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Κατασκευασμένο καν Ε Γ Γ Υ Η Μ Ε Ν Ο  ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΑ τό χαλί σας ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ σέ κάθε στάδιο 
τής δημιουργίας του.
Ένα πλήθος άπό τεχνικούς καί καλλιτέχνες δημιουρ
γεί συνεχώς τήν τελευταία λέξη τής μόδας στά χαλιά. 
ΤΗΝ ΜΟΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΑ.
Τά χαλιά ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ καί πλένονται 
εύκολα δταν καί δπως έσείς θελήσετε γιατί έχουν 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ. Α Ν Ε Ξ Ι Τ Η Λ Α .  ΤΩΡΑ.
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Μάρτιος τοΰ 1821. Οί ‘Έλληνες έπαναστα- 
τοΰν, νικούν καί κερδίζουν τήν μάχην τής έ- 
λευθερίας.
Απρίλιος του 1967. Οί “Ελληνες έπαναστα- 
τοΰν, νικούν καί κερδίζουν τήν μάχην της 
δημοκρατίας.
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’Α γα π η τό ν  Π εριοδικόν

«Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ »

Τό εν δφει τέταρτον 'Ε παναστατικόν ”Ε τος ευρίσκει τό 

Σ ώ μα της Χωροφυλακής εις ύφηλόν επίπεδον εκπληρώσεως  

της αποστολής του, προς διαφύλαξιν τής Δ ημοσίας Τάξεως 

και τής εσω τερικής ασφαλείας τής Π ατρίδας.

Θεωρώ, προσθετως, ώς ικανόν επ ίτευ γμ α  τό γεγονός , ότι 

τό Σώ μα ένεπλοντίσθη διό, τής ειδ ικής τα κ τικ ής εκδόσεως 

« Ε πιθεώ ρησις Χ ω ροφυλακής», ή όποια  σπουδαίους συντελεί 

τόσον εις την επ ιμόρφω σιν τώ ν στελεχώ ν καί άνδρών του, ό

σον καί εις την π ροα γω γήν τών σχέσεω ν τοΰ Σ ώ ματος μετά  

τών πολιτώ ν. Έ φ ’ ω καί συγχα ίρω  άπαντας τους σχόντας  

την πρω τοβουλίαν δια την εκδοσιν, ώς καί τούς οπω σδήποτε 

μοχθοΰντας δια την τόσον ικανοποιητικήν εμφάνισιν ταυτης.

Ε ύχομ αι όπω; εορτάζητε επ ί έτη πολλά  τήν επέτειον . τής  

εκδόσεώς σας καί τήν επέτειον τής Έ πα να στά σεω ς, επ ' α γα -  

θώ τοΰ ενδόξου Σώ ματος τής Χ ω ροφυλακής μας.

Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ  Π Α Τ Τ Α Κ Ο Σ

’Α ντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεω ς  

καί ' Υπουργός τώ ν 'Ε σω τερικώ ν
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Ε Ν  Τ Η  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ε Ι  

Τ Ο Υ  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Ο Σ

Μία από τάς πλέον συμπαθείς -εις 
τό κοινόν 'Τπηρεσίας Χωροφυλακή; 
είναι άναμφισβητήτως ή 'Υπηρεσία 
Τροχαίας Κινήσεως, οί άνδρες τής ό
ποιας νυχθημερόν υπό βροχήν, "ψύχος 
ή καύσωνα ίστανται ή κινούνται είς 
τάς διαφόρους οδούς τής χώρας μέ 
σκοπόν τήν προστασίαν τής ζωής καί 
τής σωματικής άκεραιάτητος των πο
λιτών έκ των τροχοφόρων.

'Ο κίνδυνος είναι άμεσος άνά πά
σαν στιγμήν. Άλλα οί πραγματικοί 
αυτοί ήρωες τοΰ καθήκοντος Ιστανται 
ακλόνητοι διά τήν προστασίαν τής ζω
ής τών άλλων, άδιαφοροΰντες πολλά- 
κις διά τήν ίδικήν των ζωήν καί τήν 
σωματικήν των ακεραιότητα.

Πολλά πράγματι είναι τά θύματα 
τοΰ καθήκοντος μεταξύ τών οργάνων 
Τροχαίας.

"Εν έκ τών θυμάτων αυτών υπήρ
ξε καί ό χωροφύλαξ τροχονόμος τής 
'Τποδιευθύνσεως Τροχαίας Προα
στίων - Πρωτευοιισης Παπαδόπου- 
λος Θεοφάνης, δστις έπεσε τό έτος 
1969 έν τή έκτελέσει τής υπηρεσίας 
του επί τής εθνικής όδοΰ ’Αθηνών - 
Λαμίας.

Τήν 22αν Φεβρουάριου 1970 έτε- 
λέσθη μνημόσυνον είς τον ιερόν ναόν 
Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος τής 
ομωνύμου κοινότητος ’Αττικής, υπέρ 
άναπαύσεως τής ψυχής τοΰ ήρωϊκοΰ 
τούτου άνδρός τοΰ Σώματος τής Χω
ροφυλακής, μετά τήν τέλεσιν τοΰ ό
ποιου έπηκολούθησεν ή απονομή διά 
πρώτην φοράν τοΰ έκ 10.000 δραχ
μών βραβείου τοΰ άθλοθετηθέντος 
προς τιμήν τοΰ κ. Πρωθυπουργού υ
πό τοΰ έπιχειρηματίου κ. Νίκου Τρι- 
βίζα.

Έ ν συνεχεία είς τόν τόπον τής θυ
σίας τοΰ ήρωος αυτού τής τιμής καί 
τοΰ καθήκοντος έλαβε χώραν σεμνή
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τελετή, συμφώνους τή ύπ’ άριθ. 209) 
18)5β από 8.1.1970 διαταγή τοΰ 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής, κατά τήν 
όποιαν άπεκαλύφθη υπό τοΰ ΔιευΟυν- 
τοΰ τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Προαστίων - ΙΙρωτευούσης Συντα
γματάρχου κ. Τζαβάρα Ξενοφώντος 
μαρμάρινη πλάξ, ένδεικτική τοΰ τό
που τής θυσίας καί τής ευγνωμοσύ
νης τών έπιζώντων συναδέλφων προς 
τό θΰιια τοΰτο τοΰ καθήκοντος.

Ή  άρθρόα συμμετοχή πολιτών είς 
τήν τελετήν ταύτην καταδεικνύει τήν 
αγάπην καί συμπάθειαν τοΰ κοινοΰ 
προς τά όργανα Τροχαίας καί κατ’ 
έπέκτασιν προς άπαν τό Σώμα τής 
Χιοροφυλακής, οί άνδρες τοΰ όποιου 
καθημερινώς μοχθούν καί έργάζον- 
ται υπέρ τοΰ κοινωνικού συνόλου καί 
τής ευημερίας τής πατρίδος μας.

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ ΙΣ

— Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Σ ΙΣ

Τά τελευταία έτη καταβάλλεται έκ 
μέρους τοΰ Σ ώματος τής Χωροφυλα
κής συστηματική προσπάθεια μετεκ- 
παιδεύσεως - είδικεύσεως τών άνδρών 
του, είς εύρεΐαν κλίμακα. 'Ως άνε- 
γράφη είς προηγούμενα τεύχη τοΰ 
περιοδικού, από τόν ’Ιανουάριον τοΰ 
τρέχοντος έτους καί μέχρι σήμερον 
έπραγματοποιήθη μετεκπαίδευα ις 
108 αξιωματικών είς θέματα Τρο
χαίας, Εθνικής ’Ασφαλείας, Πολιτι
κής Άμύνης, ’Ηλεκτρονικών υπολο
γιστών κλπ. καί 118 όπλιτών είς πα
ρόμοια ή άλλα διάφορα σχολεία.

’ Ισως νά μη έχη τσνισθή δεόν
τως ή ανωτέρω προσπάθεια τής ηγε
σίας τοΰ Σώματος. Έάν όμως ληφθή 
σοβαρώς ύπ’ δψιν ότι ή έπιδίωξις τό
σων έτών, διά τήν έπιμόρφωσιν τών 
άνδρών έγινε πλέον πραγματικότης, 
έν συνδυασμώ καί μέ τήν κατ’ ιδίαν 
προσπάθειαν αξιωματικών καί όπλι- 
τών προς άπόκτησιν πανεπιστημιακών

γνώσεων καί άλλων ειδικότερων τοι- 
ούτων, δημοσιογραφικών, οικονομο
λογικών, τεχνικών, ξένων γλωσσών 
κλπ., δύναταί τις ευκόλως ν’ άντιλη- 
φθή τήν σκοπιμότητα καί τήν αξίαν 
τής τοιαύτης προσπάθειας.

Οί οιωνοί είναι άριστοι. Τό μέλλον 
τοΰ Σώματος προδιαγράφεται λαμ
πρόν. Παραλλήλως μέ τήν έκ μέρους 
τοΰ Σώματος καταβαλλομένην προ
σπάθειαν ας ένδιαφερθώμεν καί η
μείς κατά δύναμιν προς έμπλουτισμόν 
τών ειδικών καί έπαγγελματικών 
γνώσεών μας καί νά εΐμεθα βέβαιοι 
ότι καί ήμάς αυτούς βελτιοΰμεν καί 
τό Σώμα είς τό όποιον έτάχθημεν νά 
ύπηρετήσωμεν, προάγομεν.

Σ Τ Ο Λ Η  Ο Π Λ ΙΤ Ω Ν

’Επί σειράν έτών άπησχόλει τό 
Σώμα τό θέμα «στολή». Ένθυμούμε- 
θα όλοι τούς μέν αξιωματικούς μέ 
χακί στολήν καί τούς όπλίτας μέ τήν 
πρασινόφαιον.

"Εν μόνον κοινόν γνώρισμα ύφί- 
στατο, τό άμφιμασχάλιον.

’Ήδη, ήλλαξεν ή στολή τών αξιω
ματικών ήτις πλέον είναι τοΰ αύτοΰ 
χρώματος μέ τήν στολήν τών οπλιτών. 
'Τφίστανται όμως καί πάλιν διαφαραι 
είς τόν τρόπον ραφής, τό έθνόσημον 
κλπ.

Τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής έν 
τή έπιθυμία τής ριζικής ρυθμίσεως 
τοΰ θέματος έξέδωκεν τήν ύπ’ άριθ. 
29)1970 από 7.2.70 κανονιστικήν 
διαταγήν διά τής όποιας καθορίζε
ται λεπτομερώς ή νέα στολή τών ύπα- 
ξιωματικών καί χωροφυλάκιον.

Ραφή όμοια μέ τήν ραφήν τών στο
λών τών αξιωματικών. Πηλήκιον δ- 
μοιον καί μέ τό αυτό έθνόσημον.

Τό ύφασμα τέλος είναι τής αυτής 
ποιότητος μέ τό ύφασμα τό όποιον 
διενεμείθη είς τούς αξιωματικούς.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον παύει ύφι- 
στάμενον τό θέμα «στολή» τό όποιον 
άλλοτε έγένετο αιτία κρίσεων καί έ- 
πικρίσεων ώς καί έξαγωγής έσφαλμέ- 
νων συμπερασμάτων.

Ή  άναδιοργάνωσις καί εκσυγχρο
νισμός τοΰ Σώματος προχωρεί μέ βή
ματα σταθερά καί τό μέλλον προδια
γράφεται λαμπρόν.

'Ύποχρέωσις όλων μας είναι ή ά- 
φωσίωσις είς τήν ένσυνείδητον έκτέ- 
λεσιν τής ύπηρεσίας, μέ τήν πίστιν 
ότι δλα τά από έτών έκκρεμοΰντα θέ
ματα θά άχθοΰν συντόμως είς τόν ορ
θόν δρόμον ρυθμίσεώς τιον, διότι ή 
τακτοποίησίς των είναι είς έκ τών βα
σικών σκοπιάν τής ηγεσίας.



Τό Χ ρ ο ν ι κ ό ν  μ ι α ς  ’Ε π ε τ ε ί ο υ

ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΡΙΔΟΣ
Υ π ό :  Σ. Μ Α Ρ Α Ν Τ Ο Υ

ι
£  ίς την διεθνή κονίστραν των ιδεών, ή 
Ε λ λ ά ς , ώς Ιδανικόν παναθρώπινον, ώς κί· 
νητρον πολιτισμού, ώς τροφός λαών καί αν
θρώπων, κατέχει άναμφισβητήτως την προ'ν 
την θέσιν. Διότι εις την χώραν αύτήν, α ί έν- 
νοιαι τη ς Ε λευθερ ία ς, τή ς Ευψυχίας καί 
τή ς  Δημοκρατίας, έγεννήθησαν εις την έν- 
τελεστέραν των σόλληψιν καί κατέστησαν 
την Ε λ λ ά δ α  τηλαυγή φάρον τών εύγενε- 
στέρων ιδανικών και διαρκή πόλον έλξεως 
τών (ανθρώπων οί όποιοι πιστεύουν εις αυ
τά. 'Η παρακαταθήκη τή ς κλασσικής άρ- 
χα ιότητος «αυτονόμους είναι καί αυτοτε
λείς καί αύτοδίκους καί αυτών καί τή ς γή ς  
τή ς αυτών κατά τά  πάτρια» συμπληρώνε
τα ι πάντα  μέ τό «ΐτε πα ΐδες Ελλήνων...» 
διά νά άποτελέση τήν ύπερτάτην διδαχήν 
τών έπερχομένων γενεών.

Τά μεγάλα  κατορθώ ματα τή ς φυλής, 
είναι δύσκολον νά ιστορηθούν χω ρίς νά προ
βληθούν εις τό άπώτατον παρελθόν, δ ιά  νά 
φοα/ή τό μεγαλεΐον τού βάθους των. Καί γ ί 
νονται μνήμη τού "Έθνους, δύναμις ακατά
λυτος, δ ιά  τή ς όποιας ή πατρ ίς  άνθίσταται 
εις τά  αλλεπάλληλα π λή γμ α τα  λαών ύλι- 
κώς καί άριθμητικώ ς υπερτέρων.

’Α λλά διά  τών άγώνων του πλάθει τό 
’Έ θνος τον γνήσιον μύθον τή ς  ζωής τού 
"Ελληνος, εις τον όποιον ευρίσκει τά  συναι
σθηματικά, ήθικά καί πνευματικά αποθέ
ματα, τά  όποια -πηγάζουν κατ’ ευθείαν άπό

τά ς φλέβας τή ς Ισ το ρ ία ς . Δ ιά  τού μύθου 
αύτοΰ, ό ταπεινός καί ανώνυμος, όταν ή μοί
ρα τον φέρνη έμπρός είς μεγάλας ίστορι- 
κάς στιγμάς, γ ίνετα ι άγω νιστής ανίκητος. 
Αύτός τού δίδει τό άνάλογον ανάστημα τής 
εθνικής ανάγκης, αντάξιον τή ς ιστορικής 
κληρονομιάς τών προγόνων του, τούς οποί
ους γνωρίζει ώς μεγάλους καί ανδρειωμέ
νους καί τούς παραδίδει ακόμη μεγαλυτέ- 
ρους διά τή ς λαϊκής παραδόσεως. Καί αυ
τή ‘ή κληρονομιά γίνετα ι θρύλος πού έξά- 
πτει τήν φαντασίαν, γ ίνετα ι ποίημα πού 
σφραγίζει τήν μνήμην, καί κατασταλάζει 
είς τήν ψυχήν, δ ιά  ν’ άναβλύση ώς θούριον, 
παιάν, πολεμική ιαχή. Αύτή ή κληρονομιά 
μετεωρίζεται ώς φωτεινή λάμψις, ώς αστρα
πή καί κεραυνός, διά νά έλευθερώση ή νά 
κρατήση έλευθέρας τά ς συνειδήσεις τών 
ανθρώπων. Γίνεται πυροφόρος αθλητής, έν 
τή επιθυμία τή ς Ε λ λ ά δ ο ς  νά μεταλαμπα- 
δεύση τον ίδικόν της πολιτισμόν, «τό ελεύ
θερον καί τό ευδαιμον» τού θουκυδίδου.

Καί άν γνωρίζη πτώσεις, δεν συνθηκο
λογεί. Ό  Π αλαιολόγος πού επεσεν ύπερα- 
σπιζόμένος τήν Πόλιν δεν άπέθανεν, άλλά  
«έμαρμάρωσε». Τήν μνήμην του τήν διέσω
σαν α ί ψυχαΐ τών Ε λλήνω ν καί τήν έζύμω- 
σαν μέ τήν έθνικήν των συνείδησιν. "Ή μπο
ρεί ή Βασιλεύουσα νά κατεκτήθη άλλά  δέν 
«πάρθηκε». ‘Η 'Α γία  Σ οφ ία  άπό θεϊκή σκέ
πη έγινε σκέπη εθνική, τού σκλαβωμένου 
Ελληνισμού, έγινε ιδέα πού έκάλυψε δλο 
τό Γένος. ’Έ γ ιν ε  όπτασία, π α ιδα γω γός ι
δέα, άνδραγω γός οδηγήτρια, ιερά πνοή, διά 
νά λάβη τήν μορφήν τή ς έξεγέρ<?εως καί 
τή ς έπαναστάσεως τού 1821.
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ύτή ή κληρονομιά έξύπνησε πάλιν εις 
τά ς καρδίας των τέκνων τή ς  Ε λ λ ά δο ς. ‘Η 
Έ πανάστασ ις τή ς 21ης ’Απριλίου 1967, ήτο 
ή άπάντησις τή ς Πατρίδος προς τούς νεο- 
βαρβάρους: έπανέφερε τά ς άνθρωπιστικάς 
α ξ ία ς  είς τό βάθρον των. 'Η ελληνοχριστια
νική παράδοσις, ή οποία προς στιγμήν έλη- 
σμονήθη, από τή ς  ή μέρας εκείνης κατέστη 
καί πάλιν ή πυξίς, ή όποια υποδεικνύει τήν 
πορείαν του "Εθνους. Αί "Ενοπλοι Δυνά
μεις έσωσαν διά  μίαν ακόμη φοράν τήν 
Ε λ λ ά δ α  άπό τον άφανισμόν καί τήν κατα
στροφήν.

'Η τρίτη έπέτειος τή ς μεγάλης έκείνης 
σ τιγμής ευρίσκει τον Ε λληνικόν Λαόν είς 
συναγερμόν διά τήν πρόοδον καί τήν ευη
μερίαν. Ύπό τήν καθοδήγησιν τή ς Έ πανα- 
στάσεως, οί ‘Έ λληνες, ήνωμένοι ψυχικώς, 
έρρίφθησαν άπερίσπαστοι είς τήν ανοικοδό
μησα/ τής Νέας Ε λ λ ά δο ς. 'Η δε τριετία , ή 
οποία συμπληροΰται, γέμ ει ουσιαστικών

κατακτήσεων, είς δλους τούς τομ είς: τήν 
κοινωνικήν πρόνοιαν, τήν παιδείαν, τήν οι
κονομίαν, τήν ασφάλειαν, τήν ευημερίαν. 
Καί ένας ύμνος χα ρά ς ύψοΰται άπ’ άκρου 
είς άκρον τής Ε λλά δος, καθώς τά  τέκνα 
της άμιλλώνται είς έρ γα  προόδου, δ ιά  νά 
διαμορφώσουν μίαν νέαν άντίληψιν τή ς 
ζωής.

'Η 21η ’Απριλίου είναι ό όριακός στα
θμός δ ιά  μίαν — ειρηνικήν αυτήν τήν φο
ρ ά ν — έθνεγερσίαν, ίσαξίαν τοΰ 1821. Ώ ς  
άνδραγω γός οδηγήτρια, άποκατέστησε τό 
αληθές πρόσωπο ν' τή ς Ε λ λ ά δο ς, ένέπνευσε 
νέους — άγνωστους μέχρι τότε — ρυθμούς 
προόδου καί ώδήγησε τό "Εθνος είς τήν λε
ωφόρον των εύγενών πραγματοποιήσεων. 
Δι’ αυτό δλοι οί ‘Έ λληνες στρέφουν τήν 
σκέψιν των μετ’ ευγνωμοσύνης προς εκεί
νους οί όποιοι τήν αύγήν τή ς  21ης ’Απρι
λίου 1967, έπέλεξαν τον δρόμον τή ς έθνι- 
κής τιμής. Είναι άξιο ι τή ς  Πατρίδος.
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Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι  Α Ι  Δ  I A T  Α  Γ  A  I

Έ π ’ ευκαιρία της εθνικές έπετείου της Ελληνικής Έ - 
παναστάσεως, δ κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως άπηύ- 
θυνεν έμπνευσμδνην ήμερησίαν διαταγήν πρδς τούς αν- 
δρας των Σωμάτων ’Ασφαλείας. Είς αυτήν μεταξύ άλ
λων, άναφέρονται καί τά έξης:

«’Επί τη ’Εθνική έπετείω της 25.3.1821 σύσσωμον τό Ελλη
νικόν "Εθνος ποινή γυρίζει τήν 149ην έπέτειον άπό της ένάρξεως της 
’Εθνικής έποποιΐας του 1821. Μετ’ εύγνωμοσύνης άπειρου στρέφον
ται αί σκέψεις των πανελλήνων πρός τάς σεπτάς ήρωϊκάς μορφάς 
τής έποποιΐας έκείνης καί εύλαβώς κλίνομεν δλοι τό γόνυ προ των 
Ιερών σκιών των. Κατά τήν ίεράν ταύτην στιγμήν χρέος έχομεν έπι- 
τακτικόν δπως άντί άλλου μνημοσύνου άποδείξωμεν δι* έργων δτι 
εΐμεθα άξιοι τής κληρονομιάς έκείνων οί όποιοι περιεφρόνησαν τήν 
συντριπτικήν λογικήν των άριθμών και ύπερηφάνως ώδήγησαν πρός 
τήν ύπερτάτην θυσίαν. 'Εθνική ένότης, πίστη άκλόνητος είς τήν δι
δασκαλίαν τοΰ θεανθροΥπου. Περιφρόνησις πρός τάς ύλιστικάς άντι- 
λήψεις. Προσήλωσις είς τάς αιωνίους καί άκαταλυτους ήθικάς άξίας 
αί δποΐαι έλληνικήν έχουν τήν καταγωγήν. Απαρασάλευτος πίστις 
καί φανατική προσάλωσις είς τήν ύψίστην τών ιδεών, ή όποία λέγε
ται ΕΛΛΑΣ. Έμπνεόμενοι ύπό τών ιδανικών καί τών συμβόλων του 
1821 καί συσπειρωμένοι περί τούς γενναίους τής 21ης ’Απριλίου 
1967, οί όποιοι άπεμάκρυναν τόν όλεθρον τόν άπειλοΰντα τό "Εθνος, 
άς προχωρήσωμεν δλοι ήνωμένοι πρός τήν έθνικήν άνανέννησιν καί τήν 
έπανάκτησιν του ήγετικοθ ρόλου τής πατρίδος μας είς τόν κόσμον».

’Εξ άλλου δ κ. ’Αρχηγός τοΰ Σώματος άπηύθυνεν ήμερη
σίαν διαταγήν πρδς τούς άνδρας τής Χωροφυλακής έπ’ 
εύκαιρία τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας, μεστήν πατριω
τισμού καί εθνικής υπερηφάνειας. Είς αύτήν άναφέρον- 
ται καί τά έξής:

«Ή μεγαλωσύνη είς τά "Εθνη δεν μετριέται μέ τό στρέμμα, 
μέ τής καρδιάς τό πύρωμα μετριέται καί μέ τό αίμα. 

ΟΙ πανέλληνες έν άγαλιάσει πανηγυρίζομεν τήν έορτήν, τήν με- 
γάλην τών Χριστιανών έορτήν, έορτήν του Ευαγγελισμού τής Θεο
τόκου καί τού ’Ελληνικού "Εθνους τήν παλιγγενεσίαν καί λύτρω_ 
σιν έκ τών δεσμών τής πίκρας δουλείας τών τετρακοσίων έτών. 
Ή έλληνική έλευθερία ήτις έθέρμανε τά στηθη τών προγόνων, άνα- 
λυθεΐσα έκ τών τάφων των έμψυχώνει τούς άόπλους μαχητάς, κα
θιστά αυτούς άτρομήτους, άνδειωμένους, άψηφούντας τήν ύπερο- 
πλίαν τού άντιπάλου. Τό πνεύυα τών άγωνιοτών τού 1821 κατηύθυνε 
πάντοτε τά βήματα τών τέκνων, τής νεωτέρας Ελλάδος. Τό ίδιον 
πνεύμα άπετέλεσεν άκένωτον πηγήν δυνάμεως καί έιχπνεύσεως κατά 
τήν έθνοσωτήριον έπανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου 1967, δτε τό 
"Εθνος κινδυνεΰον νά καταποντισθή είς τό πέλαγος τής αναρχίας 
καί τού κομμουνισμού, έσώθη διά τής έπεμβάσεως τού ‘Εθνικού 
μας Στρατού».
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Μ Η Ν Υ Μ Α  Τ Ο Υ  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Τ Ο Υ  
Τ Η Σ  Α '  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ω Σ  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
Μέ μεγάλην χαράν καί βαθεΐαν Ικανοποίη- 

οιν, χαιρετίζω καί έγώ τήν πραγματοποίηση’ Ε~ 
νός όνείρου πολλώ ν έτών, τήν ύκδοοιν τον Επι- 
αήμου περιοδικού τον Σώματος, μέ τον τίτλον 
« Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ » .

Τά πανταχόθεν λαμβανόμενα συγχαρητήρια 
καί αΐ θερμαί Εκδηλώσεις άπό έκείνονς πού Α- 
νέγνωααν τά τρία κυκλοφορήααντα τεύχη Άνδρας 
τον Σώματος, Κρατικούς Λειτουργούς καί ίδιώ- 
ιας, Αποδεικνύουν περιτράνως, δτι διά τής Εκ- 
δόαεως τον περιοδικού μας, Εκαλύφθη Εν μέγα  
κενόν καί μία πραγματική άνάγκη τον Σώματος 
καί έδικα ίω σαν τάς προσδοκίας των έμπνενατών  
καί πρωτεργατών τής μεγάλης αυτής Επιτυχίας·

Τό Σώμα τής Χωροφνλακής, τό Σώμα τών 
άφανών ήρώων τοΰ καθήκοντος Απέκτησε τό Ε
πίσημον δημοσιογραφικόν του δργανον, διά τοΰ 
όποιου θά Ενίσχυση καί θά  προαγάγη τήν μορ
φωτικήν καί Εκπολιτιστικήν προαπάθειάν του 
είς Απαντας τούς τομείς τής δράσεώς του, θά  
Εξυψώαη τό πνευματικόν, Επιστημονικόν Επί
πεδον των άνδρών του καί τέλος θά Ενημερώση 
τό Ε λ λ η ν ικ ό ν  κοινόν διά τό Επίπονον, π ο λυ 
σχιδές καί τεράστιας Εθνικής σημασίας Εκτελον' 
μενον άθορύβως Ε'ργον του.

Ε λπ ίζω  δτι δλοι οί Ανδρες τοΰ Σώματος θά  
Εγκολπωθοΰν τό περιοδικόν μας καί θά τό πε
ριβάλλουν μέ Αγάπην, στοργήν καί Εκτίμηαιν» 
ώστε νά Επιτυχή είς τήν Αποστολήν του.

Εϋχομαι^αυνεχή πρόοδον καί Ανέλιξιν τήζ
« Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ω Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ »  είς
τρόπον ώστε αυντόμως νά καταρτή ό Αχώριστος 
καί Απαραίτητος σύντροφος καί οδηγός δλων 
τών Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν .

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Μ  Λ Λ Α Ι Ο Σ  
*Υποστράτηγος

Μ Η Ν Υ Μ Α  Τ Ο Υ  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Τ Ο Υ  
Τ Η Σ  Β' Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ω Σ  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
Η  εκδοαις τοΰ Επισήμου περιοδικού τού Σ ώ 

ματος « Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ » 
καλύπτει εν  κενόν είς τήν δλην όργάνωσιν καί 
γενικώς Εμφάνιαιν τού Σώματος.

Η  Χ ωροφυλακή ίδουθεΐσα κατά τά πρώτα 
δτη τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας άπετέλεσε τό 
κύριον Σώμα Ασφαλείας καί τάξεως τής χώρας. 
Εκτοτε δ ιήλθεν στάδια όργανωτικής καταατά- 

σεως καί εφθααεν είς τήν σημερινήν όργάνωσιν 
μέ προσωπικόν Από πάαης Απόψεως ικανόν καί 
μορφωμένον Επαγγελματικώς καί Εγκυκλοπαιδι- 
κώς διά νά δύναται νά ανμβάλλη Αποτελεαματι- 
κώς είς τήν βοήθειαν τού ’Έ θ ν ο υ ς  πρός πρόο
δον καί ευημερίαν.

Τό Επάγγελμα τοΰ χωροφύλακος είναι τό 
σπουδαιότερον Από Απόψεως Εζυπηρετήαεως τής 
κυβερνητικής καί κοινωνικής προσπάθειας καί 
διά τούτο πρέπει νά εΐμεθα υπερήφανοι καί νά 
πιΟτεύωμεν είς τήν σοβαρότητα τής Αποστολής 
μας.

Τό περιοδικόν μας θά βοηθήαη δλους μας, 
Αξιωματικούς, Ύπαξιωματικούς, Χ ω ροφύλα

κας καί Πολιτικούς Υ π α λ λ ή λ ο υ ς  είς τό νά κα- 
τατοπιζώμεθα Επί θεμάτων υπηρεσιακών καί Ι
στορικών τού Σώματος, νά δυνάμεθα νά μελε- 
τώμεν τάς προόδους τών Αδελφών Σωμάτων τών 
ξένων χωρών καί νά μας Ενιοχύη ήθικώς είς 
τήν πάλην κατά τού κακού.

Ε κτός  τούτου θά δοθή μεγαλυτέρα εύκαιρία 
είς τό κοινόν, εις τό όποιον πιοτεύομεν δτι θά  
κυκλοφορή ευρέως τό περιοδικόν μας, νά άντι- 
λη φ θ ή  τό Επίπονον εργον τού Χωροφύλακος, νά 
Αποκτηθή ύπό τοΰ πολίτου ή Απαιτουμένη κα- 
τανόηαις καί νά παρααχεθή ή Απαιτουμένη βοή
θεια είς τό έ'ργον του.

Χαιρετίζων τήν ϊκδοαιν τού περιοδικού μας, 
εύχομαι δπως δχι μόνον διατηρήαη τήν πρώτην 
καλήν έντύπωσιν τήν όποιαν έ'δωσε μέ τά πρώ
τα τεύχη του, Αλλά νά καταατή τό καλύτερον 
περιοδικόν μεταξύ τών όμοιων ξένων χωρών.

Λ Α Ζ Α Ρ Ο Σ  Σ Α Ε Ε Λ Λ Α Ρ Ι Ο Υ
' Υποστράτηγος
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'Η 21η ’Απριλίου 

καί

ή  Χωροφυλακή Τοϋ κ. ΧΡ. ΜΙΧΑΛΟΥ
Γενικού Γραμματέως 

τοϋ Υπουργείου Γεωργίας

’Από ύπέρτατον ’ιδεώδες έξεκίνησεν ή ’Ε
θνική Έ π α νά σ τα σ ις : ’Από τό ιδεώδες τής 
έλευθερίας! Τής αληθινής όμως έλευθερί- 
ας. Αυτής πού δεν είναι κομματικόν εμπό
ρευμα, δπως την έξελάμβανεν ή φαυλοκρα- 
τία, άλλ’ ιερά ουσία θρησκείας, δπως την 
πιστεύει τό "Εθνος. Καί αυτήν τήν πίστιν 
έξέφρασε καί έδικαίωσεν ό Σ τρ α τό ς  μας. 
Διότι, δπως πάντοτε, ήτο τό ύγιέστερον μέ
ρος, τό άκμαιότερον καί τό διαυγέστερον 
του Λαοΰ. Ίδ ικ ά  του τέκνα έκεΐνοι, οί όποι
οι παρηκολοόθουν, με αγωνίαν, τό δράμα 
τή ς  πατρίδος καί πού τήν ύστάτην ώραν 
τή ς κορυφωμένης κρίσεως έπενέβησαν. Ί 
δικά του τέκνα έκεΐνοι, οί όποιοι δέν ήρκέ- 
σθησαν, απλώς, εις τήν σωτηρίαν, άλλά, μέ 
έπί κεφαλής τον Γεώργιον Παπαδόπουλον, 
έπροχώρησαν καί προχωρούν εις τή ς σωτη
ρίας τήν κατασφάλισιν, οίκοβομούντες την 
νέοιν Ε λληνικήν δημοκρατίαν, ύπό τήν στέ
γην τή ς  όποιας ή ευημερία θά προέρχεται 
από τον μόχθον δλων καί θά είναι δΓ δλους.

Καί τί δέν εΐχε πάθει, εις τον τόπον α υ 
τόν, ή δημοκρατία. Κολυμβήτρια τή ς συγ- 
χύσεως καί τή ς αναρχίας είχε καταστή. 
Καί καλύτερον παντός άλλου τό ένθυμεΐ- 
τα ι ή Χωροφυλακή. Δ ιότι αυτή από τή ς  ά- 
πελευθερώσεως δέν έπαυσε νά άγω νίζετα ι 
δ ιά  νά τήν προστατεύση από τούς ποικιλώ
νυμους έκμεταλλευτάς της. Τήν έχρησιμο- 
ποίησε τον Δεκέμβριον, ώς προκάλυψιν τών 
αθλίων σκοπών του, ό κομμουνισμός. Έ ν  ό- 
νόματί της ήτοίμαζε τήν δουλείοη/. ’Εν όνό-

ματί της, έπωφελήθη τής κατοχής, δ ιά  νά 
έξοντώση τούς άνθισταμένους. Έ ν  όνόματί 
της ήνοιξε μακάβριες καταπακτές "Αδου, 
τις τρομακτικές του πηγάδες. Έ ν  όνόματί 
της μετέτρεψε τήν χαράν τής άπελευθερώ- 
σεως εις σπαρακτικόν πένθος. Έ ν  όνόματί 
της έξαπέλυσε τήν Δεκεμβριανήν θύελλαν 
αίματος. Καί ήγωνίσθη ή Χωροφυλακή μέ 
ανυπέρβλητον αυτοθυσίαν. Ή γω νίσθη εις 
κάθε γωνίαν, εις κάθε στροφήν τή ς Π ατρί
δος. Καί έκαμε τού Μακρυγιάννη έκπληκτι- 
κήν έπαλξιν έλευθερίας καί τήν άνέβασεν 
εις περιωπήν έθνικοΰ μνημείου καί τήν κα- 
τέστησεν ευλαβές προσκύνημα, προ τού ό
ποιου θά  σταματά, πάντοτε, ό παλμός τού 
"Εθνους, δ ιά  νά άποτίη φόρον ευγνωμοσύ
νης. Ή γω νίσθη, έπειτα, δ ιά  τήν δημιουργί
αν κράτους καί τήν έμπέδωσιν τάξεω ς εις 
τήν ύπαιθρον, πού τό πέρασμα τού συμμο
ρίτου είχε μεταβάλλει ολόκληρον εις Ψ α
ρών τήν όλόμαύρην ράχιν. Ή γω νίσθη διώ- 
κουσα τό έγκλημα καί άποκαθιστώσα τήν 
άλήθειοιν. Ή γω νίσθη, άργότερον, δτοιν ό 
δεύτερος γύρος έσυρεν εις απροσίτους 
βουνοκορφάς τήν έλευθερίαν καί τήν δημο
κρατίαν, δ ιά  νά τά ς  ύποβάλη έκεΐ, εις τό 
φρικωδέστερον μαρτύριον, πού ή μπορούσε 
νά έπινοήση ό έρυθρός Σ α τα νά ς, διά νά 
σωρεύση νέας έκατόμβας, διά νά άποκατα- 
στρέψη τήν ήρειπωμένην Πατρίδα. Καί π α 
ράπλευρος τού Σ τρα τού  μας ένίκησε. Καί 
ήγωνίσθη, έν συνεχεία, όταν τυφλός, έμ- 
πα θή ς καί άνους ό κομματισμός έγίνετο ό-
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δοποιός των Λαμπράκηδων καί των άλλων 
υποπροϊόντων τή ς κομμουνιστικής συνωμο
σίας.

Εις αύτήν την φάσιν τή ς αγωνιώδους έ- 
τοιμότητος εδρε την Χωροφυλακήν μας ή 
21η ’Απριλίου 1967. Την εδρεν οίονε'ι προ
πομπόν είς την σύλληψιν τή ς  τραγικής πρα
γματικότητας. Την εδρε πρόμαχον των ιδε
ωδών. Την εδρεν, ηθικώς, μαχομένην, διά 
την αποτροπήν τοδ ολέθρου. Καί ήρκεσε 
τό πρώτον της σύνθημα, διά νά ένώση τήν 
ζητωκραυγήν της, διά νά έντάξη τον ενθου
σιασμόν της είς τον πανηγυρισμόν τοΰ λυ- 
τρωθέντος "Εθνους, δ ιά  νά άναλάβη τον ρό
λον της, είς τήν άναδημιουργίοτν.

Καί είς τήν νέαν Ε λ λ ά δ α  ό ρόλος τή ς 
Χωροφυλακής μας είναι μέγας. Καί τον δ ια 
χειρ ίζετα ι μέ συνείδησιν υψηλής ευθύνης, 
με αίσθημα κορυφαίου πατριωτισμού, μέ 
παλμώδη πίστιν είς τά  ιδεώδη καί τά ς α ιώ 
νιας αξίας, τών όποιων σημαιοφόρος είναι 
ή ’Εθνική Έ πανάστασις. Μέ τό πνεύμα της, 
μέ τον παλμόν της, μέ τήν έξαρσίν της ρυθ
μίζεται σήμερον τό βήμα τή ς  Χωροφυλα
κής. Δέν είναι διώκτις. Είναι φρουρός. 'Ο 
δηγός. Καί κατά τό μέρος της, τό ευρύτα- 
τον καί ουσιαστικόν μέρος της, θεμελιω τής 
κάποιας νέας πατρίδος, γεμ άτης από φώς, 
ήθικήν δόνησιν, εύγενή φιλοδοξίαν. Μιας 
πατρίδος α ξ ία ς τών αιώνων της, του λαοΰ 
της καί τών πεπρωμένων της. Καί είς αυ
τήν τήν ειρηνικήν μάχην ή Χωροφυλακή 
δίδει τό «παρών» της. Δίδει τό μέτρον τής 
αρετής καί τή ς  Ικανότητάς της. Καί κατα
κτά τον νέον της τίτλον.

• Τά μά%>α· σύγνεφα; τσσ πόνου 
είχαν? δϊΐώζει την χαρά,

i i l l i i l i l i i l j l i l i i  εφθάνε ταΟ δρόμοι
illillliiiiip io liiiiiP  παδταν κόνϊά.;

Τής συμφοράς ή καταιγίδα 
λυσσαμανσΟσε (οργισμένη,

• τήν δόλια: αάρωνε Πατρίδα
i l l l l l i l  | p | § |  | | § | ! p ·  κ ο λ α σ μ έν ο υ  =;·

Ιστορία μεγαλείου 
l i l l i i l i l i l  =ΚΙΜ ρώων μας' τό: α ΐμ α' 

βορά γινόταν τοΰ θηρίου 
J  τών μ ^α φ 41§ι$&ιν θρέμμα*
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Too κ. ΛΟΥΚΑ ΦΩΚΑ 
Νομάρχου Πρεβέζης

ΜΗΝΥΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΝ
Ξν μέσω τοΟ σεδασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρεδέζης κ. Στυλιανού 
αΐ τοΟ Νομάρχου κ. Λουκά Φωκά, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής κατά 
ήν πρόσφατον περιοδείαν του εις Ίονίους νήσους και "Ηπειρον.

Είναι γνωστόν πώς ό Τύπος άπεκλήθη τετάρτη έξουσία, μετά τήν εκτελεστικήν, δικαστικήν καί νο
μοθετικήν. Καί πράγματι περικλείει μεγίστην δύναμιν ώς δργανον ένημερώσεως καί μορφώσεως του κοι
νού, διό καί οΐ χειριζόμενοι τήν δημοσιογραφικήν πένναν δέον νά κοσμούνται από πλεϊστα δσα προτε
ρήματα, άλλως καθίστανται αυτόχρημα δημόσιος κίνδυνος. Ή  δημοσιογραφική ένημέρωσις άπτεται παν
τός τομέως κοινωνικής δράσεως καί δή τού εκπολιτιστικού τομέως των πολιτών. "Οθεν, είναι άξια παν
τός έπαίνου καί έξάρσεως, ή έκδηλωθεϊσα πρωτοβουλία τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής σχόντος τήν πρω
τοβουλίαν έκδόσεως ενός μηνιαίου περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», τήν εκδοσιν τού ό
ποιου μετά χαράς ειλικρινούς ύποδεχόμεθα, καί συγχαίρομεν πρός τούτο έκθύμως τον κ. ’Αρχηγόν, τόν 
όποιον μετ’ άνυποκρίτου χαράς ύπεδέχθημεν έν Πρεβέζη, κατά τήν ένταΰθα άφιξίν του τήν 19-2-70 πρός 
έπιθεώρησιν των έν τώ Νομω άστυνομικών υπηρεσιών. Τόν ευχαριστοΰμεν ωσαύτως διότι άποδεχθείς τήν 
πρόσκλησίν μας έτίμησε διά τής παρουσίας αυτού τήν στεγαζομένην είς τήν αίθουσαν συνεδριάσεων τού 
Έργατοΰπαλληλικοΰ Κέντρου Πρεβέζης Φωτογραφικήν Έκθεσιν Δραστηριοτήτων Νομαρχίας είς έργα 
συντελεσθέντα έν τώ Νομω κατά τό λήξαν έτος 1959, άνελθόντα είς τό σεβαστόν ποσόν τών 437 εκα
τομμυρίων δραχμών καί άποδεικνύοντα τήν άλματώδη αύξησιν τών χορηγουμένων πιστώσεων, είς έκ- 
δήλωσιν στοργής τής Εθνικής Κυβερνήσεως πρός έν διοικητικόν διαμέρισμα τής Χώρας παρηγκωνισμέ- 
νον πραεπαναστατικώς. Έ ν έτει 1967 διετέθησαν 21 έκατομ., κατά τό έτος 1968 διετέθησαν 99 έκατομ. 
καί κατά τό λήξαν έτος 437 έκατομ. δραχμών, ώστε οί άριθμοί νά ομιλούν άφ’ έαυτών καί νά άποδει- 
κνύουν τήν συντελουμένην πρόοδον καί εις τόν Νομόν Πρεβέζης.

Οί έν τώ Νομώ τούτω ύπηρετούντες αξιωματικοί καί όπλΐται Χωροφυλακής, ύπό έναν έξαίρετον 
καθ’ ολα, συνετόν, μορφωμένον, εύγενή καί έργατικώτατον Διοικητήν, τόν Ταγματάρχην κ. Γ. Μανω- 
λάκον καί 'Υποδιοικητήν τόν Μοίραχον κ. Χαρ. Κωλέτταν, διακεκριμένα στελέχη τού ήρωϊκοΰ Σώμα
τος τής Χωροφυλακής, τό όποιον άπειραρίθμους καί άνεκτιμήτους έθνικάς ύπηρεσίας έχει προσφέρει έν 
τή ιστορική διαδρομή αυτού καί άπό συστάσεώς του είς τήν Ελληνικήν Πατρίδα μας, μέ θυσίας πλεί- 
στας δσας είς άνθρωπίνους θυσίας, κοσμούνται διά τών άπαραιτήτων είς άστυνομικά δργανα προσόν
των. Αί αρεταί των ταυτίζονται άπολύτως μέ τάς άρχάς, ιδανικά καί άξιώσεις τής άνοικοδομουμένης 
Νέας Πολιτείας μας, άπό τής έθνεγερσίας τής 21ης ’Απριλίου 1967.

Δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν δέ δτι, οί αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί όπλΐται τής Ελληνικής Χω
ροφυλακής έν τώ Νομω Πρεβέζης, έκτελοΰντες εύόρκως τό καθήκον των, έχουν συμφώνως πρός τάς έ- 
πιταγάς τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως καί τού μεγαλοπνόου αρχηγού τής Έπαναστάσεως κ. Γ. Παπαδο- 
πούλου, μετατρέψει έαυτούς πράγματι είς ιεραποστόλους - εύαγγελιστάς τής προσπάθειας τού Έθνους, 
προσφέροντες ύψίστην υπηρεσίαν πρός τήν Πατρίδα μας, θέσαντες τόν έαυτόν των ώς ιεραπόστολον τής 
προσπάθειας άνορθώσεως, άναμορφώσεως καί άποκαθάρσεως τής διαβεβρωμένης νοοτροπίας τών Ελλή
νων πολιτών τού παρελθόντος, ώστε νά έπικρατήσουν αί άρχαί τής άλλαγής καί τής άναγεννήσεως, 
πρός τήν σωτηρίαν τής Ελλάδος. Σκοπός τής Έπαναστάσεως είναι νά ένώση τό Ελληνικόν “Εθνος 
είς μίαν δύναμιν, ώς διεκήρυξεν ό κ. Πρωθυπουργός, καί νά τού δώση τήν ευκαιρίαν νά εύρη πάλιν 
τόν έαυτόν ^ου. 'Ως ίσχυρίζετο δέ ό Τολστόϊ «ή πίστις είναι ή όύναμις τής ζωής». Ζών σώμα ή Ελλη
νική Χωροφυλακή, κατευθυνόμενον σήμερον άπό τούς έπαναστατικούς έθνικούς παλμούς καί όραματι- 
σμούς, άναπνέον τό όξυγόνον τής Εθνικής Προοδευτικής άλλαγής, δυνάμεθα νά διακηρύξωμεν καί όμο- 
λογήσωμεν πώς διακατέχεται άπό άπόλυτον πίστιν είς τά πεπρωμένα του καί τήν καλώς έννοουμένην 
έκτέλεσιν τών Καθηκόντων αυτού.

10



Ο ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ή  έπανάστασις τής 25ης Μαρτίου 
1821 δέν είναι συνέπεια μιας, τής 
ώρας, προπαρασκευής, αλλά κατα- 
κλεις πολλών προπαρασκευαστικών 
έξεγέρσεοιν, καρπός άγώνων από 
τούς χρόνους τής δουλείας έτι. Είναι 
ή συντονισμένη προσπάθεια όλων τών 
μαχίμων δυνάμεων τής χώρας διά 
τήν άποτίναξιν τοΰ τυραννικού ζυγού.

Διά τούτο, δέν είναι ορθόν έκεϊνο, 
τό όποιον είπεν δ ποιητής, δτι δηλα
δή «ξύπνησαν ανέλπιστα οί νεκρωμέ
νοι δούλοι». Μόνον οί αλλοεθνείς αίφ- 
νιδιάσθησαν έκ τοΰ επαναστατικού κι
νήματος τής Ελλάδος τοΰ 1821.

Οί τετρακόσιοι χρόνοι τής δου
λείας άπέβησαν διά τόν Ελληνισμόν 
καί τόν Χριστιανισμόν αιώνες απρο
σμέτρητοι. Ούδείς συνεκινεΐτο άπό τό 
φάσμα, τό όποιον ήπείλει νά άφανίση 
τά δσια καί τά ιερά κάτω άπό τούς 
μακρούς πλοκάμους τής Όθωματικής 
αύτοκρατορίας. ’Ακόμη καί τότε, δτε 
άπετύγχανον αί άλλεπάλληλοι έπανα- 
στατικαί εξεγέρσεις τών Ελλήνων, 
διά νά έπακολουθήσή βαρύ τό τίμη
μα, είς αίμα, τού δυναστευομένου, αί 
μεγάλαι δυνάμεις δέν ήγειροντο έκ 
τοΰ δπνου των. Μακράν τού κινδύνου 
νά εύρεθώσι καί αυταί είς τό πέλμα 
τοΰ κατακτητοΰ τούτου, ίδια μετά τήν 
ταπείνωσή τών Τούρκων είς τά ά- 
κραΐα δυτικά δρια, περί άλλα έτύρ- 
βαζον.

Οδτω κάτω άπό τόν πλέον έπαχθή 
ζυγόν τόν όποιον ποτέ ήσθάνθησαν άν
θρωποι, έπρόσμενον οί δεδουλωμένοι 
Έλληνες τήν έκ τοΰ θεοΰ καί τών άν- 
θρώπων άπολύτρωσιν. Ώρθώνετο πάν
τοτε έντός αύτών ή έλπίς καί έτροφο- 
δοτεΐτο μέ τήν «παράδοσιν» καί μέ τό 
«παρελθόν», άλλά μόνη ή έλπίς δέν έ- 
πέφερεν άποτέλεσμα. «”Αργιε νάρθη 
έκείνη ή μέρα, κι’ ήταν δλα σιωπηλά, 
γιατί τάσκιαζε ή φοβέρα καί τά πλά
κωνε ή σκλαβιά». Καί ώς παρηγοριά 
μόνη καί άπόηχος συνέδεε τόν λαόν 
τής υπαίθρου καί τών πόλεων τό δη
μοτικόν ποίημα: «’Ακόμη τούτην ά-

νοιξι, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το 
καλοκαίρι, καημένη Ρούμελη». Καί 
μίαν άνοιξιν τοΰ έτους 1821 ή «σπί
θα πού ήταν κρυμμένη στήν στάχτη... 
πετιέται κι’ άνάφτει». Είς τό πανδαι- 
μόνιον τό όποιον έδημιουργήθη έκ ποΰ 
αίφνιδιασμοΰ τής έπαναστάσεως Λς 
τήν κραταιάν ’Οθωμανικήν αύτοκρα- 
τορίαν κ α ί' είς τάς άλλοεθνεΐς δυνά
μεις τάς συμφυρομένας μέ τάς άνω- 
μαλίας των καί τάς άδυναμίας άφ’ 
ένός καί άφ’ έτέρου μέ τήν ίεράν συμ- 
μαχίαν έπιθυμοΰσαν πάντα τά έπα- 
ναστατικά κινήματα νά συνθρύπτων- 
ται καί νά συμπνίγωνται είς τό αίμα 
των, κηρύσσεται ή έπανάστασις έπι- 
σήμως ύπό τοΰ έπισκόπου Παλαιών 
Πατρών Γερμανοΰ τοΰ Γ ' είς τήν ίε
ράν Μονήν τής 'Αγίας Ααύρας, δτε 
ένώπιον Θεοΰ καί άνθρώπων άναλαμ- 
βάνεται ή άπόφασις τών Ελλήνων νά 
άποκτήσωσι τήν έλευθερίαν των ή νά 
άποθάνωσιν.

Είς τόν άγώνα τούτον, δ όποιος 
συνεκίνησεν, έπί τέλους, τάς μεγάλας 
δυνάμεις, έδημιούργησε τόν φιλελλη
νισμόν καί ένέπνευσε τούς ποιητάς καί 
τούς ζωγράφους, ή εισφορά τοΰ κλή
ρου δέν είναι ούτε μικρά ούτε άντι- 
προσωπευτική. Τούναντίον άπό τής 
ύποδουλώσεως καί έντεΰθεν καθ’ δ
λα τά έπαναστατικά κινήματα, μέχρι 
τής μάχης τής Πέτρας, δ κλήρος έ- 
κράτησεν είς χεΐρας του τόν σταυ
ρόν καί τό «καριοφίλι», προτρέπων 
καί παραδειγματίζων τούς διατακτι
κούς καί τούς ηττοπαθείς είς έξέγερ- 
σιν «γιά τοΰ Χριστοΰ τήν πίστι τήν ά
για καί γιά τήν έλευθερία». ’Ακρι
βώς τήν: εισφοράν αυτήν θέλομεν νά 
τονίσωμεν, δση ήμΐν δύναμις, είς τό 
παρόν άρθρον μας. Ή  διαπότισις τών 
έν δουλεία Ελλήνων μέ τάς άναγ- 
καίας ήθικάς δυνάμεις, ή έπιστήρι- 
ξις τοΰ άγώνος είς τήν πίστιν τοΰ 
Χριστοΰ, έν συνδυασμφ πάντοτε μέ 
τήν έλευθερίαν τής πατρίδος, ήτο έρ- 
γον τών κληρικών πασών τών βαθ
μιδών. ’Ό χ ι μόνον τοΰτο, ή προσφορά

'Υπό: ΑΝ. ΤΙΓΚΑ 
Μοιράρχου

αίματος είς τόν άγώνα δέν ύπήρξε 
μ.κροτέρα. θά  έπιχειρήσωμεν κατά 
ταΰτα νά άπαριθμήσωμεν τάς γενναί
ας πράξεις τών λειτουργών τοΰ Ύ- 
ψίστου είς τόν, υπέρ βωμών καί ε
στιών, άγώνα, έν γνώσει πάντοτε, δτι 
ή άπαρίθμησις έγκυμονεΐ κινδύνους 
παραλείψεως άλλοιν άγωνιστών μέ μι- 
κροτέραν ή μεγαλυτέραν άξίαν. Καί 
ιδού:

'Ο Μητροπολίτης Πατρών Νεόφυ
τος (1460-1466) ΰπήρξεν ό σημαι
οφόρος τών έπακολουθησασών έπα- 
νειλημμένων έπαναστάσεων είς τήν 
περιοχήν. Τόν Αύγουστον 1466 έκή- 
ρυξε τήν έπανάστασιν. ’Αφορμήν ε- 
δωκεν δ Ένετικός στόλος, δστις άπε- 
βιβάσθη είς τάς Πάτρας καί κατέλα
βε τήν πόλιν. Ά λλ’ έκ λάθους οί Ε 
νετοί έκυκλώθησαν ύπό τών Τούρ
κων. Τότε συνελήφθη δ Μητροπο
λίτης Νεόφυτος καί άνεσκολοπίσθη, 
ύπομείνας τό φρικτόν μαρτύριον. Εί
ναι δ πρώτος ιερομάρτυρας είς τόν ά
γώνα υπέρ τής έλευθερίας.

Τό έτος 1571 κατά τήν διάρκειαν 
τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου έκρή- 
γνυται έπανάστασις είς τάς Πάτρας 
καίγπάλιν. Ό  Μητροπολίτης τής πό- 
λεως Γερμανός δ Α ' (1561-1571) 
ευπαίδευτος καί τολμηρός άνήρ ηγεί
ται ταύτης. Τό έπόμενον έτος οί Τοΰρ- 
κοι ήλθον μέ ισχυρόν στόλον καί ά- 
νεκατέλαβον τήν πόλιν. Ό  Μητρο
πολίτης συνελήφθη, έτεμαχίσθη καί 
έκάη έπί τής πυράς.

Συγχρόνως περίπου οί άδελφοί Με- 
λισσηνοί, Μακάριος ’Αρχιεπίσκοπος 
Έπιδαύρου καί Θεόδωρος δ χωροδε
σπότης, ύψωσαν τήν σημαίαν τής έ
παναστάσεως έν τή άλλη Πελοποννή- 
σω καί ιδίως τής Μάνης. Είς μάτην 
άνέμεναν βοήθειαν οί έπαναστατη- 
μένοι, τήν ύποσχεθεΐσαν άλλωστε, έκ 
μέρους τών Αύστριακών. Ήναγκά- 
σθησαν ώς έκ τούτου'νά βιαπεραιω- 
θοΰν είς Νεάπολιν τής ’Ιταλίας καί 
νά άποθάνωσι πρό ώρας είς ’Ιταλίαν.

Κατά τά έτη 1603-1606 6 στόλος
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Νικηφόρος θεοτόκης, Σχολάρχης τής 
αυθεντικής Σχολής ΊασΙου, Αρχιεπί
σκοπος Σλαδονίου καί Χερσώνος.

τού μεγάλου Δουκός της Τοσκάνης 
τής ’Ιταλίας, των έν Μελίτη Ιπποτών 
καί τής Νεαπόλεως, διέτρεχε τάς έλ- 
ληνικάς θαλάσσας εκδικούμενος τούς 
Όσμανίδας διά τήν ύπ’ αυτών πολιορ
κίαν τής Μελίτης τό έτος 1565. Τ - 
ποκινοΰντες οί στόλοι οδτοι τούς κα
τοίκους των νήσων καί των παραλί
ων εις έξέγερσιν έμύουν τούς πάντας 
εις τούς σκοπούς καί τήν ιδέαν τής 
άπελευθερώσεως. Συνεννοηθέντες πο
τέ οί έν Ήπείρω έπροδόθησαν, μέ συ
νέπειαν πολλοί μεμυημένοι νά σφα- 
γώ-ν. μεταξύ \<ΛΗ όποιων καί εις ίε- 
ρεύς, δστις έλεπίσθη ζών, τό δέ δέρ
μα του εστάλη εις τήν Κωνσταντι
νούπολή.

Έτέρα έπανάστασις σημειοΰται καί 
αύθις εις τάς Πάτρας, δτε ’Λρχιερεύς 
αύτόίν ήτο δ Τιμόθεος Μαρμαρηνός, 
τό έτος'1608.

’Ολίγον μετά τό έτος τούτο ό έπί- 
σκοπος Μάνης Νεόφυτος καί ό Μη
τροπολίτης Λακεδαίμονος Χρύσανθος 
Λάσκαρις προσεκάλουν τον Γάλλον 
Δούκα Κάρολον Β ' νά έλθη διεκδικη
τής καί ελευθερωτής τής Πελοπόν
νησου καί τής Ελλάδος. Εις τήν κί- 
νησιν ταύτην μετέσχον καί οί Μητρο- 
πολΐται Ναυπάκτου καί Ά ρτης Γα
βριήλ, ό Ίωαννίνων τοιοΰτος, ό Δυρ
ραχίου Χαρίτων, ό ’Αρχιεπίσκοπος 
Τυρνόβου καί πάσης Βουλγαρίας Διο
νύσιος Ράλλης, ό έκ. Παλαιολόγων. 
Ά λλ’ ή ώργανωμένη καί ή έκτετα- 
μένη πως τοιαύτη όργάνωσις δέν εί
χε συνέπειας διά τούς Τούρκους. Μο
νόν ό τολμηρός Άρχιερεύς τής Τρίκ- 
κης Διονύσιος εϊσήλασε μετά πολλών 
έπαναστατών εις τά ’Ιωάννινα, άλλά 
προσβληθείς υπό τών όσμανικών στρα
τευμάτων ήττήθη καί συλληφθείς έ- 
σφάγη.

Ό  Μητροπολίτης τών Πατρών

’Αρσένιος (1687-1711) μετέχει τό 
1687 εις κίνημα μετά τών Ενετών, 
συνεπολέμησε μετά τούτων εις τάν 
’Ισθμόν «προκαλέσας ευχαριστίας καί 
ευαρέσκειαν τής Ένετικής Δημοκρα
τίας».

Άργότερον τό έτος 1770 ο Παλαι
ών; Πατρών Παρθένιος ύψωσε τήν ση
μαίαν τής έπαναστάσεως εις τό Αί- 
γιον καί μετ’ αύτοΰ καί δ πρώην Πα
λαιών Πατρών καί τότε Πρόεδρος 
Κερνίτσης καί Καλαβρύτων Δανιήλ. 
’Αλλά τά πράγματα δέν έξελίσσοντο 
πάντοτε κατά τήν βουλήν τών Ε λ 
λήνων, έπιθυμούντων ένωρίτερον νά 
άποκτήσωσι τήν έλευθερίαν των. Οί 
Τούρκοι έπιτεθέντες κατά τής πόλεως 
τών Πατρών «έπάτησαν έπί πτωμά
των» έν ήμέραις, κατ’ έξοχήν, θρη- 
σκευτικαΐς (Μεγάλης Έβδομάδος) . 
Ό  Μητροπολίτης διεσώθη εις τήν Ζά
κυνθον καί άπέθανεν ακολούθως εις 
τήν Μόσχαν. Κατά τήν έποχήν ταύ
την άξιοζήλευτον θέσιν έλαβον καί οί 
Μητροπολΐται Λακεδαίμονος καί Κό
ρινθου Μακάριος, ώς καί ό πρεσβύ- 
τερος Παναγιώτης μέγας Οικονόμος 
τών Καλαβρύτων.

Περί τό 1684 έπαναστατοΰν οι Έ- 
πτανήσιοι, ό Κεφαλληνίας Τιμόθεος 
Τυπάλδος παρέστη μέ τόν καταδρο- 
μικόν στολίσκον ύπό τόν Ευστάθιον 
Ρωμανόν, τόν έπονομαζόμενον Μανέ- 
ταν εις τήν πολιορκίαν τής Αευκά- 
δος, ήγούμενος 150 ιερέων καί μο
ναχών. Ό  Άρχιερεύς Κορίνθου Ζα
χαρίας φωραθείς συνεννοούμενος με
τά τών Ενετών έθανατώθη ύπό τών 
Τούρκων.

Είς τήν Στερεάν Ελλάδα καί τήν 
Θεσσαλίαν συμμετέχουν είς τόν άγώ- 
να τής άπελευθερώσεως τού ’Έθνους 
ό Σαλώνων Φιλόθεος, δ θηβών 'Ιε 
ρόθεος, δ Λαρίσης Μακάριος καί δ 
Εύβοιας ’Αμβρόσιος.

Τό έτος 1767 έκαρατομήθη δ Μη
τροπολίτης Λακεδαίμονος Άνανίας 
Ααμπάρδης έκ τής ένεργοΰ συμμετο
χής του είς τό απελευθερωτικόν κίνη
μα τής περιοχής του. Οδτος κατήγετο 
έκ Δημητσάνης. Κατά τόν έπακολου- 
θήσαντα πόλεμον μεταξύ Ρωσίας καί 
Τουρκίας τό έτος 1768 εκτός τών 
πολλών σφαγιασθέντων Χριστιανών 
έστρεβλώθη πολλαχώς καί δ Οικουμε
νικός Πατριάρχης Μελέτιος Β ' καί 
έξωρίσθη ήμιθανής είς τήν νήσον Τέ
νεδον. Μετ’ αύτοΰ διήλθον τόν προ- 
κείμενον αύτοΐς αγώνα δ ’Αρχιδιά
κονος καί δ Οικονόμος τής Μεγάλης 
’Εκκλησίας, έξ ών δ μέν Οικονόμος 
άπέθανε στρεβλούμενος δ δέ Α ρχι
διάκονος Ιζησε κακώς Ιχων.

Τήν αυτήν περίπου έποχήν οί "Ελ

ληνες άναρριπισθέντες έκ τού κατα- 
πλεύσαντος είς τήν Ελλάδα Ρωσικού 
στόλου ύπό τόν Όρλώφ ήγειραν παν- 
ταχού τήν σημαίαν τής ανυποταξίας 
των είς ζυγόν φρικώδη. Είς τήν Τρί- 
πολιν οί πολιορκηταί δέν ήνθεξαν είς 
τήν άσφυκτικήν πίεσιν καί έτράπη- 
σαν είς φυγήν. Έσφάγησαν τότε 300 
"Ελληνες καί πρός τούτοις δ ’Επίσκο
πος αύτής καί πέντε άλλοι κληρικοί. 
Είς τήν Λήμνον άπεκεφαλίσθη δ Άο- 
χιερεύς αύτής καί οί προεστώτες τών 
χριστιανών.

Τόν σφαγιασθέντα, ώς ανωτέρω, 
Μητροπολίτην Λακεδαίμονος Άνανί- 
αν, διαδέχεται έτερος έθνομάρτυς δ 
άργότερον Δέρκων Γρηγόριος έκ 
Ζούμπατα τής Πελοποννήσου. 'Ωδη- 
γήθη δτε έποίμαινε τόν λαόν τής 
Σπάρτης δΓ ένεργόν άνάμιξιν εναν
τίον τών Τούρκων, είς τάς φυλακάς. 
Άπηλευθερώθη δμως, έγένετο Μη
τροπολίτης Βιδήνης καί μετέπειτα 
Δέρκων. Έμυήθη έκ τών πρώτων είς 
τήν Φιλικήν Εταιρείαν, είχεν άσίγα- 
στον πόθον νά ί'δη τήν πατρίδα του 
έλευθέραν. Ό  Σουλτάνος ένωρίς προ- 
εΐδε τήν θέρμην τού ιεράρχου καί τόν 
έφυλάκισε. Επέστη φρικτά μαρτύρια 
μετά καρτερικότητος καί τήν 3 ’Ιου
νίου 1821 οδηγείται πρός τήν δδόν 
τού μαρτυρίου μέ συστρατιώτας του 
είς τόν άγώνα καί τήν θυσίαν τής 
Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ, Τυρνόβου Ί -  
ωαννίκιον καί Άδριανουπόλεως Δω
ρόθεον ΙΙρώϊον.

Τό έτος 1808 δ άρματιολός τών 
Χασίων παπά Εύθύμιος Βλαχάβας ά- 
νηγορεύθη παρ’ δλων άρχηγός τού 
άρματωλικίου τής περίΟχήςΓΈπεχεί- 
ρησε τήν διοργάνωσιν Ιπαναστατικοΰ 
κινήματος καί ένφ ή άρχή τούτου ύ-.< 
πήρξεν εύοίωνος έν τέλει περιήλθεν 
είς χείρας τών Τούρκων κατά τρό
πον δόλιον καί μετά φοβεράς βασά- 
νους καθυπεβλήθη είς έπονείδιστον 
θάνατον.

"Αλλη μορφή τού άγώνος τού Ε λ 
ληνισμού καί τού χριστιανισμού κατά 
τής στυγνής βίας ύψοΰται είς τό στε
ρέωμα δ ιερομόναχος Σαμουήλ (1733 
-1803) . Εύρεθείς προ άνίσου πιέσε- 
ως τουρκικής, έθεσε τήν 15 Δεκεμ
βρίου 1803 είς τήν πυριτιδαποθήκην 
τού ναύδρίου τής Μονής τής Αγίας 
Παρασκευής είς Κούγκι τόν δαυλόν, 
ευρών μαρτυρικόν θάνατον. Δέν είναι 
ή προτροπή ή φερομένη είς τό στόμα 
τών Τούρκων «Καλόγερε τί καρτε
ρείς κλεισμένος μέσ’ στό Κούγκι, πέν
τε νομάτοι σούμειναν καί κείνοι λα
βωμένοι», ή δποία έξώθησε τόν Σα
μουήλ είς τήν αύτοθυσίαν. "Οταν 
πρόκειται ή τοιαύτη θυσία νά συναρ-
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πάση, νά δημιουργήσω παράδοσιν καί 
νά Ικκολάψη βιώματαΝδιά τό συμφέ
ρον της δλότητος δ "Ελλην δεν διστά
ζει νά δδηγηθή εις τδ έσχατον μαρ- 
τύριον.

Εις τήν συνέχειαν τής Ιξιστορήσε- 
ως τών, όντως, συγκινητικών και μαρ
τυρικών περιστατικών δέν πρέπει νά 
παροραθή ή μεγίστη συμβολή τών 
ρασοφόρων έκείνων τοΰ γένους, οΕ δ- 
ποΐοι εις τδν νάρθηκα τής έκκλησίας 
τί λέγω, μεταξύ ψαλτηρίου και Εεροΰ 
βήματος, εις τήν βαθυτέραν κόγχην 
τοΰ ναοΰ κάτω άπδ τδ φώς τής άνημ- 
μένης κανδήλας τοΰ Χριστοΰ καί τής 
Παναγίας άνεζωπύρωνον τήν ιδέαν 
καί έγιγάντωναν τα πτερά τής έλπί- 
δος περί μιας προσεχοΰς άπελευθε- 
ρώσεως τοΰ γένους. ’Εάν δέν ύπήρχον 
οι διδάσκαλοι καί οί κατηχηταί οΰ- 
τοι διά νά διατηρήσουν άσβεστον τήν 
φλόγαν τής Ελληνικής ιδέας καί τής 
χριστιανικής πίστεως, περίπου μεταξύ 
«παρακλητικής καί άλφαβήτου», δπω- 
σδήποτε ή γενεά τοΰ 1821 θά εξεφυ- 
λίζετο άπδ τήν δυνατήν πνοήν τήν δ- 
ποίαν έφερον εις τδ δ_ρμητικδν πέρα
σμά των τά άμέτρητα στίφη τοΰ τυ
ράννου. Ναί, εις τδ Ιρημητήριον τοΰ 
άσκητοΰ συνεκεντροΰντο οι νέοι διά 
νά προσευχηθούν πρδς τδν ούράνιον 
Θεδν καί διά ν’ άκούσουν τήν εύχήν, 
ή δποία τόσον εύστόχως διετυπώθη 
άργότερον ύπό τοΰ ποιητοΰ: « Μή
σκιάζεσθε τά σκότη, ή λευτεριά σάν 
τής αυγής τδ φεγγοβόλο άστέρι τής 
νύχτας τδ ξημέρωμα θά φέρη».

Καί «τής νύχτας τδ ξημέρωμα» ήλ- 
θεν έλπιδοφόρον τήν 25ην Μαρτίου 
1821 είς τήν 'Αγίαν Λαύραν, όταν 
άνεπέτασε ύπερήφανον τδ λάβαρον 
τής Ιπαναστάσεως. Ό  Παλαιών Πα- 
τρών Γερμανδς δ Γ ' ευλογεί τδν ά- 
γώνα καί συμμετέχει είς αύτδν ενερ- 
γώς. Άπδ τήν περιοχήν τών Πατρών 
καί πάλιν θά ήχήση είς τδν Μωριά 
καί τήν Ρούμελην, τήν Θεσσαλίαν καί 
τήν Μακεδονίαν, τάς νήσους καί τήν 
’Ήπειρον ή κλαγγή τών δπλων καί 
ή λάμψις τής «σπάθας». Τδ άσμα τοΰ 
ποιητοΰ: «άπδ τδ γέρο “Ολυμπο ώς 
τδ Κακοσοΰλι, βράζει ή γή κι ή θά
λασσα» θά είναι διά τούς Τούρκους 
τδ σύνθημα τής γενικής άναταραχής 
των, οι δποΐοι έν τή συγχύσει καί τή 
άβεβαιότητί των θά άποδυθοΰν πρδ 
τής μανίας τών Ελλήνων είς άγώνα 
άπέλπιδα.

Ή  Ιξέγερσις τών Ελλήνων σημει- 
ωθεΐσα είς λίαν δυσμενή άτμάσφαι- 
ραν θά δοκιμάση, Ιπί σχετικώς μα- 
κρδν χρονικδν διάστημα, τούς "Ελλη
νας. Είς αύτδ τδ διάστημα θά προσ
φέρουν αΕ χερσαΐαι καί αΕ ναυτικαί

δυνάμεις τδ παν. Καί δ κλήρος δέν 
θά ύστερήση.

Είς τήν ΓΓόλιν άπαγχονίζεται δ 
Πατριάρχης Γρηγόριος δ Ε ' τήν ή- 
μέραν τοΰ Πάσχα (4 ’Απριλίου 1821) 
Συνακόλουθοι πρωτομάρτυρες εύθύς 
μέ τά πρώτα βήματα, μάλλον τάς 
πρώτας ήμέρας τής έπαναστάσεως, 
είναι καί οΕ Μητροπολΐται ’Εφέσου, 
Νικομήδειας καί Άγχιάλου. Ούτως 
ή μορφή τοΰ Εερέως ύψοΰται καί κυ
ριαρχεί είς τδν Έλληνικδν χώρον. Έ- 
γένετο ή παρουσία του θρύλος, στή
ριγμα είς τήν προσπάθειαν τοΰ ’Έ 
θνους νά λύση τά δεσμά του. Διά τού
το κατά τήν διάρκειαν τής δουλείας 
δ κλήρος άπετέλεσε τήν ήθικήν βάσιν 
Ιπί τής δ<ποίας έστηρίχθησαν αί γενε- 
αί. ’Ιδού τδ δημοτικδν άσμα:

Κρυφά τό λένε τά πουλιά, κρυφά τό λεν’ τ’ αηδόνια 
Κρυφά τό λέει κι δ ηγούμενος από την άγια Λαύρα 
Παιδιά γιά μεταλάβετε, γιά ξομολογηθήτε 
Δέν είναι ό περσινός καιρός κι’ ό φετεινός χειμώνας 
Μάς ήρθε ή άνοιξη πικρή, τό καλοκαίρι μαύρο 
Ποιος είναι κεϊνος ό παπάς που μ’ όψη αναμμένη 
από τήν πόρτα τής εκκλησίας, τοΰ ιερού προβαίνει;

£ύγένιος Βούλ^αρις, 
Διευθυντής τής 

Άυωνιάδος Σχολής.

I

Είς τήν λαίλαπα τοΰ πολέμου καί 
τήν συμφοράν πίπτει πρώτος δ ’Αθα
νάσιος Διάκος, δστις άπεφάσισε ν’ άν- 
τισταθή είς τήν δρμητικήν προέλασιν 
τοΰ εχθρού, είς τήν ’Αλαμάναν. Τήν 
πίστιν είς τδν άγώνα τοΰ “Εθνους, δ- 
σον καί άν τήν διασφαλίζη ή πανο
πλία τοΰ δικαίου καί τήν θωρακίζη 
δ θώραξ τής άληθείας, πολλάκις κα
τανικά ή δύναμις τών πολεμικών δ
πλων καί ή αριθμητική υπεροχή είς 
έμψυχον δυναμικδν τοΰ ίχθροΰ. Τοΰτο 
συνέβη καί είς τήν περίπτωσίν μας. 
Ό  Διάκος άπολειφθείς μόνος, συνε- 
λήφθη αιχμάλωτος ύπδ τών Τούρκων. 
Ή  λαϊκή ποίησις, νομίζω δτι, μάς 
γνωστοποιεΐ καλύτερον τήν περιγρα
φήν:

Καρδιά παιδιά μου, φώναξε, παιδιά μή φοβηθήτε' 
ανδρείοι ώσάν "Ελληνες, ωσάν γραικοί σταθήτε.
’Εκείνοι έφοβήθηκαν κι εσκόρπιααν στους λόγγους.
“Εμεινεν β Διάκος στή φωτιά μέ δεκοχτώ λεβέντες 
τρεις ώρες έπολέμαε μέ δέκα οχτώ χιλιάδες.
Σχίσθηκε τό τουφέκι τον, κι έγίνηκε κομμάτια 
καί τό σπαθί τον έσυρε καί στή φωτιά έμβήκεν.
“Εκοψε Τούρκους άπειρους κι εφτά μπουλουκμπασήδες 
πλήν τό σπαθί του έσπασε επάνω από τήν χούφταν.
Κι έπεσε ό Διάκος ζωντανός είς τών εχθρών τά χέρια.
Χίλιοι τον πήραν άπό μπρος καί δυο χιλιάδες πίσω.
Κι’ Όμέρ Βρυώνης μυστικά στο δρόμο τον έρώτα :
— Γένεσαι Τούρκος, Διάκε μου, τήν πίστι σου ν’ άλλάξης ; 
νά προσκυνάς, είς τό τζαμί, τήν έκκληαιά ν’ άφήσης ;
Κι’ εκείνος τ’ άποκρίθηκε καί μέ θυμό τον λέγει :
— Πάτε καί σείς κι ή πίστι σας μουρτάτες νά χαθήτε 
εγώ γραικός γεννήθηκα γραικός και θ’ άποθάνω.

Δ ΙΔ ΑΣ ΚΑ Λ ΙΑ
Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η .

Ώ ίζ/ίχ*α ·&  τα aLvayxtuortpa. AtpSpa 
ττις ημΜ» Ο’ρθοδόξβ

Προ ratrrw Si ίρμίιυήαν τιν* ιrtg/ τν τως
vm α-φραγίζ* το πράο* τυ Τίμια Σταυρϊ .

Τ ά  οτοια χάθ* Χζ^ςιουης Ιχ β  feS*®* 
ναί δ/ά ναι σ-ω & ϊ.

Και μάΧιφα ο! Π curacy ωγοι ο φΗλασι να 
SiSoirtsm St Έ,'ρωικτοχ&τΗνς τά 

•fV X&fiou/uv rtuS'ia .

Ε 1 Ν  Ε  Τ  Γ Η  Σ  I Ν ,  ι 772.

Παρ« Αημητζγκ» Θιοδοστβ τΰ ^  ϊωαννίνυν. 
Con Licenza de’ Superior!.
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Μακρυά άπό τά μεγάλα 
καί έπικίνδυνα κέντρα, 
μοναχοί, κληρικοί καί 
διδάσκαλοι έμόρφωναν 
τούς Έλληνόπαιδες. Τό 
«Κρυφό σχολειό» έγινεν 
οϋτω σύμβολον του κα
ταδιωγμένου, άπό τήν 
βίαν, άλλ* ούδέποτε ά- 
φανισθέντος πνεύματος. 
(Πίναξ Νικολάου Γκύ- 
ζη: Ευρίσκεται εις τήν 
συλλογήν θεοφίλη).

Δέν γνωρίζομεν διατί δ Αθανάσι
ος Διάκος εύρεθείς είς στιγμήν λιπο
ψυχίας άνεφώνησε μετά παραπόνου: 
«Για δές καιρό πού διάλεξε δ χάρος 
νά μέ πάρη, τώρα π ’ άνθίζουν τά 
κλαδιά καί βγάζει ή γής χορτάρι». 
ΙΙιστεύομεν άπολύτως δτι δ νέος άνήρ 
ήθελεν άκόμη χρόνον διά νά πολεμή
σω διά τήν άπελευθέρωσιν, μάλιστα 
τώρα δτε τό δένδρον έρρίζωσε καί ή 
έπανάστασις είσέρχετο είς μίαν κα
λήν άρχήν.

Περί τά τέλη τοΰ 1820 φθάνει είς 
τήν Πελοπόννησον δ Γρηγόριος Δί
καιος - Παπαφλέσας γέρων πύρινον 
ενθουσιασμόν καί φλογέράς ύποσχέ- 
σεις. ’Ανήσυχος ύπό τήν τουρκικήν 
κυριαρχίαν, θά ελεγον, έκίνει γήν καί 
θάλασσαν έν τή προσπάθεια του νά 
πείση καί νά μεταπείση τους πρού
χοντας, τούς δπλαρχηγούς, τόν λαόν 
είς έξέγερσιν διά τήν έλευθερίαν τής 
πατρίδος των. Τήν 19 Μαΐου 1825 
είς τήν μάχην τοΰ Μανιακίου ήγωνί- 
σθη μέ σθένος, έπάλαισε σώμα πρός 
σώμα μέ τούς Τούρκους καί κατά τήν 
διάρκειαν τής ήμέρας έπεσαν πάντες 
είς τόν βωμόν.

Τοιαύτη καί τοσαύτη είναι έν βρα
χεία άναπτύξει καί έν κεφαλαιώδει 
περιλήψει ή συμμετοχή τοΰ κλήρου 
είς τήν άπελευθέρωσιν τοΰ γένους. Υ 
πάρχουν καί άλλα δνόματα άγωνι- 
στών κληρικών είς τάς σελίδας τής 
ιστορίας ή κεκρυμμένα είς τάς ατρα
πούς τών δρέων ή τά «διάσελα» τών 
προσβάσεων τοΰ έχθροΰ. Ή  συμφορά 
καί ή ακαταστασία τοΰ πολέμου δέν
14

έπέτρεψε, τδτε, νά διατηρηθούν κα
τάλογοι, νά στηθούν άναμνηστικαί 
πλάκες.

Άνενεώθη, ούτως, ή θυσία τών 
μαρτύρων τών ούχί διά φυσικοΰ θα
νάτου τελειωθέντων κατά τούς άπο- 
στολικούς καί μετέπειτα χρόνους καί 
θά άνανεοΰται έσαεί διά τήν προά- 
σπισιν τών καλυτέρων έπιδίώξεων τής 
φυλής. Θά άναβλύζη ή άκένωτος καί 
θερμουργός πηγή καί θά περιέχη 
παντού καί πάντοτε τούς ήρωας καί 
τούς μάρτυρας. "Ωστε καί διά τούτο 
δ σεβασμός καί ή άνάμνησις ήμών 
αλλά καί πάντων πρέπει νά είναι καί 
άκεραία καί ουσιαστική.

Βεβαίως οί άγωνισθέντες είς τήν 
πρώτην γραμμήν τοΰ πυρός είς τά κα
τά ξηράν καί θάλασσαν μέτωπα δέν 
τίθενται ούτε είς ήσσονα θέσιν, ουδέ 
καί είς άναξιόλογον περιωπήν είς τάς 
σελίδας τής ιστορίας. Χωρίς έκείνους 
οί όποιοι όσφραίνοντο νυχθημερόν 
τήν όσμήν τοΰ «μπαρουτιού» καί έδο- 
κιμάζοντο άπό τά «μιλιούνια» τών 
Τούρκων είς τάς «τάπιας», τά δι- 
στρατα, τά «χάνια» καί τά στενά ή 
καί χωρίς έκείνους οί όποιοι έν τή ή- 
συχία τής νυκτός προσήγγιζον τά 
τουρκικά πλοία διά νά θέσουν έπ’ 
αύτών τόν πυρακτωμένον, έκ τοΰ θυ- 
μοΰ καί τής έκδικήσεως, δαυλόν δέν 
θά ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή ή πολυ
πόθητος καί πολυπαθής έλευθερία τοΰ 
γένους.

Τά έκτεταμένα γεγονότα τών 8 έ- 
τών τά δποΐα έχρειάσθη ή Ελλάς έν 
μέσι;) τών σπαραγμών καί τών θρή

νων, τών διχονοίων καί τής ήττοπά- 
θείας τών Ελλήνων διά νά έλευθε- 
ρωθή, δλως παραδόξως περιορίζουν 
τήν έπέκτασιν. Τοΰτο μόνον λέγομεν, 
δτι οί έργάται τής έλευθερίας κληρι
κοί καί λαϊκοί συνεδέθησαν άρμονικά, 
έτροφοδοτήθησαν μέ τά ισχυρά βιώ
ματα τής φυλής καί τοΰ χριστιανι- 
σμοΰ ώστε δ,τι έπετεύχθη είς τόν ά- 
γώνα τοΰτον νά είναι προϊόν ένός ψυ
χικού μεγαλείου, τό δποϊον διεμορφώ- 
θη εις τόν νάρθηκα τής έκκλησίας, 
ώς προελέχθη, καί είς τά δύσβατα έλ- 
ληνικά δρη καί διετρανώθη είς τούς 
χρόνους τής μακράς προπαρασκευής, 
ώς πάλιν άκούεται δ απόηχος τοΰ δη
μοτικού άσματος: «Δέν πάμε νά φυ
λάξουμε στής Τρίχας τό γεφύρι πού 
θά περάση δ βόϊβοντας μέ τούς άλυσ- 
σωμένους νά κόψουμε τούς άλυσσους 
νά βγοΰν οί σκλαβωμένοι, νά βγή τής 
χήρας τό παιδί π’ άλλο πα^δί δέν έ
χει».

Καί είναι πράγματι άχώρητον είς 
τήν λογικήν τοΰ άνθρώπου πώς ή 
'Ελλάς κατώρθωσε, μία δράξ, ν’ ά- 
ποτινάξη έξ αυτής τήν αίσχράν υπο
ταγήν, ή δποία ώς πολύπους προσε- 
κολλήθη έπ’ αυτής. ’Ανυπέρβλητον τό 
μεγαλεϊον. Τοΰτο τό μεγαλεΐον ήνάγ- 
κασε καί τόν έθνικόν μας ποιητήν ύ- 
μνοΰντα τήν έλευθερίαν είς τό δμώ- 
νυμον ποίημά του νά γράψη διαπο- 
ρών: «"A, τό φώς πού σέ στολίζει 
σάν ήλιοΰ φεγγοβολή καί μακρόθεν 
σπινθηρίζει δέν είναι δχι άπό τή γή».

AN. Τ I Γ Κ Α Σ
Μοίραρχος



Τό μουράγιο καί τό σπίτι 
δπου έμενε δ Λόρδος Βύ
ρων, στο Μεσολόγγι.

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

'Υπό : Β. ΚΩΣΤΟΙΤΟΥΛΟΥ 
'Υπομοιράρχου

Ή  ανατολή του 1826, έκτου έτους τή ς Έ - 
παναστάσεως, ευρισκε τήν μέχρι τή ς στι
γμ ή ς εκείνης άνακτήσασαν τήν ελευθερίαν 
της Ε λ λ ά δ α  εις δεινήν θέσιν. 'Η εσωτερική 
διαμάχη καμή ανεπάρκεια τή ς τότε διαχει- 
ριζομένης τά  κοινά ήγεσ ίας διηυκόλυνε τάς 
έκ τή ς δραστηριότητος των Τούρκων καί 
Α ιγυπτίων φθοράς, ένώ ή άκρως δυσμενής 
διάθεσις του συνόλου σχεδόν τή ς  Ευρωπα
ϊκής διπλω ματίας έπηύξαναν τήν δραματι- 
κότητα τή ς όλης καταστάσεως.

Ύ πήρχεν όμως ακόμη μία εστία άντιστά- 
σεως, ή οποία, εις πείσμα των προβλέψεων 
των «φίλων» καί των προσδοκιών των εχ 
θρών τή ς  Πατρίδος μας, έξηκολούθει να 
διατρανώνη τήν άπόφασιν τών Πανελλή
νιον: νά ζήσουν έλεύθεροι ή νά άποθάνουν. 
? Ητο τό Μ εσολόγγι. Μία, μέχρι τή ς  στι
γμ ή ς έκείνης, ασήμαντος κωμόπολις τής 
Δυτικής Ε λλά δο ς, πέριξ τών «τειχών» τή ς 
οποίας δ ιεξήγετο  από του Α πριλ ίου τοΰ 
1825 ένας άνευ προηγουμένου άγών. " Ενας 
άγω ν ή έκβασις τοΰ όποιου, άν καί υπήρξεν 
ή αναμενόμενη, άνέτρεψε καί τή ς διπλωμα
τίας τών Ευρωπαϊκών άνακτοβουλίων τά ς 
προοπτικάς καί τοΰ Σουλτάνου Μαχμούτ 
Β ' τούς στρατηγικούς στόχους.

^Η το τό Μ εσολόγγι, τοΰ οποίου οί ύπε- 
ρασπισται — φρουρά καί λαός — άψηφοΰν- 
τες τήν θα νάσ ιμονπίεσ ιντής σιδηράς α γκ ά 
λης τή ς  πολιορκητικής μηχανής τών Τούρ
κων (κατά τούς πρώτους έννέα μήνας τή ς 
πολιορκίας), Τούρκων δε καί Α ιγυπτίων κα
τά  τό από Δεκεμβρίου 1825 μέχρι τή ς έξό- 
δου διάστημα, ειχον άποδυθή εις ένα άπελ- 
πιν καί «άσύνετον» αγώνα. "Ενα αγώ να  είς 
τον όποιον μόνον "Ελληνες δύνανται νά ά- 
γω νίζω νται καί νά διαπρέπουν. ? Ητο ό ά
γώ ν τοΰ πνεύματος εναντίον τή ς  ύλης, τή ς 
εύψυχίας εναντίον τή ς  δολιότητος, τών ύ- 
ψηλοφρόνων ιδανικών έναντίον τών ταπει
νών κινήτρων, τή ς δυνάμεως τή ς  ψυχής έ
ναντίον τή ς δυνάμεως τών όπλων. Τ Η το εν 
όλ ίγο ις άγώ ν Ε λλήνω ν έναντίον βαρβάρων, 
κατά τον όποιον όμως οί προπάτορες μας, 
ύπερακοντίσαντες δ ιά  μίαν άκόμη φοράν 
τούς γνωστούς εαυτούς των, προσέθεσαν 
είς τήν ιστορίαν τή ς Πατρίδος ένα ιστορι
κόν σταθμόν όχι μόνον πανελληνίου, άλλά  
καί παγκοσμίου άκτινοβολίας.

Ύπό τά ς προϋποθέσεις αύτάς είναι εΰκο- 
λον νά έκτιμήση κανείς τό δ ιατί τά  κατά 
τήν διάρκειαν τή ς  πολιορκίας γνω στά πο
λεμικά κατορθώ ματα τών υπερασπιστών 
τοΰ «φράκτου» καί τοΰ λαοΰ τή ς πόλεως ή 
γενναιοψυχία καί αποφασιστικότης μετέβα- 
λον τον άγώ να τοΰ Μ εσολογγίου είς ύπόθε- 
σιν πανευρωπαϊκού ένδιαφέροντος. Καί εί
ναι έπίσης δυνατόν νά κατανοηθή τό δ ιατί 
ή πραγματοποιηθεΐσα τήν νύκτα τή ς  10ης 
’Απριλίου 1826 έξοδος δεν άντιμετωπίσθη ύ-
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πό τη ς  διεθνούς διπλω ματίας καί κοινής 
γνώ μης ώς μία άποτυχοΰσα στρατιωτική έ- 
πιχείρησις, άλλ ’ ήξιολογήθη υπό τό πρίσμα 
των πολιτιστικών καί ανθρωπιστικών προ
βλημάτων, τα  όποια άνεφύοντο έκ του αδυ
νάτου τή ς  συμβιώσεως Ε λλήνω ν καί Τούρ
κων.

Καί είναι μέν αληθές δτι τό αδύνατον τή ς 
τοιαύτης συμβιώσεως είχε πρό πολλοΰ δια- 
πιστωθή. Ο ί εχθροί δμως τή ς Ε λ λ ά δ ο ς  ήλ- 
πιζαν δτι διά τή ς πτώσεως του Μ εσολογγί
ου θά  έξεφυλίζετο έξ ολοκλήρου ή έν Έ λ- 
λάδι έπανάστασις καί ουτω θά  παρείχετο 
εις τον Σουλτάνον Μ αχμούτ Β ' ή δυνατό- 
της νά υποστήριξή εις τήν μέλλουσαν νά 
συνέλθη εις την Πετρούπολιν σύσκεψιν δτι 
τό Ελληνικόν ζήτημα δεν υπάρχει πλέον. 
Αί εκρήξεις δμως τών πυριτιδαποθηκών 
του Α νεμομύλου καί τή ς  Τάπιας του Μπό- 
τσαρη προεκάλεσαν σεισμόν καί έκ τή ς  τ έ 
φρας τών ερειπίων τή ς  πόλεως άνεπήδησε 
πυρκαϊά. Καί ό μέν σεισμός διέρρηξε τά  τε ί
χη τοΰ κατασκευάσματος του άρχιτέκτονος 
τή ς Ί ε ρ α ς  Σ υμμαχίας Μέττερνιχ, ή δέ πυρ- 
καϊά έφώτισε πνεύματα καί έγαλβάνισε συ
νειδήσεις, ώστε έν καί ήμισυ έτος βραδύτε- 
ρον συνήπτετο ή ναυμαχία  τοΰ Ναυαρίνου, 
συνέπεια τή ς όποιας ύπήρξεν ή όριστικοποί- 
ησις τή ς  ανεξαρτησίας τή ς Ε λλά δο ς.

Μήπως δμως ή τοιαύτη μεταστροφή, δι
πλω ματίας καί κοινής γνώμης, θά  έπήρχετο 
καί εάν δέν είχε μεσολαβήσει ή πολιορκία 
τοΰ Μ εσολογγίου καί ή ’Έ ξο δο ς; ’Ασφαλώς 
δχι. Δ ιότι ή πολιορκία καί ή ’Έ ξοδος δέν ά- 
ποτελοΰν μόνον πολεμικά γεγονότα, αλλά 
περικλείουν έν αύτα ΐς τό μεγαλειώ δες α 
κόμη καί εις τά ς πλέον άσημάντους λεπτο
μέρειας αυτών.

Τοΰτο γίνετα ι κατανοητόν έάν ληφθή ύπ’ 
δψιν δτι από τών πρώτων ή μερών τή ς πολι
ορκίας τό Μ εσολόγγι άγωνιοΰσε αγωνίαν 
έπιθανάτιον, δχι τόσον έκ τών προκαλουμέ- 
νων υπό τοΰ έχθροΰ φθορών, δσον έκ τή ς  έλ- 
λείψεως τροφίμων, ή όποια μέ τήν πάροδον 
τοΰ χρόνου καθίστα τήν θέσιν τών πολιορ- 
κουμένων απελπιστικήν. « . . .  κατάντησα νά 
περιέρχω μαι τήν πόλιν μέ τό σακκί εις τούς 
ώμους δ ιά  νά συνάξω ψωμί διά τά  έδώ ευ
ρισκόμενα στρατεύματα. . .»  έγραφε τήν 
12ην Μαΐου 1825 προς τον έν Ναυπλίω Πρό
εδρον τοΰ Εκτελεστικού ό Γενικός Φροντι
στής τοΰ στρατοπέδου τή ς πόλεως Γιαννά- 
κης Δροσίνης. Έ ά ν  δέ τοιαύτη ήτο ή κατά-

στασις ένα μήνα μετά τήν έναρξιν τή ς  πο
λιορκίας, δύναται κανείς νά συλλάβη τήν 
δραματικότητα αυτής τήν ΙΟην Δεκεμβρί
ου 1825 καθ’ ήν ό Φιλέλλην ’Ιάκωβος Μά- 
γιερ  άπηύθυνε προς τον Πρόεδρον τοΰ Ε κ 
τελεστικού μήνυμα απελπισίας διακηρύσ
σουν: « . . .  πεινώμεν καί πεινώντες τίνι τρό- 
πω  δυνάμεθα πλέον νά ά νθ έξω μ εν .. .  ;».

Παρ’ δλας δμως τά ς στερήσεις τα ύτας οί 
Ε λεύθερο ι Πολιορκημένοι δχι μόνον έξήν- 
τλησαν κάθε δριον αντοχής, αλλά  καί ούδ’ 
έπί στιγμήν άπέβαλον τό θάρρος των. Διά 
τοΰτο καί α ί απαντήσεις των προς τά ς περί 
συνδιαλλαγής προτάσεις τοΰ έχθροΰ υπήρ
ξαν άδιάλακτοι. «Γλώσσες δέν έμάθαμε. Έ - 
μάθαμε μόνον νά πολεμούμε», διεμήνυσαν 
εις τον Ί  μβραήμ, ένώ κατ’ έπανάληψιν προ
ηγουμένως ειχον καθ’ δμοιον τρόπον απαν
τήσει εις τά ς προτάσεις τοΰ Κιουταχή. Διά 
τοΰτο έπίσης καί δέν παρέλειψαν νά αποδώ
σουν τήν ειρωνείαν εις τόν Κιουταχήν προ- 
τείναντες εις αυτόν νά έγγραφή συνδρομη
τή ς εις τήν έφημερίδα τή ς πόλεω ς (τά  Ε λ 
ληνικά Χρονικά) υπό τήν προϋπόθεσιν δτι 
θά προεπλήρωνε τήν συνδρομήν μιας τρ ι
μηνίας, δηλαδή τρ ία  'Ισπανικά τάλληρα.
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Διά τοΰτο ώσαύτως και άπηύθυναν μήνυμα 
συναδελφώσεως προς τό έν διαστάσει τε
λούν έθνος: « . . .  αφήσατε λοιπόν τά  πάθη, 
στρέψατε οφθαλμόν προς τήν Π α τρ ίδ α .. .  
μή μεριμνάτε ποιος νά γίνη ανώτερος του 
ά λ λ ο υ ...» . Δ ιά τοΰτο, τέλος, δ ι’ έπιστολής 
του Μ άγιερ προς τον Σ υνταγμ α τάρχην 
Σ τά νχο π  κατήγγειλα ν τήν άνεξήγητον ά- 
διαφορίοο/ τή ς έπισήμου Ευρώπης: «. . .πό 
σοι γενναίοι άνδρες μετ’ ό λ ίγα ς  ή μέρας δεν 
θέλει εισθε πλέον είμή σκιαί κατηγοροΰσαι 
ένώπιον του θεοΰ  τήν αδιαφορίαν τοΰ Χρι
στιανικού κόσμου εις τον αγώνα, δστις είναι 
αγώ ν τή ς θρησκείας. . .».

’Α λλά μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου καί δή 
από τή ς ένάρξεω ς τοΰ έτους τ826, «τό Με
σ ολόγγι κάστρο» δεν υπήρχε πλέον. Τά 
πάντα  έδείκνυον δτι ή «ζωή έφευγεν από τό 
Μ εσολόγγι, δτι ή ζωική αντοχή των ανθρώ 
πων έξηντλεΐτο». Εις τήν άγωνιώσαν δμως 
αυτήν ζωήν « . . .  τό ήθικόν έμενεν υψηλόν, 
εις τό αγωνιστικόν του ζενίθ. . .».  Διά τοΰ
το άν καί τά  μικρά παιδιά  έκλαιαν από τήν 
πείναν, κανείς άπό τους γονείς των δεν έ- 
σκέφθη νά διαμαρτυρηθή διά τήν άπόφασιν 
τή ς  Διοικήσεως καί τή ς  φρουράς νά μεί
νουν άγωνιζόμενοι μέχρι τή ς  τελευταίας 
των πνοής. Διά τοΰτο, ocv καί έπιέζοντο υπό 
πολλαπλασίου έχΒροΰ, δεν έκάμφθησαν 
αύδ’ έπί στιγμήν, ως μαρτυρεΐται σύν τοΐς 
άλλοις καί άπό τήν νικηφόρον έκβασιν τής 
μάχης τή ς Κλείσοβας (25 Μαρτίου 1926).

’Ή δη δμως, ώς γράφει ό ιστορικός καί 
ακαδημαϊκός Διονύσιος Κόκκινος, « . . .  τό 
Μ εσολόγγι είχε καταστή τόπος κολάσεως 
. . .  δλα τά  ζώα ειχον σφαγή καί έγίνετο κυ
νήγι καί τών ποντικών ακόμη. . . καί έπρο- 
σπαθοΰσαν νά μασήσουν ακόμη καί εκείνα 
πού δεν έσχιζαν τά  δόντια, δπως τά  δέρμα
τα...». Κατά τήν ιδίαν περιγραφήν «. . .πολ
λοί έξηντλημένοι άπό τήν άσιτίαν έσωριά- 
ζοντο κα τα γή ς χω ρίς νά υπάρχη τρόπος νά 
τούς δοθή περίθαλψις. . . Ο ί άρρωστοι έμε
ναν άβοήθητοι καί πολλοί έπέθαιναν, πολ
λοί άπό τούς νεκρούς έμεναν άταφοι εις τό 
ύπαιθρον καί ή άποσύνθεσίς των έμόλυνε 
τον ά έ ρ α . ..» .

Ύπό τήν πίεσιν αυτής τή ς  πραγμ α τικό
τητας έλήφθη ή άπόφασις πραγματοποιή- 
σεως τή ς έξόδου, ή όποια, κατά τό ύπογρα- 
φέν ύπό τών ’Α ρχηγών καί αξιωματικώ ν τής 
φρουράς σύμφωνον, θά  έγίνετο «. . . τό βρά
δυ εις τά ς δύο ή ώρα τή ς  νυκτός τή ς  10ης 
’Απριλίου ή μέραν Σ άββατον καί ξημερώ

νοντας τών Β α ΐω ν ...» , είτε ήρχετο είτε δέν 
ήρχετο βοήθεια.

Τά διαδραματισθέντα κατά τήν ιστορικήν 
εκείνην νύκτα είναι γνωστά. Πρέπει δμως 
νά σημειωθή δτι ή περί τοΰ μεγαλειώδους 
τοΰ άγώ νος έντύπωσις τών Ευρωπαίων έ- 
νεπλουτίσθη ήδη καί μέ τήν φρίκην τήν προ- 
κληθεΐσαν άπό τά ς κραυγάς πόνου καί τρό
μου τών σφαζομένων αμάχω ν καί άπό τούς 
σπαρακτικούς θρήνους τών άπαγομένων εις 
τήν α ιχμαλω σίαν γυναικών καί παιδιών.

Ό ρ θ ώ ς  λοιπόν ύπεστηρίχθη ανωτέρω δτι 
ή πολιορκία καί ή έξοδος τοΰ Μ εσολογγίου 
συνέβαλον μεγάλω ς εις τήν ύπέρ τής 'Ε λ 
ληνικής ύποθέσεως μεταστροφήν τή ς  Ευ
ρωπαϊκής δ ιπλω ματίας καί κοινής γνώμης. 
Βεβαίως υπήρξαν καί οί μισέλληνες οί ό
ποιοι εις τήν πτώσιν τοΰ Μ εσολογγίου εΐδον 
τον τερματισμόν τή ς  Ε λλη ν ικ ή ς ύποθέσε
ως. Μ άλιστα δέ ό έν Π άτραις πρόξενος τή ς 
Αυστρίας άββάς Δον Βικέντιος Μικαρέλλι 
εις έπιστολήν του έχαρακτήρισε τήν έξοδον 
ώς «πράξιν άσύνετον άποτέλεσμα τή ς οποί
ας ύπήρξεν ό θάνατος όλων τών άρρένων 
άπό 12 έτών καί άνω». Διέφυγεν δμως τή ς 
προσοχής αύτών δτι είχε μέν πέσει τό Με
σολόγγι αλλά  δέν είχαν πέσει μαζί του καί 
οί "Ελληνες καί δτι διά μέσου τοΰ πεδίου 
τοΰ θανάτου άα/επήδησεν ή άρνουμένη νά ύ- 
ποκύψη έθνική ψυχή, ή όποια εις τό έσωτε- 
ρικόν τή ς χώ ρας ώδήγησεν εις τον παραμε
ρισμόν τών παθών καί τήν έντονον προετοι
μασίαν τοΰ άγώνος. ’Έ κπληκτος ό Ίμ βρα - 
ήμ, έπα^ελθών εις τήν Πελοπόννησον, διε- 
πίστωνε τήν άλλα γή ν τή ς καταστάσεως 
καί ήναγκάζετο νά περιορίση τήν δράσιν 
του εις μικρόν τμήμα τή ς  νοτιοδυτικής 
πλευράς τή ς χερσονήσου, παρά  τά  παράλια  
τή ς  όποιας, ώς προελέχθη, ολίγον βραδύτε- 
ρον έθαπτε διά παντός τά  περί καταπνίξε- 
ως τή ς Ε λλη ν ικ ή ς Έ παναστάσεω ς όνειρά 
του.

Σ υμμετέχοντες δθεν καί ήμεΐς εις τον έ- 
ψετεινόν εορτασμόν τή ς 144ης έπετείου τής 
’Εξόδου, άς στρέψωμεν τήν σκέψιν μας προς 
τήν ίερόιν πόλιν τοΰ Μ εσολογγίου καί κλί- 
νοντες εύλαβώς τό γόνυ προ τών ιερών σκι
ών τών δημιουργών τοΰ έπους έκείνου, άς 
άφιερώσωμεν εις τήν μνήμην των, ώς μνη- 
μοσύνους ψαλμούς, τούς λόγους τθΰ ποιη- 
τοΰ:

’Ά ς  μή βρέξη ποτέ τό σύννεφον
κι ό άνεμος σκληρός άς μή σκορπίση
τό χώ μα τό μακάριον πού σάς σκεπάζει,
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Ύπό τό φ ώ ς του Ε λλη νοχριστιανικού  Π ολιτισμού

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΙ ΚΗΣ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  ΖΩΗΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
Τ ακτικού ΚαΟηγητοΟ τή ς  ’Ε γκλη μ α το λο γ ία ς 

έν τή Π α ν τε ίφ  Ά ν ω τ ά τ η  Σ χολή  

κ α ί Κ αθηγητοΰ τή ς Σ χ ο λ ή ς  Α ν θ υ π ο μ ο ιρ ά ρ χ ω ν

Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙλ 

ΤΪΙΣ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ

’Αληθώς ό στοχασμός περί της έ λ λ η ν ο χ ρ ι -  
σ τ ι α ν ι κ ή ς ά ρ μ ο ν ί α ς συγκλονίζει τόν έλλη- 
νικόν νοΰν, έφ’ όσον άναλογίζεται άφ’ ενός μέν δτι άτμό- 
σφαιρα, έντός της οποίας έκαλλιεργήθη καί άνεπτύχθη 
ή διδασκαλία τοΰ Θεανθρώπου, ηύτύχησε νά είναι ή 
έλληνική καί φιλοσοφική σκέψις, άφ’ ετέρου δέ, διότι 
ώς γλώσσα έκφράσεως καί διαδόσεως τής θείας Δι
δασκαλίας άνά τήν Οικουμένην έχρησιμοποιήθη ή ευ
ρέως άνά τα Ιθνη διαδεδομένη έντελής καί λεπτή έλ
ληνική.

Καί δ όποιος έλληνικός νους βλέπει δτι καί πρό τής 
ένσαρκώσεως τοΰ Λόγου τοΰ Θεοΰ έν τφ προσώπψ τοΰ 
Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ, τοΰ άπό Ναζαρέτ, τήν 
χριστιανικήν άλήθειαν οίονεί διησθάνθη ή αρχαία έλ
ληνική σοφία.

Τοιουτοτρόπως άντικρύζομεν αίφνης τόν λόγφ τής 
πυκνότητας τοΰ ύφους του άποκληθέντα «σκοτεινόν» ’’Ι 
ωνά φιλόσοφον Η ρ ά κ λ ε ι τ ο ν  νά άντλή διά πε
ρισυλλογής καί αύτοσυγκεντρώσεως έν τή φιλοσοφία 
του συμπεράσματα περί μιας υπερβατικής αρχής τών 
βντων καί περί ώραίου κόσμου πνευματικών άςιών καί 
νά άγωνίζεται μετά δυνάμεως εναντίον τής καί εις τήν 
εποχήν του προσκολλήσεως τών άνθρώπων εις τήν ζω
ήν τών αισθήσεων, άντί μιάς ποθητής διακυβερνήσεως 
ττάσήζ άνθρωπίνης δράσεως ύπό τοΰ λόγου.

’Ακολούθως συναντώμεν ένα έκ τών πτωχών τάξεων 
τοΰ λαοΰ καταγόμενον, κεκυρωμένον καί δυσειδέστα- 
τον τήν μορφήν καί τήν έμφάνίσιν, πλήν πνευματικώς, 
ψυχικώς καί ήθικώς ύπέροχον, τόν άπό πάσης πλευ
ράς άπαράμιλλον Σ ω κ ρ ά τ η ν ,  τόν μέγαν φιλό
σοφον καί διδάσκαλον. ’Ανυπέρβλητον διά τήν λεπτό
τητα τοΰ πνεύματος καί τήν διανοητικήν πρωτοτυπίαν, 
τήν χρηστότητα καί τήν φιλαλληλίαν, τό πραον τοΰ χα- 
ρακτήρος καί τήν γαλήνην, τήν ολιγάρκειαν καί τήν 
έγκράτειάν του. Είναι δ εκλεκτός τοΰ Ούρανοΰ, δστις 
δι’ ένοράσεως άκούει τήν φωνήν τοΰ Θεοΰ έν έαυτφ, πα- 
ροτρύνουσαν καί όδηγοΰσαν αυτόν, ήν άποκαλεΐ «δαι- 
μόνιον», ώς καί τήν φωνήν τής θείας ΙΙρονοίας, προ- 
στατεύουσαν τά ανθρώπινα τέκνα τής γής. Είναι έκεΐ- 
νος, ό όποιος διεκήρυξεν δτι εις τήν φύσιν τής άνθρω
πίνης ψυχής άνήκει μία ηθική συνείδησις, ένφ ή άνη- 
θικότης συνιστα ψεΰδος καί δευτερογόνον ιδιότητα, κει- 
μένην πέραν τής άληθοΰς καί ίεράς άνθρωπίνης φύσε- 
ως, δημιουργοΰσαν θανατηφόρον διά τήν ψυχήν κατά- 
στασιν.

Έν συνεχεία βλέπομεν τόν έπιδείξαντα μίαν συγκι
νητικήν άφοσίωσιν προς τόν διδάσκαλόν του, τόν Σωκρά
την, εύγνώμονα μαθητήν Π λ ά τ ω ν α ,  τόν άνυψω- 
θέντα εις ήγέτην τής έλληνικής φιλοσοφίας, δ όποιος, 
ύπέρ τόν αισθητόν κόσμον τής Ολης, άντίκρυσεν ένα ύ- 
περκόσμιον, ύπερουράνιον καί ύπεραισθητόν νοητόν ι
δανικόν κόσμον, τόν κόσμον τών ’Ιδεών. Καί δ όποιος 
παρά τφ Φαίδωνι έσκόρπισε διά μεγαλειώδους προσπά
θειας πίστιν εις τήν θείαν καταγωγήν τής άνθρωπίνης 
ψυχής, εις τήν αθανασίαν της καί εις τήν μετά τόν διά 
τοΰ θανάτου χωρισμόν της άπό τής κοινωνίας τοΰ γήι
νου σώματος Ιπιστροφήν εις τήν ούράνιαν πατρίδα της.

Επακολουθεί ή φυσιογνωμία τοΰ καταπληκτικού διά 
τήν άπέραντον αύτοΰ πολυμάθειαν, τήν ευρύτητα τής 
προοπτικής καί τήν τεραστίαν φιλοσοφικήν δύναμιν 
πνεύματος Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς ,  δ όποιος μέ τήν 
σειράν του θεωρεί μίαν «λογικήν ψυχήν» παρά τφ άν- 
θρώπφ, έν ή ένοικεί εις θείας φύσεως Νοΰς, δστις, άπο- 
τελών τόν θειον κάτοικον τής ψυχής, μετά θάνατον έπι- 
στρέφει πρός τόν καθολικόν Νοΰν, τόν Θεόν, έν ώ καί 
όπΟρροφάται. 'Ο αυτός διά τής «ένδελεχείας» κηρύσσει 
τόν νόμον τοΰ αύτοκαθαρισμοΰ παρά τοΰ άνθρώπου τής 
διαγωγής του, συνθέτει δ’ ένα θαυμάσιον ύμνον περί τής
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«άρετής», ήν χαρακτηρίζει ώς τό ώραιότερον θήραμα 
των άνθρωπίνων τέκνων, (Άρετά, πολύμοχθε γένει βρο- 
τείφ, θήραμα κάλλιστον βίω), Αγαπητός δέ καί σεβα
στός 6 ’Αριστοτέλης είς τούς διαφόρους παρελαύνοντας 
έν τή ιστορία σοφούς τής οικουμένης ήσκησεν ιδιόρρυθ
μον καί Ικτεταμένην έπίδρασιν, είδικώς δέ καί επί τήν 
χριστιανικήν θεολογίαν.

Καί βεβαίως αρκετά έκ των αρχαίων ελληνικών φι
λοσοφικών συστημάτων καί κοσμοθεωρίαν στοιχεία ά- 
πέρριψεν ή χριστιανική θεολογική γνώμη, πλήν έν πα
ραμένει ώς βέβαιον, ήτοι δτι ένίας χριστιανικάς αλήθει
ας έπλησίασαν διάφοροι έπίλεκτοι άρχαΐοι 'Έλληνες 
φιλόσοφοι, οί όποιοι κατ’ αυτόν τόν τρόπον προπαρεσκεύ- 
ασαν τά ανθρώπινα πνεύματα είς τήν κατανόησιν καί 
άποδοχήν τού χριστιανικού φωτός, άποτελέσαντ?; οίο- 
νεί «τό προανάκρουσμα» τής μουσικής τής διδασκαλίας 
τού Θεανθρώπου.

Ο £ 71/1ΗΝΟΧΡΙΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΤΟΛΙΣΜΟΣ

Κατά ταΰτα, έκ τής τοιαύτης ελληνοχριστιανικής συ
ζυγίας, έδημιουργήθη τελικώς μία μεγαλειώδης σύνθε- 
σις αξιολογικής έλληνοχριστιανικής αρμονίας, ή όποια 
έσκόρπισε φως είς τήν ύφήλιον καί άπετέλεσε τήν πη
γήν τής θεμελιώσεως τού συγχρόνου οικουμενικού αν
θρωπίνου πολιτισμού.

Τής όποιας αρμονίας ή άγνοια, ή παραγνώρισις καί 
ή άπομάκρυνσις άνέκαθεν έν τή ιστορική πορείφ τής άν- 
θρωπότητος έδημιούργησε κρίσεις, αί δποΐαι έγέννησαν 
πάντοτε κύματα άνθρωπίνων δυστυχιών καί τραγψδιών.

Άναμφιβόλως δέ είς τήν αιτίαν ταύτην δέον νά κα- 
ταλέξωμεν καί τήν σύγχρονον παγκόσμιον κρίσιν τής 
άνθρωπότητος, ή όποια δεν κατορθώνει νά. τυνΤ·.'.^ άπο 
τού άγχους αύτής καί νά άνεύρη τήν πορείαν της προς 
τήν ήρεμίαν καί τήν αληθή γηίνην της ευτυχίαν.

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ 
ΥΓΙΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙ
ΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Μή έπεκτεινόμενοι είς τό έξελισσόμενον δράμα τής 
παγκοσμίου αγωνίας, θά περιορισθώμεν μόνον είς τήν 
έλληνικήν δημοσίαν ζωήν, ή όποια νομίζομεν δτι, χω
ρίς νά πελαγοδρομή, δύναται νά άνεύρη τήν δδόν της 
πρός άνασυγκρότησιν άκριβώς είς τό φώς τής έλληνο- 
χριστιανικής άξιολογήσεως:

α) Έν τώ κατά Μάρκον Εύαγγελίφ, η '  36, ό ίδιος 
δ Κύριος διετύπωσε τήν άπορίαν: «Τί γάρ ώφελήσει άν
θρωπον, έάν κερδίση τόν κόσμον δλον καί ζημιωθή τήν 
ψυχήν αυτού; ή τί δώσει άνθρωπος άντάλλαγμα τής ψυ
χής αυτού;» Ή  έμβάθυνσις καί είς τόν θειον τούτον λό

γον άγει είς τήν διαπίστωσιν, δτι α ί  π ν ε υ μ α τ ι -  
κ α ί  κ α ί  ή θ ι κ α ί  ά ξ ί α ι  δ έ ο ν  ν ά  
Ι χ ω σ ι  τ ό  ά π ό λ υ τ ο ν  π ρ ο β ά δ ι σ μ α  
έ ν α ν τ ι  τ ώ ν  ύ λ ι κ ώ ν  κ α ί  τ ώ ν  ο ι κ ο 
ν ο μ ι κ ώ ν  ά ξ ι ω ν .

Νομίζομεν λοιπόν δτι ίσως θά έπρεπε νά άποφευχθή 
ή έντύπωσις δτι δίδεται έν οίονεί προβάδισμα τών οι
κονομικών καί τεχνικών ύπουργείων καί τών οικονομι
κών καί τεχνικών υπηρεσιών έναντι τών ’υπουργείων 
καί τών ύπηρεσιών, τών τεταγμένων διά τήν έξυπηρέτη- 
σιν τών πνευματικών καί ήθικών άξιών τού όσιου, τής 
γνώσεως τής άληθείας, τής δικαιάτητος, τής άγάπης 
πρός τόν πλησίον, τής άξίας τού ωραίου κ.ά. Διότι βε
βαίως ή άντίθετος τακτική δύναται μέν νά ή συνεπής 
πρός τά ύλιστικά καθεστώτα, προσκρούει δμως πρός έν 
έλληνοχριστιανικόν κράτος.

Όμοίως υπό τήν έννοιαν ταύτην όμολογοΰμεν δτι δέν 
μάς ευρίσκει συμφώνους ή αίωνία πρόταξις τής πολι
τικής (άστικής) δικαιοσύνης, ήτις κρίνει ώς έπί τό πο
λύ περί περιουσιακών διαφορών, έναντι τής ποινικής, 
παρ’ ή διακυβεύονται αί υψισται πνευματικαί καί ήθι
καί άξίαι τού άνθρώπου, ήτοι ιδίως ή τιμή καί ή έλευ- 
θερία. Καί ή όποια είναι τεταγμένη ούχί διά νά ζητή 
τόν άφανισμάν τών δικαζόμενων, άφορμωμένη έκ τού 
συναισθήματος τής άποστροφής καί τής άνταποδόσεως 
(«άρχή τής έκδικουμένης βίας») , ή έκ τού συναισθή

ματος τού φόβου καί τού δέους («άρχή τής έξασφαλι- 
ζούσης βίας») , ή έκ τού συναισθήματος τής οργής διά 
τήν έλλειψιν ύπακοής («άρχή τής αυθεντίας»). Ά λλ’ 
ή όποια ποινική δικαιοσύνη είναι τεταγμένη, ϊνα, σεβο- 
μένη τήν προσωπικότητα τού δικαζομένου, πλησιάση καί 
διασώση αύτόν. Συναντώμεν έν προκειμένψ τήν «αρ
χήν τής χριστιανικής άγάπης», ή όποια άποτελεΐ αί
τημα ’Εκείνου, ό όποιος έμαρτύρησεν είς τόν διά Σταυ
ρού θάνατον, παραδώσας ώς εντολήν τών αιώνων τό φώς 
τής Η ρ ω ι κ ή ς  ά γ ά π η ς  πρός τόν οίονδήποτε 
συνάνθρωπον, ήτοι τής άγάπης καί τών κακούργων καί 
τών έχθρών. Μή λησμονώμεν δέ καί τήν ρήσιν τού κα
τά Ματθαίον Ευαγγελίου 18, 11: «ΤΗλθε γάρ ό υιός 
τού άνθρώπου σώσαι τό άπολωλός». Αυτός είναι ό λόγος, 
δι’ ον ή έπιστήμη έζήτησεν άνέκαθεν, δπως δημιουργη- 
θή ειδικόν κεχωρισμένον σώμα ποινικών δικαστών, ό
μοίως έπιτροπικών δικαστών, όμοίως έπιμελητών άνη- 
λίκων καί ένηλίκων, ώς καί δπως οί άνήκοντες είς τά 
σώματα ταΰτα έπιλεγοΰν έκ προσώπων διακρινομένων 
ούχί μόνον έκ τών ειδικών γνώσεων, άλλά καί έκ τής 
ειδικής πνευματικής καί χριστιανικής πνοής, έφ' δσον 
οφείλουν ούχί νά άφανίζουν, άλλά νά μυσταγωγούν, νά 
χειραγωγούν καί νά σώζουν. Διότι μή λησμονώμεν δτι 
τό Ιργον των ώς εργατών τής διασώσεως τών ναυαγών 
καί ώς έμπνευστών τής ήθικής νίκης τής κοινωνίας εί- 
vat ούράνιον καί θειον καί άνυψοΐ αύτούς είς Ιεραπο
στόλους καί ποιμένας.
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'Ομοίως άνέκαθεν διά τον αυτόν λόγον, αλλά καί διά 
άλλους, δέν εύρέθη σύμφωνος ή επιστήμη εις τήν χά- 
-ριν έξασφαλίσεως οικονομικών προσόδων ένίσχυσιν ηθι
κώς φθοροποιών πληγών, οίον τό ρυπαρόν θέαμα, δ πό- 
τος καί οδτω καθεξής. Άφήνομεν δέ καί τήν διαπίστω- 
σιν τής έπιστήμης, καθ' ήν αί πρόσοδοι έκ τών άνω 
πληγών, υπό τάς ποικίλας των μορφάς, είναι πολλα
πλασίους έλάσσονες τών ποσών, τά όποια θά επρεπε νά 
δαπανηθοΰν άργότερον διά τήν άπλώς ώχραν άντιμε- 
τώπισιν τής έκ τών πληγών τούτιυν προκαλουμένης, άλ- 
λά μή έμφανοΰς έκ πρώτης δψεως, διαφθοράς καί κα
ταστροφής.

β) ’Εντός τής ψυχής παντός ανθρώπου, άκόμη καί 
έκείνου, δ δποΐος θέλει νά παίξη τόν ρόλον τοΰ άθεου, 
πάλλει καί σκιρτά ή άξια τοΰ ά γ ι ο υ  καί τοΰ δ σ ί - 
ο υ ,  ή όποια αποτελεί καί τήν ύψίστην μεταξύ τών 
πνευματικών καί ηθικών άξιών. Πρόκειται περί τής 
άξίας, βεβαίως δέ άκόμη καί τάς εις τήν τελευταίαν 
βαθμίδα έν τη ίεραρχική κλίμακι τών άξιών κειμένας 
ύλικάς. Τάς όποιας δ Χριστιανισμός δέν καταπολεμεί, 
άλλ’ άπλώς άγωνίζεται, ίνα καταλάβουν αδται τήν άρ- 
μόζουσαν ίεραρχικήν θέσιν.

Καί άπό τής άπόψεως ταύτης δμολογοΰμεν δτι έλυ- 
πήθημεν, δταν «τό Τπουργεΐον τών Θρησκευμάτων καί 
τής Παιδείας» μετωνομάσθη εις «'Τπουργεΐον έπί τής 
Παιδείας καί τών Θρησκευμάτων» καί διηρωτήθημεν, 
άρά γε έπιτρέπεται νά προτάσσωμεν εις τήν ψυχήν τοΰ 
λαοΰ τήν άξίαν τής «Παιδείας», τής άξίας τής «Πίστε- 
ως»; Καί έπίσης άνέκαθεν διηρωτήθημεν, διατί άρά γε 
τό ελληνοχριστιανικόν έθνος δέν διησθάνθη τήν άνάγ- 
κην, άντί νά εχη έν τώ Τπουργείω τής Παιδείας μίαν 
έν πολλοΐς παραμελημένην «Διεύθυνσιν Θρησκευμά
των», νά μή ιδρύση καί νά πρόταξη εν αυτοτελές καί 

παντί προβαδίζον ειδικόν «'Τπουργεΐον έπί τών Θρη
σκευμάτων»; Τό τελευταΐον δέ, έπηνδρωμένον μέ ίεράς, 
έμπνευσμένας, δραστήριας καί εύρυτέρων δριζόντων 
προσωπικότητας, νά δυνηθή νά ένισχύση τήν ώχριάζου- 
σαν εις τάς ήμέρας μας πίστιν παρά τψ λαψ καί νά 
ένισχύση όντως ένεργώς καί φωτεινώς τήν Εκκλησίαν
μ«ς;

Πρέπει δέ νά νοήση πάς τις δτι δ πρός τήν Εκκλη
σίαν σεβασμός δέον νά εχη έν παντί τό άπόλυτον προ
βάδισμα.

Εξ άλλου δμως καί ή ιδία ή Εκκλησία, ώς ’Εκκλη
σία τής θρησκείας τής ’Αγάπης, δέον νά λησμονή τό 
πνεΰμα τής έχθρότητος καί τοΰ μίσους, διότι τότε οί έν 
αυτή τυχόν ούτως ένεργοΰντες δέον νά άπέλθουν έξ αύ- 
τής, ινα μή μολύνουν τήν μεγάλην έντολήν τών Αιώνων 
τοΰ Νόμου τής ’Αγάπης έν τή εστία της.

γ) Νέα άξιολογική περιοχή, ήτις διανοίγεται ένώ- 
πιον τών έρευνώντων, είναι ή άξια τής άληθείας καί 
τής γνώσεως, ήν καλλιεργεί ή Παιδεία. Καί ή δποία

βεβαίως -δέν είναι τεταγμένη μόνον διά τήν μετάδοσιν 
γνώσεων καί τάς επιστημονικά; έρεύνας, άλλά κατ’ έ- 
ξοχήν καί διά τήν μετάδοσιν ήθους.

Ό  πόθος δέ τής ψυχής τοΰ Έλληνισμοΰ διά τήν άνα- 
ζήτησιν τής γνώσεως άνατέλλει «μέσα σέ κάθε εποχή 
τής ιστορίας τών Ελλήνων» πάντοτε μέ τήν ιδίαν λαμ
πρότητα καί δροσερότητα, δσον καί αν έκαστη ιστορι
κή περίοδος Ιχη τά ίδικά της χρώματα.

Ό  έλληνικός νοΰς τών άρχαίιυν αιώνων έξεχύνετο 
«μέσα εις τό πλάτος τοΰ σύμπαντος καί μέσα εις τόν βυ
θόν τής άνθρωπίνης ψυχής καί τάς έσωτάτας δυνάμεις, 
αί δποΐαι συναπετέλουν τό είναι του, διότι έδίψα διά τήν 
γνώσιν, τήν άλήθειαν». Καί τοιουτοτρόπως προσέφερεν 
είς τήν άνθρωπότητα τάς έ π ι σ τ ή μ α ς καί έξη- 
σφάλισε τήν ιστορικήν του έπιστημονικήν άθανασίαν. 
Τόν ίδιον πόθον διά τήν άναζήτησιν μέ θείαν μανίαν 
τής γνώσεως καί τής άληθείας έζήτησε καί δ νοΰς καί 
ή ψυχή τοΰ Έλληνισμοΰ τοΰ Χριστιανικοΰ Βυζαντίου. 
Καί συνίστησεν έκεΐ ή έπιστήμη τήν πίστιν καί έθε- 
μελιώθη ό.ά τής συνενώσεως τοΰ πνεύματος τής γής 
καί τοΰ πνεύματος τοΰ χριστιανικοΰ ούρανοΰ ή αρμονία 
τοΰ έλληνοχριστιανικοΰ. πολιτισμοΰ. Ή  δποία, άλλως τε, 
έχάρισε τό άληθές καί στερεόν ύπόβαθρον είς τάς άνθρω- 
πίνας έπιστήμας, αί δποΐαι ζητοΰν νά ένωθοΰν μέ τό θει
ον καί διψοΰν διά θέωσιν.

Καί αότό τό ιδεώδες τής άξίας τής γνώσεως καί τής 
επιστήμης μετέδωσεν δ ευεργετών Ελληνισμός, άκόμη 
καί διά τής ύποδουλώσεώς του μετά τήν πτώσιν τοΰ Βυ
ζαντίου, πρός τήν είς τό σκότος εύρισκομένην Δύσιν, 
είς ήν κατέφυγον διψώντα διά τήν έλευθερίαν «τά πιό 
έκλεκτά έπιστημονικά πνεύματα τοΰ βυζαντινοΰ Έλ- 
ληνισμοΰ». Καί έπλαστουργήθη τοιουτοτρόπως ή κατα
πληκτική ’Αναγέννησις έν τψ κόσμφ.

Αυτή δε ή αίωνία δίψα τοΰ ελληνικοΰ νοΰ διά τήν 
έπιστήμην καί δ μύχιος πόθος τής ψυχής τών Ελλή
νων διά τήν άξίαν τής άναζητήσεως τής γνώσεως ερ
μηνεύει τό θαΰμα τής διεθνοΰς αίγλης, τήν όποιαν έ- 
χαρισαν τά διάφορά έλληνικά άνώτατα έκπαιδευτικά 
ιδρύματα κατά τούς συγχρόνους καιρούς άπό τής άπε- 
λευθερώσεως καί έντεΰθεν είς τήν γενέτειραν τοΰ φωτός 
ελληνικήν γήν. Διότι, παρά τά πενιχρά μέσα, άφωσιώ- 
θησαν «αί πλέον έκλεκταί φυσιογνωμίαι» τής έλληνι- 
κής έπιστήμης μέ αύτοθυσίαν είς τήν ιεραποστολήν των 
καί έθεμελίωσαν τάς πνευματικάς έστίας τών συγχρό
νων Άνωτάτων Εκπαιδευτικών καί ’Ακαδημαϊκών 'Ι 
δρυμάτων, τά όποια άπαρτίζουν «καί τούς πνευματικούς 
καί ήθικούς στύλους τής συγχρόνου Ελλάδος».

Και οφείλει τό Ελληνικόν Έθνος νά τιμφ καί νά 
εύλαβήται καί νά σέβηται τά ιερά ταΰτα ιδρύματα καί 
τάς είς ταΰτα διακονούσας τελειωμένας καί συναρπα
στικάς φυσιογνωμίας «τών Μεγάλων Διδασκάλων τοΰ 
Γένους». ’Ήτοι έκείνους, οί όποιοι, άνελθόντες βαθμίδα
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πρός βαθμίδα καί μετά κόπους αιματηρούς καί δάκρυα 
καί έξαντλητικάς πνευματικάς προσπάθειας, κατώρθω- 
σαν νά δλοκληρωθοϋν καί νά γίνουν, τό πρώτον λευ- 
κανθέντες, άξιοι νά καταλάβουν τακτικήν έδραν ακαδη
μαϊκού διδασκάλου. Διότι άκαδημαϊκός διδάσκαλος δέν 
έπιτρέπεται, άλλά καί δέν είναι ικανός νά γίνη δ οίοσ- 
δήποτε προώρως, έστω καί έάν δ θεός έχάρισεν εις αυ
τόν ιδιοφυίαν, έάν δέν παλαίση καί έάν δέν κοπιάση 
καί έάν δέν πλαστουργηθή βαθμιαίως καί βήμα πρός 
βήμα καί έάν δέν άποκτήση τήν άνεκτίμητον άξίαν τής 
καθολικής έμπειρίας, ή όποια άποκτάται μέ τό βαρύ- 
τερον νόμισμα άπό τόν άνθρωπον, ήτοι «μέ τά χρόνια 
του».

Καί μόνον, άφ’ ής δλοκληρωθοΰν, πλαστουργημένοι, 
θά έκχυθοΰν πλέον ως μεγάλαι πρότυποι άκαδημαϊκαί 
φυσιογνωμίαι διδασκάλων φωτός, αί δποϊαι θά είναι ί- 
καναί νά χαρίσουν τό έπιστημονικόν φως καί την γνη- 
σίαν έπιστημονικήν καλλιέργειαν «μακράν άπό τήν κα
ταχνιά τής γήινης σκέψεως καί των φραγμών της». Ε ί
ναι δ’ οδτοι, διότι είναι κυριευμένοι από τήν μεγαλειώ
δη ίεράν μανίαν τής ήρωϊκής έπιστημονικής αυτοθυσί
ας, οί μεγάλοι ιεραπόστολοι τοΰ πνευματικού καί ήθικοΟ 
πολιτισμού καί οί υπεύθυνοι φωτεινοί ήγέται τοΰ ’'Ε
θνους καί τής άνθρωπότητος καί οί όποιοι έχουν, ώς τε- 
λειωθέντες, θειον κάλλος. Καί είναι οδτοι οί Έμπνευ- 
σταί καί Σπορείς τών Μεγάλων ’Αξιών, πλαστουργοΰν- 
τες καί τάς νεανικάς ψυχάς καί τους έρχομένους μέ «ου
ράνια όμορφιά».

δ) Μετά ταΰτα άκούομεν μεταξύ τής μελφδίας τών 
μακαρισμών έξ ένός όψώματος πρός τήν γραφικήν λί
μνην τής Γενησαρέτ τόν ύμνον τοΰ Κυρίου πρός τούς 
πεινώντας καί διψώντας τ ή ν  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ν .  
Τοιουτοτρόπως, έν τελική άναλύσει άντικρύζομεν τήν 
θείαν εντολήν διά τήν άξίαν τής δικαιότητος καί τής 
ίσης μεταχειρίσεως.

Ύπό τήν έννοιαν λοιπόν ταύτην δέν επιθυμεί δ Ε λ 
ληνισμός έν μή σεβόμενον τήν δικαιοσύνην έθνος πολ- 
λφ μάλλον, διότι παν κατ’ αυτής πλήγμα έκτρέφει τό 
μίσος εις τάς ψυχάς τών άδικουμένων καί άποτελεΐ κα
κόν σύμβουλον, παρωθεί είς άγανάκτησιν έναντίον μιάς 
άδικου πολιτείας, ένδεχομένως δέ άκόμη καί έκτρέφει 
τάς άνατρεπτικάς καί άναρχικάς ιδέας.

ε) Νέαν πρόσκλησιν πρός τό Κράτος συνιστά ή άξία, 
τήν όποιαν έκπροσωπεΐ δ νόμος τ ή ς  ά γ ά π η ς  
πρός τόν πλησίον καί δ νόμος τ ή ς  ε ι ρ ή ν η ς  
καί τής γαλήνης. Πρόκειται περί άξίας συγκεντρωτι
κής τών λοιπών άνθρωπίνων άρετών.

Καί ή όποια έντολή άπαιτεΐ, δπως τό κράτος έγκα- 
ταλείψη οίανδήποτε άλλην πολιτικήν καί μεταβληθή 
εις έν κράτος γιγαντιαίας, αγνής καί άνευ συμφέροντος 
άγάπης πρός πάσαν κατεύθυνσιν. Καί τοΰτο, διότι έ-, 
κεΐ, ένθα ή ανθρώπινη ζωή δέν άντικρύζει τήν άδολον

καί ειλικρινή δντως άγάπην καί τήν συμπαράστασιν καί 
τήν έκτίμησιν, ή δποία άγάπη άποτελεΐ τό αίτημα πά- 
σης άνθρωπίνης ψυχής, θάλλει τό μίσος, ή πικρία, ή ά- 
γανάκτησις καί ή άντικ«νωνικότης ύπό τάς πλέον ποι
κίλας αυτής μορφάς. "Ας γίνη δέ σαφώς νοητόν δτι 
πάσα σαπρά κοσμοθεωρία ποτίζεται καί έκτρέφεται έκ 
τών περιοχών, εις ας δέν βασιλεύει ή άγάπη καί δ σε
βασμός πρός τήν προσωπικότητα παντός άτόμου. Τοΰτο 
δέ ιδιαιτέρως ισχύει καί διά τήν πνοήν τοΰ έργου τών 
άστυνομικών σωμάτων, άτινα ώς τεταγμένα διά τήν «ά- 
σφάλειαν» καί τήν «τάξιν» δέον νά συναντήσουν τό φι
λοσοφικόν ουράνιον ύπόβαθρον τής άποστολής των, τό 
όποιον είναι «δ νόμος τής άγάπης» ώς πηγή τής κατευ- 
θύνσεως τής «άσφαλείας» καί «δ νόμος τής ειρήνης» ώς 
πηγή τής κατευθύνσεως τής «τάξεως».

Διότι μόνον μία τοιαύτη πνοή άπεράντου άγάπης καί 
πόθου ειρήνης πρός τόν λαόν έκ μέρους τής άστυνομίας 
δύναται νά καταργήση τήν φοβίαν καί τήν άντιπάθειαν 
καί νά κερδίση τήν άγάπην καί τήν έμπιστοσύνην πρός 
τήν άστυνομίαν έκ μέρους τοΰ λαοΰ. Καί έξ άλλου, μό
νον μία τοιαύτη πνοή δύναται νά άποτελέση τήν άλάν- 
θαστον φωτεινήν πυξίδα, ϊνα άνευρίσκη ή άστυνομία 
πανταχοΰ καί πάντοτε καί είς οίανδήποτε κρίσιν της 
τόν όρθόν στόχον ένός ουρανίου προορισμού της, πάσα 
δέ παραγνώρισις τοΰ τοιούτου στόχου άπλώς θά όδήγη 
είς ναυάγιον.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Περιοριζόμεθα μόνον είς τάς προμνησθείσας βασικάς 
έλληνοχριστιανικάς άξίας, χωρίς νά παραγνωρίζωμεν 
καί άλλας σπουδαίας καί ζωτικάς.

Τό δνειρον δέ τοΰ έλληνοχριστιανικοΰ προσανατολι- 
σμοΰ, ας έμπνέη πάντας τούς είς οίανδήποτε έποχήν τής 
ροής τής ζωής τοΰ ’Έθνους καθ’ οΐονδήποτε τρόπον 
συμμετέχοντας είς τήν δημοσίαν ζωήν τής χώρας, έάν 
έπιθυμοΰν οδτοι είλικριυώς νά είναι συνεπείς καί έμ- 
πνευσμένοι ηγήτορες τής κρατικής καί τής έθνικής εύ- 
τυχίας. Είδικώτερον δέ δ «νόμος τής ’Αγάπης» άς είναι 
ή πυξίς των, διότι μόνον οδτος είναι ικανός νά καταργή 
τάς οίασδήποτε κρίσεις τοΰ έθνους κατά τήν ροήν τών 
αιώνων.

Καί άν δροσίσωμεν δι’ έμπράκτου καί. ούχί μόνον διά 
λόγων ώς έλληνοχριστιανικώς παιδαγωγούν κράτος καί 
ώς έλληνοχριστιανικώς παιδαγωγοΰσα κοινωνία τά τέ
κνα καί τάς οικογένειας τής Ελλάδος «μέ άστείρευτη 
πηγή ένός έλληνοχριστιανικοΰ γαλάζιου ούρανοΰ».
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ΥΠΟΘΕΣΙΣ: “ ΔΡΑΚΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ,,

Ό  τίτλος τοΰ «διάκου» υίοΟετήΟη 
διά πρώτην φοράν εις τό έγκληματο- 
λογικόν λεξιλόγιον μέ τήν ύπόθεσιν 
τοΰ διαβοήτου μανιακού δολοφονου 
γυναικών τοΰ Ντύσελντορφ, ή ρίζα 
του δμως εύρίσκεται εις τά παραμύ
θια καί τούς θρύλους, δπου οί δράκοι 
αντιπροσωπεύουν τά κακοποιά πνεύ
ματα καί τούς αιμοχαρείς κακούρ
γους.

Εις τον 20όν αιώνα, είναι πράγμα
τι δύσκολον νά πιστεύη κανείς δτι α
νάμεσα εις τούς ανθρώπους πού τα- 
ξειδεύουν επί ημέρας είς τό διάστη
μά, πού κατασκευάζουν κτίσματα ε
κατό ορόφων, πού μέ τήν στροφή έ- 
νός διακόπτου επικοινωνούν έντος 
δευτερολέπτων μέ τήν άλλην άκρην 
τής γης, εύρίσκονται καί κυκλοφο
ρούν αντίτυπα, ή κακέκτυπα, τών 
δράκων τούτων τοΰ παραμυθιού καί 
τοΰ θρύλου. Καί δμως, ό «δράκος» 
τοΰ Ντύσελντορφ, ό Ινυανοπώγων 
Άανδρύ, ό «Τζάκ δ άντεροβγάλτης», 
δ Ματούσκα καί αρκετοί άλλοι, άπε- 
τέλεσαν κατά καιρούς ζωντανάς α
ποδείξεις, δτι τό παραμύθι καί ό θρύ
λος, έκφεύγουν κάποτε από το δνει- 
ρον ή τον εφιάλτην, καί υπογραμ
μίζουν αποτρόπαια μίαν πραγματικό
τητα θλιβερήν...

1 ) Τό έγκλημα
Τήν 5ην Αύγουστου 1958, ώραν 

6 τό απόγευμα, δ Θεόδωρος Δέγλε- 
ρης, 35 ετών, μόνος υιός ζώντων γο
νέων, υπάλληλος τοΰ καταστήματος 
«’Άκρυν», συνήντησε τήν φίλην του, 
24 ετών, είς τήν πλατείαν Κάνιγγος, 
έμπρος από τό 'Τπουργείον Εμπορί
ου. Δέν ήτο ή πρώτη συνάντησές των, 
έπρόκειτο δμως νά είναι ή τελευταία. 
Τό ζεύγος έπήρε τό τράμ τής δόοΰ 
Πατησίων, κατέβη είς τάς στήλας τοΰ 
ναού τοΰ ’Ολυμπίου Διύς, έφθασεν 
είς τήν αφετηρίαν τών λεωφορείων 
βουλιαγμένης δπου έπεβιβάσθη, μέ
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τελικόν προορισμόν τό Μικρό Καβού
ρι, είς τό σημεΐον δπου δ ναΐσκος τοΰ 
'Αγίου Νικολάου. Ή το  περίπου ώρα 
7.30' δταν δ Δέγλερης μέ τήν φίλην 
του, είσεχώρησαν είς τον πυκνόν πευ
κώνα τής περιοχής, καί έξηπλώθησαν 
είς τήν ρίζαν ενός πεύκου, προφυλα- 
γμένοι καί σχεδόν αθέατοι είς τάς 
σκιάς τοΰ δειλινού.

Οί δύο νέοι έγνωρίζοντο άπό τρι
ετίας, έπρόκειτο δέ νά τελέσουν τούς 
αρραβώνας των τήν έπομένην, 6ην 
Αύγούστου. Άπησχολημένοι μέ τάς 
περιπτύξεις των, δέν έπρόλαβαν καν 
νά άντιληφθοΰν τον θάνατον πού έ- 
πλησίαζεν. Τέσσαρες πυροβολισμοί 
έτάραξαν τήν ειδυλλιακήν γαλήνην 
τής ’Αττικής παραλίας. '0  Δέγλεριμ; 
μέ διαμπερές τραύμα άπό τοΰ ένός 
κροτάφου είς τον έτερον, μένει ά
πνοος. Ή  γυναίκα μέ έν σοβαρόν τυ
φλόν κοιλιακόν τραΰμα, καί έτερον έ- 
λαφρόν είς τήν κεφαλήν, κραυγάζει 
καί ζητεί βοήθειαν. Έ ν  άλλο ζεύγος 
τρέχει κοντά της, τήν έρωτά τί συμ
βαίνει, καί ή δυστυχής άπαντά: «Μάς 
έσκότωσαν!» Τό ζεύγος τότε —  άρ- 
γότερον έγνώσθη δτι ήτο δ Γεράσι
μος Μαμούρης μέ τήν φίλην του — 
τρομοκρατείται καί τρέπεται είς φυ
γήν χωρίς νά προσφέρη καμμίαν βο
ήθειαν.

’Επί ήμίσειαν ώραν ή κοπέλλα 'αί- 
μορραγεί καί αγωνία, είς τό πλευράν 
τοΰ νεκρού έραστοΰ της, καί επί τέ
λους εμφανίζεται ένας άγνωστος, 
πρόθυμος νά συνδράμη. Ή  πρώτη έ- 
ρώτησίς του είναι: «Τί συμβαίνει;» 
Ή  τραυματισμένη άπαντά: «Μάς έ
σκότωσαν ! Βοήθησε με χριστιανέ 
μου!» Ό  άγνωστος δμως μένει άκί- 
νητος καί ούδεμίαν βοήθειαν προσφέ
ρει παρά μόνον άφοΰ είς σχετικήν έ- 
ρώτησίν του τό θύμα άπαντά: «’Ό χι, 
δέν είδα τον δολοφόνο». Τότε ό άγνω
στος πλησιάζει, άνατρέπει τό πτώμα 
—  δ Δέγλερης έκειτο πρηνής —  «βά
ζει αυτί» είς τό στήθος τοΰ Δέγλερη

καί άποφαίνεται δτι ακόμη ή καρδιά 
του κτυπά. Κατόπιν προσπαθεί νά 
βοηθήση τήν γυναίκα νά σηκωθή, 
άλλά αύτή κραυγάζει άπό τούς πό
νους. Τήν ιδίαν στιγμήν άκούγεται 
εξ άποστάσεως σπεύδοντα βήματα. 
Είναι οί άστυνομικοί καί άλλοι δια- 
βάται πού καταφθάνουν ώδηγημένοι 
άπό τάς κραυγάς. Ό  άγνωστος τότε 
άφήνει τήν προσπάθειαν ύποστηρί- 
ξεως τής τραυματισθείσης, άρπάζει 
τήν τσάνταν της καί εξαφανίζεται.

Μετά τινα λεπτά φθάνει πλησίον 
της ένας άνθυπασπιστής τής Χωρο
φυλακής. Φροντίζει διά τήν μεταφο
ράν της είς τό νοσοκομείον, καί κα
τόπιν επιφορτίζει δύο χωροφύλακας 
μέ τήν φρούρησιν τοΰ πτώματος. 
Μετ’ ολίγον ακόμη, καταφθάνει είς 
τον τόπον τοΰ έγκλήματος καί δ Δι
οικητής τοΰ ’Αστυνομικού Τμήματος 
Βουλιαγμένης. Αί άρχαί ’Ασφαλείας 
αναλαμβάνουν πλέον τήν ύπόθεσιν 
είς χεΐρας των.

2) Πόσο'· στοιχίζει εν 
σφ άλμα

"Οποιος ίσχυρισθή δτι είναι άλά- 
θητος, είναι απλώς καί μόνον άνόη- 
τος. "Οποιος έξ άλλου ίσχυρισθή δτι 
είς πάσαν κρίσιμον στιγμήν ένήργη- 
σεν, αυτομάτως καί άμέσως, πρός τήν 
ορθήν κατεύθυνσιν καί έλαβε πάντοτε 
τά ορθά μέτρα, είναι απλώς και μόνον 
ψεύτης.

Οί άνθρωποι, είναι μοιραΐον καί 
φυσιολογικόν νά διαπράττουν λάθη. 
Ιδ ίω ς δταν δέν διαθέτουν παρά έλά- 
χιστον χρόνον διά νά σκεφθοΰν καί 
νά έκλέξουν τάς άποφάσεις των. Τού
το σημαίνει δτι οί έκ τών υστέρων 
προφήται καί έπικριταί πρέπει νά 
λαμβάνουν πάντοτε ύπ’ δψιν τάς έ- 
κάστοτε συνθήκας καί περιστάσεις αί 
δποΐαι βαρύνουν —  κάποτε καταθλι- 
πτικώς —  είς τούς ώμους εκείνου ό 
οποίος είναι έκ τών πραγμάτων ύπο-



χρεωμένος νά λάβη υπεύθυνον άπό- 
φασιν.

Ό  άνθυπασπιστής, ό όποιος άνε- 
κάλυψε τελικώς την τραυματιομένην 
γυναίκα καί τό πτώμα του φίλου της, 
άφού έβεβαιώθη οτι ό Δέγλερης ήτο 
νεκρός, καί συνεπώς πάσα βοήθεια ή- 
το δι’ αυτόν περιττή, έστρεψε ολό
κληρον την προσοχήν του εις τήν έ- 
πιζώσαν, της όποιας ή κατάστασις έ- 
νεφανίζετο —  καί ήτο —  έξαιρετι- 
κώς σοβαρά. Τοΰτο ήτο σφάλμα. Βε
βαίως ή γυναίκα είχεν άμεσον ανάγ
κην μεταφοράς, διότι έκινδύνευεν ή 
ζωή της, τό έργον όμως τοΰτο, ό άν- 
θυπασπιστής ήδύνατο νά τό έμπι- 
στευθή καί εις τούς προσδραμώντας 
πολίτας, ενώ ό ίδιος θά έπρεπε νά 
λάβη τά δύο πρώτα καί βασικά μέ
τρα πού ένδείκνυνται είς τοιαύτας 
περιστάσεις: τον αποκλεισμόν δηλα
δή τής περιοχής, καί τον έλεγχον τών 
εντός αυτής ατόμων. Αυτό μαλιστα 
ήτο αρκετά εύ'κολον, διότι ή περιοχή 
άπεμονώνετο αύστηρώς με τήν τοπο- 
θέτησιν έλαχίστων άνδρών είς τον 
στενόν «λαιμόν» άπό δπου πάς πεζός 
ήτο υποχρεωμένος νά περάση εισερ
χόμενος ή έξερχόμενος άπό τό «Μι
κρό Καβούρι». ’Εάν τά μέτρα αυτά 
έλαμβάνοντο εγκαίρως, είναι πολύ πι
θανόν ό δολοφόνος νά συνελαμβάνετο 
κατά τήν ιδίαν αύτήν νύκτα τού εγ
κλήματος, διότι ώς εκ τών ύστέρων ά- 
νεκαλύτρθη, δεν ήτο άλλος άπό τόν 
προστρέξαντα «είς βοήθειαν» τής γυ- 
ναικός, ό όποιος καί τής ήρπασε τήν 
τσάνταν, ή δέ τραυματίαθεΐσα ήδυνή- 
θη νά τον περιγράψη έστω καί άμυ- 
δρώς: (Νέος, μέ αισθητήν φαλά
κραν, μέτριον άνάστημα, κανονική 
διάπλασις, μέ θερινήν χακί στολήν 
καί μανίκια άναδιπλωμένα).

'Ως εϊπομεν έν τούτους, τά μέτρα 
ταύτα δεν έλήφθησαν ή καθυστέρη
σαν χάριν τής μεταφοράς του θύμα
τος. Οΰτω ό δολοφόνος διέφυγεν α
νενόχλητος. ’Ό χ ι δμως διά πολύ...

3) Πώς έξιλεοΟται εν 
σφάλμα

Ό  χρόνος ό όποιος είχε χαθή έ
πρεπε νά κερδιθή. Τοΰτο διεπίστω- 
σεν αμέσως ό Διοικητής Χωροφυλα
κής Γλυφάδας, Ταγματάρχης τότε, 
Γεώργιος Σιαρρές, ό όποιος έφθα- 
σεν είς τόν τόπον τοΰ εγκλήματος με 
τόν ιατροδικαστήν Λουκόπουλον. Ό  
ιατροδικαστής διεπίστιοσεν ότί τό 
πτώμα —■ ύπτιον πλέον —  εκτός τού 
διαμπεροΰς τραύματος τών κροτάφων 
δπερ έπέφερεν άκαριαίως τόν θάνα
τον, έφερε καί έπιπόλαιον τοιοΰτον

μεταξύ τών δύο δακτύλων —  μέσον 
καί παράμεσον —  τής δεξιάς χειρός. 
Συνήχθη έκ τούτου δτι ή σφαίρα ή 
όποια έπληξε τήν νέαν είς τήν κοι
λιακήν χώραν, διήλθε μεταξύ τών 
δύο τούτων δακτύλων τού Δέγλερη, 
καθώς τήν ένηγκαλίζετο. Είς τά θη- 
λάκειά του εύρέθησαν ή ταυτότης 
του, 150 δραχμαί, δύο μανδήλια, 
κλειδιά, όνυχοκόπτης καί άναπτήρ. 
Είς δάκτυλον τής άριστεράς χειρός 
έφερε χρυσόν δακτυλίδι μέ τά άρχι- 
κά του.

Πρώτη φροντίς ήτο ή έρευνα τοΰ 
παρελθόντος καί τού προσφάτου βίου 
τού Δέγλερη. Ή  έρευνα αυτή άπεκά- 
λ.υψεν δτι ό Δέγλερης —  τύπος άρ- 
ρενωπός —  είχε πολλάς έρωτικάς πε
ριπέτειας, μίαν μάλιστα μεθ’ ύπάν- 
δρου γυναικός, προτού συνδεθή μετά 
τής Μαναβάκη.

Τό παρελθόν τής φίλης του εξ άλ
λου εύρέθη καθαρόν. Ή  νέα ήτο ω
ραία καί διέμενεν άπό τής κατοχής 
καί εντεύθεν, μετά μιάς θείας της, ε
νώ ό πατήρ της διέμενεν εις Πάτρας 
μετά τής υπολοίπου οικογένειας.

Τά στοιχεία ταύτα -— τά μόνα μέ
χρι τής στιγμής —  έτέθησαν, τήν ί- 
πομένην τού_ εγκλήματος, ύπ’ δψιν 
τοΰ Άνωτέρου Διοικητού Χωροφυλα
κής Πρωτευούσης, Ταξιάρχου κ. Στ. 
Πετροπούλου, είς σύσκεψιν τών αρμο
δίων άξιωματικών.

’Επειδή τά στοιχεία αυτά ήσαν α
νεπαρκή, οί αξιωματικοί ύπεχρεώ- 
θησαν νά καταφύγουν είς υποθέσεις 
καί εικασίας. Κατ’ άρχήν συνεζητή- 
θη ή εκδοχή εγκλήματος διά λόγους 
άντιζηλίας καί έκδικήσεως. 'Η  εκδο

χή αύτή έκέρδιζε πολύ έδαφος έναντι 
τών δύο άλλων πιθανών, ήτοι: τοΰ 
εγκλήματος διά ληστείαν, καί τού 
«σεξουαλικού» εγκλήματος. Αί δύο 
τελευταίοι έκδοχαί δέν εύνοούντο έκ 
τών δεδομένων. Ό  δράστης δέν εΐ- 
χεν άπειλήσει τά θύματα, ούτε καί 
προσεπάθησε νά συλλήση τόν νεκρόν. 
Μόνον ή αρπαγή τής τσάντας δέν έ- 
δικαιολόγει «ληστείαν» διότι τί πο- 
σόν ήδύνατο νά περιέχη τσάντα γυ
ναικεία είς ερωτικόν περίπατον είς 
τοιαύτην περιοχήν; Τό «σεξουαλικόν» 
έγκλημα έξ άλλου, παρουσιάζετο καί 
αύτό άτονον, διότι ό δράστης ούδε- 
μίαν ενέργειαν είχεν επιχειρήσει κα
τά τής άνυπερασπίστου πλέον γυναί
κας. ’Αλλά καί ή πρώτη εκδοχή, τής 
άντεκδικήσεως, άπώλεσε καί αύτή έ
δαφος ταχέως, δτε διεπιστώθη, δτι 
άμφότεραι αί πρώην έρωμέναι τού 
Δέγλερη είχον άκλόνητον άλλοθι, ή 
δέ τραυματισθεΐσα ούδένα έτερον δε
σμόν είχεν ή έστω περιπέτειαν. Συ- 
νεζητήθη τέλος καί τετάρτη πιθανή 
εκδοχή: Ό  φόνος άλλου άντ’ άλλου.

’Ανεξαρτήτως τών εικασιών, ό ’Α
νώτερος Διοικητής άπεφάσισε νά ά- 
ναπληρώση έστω καί έκ τών υσ'έρων 
τήν άνυπαρξίαν πειστηρίων, όσον καί 
άν τό έργον τούτο παρουσίαζε τερά
στιας δυσχερείας μετά τόσον χρόνον 
άπό τού συντελεσθέντος εγκλήματος.

Αί πρώται έρευναι ούδέν άπέδω- 
σαν. Οί άνιχνευταί έπέστρεψαν ά
πρακτοι, τούτο δέ δέν πρέπει νά φα- 
νή παράδοξον. Ή  άνίχνευσις, καί δή 
είς τοιαύτας περιστάσεις, είς τόσον 
έκτεταμένον χώρον, καί μετά παρέ- 
λευσιν διαστήματος κατά τό όποιον,

Ό  τόπος τοΰ έγκλήμοττος. Αί θέσεις τών θυμάτων, ώς καί τών εύ- 
ρεθέντων πειστηρίων σημειοΰνται έπακρι6ώς.
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ςρυσικώς καί τεχνητώς, τά ίχνη άλ- 
λοιοΰνται ή καταστρέφονται, απαιτεί 
είδίκευσιν, ικανότητα αλλά και προ
σοχήν, επιμέλειαν, υπομονήν καί επι
μονήν.

Μετά τήν πρώτην ταύτην αποτυ
χίαν, ό ’Ανώτερος Διοικητής πεπει
σμένος ότι οπωσδήποτε έπρεπε νά ύ- 
πάρχουν «ίχνη» καί «πειστήρια», ά- 
νέλαβε προσωπικώς τήν διεύθυνσιν 
τών ερευνών, τάς οποίας πράγματι 
διεξήγαγε μέ ίδιάζουσαν μεθοδικό- 
τητα καί αψογον σύστημα.

Ή  περιοχή Βουλιαγμένης διηρέ- 
θη είς τμήματα, καί ή διερεύνησίς της
—  μέχρι καί ’Ηλιουπόλεως —  ένηρ- 
γήθη εξονυχιστική. Εκατοντάδες 
προσώπων προσήχθησαν καί άνεκρί- 
θησαν μετ’ έπιμελείας καί προσοχής. 
Τά πρόσωπα αυτά ήσαν κυρίως λω- 
ποδΰται, ήδονοβλεψίαι καί ανώμαλοι 
τι'’ποι. Ή  έρευνα αυτή ένετόπισεν 
άφ’ ενός μέν τό ζεΰγος τό όποιον 
πρώτον είχε πλησιάσει τήν τραυμα- 
τισθεΐσαν, τραπέν αμέσως είς φυγήν, 
άφ’ ετέρου δε εν άλλο ζεΰγος το ό
ποιον ύπέδειξεν ώς ύποπτον έν πρό- 
σωπον τό όποιον καί συνελήφΟη. Τό 
πρόσωπον εκείνο ήτο ήδονοβλεψίας, 
καί ναι μέν άπεδείχθη ότι δεν ήτο ό 
δράστης, αλλά εκ τής καταθέσεώς του
—  διασταυρωθείσης κατόπιν καί μέ 
άλλας —  ένετοπίσθη έν ατομον μέ 
πλέον συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 
'Ο ηδονοβλεψίας έπέμεινεν ιδιαιτέ
ρως είς τήν περιγραφήν τών πέδιλων 
τοΰ ατόμου τοότου, τά οποία «τοΰ εί
χαν κάνει έντύπωσιν». Συγχρόνως 
άνεπτύσσσντο καί αλλαι δραστήριοι 
ένέργειαι, ήτοι:

α) Όμάς άνδρών υπό τόν άνθ υπο
μοίραρχον Κωνσταντάκην έτάχθη νά 
ένεδρεύη είς τόν τόπον τοΰ εγκλήμα
τος, διά πιθανήν επιστροφήν τοΰ 
δράστου. Τό έργον τοΰτο ήτο έξό- 
χως λεπτόν καί δυσχερές, διεξήχθη 
δέ μέ μυρίας προφυλάξεις καί τεχνά
σματα, διότι δεν έπρεπε νά τρομο
κρατηθούν οί συχνάζοντες είς τήν πε
ριοχήν καί νά έρημωθή αΰτη, όπερ 
καί τοΰ δράστου τήν έπανεμφάνισιν 
θά άπεθάρρυνε.

β) Δραστήρια έρευνα τής περιο
χής τοΰ φόνου, ώδήγησεν είς τήν ά- 
νακάλυψιν ζεύγους πέδιλων, τοποθε
τημένων όπισθεν θάμνου. 'Ο ηδονο
βλεψίας άνεγνώρισε τά πέδιλα τά ό
ποια εΐχεν ΐδει νά φορή τό ύποπτον 
ατομον.

γ ) Ό μάς Ιό  χωροφυλάκων —  
Τμήμα Κηφισίας —  ανακαλύπτει εν
τός σχίνου, εκατόν περίπου μέτρα α
πό τόν τόπον τοΰ εγκλήματος, τό πορ- 
τοφόλιον τό όποιον ή φίλη τοΰ Δέ-
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γλερη εΐχεν εντός τής τσάντας της.
δ) Όμάς 30 άνδρών (Γραφεία Ά - 

νωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής) 
«κτενίζει» τήν περιοχήν καί άνακαλυ- 
πτει τήν τσάνταν τής κοπέλλας, είς 
άπόστασιν 150 μέτρων άπό τόν τό
πον τοΰ φόνου.

ε) Ό μάς 45 άνδρών (Μικτόν ά- 
πόσπασμα Άνωτέρας Διοικήσεως καί 
Τμήματος Κηφισίας), μετ’ εντατικήν 
έρευναν ανακαλύπτει περίστροφον 
φέρον δύο φυσίγγια-καί διπλωμένον 
είς μανδήλιον.

στ) Μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ πε
ριστρόφου, έκρίθη άναγκαία ή άνευ- 
ρεσις τοΰ κάλυκος τοΰ διαμπερούς 
τραύματος τοΰ Δέγλερη. Μετ’ αλλε
παλλήλους άνεπιτυχεΐς προσπάθειας, 
σύντονος έρευνα οδηγεί είς τήν άνα
κάλυψιν δύο καλύκων είς τούς πλη
σίον τής θαλάσσης βράχους, έσφη- 
νιομένων είς κορμούς πεύκων. ’Εργα
στηριακή έξέτασις μετά δοκιμάς καί 
σύγκρισιν άποδεικνύει ότι τά εύρε- 
θέντα βλήματα είχον ριφθή άπό τό 
άνευρεθέν περίστροφον. Άντιθέτως, 
σύγκρισις μέ τήν έκ τής τραυματι- 
σθείσης έξαχθείσης σφαίρας, ούδεν 
άποδίδει, λόγω παραμορφώσεως τοΰ 
βλήιιατος έκ συγκρούσεως επί οστού 
τής λεκάνης.

ζ) ’Εξονυχιστική έξέτασις τής 
τσάντας διά δακτυλικά άποτυπώμα- 
τα ούδέν άποδίδει.

η) Άντιθέτως, ή έργαστηριακή έ- 
ξέτασις τοΰ περιστρόφου άπεκάλυψε 
πολλά, τά οποία όμως περιέπλεξαν 
περιέργως τήν κατάστασιν.

Καί κατά πρώτον, είς τήν βάσιν 
τοΰ περιστρόφου, έπεσημάνθη άποτύ- 
πωμα ατελές. Έ κ τοΰ άποτυπώματος 
τούτου δέν ήτο δυνατόν νά όδηγηθή 
ή ’Ασφάλεια είς τήν άνακάλυψιν τοΰ 
δράστου, ήτο όμως δυνατόν νά μαρ- 
τυρήση έάν συλλαμβανόμενος ύπο
πτος ήτο ό δράστης.

Τό περίστροφον —  ένα Σμίθ -

Τό £ν τον δολοφονικών βλημάτων, ώς 
εύρέθη ένσφηνωμένον είς τόν κορμόν 
•ητεύκου της περ ιοχής.

Γουέστον— έφερε στοιχεία T42149G 
ήτο δέ στρατιωτικόν. Είδοποιήθη α
μέσως ή άρμοδία στρατιωτική αρχή 
ήτις άπήντησεν ότι τό περίστροφον 
άνήκεν είς τό 2δον Σύνταγμα Πεζι
κού, είς τήν οπλοθήκην τοΰ οποίου 
καί... έξηκολούθει νά ,εύρίσκεται!

Ή  Χωροφυλακή έσνράφη άμέσως 
είς τήν έξιχνίασιν τοΰ νέου μυστη
ρίου: ’Επιτόπιος έρευνα έφερεν είς 
φως τήν εξής ιστορίαν. Τό υπό τόν 
ανωτέρω αριθμόν περίστροφον είχε 
χρεωθή είς αξιωματικόν ό όποιος ά- 
πουσίαζεν είς άδειαν. Ό  άξιωματι- 
κός ειδοποιηθείς παρουσιάσθη —  έν 
τώ μεταξύ είχον διερευνηθή σχολα- 
στικώς άπασαι αί κινήσεις του, οΰ- 
δέν ύποπτον παρουσιάσασαι —  καί 
προσεκόμισε καί τό περίστροφον! 
Ούτω υπήρχαν τώρα δύο περίστροφα 
μέ τόν ίδιον άριθμόν !

Τό περίστροφον τοΰ άξιωματικοΰ 
έξητάσθη έργαστηριακώς καί άπεδεί
χθη ότι ό άριθμός του είχε «κτυπη- 
Οή» μεταγενεστέρως άφοΰ άπεσβέ- 
σθη ό παλαιός. Άνεζητήθη ό οπλουρ
γός τοΰ Συντάγματος, ό οποίος έν τώ 
μεταξύ εΐχεν άπολυθή τοΰ στρατού. 
Ούτος προσαχθείς άπεκάλυψεν ότι 
διαπιστώσας τήν κλοπήν τοΰ περι
στρόφου έκ τής αποθήκης του κατά 
τό παρελθόν, έφοβήθη καί έσπευσε 
νά άγοράση έτερον όμοιον είς τό ό
ποιον «έκτύπησε» τόν άριθμόν τοΰ 
κλαπέντος διά νά είναι έν τάξει μέ 
τήν διαχείρισιν.

Ή το  προφχχνές ότι τό εύρεθέν είς 
Καβούρι περίστροφον ήτο τό κλα- 
πέν.

Ή ρχισαν άμέσως κοιναί πλέον έ- 
ρευναι Χωροφυλακής καί Στρατού 
προς αυτήν τήν κατεύθυνσιν. Οί άν- 
δρες τοΰ Συντάγματος άξιωματικοί 
καί όπλΐται μετ’ έξοχου προθυμίας 
προσήλθον είς δακτυλοσκόπησιν. Ή  
παραβολή όμως τών άποτυπωμάτων 
προς τό εύρεθέν άτελές ούδέν άπέδω- 
σεν. Αί έρευναι συνεχίσθησαν έν τού- 
τοις, άλλά παρουσίαζαν άφαντάστους 
δυσκολίας διότι καίτό Σύνταγμα με- 
τεκινήθη, καί συνέπεσε μέγας άριθμός 
άνδρών νά άπολυθή κατά τάς ημέ
ρας έκείνας.

Ούτω παρά τάς ύπερανθρώπους 
προσπάθειας τών άστυνομικών, άλλά 
καί τήν γενναίαν συμπαράστασιν τών 
στρατιωτικών, τό έγκλημα παρέμενεν 
άνεξιχνίαστον.

4) Τί αξίζει ή συνεργασία  
τώ ν πολιτώ ν

Είς τήν περιοχήν «Μικρό Καβού
ρι» συνηντώντο τακτικώς δύο άτομα,



άμφότερα κατατρυχόμενα από τήν 
διαστροφήν τοΰ ήδονοβλεψίου: Δέν 
έγνωρίζοντο οΰτε εϊχον συνομιλήσει 
ποτέ, άλλ’ έξ δψεως, έκ των τακτι
κών συναντήσεων εις τον αυτόν τό
πον, άνεγνώριζεν ό είς τον άλλον. Εΐ- 
χον «ίδωθή» είς τό Καβούρι τό από
γευμα τοΰ εγκλήματος, όλίγας δέ η
μέρας μετά τον φόνον συνηντήθησαν 
τυχαίως είς τήν οδόν Σταδίου. Δι
ατακτικοί άμφότεροι, έσταμάτησαν, 
καί άλληλοενθαρρυνόμ,ενοι συνωμίλη- 
σαν έπ’ όλίγον, καί άπεφάσισαν νά 
μεταβοΰν δμοΰ είς τήν ’Ασφάλειαν 
καί νά. καταθέσουν τά χαρακτηριστι
κά τοΰ ατόμου, τό οποίον άμφότεροι 
είχον έπισημάνει ως ύποπτον τήν ε
σπέραν τοΰ φόνου. Ένώ δμως ωρι- 
σαν, διά τήν έπομένην, συνάντησιν 
διά νά μεταβοΰν είς τό Τμήμα ’Α
σφαλείας, προσήλθε μόνον ό είς, καί 
φοβηθείς καί αυτός μήπως έκτεθή 
—: ήσαν άμφότεροι ΰπανδροι καί οί- 
κογενειάρχαι —  άπηλθεν οϊκαδε καί 
έσιώπησεν.

Όλίγας ημέρας άργότερον έν τού
τους, ή Χωροφυλακή, έντοπίσασα έξ 
άλλων καταθέσεων τά δύο ταΰτα ά
τομα, τά έκάλεσεν είς άνάκρισιν. Τό
τε οί δύο ήδονοβλεψίαι άπεφάσισαν 
πλέον νά άποκαλύψουν τάς υποψίας 
των, κατέθεσαν δέ πολύτιμον στοιχεΐ- 
ον, δτι δηλαδή ό πιθανολογούμενος 
δράστης τον οποίον είχον ΐδει περι- 
φερόμενον είς τον τόπον καί κατά τήν 
ώραν τοΰ εγκλήματος έφερεν ουλήν 
είς τήν παρειάν.

’Αμέσως οί ήδονοβλεψίαι παρελή- 
φθησαν υπό άξιωματικών τής Χωρο
φυλακής —  τους ένέδυσαν μάλιστα 
ώς χωροφύλακας διά νά μή τούς έκ- 
θέσουν — καί ώδηγήθησαν είς τό 
2όον Σύνταγμα Πεζικοΰ, δπου ήρχι- 
σαν νά ερευνούν τάς φυσιογνωμίας 
των άνδρών.

Καί είς μέν τά πρόσωπα δέν άνε- 
κάλυψαν τά χαρακτηριστικά τοΰ δρά
στου, τά άνεγνώρισαν δμως είς φω
τογραφίαν ενός έκ τών έπιδειχθέν- 
των άντιγράφων άπολυτηρίου! ’Επει
δή είς τήν φωτογραφίαν αυτήν δέν 
έφαίνετο ή ουλή, έκλήθη ό κουρεός 
καί ό έπιλοχίας τοΰ Συντάγματος, υί 
όποιοι άδιστάκτως έβεβαίωσαν δτι ό 
υποδειχθείς είκονιζάμενος είχε πρά
γματι ουλήν.

5 ) Ό  αΔράνίος»

Ή  ύποδειχθεΐσα φωτογραφία ά- 
νήκεν είς τον Μιχαήλ Στεφανόπου- 
λον, ετών 25, κατοικοΰντα είς τήν ο
δόν Νικηφόρου Ουρανού 7.

Ή  Χωροφυλακή δέν έσπευσεν. Ή"

ρεύνησε πρώτα τά άρχεΐα τής Διευ- 
θύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρε
σιών δπου διεπιστώθη δτι ό Στεφανύ
πουλος ήτο σεσημασμένος. Διεπιστώ- 
θη επίσης δτι ήτο άνεργος καί διέμε- 
νεν άκόμη είς τήν οικίαν τής όδοΰ 
Νικηφόρου Ουρανού, τής οποίας έ- 
γινεν έπισήμανσιν. Παρεβλήθησαν ε
πίσης τά άποτυπώματά του έκ τοΰ 
Έγκληματολογικοΰ άρχείου, μέ τό 
άτελές άποτιιπωμα τοΰ περιστρόφου, 
καί διεπιστώθη πλήρης σύμπτωσις.

Τότε πλέον, τήν 6ην πρωινήν, δύο 
Μοίραρχοι μέ πολιτικήν περιβολήν 
καί είς άστυφύλαξ τοΰ αρμοδίου Τμή
ματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έπί- 
σης μέ πολιτικά, είσέβαλον είς τήν οι
κίαν τοΰ Στεφανοποόλου, δπου ευρον 
αυτόν κοιμώμενον, τον άφύπνισαν 
καί τον συνέλαβαν άνευ άντιστάσεως.

Είς τήν ’Ασφάλειαν, ένώπιον καί 
δικαστικών, ό Στεφανόπουλος ώμο- 
λόγησεν άβιάστως καί άπαθώς τό έγ
κλημά του. Ό  πρώτος ήόονοβλεψίας 
άνεγνώρισε τό άτομον καί έφερε τά 
πέδιλα τά όποια τόν εντυπώσιασαν —  
ό Στεφανόπουλος έξήγησεν δτι ήσαν 
άμερικανικής προελεύσεως, καί προ
ϊόντα κλοπής —  τό δέ ζεύγος τ<ών ή- 
δονοβλεψιών έβεβαίωσεν δτι έπρόκει- 
το περί τοΰ «άτόμου μέ τήν ουλήν», 
τό όποιον είχον ΐδει είς Καβούρι τήν

έσπέραν τοΰ φόνου.
Ό  Στεφανόπουλος άπεκάλυψεν έ- 

πίσης δτι ήτο δ δράστης καί άλλης ά- 
ποπείρας. Πέντε ήμέρας προ τοΰ φό
νου τοΰ Λέγλερη είχε ρίψει είς τήν 
ιδίαν περιοχήν αυτοσχέδιον χειρο
βομβίδα —  μεταλλικόν κυτίον γάλα
κτος πλήρες έκρηκτικής ΰλης -— κα
τά ζεύγους έρωτευμένων, μέ άποτέλε- 
σμα νά τραυματισθή ή γυναίκα είς 
τό πρόσωπον.

Τέλος έγένετο πλήρης άναπαρά- 
στασις τοΰ έγκλήματος είς τόν τόπον 
δπου διεπράχθη καί διελευκάνθησαν 
καί αί έλάχισται λεπτομέρειαι τοΰ φό
νου, δκιπραχθέντος υπό τήν έπίδρα- 
σιν τής σεξουαλικής διαστροφής έξ 
ής ό δράστης κατετρύχετο.

Ό  Στεφανόπουλος είσήχθη είς δί
κην, καί κατεδικάσθη είς θάνατον. 
Ούδέν χαριστικόν μέσον έχώρησεν, 
ή αΐτησίς του περί άπονομής χάριτος 
άπερρίφθη καί ό «Δράκος» έξετελέ- 
σθη.

Ή  περί δικαίου άντίληψις τής κοι
νωνίας ίκανοποιήθη, άλλά προς τού
το έχρειάσθη άοκνος προσπάθεια, ά- 
κλόνητος πίστις είς τό καθήκον καί 
παρά τάς άνυπερβλήτους δυσχερείας, 
άπαράμιλλος ίκανότης τών τεταγμέ- 
νων φρουρών τοΰ νόμου.

Γ.

— Τ; νά κάνω φίλτατε; Τ ’ άλλα όλα 
μοΰ τάχει άπαγορεύοτι δ γιατρός!
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ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

Π υ ρ π ο ί Ι η τ ή ς  

σ τ η ν  Ύ δ ρ α

ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ

”Ας μήν πάη ό νοΰς σας σέ τίποτε 
μεγάλα καί φοβερά κατορθώματα, μή
τε σέ κανένα ξεχωριστό ήρωα των θα
λασσών. Ό  πυρπολητής πού θά σάς 
παρουσιάσω δέν είναι άλλος παρά δ υ
ποφαινόμενος, είρηνικώτατος άνθρω- 
πάκος καί ταπεινότατος δούλος σας.

*Ήταν παληδ δνειρο τής ζωής μου 
νά γνωρίσω τήν 'Ύδρα τήν ασκλάβω
τη, την περήφανη μητέρα τού Μιαού- 
λη καί τού Κουντουριώτη. Καί ήταν 
θριαμβευτική ή χαρά μου δταν πάτη
σα τδ πόδι μου στον κατάξερο θαλασ
σοδαρμένο βράχο της κι άντίκρυσα τά 
κατάλευκα σπιτάκια της, πού τά φαν
ταζόμουνα δλα λίκνα θαλασσομάχων.

Μέ ώδήγησαν στδ ξενοδοχείο τής 
κυρά Πανώριας, μιας ψηλής καί ξερα
κιανής, πεντακάθαρης.

Έδείπνησα στήν ταβέρνα τού Καλο- 
γιάννη, έκάπνισα στδ παράθυρο τού 
ξενοδοχείου μου τδ τελευταίο τής νύ
χτας τσιγάρο καί κοιμήθηκα δλη τή 
νύχτα βαθειά, γιατί ήμουνα κατάκο
πος καί τδ κρεβάτι άστραφτε άπδ τήν 
πάστρα.

Πολύ πρωί, ελεύθερος άπδ κάθε 
γνωριμία, βγήκα νά ίδώ τήν Ύδρα. 
Κι Ιπειδή απ’ δλα τά χρώματα τού 
θεού περισσότερο μέ τραβάει τδ πρά
σινο, έδιάλεξα γιά πρώτο μου περί
πατο μιά ξερή ρεματιά, δπου έβλεπα 
νά φυτρώνουν δυδ-τρεΐς ανθισμένες 
ροδοδάφνες, έλκυστική ποικιλία μέσα 
στήν άποτυφλωτική ασπράδα τών ά- 
σβεστωμένων σπιτιών.

Μέ ακολουθούσαν φυσικά στον 
πρώτο μου αύτδν περίπατο δ Μιαού- 
λης, δ Σαχτούρης, δ Κριεζής, ό Κουν- 
τουριώτης καί ένα πλήθος άλλοι γνω
στοί καί άγνωστοι μέ πλατοβράκια 
καί κόκκινες φεσάρες, μέ μάτια άφο
βα καί χέρια ροζιασμένα. Καί συλλο

γιζόμουνα ποιόν άπ’ δλους αύτούς νά 
διαλέξω γιά σύντροφο ατούς περιπά
τους μου, τις λίγες μέρες πού λογά
ριαζα νά μείνω στδν τόπο τους.

Ή  έκλογή μου έπεσε στον Λάζαρο 
Κουντουριώτη, γιά τήν άσπιλη αρε
τή του, χάρισμα γιά κείνους τους και
ρούς σπανιώτερο άπδ τή φιλοπατρία 
καί τήν δρμητικότητα. Μοΰ φαινόταν 
μάλιστα δτι κι αύτδς τήν ήθελε τήν 
συντροφιά μου, γιατί άκουγα πίσω 
μου τά βήματά του πολύ κοντά.

Γύρισα νά τδν χαιρετίσω καί βρέ
θηκα μπροστά σ’ ένα χωροφύλακα. 
"Οπως δμως ήμουνα άπορροφημένος 
άπδ τήν εικόνα τού Κουντουριώτη, 
μοΰ φάνηκε πώς δ χωροφύλακας εί
χε κλεισμένο τδ δεξί του μάτι. Καί 
τδ είχε πράγματι κλεισμένο, είτε άπδ 
τήν άντηλιά, είτε καί κοροϊδευτικά 
γιά μένα.

Κρατούσε στά χέρια του ένα χαρ
τάκι καί ρίχνοντας σ’ αύτδ μιά μα
τιά, μέ ρώτησε αν εγώ ήμουν δ δείνα.

—  Ναί, τού άπάντησα.
—  Νάρθης άμέσως στήν άστυνο- 

μία.
—  Στήν άστυνομία; Γιατί;
—  Σέ ζητάει δ κύρ άστυνόμος.
-—- ’Εμένα δ άστυνόμος; Τί μέ θέ

λει;
—■ Δέν ξέρω, νάρθης άμέσως καί 

λίγα λόγια.
Ό  Μιαούλης, δ Κουντουριώτης, δ 

Τομιπάζης καί δλο τ’ άσκέρι μέ τις 
κόκκινες φεσάρες καί τδ άτρόμητο 
μάτι, χαθήκαν άπδ τριγύρω μου μέ 
μιας.

Καθώς γυρίζαμε, βασάνιζα τδ μυα
λό μου νά έρώ καμμιά δοσοληψία μου 
μέ τήν άστυνομία, καί έπειδή κατά
γομαι άπδ τδν τόπο πού γέννησε τούς 
μεγαλύτερους άρματωλούς καί κλέ

φτες, δ νούς μου γύριζε άποκλειστι- 
κά στήν κλεψιά.

Πριν φτάσω σέ κανένα συμπέρα
σμα, φτάσαμε στήν άστυνομία, άνε- 
βήκαμε μιά σάπια σκάλα καί βρεθή
καμε σ’ ένα στενδ γραφείο, μπροστά 
στδν άστυνόμο.

ΤΗταν ένας νέος άνθυπασπιστής 
τής Χωροφυλακής πού, δπως έμαθα 
άργότερα, είχε κι αύτδς δνομα ήρωϊ- 
κό, άλλά τής στεριάς. Στδ πλάι του 
ένας χωροφύλακας έγραφε, καί σέ 
μιάν άκρη στεκόταν δρθδς ένας νέος 
φτωχοντυμένος μέ ναυτική φανέλλα.

—  Καθήστε, μοΰ είπε εύγενικά δ 
άστυνόμος, δείχνοντας τήν μοναδική 
καρέκλα, σπασμένη κι αυτή.

—  Όνομάζεσθε... έγεννηθήκατε... 
κατοικείτε... έτών... έπάγγελμα... 
σκοπός τής άφίξεώς σας;...

’Απαντούσα κι δ χωροφύλακας έ
γραφε. Ύστερα δ άστυνόμος μέ ρώ
τησε:

•—· Καπνίζετε ·
(Μέ σκλάβωνε, αλήθεια, μέ τήν 

εύγένειά του αυτός δ νέος).
—  Καπνίζω, άλλά σάς ευχαριστώ.
—  Τί εύχαριστεΐς; μού είπε μέ ά- 

διόρατο χαμόγελο. Κατηγορεΐσαι δτι 
κατά τήν παρελθοΰσα νύκτα, μέ τδ ά- 
ναμμένον ύπόλοιπον τού τσιγάρου σου 
τδ δποΐον έρριψες άπδ τδ παράθυρον 
τού ξενοδοχείου τής Πανωραίας Μπί- 
νου, έπυρπόλησες ένα άλιευτικδν κό- 
φίνιον μετά τού έν αύτώ περιεχομένου 
ναυτικού σχοινιού, άνήκοντα εις τδν 
Ευάγγελον Λιμνιώτην, τδν δποΐον έ- 
ζημίωσες ούτω, λογιζομένης καί τής 
ήΐιεραργίας του, δραχμάς Ικατδν δ- 
γδοήκοντα έπτά καί έξήκοντα πέντε 
λειπτά. Τ ί άπολογεΐσαι;

—  ’Εγώ, κύρ άστυνόμε! Μά πώς; 
’Απέναντι στδ παράθυρό μου είναι κς-
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ραμίδια, κι άν έρριξα αποτσίγαρο, θά 
τδρριξα στα κεραμίδια. Πως...

—· Καί άπδ τά κεραμίδια κύλησε 
καί έπυρπόλησε το καλάθι κλπ. Είναι 
η αισχρά συνήθεια νά πετοΰν τά τσι
γάρα τους, και νά φτύνουν οπού τύ- 
Χ«·

—  Μά είστε βέβαιος, κύρ αστυ
νόμε;

—  Βεβαιότατος. Ά ν  μάλιστα ο
λόκληρος ή δύναμις τής άστυνομίας 
δέν προσέτρεχεν έγκαίρως νά κατά
σβεση το πΰρ, θά είχες ανατινάξει 
στον άέρα όλόκληρον την άποθήκην 
τοΰ μονοπωλίου, πλήρη τενεκέδων 
πετρελαίου, καί ίσως δλην τήν πόλιν.

—  Μά τότε, είμαι τρομερός πυρ
πολητής, άφοΰ ό Ίμπραήμ...

—  Αίγα λόγια παρακαλώ. Δέχεσαι 
τήν άπόφασιν τής άστυνομίας ν’ ά- 
ποζημιώσης τον παθόντα, ή θά συνέ
χισης τήν δίκην ενώπιον τοΰ δικα
στηρίου ;

—  "Οχι, κύρ άστυνόμε, οέν ήρθα 
στήν 'Τδρα γιά νά κάνω δίκες, δρι- 
στε τις 187 δραχμές καί τά 65 λεπτά.

—  "Εχεις άλλο νά ~ο .σβέσης καί 
γράμματα γνωρίζεις;

—- Τίποτε, κύρ άστυνόμε, καί βά
ζω τήν υπογραφή μου.

Μοϋ έδειξε τότε σέ μιά γωνιά ένα 
καλάθι μισοκαμμένο κι ένα χοντρό 
σχοινί μουσκεμμένο άπό τη θάλασσα.

-— Αυτά σοΰ άνήκουν.
■— Τί νά τά κάνω κύρ άστυνόμε; 

Ούτε γιά νά, ψαρέψω ήρθα στήν "Ε
δρα.

'Ο νέος μέ τή ναυτική φανέλλα μοΰ

ερριξε μιά ματιά ικετευτική, πού τήν 
ξήγησα άμέσως.

—- "Ας τά πάρη τό παιδί άπό δω, 
πού θά τοΰ χρειάζονται.

•—- "Εχει καλώς, είπε δ άστυνόμος.
Καί γυρίζοντας στό νέο:
—· Εύάγγελος Λιμνιώτης!
—  Παρών!
— Έγεννήθης... κατοικείς... έτών... 

έπάγγελμα άλιεύς, πρώην ναύτης τοΰ 
Πολεμικοΰ Ναυτικοΰ.

—■ 'Ολόκληρος κύρ άστυνόμε.
— Αυτή ή άποζημίωσις σοΰ άνή- 

κει.
Έγώ σκέφθηκα: «"Ωστε τοΰτος εί

ναι δ παθών. Καλά πού δέν έζήτησε 
αποζημίωση καί γιά τήν ψυχική του 
όδύνη».

Ό  Λιμνιώτης άπλωσε τό χέρι ατά 
χρήματα, άλλά δ άστυνόμος τά σκέ
πασε μέ τό δικό του χέρι καί είπε;

—  Ευάγγελε Λιμνιώτη τοΰ Ίωάν- 
νου, κατηγορεΐσαι δτι δφείλεις εις τό 
Δημόσιον δραχμάς τριακοσίας διά 
μίαν ναυτικήν στολήν (κοινώς μπε- 
λαμάναν) μέ τήν δποίαν φέρεσαι χρε
ωμένος. ’Οφείλεις νά καταβάλης εί- 
σέτι ε,ίς τό Δημόσιον δραχμάς έκα- 
τόν δώδεκα καί λεπτά τριάκοντα 
πέντε.

—  Ποΰ νά τά βρώ κύρ άστυνόμε, 
Έγώ είμαι ένας φτωχός εργάτης.

—  Νά τά δανεισθής.
—  ’Από ποιόν;
—  Δέν ξέρω, δέν είναι δική μου 

δουλειά άπό ποιόν.
"Εγινε σιωπή, κι έγώ κοίταζα μέ 

συμπάθεια τώρα τόν μηνυτή μου.

Αύτό τοΰ έδωσε θάρρος καί είπε:
-—- Νάθελε ή άφεντιά σου νά τά 

πληρώση κι αυτά...
Ό  άστυνόμος μέ κοίταξε έρωτημα- 

τικά. Έ γώ γέλασα σαρκαστικά γιά 
τήν έντύπωσι πού είχα κάνει στούς 
άνθρώπους αυτούς.

—  Παιδί μου, τοΰ είπα, είμαι λί
γο κουτός, δέν τό άρνοΰμαι. "Οχι δ- 
μως καί τόσο δσο φαίνομαι.

Χαμογέλασε κι δ άστυνόμος, μέ ό
λη του τή σοβαρότητα καί γυρίζοντας 
στό νέο είπε:

—  Τίθεσαι λοιπόν υπό κράτησιν, 
Λιμνιώτη, μέχρις άποτίσεως τοΰ χρέ
ους σου πρός τό Δημόσιον.

—  Έ γώ, κύρ άστυνόμε, ένας τί
μιος άνθρωπος;

Φοβισμένος τότε κι έγώ, ρώτησα:
—  Κύριε άστυνόμε, έγώ είμαι έ- 

λεύθερος τώρα;
—  Πρός τό παρόν έλεύθερος.
Αύτό τό «πρός τό παρόν» μ’ άκο-

λούθησε κάμποσο δρόμο, δταν δμως 
περνώντας άπδ κάτω άπό τό άρχον- 
τικό τοΰ Κουντουριώτη, είδα στήν τα
ράτσα τό γέρο ναύαρχο ορθό καί ψη
λό σάν κατάρτι, τεντώθηκα κι εγώ καί 
μοΰ ήρθε ή ιδέα ν’ άνεβώ καί νά τοΰ 
ζητήσω «συρμαγιά γιά ν’ άρματώσω 
τό μπουρλότο μου», δπως έδιναν οί 
πρόγονοί μου στούς δικούς του προ
γόνους —  κατά τό έπάγγελμα δη
λαδή.

Καί πάλι δμως μέ χτύπησε τό 
«πρός τό παρόν» τοΰ άστυνόμου καί 
τό έβαλα στά πόδια, δσο κι αν ήμουν 
άτρόμητος πυρπολητής.

I 0 D 0 S A Ν
Π ροφυλαχθήτε άπό τήν γρίππη μέ γαργάρες I Ο D Ο S A  Ν 

’Α ποφεύγετε τις επιπλοκές τής γο ίππης μέ γαργάρες IODOSAN 
I Ο D Ο S A Ν. "Α ριστον απολυμαντικόν τού στόματος 

καί τοΰ φάρυγγος.

C Ε G R 0 V I Τ
Έ νισ χύσ α τε  τόν οργανισμόν σας μέ C E G R O V I T  

(άναβράζοντα δισκία  1000 M G  Β ιταμίνης C).
"Αν προσβληθήτε άπό γρ ίππη αυξήσατε τήν ικανότητα 

άντιδράσεως μέ CEGROVIT·
’Επισπεύσατε τήν άνάρρωσιν καί προφυλαχθήτε 

άπό τάς έπιπλοκάς, λαμβάνοντες C E G R O V I T  
τού οίκου G R O S S M A N N  'Ε λβετίας. 27



Τήν 20.2.70 τόν ‘Υπουργόν Δημοσίας Τάξε- 
ως κ. Παναγιώτην Τζεδελέκον έπεσκέφθη εις 
τό γραφεΐον του δ έν Άθήναις ’Αμερικανός 
πρέσδυς κ. Χένρυ Τάσκα. Κατά τήν έπίσκε- 
ψιν ό κ. Υπουργός ένημέρωσε τόν ’Αμερικα
νόν πρέσδυν περί τής κρατούσης έν ‘Ελλάδι 
άρίστης καταστάσεως άπό άπόψεως δημοσίας 
τάξεως καί διά τό υψηλόν φρόνημα των όργά_ 
νων ’Ασφαλείας. Εις τήν φωτογραφίαν ό ’Α
μερικανός πρέσδυς μετά τοΟ 'Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως κατά τήν έπίσκεψίν του εις τό 
γραφεΐον τού τελευταίου.

Τήν 18.2.70 ό Γενικός Γραμματεύς τού 'Υ
πουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Πέτρος Κω- 
τσέλης μετέδη εις τό 16ον χιλιόμετρον τής 
’Εθνικής όδοΰ ’Αθηνών - Κορίνθου παρά τήν 
’Ελευσίνα καί παρηκολουθησε τό έογον τού 
τροχονομικοΰ έλέγχου των κινουμέν ·ν επί τής 
έθνικής όδού τροχοφόρων. Εις τήν φωτογρα. 
φίαν ό κ. Γενικός παρακολουθεί μετά τού Δι- 
ευθυντου τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Προ
αστίων Πρωτευούσης Συνταγματάρχου κ. Ξε- 
νοφ. Τζαδάρα καί άλλων άξιωματικών τόν 
τρόπον άσκήσεως τού τροχονομικοΰ έλέγχου 
ύπό χωροφύλακος τής Ύποδιοικήσεως Προα
στίων Πρωτευούσης.

Τήν 28.2.70 εις τό ξενοδοχεΐον «Νεφέλη» 
Θεσσαλονίκης έλαδε χώραν έπίσημος χορο- 
εσπερίς των ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, ώρ- 
γανωθεΐσα ύπό τού κ. Έπιθεωρητοΰ τής Β' 
Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής. Εις αύτήν πα
ρέστησαν ό 'Υπουργός Βορείου 'Ελλάδος, 6 
Διοικητής τού Γ ' Σώματος Στρατού, ό Γενι
κός Γραμματεύς τού 'Υπουργείου Βορείου 'Ελ
λάδος, ό ’Επιθεωρητής Β' Έπιθεωρήσεως Χω
ροφυλακής, ό Νομάρχης Θεσσαλονίκης, ό Δή
μαρχος, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας, ό ’Ανώτε
ρος Διοικητής Κεντρικής Μακεδονίας, τό σύ- 
νολον.τών ’Αξιωματικών τής Δ. Α. Θεσσαλο
νίκης καί τής Α.Δ.Χ. Κεντρικής Μακεδονίας 
μετά τών οικογενειών των καί άλλοι έκλεκτοί 
προσκεκλημένοι. Τό καλλιτεχνικόν πρόγραμ
μα ύπήρξε πλούσιον καί έκράτησεν άμείωτον 
τό κέφι τών παρευρεθέντων μέχρι τών πρωινών 
ώρών. Εις τήν φωτογραφίαν ό κ. ’Επιθεωρη
τής τής Β' Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής ύπο- 
δέχεται τόν κ. ’Υπουργόν Βορείου Ελλάδος.

Τήν 22.2.70 ή πόλις του Ηρακλείου Κρήτης 
έδοκιμάσθη ύπό Ισχυρού σεισμού άποτέλεσμα 
τού όποιου ύπήρξε πολλαί οίκίαι τής πόλεως 
νά καταστούν έτοιμόρροποι. Αί ύπηρεσίαι τής 
Χωροφυλακής συμμετέχουσαι είς τό κοινωνι. 
κόν εργον τής περιθάλψεως τών σεισμοπαθών 
προσέφερον πολυτίμους ύπηρεσίας. Είς τήν 
φωτογραφίαν άνδρες τής Χωροφυλακής έπί 
τό έργον τής περιθάλψεως τών κατοίκων οΐ 
όποιοι έδοκιμάσθησαν ύπό τού Έγκελάδου.



μίλου Φίλων Χωροφυλακής 'Αγίας Παρασκευ, 
ής ώργανώθη λαμπρά χοροεσπερίς έπΐ ταΐς 
έορταΐς των Άπόκρεω. Εις τήν έν λόγω έορ- 
ταστικήν έκδήλωσιν παρέστησαν δ Γενικός 
Γραμματεύς του Υ Δ.Τ. κ. Π. Κωτσέλης, δ 
Γενικός Γραμματεύς τού 'Υπουργείου Γεωρ
γίας κ. X. Μίχαλος, δ 'Αρχηγός Χωροφυλα
κής Αντιστράτηγος κ. Α. Καρυώτης, δ Α' 
'Υπαρχηγός Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. 
IS. Ζήσιμος, άλλοι ’Ανώτατοι, ’Ανώτεροι καί 
Κατώτεροι ’Αξιωματικοί μετά των οικογενειών 
των και πολλοί έκλεκτοί προσκεκλημένοι. Εις 
τήν φωτογραφίαν ή σύζυγος τού κ. Πρωθυ_ 
πουργού ή όποια έτίμησε διά τής παρου
σίας της τήν έκδήλωσιν, μετά του κ. Γενικού 
Γραμματέως του Υ.Δ.Τ. και τού κ. ’Αρχηγού 
Χωροφυλακής.

Τήν 19.2.70 δ Γενικός Γραμματεύς του Υ 
πουργείου Δημ. Τάξεως μετέδη είς Πελοπόν
νησον πρός έπιθεώρησιν υπηρεσιών τής δμω- 
νύμου Άνωτέρας Διοικήσεως. Συνοδευό μένος 
ύπό τού Άνωτέρου Διοικητού Συνταγματάρ
χου κ. Παν. Κωνσταντακοπουλου έπιθεώρη_ 
σε πλείστας ύπηρεσίας τών Διευθύνσεως Χω
ροφυλακής ’Αρκαδίας, Σπάρτης, Γυθείου καί 
Μεσσηνίας. Προ τής άναχωρήσεώς του έκ 
Καλαμάτας δ κ. Γενικός μετέδη είς Μελιγα- 
λα καί άπότισεν φόρον τιμής είς τούς σφα- 
γιασθέντας ύπό τών Κ)Σ είς τήν περιώνυμον 
Πηγάδα. 'Ο κ. Γενικός έμεινεν άπόλυτα ικα
νοποιημένος έκ τής ευρύθμου λειτουργίας τών 
ύπηρεσιών τής Α.Δ.Χ. I .~>.οποννήσου καί έξέ- 
φρασε τήν εύαρέσκειάν του πρός τόν κ. Ά- 
νώτερον Διοικητήν διά τό ύψηλόν φρόνημα 
τών άνδρών καί τήν προσήλωσίν των είς τό 
καθήκον. Είς τήν φωτογραφίαν δ κ. Γενικός 
χαιρέτα τούς άξιωματικούς τής Δ. X. Μεσ 
σηνίας.

Τήν 21.2.70 ή πόλις τών Ίωαννίνων έώρια- 
σε τήν 57ην έπέτειον τής &> ελευθερώσεώς της 
έκ τού τουρκικού ζυγου. Τάς έορταστικάς έκ_ 
δηλώσεις έτίμησε διά τής π χρουσίας του ή 
Α.Ε. δ Άντιδασιλεύς Στρατηγός κ. Γ. Ζωΐτά 
κης. παρέστησαν δέ είς αύτάς μέλη τής ’Εθνι
κής Κυδερνήσεως, οί ’Αρχηγοί τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, δ ’Αρχηγός Χωροφυλακής, άλλοι 
έπίσημοι καί πλήθος κόσμου. Είς την φωτο
γραφίαν δ μάς τροχονόμων άποτελούσα τόν προ
πομπόν τής μεγαλειώδους παρελάσεως, ή ό
ποια έλαδε χώραν έντός τών πλαισίων τών έ- 
ορταστικών έκδηλώσεων, παρελαύνει ένώπιον 
του Άντιδασιλέως

ΙΠΙΚΠΙΡΠΤΗΣ
Τήν 2.2.70 είς τήν έν Άθήναις αίθουσαν τοϋ 
Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» έλαδε 
χώραν φιλολογική έκδήλωσις πρός τιμήν τοϋ 
πανελληνίως γνωστοϋ συγγραφέως καί λο- 
γίου κ. Τάκη Δόξα. "Ομιλητής τής έκβηλώ- 
σεως όπήρξεν ό "Υπενωμοτάρχης κ. Νίκος 
Τσοόρας, ό όποιος είκονίζεται εις τήν φωτο
γραφίαν, μέ θέμα «Τάκης Δόξας, ή λυρική 
παρουσία του άνθρώπου». Κείμενα τοϋ τιμη- 
θέντος συγγραφέως ήρμήνευσαν ή κ. "Αλέκα



ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΧΝΙΑΝΣΙΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΩΝ

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Κ A I

ΕΠΙΣΤΗΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ αΡΚΑΤΟΥ 

'Υποστρατήγου Χωροφυλακής έ. ά. 
Καθηγητοϋ Σχολών Χωροφυλακής

Ή  εν ποινική δίκη άπόδειξις τής 
Αλήθειας καί ενοχής κατηγορουμέ
νου, ώς είναι γνωστόν, δύναται να έ- 
πιτευχθή διά τοΰ άνακριτικοΰ ϋλικοΰ 
τοΰ συλλεγέντος διά τής έξετάσεως 
μαρτύρων, κατηγορουμένων, πραγμα- 
τογνωμόνων κλπ., οίτινες καλούμενοι 
εξετάζονται ύπδ των έντεταλμένων 
διά τήν άποκάλυψιν των δραστών καί 
τιμωρίαν των ένόχων καταδιωκτικών 
δργάνων καί δικαστικών υπαλλήλων.

Εις τήν έμμάρτυρον δμως άπόδει- 
ΐιν  υπεισέρχονται διά διαφόρους λό
γους πλεΐστοι πο ράγοντες, όφειλόμε- 
νοι εις ψυχολογικήν ή φυσιολογικήν 
τινα αιτίαν, οι όποιοι καθιστώσι ταύ- 
την ανακριβή καί μή παρέχουσαν 
πάντοτε εχέγγυα ασφαλούς κρίσεως 
περί τοΰ πραγματικού δράστου καί βα
θμού ενοχής αύτοΰ.

Είς έτέρας Ιξ άλλου περιπτώσεις, 
μολονότι Ιγένοντο άπασαι αί έκ τών 
περιστάσεων έπιβαλλόμεναι άνακριτι- 
καί πράξεις, ιδία έπί δυσεξιχνιάστων 
έγκλημάτοιν, είς ούδέν θετικόν απο
τέλεσμα καταλήγουσιν.

"Ενεκα τών γεγονότων τούτων έ- 
πακόλουθον είναι ή άναποτελεσματι- 
κή ερευνά αδικήματος, οδτινος 6 δρά
στης άποθρασύνεται ιπρός συνέχισιν 
τοΰ εγκληματικού του σταδίου, εχων 
έπίκουρον τήν κτηθεΐσαν προγενεστέ- 
ραν πείραν.

Έν τφ σημείψ άκριβώς τούτψ εδ- 
ρηται ή άξια τής παρ’ ειδημόνων ε
πιστημονικής Εκμεταλλεύσεις τών 
ύπό τού δράστου έγκαταλειφθέντων ή 
δημιουργηθέντων έν τώ τόπι;) τελέσε- 
ως τοΰ άδικήματος ιχνών, έξ ών δύ- 
ναται άλανθάστως ν’ άποκαλυφθή ή 
ταυτότης τοΰ παραγάγοντος ταΰτα ά- 
τόμου.

Είς πάσαν, κατά ταΰτα, περίπτωσιν 
έρεύνης προς έξιχνίασιν άδικήματος 
ένδείκνυται δπως παραλλήλως πρός 
τήν ένέργειαν τής προβλεπομένης ά- 
νακρίσεως έπιζητεΐται καί ή άςιοποί-

ησις_ παντός ίχνους τοΰ τόπου τελέσε- 
ιος άδικήματος.

Τό εργον τούτο, έν ταΐς προηγμέ- 
ναις χώραις, έπιτελεΐται κατά λίαν έ- 
πιτήδειον τρόπον έν είδικοις έργα- 
στηρίοις, έπηνδρωμένοις δι’ έπιτελεί- 
ου έπιστημόνων χρησιμοποιούντων 
τελειότατα τεχνικά μέσα, δι’ ών κα
θίσταται δυνατή ή έκμετάλλευσις πά- 
σης φύσεως καί λεπτοτάτων είσέτι ι
χνών.

Τά έργαστήρια ταΰτα λειτουργοΰ- 
σιν ώς άνεξάρτητοι ύπηρεσιαι ή έν 
τοις Πανεπιστημίοις ή παρά ταΐς Ά - 
στυνομικαΐς Σχολαΐς, έν αίς δι’ άνα- 
κοινώσεων καί έπιδείξεων τών μεθό
δων αίτινες χρησιμοποιούνται πρός έ- 
ξιχνίασιν καί άνακάλυψιν διαφόρων 
έγκλημάτων, συντείνουσιν είς τήν 
μόρφωσιν τών άστυνομικών οργάνων.

Πρός έξέτασιν ιχνών δέν είναι ικα
νός οίοσδήποτε άστυνομικός, χημικός 
ή ιατρός, άλλά μόνον οί έκ τούτων έ- 
Εησκημένοι ώς έμπειροτέχναι’ μή ό- 
παρχόντων τοιούτων ή ερευνά άπο- 
βαίνει ού μόνον άναποτελεσματική, 
άλλά συχνάκις καί καταστρεπτική 
τών ιχνών άτινα άποτελοΰσι σπουδαία 
πειστήρια.

Παρ’ ήμϊν άπό τοΰ έτους 1948, κα
τόπιν τοΰ έκδοθέντος άπ’ άριθ. 12) 
21.8.1948 Ν.Δ., λειτουργοΰσι τοιαΰ- 
τα έργαστήρια παρά τή Διευθύνσει 
Έγκληματολογικών Υπηρεσιών^ ή- 
τις διαθέτουσα πλήρες φωτογραφικόν 
εργαστήρι ον, χημικόν τοιοΰτον, ύπε- 
ριώδεις καί υπερύθρους άκτΐνας, συγ
κριτικόν μικροσκόπιον καί έτερα έρ- 
γαστηριακά όργανα καί είδη, συνερ- 
γαζομένη δέ έν άνάγκη μετά έπιστη
μόνων τής οικείας είδικότητος, έπι- 
λαμβάνεται τής έξετάσεως ιχνών έπί 
σοβαρών έγκλημάτων καί κατά και
ρούς έσχε μεγάλας καί σοβαράς έπι- 
τυχίας, ώς αί κατωτέρω έκτιθέμεναι 
διά τήν διαλεύκανσιν τής πρώτης 
προσωπικώς έπελήφθην ώς Προϊστά

μενος Χωροφυλακής τής Δ.Ε.Γ.
Κατά τό πρώτον έξάμηνον τοΰ 

1964 έλαβον χώραν έν Κηφισία δύο 
ίδιαζούσης θρασύτητος κλοπαί διαρ
ρήξεις, καθ’ ας οί δράσται άφήρε- 
σαν αύτούσια δύο χρηματοκιβώτια καί 
μετέφερον ταΰτα άλλαχοΰ δι’ αότοκι- 
νήτου. Συγκεκριμένως τήν νύκτα τής 
1 5 - 1 6  ’Ιανουάριου 1904 άγνωστοι 
είσήλθον είς τό Δημαρχεϊον τής πό- 
λεως καί διαρρήξαντες τήν θύραν τοΰ 
προαυλίου άφήρεσαν τό χρηματοκι- 
βώτιον τούτου, δπερ δμως δέν περιεί
χε χρήματα άλλά διάφορα απορρήτου 
καί οικονομικής φύσεως έγγραφα’ 
τήν δέ νύκτα τής 26 - 27 ’Ιουνίου 
1964 ομοίως άγνωστοι είσήλθον, διά 
τοΰ αύτοΰ τρόπου, είς τό έκεΐ καί πα
ρά τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής Τα
χυδρομικόν Γραφεΐον καί άφήρεσαν 
τό χρηματοκιβώτιον τούτου, δπερ πε
ριείχε 40.000 δραχμάς. Είς άμφοτέ- 
ρας τάς περιπτώσεις οί δράσται δέν 
κατέλιπον έν τφ χώρψ τελέσεως δα
κτυλικά άποτυπώματα ή άλλα ίχνη.

Τήν 30.6.1964 άνευρέθη έγκατα- 
λελειμμένον έν τή περιοχή Χαλαν
δρίου τό ύπ’ άριθ. κυκλοφορίας 104. 
322 ιδιωτικόν αύτοκίνητον «Βόλβο» 
καί έξηκριβώθη δτι τούτο είχον μι
σθώσει οί: 1) Μ. Ε. τοΰ Κ. έτών 26, 
2) A. Κ. τοΰ Ε. έτών 26 καί 3) II. I. 
τοΰ Ν. έτών 24, κάτοικοι άπαντες 
Κηφισίας καί προσεσημασμένοι παρά 
τή Διευθύνσει Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών. Οδτοι, συλληφθέντες ώς 
ύποπτοι διαπράξεως τής τελευταίας 
κλοπής, ήρνοΰντο έιπιμόνως τήν ένο- 
χήν των καί ήπείλουν δτι θά προβώ- 
σιν είς καταμήνυσιν τών ύπευθύνων 
τής κρατήσεώς των.

Τούς άνακρίναντας έξήγαγεν έκ 
τοΰ άδιεξόδου τό Συνεργεΐον Εμπειρο
γνωμόνων τής Διευθύνσεως Έγκλη- 
ματολογικών Υπηρεσιών, δπερ, ένερ- 
γήσαν λεπτομερεστάτην έξερεύνησιν 
τοΰ άνωτέρω έγκαταλειφθέντος αύτο-
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κινητού, άνεΰρεν έπί ύπάρχοντος έν 
τψ χώρψ άποσκευών αύτοΰ γρύλου, 
ίχνη χρώματος κυανοπρασίνου άπο- 
χρώσεως.

Γενομένοις έν τοΐς έργαστηρίοις τής 
Διευθύνσεως Έγκληματολογικών Υ 
πηρεσιών συγκρίσεως καί εξετάσεως 
τών έπί τοΰ γρύλου υπαρχόντων υπο
λειμμάτων χρώματος προς ξέσματα 
χρώματος ληφθέντα έκ δύο χρηματο
κιβωτίων τοΰ Κεντρικού Ταχυδρομεί
ου ’Αθηνών, άτινα ήσαν τοΰ αύτοΰ τύ
που, τοΰ αύτοΰ εργοστασίου, τοΰ ίδίου 
χρωματισμοΰ καί τής ιδίας χρονολογί
ας κατασκευής πρδς τδ κλαπέν, προ- 
έκυψεν άπόλυτος όμοιότης τών συγ- 
κρινομένων χρωμάτων.

'Γπδ τδ βάρος τής άποδείξεως ταύ- 
της, οί δράσται ώμολόγησαν πλήρως 
οόχί μόνον τάς ανωτέρω δύο κλοπάς, 
άλλα καί σωρείαν άλλων τοιούτων, ώ- 
δήγησαν τα άστυνομικά δργανα εις 
τήν άνεύρεσιν καί τών δύο χρηματο
κιβωτίων καί τήν κατάσχεσιν πλεί- 
στων άλλων κλοπιμαίων, άποκαλύ- 
ψαντες άμα καί έτερον συνεργάτην 
των όνόματι Π. Ε. τοΰ Α. ετών 19, 
κάτοικον Κηφισίας, δστις καί συνελή- 
φθη.

Άπαντες παρεπέμφθησαν είς δί
κην καί κατεδικάσθησαν είς πολυετή 
φυλάκισιν.

Καθ’ έτερον αδίκημα έπισυμβάν 
τήν 19ην Νοεμβρίου 1949, τδ ’Αστυ
νομικόν Τμήμα Ψυχικού άνέφερεν είς 
τήν Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών δτι έλαβε χώραν σύγ- 
κρουσις αγνώστου αυτοκινήτου μετά 
τής ύπ’ άριθ. 288 δικύκλου μοτοσυ
κλέττας καί δ τραυματισμός ζεύγους 
μεμνηστευμένων έπιβαινόντων αυτής.

’Εκ τής προανακρίσεως προέκυψαν 
ύπόνοιαι δτι τδ συγκρουσθέν αυτοκί
νητου ήτο τδ ύπ’ άριθ. 51.151 λεω
φορείου τής γραμμής ’Αθηνών - Κη
φισίας, καθ’ δσον έπί τοΰ έμπροσθίου 
προφυλακτήρος αύτοΰ έφέροντο ίχνη 
χρώματος, δμοιάζοντος μετά τοΰ χρώ- 
ιιατος τής μοτοσυκλέττας. Τόσον δ
μως δ οδηγός δσον καί δ είσπράκτωρ 
αύτοΰ ήρνοΰντο διαρρήδην τήν καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον συμμετοχήν αύτών 
εις τδ έπισυμβάν δυστύχημα.

Οί ειδικοί δμως ύπάλληλοι τής Δι- 
ευθύνσεως Έγκληματολογικών Υπη
ρεσιών, οίτινες μετέβησαν είς τον τό
πον τής συγκρούσεως έλαβον καί ίχνη 
χρώματος ευρισκομένου έπί ένδς κι

νητού περικοχλίου (παξιμάδι) τοΰ 
αύτοκινήτου, άνεζήτησαν δέ καί έλα- 
βον ίχνη χρώματος, έκ τοΰ μέρους 
τής συγκρούσεως, τής όπισθίας πινα- 
κίδος τοΰ άριθμοΰ τής μοτοσυκλέττας. 
Τά συλλεγέντα ίχνη έκ τοΰ αύτοκι- 
νήτου τοΰ περικοχλίου καί τής μοτο
συκλέττας έξητάσθησαν εργαστηρια- 
κώς έν τή Διευθύνσει καί προέκυψαν 
μετά βεβαιότητος δτι τά έπί τοΰ πε- 
ρικοχλίου τοΰ αύτοκινήτου ίχνη χρώ
μα τος συνέπιπτον άπολύτως μέ τά 
τοιαΰτα τών ληφθέντων έκ τής πινα- 
κίδος τοΰ δικύκί-ου.

Ή  ύπόθεσις μετ’ έπανειλημμένας 
άναβολάς έξεδικάσθη τήν 17.1.1951 
ύπό τοΰ έν Άθήναις δικαστηρίου 
Πλημμελιοδικών. Οί δικασταί λαβόν- 
τες ύπ’ δψιν τά έν τή πραγματογνω
μοσύνη τών έμπειροτεχνών τής Διευ- 
θύνσεως άναφερόμενα στοιχεία, ως 
καί τάς έπί δικαστηρίω καταθέσεις 
των, παρεδέχθησαν τήν εύθύνην τοΰ 
δδηγοΰ τοΰ ύπ’ άριθ. 51.151 λεωφο
ρείου Γ. Ν. δστις διά τής έκδοθείσης 
ύπ’ άριθ. 481) 51 άποφάσεως κατεδι- 
κάσθη εις φυλάκισιν 10 μηνών δΤ άν- 
θρωποκτονίαν έξ άμελείας.

Γ Λ Ε Ν Τ I

ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κυριακή ήταν, ήμέρα άργίας καί... 
φασαρίας. Καί έπειδή —σκέφθηκε—  
δ χορός καί τδ γλέντι δέν είναι δου
λειά, φόρεσε τά καλά του καί μετά 
σφύριξε κλέφτικα. ’Αμέσως συνάχτη
κε ή παρέα. Ηομδιά τζιμάνια, ένα κι 
ένα. Καί τότε δ φίλος τούς ρώτησε:

—  Γιά σταθήτε, βρέ παιδιά. Κρα- 
τάει κανείς πάνω του σίδερο;

Μά οί άλλοι πού δέν κατάλαβαν, 
τοΰ παρατήρησαν:

—  Στήν ταβέρνα πάμε, δέν πάμε 
°τδ... Βιετνάμ.

Αύτδς κούνησε έπιτιμητικά τδ κε
φάλι σάν νάλεγε: «"Αμ καλά λέω έ
χω δτι έσεΐς δέν έχετε χαμπάρι άπδ 

* γλέντι», καί μπήκε στδ σπίτι. "Έγι
νε στή στιγμή άστακός καί τότε ή 
συντροφιά ξεκίνησε.

Πρώτα ήπιαν τά σχετικά τους καί 
μετά τδρριξαν στις βόλτες πάνω στά 
βήματα τοΰ χασάπικου. Καί τότε ήρ
θαν στδ κέφι. "Ενα κέφι θεότρελλο, 
πού έκανε... μπάμ. Δηλαδή τδ κέφι 
δέν έκανε μπάμ. Μπάμ έκανε ή πιστό
λα, πού άστραψε τετράκις στδν αέρα 
καί έδημιούργησε άμέσως άτμόσφαι- 
ρα πολεμική. Κι ένώ οί λοιποί θαμώ- 
νες τοΰ κέντρου έσπευδαν νά γίνουν 
λαγοί, γιατί κατάλαβαν δτι μύριζε 
μπαρούτι, οί φίλοι τραγουδούσαν τδ 
παληό ξεχασμένο τραγουδάκι «’Από
ψε κάνεις μπάμ».

Στδ μεταξύ δμως έφτασαν καί οί 
χωροφύλακες οί δποΐοι φαίνεται παίρ
νουν πολύ εύκολα μυρωδιά τδ μπα
ρούτι. Καί ζήτησαν νά μάθουν ποιοι 
γλεντούσαν τόσο... λεβέντικα. "Εστη
σαν μετά τδ φίλο μας μέ τδ μέτωπο

στδν τοίχο καί διέταξαν «ψηλά τά χέ
ρια». «Δέν είναι τίποτα, τούπαν. "Ενα 
άπλδ ψαξιματάκι θά σοΰ κάνουμε. 
Δέν πιστεύουμε νά γαργαλιέσαι!» 
"Αλλο βέβαια άν οί χωροφύλακες αύ- 
τδ τδ ψάξιμο τδ λένε στή γλώσσα τους 
«σωυ,ατική έρευνα».

’Αποτέλεσμα: Εκτός άπδ τήν κα
πνισμένη πιστόλα βρήκαν πάνω του 
καί ένα στιλέτο. Ά πδ τή μιά τσέπη 
δηλαδή ή πιστόλα καί άπδ τήν άλλη 
τδ μαχαίρι..’Έτσι.έξασφαλιζόταν πλή
ρως ή ισορροπία τών... δπλων. Καί 
έπέιδή οί χωροφύλακες δέν ξέρουν τή 
σχέση μεταξύ γλεντιοΰ καί δπλων, 
πήραν τδν φίλο στδ Τμήμα γιά περαι
τέρω έξηγήσεις. Μά ούτε έκεΐ μπό
ρεσαν νά μάθουν. Καί γ ι’ αύτό, δπως 
μάς πληροφορεί ή σχετική είδηση, 
παρέπεμψαν τδν φίλο μας στδν Εισαγ
γελέα. Στή δίκη πού θά άκολουθήση, 
πιστεύουμε πώς θά βρεθή αύτή ή σχέ
ση...

ΑΘΑΝ. ΜΟΡΦΑΚΗΣ 
Υπομοίραρχος
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Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜ ΟΙ
H Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  ΚΑΙ  Ο Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ  Α Υ Τ Ο Υ

’Αρχιμανδρίτου ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΛΕΝΗ 
Μοιράρχου - 'Ιεροκήρυκος Χωροφυλακής

ΕΕς τό προσκήνιον τής έπικαιρότη- 
τος Από τίνος χρόνου Ιχει κυριαρχή
σει ή συζήτησις περί τοΰ Τεκτονισμού. 
’Αφορμήν πρός τούτο Ιδωσεν ή άπό 
6.12.1969 ιστορική Απόφασις τού 
Πρωτοδικείου ’Αθηνών (ύπ’ άριθ. 
2060) , διά τής όποιας Απεορίφθη αί- 
τησις ίδρύσεως Σωματείου ύπό τήν έ- 
πωνυμίαν «Ελληνικόν Τεκτονικόν 
Τάγμα Δήλιος ’Απόλλων». Τό Πρω- 
τοδικειον ’Αθηνών ήχθη εις τήν ήρω- 
ικήν όντως ταύτην Απόφασίν του διό
τι, καθ’ ά διαλαμβάνει τό σκεπτικόν, 
6 τεκτονισμός άιποτελεΐ «θρησκείαν 
μή γνωστήν καί έκ τούτου μή προ- 
ατατευομένην ύπό τής διατάξεως 16 
παρ. 2 τού Συντάγματος 1968» καί 
διά τόν πρόσθετον λόγον ότι «ή Α- 
σκουμένη λατρεία έκ μέρους τών ό- 
παδών τού τεκτονισμού... άντίκειται 
εις τά χρηστά ήθη... Ιτι δέ καί είς 
τήν δημοσίαν τάξιν».

Είς τό άκρως ένδιαφέρον τούτο θέ
μα θά άφιερώσωμεν τάς άκολουθού- 
σας γραμμάς. θά  διερευνήσωμεν τήν 
Ιστορίαν καί τόν χαρακτήρα τοΰ τε
κτονισμού πρός πλήρη ένημέρωσιν 
τών Αναγνωστών μας, Αλλά καί παν- 
το, ' /αφερομένου, καί διά νά κατα- 
δειχθή δτι ό τεκτονισμός είναι θρη
σκεία.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΟΤ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜ ΟΥ

α) Ό  έπαγγελματικός Τεκτονι
σμός

Ή  βαθμιαία έξέλιξις τής οικοδομι
κής τέχνης, σημειοΐ δ καθηγητής Π. 
Τρεμπέλας, συνετέλεσεν, ώστε οί ά- 
σκούντες τήν τέχνην ταύτην νά δργα- 
νοιθούν είς έπαγγελματικάς συντε
χνίας, άποσκοπούσας είς τήν εργο
λαβικήν άνοικοδόμησιν διαφόρων οι
κοδομημάτων, συμφώνως πρός τά μυ
στικά τής τέχνης των, τά όποια έπι- 
αελώς καί ζηλοτύπως άπέκρυπτον Α- 
πδ τούς μή όμοτέχνους. Κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον έδημιουργήθησαν τά διά

φορα σωματεία τών κτιστών καί τε
κτόνων (Collegia Fabrorum , Col
legia Pistorum ).

’Από τής έποχής τής έπικρατήσεως 
τοΰ χριστιανισμού τά σωματεία ταΰτα 
άνεζωογονήθησαν, έλαβον νέαν πνο
ήν καί έτέθησαν ύπό τήν άμεσον έπιρ- 
ροήν καί προστασίαν τής Εκκλησίας. 
Ύπό τήν ώθησιν μάλιστα τής χριστια
νικής Αρχιτεκτονικής έδραστηριοποι- 
ήθησαν καί άνεπτύχθησαν μεγάλως. 
Είς τούτο συνετέλεσε καί τό γεγονός 
ότι καί μοναστικαί Αδελφότητες συμ- 
μετέσχον είς αύτά τά οίκοδομικά σω
ματεία, μάλιστα δέ έξ αύτών διεκρί- 
θησαν οί πατέρες τής Μονής τοΰ 
Cluny.

Τά σωματεία ταΰτα είς τήν Δύσιν, 
χάρις είς τήν προστασίαν τών παπών, 
έτυχον έξαιρετικών προνομίων, Α- 
παλλαγέντα σχεδόν παντού φόρων 
καί Αγγαρειών. Είς τήν τοιαύτην Α
παλλαγήν καί τήν Ασυδοσίαν, ή ό
ποια παρεχωρήθη τό πρώτον ύπό τοΰ 
πάπα Νικολάου τοΰ Γ ' τό έτος 1277, 
όφείλεται καί ή όνομασία «Έ λ ε ύ - 
θ έ ρ ο ι  Τ έ κ τ ο ν ε ς » .

Ούτως ύπό τήν προστασίαν τής 
’Εκκλησίας καί διά τής έπιρροής πού 
ύπέστησαν έκ τής στενής συνεργασί
ας καί τών έπαφών των μετά τών μο
ναχικών ταγμάτων, τά σωματεία ταϋ- 
τα τών κτιστών καί τών τεκτόνων ήρ- 
χισαν νά διοργανοΰνται μέ πλείστην 
όσην μεθοδικότητα, ή καί σχολαστι
κότητα, προκαλοΰσαν τόν θαυμασμόν. 
Είς τήν καλήν ταύτην διοργάνωσιν 
συνετέλεσε καί ή φύσις τοΰ έπαγγέλ- 
ματος. Ούτως έπί παραδείγματι, ή 
Ανάγκη τής στεγάσεως τών μελών 
συντεχνίας τίνος τεκτόνων καί κτι
στών, δταν ταΰτα άνελάμβανον τήν ά- 
νέγερσιν οικοδομήματος, ώδήγησεν 
είς τήν δημιουργίαν κάποιου παρα
πήγματος, πλησίον τής οίκοδομής, ό
που οί έργαζόμενοι συνηθροίζοντο 
διά νά γευματίσουν καί νά Αναπαυ- 
θοΰν. ’Εντεύθεν προήλθεν ή «στοά» 
ήτις έσήμαινε τόν τόπον τής συγκα-

τοικήσεως καί τής κοινής διαίτης.
Έ πειτα  τά σωματεία ταΰτα είχον 

τά μυστικά τής τέχνης των. Ώ ς ήτο 
φυσικόν τά έπαγγελματικά ταΰτα μυ
στικά διεφυλάσσοντο έπιμελώς καί 
μετά ζήλου, διά νά μή διαρρέουν καί 
μεταδίδωνται.

Συνθήματα Αναγνωρίσεως έπίσης 
ήσαν Απαραίτητα καί δι’ αύτών οί έξ 
άλλων έπαρχιών ερχόμενοι συντεχνΐ- 
ται έγνωρίζοντο πρός τούς τέως Α
γνώστους συναδέλφους των καί έγί- 
νοντο πλέον δεκτοί είς συνεργασίαν 
καί έλευθεροκοινωνίαν.

Πασα πρόοδος είς τήν έξέλιξιν τής 
τέχνης των Ανεκοινοΰτο ευθύς πρός 
άπαντα τά μέλη, ούτως ώστε ή πρόο
δος τού ένός νά καθίσταται κτήμα 
πάντων τών μελών.

Ή  Ανανέωσις έξ άλλου τοΰ έργατι- 
κοΰ δυναμικού έγένετο μετά πλείστης 
έπιμελείας καί προσοχής. Ή  πρόσλη- 
ψις νέου μέλους είς τήν συντεχνίαν έ- 
λάμβανε χώραν μετά τίνος έπισημό- 
τητος καί Ασφαλώς είς ειδικήν τινα 
τελετήν, κατά τήν διάρκειαν τής ό
ποιας τό νέον μέλος δι’ ένόρκου ίσως 
όμολογίας Ανελάμβανε τήν ύποχρέω- 
σιν νά τηρή μέν τά έπαγγελματικά 
μυστικά, νά συνεργή δέ είς τήν εύό- 
δωσιν τών έπιχειρήσεων τής έπαγ- 
γελματικής των όργανώσεως καί είς 
τήν Αλληλοβοήθειαν τών συντεχνι- 
τών*.

Είς τάς ρίζας του δηλαδή δ τεκτο
νισμός έμφανίζεται ώς έν καθαρώς έ- 
παγγελματικον σωματεΐον, μέ Απαν
τα τά προνόμια καί τά γνωρίσματα 
ένός «κλειστού» έπαγγέλματος, τό ό
ποιον μάλιστα Αναπτύσσεται ύπό τάς 
πτέρυγας τής ’Εκκλησίας. Δέον δπως 
σημειωθή μάλιστα δτι οί τέκτονες τό
τε ώμολόγουν πίστιν είς τήν Αγίαν 
Τριάδα καί τήν έπεκαλούντο είς τά 
έργα τοιν. 'Ωσαύτως έν άρθρον τών

* Βλέπε : Παν Τρεμπέλα, Μασσωνι- 
σμό$ καί θεοσοφία, Άθήναι 1932, σ. 10.
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καταστατικών διατάξεων τεκτονικού 
σωματείου τής εποχής τού Μεσαίωνος 
έτόνιζε: «Τό πρώτόν σου καθήκον ώς 
τέκτονος είναι νά είσαι πιστός είς τόν 
Θεόν καί είς τήν Εκκλησίαν καί νά 
προφυλάσσεσαι άπό τάς πλάνας καί 
τήν αΐρεσιν»*.

β) Παρακμή καί παραλλαγή

'Ο αδυσώπητος νόμος τής άκμής 
καί παρακμής ήτο άδύνατον νά μη 
επίδραση καί επί τού επαγγελματικού 
τεκτονικού αδελφάτου. Κατά τόν Με
σαίωνα τό κύριον εργον των τεκτονι
κών συντεχνιών ήτο ή άνέγερσις εκ
κλησιαστικών οικοδομημάτων, καί δή 
κατά τόν γοτθικόν ρυθμόν, τόν όποιον 
ιδιαιτέρως έκαλλιέργησαν. Ά λλ’ ή 
’Αναγέννησις έφερε μίαν ανακοπήν 
τών έργασιών. Ό  γοτθικός ρυθμός ήρ- 
χισε νά παραμερίζεται. ’Έπειτα ή συ
νεχής άνέγερσις εκκλησιαστικών οι
κοδομημάτων είχε δημιουργήσει ένα 
κορεσμόν. Κρίσις εμφανίζεται πλέον 
είς τό τεκτονικόν έπάγγελμα. Καί 
συνεπεία ταύτης τά τεκτονικά σωμα
τεία ήρχισαν νά παρακμάζουν.

Οί τέκτονες τότε άπεφάσισαν νά α
ναζητήσουν προστάτας, ξένους πρός 
τό επάγγελμά των. Κατέφυγαν είς 
τήν λύσιν τών έπιτίμων μελών. Πρό
σωπα διαθέτοντα κύρος καί επιρροήν, 
πρόσωπα κατέχοντα διακεκριμένα ά- 
ξιώματα γίνονται πλέον δεκτά είς τήν 
τεκτονικήν οικογένειαν. 'Άπονέμεται 
είς αότά δ τίτλος «Accepted Ma
sons» ** καί οί τέκτονες δέχονται ώς 
αντάλλαγμα τά αγαθά τής θέσεως 
καί τής επιρροής τών νέων μελών.

Ά ς  σημειωθή δτι ό τίτλος «Acce
p ted  Mason» κατέστη δελεαστικός, 
διότι.οί τέκτονες ήσαν τότε τό πο- 
λυπληθέστερον καί κάλλιστα ώργα- 
νωμένον σωματεΐον. Αυτός δέ ήτο καί 
ένας σοβαρός λόγος, δ δποϊος έκίνησε 
έν ’Αγγλία τήν προσοχήν τών πολιτι
κών μερίδων καί έκάστη έξ αύτών έ- 
ζήτησε νά προσοικειωθή δι’ έαυτήν 
τήν δύναμιν τής μάζης της, ίδιοι κα
τά τήν περίοδον τού ανταγωνισμού 
τών Στούαρτ μέ τό Κοινοβούλιον.

Ούτως πως σύν τή παρόδψ τού 
χρόνου ήλλοιώθη ό χαρακτήρ τών τε
κτονικών σωματείων. ’Έπαυσαν νά εί
ναι καθαρώς επαγγελματική ένωσις 
καί έμφανίζονται ώς μία φιλολογική,

* G. Gautherot, άρθρ. Franc Ma- 
?onnerie έν A. D’ Ales, Dictionnaire 
Apologetique de la Foi Catholique, 
τόμ . | 17 σελ. 97> jq. Τρ£μ·>τέλα, ένθ. 
ανωτ.

** Κατά λέξιν «αποδεδειγμένοι Τέκτο-
νεξ».

φιλανθρωπική ή άλλως πως κοινωνι
κή δργάνωσις, ώς θά έλέγομεν σήμε
ρον. Θρησκεία τού τεκτονισμού, καί 
κατά τόν ΙΖ ' αιώνα, έξακολουθεΐ νά 
είναι ή Χριστιανική, τά δέ τεκτονικά 
άδελφάτα έξακολουθοΰν νά τιμούν ώς 
προστάτην των τόν "Αγιον Ίωάννην 
τόν Πρόδρομον ή τόν Ευαγγελιστήν.

γ) ’Εμφάνισες τοΰ θεωρητικού 
Τεκτονισμού

Συνεπείφ αύτής τής άλλοιώσεως 
τού τεκτονισμού καί τής εισδοχής νέ
ων μελών, προερχομένων έκ τού κύ
κλου τής διανοήσεως, δ τεκτονισμός 
έξελίσσεται είς εν θεωρητικόν σύστη
μα, τό δποΐον θά καταλήξη είς έν 
πλήρως άντιχριστιανικόν τοιοΰτον. 
Συγχώνευσις πλείστων όσων θρησκευ
τικών δοξασιών, έπίδρασις τής ’Αλ
χημείας καί τής ’Ιουδαϊκής «Καββά- 
λα»*, θά δημιουργήσουν ένα νέον 
κράμα, μέ χαρακτήρα άδογματικόν 
καί άνθρωπιστικόν καί μέ τάσιν παγ
κοσμίου έπεκτάσεως καί κυριαρχίας.

Πρόδρομος τοΰ τεκτονισμού υπό τήν 
νέαν αύτοΰ μορφήν είναι τό έν έτει 
1604 εν Λονδίνφ ίδρυθέν Τάγμα τών 
Ροδοσταύρων. Ά λλ’ ή ήμέρα τής ί- 
δρύσεως τοΰ τεκτονισμού υπό τήν ση
μερινήν του μορφήν είναι ή 24 ’Ιου
νίου 1717. Κατ’ αυτήν έκ τών μελών 
τών τεκτονικών στοών γεννάται έν 
Αονδίνψ ή Μεγάλη Στοά, ή μήτηρ 
τοΰ θεωρητικού τεκτονισμού. Ή  Με
γάλη Στοά, άναθεωρήσασα τό άρχαΐ- 
ον σύνταγμα τών έπαγγελματικών 
στοών, έδημοσίευσεν αύτό κατά τό 
έτος 1723. Τό σύνταγμα τούτο, γνω
στόν ώς «σύνταγμα τοΰ Άντερσον», 
ώνομασθέν ούτως έκ τού συντάκτου 
του, απομακρύνεται πλέον τελείως 
τής χριστιανικής πίστεως καί έμφανί- 
ζει άδογματικόν καί άνθρωπιστικόν

* ’Απόκρυφοι φιλοσοφικοθρησκευτι- 
καΐ θεωρίαι καί ρεύματα της έποχης.

Τά «ιερά» τεκτονικά σύμβολα.

χαρακτήρα’5.
’Ιδού τώρα τί έν προκειμένη) δια

λαμβάνει τό σύνταγμα τού Άντερσον: 
«Καίτοι είς τούς παλαιούς χρόνους οί 
τέκτονες ήσαν υποχρεωμένοι έν έκά
στη χώρα νά άνήκωσιν είς τήν θρη
σκείαν ταύτης τής χώρας ή τούτου τού 
έθνους, οίαδήποτε καί άν ήτο αύτη, 
ήδη κρίνεται λυσιτελέστερον νά μή ό- 
ποχρεοΰται παρά μόνον είς τήν θρη
σκείαν, εις τήν όποιαν συμφωνοΰσι 
πάντες οί άνθρωποι, άφήνοντες είς έ
καστον τάς ιδιαιτέρας του γνώμας»**.

’Από στιγμής καθ’ ήν δ πρώτος 
πυρήν έσχηματίσθη είς τό Λονδϊνον, 
τό μίασμα τοΰ τεκτονισμού έσχε πε
ραιτέρω άνάπτυξιν καί έξέλιξιν. Έ- 
πεκράτησεν έν ’Αγγλία καί έν Γαλ
λία, διεδόθη είς τήν λοιπήν Ευρώπην 
καί έν έτει 1740 ήλθε καί είς τήν Ε λ 
λάδα, μέσω τής ’Ιταλίας, είς τάς Ίο- 
νίους νήσους.

Έν τή εξελίξει της διεμορφώθη- 
σαν έπίσης πλεΐστοι δσοι τύποι ή δό
γματα (άνερχόμενα είς 37) , έκ τών 
όποιων τό κυριώτερον καί περισσότε
ρον διαδεδομένον είναι τό λεγόμενον 
Σ κ ω τ ι κ ό ν Δόγμα, τό έν ’Αγ
γλία ίδρυθέν έν έτει 1717, ώς προε- 
ξετέθη. Τό δόγμα αύτό περιλαμβάνει 
33 βαθμούς μυήσεως.

Τοσαΰτα λοιπόν περί τής ιστορίας 
τού τεκτονισμού.

* Π. Τρεμπέλα, ένθ. άνωτ. σ 20. 
** Wirth. Le Livre de 1’ Aprendi, 

σ. 38, Π. Τρεμπέλα, ένθ. άνωτ. σ. 20.

Ό  «ναός» ττού οί τέκτονες άποκαλουν «Ναός τών Μυστηρίων».
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Τελευταίως, μεγάλη έμφασις δίδε
ται εις την επί μέρους τεχνικήν κα- 
τάρτισιν καί εκπαίδευα ιν —  εις τήν 
έξειδίκευσιν! Τό φαινόμενον μπο
ρεί διά την χώραν μας νά είναι κάτι 
νέον, ένα «φρούτο» των τελευταίων 
καιρών. Καί είναι φυσικόν. Έχομεν 
έπηρεασθή από την εποχήν μας κατά 
τήν όποιαν, ή διεθνής τεχνολογική 
έξέλιξις καί ό υψηλός βαθμός των 
έξειδικευμένων εφαρμογών, έδάμασε 
τήν φαντασίαν τοΰ χθες καί με πολύ 
ρεαλισμόν καί συνέπειαν οδεύει θετι- 
κώς πολύ πέραν ταΰτης.

Ό  χαρακτήρ αυτός τής εποχής, ό 
όποιος δίδει νέαν διάστασιν εις τά γε
γονότα, επέβαλε καί εις ημάς τήν ψυ
χρήν γλώσσαν τής μηχανής καί τών 
αριθμών καί ή αδήριτος ανάγκη τής 
πλήρους προσαρμογής προς τάς νέας 
μεθοδεύσεις, επιστρατεύει τήν τετρα- 
γωνιομένην λογικήν καί τήν αύστη- 
ρώς έφηρμοσμένην εμπειρίαν εις κά
θε ώργανωιιένην έκφανσιν τής ζωής. 
Χωρίς παρεξήγησιν ήμποροΰμε νά 
τονίσωμεν δτι ζώμεν τήν εποχήν τής 
μηχανικής, τής τεχνικής έξειδικεύσε- 
ως. Ή  παλαιά ιδεολογία έπέρασεν ό- 
ριστικώς, με κάποιαν συγκατάβασιν, 
εις τό μουσεΐον τοΰ ρομαντισμού.

Εις τήν ’Αστυνομίαν, ή ανάγκη 
τής είδικεύσεως - έξειδικεύσεως μάς 
έπεβλήθη εκ τών πραγμάτων. Δεν έ- 
κλήθη, ακόμη καί σήμερον, έπισήμως 
ώς γενικός θεσμός αστυνομικής πα- 
ραγωγικότητος. 'Απλώς είναι ανεκτή 
ή παρουσία της, ασχέτως αν, κατά 
περίπτιοσιν, καρπούμεθα ευχάριστους 
τών αποτελεσμάτων. Ή  θεωρία τής 
«παντογνωσίας», δτι δλα τά γνωρί
ζομε καί δι’ δλα πρέπει νά εΐμεθα ι
κανοί, έχει προ πολλοΰ άτονήσει, έ
χει ξεπερασθή καί δεν αντέχει πλέον 
εις τήν εργασίαν μας ώς «τακτική» 
πολύ δε περισσότερον δεν ήμπορεΐ νά 
έπιβιιίκτη ώς πόλος ενδιαφέροντος καί 
προόδου.

Σήμερον δεσπόζει ή αρχή, δτι ό 
κύκλος ενός έργου πού απαιτεί τήν
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σύμπραξιν επί τφ αύτώ πολλών προ
σώπων, εις οίανδήποτε σφαίραν καί 
κλίμα, επιβάλλει τόν καταμερισμόν 
τοΰ έργου καί τήν άνάθεσιν τής έκτε- 
λέσεως εις δυναμικά στοιχεία - γρα
νάζια, ικανά νά εμπλέκωνται εις ιό 
σύνολον μέ ωρολογιακήν αρμονίαν 
καί νά αποδίδουν, εις ΰψιστον βαθμόν, 
ακρίβειαν, ταχύτητα καί ποιότητα. 
"Εκαστον στοιχεΐον υπολογίζεται τό
σον ώς μονάς, μεμονωμένον δργανον, 
δσον καί ώς βαθμός συμβολής τούτου 
εις τόν οργασμόν τής συλλογικής ά- 
ποδόσεως. Ταΰτα υπό τήν βασικήν 
αρχήν «μεγαλύτερα άπόδοσις, μικρό- 
τερον κόστος καί ελάχιστος μόχθος».

’Έτσι εις τόν τομέα τοΰ ανθρώπου 
ώς παράγοντος, επιτάσσεται ή προη
γμένη εμπειρία, βελτιώνεται ή έξει- 
δίκευσις τών προσώπων εις τόν κύ
κλον πού έκαστος απασχολείται (έ- 
ξειδίκευσις) καί εντάσσεται εις τό 
κύκλωμα τοΰ δλου έργου, ώστε ή συμ- 
πύκνωσις τών ειδικών γνώσεων τών 
πολλών εις τά επί μέρους, νά συνθέ
τουν μέ τήν άνάλογον διάταξιν μίαν 
δυνατήν τελειότητα προσηρμοσμένην 
είς τήν τακτικήν πού οδηγεί κατ’ ευ
θείαν εις τόν στόχον.

Ή  Χωροφυλακή ώς αστυνομία, ορ
γανισμός σύνθετος καί πολυπρόσω
πος, επιφορτισμένος μέ πρωτεύοντα 
ρόλον είς τούς κόλπους τής συγχρό
νου κοινωνίας, δέν ήμπορεΐ νά άποτε- 
λή έξαίρεσιν έναντι τών ανωτέρω, 
άν θέλη νά διατηρήση τήν επαφήν 
μέ τήν ταχεΐαν ρύμην τών γεγονότων 
πού τήν περιβάλλουν. ’Ά ν ή είδίκευ- 
σις καί τά τεχνικά καί επιστημονικά 
μέσα έθεωροΰντο μέχρι πρό τίνος δα
πανηρά πολυτέλεια καί οπωσδήποτε 
έξω τής ψυχολογίας τοΰ άστυνομικοΰ, 
σήμερον αποτελούν στοιχεΐον δεδομέ- 
νον. Μίαν ανάγκην. ’Έτσι ή είδίκευ- 
σις, ενώ έκαμε δειλά κατ’ άρχήν τήν 
έμφάνισίν της είς τήν μεθοδολογίαν 
άσκήσεως τοΰ αστυνομικού έργου, 
πολύ σύντομα ήρχισε νά κερδίζη έδα
φος, νά έπεκτείνεται καί είς περισ-

'Υπό: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΝΔΤΑ 
Ταγματάρχου Χωρ/κής

σοτέρους τομείς. ’Αποτελεί πλέον 
πραγματικότητα, ανεπίσημον εν πολ- 
λοΐς, αλλά παραδεδεγμένην. Καί ας 
μή πλανώμεθα. Ή  πλήρης άναγνώρι- 
σις καί επίσημος καθιέρωσες της εί>- 
ρίσκεται έξω από τήν πόρταν μας.

Τώρα μάλιστα τελευταίως κυκλο
φορεί διάχυτος ή ιδέα δτι στόχος 
μας πρέπει νά είναι ή έξειδίκευσις ό
λων μας γενικώς καί τών κατωτέρων 
οργάνων καί τών άλλων υψηλά είς 
τήν Ιεραρχίαν ίσταμένων.

"Ενα αστυνομικόν Σώμα, μέ τόν 
. δαίδαλον τών επί μέρους ειδικών κα

θηκόντων, πρέπει νά καταστή σύστη
μα ειδικών καί έξειδικευμένων κατ’ 
άντικείμενον ατόμων.

’Εδώ δμως θά συναντήσωμε τό με
γάλο πρόβλημα, πού δσον καί άν σή
μερον φαίνεται τουλάχιστον πρόωρον, 
άν δχι φαντασιακόν, εν τούτοις πρέ
πει νά άπασχολήση εκείνον πού ακο
νίζει τόν στοχασμόν του.

Είδίκευσις λοιπόν καί έξειδίκευσις. 
Σωστά. Είναι βασικόν στοιχεΐον, έ
νας παράγων, άν θέλετε, έξελίςεως 
καί προόδου. ’Αλλά μέχρι ποιου ση
μείου; ’Από ποΰ αρχίζει ή είδίκευσις 
είς τόν αστυνομικόν χώρον τοΰ Σώ 
ματος τής Χωροφυλακής, πότε περ
νά είς τήν έξειδίκευσιν καί μέχρι 
ποιου σημείου μάς χρειάζεται καί μάς 
συμφέρει νά έπεκταθή; ’Εάν τήν εί- 
δίκευσιν τήν τοποθετήσωμεν ώς πρω
ταρχικήν αρχήν είς τούς διαφόρους 
τομείς τής αστυνομικής δράσεως, ύπό 
ποιαν γώνίαν θά διακρίνωμεν καί 
μέχρι ποιου ύψους τά έξειδικευμένα 
στελέχη είς τήν πυραμίδα τής ιεραρ
χίας;

Καί έξηγούμεθα. Τά κύτταρα τοΰ 
αστυνομικού οργανισμού, οί χωροφύ
λακες, διά νά είδικευθοΰν χρειάζον
ται έκπαίδευσιν καί έξάσκησιν. Διά 
νά δραστηριοποιηθούν δμως σωστά 
καί αποδώσουν ηύξημένον κατά τά 
πρότυπα έργον, πρέπει νά κατευθύ- 
νωνται από διοικητικούς καί άλλους 
έποπτικούς φορείς κατέχοντας πληρε-



Οτερον το αττικέί,μενον της είόικότη- 
τος. Οί φορείς αυτοί, τα στελέχη, διά 
νά άνταποκριθούν πρέπει νά είναι 
καλύτερον κατηρτισμένοι των απλών 
οργάνων. Νά είναι έξειδικευμένοι. 
Καί περαιτέρω, όταν εις τόν άξονα 
«μικρόν κόστος - λιγώτερος μόχθος - 
συντονισμένη υψηλή άπόδοσις» έπι- 
ζητώμεν τήν μεγίστην ενέργειαν τής 
Χωροφυλακής, θά πρέπει, τουλάχι
στον διά τά ανώτερα στελ,έχη, νά θε- 
ωρήσωμεν ώς βασικόν δεδομένον τήν 
προκεχωρημένην, τήν επιστημονικήν 
έξειδίκευσιν, τήν λεγομένην όπερει
δίκευα ιν.

"Ας έξετάσωμεν τό θέμα πιο ά- 
πλά, άς τό τοποθετήσωμεν είς τά οι
κόπεδά μας. Οί τροχονόμοι π.χ. πρέ
πει νά ειδικεύονται είς τήν τεχνικήν 
τοϋ κυκλοφοριακοΰ ελέγχου καί τά 
τροχοφόρα. Οί άνδρες τής 'Υπηρεσί
ας Τουρισμοί είς τήν ’Αστυνομίαν 
Τουρισμοί, οί τής Ασφαλείας είς τήν 
δίωξιν κατά κατηγορίαν εγκληματι
ών ή τήν άνάκρισιν, έξιχνίασιν, οί 
τής σημάνσεως, αλλοδαπών, αγορανο
μίας κ.ο.κ. ομοίως. ’Απαιτείται όμως 
νά α ν α π τ ύ σ σ ο υ ν  τήν ειδικό
τητά των άναλόγως προς τάς νέας 
διαμορφουμένας συνθήκας, πρός τήν 
σεθοδολιρ ίαν τοί έγκληματίου καί γι 
νικώς πρός τήν τεχνικήν καί τεχνολο
γικήν πρόοδον. Διά νά έπιτευχθή 
τούτο πρέπει κατά πρώτιστον λόγον, 
τά στελέχη τοί Σώματος τά απασχο
λούμενα είς τούς ειδικούς τομείς, νά 
έξειδικευθοΰν επί πληρεστέρας καί 
εύρυτέρας επιστημονικής βάσεως διά 
νά δυνηθοίν νά οργανώσουν καί κα
τευθύνουν, αλλά καί νά ελέγχουν τό 
προσωπικόν είς τήν εργασίαν του.

Τέλος τά ανώτερα στελέχη, οί α
ξιωματικοί οί άσκοΰντες διοίκησιν ή 
έποπτεΐαν είς μεγαλύτερα κλιμάκια 
Ειδικών 'Υπηρεσιών, καλούνται νά 
συνδυάσουν τάς είδικάς γνώσεις των 
είς τήν·' επιστήμην τής συγχρόνου 
τάσεως επί το ί αντικειμένου.

Ή  διύλισις καί ή κατά τό δυνατόν 
κατάκιησις τούτου ύπό τοί άνωτέρου 
στελέχους, ύπό έποψιν επιστήμης καί 
τεχνικής, μάς οδηγεί είς τήν ύπερει- 
νίκευσιν. ’Εκεί θά συναντήσωμεν τόν 
επαρκή καί ώλοκληρωμένον προϊστά
μενον είς έκαστον ειδικόν τομέα άρ- 
μοδιότητος αστυνομίας. Ή  εύρυτέρα 
όμως αυτή κατάρτια ις, έστω καί αν 
τροϋποθέτη υψηλήν γνώσιν επιστη
μονικών δεδομένων, δεν παύει νά κι- 
νήται περιωρισμένως είς τήν δημι
ουργίαν συμπεπυκνωμένης μεν τεχνί
της τελειότητος, εντός όμως το ί κύ
κλου το ί συγκεκριμένου τομέως π.χ. 
"HIS Τροχαίας ή το ί Τουρισμοί ή τής

’Ασφαλείας, Αγορανομίας κλπ. Βε
βαίως είναι γνωστόν, ότι ένα ύπερε>- 
δικευμένον στέλεχος καθίσταται έ- 
ξαιρετικώς χρήσιμον καί αποδοτικόν 
είς τόν τομέα, είς τό άντικείμενόν 
του. ’Αλλά παραλλήλως πρέπει νά 
ληφθή σοβαρώς ύπ’ όψιν ότι ό το
μείς ούτος αποτελεί μέρος μόνον τού 
όλου έργου τής αποστολής "τού Σώ
ματος.

"Αν παραδεχθώμεν τήν γενίκευσιν 
τής εϊδικεύσεως ώς ορθήν, τότε ή 
δύναμις ενός αστυνομικού Σώματος, 
τής Χωροφυλακής εν προκειμένη), ά- 
ποτελούσης, ώς γνωστόν, σύστημα ει
δικών τομέων αστυνομικής δράσεως, 
πρέπει νά διακρίνεται είς κατηγορίας 
ειδικευμένων οργάνων μέ ίεραρχού- 
μενον τόν βαθμόν τεχνικής ή έπιστη- 
μονοτεχνικής καταρτίσεως. ’Έτσι θά 
έχωμεν τούς ειδικευμένους κατά το
μείς αστυνομικοί έργου χωροφύλα
κας - ύπαξ κυματικούς, τούς έξειδι- 
κευμένους μέ τάσιν ύπερειδικεύσεως 
κατωτέρους αξιωματικούς καί ύπε,ρει
δικευμένα ανώτερα καί ανώτατα στε- 
λέχη.

Μεταξύ τούτων ήμπορούμε νά έ- 
φεύρωμε καί αύθεντίας ακόμη είς κά
ποιον ειδικόν τομέα, κάποιο άντικεί- 
μενον αστυνομικοί ενδιαφέροντος. ΤΙ 
πορεία όμως από τήν είδίκευσιν είς 
τήν έξειδίκευσιν καί ύπερειδίκευσιν, 
αν μεν είς τήν μίαν άνάλυσιν μάς δί
δει εν «μάξιμουμ» πού αφορά τήν επί 
μέρους άπόδοσιν είς ένα τομέα, δέν 
συνεισφέρει αξιολογικούς τάς προϋ
ποθέσεις πού χαρακτηρίζουν τό στέ
λεχος, όχι ώς ατομον είς τόν τομέα 
του, άλλ’ ώς ηγετικόν παράγοντα είς 
τήν πολυεδρικήν ενότητα το ί Σώμα
τος.

Ή  Χωροφυλακή όπως καί κάθε 
άλλος σύγχρονος οργανισμός, ένδια- 
φερομένη διά τήν προβολήν του μέ α
παιτήσεις είς τό κύκλωμα τής προη
γμένης κοινωνίας, έχει ανάγκην καί 
ηγετών, ηγετικών στελεχών, ικανών 
νά οδηγήσουν μέ σύνεσιν καί τετρά
γωνον ορθολογικήν, όχι ένα τομέα, 
αλλά τό Σώμα ώς σύνολον, είς στα
θερόν εξελικτικήν πορείαν. Καί τά 
στελέχη πρέπει νά προ ετοιμάζω νται 
από ενωρίς, ώστε να είναι ώριμα τήν 
ώραν πού θά κληθούν. Πρός τούτο 
χρειάζεται νά διαθέτουν τά στοιχεία 
μιάς εύρυγωνίου γενικής καί θεωρη
τικής μορφώσεως, τής μορφώσεως 
τοί καλλιεργημένου συγχρόνου διοι- 
κητοί πού τόν καθιστά εύέλικτον καί 
ικανόν νά κρίνη σωστά, νά άξιολογή 
καί νά άποφασίζη είς τήν μονάδα τού 
χρόνου, διά τόν βαθμόν συνεκτικότη- 
τος, τήν διάταξιν καί τόν ρυθμόν τών

επί μέρους, όσον καί διά τόν αριθμόν 
τών στροφών πού ρυθμίζουν άναλό
γως καί εμπεριστατωμένους τήν έντο
νον δραστηριότητα ολοκλήρου τού 
Σώματος καί τήν αστυνομικήν του 
πολιτικήν.

Τό ύπερειδικευμένον στέλεχος ήμ- 
πορεΐ νά γίνη αύθεντία είς τόν τομέα 
του, αλλά ή ροή τής ύπερειδικεύσεως 
θά επιτυγχάνεται πάντοτε επί ζημία 
μιάς άναγκαιούσης γενικωτέρας μορ
φώσεως, άποτελούσης, ύπό σύγχρο
νον άντίληψιν, απαραίτητον προσόν 
διά τό στέλεχος πού θέλει νά προχω- 
ρήση είς τήν Ιεραρχίαν τής ηγεσίας.

Είς τήν διαλογήν καί άξιολόγησιν 
τών φερελπίδων ηγετικών στελεχών 
δέν νοείται δ περιορισμός τών κριτη
ρίων είς πλαίσια είδικότητος. Άλλοί- 
μονον εάν τό Σώμα αύτοεπεριωρίζε- 
το εις τόν κύκλον τών ειδικών, προ- 
κειμένου νά έπιλέξη εκείνους από τούς 
οποίους αναμένει τό αύριον. Θά έτο- 
ποθετείτο έξω από τό κλίμα τού γε
νικοί του περιβάλλοντος καί θά έβυ- 
θίζετο είς τό τέλμα μιάς μετριότητος, 
τήν όποιαν έν τούτοις ήρνεΐτο «a pri
on» καί οπωσδήποτε διά συγχρόνων 
μεταβολών καί διά τής έξειδικεύσεως 
ποοσεπάθησε νά άποφύγη.

Βεβαίως ή Χωροφυλακή ύπό τήν 
σημερινήν προηγμένην ύφήν της δέν 
ήμπορεί νά κινηθή έπαρκώς καί νά 
δράση άποτελεσματικώς χωρίς τήν 
βοήθειαν ειδικών. Μήπως όμως έκ 
τών πραγμάτων άποδειχθή ότι ή με
γάλη έμφασις πού δίδεται είς τήν έ- 
ξειδίκευσιν όδηγήση είς τήν γενίκευ- 
σιν τού θεσμοί τής ύπερειδικεύσεως, 
ώς σκοποί, οπότε φερόμεΟα είς τόν 
μονόπλευρον προσανατολισμόν τών 
στελεχών, είς τήν δημιουργίαν γενε
άς «άπροσώπων αύτομάτων», πού 
προτιμούν τήν προσήλωσιν είς τήν ει
δικότητα, μέ συνέπειαν τήν μείωσιν 
τοί ενδιαφέροντος πρός τά εύρύτε- 
ρον τεκταινόμενα;

Τά στελέχη τής Χωροφυλακής πού 
εύελπιστούν νά παίξουν θετικόν ρό
λον είς τήν έπιδίωξιν τού Σώματος 
νά συμβάλη ώς παράγων είς τήν πο
λιτιστικήν διάκρισιν τής χώρας, πρέ
πει πρωτίστως νά γνωρίζουν ότι τό 
Σώμα δέν είναι παρά έ'ν μέρος τού 
κοινωνικοί συνόλου. "Οτι τό στέλε
χος διά νά άποδώση ώφέλιμον έργυν 
ώς διοικητής, πρέπει νά αντιλαμβά
νεται είς βάθος, τόσον τό σύνολον, ό
σον καί τόν τομέα του. "Οτι μεταξύ 
τών διαφόρων τάσεων τής κοινωνίας, 
μεταξύ άλλων οργανισμών καί τού 
Σώματος, η άλληλεξάρτησις καί α! 
αλληλεπιδράσεις προχωρούν τόσον, 
(ώστε δέν επιτρέπουν είς τά ηγετικά

35



όργανα ενός τομέως οίουδήποτε ορ
γανισμού, έστω τής αστυνομίας, να 
παραμένουν πνευματικούς κλειδωμένα 
εις τό στενό περιβάλλον τής ειδικό
τητάς των καί νά τελούν απομονωμέ
να από τόν υπόλοιπον κόσμον.

Τό μονόπλευρον άνώτερον καί α
νώτατων στέλεχος ποΰ δεν συλλαμβά
νει τό νόημα τών γεγονότων εκτός 
του στενού επαγγελματισμού του, δεν 
ήμπορεί νά είναι ή νά γίνη καλός η
γέτης, καλός διοικητής άνωτέρας Μο- 
νάδος, διότι έχει χάσει ή χάνει συ
νεχώς την επαφήν μέ τάς λοιπάς αν
θρωπίνους πραγματικότητας.

Τά ανωτέρω άπησχόλησαν εγκαί
ρως τήν διεθνή επιχειρησιακήν έρευ
ναν. ’Ήδη ό θεσμός τού ύπερειδικευ- 
μένου Διευθυντού - Διοικητού χάνει 
έδαφος, συρρικνούται εις τό μέσον 
τής Ιεραρχίας. Ό  ύπερειδικευμένος 
θεωρείται «μισός» Διευθυντής ή Δι
οικητής.

Άντιθέτως, τά διακρινόμενα ανώ
τερα στελέχη ποΰ δεν είναι ΰπερειδι- 
κευμένα εις ένα τομέα, ενδεχομένως 
παρουσιάζουν αδυναμίας εις ώρισμέ- 
να τεχνικά θέματα, ή εΰρυτέρα όμως 
μόρφωσίς των εξασφαλίζει μεγαλυ- 
τέραν κρίσιν επί τής γενικότητος, 
στοιχεΐον δηλαδή πολυτιμώτερον τής 
ύπερειδικεύσεως, διότι δραστηριο
ποιείται είς τήν σφαίραν τών σχέσε
ων τού οργανισμού πού ανήκει τό 
στέλεχος μέ άλλους οργανισμούς, μέ 
ολόκληρον τήν κοινωνίαν καί όχι είς 
τήν στενότητα τού περιβάλλοντος μι
ας είδικότητος.

Ή  Αμερική, ή χώρα πού πρώτη 
άνεγνώρισε καί άνήγαγε τήν είδίκευ- 
σιν είς υψηλήν σφαίραν ενδιαφέρον
τος, πρώτη «άνέκρουσε πρύμναν». 
Διεπίστωσεν ότι όσον ό θεσμός τής 
είδικεύσεως έγενικεύετο είς τήν βά- 
αιν, τόσον ή ύπερειδίκευσις είς τήν

κορυφήν καθίστατο έντονωτέρα καί 
απαιτητική. Ό  χώρος έκ τού οποίου 
άνεμένετο ή επιλογή τών διευθυνόν- 
των, τών άνωτέρων ικανών στελεχών, 
τών αυριανών ηγετών, έπτώχευε. Ή  
ύπερφόρτισις τού πεδίου από δ,τι εί- 
χεν άρχικώς ανάγκην (είδίκευσις) 
ώδήγει είς τόν κορεσμόν, μέ συνέ
πειαν τήν καταστροφικήν έκτόνωσιν 
(ύπερειδίκευσις στελεχών). Ό  ηλε
κτρονικός υπολογιστής ύπεγράμμισεν 
δτι ή πορεία ώδήγει είς τόν απρόσω
πων αυστηρόν αυτοματισμόν, είς τήν 
έλλειψιν τής παραγωγικής φαντασί
ας, τής γενικής μορφώσεως, τής υ
ψηλής κρίσεως καί πρωτοβουλίας. Είς 
τήν έλλειψιν εύρυτέρας κατανοήσεως 
καί πνευματικής ευελιξίας.

Μέ άλλους λόγους έπεσήμανε τήν 
μοιραίαν πτώσιν τής όντότητος τού 
άνωτέρου στελέχους εις επίπεδον ο
λίγον άνώτερον τού τεχνίτου. Ή  ά- 
ποξένωσις από τά ανώτατα ενδιαφέ
ροντα, ίσως αργά, άλλ’ οπωσδήποτε, 
οδηγεί κάποτε είς τήν υποταγήν τού 
μηχανικού αυτοματισμού υπό τήν ευ
ελιξίαν τού καλλιεργημένου πνεύμα
τος. Καί έφ’ δσον τό πνευματικόν δυ
ναμικόν έδιδε μέ τήν ύπερειδίκευσιν 
στοιχεία έξασθενήσεως, δ διαγραφό- 
μενος κίνδυνος διά τό μέλλον τής χώ
ρας καθίστατο καί πλέον εμφανής. 
"Ενα άγχος μελλοντικής κηδεμονίας 
υπό τρίτων διεγράφετο είς τόν ορί
ζοντα τής μελλοντικής ’Αμερικής.

Ό  κώδων κινδύνου έσήμανεν. 'Η  
άντίδρασις ήτο άμεσος. ’Αναπροσαρ
μογή τής τακτικής. Ή  ’Αμερική είναι 
συνηθισμένη στά θαύματα. Πλήρης 
τεχνική έξειδίκευσις ΚΑΤΩ. Τεχνική 
-τεχνολογική έξειδίκευσις είς τό 
ΚΕΝΤΡΟΝ καί υψηλή επιστημονι
κή, κοινωνιολογική καί γενικού ενδια
φέροντος μόρφωσίς καί ώρίμανσις, 
ΑΝΩ. Όργανοπικός συνδυασμός διά

τήν κατάκτησιν υψηλών προτύπων. 
’Έτσι οί ’Αμερικανοί έφθασαν είς τήν 
Σελήνην. Καί προχωρούν σταθερά 
προς τήν μεταβιομηχανικήν κοινωνί
αν, προς τό φανταστικόν ιδεώδες.

Διά νά έπανέλθωμεν λοιπόν θά 
πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι είς τά 
νέα μας στελέχη ανοίγονται μελλοντι- 
κώς δύο δρόμοι. Νά γίνουν δηλαδή 
ειδικοί καί κάτι άνώτερον άπό τεχνϊ- 
ται είς ένα ειδικόν κλάδον τής άστυ- 
νομίας καί νά περιφρονήσουν δλα 
τά άλλα, ή νά αποκτήσουν πέραν τής 
είδικότητος γενικωτέραν μόρφωσιν 
είς ευρύτερα πεδία, νά γίνουν άν
θρωποι μέ γούστο, μέ φαντασίαν, μέ 
κρίσιν, πνευματικήν ελαστικότητα καί 
προσωπικότητα περιωπής. 'Ο πρώ
τος δρόμος περατούται είς τήν βαθμί
δα τών μεσαίων στελεχών, ό δεύτερος 
δρόμος οδηγεί εις τήν αύξησιν τών 
ελπίδων δτι είναι δυνατόν νά φθάσουν 
είς τήν κορυφήν.

Ά ς  μή φανή περίεργος ό συλλο
γισμός. Είναι βασική άρχή τού νόμου 
τής αύ'ριον, δ όποιος μοιραίως κ ε - 
λ ε ύ ε ι άπό σήμερον.

Είδίκευσις - έξειδίκευσις : ΝΑΙ. 
Δαμάζει τήν μηχανήν καί τόν άνθρω
πον είς τήν μέθοδον δι’ υψηλήν συλ
λογικήν άπόδοσιν. Τήν διάταξιν δ
μως τών μηχανών, τών έφαρμογών 
καί τών άνθρώπων είς τό κύκλωμα 
μιας γενικωτέρας πραγματικότητος, 
δεν θά τήν δώση δ ύπερειδικευμένος, 
άλλά δ πολυεδρικά καλλιεργημένος 
νούς πού έχει διασπάσει τό φράγμα 
τής μετριότητος καί κινείται είς τήν 
σφαίραν τής γενικής έπιστήμης τής 
ζωής.

Είς τήν πορείαν λοιπόν Είδίκευσις 
- Έξειδίκευσις - 'Ύπερειδίκευσις, μέ 
Προσοχήν. Κάπου ανάβει τό κόκκινον



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α :

Φ ε γ γ ο β ό λ α  ρ ά σ α

Τό ράσο και ή στρατιωτική στολή 
στάθηκαν πάντα τό «κόκκινο πανί» — 
κι’ ας μήν ήταν ποτέ «κόκκινα»... —  
στους αποχαλινωμένους ταύρους του 
μηδενισμού, τού αναρχισμού, τής έ- 
θνοπροδοσίας. Τούτη, ή μέχρι θανά
του, αντίθεση δεν είναι τυχαία. 'Ο 
μηδενισμός ( πού σέ τελική ανάλυση 
περιλαμβάνει κομμουνισμό, αναρχι
σμό καί τόν πάσης φύσεως... «Ισμό»), 
τό μόνο εμπόδιο πού βρήκε στις κα
ταλυτικές προσπάθειές του, ήταν ή 
πίστη πού φλόγιζε τό Ελληνικό ρά
σο καί ό δυναμισμός τού γνήσιου "Έλ
ληνα αξιωματικού. Ή  ιστορία —  ό
ταν δεν είναι κίβδηλη —  μιλάει κα
θαρά πάνω σ’ αυτό τό ζήτημα. Στήν 
αρχαιότητα τήν Ελλάδα μπορεί νά 
λάμπρυναν πνεύματα φιλοσοφημένα, 
σαν τού Σωκράτη, τού Πλάτωνα, τού 
’Αριστοτέλη, καλλιτέχνες σάν τόν 
Φειδία, τόν Πραξιτέλη, τόν Όνάτα, 
καί πολιτικοί σάν τόν Σόλωνα, τόν 
Διονύσιο, τόν Περικλή. "Ομως γιά νά 
ύπάρχη μία έστω γωνιά Ελληνική, 
καί νά λαμπρυνθή από δλους τούς 
παραπάνω, καί άλλους άπειρους, έ
πρεπε προ πάντων νά ύπάρξη ένας 
’Αλέξανδρος, ένας Λεωνίδας, ένας 
Θεμιστοκλής. Αυτοί διέσωσαν τό έ
θνος από τήν βαρβαρική λαίλαπα.

’Αργότερα ακόμη, τό έθνος λαμ
πρύνουν οί φωτισμένοι λόγιοι τού Βυ
ζαντίου, αλλά τό σώζουν μόνο οί πο
λέμαρχοι αύτοκράτορες καί οί διαλε
χτοί στρατηγοί. Σέ τούτη τήν περί
οδο κάνει τήν εμφάνισή του καί τό 
ράσο —  ό Σέργιος, ό τραγικός Γρη- 
γόριος Ε ' —  πού αργότερα θά δεθή 
τόσο αδιάσπαστα μέ τούς τιμιότερους 
αγώνες τού έθνους: (Παπαφλέσσας, 
ό Πατρών Γερμανός, ή στρατειά ή 
ατελεύτητη των ιερέων, μοναχών καί 
μαρτύρων).

19ος αιώνας. Τήν ελευθερία χαρί
ζουν στήν Ελλάδα στρατιωτικοί σάν 
τόν Κολοκοτρώνη, τόν Καραΐσκάκη, 
τόν Μιαούλη, τόν Κανάρη, τόν Νι- 
κηταρά, τούς Τζαβελαίους, τόν Ά ν- 
δροϋτσο. Τότε δέν έβγαιναν από σχο
λές στρατιωτικές. Τούς άνάδειχνε τό 
στρατόπεδο, τό χαράκωμα, ή μάχη.

"Ομως ή στόφα ήταν ή ίδια πού ά- 
νέδειξε αργότερα -— στούς Βαλκανι
κούς -—· ένα Κωνσταντίνο, ένα Βε- 
λισσαρίου, ένα ΙΙαπακυριαζή.

Στον τελευταίο πόλεμο —■ 1940—  
ή παράδοση διετηρήθη άπό τούς Έ λ 
ληνες αξιωματικούς στά ’Ηπειρωτι
κά βουνά καί τά οχυρά τής Μακεδο
νίας. Οί μηδενιστές, πού δέν μπόρε
σαν ν’ άρνηθούν τήν εποποιία, προ
σπάθησαν νά τήν χαλκέψουν. «Τήν 
νίκη — είπαν — τήν κέρδισε ό λαός». 
’Αλλά ό φτηνός δικολαβισμός είναι 
φανερός: ’Αντίρρηση δέν υπάρχει. 
Ό  στρατός —  παιδιά τού Ελληνικού 
λαού —  κέρδισε τή νίκη, οδηγούμε
νος άπό τούς αξιωματικούς του.

Τέλος έφτάσαμε στις μέρες μας. 
Μιά δράκα αξιωματικών διέσωσε ξα
νά τό έθνος, καί ή ιστορία κάνει τόν 
δρόμο της. "Ομως αρχίσαμε άπό τό 
ράσο, καί παρ’ δλη τήν παραπάνω 
αναδρομή, τούτο είναι πού αφορά τό 
σημερινό χρονικό...

***

Καλοκαίρι 1941. Ή  Ελληνική φύ
ση λες καί δέν γνώριζε τίποτα άπό 
τόν τραγικό χειμώνα πού μόλις είχε 
περάσει. "Ενα ’Απριλιάτικο πρωινό, 
έτσι ξαφνικά, ντύθηκε στά γιορτινά 
της, άστραποβόλησε μέ φώς, στολί
στηκε μέ χρώματα κι άφησε δλα τού
τα νά λούζωνται κάθε μέρα στούς 
χρυσούς κρουνούς πού άνοιγε ό λαμ
πρός ήλιος. "Ομως κάτω άπ’ αυτόν 
τόν χρυσαφένιο ήλιο καί τόν καταγά
λανο ούρανό σερνόταν ή άθλιότης, ή 
άνθρώπινη κακομοιριά, ο τρόμος καί 
ή κατάθλιψη κι ένας άγώνας ιερός 
καί λυσσασμένος.

Είχαμε ένα καϊκάκι -— τού Μήτσου 
τού Σαρρή, ψαρά άπό τήν Αίγινα —  
κάπου οχτώ μέτρα δλο κι δλο, καί μ’ 
αύτό φυγαδεύαμε δσους μπορούσαμε. 
’Εγγλέζους πού είχαν ξεμείνει, αξιω
ματικούς πού έφευγαν νά συνεχίσουν 
τόν πόλεμο στήν Αίγυπτο, καταζη
τούμενους άπό τούς ναζί καί τούς φα
σίστες. ’Αγράμματος μά τετραπέρα
τος ό Σαρρής. Μέ μάτι φοβερό πού 
έκοβε τά πάντα καί τίποτα δέν τού

ξέφευγε, γλυκότροπος δτσν ήθελε νά 
ξεγελάση, σκληρός σάν άτσάλι δταν 
έπρεπε νά τρομοκράτηση, καί καπε
τάνιος ψημμένος άπό τά μικρά του 
χρόνια στή θάλασσα.

Μέ φώναξε ένα άπομεσήμερο στο 
συνηθισμένο καφενεδάκι τής άγοράς 
τού Πειραιά, μπροστά στό παληό Ρο
λόι. «Νά ετοιμάζεσαι γιά ταξεΐδι», 
είπε. ’Ή ξερα τί έσήμαινε. Θά φεύγα
με πάλι μέ άποστολή. Ρώτησα μόνο 
γιά τήν ήμέρα καί τήν ώρα. Πόσους 
καί ποιούς θά φυγαδεύαμε δέν ρώτη
σα γιατί ήταν περιττό. "Ομως παρα
ξενεύτηκα πολύ, δταν φτάνοντας στό 
συμφωνημένο ραντεβού είδα δτι έ- 
πρόκειτο γιά ένα μόνο επιβάτη. Η λι
κιωμένος, μέ πρόσωπο ρυτιδωμένο, 
άλλά μέ μάτια λαμπερά. Φορούσε πο
λιτικά ρούχα φτωχικά καί τραγιά
σκα, άλλά είχε μακρυά γενειάδα πού 
άρχιζε ν’ άσπρίζη. Φανερό πώς ήταν 
κληρικός. ’Έκανα αμέσως τήν παρα
τήρηση στον Σαρρή: «Γιατί δέν τόν 
έβαλες νά κόψη τά γένεια; Θάχωμε 
μπελάδες». Ό  Σαρρής γρύλισε φουρ
τουνιασμένος. «Τού τό είπα, άλλά δέν 
ήθελε». ’Αρχίσαμε τις ετοιμασίες γιά 
τό σαλπάρισμα.

'Ο τρόπος ήταν απλός άλλά αρκετά 
έξυπνος. Τό καΐκι είχε στήν καρένα 
του ένα βαθούλωμα σάν κρύπτη. 
’Έμπαιναν μέσα οί φυγάδες, κλείναμε 
άπό πάνω τά σανίδια καί στοιβάζαμε 
κολώνες πάγο. Ό  Σαρρής είχε άδεια 
γιά ψάρεμα άπό τούς Γερμανούς καί 
δικαιολογούσε τόν πάγο γιά τήν δια
τήρηση τών ψαριών, ώσπου τό καΐκι 
νά γυρίση πίσω καί νά τά ξεπουλή- 
ση. 'Ως εκείνη τή στιγμή τά πάντα 
είχαν πάει καλά. Είχαμε φυγαδεύσει 
έτσι κάμποσους καί οί Γερμανοί δέν 
είχαν πάρει χαμπάρι.

Λίγο πριν πέση ό ήλιος ήρθε τό 
φρουραρχείο τους, έκαναν τόν συνη
θισμένο έλεγχο στά χαρτιά μας — 
ούτε μπήκαν καθόλου στό καΐκι —  
κι’ έφυγαν. 'Ο παππάς —  στήν πρα
γματικότητα Δεσπότης —  ήταν κιό
λας στήν κρύπτη, κάτω άπό τόν πάγο. 
Σαλπάραμε μέ τούς πρώτους ίσκιους 
τού δειλινού πού έβαφε μενεξεδιά τή
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Φρεαττίδα και την Καστέλλα πορφυ
ρή. Κάποιος τροΰλλος στον 'Άγιο 
Βασίλη, έρριχνε χρυσές αναλαμπές 
σπάζοντας στήν γυαλιστερή καμπό
λη του τις στερνές ηλιαχτίδες. Τό μη
χανάκι του καϊκιού έσπρωχνε τό σκά
φος κόντρα στήν μπουκαδούρα, με έ
ξη μίλλια τό πολύ.

Είχαμε συμφωνήσει μέ τόν Δεσπό
τη νά τού δίνουμε σινιάλο —  τρία 
χτυπήματα στήν κουβέρτα —  κάθε 
μισή ώρα, καί νά μάς άπαντά με τόν 
ίδιο τρόπο. "Αν δέν έπαιρνε σινιάλο 
από μάς δέν έπρεπε μέ κανένα τρόπο 
νά δώση δείγματα τής παρουσίας του 
εκεί. Μέτρο απαραίτητο, γιατί τά πε
ριπολικά τών Γερμανών ξεφύτρωναν 
ξαφνικά εκεί πού δέν τά περίμενες. 
Διπλάρωναν, σκαρφάλωναν στό καΐκι 
καί έψαχναν μεθοδικά κάθε γωνιά 
του. Είχαμε δυο τέτοια μπλόκα ώ
σπου νά καβατζάρουμε τήν Τζιά, ό
μως περάσαμε κι από τά δυό πολύ 
ήσυχα.

’Όμορφη βραδυά καλοκαιριάτικη. 
Μπουνάτσα στή θάλασσα. Ή  μπου
καδούρα εΐχε πέσει κι άπόμενε ό ζέ
φυρος νά ρυτιδώνη ανάλαφρα τά 
σκοτεινόχρωμα νερά. Είχα ξαπλώσει 
στήν πλώρη, κι ό Σαρρής κάπνιζε 
κουρνιασμένος σάν κουκουβάγια στήν 
πρύμνη μέ τό τιμόνι αγκαλιά. Πάνω 
μας φεγγοβολούσε ό ουρανός γεμά
τος αστέρια, κι έβλεπα τήν μύτη τού 
άλμπουρου ν’ άρμενίζη άργά-άργά, 
μποτζάροντας ήσυχα, από τόν αστρα
φτερό αστερισμό τού Ώρίωνα μέχρι 
τήν πλούσια μεγαλόπρεπη κώμη τής 
Βερενίκης. Στήν πόλη, δταν κοιτά- 
ζης τόν ουρανό, βλέπεις όλα τ’ άστέ- 
ρια ίδια. "Ομως οποίος ταξιδεύει συ
χνά στή θάλασσα, μαθαίνει νά τά δια- 
κρίνη ένα-ένα χωριστά. ’Αστραποβό
λος ό Βέγας, γαλάζιος ό Άλντεμπα- 
ράν, ρόδινο τό διπλό αστέρι τής Λύ
ρας, μικρασκοπικός ό ’Έϋντεκ, στήν 
άκρη τής ’Άρκτου, σίγουρος, άκού- 
νητος, αιώνιος ό Πολικός. Νά ζούν 
άραγε άνθρωποι εκεί; Γεννιώνται, α
γαπούν, μισούν, πεθαίνουν; Κάνουν 
πόλεμο;

’Από τό ονειροπόλημα μ’ έβγαλε ή 
βαρειά φωνή τού Σαρρή: «Δώσε σι
νιάλο στον Δεσπότη!» Πίταν ή πολ
λοστή φορά. Πήρα από δίπλα ένα 
σκαρμό καί χτύπησα τήν κουβέρτα 
τρεις φορές. Καμμιά απάντηση. Κοί
ταξα τόν Σαρρή απορημένος καί ξα
ναχτύπησα. Τίποτα δέν ακούστηκε. 
«Θά κοιμήθηκε», τού λέω μέ αφέλεια. 
"Ομως ό Σαρρής είχε δή πολλά καί 
είχε μάθει περισσότερα. Πέταξε τό 
τσιγάρο στή θάλασσα καί βλασιήμη- 
σε ανάμεσα στά δόντια του. «Κατέβα

γρήγορα νά δής». "Αν καί δέν ευ- 
ρισκα τό λόγο σπουδαίο, κατέβηκα. 
Τράβηξα τις κολώνες τού πάγου δ- 
πως-δπως, βρήκα τήν καταπακτή καί 
τήν άνοιξα. Πλησίασα τό φανάρι στό 
άνοιγμα. Ό  Δεσπότης είχε κλειστά 
τά μάτια, ήταν κατακίτρινος καί άνέ- 
πνεε μέ δυσκολία. ’Ά γγιξα  στό χέρι 
του, τό σφυγμό. Τό χέρι ήταν παγω
μένο καί ό σφυγμός μόλις χτύπαγε. 
Φώναξα τρομαγμένος τόν Σαρρή. 
Μέ χίλια βάσανα βγάλαμε τόν Δε
σπότη στό κατάστρωμα κι αρχίσαμε 
τις εντριβές. Ή  χλωμάδα από τό πρό
σωπό του δέν έφυγε, δμως άνοιξε 
τά μάτια καί μάς κοίταξε. Τό βλέμ
μα ήταν γαλήνιο, σχεδόν χαμογελα
στό, «Δέν έχω τίποτα —  μάς λέει—  
άδικα ανησυχήσατε. Κατεβάστε με 
κάτω». "Ομως δ Σαρρής κατσούφια
σε ακόμα πιο πολύ. «Δέσποτα —  τού 
λέει —  σέ πείραξε ή παγωνιά. Δέν 
θ’ άντέξη ή καρδιά σου. ’Έχουμε ώ
ρες ταξεΐδι ακόμα. Πρέπει νά γυρί
σουμε». Τινάχτηκε ό Δεσπότης. «Πο
τέ ! —  λέει κοφτά. Τράβα μπροστά, 
κι ας φτάση στήν Αίγυπτο μονάχα 
τό κουφάρι μου!» Ξανάπεσε πίσω ε
ξαντλημένος, κι επειδή δέν τά κατά- 
φερνε ν’ άρθρώση λέξη, έδειχνε μέ 
τό δάχτυλό του τεντωμένο κατά τό νο
τιά. Μά ο Σαρρής είχε κι δλας απο
φασίσει. Έ φερε μιά μπουκάλα κο- 
νιάκ, έδωσε στόν Δεσπότη μερικές 
γουλιές —  πρώτη φορά είδα πόσο 
γρήγορα συνεφέρνει τούτο τό δυνα
τό ποτό —  κι αμίλητος κατέβηκε στήν 
καμπίνα τής πλώρης πού ήταν ή μη
χανή. Κάτι μαστόρεψε, κι ή μηχανή 
πέταξε δυό-τρεΐς στράκες άρρυθμες 
καί σταμάτησε. Ξαναβγήκε επάνω 
σκουντουφλός ό καπετάνιος. «Κάνε 
πανιά!» μού λέει, κι επειδή τόν κοι
τούσα απορημένος μού εξήγησε: «Χά
λασα τήν μηχανή. Θά πούμε πώς πά- 
θαμε βλάβη καί γυρίσαμε». ’Ήξερα 
πώς κάθε αντιλογία ήταν περιττή. Γό 
ίδιο θά κατάλαβε κι ό Δεσπότης, γιατί 
δέν μίλησε. Μόνο τό βλέμμα του σκο
τείνιασε.

Σήκωσα τόν φλόκο, κι ύστερα τό 
μεγάλο πανί. Ό  Σαρρής τιμονιάρη- 
σε ήρεμα καί τό καΐκι πήρε αργή 
στροφή. Δυό ώρες μετά τά μεσάνυ
χτα σηκώθηκε πουνέντης. Μερικές 
σπηλιάδες στήν αρχή καί ύστερα 
σωστή καταιγίδα. Τό καΐκι έγινε κα
ρυδότσουφλο, χόρευε στά κύματα, μέ 
τήν πλώρη πότε μέσα στό νερό, πότε 
ν’ άντικρύζη, σχεδόν κάθετη, τόν ου
ρανό. Τόν Δεσπότη τόν δέσαμε στό 
άλμπουρο τυλιγμένο σέ κουβέρτα. 'Ως 
τόσο, ή τρικυμία εΐχε ένα καλό: μάς 
προφύλαξε από τις νηοψίες. Είχα

αρχίσει νά πιστεύω ότι δέν θά φτάνα
με ποτέ, δταν ό Σαρρής φώναξε: 
«Βάλε τόν Δεσπότη κάτω. Φτάνουμε». 
Πώς τό κατάλαβε; Γύρω δέν έβλεπα 
παρά σκοτεινιά. Χίλιες φορές κινδύ
νεψε ό Δεσπότης νά μού φύγη από 
τά χέρια, κι δταν τόν βόλεψα κι έ
κλεισα τήν καταπακτή, ξαπλώθηκα α
νάσκελα χωρίς πνοή.

Μπήκαμε στό λιμάνι —  στό Πασα
λιμάνι, μπροστά στους κινηματογρά
φους —  καί ρίξαμε άγκυρα. ’Έπαιρ
νε νά ξημερώνη. ’Έκανα πώς πλένω 
τήν κουβέρτα, κι δ Σαρρής μαστό
ρευε τή μηχανή. 'Ηρθαν οί Γερμανοί 
κι δ καπετάνιος έξω φρενών, δπως 
άρμοζε σέ ψαρά πού έχασε από τά 
χέρια του ένα μεροκάματο, εξήγησε 
τήν ζημιά. Τήν είδαν άλλωστε καί 
μόνοι τους...

Περιμέναμε νά βραδυάση. Τότε 
βγήκε ό Δεσπότης καί μέ χίλιες προ
φυλάξεις τόν βγάλαμε στήν στεριά. 
Ό  Σαρρής εΐχε επιστρατεύσει ένα 
δικό του αμαξά, καί μ’ αυτόν έστεί- 
λαμε τόν Δεσπότη στήν ’Αθήνα. Τήν 
στιγμή πού τόν αποχαιρετούσαμε μάς 
έσφιξε τά χέρια. «Κάθησε σπίτι σου 
Δέσποτα —  τοΰπε δ Σαρρής -— δέν 
είναι γιά σένα τέτοια ταξείδια». ’Ε
κείνος τόν κοίταξε καί για ένα δευτε
ρόλεπτο τά μάτια του πέταξαν αστρα
πές. «Θά τά ξαναπούμε κάποτε», εί
πε απλά.

Δέν τά ξαναείπαμε. Ό  Σαρρής ή
θελε σίγουρες δουλειές. Καί δέν εΐχε 
άδικο. Είχε ευθύνες. "Ομως κι δ Δε
σπότης δέν τδβαλε κάτω. Δυό μήνες 
ύστερα έφυγε στήν Κάρυστο, κι από 
εκεί βρήκε καΐκι, άψήφισε άλλη μιά 
φορά τή θάλασσα καί τόν κίνδυνο, κι 
από νησί σέ νησί πέρασε στήν Μικρα
σιατική ακτή, κατέβηκε στή Μέση 
’Ανατολή κι έφτασε στήν Αίγυπτο.

Δέν ξέρω πού βρήκε τή δύναμη. 
Τελευταία φορά πού τόν είδα ήταν 
μετά τήν απελευθέρωση, σέ μιά τελε
τή γιά τις ’Ένοπλες Δυνάμεις. Ή ταν 
πάλι ένα όμορφο πρωινό γεμάτο φώς, 
καί τώρα πιά δέν τό σκοτείνιαζε ή 
σκλαβιά. Φεγγοβολούσαν τά χρυσά 
άμφια, δμως πιο πολύ άστραφτε τού 
Δεσπότη ή αατιά...

X.
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Η ΤΕΧΝΗ

Η UTOPIA ΤΗΣ

Διά τούς άναγνώατας μας έξηαφαλίααμεν 
σειράν Άρ&ρων περί Τέχνης, τά όηοϊα αρχίζουν 
μέ τό σημερινόν.

Τά &ρύ·ρα ταϋτα γράφει ό λογοτέχνης η . 
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η Σ  Ζ Η Τ Ρ ΙΔ Η Σ , Δ)ντής Π ολιτιστι
κών Σχέσεω ν τοϋ Υπουργείου Προεδρίας Κ υ -  
βερνήαεως, χαί καθηγητής τής 'Ιστορίας τής Τέ. 
χνης είς τήν Ά νω τέραν Σ χολήν Θεάτρου.

★

Ή  Τέχνη είναι ή πρώτη —  καί 
ή εύγενέστερη —■ ανθρώπινη έκδήλομ 
ση πάνω στη γη μας.

Ό  προϊστορικός άνθρωπος, μέ ά
ναρθρες κραυγές καί άγρια πηδήμα
τα καί κορδακισμούς, εκφράζει τήν 
χαρά καί τήν λύπη του, τόν φόβο καί 
τήν απελπισία του, τά όνειρα, τις έλ- 
πιδες, τήν νοσταλγία του, τήν άπο- 
θάρρυνση, τήν ικανοποίηση, τόν πό
θο, τό μίσος, τόν έρωτά του. Τούτες 
οί άναρθρες κραυγές, τούτοι οί άσύμ- 
μετροι πρωτόγονοι κορδακισμοί, θά 
μεταλλάξουν σιγά - σιγά, μέ τό 
πέρασμα αιώνων, άμέτοητων, στις 
έξαίσιες μελωδίες τού Σοπέν, τού 
Σοΰμπερτ, τού Λίστ, τού Μπετόβεν, 
τού Βάγκνερ, καί στις άπίθανες δρ- 
χήσεις τής Παύλοβα, τού Νιζίνσκυ, 
τού Νουρέγιεφ, τής Μάργκοτ Φον- 
ταίν.

Ό  άνθρωπος των σπηλαίων διασκε
δάζει τις ώρες τής πλήξης καί τής 
άνίας· του χαράζοντας τούς τοίχους 
τής σπηλιάς του ή μπογιατίζοντάς 
τους —  μέ ώχρα —  καί άργότερα μέ 
θαυμάσια ανεξίτηλα χρώματα. Τί χα
ράζει καί τί ζωγραφίζει; Στήν αρχή 
ο,τι βλέπει: τόν ήλιο, τό φεγγάρι, τ’ 
άστρα, τά δέντρα, τά ζώα, τά θηρία. 
Άργότερα ό,τΐ' νοιώθει : τή χαρά
τής ζωής, τόν πόνο τής ανθρώπινης 
μοίρας, τή μυσταγωγία τού έρωτα, 
τήν αποκάλυψη τού θεού.

’Έτσι φτάνουμε στις αθάνατες δη
μιουργίες τού «Χρυσού ’Αθηναϊκού 
Αιώνα» καί στά αριστουργήματα τού 
Μικελάντζελο, τού Ραφαέλο Σάντι, 
τού Κανόβα καί τού Μπερμίνι, τού 
Ντά Βίντσι, τού Ροΰμπενς, τού Γκαίν- 
σμπορω, τού Ρκόγια, τού Βάν Γκόγκ.

Ό  άνθρωπος τής λίθινης έποχής έ
χει γιά κατοικία του τό κοίλωμα Ινός 
βράχου ή τήν κουφάλα ενός δένδρου. 
’Αργότερα τό σπίτι τού ανθρώπου εί
ναι πλίθινο, καί πιο υστέρα ξύλινο ή 
καλαμένιο καλυβάκι. Ή  πρωτόγονη 
τούτη άρχιτεκτονική εξελίσσεται ρα
γδαία γιά νά φτάση στό θεϊκό κτίσι
μο τού Παρθενώνα, στό Τριανόν, στό 
Τάτζ Μαχάλ, στήν Ά για  Σοφία, στά 
Έμπάϊαρ Σταίητ Μπίλντιγκ.

Μέ τήν επιστήμη ό άνθρωπος υπέ
ταξε τά στοιχεία τής φύσης, άλλά μέ 
τήν τέχνη υπέταξε τήν βαρύτητα τής 
άψυχης ύλης, εξαφάνισε τήν ασχήμια 
της, καί άπλωσε αρμονία, μέτρο καί 
φως, εκεί πού δυνάστευε τό ασύμμε
τρο χάος, ή βαρβαρική υπερβολή, τά 
πνιγερό σκότος.

Είναι λοιπόν ή πορεία τής τέχνης 
στους αιώνες ή φωτεινή γραμμή πού 
έχάραξε ό άνθρωπος στό πέρασμά του 
άπ’ τή γή, καί ή ιστορία της δέν εί
ναι παρά ή ιστορία τής νίκης τού 
πνεύματος καί τής ψυχής πάνω στήν 
ύλη καί τό ένστικτο.

Ποιά είναι ή άρχαιότερη μορφή 
τέχνης; Ή  ζωγραφική; ή γλυπτική; 
δ χορός; τό τραγούδι; ή υποκριτική; 
ή αρχιτεκτονική; ή διακοσμητική; ή 
μουσική; Είναι δύσκολο νά πούμε μέ 
βεβαιότητα. 'Ωστόσο, σύμφωνα μέ ό
σα άναφέραμε πιο πάνω, ή πρώτη ά- 
πόπειρα πού θά έκανε δ άνθρωπος — 
όχι ακόμη ενσυνείδητα —  θά ήταν 
βέβαια νά τραγουδήση καί νά χορέ- 
ψη. "Ας πάμε πίσω κάμποσα έκατομ- 
μύρια χρόνια. Κάποιο δάσος στά βά
θη τής ’Ασίας, δηλαδή Ικεΐ πού. σή
μερα είναι ή ’Ασία. 'Ένα περίεργο 
δν τρέχει σάν αστραπή ανάμεσα στήν 
πυκνή βλάστηση. Μοιάζει κάπως μέ 
πίθηκο. ’Έχει μακρύ πυκνό τρίχωμα 
σέ όλο του τό σώμα, χέρια μακρυά καί 
δυνατά, έπιδέξια πόδια. Μόνο ή λάμ
ψη τών ματιών του πού είναι γεμάτα 
νοημοσύνη, τό κάνουν νά ξεχωρίζη 
από τήν οικογένεια τών πιθήκων. Τό 
δν πού τρέχει είναι άνθρωπος προϊστο
ρικός. Αίγα μέτρα πίσω του τόν κυ
νηγά ένα θηρίο αγριεμένο, όποιο θέ
λετε. 'Ένα γιγάντιο δεινοθήριο μέ φο
βερούς χαυλιόδοντες καί πανίσχυρη 
προβοσκίδα, ή ένα θηριόμορφο έρπε- 
τό. Ό  άνθρωπος είναι πιό σβέλτος καί 
πιο ψύχραιμος. Ξέρει καλά τί πρέπει 
νά κάνη. Μέ υπολογισμένα βήματα 
χρησιμοποιεί τούς· θάμνους, τά δέν
δρα, τά χοντρά βράχια. Τό θηρίο 
σπεύδει πίσω του στά τυφλά. Δέν έχει 
άντιληφθή ότι δ ξέφρενος δρόμος του 
δδηγεΐ στδν γκρεμνό. Στό τελευταίο 
του σάλτο, όταν νομίζη ότι θά άδρά- 
ξη τό θύμα του, βλέπει από κάτω του 
τό χάος. Τό γιγάντιο σώμα του κομ
ματιάζεται στό βάραθρο, παρασύρον- 
τας λιθάρια καί κλαριά. 'Ο άνθρωπος 
προβάλλει τό κεφάλι του άπό τό χεί
λος τής αβύσσου. Βλέπει τόν κομμα
τιασμένο εχθρό. "Αγρια χαρά πλημ
μυρίζει τά πλατε,’ά τριχωτά στήθη 
του. Στρέφει τί/ πρόσωπο στον λαμ
πρό ήλιο, βγάζει τή νικητήρια κραυ-
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γή καί ή πρωτόγονη χαρά του ςεσπά 
σέ άρρυθμο χοροπηδηχτό καί χειρο
νομίες έξαλλες καί λυγίσματα τοΰ 
σβέλτου κορμιού του. Ή  «όρχησις» έ- 
χει γεννηθή.

’Ακολούθησε ή «μουσική» τών 
φθόγγων καί τών ήχων, καί υστέρα, 
όπως την είδαμε, ή «γλυπτική» καί ή 
«ζωγραφική» πιό υστέρα ή «Αρχιτε
κτονική» καί τελευταία χρονικά ή 
«διακοσμητική». Νεώτερη σχετικά τέ
χνη είναι ή «υποκριτική» καί τό «θέ
ατρο», .ώσπου φτάνουμε στους νεώτα- 
τους χρόνους δταν είδε τό φως ή «έ- 
βδόμη τέχνη», 6 κινηματογράφος.

Τούτη είναι περίπου ή χρονική σει
ρά, δσο γιά τήν ιστορία, αύτή είναι 
ολόκληρη επιστήμη πού διάγραμμά 
της θά προσπαθήσουμε νά δώσουμε
στήν σειρά τών άρθρων τούτων.

*

Ή  τέχνη καί οι εκδηλώσεις της εί
ναι δ πιό πιστός καί αδιάψευστος κα
θρέφτης κάθε έποχής, καί μάς δμιλεΐ 
εύγλωττα καί μάς ενημερώνει γιά πε
ριόδους γιά τις όποιες δέν έχομε 
γραπτά μνημεία, κείμενα, ή άλλες α
ποδείξεις.

Ή  μελέτη τής τέχνης καί τής ιστο
ρίας της μάς Αποκαλύπτει τά βαθύτε
ρα μυστικά τών ιστορικών καί τών 
προϊστορικών εποχών, μάς διευκρινί
ζει τό βαθμό, τό είδος καί τήν ποι
ότητα τοΰ πολιτισμού τους, τον χαρα
κτήρα τών ανθρώπων, τήν κοινωνική 
τους συγκρότηση, τις ασχολίες, τά ή
θη καί έθιμά τους, καί πλήθος άλλες 
λεπτομέρειες πού ή δέν άναφέρονται 
καθόλου σέ κείμενα, ή περιγράφονται 
ασαφώς, ή δέν διεσώθησαν καθόλου 
ούτε από αύτήν τήν παράδοση.

Τήν ρίζα τής τέχνης καί κατά συ
νέπειαν, τήν αρχήν τής ιστορίας της, 
τήν τοποθετούμε χρονικά γύρω στό 
3100 π.Χ., δταν δηλαδή Αρχίζει ή ι
στορική περίοδος τού πολιτισμού πού 
Ανεπτύχθη στήν Αίγυπτο Αφ’ ενός, 
καί στήν περιοχή τής Μεσοποταμίας 
άφ’ ετέρου. Στις δυό αυτές περιοχές 
ή τέχνη καί δ πολιτισμός Αναπτύσ
σονται σέ παράλληλα χρονικά δρια, 
δμως τό περιεχόμενό τους διαφέρει.

Στήν Αίγυπτο ή ζωή Αναπτύσσε
ται συγκεντρωμένη γύρω από τον πλα
τύ Νείλο πού γονιμοποιεΐ τό έδαφος 
μέ τά άφθονα νερά του καί τις προσ
χώσεις τής Ιλύος του. Στήν Μεσοπο- 
μία δ Ευφράτης καί δ Τίγρης παί
ζουν ανάλογο ρόλο, ή κοίτη τους δ
μως είναι ρηχή καί ή διασπορά τών 
ύδάτων τους Αναγκάζει τούς κατοί
κους νά διασκορπίζωνται σέ πολλά 
κέντρα. Δημιουργούνται έτσι ή Σου- 
μέρ, ή χώρα τών Άκκάδ (ή κατόπιν

Βαβυλωνία) , ή ’Ασσυρία, τό Έλάμ, 
ή Χαναάν, ή Φοινίκη, ή χώρα τών 
Χετταίων.

Οί Αιγύπτιοι —  άλλη διαφορά 
τους: Είναι δολιχοκέφαλομ ένώ οί Ά - 
σιάτες (Χετταίοι καί Έλαμίτες βα- 
σικώς) βραχυκέφαλοι —  έχουν συμ
παγές μονολιθικό συγκρότημα, διηρη- 
μένο σέ νομούς. Κάθε νομός έχει τούς 
τοπικούς θεούς του, Αλλά υπάρχουν 
καί θεοί γενικής λατρείας. Ό  ’Όσιρις, 
βασιλιάς τής Αίγύπτου, γιος τού Ού- 
ρανού καί τής Τής, δολοφονείται Από 
τον Αδελφό του Σέε. Ή  ΤΙσις —  Αδελ
φή καί γυναίκα του —· Αναζητά παν
τού τό πτώμα του, καί τό βρίσκει στή 
Βύβλο τής Φοινίκης δπου ή θάλασσα 
τδχει ξεβράσει τυλιγμένο σέ κορμό 
δένδρου. Μ’ αύτόν τόν κορμό δ βασι
λιάς τής Βύβλου στηρίζει αίθουσα τοΰ 
Ανακτόρου του. Ή  ~Ισις ιπαραλαμβά- 
νει τό πτώμα καί γιά Αντάλλαγμα μα
θαίνει στις γυναίκες τής Βύβλου τήν 
τέχνη τού καλλωπισμού. Τούτος δ μύ
θος —· είναι Ακριβώς ή ώραία έποχή 
τής γένεσης τών θρύλλων —  ύποδη- 
λοΐ Απλά τήν ύπαρξη εμπορικών σχέ
σεων μεταξύ τών δύο λαών καί τήν 
Ανταλλαγή τών προϊόντων τους.

Στις πυραμίδες, εξάλλου, βρίσκου
με χαραγμένα κείμενα πού Αναφέρον- 
ται στον θεό Λά'ί-Τάου, πού προέρχε
ται Από τήν Νέγκα (κοντά στήν Βύ
βλο) , καί λατρεύεται στήν Αίγυπτο. 
Ό  θρύλος τοΰ θεού τούτου είναι δ συν
δετικός κρίκος Ανάμεσα στήν Αίγυ
πτο καί τή Μεσοποταμία: 'Ο Χάϊ-Τά- 
ου είναι στήν Αίγυπτο θεός τοΰ θερι
σμού, γιατί ή χώρα είναι μιά Απέραν
τη πεδιάδα, στήν Μεσοποταμία είναι 
δ θεός τών δρυμών, γιατί ή χώρα εί
ναι γεμάτη δάση, καί στή Σουμέρ

—  χώρα γόνιμη καί εύφορη —  τόν 
βρίσκουμε θεό τής βλαστήσεως.

Καί στις δυό χώρες ή τέχνη εμφα
νίζεται —  Αντίθετα μέ τήν δρθόδο- 
ξη θεωρία — πρώτα μέ σχέδιο καί κα
τόπιν μέ Ανάγλυφο. Ή  πρωτόγονη 
γραφή τους είναι αύτή καθ’ έαυτή 
σχέδιο. Καί οι δυό λαοί κατεργάζον
ται επιδέξια τή σκληρή πέτρα καί τόν 
πηλό. Ζωγραφίζουν τά Ανθρώπινα δν- 
τα μέ τό κεφάλι σέ κατατομή (προ
φίλ) , τόν κορμό κατά μέτωπο (Αν 
φάς), καί τά πόδια πάλι σέ κατατο
μή. Τό μέγεθος τους είναι Ανάλογο 
δχι μέ τήν Απόσταση, Αλλά —  συμ
βατικά —  Ανάλογα μέ τήν σπουδαιό- 
τητα τοΰ ύποκειμένου πού Απεικονί
ζουν καί τήν κοινωνική του τάξη. 
’Έχουν προσωπικές σφραγίδες, ένα 
κύλινδρο δηλαδή Από πέτρα ή σκληρό 
ξύλο. ’Απάνω του χαράζουν σχέδια, 
Ιγγλυφα, πού Αποτυπώνονται Ανάγλυ
φα δταν πιέζουν τόν κύλινδρο σέ μα
λακό πηλό. ’Αργότερα οί Αιγύπτιοι 
έπινοούν τις έπίπεδες σφραγίδες 
(σκαραβαίοι) .

Στήν Αίγυπτο διακρίνουμε τήν Τα- 
ζιανή έποχή, καί τήν Μπανταριανή 
πού προηγήθηκαν τής ιστορικής πε
ριόδου. Ή  ιστορική έποχή έχει τόν 
πρόλογό της στήν προδυναστική πε
ρίοδο. Σέ τούτη τήν περίοδο οί Αιγύ
πτιοι ζοΰν στις όχθες τοΰ Νείλου. Έ 
χουν καλύβες καλαμένιες, πέτρινα έρ- 
γαλεία, λόγχες, ρόπαλα καί «μπού- 
μεραγκ» γιά δπλα. Οί τάφοι τους εί
ναι ρηχά ώοειδή σκάμματα χωρίς 
κανένα στολίδι. Ό  νεκρός τοποθετεί
ται σέ στάση εμβρύου, τυλιγμένος μέ 
ψάθες. ’Αργότερα συνηθίζεται καί 
δεύτερη ταφή, μέ τά κόκκαλα τοΰ νε
κρού τοποθετημένα σέ Αγγεία. Κοντά
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του βάζουν προσφορές, τρόφιμα, δπλα, 
στολίδια καί προσωπικά άντικείμενα, 
πράγμα πού δείχνει δτι πιστεύουν στην 
άλλη ζωή.

Τα άγγεϊα τους είναι κεραμικά, έ
χουν σχήμα κούπας, αόγοΰ ή γαβά
θας, κόκκινο ζωηρό χρώμα, Ιπίχριση 
άπό αίματίτη καί κάποτε διάκοσμο 
νατουραλιστικό. ’Ανάλογα είναι καί 
τά άγγεϊα τοΰ Έλάμ, άπό κίτρινη λε
πτή γή, καί καστανάχρωμα σχέδια μέ 
διακόσμηση γεωμετρική. (Πέρσέπο-
λις).

Στό Έλάμ βρέθηκαν καί μετάλλι
να άντικείμενα, χάλκινοι στρογγυλοί 
καθρέφτες καθώς καί υφάσματα πού 
άπό τις όξυδώσεις τοΰ χαλκοΰ μεταλ- 
λοποιήθηκαν καί σώθηκαν ως σήμε
ρα (Σοϋσα). Στην Σουμέρ βρέθηκαν 
άντικείμενα καλής κεραμεικής τέχνης 
(Ούρ, Κίς, Άσσούρ), πέτρινα καί 

χάλκινα έργαλεϊα καί πινακίδες μέ 
εικονογραφημένη γραφή έξελισσόμε- 
νη πρός τήν σφηνοειδή. Στις πινακί
δες αυτές υπάρχουν τά άποτυπώαατα 
άπό σφραγίδες κυλινδρικές καί έπίπε- 
δες μέ παραστάσεις ζώων.

Τά εύρήματα τοΰτα μαρτυρούν τήν 
ύπαρξη ενός ώραίου πολιτισμού, στον 
όποιον άκμάζει ή προοδευμ,ένη κερα- 
μεική τέχνη, ή μεταλλουργία καί ε
ξαίρετη ύφαντουργία. Ό  πολιτισμός 
αυτός εξαφανίζεται άπό έναν τρομε
ρό κατακλυσμό, καί τά αντικείμενα 
πού περιγράψαμε πιο πάνω, θά τά ά- 
ποκαλύψουν οί άνασκαφές των Woo- 
ley καί W atelln μέσα σέ στρώματα 
λάσπης καί άμμου.

Μέ τόν κατακλυσμό —  γύρω ατά 
3300 π.Χ.:— ή έγχρωμη κεραμεικ,ή 
χάνεται άπό τήν Μεσοποταμία καί 
διασώζεται μόνο στό Έλάμ.

’Ανεξάρτητα καί άπό αύτό, ένώ 
μέχρι τώρα τά χαρακτηριστικά τής 
τέχνης είναι κοινά σχεδόν καί στις 
δυδ χώρες, γρήγορα ή Αίγυπτος θά 
άποσπασθή καί μέ θαυμαστή πρωτο
τυπία θά δημιουργήση τήν δική της 
έξοχη τέχνη. Τά στοιχεία της θά τά 
δοΰμε στό έπόμενο κεφάλαιο.

ΓΡ. X. ΖΗΤΡΙΔΗΣ

.........Ονδε'ις δίπατοι νά παρέμβη, ουδείς δύναται νά διαταράξη τήν τάξιν, ονδε'ις
δΰναται νά θέση είς κίνδυνον τήν εθνικήν μας ασφάλειαν. "Εστε υπερήφανοι καί 
διά τάς ενόπλους δυνάμεις καί διά τά θεάματα ασφαλείας μας.........

(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΟΠΟΓΛΟΣ)
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τΗταν έννέα χρόνια πού ή Σάλλυ 
Σμίθ βρισκόταν στήν υπηρεσία τοΰ 
Ντάλφ Γουώρρεν, τοΰ διάσημου συγ- 
γραφέως, ιός στενοδακτυλογράφος 
του. ’Από είκοσι χρόνων κοπέλλα.

Χωρίς νά είναι δμορφη, ήταν ω
στόσο πολύ συμπαθητική καί μέ κά
ποια ξεχωριστή γοητεία έπάνω της.

"Οσο γιά τό χαρακτήρα της, ποτέ 
κοπέλλα στην ήλικία της δέν ήταν 
τόσο φιλόδοξη καί αδίστακτη δσο αυ
τή. Καί επί πλέον, έκδικητική.

’Από τούς πρώτους κιόλας μήνες, 
βάλθηκε μέ κάθε τρόπο, νά τήν προ- 
σέξη ό προϊστάμενός της.

’Έκανε τό κάθε τι γιά νά τήν προ- 
σέξη, άλλά άφοΰ τελικά μέ τό απλό 
καί διακριτικό φλέρτ δέν τά κατάφε- 
ρε, ή Σάλλυ Σμίθ κάτέφυγε στά «με
γάλα μέσα».

Κάποιο βράδυ τά κατάφερε έτσι 
«τυχαία» δήθεν καί βρέθηκε ήμίγυ- 
μνη στο γραφείο του, τήν ώρα πού 
αύτός έπέστρεφε απ’ έξω. Γιά μιά 
στιγμή ό συγγραφεύς έμεινε τελεί
ως ξαφνιασμένος, άλλά αμέσως τήν 
άλλη στιγμή, έκανε μιά κίνησι γε
μάτη θυμό:

—  Τί χάλια είναι αυτά, μις Σμίθ; 
φώναξε. Πηγαίνετε γρήγορα νά ντυ- 
θήτε. Δέν καταλαβαίνετε δτι εισαστε 
μιά αηδία' έτσι;

Έ ,  λοιπόν, δλα θά μπορούσε νά τά 
συγχωρέση, έκτος άπό αυτό.

Ά ν  καί συγγραφεύς, δ Ντάλφ 
Γουώρρεν άπέδειξε μέ τόν τρόπο του 
δτι δέν ήξερε τίποτα άπό γυναικεία 
ψυχολογία, τουλάχιστον. ’Από κείνη 
τήν ημέρα τό μίσος άρχισε νά βράζη 
μέσα στήν καρδιά τής Σάλλυ Σμίθ.

Καί αυτό τό μίσος γινόταν μεγαλύ
τερο μέρα μέ τή μέρα.

"Οποια άλλη στή θέσι τής Σάλλυ 
θά έφευγε καί θά έρριχνε μαύρη πέ
τρα πίσω τηξ. Θά ξεχνούσε αυτόν τόν

σκληρό προϊστάμενο καί τούς άσχη
μους τρόπους του. Μά ή Σάλλυ δέν 
έμοιαζε μέ τις άλλες κοπέλλες. "Ε
μεινε κοντά του γιά δυό λόγους: Πρώ
τον, γιατί πίστευε δτι ίσως κάποια μέ
ρα θά λύγιζε κι ίσως νά τήν παντρευ
όταν. Φυσικά αύτή θά ήταν ή έκδί- 
κησίς της. Άλλά μιά τέτοια ευκαιρία 
γιά νά παρασύρη τόν Γουώρρεν καί 
νά τόν άναγκάση νά τήν παντρευτή, 
δέν τής παρουσιαζόταν. "Ετσι, λοι
πόν, είχε καταστρώσει κι ένα δεύτε
ρο σχέδιο -—· φυσικά θά προτιμούσε 
τό πρώτο —  πού θά τόν τιμωρούσε 
σκληρά, κατά τόν πιο επιτυχημένο 
καί άσφαλέστερο τρόπο.

Είχε πάρει, έξ άλλου, πολλά μα
θήματα γιά νά κάνη ένα τέλειο έγ
κλημα απ’ αυτόν τόν ίδιο.

Στά έργα του 6 Γουώρρεν περιέ
γραφε λεπτομερώς τέτοια εγκλήμα
τα. Τής τά υπαγόρευε καί ή Σάλλυ 
μάθαινε τόν τρόπο πού ό δολοφόνος 
έμενε πάντοτε ασύλληπτος.

Πράγματι, ή συγγραφική είδικότης 
τοΰ Γουώρρεν ήταν αύτή. Στά έργα 
του παρουσίαζε φόνους πού στό τέλος 
έμεναν πάντοτε άτιμώρητοι.

Τό σχέδιο είχε τώρα ώριμάσει κα
λά μέσα στό μυαλό τής Σάλλυ. Τό άλ
λοθι της τό είχε εξασφαλίσει. ’Έμε
νε πλέον νά βρεθή τό θΰμα, τό χέρι 
δηλαδή τοΰ εγκλήματος, πού θά πλή
ρωνε στήν θέσι της γιά τό φόνο τοΰ 
Γουώρρεν. "Οσο γιά τό δπλο τοΰ έγ- 
κλήματος, ήταν κιόλας έτοιμο. "Ενα 
μαύρο έπαναληπτικό περίστροφο, δώ
ρο κάποιου θαυμαστοΰ τοΰ Γουώρρεν, 
πού τό είχε_ πάντα ό συγγραφεύς ά- 
δειανό πάνω στό γραφείο του γιά νά... 
συγκρατή τά χαρτιά του.

Τό θΰμα δέν άργησε νά φανή. "Ε
να άπόγευμα πού δ Γουώρρεν έλλει- 
πε γιά μιά εκπομπή στήν τηλεόρασι, 
χτύπησε ή πόρτα. Καί μαζί μ’ αύτή

χτύπησε —  σάν κάτι νά είχε προαι- 
σθανθή -—· καί ή καρδιά τής Σάλλυ.

Βγήκε άμέσως στό χώλ καί πήγε 
ν’ άνοιξη. "Ενας άγνωστος άνδρας 
στεκόταν στό κατώφλι. Πίταν ψηλός, 
νέος καί συμπαθητικός άνδρας. Φο- 
ροΰσε ένα γκρι άδιάβροχο καί κρα
τούσε κάτω άπό τή μασχάλη του ενα 
παλιό φάκελλο πού περιείχε χαρτιά. 
Ό  σκοπός τής επισκέψεώς του δέν 
μπορούσε ν’ άφήση καμμιά άμφιβο- 
λία.

Ή  Σάλλυ τινάχτηκε στήν θέα του 
γιατί ένοιωσε ένα προαίσθημα δτι ή 
εύκαιρία πού περίμενε τόσον καιρό 
έπιτέλους παρουσιαζόταν μπροστά 
της. Προσπαθώντας νά καταπνίξη τή 
συγκίνησί της, τοΰ χαμογέλασε καί 
τοΰ έκανε τόπο νά περάση. Μισόκλει- 
σε τά μάτια της καί τόν κοίταξε προ
σεκτικά.

-—-’Έ χω τήν τιμή νά μιλώ μέ τήν 
δεσποινίδα Σμίθ; τήν ρώτησε εύγενι- 
κά ό νέο_ς.

—- Ναί.
—  Μά'ικλ Νόρτον... συστήθηκε δ 

νέος.
—  Περάστε. Σέ τί μπορώ νά σάς 

έξυπηρετήσω;
— ΤΗρθα νά δώ τόν κ. Γουώρρεν, 

έκανε δ νέος καθώς περνούσε άπό 
μπροστά της. Ξέρω δτι άνεβάζει συ
χνά θεατρικά έργα καί δχι μόνον τά 
δικά του. Επομένως, φαντάζομαι δτι 
θά πρέπει νά διαβάζη πολλά, δέν εί
ναι έτσι;

—  Ναί, βεβαίως, έκανε καί κούνη
σε τό κεφάλι της ή Σάλλυ. Μά πρέ
πει νά ξέρετε προηγουμένως δτι πρώ
τα τά χειρόγραφα περνούν άπό τό 
γραφείο τής Νέας Ύόρκης καί κα
τόπιν έρχονται εδώ. Δέν διαβάζει πα
ρά ελάχιστα.

—  Ναί, έκανε καί κούνησε τό κε
φάλι του μέ άμηχανία δ νέος. Είμαι 
πολύ άδιάκριτος πού ήρθα νά σάς ε
νοχλήσω. Φαντάζομαι δτι ένα μέρος 
άπό τά καθήκοντά σας θά είναι νά 
διώχνετε τούς ένοχλητικούς τοΰ εί
δους μου...

Ή  Σάλλυ τόν σταμάτησε μέ μιά 
κίνησι τοΰ χεριοΰ της.

—  Καί τώρα έρχεσθε νά προτείνε-
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τε κανένα έργο σας; τόν ρώτησε.
Ό  Μάϊκλ Νόρτον κούνησε το κε

φάλι του καταφατικά.
—  Μάλιστα, άποκρίθηκε. Είναι 

τώρα έδώ καί δυο χρόνια πού τδ δου
λεύω τις ελεύθερες ώρες μου.

Ή  Σάλλυ προχώρησε στδ διάδρο
μο. 'Ύστερα γύρισε καί τδν κοίταξε 
χαμογελώντας του.

—  Ό  κύριος Γουώρρεν θά άπου- 
σιάση σήμερα δλη τήν ήμερα, τοΰ 
είπε.

— *Α...
Στάθηκε νά τήν κοιτάζη μέ κάποια 

αμηχανία άλλα τήν άλλη στιγμή ή 
Οψις του φωτίσθηκε από ένα χαμό
γελο.

—  Πέστε μου δεσποινίς, έκανε, θά 
δεχόσαστε νά ρίξετε μιά ματιά έσεΐς; 
Είναι άρκετό αυτό γιά μένα.

—  Έξαρτάται, άπάντησε ή Σάλλυ. 
Είναι ευανάγνωστα τά χειρόγραφά 
σας;

Ό  Μάϊκλ σήκιοσε τούς ώμους του.
—  Είλικρινά, δχι καί τόσο, άπάν

τησε άπλά. Κι αύτό γιατί έχω κάνει 
τις διορθώσεις πάνω στό άρχικό-κεί
μενο χωρίς νά τό καθαρογράψω μετά.

Ή  Σάλλυ προχώρησε πρός τήν 
πόρτα τοΰ γραφείου τοΰ Γουώρρεν. 
Στάθηκε γιά λίγο, κοίταξε τόν νέο, 
κι έπειτα άνοίγοντας τήν πόρτα, τοΰ 
είπε:

—  Περάστε στό γραφείο τοΰ κυ
ρίου Γουώρρεν. Πάντως δσο γιά τά 
χειρόγραφά σας, προτιμώ νά ρίξη 
πρώτα μιά ματιά ό ίδιος.

Ό  νέος έκανε μερικά βήματα πρός 
τό γραφείο. Γύρισε καί τήν κοίταξε 
χαμογελώντας χαρούμενος.

—■ "Ω, σάς εύχαριστώ πολύ. Θά 
ήθελα τόσο νά δώ τό μέρος δπου έρ- 
γάζεται ό κύριος Γουώρρεν!

Μπήκαν μέσα στό γραφείο. Ό  
Νόρτον έκανε σάν μικρό παιδί. Θαύ
μασε μέ τήν ήσυχία του τις βιβλιο
θήκες τοΰ συγγραφέα πού ήταν γε
μάτες μέ σπάνια βιβλία, τό βλέμμα 
του χάϊδεψε τά πολύτιμα μπιμπλό 
καί τούς πανάκριβους πίνακες καί τέ
λος σταμάτησε στό πελώριο γραφείο 
πού ήταν γεμάτο από σωρούς χαρτιών.

Στάθηκε καί τό κοίταξε θαμπωμέ
νος καί τέλος τό πλησίασε μέ εύλά- 
βεια σάν κάτι τό ιερό. Τό κοιτοΰσε 
χωρίς ν’ άγγίζη τίποτα άλλά σέ μιά 
στιγμή τινάχθηκε δλόκληρος. Είχε 
προσέξει τό μικρό μαΰρο πιστόλι πού 
ορισκόταν άκουμπισμένο πάνω στά 
χαρτιά.

—  Τί πάθατε; τόν ρώτησε ή Σάλ
λυ.

Εκείνος έδειξε τό δπλο.
— Μά άφήνει έδώ κι έκεϊ δπλα;

τήν ρώτησε μ’ έκπληξη.
—’Ώ , άπάντησε ή Σάλλυ γελών

τας. Δέν είναι σπουδαίο. Τοΰ τό έδω
σε κάποιος θαυμαστής του γιά ένθύ- 
μιο.

—  Ά ,  έτσι; έκανε δ νέος.
—  Βέβαια. Τώρα τό χρησιμοποιεί 

μόνον γιά πρές-παπιέ. Ποτέ δέν εί
ναι γεμάτο.

Ό  Νόρτον έπλησίασε ακόμα περισ
σότερο καί άφησε τά χειρόγραφά του 
πάνω στδ γραφείο. Έ πειτα πήρε τό 
πιστόλι στά χέρια του καί τό έξήτα- 
σε άπό κοντά καί προσεκτικά.

—  'Ωραίο δπλο, είπε.
Ή  Σάλλυ κούνησε τό κεφάλι της 

καταφατικά.
— Ναί, πάγματι, έκανε.
'Ύστερα παίρνοντας στά χέρια της

τό φάκελλο μέ τά χειρόγραφα τοΰ νέ
ου, είπε:

—  Θά ζητήσω άπό τόν κύριο Γου
ώρρεν νά διαβάση τό έργο σας τό 
συντομώτερο.

—  Ευχαριστώ πάρα πολύ, άπάν- 
σε δ νέος. Είστε πράγματι πολύ κα
λή. Πότε θέλετε νά ξανάρθω;

—  Μπορείτε νά έρθετε τήν Τετάρ
τη στις δκτώμισυ. Άλλά σάς παρακα
λώ νά είστε άκριβής.

—  Μείνετε ήσυχη, άπάντησε ό 
Νόρτον. θά  είμαι στήν ώρα μου.

—  Τότε ώρβουάρ γιά τήν Τετάρ
τη, έκανε ή νέα καί τοΰ έδωσε τό 
χέριτης.^

Ό  Μάικλ Νόρτον τήν χαιρέτησε 
εγκάρδια καί τήν ευχαρίστησε άκόμα 
μιά φορά.

Λίγο μετά τό πρόγευμα, δ Ντάλφ 
Γουώρρεν μίλησε στήν Σάλλυ γιά τό 
χειρόγραφο του Νόρτον. "Ήταν Τε
τάρτη.

—· Αυτός δ Νόρτον... τί τύπος εί
ναι ;

Ή  Σάλλυ άνασήκωσε τούς ώμους 
της·

—  Είναι άρκετά νέος καί συμπα
θητικός, άπάντησε. Γιατί μέ ρωτάτε;

—  Γιατί έχασα τά χειρόγραφά του.
Ή  Σάλλυ έκανε ένα μορφασμό.
—  Σοβαρά; τοΰ είπε. Καί δέν έχει 

δ καϋμένος ούτε ένα άντίγραφο...
Ό  Γουώρρεν έκανε μιά γκριμάτσα.
—  Τόσο τό καλύτερο...
Στάθηκε γιά λίγο σιωπηλός κι έ

πειτα άνοιξε ένα φάκελλο πού βρι
σκόταν μπροστά του καί είπε:

—  Χθές τό βράδυ μοΰ ήρθε μιά 
έμπνευσι γιά ένα καινούργιο έργο. 
Κράτησα μερικές σημειώσεις. Θά ή 
θελα νά τις άναπτύξω τώρα λίγο. Εί- 
σθε έτοιμη; Εμπρός.

Ό  Γουώρρεν άρχισε νά ύπαγορεύη 
στήν Σάλλυ, ή όποια μέ τις πρώτες

κιόλας φράσεις άναπήδησε άπό τήν 
έκπληξι. Μιά άστραπή χαράς φώτι
σε τά μάτια της. Αυτά πού τής υπα
γόρευε δέν ήταν τίποτ’ άλλο παρά 
τό έργο τοΰ Μάϊκλ Νόρτον. Ό  διά
σημος συγγραφέας έκλεβε άσύστολα 
τόν νεαρό Νόρτον. Αύτό τό ήξερε πο
λύ καλά ή Σάλλυ, γιατί δυό πράγμα
τα είχε κάνει δταν είχε φύγει δ νέος: 
Τό ένα ήταν νά διαβάση τό χειρόγρα
φό του καί τό άλλο νά γεμίση τό μι
κρό μαΰρο πιστόλι πού βρισκόταν πά
νω στό γραφείο τοΰ Γουώρρεν. Δέν 
ήξερε πότε θά τό χρησιμοποιοΰσε, 
αύτό τό άφηνε στήν διάθεσι τοΰ προϊ
σταμένου της. Αυτός καί ή τακτική 
του θά κανόνιζαν αύτήν τήν λεπτο
μέρεια.

"Οταν γύρισε στό σπίτι της, ή ά- 
δελφή της τήν περίμενε. Ή  Σάλλυ 
κλείστηκε στό δωμάτιό της κι έμεινε 
έκεϊ κλεισμένη μέχρι τις έπτά. "Ύ
στερα πήγε καί βρήκε τήν άδελφή 
της στήν κουζίνα, πού έτοίμαζε τό 
βραδινό φαγητό τους. Ζοΰσαν οι δυό 
τους, μόνες τους.

—  Σήμερα θά φάς μόνη σου Μπέ- 
συ, τής είπε. Αισθάνομαι πολύ κου
ρασμένη καί δέν λέει νά μ’ άφήση 
6 πονοκέφαλ.ος...

Ή  Μπέσυ τήν κοίταξε καί έκανε 
μιά θυμωμένη κίνησι.

—  Πάλι τά ίδια, Σάλλυ; Έδώ καί 
μέρες τώρα δλο πονοκέφαλο έχεις; 
Αυτός δ άνθρωπος είναι άληθινά ένα 
κτήνος. Σοΰ βγάζει τήν ψυχή...

Ή  Σάλλυ κούνησε τό κεφάλι της 
αρνητικά.

—  Μά δχι, τής είπε. Απλώς έχει 
πολλή δουλειά. Κι ύστερα, είναι τό
σο γενναιόδωρος. Σκέψου, αυτός, έ
νας διάσημος, μοΰ συμπεριφέρεται σάν 
νά είμαι φίλη του.

Ή  άδελφή της έκανε μιά γκρι
μάτσα.

—  Έσύ πάντα τόν υπερασπίζεσαι, 
μουρμούρισε.

—  "Οχι πάντοτε...
—  Τί θέλεις νά πής; ρώτησε ή 

Μπέσυ.
—  Νά, έκανε ή Σάλλυ. Σήμερα έ 

κλεψε έναν άλλο συγγραφέα πού θαρ- 
θή νά τόν δή απόψε.

Ή  Μπέσυ κούνησε τό κεφάλι της 
κάνοντας ένα μορφασμό.

—  Φυσικά... Άλλά εσύ πήγαινε 
νά κοιμηθής Σάλλυ, θά προσέξω νά 
μή σ’ ένοχλήση κανείς.

Ή  Σάλλυ τήν κτύπησε στόν ώμο 
ευχαριστώντας την κι έπειτα τράβη
ξε γιά τό δωμάτιό της. Απόψε έπρε
πε νά δράση δπωσδήποτε... ΤΗταν ή 
καλλίτερη ευκαιρία.

Φόρεσε κατόπιν ένα μαΰρο παντε-
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λόνι, ένα σουέτερ τοΰ ίδιου χρώματος, 
μιά ζακέτα πολύ σκούρα κι ενα κα- 
πέλλο πού έκρυβε τά μαλλιά της. ’Έ 
δειχνε έτσι γιά άνδρας, παρά γιά γυ
ναίκα.

Στις οκτώ ακριβώς δρασκέλισε το 
παράθυρο καί πήδησε στον κήπο. Τόν 
διέσχισε τρίχοντας έλαφρά καί βγή
κε στο δρόμο. Μετά άπό δέκα λεπτά 
σχεδόν έφτανε στο σπίτι τοΰ Ντάλφ 
Γουώρρεν. Καθώς είχε τό κλειδί τοΰ 
σπιτιού, άνοιξε χωρίς θόρυβο καί μπή
κε στό χώλ. Δέν φοβόταν νά μήν ά- 
κουσθή άπό τόν Γουώρρεν, γιατί τό 
γραφείο του είχε μόνωσι άπό τούς 
θορύβους.

Παρακολουθώντας τήν κίνησι άπό 
τό μάτι τής πόρτας, ή Σάλλυ είδε τόν 
Νόρτον νά φθάνη στις όκτώμισυ καί 
νά προχωρή πρός τό μέρος τής πόρ
τας. Τοΰ άνοιξε τήν πόρτα προτοΰ έ- 
κεΐνος φθάση καί περνώντας τό κεφά
λι της άπό τό άνοιγμα τοΰ φώναξε 
μέ σιγανή φωνή τό όνομά του. Ε κεί
νος στάθηκε ξαφνιασμένος, έπειτα ό
μως τήν είδε και τήν πλησίασε.

Τήν ρώτησε μέ ύφος άνήσυχο.
—  Συμβαίνει τίποτα;
Εκείνη κούνησε τό κεφάλι της 

καταφατικά.
— Ναι, άλλά μή στέκεσθε στήν 

πόρτα, τοΰ είπε. Μπήτε μέσα καί θά 
σας έξηγήσω τί συμβαίνει.

’Έκανε μιά κίνησι πού φανέρωνε 
άδημονία, ενώ τοΰ έκανε συγχρόνως 
χώρο γιά νά περάση.

Ό  Μάίκλ Νόρτον στάθηκε καί τήν 
κοίταξε γιά λίγο κάνοντας μιά γκρι- 
μάτσα έκπλήξεως, άλλά τελικά διά- 
βηκε τό κατώφλι.

— Λοιπόν; Λοιπόν; τήν ρώτησε.
Ή  Σάλλυ έκλεισε τήν πόρτα πίσω

του σιγά καί τοΰ έκανε νόημα μέ τό 
χέρι της ότι θά τοΰ έξηγοΰσε.

—  Μά... άρχισε ό Νόρτον, άλλά ή 
Σάλλυ τόν σταμάτησε.

—  Δέν μπορείτε νά τόν δήτε άπό- 
ψε, τοΰ είπε.

—  Γιατί; Μήπως δέν είναι έδώ;
—  Γιατί θά θύμιυνε, θά έβαζε τις 

φωνές κι ένας Θεός ξέρει τί θά μπο- 
ροΰσε νά συμβή.

Ό  νέος έκανε μιά κίνησι γεμάτος 
άπορία.

—  Μά γιατί; Γιατί θά συμβοΰν ό
λα αυτά; ρώτησε.

Ή  Σάλλυ πήρε μιά βαθειά άνάσα.
—  Άκοΰστε με, κύριε, είπε. 'Ο 

Ντάλφ Γουώρρεν έχει ύπ’ δψιν του 
νά άνεβάση τό έργο σας, άλλά... μέ 
τό δικό του όνομα.

—  Πώς;
—  Ναί, ναι. Θά άρνηθή ότι τοΰ 

δώσατε εσείς χειρόγραφα. Τό κείμε

νό σας θά καταστραφή.
—  Ό  Νόρτον έκανε μιά κίνησι γε

μάτος θυμό.
—  Ά λλ’ αύτό δέν μπορεί νά τό 

κάνη, είπε, καί προχώρησε πρός τήν 
πόρτα πού ώδηγοΰσε πρός τό γρα
φείο τοΰ συγγραφέα.

Τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου 
του ήταν συσπασμένα άπό θυμό. Ή  
Σάλλυ έτρεξε καί στάθηκε άνά;οεσα 
σ’ αύτόν καί τήν πόρτα. Τόν έπιασε 
άπό τό χέρι καί τόν συγν.ράτησε.

—  “Οχι, όχι, τού είπε. Μήν κάνε
τε τίποτα τώρα. Θά έσκιζε ή θά έκαι
γε τά χειρόγραφα μπροστά σας καί 
θ’ άγριεύατε τόσο πού στό τέλος θά 
τοΰ ριχνόσασταν.

'Ο νέος στάθηκε καί τήν κοίταξε 
αναποφάσιστος. Στό τέλος μόρφασε.

—  Καί δέν θά είχα άδικο νά κά
νω. κάτι τέτοιο, είπε.

—  Ναί, άλλά θά ήταν άνώφελο, 
άπάντησε ή Σάλλυ.

—  Γιατί;
—  Άκοΰστε με, κι άφήστε με νά 

κάνω αύτό πού ξέρω εγώ, τοΰ είπε.
— Δηλαδή;
Ή  νέα κούνησε τό κεφάλι της.
—  "Εχει εμπιστοσύνη σέ μένα καί 

ξέρω τόν τρόπο γιά νά τόν κάνω νά 
σκεφθή ένα πράγμα λογικά. Είναι 
χρόνια πού δέν έχει γράψει δικό του 
έργο...

—  Πώς; έκανε δ Νόρτον καί τινά
χτηκε μέ έκπληξι. Τί λέτε; Δηλαδή 
κλέβει τά έργα;

—  Ά ς  μή μιλάμε γ ι’ αυτά καλύ
τερα, έκανε ή Σάλλυ καί κούνησε τό 
κεφάλι της μέ σημασία. Τέλος, έχω 
νά σάς πώ μόνον αύτό. Αύριο, ή πρώ
τη μου φροντίδα θά είναι νά πάρω 
τό έργο σας πάλι πίσω.

Τόν κοίταξε καί τοΰ χαμογέλασε.
—  Μέ πιστεύετε; τόν ρώτησε.
'Ο Μάίκλ Νόρτον στάθηκε γιά λί

γο διατακτικός, άλλά τέλος, μή μπο
ρώντας νά κάνη τίποτε άλλο, χαμή
λωσε τό κεφάλι του καί άπάντησε, 
καθώς τήν κοίταζε ερευνητικά:

—  ’Έστω, φεύγω άφοΰ δέν μπο
ρεί νά γίνη τίποτα... Άλλά πρέπει 
νά ξέρετε ότι βασίζομαι σέ σάς.

Μόλις ή πόρτα έκλεισε πίσω άπό 
τόν Νόρτον, ή Σάλλυ πήρε μιά βα- 
θειά άνάσα καί μέ σταθερά βήματα 
προχώρησε πρός τό γραφείο τοΰ Γου
ώρρεν. Χωρίς νά χτυπήυη, άνοιξε 
τήν πόρτα καί μπήκε μέσα.

Στάθηκε γιά λίγο στό κατώφλι καί 
τον κοίταξε πού έγραφε. Ό  συγγρα- 
φεύς Ντάλφ Γουώρρεν σήκωσε τό κε
φάλι του, τήν κοίταξε γιά λίγο άφη- 
ρημένος άλλά άμέσως μετά έκανε μιά 
γκριμάτσα έκπλήξεως καί έσπρωξε

λίγο πίσω τά χαρτιά του.
—  Τί θέλετε έδώ τέτοια ώρα, μις 

Σμίθ; τήν ρώτησε.
—  Θέλησα νά σάς πώ πόσο μοΰ 

άρεσε ή αρχή τοΰ νέου έργου... Τό 
θέμα προσφέρει πιθανότητες ένδιαφέ- 
ρουσας πλοκής.

Ό  Γουώρρεν τήν κοίταξε ζαρώ
νοντας τά φρύδια του. >

—  Ναί, είπε. Αυτό είναι φανερό.
Ή  Σάλλυ έσπρωξε μέ τό χέρι της

τά χαρτιά πού ήταν πάνω στό γρα
φείο του.

—  Ναί, τοΰ είπε μέ φανερή ειρω
νεία, μπορεί νά είναι καλό άλλά δέν 
είναι δικό σας.

Ό  Γουώρρεν τήν κοίταξε καί μι- 
σόκλεισε τά μάτια του.

—  Ά ...  Διαβάσατε μήπως τά χει
ρόγραφα; τήν ρώτησε.

—  Ναί, έκανε καί κούνησε τό κε
φάλι της. Τά διάβασα. Είναι πράγμα
τι ένα δμορφο έργο.

’Έδειξε μέ τό χέρι της τά χαρτιά 
πού είχε μπροστά του κι έγραφε.

—  Πάνω σ’ αύτό έργάζεσθε κι α
πόψε; τόν ρώτησε.

Ό  Γουώρρεν άνασήκωσε τούς ώ
μους του καί σχολίασε ειρωνικά.

— Τό νά σέ κλέβη δ Ντάλφ Γου
ώρρεν, είναι, δπως καί νά τό ποΰμε, 
ένα σπάνιο προνόμιο...

Γέλασε καί μουρμούρισε:
—  Στήν άνάγκη, είναι μιά Ομορ

φη δικαιολογία καί δέν θά διστάσω 
φυσικά νά τοΰ τήν πώ.

— Τοΰ τήν είπα ήδη εγώ, έκανε 
ή Σάλλυ χαμογελ ιόντας πάντα ειρω
νικά. Μόλις έφυγε αύτός δ άνθρωπος.

Τά μάτια τοΰ συγγραφέα γούρλω
σαν άπό τήν έκπληξι. Μόλις ακούσε 
αύτό πού τοΰ είπε ή γραμματεύς του 
τινάχτηκε πάνω άπό τήν καρέκλα του.

—  Καί τί γύρευε άπόψε αύτός έ
δώ; τήν ρώτησε.

'Η Σάλλυ άνασήκωσε τούς ώμους 
της μέ άδιαφορία.

—- Μά είχε ήδη ένα ραντεβού μα
ζί σας γ ι’ αύτήν τήν ώρα, τοΰ άπάν
τησε.

--Α λήθεια ; έκανε δ Γουώρρε,ν καί 
πήρε στά χέρια του τήν άτζέντα του. 
Τήν ξεφύλλισε ένώ ή Σάλλυ τόν πα
ρακολουθούσε προσεκτικά. Τέλος, δ 
Γουώρρεν τήν κοίταξε; έκπληκτος.

—  Δέν είναι σημειωμένο, ώστόσο, 
τό ραντεβού αύτό, μις Σμίθ, τής είπε 
καί τήν κοίταξε ερωτηματικά.

—  Ναί, ξέχασα νά τό σημειώσω, 
τοΰ άπάντησε ή Σάλλυ.

Τοΰ πήρε έπειτα τήν άτζέντα άπό 
τα χέρια καί έγραψε μέ σταθερό χέρι 
στή σελίδα τής ήμέρας: «Μάίκλ Νόρ
τον, 8.30'». 'Ύστερα άκούμπησε τήν
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άτζέντα καί μέ μιά ζωηρή κίνησι πή
ρε τδ περίστροφο στδ χέρι της.

—  Σάλλυ, άφήστε τδ όπλο στή θέ- 
σι του, φώναξε νευριασμένος δ Ι'ουώρ- 
ρεν. Στδ κάτω-κάτο> μ’ ενοχλείτε.

Εκείνη πήρε μια βαθειά άνάσα.
—  Θυμάμαι, τοΰ είπε, δτι σας α

κόυσα να λέτε συχνά πώς τα περί
στροφα διατηρούν δλα τά δακτυλικά 
τους αποτυπώματα. Λοιπόν, φαντα- 
σθήτε αν τδν είχα άφήσει νά μπή, 
θά σάς κατηγορούσε δτι τοΰ κλέβατε 
τδ έργο του, θά θύμωνε καί θά ώρ- 
μοΰσε στδ χειρόγραφο έτσι... καί ά- 
πλώνοντας απότομα τδ· αριστερό της 
χέρι άρπαξε μερικά φύλλα καί τά 
τσαλάκωσε γελώντας.

—  Μά τί σάς έπιασε; φώναξε δ 
Γουώρρεν άνήσυχος.

—  Σάς δείχνω άπλούστατα, αυτό 
πού θά πιστέψουν οί άνθρωποι, τοΰ εί
πε σαρκαστικά. Θά βροΰν τά δακτυ
λικά του άποτυπώματα παντού μέσα 
στδ δωμάτιο. Δεν θά ξέρουν τίποτα 
γιά τδ... σπάνιο προνόμιο πού τοΰ πα
ρέχετε. αλλά εκείνο πού θά καταλά
βουν αμέσως είναι δτι σάς σκότωσε. 
Τδ γεγονός είναι άλλωστε δτι τδ εί
χε σκοπό πρδ δλίγου.

—  θά  είστε ή πρώτη πού θά ύ- 
ποψιασθοΰν, τής είπε δ Γουώρρεν, 
βλέποντας την νά διευθύνη τδ περί
στροφο πρδς τδ μέρος του. Κινδυνεύε
τε...

—- Κανένας κίνδυνος. ’Απόψε εί
χα πονοκέφαλο καί πλάγιασα νωρίς. 
Ή  αδελφή μου κοιτάζει νά μή μ’ έ- 
νοχλήση κανείς. ”Αν άμφιβάλλετε, 
τηλεφωνήστε της.

—  Βρίσκω αυτή τή συζήτησι πο
λύ κουραστική καί τδ ντύσιμό σας γε
λοίο. Καί είστε πολύ αστεία νά μέ ά- 
πειλήτε μέ τδ άδειο πιστόλι.

—· ’Άδειο; Κάνετε λάθος, απάν
τησε ή Σάλλυ ψυχρά. Είναι γεμάτο 
μάλιστα μπορώ νά σάς πώ άπδ πότε. 
’Από τή Δευτέρα.

—- Λάθος. Τδ άδειασα χθές. Κοι- 
τάχτε καί θά δήτε, τής άπάντησε.

Ή  Σάλλυ τδν κοίταξε γιά λίγο ή
ρεμη. ’Έπειτα μισόκλεισε τά μάτια 
της καί πίεσε δυό φορές συνέχεια τή 
σκανδάλη.

Οί εκπυρσοκροτήσεις έκαναν νά 
δονηθή δλο τδ δωμάτιο. Ό  Γουώρρεν 
άπλωσε τά χέρια του μπροστά σάν 
γιά νά κρατηθή άπδ κάπου. Τέλος έ
πεσε βαρύς πρδς τά πίσο) καί σωριά
στηκε πάνω στδ χαλί...

’Έπαιρνε τδ πριοϊνό της ή Σάλλυ, 
δταν παρουσιάστηκε μπροστά της έ
νας αστυφύλακας γιά νά τής άναγγεί- 
λη τδν θάνατο τοΰ Ντάλφ Γουώρρεν.

Ή  αδελφή της τήν κοίταξε σαστι

σμένη, Ινώ ή Σάλλυ έφερνε μέ μιά 
είλικρινά αναστατωμένη κίνησι στά 
χείλη της τδ μαντήλι πού κρατοΰσε 
γιά νά πνίξη μιά κραυγή.

—  Τί φρίκη, φώναξε.
—  Ό  άρχιφύλακας θέλησε νά έρ

θετε μαζί μου, είπε δ άστυφύλακας.
Ή  Σάλλυ καί δ άστυφύλακας έβγαι

ναν άπδ τδ σπίτι τήν ώρα πού οί 
σκουπιδιάρηδες άδειαζαν τούς ντενε
κέδες. Στδν τενεκέ τοΰ πλαϊνού σπι
τιού ή Σάλλυ είχε ρίξει κομματια
σμένα τδ παντελόνι καί τδ σουέτερ 
πού φορούσε τδ βράδυ τοΰ εγκλήμα
τος. Ή  Σάλλυ ρώτησε τδν άστυφύ- 
λακα:

—  Πως έγινε αυτό;
'Ο άστυφύλακας άνασήκωσε τούς 

ώμους του.
—  Δέν ξέρουμε ακόμη πολλά πρά

γματα, άπάντησε. Ξέρουμε μόνον δτι 
κάποιος ήρθε χθές τδ βράδυ καί τδν 
σκότωσε μέ περίστροφο, ύστερα άπδ 
έναν γερό καυγά.

—  Μέ περίστροφο;
—  Ναι. Τδ περίστροφο μάλιστα ή

ταν Μύ θύματος.
—· Τ ί; τού θύματος; έκανε ή Σάλ

λυ παριστάνοντας τήν κατάπληκτη. 
Μά δέν είχε περίστροφο. Δέν είχε πο-~ 
τέ... έκτδς άπδ ένα περίστροφο ένθύ- 
μιο πού τοΰ τδ είχαν προσφέρει καί 
πού τδ χρησιμοποιούσε γιά πρές-πα- 
πιέ πάνω στδ γραφείο του. Μά ξέρω 
καλά πώς ποτέ δέν ήταν γεμάτο.

—  Καί δμως, ήταν χθές τδ βράδυ, 
έκανε δ άστυφύλακας. Μένουν άλλω
στε τέσσερις σφαίρες μέσα.

—· Ποιος τδν βρήκε νεκρό; ρώτη
σε ή Σάλλυ.

—  Ό  καμαριέρης.
Ή  Σάλλυ κούνησε τδ κεφάλι της.
■—- “A, ναί, δ καμαριέρης δ Χάρ- 

ρυ. Χθές είχε έξοδο. Μά πώς μπήκε 
μέσα στδ σπίτι;

—  Οί μπαλκονόπορτες πού βγαί
νουν στδν κήπο ήσαν άνοιχτές.

—  “Οπως πάντα, κούνησε τδ κεφά
λι της ή Σάλλυ. Κλείδωνε μόνο τήν 
πόρτα τής εισόδου, άλλά μπορούσε ο
ποιοσδήποτε νά μπή άπδ τά παράθυ
ρα.

Δυδ σταματημένα αυτοκίνητα τής 
άστυνομίας ήσαν έξω άπδ τδ σπίτι ο
πού περίεργοι περίμεναν νέα. Οί δη
μοσιογράφοι καί οί φωτογράφοι δέν 
είχαν φθάσει άκάμα.

Μπαίνοντας στδ χώλ ή Σάλλυ ά- 
κουσε συζητήσεις, άλλά δ άστυφύλα
κας δέν τήν άφησε νά πάη στδ γρα
φείο. Τήν ώδήγησε στδ σαλόνι καί 
τής είπε:

—  Περιμένετε εδώ, δεσποινίς. Ό

άρχιφύλακας δέν πρόκειται ν’ άρ- 
γήση.

Κάθησε σέ μιά πολυθρόνα κι έπα- 
νέλαβε μέσα της γιά μιά ακόμη φο
ρά τήν κατάθεσι πού θά έδινε. Τδ 
μόνο δύσκολο ήταν τδ γέμισμα τοΰ 
περιστρόφου. Δέν θά μπορούσε νά έ- 
ξηγήση αυτό τδ μυστηριώδες γέμι
σμα, άλλά ή Σάλλυ πίστευε δτι αυτό 
άκριβώς τδ άνεξήγητο μυστήριο, θά 
έσωζε τδν Νόρτον άπδ τήν ήλεκτρι- 
κή καρέκλα. Πάντως άμφέβαλλε πο
λύ άν θά γλύτωνε τήν θανατική ποι
νή. Μέ δλες αυτές τις συντριπτικές ά- 
ποδείξεις, δέν θά ήταν δυνατόν παρά 
νά καταδικασθή σέ θάνατο.

Χαμογέλασε καί έδωσε συγχαρη
τήρια στδν έαυτό της. Είχε άξιοθαύ- 
μαστα συλλάβει τδ σχέδιό της καί εί
χε, όπως τδ ήθελε, έκδικηθή τδν 
Ντάλφ Γουώρρεν. «Κι έτσι, χαμογέ
λασε μέσα της, δλα αυτά τά χρόνια 
δίπλα στδν μαιτρ τών δολοφονιών, έ- 
ωεοαν επί τέλους τούς καρπούς τους».

Σταύρωσε τά πόδια της κι άναψε 
ένα τσιγάρο. Τδ μυαλό της ταξίδευε 
στδν Γουώρρεν. Σκεπτόταν δτι μέχρι 
τήν τελευταία στιγμή τήν ειρωνευό
ταν καί τήν κορόϊδευε. Δέν ένοιωθε 
τύώεις γιά δ,τι είχε κάνει. ’Επίσης 
καί γιά τδν Μάϊκλ Νόρτον δεν αι
σθανόταν πολύ ένοχη. Στή σκέψι δτι 
είχε ικανοποιήσει τδν έαυτό της καί 
δτι είχε τιμωρήσει τδν προϊστάμενό 
της γιά τήν άδιαφορία του, έσβησαν 
δλα τ’ άλλα.

Γνώριζε επίσης δτι άν χρειαζόταν 
ή άδελφή της θά έδινε κατάθεσι υπέρ 
αυτής, γιατί άλλωστε, ή άδελφή της 
δέν ήξερε τήν άλήθεια. ’Εκείνη πί
στευε δτι πράγματι ή Σάλλυ βρισκό
ταν στδ δωμάτιά της ύποφέρΟντας ά
πδ πονοκέφαλο.

«'Όλα θά πάνε καλά», έκανε τήν 
σκέψι καί σηκώθηκε άπο την πολυ
θρόνα της, κάνοντας μερικά βήματα 
μέχρι τδ παράθυρο.

Τή στιγμή εκείνη άκουσε βήματα 
στδ χώλ. Στράφηκε πρδς τήν πόρτα 
καθώς στά χείλη της σχηματιζόταν 
ένα χαμόγελο άμηχανίας. Μέσα στδ 
μυαλό της γύριζαν γιά μιά άκόμη 
φορά δλα δσα είχε νά πή.

Ξαφνικά δμως, τδ χαμόγελο πού εί
χε σχηματισθή στά χείλη της πάγω
σε πάνω σ’ αυτά, ενώ τδ πρόσωπό 
της γέμισε δλόκληρο άπδ έκπληξι γ ι’ 
αυτό πού έβλεπαν τά μάτια της.

Μπροστά της, μέ άργά βήματα καί 
μέ τή σιγουριά τοΰ ντέτεκτιβ πού 
βρήκε χωρίς κόπο τή λύσι τοΰ αινί
γματος, δ άρχιφύλακας καί επίδοξος 
θεατρικός συγγραφέας Μάϊκλ Νόρ
τον προχωρούσε πρδς τδ μέρος της...
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ΤΟ ΧΡΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Στα τελευταία πέντε χρόνια, ό έγ

χρωμος κινηματογράφος έκυριάρχη- 
σε στην παγκόσμια οθόνη καί άρχισε 
νά κατακτά καί τήν Ελλάδα.

Στήν Ευρώπη καί στην ’Αμερική 
σήμερα, ταινίες μαυρόασπρες γυρί
ζονται μόνον σε ώρισμένες περιπτώ
σεις πού αφορούν κυρίως ειδικές καλ
λιτεχνικές επιδιώξεις καί αποτείνον
ται μάλιστα σέ περιωρισμένο κοινό.

’ Αν καί μόνον τελευταίως σημειοΰ- 
ται ή ενρύτατα αυτή διάδοσις του εγ
χρώμου κινηματογράφου, ή έφεΰρεσί 
του δέν είναι καθόλου νέα, ούτε καν 
πρόσφατη. Στα 1897, δηλαδή στα 
πρώτα σχεδόν βήματα τοΰ κινηματο
γράφου, ό Γερμανός ’Ίζενσε, κατέ
θεσε τήν εφεύρεσή του τής «χρωμα
τιστής ταινίας» καί τήν κατωχύρωσε 
μέ ένα δίπλωμα. Τόν επόμενο α
μέσως χρόνο ό ’Άγγλος τεχνικός 
Γουΐλλιαμ Φρήζ Γκρήν, έσκέφθη 
ένα πρακτικό σύστημα εφαρμογής.
'Ωστόσο, ή παραγωγή ταινίας με σω
στά τά χρώματά της δέν έστάθη τόσο 
εύκολη, καί άπήτησε μακρόχρονες έ- 
ρευνες. Στήν αρχή ή έγχρωμη ται
νία έβασίσθη σέ τρία κύρια χρώματα 
(τριχρωμία), τά όποια κατόπιν πε- 
ριωρίσθησαν σέ δύο (διχρωμία). 
Στήν τριχρωμία τό αντικείμενο κινη- 
ιιατογραφεΐται τρεις φορές, κάθε φο
ρά μέ διαφορετικό φίλτρο (πράσινο, 
κόκκινο, ίόχρουν). Ή  μέθοδος αυτή 
εν τούτοις έδημιουργοΰσε αρκετά δύ
σκολα τεχνικά προβλήματα. Μόλις τό 
1935 έχρησιμοποιήθη ή μέθοδος 
«Τεχνικολόρ», ή όποια βασίζεται σέ 
ένα συνδυασμό —  μάλλον πολύπλοκο 
•— λήψεως (μέ μηχανή πού έχει δυο 
πρισματικούς φακούς) καί έκτυπώσε- 
ιος (μεταφορά καί διάρθρωσις χρω
μάτων υψηλής ακρίβειας). ’Αργότε
ρα ακόμη, έφηρμόσθη καί διεδόθη ή 
μέθοδος «Κόντακχρομ» πού βασίζε
ται σέ ειδική τεχνική έμφάνισι τοΰ 
φιλμ.

Παρ’ δλα αυτά, ή άπόδοσις των 
χρωμάτων στο φυσικό τους άκριβώς, 
είναι αδύνατη στον κινηματογράφο, 
τουλάχιστον ως σήμερα. Ή  τέχνη 
τοΰ όπερατέρ καί τοΰ σκηνοθέτη, συ- 
νίσταται απλώς στο νά διαλέγουν τά 
χρώματα πού τούς δίνει ή μηχανή 
καί νά τά συνδυάζουν μέ τέτοιο τρό
πο, ώστε νά παρουσιάζουν ένα αρμο
νικό καί φαντασμαγορικό όπτικώς σύ
νολο, χωρίς νά επιδιώκουν νά αντι
γράψουν τήν φύση, πράγμα πού όπως 
είπαμε, είναι καταδικασμένο σέ απο
τυχία.

’Από πλευράς ιστορίας πρέπει νά 
πούμε δτι ή πρώτη κίνηση γιά εύρύ- 
τερη χρησιμοποίηση τοΰ εγχρώμου 
κινηματογράφου σημειώνεται στά 
19 36. Ή  «Τουέντιθ Σέντσουρυ Φόξ» 
γυρίζει τήν «. ’αμόνα» (Λωρέττα 
Γιάγκ - Ντόν Ά  ιίτσι) καί στήν Εύ- 
ρόπη ό Μπολεσίάφσκι τόν «Κήπο 
τοΰ ’Αλλάχ» ( Σάι >λ Μπσυανέ - Μάρ-

Φωτογραφία άπό παλαιότερη έγχρωμη ταινία. 
'Η λαμπρή εικόνα πού παοουσιάζει., προοιωνίζει 

τήν άλμαΐωδη έξέλιζι.
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λεν Ντήτριχ) σέ χοώμα. Γ·ά μιά φο
ρά —  από τις λίγες —  ή Ευρώπη -νι
κά σέ τεχνική (όχι τέχνη) την Άμε 
ρική. ’Από τό 1936 καί έπειτα είχα 
με θαυμάσιες έγχρωμες ταινίες, καί 
δλο καί πιο πολλές. Στα 1938 ή 
«Φέρστ Νάσιοναλ» γυρίζει τό περί
φημο «Ρομπέν των Δασών» (Έρρολ 
Φλύνν - Όλίβια ντέ Χάβιλαντ), ται
νία στήν οποία ή πρόοδος τής τεχνι
κής στο χρώμα είναι εντυπωσιακή. 
'Ένα χρόνο αργότερα όμως —  1939 
—· ή «Σέλτσνικ Ίντερνάσιοναλ» ξε
περνά κάθε προηγούμενο μέ τό θαυ
μάσιο χρώμα τής ταινίας«'Όσα παίρ
νει ό άνεμος» (Κλάρκ Γκέϊμπλ - Β ί
διαν Λή, σκηνοθέτης δ Βικτόρ Φλέμ- 
μιγκ).

Ό  πόλεμος άναστέλλει κάπως τήν
εξέλιξη τής εγχρώμου ταινίας, αλλά 
ή μεταπολεμική περίοδος προωθεί

τήν άλματική της εξέλιξη. Στήν ’Α
μερική οί εκπληκτικές δημιουργίες 
τοΰ Γουώλτ Ντίσνεϋ, στήν Ευρώπη 
οί θαυμάσιες έγχρωμες ταινίες τών 
Γαλλικών καί ’Αγγλικών στούντιο; 
κερδίζουν διαρκώς έδαφος. Τό χρώ
μα εφαρμόζεται σέ δλα τά είδη ται
νιών: μιούζικαλ, αστυνομικές, πολε
μικές, γκράν-γκινιόλ, κωμωδίες. Πα
ράλληλα κατακτά καί τον χώρο τών 
ντοκυμανταίρ. Τέλος, μετά τον κινη
ματογράφο, εισέρχεται καί στον το
μέα τών «ντοκυμανταίρ» μέ μιά σει
ρά —  ιδιαιτέρως ξεχωριστή ·—  ται
νιών πού ανήκουν στον πειραματικό 
(experim ental) κινηματογράφο.

Στήν Ελλάδα ή έγχρωμη ταινία 
έχει πολύ διαδοθή, δμως δέν έχομε 
ακόμη δημιουργήσει δική μας βιομη
χανία. 'Τπάρχουν μερικά εργαστή
ρια εγχρώμου κινηματογράφου, άλ

λα όχι μεγάλης παραγωγής. Ή  πρώ
τη εξ ολοκλήρου ελληνική έγχρωμη 
ταινία (λήψις - έμφάνισις - έκτύπω- 
σις) ήταν ή μικρού μήκους ταινία 
τών Γάμων τοΰ Βασιλέως Κωνσταν
τίνου, πού έγυρίσθη από τήν Κινη
ματογραφική 'Τπηρεσία τού 'Υπουρ
γείου Προεδρίας Κυβερνήσεως. Ή  
διάρκεια ήταν 15 λεπτά, άλλα τό χρώ
μα της συνηγωνίζετο τό ευρωπαϊκό 
καί άμερικανικό. Τελευταίως γίνονται 
προσπάθειαι νά έγκατασταθή εργα
στήριο εγχρώμου σέ στούντιο (στα 
Μελίσσια) γιά μεγάλου μήκους ται
νίες καί σέ εύρεΐα παραγωγή, δμως 
οί βιομηχανικές εργασίες δέν άρχι
σαν άκόμη. 'Οπωσδήποτε δέν είναι 
πολύ μακρυά ή στιγμή πού καί ή ελ
ληνική οθόνη θά φιλόξενή μόνον έγ
χρωμες ταινίες. Ή  βασιλεία τού ά- 
σπρόμαυρου φαίνεται νά άνήκη πλέ
ον στο παρελθόν καί τήν ιστορία.

Μοντέρνα τεχνοτροπία στόν έγχρωμο 
κινηματογράφο. Ή εικόνα είναι 
άπό τήν ταινία «REIBERS».
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Ή ποδοσφαιρική όμάς της Χωροφυλακής ή όποια περιλαμβάνει εις 
τάς τάξεις της παίκτας άνεγνωρισμένης δυναμικότητος.

φυλακής αποτελεϊται από τους έξης 
ποδοσψαιρ ιστός :

1) Νικόλαος Σταθόπουλος, τής Α. 
Ε.Κ. και μέλος τής Εθνικής όμάδος.
2) Στυλιανός Τουρκομένης τοΰ ’Ε
θνικού καί μέλος τής ’Εθνικής ’Ενό
πλων Δυνάμεων. 3) ’Ιωάννης Κυρια
κής» τοΰ Πανιωνίου και μέλος τής ’Ε
θνικής ’Ενόπλων · Δυνάμεων. 4) Βί
κτωρ Θεοφιλόπουλος, τοΰ Πανιωνίου 
και μέλος τής Εθνικής Ενόπλων Δυ
νάμεων. 5) Λημήτριος Σταματόπου- 
λος, τοΰ ΈΟνικοΰ καί μέλος τής ’Εθνι
κής ’Ενόπλων Δυνάμεων. 6) Πέτρος 
Ζερβουδάκης, τοΰ Έθνικοΰ και μέλος 
τής ’Εθνικής ’Ενόπλων Δυνάμεων. 7) 
Γεώργιος Κάχρης, τής Α.Ε.Κ. 8)

’Αναστάσιος Πλουμπής, τοΰ ’Απόλ
λωνος. 9) ’Ελευθέριος Θεοδωρόπου- 
λος, τής Α.Ε.Κ. 10) Ρΐζος ΡΙζος, 
τοΰ Αεβαδειακοΰ. 11) Γεώργιος 
Ρούσσης, τοΰ Παναιγιαλείου.

’Άλλα στελέχη τής ποδοσφαιρικής 
όμάδος είναι οί Ροπόκης, Σαταρά- 
κης, Φλωριώτης, Θεοδουλίδης καί 
Παπανικήτας.

Ή  προπόνησις τής όμάδος έχει ά- 
νατεθή εις τόν παλαίμαχον παίκτην 
τής Α.Ε.Κ. χωροφύλακα Λέλον Ά - 
δαμαντίδην.

Τό έτος 1969 ή ποδοσφαιρική ό
μάς τοΰ Σώματος έπραγματοποίησεν 
αγώνας εις όλα σχεδόν τά διαμερί
σματα τής χώρας, από τοΰ 'Έβρου 
μέχρι τής Κρήτης καί από τής Ρό
δου μέχρι τής Κέρκυρας, τά δέ απο
τελέσματα των συναντήσεων αυτών υ
πήρξαν πάντοτε τιμητικά διά τήν ο
μάδα. Αί εισπράξεις τών αγώνων αυ
τών διετέθησαν πάντοτε διά φιλαν
θρωπικούς ή άλλους παρεμφερείς 
σκοπούς. ’Ήδη διά τό τρέχον έτος 
έχουν προγραμματισθή δέκα πέντε 
αγώνες εις όλην τήν Ελλάδα μέ ομά
δας εγνωσμένης δυναμικότητος καί 
πιστεύσμεν ότι οί ποδοσφαιρισταί 
μας θά φανοΰν αντάξιοι τών ο)ραίων 
αθλητικών παραδόσεων τοΰ Σώματος 
καί θά τιμήσουν τά χρώματά του.

ΟΜΑΣ ΠΟΑΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Μία όμάς δυναμικότητος 
Α' ’Εθνικής Κατηγορίας

Τό παρελθόν έτος πρέπει νά Οεω- 
ρηθή διά τόν αθλητισμόν τής Χωρο
φυλακής ώς έτος ποδοσφαίρου. Έ 
κτος τών έξοχων ποδοσφαιριστών οί 
όποιοι ύπηρέτουν εις τό Σώμα, κα- 
τετάγησαν καί υπηρετούν ήδη καί άλ
λοι ποδοσφαιρισταί άνεγνωρισμένης 
αξίας, μέλη ποδοσφαιρικών Συλλό
γων Α ' ’Εθνικής κατηγορίας.

Τό πλέον χαρακτηριστικόν καί α- 
ξιόλογον διά τούς ποδοσφαιριστάς 
τοΰ Σώματος είναι ότι ούτοι ενεστερ- 
νίσθησαν πλήρως τό πνεΰμα τής 
στρατιωτικής αγωγής καί πειθαρχί
ας. Τόσον κατά τούς αγώνας τής Χω
ροφυλακής μέ τάς διαφόρους πολιτι
κός ή στρατιωτικός ομάδας όσον καί 
κατά τούς αγώνας τών συλλόγων εις 
τούς οποίους ανήκουν, ή συμπεριφο
ρά τών ποδοσφαιριστών μας ύπήρ- 
ξεν άψογος από πάσης άπόψεως καί 
ούδεμία παρεκτροπή ή ανάρμοστος 
συμπεριφορά παρετηρήθη.

Ή  ποδοσφαιρική όμάς τής Χωρο
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Την ΙΟην ’Ιανουάριου 1970 είς τό 
ςενοδοχεΐον «Μαρία - ’Ισαβέλλα» τής 
πολεως του Μεξικού καί κατά την 
διάρκειαν τελετής ή όποια είχε λά
βει επίσημον χαρακτήρα, έγένετο ή 
ιληρωσις τιον αγώνων τοΰ ενάτου 
αγκόσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου τό 
ποίον θά διεξαχθή από τήν 31ην 

Μαιου έως τήν 21ην ’Ιουνίου έ.ε. 
εις διαφόρους πόλεις τής μακρυνής 
χώρας των Άτζέκων.

Αί μετέχουσαι των αγώνων 16 χώ- 
ραι τής ύφηλίου διηρέθησαν εις τέσ- 
σαρας ομίλους συμφώνως προς τήν 
γεωγραφικήν των τοποθέτησιν καί 
τήν δυναμικότητά των. Έ ν συνεχεία 
έγένετο ή κλήρωσις των μεταξύ των 
συναντήσεων, τής οποίας έξηρέθη- 
σαν τό Μεξικό ώς διοργανώτρια χώ
ρα, τεθεϊσα επικεφαλής τοΰ 1ου ο
μίλου καί ή ’Αγγλία ώς κατέχουσά 
τό παγκόσμιον κΰπελλον ποδοσφαίρου 
χώρα, τεθεϊσα επί κεφαλής τοΰ 3ου 
ομίλου.

Αί μετέχουσαι των τελικών αγώ
νων τοΰ παγκοσμίου ποδοσφαιρικού 
κυπέλλου χώραι ανέρχονται εις δέκα 
έξ ώς ακολούθως:
1. Ευρώπη : ’Αγγλία, Ρουμανία,

Τσεχοσλοβακία, ’Ιταλία, Ρωσία, 
Βέλγων, Δυτική Γερμανία, Σουη
δία, Βουλγαρία.

2. ’Αμερική: Μεξικό, Περοΰ, Βρα
ζιλία, Ουρουγουάη, Έλ Σαλβαν
τόρ.

3. ’Ασία: ’Ισραήλ.
4. ’Αφρική: Μαρόκο.

Αί ανωτέρω χώραι διά νά μετά- 
σχουν εις τούς τελικούς αγώνας απέ
κλεισαν είς τούς καταρτισθέντας προ
κριματικούς ομίλους τάς έθνικάς πο- 
δοσφαιρικάς ομάδας άλλων χωρών, 
πλήν βεβαίως τοΰ .Μεξικού.

Ή  κλήρωσις έφερε τάς διαφόρους 
ομάδας αντιμέτωπους ώς εξής:
Α ' "Ομιλος: Μεξικό - Ρωσία - Βέλ

γων - Έλ Σαλβαντόρ. 
Β "Ομιλος: ’Ιταλία - Ουρουγουάη - 

Σουηδία - ’Ισραήλ.
Γ ' "Ομιλος: ’Αγγλία - Βραζιλία - 

Τσεχοσλοβακία - Ρου
μανία.

Δ Όμιλος: Δυτ. Γερμανία - Περοΰ 
Βουλγαρία - Μαρόκο.

Έ ξ  έκάστου ομίλου θά προκριθοΰν 
αί δύο πρώται ομάδες αί όποΐαι θά 
λάβουν μέρος είς τούς προημιτελικούς 
αγώνας ώς κατωτέρω:

Ό  1ος τοΰ Α ' ομίλου μέ τον 2ον 
τοΰ Γ ' ομίλου, ό 2ος τοΰ Α ' ομίλου 
μέ τον Ιον τοΰ Γ ' ομίλου, ό 1ος τοΰ 
Β ' ομίλου μέ τον 2ον τοΰ Δ ' ομίλου 
καί ό 2ος τοΰ Β ' ομίλου μέ τον Ιον 
τοΰ Δ ' ομίλου.

Οί αγώνες προκρίσεως τών δύο 
πρώτων ομάδων καθ’ όμιλον θά διε- 
ξαχθοΰν από 31 Μαΐου έως 10 Ίου- 

• νίου, οί προημιτελικοί θά γίνουν είς 
τάς 14 ’Ιουνίου, οί ημιτελικοί είς τάς 
17 ’Ιουνίου, καί ό τελικός αγών είς 
τας 21 τοΰ ίδιου μηνός.

Οί αγώνες τοΰ Α ' ομίλου θά λά
βουν χώραν είς τήν πόλιν τοΰ Μεξι
κού καί είς τό Στάδιον τών Άτζέ-.. 
κων, χωρητικότητος 105.000 θεατών, 
τοΰ Β ' ομίλου είς τήν πόλιν Πουέμ- 
πλα είς στάδων χωρητικότητος 35. 
000 θεατών, τοΰ Γ ' ομίλου είς τήν 
δευτέραν πόλιν τοΰ Μεξικού Γκουαν- 
ταλαχάρα είς στάδων χωρητικότητος 
80.000 θεατών καί οί τοΰ Δ ' ομίλου 
είς τήν πόλιν Λεόν διαθέτουσα στάδι
ον χωρητικότητος 30.000 θεατών.

Οί ημιτελικοί αγώνες θά διεξα- 
χθοΰν είς τήν πόλιν τοΰ Μεξικοΰ καί 
την Γκουανταλαχάρα, ό δέ τελικός ά
γιον εις τήν πρωτεύουσαν τοΰ Με-

* I
Τό χρυσοΟν κύπελλον του παγκοσμίου 4 II 
ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος τοΰ ό- .» 
ποιου πολλοί είναι έφέτος οί μνηστή- V, 
ρες.

ξικού.
’Ήδη ήρχισε πυρετοοδώς ή προε

τοιμασία τών μετεχουσών τής δωρ- 
γανώσεως χωρών ενώ τά προγνωστι
κά διά τήν έπομένην παγκόσμιον 
πρωταθλήτριαν ποδοσφαιρικήν ομά
δα λαμβάνουν καθημερινώς καί νέαν 
μορφήν από τά εκατομμύρια τών φι
λάθλων τής υδρογείου.

Μέχρι στιγμής ώς φαβορί τής συ- 
ναντήσεως φέρεται ή όμάς τής Βρα
ζιλίας, ή οποία καί κατά τό παρελ
θόν διέπρεψεν είς παρόμοιας διορ
γανώσεις. ’Ακολουθούν ή κάτοχος 
τοΰ κυπέλλου ’Αγγλία, ή δυναμική ό
μάς τής Δυτ. Γερμανίας, ή Ούρου- 
γουάη καί τό Μεξικό, τό όποιον θά 
παίξη είς γνώριμον έδαφος καί θά 
τύχη τής ηθικής συμπαραστάσεως 
τών φιλάθλων. Ό λα ι όμως αί ανω
τέρω προβλέψεις είναι δυνατόν νά ά- 
νατραποΰν καί τά φαβορί νά αποκλει
σθούν, ενώ ομάδες μή υπολογίσιμοι 
νά καταπλήξουν καί τούς πλέον πο- 
δοσφαιρικώς ειδήμονας. Μερικοί μό
νον μήνες υπολείπονται μέχρι τών α
γώνων. Όψόμεθα λοιπόν.

Ή έθνική ποδοσφαιρική όμάς της Βραζιλίας ή δποία δίς κατά τό 
παρελθόν κατέκτησε τό παγκόσμιον κύπελλον ποδοσφαίρου καί τό 
διεκδικεΐ καί έφέτος μέ πολλάς πιθανότητας κατακτήσεώς του.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

’Επί τέλους, ήλθε το περιοδικό μας. ’Όνειρο τόσων 
έτών, καϋμος τόσων διψασμενων για επαγγελματική 
πνευματική τροφή συναδέλφων, μεταμορφώθηκε πλέον 
οριστικά σέ μια ωραία πραγματικότητα. Ομορφο, σύγ
χρονο, καλογραμμένο, επιμελημένο στήν κάθε του λεπτο
μέρεια, ξαπλούθηκε σ’ δλες τις αστυνομικές υπηρεσίες 
τής χώρας γιά νά ζεσταίνη πνευματικά όλους τους άν- 
δρες τής Χωροφυλακής, δλους οσους έχουν ανάγκην α
πό τήν πολύτιμη αυτή ζεστασιά του.

«Έπιθεώρησις Χωροφυλακής» είναι ό τίτλος του. Ε
νας τίτλος πού δέν στολίζει απλώς το εςωφυλλά του, άλ- 
λά καί φωνάζει δυνατά καί καθαρά ποιος είναι δέργο- 
δότης του καί ποιος δ σκοπός τής γεννησεως του. Επι
τυχής πράγματι επιλογή στήν Εξαίρετη αυτή επαγγελ
ματική μας δημιουργία.

’Άραγε, θά υπάρξουν διαφωνίες, σχόλια καί αντιρ
ρήσεις γιά τήν εκλογή αύτοΰ τοϋ τίτλου; Δέν αποκλείε
ται. "Οπως έπίσης δέν άποκλείεται δτι κάποια άπο τις 
αντίθετες αυτές γνώμες νά άνακαλύψη ενα πιο ωραίο 
τίτλο. Τί σημασία δμως Ιχει ό τίτλος ένός περιοδικού, 
δταν τούτο γεννήθηκε δχμ γιά νά έντυπωσιάση μέ τό 
έγχρωμο καί στιλπνό έξώφυλλό του καί με τις καλλιτε
χνικές φωτογραφίες καί τις Ιπιδεξιες λεζάντες του, αλ
λά κυρίως γιά νά παρέχη άδι άκοπα μέσα από τά σπλά
χνα των σελίδων του πλούσιες πνευματικές θερμίδες σ’ 
ένα ολόκληρο κόσμο πού μοχθεί/ μέρα καί νύχτα, χω
ρίς καμμιά διακοπή, σέ μιά άπό τις ίερώτερες κοινωνι
κές καί έθνικές άποστολές;

Βεβαίως, τό ωραίο, τό σύγχρονο, τό φαντασμαγορι
κό δλοι τό ζητούν. Καί μακάρι, μαζί μέ τήν ουσία νά 
ύπάρχη πάντα ή ωραία Ιπιφάνεια. Πρός θεού δμως, πο
τέ δέν πρέπει τά έξωτερικά στολίδια νά γίνωνται εις 
βάρος τής ουσίας. Καί εύτυχώς τούτο τό τελευταίο, τό 
περιοδικό μας, το πρόσεξε δσο Επρεπε. "Ολες οι σελίδες 
του είναι γεμάτες άπό εκλεκτή καί ποικίλη ύλη. ’Ανε
κτίμητη μορφωτική τροφή που τόσο είχαμε ολοι μας α
νάγκη. Ή  Επιτυχία του είναι εκδηλη. Καί μάλιστα δι
πλή, γιατί άπό τά πρώτα άκόμη βήματά του, τό περιο
δικό μας Εθεσε γερά θεμέλια γιά ένα βαθύ περιεχόμενο 
καί μιά Εντυπωσιακή Εμφάνισι. Μεγάλη πράγματι τιμή

ΠΑΝΟΤ Ψ Α ΡΡΗ  
Άντισυντ/ρχου Χωρ/κής

σ’ αυτούς πού συνετέλεσαν νά καταστή πραγματικότη, 
μιά παλιά μας οπτασία.

Καί μέχρις έδώ δέν γεννάται καμμιά άμφιβολία. Η 
μιά πλευρά τού Σώματος, ή Ηγεσία, άνταποκρίθηκε σ.ό 
χρέος της καί Εκάλυψε τό τεράστιο κενό πού υπήρχε μέ
χρι σήμερα. Αύτόματα όμως στό σημείο τούτο προβάλλει 
η άπορία. Τί θά κάνη ή άλλη πλευρά, δλοι εμείς πού 
θ' άποτελέσουμε τό άναγνωστικό κοινό τού ώραίου αύ
τοΰ Εντύπου; Θά δεχθούμε τό δώρο μέ άπαθεια και α
διαφορία; Θά διαφωνήσουμε μέ τήν ποιότητα τής ύλης 
ή καί τό σκοπό τής έκδοσειος του; θα  αρχίσουμε την 
άνεύθυνη καί άνεδαφική Εκείνη φλυαρία ατούς διαδρό
μους καί στον καφενέ γιά νά διορθώσουμε μιά πτωχή 
δήθεν Εκδοτική προσπάθεια; Θά άφήσουμε τόν έαυτό< 
μας χωρίς Ελεγχο γιά νά Επίδειξη κάθε πνεύμα αντιλο
γίας; Θά παίρνουμε τά μηνιαία τεύχη καί θά τά πετάμε 
χωρίς καν νά τά ξεφυλλίζουμε, όπως συνήθως γίνεται 
μέ ώρισμένες άλλες Επαγγελματικές Εκδόσεις; θά  παίρ
νουμε άκόμη τά τεύχη καί θά τά ψευτοδιαβάζουμε Επι
πόλαια, γρήγορα, δπως κάνουμε ίσως μ’ ενα όποιοδή- 
ποτε Εντυπο φθηνό; "Η θά άγκαλιάσουμε τό περιοδικό 
μας μέ ιδιαίτερη χαρά καί άγαλλίασι άπό τήν πρώτη 
στιγμή καί θά προσπαθήσουμε μέ δλη μας τήν ψυχή, ό
χι μόνον νά τό μελετήσουμε μέ πάθος καί ορμή καί νά 
ρουφήξουμε άπό τις δροσερές πηγές του δ,τι πολύτιμο 
υπάρχει, άλλά καί νά προβληματισθοΰμε άπό υπεύθυνη 
σκοπιά γιά τόν σκοπό τής Εκδόσεώς του, για την Επαγ
γελματική καί Επιστημονική στερέωσί του, γιά τήν ά
ψογη καί σύγχρονη Εμφάνισι του, γιά τήν Εκτεταμένη 
κυκλοφορία του, γιά κάθε τι πού θά τό Επιβάλη ως άν- 
τάξιο άστυνομικό δημοσιογραφικό δργανο μέσα στούς 
τόσο δύσκολους καί απαιτητικούς καιρούς μας;

Νά, πόσα Ερωτηματικά —  καί ποιος ξέρει καί πόσα 
άλλα —  στέκονται άμείλικτα μπροστά μας καί προσμέ
νουν ειλικρινή καί σοβαρή άπάντησι άπ’ δλους, καί μά
λιστα τώρα άμέσως, αυτή τή στιγμή, χωρίς καμμιά ά- 
ναβολή. ΟΙ οιωνοί μάς λένε δτι καί πάλι στό σοβαρό 
αύτό καθήκον ούδείς θά ύστερήση. Τό εύχόμεθα μέ την 
ψυχή μας δλη, τώρα πού, Επιτέλους, ήλθε τό περιοδικό 
μας.
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I
Τμήματα τών Σχολών Χωρ)κής πα- 
ρελαύνοντα εις ’Αθήνας.

Ά νδρες τής Χωρ )κής μέ τήν πολεμ 
κήν σι μαίαν καί μηχανοκίνητον τμί 
μα παρελαύνοντες εις Θεσσαλονίκη'

ΔΠΟ Τ ΗΝ

Ά ν δ ρ ε ; τής Χ «ρ)κή ς παρελοί/νοντεζ 
πρό τών έπισήμων εις Λάρισαν.

ΠΑΡΕΛΔΣΙΝ

ΤΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

1 9  7 0

'Ο  Α. Δ. X. Δωδεκανήσου ύπό τήν 
ιδιότητάν του ώς Φροι ράρχου, παρα- 
κολουθών τήν παρέλασιν εις Ρόδον.
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

α) Εις τον βαθμόν τοΰ Ταξιάρχου 
οΕ Συντ)_ρχαι: Μαλαβέτας Κων., Κα- 
ραβίτης Χρηστός.

β) Εις τόν βαθμόν τοΰ Συντ) ρχου 
οΕ Ά ντ)ρχαι: Σταματόπουλος Δημ., 
ΙΙαπαθανασόπουλος Τω., Μπαφατά- 
κης Nr/.., Παπανικολάου Ίω ., Κου- 
τσιανάς Nr/.., Παπαδημητρίου Άνασ., 
Παναγιωτακόπουλος Παν., Μαυροει- 
δής Παν., Κόκκινος Εύάγ., Καρα- 
γιάννης Παντελής. Κατ’ αρχαιότητα 
οΕ Κόκκινης Ή λ. καί Καρτερολιώτης 
Σταύρος.

γ) Εις τόν βαθμόν τοΰ Άντ) ρχου 
οΕ Ταγματάρχαι: Σωτηρόπουλος Κ., 
Άλέξης Χρηστός, ΙΙουλόπουλος Σωτ., 
Τζώρτζης Δημ., Μανωλάκος Γ., Κου- 
κουλέτσος Βάϊος, Τσΐντζος Κων., Λι- 
λιμπάκης Ά ντ., Μπέττας Δημ., Με- 
ταλληνός Ά γ γ . ,  Δαμιανάκος Παν., 
Κουρκουλάκος Παναγιώτές. Κατ’ αρ
χαιότητα: Άντωνόπουλος Νικ., Τσε- 
βάς Γ., Κάρμης Ίω ., Μπιλάλης Νικ., 
Κωνσταντάκης Γ., Σταθόπουλος Σωτ., 
Άγγελάκης Εμμανουήλ.

δ) Εις τόν βαθμόν τοΰ Ταγματάρ
χου οι Μοίραρχοι: Ψιλογιαννόπουλος 
Χαράλ., Σπέντζος θεοχάρης, Αρβα
νίτης Γεώργ., Τσιφτσής Χρ., Ελευ
θερίου Δημ., Πάλλας Ίω ., Πουλουδής 
Ήλίας, Νικολόπουλος Γ., Άραποστά- 
θης Κων., Γάσπαρης Ήλίας, Βαρλά- 
μος Γ., Μάντζαρης Βασ., Κλαμαρής 
Κων. Κατ’ αρχαιότητα: Γρίβας Ίω ., 
Λεχουρίτης Άνδρ., Καρκομιτάκης 
Γ., Νούσας Άνδρ., Σδρόλιας Τιμολ., 
Σακελλαρόπουλος Δημήτριος.

ε) Εις τόν βαθμόν τοΰ Μοιράρχου 
οι 'Γπομ)ρχοι: Τσαγκανός Άθαν.,
Μπιμπής Διον., Τζωρτζίνης Ήλίας, 
Βασιλακακος Φώτιος, Αργυρίου Γ., 
ΙΙαπαγεωργίου Γ., Σκουράκης Γ., 
Σπεντζούρης Βασ. Άργύρης Χριστ., 
Τσιτσιμπίκος Θωμάς, Κυπαρισσάπου- 
λος Κυπάρισσος, Παππάς Χριστόφο
ρος, Νίστας Στυλ., Κορλός Βασ., Βα
σιλείου Γ., Κιοστόπουλος Δημ., Παυ- 
λόπουλος Τρύφων, Αποστόλου Παν., 
Γζάλλας Δημ., Κρεκούκιας Παν., 
Βορδάκης Νικ., Δαβίλας Μαρίνος, 
Μανωλεσάκης Νικόλαος.

στ) Εις τόν βαθμόν τοΰ Ύπομ) ρχου 
οι Άνθ)ραρχοι: Χουρδάκης ’Εμμα
νουήλ, Λόης Χρηστός.
ΑΠΟΖΤΡΑΤΕΙΑΙ

Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν :  Ύπό των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων κρίσεως 
Αξιωματικών τά όποια συνήλθον τό 
β' δεκαήμερον μηνός Μαρτίου I·?· έ- 
κρίθησαν άποστατευτέοι προαγόμενο: 
επί ένα, μήνα εις τόν αμέσως άνώτερον 
βαθμόν οΕ κάτωθι Αξιωματικοί:

1) Ταξίαρχοι Τσουραπάς Ευάγγε
λος καί Μητραλέξης Αντώνιος.

2) Συνταγματάρχαι Κυριακόπου- 
λος Αριστομένης, Παπαθανασίου Βα
σίλειος, Μαρκάκης Αριστοτέλης, Κα- 
τσιρούμπας Ιωάννης, Καρτερολιώτης
Χαράλαμπος καί Λουπασάκης Έμμ.

3) Άντισυνταγματάρχαι Παναγό- 
πουλος Γεώργιος, Ρήγας Γεώργιος, 
Γιαννακόπουλος Χρηστός, Μεϊντάσης 
Χρηστός, Πολύχρονος Εύθύμιος, Κε
ραμίδας Βασίλειος, Ζιώγας Ευάγγε
λος, Μπρεδήμας Ιωάννης, Χατζηδη- 
μητρίου Δημήτριος, Στεφούλης Θεό
δωρος καί Ζιουτόπουλος Δημήτριος.

'Ομοίως έκρίθησαν άποστρατευτεοι 
μέ τόν άμέσως επόμενον βαθμόν οΕ 
κάτωθι: ,

1) Συνταγματάρχης Βόλλης Χαρά
λαμπος.

2) Ταγματάρχαι Παπαδάκης Μι
χαήλ, Σπυριούνης Βασίλειος.

3) Μοίραρχος Βερυβάκης Σπυρί
δων.

Ά ν θ  υ π α σ π ι σ τ ώ ν  : Διά τοΰ
από 14.2.70 Β.Δ. άπεστρατεύθη τή 
αιτήσει του καί μέ τόν άνώτερον βα
θμόν τοΰ Ανθυπομοιράρχου ώς συμ- 
πληρώσας τόν πρός άπόκτησιν συντά
ξεως χρόνον, ό Άνθυπασπιστής Κα- 
ραγιάννης Σπυρίδων.

’Επίσης διά τοΰ από 25.2.70 Β.Δ. 
άπεστρατεύθησαν τή αιτήσει των με 
τόν άνώτερον βαθμόν τοΰ Άνθυπομοι- 
ράοχου ώς συμπληρώσαντες τόν πρός 
άπόκτησιν συντάξεως χρόνον οΕ Άν- 
θυπασπισταί Μίχος Βασίλειος τοΰ 
Κωνσταντίνου καί Λαγκαδιανός Α ν
τώνιος.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

1) Συνταγματάρχης Λουπασάκης 
Εμμανουήλ εις Γενικήν Αποθήκην 
Χωροφυλακής. 2) Άντισυνταγματάρ- 
χης Ντελόπουλος Βασίλειος εις Τ. 
Α. Ο. X. ώς Διευθυντής. 3) Μοί- 
οαρχος Μάτσας Γεώργιος εις Γ.Χ. 
Ναυπάκτου ώς Διευθυντής. 4) Μοί
ραρχος Άνδριανόπουλος Άνδρέας εις 
Τ. Α. Κομοτηνής ώς Διευθυντής. 5) 
Μοίραρχος Μποτεράκος Σταΰρος εις 
Γ. X. Άμαλιάδος ώς Διευνθυντής. 6)  ̂
Μοίραρχος Θεοφίλης Κωνσταντίνος 
εις Α.Β.Χ. 7) Υπομοίραρχος Τζωρ
τζίνης Ήλίας εις Γ.Χ. Καρδίτσης ώς 
Διοικητής. 7) Υπομοίραρχος Μπού- 
τας Βασίλειος ε’ις Α,Τ. Καστοριάς ώς 
Διοικητής. 9) 'Υπομοίραρχος Σινο- 
γιώργος Αντώνιος εις Δ.Α.Γ.Η. 10) 
Ανθυπομοίραρχος Πολυδώρου Πανα
γιώτης εις Α.Τ. Σπάρτης. 11) Α ν 
θυπομοίραρχος Στάμος Μαρίνης εις 
Α.Τ. Μεγαλουπόλεως. 12) Ανθυπο
μοίραρχος Παπάζογλου Δήμος εις Σ. 
Ο.Χ. Αθηνών. 13) Ανθυπομοίραρ
χος Κανελλάπουλος Νικόλαος εις Α. 
Τ. Ιίροαστείων Κερκύρας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Διετάχθησαν καί ήρξαντο αί κάτω
θι έκπαιδεύσεις τών άνδρών τοΰ Σώ
ματος :

1) Ενός Μοιράρχου είς τήν Σχο
λήν Γενικής Μορφώσεως καί Πληρο
φοριών Στρατοΰ άπό 2.3.70

2) 35 χωροφυλάκων ε’ις θέματα 
Τουρισμοΰ άπό 9.3.70.

3) 40 χωροφυλάκων είς θέματα 
χειρισμοΰ Σ) Α άπό 16.3.70.

4) 15 χωροφυλάκων εις θέματα 
μηχανολογίας - ηλεκτρολογίας αύτο- 
κινήτων άπό 10.3.70.

5) 4 χωροφυλάκων είς τήν Σχο
λήν Μηχανοδηγών Αότοκινήτων 
Στρατοΰ άπό 1.3.70 καί έτέρων 30 
χωροφυλάκων είς τήν αότήν Σχολήν 
άπό 10.3.70.

6) Ά πό 9.3.70 ήρξατο ή έκπαί- 
δευσις είς τήν άρτοτεχνικήν Στρατοΰ 
28 χωροφυλάκων καί έτέρων 28 άπό 
23.3.70.

52



Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  ΕΠ'  Ε ΥΚ

Ό  Χορός τών  
Σ ω μ ά τω ν  'Ασφαλείας

Τήν 5.3.70 Ιλαβε χώραν ή έπίση- 
μος χοροεσπερίς των Σωμάτων ’Α
σφαλείας εις τδ ξενοδοχείων «Κίνγκ 
Τζώρτζ» τών ’Αθηνών.

Κατ’ αυτήν παρέστησαν: οί Τ - 
πουργοί Δημοσίας Τάξεως κ. Πανα- 
γιο'ιτης Τζεβελέκος καί δ αναπληρω
τής Τπουργός Προεδρίας Κυβερνή- 
σεως κ. ’Ιωάννης Άγαθαγγέλου, οί 
Γενικοί Γραμματείς Τπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως κ. Πέτρος Κωτσέλης, 
Εσωτερικών κ. ’Ιωάννης Λαδάς, Οι
κονομικών κ. Άνδρέας Παπανδρέου, 
Παιδείας κ. Νικόλαος Γαλιδάκης, Βι
ομηχανίας κ. Διονύσιος Σπέντζας, Γε
ωργίας κ. Χρ. Μίχαλος, δ Επίτροπος 
Διοικήσεως κ. Σπυρίδων Βελιανίτης, 
δ Άρχηγδς ’Αεροπορίας κ. Κωστά- 
κος, ή Ηγεσία τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, δ Β ' Τπαρχηγδς Στρατού ’Αν
τιστράτηγος κ. Γεώργιος Μπεληγιάν- 
νης, δ Άρχηγδς Λιμενικού Σώματος 
κ. Τσαφάρας, άλλοι επίσημοι καί πολ
λοί αξιωματικοί τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας, οΐτινες συνδιεσκέδασαν μέ 
αισθήματα συναδελφικής αγάπης καί 
άλληλοεκτιμήσεως. Είναι τδ δεύτερον 
κατά- σειράν έτος κατά τδ δποϊον δ 
έπ’ ευκαιρία τών Άπόκρεω χορδς τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας δίδεται άπό κοι
νού καί σημειώνει πλήρη έπιτυχίαν.

Τδ κέφι διετηρήθη άμείωτον μέχρι 
τών πρωινών ώρών, τδ δέ πλούσιον 
καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ίκανοποίη- 
σεν άπαντας τούς παρευρεθέντας.

Ό  Χορός ττ}ς Σ .Α .Χ .

Λαμπράν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή 
λαβοΰσα χώραν τήν 21.2.70 εις τήν 
αίθουσαν τελετών τής ΣΆ.Χ. καθιε
ρωμένη ετήσια, χοροεσπερίς τών Δο
κίμων ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, 
έπ’ ευκαιρία τών Άπόκρεω. ’Εντυπω
σιακός ήτο δ διάκοσμος τής αιθούσης, 
έργον τών Δοκίμων Αξιωματικών τή 
βοηθείφ καί τού διακοσμητοΰ κ. Χρή-

Α Ι Ρ Ι Α  Τ Ω Ν  Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω

στου Πάπη. Πολλοί άξιόλογοι καλλι- 
τέχναι τού άσματος παρήλασαν καί 
συνοδευόμενοι άπδ τήν μουσικήν τού 
Σώματος έσκόρπισαν τδ κέφι εις Ο
λους τούς παρευρεθέντας.

Εις τήν ώραίαν ταύτην Ιορταστι- 
κήν βραδυάν παρέστησαν δ Α ' Τπαρ
χηγδς Χωροφυλακής Υποστράτηγος 
κ. Νικόλαος Ζήσιμος μετά τής συζύ
γου του, οί Διοικηταί τής Σχολής Α 
ξιωματικών καί 'Οπλιτών Συνταγμα- 
τάρχαι κ.κ. Κυριακόπουλος καί Μα-

ποδιοικητής τής Σ.Α.Χ. Άντισυντα- 
γματάρχης κ. Βούλγαρης, δ Διοικη
τής τού Λόχου Δοκίμων Αξιωματι
κών Μοίραρχος κ. Χρυσανθακόπου- 
λος, οί Διμοιρϊται Αξιωματικοί τού 
Λόχου Δοκίμων Αξιωματικών μετά 
τών συζύγων των, πλείστοι συγγενείς 
καί φίλοι τών Δοκίμων καί άντιπρο- 
σωπείαι τών Στρατιωτικών Σχολών. 
Τδ κέφι διετηρήθη άμείωτον μέχρι 
τών πρωινών ούρών, δτε άπαντες άπε- 
χώρησαν μέ τάς καλλιτέρας τών έν- 
τυπώσεων.

' Ο  Χορός Δ. X .  Κορινθίας

Τδ έσπέρας τής 28.2.1970 έπί τή 
ευκαιρία τών Άπόκρεω ή Διεύθυνσις 
Χωροφυλακής Κορινθίας ώργάνωσε 
καί έπραγματοποίήσε χοροεσπερίδα 
εις τήν Στρατιωτικήν Λέσχην, παρα- 
χωρηθεΐσαν ύπδ τής Στρατιωτικής 
Διευθύνσεως Κορινθίας. Παρέστησαν 
οί: Β ' Τπαρχηγδς Χωροφυλακής Τ -  
ποστράτηγος κ. ’Ιωάννης Άλεξαν- 
δρής, Νομάρχης Κορινθίας κ. ’Ιωάν
νης Πολιουδάκης, Στρατιωτικός Δι
οικητής Κορινθίας, Πρόεδρος Πρωτο
δικών, Είσαγγελεύς Πρωτοδικών, 
Δήμαρχοι Κορίνθου, Κιάτου, Λουτρα
κιού, δ Διοικητής Σχολής Μηχανικού 
Λουτρακιού, Διευθυνταί Τραπεζών, 
Πρόεδροι ’Επιστημονικών Συλλόγων, 
Σωματείων, Συνταξιούχοι Αξιωματι
κοί καί Όπλΐται τής Χωροφυλακής, 
ως καί εύηπόληπτα μέλη τής κοινω

νίας τής Κορίνθου. Ή  έν λόγψ χο
ροεσπερίς έστέφθη ύπδ πλήρους έπι- 
τυχίας.

Ο Χορός ττ}ς Α. Δ. X .
Δυτ. Ε λλά δος

Τήν 6.3.70 εις τδ κέντρον «Βίλλυ- 
Πάρκ» τών ΙΙατρών έλαβε χώραν ή 
χοροεσπερίς τών Άνωτέρας Διευθύν- 
σεως Χωροφυλακής Δυτικής Ελλά
δος, ήτις έστεύθη ύπδ πλήρους έπι- 
τυχίας. Ή  όργάνωσις ήτο υποδειγμα
τική καί τδ καλλιτεχνικόν πρόγραμ
μα πλούσιον. 'Ωραιοτάτη υπήρξε καί 
ή άποκρηάτικη διακόσμησις τού κέν
τρου. Τούς προσκεκλημένους ύπεδέ- 
χοντο άξιωματικοί τής Α.Δ.Χ. Δυτ. 
Ελλάδος φέροντες εις τδ πέτον κον
κάρδα μέ τήν ένδειξιν Ε.Β.Χ. μέ έ- 
πικεφαλής τόν Άνώτερον Διοικητήν 
Χωροφυλακής Συνταγματάρχην κ. 
Μαρούσην. Ιίαρέστησαν: Ό  Στρατιω
τικός Διοικητής ΙΙατρών κ. Δίκαιος, 
δ Δήμαρχος ΙΙατρέων κ. Γκολφινό- 
πουλος, δ Ναυτικός Διοικητής πλοί- 
αρχος κ. Γεωργιάδης, δ Διοικητής 
τής 116ης Αεροπορικής Βάσεως 
Σμήναρχος κ. Παπαϊωάννου, δ Διοι
κητής τής 124 Αεροπορικής Βάσεως 
Άντιπτέραρχος κ. Δημόπουλος, δ Α 
στυνομικός Διευθυντής Πατρών κ. 
Καλτσάς, δ Λιμενάρχης κ. Μελέντης,

δ Πρόεδρος τής Διοικούσης ’Επιτρο
πής τού Πανεπιστημίου Πατρών κ. 
θεοδωρόπουλος, δ Πρόεδρος Πρωτο
δικών κ. Ιΐίκουλας, δ Είσαγγελεύς κ.
Αλεξόπουλος, δ Καθηγητής τού Πα

νεπιστημίου Πατρών κ. Χριστοδούλου, 
εκπρόσωποι δλων τών Δημοσίων Τ - 
πηρεσιών καί ’Οργανισμών τής Πό- 
λεως καί πλήθος έκ τού έπιστημονι- 
κοΰ, έμπορικοΰ καί έπαγγελματικοΰ 
κόσμου.

Ό  Χορός τον Φ. X .  Ά'&ηνών
Τήν 21.2.1970, ήμέραν Σάββατον 

καί ώραν 21.00' οί άνδρες τού Φρου
ραρχείου Χωροφυλακής Αθηνών έ
δωσαν τδν άποκρηάτικον χορόν εις τδ 
κοσμικόν κέντρον «Σωκράτης» εις Βά- 
ρην. Παρευρέθησαν οί άξιωματικοί 
καί όπλΐται μετά τών οικογενειών 
των. Τδ γλέντι έκράτησε μέχρι τών 
πρωινών ώρών.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΎΑΡΙΘ. 4

12 3 4 5 6 7 8 9 ION Ι2Ι3Ι4Ι5Ι6Ι7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Φημισμένη για τα μαντήλια της. — "Ηχη

σαν χαρμόσυνα τήν ή μέρα της έπανα- 
στάσεως.

2. Μία μούσα. — Βελγίς πριγκήπισσα.
3. "Ομοια. σύμφωνα. — Πτωχά. — ΟΙ "Ελ

ληνες άνήκουν εις μίαν άπό τΙς καλύ
τερες. — "Εκφρασις άπορίας είς τήν δη
μοτικήν.

4. Εύρίσκονται είς τόν τόκον. — 'Υπάρχει 
είς τό στόχαστρον τού δπλου. — "Εχει 
κάθε χώρα. — Στρατιωτική μονάς μέ έ
δραν τήν Λαμίαν.

5. "Εκφρασις άγανακτήσεως είς τήν τουρ
κικήν. — Είναι συνήθως τά νιάτα. — 
Περιοχή γαιανθρακοφόρος της Κεντρικής 
Εύρώπης.

6. Γάλλος μουσουργός. — ’Επιπόλαιο τραύ
μα. — Μέσον συνεννοήσεως.

7. "Ενα άπό τά συνθήματα της Γαλλικής 
Έπαναστάσεως. — Πρόθεσις. — Γίνεται 
μέ φύλλα καπνού.

8. Νήσος γνωστή γιά τό κρασί της. — Πε
ριέχει συνήθως εύχές.

9. "Εχει καί τήν έννοιαν του πληροφορώ.
10. Γυιός τού Πριάμου. — ’Ιταλική καί έλ- 

ληνική κατάφασις μαζί.
11. Άνήκουν είς τό άνδρικόν φΰλον. — Χρο

νικός σύνδεσμος. — Ό  κινηματογράφος 
ξενικώς.

12. Τά υπόλοιπα τής πληρωμής. --  "Ελλει- 
ψις μνήμης. — Είναι τό σώιια τού νεκρού.
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1 3. Μουσικό άπόσπασμα. — 7Ηταν ό θωμάς.
— Ποδοσφαιρικός δρος.

14. Τό μισό τής Λέσβου. — ‘Ολόκληρος κατ’ 
άλλην έκφρασιν. — "Ενας ζητιάνος τού 
‘Ομήρου. — ’Αρχαία θεά γραμμένη μέ 
γιώτα.

15. Παρακινεί. — ‘Υπόνομος. — Βιβλικό πρό
σωπο. — ’Αραβικό άρθρο.

16. Νοστιμίζει φαγητά. — Δέν υπάρχει είς 
τήν ούτοπίαν.

17. Ή έλληνική είναι άπό τάς ένδοξοτέρας 
(πληθυντ.) — Είναι καί αύτά καταστή
ματα.

ΚΑΘΕΤΩΣ
1 . Παλαιές μονάδες βάρους. — Διασχίζει έ- 

ρήμους.
2. Δέν έχει μόνιμη κατοικία. — Λέγεται συ

νήθως ό παππούς.
3. Γαλλικό άρθρο. — ’Ακρωτήριο. — Εύλο- 

γεΐται άπό τούς ιερείς. — Κάτι άπό τό 
κάτι.

4. Σύνδεσμος. — Προηγείται είς έκφρασιν 
τού σκέτα. — ’Ονομαστό τό γεφΰρι της.
— Τηλεφωνικό έπιφώνημα είς τήν ξένην.

5. Είδος λαχανικοΰ. — Καταφύγια των κλε
φτών τής έπαναστάσεως. — Τό δνομα 
γνωστού Αιγυπτίου ήθοποιοΰ τού Χόλ- 
λυγουντ.

6. Τά δάνεια αύτά σπανίζουν. — Ξενικό γυ
ναικείο δνομα. — ‘Υπάρχει καί όρυκτό.

7. Πρόσφατα. — Σκώρος. — Τού ψάλτου 
είναι... δήξ.

Ε Ι Σ Θ Ε  ΕΥΓΕΝΗΣ ;
1) Βγάζετε πάντα τό γάντι σας ό

ταν χαιρετάτε διά χειραψίας κά
ποιον ;

2) "Οταν ζητάτε μια κυρία ή δε
σποινίδα στο τηλέφωνο, σπεύδετε νά 
πήτε πριν άπ’ δλα τό όνομά σας;

3) Στο τραίνο, στο αυτοκίνητο, 
σέ κλειστό χώρο, ζητάτε πάντα τήν 
άδεια άπό τις κυρίες γιά νά καπνί
σετε;

4) Στο άσσανσέρ (οικίας, όχι γρα
φείων) άν βρίσκεσθε μαζί μέ άλλους 
αγνώστους καί βγαίνετε πρώτοι ενώ 
εκείνοι συνεχίζουν, απευθύνετε πάν
τα ένα ελαφρό χαιρετισμό;

5) ’Αποφεύγετε πάντα νά φιλήσε
τε τυπικά τό χέρι μιάς κυρίας στον 
δρόμο, ή όταν εκείνη φορεΐ τό γάν
τι της;

6) Καταπίνετε πάντα τήν μπουκιά 
σας καί σκουπίζετε μέ τήν πετσέτα 
τά χείλη σας πριν πιήτε νερό ή κρα
σί;

7) Αν εΐσθε προσκεκλημένος σέ 
φαγητό, περιμένετε νά καθήση καί ή 
οικοδέσποινα στο τραπέζι πριν αρχί
σετε νά τρώτε;

8) Χορεύετε στήν πίστα. 'Όταν τε- 
λειώνη ό χορός συνοδεύετε πάντα τήν 
ντάμα σας στήν θέση της καί ίήν βο
ηθάτε νά καθήση;

9) Σ άς έκάλεσαν σέ γλέντι φίλοι 
σας. Θυμάστε τήν άλλη μέρα νά στεί
λετε μερικά λουλούδια στήν οικοδέ
σποινα ευχαριστώντας;

10) Σέ σταυροδρόμι ένας άλλος ο
δηγός σάς αφήνει νά προσπεράσετε. 
Τόν ευχαριστείτε ευγενικά μ’ ένα ε
λαφρό σινιάλο;

8. Μή σημαντικά. — Δέν είναι ίσα.
9. Μπορεί νά είναι καί τής γραμματικής.

10. Φορουν δλοι οί άνθρωποι. — Συνέπειά 
της τό άποτέλεσμα.

11. Είναι πάντα ή έναρξις. — Πατρίς τού 
* Ιπποκράτους. — Δέν τά βλέπομε.

12. Αισθητήρια δργανα. — Τό σύνολον τού 
ζωικού βασιλείου. — Τό 12γ' όριζοντίως.

13. Μπορεί νά είναι μικρά ή μεγάλα. — 
“Ενα σύμβολο τής γραμματικής σχετικά 
μέ τό στέμμα. — Προστακτική τής σιωπής.

14. ‘Ο θεός τών Μωαμεθανών χωρίς τό τε
λευταίο γράμμα, — "Ορος τού ποδοσφαί
ρου. — Δέν έχουν νοΰν αύτα. — ’Αρχικά 
Ναυτικού ‘Ομίλου.

15. Σύνδεσμος. — Είναι έρπετό. — Είναι οί 
κανόνες τής ’Εκκλησίας. — Νότα.

16. ’Αριθμητικό άπόλυτο. — Τά φρούτα τού 
δένδρου άπό τά φύλλα τού όποίου τρέ
φεται ό μεταξοσκώληξ.

17. ’Απογευματινή έφημερίς τών ’Αθηνών, τ  
Μία πηγή είς τούς Δελφούς.
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ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
Στο σχέδιο πού βλέπετε, μέ δώδεκα 

σπίρτα σχηματίζονται 4 μικρά τετρά
γωνα σύν το μεγάλο πού τά περι
κλείει. Μπορείτε μετακινώντας μόνον 
3 σπίρτα νά σχηματίσετε μόνον 3 τε
τράγωνα;
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΑΜ ΤΑΙΗΛΟΡ

Ό  Μάξ Πέντελτον, ανεψιός καί 
μοναδικός κληρονόμος τοΰ πάμπλου- 
του άλλα φιλάργυρου Σάμ Ταίηλορ, 
τηλεφωνεί στην ’Αστυνομία κα'ι λέει 
πώς εΤναι πολύ ανήσυχος γιατί ό Θεί
ος του ούτε άπαντά στο τηλέφωνο, 
ούτε άνοίγει την πόρτα τού σπιτιού 
του. Έ νας άστυνόμος πηγαίνει στο 
σπίτι τού Σάμ Ταίηλορ καί σπάει ένα 
παράθυρο για νά μπή μέσα, συνο- 
δευόμενος άπό τον Μάξ. Βρίσκουν 
τον γέρο ξαπλωμένο στο πάτωμα νε
κρό, μέ ένα τραύμα άπό σφαίρα στον 
δεξιό του κρόταφο. Τό άριστερό του 
χέρι, παραμορφωμένο άπό τήν άρθρί- 
τιδα, είναι διπλωμένο κάτω άπό τό 
σώμα του. Τό δεξί του κρατάει ένα 
φύλλο χαρτί. Πολύ κοντά στο κεφά
λι, βρίσκεται ένα πιστόλι. Ό  άστυ
νόμος δεν δυσκολεύεται νά διαπίστω
ση πώς ό θάνατος υπήρξε άκαριαΐος. 
Τό χαρτί πού κρατούσε ό νεκρός ή
ταν ένα πρόστιμο 500 δαλλαρίων.

—  Γιά 500 δολλάρια, ό θείος μου 
αύτοκτόνησε! παρατηρεί δ Μάξ. Τί 
μυστήριοι άνθρωποι αυτοί οί φιλάρ
γυροι !. . .

—  Δέν αύτοκτόνησε, δολοφονήθη
κε ! δηλώνει ό άστυνόμος. Καί δ πρώ
τος ύποπτος είστε εσείς!

Πώς κατάλαβε πώς δέν ήταν αυ
τοκτονία;

Τ Ε Σ Τ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟ Σ

Έ χετε στη διάθεσή σας δυό λεπτά γιά νά διαλέξετε ανάμεσα στά τέσ
σερα σχέδια τής κάτω σειράς εκείνο πού συμπληρώνει τό κενό τής έπανω.
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ΕΛΕΓΞΑΤΕ
ΤΑΣ Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Α Σ

1. Ποια γραπτά κείμενα άφησεν δ 
Σωκράτης;

2. Πώς άπέθανεν ή Κλεοπάτρα;
3. Τί ήταν δ 'Αννίβας;
4. Πώς είναι γνωστόν είς τήν έλλη- 

νικήν τό Άνάκτορον τών Τυϊ- 
λερύ;

5. Ποία ήταν ή σημαντικωτέρα ά- 
νακάλυψις τοΰ Λουδοβίκου ΙΙα- 
στέρ;

6. Ποιά ήταν δ μεγάλος έρως τοΰ 
ναυάρχου Όρατίου Νέλσονος;

7. Ποιός μουσουργός Ιγραψε τήν 
«Νόρμα»;

8. Πώς άπέθανε ή περίφημη κατά
σκοπος Μάτα-Χάρι;

9. ΙΙοιός διέβη πρώτος μέ αεροπλά
νο τον ’Ατλαντικόν ώκεανόν;

10. Ποιά ήταν ή «Έπιχείρησις Βαρ- 
βαρόσσα» τών Ναζί;

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α  ΑΝΕΚΔΟΤΑ
‘Ο Μίλτων, ό "Αγγλος ποιητής του «Ά- 

πωλεσθέντος Παραδείσου», είχε γίνει τυφλός 
δταν παντρεύτηκε γιά  τρίτη φορά. Πήρε μια 
γυναίκα πολύ όμορφη άλλα μέ πολύ στριφνό 
χαρακτήρα καί τρόπους σκληρούς.

Μιά μέρα, ό λόρδος Μπάκιγχαν είπε 
στόν Μίλτονα πώς ή γυναίκα του ήταν Ινα 
ρόιδο. ’Εκείνος του άπήντησε:

— Δυστυχώς δέν είμαι πιά σέ θέση νά 
δώ τά χρώματα τών ρόδων. ’Αντιλαμβάνομαι 
όμως πολύ καλά τ’ άγκάθια τους.

***
Μιά μέρα ό Διογένης έπλενε μερικά λα

χανόφυλλα έξω άπό τό περίφημο πιθάρι του. 
όταν είδε νά περνάη ό φιλόσοφος Αρίστιππος, 
πού πήγαινε στήν Αύλή.

— "Αν ήξερες νά μένης ικανοποιημένος 
μέ τά λάχανα, ’Αρίστιππε, τού είπε ό Διογέ
νης, δέν θά είχες άνάγκη νά κολακεύης τούς 
ισχυρούς.

— Κι έσύ Διογένη, άπάντησε ό ’Αρίστιπ
πος, άν ήξερες νά κολακεύης τούς ισχυρούς, 
δέν θά καταντούσες νά τρώς λαχανίδες.

***
Κάποτε 6 Δεληγιάννης πήγε άπό τήν Αι

δηψό στό χωριουδάκι ‘Άγιος. ΟΙ χωριάτες 
βγήκαν νά τόν προϋπαντήσουν καί προσεφώ- 
νησαν τόν Δεληγιάννη μ’ αύτά τά λόγια:

— Τά σεβάσματά μας καί καλώς ώρισες, 
κύριε... νωματάρχη !

‘Ο Δεληγιάννης γύρισε στούς φίλους του 
καί είπε:

— Εύτυχεΐς οί άνθρωποι διά τούς όποιους 
ή ύψηλότερη έξουσία είναι ή του ένωυοτάρ- 
χουΙ. . .



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ

'Ο αναγνώστης μας Ενωμοτάρχης 
κ. Καζιάνης Σπυρίδων St’ έπιστολής 
του παρακαλεΐ νά τοϋ γνωρίσωμεν 
σχετικώς μέ τάς προαγωγάς των Τ - 
παξ κυματικών.

Άπάντησις: Τό θέμα τούτο δπερ 
απασχολεί τούς ύπαξιωματικούς έχει 
μελετηθη ύπό τής ήγεσίας καί έχουν 
ύποβληθή προτάσεις επιλύσεώς του. 
Ήδη τελοΰμεν έν αναμονή τής άιπο- 
φάσεως τού κ. Πρωθυπουργού.

***

Πολλοί άναγνώσται μας δι’ έπιστο- 
λής των ζητούν νά πληροφορηθοΰν πό
τε λογίζεται συμπεπληριυμένη 12ε- 
τία διά τήν λήψιν τοΰ χορηγούμενου 
έφ’ άπας βοηθήματος.

Άπάντησις: Τό άνωτέρω βοήθη
μα χορηγείται άμα τή συμπληρώσει 
υπηρεσίας 11 έτών, 6 μηνών καί 1 
ημέρας από τής ημερομηνίας καθ’ ήν 
ώνομάσθησαν μόνιμοι χωροφύλακες ή 
δόκιμοι ΰπενωμοτάρχαι διά τούς έξ ι
διωτών προερχομένους καί εισαγομέ- 
νους εις τό Β ' τμήμα τής Σ.Ο.Χ.

Ό  χρόνος τής έν τή Σχολή έκπαι- 
δεύσεως τών δοκίμων χωροφυλάκων 
δεν υπολογίζεται, δεδομένου δτι κα
τά τόν χρόνον αυτόν δέν τυγχάνουν 
οί δόκιμοι χωροφύλακες μέτοχοι τών 
άσφαλιστικών ταμείων, ένώ άντιθέ- 
τως ύπολογίζεται ό τοιοϋτος δοκίμου 
υπενωμοτάρχου.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΝΛΡΑΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Οί κάτωθι Εδιώται δι’ αίτήσεώς των 
προς τό Άρχηγεϊον Χωροφυλακής,’ 
γνωρίζουν δτι προσφέρουν εις τούς 
άνδρας τού Σώματος τά κάτωθι είδη 
καί εξυπηρετήσεις ώς άκολούθως:

1) A. Ζ. Βένετόπουλος, Πατησίων 
20, ’Οπτικά είδη, όματοϋάλια παθή
σεων καί ήλιου μέ έκπτωσιν 30%.

2) Ή λί ας καί Δημήτριος Τόγκας, 
κατάστημα στρατιωτικών ειδών, ’Α
καδημίας 4, ύφασμα στολής αξιωμα
τικών τής αυτής ποιότητος μέ τό χο- 
ρηγηθέν υπό τής Υπηρεσίας, άναλαμ- 
βάνοντες καί τήν κατασκευήν στολών.
56 .

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ

Έλήφθησαν συνεργασίαι, διά τό 
περιοδικόν, τών κάτωθι:

1) ’Αρχιμανδρίτου κ. Λενή Ά - 
βροσίου. 2) Άντισυνταγματάρχου κ. 
Αινάρδου Νικολάου. 3) Συνταγμα
τάρχου κ. Καρτάλου-Γεωργίου. 4) 
Ταγματάρχου κ. Τερζή Φιλοιποίμε- 
νος. 5) Ταγματάρχου κ. Κουνελάκη 
Μιχαήλ. 6) Ταγματάρχου κ. Μεταλ- 
ληνοΰ ’Αγγέλου. 7) Υπομοιράρχου 
κ. Ρούμπα Ίωάννου. 8) 'Υπομοιράρ
χου κ. Ζαρκαδάκη Κωνσταντίνου. 9) 
Άνθυπασπιστοΰ κ. Τριάρχη Φωτίου. 
10) Άνθυπασπιστοΰ κ. Ντολοπούλου 
Στεργίου. 11) ’Ενωμοτάρχου κ. Μα- 
κρή Νικολάου. 12) Χωροφύλακος κ. 
ΙΙετροπούλου Μιχαήλ. 13) Θεολόγου 
κ. Τίγκα ’Αναστασίου. 14) Γυμνα
σιάρχου κ. Ίουστινιάτη Νικολάου.
15) Φιλολόγου κ. Καραβασίλη Σ.
16) Φοιτητοϋ κ. Μπανάκα Ευστρα
τίου. 17) Διδασκάλου κ. Δρέλια Κων
σταντίνου. 18) Διδασκαλίσσης κ. Κά
στορα Εύσταθίας. 19) κ. Φλώρου 
Κωνσταντίνου. 20) κ. Γουναλάκη Κ. 
21) κ. Τσαγκαράκη Γεωργίου. 22) 
κ. Σασσωτάκη Ίωάννου.

ΕΚΑΟΣΕΙΣ

« ’Ε πισ τημ ον ική  ’Α στυνομία», ’τεύχος 
Β ', πραγματευόμενον περί τών ι
χνών (άναζήτησις, περισυλλογή, 
τεχνική καί εργαστηριακή έκμε- 
τάλλευσις αύτών]_. Τό τεύχος τού
το άποτελούμενον έκ 260 σελίδων, 
περιλαμβάνει 67 εικόνας ιχνών καί 
πλήθος στατιστικών πινάκων. Πρό
κειται περί βιβλίου άναγκαιοτάτου 
διά τούς άπασχολουμένους μέ τήν 
δίωξιν τοϋ έγκλήματος.

***
« Ν α υτική  Έ π ιθ εώ ρ η σ ις» . Διμηνιαιον 

περιοδικόν ’Αρχηγείου Ναυτικού, 
τεύχος 341 ’Ιανουάριου - Φεβρου
άριου 1970. Περιλαμβάνει μελέτας 
καί πληροφορίας ένδιαφερούσας ά- 
μέσως ή έμμέσως τό Ναυτικόν.

***
Ύπό τοΰ «Κέντρου Μείζονος Ε λ 

ληνισμού», ’Αμαλίας 48, Άθήναι, έ -  

ξεδόθη εις άνατύπωσιν ή Μεγάλη 
Χάρτα τής Ελλάδος τοΰ Γήγα Βελε- 
στινλή. Πρόκειται περί ωραιότατης 
καί λίαν επιμελημένης έκδόσεως τών 
χαρτών τούς όποιους πρώτος έξέδω- 
σεν ό Έθνομάρτυς τής έλληνικής έπα- 
ναστάσεως Γήγας Βελεστινλής.

ΖΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ
Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι  Ω Σ

1. ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΑΝΕΣ
2. ΕΡΑΤΩ - ΠΑΟΛΑ
3. ΝΝ - ΑΠΟΡΑ - ΡΑΤΣΑ - ΕΜ
4. ΤΟΚ - ΑΚΙΣ - ΟΡΙΑ - ΣΚΕ
5. ΑΜΑΝ - ΑΝΗΣΥΧΙΑ - ΣΑΑΡ
6. ΡΛΒΕΛ - ΑΜΥΧΗ - ΚΟΥΤΙ
7. ΙΣΟΤΗΣ - AN A - ΠΟΥΡΟΝ
8. ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΤΑ
9. ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ

10. ΠΑΡΙΣ - ΣΙΝΑΙ
11. ΑΓΟΡΙΑ - ΑΜΑ - ΣΙΝΕΜΑ
12. ΡΕΣΤΑ - ΑΝΟΙΑ - ΣΟΡΟΣ
13. ΑΡΙΑ - ΑΠΙΣΤΟΣ - ΑΟΥΤ
14. ΒΟΣ - ΟΛΟΣ - ΙΡΟΣ - ΙΡΑ
15. ΑΣ - ΑΜΑΡΑ - ΑΑΡΩΝ - ΑΛ
16. ΑΛΑΤΙ - ΤΟΠΟΣ
17. ΙΣΤΟΡΙΑ! - ΧΑΣΑΠΙΚΑ 

Κ Α θ  Ε Τ Ω Σ
1. ΚΑΝΤΑΡΙΑ - ΚΑΡΑΒΑΝΙ
2. ΝΟΜΑΣ - ΓΕΡΟΣ
3. ΛΕ - ΚΑΒΟΣ - ΠΟΣΙΣ - AT
4. ΑΡΑ - ΝΕΤΑ - ΑΡΤΑ - ΑΛΟ
5. ΜΑΠΑ - ΛΗΜΕΡΙΑ - ΟΜΑΡ
6. ΑΤΟΚΑ . ΣΟΝΙΑ - ΑΛΑΤΙ
7. ΤΩΡΙΝΑ - ΣΗΣ - ΑΠΟΡΙΑ
8. ΑΣΗΜΑ - ΑΝ ΙΣΑ
9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

10. ΡΟΥΧΑ - ΑΙΤΙΑ
11. ΑΠΑΡΧΗ - ΚΩΣ - ΑΟΡΑΤΑ
12. ΜΑΤΙΑ - ΠΑΝΙΣ - ΣΟΡΟΣ
13. ΠΟΣΑ - ΚΟΡΩΝΙΣ - ΣΩΠΑ
14. ΑΛΑ - ΣΟΥΤ - ΑΝΟΑ - ΝΟΠ
15. ΝΑ - ΣΑΥΡΑ ,. ΙΕΡΟΙ - ΣΙ
16. ΕΚΑΤΟ - ΜΟΥΡΑ
17. ΣΗΜΕΡΙΝΑ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ

ΑΣΤ ΥΝ Ο ΜΙ Κ Ο Ν  ΠΡ ΟΒΛ ΗΜΑ
Εφ’ δσον δ Σάμ Ταίηλορ κρατοΰσε 

στά χέρια του τό χαρτί τού προστίμου 
καί δ θάνατος ήταν άκαριαΐος, πώς 
πυροβολήθηκε μόνος του; ’

ΤΑ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ί

o n
ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΑΣ  ΓΝΩΣΕιΣ ΣΑΣ

1. Κανένα. Τις θεωρίες τοΰ Σωκρά
τη γνωρίζομε μόνον από τά γρα
πτά κείμενα τοΰ Πλάτωνος.

2. Ηύτοκτόνησε άφήνοντας δηλητη
ριώδη φίδια νά τήν δαγκώσουν.

3. Καρχηδόνιος στρατηγός, φανατι
κός έχθρός τών Γωμαίων.

4. Κεραμεικός.
5. Ό  άντιλυσσιχός όρρός.
6. Ή  Λαίδη Χάμ^λτων.
7. 'Ο Μπελλίνι.
8. Έτυφεκίσθη από τούς Γάλλους.
9. Ό  ’Αμερικανός συνταγματάρχης 

Λίντμπεργκ.
10. Ή  έπίθεσις κατά τής Γωσίας.

ΤΕΣΤ Π ΑΡ ΑΤ ΗΡ ΗΤΙ ΚΟ ΤΗΤ ΟΣ
Τό τετράγωνον τό όποιον εχει καί αυ
τό 4 ευθείες.



ένα εισιτήριο
χίλιεο απολαύσεις

Ταξιδεύετε με εισιτήριο τής ’Ολυμπιακής. Σάς περιμένουν
χίλιες άπολαύσεις. Σε όλα 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 

ύά σάς προσφέρη τη ζεστασιά τής πατροπαράδοτης 
' έλληνικής φιλοξενίας. Θερμή υποδοχή. Πρόσχαρο χαμόγελο.

Είμαστε ή έύνική άεροπορική έταιρία τής Ελλάδος. Μιλάμε 
την ίδια γλώσσα. Με κάύε εισιτήριο ^  προσφέρομε ένα άξέχαστο ταξίδι.

το ξ ε ύ ε τε  ρέ την Ολυμπιακή Ελληνική φιλοξενία
________________0 7 1  v r m T W W A K H



E n a  i l m a i n  μ α  k l n i h m a  M t  u. m . l .

"Ενα θαυμάσιο σεμαΐν μπορείτε νά τό κεντήσετε σε σταυροβελονιά μέ Μουλινέ D . M C *  
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