαυτόν του ώς προφήτην τών Μουσών, χαρα
κτηριστικός δέ τύπος μάντεως είναι ό Τειρεσίας. Οί προ- 
φήται δεν ήσαν άναγκαστικώς άνθρωποι προικισμένοι 
μέ ΰπερφυσικάς ιδιότητας, τούς οποίους ηνάγκαζον 
οί θεοί όπως ανακοινώσουν τάς σκέψεις καί θελήσεις 
αύτών. Πολλάκις καθήκοντα προφήτου  ̂ ήσκει ατομον 
έχον τον χαρακτήρα τοΰ λειτουργοΰ, ένίοτε δέ κληρο
νομικά» δικαιώματι, έντός τών πλαισίων μιας ιερατικής 
κάστας, ώς π.χ.τό Μαντεΐον τών Δελφών.

Οί άοιδοί καί άργότερον οί ραψωδοί ΰπήρξαν φορείς 
μεταστροφής τής κοινής γνώμης. Οί τελευταίοι έςησαν 
κυρίως εις τήν Θεσσαλίαν, μετέβαινον δέ εις τας μεγά
λος πανηγύρεις καί έορτάς καί ενώπιον τοΰ πλήθους «π- 
ήγγελον τά ποιήματά των. Τά ποιήματα ταΰτα δέν είχον 
πάντοτε τό αυτό περιεχόμενον.

Οί φιλόσοφοι, τέλος, έπηρέασαν τήν κοινήν γνώμην 
τής 'Ελλάδος. Ό  Πλάτων μέ τήν «Πολιτείαν» του καί ό 
περιπατητικός ’Αριστοτέλης, οί δέ σοφισταί έφήρμοσαν 
τήν τέχνην τής διαλογικής συζητήσεως, διά νά πείσουν 
τον συνομιλητήν των οπωσδήποτε.

Ή  δημοσία συζήτησις εις τήν ’Αγοράν, ή «διατριβή», 
ή όποια σκοπόν είχε, νά μεταδώση Ιδέας καί νά δημιουρ- 
γήση έντυπώσεις είς τό άκροατήριον, ήτο σπουδαίος 
φ>ορεύς μεταστροφής τής κοινής γνώμης. Τον τρόπον 
τοΰτον έχρησιμοποίησαν καί ό Σωκράτης καί ό ’Αρισ
τοτέλης καί δ Πλάτων. Κατά τήν Ελληνιστικήν περίο
δον ό Διογένης έζη είς τήν ’Αγοράν, έρχόμενος είς έπ- 
αφήν μέ τό πλήθος, «διατριβών» καί χρησιμοποιών τον 
τρόπον έκφράσεως, τον όποιον έχρησιμοποίει τοΰτο.

Είς τά πλαίσια τοΰ θέματός μας ΰπεισέρχεται καί πάν 
άλλο θέαμα, τό όποιον έχρησιμοποίησαν οί Έλληνες 
είς μεγάλην κλίμακα διά σκοπούς Δημοσίων Σχέσεων.

Οί ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες, τά ’Ίσθμια, τά Παναθή- 
ναια, τά Άνθεστήρια, ήσαν μέσα πρός πλαστούργησιν 
ιδεών καί πραγμάτωσιν έπιδιώξεων. Μέσφ τών εορτών 
τούτων οί πρόγονοί μας είχον τήν ευκαιρίαν δπως έλ
θουν είς έπαφήν μεταξύ των, ανταλλάξουν απόψεις 
έπί διαφόρων θεμάτων πανελληνίου ένδιαφέροντος καί 
συμβάλουν είς τήν καλλιέργειαν καί τήν άνάπτυξιν τοΰ 
πνεύματος τής έθνικής ένότητος. Αί έορταί καί αί πα- 
νηγύρεις ήσαν μέσα διά τήν προβολήν τής ιδέας τής



έθνικής ένότητος καί τής αλληλεγγύης των Ελλήνων 
είς κρίσιμους περιστάσεις.

Την ιδέαν τής έθνικής ένότητος εξύμνησαν καί προ- 
ίβαλον ό "Ομηρος είς την «Ίλιάδα» καί την «Όδύσσει- 
αν», οί ρήτορες καί οί φιλόσοφοι τής αρχαίας Ελλά
δος καί τό άρχαϊον ελληνικόν θέατρον.

Οί αρχαίοι "Ελληνες υπήρξαν άριστοι όργανωταί δη
μοσίων εκδηλώσεων. Ή  όργάνωσις τών αρχαίων ελλη
νικών εορτών καί πανηγύρεων, εξεταζόμενη υπό τό πρί
σμα τής σημερινής εποχής, αφήνει ημάς εκστατικούς.

Ούδείς σημερινός οργανωτής «φεστιβάλ» θα ήδύνατο 
νά συγκριθή μέ τον οργανωτήν τής πομπής τών Πανα- 
θηναίων, την οποίαν ή θεία σμίλη τού Φειδιου απεικό- 
νισεν είς την ζωοφόρον του Παρθενώνος.

Ή  δημοσιότης (publicity) έλαβε τεραστίαν έκτα- 
σιν, ιδίως είς τάς ’Αθήνας. Οί "Ελληνες δύνανται νά 
θεωρηθούν ώς οί προδρομοι τής δημοσιοτητος, την ο
ποίαν ημείς έφαρμόζομεν, μολονότι τά χρησιμοποιού
μενα μέσα διαφέρουν από τά μέσα τής εποχής εκείνης. 
Ή  δημοσιότης διεδραμάτισε σπουδαιότατον ρόλον είς 
την εθνικήν ζωήν τής 'Ελλάδος. Διά τής δημοσιοτητος 
κατεπολεμήθησαν ή τυραννία, ή αριστοκρατία, αί μα- 
γεΐαι καί δεισιδαιμονίαι, ώς καί αί απόκρυφοι θρη-
σκεΐαι. , ,

Ό  Περικλής έχρησιμοποίησε τήν δημοσιότητα εις ευ- 
ρείαν κλίμακα. Έπίστευσεν είς αυτήν καί τήν καθιέ
ρωσε τόσον είς τήν διπλωματικήν δραστηριότητα περί 
χάς Διεθνείς Σχέσεις, οσον καί είς τήν εσωτερικήν πο
λιτικήν τών Αθηνών.  ̂ ^

Οί "Ελληνες έχρησιμοποίησαν επίσης τα «συνθήμα
τα». Γνωστόν τυγχάνει τό «πας μή "Ελλην βάρβαρος», 
ώς καί άλλα παρόμοια. _ ( ,

Είς τήν άοχαίαν 'Ελλαδα ανευρισκομεν επίσης και 
τούς προδρόμους τών Διεθνών Συνέδριων, δηλαδή τας 
’Αμφικτιονίας. *Αν καί απετελουν θρησκευτικός κατα 
βάσιν ενώσεις, έν τούτοις πολλάκις ύπερέβησαν τάς θρη-
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σκεχιτικάς των δικαιοδοσίας και ησκησαν κατά τροπον 
άμεσον καί έμμεσον πολιτικήν επιρροήν, προσεπαθησαν 
δε νά έπιλύσουν είρηνικώς τάς μεταξύ τών 'Ελληνικών 
πόλεων - κρατών άναφυομενας διαφοράς και να ^απο- 
μακρόνουν κατ’ αυτόν τον τροπον τήν ένοπλον ρήξιν. 
Αί Άμφικτιονίαι συνέβαλον είς τήν επικοινωνίαν μετα
ξύ τών 'Ελλήνων καί έσφυρηλάτησαν τούς ήθικούς καί 
εθνικούς μεταξύ αυτών δεσμούς. 5 , ,

Έχρησιμοποιήθησαν πολλά μέσα εις τήν αρχαιαν Ελ- 
λάδα, διά τήν μετάδοσιν πληροφοριών καί ιδεών καί 
διά τήν επικοινωνίαν μεταξύ τών ανθρώπων.^

Οί κήρυκες, οί πάπυροι, τά όστρακα, τά πλακίδια 
εξ άργίλλου ή πηλού έπί τών όποιων εχαρασσετο τό 
κείμενον, προσέτι δέ αί πυραί.

Οί "Ελληνες, τέλος, ένδιεφέρθησαν καί διά την προ
σωπικήν των «εικόνα». Τα συμπόσια, αί χορηγιαι, η ε- 
πιτήδευσις είς τήν άμφίεσιν, ο τροπος διαβιωσεως, δει
κνύουν δτι ένδιεφέρθησαν και δια τας προσωπικός των 
Δημοσίας Σχέσεις.

Καί κατά τήν Ελληνιστικήν περίοδον ανευρισκομεν 
πλήθος έκδηλώσεων Δημοσίων Σχέσεων. Ό  Μέγας ’Α
λέξανδρος καί οί διάδοχοί του έχρησιμοποίησαν πολλά 
μέσα, ίνα προβάλουν τον ελληνικόν πολιτισμόν εις τον 
τότε κόσμον. Οι Πτολ&μαιοι ιδίως ε7νρτ]οι<μοποιτ|οαν τήν 
χλιδήν και τήν μεγαλοπρέπειαν ώς μέσα προβολής, ή 
δε θρυλική Κλεοπάτρα ανέπτυξε κατά τρόπον έξοχον 
τάς προσωπικός της Δημοσίας Σχεσεις.

’Εν κατακλεΐδι δυνάμεθα νά εΐπωμεν οτι όντως ό αρ
χαίος Ελληνικός κόσμος, κατενόησεν, έσυνειδητοποίη- 
σε καί έφήρμοσεν είς εύρείαν έκτασιν τάς άρχάς και 
τό πνεύμα τών Δημοσίων Σχεσεων, περισσότερόν παν- 
τός άλλου λαού τής άρχαιότητος. Αυτός είναι καί ό λό
γος διά τον όποιον αί Δημόσιαι Σχέσεις θεωρούνται 
βασικώς θεσμός έλληνικός καί ή Ελλάς η αρχαία κοι- 
τίς των.
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ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ϊ

Μ εγάλο Σ άββατο, μεσάνυχτα...
Νύχτα ήσυχη, γαλήνια, γεμάτη καλωσύ- 

νη. Οί καμπάνες στο μικρό έλληνικό χω- 
ριουδάκι καλούν τους χριστιανούς στ'ις έκ- 
κλησιές γ ιά  νά γιορτάσουν την Ά νάστασι 
τοΰ Κυρίου.

"Υστερα άπό τό θρήνο τή ς Μ εγάλης Έ - 
βδομάδος, υστέρα άπό τούς έμπτυσμούς, 
τούς κολαφισμούς, τ ις  μαστιγώσεις, τό α γ 
καθωτό στεφάνι, την λόγχη, τό «όξος», τον 
σταυρικό θάνατο, νά ή μεγάλη στιγμή τής 
Ά να σ τά σ εω ς!

Χαρούμενα χτυπούν τήν ά γ ια  τούτη νύ
χ τα  οί καμπάνες...

Αύτή είναι ή τρανή καί πραγματική  ιστο
ρία τοΰ παντοδύναμου Δημιουργού, Σ ω τή- 
ρα καί θεού  μας, πού τήν έζησε ό πρόσκαι
ρος κόσμος μας έδώ καί 1937 χρόνια καί πού 
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο γ ιά  μάς τούς 
αδύνατους κι* αμαρτωλούς ανθρώπους.

Πόσα δ ιδάγματα , γ ιά  τήν άντιμετώπισι 
τη ς  καθημερινής ζω ής μας, τή ς ζω ής πού 
είναι πρ ά γμ α τι κράμα χα ρά ς καί πόνου, δεν 
μάς δίνει τό μεγάλο, τό μοναδικό δράμα 
τοΰ Γολγοθά!

Ζώντας τ ις  μέρες τή ς Μ εγάλης Έ βδομά- 
δος κάθε χρόνο, τό δράμα τού θεανθρώπου, 
ζοΰμε παράλληλα καί τά  καθημερινά δικά 
μας δράματα, γ ιά  νά τά  ένταφιάσουμε στον 
κενό τάφο τήν ήμερα τή ς  μεγάλης χαράς 
καί νά ξαναγεννηθούμε, ν’ άνυψωθοΰμε στή 
σφαίρα τή ς γαληνεμένης συνειδήσεως, τήν 
τροτνή στιγμή τή ς  Ά ναστάσεως.

Κ τυ π ο ϋ ν  χαρμόσυνα σήμερα οί καμπάνες.
Χ ριστός ά νέοτη  Χ ριστιανοί. Έ π ϊ  γής ειρήνη.
Χ α ίρετε και άγγαλλιάσΰ·ε. Ν εν ίκη τα ι ό "Αδης.
Η μέρα  Αναστάσεω ς σήμερα.

Φ ιληϋ'ήτε γλυκ ά  χείλη  μ ϊ  χείλη .
Π έσ τε  «Χ ριστός .Α ν ία τη »  έχΰ·ροϊ κα ι φ ίλο ι.
Οί κάτοικοι τοΰ μ^κροΰ χωριού, με χαρού

μενα πρόσωπα γιορτινά  ντυμένοι, τραβοΰν 
γ ιά  τήν φωτόλουστη έκκλησιά. Νά κΓ ό πα-

ληός συνάδελφος. Με βήμα αργό προχωρεί 
κΓ αύτός με τά  πα ιδιά  καί τά  έγγόνια  του 
γ ιά  τήν φτωχική χωριάτικη έκκλησούλα.

Πόσα θά μποροΰσε νά μάς πή, βγαλμένα 
άπό τό πλούσιο περιβόλι τή ς πείρας ! "Ο λη 
ή ζωή του στο Σ ώ μ α  τή ς Χωροφυλακής, ή 
ταν Γολγοθάς καί Ά νάστασι. ^Η ταν πόνος, 
άγώ νας, δάκρυ, αλλά  καί χαρά  καί ίκανο- 
ποίησι. Ά γώ να ς  καί πόνος στην προσπά
θεια, στήν σκληρή προσπάθεια γ ιά  τήν γ α 
λήνη, τήν ζωή, τήν τιμή καί τήν περιουσία 
τών συνανθρώπων του, καί άπλόχερη ίκανο- 
ποίησι στο άντίκρυσμα τή ς επιτυχίας, στήν 
διαπίστωσι τή ς άποδόσεως τών προσπαθει
ών του. ι

Κούρασι, χιόνια, λιοπύρια, ξενύχτια, στε
ρήσεις, εικόνες τή ς ζω ής θλιβερές. Μά καί 
χαρά. 'Η χα ρά  τή ς έπιτυχίας, ή χα ρά  τή ς 
ίκανοποιήσεως... Καί προχωρεί στήν έκκλη- 
σιά ό πάληός καλός συνάδελφος, ένώ στήν 
σκέψι του ξαναφέρνει |ν α  σωρό γεγονότα  
άπό τή ζωή του στο Σ ώ μ α  τή ς Χωροφυλα
κής, μιά ζωή τρ ιάντα  όλάκαιρα χρόνια. Πό
τε διάβηκαν στ’ άλήθεια! Πόσες Π ασχαλι
ές ! Πόσες χρονιάρες μ έρ ες! Πόσες φορές 
δεν άνέβηκε άγκομαχώ ντας τόν δύσκολο 
δρόμο τοΰ Γολγοθά καί πόσες φορές σάν 
έφθανε στήν κορυφή, δέν στάθηκε εκεί λου
σμένος άπό τό φώς τής χαράς, τή ς  ίκανο
ποιήσεως, τή ς άναστάσεως !. . .

Τό δράμα τοΰ Γολγρθά διάβηκε. Τό δά
κρυ στέγνωσε π ιά  στα ματόκλαδα. Τό φώς 
τή ς χα ρά ς λούζει με τ ις  χρυσαχτίδες του 
τήν πλάσι άπ’ άκρη σ’ άκρη.

Χαρούμενα κτυποΰν σήμερα οί καμπάνες 
καί διαλαλοΰν στά πέρατα  τή ς  οικουμένης 
την νίκη τή ς  καλωσύνης, τή ς  άνθρωπιάς, 
τή ς  αγάπης.

'Η μέρα τρανής χα ρά ς σήμερα.
Χριστός άνέστη. Χρόνια πολλά.

ΔΗΜΟΣ I. Π ΑΠ ΑΔΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ
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Υ Π Ο Θ Ε Σ Ι Σ  “ΜΑΝ ΙΔΗ, ,

Είναι συνήθως, καί ασφαλώς απο
δεδειγμένη, ή ρήσις: «Ό  σπειρών ά
νεμους θερίζει θύελλας», δπερ σημαί
νει δτι ό δολοπλόκος, ό βυσσοδομών, 
ό κακίας κατεργαζόμενος, ούδέν κα
λόν αποτέλεσμα δύναται νά άναμένη 
τελικώς.

Έ ν τούτοις εις τον κόσμον μας ό 
όποιος έπλάσθη μέν τέλειος από τον 
Θεόν, άλλα πολλάς άλλοιώσεις επί τα 
χείρω ύπέστη άπό τούς άνθρώπους, 
συμβαίνει συχνά νά μή άληθεύη καί 
τό άντίστροφον τής άνωτέρω ρήσεως.

Μέ άλλους λόγους, «ό σπειρών ά- 
γαθά, δεν θερίζει πάντοτε ευτυχίαν».
' Ισως τής άποκαταστάσεων τής ισορ
ροπίας καί τής καλής λειτουργίας των 
δύο άξιωμάτων πού προανεφέραμεν 
νά άποτελή εν βασικόν μέλημα καί 
μία των κυρίων άποστολών καί έπιδι- 
ώξεων των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί 
Τάξεως.

Ή  ύπόθεσις Μανίδη, μία άπό τάς 
πλέον συνταρακτικάς τής τελευταίας 
περιόδου, χαρακτηρίζει μέ αδρά χρώ
ματα τήν άδικον αυτήν εικόνα τής 
σημερινής άνθρωπότητος.

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ό  Γιώργος Μανίδης, καταγόμε
νος έκ Χίου καί ηλικίας 72 ετών, στε
ρούμενος οικογένειας καί συγγενών, 
διέμενεν επί τής όδοϋ ’Αθηνών πλη
σίον του Χαΐδαρίου. ΕΙχεν ιδιόκτη
τον οικίαν, άρκετά κτήματα καί ήτο 
άνεξάρτητος οίκονομικώς. ΟΙ κάτοι
κοι τής περιοχής τόν έσέβοντο, τον 
έξετΐμων καί τόν συνεπάθουν μεγά
λος, λόγω τοΰ άγαθωτάτου χαρακτή- 
ρος του, τών ευγενών τρόπων του, 
καί τής γενναιοδωρίας μετά τής οποί
ας συνέτρεχε πάντοτε τούς άναξιοπα- 
θοΰντας. Ο ί δυστυχούντες έβρισκαν 
πλησίον του θαλπωρήν, οί πεινώντες 
φαγητόν, οί άστεγοι άσυλον, οί δει- 
νοπαθοΰντες ύποστήριξιν. Ούδείς πο
τέ έκτύπησε τήν θύραν του χωρίς νά 
εύρη τόν Μανίδην πρόθυμον νά ά- 
κούση τάς ταλαιπωρίας του καί έτοι
μον νά τόν συνδράμη. 'Αγνού παρελ
θόντος ό γέρων, έξεμέτρα τάς τελευ

ταίας ή μέρας τής ζώής του χριστια- 
νικώς, καί κατά τρόπον Απολύτως ά- 
ξιον διά νά λεγεται «άνθρωπος».

Τούτο συνήθροιζε γύρωθέν του 
πολλούς φίλους, άλλά προσήλκυσε δυ
στυχώς καί τάς άφυπνισθείσας δυ
νάμεις τού κακού.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Ό  Μανίδης συνεδέετο άπό πολλών 
ετών μετά τής οικογένειας Ρετσίνη, 
ή οποία διέμενε πλησίον τής οικίας 
του. Ή το  οικογένεια αγαθή καί ά- 
ξιοπρεπής καί περιέβαλε τόν γέροντα 
ιιέ στοργήν. Μόνος καί έρημος ό Μα
νίδης άπέκτησε μέ τήν πάροδον τού 
χρόνου τήν συνήθειαν να περνά τό 
πλεΐστον τής ημέρας εις τήν οικίαν 
τής φίλης οικογένειας δπου καί κα
θημερινώς πλέον έγευμάτιζεν. Ή το 
άλλωστε απλός εις τάς έξεις του, λι- 
τοδίαιτος καί διακριτικός. Τήν στορ
γήν τήν οποίαν τού προσέφερεν ή οι
κογένεια έμελέτα νά άνταποδώση έν 
καιρώ, κληροδοτών εις τήν μικράν 
θυγατέρα τού Ρετσίνη οίκόπεδον καί 
διώροφον οικίαν του, ώς προίκαν της.

Τήν 26ην Δεκεμβρίου 1959, ημέ
ραν τού 'Αγίου Δημητρίου, ό Μανί
δης έγευμάτισεν ώς συνήθως εις τήν 
οικίαν Ρετσίνη, άπό δπου άνεχώρη- 
σε περί τήν 7ην εσπερινήν κατευθυ- 
νάμενος εις τήν οικίαν του διά νά κα- 
τακλιθή.

Τήν έπομένην δέν ένεφανίσθη καί 
οί φίλοι του άνησύχησαν. Ή  σύζυγος 
τού Ρετσίνη ή όποια είχε κλειδί τής 
οικίας τοΰ Μανίδη διότι τακτικώς τόν 
έπεριποιείτο, μετέβη διά νά έξακρι- 
βώση τί συνέβη.

Ευθύς ώς ήνοιξε τήν θύραν είδε 
τό δάπεδον πλημμυρισμένον μέ αίμα
τα, ήρχισε δέ άμέσως νά καλή εις βο
ήθειαν. Αιάψοροι περίοικοι έσπευσαν 
επί τόπου, εΐχον δμως τήν πρόνοιαν 
νά μή είσέλθουν εις τήν οικίαν άλλά 
νά ειδοποιήσουν τό Τμήμα Χωροφυ
λακής Χαΐδαρίου, ό διοικητής - μοί
ραρχος - τού όποιου έφθασεν έντος 
λεπτών τής ώρας,

Ό  μοίραρχος, άντιληφθείς τήν κα-

τάστασιν έτοποθέτησε φρουρόν εις 
τήν θύραν καί είδοποίησεν άμέσως 
τήν Διεύθυνσιν Εγκληματικών ’Ανα
ζητήσεων διά νά άποστείλη ειδικευ
μένα όργανα άνιχνεύσεως καί σημάν- 
σεως τά όποια καί κατέφθασαν μέ 
επί κεφαλής τόν διοικητήν - άντισυν- 
ταγματάρχην Χωροφυλακής Αιγά
λεω.

Οί άνωτέρω άνεύρον τόν Μανίδην 
κείμενον νεκρόν εντός τής κουζίνας 
φέροντα πολλαπλά τραύματα εις τό 
σώμα, τό πρόσωπον καί τήν κεφαλήν. 
Οί έγκληματίαι εΐχον είσέλθη προ
φανώς κατά τήν νύκτα διά τοΰ παρα
θύρου, τού όποιου ό ύαλοπίναξ είχε 
θραυσθή. Μετά τό έγκλημα οί δρά- 
σται εΐχον άπέλθη διά τής κυρίας θύ- 
ρας άφού προηγουμένως έκλεισαν έ- 
σωτερικώς τό παράθυρον.

ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΠ Α ΡΧ ΕΙ ΤΕΛΕΙ
ΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ

Τό κίνητρον τού εγκλήματος ήτο 
τόσον προφανές, ώστε δέν άπησχό- 
λησεν επί πολύ τούς άστυνομικούς. 
Ή  οικία έδιδεν δψιν πλήρους ατα
ξίας. Τά πάντα εΐχον άνατραπή, τά 
συρτάρια ήσαν άνοικτά καί τό περιε- 
χόμενόν των εις τό δάπεδον, τά στρώ
ματα σχισμένα, καί τά σκεύη τής 
οικίας έρριμμένα εδώ καί εκεί.

Άπέιιενεν ή άνακάλυψις ιχνών τά 
όποια θά όδήγουν εις τούς δράστας. 
Ή  έργασία αυτή άπεδείχθη έξ άρχής 
λίαν δυσχερής, διότι οί έγκληματίαι 
εΐχον χρησιμοποιήσει χειρόκτια καί 
ούδέν άποτύπωμα κατέλιπον. Τά 
σκεύη ήρευνήθησαν προσεκτικώς, ή- 
λέγχθησαν οί υαλοπίνακες, τό δάπε
δον, οί τοίχοι, τά κλινοσκεπάσματα, 
τά συρτάρια τών έπίπλων, αί λαβαί 
τών θυρών. Ή  έξερεύνησις τής οικί
ας δέν άπέδωσεν είμή έν έργαλεΐον 
(κασμάν), ό όποιος άσφαλώς είχε 
χρησιμοποιηθή διά τό έγκλημα. Ό  ι
ατροδικαστής άπεφάνθη δτι διά τού 
έργαλείου τούτου εΐχον έπενεχθή τά 
τραύματα τής κεφαλής καί τού προ
σώπου, ένώ τά τραύματα τού στήθους 
εΐχον προέλθη έκ κτυπημάτων διά
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νήσσοντος οργάνου, προφανώς σου
γιά. Ή  ερευνά τοϋ εσωτερικού τής 
οικίας κατέληξεν εις τήν άνεΰρεσιν 
επίσης των χειροκτίων —  δερμάτι
νων —  τά όποια είχαν χρησιμοποι
ήσει οΐ δράσται.

Ήκολούθησεν ή ερευνά του εξω
τερικού τής οίκίας καί τοϋ πέριξ χώ
ρου, τήν όποιαν διενήργησαν συνερ
γεία ήσκημένων άνδρών τής Χωρο
φυλακής. Αί ερευναι αύταί ένηργή- 
θησαν εις εύρεΐαν έκτασιν καί απέ
δωσαν εν τεμάχιον μανδηλίου, τεμά
χια έκ ξύλου αμυγδαλιάς τά όποια 
είχαν άποσπασθή έκ ξύλου χρησιμο- 
ποιηθέντος κατά τοϋ θύματος καί ή- 
σαν αίματωμένα, μία μπλούζα σχι
σμένη καί αίματωμένη επίσης, καί είς 
ηλεκτρικός φανός με άνανεωμένην 
στήλην. 'Άπαντα τά πειστήρια ταΰτα 
έστάλησαν εις τό Ιατροδικαστικόν 
έργαστήριον προς επιστημονικήν έ- 
ξέτασιν. Τό βασικώτερον αποτέλεσμα 
ταύτης ήτο νά προσδιορισθή ή όμάς 
τοϋ επί τών τεμαχίων ξύλου αίματος 
καί τό σχήμα καί μέγεθος τού σώμα
τος τού άνδρός είς τον όποιον άνήκεν 
ή μπλούζα.

Έκτος τούτων, εντός τής οικίας εί- 
χεν εύρεθή καί μία είκών τού Αγίου 
Γεωργίου τήν όποιαν οί κακοποιοί εΐ- 
χον καταξεσχίσει, προφανώς υπο- 
πτευθέντες ότι όπισθεν ή είς τό ε
σωτερικόν αυτής έκρύπτοντο χρήμα
τα ή τιμαλφή.

Ή  μελέτη τών ελάχιστων αυτών 
πειστηρίων ώδήγει είς απολύτως α
σαφή συμπεράσματα, δηλαδή: πρώ
τον ότι ό έγκληματίας ήτο κατωτά- 
της κοινωνικής τάξεως, μέτριου ανα
στήματος καί παχύς (μπλούζα), δεύ
τερον ότι ήτο αδίστακτος καί διευ- 
θαρμένος (καταστροφή είκόνος) καί 
τρίτον ότι είχεν έπιμελώς προετοιμά
σει τό έγκλημά του (χειρόκτια, φα
νός). Ευτελή βεβαίως στοιχεία, καί 
όμως, είς χεΐρας τών πεπειραμένων 
άνδρών τής Χωροφυλακής «ώμίλη- 
σαν» αρκετά ώστε νά αποδώσουν τήν 
δικαιοσύνην.

Η ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ο Ν ΙΚ Η  ΙΧΝΗ- 
Λ Α Τ Η ΣΙΣ

Ό  ’Ανώτερος Διοικητής Πρωτευ- 
ούσης έκάλεσε σύσκεψιν είς τό γρα- 
φείον του. Είς τήν σύσκεψιν αυτήν 
μετεσχεν ό ιατροδικαστής— άντισυν- 
ταγματάρχης— ό Διοικητής Χωροφυ
λακής Αιγάλεω —  άντισυνταγματάρ- 
χης —  οί Διοικηταί ’Ασφαλείας Ν. 
’Ιωνίας καί Κηφισίας —  ταγματάρ- 
χαι —  ό 'Υποδιοικητής Χωροφυλα- 
κής Ν. ’Ιωνίας —  ταγματάρχης —  
δ Διοικητής τοϋ Τμήματος Χωροφυ-

'Η κυρία είσοδος τής οικίας Μα- 
νίδη δπου έλαβε χώραν τό στυ

γερόν έγκλημα

λακής Χαΐδαρίου —  μοίραρχος — 
καί άλλοι κατώτεροι αξιωματικοί.

Μετά μακράν συζήτησιν, τά προ- 
κύπτοντα ερωτήματα διετυπώθησαν 
ώς εξής:

α) Είχε σχέσιν προς τό έγκλημα 
ή οικογένεια Ρετσίνη;

β) Ό  δράστης ήτο πρόσωπον τής 
περιοχής Χαΐδαρίου;

γ) Ό  δράστης ήτο έκ τών ύπηρε- 
τούντων είς τά πλησίον κέντρα έκ- 
παιδεύσεως στρατιωτών;

δ) Ό  δράστης ήτο έκ τοϋ προσω
πικού τοϋ πλησίον τής περιοχής έρ- 
γοστασίου;

ε) Ό  δράστης ήτο έκ τοϋ προσω
πικού διαφημιστικής εταιρείας ή ο
ποία είχε τοποθετήσει διαφημιστικήν 
πινακίδα είς πλευράν τής οικίας Μα- 
νίδη;

στ) Ό  δράστης ήτο έκ τού προ
σωπικού τού εργολαβικού γραφείου 
όπερ κατά καιρούς είχεν έκτελέσει έρ- 
γασίας τοϋ Μανίδη;

ζ) Ό  δράστης ήτο έκ τών έκμε- 
ταλλευομένων βρύσιν τής Οϋλεν πλη
σίον τής οικίας Μανίδη, ή έκ τών τα- 
κτικώς υδρευόμενων εξ αυτής;

η) Ό  δράστης ήτο κάποιος έκ τών 
τυχόν έλΟόντων είς προστριβάς με τό 
θύμα;

θ) Ό  δράστης ήτο έπαγγελματίας 
κακοποιός έκ τών διαμενάντων είς 
τήν περιφέρειαν καί αίφνιδίως έξα- 
φανισθέντων; ή έκ τών κακοποιών 
άλλης περιφέρειας έκ τών μετακινη- 
θεντων προς τό κεντρον κατά τήν έ- 
ποχήν τού έγκλήματος;

ι) Ό  δράστης ήτο έκ τών σχετι- 
ζομένων καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
προς τό θύμα;

'Όπως ήμπορεΐ νά άντιληφθή κα
νείς, ή σαφής άπάντησις είς ένα έ
καστον τών άνωτέρω έρωτημάτων 
προϋπέθετε τεράστιας έκτάσεως προ- 
ηγουμένην έρευναν καί δή δυσχερε- 
στάτης μορφής. Έν τούτοις ή Χωρο
φυλακή δέν άπεθαρρύνθη. 'Τπό τού 
Άνωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής 
Πρωτευούσης κατηρτίσθησαν έσ- 
πευσμένως τέσσαρα συνεργεία έξ ά- 
νωτέρων καί κατωτέρων αξιωματι
κών, πολλών ύπαξ ιωματικών καί 
πλείστων οπλιτών. Τά συνεργεία αυ
τά άνέλαβον έκαστον ένα τομέα έ- 
ρεύνης, άπησχολοΰντο καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν τής ημέρας με τήν έρευναν 
ή όποια είχεν άνατεθή διά λεπτομε
ρούς προγράμματος καί κατά τάς νυ
κτερινός ώρας συνεκεντροΰντο καί ύ- 
πέβαλον τάς αναφοράς των. Μετά τήν 
παραβολήν καί τον έλεγχον τών ανα
φορών κατεστρώνετο τό πρόγραμμα 
έργασίας διά τήν έπομένην.

Διά τοϋ τρόπου αυτού κατωρθώθη 
έντός έλαχ ιστού χρονικού διαστήμα
τος:

1) Ήλέγχθησαν άστραπιαίως αί 
κινήσεις όλων τών σεσημασμένων κα
κοποιών είς όλας τάς περιφερείας 
τής έπικρατείος. Οί άναφερόμενοι ώς 
μετακινηθέντες προς τό κέντρον συ- 
νελήφθησαν καί άνεκρίθησαν.

2) Ήλέγχθησαν τά μητρώα τών 
στρατιωτών τών έγγύς τού Χαΐδαρίου 
κέντρων έκπαιδεύσεως, καί αί κινή
σεις τών έξ αυτών ύποπτων.

3) Ή  οικογένεια Ρετσίνη άνεκρί- 
θη έπισΐαμένως, ήλέγχθησαν δέ αί 
απαντήσεις της καθώς καί τό παρελ
θόν της.

4) ’Ιδιαιτέρως οί κατά τό παρελ
θόν σεσημασμένοι κακοποιοί, διαρ- 
ρήκται, λωποδύται κλπ. οί δράσαντες 
είς τήν περιοχήν Αιγάλεω άνεζητή- 
θησαν, συνελήφθησαν καί άνεκρίθη
σαν, ήλεγχθεισών σχολαστικώς άπα- 
σών τών κινήσεων των.

5) Είδαποιήθησαν άπαντα τά μι
κρά καί μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύ
ματα, ιατρεία κλπ. νά άναφέρουν έ- 
άν περιέθαλψαν άτομα φέροντα υπό
πτους κακώσεις, διότι έκ τής αυτοψί
ας συνήγετο τό συμπέρασμα ότι τό 
θύμα άμυνόμενον έπάλαισε καί έπέ- 
φερε πιθανότατα είς τον δράστην έκ- 
δοράς ή τραύματα.

6) Ήλέγχθησαν άπαντα τά κα
θαριστήρια ’Αθηνών - Πειραιώς διά 
τυχόν παράδοσιν είς αύτά ένδυμάτων 
φερόντων κηλίδας αίματος προς κα
θαρισμόν.
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Αυτά τά γάντια έχρησιμοποίησαν οί όράσται και τά έλησμόνησα 
είς τον τόπον τού έγκλήματος

7) Ειδικά! άνακριτικαί όμάδες ά- 
νέκριναν έντατικώς παν άτομον τό ό
ποιον είχε σχέσιν ή είχεν ελθη ε!ς 
επαφήν μέ τό θΰμα.

Η  ΑΡΧ Η  ΤΟΤ ΤΕΛΟΥΣ
Ένώ ή άπάντησις είς όλα τά προ- 

αναφερθέντα ερωτήματα ύπήρξεν 
αρνητική, κάποιον ίχνος ήρχιοε νά 
(ραίνεται έκ τής έρεύνης τήν οποίαν 
είχεν άναλάβει τό συνεργειον τό δια- 
ταχθέν νά άσχοληθή μέ τό υπό στοι- 
χεΐον «ι» ερώτημα.

Τό ουνεργεΐον τοΰτο είχεν οργα
νώσει τάς ανωτέρω υπό στοιχειον 
«7» είδικάς άνακριτικάς ομάδας. Έκ 
τής έξετάσεως μαρτύρων, κα! τής αν
τιπαραβολής τών καταθέσεών των, 
παρετηρήθη ότι άνεφέροντο συχνά 
δύο κωφάλαλοι —  Βασίλειος ΙΙαπα- 
θανασίου κα! Νικόλαος Πειρουνά- 
κης —  τούς όποιους ό Μανίδης έξ 
ευσπλαχνίας είχεν έπανειλημμένιος 
περιθάλψει κα! διά τούς όποιους 
στοργικώς έφρόντιζεν.

Ευθύς ώς έπεσημάνθη τό γεγονός 
τούτο, έξεδόθησαν κατεπείγουσαι 
διαταγαί —  διά σημάτων —  προς 
ολας τάς Διοικήσεις Χωροφυλακής 
(έκοινοποιήθησαν κα! προς τάς Δι
ευθύνσεις Ασφαλείας Άθηνών-Πει- 
ραιώς), ϊνα οί δύο αύτοι τύποι ανα
καλυφθούν κα! προσαχθούν δι’ άνά- 
κρισιν.

Έκ τούτων, ό ΙΙαπαθανασίου άνευ- 
ρέθη υπό τής Χωροφυλακής Σπα- 
των ’Αττικής, κα! συνελήφθη εντός 
έλαιώνος. Διεφάνη αμέσως ότι ή σύλ- 
ληψίς του θά ώδήγει είς σημαντικάς 
αποκαλύψεις, καθ’ όσον έπ! τών εν
δυμάτων τά όποια έφερεν ύπήρχον 
κηλΐδες αίματος, έπ! δε τοΰ εσωτερι
κού τών χειρών του κακώσεις.

Ό  Παπαθανασίου άπεδείχθη ευ
θύς έξ αρχής ψύχραιμος καί σκλη
ρός. Μέ διερμηνέα παραχωρηθέντα 
από τό "Ιδρυμα Κωφαλάλων, άπήν- 
τησεν απαθώς είς τάς έρωτήσεις τών 
ανακριτών, κα! παρά τό γεγονός ότι 
περιέπεσεν είς αντιφάσεις, έκρατή- 
θη πεισμόνως είς τήν άρνησιν πάσης 
άναμίξεώς του είς τό έγκλημα Μανί- 
δη. Παρεδέχθη ότι έγνώριζε τον 
Πειρουνάκην άλλ’ ίσχυρίσθη ότι εί
χε μεταβή μετά τούτου είς Λούτσαν 
όπου καί έχωρίσθησαν, διά δέ τά 
τραύματα τών χειρών του εΐπεν ότι έ- 
γένοντο κατά τήν διάρκειαν θαλασ
σίου λουτρού, δπερ άπέκλεισεν δ ια
τροδικαστής.

Τήν έπομένην ένεφανίσθη έτέρα 
δυσχέρεια, μέ τήν άρνησιν τού έπαγ- 
γελματίου διερμηνέως νά προσέλθη 
διά νά διευκολύνη τήν άνάκρισιν. Ή

Χωροφυλακή άπηυθύνθη είς τον 
προϊστάμενόν τής Εισαγγελίας Πρω
τοδικών, ζητούσα διερμηνέα κωφα- 
λάλων, ή Εισαγγελία όμως άπήντη- 
σεν ότι δέν διαθέτει τοιούτον, άλλ’ έ- 
πέτρεψε νά χρησιμοποιηθή έστω κα! 
πρακτικός ιδιώτης διερμηνεύς. Νέες 
άναζητήσεις διερμηνέως, οπουδήπο
τε ήτο δυνατόν νά ύπάρχη, είς ουδέν 
άπέληξαν, τέλος δέ οί χωροφύλακες 
τόσον έπεισμώθησαν ώστε δ ’Ανώτε
ρος Διοικητής ΙΙρωτευούσης, εις άν- 
τισυνταγματάρχης κα! είς μοίραρχος 
μετ’ εντόνους προσπάθειας κατώρθω- 
σαν νά έκμάθουν τον σχηματικόν 
τρόπον συνεννοήσεως καί νά συνεχί- 
σουν αύτοι οί ίδιοι, άνευ διερμηνέως 
τήν άνάκρισιν τού υπόπτου κωφαλά
λου!

Ό  Παπαθανασίου έν τούτοις συ
νέχισε νά άρνεϊται άγερώχως πάσαν 
άνάμιξιν προς τό έγκλημα. Τώρα μά
λιστα έδήλωνε κατηγορηματικώς ότι 
ουδέ καν έγνώριζε τό θύμα!

’Εάν ή άνάκρισις συνεχίζετο, ή 
Χωροφυλακή ήρεύνα δραστηρίως διά 
τήν άνεύρεσιν τοΰ Πειρουνάκη. ’Αε
ροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί 
κα! λιμένες τής χώρας παρηκολου- 
θοΰντο άγρύπνως διά πιθανήν δρα- 
πέτευσιν τού δευτέρου αυτού κωφα
λάλου. Οί αύτοκινητόδρομοι ήλέγχον- 
το διακριτικές μέν άλλ’ έπιμελώς κα! 
πολυάριθμοι άνδρες έκτένιζον τάς 
διαφόρους περιοχάς άναζητώντες 
τον Πειρουνάκην. Τελικώς συνδυα
σμένοι ένέργειαι τής Χωροφυλακής 
Μαρκοπούλου καί τής Χωροφυλακής 
Κορωπίου κατέληξαν είς τήν άνεύ- 
ρεσιν ούχι αυτού άλλά τού πτώματός 
του. Ό  Πειρουνάκης είχε δολοφονη- 
θή έντός δάσους τής περιφερείας 
Βραηώνος, τό δέ πτώμα του —  έν 
ήμιαποσυνθέσει —  έφερε πολλαπλά 
τραύματα είς τό σώμα κα! τήν κεφα

λήν, σαφώς όμοιάζοντα προς τα 
τραύματα τού Μανίδη.

Ούτω ή Χωροφυλακή είχε τώρα 
νά έξιχνιάση δύο έγκλήματα, ατε
νώς σχετιζόμενα τό έν προς τό άλλον. 
Νεαι έντατικαί έρευναι ώδήγησαν είς 
τήν άνεύρεσιν τού πορτοφολιού τού 
θύματος, τό όποιον ούδέν άλλο πε- 
ριείχεν είμή πέντε φωτογραφίας, ή
τοι τέσσαρες τοΰ ίδιου τού Πειρουνά- 
κη είς διαφόρους πόζας καί μίαν 3 
άγνώστων νεανίδων. Τό μοναδικόν 
τοΰτο πειστήριαν έπεδείχθη είς τον 
Παπαθανασίου, ό όποιος έφάνη ότι 
έταράχθη, μετ’ ολίγον δέ ήναγκάσθη 
νά όμολογήση δτι αυτός είχε φονεύ- 
σει τον Πειρουνάκην, ίσχυριζόμενος 
δμως δτι ό Πειρουνάκης τού είχεν έ- 
πιτεθή καί εύρέθη ούτω είς τήν ά- 
νάγκην νά τον φονεύση. Έπεκαλεϊτο 
δηλαδή τό δικαιολογητικόν τής νομί
μου άμύνης. Ή  δικαιολογία δεν ήτο 
βεβαίως ευσταθής διότι τό νέον θύ
μα έφερε τέσσαρα τραύματα είς τήν 
κοιλιακήν χώραν, έν είς τον δεξιόν 
μαστόν —  άπαντα διά σουγιά —  ή 
δέ κεφαλή του κα! τό πρόσωπον εΐ- 
χον σχεδόν πολτοποιηθή διά δύο λί- 
θων οί όποιοι καί εύρέθησαν είς ά- 
πόστασιν άπό τού πτώματος. Κατά 
τήν γενομένην άμέσως έπ! τόπου ά- 
ναπαράστασιν, ό Παπαθανασίου ψυ- 
χραίμως κα! μέ έκπλήσσοντα κυνι
σμόν, έξήγησε λεπτομερώς τον τρό
πον κα! τάς συνθήκας τού φόνου. 
Έρωτηθείς δμως έκ νέου, έπέμενεν 
δτι είς τον φόνον τού Μανίδη ούδε- 
μίαν είχεν άνάμιξιν. Ή το  φανερόν 
δμως δτι είχεν άρχίσει νά κάμπτεται. 
Ή  άνάκρισις του συνεχίσθη άνευ 
διακοπής είς τό Τμήμα Χωροφυλα
κής Αιγάλεω, κατά δέ τάς πρωϊνάς 
ώρας καί ένώ πλέον οί άνακριταϊ του 
είχον σχεδόν άποκάμει έκ τής φυσι
κής κοπώσεως κα! τής εντατικής προ-
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σπαθείας, ό κωφάλαλος ήρχισεν αί- 
φνιδίως καί αύτοβούλως νά... αφη- 
γήται τά περιστατικά τοΰ φόνου τοΰ 
Μανίδη. Ό  κυνισμός του κατέπληξε 
καί τούς πεπειραμένους ακόμη άν
τρας τής Χωροφυλακής, ώλοκληρώ- 
θη δέ κατά τήν πλήρη άναπαράστα- 
σιν τοΰ εγκλήματος εις τον τόπον ό
που τοΰτο έξετελέσθη.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μόνον είκοσι ήμέραι εΐχον παρέλ- 

θη από τοΰ φόνου τοΰ Μανίδη όταν 
ή σχετική δικογραφία συνεπληρώθη 
και ^απεστάλη είς τήν Εισαγγελίαν. 
Μετ’ αυτής συνυπεβάλλοντο: 

α) Η  πληρης ομολογία τοΰ Παπα
θανασίου ενυπόγραφος, 

β) Αι καταθέσεις των μαρτύρων, 
γ) Ή  μπλούζα επί τής οποίας τό 

αιμα τό όποιον ή εργαστηριακή έξε- 
τασις απέδειξεν ότι ήτο τοΰ Μανίδη. 
Ή  μητέρα καί ή αδελφή τοΰ Παπα
θανασίου κατέθεσαν ότι ή μπλούζα

άνήκεν είς αυτόν.
δ) Ή  κατάθεσις τοΰ σιδηρουργοΰ 

όστις δύο ημέρας πρό τοΰ εγκλήμα
τος είχε κατασκευάσει διά τον Πα
παθανασίου καί τον Πειρουνάκην τά 
εργαλεία μέ τά όποια διέρρηξαν τήν 
οικίαν τοΰ Μανίδη.

ε) Τά δύο μαχαιρίδια διά ιών ό
ποιων εξετελεσθησαν ό Μανίδης καί 
ό Πειρουνάκης.

στ) Ομολογίαν τοΰ Παπαθανασί
ου δι’ άλλος επτά κλοπάς καί διαρ
ρήξεις τάς οποίας οΰτος είχε διαπρά- 
ξει μετά τοΰ Πειρουνάκη.

Δια τήν Ιστορίαν αξίζει νά σημει- 
ωθη ότι παρά τά συντριπτικά αυτά 
στοιχεία, οί συνήγοροι τοΰ Παπαθα
νασίου έζήτησαν καί έπέτυχον νά γί- 
νη και δευτέρα άναπαράστασις τοΰ 
φόνου τοΰ Μανίδη, χωρίς νά παρί- 
σταται είς αυτήν ούδείς έκ των άν- 
δρών τής Χωροφυλακής! Καί κατ’ 
αΰτην όμως ό Παπαθανασίου έπανέ- 
λαβε καί ώμολόγησε τά ίδια, προσθέ-

σας μόνον ότι αυτός έπληξε τόν Μα- 
νίδην όταν πλέον ήτο ήδη νεκρός α
τό τά κτυπήματα τοΰ Πειρουνάκη.

Ό  ισχυρισμός ήτο βεβαίως κωμι
κός. Ή  άνάκρισις καί ή δίκη απέδει
ξαν ότι κύριος δράστης ήτο ό Παπα
θανασίου καί βοηθός ό Πειρουνάκης. 
Παρά ταΰτα, επειδή ήτο κωφάλαλος, 
ή θανατική ποινή άπεκλείσθη.

Έ νας καλός άνθρωπος είχε φο- 
νευθή^ αγρίως, ένας εγκληματίας εί- 
χεν εΰρη τέλος οίκτρόν, καί είς δεύ
τερος εγκληματίας θά έμενεν είς τάς 
φυλακάς ίσοβίως. Ό  «καλός σπο
ράς» δέν είχε θερίσει ευτυχίαν. Οί 
σπείραντες κακώς, είχον θερίσει θυ- 
ελλας. Η  ισορροπία τών δύο ρήσεων 
είχε πραγματοποιηθη μόνον κατά τό 
ημισυ. Τοΰτο όμως δέν έπαυε νά εί
ναι αληθης άθλος τής Χωροφυλακής, 
φρουροΰ τής τάξεως, τής Δικαιοσύ
νης καί τοΰ Νόμου.
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Β. Ν Κ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Λιμνεΐον σπηλαίου «Βλυχάδα». Ή  αίθουσα των

Μοιράρχου ναυαγίων.

Κυριακή άπόγευμα. Ό  ήλιος γέρνει πρός τή δύσι και 
χρυσώνει τή θάλασσα, Ινώ τά δοξασμένα καί άγριωπά 
βουνά τής Μάνης παίρνουν χρώματα γκρίςα, ανακατω
μένα μέ χρυσές άνταύγιες.

Ό  δρόμος άσχημος, ανώμαλος καί τδ τοπίο άγριο. 
Παντού βράχια, παντού πύργοι. Φθάνω στόν πύργο Δι- 
ρού. Ή  φαντασία βλέπει με τά δικά της μάτια τις θρυ
λικές Μανιάτισσες νά κυνηγούν καί νά πετσοκόβουν τα 
ασκέρια τού Ίμδραήμ. Ξεσηκώθηκαν γιά νά σώσουν τα 
σπίτια τους καί νά μή πατήσουν τά βράχια τους τά τι- 
μημένα καί τις ντροπιάσουν οι άραπάδες, οι άπιστοι.

"Ας έλθουν νά τά δοΰν μερικοί πού σήμερα θέλουν νά 
παραδώσουν τά άγια χώματα τής χιλιοτραγουδισμένη* 
πατρίδος μας στους Σλάβους.

Φθάνω στά σπήλαια. "Ενας λεβέντης χωροφύλακας 
τού Τουρισμού μέ υποδέχεται μέ εύγένεια καί προθυμία. 
Πριν να δώ άκόμη τίποτε, μέ κατατοπίζει σχετικώς με 
τήν ιστορία των σπηλαίων. Μπαίνουμε στήν «Αλεπό
τρυπα». Ή  ξενάγησις διαρκεΐ μιά ώρα. ’Αρχίζει ένας 
κόσμος παραμυθένιος. Ξεχνιέται κανείς σε μια τέτοια 
έκστασι άπέραντη, γεμάτη θαύματα. Ενας δνειρώδης 
κόσμος ξετυλίγεται μπροστά μας. 1ι νά πρωτοθαυμάση 
κανείς; Τί νά σκεφθή; Θέαμα μεγαλόπρεπο, άπολαυ- 
στικά. “Ονειρο πού βλέπω μέ όρθάνοιχτα μάτια. “Εζησα 
μιά ώρα σύνεπαρμένος σέ κόσμους μυθικούς, παραμυθέ
νιους, σέ παλάτια μυθικά, μά καί πραγματικά. ΕκΠ 
ξεχνά κανείς τις καθημερινές σκοτούρες και βλεπει, βλέ
πει αχόρταγα, θέαμα άσύλληπτο, καταπληκτικό.

’Αφήνω τήν ιστορία καί τήν άπόδοσι τής όμορφιάς σε 
ειδικούς ταλαντούχους τού καλάμόυ. 'Απλώς τις έντυ- 
πώσεις μου διατυπώνω. Σκέπτομαι γιά μιά στιγμή: Ή  
φύσις μέσα στό διάβα της τών χιλιάδων χρόνων, εδη- 
μιούργησε αύτόν τδν δνειρώδη καί καταπληκτικό κόσμο 
τών σταλακτιτών καί σταλαγμιτών τής ’Αλεπότρυπας, 
ή χιλιάδες δράκοντες καί άγνωστες καλλιτεχνικές μορ
φές δουλέψανε έκατοντάδες αιώνες γιά νά γίνη αυτό τό

μυθικό καί δαντελλένιο άνάκτορο, μέ τά διάφορα πελώ
ρια διαμερίσματά του, καί νά παρουσιάζεται, σήμερα, 
σάν σύνολο αρμονικό, μέ τις ποικιλόχρωμες μορφές του 
καί τον διαμαντένιο διάκοσμό του; Ας πιστεψη δ καθέ
νας δ,τι θέλει. Έ γώ πιστεύω στό παραμύθι, στό δνειρο 
πού είδα, μέ δλάνοιχτα μάτια, καί πού ποτέ δέν θά ξε- 
χάσω.

Σέ λίγο νέα έκπληξι, καινούργιο δνειρο, πολύχρωμο 
αυτή τή φορά, μέ καλλιτεχνικό γούστο διακοσμημένο, 
τό λιμναίο σπήλαιο Βλυχάδα.

Μέ βάρκα προχωρούμε σέ δαντελλωτούς διαδρόμους. 
Οί αίθουσες παραβγαίνουν σέ χάρι, χρωματισμούς καί 
σχήματα καί μέ τά μάτια δρθόνοιχτα άφαιρούμαι.

Μέ συνεπαίρνουν οί νεράιδες στά υπόγεια παλάτια 
τους, τά πλουσιώτατα διακοσμημένα. Νομίζω πώς βλέ
πω δνειρο, τό ώραιότερο δνειρο τής ζωής μου. ’Ανάκτο
ρα μέ αίθουσες λαμπρά στολισμένες μέ πολύχρωμους 
σταλακτίτες, λευκά, ρόζ, κόκκινα κλπ.

Μέσα σ’ αύτά τά παλάτια τά πολύχρωμα καί διαμαν- 
τένια, τό βράδυ πού τά σκοτάδια σκεπάζουν τά παντα, 
ή Δόξα τών Μανιάτικων βουνών, στά όλόλευκα ντυμένη, 
κατεβαίνει στά σπήλαια καί άδελφωμένη μέ τις νεράιδες 
τους, μέ τις πολύχρωμες φορεσιές τους, στήνει ένα ξέ
φρενο χορό πάνω στά γαλάζια νερά τού ύπόγειου πο
ταμού.

Τό δεύτερο τούτο δνειρο συναρπάζει περισσότερό άπό 
τό πρώτο. Διαρκεΐ 45 λεπτά τής ώρας. ’Ήδη άντικρύζω 
τό φώς τής ημέρας. Θέλω νά ξαναγυρίσω στόν παραμυ
θένιο κόσμο τής Βλυχάδας, άλλά ή ώρα δεν μοΰ έπι- 
τρέπει.

Ή  φύση μπορεί νά άδίκησε τή Μάνη γιατί τής χά
ρισε άφθονα βράχια καί άγονη γή, άλλά τήν στόλισε 
μέ δυό άνεκτίμητα στολίδια, τά σπήλαια «’Αλεπότρυπα» 
καί «Βλυχάδοο», τά όποια, μαζί μέ τή δόξα πού βασι
λεύει στά άπάτητα βουνά της, τήν κάνουν ξεχωριστό 
καί προνομιούχο κομμάτι τής ένδοξης πατρίδας μας.
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’Επέτειος της Εθνικής μας Παλιγχενεσίας. 
Χοροστατοΰντος τοϋ Μητροπολίτου κ. Αθα
νασίου, έψάλη, παρουσίφ του Γενικού Γραμ- 
ματέως τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας κ. Χρ. Μί- 
χαλου, του Ύπαρχηγου τής Χωροφυλακής Υ
ποστρατήγου κ. Άλεξανδρή, του Νομάρχου 
κ. Ροντήρη, του Στρατιωτικοΰ ΔιοικητοΟ, του 
Διοικητοΰ τής 117 ’Αεροπορικής Βάσεως Α 
ράξου, του Δημάρχου καί των λοιπών αρχών 
τής πόλεως, ή δοξολογία εις τόν * Ιερόν Ναόν 
τής Μητροπόλεως. Μετά τήν κατάθεσιν στε
φάνων είς τό Μνημειον των Πεσόντων, ό κ. 
Χρ. Μίχαλος έξεφώνησε τόν ποενηγυρικόν τής 
ήμέρας είς τήν κεντρικήν πλατείαν τοϋ Πύρ
γου, ένώπιον χιλιάδων ένθουσιώντος λαοϋ. 
Είς τήν φωτογραφίαν ό Σεβασμιώτατος, ό κ. 
Γενικός, ό κ. Α ' Ύπαρχηγός καί άλλοι έπί- 
σηυοι έξερχόμενοι του Ναού τής Μητροπόλεως

«ΡΩΤΟ
Τήν 5.4.70 έλαδε χώραν σεμνή έορταστική 
έκδήλωσις είς τό Αιτόχωρον Πιερίας έπί τή 
Έπετείω τής έπιθέσεως των Κομμουν ιστοσυμ- 
μοριτών κατά τοϋ όμωνυμου Σταθμού Χωροφυ
λακής τήν 30.3.46 ή όποια ϋπήρξεν καί ή άπ- 
άρχή τής ένάρξεως τοϋ ουμμοριτοπολέμου. Είς 
τήν έορτήν παρέστησαν ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Κίτρους κ. Βαρνάβας, ό ’Αρχηγός 
τής Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Καρυώ- 
της, ό Διοικητής τής 6ης Μεραρχίας Ύποστρά- 
τηγος κ. Τσομάκης, ό Νομάρχης Πιερίας, ό 
Ταξίαρχος κ. Μπανάκας, δ Ανώτερος Δ. X. 
Κεν. Μακεδονίας Συνταγματάρχης κ. Άθανα- 
σάκος, οί Δήμαρχοι Κατερίνης, Λιτοχώρου καί 
Ααρίσης, Ανώτεροι ’Αξιωματικοί των ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί τής Χωροφυλακής, άλλοι 
έπίσημοι καί πλήθος κόσμου. Είς τήν φωτο
γραφίαν ό κ. ’Αρχηγός τοϋ Σώματος μετά τοϋ 
Σεδασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους καί τού 
Διοικητοΰ τής 6ης Μεραρχίας προσερχόμενοι 
είς τήν τελετήν.

’Επ’ εύκαιρίςι τής Παγκοσμίου Έκθέσε- 
ως EXPO — 70 είς Όσάκαν τής ’Ιαπω
νίας Ιλαδε χώραν παγκόσμιον ουνέδριον Τρο
χαίας τόν μήνα Μάρτιον έ.ε. είς τό όποιον έκ- 
λήθησαν καί συμμετέσχον αί περισσότεραι χώ
ροι τής ύφηλίου προς άνάπτυξιν καί συζήτησιν 
τοΰ παγκοσμίου φαινομένου τοϋ κυκλοφορια- 
κοϋ προβλήματος. Τήν Ελλάδα καί είδικώτε- 
ρον τό Σώμα τής Χωροφυλακής έξεπροσώπησεν 
ό Μοίραρχος κ. Τρύπης ’Ιωάννης καί ό χώρο 
φύλαξ κ. Μαρινόπουλος Ήλίας. *0 πρώτος 
έξέπληξε τούς πάντας μέ τήν εύρυτάτην γλωσ
σομάθειάν του ένώ ό δεύτερον άπέσπασε τά 
θερμά συγχαρητήρια τών ειδημόνων τής Τρο
χαίας διά τόν άψογον τρόπον ρυθμίσεως τής 
τροχαίας κινήσεως. Είς τήν φωτογραφίαν ό 
χωροφυλαξ κ. Μαρινόπουλος ρυθμίζων έπί 
βάθρου τήν τροχαίαν κίνησιν είς κεντρικήν 6- 
δόν τής Όσάκα ενώ πλησίον του Ίαπων ά- 
στυνομικός καί πλήθος κόσμου άποθαυμάζουν 
τόν "Ελληνα τροχονόμον.

Τήν 11.4.70 έλαβε χώραν είς τήν Σχολήν 
’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων ώ- 
ραία τελετή καθ’ ήν άπενεμήθησαν τά πτυ
χία είς τούς τό πρώτον άποφοιτήσαντας τοϋ 
κοινοϋ κέντρου μετεκπαιδεύσεως ’Αξιωματι
κών Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων 
Μοιράρχους καί ’Αστυνόμους Β '. Ώ ς έτόνι- 
σεν ό κ. Υπουργός Δημ. Τάξεως όμιλών είς 
τούς άποφοιτήσαντας ’Αξιωματικούς, τό μέ- 
τρον άπεδείχθη εύτυχέστατον, ή συναδέλφωσις 
τών ’Αξιωματικών τών άδελφών Σωμάτων ά- 
ρίστη, δημιουργεί δέ αισίους οιωνούς διά τήν 
περαιτέρω έπέκτασίν του. Τήν τελετήν έτίμη- 
σαν, έκτός τοΰ κ. ‘Υπουργού ό όποιος άπένειμε 
καί τά πτυχία, ό κ. Γεν. Γραμματεύς τοϋ ’Υ
πουργείου Δημ. Γαξεως, ό κ. ’Αρχηγός Χω
ροφυλακής, ό κ. ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πό
λεων καί άλλοι ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Α
ξιωματικοί τών δύο Σωμάτων. Είς τήν φωτο
γραφίαν ό κ. ’Υπουργός καί οί έπίσημοι έν 
μέσω των άποφοιτηοάντων Trie ZvoXric



ΤΛν 2.4.1970 εις τήν Λέσχην Χωροφυ
λακής Καβάλας έδόθη δεξίωσις ώργανωθεΐσα 
ύπό τής Α.Δ.Χ. ’Ανατολικής Μακεδονίας πρός 
τιμήν των έπισκεφθέντων τήν πόλιν Μοιράρ
χων καί ’Αστυνόμων Β' τοΰ Κέντρου μετεκ- 
παιδεύσεως ’Αξιωματικών Χωροφυλακής καί 
’Αστυνομίας Πόλεων. Εις τήν δεξίωσιν προσε- 
κλήθησαν και παρέστησαν ό Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως καί Θά
σου, ό Νομάρχης Καβάλας, ό Διοικητής τής 
9ης Μεραρχίας, ό ’Επιθεωρητής τής Β' Έ - 
πιθεωρήσεως Χωροφυλακής, ό Δήμαρχος Κα
βάλας, ό ’Ανώτερος Δ. X. ’Ανατολικής Μα
κεδονίας καί άλλοι προσκεκλημένοι. Εις τήν 
φωτογραφίαν ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, 
ό Νομάρχης, ό Διοικητής τής 9ης Μεραρχίας 
καί δ ’Επιθεωρητής τής Β’ Έπιθεωρήσεως 
Χωροφυλακής έν μέσφ ’Αξιωματικών τοΟ Κέν- 
τρσυ μετεκπαιδεύσεως.

Ή Τροχαία υπήρξε καί είναι πάντοτε μία 
άπό τάς πλέον νευραλγικάς 'Υπηρεσίας τής 
Χωροφυλακής. Ή Ύποδιεύθυνσις Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης δύναται νά καυχαται δτι μέ τήν 
άψογον έμφάνισιν των οργάνων της, τήν δια
κριτικότητα, τήν εύγένειαν άλλα καί τήν αΟ- 
στηράν έφαρμογήν των κανόνων κυκλοφορίας 
έκ μέρους των τροχονόμων, άπστελεΐ τόν 
καλλίτερον φίλον καί συμπαραστάτην των πε
ζών καί έποχουμένων εις τήν πρωτεύουσαν 
του 'Ελληνικού Βορρά. Εις τήν φωτογραφίαν 
άνδρες τής ΎποόιευΟύνσεως Τροχαίας Θεσ
σαλονίκης Εξωθι του κτιρίου τής Υπηρεσίας 
των λαμβάνουν τάς τελευταίας όδηγίας Ετοιμοι 
πρός άνάληψιν υπηρεσίας.

Τήν 4.4.70 είς τό κινηματοθέατρον « ατιολ- 
λων» Άμφίσσης ώργανώθη τελετή πρωτοβου
λία τοΟ 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Νομού 
Φωκίδος, κατά τήν διάρκειαν της όποίας ό 
κ. Νομάρχης άπένειμε χρηματικόν βραβεΐον 
έκ 3 .0 0 0  δραχμών ώς ήθικήν άμοιβήν είς τόν 
χωροφύλακα κ. Δανιήλ Κωνσταντίνον τοΟ Α.
Τ. Άμφίσσης διά τάς παρ’ αύτου προσφερ- 
θείσας είς τό κοινωνικόν σύνολον υπηρεσίας.
Είς τήν ώραίαν αυτήν έκδήλωσιν παρέστησαν 
ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φωκίδος, ό 
Β' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής, δ Νομάρχης 
Φωκίδος, δστις άπένειμε τό βραβεΐον, ό Α 
νώτερος Δ. X. Στερεας Ελλάδος, ό Δήμαρ
χος Άμφίσσης, ό Στρατιωτικός Διοικητής, ό 
Διοικητής τής Διοικήσεως καί αι λοιπαι άρ- 
χαί τής πόλεως.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ
«’Οχυρωμένοι είς τό σπίτι τής' άμόνης δέκα 
χωροφύλακες καί μικρή όμάδα στρατιωτών 
συνεχίζουμε τήν ένδοξη καί περίλαμπρη ιστο
ρία τής αιώνιας ‘Ελλάδος. Πιστοί είς τόν 
δρκον καί είς τά άθάνατα έλληνοχριστιανικά 
ιδεώδη πήραμε τήν άπόφασιν νά δημιουργή- 
σωμε ένα καινούργιο Μεσολόγγι. "Οταν τό 
όχυρό μας άρχισε νά πυρπολήται πήραμε τήν 
άπόφασι τής ήρωΐκής έξόδου... Οϊ ύπερασπι- 
σταί έπεσαν νεκροί... Είμαι ό μόνος, που έ- 
πέζησα διότι μέ νόμισαν νεκρόν. Τό τραύμα 
τής κεφαλής μου είναι ό μεγαλύτερος μάρτυς 
τών λόγων μου». Αύτά είπε μεταξύ άλλων, δ 
Υπενωμοτάρχης κ. Παπακωνσταντίνου Νικό
λαος έξιστορών τά δραματικά γεγονότα τής 
έπιθέσεως τών Κ.Σ έναντίον τοΰ σταθμού Χω
ροφυλακής Λιτοχώρου τήν 30.4.46, κατά τήν 
σεμνήν τελετήν είς τό Λιτόχωρον Πιερίας τήν



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α :

Τ ε λ  ε υτ ί Φ ά ρ σ α

Ή  Ιστορία πού θά διαβάσετε σε 
τοϋτο τό τεύχος είναι μάλλον ευτρά
πελη, αν καί συνέβη σέ εποχή πού 
δέν έσήκωνε καθόλου αστεία. Τί λέω 
«μάλλον ευτράπελη»; Ή  ιστορία μου 
είναι νά ξεκαρδίζεται κανείς στό γέ
λιο, κι ίσως μόνον εγώ δέν μπορώ 
νά τό κάνω, γιατί συνδέεται βλέπετε 
μέ γεγονότα πού συχνά φέρνουν δά
κρυα —  νάτανε λέει νά ξεχνιώνταν 
οί αναμνήσεις οί πικρές, κι ό νους 
τοΰ ανθρώπου νά κρατούσε μόνο τις 
στιγμές τις χαρούμενες... —  και όχι 
γέλια. *Ας είναι...

Την ιστορία μου πρέπει νά την 
αρχίσω από τις καλές ημέρες, γιατί 
αλλιώς Οάταν λίγο δύσκολο νά τήν 
καταλάβη κανείς. Οί «καλές ημέρες» 
ήταν βέβαια ή προπολεμική εποχή, 
στήν όποιαν οί άνθρωποι μή έχον
τας ανακαλύψει τούς πυραύλους, τήν 
διαστημική ταχύτητα καί τήν τέταρ
τη διάσταση, δέν βιάζονταν σέ τίπο
τα. Είχαν έτσι δλον τον καιρό, περ
νώντας από τόν πλανήτη μας στή δι
άρκεια τής εφήμερης ζωής τους, νά 
σκέπτονται καί νά ασχολούνται μέ 
μερικά πράγματα πού αν τά διανοη- 
θή κανείς σήμερα, τό πιο σίγουρο α
ποτέλεσμα θδναι μάλλον νά καταλή- 
ξη σέ κανένα μουσείο, «προς έκθε- 
σιν», μέσα σέ μιά γυάλα μέ οινό
πνευμα καί άπ’ έξω μιά έτικέττα: 
«δείγμα σπάνιον, πλάσματος άπιθά-. 
νου!»

'Ένα τέτοιο «πλάσμα άπίθανον» θά 
ήταν σήμερα ένας άνθρωπος πού α
φήνει τήν δουλειά του, ξοδεύει τόν 
καιρό του καί τό χρήμα του, καί ί- 
δρωκοπά μόνο καί μόνο γιά νά σκα- 
ρώση μιά νόστιμη καί, τις περισσό
τερες φορές, αθώα καί καλόκαρδη 
φάρσα, γιά νά γελάση αυτός καί οί 
φίλοι του.

Πώς είπατε; Κάτι τέτοιοι βρίσκον
ται μέσα στά παραμύθια; ’Έχετε δί
κιο. Στά παραμύθια καί... στήν πα- 
ληά καλή εποχή, όπως είπα παραπά- 
νω.

'Ένας τέτοιος ήταν καί ό μακαρί
της ό Καλοκέντης. Ψηλός, ξερακια
νός, μέ μάτι άετήσιο, φρύδια δασω
μένα καί μύτη στις διαστάσεις καί τό 
σχήμα τής οποίας ώφειλέ τήν όξύτα-

τα έρρινη φωνή του, καί τά κοσμη
τικά —  ή ήκιστα κοσμητικά —  ε
πίθετα «κλαπαδόρα» καί «μπουρού» 
πού συχνά έτοξεΰοντο εναντίον του...

Ό  Καλοκέντης είχε φήμη «γερο
παράξενου» στήν Αίγινα, όπου ή ι
στορία μου καί ό πρόλογός της συ- 
νέβησαν. Καί όσο μέν γιά γέρος, δέν 
ήταν, γιατί μ’ όλο τό κακοπαθιασμέ- 
νο σουλούπι του δέν είχε ξεπεράσει 
τά εξήντα. Γιά παράξενο πάλι δέν 
ταίριαζε νά τόν πής, έκτος κι άν με
ταχειριζόσουν τόν... υπερθετικό βαθ
μό!

Ό  Καλοκέντης γκρίνιαζε μέ όλα 
καί τάβαζε μέ τούς πάντες. Μέ τόν 
καιρό, μέ τήν βροχή καί τήν λιακά
δα, μέ τήν φουρτούνα ή τήν μπουνά- 
τσα, μέ τόν καφέ του τόν πρωινό καί 
τόν απογευματινό —  δέν έπινε δά καί 
άλλους... —  μέ τό μεσημεριανό φα
γητό του, μέ τό βραδυνό γιαούρτι 
του, μέ τόν αέρα καί τήν σκόνη, μέ 
τις γυναίκες καί τούς άνδρες σέ κά
θε ηλικία, τάξη καί... αμφίεση, μέ 
τά μακρυά φουστάνια, τά κοντά 
«σόρτς», μέ τά κλειστά μαγιό, μέ τά 
αποκαλυπτικά μαγιό, —  πού νάχε δή 
τά σημερινά «μπικίνι» — , μέ τά σχι
στά σακάκια, τά «τσάρλεστον» παν
τελόνια, μέ τό κάρο τοΰ νερουλά, μέ 
τήν αστραφτερή «σεβρολέτα» τοΰ μο
ναδικού ταξιτζή τής Αίγινας, μέ τά 
βαπόρια πού έρχονταν, μέ τά βαπό
ρια πού έφευγαν, μέ τά βαπόρια πού 
ούτε έρχονταν ούτε έφευγαν, μέ... 
Μέ λίγα λόγια, ό Καλοκέντης ήταν 
γκρινιάρης από φύση καί πεποίθηση, 
ίσως μάλιστα καί από συνήθεια.

Ωστόσο, δ «γρουσούζης» αυτός 
τύπος που στό βάθος ήταν «χρυσή 
καρδιά» καί ποτέ του κακό δέν έκανε, 
έκρυβε μέσα του μιάν απίθανη καί 
ανεξάντλητη σκωπτική διάθεση πού 
άνάβλυζε λές από αστέρευτη γάργα
ρη πηγή.

’Ανεξάρτητος οικονομικά —  είχε 
μαζέψει κάτι χρηματάκια από τά νιά
τα του —  είχε ένα μαγαζάκι καί τό 
δούλευε, έτσι γιά νά μήν κάθεται. 
Τό «δούλευε» είναι σχήμα λόγου. 
Στήν πραγματικότητα δούλευαν οί 
δυο ψυχογιοί του, καί κείνος στρω
μένος στήν ξαπλώστρα του — τό κα

λοκαίρι στό φαρδύ πεζοδρόμιο μπρο
στά στό μαγαζί, τόν χειμώνα μέσα 
από τήν τζαμένια βιτρίνα —  διάταζε 
καί... γκρίνιαζε, προ πάντων δμως 
σκάρωνε φάρσες! Γιατί δ Καλοκέν
της έθεωρεΐτο καί είχε κι επίσημα 
άναγνωρισθή δ μεγαλύτερος φαρσέρ 
τού νησιού, έχοντας στό ενεργητικό 
του κάμποσα κατορθώματα. Γιά νά 
πάρετε μιά ιδέα, αρκεί νά σάς πώ 
δτι έστειλε τόν κουρέα —  γείτονα 
του —  νά... ξυρίση τόν δεσπότη πού 
θά... παντρευόταν! Κάποτε ξεσήκω
σε τόν γιατρό τού νησιού, ένα συμ
παθητικό γεροντάκι, νά πάη νά ξε- 
γεννήση ένα... γεροντοπαλλήκαρο! 
Μιά άλλη φορά μοίρασε προσκλήσεις 
γιά «γεύμα» στό σπίτι ενός φημισμέ
νου τσιγγούνη πού κόντεψε νά πάθη 
συγκοπή δ άνθρωπος όταν είδε ξα
φνικά στήν πόρτα του νά κάνη ουρά 
ή μισή Αίγινα άνεμίζοντας τά λλά 
καρτόνια τού Καλοκέντη πού έγρα
φαν «πρόσκλησις μετά φαγητού καί 
ποτού»!

’Άλλοτε πάλι έδωσε γερό μπαξίσι 
σ’ ένα παιδί νά τρέξη ν’ άναγγείλη 
δεξιά κι αριστερά τήν γέννηση τού 
πρώτου παιδιού ένός γνοοστοΰ καί α
μετανόητου «εργένη». Καί άλλα τέ
τοια ένα σωρό...

’Απίθανα πράγματα, θά πήτε. Κι 
δμως, λόγω τιμής, συνέβησαν πρα
γματικά. Τά σήκωνε βλέπετε ή επο
χή. Ή ταν διαφορετικοί καί οί άν
θρωποι...

Φθινόπωρο 1944. Τά φύλλα τών 
δένδρων πού έπεφταν κιτρινισμένα 
δέν φαντάζουν τόσο μελαγχολικά για
τί κάτω άπό τόν ελληνικό ουρανό α- 
πλωνε τά πρώτα της χαμόγελα —  ε
πί τέλους —  ή λευτεριά. "Ομως ή 
καταιγίδα, πού μόλις είχε περάσει 
καί απομακρυνόταν, είχε σπείρει τρό
μο καί πένθος, είχε ανοίξει πληγές 
πού δέν θά έκλειναν εύκολα, καί τάχε 
καταφέρει έτσι ώστε οί άνθρωποι νά 
σοβαρευτούν, δσο είναι δυνατόν νά 
σοβαρευτούν οί άνθρωποι...

Στό νησί είχαν συμβή πολλά καί 
σπουδαία. Σ ’ ολόκληρη τήν διάρκεια 
τής κατοχής, τήν Αίγινα τήν είχαν 
στά χέρια τους οί Γερμανοί. Μεγά
λες συμφορές δέν είχαν συμβή σέ τού-
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τη την περιοχή, δμως ή σκλαβιά, δ 
ήχος τής ξενικής βάρβαρης μπόττας 
στα ειδυλλιακά σοκάκια, ή μισητή 
θέα τής «σβάστικας», ή πείνα, είχαν 
ντύσει τό δμορφο νησί μέ μαΰρα κρέ- 
πια. Τρομαγμένοι οϊ άνθρωποι, σιω
πηλοί οι ψαράδες, μελαγχολικοί καί 
άκεφοι οί θαλασσόλυκοι καπεταναΐοι 
στα ταβερνάκια, καί δ Καλοκέντης 
μόνο μέ τήν γκρίνια του, χωρίς φάρ
σες πιά...

Μόλις οί Γερμανοί τά μάζεψαν κι 
έφυγαν, συνέβη ένα έντυποκηακό γε
γονός: ’Άνοιξαν οί φυλακές —  ο; 
περίφημες φυλακές τής Αίγινας — 
καί ξεμπουκάρησαν οί κατάδικοι, δχι 
απλώς ελεύθεροι, άλλα ασύδοτοι. 
Τούτους τούς εγκληματίες βρήκε νά 
οργάνωση τό ΕΑΜ πού από τούς 
ντόπιους —  λεβέντες θαλασσινοί ά- 
νοιχτόκαρδοι βιοπαλαιστές καί μερο- 
καματιάρηδες —  δέν είχε καμμιά ελ
πίδα νά στρατολογήση οπαδούς. Οί 
λίγοι κομμουνιστές φυλακισμένοι 
μπήκαν επί κεφαλής καί σχημάτισαν 
από τούς κατάδικους φρουρά. Πήραν 
στά χέρια τους τήν... κυβέρνηση τού 
νησιού, κι έτσι για μπούγιο, μάζεψαν 
καί κάμποσα μυξιάρικα, από τά 14 
έως τά 18, καί τά βάφτισαν «πολι
τοφυλακή». Οί νησιώτες κρυφογε- 
λούσαν μέ τούτα τά καμώματα, όμως 
φανερά δέν ξεθάρρευαν, γιατί οί 
κακούργοι πού δ καθένας είχε στην 
πλάτη του τό λιγώτερο από ένα φό
νο, δέν αστειεύονταν.

’Έπεφταν βουρδουλιές, δ κάθε «αν
τιδραστικός» ή καί απλώς «ύποπτος» 
φυλακιζόταν -— στά ίδια κελλιά πού; 
λίγο πριν φιλοξενούσαν δολοφόνους, 
ληστές, λαθρέμπορους ναρκωτικών, 
μαστρωπούς. Οί κομμουνιστές άρχη 
γοί ανάγγειλαν καί «πρόγραμμα δια- 
κυβερνήσεως» έν όνάματι τής «λαο
κρατίας», καί όποιος δέν τό χειρο
κροτούσε ώσπου νά... κοκκινίσουν τά 
χέρια του, είχε πολλές ελπίδες νά τον 
φάη τό σκοτάδι.

Πάνω σ’ όλα τούτα, έφτασαν οί 
Εγγλέζοι καί δ 'Ιερός Λόχος καί 
φουντάρησαν έξω από τό λιμάνι. 
Βγήκαν στή στεριά οί ιερολοχίτες, 
καί ξαναθιηιήθηκε τό νησί παληές 
πανηγυριώτικες ημέρες.

Ειδοποιημένοι όί «λαοκράτες» μα
ζεύτηκαν σάν φραγκοπαναγιές, όμως 
τά πιστόλια τους ήσαν πάντα γυρισμέ
να στις πλάτες τών νοικοκυραίων κι έ
τσι κανείς δέν τόλμησε νά έξηγήση 
στούς στρατιωτικούς τήν κατάστασι. 
’Έφυγαν σέ δυο μέρες οί Εγγλέζοι 
καί οί 'Ιερολοχίτες γιά τήν Αθήνα 
—  θάρχιζε σέ λίγο ή στερνή φάσι 
τού ελληνικού δράματος μέ τά Δε

κεμβριανά —  καί οί κομμουνιστές 
μέ τά τσογλανάκια τους, σήκωσαν 
πάλι τό μπόι τους καί περπάτησαν 
νταηλίδικα στο μουράγιο ξανά, καί 
έκαναν καί δεύτερες προγραμματικές 
δηλώσεις...

Τούτη τήν ώρα βρήκα κι εγώ γιά 
νά καταφθάσω στο νησί. Γύρευα νά 
ξεκουραστώ, ύστερα από τέσσερα 
χρόνια αγωνίας μαρτυρικής καί κα
θημερινού κινδύνου, στο πατρικό 
σπίτι τής μητέρας. Ή ταν ένα παμ
πάλαιο κτίριο τετράγωνο, μέ απέραν
τες κάααρες καί φαρδειά χαγιάτια 
στήν άκρη τού λιμανιού. Στά μυστη- 
ριώδικα υπόγειά του βρίσκονταν α
κόμη οί θεώρατες κασέλες όπου φυ- 
λαγόταν τό προγονικό βιός, τάλληρα 
χρυσά, πεντόλιρα καί κολονάτα, αύ- 
στριακές κορώνες, τούρκικα μετζή- 
τια, χρυσαφικά κι ασημικά, μετάξια 
καί λαχούρια, δέρματα μαροκινά, κι 
ό,τι ά'λλο άπέφερε τό κούρσεμα τών 
τούρκικων καραβιών. Σέ κάποια γω
νιά ήταν ακόμη οί άγκυρες από τό 
τελευταίο μπριγκαντίνι τής κουρσά
ρικης φαμίλιας —  «Νιόβη» τόλεγαν 
—  τό καγκελωτό διάκι του, καί ή φι
γούρα τής πλώρης, μιά γοργόνα μαρ- 
μαρόστηθη μέ ξανεμισμένα τά μαλ
λιά. Στό απέραντο σπίτι έμενε τώρα 
ή αδελφή τής μητέρας, παντρεμένη 
μέ τον γιατρό τού νησιού.

Είχα διαλέξει άσχημο καταφύγιο 
καί ακατάλληλη στιγμή. Μέ σταμπά- 
ρησαν από τήν πρώτη μέρα, καί τήν 
δεύτερη μέ «κάλεσαν» γιά «άνάκρι- 
σι» στις φυλακές όπου ήταν τό 
στρατηγείο τους. Ό  «ανακριτής» ή
ταν ένας παληός βαμμένος κομμουνι
στής από τή Μυτιλήνη. Κρατούσε όλη 
ιήν ώρα στό χέρι τό πιστόλι του καί 
στό στόμα του —  λιγάκι στραβό — 
έπαιζε ένα χαμόγελο κακό.

—  Γιατί ήρθες εδώ;
—  Γιά νά ξεκουραστώ στό νησί 

τής μητέρας μου.
—  Γιατί; ’Έσκαβες στήν Αθήνα;
—  ’Ό χι. Πολεμούσα γιά τήν πα

τρίδα.
’Έφτυσε χάμω περιφρονητικά καί 

πέταξε τό πιστόλι από τόνα χέρι στό 
άλλο, κακότεχνη κΐνησι από καουμ- 
πόϋκο φιλμ.

—  Νά σού πώ εγώ γιατί ήρθες, 
εξυπνάκια. Ή ρθες γιά νά γλυτώσης 
τήν τιμωρία από τήν ρομφαία τού 
λαού!

—— Τιμωρία γιατί πολέμησα τούς 
Γερμανούς;

—  Είσαι δοσίλογος. Πολέμησες μέ 
τό Ε Λ Α Σ ;

—  Ποιόν Ε Λ Α Σ ; αύτόν πού πε
τσόκοψε τον Ψαρρό; Ή  αύτόν πού

μάς άφησε σύξυλους στήν άνατίναςι 
τού Γοργοπόταμου;

’Ή ξερα ότι ή ασυλλόγιστη άπάν- 
τησί μου θά μ’ έβαζε σέ μπελάδες. 
Λύσσαξε δ Μυτιληνιός. Σήκωσε τό 
πιστόλι του καί μού κοπάνησε μιά κα
τακέφαλα. Πρόλαβα νά στρίψω λίγο 
καί μού ξέσκισε μόνο τό λαιμό μέ 
τήν κάννη τού πιστολιού.

—  Θά μείνης εδώ ώσπου ν’ άπο- 
φασίση τό δικαστήριο... μπορείς νά 
είσαι σίγουρος πώς δέν θά τήν γλυ
τώσης...

’Ήμουν σίγουρος πώς δέν θά τήν 
γλύτωνα... ’Ακόμη κι όταν κατά τό 
βραδάκι ήρθε δ θείος μου μ’ έναν 
άλλον από τούς «αρχηγούς» καί μέ 
πήρε στό σπίτι «ύπό προσωπική του 
ευθύνη» ότι δέν θά τόσκαγα. Τον εί
χαν ανάγκη γιατί τούς γιάτρευε κι 
ανέχονταν ακόμη καί τις βρισιές του 
πού δέν τις τσιγγουνευόταν καθόλου 
δ λεβέντης, δ αλησμόνητος —  Γρή
γορης Γαλάνης —  γιατρός. ’Ημουν 
σίγουρος πώς τούτη τή φορά δέν θά 
γλύτωνα... "Ομως λογάριαζα χωρίς, 
τούς χωροφύλακες καί τον... Καλο- 
κέντη.

Οί «κυβερνήτες» τοχαν παραξηλώ
σει. Ξεχωριστά από τήν τρομοκρα
τία, τούς προπυλακισμούς καί τό ξύ
λο, τό νησί τούς έτρεφε. "Ενα τσούρ
μο χαραμοφάηδες έτρωγαν κι έπιναν, 
έμπαιναν σ’ όποιο μαγαζί τούς γου
στάριζε κι έπαιρναν ό,τι ήθελαν, μά
ζευαν καί χαρτζηλίκι άφθονο μέ τήν 
μέθοδο τού εράνου «γιά τις λαϊκές 
δυνάμεις». "Ολα τούτα στήν καμπού
ρα τών νοικοκυραίων καί τών φουκα· 
ράδων πού πάλευαν γιά τό μεροκά
ματο. ’Άρχισαν νά πειράζουν καί τά 
θηλυκά. Τά τσογλανάκια τους, μέ τήν 
αναίδεια τής ηλικίας τους, μπήκαν 
στήν μύτη τών ν ο ικοκυρ αίων. Πολ
λούς άπ’ αυτούς τούς είχαν πάρει 
γιά «άνάκρισι» καί τούς κρατούσαν 
στή φυλακή. "Οταν ακούστηκε ότι έ
βαλαν χέρι καί στήν φαμίλια τού 
γιατρού πού όλοι οί νησιώτες τον λά
τρευαν καί τον σέβονταν, τό ποτήρι 
ξεχείλισε. Τό ίδιο βράδυ μαζεύτη
καν στό σπίτι μας —  μέ κάθε προφύ- 
λα~ι —  κάμποσοι νοι.κοκυραΐοι, ό 
αρχιμανδρίτης καί οί χωροφύλακες. 
Τούτοι οί τελευταίοι ήσαν πέντε-έξη. 
Δύναμι δέν είχαν νά επιβάλουν τον 
νόμο, μά οί «κυβερνήτες» άγνωστο 
γιατί, δέν τούς είχαν πειράξει. Εί
χαν άρκεσθή νά τούς άφαιρέσουν 
«ντέ φάκτο» τήν έξουσία, καί μόνο 
τούς παρακολουθούσαν άγρυπνα. ’Α
πό τήν πλευρά τους οί χωροφύλακες 
λούφαζαν, περιμένοντας υπομονετι
κά τήν κατάλληλη στιγμή.



Στο... πολεμικό συμβούλιο εκείνης 
τής βραδυάς ειπώθηκαν πολλές καί 
διάφορες γνώμες. Θά σάς γελάσω αν 
σάς πώ δτι τις θυμάμαι δλες. Τό μό
νο πού μπορώ νά πώ είναι δτι δλες 
ήταν ανεφάρμοστες, διότι ναι μεν ή 
καλή διάθεσι υπήρχε έκ μέρους δ- 
?.ων, άλλα μέσα ούτε ένα, καί δυνατό
τητα καμμιά. ΓΙοτέ μου δεν μπόρε
σα νά εξηγήσω τί ήταν εκείνο πού 
έκανε τό «συμβούλιο» νά διαλέξη καί 
νά άποφασίση νά θέση σε εφαρμογή 
τό πιο απίθανο σχέδιο από δσα προ- 
τάθηκαν εκείνη τή νύχτα.

Πολύ μετά τά μεσάνυχτα, δταν έ
να σωρό σχέδια καί ιδέες είχαν ά- 
πορριφθή υστέρα από εξονυχιστική 
συζήτησε, καί δταν εγώ ένοιωθα κον
τά δσο ποτέ τήν κάννη τού πιστολιού 
τού Μυτιληνιού, άκούω τον έναν από 
τούς χωροφύλακες νά προτείνη κάτι 
εξωφρενικό. Στήν αρχή νόμισα πώς 
αστειευόταν καί περίμενα τον γιατρό 
καί τον αρχιμανδρίτη νά τόν επανα
φέρουν σέ τάξι, γιατί καί σείς θά 
παραδεχθήτε δτι μέ τό κεφάλι τού 
άλλουνού τά άστεΐα είναι μέν εύκο
λα αλλά όλωσδιόλου άτοπα... 'Όμως 
έκεϊνος ψύχραιμα καί σοβαρά, ανέ
πτυξε μέ λεπτομέρειες τήν ιδέα του, 
καί μάλιστα εξήγησε πού τήν στήρι
ζε. 'Ηταν ενωμοτάρχης πολλά χρό
νια στήν Αίγινα καί έγνώριζε καλά 
τούς ντόπιους καί τόν... Καλακέντη.

Θά μού πήτε γιατί μπερδεύω σέ 
τούτη τήν ύπόθεσι τόν Καλοκέντη, 
πού δλο τό βράδυ δέν είχε βγάλει 
μιλιά καί περιοριζόταν δ κακομοίρης 
απλώς καί μόνο νά θέση τόν εαυτό 
του —  ένα ντουφέκι! —  στήν διά
θεση τής... «επιτροπής σωτηρίας τής 
νήσου» (ήταν τά λόγια του). Κι δ- 
μως, τό σχέδιο τού ενωμοτάρχη βα
σιζόταν εξ ολοκλήρου στον Καλοκέν
τη.

Δέν ήταν δά καί τόσο πολύπλοκο. 
Μέ δυο λόγια θά μπήτε στο νόημα 
παρακολουθώντας τήν εφαρμογή του.

Πρωΐ-πρωΐ τήν άλλη μέρα δ Κα- 
λοκέντης φάνηκε νά κινήται περίερ
γα. Έξαπέστειλε δεξιά κι αριστερά

τούς δυο ψυχογιούς του, άλλαξε με
ρικές κουβέντες μέ κάνα-δυό παλη- 
ούς του φίλους, συντρόφους καί συ
νενόχους στις περασμένες ατέλειω
τες φάρσες του. Μοίρασε καί κάμ
ποση μονέδα σ’ ένα τσούρμο χαμίνια 
τής γειτονιάς πού σκόρπισαν σάν 
πουλιά, αφού άκουσαν κρυφογελών- 
τας τις όδηγίες του. Τέλος είπε δυο 
λόγια στον καντηλανάφτη τής εκκλη
σίας —  τής «ΙΙαναγίτσας» —  πού εί
ναι χτισμένη στήν άκρη τού μουρά
γιου καί άντικρύζει τόν Σαρωνικό δ- 
λάνοιχτο μέχρι τό στενό πού χωρίζει 
Μέθανα καί ΙΙόρο.

’Ακόμη δέν καταλάβατε; Μά ούτε 
καί τότε είχε καταλάβει τίποτα κα
νείς. "Ωσπου ξαφνικά άρχισαν οί 
καμπάνες τής «Παναγίτσας» νά χτυ
πάνε ξέφρενα, σάν σέ πανηγύρι, κι 
ένα βουητό νά σηκώνεται από τό λι
μάνι, άπ’ δπου φάνηκε ένα πλήθος 
νά τρέχη άλαλιασμένο μέ επικεφαλής 
—  όμάδες - ομάδες —  τούς δυό ψυ
χογιούς τού Καλοκέντη, τούς πα- 
ληούς συντρόφους του καί τά χαμί
νια. Φωνές άκούγονταν από παντού. 
«'Ηρθαν οί Εγγλέζοι», «Ξεμπαρκά
ρει στρατός», «Χωροφύλακες! Χωρο
φύλακες !», καί άλλα τέτοια συνθήμα
τα, έπιμελώς διαλεγμένα από τόν σπε
σιαλίστα σ’ αυτά Καλοκέντη. Οί νοι- 
κοκυραίοι, ειδοποιημένοι οί περισσό
τεροι — βάσει τού σχεδίου —  σιγον- 
τάριζαν τήν κατάστασι από τά παρά
θυρα καί τά μπαλκόνια. Άνέμιζαν 
μαντήλια, βγήκαν σημαίες, ώς καί 
μπαϊράκια παληά ίσάρισαν στ’ άλμ
πουρα τών καϊκιών! «Καλώς ήρθατε ! 
καλώς ήρθατε!... Γιά πάντα αύτή τή 
φορά !...».

Τό σύνθημα τού πανικού στήν αν
τίπαλη παράταξι τδδωσε ή... «πολι
τοφυλακή». Τά τσογλανάκια άκού- 
γοντας πώς ξεμπαρκάρει στρατός, 
ούτε σκέφτηκαν νά ξεμυτίσουν κατά 
τό μουράγιο, δπου βεβαίως θάβλεπαν 
τό πολύ κάνα-δυό φελούκες ψαράδι
κες νά μποτζάρουν στο πουνεντίνι. 
'Όπως καί τήν πρώτη φορά, τό πρώ
το πού σκέφτηκαν ήταν νά κρύψουν

τά δπλα. Τούτη όμως τή φορά τά 
πράγματα ήταν βιαστικά, καί δ και
ρός δέν έφτανε. Λοιπόν έχρησιμοποι- 
ήθηκαν οί πιό πρόχειροι κρυψώνες. 
Οί κληματαριές στις αυλές, τά στιβα- 
γμένα δίχτυα, τό σακούλι μέ τ’ άχυρα 
γιά τό άλογο τού αμαξά, τό κάρρο 
μέ τά μήλα τού μανάβη, δ άσβεστό- 
λακκος καί άλλα πι όάπίθανα. "Οταν 
ένας «πολιτοφύλακας» φάνηκε νά χώ- 
νη άλαλιασμένος τήν άρραβίδα του 
στόν... σκουπιδοντενεκέ τού Δήμου 
—  ή κάννη της εξείχε ή μισή —  ένα 
γέλιο δμαδικό ακούστηκε νά τραντάζη 
τό νησί πού κορυφιόθηκε δταν φάνη
καν καί οί «κυβερνήτες» νά ξεζώνων- 
ται βιαστικά τάρματα, καί δσοι εί
χαν «στολές» —  μιά ζωστήρα δερμά
τινη πάνω από τό σακάκι μέ θήκη πι
στολιού, καί δίκωχο ή πηλήκιο μέ α
στέρι στο κούτελο καί τά γράμματα 
ΕΛΑΣ —  νά ξεντύνωνται δπως -δ- 
ποος. Τήν ίδια στιγμή πού τάρματα 
μπήκαν στήν πάντα, άρχισε νά πέ- 
φτη σύννεφο καί ή... καρπαζιά! 
«Κυβερνήτες» καί «πολιτοφύλακες» 
είσέπραξαν ίσια μερίδια, αδιακρί
τως, καί από κείνη τήν ώρα ή Αίγινα 
γιόρταζε τήν αληθινή της άπελευθέ- 
ρωσι καί τό τέλος τής φοβερής πε
ριόδου πού άρχισε μέ τόν πόλεμο, 
εξακολούθησε μέ τήν κατοχή καί πα
ρατράβηξε μέ τήν «λαοκρατία». Ή  
Χωροφυλακή ανέλαβε τήν δουλειά 
της, μέ τήν βοήθεια τών νοικοκυραί- 
ων. Οί ποινικοί κατάδικοι —  δσοι 
δέν τδχαν σκάσει, φρονίμως ποιούν- 
τες, από τό νησί - — ξανακλείστηκαν 
ατά κελλιά τους, καί οί «κυβερνήτες» 
ιιπαρκάρησαν —  δχι χωρίς ακόμα 
μερικές επικουρικές καρπαζιές —  
γιά τήν γενέτειρά του δ καθένας δ
που είναι άγνωστο τί περαιτέρω υ
ποδοχής έτυχαν. Ό  Καλοκέντης εί
χε σκαρώσει πάλι τήν φάρσα του, πού 
άπ’ δσο ξέρω, στάθηκε καί ή τελευ
ταία. Λίγο καιρό κατόπιν πέθανε.
’ Ας είναι ελαφρό τό χώμα του. Μπο
ρεί πολλούς νά μπουρίνιασε ή αθώα 
μανία του. Εμένα μούσακτε τή ζωή...

X.
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ΑΓΓ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ 
Άντισονταγματάρχου Χωροφυλακής

Τά άτυχήματα έκ τής κυκλοφο
ρίας έπί των δδών αύξάνουν άνησυ- 
χητικώς. ΤαΟτα γενικώς προκαλοΰν- 
ται άπδ αίτια δφειλόμενα εις έλατ- 
τώματα του δχήματος ή τής δδοΰ, ή 
δφείλονται εις τόν δδηγόν ή εις τόν 
πεζόν. Έ κ  τής άναλύσεως των στα
τιστικών στοιχείων τών αιτίων τών 
άτυχημάτων τούτων, προκύπτει δτι 
τό μεγαλύτερον ποσοστδν όφείλεται 
κυρίως είς τούς δδηγούς καί είς τούς 
πεζούς.

'Ο δείκτης τών προκληθέντων εις 
δλόκληρον τήν χώραν δδικών τροχαί
ων άτυχημάτων, μετά τών έκ τούτων 
συνεπειών κατά τά έτη 1966, 1967, 
1968 Ιχει ώς άκολούθως, συμφώνως 
πρός τά στοιχεία τής Εθνικής Στα
τιστικής Υπηρεσίας τής Ελλάδος:

Άτυχήματα 1966 1967 1968
θανατηφόρα 724 715 684
σωματ. βλαβών 15297 13560 13819 
Σύνολον 16021 14275 14503

ΠΑΘΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Ε π ο χ ο ύ μ ε ν ο ι  : 
νεκροί 527 491 436
τραυματίαι 14987 13688 13786

Π ε ζ ο ί  :
νεκροί 298 305 304
τραυματίαι 6406 5550 5590
Σύνολον 22218 20034 20116

Έ κ τών άνωτέρω σαφώς δηλοΰται 
δτι οί παθόντες πεζοί (νεκροί - τραυ- 
ματίαι) άποτελοΰν ποσοστδν 50% πε
ρίπου έπί τοΰ συνόλου τών παθόντων 
προσώπων, καθ’ έκαστον έτος έκ τών 
δδικών τροχαίων άτυχημάτων.

Διά τήν καταπολέμησιν δθεν τών 
κινδύνων καί τών αίτιων τών άτυχη
μάτων τούτων τής δδικής κυκλοφο
ρίας, είναι άνάγκη νά στραφή ή προ
σοχή τών άρμοδίων είς τήν μελέτην 
τής ψυχολογίας καί τήν άγωγήν τών 
πεζών.

Γενόμεναι παρατηρήσεις έπί τής δ
δικής συμπεριφοράς τών πεζών, άπέ- 
δειξαν δτι κύρια αίτια τών προκα- 
λουμένων είς 'βάρος αύτών τροχαίων 
άτυχημάτων είναι:

α) Ή  έκλογή οϋχί άσφαλοΰς θέσε- 
ως διαβάσεως έκ τοΰ ένδς άκρου (πε
ζοδρομίου ή έρείσματος) τής δδοΰ είς 
τδ έτερον.

Συνήθως οί πεζοί κινούνται έκτδς 
τών διαγραμμισμένων διαβάσεων δ- 
που ή προτεραιότης δέν τούς άνήκει 
ή >?αί τδ πλέον έπικίνδυνον, διαγωνί- 
ως καί ούχί καθέτως πρδς τήν δδόν 
(διάγωνίως ή άπόστασις διελεύσεως 

είναι μεγαλυτέρα τής καθέτου τοι- 
αύτης).

β) Ή  έκλογή ούχί κενοϋ ρεύμα
τος κυκλοφορίας τών δχημάτων ύπδ 
τών πεζών διά τήν άσφαλή διάβασίν 
των.

Οδτοι δέν άναμένουν τήν διέλευσιν 
τών δχημάτων ίνα διαβοΰν τήν δδδν 
πρδς τδ έναντι πεζοδρόμιον, άλλά 
βιαστικοί, άνυπόμονοι, ριψοκίνδυνοι, 
διέρχονται μέσψ τών δχημάτων, τά δ- 
ποΐα άν δέν τούς παρασύρουν, άνακό- 
πτουν τήν κίνησίν των, μέ συνέπειαν 
τάς κυκλοφοριακάς άνωμαλίας καί 
τάς συμφορήσεις.

γ) Ή  έκλογή άκαταλλήλου χρό
νου (στιγμής) καθ’ ήν οί πεζοί άπο- 
φασίζουν νά διέλθουν μίαν δδόν, ά- 
νευ ύπολογισμοΰ τής άποστάσεως καί 
τής ταχύτητος τοΰ δχήματος, πρδς ά- 
ποφυγήν συγκρούσεως.

Τδ φαινόμένον τοΰτο είναι σύνηθες 
έπί τών έθνικών βδών καί τοιούτων 
ταχείας κυκλοφορίας, είς ας τδ δριον 
ταχύτητος είναι ηόξημένον, μέ άπο- 
τέλέσμα νά παρασύρωνται καί νά φο- 
νεύωνται οί πεζοί, διότι δέν άναμέ- 
νουν τήν διέλευσιν τών δχημάτων, 
άλλά έπιχειροΰν τήν διέλευσιν τής δ
δοΰ καθέτως, στηριζόμενοι είς έσφαλ- 
μένους ύπολογισμούς δτι δύνανται νά 
διέλθουν άκινδύνως.

δ) Ή  μή δπαρξις έπαρκοΰς άριθ- 
|ΐοΰ διαγραμμίσεων αίτινες καθορί

ζουν τάς διαβάσεις τών πεζών καί ύ- 
ποχρεώνουν τούς οδηγούς είς άνα- 
στολήν ταχύτητος τών δχημάτων, έφ’ 
δσον έπ’ αύτών κινούνται πεζοί.

ε) Ή  μή ύπαρξις νησίδων άσφα- 
λείας ιδία έπί τών δδών μεγάλου 
πλάτους.

Οί πεζοί δέν δύνανται νά διαβοΰν 
ευκόλως καί είς σύντομον χρόνον μί
αν δδδν μεγάλου πλάτους. Ή  νησίς 
άσφαλείας είς τδ μέσον τής δδοΰ δι
ευκολύνει τούς πεζούς, διότι ή άπό- 
στασίς διελεύσεως διαχωρίζεται είς 
δύο ίσα μικρότερα μέρη.

στ) Ή  Ελλειψις φωτισμοΰ ή δ ά- 
νεπαρκής φωτισμδς τών δδών, καθι
στούν τούς πεζούς δυσδιάκριτους ύπδ 
τών δδηγών, ίδίφ βταν οί πεζοί φέ
ρουν μαύρην ένδυμασίαν.

Γενόμεναι έρευναι καί παρατηρή*· 
σεις άπεκάλυψαν δτι δ φέρων σκοΰ* 
ρα ένδύματα πεζός, γίνεται άντιλη- 
πτδς άπδ τδν αύτοκινητιστήν είς άπό- 
στασιν 26 μέτρων. Μέ γκρι ένδύμα
τα δ πεζός φαίνεται είς τά 31 καί μέ 
λευκά είς τά 38. Μέ ένδύματα έμπο- 
τισμένα μέ άντανακλαστικήν ούσίαν, 
είς τά 136.

Ααμβανομένης ύπ’ δψιν τής άπο
στάσεως φρεναρίσματος, τοΰτο σημαί
νει δτι έφ’ δσον δέν προφυλαχθή δ 
φέρων σκοτεινά ένδύματα πεζός, δυ
νατόν νά μή άποφύγη τδ δυστύχημα 
έάν τδ αύτοκίνητον κινήται μέ 50 χ ι
λιόμετρα καί άνω. Ό  φέρων γκρι μέ 
60, λευκά μέ 70, ένφ δ φέρων άντα- 
νακλαστικά είναι σχεδόν άσφαλής, 
δεδομένου δτι τδ αύτοκίνητον πρέπει 
νά κινήται μέ ταχύτητα περίπου 150 
χιλιομέτρων, διά νά μή δυνηθή νά 
φρενάρη έγκαίρως.

ζ) Ή  συνήθεια τών πεζών νά κι
νούνται έκτδς τών διαβάσεων, προτι- 
μούντων τήν ευκολίαν των (χάριν 
συντομίας) άπδ τήν άσφάλειάν των.

η) Ή  μή κίνησις τών πεζών έπί 
τών πεζοδρομίων, είτε έκ συνήθειας 
ύπαιτιότητί των, είτε λόγω τής άνα- 
σφαλείας τών πεζοδρομίων (κατει-



λημμένα έκ διαφόρων Αντικειμένων 
λασπώδη —· Ανώμαλα κλπ.) ύπο- 

χρεούντων τούς πεζούς να έκτρέπων- 
ται προς τήν δδόν.

θ) Ή  κίνησις των πεζών επί τών 
δδών ούχί κατ’ Αντίθετον διεύθυνσιν 
προς τά δχήματα. Ή  τοιαύτη κίνησις 
(Αντίθετος) έπιτρέπει είς τούς πε

ζούς να παρακολουθούν συνεχώς τήν 
προ αύτών κίνησιν τών δχημΑτων καί 
να ιπροφυλάσσωνται έξ αύτών. Του
ναντίον δμόρροπος κίνησις, καθιστά 
έπικίνδυνον τήν κυκλοφορίαν των, 
καθ’ δσον μία στιγμιαία παρέκκλισις 
προς τδ εσωτερικόν τής δδοΰ δύναται 
να Αποβή μοιραία.

ι) Τα παιγνίδια τών παιδιών επί 
τών δδών, τή Ανοχή ενίοτε τών γονέ
ων των καί τών Αρμοδίων έπί τής δ- 
δικής κυκλοφορίας δργάνων.

ια) 'Ο περίπατος δμάδων καί ιδία 
νεαρών επί τών κεντρικών δδών έ- 
παργιακών πόλεων.

ιβ) Ή  γεροντική αννοια τών προ- 
κεχωρημένης ήλικίας πεζών.

ιγ) 'Η  Αφηρημάδα, έλλειψις προ
σοχής τών πεζών πάσης ήλικίας καί 
ιδία τών έργαζομένων, κατά τήν Α- 
ναχώρησιν έκ τής εργασίας των, λόγιρ 
κοιπώσεως, βιοτικών μεριμνών, Ανα- 
γνώσεως έφημερίδος καθ’ δδόν κλπ.

ιδ) Ή  μή λήψις τών ένδεικνυομέ- 
νων εκάστοτε προφυλάξεων κατά τήν 
Ανοδον καί κάθοδον Από οχήματα δη
μοσίας μεταφοράς (λεωφορεία - τρό- 
λεϋ) καθ’ ας οί έπιβάται διέρχονται 
ί’να διαβώσι τήν δδόν, ούχί δπισθεν 
τών σταθμευόντων λεωφορείων Αλλ’ 
έμπροσθεν αύτών, παρασυρόμενοι ου- 
τω ύπδ τών κινουμένων δχημΑτων, 
τών δδηγών τούτων μή δυναμένων ν’ 
Αντιδράσωσιν εγκαίρως.

Διά τήν Αντιμετώπισιν τών Ανωτέ
ρω αιτίων καί εξουδετέρωσίν των έπί 
σκοπώ προλήψεως τών δδικών Ατυχη
μάτων είς βάρος τών πεζών, έπιβάλ- 
λεται ή Ανάληφις μιας έντατικής, με
λετημένης, βάσει προγράμματος, εκ
στρατείας διαφωτίσεως καί κυκλοφο-

ριακής διαπαιδαγωγήσεως τών πε
ζών.

At ύπηρεσίαι τής Χωροφυλακής, 
παραλλήλως πρδς τήν προληπτικήν 
των δράσιν, ήτις συνίσταται εις τήν 
ρύθμισιν τής κυκλοφορίας, εις τδν ά- 
σκούμενον τροχονομικδν έλεγχον καί 
είς τήν έρευναν τών τροχαίων Ατυχη
μάτων. συμμετέχουν εύρέως είς τήν 
έν γένει κυκλοφοριακήν Αγωγήν τού 
κοινού.

Πρδς τούτο γίνονται διαλέξεις καί 
μαθήματα επί θεμάτων δδικής κυκλο
φορίας καί προλήψεως τών Ατυχημά
των, είς τά Σχολεία Μέσης καί Στοι
χειώδους Έκπαιδεύσεως, είς δλας 
τάς τάξεις τών αύτοκινητιστών καί 
τών χειριστών γεωργικών μηχανημά
των, δμιλίαι, Ανακοινώσεις καί συν
θήματα Από ραδιόφωνου καί δημοσί- 
ευσις είς τον τύπον.

Εκτός τούτων, έκτυποΰνται καί δι
ανέμονται εκατοντάδες χιλιάδων έν- 
τύπων (φέ'ίγ— βολάν) διαφωτιστικοΰ 
περιεχομένου πρδς τούς δδηγούς καί 
πεζούς, περί τών κανόνων κυκλοφο
ρίας.

Π ο λλά  άπδ τά τροχαία ά- 
τνχήμ ατα  άναφέρονται ok 
παιδιά. 'Η  ένημέρωοίς των 
έ π ί  τών δεμάτω ν οδικής 
κυκλοφορίας είναι Απαραί
τητος. °Ενα  άπό τά αυνη-  
ϋ'έοτερα λά β η  ε ίνα ι ή βά- 
δισις έπ ί  τοϋ καταστρώμα
τος τής όδοΰ καί μδ κατεύ.  
Ό·υναιν Ιδίαν πρδς τήν π ο 
ρείαν τώ ν όχημάτων. Ή  
όρΰ·ή βάδιαις ε ίνα ι αύτή  
π ού  δείχνει ή φω τογραφία

Πάντα ταΰτα δμως δέν είναι άρκε- 
τά. Διά τήν έπιτυχίαν τού σκοπού τής 
διαφωτίσεως καί τής κυκλοφοριακής 
διαπαιδαγωγήσεως, έπιβάλλεται δ 
συναγερμός βλων τών Αρμοδίων κοι
νωνικών παραγόντων.

"Ολαι αί ’Οργανώσεις, τά Σωμα
τεία, οί Σύλλογοι (Φιλανθρωπικοί— 
Επαγγελματικοί ·— ’Εργατικοί — 
Αύτοκινητιστών κλπ.) , οί έκπαιδευ- 
τικοί, οί Δήμαρχοι, οί κοινοτάρχαι, 
δ Ιερός κλήρος, αί Νομαρχιακαί καί 
Τοπικαί Έπιτροπαί Προλήψεως ’Α
τυχημάτων καί πάντες οί δυνάμενοι, 
πρέπει νά συνδράμουν είς τόν Αγώνα, 
διά τήν Ασφάλειαν τών πολιτών άπό 
τά δεινά τής δδικής κυκλοφορίας.—

Ενα άλλο οννηϋ'ες σφάλ
μα. β λέπ ε ι  έ'ναν 
φ ίλο  του είς τδ άντικρυνδν  
πεζοδρόμιον καί διά νά 
τδν συνάντηση διασχίζει  
τδν δρόμον διαγωνίως. Ή  
όρΰ·ή βάδιαις ε ίνα ι καϋ·έ- 
τως τοϋ δρόμου, διότι οϋ- 
τω συντομεύετα ι ό χρόνος 

διαβάαεως



AH Μ. ΚΑΨΑΣΚΗ
Ία τρ ο δ ιχ α σ το ΰ

Π ροϊσταμένου ’Ιατροδικαστικής  
' Υπηρεσίας Ά ϋ ·η νώ ν

«Σκώτλαντ Γυάρντ». 'Ιδού δύο λέ
ξεις πού ασφαλώς δέν θά ύπάρχη άν
θρωπος επί τής Γής πού νά μή τάς 
γνωρίζη.

’Αρκετοί συγγραφείς αστυνομικών 
μυθιστορημάτων μέ τις δύο αύτές λέ
ξεις ήλεκτρίζουν καί κρατούν τό εν
διαφέρον εκατομμυρίων αναγνωστών, 
πού οί ιστορίες εγκλημάτων και μυ
στηρίου, καθώς καί ή έρευνα πρός 
διαλεύκανσιν καί άποκάλυψίν των, 
τούς αιχμαλωτίζουν.

Ή  φήμη παρουσιάζει την Σκώ- 
τλαντ Γυάρντ ώς τύν καλλίτερον καί 
τελειώτερον μηχανισμόν τού κόσμου 
για την επιστημονική καί συστηματι
κή δίωξι τού εγκλήματος. Φυσικόν εί
ναι ή φαντασία τού κάθε αναγνώστου 
νά θέλη νά σχηματίση κάποιαν εικό
να τών ανθρώπων, πού εργάζονται εις 
τήν Σκώτλαντ Γυάρντ καί πού ή 
αποστολή τους είναι ή δίωξις τών εγ
κληματιών μέσα στον απέραντο υπό
κοσμο τού Λονδίνου, τής πόλεως μέ 
τά εννέα καί πλέον εκατομμύρια κα
τοίκων.

"Οπως είναι επόμενον, ό πολύς κό
σμος τούς φαντάζεται σκυθρωπούς, 
μυστηριώδεις, μέ ένα καχύποπτο καί 
ερευνητικόν ύφος, μέ έμφάνισιν πού 
προκαλεϊ δέος.

Δέν θέλω νά απογοητεύσω κανέ
να, αλλά τίποτε δέν είναι άναληθέ- 
στερον από τήν 'έντύπωσιν αυτήν. 
Πρόκειται περί απλών ανθρώπων, ό
πως όλοι. Είναι χαρούμενοι, γελαστοί, 
ευγενικοί, πρόθυμοι, εξυπηρετικοί μέ 
κέφι καί διάθεσι καί άδικα θά προσ
παθούσε κανείς νά διακρίνη στις φυ
σιογνωμίες τους κάτι τό περίεργον ή 
τό μυστηριώδες. "Ετσι τουλάχιστον 
τούς βρήκα στούς δέκα μήνες πού έ
μεινα καί έργάσθηκα κοντά τους. ’Α
γαπούν καί θαυμάζουν τήν Ελλάδα,

καί όταν τούς μιλούσα γιά τήν Ε λ
ληνική ’Αστυνομία, τήν άνάπτυξίν 
της, τάς προόδους της, τις επιτυχίες 
της καί τήν μεγάλη συμβολήν της 
στον αγώνα τού ’Έθνους μας, μέ τήν 
παγκόσμιο σημασία του γιά τήν ελευ
θερία, ένοιωθαν χαρά καί υπερηφά
νεια.

Θά προσπάθήσω νά σάς δώσω μια 
εικόνα τής όργανώσεως καί τού τρό
που εργασίας τής Μητροπολιτικής 
’Αστυνομίας (Σκώτλαντ Γυάρντ) 
καί είδικώτερα γιά τό C.I.D., Cri
minal Investication D epartm ent 
(Τμήμα ’Εγκληματικών ’Ερευνών καί 
’Αναζητήσεων) εις τό όποιον οφεί
λει τήν παγκόσμιον φήμη της.

"Ας δούμε όμως πρώτα μέ μιά. 
σύντομη ιστορική άνασκόπησι, πώς έ- 
δημιουργήθη καί πού οφείλει τό ό
νομά της η Σκώτλαντ Γυάρντ.

Τό 1798 ή ’Εμπορική καί Ναυτι
κή εταιρία τών Δυτικών ’Ινδιών άπε- 
φάσισε νά δημιουργήση ένα Σώμα α
στυνομικής ασφαλείας γιά τά πλοία 
της πού έφθαναν στόν Τάμεσι φορ
τωμένα από τάς ’Ινδίας. ’Από τά 
πλοία αυτά, προτού προφθάσουν νά 
τά εκφορτώσουν οί έργάται της, έξη- 
φανίζετο τό μισό σχεδόν φορτίο, χά
ρις στην δράσι τών διαφόρων κλε
πτών, πού έλυμαίνοντο τότε τήν πε
ριοχή τού Τάμεσι. Τά αποτελέσμα
τα έκ τής εφαρμογής τού μέτρου υ
πήρξαν Ικανοποιητικά. Έλήφθη τό
τε ή άπόφασις νά κρατικοποιηθή ή 
αστυνομική αύτή όμάς. ’Έτσι έσχη- 
ματίσθη ό πρώτος πυρήν τής Μητρο- 
πολιτικής ’Αστυνομίας.

Τό 1829 'Υφυπουργός τών ’Εσω
τερικών τής ’Αγγλίας ήτο ό Μπόμπ 
Πήλ καί άπεφάσισε τήν ϊδρυσιν επι
σήμου αστυνομικού Σώματος τής 
’Αγγλικής πρωτευούσης. Χίλιοι πε
ρίπου άνδρες, ό ένας πιο ψηλός από 
τον άλλον, ώς επί τό πλεΐστον ’Ιρλαν
δοί, άπετέλεσαν τήν πρώτην δύναμιν 
τής νεοϊδρυθείσης αστυνομίας τής

Τό κτίριον δπου ε ίνα ι έγ- 
κατεατημέναι αί ύπηρεσία ι  
τής Σ κ ώ τλα ντ  Γυάρντ είς 

τό Λονδΐνον

’Αγγλικής Μητροπόλεως.
Ή  στολή τους, ομοιόμορφος, άπε- 

τελεΐτο από απλέ σκούρο φράκο, ά
σπρο λινό λευκό παντελόνι καί μαύρο 
■ψηλό καπέλλο. Μοναδικόν τους δπλον 
ήτο ένα κοντό μαύρο μπαστουνάκι (ό 
πρόγονος τού σημερινού κλομπ). Ή  
υποδοχή πού έπεφύλαξαν οί κάτοικοι 
τού Λονδίνου πρός τούς νέους φρακο- 
φόρους αστυνομικούς κάθε άλλο πα
ρά συμπάθεια έδειχνε. «Νά οί Μπόμ- 
πηδες», «Νά οί σωματοφύλακες τού 
μίστερ Πήλ», «’Έξω σπιούνοι ’Ιρ
λανδοί». Αύτές ήσαν οί συνηθέστε- 
ρες εκφράσεις πού άκουγε κανείς 
στούς δρόμους τού Λονδίνου, όταν έ- 
νεφανίζοντο φρακοφόροι τού Μπόμπ 
Πήλ. Ό  αντιπολιτευόμενος τύπος ήρ- 
χισε πολεμικήν, εναντίον τής νεοσυ- 
σταθείσης αστυνομίας. «Ή  αστυνο
μία —  έγραφε μία έφημερίς τής άν- 
τιπολιτεύσεως — - άλλο προορισμό δέν 
έχει, παρά νά άφαιρέση καί τά τε
λευταία ίχνη ελευθερίας από τούς πο
λίτες. Οί φρακοφόροι μέ τά ψηλά κα- 
πέλλα καί μέ τό συμβολικό ραβδΓ στο 
χέρι, θά έχουν όποιαδήποτε ώρα τό 
δικαίωμα νά μπαίνουν στά σπίτια μας. 
νά επεμβαίνουν στά οικογενειακά μας, 
νά μάς συλλαμβάνουν καί νά μάς ξυ- 
λοκοποϋν».

’Άλλη εφημερίδα έγραφε ότι «οί 
’Ιρλανδοί σπιούνοι (οί περισσότεροι 
από τούς Μπόμπηδες τού μίστερ Πήλ 
ήσαν πράγματι ’Ιρλανδοί) σκοπεύουν 
νά ιδρύσουν κράτος εν κράτει καί νά 
διαλύσουν τήν ’Αγγλία».

Μόνον οί «Τάϊμς» ένέκριναν τήν ά- 
πόφασι τής κυβερνήσεως καί έξέφρα- 
ζον τήν απορίαν τους πώς εΐχεν αρ
γήσει τόσο πολύ' νά ληφθή αύτή ή ά- 
πόφασις.

Ή  κυβέρνησες είχε υπολογίσει τήν 
έντονη άντίδρασι μεγάλου μέρους τής 
κοινής γνώμης καί γι’ αυτό είχε 
φροντίσει νά δώση στούς άστυνομι-



’Ά ψ ο γ ο ς  ό έφ ιππος ά ατυφ νλα ξ  τής Σ κ ώ τλα ντ  Γυάρντ δαο 
χαΐ 6 πεζός « μπ ό μ π υ »

κούς δσο τό δυνατόν λιγώτερο στρα
τιωτική έμφάνισι. Τό φράκο καί τό 
ι[>ηλό καπέλλο έσήμαιναν δτι οί αστυ
νομικοί δέν ήσαν άλλο, παρά πολιτι
κοί υπάλληλοι καί έργο τους ή προ
στασία τής ζωής, τής τιμής καί τής 
περιουσίας των πολιτών, από τό πλή
θος τών κακοποιών, που είχαν κα- 
τακλύσει ΐήν αγγλική πρωτεύουσα. 
Κανείς δέν υπήρχε για νά τούς έμ- 
ποδίση. Οί διαρρήξεις, οί ληστείες 
καί οί φόνΟι ήσαν πολύ συχνοί.

Οί φρακοφόροι Μπόμπηδες του 
μίστερ Πήλ έχρειάζοντο καί ένα κα
τάλληλο μέρος διά νά στεγασθοΰν. 
’Απέναντι από τό Χουάΐτ Χώλ καί 
κοντά στό Τσάρινγκ Κρός, υπήρχε 
ενα άνάκτΟρον γιά τούς βασιλείς τής 
Σκωτίας, δπου παρέμεναν δταν έρ
χονταν νά έπισκεφθοΰν τήν Αυλήν 
τής ’Αγγλίας. Δίπλα στό ανάκτορον 
βρισκόταν ένας μανδρωμένος χώρος 
γιά τά αμάξια καί τά ζώα καί τούς 
υπηρέτες τους. Στήν αγγλική γλώσ
σα δ περιιίανδρωμένος χώρος λέγε
ται «γυάρντ» καί επειδή αυτή ή 
γυάρντ ανήκε στους Σκώτους καί ή
ταν γνωστή στους Λονδρέζους ώς 
«Σκώτλαντ γυάρντ». Σ ’ αϊτό λοιπόν

τό οικόπεδο μέ τό παληό οικοδόμημα 
έστεγάσθη ή πρώτη αστυνομία τοϋ 
Λονδίνου καί έγινε γνωστή με τό ό
νομα τον χώρου εκείνου. Μ’ αυτό τό 
όνομα απέκτησε μεγάλη φήμη σ’ δλον 
τον κόσμο καί τό διατηρεί μέ υπε
ρηφάνεια, δπως συμβαίνει μέ κάθε τι 
πού εξελίσσεται βαθμηδόν σέ παρά- 
δοσι στήν ’Αγγλία.

Μέσα στό παληό έκεΐνο κτίριο έγ- 
κατεστάθηκαν καί οί δυό πρώτοι αρ
χηγοί τής αγγλικής αστυνομίας (’Ιρ
λανδοί καί αύτοί), ό Ταγματάρχης 
Γσάρλς Ρόουαν, πού είχε πολεμήσει 
στήν μάχη τοΰ Βατερλώ, καί ό νεώτε- 
τερός του Ρίτσαρντ Μάϋν. Τό Λον- 
δϊνον είχε τότε ήδη 1.500.000 κατοί
κους καί πολλές χιλιάδες κακοποιούς 
απέναντι στούς οποίους οί χίλιοι φρα- 
κοιρόροι μέ τά μικρά μπαστούνια ή
σαν τελείως ανίσχυροι. 'Τπήρχαν γει
τονιές, στις όποιες οί αστυνομικοί δέν 
έκαναν τήν έμφάνισι τους, παρά α
φού πέρασαν αρκετά χρόνια. ’Έφθα
νε νά έμφανισθή από μακρυά ένα ι|τη- 
λό καπέλλο, γιά νά ειδοποιηθούν δ- 
λοι νά λάβουν τις θέσεις τους. ’Αλλά 
οί Μπόμπηδες είχαν τήν γνώσι νά 
μήν προχωρούν ποτέ ώς τό βασίλειο

τών κακοποιών, από τό όποιο δέν θά 
γύριζαν ζωντανοί.

Οί πρώτοι ’Άγγλοι αστυνομικοί ά- 
νέλαβαν τον αγώνα τδυς εναντίον τοΰ 
εγκλήματος μέ μοναδικά δπλα καί ε
φόδια τά μικρά τούς μπαστούνια. 
Μόλις τό 1910 επετράπη είς,τούς α
στυνομικούς τού Λονδίνου νά οπλο
φορούν. Κύρια δουλειά τους ήταν νά 
περιπολοΰν τούς δρόμους τού Λονδί
νου. Ή  υπηρεσία διώξεως, ή υπηρε
σία σημάνσεως καί δλες οί άλλες πε
ρίπλοκες υπηρεσίες πού συνεργάζον
ται σήμερα γιά τήν έξουδετέρωσι τών 
κακοποιών ήταν τότε πράγματα τε
λείως αγνο)στα. 'Όταν δμως, ύστερα 
από μερικές σποραδικές επιτυχίες 
τών φρακοφόρων αστυνομικών, άρχι
σαν οί κακοποιοί νά όργανώνωνται 
γιά τήν άντιμετώπισί τους, έγινε φα
νερό δτι έπρεπε καί ή αστυνομία να 
όργανωθή, αλλιώς κινδύνευε νά δια- 
λυθή.

Έν τώ μεταξύ είχε μεταστραφή 
καί ή κοινή γνώμη ύπέρ τής αστυνο
μίας καί οί ίδιες εφημερίδες πού κα- 
τεφέροντο άλλοτε εναντίον τών Μπόμ- 
πηδων, έτόνιζαν τώρα τήν ανάγκη 
τής αύξήσεως τού αριθμού των καί 
τοΰ εφοδιασμού των μέ τά τελειότε
ρα μέσα.

’Έτσι τό 1842 αρχίζει νά όργανού- 
ται εις τήν ίδρυθεΐσαν Σκώτλαντ 
Γυάρντ τό τμήμα παρακολουθήσεως 
καί διώξεως τών εγκληματιών, οί ντε- 
τέκτιβς καί τό τμήμα έγκληματολογι- 
κών ερευνών δηλαδή τό C.I.D.

’Οκτώ άνθρωποι άπετέλεσαν τήν 
πρώτην δύναμιν τής νεοσυσταθείσης 
Έγκληματολογικής 'Υπηρεσίας τής 
Σκώτλαντ Γυάρντ τό 1842. Μετά 40 
χρόνια είχε λάβει τέτοια άνάπτυξι ή 
Σκώτλαντ Γυάρντ, ώστε ήταν αδύ
νατον τό παληό κτίριο νά έπαρκέση 
πιά στις ανάγκες της. ’Άρχισαν τότε 
οί συζητήσεις γιά τήν έξεύρεσι κα
ταλλήλου μεγάλου χώρου, δπου θά έ- 
κτίζοντο τά νέα κτίρια τής έδρας. 
Λίγο πιο πέρα από τό παληό κτίριο 
πάνω στήν όχθη τοΰ ποταμού καί δί
πλα στήν γέφυρα Ούεσμίνστερ, υ
πήρχε ένας μεγάλος χώρος, πού προ- 
ορίζετο γιά νά κτισθή ή "Οπερα τοΰ 
Λονδίνου. Σ ’ αυτό τό σημείο άπεφα- 
σίσθη ν’ άνεγερθούν τά κτίρια τής 
νέας Σκώτλαντ Γυάρντ.

Τό 1890 ήταν έτοιμα τά δυό με
γάλα κτίρια από βαθύχρωμα κόκκινα 
συμπαγή τούβλα, πού γιά τά θεμέ
λιά τους κατηναλ.ώθησαν 2.500 τόν- 
νοι γρανίτου.

Αλλά δέν μπορούσε νά άρχίση τήν 
καινούργια ζωή της ή Σκώτλαντ 
Γυάρντ δίχως μυστήριο. "Οταν οί 
εργάτες έσκαβαν γιά τά θεμέλια βρή-



καν διάφορα κομμάτια ενός σχεδόν 
εντελώς αποσυντεθειμένου πτώματος. 
Έσχηματίσθη ή έντύπωσις πώς τό 
πτώμα ήτο γυναικείο κα'ι ύπετέθη 
πώς άπεκαλύφθη κάποιο μυστηριώ
δες έγκλημα. Οί τότε ίατροδικασταί 
άφοΰ έξήτασαν τά λείψανα, έδωσαν 
τήν έξήγησιν ότι ανήκαν στό πτώμα 
μικρής αρκούδας πού είχε προ πολ
λοί χαθή από τον Ζωολογικό κήπο. 
Τό κοινό όμως πού περίμενε μέ άγω- 
ως τότε λειτουργούσαν στό προάστιο 
εγκλήματος δέν έμεινε Ικανοποιημέ
νο από τήν πεζή αυτή έξήγησι καί δι- 
ετήρησε τήν έντύπωσι πώς ή ύπόθε- 
σις δέν είχε διαλευκανθή.

Λίγο πρό τού πολέμου, δίπλα στά 
δυο κτίρια, άρχισε άνοικοδόμησις καί 
ενός τρίτου μεγάλου πολυορόφου κτι
ρίου από μπετόν, πού άποπερατώθη 
μέ τό τέλος τού πολέμου. Πρό δέκα 
ακριβώς έτών έγκατεστάθησαν σ’ αυ
τό τά διάφορα επιστημονικά εργα
στήρια τής Σκώτλαντ Γυάρντ, πού 
ώς τότε λειτουργούσαν στό προάστειο 
τού Χέντον, Ιό  μίλια έξω από τό 
Λονδίνο, καθώς καί τό τμήμα ταυτό- 
τητος καί τό τμήμα πληροφοριών καί 
συνεννοήσεων.

Σήμερον έχει συγκεντρωθή πλέον 
ολόκληρη ή Σκώτλαντ Γυάρντ στό 
τεράστιο κτιριακό συγκρότημα. Ή  
δύναμίς της γενικώς ανέρχεται σε 
22.000 άτομα. Οί σημερινοί αυτοί 
Μπέμπηδες τού μίστερ Πήλ... είναι 
τό καμάρι καί ή υπερηφάνεια τών 
Λονδρέζων.

Αυτή είναι ή σύντομη Ιστορία τής 
Σκώτλαντ Γυάρντ, πού θεωρείται δ 
άρτιώτερος καί έπιστημονικώς πλη
ρέστερος σύγχρονος μηχανισμός διά 
τήν δίωξι τού εγκλήματος καί δ ό
ποιος στοιχίζει έτησίως 15.000.000 
λίρες (χάρτινες φυσικά) στό Α γγλι
κό κράτος.

Πρό τού πολέμου εϊχεν επικρατή
σει ή συνήθεια εις τήν άνωτάτην δι
ό ίκησιν τής Σκώτλαντ Γυάρντ νά το- 
ποθετήται άνώτατος αξιωματικός τού 
Στρατού, τής Αεροπορίας ή τού Πο
λεμικού Ναυτικού, δεδοκιμασμένης 
πείρας καί ίκανότητος. Τό 1945 ό
μως αμέσως μετά τήν λήξιν τού πο
λέμου εις τήν θέσιν αυτήν έτοποθε- 
τήθη δ σέρ Χάρολδ Σκώτ, δ δποΐος 
δέν προήρχετο ούτε από τάς ενόπλους 
δυνάμεισ ούτε από τό αστυνομικόν 
σώμα. Είχε διατελέσει ανώτερος υ
πάλληλος τού υπουργείου ’Εσωτερι
κών, Διευθυντής τών Σωφρονιστη
ρίων καί Φυλακών κατά τήν διάρκει
αν τού πολέμου είχεν άνατεθή είς αυ
τόν ή διοίκησις τής Πολιτοφυλακής 
είς τήν περιοχήν τού Λονδίνου.

’Α πό  αύτό τό παλα ιόν κτί-  
ριον τον  Λονδίνον έξεκί- 
νηοεν ή όργάνωσις τής 

Σ κώ τλα ντ  Γυάρντ

Σήμερον είναι ηλικίας 60 έτών. 
Τύπος φλεγματικού ’Άγγλου, μέ δύο 
έξυπνα σπινθηροβύλα μάτια, μέ ένα 
λεπτό χαμόγελο. Ή  πίπα δέν εγκα
ταλείπει τά χείλη του.

Είναι ή πρώτη φορά πού ή διοί
κησης τής Σκώτλαντ Γυάρντ ανατί
θεται σέ άνθρωπο προερχόμενον από 
τον διοικητικόν κλάδον καί όλοι άνέ- 
μενον μέ ενδιαφέρον νά ϊδοΰν τά α
ποτελέσματα τής καινοτομίας αυτής.

Οί συνεργάται καί σύμβουλοί του 
Γενικοί Διευθυνταί τών διαφόρων 
τμημάτων τής Σκώτλαντ Γυάρντ, δ- 
λοι ανώτατοι αστυνομικοί μέ εξαιρε
τικήν μόρφωσιν καί μεγάλην πείραν.

Τό έργον τού σέρ Χάρολντ Σκώτ 
σέ τεράστια μεγαλούπολη όπου ή έγ- 
κληματικότης παρουσιάζει άνησυχη- 
τικώς ανιούσα κατά τήν μεταπολεμι
κήν εποχήν, δέν ήταν καθόλου εύκο
λο καί μάλιστα μέ έναν άνθρωπο μή 
προερχόμενον από τό Σώμα. *0 νέος 
Διοικητής όμως κατετοπίσθη αμέσως 
από τούς συνεργάτας του καί άκουε 
μέ ιδιαιτέραν προσοχήν τήν γνώμην 
των διά κάθε μέτρον ή καινοτομίαν 
πού ήθελε νά έφαρμόση. Πριν περά- 
ση ένας χρόνος, είχε κερδίσει τήν ά- 
μέριστον έκτίμησιν καί τήν αγάπην 
τους. "Ετσι οί συνεργάται του, οί 
όποιοι κατ’ άρχάς είχαν ύποδεχθή μέ 
κάποιαν έπιφυλακτικότητα τον διορι
σμόν τού σέρ Χάρολντ Σκώτ, καί τό 
κοινόν δέν έβράδυναν νά πεισθούν ό
τι πραγματικά ήταν δ κατάλληλος άν
θρωπος στήν άρμόζουσα θέσι.

’Ατμόσφαιρα στενωτάτης, αδελ
φικής μπορεί κανείς νά πή, συνεργα
σίας επικρατεί στήν Σκώτλαντ

Γυάρντ, πού γίνεται αμέσως αισθη
τή σ’ όποιον κατορθώσει νά τήν ζήση.

Έ νας ανώτερος υπάλληλός της, δ 
κ. Λίβινγκς, Διευθυντής τού Τμήμα
τος δακτυλοσκοπήσεως, μού είπε σχε- 
τικώς μιά μέρα χαμογελώντας:

«*Αν τό πνεύμα τής κατανοήσεως 
καί τής συνεργασίας πού υπάρχει με
ταξύ τής Σκώτλαντ Γυάρντ ήταν δυ
νατόν νά μεταφυτευθή καί μεταξύ 
τών Ηνωμένων ’Εθνών, ώρισμένως, 
ό κόσμος θά γινόταν παράδεισος ει
ρήνης...».

Ό  σέρ Χάρολντ Σκώτ, κατέβαλε 
ιδιαίτερες προσπάθειες γιά νά άπο- 
περατωθή τό ταχύτερον τό νέον κτί- 
οιον τής Σκώτλαντ Γυάρντ καί από 
τις αρχές τού 1948 συνεκέντρωσε σ’ 
αυτό καί τά έπιστημονικά έργαστή- 
ρια, τά όποια ώς τότε λειτουργούσαν 
στό προάστιο τού Χέντον 15 μίλια 
έξω από τό Λονδίνο.

"Ενα θέμα πού άπησχόλησε σοβα
ρά τον σέρ Χάρολντ Σκώτ, ήταν τό 
’Αστυνομικό Ρεπορτάζ. Παρετήρη- 
σεν ότι δ τρόπος μέ τόν όποιον έδί- 
δετο είς τό κοινόν από ώρισμένες ε
φημερίδες ή περιγραφή διαφόρων 
έγκληματικών πράξεων καί κακός ή
ταν, καί παρημπόδιζε συχνά τήν δου
λειά τής ’Αστυνομίας. Έκάλεσε λοι
πόν μιά ημέρα είς τό Γραφεΐον Τύ
που τής Σκώτλαντ Γυάρντ όλους τούς 
αστυνομικούς συντάκτες τών έφημε- 
ρίδων καί τούς είπε:

«Τόν τύπο τόν θέλουμε συνεργάτη 
καί βοηθό στό έργο μας. Δέν είναι 
σωστό ή ίκανοποίησις ώρισμένων κα
κών προτιμήσεων τού αναγνωστικού 
κοινού νά γίνεται πολλές φορές α
φορμή νά παρεμδάλλωνται δυσχέρει
ες καί έμπόδια στήν προσπάθειά 
μας, έφόσον αποστολή τού τύπου εί
ναι ή έξυπηρέτησις, ή διαφώτισις 
καί ή ηθική έξύψωσις τού κοινού. Θά 
ήθελα νά κάνο) μιά συμφωνία μαζί 
σας. ’Από τό γραφεΐον αυτό θά σάς 
δίδεται πάντα κάθε πληροφορία καί 
κάθε λεπτομέρεια γιά τά έγκλήματα. 
Δέν θά σάς κρύβουμε απολύτως τί
ποτα. Μυστικά μεταξύ μας δέν θά υ
πάρχουν μόνο θά σάς παρακαλούμε, 
ώρισμένες φορές, νά μήν γράφετε 
δ,τι δέν θά θέλαμε νά έλθη είς τήν 
δημοσιότητα γιά ώρισμένο χρονικό 
διάστημα, κατά τήν διάρκειαν τού ό
ποιου ή άνακοίνωσίς του θά μπορού
σε νά βλάψη τήν αστυνομικήν έρευ
να. ’Επίσης σάς παρακαλούμε Θερμό
τατα νά μή δημοσιεύονται ειδήσεις 
καί πληροφορίαι από αμφιβόλους πη- 
γάς».

Έ να  «δκέϋ» ήταν ή άπάντησις α
πό τά στόματα όλων. Ή  συμφωνία



έκλεισε καί από τότε τηρείται ακρι
βέστατα.

Διοικητικό}; ή Σ κώτλαντ Γυάρντ 
διαιρείται εις τέσσαρας μεγάλα; Δι
ευθύνσεις:

Ή  Α ' Διεύθυνσις περιλαμβάνει 
τά τμήματα τά απασχολούμενα μέ τά 
χαρτοπαίγνια, τά τυχηρά παιχνίδια, 
τάς άδειας καταστημάτων καί πωλη- 
τών, συγκεντρώσεις σέ κλειστό χώρο, 
διαδηλώσεις, απεργίες, οίκους ανο
χής λειτουργούντας παρανάμως, εμ
πόρων λευκής σαρκός, μαγεία καί 
μαντεία. Σ ’ αυτήν υπάγεται καί τό 
Σόιμα Γυναικείας ’Αστυνομίας. Στην 
ίδια Διεύθυνσιν είναι είδικόίς ανατε
θειμένη καί ή παρακολούθησις των 
κινήσεων τής βασιλικής οίκογενείας.

Ή  Β ' Διεύθυνσις περιλαμβάνει 
την Τροχαίαν κίνησιν, τόν έλεγχον 
τών αεροπορικών καί άτμοπλοϊκών 
συγκοινωνιών, τάς άδειας αυτοκινή
των, τάς άστυνομικάς κλήσεις καί ει
δοποιήσεις καί τήν άναζήτησιν και 
άπόδοσιν τών άπωλεσθέντων άντικει- 
μένων. ’Επίσης διευθύνει καί τήν 
Σχολήν ’Αστυνομικών 'Οδηγών.

Ή  Γ ' Διεύθυνσις είναι τό περίφη- 
μον C.I.D. (Διεύθυνσις Έγκλημα- 
τολογικών Έρευνόιν) μέ Γενικόν Δι

ευθυντήν τόν Ρόναλντ Χάου, έναν 
πραγματικά διαβολεμένον άνθρωπο, 
μέ οξύτητα άντιλήψεως καί διορατι
κότητα άφάνταστη. Είναι 50 ετών, 
έσπούδασε νομικά στην ’Οξφόρδη 
καί είσήλθε είς τήν 'Τπηρεσία τής 
C.I.D. τδ 1932.

Πιστεύει απολύτως στην διεθνή 
άστυνομική συνεργασία καί μ’ ένα 
ταξίδι στήν ’Αμερική έθεσε τάς βά
σεις στενωτάτης σένεργασίας τής 
Σκώτλαντ Γυάρντ μέ τήν παγκοσμί
ου επίσης φήμης άμερικανικήνΓ.Β.Ι. 
'Όλοι στήν Γυάρντ τόν θαυμάζουν 
διά τάς εμπνεύσεις του καί τήν διο- 
ρατικότητά του. ’Εννιά φορές στις δέ
κα δέν πέφτει έξω στις προβλέψεις 
του.

Τό C.I.D. είναι κυρίως ή Διεύ- 
θυνσις πού άσχολεΐται μέ τήν έρευ
να καί δίωξι τοΰ εγκλήματος, περι
λαμβάνει δέ τά τμήματα δακτυλο- 
σκοπήσεως, φωτογραφικόν, φακέλ- 
λων εγκληματιών, έγκληματολογικοΰ 
άρχείου μέ δλας τάς χρησιμοποιου·· 
μένας έγκληματικάς μεθόδους, ιχνών 
καί πειστηρίων καί όλα γενικώς τά 
επιστημονικά έργασήρια έγκληματο- 
λογικών ερευνών.

’Επίσης περιλαμβάνει τήν μυστική

άστυνομικήν υπηρεσίαν παρακολου- 
θήσεως διά πράξεις στρεφομένας έ
ναν ιίον τής άσφαλείας τοΰ κράτους, 
καί έχει τήν ευθύνην γιά τήν προσω
πική άσφάλεια τής βασιλικής οικογέ
νειας καί τής κυβερνήσεως.

Άπό τό C.I.D. έξαρτάται τό Μη
χανοκίνητον Τμήμα (Flying Sguad) 
καί ή Σχολή άστυνομικής έκπαιδεύ- 
σεως τοΰ Χέντον. Ή  ιδία Διεύθυνσις 
έκδίδε ικαί τήν ’Αστυνομικήν ’Επιθε- 
ώρησιν.

Τέλος ή Δ ' Διεύθυνσις συγκροτεί
ται άπό τά τμήματα πληροφοριών, με
ταβιβάσεων καί συνεννοήσεων (μέ 
τόν εφιάλτην τών εγκληματιών τηλε
φωνικόν αριθμόν 999), τά τμήματα 
στατιστικής εγκλημάτων καί άτυχη- 
μάτων, έξαφανωθέντων καί άναζη- 
τουμένων προσώπων, άδειων όπλοφο- 
ρίας καί άστυνομικών διατάξεων. 
Στήν άρμοδιότητά της υπάγεται καί 
ή Διεύθυνσις τής ’Αστυνομικής Σχο
λής ραδιοφωνίας καί άσυρμάτου.

Αΰτή είναι εν συντομία ή ιστορία 
τής ίδρύσεως καί ή διοικητική διάρ- 
θρωσις τής Σκώτλαντ Γυάρντ, μιας 
άπό τάς καλλίτερον οργανωμένος υ
πηρεσίας διώξεως τοΰ εγκλήματος 
είς τόν κόσμον.

(Έκ τοΰ Ταχυδρόμου)



Εκείνοι πού έχάρισαν την έλευδερία

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 200  ΧΡΟΝΙΑ
Ίον περασμένο μήνα έκλεισαν 200 άκριβώς 

χρόνια άπό*τήν γέννησι τοΟ Θεόδωρου Κολοκο 
τρώνη. Τό έργο τού ύπέροχου αύτοϋ άγωνιστού τής 
'Ελληνικής έλευθερίας είναι γνωστό από έκατον- 
τάδες βιβλία, μονογραφίες καί βιογραφίες. Εις τό 
σύντομο άρθρο πού άκολουθεϊ, ιός είδος μνημοσύ
νου τοϋ άπαράμιλλου Στρατηγού, άναφέρομε απλώς 
τις πολύ όλιγώτερο γνωστές συνθήκες πού έπλαι. 
„ίωσαν τήν γέννησί του.

Δέκα έπ τά  έ τώ ν 6 Θεό 
ρος Κολοκοτρώνης ήται 
δη όπλαρχηγός. Σ τά  ε ΐ> 
ΰπανδρεύθη  τήν Κατει 
Καρούαου χωρίς νά πα  
τόν κλεφ τοπόλεμον .  rE  
άκόμη  « τσ ιράκι» τοϋ  
χαρια όταν γιά τήν  
πνάδα τον κα ί τήν at 
ρότητά τον τοϋδωσαν  
παρατσούκλι «Γέρος», 
γιά τούς Τούρκονς, εμ 
Ιστορικός ό όρκος πού  
ν ή θ ιζ α ν : « Ν ’ά μή γλντι  
άπό τό σ π α θ ί  τον Κολ  
τρώνη». Μέτριο άνάατ 
καλοφτιαγμένο  κορμί, 
αωπο ήλιοψημένο, μέτ 
ψ ηλό , μακρνά  κνματ  
μαλλιά. Γ α μ ψ ή  μ ύ τη  
γόνι θ ελημα τικό ,  με  
μάτια  κάτω  άπό π· 
φρύδια. Β λέμ μα  όξύ, 
περαστικό, κα ί σύγχ  
ήρεμο, βαθύ ,  Άτρομο. . 
φ ή  Α ληθ ινά  άοκητική  
συνταίριαζε θαυμαστά  
όρμή, τήν Ακατάσχετη  
πολεμ ιστή ,  μό μιά  
ραντη άνθρωπιά καί 
λωαύνη. 'Έ τσ ι  μάς 
γράφει τόν Θοδωράκι 
λοκοτρώνη ό Σ π .  Με,
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Τέλη Φεβρουάριου 1770: Ό  Γάλ
λος Πρόξενος στην Κορώνη Λεμαίρ 
κυττάζει δπως κάθε πρωί τό πέλαγο 
μέ τό κανοκυάλι του. Συνήθως τά μό
να πράγματα πού άντίκρυζε ήσαν οι 
ψαράδικες βάρκες, κανένα καίκι άπ’ 
«ύτά πού μετέφεραν συχνά - πυκνά 
πραματευτές, η τό πολύ κανένα τούρ
κικο μπριγκαντίνι πού τό καταλάβαι
νες αμέσως από τις ταλαιπωρημένες 
μανούβρες τών άτζαμήδων καπετα- 
ναίων του.

χ "Ομως σήμερα ό Λεμαίρ, μέσα α
πό τό κανοκυάλι του άντικρύζει κομ
ψά σκαριά νά γλιστρούν πάνω στό 
κύμα, μέ άψογο μανουβράρισμα. Φυ
σικά δεν είναι τούρκικα. Είναι τά 
πλοία τού Σπυριδώφ —  καί μιά μοί
ρα τού Σκωτζέζου ναυάρχου Έλφιν- 
στον^ που φερνει στην βουλωμένη 
Ελλάδα τον Όρλώψ, απεσταλμένο 

τής Αικατερίνης, αύτοκράτειρας τής 
Αγίας Ρωσσίας.

λογχισμένος ό Λεμαίρ στέλνει α
μέσως μαντάτο στον Μορά Βαλεσσή 
ιού Μωρηά, κι αυτός συγχίζεται α
κόμη περισσότερο, γιατί κοντά στις 
άλλες σκοτούρες δέν μπορεί νά κα- 
ταλαβη πώς βρέθηκαν στην Μεσόγειο 
τούτα τα καραβια, μιά καί ή αρμάδα 
κρατά κλειστά τά Δαρδανέλλια...

_Τούτη ή απορία βέβαια δέν θά υ- 
πθ(?Χε αν γνώριζε ότι ό... σοφός πού 
είχε φτιάξει τους τούρκικούς χάρτες 
είχε παραλείψει νά σημείωση μιά... 
λεπτομέρεια. Τά στενά τού Γιβραλ
τάρ. Ας είναι... Ή  σύγχυση δέν εμ
πόδισε τον Μορά Βαλεσσή νά δια- 
τάξη γενική έπαγρύπνισι δλων τών 
δυνάμεων πού διέθετε στον Μωρηά.

Ώ ς τόσο, τά πράγματα δέν ήταν 
φοβερά. Ό  Όρλόκρ έφερνε μαζί του 
4.000 πεζούς καί ναύτες όλους κι δ- 
λούς, καθώς καί μερικές κάσσες δπλα.
Ο' Ελληνες αγωνιστές ψημένοι 
στον κλεφτοπόλεμο, δέν ξεγελάστη
καν' ήξεραν καλά πώς μέ τέτοιες δυ
νάμεις δέν χτυπιέται ό Τούρκος. 
Αρνήθηκαν λοιπόν —  καί πρώτοι οί 

Μαυρομιχαλαϊοι — νά συμπράξουν 
σε τούτη τή ρέζιγη περιπέτεια γιατί

είχαν μέν συμφωνήσει μέ την Αικα
τερίνη νά ξεσηκωθούν μόλις έρχον
ταν ο στρατός της, αλλά ή συμφωνία 
αφορούσε δυνάμεις άρκετές καί οχι, 
ρετάλια.

Οι μονοί, πού παρ’ δλη τήν δυσοί
ωνη προοπτική άπεφάσισαν νά κρα
τήσουν τον λόγο τους ήταν δ Μπενά- 
κης και ό Κρεβατάς. Γιά χατήρι τους 
δέχτηκε νά μπή στό χορό καί ό Κώ
στας Κολοκοτρώνης —  5 πατέρας 
τού «Γέρου» —  πού μάζεψε στή στι
γμή δυόμισυ χιλιάδες παλληκάρια.

Οί Όρλώφ φάνηκαν έξ αρχής δτι 
δέν είχαν ιδέα από τέτοιο πόλεμο. 
Μπλοκαρησαν την Κορώνη άπό τήν 
θαλασσα με τα καράβια τους κι έ
βγαλαν ένα τμήμα άπό τις δυνάμεις 
τους στήν στεριά. Α ντί νά δώσουν 
τήν αρχηγία στον Κώστα Κολοκο- 
τρωνη η έστω στον Παναγιώταρο, έ
βαλαν αρχηγό τόν Άντώνη Ψαρό, 
ένα... εμποροπλοίαρχο (!)  καί κοντά 
του τον Μπάρκωφ, ένα Ρώσσο λοχα
γό !

Ό  Ψαρός έχώρισε τις ήδη λιγο- 
θτές δυνάμεις του σέ δυο τμήματα 
καί άνέλαβε τό πρώτο ό ίδιος, έχον
τας μάλιστα τήν περίεργη έμπνευσι 
νά ντύση τά παλληκάρια του μέ.,.ρώ- 
σικες στολές!

Τούτο τό πρώτο τμήμα εξουδετέ
ρωσε εύκολα τήν ελάχιστη φρουρά 
τού Μυστρά καί κατέλαβε τήν περιο
χή. Ό  Ψαρός άνακήρυξε τόν εαυτό 
του κυβερνήτη καί προχώρησε φου
σκισμένος άπό περηφάνεια νά... χτυ- 
πήση τήν Τρίπολι.

Τό άλλο τμήμα χτύπησε τήν Καρΰ- 
ταινα, το Λιοντάρι καί τήν Κυπαρισ- 
σια προχώρησε μέ σκοπό νά συ
νάντηση τό πρώτο τμήμα στήν Κόριν- 
θο. Τόσο σίγουροι ήταν...

Σε τούτο τό μεταξύ παρασύρθη
καν καί άλλοι άπό τις πρόσκαιρες καί 
εύκολες τούτες επιτυχίες. Κινήματα 
ξέσπασαν στήν Ρούμελη, στήν Θεσ
σαλία καί στήν Κρήτη, ασύνδετα ό
μως καί άσυντόνιστα. Δυο χιλιάδες 
Ζακυνθινοί μπήκαν στήν ’Ηλεία καί 

χιλιάδες Ινεφαλλωνήτες στήν

Πάτρα, σκοτώνοντας Τούρκους καί 
καίοντας τά σπίτια τους.

Ολα τούτα δμως ξεφούσκωσαν 
στις 21 τού Μάρτη, τό πρωΐ τής Μ. 
Δευτέρας, δταν ό Ψαρός άρχισε νά 
χτόπά τό κάστρο τής Τριπόλεως. Ό  
Μπέης τής Τριπόλεως δέν ήταν κα
θόλου μπουνταλάς. Κατάλαβε αμέσως 
ότι οί «πολιορκηταί» αντίκρυ του δέν 
άξιζαν καί πολλά πράγματα. Στέλ
νει τό ιππικό του σέ γιουρούσι καί οί 
«πολιορκηταί» παρατούν τά ταμπού
ρια τους καί γίνονται καπνός. Ό  
πρώτος πού τό'βαλε στά πόδια ήταν 
ό Ψαρός...

Έ τσι ξέφτισε γρήγορα ή περίφη
μη εκστρατεία τού Όρλώφ. Οί Τούρ
κοι ξέσπασαν άμέσως σέ αντίποινα. 
Έβαλαν μαχαίρι στόν πληθυσμό τής 
Τριπόλεως. Σκότωναν, έκαιγαν, βία
ζαν. Οί ραγιάδες έτρεξαν άλαλιασμέ- 
νοι να σωθούν. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς 
καί ή «Καπετάνισσα», ή γυναίκα τού 
Κώστα Κολοκοτρώνη, έγκυος στόν 
μήνα της.

Φεύγουν οί δύστυχοι ραγιάδες. 
Σκαλώνουν στήν Μεγαλόπολι, στό 
Διάσελο, βγαίνουν στόν Μελιγαλά, 
στό Διαβολίτσι, κρύβονται στό Ρα- 
μαβοΰνι.

Μά δλη τούτη ή περιπέτεια είναι 
πολλή γιά τήν «Καπετάνισσα». Μέ
σα στήν υγρή νύχτα, τήν πιάνουν οί 
πόνοι, καί γεννά τό αγόρι της στήν 
ρίζα ενός πεύκου. Είναι ένα γερό 
μαυριδερό αγόρι, πού στηλώνει τά πε
ρίεργα ματάκια του καί τό πρώτο 
πράγμα πού άντικρύζει είναι δχι τό 
φώς τής ημέρας αλλά οί φλόγες πού 
κατακαίουν τήν Τρίπολι.

’Από τώρα τού έχουν διαλέξει τό 
όνομα: Θοδωράκης. Ό  παππούς του, 
ό Γιαννάκης Κολοκοτρώνης, δταν τού 
δίνουν τά συγχαρίκια γιά τόν έγγο- 
νο, κουνάει · θλιβερά τό κεφάλι του: 
«Τούτο τό παιδί —  λέει —  θά παν- 
τρευτή, θά κάνη παιδιά κι έγγόνια, 
κι ακόμα δέν θάχουμε δή λευτεριά».

Πού νάξερε πώς ό Θοδωράκης θά- 
δινε δ ίδιος λευτεριά στόν τόπο, μέ 
τό φοβερό σπαθί του...

40



Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΙ

Η UTOPIA THE
Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Σ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ
Διευθυντβϋ Πολιτιστικών Σχέσεων 

■Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως

Θ ΙΝ ΙΤ ΙΚ Η  ΕΠΟΧΗ :
Ή  ιστορική περίοδος τής Αίγυ

πτου αριθμεί τριάντα Φαραωνικές 
δυναστείες. Οΐ δυο πρώτες απαρτί
ζουν την Θινιτική έποχή καί οί βα
σιλείς των λέγονται Θινίτες γιατί κα- 
τήγοντο από τήν Θίνα. 'Ιδρυτής τής 
Θινιτικής δυναστείας είναι ό Φαραώ 
Μένης —  πού μερικοί Ιστορικοί τον 
ταυτίζουν, έσφαλμένα, με τον Ναρ- 
μέρ —  τοποθετούμενος γύρω στα 
3100 π.Χ. Ό  Μένης θά ίδρύση αρ
γότερα καί τήν Μέμφιδα, από τήν ό
ποιαν θά ξεκινήσουν οί Φαραώ πού 
θά άποτελέσουν τήν Μεμφική επο
χή·

Στήν εποχή πού βασιλεύουν οί Θι
νίτες Φαραώ ή αιγυπτιακή τέχνη ά- 
ποσπάται από τά επίπεδα τής προ- 
δυναστικής εποχής, γνωρίζει πρόοδο 
καί άνθηση καί άντικρύζει πολύ ευ
ρύτερα πλαίσια. Ή  γραφή διαμορ
φώνεται οριστικά, ή κατεργασία τοϋ 
μετάλλου διαδίδεται άρκετά καί οδη
γεί στήν κατασκευή άξιολόγων κο
σμημάτων, καί ή αρχιτεκτονική απο
κλίνει σιγά-σιγά στις οικοδομές μέ 
τούβλα.

Τά πιο χαρακτηριστικά μνημεία 
τέχνης τής εποχής αύτής είναι οί 
«παλέττες» καί οί «στήλες». Οί «στή
λες» —  βασιλικές καί ιδιωτικές —  
στήνονται στήν κορυφή των τάφων. 
Οί ιδιωτικές είναι απλές πλάκες α
πό ασβεστόλιθο, ωραία δουλεμένες. 
Οί βασιλικές είναι πλουσιώτερες μέ 
κορυφές στρογγυλεμένες. ’Έχουν έ
να κεντρικό γλυπτό πού συνήθως εί- 
κονίζει τον ΤΩρο μέ μορφή γερακιού 
(τό γεράκι είναι στήν αρχαία Αίγυ
πτο τό σύμβολο τού βασιλιά), πού κά
θεται πάνω σ’ ένα ορθογώνιο τό ό
ποιον παριστάνει τό ανάκτορο. Μέσα 
στο ορθογώνιο είναι γραμμένο —  μέ 
ιερογλυφικά — τό όνομα τού βασι
λιά. Πρότυπο τέτοιας στήλης είναι 
ή στήλη τού βασιλιά φιδιού πού σή
μερα βρίσκεται στο Λούβρο. Σ ’ αυ
τήν, αντί γιά τό όνομα είναι σκαλι
σμένο μέ απροσμέτρητη χάρη ένα 
φίδι.

Οί «παλέττες» —  τά σημαντικώ- 
τερα γλυπτά τής Θινιτικής εποχής 
—  είναι πλάκες άπό πράσινο σχιστό
λιθο, σέ σχήματα ωοειδή, ορθογώνια 
μέ στρογγυλεμένες άκρες, τραπεζί
ου ή ρόμβου. Στο κέντρο τους έχουν 
ένα κοίλωμα κυκλικό, καί γύρω απ’ 
αυτό ό καλλιτέχνης λαξεύει τις πα
ραστάσεις του.

Οί «παλέττες» τοποθετούνται στούς 
τάφους, κοντά στήν κεφαλή τού νε
κρού. Χαρακτηριστικός τύπος «πα- 
λέττας» είναι ή «παλέττα τού Ναρ- 
μέρ» πού βρίσκεται στό μουσείο τού 
Καΐρου.

’Άλλα αντικείμενα τέχνης αύτής 
τής εποχής είναι οί άφθονες μικρές 
πλάκες μέ κύριο διακοσμητικό θέμα 
τά ζώα, μαχαίρια μέ λαβές άπό ε
λεφαντόδοντο (τά μοσχάρια είναι ά
πό σκληρή πέτρα) καί κατόπιν τυλι
γμένες σέ φύλλο χρυσού κ.ά. Τά άν- 
τικείμενα αύτά μάς δίνουν σπουδαίες 
πληροφορίες γιά τήν ζωή στήν έπο
χή εκείνη. Στό Λούβρο π.χ. υπάρχει 
ένα τέτοιο θαυμάσιο μαχαίρι πού 
βρέθηκε στις άνασκαφές τού Ντζέμ- 
πελ - Έλ - Άράκ. Στήν μιά όψη 
τής λαβής του, άπό ελεφαντόδοντο, 
είναι σκαλισμένη μιά σκηνή μάχης. 
Οί πολεμισταί είναι γυμνοί, τά μόνα 
όπλα τους είναι ρόπαλα. Πιο χαμηλά 
είναι σκαλισμένα πλοία.’ έχουν ρηχή 
καρένα καί υψωμένες τήν πλώρη καί 
τήν πρύμνη. Στήν άλλη όψη υπάρ
χουν παραστάσεις ζώων καί ένας άν
θρωπος πού παλεύει μέ δυο λιοντά
ρια. Αυτός δ άνθρωπος είναι ντυ
μένος μέ ενδύματα πού μοιάζουν στό 
ντύσιμο τών Σουμερίων τής προκατα
κλυσμιαίας εποχής.

Στήν Θινιτική έποχή βρίσκουμε 
καί άγάλματα, πού στήν πραγματικό
τητα είναι ειδώλια τά όποια τοποθε
τούν στούς τάφους γιά νά «υπηρε
τούν» τον νεκρό, καί νά έκτελούν στήν 
άλλη ζωή —  στά περίφημα Όσυρια- 
κά πεδία —  τις έργασίες γιά λογα
ριασμό του. Τό ωραιότερο άπό τά ά- 
γσλματα αύτά είναι τό ειδώλιο τού 
Φαραώ Χά - Σεχέμουϊ πού βρέθηκε

στό Κόμπ - Έλ - ’Άκταρ (πόλη τού 
γερακιού), καί σώζεται σήμερα στό 
μουσείο τού Καΐρου. Τό ειδώλιο αυ
τό είναι άπό σχιστόλιθο σέ μέγεθος 
μισό άπό τό φυσικό. Ό  βοσιλιάς κά
θεται στον θρόνο του —  μέ κοντή 
ράχη —  φορεΐ ένα σφιχτό μανδύα 
μέσα στον όποιο τυλίγει τό άριστερό 
του χέρι, ένώ άκουμπά τό δεξί στό 
γόνατό του. Ό  καλλιτέχνης τό έχει 
λαξέψει απλό καί άπέριττο, άλλά εί
ναι έκπληκτική ή έπιδεξιότης μέ τήν 
οποία έχει άποδώσει πιστά καί σω
στά τά φυσικά χαρακτηριστικά.

'Υπάρχουν άκόμα καί μερικά ιδι
ωτικά άγάλματα, κάπως χονδροειδέ
στερα. Ανάμεσα σ’ αύτά ξεχωρίζει 
«ή γυτναίκα πού τρίβει στάρι» φτια
γμένη μέ τέχνη καί άνεση πού προοι
ωνίζει τήν μελλοντική έξέλιξι.

Γενικά μπορούμε νά πούμε ότι οί 
«παλέττες» έχουν βέβαια σαφώς ά- 
νώτερη τεχνική στήν κατασκευή τους 
άλλά στά άγάλματα ή πνοή τής τέ
χνης παρουσιάζεται πιο ρωμαλέα, 
εύριοστη καί πηγαία.

Γιά τήν άρχιτεκτονική τής Θινι- 
τικής έποχής δέν έχουμε νά πούμε 
πολλά πράγματα. Στό Κόμ - Έλ - 
’Άχμαρ οί άνασκαφές άπεκάλυψαν 
ένα έρειπωμένο κτίριο. Είναι όρθο- 
γώνιο μέ τήν είσοδό του ένισχυμένη 
άπό δυο πύργους. Στήν έπιφάνειά 
του υπάρχουν πρισματικές προεξο
χές —  τούτη είναι Σουμέρια τεχνο
τροπία —  πού πάνω τους παιχνιδίζει 
σέ άντανάκλασι τό φώς. Οί τάφοι 
στήν έποχή αυτή — τούς περιγρά- 
ψαμε πιο πάνω γενικώς —  είναι κά
ποτε ολόκληρο οίκοδόμτψια, όπως π.χ. 
δ τάφος τού Νεγκάντα. ’Αντί νά εί
ναι σκαμμένος στή γή, βρίσκεται πά- 
νω σέ βάθρο φτιαγμένο άπό ωμό 
τούβλο. Έ χ ε ι μήκος 55 μέτρα καί ά- 
ποτελείται άπό κεντρικό νεκρικό θά
λαμο τριγυρισμένον άπό 4 άλλα δω
μάτια πού χρτ|σιμεύουν" σάν άποθή- 
κες. Ύπάρχουτν οί συνηθισμένες πρι
σματικές προεξοχές, άλλά είναι σκε
πασμένες μέ πρωτότυπη καί λεία ε
ξωτερική έπένδυσι.
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Μηροατά στήν πυραμίδα  
τοΰ Χ εφ ρ ήχα  ή Σ φ ίγ γ α  ά -  

τενίζει τους αιώνες, άκα
τά λυτη ,  μεγαλόπρεπη, μ υ ·  

Οτηριακή

Στους Θινιτικούς τάφους τέλος πα
ρατηρούμε συχνά τοιχογραφίες. Σ ’ 
αυτές είναι σχεδιασμένες —  με ώ
χρα —  παραστάσεις από τήν ζωή 
τών χωριών καί των ζώων.

Οί Θινίτες πιστεύουν πώς ο,τι ζω
γραφίζουν στον τάφο ενός νεκρού, ό 
νεκρός τό βρίσκει πραγματικό στην 
άλλη ζωή.

ΜΕΜΦΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ :
Τούτη ή εποχή αρχίζει με τήν τρί

τη δυναστεία, πού είναι μια δυναστεία 
ξεχωριστών προσωπικοτήτων τής ι
στορίας δπως ό Μενκαουρέ (Μυκερΐ- 
νος), Χέοπας (Χουφώ), Χεφρήνας 
(Χεφέ), Σνεφρού κ.ά., Φαραώ πού 
άναδείχθηκαν μεγάλοι οικοδόμοι, αν 
καί ημείς παραδεχόμεθα σαν μεγα
λύτερο από δλους τον Τόσοθρο 
(Τζοζέρ).

Τά βασικά χαρακτηριστικά τής 
Μεμφιτικής περιόδου είναι οί γιγάν- 
τιες οικοδομές, τό ζωηρότατο εμπόριο 
— από ξηρά καί θάλασσα—- μέ τήν 
Συρία, καί ή καθιέρωσι τής λατρεί
ας τού θεού Ρέ ('Ήλιου). Οί Φαραώ 
τής πέμπτης δυναστείας άποκαλούν- 
ται ήδη «γυιοί τού ήλιου», καί χτίζουν 
μεγαλόπρεπες οικοδομές (Σαχουρέ, 
Νεουσερέ, Ούνας), όχι τόσον όγκώ-

Δύο Αγάλματα χαρακτηρι
στικά τής τέχνης α τήνΜ εμ -  
φ ιτική  περίοδο. Ε ίνα ι  ό 
Ρ αχοτέο  καί ή Ν εφ ρετ

δεις δσο οί προγονοί των τής τρίτης 
καί τέταρτης δυναστείας, όμως εξ ί
σου επιβλητικές. Μόνο από τήν έκτη 
δυναστεία καί ύστερα θά παρουσια- 
σθή ή μοιραία κάμψι. Ή  Αίγυπτος θά 
αρχίσει νά χάνη πολύ από τό αστρα
ποβόλημά της καί τελικά θά περιπέση 
σε αναρχία. Ή  κυριαρχία τού Φαραώ 
—γυιού τού ήλιου—  καταλύεται καί 
ή δύναμι πέφτει στά χέρια τού όχλου 
γιά διακόσια χρόνια περίπου ώσπου 
νά ξαναστηλευθή τό καθεστώς καί 
νά έμπεδωθή ή τάξι.

"Οπως είπαμε καί προηγουμένως 
ό πιο ενδιαφέρων τομεύς στήν εποχή 
αότή είναι ή αρχιτεκτονική. Τό πέρα
σμα τού χρόνου καί οί σκληρές και
ρικές συνθήκες δέν έπέτρεψαν σέ κα
νένα ανάκτορο νά φθάση άθικτο ώς 
εμάς, αλλά από τις παραστάσεις τών 
σαρκοφάγων παίρνομε μια αρκετά 
σαφή ιδέα.

Άπό τήν τέταρτη δυναστεία καί 
ύστερα εμφανίζεται μια νέα μέθοδος 
οίκοδομήσεως, πού αντί γιά τό τού
βλο χρησιμοποιεί τήν πέτρα. Πολύ 
γρήγορα οί Αιγύπτιοι θά άναδει- 
χθούν άριστοτέχνες στις οικοδομές 
αυτές, πού ή κατασκευή των είναι τέ-
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τοια ώστε νά έπιζήσουν ΙπΙ χιλιετη
ρίδες. Τρία είναι τά κυριώτερα μνη
μεία τής αρχιτεκτονικής αυτής τής 
εποχής: Οί ναοί τοΰ ήλιου, οί Μα
σταμπάδες καί οί Πυραμίδες.

Ό  πιο καλά σχετικώς διατηρού
μενος είναι ό ναός τοΰ ήλιου πού βρέ
θηκε στο Άμπουκίρ. Είναι χτισμέ
νος μέσα σ’ έναν περίβολο 80X100 
μ. καί πάνω σ’ ένα βάθρο στηρίζε
ται ένας οβελίσκος 20 μέτρων ύψους. 
Μπροστά στο βάθρο είναι ό βωμός 
γιά τις θυσίες καί έξω από τον περί
βολο υπάρχει —  από ώμο τούβλο —  
ένα πλοίο 28 μ. μήκους. Είναι τό 
πλοίο στο οποίο μπαίνει κατά τό σού
ρουπο ό ήλιος καί ξεκινά γιά τό ό- 
λονύκτιο ταξεΐδι του.

Οί Μασταμπάδες είναι οί τάφοι 
των εΰγενών καί πλουσίων ιδιωτών. 
Τό όνομά τους τό πήραν από τό σχή
μα τους πού μοιάζει μέ τούς μακρό
στενους τούβλινους πάγκους ■— μα
σταμπάδες —  στους όποιους ώς σή
μερα ακόμη συνηθίζουν νά κάθωνται 
οί Αιγύπτιοι. Κάτω από τόν Μασταμ- 
πά είναι ένα πηγάδι κάθετο πού στην 
ανατολική μεριά έχει δυο κοιλώμα
τα πού έχουν συμβολικό προορισμό 
νά έπικοινωνή ή ψυχή μας μέ τόν 
γήινο έξω κόσμο. Στο ένα κοίλωμα 
είναι τοποθετημένη ή στήλη όπως την 
είδαμε στήν Θινιτική εποχή, καί πού 
φέρει τό όνομα καί τούς τίτλους τοΰ 
νεκροΰ. (Κάποτε τοποθετείται καί ή 
προτομή του πάνω από την πόρτα 
τοΰ τάφου). Δίπλα στήν στήλη υπάρ
χουν τά ομοιώματα τοΰ νεκροΰ. Μέ 
τόν τρόπον αυτό, τό προνόμιο τής α
θανασίας μέσω τής τέχνης πού αρ
χικά ανήκε μόνο στούς Φαραώ, έπε- 
κτείνεται τώρα στούς εύγενεΐς καί 
στούς πλουσίους, καί αργότερα καί 
στις λαϊκές τάξεις ακόμα.

Τούς Μασταμπάδες τών εύγενών 
θά τούς βρούμε συγκεντρωμένους γύ
ρω από τόν τάφο τοΰ βασιλιά τους 
πού δέν είναι άλλος από τήν περί
φημη Πυραμίδα.

Οί Πυραμίδες τής Γκίζας οίκοδο- 
μήθηκαν από τρεις Φαραώ τής τε- 
τάρτης δυναστείας, τόν Χέοπα, τόν 
Χεφρήνα καί τόν Μυκερΐνο, καί εί
ναι τά νεκρικά τους μνημεία. 'Η  Πυ
ραμίδα είναι απλώς ή εξέλιξες τοΰ 
Μασταμπά καί ή τελειοποίησι τοΰ 
κόλουρου σχήματός του. Στόν πρώ
το καιρό (πυραμίδα τοΰ Τζοζέρ, τρί
τη δυναστεία στά Σάκκαρα καί τέ
ταρτη δυναστεία στήν Μεϊντούμ), ή 
Πυραμίδα σχηματίζεται από τήν κλι
μακωτή συσσώρευσι μασταμπάδων, 
αργότερα όμως ή Πυραμίδα δεν σκε
πάζει τόν τάφο αλλά τόν φέρει στό

εσωτερικό της, όπου όδηγοΰν δυσκο- 
λοπέραστοι δαιδαλώδεις διάδρομοι, 
φραγμένοι κατά διαστήματα από 
χτισμένους τοίχους.

’Από τις τρεις πυραμίδες τής Γκί
ζας πού προαναφέραμε, ή πιό ογκώ
δης έχει πλάτος 227 μ. καί ύψος 146 
μ., καί είναι σκεπασμένη μέ ψιλό α
σβεστόλιθο. ’Ανατολικά είναι ό ναός 
πού σ’ αύτόν τελείται ή νεκρική λα
τρεία. "Ενας σκεπαστός δρόμος οδη
γεί ώς τόν οβελίσκο.

Στήν πυραμίδα τοΰ Χεφρήνα 6 
δρόμος είναι στρωμένος μέ πλάκες 
καί δ ναός ονομάζεται ναός τής Σφιγ- 
γός μέ εξαιρετικού μεγέθους στήλες 
καί μονολιθικά υπέρθυρα. Ή  Σ φ ίγ
γα γιά τούς Αιγυπτίους είναι τό ε
ξιλαστήριο μυθικό όν, ανάλογο μέ 
τόν φτερωτό ταύρο τών ’Ασσυριών, 
πού φρουρεί τήν πύλη τών ανακτό
ρων. Ή  Σφίγγα έχει ύψος 20 μ. καί 
μήκος 57. Ό  κορμός είναι λεοντα- 
ριοΰ καί ή κεφαλή ανθρώπινη μέ πλα- 
ινα καλύμματα. Στηρίζεται σέ βρά
χο πελεκημένο καί ατενίζει τις αχα
νείς εκτάσεις τής ερήμου μέ δψι έπι- 
βλητική καί μυστηριακή πού τό πέ
ρασμα τών αιώνων καί οί καταστρο
φές δέν τήν έχουν αλλοιώσει.

Λίγα πράγματα πρέπει νά πούμε 
ακόμη γιά τήν Μεμφιτική εποχή, 
πριν μπούμε στήν περίφημη Θηβαϊκή 
περίοδο.

Οί Μεμφίτες καλλιτέχνες εξακο
λουθούν νά διακοσμούν τούς τοίχους 
τών τάφων μέ παραστάσεις από τήν 
καθημερινή ζωή. Βάζουν ομοιώματα 
προσφορών, μικρούς ξύλινους δού
λους χρωματισμένους καί σκαλίζουν 
τούς τοίχους μέ ανάγλυφα πού κι αυ
τά τά χρωματίζουν. Τούτες οί τοιχο
γραφίες είναι οί πιό πιστοί καί πιό 
φλύαροι πληροφοριοδότες γιά τήν 
ζωή τής εποχής.

Μεμφιτική έποχή.

’Από τά αγάλματα τής εποχής πού 
παρουσιάζουν σημαντική εξέλιξη θά 
ξεχωρίσουμε τό άγαλμα τοΰ Χεφρή
να (μουσεΐον Καΐρου), περίφημο γιά 
τήν εντυπωσιακά γαλήνια καί μεγα
λόπρεπη δψι του, τό άγελμα τοΰ Ρα- 
χοτέπ καί τής Ν εφρέτ μέ πολλή ζων
τάνια καί χάρι (ό Ραχοτέπ έχει 
σκούρο χρώμα καί ή Νεφρέτ καφέ - 
μπέζ, συμβατισμός πού ακολουθεί ή 
τέχνη τής εποχής) καί μέ μάτια έν
θετα από όρεία κρύσταλλο σφηνω
μένη σέ λευκή πέτρα, καί τό άγαλμα 
τοΰ «Γραμματικού» θαυμάσια λαξε
μένο μέ έξοχη λεπτότητα (μουσεΐον 
Λούβρου).

Ή  ξυλογλυπτική τής εποχής έχει 
νά παρουσιάση τόν θαυμάσιο Σέϊχ - 
Έλ - Μπέλενς («ό Δήμαρχος») μέ τα 
χρώματά του όμως κάπως σβησμένα, 
καί τό έξοχο ξυλόγλυπτο πού βρέθη
κε στόν τάφο τοΰ Χοσί (Σάκκαρα) ι
στορικό γιά τό λάθος τοΰ καλλιτέχνη 
πού έβαλε δυο αριστερά χέρια μέ τά 
δάχτυλα δλα ίσια.

’Άλλα αντικείμενα τής Μεμφιτι- 
κής τέχνης είναι περιδέραια από πή
λινες βερνικωμένες πλάκες, χρυσά ε
πιτραπέζια σκεύη (Χετέπ, Χερές, μη
τέρα τοΰ Χέοπα), αγγεία από σκλη
ρή πέτρα καί αντικείμενα χρυσοχοϊ
κής τέχνης δπως τό χρυσό κεφάλι 
γερακιού πού βρίσκεται σήμερα στό 
μουσείο Καΐρου.

ΓΡΗ Γ. X. Ζ Η ΤΡΙΔΗ Σ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ

"Οταν Ιχιg κανείς πρό αύτοΰ .τήν έννοιαν άνθρωπος, 
δταν πρόκειται νά άσχοληθή με τήν μελέτην τού άνθρώ
που, όταν τέλος μεκετήση τήν ιδιοσυστασίαν του, τήν ι
στορίαν του, τήν έν γένει συμπεριφοράν του, τότε δέν 
δύναται νά μη άνατρέξη εις τόν εκστατικόν άφορισμόν 
το'ή Σοφοκλεους: «Ουοεν άνθρώπου δεινότερον πέλει». 
Καί άφοΰ τοιουτοτρόπως άνακουφίση τήν άπαίτησιν τής 
θαμβωμένης ψυχής του, νά έντρυφήση εις τήν μελέτην 
τής^δαιδαλώδους προσωπικότητος τού άνθρώπου, εις τήν 
επεξεργασίαν τοΰ πολυπλοκάμου χαρακτήρος του. Τοΰτο 
δέ διότι ό χαρακτήρ τού άνθρώπου, τοΰ ένός έκάστου 
άνθρώπου, είναι 6 μόνος συντελεστής τής προσωπικής ι
στορίας του, περιοριζομένων δλων τών άλλων παραγόν
των εις ρόλον δευτερεΰοντα. Καί είναι ό χαρακτήρ, σύν- 
θεσις ιδιοτήτων κληρονομηθεισών αλλά καί —  ιδίως —  
έξεων προσκτηθεισών κατά τήν έν τψ βίψ πορείαν.

Τοΰτο σημαίνει δτι ό χαρακτήρ διαμορφοΰται άνα- 
πτυσσομένου τοΰ άνθρώπου καί όλοκληροΰται μετά τήν 
περάτωσιν τής ψυχικής καί σωματικής διαπλάσεως τοΰ 
άτομου. Κατά τήν διαμόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος του, τό 
άτομον οίκοδομεΐ διά τών κληρονομηθέντων προτερημά
των καί έλαττωμάτων του, χρησιμοποιούν συγχρόνως τά 
ερεθίσματα τοΰ περιβάλλοντος. Άναλόγως δέ πρός τό 
περιβάλλον δύναται νά διαμορφώση υψηλόν φρόνημα ή 
άντιθέτως. '

Τό κύριον όμως καί αποφασιστικόν διά τήν περαιτέ
ρω έξέλιξιν τής προσωπικότητος σημείον είναι ή έπιλο- 
γή καί ή προσήλωσις εις ώρισμένα ιδανικά. Τό άπαραί- 
τητον τής υπάρξεως τών ύψηλών έλκτικών αυτών στό
χων άποδεικνύει ή άνάγκη τής άγωνιστικότητος, ή Ιφε- 
σις πρός δημιουργικότητα αίτινες ύφίστανται ώς έμφυτα 
είς τον άνθρωπον προαιώνια καί άδιασάλευτα αίτια τής 
υπάρξεως. Ή  άγωνιστικότης καί ή τάσις τής δημιουρ
γίας ευρίσκουν τόν ρυθμόν των μόνον έάν ύπάρχη τό 
ανωτατον έκεΐνο είδωλον τοΰ τελείου, τό ιδανικόν, ό μα
γνήτης διά τόν όποιον ή ύπερέντασις τών δυνάμεων καί 
ή διαρκής πάλη. Ά λλ’ άκριβώς αύτό τό κλίμα τής ά- 
γωνιστικότητος καί τής πρός τό ύψηλόν άδημονίας τό 
όποιον μόνον ή δπαρξις ιδανικών έγγυάται είναι τό πλέ
ον κατάλληλον διά τήν διαμόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος.
Η άποφασιστικότης, τό σθένος, ή έπιμονή, τό θάρρος, 

ή ελπίς, ή συγκρατημένη αισιοδοξία, ψυχικαί ιδιότητες 
άπαραιτήτως προτιθέμεναι διά τήν πορείαν πρός τό προ
σωπικόν ιδανικόν^ καθίστανται τοιουτοτρόπως έκ τών 
κυριωτερων πτυχών τοΰ ώλοκληρωμένου χαρακτήρος. 
Αυτός δε καθίσταται ισχυρός, σταθερός, σεμνός, ύψιτε- 
νής, αισιόδοξος, μέ πίστιν καί διάθεσιν.
.  'Η Ρ^οερξες τών ιδανικών καταξιοΰσα τόν άνθρώπινον 
οίον τον τρέφει μέ Εμπιστοσύνην καί δημιουργεί θεμέ-

Ε Υ Χ Τ Α Θ Ι Ο Υ  Κ. Μ Π Α Ν Α Κ Α

λια ισχυρά έστηριγμένα έπί τής αύτοπεποιθήσεως άλλά 
καί τής ίκανοποιουμένης πλέον τάσεως τοΰ άνθρώπου 
διά διαρκή έξέλιξιν. Οίίτω καί δ χαρακτήρ λαμβάνει 
τήν πλέον ύγιά μορφήν, άπαλλάσσεται άπό παντός εί
δους συμπλέγματα καί άποδεικνύεται ισχυρός είς κάθε 
κτύπημα τής τύχης. Άλλά πόσον κατανοητή" γίνεται ή 
άνάγκη τής ύπάρξεως ιδανικών, διά τήν ύγιά έξέλιξιν 
τοΰ χαρακτήρος, έάν άντικρύσωμεν τήν άντίθετον δψιν! 
Εαν δηλαδη έξετασωμεν μίαν προσωπικότητα διαμορ- 

φουμένην άνευ παρουσίας ιδανικών. Είναι τόσον φανε
ρόν̂  ότι τότε δέν πρόκειται περί διαμορφώσεως, άλλά 
περί διαστρεβλώσεως τής προσωπικότητος. Διότι ή Ιλ- 
λειψις ιδανικών σημαίνει άνυπαρξίαν άγωνιστικότητο·* 
καί δημιουργικής τάσεως. Σημαίνει έλλειώιν ύψηλών 
στόχων, άγνοιαν τής δρθής κατευθύνσεως, πέριπλάνησιν 
έν μέσψ πρόσκαιρων καί άπατηλών λύσεων. Είναι’ δύ
σκολος τότε ή ζωή, διότι δέν έχει πλέον επαθλον ή πάλη. 
Η αισιοδοξία έξαφανίζεται, διότι έλλείπει ή ιπίστις πρός 

κάτι τό ύψηλόν. Μέ τήν πρώτην δυσκολίαν έπαναστατεΐ 
ο διψών αγωνιστικότητα βαθύτερος «άνθρωπος» καί τό 
αποτέλεσμα είναι τρόμος, άπογοήτευσις, θλίψις, άπαι- 
σιοδοξια. Ελλείπει τελείως ή σταθερότης καί ό πανικός 
τής ματαιότητος τόσον πνιγηρός δδηγεί είς παράφρονας 
εκδηλώσεις, είς τήν άχαλίνωτον ζωήν, είς τήν Ιλλειψιν 
παντός Ινδοιασμοΰ, είς τήν κατάρριψιν παντός φραγμού, 
εις μιαν συμπεριφοράν έξωφρενικήν, είς μίαν πνευματι
κήν άποτελμάτωσιν καί ενα ψυχικόν θάνατον. Κατόπιν 
δλων αύτών τίνος μορφή θά είναι ό έν τω μεταξύ δια- 
πλασθείς χαρακτήρ; Ασφαλώς θά εχη ώς κύρια χαρα
κτηριστικά του τά παντός είδους συμπλέγματα, τήν ά- 
στάθειαν, τήν έπιπολαιότητα, τήν άγωνίαν, τήν άπαι- 
σιοδοξιαν,^ώστε ή Ιλλειψις ιδανικών έσήμανε τόν μαρα
σμόν τών ωραίων καρπών τής ψυχής καί τοΰ πνεύματος, 
κατα συνέπειαν δέ τήν δημιουργίαν ένός χαρακτήρος 
διαστρεβλωμένου.

Καί γενικώτερον όμως, έάν Ιπεκτείνωμεν τήν έννοιαν 
χαρακτήρ, ώστε νά πεοιλάβη τό σύνολον τών έκδηλώσε- 
ων μιας όλοκλήρου άνθρωπίνης γενεάς, άντιλαμβανόμε- 
θα δτι, όσακις στόχοι ύψηλοί ερριπτον τό φώς των έπί 
τής άνθρωπίνης κοινωνίας, άκμή καί άνθησις πάσης πο
λιτιστικής άξίας άπεδείκνυε τήν όμαλήν διάπλασιν τοΰ 
πανανθρώπινου αύτοΰ «χαρακτήρος» καί άντιθέτως ή Ιλ- 
λειψις ύψηλών στόχων ώδήγησεν είς τήν παρακμήν. Ή  
γενικωτέρα αυτή παρατήρησις μάς βοηθεΐ νά κατανοή- 
σωμεν δχι μόνον τήν συμβολήν τών ιδανικών είς τήν δια- 
μόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος, άλλά κυρίως, τό άπαραίτη- 
τον τής υπάρξεως ιδανικών διά τήν συνέχισιν τής γι- 
γαντιαίας προσπάθειας, τήν όποιαν ήρχισεν δ άνθρωπος 
άφ ής στιγμής ήσθάνθη έαυτόν.
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Ό  Μυκερίνος, ό τέταρτος Φαραώ 
τής Δ ' Μεμφιτικής Δυναστείας, γιος 
τοΰ Χέοπα καί ιδρυτής τής μικρότε
ρης (έξήντα έξη μέτρα ύψος) από 
τις τρεις μεγάλες πυραμίδες τής Γκί- 
ζας ( οί άλλες δυό είναι τοΰ Χέο
πα, εκατόν τριάντα εφτά μέτρα ύ
ψος, ή μεγαλύτερη, καί, τοΰ Χεφρή- 
να, έκατόν τριάντα έξη, ή δεύτε
ρη) πήρε κάποτε χρησμό άπότήν πό
λη Βουτώ, πώς 6ά ζοΰσε δλο κι’ δλο 
έξη ακόμα χρόνια. Σύγκρυο τρόμου 
έλουσε τότε τό πρόσωπό του. Καί, χω
ρίς να χάνη καιρό, έβαλε νά φτιά
ξουν χιλιάδες λυχνάρια καί πρόστα- 
ξε νά τ’ ανάβουν δλη τη νύχτα, φω
τίζοντας την πολιτεία, καί δεν άφησε 
γλέντι καί χορό για ν’ απόδειξη ψεύ
τικο τό χρησμό, θυσιάζοντας τις νύ
χτες καί διπλασιάζοντας τις μέρες 
καί κάνοντας τά έξη χρόνια δώδεκα" 
«ταύτα δε έμηχανάτο —  σημειώνει 
εύγλωττα ό Ηρόδοτος —  θέλων τό 
μαντήϊον ψευδόμενον άποδέξαι, ίνα 
οί δυώδεκα έ'τεα αντί έξ έτέων γένη- 
ται, αί ντ'ικτες ήμέραι ποιεύμεναι». 
'Ωστόσο τό πεπρωμένο, ή σκιά, ή 6α- 
ρειά σκιά τοΰ θανάτου δέν άργησε 
νάρθη νά περισκεπάση τό πρόσωπό 
του. Τά λυχνάρια του δέν μπόρεσαν 
νά φωτίσουν, νά καταυγάσουν, ν’ ά- 
πομακρύνουν τη μεγάλη, ζοφερή νύ
χτα, ποΰρθε ακάλεστη νά σκεπάση 
μέ τή μελανή της φτερούγα τή σπά
ταλα ξοδεμένη ζωή του. Ό  θάνατος 
ήρθε, καταπώς έρχεται πάντα, καί 
χτύπησε τήν πόρΤα του. Κι’ οΰτε ή 
κοσμική του δύναμη —- παντοδύνα
μος βασιλιάς, καθώς ήταν ό Μυκερί- 
νος —  οΰτε άλλο τίποτα, στάθηκαν 
ικανά νά τον άποτρέψουν. ’Ακολού
θησε κι’ αυτός, δπως τόσο* καί τόσοι, 
μικροί καί μεγάλοι, πλούσιοι καί φτω
χοί, σοφοί καί αγράμματοι, τή μοίρα 
του. Δέν μπόρεσε τόσα χρόνια, που 
περπάτησε πάνω στή φλούδα τής γής, 
δ δείλαιος, νά καταλάβη τοΰτο τό ά-

Ν. ΤΣΟΤΡΑ 
'Υπενωμοτάρχου

πλό καί συνταρακτικό συνάμα πρά
γμα, τήν απλή, μά μεγάλη αλήθεια: 
πέος δλα τελειώνουν κάποτε, πώς δλα 
έχουν κάποια αρχή καί κάποιο τέλος 
σέ τοΰτο τον κόσμο. Νόμισε, ό ανιστό
ρητος, πώς ή ζωή του, ή ύπαρξή του 
είχε πολλές ακόμη μέρες καί νύχτες 
καί πώς τό τέλος ήταν γι’ αυτόν, τον 
ένσαρκωτή τής κοσμικής έξουσίας, 
μακρυνό, πολύ μακρυνό ορόσημα, ϊ- 
σως-ϊσως καί κάτι, πού δέν θά ερχό
ταν ποτέ. Αυτό υπήρξε τό μεγάλο του 
λάθος. Τό έσχατο ατόπημά του. Δό
θηκε απερίσκεπτα στις διασκεδάσεις, 
στους χορούς, στο φαΐ καί στό πιοτί, 
στις απολαύσεις ενός πρόσκαιρου κό
σμου, χωρίς, φυσικά, νά λογαριάζη 
τον «ξενοδόχο», τό θάνατο. Τό τέλος. 
Τήν μεγάλη, τήν άνερμήνευτη, τήν α
σήκωτη σιωπή. Τή σιωπή τοΰ τάφου. 
Τί άπόμεινε, αλήθεια, από τό πέρα
σμά του από τούτον τον πλανήτη; Τ’ί 
άλλο, από μιά πυραμίδα πού έχει τ’ 
δνομά του εκεί κάτω στις όχθες τις 
κατάφυτες τοΰ Νείλου, στήν Αίγυπτο 
άλλα καί τούτη αυτή τή στιγμή είναι 
αδειανή, γιατί ή σαρκοφάγος του 
ποντίστηκε καταμεσίς τοΰ πελάγου, 
στήν πορτογαλλική θάλασσα, μαζί μέ 
τό πλεούμενο, πού τήν πήγαινε στήν 
’Αγγλία, τά στερνά τά χρόνια. Ποΰ 
είναι ή εξουσία του; Ή  αίγλη, πού 
τον περίζωνε δλο τό διάστημα τής δυ
ναστείας του; 'Ο θάνατος, καταλυ- 
τής των πάντων, δέν λυπήθηκε τίπο
τε. Τά εξαφάνισε δλα, «ώς διά μα
γείας». Καί τά λυχνάρια του έπαψαν 
κι’ αύτά νά σιγοφέγγουν μέσ’ στή 
νύχτα. Βίαιος, έξουθενωτικός άνεμος 
πήρε τή φλόγα τους, έσβησε μέ τά 
σκληρά του χέρια τό τρεμολάμπισμά 
τους... «Σκιάς οναρ άνθρωπος». 
Γυαλί, πού σπάει εύκολα, τό σαρκίο 
τοΰ ανθρώπου. Μικρά, αδύναμα λυ
χνάρια είμαστε, πού τό πιο ανεπαί
σθητο αεράκι αρκεί, γιά νά πνίξη 
μιά γιά πάντα τό λιγόζωο, τό αναιμι

κό φωσάκι τους. «ΤΙάσα σάρξ, ώς 
χόρτος καί ή δόξα αυτής, ώς άνθος 
χόρτου" έξηράνθη δ χόρτος καί τό 
άνθος αύτοΰ έξέπεσε». Αύτή είναι ή 
αλήθεια γυμνή, αύτάγγελτη. Ό  θά
νατος είναι τό αμετάθετο πεπρωμένο 
μας. Διέξοδος άλλη δέν υπάρχει. 
«Ούκ έχομεν πόλιν ώδε μένουσαν, 
αλλά τήν μέλλουσαν έπιζητοΰμεν», έ- 
δήλωσε κατηγαρηματικώτατα δ Παύ
λος. Καί δέν αστόχησε. Ταξιδιώτες 
είμαστε, άναμφίλογα, σέ τοΰτο τόν 
κόσμο. Μόνο, πού άλλος «τελεύει», 
καθώς έλεγε δ Καζαντζάκης, τό τα
ξίδι του γρήγορα κι άλλος αργά... 
’Αλλά παρ’ δλα αύτά, ή ελπίδα δέν 
έχει άμετάκλητα χαθή. «’’Αγκυρα έλ- 
πίδος» δ Χριστός. Ή  μόνη σκέπη καί 
καταφυγή μας. 'Όταν δλα φαίνονται 
δτι έχουν ανεπανόρθωτα χαθή, έρχε
ται, όρθινό φώς, τό χαροποιό μήνυ
μα: τό μήνυμα τής άφθαρσίας. Για
τί δ Χριστός είναι ό μέγας νικητής: δ 
νικητής τρΰ θανάτου. "Τστερα άπ’ τό 
πένθος καί τόν θάνατο, ή ’Ανάσταση.

Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 
τά «ρήματα» τοΰ Ίησοΰ γίνονται αύ- 
τές τις μέρες αισθητά: «Έν τώ κο
σμώ θλΐψιν έξετε, αλλά θαρσεΐτε, ε
γώ νενίκηκα τόν κόσμον». Σιμά στήν 
απόγνωση, στό τέλος, τή φθορά καί 
τό θάνατο, υπάρχει τό «Λύτρον λύ
πης», ή παραμυθία, ή αμετακίνητη 
βεβαιότητα, ή χαρά, ή ζωή. Χαροποιό 
άγγελμα ΖΩΗΣ, Α Φ Θ Α ΡΣΙΑ Σ, τό 
μήνυμα τής Λαμπρής: «Έγώ είμί ή 
Ανάστασής καί ή Ζωή, δ πιστεύων 
εις εμέ καν άποθάνη ζήσεται». ’Ιδού 
ή μεγάλη βεβαιότητα, ή παρακαταθή
κη τής Σταυρωμένης ’Αγάπης: ή 
ΖΩΗ! 'Η  νίκη τοΰ θανάτου! Ή  δι
άρκεια, ή ’Ανάσταση, ή ανάπαυση, ή 
καταφυγή τών «πεπεδημένων»... Ό  
πανικός τοΰ θανάτου, πού είχε κατα
λάβει τό Μυκερΐνο εξατμίζεται, κα
θώς ή πρωϊνή δροσοσταλίδα στό α
στραποβόλημα τοΰ ήλιου. Ό  θάνατος 
δέν υπάρχει πιά. Καταργεΐται. Μάς 
τό έβεβαίιοσε —  καί μέ τί τρόπο, 
Θεέ μου!—- ’Εκείνος! 'Η  ’Ανάστασή 
Του, αύτή ακριβώς, είναι ή νίκη, ή 
περίλαμπρη νίκη τοΰ θανάτου.

Πόσο, αλήθεια, θά χαίρονταν δ 
Μυκερίνος, άν ζοΰσε σήμερα! Δέν 
θά πρόσταζε, ασφαλώς, μέ βαρύθυμη 
καρδιά ν’ ανάβουν τά λυχνάρια κάθε 
νύχτα, χιλιάδες νύχτες, γιά νά φωτί
ζουν τήν έρμη καί σκοτεινή ζωή του. 
Γιατί θάξερε, πώς τά λυχνάρια του 
θά ήσαν άχρηστα, έντελώς άχρηστα, 
μπρος στό ανέσπερο, άκτιστο, ζωη- 
φόρο φώς τής ΛΥΧΝΙΑΣ τοΰ Χρι
στού.



ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ρασιλίΗά κυνήγι-
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ευγένιος Φρένκε — 

Φιλίπ Γιόρνταν.
ΑΙΑΝΟΜΗ: Νάσιοναλ Τζένεραλ 

Πίκτσιουρς.
ΣΕ Ν Α ΡΙΟ : Φίλιπ Γιόρνταν ( από 

τό θεατρικό έργο τοΰ ΙΙήτερ 
Σαΐφερ).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ρότζερ Μπάρλοου.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΤΘΤΝ- 

Τ Η Σ : Ευγένιος Λοΰρι.
ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Τζών Κ ίρμπυ.
Μ ΑΚΙΓΙΑΖ: Τζούλιαν Ρούϊζ.
ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ: Άντόνια Λόπεθ.
ΚΟΣΤΟΤΜ ΙΑ: Άντονυ Πάουελ.

Ό  Μ ύ θ ο ς :  Στά χρόνια τού
βασιλιά Κάρολου 5ου τής 'Ισπανίας, 
ένας τραχύς πολεμιστής, ό στρατη
γός Φραντσίσκο ΙΙισάρο ( Ρόμπερτ 
Σ ώ ), ζήτα την έγκρισι τού βασιλιά 
για μια τρίτη προσπάθεια του νά 
άνακαλύψη την χρυσοφόρο περιοχή 
τής Νότιας ’Αμερικής. 'Ο Κάρολος 
δίνει την άδεια, δεν χορηγεί όμως 
ούτε στρατό, ούτε χρήματα.

Ετσι ό Πισάρο ξεκίνα μονάχα μέ 
δυο κανόνια, είκοσι εφτά άλογα καί 
150 εθελοντές πού τούς συγκίνησε ή 
φανταστική λάμψι τού χρυσαφιού 
πού ό Πισάρο τούς ύπεσχέθη. ’Ανά
μεσα σ’ αύτούς είναι ό Μάρτιν (Λέ- 
οναρντ Γούτιγκ) νεαρός ιππότης, ό 
Ντε Σότο (Νίγκελ Ντάβενπορτ), α
ριστοκράτης, ύπαρχηγός τού ΙΙισά- 
ρο, ό αντίζηλός του Έ στε (Μάϊκλ 
Κραίγκ), ό Βαλβέρντε (’Άντριου 
Κέϊρ), Δομινικανός Ιερέας, ό Κάν
τια (Γουϊλλιαμ Μάρλοου), τραχύς 
κανονιέρης, καί ό Ντιέγκο (Πέρσυ 
Χερμπερτ), απλός μισθοφόρος.



Ή  αλλοπρόσαλλη αποστολή φθάνει 
στο Περού, όπου βασιλεύει ό Άτα- 
χουάλπα (Κρίστοφερ Πλάμερ), γιος 
τοΰ "Ηλιου καί θεός των "Ινκας. Ό  
Άταχουάλπα δέχεται ήρεμα τούς εισ
βολείς καί μάλιστα τούς στέλνει δώ
ρα. Είναι θεός, μεγαλόπρεπος, ατά
ραχος. Τίποτα δέν μπορεί νά τόν θί- 
ξη. Οί 'Ισπανοί όμως βυσσοδομοΰν. 
'Όταν ό Άταχουάλπα πηγαίνει νά 
τούς έπισκεφθή τόν αιχμαλωτίζουν 
καί ζητούνε υπέρογκα λύτρα σέ χρυ
σάφι για νά τόν ελευθερώσουν. Οί 
άνθρωποι τοΰ Άταχουάλπα σκορπί
ζονται στη χώρα γιά νά μαζέψουν 
τά λέπρα, όμως στο μεταξύ μιά πε
ρίεργη μεταλλαγή συμβαίνει στήν 
ψυχή τοΰ Πισάρο. Ό  εξωτικός τό
πος επιδρά πάνω του βαθειά, καί ή

ισχυρή προσωπικότητα τοΰ Άταχου
άλπα τόν εντυπωσιάζει. 'Όταν ό Βαλ- 
βέρντε, ό φανατισμένος ιερέας ξεση
κώνει τούς άλλους νά θανατώσουν τόν 
βασιλιά, ό Πισάρο τόν υπερασπίζεται 
μέ τό σπαθί του. Ό  Άταχουάλπα ό
μως τόν εμποδίζει. Τίποτα δέν τόν 
τρομάζει αυτόν. Κανένα ανθρώπινο 
χέρι δέν μπορεί νά τόν άφανίση, για
τί ό πατέρας του, ό 'Ήλιος, θά τόν ά- 
ναστήση από τόν θάνατο μόλις άνα- 
τείλουν οί πρώτες αχτίδες.

Ό  Πισάρο είναι βαθειά ταραγμέ
νος. Στο βάθος έχει σχεδόν πιστέ
ψει τήν πίστι τοΰ ειδωλολάτρη φίλου 
του. 'Όταν οί 'Ισπανοί θανατώνουν 
τόν Άταχουάλπα, ό Πισάρο αγκα
λιάζει τό πτώμα του, σάν νά θέλη νά 
τόν ξυπνήση. Κοιτάζει μέ αγωνία

τόν ορίζοντα περιμένοντας τήν ανα
τολή τοΰ "Ηλιου. 'Όμως δ Άταχου
άλπα δέν είναι κι αυτός παρά ένας 
θνητός. Οί πρώτες χρυσές αχτίδες 
δέν τόν ξυπνούν από τόν αιώνιο ύ
πνο του, καί ενώ ανατέλλει ένας 'Ή 
λιος λαμπρός πάνω από τήν κορυφο
γραμμή τών ’Άνδεων, τά δάκρυα τοΰ 
Πισάρο κυλούν πάνω στο νεκρό σώ
μα ενός φίλου, πού είχε πιστέψει πέος 
ήταν θεός...

Μιά ταινία δυνατή σέ νόημα καί 
φαντασμαγορική σέ πλοκή και διά
κοσμο, μέ εκπληκτικά σέ αρμονία 
χρώματα. Ό  συναγωνισμός τών δύο 
πρωταγωνιστών — Ράμπερτ Σώ καί 
Κρίστοφερ ΙΙλάμερ —  έχει ανεβά
σει τήν ποιότητα σέ υψηλά επίπεδα.

Γ

ώΛ



Έ λ λ η ν ε ς  άπό τό έξωτερικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
"Ενας "Αγγλος σοφός πού Ιπεσκέ- 

φθη τελευταίως τήν Ελλάδα, θαυμα
στής των έθνικών καλλονών, είπε τά 
εξής άμίμητα: «Σείς οί "Ελληνες έ
χετε τΙς καλλίτερες θάλασσες τοΰ κό
σμου, καί δμως δέν ξέρετε νά κολυμ- 
βάτε. Τά ωραιότερα βουνά καί δμως 
δέν ξέρετε νά όρειβατήσετε!» "Αν συ- 
νέβαινε δμως νά έπεσκέπτετο τήν 
Ελλάδα κατά τάς έορτάς των Χρι
στουγέννων καί τοΰ Νέου "Ετους, Α
σφαλώς θά προσέθετε: «"Εχετε καί 
τήν καλλίτερη αστυνομία καί χωρο
φυλακή στήν Εόρώπη. Καί όφείλω 
νά δμολογήσω πώς τήν άγαπάτε καί 
τήν εκτιμάτε...».

Μικρός άκόμα γνώρισα τόν Έ λλη
να χωροφύλακα. Σπανίως τόν έβλε
πα νά έπισκέπτεται τό χωριό μας. "Ο
ταν δμως ήρχετο κυνηγώντας κάποι
ον κλέπτην ή ληστήν, έντυπωσίαζε 
βαθύτατα μέ τις σφαίρες άρμάθα στήν 
άμασχάλη του, τό γκρα κρεμασμένο 
στόν ώμο του, τό μακρύ του σπαθί 
κρεμασμένο άπ’ τή ζώνη πούταν σφι- 
χτοδεμένη γύρω στή λεπτή, τήν ε
φηβική του μέση. Τό αύστηρό ύφος 
του, ό μαύρος άρειμάνιος μύσταξ καί 
τό σταθερό του βάδισμα μέ είχαν μα
γνητίσει. Τό μεγάλο ένδιαφέρον του 
νά καθαρίση τήν ύπαιθρο άπό τήν 
λαίλαπα τών τότε σχεδόν ελεύθερα 
δρώντων ληστών καί ζωοκλεπτών εί
χαν άποσπάσει όλόκληρο τόν νεανικό 
μου θαυμασμό. Έ χαιρα διότι ή ασφά
λεια τής πατρίδος μου κρεμόταν στό 
γκρα τοΰ χωροφύλακα. Ώνειρευόμουν 
δταν θά μεγαλώσω νά γίνω κι έγώ 
ένας άπό τούς θρυλικούς αότούς φρου
ρούς τής άσφαλείας τής Ελλάδος. 
"Ομως, μέ τήν άγουρη άκόμα άντίλη- 
ψ£ μου, έπιστοποίησα πώς οί χωρια
νοί μου, σχεδόν στήν δλότητά τους, 
δχι μόνο δέν τόν ,άγαποΰσαν άλλά 
μέ κάθε τρόπο, μέ κάθε μέσο προσπα
θούσαν νά άντιδράσουν στό έθνικό του 
Ιργο. Παρεμπόδιζαν τις ένέργειές 
του. Ειδοποιούσαν έγκαίρως τούς λη- 
στάς καί ζωοκλέπτες, δτι έρχεται ό 
«νόμος» νά τούς συλλάβη. "Εδιναν 
ψευδείς πληροφορίες στόν χωροφύλα
κα. Καί δταν έδέχοντο στά σπίτια 
τους ή στό μικρό καφενείο τοΰ χω- 
ριοΰ τούς ληστάς δβριζον μαζί τους 
τά παιδιά πού διεκινδύνευαν τήν ζωή 
τους γιά νά φέρουν τήν προσωπική

άσφάλεια στούς χωρικούς! Δέν ήθε
λαν οί χωριάτες νά βοηθήσουν τόν 
χωροφύλακα νά έκτελέση τό καθήκον 
του πατάσσοντας τήν ληστεία καί 
άναδείχνοντας τήν πατρίδα τους σάν 
μία πολιτισμένη καί συγχρονισμένη 
χώρα μέσα στά εύρωπαϊκά κράτη. 
Ήταν ή έποχή τής φαυλότητας!

Ή  πατρίδα μας, μικρή καί ύπανά- 
πτυκτη, έξησθενημένη καί ταλαιπω
ρημένη μετά τόν άτυχή πόλεμο τοΰ 
1897, πιασμένη έπιδέξια στά δίκτυα 
τών φαύλων πολιτικών μικροκομμα- 
ταρχών δέν είχε ούτε τή θέλησι ούτε 
τή δύναμι νά συγκροτήση μιά ισχυ
ρά άστυνομική δύναμι γιά νά φρου- 
ρήση τήν έθνική άσφάλεια. "Ετσι τά 
κακοποιά στοιχεία τής χώρας πολλά 
έκ τών όποιων συνειργάζοντο μέ τούς 
κομματάρχες, οί όποιοι ήσαν οί προ
στάτες τους_, άνενόχλητα έλήστευαν 
τήν χώρα, παρεβίαζαν τό νόμο καί 
κοντολογής εδρισκαν άφραχτο άμπέ- 
λι νά δράσουν κατά βούλησιν. Σ’ ένα 
άναδιοργάνωτο κράτος ληστές, κα
κούργοι, ζωοκλέφτες, ήσαν στήν πρα
γματικότητα κράτος έν κράτει. Ένέ- 
πνεον τόν φόβον καί τόν τρόμον σ’ δ- 
λους έκείνους πού άγαποΰσαν είλικρι- 
νά τήν ταλαίπωρη πατρίδα τους. ’Α
πελπισμένος καί Απροστάτευτος, ‘φο
βισμένος γιά τήν άσφάλεια τής οικο
γένειας μου καί τής γενέτειράς μου 
έφυγα στόν καινούργιο κόσμο νά βρώ 
δικαιοσύνη μέσψ τοΰ νόμου...

... Πέρασαν δεκάδες χρόνια άπό τό
τε. Καί ό χάρτης τής υδρογείου άλ
λαξε πολλές φορές. Καί ή καλή μου 
τύχη μ’ έφερε πίσω στήν γενέτειρα 
γιά ν’ άπολαύσω τά χινοπωριάτικα 
χρόνια μου μέσα σ’ ένα φιλικό περι
βάλλον, σ’ έναν τόπο πού κυριαρχεί ή 
άγάπη, ή άλληλεγγύη, ό άνθρωπι- 
σμός, ή άσφάλεια καί ή ψυχική ήρε- 
μία. Καί ξαναγνώρισα τόν σημερινό 
Ελληνα χωροφύλακα. Καί ξαναγεν- 

νήθηκε μέσα μου ή άγάπη γ ι’ αύτόν 
πού είχε νεκρωθή πίσω άιπό μισό αι
ώνα. Καί μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου 
γνωρίζω καί αύτόν καί τό τεράστιο 
έργο πού έπιτελεί στήν καθημερινή 
του ζωή. Βρίσκω τή γενέτειρά μου ά- 
πόλυτα έλεύθερη σήμερα. "Εγκλημα, 
κλοπές, ναρκωτικά, παραβιάσεις τοΰ 
νόμου δέν υπάρχουν καί αν φανοΰν 
πουθενά κτυπώνται άμέσως καί άπο-

ΑΓΓ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

τελεσματικά άπό κείνους πού διακιν
δυνεύουν τή ζωή τους στήν έκτέλεσι 
τοΰ καθήκοντός των.

Καί ποιός, αναρωτιέμαι, είναι δ 
στόχος τής σημερινής τόσον όμορφα 
ώργανωμένης χωροφυλακής;

Ή  έξυπηρέτησις τοΰ πολίτου είναι 
άσφαλώς δ πρώτος. Τά αύτοκίνητά 
της πού γνωρίζονται παντοΰ ώς «’Ά 
μεσος Έπέμβασις» έχουν συνταυτισθή 
μέ κάθε είδους έξυπηρέτησι. Ή  έμ- 
φάνισί τους ατούς δρόμους είναι ή 
προσωποποίησις τής έλπίδος, τής χα
ράς, τής άνακουφίσεως. Δέν υπάρχει 
πλέον φόβος, δέν χωρεί άπόγνωσις σ’ 
δποιαδήποτε περίπτωσι καί αν γεννη- 
θή έφ’ δσον σ’ ένα καί μόνο τηλεφώ
νημά σου έφθασε στό σπίτι τό λευκό 
αύτοκίνητο έτοιμο νά φορτωθή αύτό 
δλ,α τά δικά σου βάσανα! Καί δ δεύ
τερος στόχος τής χωροφυλακής, ώς 
καί τής άστυνομίας πόλεων, είναι ή 
πάταξις τοΰ έγκλήματος, τής κλοπής, 
τών ναρκωτικών, τής άπάτης, τής ά- 
νηθικότητος, πρό παντός δμως τό ά- 
νελέητο χτύπημα τής έρυθράς κεφα
λής τοΰ κομμουνισμού, γιά τόν δποΐον 
δέν υπάρχει πλέον θέσις στήν Ελλά
δα. Ή  ευλογημένη έλληνική γή έ- 
γνώρισε μόνο παλληκάρια, μόνον άν- 
δρείους καί φιλοπάτριδες "Ελληνες 
πού αύτοθυσιάσθηκαν γιά νά γεννη
θούμε έμείς έλεύθεροι. Καί τήν περι- 
φρούρησι τής χώρας μας τήν άνέλα- 
βαν στά στιβαρά τους χέρια οί "Ελ
ληνες χωροφύλακες καί άστυφύλακες 
πού ώρκίσθηκαν νά διαφυλάξουν τήν 
τιμή καί τήν άκεραιότητα τής πανάρ- 
χαιας τούτης χώρας.

θαυμάζω τόν "Ελληνα χωροφύλα
κα. "Εχει άποκτήσει μέ τό αίμα του 
τό φωτοστέφανο τής δόξας καί τής 
τιμής. Ή  φιλοπατρία του, ή τιμιότη
τά του, ή άνδρεία του καί τό θάρρος 
του ύψώνουν τό γενναίο άνάστημά 
του μέχρι τών ύψηλοτέρων κορυφών 
τοΰ θεϊκοΰ Όλύμπου! Καί ώς έλληνο- 
αμερικανός τοΰ σφίγγω τό χέρι καί 
τόν ευγνωμονώ!

ΑΓΓ. ΑΑΕΞΟΠΟΓΑΟΣ



ΓΙΑ  ΣΑΣ Κ Υ Ρ ΙΑ  Μ Ο Υ . . .

ΥΓΕΙΑ καί ΟΜΟΡΦΙΑ

’Αγαπητές μου άναγνώστριες,
ΑΙσθάνομαι ιδιαιτέραν χαράν και ίκανοποίησιν διά 

την εξαιρετικήν τιμήν πού έπεφύλαξε δι’ εμέ ό ’Αρχη
γός, ’Αντιστράτηγος κ. Α. Καρυώτης, με τό νά μοΰ έμ- 
πιστευθή την παρούσαν στηλην τού περιοδικού « ΕπιΟε- 
ώρησις Χωροφυλακής».

Εύρίσκομαι κατά συνέπειαν εις την εύχάριστον θέ- 
σιν νά σάς αναγγείλω δτι δια τού περιοδικού τουτου Οα 
σάς δίδεται ή ευκαιρία να με παρακολουθήτε διά τα 
ζητήματα τής είδικότητος μου, ως Αισθητικού, δηλαδη 
διά δ,τι άψορά τήν υγείαν και ομορφιάν τής γυναίκας, 
ώς κα'ι τήν θέσιν της εις τήν κοινωνίαν ως μητέρας, συ
ζύγου καί κοινωνικού παράγοντος.

Δεν είναι ή πρώτη φορά πού απευθύνομαι προς τό 
κοινόν, είναι δμως ή πρώτη πού απευθύνομαι άποκλει- 
στικώτερον προς τάς οικογένειας των άνδρών Χωροφυ
λακής, εις τάς οποίας ανήκει καί ή ίδική μου οικογέ
νεια καί από σήμερα εγκαινιάζω μιά καινούργια περίο
δον άναππύξεως θεμάτων πού θά ενδιαφέρουν αποκλει
στικά τήν γυναίκα, αφού θά πρόκειται ακριβώς για την 
υγεία καί τήν ομορφιά της.

Ά ς  μή παραξενευόμαστε, αγαπητές μου άναγνώ- 
στριες, ή υγεία καί ή ομορφιά γιά τήν Αισθητική είναι 
έννοιες πού συμβαδίζουν καί άλληλοσυμπληρωνονται, ι
διαίτερα φυσικά εις τήν γυναίκα. Δηλαδή ένα πρόσωπο 
δεν αρκεί νά είναι δμορφο ή έστω συμμετρικό, χρειά
ζεται υγείαν καί περιποίησιν γιά νά απόκτηση τήν κα
θαρότητα καί τήν δροσιά πού θά τού προσθεσουν ελκυ- 
οτικότητα. Ή  γυναίκα πρέπει νά ξέρη με ποιον τρόπον 
θά περιποιηθή μόνη της τό δέρμα της, τά μαλλιά της, 
τό σώμα της, τό πρόσωπο, πρακτικά, χωρίς υπερβολές, 
για νά διατηρήσουν αύτά τήν φυσικήν τους ομορφιά 
ή νά έπανέλθόύν εις αυτήν δταν έξ αιτίας διαφόρων 
λόγων, ύπέστησαν κάποιαν άλλοίωσιν ή διαταραχήν.

Τόσον είς τήν άρχαίαν Ελλάδα, δσον καί εις τήν ση
μερινήν εποχήν, έχει γίνει κατανοητόν δτι δεν απορεί 
νά ύπαρξη ομορφιά, έάν δεν προϋπάρχη ή υγεία. Ή  
ομορφιά δέν μετριέται με βάσιν τήν ομοιότητα πού έχε
τε προς ένα τύπον καλλονής. Δέν υπάρχει τύπος καλλο
νής, αλλά ποικιλία. Μήν αίσθάνεσθε άπογοήτευσιν, για
τί τό φυσικόν σας δέν άνταποκρίνεται πρός τά ιδανικά 
μέτρα. Ή  ομορφιά βρίσκεται μέσα στις δυνατότητές 
σας, είναι θέμα χαρακτήρας. Μήν χάνετε καιρό γυρεύ
οντας έξω από τον εαυτόν σας, αυτό πού δέν υπάρχει, 
παρά σέ σάς.

Τό περιοδικό μας έλαβε πρωτοφανή έκτασιν καί 
ήδη ή κυκλοφορία του Ανέρχεται είς πολλής χι
λιάδας Αντιτύπων. Τούτο μάς έπιβάλλει περισσότε
ρός υποχρεώσεις διά τήν σύνθεσιν καί ποιότητα 
τής ύλης, ή όποια, πέραν τών έπαγγελματικών 
προσανατολισμών της, ΘΑ πρέπει νά καλύπτη καί 
άνάγκας εύρυτέρας τού Αναγνωστικού μας κοινού.

‘Η εύχάριστος αϋτη προοπτική μάς υπαγορεύει 
τήν έναρξιν Από σήμερον μιάς νέας σελίδος Αφιε
ρωμένης είς τήν γυναίκα, τήν σύζυγον, τήν οικο
κυράν, τήν όποιαν έμπιστευόμεθα είς τήν διακε- 
κριμένην έπιστήμονα αισθητικόν Καν Λουκίαν Κα- 
ραβίτη.

*

Ά σχημες είναι οί γυναίκες που δεν έχουν ελπίδες 
καί καμμιάν έξαρσιν νά τις έμψυχων η. Ή  δμορφια 
χρειάζεται λίγο χρονο και ηρεμία, απαιτεί γαληνη και 
όχι άσχημη διάθεσιν. ’Απαιτεί έκμετάλλευσιν τών προ
τερημάτων μας, δσον τό δυνατόν περισσότερόν. Η  6α- 
οις τής Ομορφιάς θά είναι λοιπόν οί φροντίδες γιά τήν 
καθαριότητα καί τήν υγεία. Ή  διατηρησις τής ομορ
φιάς δέν απαιτεί πολυδάπανες φροντίδες, έάν προσέ
χετε τήν υγείαν σας. Δέν θα απαιτή περισσότερόν χρό
νον από δσον μπορεί νά θυσιάςη κάνεις σε κακές συν
ήθειες.

Τό πώς λοιπόν θά μπορέσετε νά διατηρήσετε τήν ο
μορφιά σας καί τήν υγεία σας θά προσπαθήσω να σάς 
συμβουλεύσω από τις στήλες τού περιοδικού «’Επιθεώ
ρησε; Χωροφυλακής» καί γι’ αυτό θεωρώ τιμή μου 
τήν υπό τού κ. ’Αρχηγού γενομένην παραχώρησιν καί 
αισθάνομαι πολύ συγκινημένη σήμερα πού πραγματο
ποιώ τήν πρώτην επαφήν μου μαζί σας, επαφήν που τήν 
θεωρώ σάν πρώτη μας γνωριμία.

Θέλω νά πιστεύω δτι θά φανώ ανταξία τής τιμητικής 
παραχωρήσεως πού μου έγένετο καί θά προσπαθήσω 
νά σάς μεταδώσω πάν δ,τι αφορά τήν υγείαν καί τήν 
ομορφιά τής γυναίκας είτε υπό τύπον άναπτύξεως μι
κρών θεμάτων εντός τού παραχωρουμένου χώρου είτε 
υπό μορφήν απαντήσεων είς τάς αναγνωστρίας έκείνας 
πού θά μού κάμουν τήν τιμήν νά μού υποβάλουν ερω
τήματα δι’ επιστολών των είς τήν Διεύθυνσιν τού περιο
δικού «’Επιθεώρησις Χωροφυλακής» μέ τήν ένδειξιν: 
«Διά τήν κ. Λουκίαν Καραβίτη». Λ· Κ.



Ή  όμάς καλαθόσφαιρας τής Σ . A . X
Χωρίς νά διεκδική τον χαρακτηρι

σμόν τοΰ ’Αθλητικού Κέντρου, ή Σχο
λή ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, και 
χωρίς νά φέρη τον τίτλον τής ’Αθλη
τικής ’Ακαδημίας, κατώρθωσεν ήδη, 
τδ μέν νά αξιοποίηση τον έπαρκέστα- 
τον χώρον τάν όποιον διαθέτει, διά τής 
δημιουργίας χώρων άθλήσεως καί 
παιδιών, τούς όποιους έξώπλισε μέ 
άπαντα τά σύγχρονα σχετικά μέσα, 
οσα ήδύνατο, το δέ νά δώση ώθησιν 
εις τήν ύτίάρχουσαν έφεσιν πρός α- 
θλησιν τών Δοκίμων ’Αξιωματικών 
της, μέ άποτέλεσμα επί σειράν έτών 
νά συμμετέχη καί νά πρωτοστάτη εις 
«πάσας τάς άθλητικάς έκδηλώσεις 
τών Παραγωγικών Στρατιωτικών 
Σχολόίν καί άλλαχοΰ.

Ένστερνισθεΐσα απολύτως τήν κα- 
τεύθυνσιν τοΰ ’Αρχηγείου Χωροφυλα
κής, ή Διοίκησις τής Σχολής ’Αξιω
ματικών Χιυροφυλακής, πρός δημι
ουργίαν αθλητισμού, ικανού δπως έκ- 
προσωπή τό Σώμα είς άπάσας τάς έκ- 
δηλώσεις, δέν εφείσθη κόπων καί θυ
σιών διά τήν άνώπτυξιν άναλόγου ά- 
θλητισμοΰ έντός αύτής.

Οδτω διαθέτει σήμερον: "Εν ποδο
σφαιρικόν γήπεδον, δύο γήπεδα κα
λαθόσφαιρας καί δύο γήπεδα πετο
σφαίρας μέ άπάσας τάς άπαιτουμέ- 
νας Ιγκαταστάσεις. Διετήρησεν είς 
καλήν κατάστασιν τόν στίβον διά τόν 
κλασσικόν άθλητισμόν, Ιτοποθέτησε 
μονόζυγα καί σχοινιά διά τάς άναρ- 
ριχήσεις, ήγόρασεν όργανα γυμναστι
κής, άρσεως βαρών καί άθλητικά εί
δη. Άνήγειρε καί θά άποπερατώση 
κατ’ αύτάς τό σκοπευτήριον τής Σχο
λής, πρός προετοιμασίαν τής σκοπευ
τικής όμάδος μέ προοπτικήν όργανώ- 
σεως Ιν αύτψ καί άγώνων σκοποβο
λής, έν γένει δέ έδημιούργησεν Ικα
νόν ύπόβαθρον διά τήν άϋλησιν τών 
μαθητών της.

’Από πολλοΰ έδημιούργησε καί δια
τηρεί τάς κάτωθι άθλητικάς όμάόας: 

α) 'Ομάδα πετοσφαίρας, 
β) Όμάδα καλαθόσφαιρας, 
γ) Πλήρη όμάδα κλασσικού άθλη- 

τισμοΰ μέ δρομείς, είς άπάσας τάς ά- 
ποστάσεις, μέ άλτας καί μέ ρίπτας

δίσκου, σφαίρας καί άκοντίου.
δ) 'Ομάδα σκοποβολής.
Μέ έμβλημα «ύπέρ τήν νίκην ή 

δόξα», αί δμάδες αδται, δπου ήγωνί- 
σθησαν έκαμαν αισθητήν τήν παρου
σίαν των καί άπέσπασαν τά συγχα
ρητήρια απάντων. Μέ εν πλήρες έκ- 
παιδευτικόν πρόγραμμα άνω τών εί
κοσι μαθημάτων κατ’ έτος, μέ όλίγας 
ώρας, ένεκα τούτου, δι’ άθλησιν, ά- 
σχολούνται άξιεπαίνως μέ τόν άθλη- 
τισμόν καί τάς άθλοπαιδιάς.

Έ ξ άλλου έπαινοι άξίζουν καί είς 
τήν σκοπευτικήν όμάδα τής Σχολής 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής, ήτις πέ
ραν τών άλλων έξησφάλισεν έφέτος 
καί πρώτην άτομικήν νίκην είς τό πε- 
ρίστροφον.

Θά ήτο παράλειψις Ιάν παρωράτο 
καί ή έν γένει άθλησις τοΰ συνόλου 
τών Δοκίμων ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής. Ούδείς θά παρέμενεν άσυγκί- 
νητος πρό τοΰ θεάματος τό όποιον πα
ρουσιάζουν οί μαθηταί τής Σχολής 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής έκάστην 
πρωίαν. Γυμνάζονται, τρέχουν, πη
δούν, άθλούνται, άναρριχώνται είς τά 
μονόζυγα καί τά σχοινιά, ψυχαγω
γούνται καί παιδαγωγούνςαι είς τό 
αθλητικόν ίδεώδες καί είς τό φίλα
θλον πνεύμα. Προετοιμάζονται διά 
τό μετέπειτα έπίπονον λειτούργημά 
των. Σκληραγωγοΰνταί ψυχή τε καί 
σώματι καί προσπαθούν νά συνδυά
σουν ψυχικήν ύγείαν καί σωματικήν 
ρώμην. Είναι άπαντες γνώσται τοΰ 
αρχαίου εκείνου ρητού «νοΰς υγιής έν 
σώματι ύγιεΐ» καί δέν φείδονται ού- 
δενός, ώστε νά δημιουργήσουν άμφό- 
τερα, πεπεισμένοι δτι μόνον-’οδτω θ’ 
άνταποκριθώσι πλήρως είς τάς άπαι- 
τήσεις τού Σώματος καί τής Ελληνι
κής κοινωνίας.

V

Ή  όμάς στίβου της Σ . A . X .



Ή Α.Ε. δ Άντιβασιλεύς Στρατηγός κ. ι εωρ- 
γ ιος Ζωϊτάκης τσουγκρίζει τό πασχαλινό άύγό 
μέ τόν 'Αρχηγό του Σώματος 'Αντιστράτηγο 
κ. Άν. Καροώτην.

*0 Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπου- 
λος τσουγκρίζει τό πασχαλινό αύγά μέ Δόκι
μον Αξιωματικόν εις τήν Σχολήν Χωροφυ
λακής.

ΠΑ Σ Χ Α  1970

Ό  κ. 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως εύχόμενος 
Χριστός Άνέστη εις τούς τροχονόμους μας.

Ό  Α ' Αντιπρόεδρος κ. Στυλιανός Παττακός 
μέ τόν κ. Αρχηγόν ένώ τσουγκρίζουν τό πα
σχαλινό αύγό.

*

Ό  κ. Υπουργός Δ.Τ. τσουγκρίζει τό πασχα
λινό αύγό μέ τόν κ. Διευθυντήν ’Αστυνομίας 
Π ο ο σ α τ ε ί ω ν  Π  σ ω τ ε  ι v V .r in  r-

*0 κ. Γενικός i ραμματεύς του Υ.Δ.Τ. έορτά- 
ζων τό Πάσχα μετά των άνδρών του Σώματος.



Δ ια σ κ εδ ά ζετ ε

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν 7  I Ω Σ
1. Διάσημος Γάλλος συγγραφεύς. — Κί

βδηλα.
2. ΓνοχΓτά μάρμαρα. — Διάσημος Ιταλός 

ποιητής.
3. Γαλλικόν μέτρον έκτάσεων. — "Εκφρασις 

άγανακτήσεως εις τήν τουρκικήν. — ’Αγ
γλικός κινηματογραφικός όργανισμός. — 
Διεθνές σύμβολον τής ίπποδυνάμεως.

4. Συμφωνεί. — Άοριστία. — Σύνδεσμος 
χρονικός.

5. Νοστιμίζει τό φαγητό. — Τά όποια εις 
τήν άρχαίαν. — Σύγχρονον άντιαρματικόν 
δπλον.

6. Είναι είς δλους Ισος. — ’Αρχαία σπαρ
τιατική όμάς. — Ρήμα άπορίας.

7. Συγκεχυμένος. — Τροπικόν φρούτο.
8. Εΐς έκ των ψαλτών είς τήν έκκλησίαν.
9. Είναι δύσκολη. — Δηλητηριώδης δφις.

10. *Η ’Ελλάς έπιζητεΐ τοιαύτας σχέσεις μέ 
δλους. — Σύνδεσμος. — Χαλινάρι, γκέμι.

11. Κόρος, άηδία είς τήν άρχαΐζουσαν. — 
’Υπάρχει καί ή Νομική. — "Οργανον έκ- 
κρίσεως.

12. Συμπλεκτικός σύνδεσμος. — Μεγάλη στε
νοχώρια. — Γνωστός τύπος ήλεκτροφώνου.

13. Παραπόταμος του Ρήνου. — Τό μικρόν 
δνομα τού περιφήμου «Λιγνού» τής όθόνης. 
— Νεαρά κορίτσια (δημ.). — Υποθετι
κόν.

14. Ή οικονομία αύτή ένδιαφέρει κατ’ έξο- 
χήν τάς γυναίκας. — Πόλις τού Καναδά.

15. Νήσος τού Σαρώνικοΰ. — Αύτός έκτισε 
τά τείχη τής Ιερουσαλήμ.

Κ Α Θ Ε  Τ-Ω Σ
1. Φρούτο των τροπικών χωρών. — Τό δνο

μα του χαλογήρου γνωστής φίρμας ζυ
μαρικών.

2. Τό δνομα ιερού πλοίου τών άρχαίων. 
— Γυναικεΐον ξενικόν δνομα.

3. Τό ίδιο μέ τό 3α ' όριζοντίως. — Είναι 
τό φάρμακον. — Πληθυντικός ποσοτικής

4. Γυναικεΐον υποκοριστικόν. — Κωμόπολις 
άντωπυμίας. — Εύρίσκονται εις τό κιλό, 
τής θεόσαλίας. — Συνοδεύει έπιχειρή- 
σεις.

5. θυμίζει μάχην τού ’Αννίβα. — Στίβα. — 
Τό ήμισυ γνωστού παλαιού εύθυμογράφου.

6. ’Αναπνοή. — Διεθνής όργανισμός ’Αθλη
τισμού ’Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς τό τε- 
λευταΐον γράμμα. — Τό άρχαΐον ζατρί
κιό^:

7. Πήλινον άγγεΐον. — Είναι ή έρημος Σα
χάρα εις έκτασιν.

8. Είναι πάντοτε ό "Ελλην.
9. Τμήμα ένός πλαίομ. — Τό μικρόν δνομα 

τρ^^νωστής ηθοποιού Βάλι.
10. Δέν εΙναι.πυκν& — Γράμμοαα συνεχόμε- 

ya εί ςτήν ράρετήν. — ’Αέριον μέ τό ό
ποιον πληρουνται καί άερόστατα.

11. Τύπος καλοκαιρινών ένδυμάτων. — Ή  ά- 
πφ/δε*ξίς-της αποτελεί άπαραίτητον προϋ- 
πόθεσιν τής καταδίκης. — if  όλε μι κή Ιαχή 
τών Νεοελλήνων.

12. ’Αρχικά γνωστής τέως ποδοσφαιρικής ό- 
μοσπονδίας. — Τά λειβόδια είναι συνή
θως. — Δικό σου.

13. Ή  μικροτέρα ύποδιαίρεσις του νήματος.

ΑΖΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΞ ΜΠΑΡΙΣ
Προχωρούσαμε στήν 32α δδό, κα

ταθέτει δ Μπίλ Κάντορ, συνέταιρος 
τοΰ θύματος. Ό  Ρέξ ώδηγοΰσε κι έγώ 
καθόμουν δίπλα του. Πηγαίναμε αρ
γά γιατί ή κυκλοφορία ^ταν πυκνή 
στό στενό έκείνο δρόμο, ώαφνικά ά- 
κουσα έναν κρότο σαν καμτσίκια, κι 
είδα τδν Ρέξ να γέρνη τδ κεφάλι πά
νω στδ τιμόνι. Πήρα άμέσως τή θέση 
του καί τδν πήγα στον Σταθμό Πρώ- 
τοιν Βοηθειών, ήταν δμως πια άργά. 
0  ίγιατροΐ διαπίστωσαν πώς είχε κι’ 
δλας πεθάνει από μια σφαίρα στδ κε
φάλι. Φαίνεται, πώς κάποιος πού ή
ξερε τίς συνήθειές μας —  περνούσα
με κάθε μέρα τήν ίδια ώρα άπδ τήν 
32α δδδ —  διασταυρώθηκε^ μαζί μας 
μέ τδ αύτοκίνητό του καί τήν κατάλ
ληλη στιγμή πυροβόλησε τδν Ρέξ. 
Δέν ήταν καί τόσο δύσκολο, έξ αίτι
ας τής μικρής ταχύτητος πού είχε ή 
κυκλοφορία.

Ό  άστυνόμος ρίχνει μιά ματιά στήν 
έκθεση τοΰ ίατροόικαστοΰ, πού λέει 
πώς δ Ρέξ Μπάρις σκοτώθηκε άπδ 
μιά σφαίρα πού δέχθηκε στδν δεξιό 
κρόταφο, καί άποφαίνεται:

—  Έ να  τέτοιο έγκλημα, δπως τδ 
περιγράφεται, θά μπορούσε νά γίνη 
στήν ’Αγγλία, δχι έδώ στίς Ηνωμέ
νες Πολιτείες. Γι’ αύτό, Μπίλ Κάντορ 
σάς συλλαμβάνω γιά τδν φόνο τού Ρέξ 
Μπάρις!

Τί δέν έστεκε στήν σκηνοθεσία 
τού έγκλήματος;

— "Εχει έκατό έτη. — "Ετσι γράφουμε 
τήν δεσποινίδα. — Βυζαντινή νότα.

14. Καί τά χωράφια είναι. — Πλήρεις έν- 
νοιαι.

15. Τό μή όραχόν έ π ιρ ρ η μ α τ ικ ώ ς .Τ ό  μι
κρόν δνομα τού εύθυμογράφου αυτού εί
ναι Μπάμπης.



Ε Ν Α Σ  Α Λ Η Θ Ι Ν Α  Ε Υ Γ Ε Ν Η Σ

Στόν κόσμο καί σχήν έποχή πού 
ζοΰμε, δπου κανείς πια δεν ζεΐ^όλομό- 

< ναχος ούτε στό βουνό ούτε στη ζούγ
κλα, άλλα δπωσδήποτε θά άποτελή 
μέλος κάποιας κοινωνίας, οί̂  καλοί 
τρόποι δεν είναι πολυτελεία ούτε πε
ριττή λεπτομέρεια, άλλα είδος πρώ
της άνάγκης.

Ή  άψογη κοινωνική συμπεριφορά 
είναι βέβαια τέχνη, μιά τέχνη δμως 
πολύ άπλή πού μαθαίνεται εύκολα.

“Ενας άληθινά εύγενής στό 1970:
1) Δέν παρουσιάζεται ποτέ άξύρι- 

στος, έκτός φυσικά άν προσεχώρησε 
στήν συνομοταξία των... «χίππυς».

2) Χρησιμοποιεί τόν πληθυντικό 
γιά τούς ξένους καί τούς σαφώς με- 
γαλυτέρους στήν ήλικία, καί τόν ένι- 
κό γιά τούς πολύ δικούς καί φίλους. 
Τό άντίστροφο δείχνει άνθρωπο έλα- 
φρό καί άνάγωγο.

3) Προσέχει τό ντύσιμό του ώστε 
νά χαρακτηρίζεται άπό τρεις βασικές 
άρχές: Καθαριότητα, απλότητα καί 
καλό γούστο. 'Η  υπερβολή καί ή έκ- 
ζήτησις στό ανδρικό ντύσιμο είναι 
βαρβαρισμός.

4) Περιμένει τόν όποιονδήποτε συ
νομιλητή του νά τελειώση τήν κου
βέντα του, χωρίς νά τόν διακόψη καί 
κατόπιν διατυπώνει τήν άποψή του. 
Τό άντίθετο έκτός πού είναι άγένεια, 
δείχνει άνθρωπο έπιπόλαιο.

5) “Εχει Ινα καρνέ στό όποιο έχει 
σημειώσει τά όνόματα τών άτόμων 
μέ τά όποια θέλει νά διατηρή καλές 
σχέσεις. Στή γιορτή τών Χριστουγέν- 
νο)ν καί τού Πάσχα τούς στέλνει εδ- 
χετήριες κάρτες, επίσης στήν ονομα
στική τους έορτή ή στά γενέθλια ή 
κάποια Ιπέτειο πού γνωρίζει. Γλυκά 
ή λουλούδια στέλνει ατούς λιγώτερο 
οίκείους φίλους, καί δώρο ούσιαστικώ- 
τερο στούς πιο δικούς. “Οταν υπάρχει 
τυπικώτερη κοινωνική σχέση, γίνεται 
καί μιά έθιμοτυπική έπίσκεψη τήν 
πρωτοχρονιά —  κατά τό μεσημέρι 
βέβαια —  γιά εύχές, ή όποια μπορεί 
νά περιορισθή καί στήν παράδοση 
μιας κάρτας Επισκεπτηρίου τσακισμέ
νης στήν άκρη (πράγμα πού σημαίνει 
δτι ή κάρτα παρεδόθη αύτοπροσώ- 
πω ς).

6) Κάθεται πάντα στό μπροστινό 
κάθισμα άν ένας φίλος ή γνωστός

μ α θ α ίν ο ν τ α ς

Τ Ε Σ Τ  Μ Ν Η Μ Η Σ

Στό παραπάνω σκίτσο υπάρχουν καί 
τά 24 γράμματα τού άλφαβήτου, άπό 
2 φορές τό καθένα. "Ενα δμως γράμ
μα είναι 3 φορές. Μπορείτε νά βρήτε 
ποιο;, Έάν τό βρήτε πρίν περάσουν 
τρία λεπτά, πρέπει νά είσθε ύπερήφα- 
νος διά τήν παρατηρητικότητά σας.

προθυμοποιηθή νά τόν μεταφέρη μέ 
τό αυτοκίνητό του, καί δέν τόν άφή- 
νει μόνο μπροστά, σάν νά τόν Ιχη 
σωφέρ.

7) Στό γραφείο του, άν τόν έπι- 
σκεφθή άνώτερος, προσφέρει πάντα 
τήν θέση του. "Αν δ άνώτερος δέν 
τήν δεχθή, αφήνει τήν θέση του ά
δεια καί κάθεται καί αϋτός κοντά του.

8) ’Ά ν τόν έπισκεφθή κυρία ή δε
σποινίς, τήν χαιρετά πάντοτε δρθιος 
καί γιά κανένα λόγο δέν κάθεται 
πρίν καθήση έκείνη.

9) Στήν γυναίκα του ή καί στό 
παιδί του δέν κάνει ποτέ παρατηρή
σεις δσο παρευρίσκονται ξένοι ή άτο
μα πού δέν άνήκουν στό στενό .οικογε
νειακό των κύκλο. Οί παρατηρήσεις 
γίνονται πάντα στό σπίτι, ποτέ μπρο
στά στούς υπηρέτες, καί δπωσδήποτε 
σέ τόνο πού νά μήν άκοΰν οί γείτο
νες. "Αν οί παρατηρήσεις γίνωνται 
μεταξύ συζύγων, Επιβάλλεται νά μή 
λαβαίνουν γνώση τά παιδιά.

10) Στό τραπέζι, έστω καί άνάμε- 
σα στήν οικογένεια, έστω καί σέ ή- 
μέρες αργίας ή ζέστης, ουδέποτε κά
θεται άτημέλητος. Άλλοιώς κινδυ
νεύει νά ύποστή τήν παρατήρηση τής 
μικρής ’Εγγλέζας πού βλέποντα£ ένα 
φιλοξενούμενο νά βγάζη^τό σακκάκι 
του πρίν καθήση στό τραπέζι, είπε: 
«'Ο θείος ήρθε γιά νά φάη ή γιά νά 
κοιμηθή;»

Τ Ο Υ Σ  Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι Σ  ;

Πολλές φυσιογνωμίες τής παγκο
σμίου ιστορίας διακρίνονται γιά κά
ποιο Ιδιαίτερο χαρακτηριστικά τους. 
Μπορείτε νά άνακαλύψετε σέ ποιόν 
άνήκει κάθε χαρακτηριστικό άπό τα 
παρακάτω;

1) Έψεύδιζε στήν ομιλία.
2) Είχε ένα μόνο μάτι.
3) Περίφημη γιά τά ώραϊα μαλλιά 

της.
4) ’Ιδιότυπη μύτη.
5) Περίφημος διά τήν μακράν κώ

μην του.
6) Πολύ κοντό άνάστημα.
7) “Ενα κομμένο αύτί.
8) Βαρυκοία.
9) Παράλυτος άπό πολυομυελίτιδα.

10) Πανύψηλος μέ άγκώδη μύτη.

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η  Π Λ Α Ν Η

Δυό κατάδικοι τδχουν ρίξει στήν 
ψιλοκουβέντα στή φυλακή. Σέ μιά στι
γμή λέει ό ένας:

—  Οί δικαστικές πλάνες, φίλε μου, 
είναι τρομερές. Εμένα λόγου  ̂ χάρη, 
μέ κατηγόρησαν δτι έκλεψα ένα ρο
λό :. Καί δμως είχα εναν έξοχο δικη
γόρο, είκοσι μάρτυρες ύπερασπισεως 
καί δυό άτράνταχτα άλλοθι.

—  Καί μέ δλα αυτά σέκατεδίκα- 
σαν; άπσρεϊ ό άλλος.

—  Βεβαίως! "Ας δψονται οί άστυ- 
νομικοί πού βρήκαν τό ρολόι στήν τσέ
πη μου...

Τ Ο  Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι

Πώς πρέπει νά τραβήξουμε δυό ευθεί
ες γραμμές στήν πλάκα τού ρολογιού 
ώστε οί δώδεκα άριθμοί νά χωρισθοΰν 
άνά τέσσερις, σέ τρεις δμάδες, καί τό 
άθροισμα τών* άριθμών κάθε δμάδος 
νά είναι 26;
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ !

Φέρεται εις γνώσιν των κ.κ. συνδρομητών του περιο
δικού δτι τά  ύπ’ άριθ. 1, 2, 3, 4 τεύχη έκδοθέντα εις 
περιωρισμένον αριθμόν αντιτύπων, ηδη έξηντληθη- 
σαν. Έ ν  περιπτώσει ανατυπώσεως θέλομεν ικανο
ποιήσει τούς αΐτούντας ταΰτα. Ε π ίσ η ς  παρακαλοΰν- 
τα ι οί κ.κ. ϊδιώται συνδρομηταί δπως προς τακτο- 
πόίησιν του λογαριασμού των έμδάσουν τά ς συνδρο 
μάς των εις την διεύθυνσιν τοΰ περιοδικού κατά προ- 
τίμησιν δ ιά  ταχυδρομικής έπ ιταγής.

Α Γ Γ Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Α Ι

Διά Β. Διατάγματος έκδοθέντος έν 
Άθήναις τήν 7ην ’Απριλίου 1970 
προτάσει τοΰ έπί τής Δημ. Τάξεως 
Ύπουργοΰ κατά τάς νομίμους διατά
ξεις:

1) Τίθενται είς αύτεπάγγελτον ά- 
ποστρατείαν οί κάτωθι 'Υποστράτη
γοι Χωροφυλακής, έγγραφόμενοι είς 
τά στελέχη τής έφεδρείας_: α) Ζήσι- 
μος Νικόλαος τοΰ ΙΙαναγιώτου (Α. 
Γ.Μ.Σ. 70763) , γεννηθείς τό έτος 
1911 είς Νικολίτσιον Φθιώτιδος, μέ 
τον βαθμόν τοΰ ’Αντιστράτηγου, 
ώς εύδοκίμως τερματίσας τήν έν 
τή Χωροφυλακή σταδιοδρομίαν του. 
Οδτος διατηρεί έπί τιμή τόν τί
τλον τοΰ Α ' 'Υπαρχηγοΰ Χωροφυλα
κής. β) Σακελλαρίου Λάζαρος τοΰ 
Χρήστου (Α.Γ.Μ.Σ. 70766), γεννη
θείς τδ έτος 1913 είς Φανάριον Καρ- 
δίτσης, ώς τερματίσας τήν έν τή Χω
ροφυλακή σταδιοδρομίαν του.

Έτέθησαν είς αύτεπάγγελτον ά- 
ποστρατείαν λόγφ σωματικής άνικα- 
νότητος οί Άντισυνταγματάρχης Ρο- 
βάκης Νικόλαος καί Μοίραρχος Αί- 
τσας Χαράλαμπος.

Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε Ι Σ

Κατόπιν των προσφάτων άποστρα- 
τειών έτοποθετήθησαν οί κάτωθι ’Α
ξιωματικοί ώς άκολούθως:

'Υποστράτηγος Άλεξανδρής ’Ιω
άννης Α ' 'Γπαρχηγός, 'Υποστράτηγος 
Μάλλιος ΠαναγιώτηςΒ' 'Υπαρχηγός, 
'Υποστράτηγος Ζέρβας Παναγιώτης · 
’Επιθεωρητής Α ' Έπιθεωρήσεως 
Χωροφυλακής, Ταξίαρχος Άρφάνης 
Χρήστος ’Επιθεωρητής Β ' Έπιθεω- 
ρήσεως Χωροφυλακής έν δψει προα
γωγής του είς 'Υποστράτηγον.

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

Προάγονται προς πλήρωσιν κενών 
δργανικών θέσεων οί έξής:

Είς 'Υποστράτηγον ό Ταξίαρχος 
Ζέρβας Παναγιώτης. Είς Άντισυντα- 
γματάρχην δ Ταγματάρχης ΙΙανα- 
γιωτόπουλος Άργύριος. Είς Ταγμα
τάρχην δ Μοίραρχος Άργυρόπουλος 
Δημήτριος-. Είς Μοιράρχους οί 'Υπο
μοίραρχοι Σακελλαρίου Εύάγγελος 
καί Παπαδάκης Θεοφάνης.

2) Προάγονται πρδς-πλήρωσιν των 
ύφισταμένων κενών οργανικών θέσεων 
οί κάτωθι ’Αξιωματικοί Χωροφυλα
κής, ώς άκολούθως:

α) Είς τδν βαθμδν τοΰ Ταξιάρχου 
οί Συνταγματάρχαι (κατ’ έκλογήν) : 
Καρτάλος Γεώργιος τοΰ Διονυσίου 
(ΑΓΜΣ 70782) καί βάσει άρθρου 

Ν.Δ. 139) 1969 άπδ 20.8.1968, και 
Ζαφειρόπουλος ’Ιωάννης τοΰ Γεωργί
ου (ΑΓΜΣ 70786) καί βάσει άρθρου 
28 Ν.Δ. 139) 1969 άπδ 30.12.1968.

β) Είς τδν βαθμδν τοΰ Συνταγμα
τάρχου οί Άντισυνταγματάρχαι: Άν- 
τωνόπουλος Νικόλαος τοΰ Μιχαήλ 
(ΑΓΜΣ 4756) κατ’ έπιλογήν, καί 

Μαντέλλος Γεώργιος τοΰ Νικολάου 
(ΑΓΜΣ 9900) κατ’ άρχαιότητα.

γ) Είς τδν βαθμδν τοΰ Άντισυντα- 
γματάρχου οί Ταγματάρχαι (κατ’ 
έκλογήν) : Μελιντζής ’Αθανάσιος τοΰ 
Ίωάννου (ΑΓΜΣ 17371) καί Κον- 
δυλδς ’Απόστολος τοΰ Παναγιώτου 
(ΑΓΜΣ 1177).

δ) Είς τδν βαθμδν τοΰ Ταγματάρ
χου οί Μοίραρχοι: Κατ’ έκλογήν δ 
Ψαράκης Άντώνιρς τοΰ Στυλιανού 
(ΑΓΜΣ 2964) καί βάσει άρθρου 28 

Ν.Δ. 139) 1969 άπδ 25.8.1967, κατ’ 
άρχαιότητα δέ οί: Χρυσάγης Δημή- 
τριος τοΰ Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ

2632) καί βάσει άρθρου 28 Ν.Δ. 1391 
) 1969 άπδ 25.8.1967, καί Πανόπου- 
λος Βασίλειος τοΰ Λεωνίδου (ΑΓΜΣ. 
20077) καί βάσει άρθρου 28 Ν.Δ. 
139) 1969, άπδ 25.8.1967.

ε) Είς τδν βαθμδν τοΰ Μοιράρχου, 
οί 'Υπομοίραρχοι (κατ’ άρχαιότητα) : 
Φλωρόπουλος Γεώργιος τοΰ Νικολάου 
(ΑΓΜΣ 38911) καί βάσει άρθρου 28 

Ν.Δ. 139) 1969 άπδ 3.8.1969, καί 
Βαίου ’Απόστολος τοΰ Στεφάνου. 
(ΑΓΜΣ 19125) καί βάσει άρθρου. 

28 Ν.Δ. 139) 1969 άπδ 3.8.1967.

Σχετική ή ύπ’ άριθ. 5986)3238 
άπδ 7.4.1970 βεβαίωσις τής 'Υπηρε
σίας Έντελλομένων ’Εξόδων τοΰ Υ 
πουργείου Δημοσίας Τάξεως περί ύ- 
πάρξεως προβλέψεως είς τδν προϋπο
λογισμόν.

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι

Υ Π Α Ξ / Κ Ω Ν  Κ Α Ι  Ο Π Λ Ι Τ Ω Ν

Διά τοΰ άπδ 10.2.1970 Β. Δ. προ- 
ήχθη είς τδν βαθμδν τοΰ Άνθυπασπι- 
στοΰ Γ ' Τάξεως δ ’Ενωμοτάρχης 
Γκόλιος Στέφανος τοΰ Γεωργίου.

Διά τοΰ άπδ 25.2.1970 Β.Δ. προ- 
ήνθησαν οί: ’Ενωμοτάρχης (τεχνί
της αυτοκινήτων Α ' τάξεως) Θανό- 
πουλος Διονύσιος τοΰ Γρηγορίου είς 
τδν βαθμδν τοΰ Άνθυποσπιστοΰ (άρ- 
χιτεχνίτου αυτοκινήτων Γ ' τάξεως),', 
καί ’Ενωμοτάρχης (τεχνίτης τηλεπι
κοινωνιών Α ' τάξεως) είς τδν βαθιμδ ν 
τοΰ Άνθυπασπιστοΰ (άρχιτεχνϊτου 
τηλεπικοινωνιών Γ ' τάξεως) .

Διά τής ύπ’ άριθ. 30) 32) 25α «άπδ 
3.3.1970 διαταγής τοΰ ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής προήχθη.ςαν είς τδν 
βαθμδν τοΰ ’Ενωμοτάρχου» οί κάτ,ωθι 
Ύπενωμοτάρχαι: Πλιώτας Παν., Δή- 
μιζας Ταξιάρχης, Πολίτης ’Ιωάννης, 
Άνδρεάδης ’Ιωάννης, Τσακλίδης Γε
ώργιος, Ντουμάζιος Έλευθέρ >ιος, 
Σκούρας Ευθύμιος κοιί Κόλλιας ’Ιω
άννης.

Οί κάτωθι χωροφύλακες δυνά :μει 
τοΰ Ν.Δ. 383) 1969 προήχθησαν είς 
τδν βαθμδν τοΰ 'Υπενωμοτάρχου, έ- 
κτδς δργανικών θέσεων, ώς κριθέντ ες 
τελικώς άνίκανοι διά τήν παραμον. <)ν 
των είς τδ Σώμα τής Χωροφυλακή ]ς 
διά λόγους ύγείας: Καρλής Χρηστό ς 
τήν 17.2.1970 καί Τσομπανίδηις Γ ί - 
ώργιος τήν 17.2.1970.



Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ  

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ω Ν  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν

1) Διετάχθη ή υποβολή προτάσε
ων Ενωμοταρχών καί Άνθυπασπι- 
στών, κρινομένων καταλλήλων πρός 
συμμετοχήν εις τάς διενεργηθησομέ- 
νας κατά ’Ιούνιον έ.Ι. εξετάσεις διά 
τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής.

2) Προσεκλήθησαν οί έπιθυμοΰντες 
συμμετοχήν εις τάς διενεργηθησομέ- 
νας κατά ’Ιούλιον έ.Ι. εξετάσεις διά 
τό Β. Τμήμα Σχολής 'Οπλιτών Χωρ
οφυλακής (Δοκίμων Υπενωμοταρ
χών! ίδιώται, εχοντες άπολυτήριον 
τουλάχιστον Γυμνασίου, γεννηθέντες 
τά Ιτη 1950, 1951 καί 1952, δπως 
ΰποβάλωσιν εις τάς κατά τόπους Διοι
κήσεις ’Αξιωματικών Χωροφυλακής 
μέχρι 15.5.70 σχετικά δικαιολογητι- 
κά.

3) ’Επίσης διετάχθη ή υποβολή 
προτάσεων χωροφυλάκων καί δοκίμων 
χωροφυλάκων, τών κρινομένων κα
ταλλήλων, δπως συμμετάσχωσιν εις 
τάς εξετάσεις τής αυτής ώς άνω Σχο
λής.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Ε Ι Σ  Α Ν Δ Ρ Α Σ  Τ Η Σ  Χ Ω Ρ / Κ Η Σ

Σ. Μύρος (πρωτοτυπίαι) Ακαδη
μίας 84 ήμιόροφος Άθήναι: Προσ
φέρει μέ εύκολίας πληρωμής ουνδια- 
σμόν πολυθρόνας ήτις μετατρέπεται 
εις μεταλλικόν σωμιέ, κρεβάτι, καί έ 
τερον Ιπιπλον καναπέ μετατρεπόμε- 
νον εις μεταλλικόν κρεβάτι καί τρα
πέζι.
ΕΞΠΡΕΣ Λ. Συγγροϋ 43, Άθή
ναι : Προσφέρει μέ εκπτωσιν 5-10% 
εις τούς άνδρας τοΰ Σώματος αυτοκί
νητα τών κάτωθι τύπων: «Μπέ-Ιμ-βέ»
« Εν-Ις-οδ», «Άουντι», «Φόρντ» Γερ
μανίας, «Φί.ατ», «Σίμκα», «Ότομπι- 
άνκι>', «Τογιότα», «Χίλμαν», «Σαμ- 
πήμ» κλπ.
’Αφοί Μαραγκουδάκη Φιλελλήνων 
8 Ν. ’Ιωνία, Άθήναι : Μέ Ικπτω- 
σιν 20% πολύφωτα, πολυέλαιοι, λάμ
πες έπιτραπέζιες, απλίκες, καθρέ- 
πτες καί γενικώς είδη διακοσμήσεως.
I. Γ. Φιλιππόπουλος A. Ε.. Έρ
μου 56, Ά θήναι: 'Γφάσματα, είδη 
νεωτερισμών, κοσμήματα, ήλεκτρικά 
είδη, έπιπλα παντός τύπου μέ Ικπτω- 
σιν 25% τοΐς μετρητοΐς καί 5% έπί 
πωλήσεων έπί πιστώσει.
Σ. Μωσέ, Σταδίου 30, Άθήναι : 
'Ωρολόγια παντός τύπου καί κοσμή
ματα έξαιρετικής τέχνης μέ εκπτωσιν 
21% δΓ αγοράν τοΐς μετρητοΐς καί 
15% δΓ άγοράν εις 6 μηνιαίας δόσεις

Η Θ Ι Κ Α Ι  Α Μ Ο Ι Β Α Ι  

Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν

Εις τούς κατωτέρω ’Αξιωματικούς 
καί Άνθυπασπιστάς άπενεμήθησαν 
αί άκόλουθοι ήθικαί άμοιβαί:

1) Ταγματάρχην Ράλλην Γεώργι
ον, Μοίραρχον Άγγελόπουλον Διονύ
σιον, 'Υπομοίραρχον Νικόπουλον Λε
ωνίδαν, ’Ανθυπομοίραρχον Μπεζαν- 
τάκον Βασίλειον καί Άνθυπασπιστήν 
Δρίμτζιαν ’Αντώνιον, Απλούς ’Έπαι
νος κ. Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου, διότι ύπηρε- 
τοΰντες εις τήν Διοίκησιν^Χωροφυλα- 
κής Αευκάδος συνετέλεσαν άποτελε- 
σματικώς εις τήν σύλληψιν δράστου 
άνθρωποκτονίας καί έπικινδύνου δια
φυγής εις τό εξωτερικόν.

2) Εις τούς Άντισυνταγματάρχην 
Σταματόπουλον Δημήτριον, Ταγμα
τάρχην Παπαγιαννόπουλον ’Επαμει
νώνδα, Μοιράρχους Κολοβόν Πανα
γιώτην καί Καρυδάκην Διονύσιον, 'Υ
πομοιράρχους Τσιούτσιαν Περικλήν, 
Άναστασόπουλον Δημήτριον, Γκλά
βαν ’Αντώνιον, Δίπλαν Τιμολέοντα, 
Σιαμπανόπουλον Θωμάν, Τετραδάκον 
Νικόλαον, Άργυρόπουλον Άργύριον, 
Θεοχάρην Βασίλειον, Κατσίφαν Σω- 
κράτην, Μήτσου Βασίλειον. Ράκην 
Ίωάννην, Ταμπάκην Παναγιώτην, 
Σαραντωνίδην Σταύρον, Χριστοφιλό- 
τιουλον Χαράλαμπον, ’Ανθυπομοιράρ
χους ’Αντωνίου ΙΙαντελήν καί Πανα- 
γιωτάκον Παναγιώτην, καί Άνθυπα- 
σπιστάς Καραμήτσον Βασίλειον, Κλει- 
δωνάρην Κωνσταντίνον, Μητρομάραν 
Δημήτριον, Πατρίκιον Άβέρκιον καί 
Χειμέριον Νικόλαον, Εύφημος Μνεία 
καί Πανηγυρικός "Επαινος τών κ.κ. 
Υπουργού καί ’Αρχηγού, διότι ύπη- 
ρετούντες εις τήν 'Υποδιεύθυνσιν ’Ε
θνικής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης συ
νετέλεσαν άποτελεσματικώς εις τήν 
άνακάλυψιν άναρχικής δργανώσεως 
καί σύλληψιν απάντων τών μελών αυ
τής.

3) Εις τούς Άντισυνταγματάρχην 
Νικάν Γεώργιον, Ταγματάρχην Μι
χαήλ Βασίλειον, Μοίραρχον Τσάμην 
Κωνσταντίνον, ’Ανθυπομοίραρχον 
Σττηλιωτόπουλον Θρασύβουλον καί 
Άνθυπασπιστήν Κούτζην Νικόλαον, 
Απλούς "Επαινος, διότι ύπηρετοΰντες 
είς τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής Χα
νιών συνέβαλον άποτελεσματικώς εις 
τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν εντός 
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος ε
πικινδύνου ληστοΰ.

' Ο π λ ι τ ώ ν

4) Είς τόν ’Ενωμοτάρχην Πολίτην 
Παναγιώτην καί τόν Χωροφύλακα 
Κοκολάκην Γεώργιον Απλούς "Ε
παινος κ. Αρχηγού, διότι ύπηρετοΰν

τες είς τήν 'Υποδιεύθυνσιν Ασφαλεί
ας Πρ. Πρωτευούσης συνετέλεσαν είς 
τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν έπικιν- 
δύνου διαρρήκτου άποδράσαντος έκ 
τών φυλακών Άγυιάς.

5) Είς τούς ’Ενωμοτάρχην Χριστα- 
κόπουλον Κυριάκον, 'Υπενωμοτάρχην 
Καρακούσην Αναστάσιον, Χωροφύ
λακας Γκόρτσαν Γεώργιον, Φραγκια- 
δάκην Έμμανουή, Άγγελήν Νικόλα
ον καί Παπουτσάκην Γεώργιον, Α 
πλούς "Επαινος κ. Αρχηγού, διότι ύ
πηρετοΰντες είς Υ.Α.Π. Πρωτευούσης 
συνέβαλον σημαντικώς είς τήν άνακά
λυψιν καί σύλληψιν έντός χραχυτά- 
του χρονικού διαστήματος έπικινδύνου 
κακοποιού, δστις έπί διετίαν έλυμαί- 
νετο τάς θαλασσίας άκτάς τοΰ λεκα
νοπεδίου Αττικής.

6) Είς τόν Χωροφύλακα Γκίκαν 
Ίωάννην, Απλούς "Επαινος κ. Α ρ
χηγού, διότι δδηγός περιπολικού αύ- 
τοκινήτου τυγχάνων τοΰ Α.Τ. Χαϊδα- 
ρίου συνέβαλεν είς τήν άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν τών δύο ληστών Γερ
μανών, οίτινες έφόνευσαν εξη άτομα 
είς διάφορα μέρη τής περιοχής τέως 
Δέσεως Πρωτευούσης καί Θηβών.

Β Ο Η Θ Η Μ Α Τ Α  Τ . Α . Ο . Χ .

'Υπό τού Ταμείου Αλληλοβοήθει
ας 'Οπλιτών Χωροφυλακής έχορηγή- 
θησαν είς τούς κάτωθι άνδρας τού Σώ
ματος βοηθήματα λόγψ έξόδου των 
έκ τού Σώματος, ώς άκολούθως:

α) Ένωμοτάρχαι δρχ.
Άβραμόπουλος Χρηστός 125.931
Παπαλαζάρου Αντώνιος 103.328
Ζυγούρης Γεώργιος 106.557
Καραγιάννης Κωνσταντίνος 77.496
Καλογεράκης ’Ιωάννης 132.389
Δαμηλάκης Ευάγγελος 77.496

β) Ύπενωμοτάρχαι δρχ.
Αίκανερινόπουλος Μηνάς 75.768
Καρουσιώτης Νικόλαος 107.600
Κυριακόπουλος Γεώργιος 68.880
Κόκκινος Θεόδωρος 98.840
Παπανδρέου Στυλιανός 110.290
Καπετανάκης Σπυρίδων 96.840
Πλουμάκης ’Ιωάννης 84.204
Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 84.952
Τσατσαράγκος ’Αθανάσιος 71.176
Μπελεζώνης Θεοφάνης 96.840

γ) Χωροφύλακες δρχ.
Κουτσοσπύρος Γεώργιος 78.064
Σφακιανάκης ’Ελευθέριος 91.840
Ζήκος Χριστόδουλος '  64.288
Χριστοδουλάκης ’Ιωάννης 68.880
Άσημακούλας Δημήτριος 49.925
Αέκκας Γεράσιμος 63.904
Κουτσονίκας Γεώργιος 71.892
Άθανασιάδης "Ανθιμος 65.901
Τοουλάκης ’Ιωάννης 6.243
Καραμανίδης Γεώργιος 80.360
Τσιλικος Γρηγόριον 73.472
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Παρακαλούμεν τοΰς.*άπευθύνοντας 
έπιστολάς εις τήν Διεύθυνσήν του πε
ριοδικού άνδρας τού Σώματος, δπως, 
πλήν τού ονοματεπωνύμου των, Ανα
γράφουν καί τον αριθμόν γενικού μη
τρώου τού Σώματος (Α.Γ.Μ.Σ.Χ.) .

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  

Ε Ι Σ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Σ

—  κ. Παννέλλον Χρηστόν: 
Συντάξιμος χρόνος λογίζεται ό Α

πό 16.6.1944. Τά έτη ύπηρεσίας εις 
Ανταρτικάς όμάδας, ως πληροφορού- 
μεθα, τακτοποιούνται κατ’ αύτάς, δ- 
πότε ή σύνταξις θά Ανέλθη.
—  Υπομοίραρχον Δ.Π.:

Έ ν περιπτώσει έκδιώξεώς σας έκ 
τού Σώματος θά λάβητε σύνταξιν 15: 
50 ήτοι 1260 δρχ. μηνιαίως. Έ φ’ 
Απαξ Αποζημίωσιν 93.653 δραχ. Α
πό Τ.Α.Α.Χ.
—  κ. Σταυρόπουλον Αντώνιον: 

Δύνασθε νά Απολυθήτε καί τώρα.
θά  λάβητε δέ ώς σύνταξιν 39:50 ή
τοι 3.059 δρχ. μηνιαίως Από το Δη
μόσιον, Από τό Μ.Τ.Σ. 608 δρχ. καί 
Από Ε.Τ.Χ. 599 δρχ.
—  ΈνωμοτΑρχην Βασιλείου Χρ.: 

Προκειμένου νά τύχετε άπαντήσε-
ως παρακαλοΰμεν δπως μάς γνωρί- 
σητε τον χρόνον ύπηρεσίας είς ζώνην 
έπιχειρήσεων.
—  Ύπεν) ρχην Κίτσιον Βασίλειον: 

’Απολυόμενος τήν 21.2.1971 θά
λάβητε ώς σύνταξιν 41:50 ήτοι 
3.736 δρχ. μηνιαίως Από τό Δημόσι
ον, Από τό Μ.Τ.Σ. 467 δρχ. καί Α
πό Ε.Τ.Χ. 535 δρχ. ’Εάν Απολυθήτε 
τήν 21.4.71 θά λάβητε 180 δρχ. μη
νιαίως έπί πλέον Από τό Δημόσιον. 
Διά τό δεύτερον έρώτημά σας, είναι 
Αναγκαΐον νά γνωσθή ήμΐν τί εύδόκι- 
μον λαμβάνει, προκειμένου νά λάβητε 
σαφή Απάντησιν.

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ  Α Σ Ι Α Ι

—  Πάρωρα έλήφθη ή συνεργασία 
τού δημοδιδασκάλου κ. Κων. Δρέλ- 
λια μέ τίτλο «Τό έλληνικόν θαύμα 
τής 21ης ’Απριλίου 1967» καί μολο
νότι δόκιμος, δεν κατέστη ώς έκ τού
του δυνατή ή δημοσίευσίς της.
—  Καλή έπίσης καί ή συνεργασία 
τού ’Ανθυπομοιράρχου κ. Ρέππα Χρ., 
προς δν γνωρίζομεν, είς Απόκρισιν 
σχετικής επιστολής του, δτι είναι δυ
νατή ή δημοσίευσίς είς τήν «Έπιθε- 
ώρησιν Χωροφυλακής» χρονογραφη
μάτων, ευθυμογραφημάτων ή σατιρι

κών κειμένων, έφ’ δσον ταΰτα έγαρμο- 
νίζωνται προς τήν «γραμμήν πλεύσε
ως» τού περιοδικού.
—  Είς τόν 'Υπομοίραρχον κ. Κων. 
θ .  Μπούραν γνωρίζομεν, είς Απάντη- 
σιν έπιστολής του, δτι δέν είναι δυ
νατή ή δημοσίευσίς τής άποσταλείσης 
συνεργασίας του, καί τούτο διότι έπί 
τού διαπραγματευομένου θέματος 
προηγείται ή δημοσίευσίς έτέρας συ
νεργασίας.
—  Είς τόν συνεργάτην μας κ. Μή- 
τσον Πλατανιάν γνωρίζομεν δτι ή λη- 
φθεΐσα συνεργασία ύπό τόν τίτλον : 
«θυσίες στόν βωμόν τής Ελλάδος», 
θά δημοσιευθή είς προσεχές τεύχος 
μας.
—  Έλήφθησαν συνεργασίαι διά τό 
περιοδικόν, τών κάτωθι: Άντισυντα- 
γματάρχου κ. Παπαδάκη Έμμ., Μοι
ράρχου κ. Γαρνέλη Νικ., Μοιράρχου 
κ. Ποζιοπούλου Χρ., 'Υπομοιράρχου 
κ. Μπούρα Κων., Άνθυπασπιστοΰ κ. 
Νταγιάντα Άοστ., ’Ενωμοτάρχου κ. 
Παπαδημητρίου Κων., Δοκ. ’Αξιωμα
τικού Χωροφυλακής κ. Ναλμπάντη 
Σταύρου, Ενωμοτάρχου κ. Χριστο- 
λουκά Ίω ., ’Ενωμοτάρχου κ. Γυφτά- 
κη Παν.; Άνθυ) ρχου κ. Ρέππα Χρ., 
Διδασκάλου κ. Δρέλλια Κων., Ταγμα
τάρχου κ. Βασιλάκη Γεωργ., ’Ενωμο
τάρχου κ. Σπυράκη Δημ.,

κ. Τσίλη ’Αθανασίου, Δημοσιο
γράφου κ. Πινάτση Πελοπ., κ. Φλιά- 
σκου Γιάννη, 'Υπομοιράρχουκ. Κων- 
σταντακαπούλου Διον., ’Επιτίμου Δι
κηγόρου κ. Καράμπελα Νικ., Διδα
σκάλου κ. Κλούκινα Ίω ., Διδασκά
λου κ. Βασιλείου Κων., 'Υπομοιράρ
χου κ. Λεβεντούρη Νικ., κ. Παπα- 
σταμάτη Πάνου, Δοκ. Ύπεν) ρχου κ. 
Καρυώτη Εύθ., κ. Ματαράγκα ’Ίω- 
νος, Διδασκάλου κ. Δάγλα Στεφ., κ. 
Ν. Γ. Λουμάκου, Διδασκάλου κ. Ζα- 
ράκα Νικ., Ύπεν) ρχου κ. Κασσίου 
Δημ., Φιλολόγου κ. Χαζάπη Αύγέρη, 
Ύπεν) ρχου κ. Μπουντουβά Γεωργ., 
Άντισυνταγματάρχου έ.Α. κ. Πιτίκά- 
κη ’Εμμανουήλ.

Ή  Αναγεγλία των συνεργασιών γί
νεται κατά σειράν λήψεως.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
—  Ύπό τού έκδοτικοΰ οικου «Σλόγ
καν» έτέθη είς κυκλοφορίαν δ πρώτος 
τόμος τής «Παγκοσμίου Ιστορίας τών 
’Επαναστάσεων», ής συγγραφεύς τυγ
χάνει ό δημοσιογράφος κ. Νικόλαος 
Μεϊμάρης.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Ν

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Σ
1. ΜΠΑΛΖΑΚ - ΚΑΛΠΙΚΑ
2. ΠΑΡΙΑΝΑ - ΑΡίΟΣΤΟ
3. ΑΡ - ΑΜΑΝ - ΡΑΝΚ - HP
4. ΝΑΙ - ΑΣΑΦΕΙΑ - ΑΜΑ
5. ΑΛΑΣ - ΑΤΙ ΝΑ - ΠΙΑΤ
6. ΝΟΜΟΣ - ΙΛΑ - ΕΡΩΤΩ
8. ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
7. ΑΣΑΦΩΣ - ΑΝΑΝΑΣ
9. ΑΝΟΔΟΣ - ΕΧΙΔΝΑ

10. ΚΑΛΕΣ - ΑΜΑ - UNION
11. ΑΤΟΣ - ΣΧΟΛΗ - ΑΔΗΝ
12. ΚΑΙ - ΣΚΑΣΙΛΑ - ΑΜΙ
13. IN - ΣΤΑΝ - ΝΙΕΣ - ΑΝ
14. ΟΙΚΙΑΚΗ - ΤΟΡΟΝΤΟ
15. ΣΑΛΑΜΙΣ - ΑΓΙΑΝIΑΣ

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ
1. ΜΠΑΝΑΝΑ - ΑΚΑΚΙΟΣ
2. ΠΑΡΑΛΟΣ - ΝΑΙΑΛΙΑ
3. ΑΡ - ΙΑΜΑ -ΟΛΟΙ - ΚΛ
4. ΛΙΑ - ΣΟΦΑΔΕΣ - ΣΙ A
5. ΖΑΜΑ - ΣΩΡΟΣ - ΣΤΑΜ 
6· ΑΝΑΣΑ - ΣΙΣ - ΣΚΑΚΙ
7. ΚΑΝΑΤΙ - ΑΧΑΝΗΣ
8. ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ
9 . ΚΑΡΕΝΑ - ΑΛΙΝΤΑ

10. ΑΡΑΙΑ - ΑΡΕ - ΗΛΙΟΝ
12. ΠΟΚ - ΠΡΑΣΙΝΑ - ΣΟΝ
11. ΛΙΝΑ - ΕΝΟΧΗ - ΑΕΡΑ
13. ΙΣ - ΑΤΩΝ ΔΙΔΑ - Ν1
14. ΚΤΗΜΑΤΑ - ΝΟΗΜΑΤΑ
15. ΑΟΡΑΤΩΣ - ΑΝΝΙΝΟΣ

Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

’Εάν έπυροβολεΐτο τό θύμα άπδ δρά
στην έκτός τού αυτοκινήτου ευρισκό
μενον έπρεπε νά δεχθή τήν σφαίραν 
είς τόν άριστερόν καί δχι τόν δεξιόν 
κρόταφον.

Τ Ε Σ Τ  Μ ΝΗΜ ΗΣ 

Τό γράμμα Λ (λάμδα)

Τ Ο Υ Σ  Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ ΙΖ Ε ΙΣ  :

1. Δημοσθένης.
2. Ό  Κύκλωψ Πολύφημος.
3. Βερενίκη.

4. Κλεοπάτρα.
5. Άβεσσαλώμ.
6. Ναπολέων Βοναπάρτης.
7. Ό  ζωγράφος Βάν Γκόγκ.
8. Λοΰντβιχ Βάν Μπετόβεν.
9. Φραγκλϊνος Ρόΰζβελτ.

10. Κάρολος Ντέ Γκώλ.

’Έτσι έπρεπε νά χωρισθή ή πλάκα τού 
ώρολογίου.
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Ταξιδεύετε μ ε  εισιτήριο τής ’Ολυμπιακής. Σάς περιμένουν
χίλιες άπολαύσεις. Σε δλα τα διεύνή δρομολόγια χρησιμοποιούνται 

τα μεγαλοπρεπή, άνετα Μπόϊγκ: προς τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ευρώπη, 
τη Μέση ’Ανατολή καί την ’Αφρική. Τό ιπτάμενο προσωπικό μας 

&ά σάς προσφέρη τη ζεστασιά τής πατροπαράδοτης 
έλληνικής φιλοξενίας. Θερμή υποδοχή. Πρόσχαρο χαμόγελο.

Είμαστε ή έ&νική άεροπορική έταιρία τής 'Ελλάδος. Μιλάμε 
την ίδια γλώσσα. Με κάύε εισιτήριο προσφέρομε ένα άξέχαστο ταξίδι

τοξεύετε ρέ ιήν Ολυμπιακή ; Ελληνική φιλοξενία



Προστατεύσετε 

τήν άπόλαυσίoac

Τό ΚΕΡΑΝΗΣ Φίλτρο είναι τό τσιγάρο, πού άποδεδειγμένα 
έχει τήν ΛΙΓΩΤΕΡΗ νικοτίνη, χάρις οέ μιά ειδική 
έπεξεργασία των διαλεκτών καπνών του. Είναι ένα ελαφρό 
καί άπολουστικό τσιγάρο!

\* Σνμφώνως προς σχετικά αποτελέσματα ελέγχου ξένων ’Ινστιτούτων.


