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Εγκάρδιον απευθύνω τον επαναστατικόν χαιρετισμόν μου προς τό
Σώμα τής 'Ηρωικής Ελληνικής Χωροφυλακής, έπ’ ευκαιρία, τής συμπληρώσεως τετραετίας άπό τής ιστορικής 21ης ’Απριλίου 1967.
Ή Ελληνική Χωροφυλακή εύρέθη πάντοτε επί των ύψηλοτέρων επάλ
ξεων τοΰ Καθήκοντος εις δλας τάς κρίσιμους στιγμάς τοϋ Έθνους.
’Αξιωματικοί, 'Υπαξιωματικοϊ καί "Ανδρες τοΰ Σώματος, δικαιούσθε νά
εϊσθε υπερήφανοι, διότι εις τήν 'Ιστορικήν Δέλτον τΟΰ Νεωτέρου Ελληνικού
Έθνους ή Χωροφυλακή κατέχει επίζηλον θέσιν διά τά ήρωϊκά κατορθώματα
τά όποια ύπηγορεύθησαν άπό τό πνεύμα τής έθελοθυσίας ύπέρ τής ’Ελευθε
ρίας καί Πολιτικής ’Ανεξαρτησίας τοϋ Έθνους μας.
Κατά τήν διαρρεύσασαν τετραετίαν τό Σώμα συμπαρεστάθη όμόψυχον
εις τόν άγώνα τοϋ Στρατοΰ διά τήν άναγέννησιν τοϋ "Εθνους, περιφρουροϋν
άγρύπνως τήν εννομον τάξιν τής χώρας. Καί είναι δίκαιος, διά τοΰτο, ό
έπαινος τής Έπαναστάσεως προς όλους σας.
Εισερχόμενοι εις τό πέμπτον έτος τής Έπαναστάσεως, άρρήκτως
όλοι ήνωμένοι, Κυβέρνησις, Στρατός, Σώματα ’Ασφαλείας καί Λαός, άς
άτενίσωμεν τό μέλλον μέ τήν μεγαλυτέραν αισιοδοξίαν. Οί οιωνοί είναι πλέον
ή άριστοι διά τήν ευημερίαν τοϋ Αατ,ν, τήν ϊσχύν τής Πατρίδος καί τό μεγαλεϊον τοΰ Έθνους.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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Χ>^Μ Α
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ
Εκατόν πεντήκοντα έτη συμπληροΰνται από τής
25ης Μαρτίου 1821.
Από τής Αγίας έκείνης ημέρας ή όποία ύπήρξεν
ή αφετηρία τοΰ Άγώνος τοΰ άπολήξαντος εις τήν
Εθνικήν Παλιγγενεσίαν:
Η 25η Μαρτίου 1821 αποτελεί Εθνικόν Σταθμόν
ανυπερβλήτου αξίας. Μοναδικής ακτινοβολίας όρόσημον φωτεινόν, κατά τήν ύπερτρισχιλιετή καί πανένδοξον ιστορικήν πορείαν τοΰ Έθνους μας.
Καί εορτάζει σύσσωμον τό Έθνος καί πανηγυρί
ζει εύφροσύνως τήν εκατοστήν πεντηκοστήν έπέτειον τοΰ τρισμεγίστου Εθνικού γεγονότος, εντός
ατμόσφαιρας Εθνικής έξάρσεως, υπερηφάνειας καί
απέραντου ευγνωμοσύνης πρός τούς ήμιθέους πρω
ταγωνιστής τής υπέροχου έκείνης Εθνικής Επο
ποιίας.
Η 25η Μαρτίου 1821 ύπήρξεν ό τελευταίος κρίκος
εις τήν μακράν αλυσον των εξεγέρσεων τοΰ ύποδούλου Έθνους, άπό τής έπομένης σχεδόν τής άλώσεως
τής Κωνσταντινουπόλεως.
Ό πόθος διά τήν έλευθερίαν δέν έπαυσε ποτέ νά
άποτελή εν ύφαίστειον έν ένεργεία εϊς τά έγκατα
τήζ ψυχής τοΰ ’Έθνους. Καί άνεζήτει διέξοδον ή
όποία ήλθεν ύπό μορφήν έκρήξεως άπελευθερωσάσης τάς γιγαντιαίας δυνάμεις τάς έκτρεφούσας καί
συντηρούσας επί τέσσαρας αιώνας, τό δνειρον τής
Άναστάσεως τοΰ Γένους.
'Η φοβερά έκρηξις δέν συνεκλόνισε μόνον τόν
χώρον τόν Ελληνικόν. Συνετάραξεν ολόκληρον
τήν Βαλκανικήν καί τήν εγγύς ’Ανατολήν. Καί άκόμη έδόνησε τάς ψυχάς τών άληθώς ελευθέρων άν
θρωπον έφ’ ολοκλήρου τής γής.
Ή Εθνεγερσία τοΰ 1821 άποτελεΐ, βεβαίως καί
άναμφισβητήτως, παμμέγιστον σταθμόν εις τήν

Ελληνικήν Ιστορίαν. Πέραν τούτου όμως άποτελεΐ
ιστορικόν γεγονός πρώτου μεγέθους, δΓ ολόκληρον
τήν Εύρωπαϊκήν Ήπειρον, άλλά καί εΰρυτέρας έτι
σημασίας έκτεινομένης έπί διεθνούς πεδίου. Τούτο
δέ διότι ή Ελληνική Έπανάστασις έδωσε νέαν μορ
φήν εις τό περίφημον ανατολικόν ζήτημα τό όποιον
έπί αιώνας έτάρασσε τήν άνατολικήν Μεσόγειον
καί τήν Εύρώπην γενικώτερον. Προεκάλεσε τόν
πρώτον άκρωτηριασμόν τής τεράστιας ’Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας, διά τήν άκεραιότητα τής όποιας
ένδιεφέροντο αί μεγάλαι Εύρωπαϊκαί Δυνάμεις αί
όποΐαι καί είχον συνάψει σταθεράς συμμαχίας μέ
άξονα καί κεντρικήν γραμμήν τής έξωτερΓκής των
πολιτικής τήν, άντί πάσης θυσίας, διατήρησιν άλωβήτου, τής δυνάμεως τών Σουλτάνων.
Τέλος ή Ελληνική Έπανάστασις κατερράκωσε
καί συνέτριψεν ήθικώς τήν τρομεράν έκείνην Συμμαχίαν τήν, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν κυνικότητα
τών σκοπών της, άποκαλουμένην Ίεράν.
Έργον τής ίερας Συμμαχίας ήτο τό νά παρεμποδίζη
καί τελικώς νά καταπνίγη κάθε λαϊκόν κίνημα ανε
ξαρτησίας καί έλευθερίας, τό όποιον ήδύνατο νά
κλονίση ή καί νά άνατρέψη τήν καθιερωμένην ισορ
ροπίαν δυνάμεων εις Ευρώπην. Έδημιούργησεν
ουτω ό φλογερός πατριωτισμός καί ό παράφρων
—ώς θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθή— ήρωισμός τών
γιγαντομάχων τοΰ 1821, νέαν γεωπολιτικήν πραγμα
τικότητα εις τήν Εύρώπην. Ήνάγκασε τάς Μεγάλας
Δυνάμεις νά άσχολοΰνται, έπί ΙΟετίαν περίπου μέ τάς
προεκτάσεις τοΰ Έλληνικοΰ ζητήματος. Νά συγκαλοΰν διεθνή Συνέδρια. Νά υπογράφουν πρωτό
κολλα, νά συνάπτουν συμμαχίας, νά διαπραγματεύωνται συμφωνίας, νά συνομολογούν συνθήκας καί
νά φθάνουν εις τά πρόθυρα παγκοσμίων πολέμων.
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’Ιδού διατϊ δέν άποτελεϊ υπερβολήν ή διατύπωσις τής άπόψεως κατά τήν όποιαν ή ’Εθνεγερσία,
ή Ελληνική τοϋ 1821 προσέλαβε διαστάσεις ιστο
ρικού γεγονότος διεθνούς σημασίας.
’Αλλά, πέραν των έπιπτώσεών της έπϊ τοϋ διε
θνούς πολίτικου πεδίου, ή Ελληνική Έπανάστασις,
χάρις εις τήν ευγένειαν των κινήτρων της, τό ιδεο
λογικόν της περιεχόμενον καί τόν ύπεράνθρωπον
ήρωϊσμόν των μαχητών της, συνεκλόνισε τάς καρ
διάς των εύγενεστέρων άνθρωπίνων ύπάρξεων. Συνήγειρε τάς ψυχάς των καί έπεστράτευσε τό ύπερήφανον φρόνημα καί τό αγωνιστικόν πνεϋμα των. Ένέπνευσε φιλοσόφους, λογίους, ποιητάς καί ζωγρά
φους. Ένεκαρδίωσεν ίπποτικούς καί γενναίους
στρατιώτας, οί όποιοι συνεκρότησαν τάς ήρωικάς
φάλαγγας των Φιλελλήνων, ’Αφύπνισε τάς εν ληθάργιρ εύρισκομένας, υπό τήν έπήρειαν τής Τέρας
Συμμαχίας, συνειδήσεις ήγετικών προσωπικοτήτων
των Μεγάλων Δυνάμεων. Καί άνέστρεψε τόν ροϋν
των ρευμάτων τής παγκοσμίου κοινής γνώμης έναντι
των ’Εθνικών άπελευθερωτικών κινημάτων.
Οί νικηφόροι άγώνες τοϋ έξεγερθέντος "Εθνους
προεκάλεσαν τήν κατάπληξιν τής παγκοσμίου κοι
νής γνώμης, διότι άπετέλεσαν κατάφωρον παραβίασιν τών νόμων τής Λογικής.
’Αλλά, διά τούς σοβαρώς άσχοληθέντας μέ τήν
έρμηνείαν τοϋ φαινομένου, τά πράγματα ήσαν άπλα.
Διότι έγνώριζον ότι οί "Ελληνες έρρίφθησαν εις
τόν άνισον, άπελπιν, άλλ’ άποφασιστικόν άγώνα
των οίστρηλατούμενοι ύπό τοϋ συνθήματος «’Ελευ
θερία ή Θάνατος» καί τών θούριων τοϋ Έθνικοϋ
βάρδου Ρήγα Φερραίου.
"Αν εις τά άνωτέρω προστεθή ότι οί Τιτάνες τοϋ
1821 έμάχοντο : «Γιά τοϋ Χριστοΰ τήνπίστηντήν
άγίαν καί τής Πατρίδος τήν ελευθερίαν» τότε ευε
ξήγητος είναι ή, άπό μέρους των, περιφρόνησις
τών νόμων τής λογικής, άλλά καί ή τελική συντριβή
τής λογικής τών άριθμών.
Οί ήγέται τοϋ ίεροΰ άγώνος δέν ύψωσαν τά ’Εθνι
κά λάβαρα καί δέν έσάλπισαν τό προσκλητήριον
εις τόν υπέρ τών όλων ’Αγώνα, τήν 25η ν Μαρτίου,
συμπτωματικώς. Έπέλεξαν τήν επέτειον τοϋ Εύαγγελισμοϋ τής Θεοτόκου σκοπίμως καί συμβολικώς.
'Υπεγράμμισαν, κατ’ αυτόν τόν τρόπον, τήν ιερό
τητα τοϋ άγώνος. Άπεδύθησαν εις αύτόν ύπό τάς
εύλογίας τής ’Ορθοδόξου Χριστιανικής ’Εκκλησίας
καί ύπό τήν προστασίαν τής 'Υπερμάχου Στρατηγού.
Έπολέμησαν κατά τοϋ πνεύματος τής ίερας Συμ
μαχίας καί τό κατερράκωσαν κατά τής ’Οθωμανι
κής Αύτοκρατορίας καί τήν ήκρωτηρίασαν κατά
τοϋ πνεύματος τής τυραννίας καί τό συνέτριψαν·
ύπέρ τής ελευθερίας καί τήν κατέκτησαν υπέρ τής
ιδέας ΕΛΛΑΣ καί τήν άνέστησαν καί τήν έπύργωσαν εις τά ύψη ώς παγκόσμιον σύμβολον τής ’Ελευ

θερίας, τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας, τής Ιδεοκρα
τίας, τοϋ πολιτισμοΰ.
Άπολαμβάνομεν ήμεΐς σήμερον τά άγαθά τής
έλευθερίας χάρις εις τόν φλογερόν πατριωτισμόν,
τόν άφθαστον ήρωϊσμόν, τήν εθελοθυσίαν τών Πο
λεμάρχων τοϋ 1821.
"Ανευ τής προπαρασκευής τοϋ άγώνος ύπό τής
Φιλικής Εταιρείας· χωρίς τό κρυφό Σχολειό· χωρίς
τήν συντήρησιν τής Έθνικοχριστιανικής φλογός
εις τήν 'Ελληνικήν ψυχήν ύπό τών θεοπνεύστων
ιερωμένων τής Έλληνορθοδόξου πίστεως· χωρίς
τόν άμετρον πατριωτισμόν καί τάς στρατηγικός
ικανότητας ένός Κολοκοτρώνη, τήν στρατηγικήν
ιδιοφυίαν ένός Καραϊσκάκη, τήν ναυτικήν ιδιο
φυίαν ένός Μιαούλη, τόν δαυλόν τοϋ Κανάρη, τήν
άπροσμέτρητον λεβεντιά τών Μποτσαραίων, τών
Τζαβελλαίων, τοϋ Νικηταρα, τοϋ Παπαφλέσσα,
τής Μπουμπουλίνας, τής Μαντώς Μαυρογέννους
καί τόσων άλλων έπιφανών καί αφανών ήρώων,
ή έλευθερία ή πολυπόθητος θά έξηκολούθει νά πλαναται μακράν τής Ελλάδος, μακράν τοϋ λίκνου της,
εις τό όποιον έγεννήθη πρό χιλιάδων ετών, έγαλουχήθη καί έγιγαντώθη ώς ή ύπερτάτη τών εύγενεστέ
ρων ιδεών.
’Ιδού διατί, ύπό τήν έπίνευσιν τής ’Εθνικής ’Ε
παναστατικής Κυβερνήσεως,· οί πανέλληνες στρέφομεν σήμερον μέ εύλάβειαν, κατάνυξιν καί ευ
γνωμοσύνην νοϋν καί καρδίαν προς τάς ίεράς καί
πανσέπτους σκιάς τών δημιουργών τής άνυπερβλήτου ’Εθνικής ’Εποποιίας τοϋ 1821.
Καί όμνύομεν πρό τών ιερών σκιών των ότι θα
προστατεύσωμεν διά παντός μέσου καί μέ υπερή
φανου φρόνημα τήν ’Εθνικήν Κιβωτόν τήν όποιαν
μάς έκληροδότησαν, τήν περιέχουσαν τά αγία τών
αγίων τής φυλής μας. Τήν ελευθερίαν, τήν Εθνικήν
ένότητα, τάς ΰψηλάς’Εθνικάς Άρχάς καί ’Αξίας,
τόν έρωτα πρός πδν ό,τι ’Εθνικόν,εύγενές, ώραΐον
καί υψηλόν.
Έγγύησις περί τοϋ ότι θά τηρήσωμεν τόν όρκον
μας είναι τό ότι τό πηδάλιου τοϋ Έθνικοϋ σκάφους
εύρίσκεται, άπό τετραετίας ήδη, εις τάς στιβαράς
καί επιδέξιους χεΐρας τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως
ή όποια προήλθεν έκ τής Έπαναστάσεως τής 21ης
’Απριλίου 1967. Τής Έπαναστάσεως ή όποια άνεδείχθη θεματοφύλαξ καί φρουρός άκοίμητος καί
πολύτιμος τής έλευθερίας καί όλων τών Εθνικών
ιδανικών καί άξιών τάς όποιας έκληροδότησαν
εις τούς έπιγενομένους οί άθάνατοι άγωνισταί τοϋ
1821.
—Ζ ή τ ω τ ό " Ε θ ν ο ς
—Ζήτω ή 25η Μαρτίου 1821.
Ό 'Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ

Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ,,
ΕΥΧΕΤΑΙ
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ΤΟΥΣ
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Α Ν ΑΓΝ Ω ΣΤΑ Σ
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ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΩ Ζ

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Υ Λ Η Μ Ο ΣΙΑ Χ

ΤΑΞΕΩ Χ

φύσεως καί ολίγον προ τοΰ ευφροσύνου μηνύματος τής ΆναHi εποχήν αναστα<
ς, ή αίωνία καί άθάνατος πατρίς ήρώων καί ήμιθέων, ξαναζή,
στά<&θ)ξβοΰ Θεανθρώπου,
ίας καί ψυχικής έξάρσεως, τήν μεγαλυτέραν καί πλέον ένδο
μέ αισθήματα Εθνικής
ν ίεράν Επέτειον τής 25ης Μαρτίου 1821, ή όποια ύπήρξεν ή
ξον^Βπατειον τής Τστορίαή
άρις εις τήν οποίαν τό 'Εθνος άνέκτησεν τήν έλευθερίαν του.
αφετηρία τής Εθνικής Έπ<]
νός προεκάλεσε τόν θαυμασμόν τής άνθρωπότητος καί ύπενό μέγα τοϋτο ίστορίνό^
έίς τούς λαούς τής γής, τήν άκατανίκητον ύπεροχήν τοΰ Ελληνι
θύμ ι^κ ατ’ έντυπωσιακόν τρ'6?
κού πνεύματος καί τήν υψηλήν ’Αποστολήν τοΰ λαοϋ τής Ελλάδος, ό όποιος έκλήθη άπό τόν Θεόν
καί τήν ιστορίαν νά προμαχή καί νά προασπίζη τά εύγενέστερα πανανθρώπινα ’Ιδανικά, έπ’ ώφελεία
τής πεπολιτισμένης άνθρωπότητος.
Τιμώντες τήν άνδρείαν των προγόνων μας, καλούμεθα ν’ άντλήσωμεν άπό τήν πίστιν καί τήν
εθνικήν ύψηλοφροσύνην των, ύψηλά διδάγματα άξιοποιοϋντες άδιακόπως τά έπιτεύγματά των, διά
νά έξακολουθή πάντοτε νά φωτίζη, ώς τηλαυγής φάρος τήν άνθρωπότητα ή Ελλάς τοΰ 1821.
Πανηγυρίζει σύσσωμον τό Έθνος σήμερον τήν συμπλήρωσιν 150 έτών άπό τής 25ηςΜαρτίου
1821, τής ήμέρας ή όποια θά συμβολίζη, εις τό διηνεκές, τόν έπιτυχή άγώνα των δυνάμεων τοΰ
πνεύματος εναντίον τής ύλης- τοΰ φωτός εναντίον τοΰ σκότους· τής ελευθερίας έναντίον τής τυραν
νίας. Καί οί πανηγυρισμοί του προσλαμβάνουν όύσιαστικήν μορφήν, διότι τό ύπερήφανον εκείνον
πνεύμα τοΰ άγώνος τής άνεξαρτησίας μας, άνανεώθη εις τάς ψυχάς των Ελλήνων, χάρις εις τήν 21ην
’Απριλίου 1967, ή όποια άπετίναξε τόν ζυγόν των παθών, τοΰ μίσους, τής αναρχίας καί τής έγκληματικής δραστηριότητος των πρακτόρων τοΰ έρυθροΰ όλοκληρωτισμοΰ.
Τά Σώματα ’Ασφαλείας, άποτελοΰντα έπίλεκτον τμήμα τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ καί έμπνεόμενα
έκ τοΰ άνεσπέρου φωτός των δύο τούτων ’Εθνικών ’Επαναστάσεων, διατρανώνουν σήμερον, μέ τήν
παρελαύνουσαν φάλαγγα τών τμημάτων'των, τήν άμετάκλητον άπόφασίν των νά παραμείνουν άγρυπνοι
θεματοφύλακες καί προασπισταί τών άγαθών καί ελευθεριών τοΰ λαοΰ μας, ύπέρ τών όποιων προσέφερον τήν ζωήν των οί μαχηταί τοΰ 1821.
Πρός όλους υμάς καί τάς οικογένειας σας άπευθύνω, έπ’ εύκαιρία τής εθνικής ταύτης’Επετεί
ου, θερμόν ’Επαναστατικόν χαιρετισμόν καί τάς καλυτέρας τών εύχών μου.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΑΑΣ
ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Ό Γενικός Γραμματεύς
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ
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κ . Α ΡΧΗ ΓΟ Υ ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛ Α ΚΗ Σ

«Νικούσες καί τούς κόσμους ελευθέρωνες,
μιλούσες και τούς άγριους ήμέρωνες».

Εύφρόσυνον άς σύρωμεν χορόν, οί Πανέλληνες,
καί ας αντηχήσουν άπό Κρήτης καί Ταινάρου μέχρι
Ροδόπης παιάνες, άντάξια ύμνοϋντες τον Ευαγγελι
σμόν τής Θεοτόκου καί τοϋ Έθνους τήν λύτρωσιν έκ
των δεσμών τής πίκρας των τετρακοσίων ετών δου
λείας.
Καί ό άνεμος άς μεταφέρη ώς τά πέρατα τής γής
τούς ύμνους, διά νά ακούσουν τής γής όλοι οί λαοί
δτι τό Ελληνικόν πνεύμα, τό όποιον συνέλαβεν εις
μίαν άποθέωσιν τής φιλοσοφικής του σκέψεως καί
έχάρισεν εις τήν ανθρωπότητα τά άθάνατα καί παναν
θρώπινα ιδεώδη, τό πνεύμα τό όποιον έδέσμευσε τήν
άρμονίαν εις τον περικαλλή Ναόν τού Παρθενώνος,
δέν έσβυσεν υπό τάς τέφρας τού παρελθόντος, άλλά
τό φώς του εξακολουθεί νά σελαγίζη καί σήμερον
άνέσπερον καί νά έμπνέη τούς ελεύθερους λαούς.
Διότι ή Έπανάστασις τού 1821 δέν υπήρξε μόνον
πανεθνικής σημασίας γεγονός, τό όποιον έπανέφερεν
εις τήν πλήρη ιστορικήν ένέργειαν εν Έθνος καί
απέδειξε περιτράνως τήν άδιάσπαστον ιστορικήν
συνέχειαν τής Ελληνικής φυλής. Υπήρξε ταυτοχρόνως καί εν άξιόλογον γεγονός διά τήνΤιαγκόσμιον
ιστορίαν των νεωτέρων χρόνων. Υπήρξε μία ιστορι
κή πραξις, ή οποία ήνοιξε τήν οδόν διά τήν ταχεϊαν
κατάλυσιν τής παρηκμασμένης ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας καί διά τήν άπελευθέρωσιν όλων των υπο
δούλων εις αύτήν λαών.
Ή δουλεία τών τετρακοσίων έτών άπετέλεσε βεβαί
ως σκληράν δοκιμασίαν διά τό Έθνος, τό όποιον
έταπεινώθη, έχλευάσθη καί έρρίφθη εις τής αμαθείας τό ζοφερόν σκότος. Τά ιερά καί τά δσιά του έμολύνθησαν καί τά τέκνα του έξηνδραποδίσθησαν ή,
φεύγοντα τήν λαίλαπα τής καταστροφής, κατέφυγον
εις τήν Δύσιν, τής όποιας τήν άναγέννησιν έδημιούργησαν.
Κατά τά πικρά χρόνια τής δουλείας υπήρξαν στιγμαί κατά τάς όποιας δ άφελής παρατηρητής ήδύνατο νά πιστεύση ότι τό Ελληνικόν Έθνος δέν
θά έπανήρχετο πλέον εις τό προσκήνιον τής ιστο
ρίας καί δτι τό Ελληνικόν πνεύμα, τό όποιον κατηύγασε τήν ανθρωπότητα ολόκληρον, τό όποιον έγέννησεν έλπίδας, ένεθάρρυνε καί ένεφύσησεν εις δλους
τούς λαούς τής γής τήν πνοήν τών ύπερόχων αγώ
νων καί θυσιών, εϊχεν όριστικώς σβεσθή. Ά λλ’ ήλθεν
ή Έπανάστασις τής 25ης Μαρτίου 1821, διά νά από
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δειξη δτι τό φρόνημα τού Έθνους ούδέποτε έδουλώθη καί δτι ή συνείδησίς του παρέμεινεν άλώβητος
άπό τάς δεινάς περιπετείας. "Ηλθεν ή έπανάστασις
τού 1821, διά νά άποδείξη δτι ουδέποτε ύπό τήν
στάκτην έπαυσε νά καίη ή άσβεστος φλόξ τής Ε λ 
ληνικής έλευθερίας. Καί ήρκησε μιά ελαφρά πνοή
άνέμου διά νά άναρριπίση τήν φλόγαν καί νά προκαλέση τεραστίαν πυρκαϊάν ή οποία κατέκαυσε τον
έντρομον εχθρόν καί κατέλυσε τό σαθρόν οικοδό
μημα τής τυραννίας.
Τά νικητήρια καί έκ τού ζυγού τού γένους τήν
λύτρωσιν έορτάζομεν καί λαμπρώς πανηγυρίζομεν
σήμερον, δτε συμπληροΰνται 150 έτη άπό τής Εθνε
γερσίας, τάς θυσίας καί τά ολοκαυτώματα τών προ
πατόρων μας τού 1821 εύλαβώς τιμώμεν.
Εκατόν πεντήκοντα έτη μεστά άγώνων, μεστά δόξης καί μεγαλείου.
Οί "Ελληνες άκολουθοΰντες τό αιώνιον παράδει
γμα τής γενεάς τού θρύλου καί τής θυσίας τών προ
γόνων μας τού 1821, έσυνέχισαν τήν ήρωϊκήν πο
ρείαν προς τάς κορυφάς, πρός όλοκλήρωσιν τών
Εθνικών πόθων, καί άντεπάλαισαν έπιτυχώς πρός
ποντίους έχθρούς οί όποιοι έπεβουλεύθησαν τήν
έλευθερίαν των.
Τήν πρόσφατον ιστορίαν τού "Εθνους κοσμούν αί
νϊκαι τού Εθνικού μας Στρατού κατά τού έπαράτου
κομμουνισμού εις Βίτσι καί Γράμμον καί ή Ένθοσωτήριος Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967.
’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί, Όπλΐται καί πολι
τικοί ύπάλληλοι. Τό πνεύμα τών άγωνιστών τού 1821
άς μάς έμπνέη πάντοτε καί άς καθοδηγή τά βήματά
μας εις τήν όδόν τής ’Εθνικής τιμής καί τού κα
θήκοντος. Είναι τό ίδιον πνεύμα τό όποιον έμεγαλούργησεν εις τόν Μαραθώνα, τάς Θερμοπύλας καί
τήν Σαλαμίνα καί έδημιούργησε τό θαύμα τού ’Αλ
βανικού έπους καί τό φωτεινόν μετέωρον τού Μακρυγιάννη.
Είναι τό αύτό πνεύμα τό όποιον ένέπνευσε τήν
«Ελλάδα τών Ελλήνων Χριστιανών» τής 21ης
’Απριλίου 1967.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΣΕ.ΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
Μ Η ΤΡΟ Π Ο Λ ΙΤΟ Υ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
*. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ενταφιάζεται διά ν’ άναστήση τόν
άνθρωπον, Αύτό είναι τό βαθύτερον νόημα τής παρου
σίας τοϋ Κυρίου στον τάφον. Καί τότε καί σήμερον
ή άνθρωπότης μέ όλα τά ηθικά .της έγκαύματα καί
τις ανίατες πληγές της. Μέ όλον τό άγχος καί τόν
πόνον πού τήν δέρνει. Μέ όλες τις άπογοητεύσεις και
τις τραγικές διαψεύσεις άπό τά σύγχρονα επιτεύγμα
τα τοϋ διασκελίζοντος πολιτισμού, αισθάνεται τήν
άνάγκην νά σταθή έστω καί κουρασμένος εμπρός
στόν άδειο τάφο τοϋ Υίοΰ τοϋ άνθρώπου.
Οί μυροφόρες θά κομίσουν τά μύρα τους, αναζη
τώντας τήν μορφήν Του. Τό άναστάσιμο μήνυμα θ’
άντηχήση μέ τούς χαρμόσυνους ύμνους καί πάλιν μέ
σα στήν ταραγμένην καί άλληλοσφαγμένην άνθρωπότητα.
Οί αναστάσιμες λαμπάδες θά καταυγάσουν τούς
άγρυπνοϋντας ναούς. Τό «Χριστός Άνέστη» θά άκουσθή άπό άναρίθμητες πονεμένες ψυχές. Άρά γε όλα
αύτά θά φέρουν ένα μήνυμα χαράς; 'Ενα Πάσχα γα
λήνης; Ό παρήγορος ήλιος τής Άναστημένης μορ
φής τοϋ Ίησοΰ,-τοϋ Λυτρωτοΰ, θά σκιάζεται άπό τό
βαρύ σκυθρώπιασμα τής ψυχής πολλών έκατομμυρίων
ανθρώπων; Άπό ένα μεγάλο μέρος τής δοκιμαζομένης
άνθρωπότητος; Τί καί άν τόν προϋπαντήσαμε «μετά
βαΐωνκαί κλάδωνέρχόμενον προς τό εκούσιον πάθος»;
Τΐ καί άν συντριβήκαμε άπό τά θερμά καί κατανυκτι-

κά δάκρυα τής μετανοημένης άμαρτωλής; ΤΙ καί άν
βδελυχθήκαμε τό άνοσιούργημα τής προδοσίας Του;
Μήπως δέν άποστρέψαμε τό πρόσωπόν μας άπό τούς
βάρβαρους έμπαιγμούς καί τά ραπίσματα; Μήπως
δέν πικραθήκαμε άπό τά φρικτά καί ανήκουστα πάθη
τής σταυρώσεώς Του; Παρά ταΰτα, τήν χαράν, ώς
καρπόν τοϋ πνεύματος, ώς κορύφωσιν τής ευτυχίας
μας, ώς πεμπτουσίαν τής ζωής μας, δέν αίσθανθήκαμε. Μωραΐ παρθένοι άπό τις όποιες έσβησεν ό
λύχνος τής αγάπης. Έζητήσαμε νά κάνωμε ανθρω
ποκεντρικήν τήν ζωήν μας. Καί αυτό είναι τό σφάλμα
μας. Ή ψυχή δέν μάς απασχολεί. Έγίναμενέπηρμένοι
καί άπληστοι. Εγωπαθείς καί έγωκεντρικοί. Πέσαμε
μέσα στό σκοτάδι των υλιστικών κοσμοθεωριών καί
μωριών καί έπιστεύσαμεν εις ό,τι προήρχετο άπό τόν
άνθρωπον. Έκλείσαμεν στεγανώς τούς ούρανούς.
Έπάγωσαν οί καρδιές μας εμπρός στό Πνεϋμα τής
Πίστεως. Βυθιστήκαμε στό δηλητηριώδες τέλμα τής
υλοφροσύνης καί τής απελπισίας. Έσηκώσαμε ένα
τείχος έντροπής—τήν άμαρτίαν—μεταξύ Θεοΰ καί
ήμών. Διεκόψαμεν τόν άγιον διάλογον μέ τόν Θεόν
καί πέσαμε στήν τραγικότητα τής έγωκεντρικής ζωής.
Διεκόψαμεν τήν μάχην τής αρετής, τήν σωστή πνευ
ματική έποποιΐαν, γιαυτό καί δέν μποροϋμε νά τιθασεύσωμεν τόν εαυτόν μας καί νά μορφοποιήσωμεν
ένα νέο «κατά Θεόν ^τισθέντα άνθρωπον». Έχάσα( Συνέχεια είς τήν σ ελ. 265 )
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ΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
^ τ ό ν εικοστό αιώνα ή εξελικτική
πορεία τής άνθρωπότητος έχει πά
ρει τόν ίλιγγιώδη ρυθμό των πυ
ραύλων πού εκτοξεύονται στο διά
στημα, ταξιδεύουν άνάμεσα στ’
άστέρια τ’ ουρανού, φτάνουν στό
φεγγάρι καί ξανάρχωνται πίσω στή
γή πριν ή έβδομάδα τελείωση τόν
κύκλο της. Μερικά μόνον χρόνια
πιό πίσω μέ μιά έβδομάδα ταξείδι,
πήγαινε κανείς τό πολύ άπό τήν
’Αθήνα στήν Θεσσαλονίκη, έλαύνοντας ή καί σπρώχνοντας κάποιον
ράθυμο Αραμπά . . .
Τέσσαρα χρόνια ήταν στόν περα
σμένο αιώνα διάστημα τεράστιο,
σχεδόν μιά ολόκληρη ζωή. Ό και
ρός κυλούσε αργά. Όμως μέσα σ’
αΰτό τό διάστημα μετά βίας τελεί
ωσε τό χτίσιμο ένός σπιτιού. Ή
ζωή κυλούσε ακόμη πιό αργά . .
Σήμερα—Τελειώνει τό τρίτο τε
ταρτημόριο τού 20οΰ αιώνα-ένας
ουρανοξύστης μέ όγδόντα πατώματα
τινάζει τήν περήφανη κορυφή του
(έλικόπτερα προσγιώνονται σ’ αυτή)
στήν μέση τ’ ούρανοΰ, διακόσια
μέτρα πάνω άπ’ τά θεμέλιά του πού
Ανοίχτηκαν ένα μήνα πρίν . .
Ρυθμός ίλιγγου. Οί λαοί πού τόν
Ακολούθησαν καλπάζουν Ακάθεκτοι
στά φωτεινά πεπρωμένα τους. Οί
λαοί πού δέν μπόρεσαν νά προσαρ258

μοσθούν, μένουν πίσω συνεχώς,
καθυστερημένοι βραδυποροΰντες
στρατοκόπτοι. Λίγο—λίγο τό στί
γμα τους στήν Απέραντη «χάρτα»
τής Ανθρώπινης ιστορίας, μικραί
νει, λιγοστεύει, ωχραίνει καί χάνε
ται μέσα στήν Αντάρα τής πιό δαιμο
νικής κοσμογονίας πού συντρίβει
νάνους λαούς καί εκτρέφει τιτάνες
καί γίγαντες.
Λίγα χρόνια πρίν, ή Ελλάδα κι’
οί "Ελληνες, δέν είχαν Ακόμη κατα
φέρει ν’ Αγγίξουν τόν θυελλώδη αυ
τόν ρυθμό τού ιλίγγου. "Οχι βέβαια
γιατί έλλειπε ή ίκανότης προσαρ
μογής. ’Αλλά έπειδή σάν πλοκάμια
κακότροπης "Υδρας, είχαν φουντώ
σει κι’ άπλωθή οί σκοτεινές δυνά
μεις τής τροχοπέδης.
’Εκείνες οί δυνάμεις άνεπτύχθησαν κι’ έδρασαν Αμέσως μετά τήν
Απελευθέρωση τής Ελλάδος άπό
τήν ’Οθωμανική κατοχή!
Κακομαθημένοι Κοτζαμπάσηδες,
(καμιά σχέση μέ τούς κοτζαμπά
σηδες πού έδωσαν αίμα καί χρυσά
φι στήν πατρίδα), ίδιοτελεΐς καπεταναΐοι, (καμμιά σχέση μέ τούς καπεταναίους πού έγιναν ολοκαύτωμα
γιά τήν ελευθερία τού Έθνους),
πανούργοι κι’ έμπαθεΐς καλαμαρά
δες, (καμιά σχέση μέ τούς φωτισμέ
νους λόγιους τού έθνους), έσπειραν

τόν σπόρο κι’ έθρεψαν τις ρίζες τής
φαυλοκρατείας πού γιά ένάμισυ πε
ρίπου αιώνα θά στραγγίξη· κάθε
ικμάδα τού Ελληνικού Έθνους.
Κομματάρχες, πολιτικάντιδες, κομ
μουνιστές καί δημαγωγοί θ’ Αποτε
λόσουν Αργότερα τά κλαδιά καί τούς
σάπιους καρπούς τού φαυλοκρατικού δένδρου.
Δέν έλλειψαν βέβαια οί φωτισμέ
νοι ήγέτες άπό τήν Ελλάδα στό
διάστημα τούτο.
Ό ’Ιωάννης Καποδίστριας, ό Χα
ρίλαος Τρικούπης, ό Ελευθέριος
Βενιζέλος, ό ’Ιωάννης Μεταξας,
είναι ανδρες πού άνεδείχθησαν
δχι μόνο άξιοι τής εποχής των, Αλλά
πού πρότρεξαν κάμποσα χρόνια
μπροστά Απ’ αύτήν. Άπό τήν άλλη
μεριά κανείς δέν μπορεί νά ίσχυρισθή πώς οί Έλληνες σάν φυλή, σάν
λαός, είχαν φθαρή κι’ έκφυλισθή
σέ σημείο πού νά παρακολουθούν
«βραδυποροΰντες» τήν Ακατάσχετη
πρόοδο λαών πού μπορούν πολύ
δίκαια νά θεωρηθούν «πνευματικά
παιδιά» τους.
Λαός πού έχτισε ένα Παρθενώνα,
πού έγέννησε έναν ’Αλέξανδρο, εί
κοσι πεντάχρονο έκπολιτιστή εθ
νών καί ήπείρων, πού, μόνος
αύτός, δέν κατεκτήθη άπό τήν κοσμοκράτειρα Ρώμη, πού οί Βυζαντι-

voi αετοί του φτερούγισαν σέ ουρα
νούς ολόφωτους πάνω από τά πη
χτά σκοτάδια μιας βαρβαρότητας
παγκόσμιας, πού ύπόδουλος έλαμψε στό Κοΰγκι, στό Μεσολόγγι,
στό Άρκάδι, πού σέ άριθμό ελά
χιστος έλύγισε οκτώ εκατομμύρια
λόγχες στά βουνά τής Βορείου
’Ηπείρου όταν έθνη κραταιά έγκατέλειπαν άμαχητί τις άπόρθητες
«γραμμές» τους, αύτός ό Λαός,
δέν έχει άνάγκη ν’ άποδείξη τήν
άπτή, τήν ολοφάνερη πραγματικό
τητα τής αιώνιας άφθαρσίας του,
τής συνεχώς άναγεννώμενης ζωτι
κότητάς του. Είναι λαός προωρισμένος νά ζήση.
Ώ ς τόσο, ή φαυλοκρατεία είχε '
διαβρώσει επικίνδυνα τό κράτος,
κι’ έφθανε άργά αλλά σίγουρα σ’
αύτά ταύτα τά θεμέλιά του.
Ή διακυβέρνηση ξέφευγε άπό
τά χέρια των ύπευθύνων πολιτικών.
Τό δημόσιο χρήμα εξανεμιζόταν,
ή παιδεία έβούλιαζε ολοένα καί
πιό πολύ, ή νεολαία εκμαυλιζόταν,
οί δημαγωγοί διονυσίαζαν, οί αναρ
χικοί είχαν άποχαλινωθή άνεξέλεγκτοι, καί οί κομμουνιστές χαίρον
ταν προκαταβολικά τήν επικεί
μενη επικράτησή τους, γιά τήν
όποια κάμποσο είχαν κουραστή
αλλά άλλοι—εκούσια ή άκούσια,
ασυνείδητα κι’ εγκληματικά—εί
χαν γι’ αύτήν μοχθήσει περισσό
τερο.
Οί γνήσιοι "Ελληνες, μέ πόνο,

μέ αγωνία, μέ άγάπη καί πάθος γιά
τήν ΕΓατρίδα, περίμεναν τόν «μεσία» πού θά τήν έσωνε. Όμως τήν
Ελλάδα τήν έσωσε—πολλοστή φο
ρά—ό Ελληνικός Στρατός.
Στις 21 ’Απριλίου 1967, ή άνάστροφη μέτρηση τέλειωσε καί ή
πυροδότηση τοϋ πύραυλου έγινε
μέ σίγουρο χέρι.
Στό σημείωμα τούτο δέν θά επι
χειρήσουμε νά άναλύσωμε τό έργο
τής έπαναστάσεως μέσα στήν τε
τραετία πού διέρρευσε. Αύτό έχει
γίνει σέ τόμους άναλυτικούς, σε
επίσημες έκθέσεις, σέ άπολογισμούς, πεπραγμένα, άρθρα, ση
μειώματα. Θά κάνωμε μόνο μιά
σύντομη άνασκόπηση γιά κάθε
τομέα.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:

Είναι γνωστή ή λυσσώδης καί
ανέντιμη έπίθεσις πού έξαπελύθη
έναντίον τής Ελλάδος άπό διά
φορους σκοτεινούς παράγοντες πού
ενεργούσαν στό εξωτερικό. Οί πα
ράγοντες αύτοί ήταν μεταξύ τους
έτερόκλητοι, αλλά ό στόχος τους
ήταν κοινός: Νά απομονώσουν
•από πλευράς έξωτερικών σχέσεων
τήν Ελλάδα.
'Η τυχοδιωκτική αύτή προσπά
θεια έπεσε στό κενό καί τελικά
άπέτυχε παταγωδώς. Ή Ελλάς
διετήρησε στό ακέραιο τήν θέση
της στον διεθνή χώρο. Καμμιά
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ξένη χώρα δέν άπέσυρε τήν δι
πλωματική της άντιπροσωπεία
άπό τόν ’Απρίλιο τού 1967 μέχρι
σήμερα. Άντιθέτως μάλιστα άρκετές νέες πρεσβείες ίδρύθησαν στό
διάστημα τούτο: (Νιγκερία, Κένυα
κ.λ.π.)
Οί διπλωματικές σχέσεις τής Ε λ 
λάδος δέν διεταράχθησαν ούτε μέ
τις δυτικές χώρες ούτε μέ τις ανα
τολικές, έχομε μάλιστα πολλά στοι
χεία (μορφωτικές καί έμπορικές
συμβάσεις) πού άποδείχνουν ότι
αί σχέσεις αύτές βελτιώθηκαν καί
έξελίσσονται μέ προοπτικές αισιό
δοξες.
Οί στατιστικές εξ άλλου, πού
βασίζονται σέ άριθμούς, βεβαιώ
νουν ότι ποτέ, σέ καμμιά εποχή
δέν έπεσκέφθησαν τή χώρα μας
τόσες πολλές προσωπικότητες—
πολιτικοί, στρατιωτικοί, επιστή
μονες, καλλιτέχνες— όσες στήν
τελευταία τετραετία.
Στά 1969 (Σεπτέμβριος) έγινε
στήν ’Αθήνα ένα διεθνές έπιστημονικό συνέδριο πάνω σέ γεωλο
γικό—αρχαιολογικό θέμα. Είχαν
προσκληθή 22 χώρες τών τεσσά
ρων ήπείρων: (Εύρώπη—’Α σία-’Α
μερική — ’Αφρική) καί 102 έπιστήμονες, οί κορυφαίοι στον κό
σμο. Καμμιά άπό τις 22 χώρες δέν
άπουσίασε, καί άπό τούς 102 έπιστήμονες μόνον 10 άπήντησαν αρ
νητικά στήν πρόσκληση καί αύ
τοί προέβαλαν ικανοποιητικές δι
καιολογίες. Στήν θέση τους παρουσιάσθησαν 6 πού έζήτησαν οίκειοθελώς πρόσκληση, άπό ενδιαφέ
ρον γιά τό θέμα τού Συνεδρίου. Γιά
τό 1971 (’Απρίλιο) όργανώνεται ένα
άλλο διεθνές Συνέδριο, μέ θέμα
259

Ο Πρόεδρος τη ς ’Ε θνικής ’Ε πανα στα τική ς Κ υβερνήσεω ς έγκ α ινιά ζω ν τήν
νέαν ή λεκτροπαραγω γόν μονάδα Ά λ ιβ ε ρ ίο υ . 'Ο Εξηλεκτρισμός τή ς Χ ώ ρ α ς, Επί
τώ ν ήμερω ν τή ς Έ π α να σ τά σ εω ς σ υ ν α γω νίζετα ι Εκείνον τω ν πλΕον προηγμένω ν
χω ρώ ν.

ιστορικό—παλαιοντολογικό. Προσεκλήθησαν 56 επιστήμονες από
16 χώρες. Ό λες οί χώρες θά δώ
σουν τό παρόν στό Συνέδριο καί
άπό τούς 56 επιστήμονες μόνο 5
έδωσαν άπάντηση αρνητική. 7 έζήτησαν μέ δική τους θέληση πρόσ
κληση. Σημειωτέου ότι οί προσκληθέντες θά πληρώσουν μέ δικά τους
χρήματα τά έξοδα τοϋ ταξειδιοϋ
τους στήν Ελλάδα. Ποτέ τό πο
σοστό αποχής σέ τέτοιες έκδηλώσεις δέν ήταν χαμηλώτερο.
Τέλος ή Ελλάς μετέχει κανονικά
σέ όλους τούς διεθνείς οργανισμούς
όπου άσφαλώς δέν παίζει τόν τε
λευταίο ρόλο. ’Ανωμαλίες παρου
σίασαν μόνον οί σχέσεις της μέ τό
Σημβούλιο Εύρώπης. Στήν αντι
δικία όμως αύτή ή στάση καί οί
θέσεις τής Ελλάδος —διατυπωμέ
νες άπό τήν έξοχη προσωπικότητα
τοϋ άείμνηστου Π. Πιπινέλη —
ένεφανίσθησαν τόσο άψογες καί
δυναμικές ώστε άντί νά κλονισθή
τό Ελληνικό γόητρο άπέναντι
στήν διεθνή κοινή γνώμη, έκλονίσθη μάλλον ή πίστη καί ή πε
ποίθηση στήν σοβαρότητα τοϋ Διε
θνούς αύτοϋ Συμβουλίου.
ΤΟΜΕΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ:
Ήταν γνωστό πολύ πριν άπό
τήν έπαγόσταση τής 21ης ’Απρι
λίου, ότι ή διοικητική μηχανή τοϋ
κράτους νοσοΰσε βαρύτατα. Καί
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δέν ήταν δυνατό νά μή νοσή. "Αν
γιά τούς άλλους κλάδους —εργά
τες, άγρότες, τεχνικούς, καί άνέργους άκόμη — κάποια ψευτομέρι
μνα είχε ληφθή, άπό τήν μιά ή τήν
άλλη κυβέρνηση (κάθε μιά είχε
τις προτιμήσεις της!), γιά τόν Δη
μόσιο ’Υπάλληλο δέν βρέθηκε καμμιά νά ένδιαφερθή. Μισθοί πείνης,
άσφάλιση περιωρισμένη, επίπεδο
μορφώσεως χαμηλό, δυνατότητες
μετεκπαιδεύσεως άνύπαρκτες, ιε
ραρχία καταπατούμενη συνεχώς ά
πό τούς έγκαθέτους, (αύτούς πού
οί ύπάλληλοι θυμοσοφικά άποκάλεσαν «άλεξιπτωτιστές!» ήθικό
καταρρακωμένο. Αύτή ήταν ή
εικόνα πού παρουσίαζαν οί Δη
μόσιες ’Υπηρεσίες τις όποιες οί
κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις έθυμοΰντο μόνο κάθε φορά πού είχαν
νά ικανοποιήσουν ένα μικρορουσφετάκι (γιά τά μεγάλα ρουσφέτια
δέν έκαναν βέβαια οί δημόσιες
θέσεις μέ τις πενιχρές άπολαβές. . .) καί νά άνταλλάξουν τόν
διορισμό μέ. . . τήν ψήφο!
Ό λοι γνώριζαν αύτή τήν κατά
σταση. Ό λοι άγανακτοϋσαν μέ τά
δίκαια (αύξηση μισθού, έπιδόματα
περίθαλψη, μονιμότης, κατοχύρω
ση κ.λ.π.) καί μέ τά άδικα (άδιαφορία, άμέλεια, όκνηρία, άνεπάρκεια, άσυνειδησία κ.λ.π.) τών δη
μοσίων ύπαλλήλων. Ό λοι διαπί
στωναν, συζητούσαν καί κραύζα-

ζαν ότι ή κρατική μηχανή ήθελε
καθάρισμα ή, εύπρεπέστερα, «έκκαθάριση».
Όμως, μόλις ή έθνική έπαναστατική Κυβέρνησις άρχισε νά πραγματοποιή τήν «εκκαθάριση» τού
τη, πού κι’ οί ίδιοι οί δημόσιοι
υπάλληλοι—τό υγιές τμήμα—τήν
έπιθυμοϋσαν καί τήν ηϋχοντο, οί
όψιμοι «ύπαλληλοπατέρες» έφρύαξαν καί έκλαυσαν πικρώς, γιά τόν
«διωγμό», τόν-- «έξανδραποδισμό»
καί τήν «καταδυνάστευση». Τότε
άνακάλυψαν τόν Υπάλληλο. Τότε
έθυμήθηκαν ότι είναι καί αύτός
άνθρωπος. Τότε ένδιαφέρθηκαν γιά
τήν τύχη του. ’Αλλά ό «διωγμός»
δέν άφωροΰσε τόν ’Υπάλληλο. Καί
δέν ήταν καν «διωγμός». Οί Υπάλ
ληλοι, οί άληθινοί, οί γνήσιοι, οί
άψογοι, έμειναν στήν θέση τους
άνενόχλητοι.
Τά μέτρα τής έθνικής κυβερνή
σεως γιά τήν διοίκηση καί τά διοι
κητικά όργανα δέν έξεδηλώθησαν
μέ διωγμούς. Έξεπονήθησαν όργανισμοί υπηρεσιών, θαυμάσιοι καί
συγχρονισμένοι πού_ καθυστερού
σαν γιά χρόνια. Όργανώθησαν σε
μινάρια γιά τήν μετεκπαίδευση
χιλιάδων ύπαλλήλων. Έδόθησαν
υποτροφίες γιά τό εξωτερικό. Έβελτιώθη τό σύστημα περιθάλψεως.
Ή σχέση ’Υπαλλήλου —Πολίτη
καθωρίσθη σαφώς: ό Υπάλληλος
στήν υπηρεσία τοϋ πολίτη, όχι
δοϋλος, άλλά ούτε δυνάστης, σχέ
ση βασιζόμενη στόν άλληλοσεβασμό. Σειρά ολόκληρη διατα
γμάτων, εγκυκλίων καί άποφάσεων
έβαλε τέλος στήν άπηρχα:ωμένη
γραφειοκρατία καί στόν κυκεώνα
τής δημόσιας άλληλογραφίας.
Κανένας δέν ισχυρίζεται ότι τά
πάντα έτακτοποιήθησαν στήν tvτέλεια καί ότι σήμερα ή Ελληνική
διοικητική μηχανή λειτουργεί ά
ψογα. Πολλά έχουν άκόμη νά γί
νουν, καί ή προσπάθεια συνεχί
ζεται. Στό ένεργητικό τής σημερι
νής κυβερνήσεως καταγράφεται προ
πάντων τό γεγονός ότι γιά πρώτη
φορά τό θέμα τής Διοικήσεως άντιμετωπίσθη σοβαρά, μέ ενδιαφέρον
καί προσοχή, καί ύπό τό πρίσμα
τών συγχρόνων άπαιτήσεων.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
Γιά νά άνασκοπήση κανείς τό
έργο τής έπαναστάσεως στόν οικο
νομικό τομέα χρειάζεται πολυσέ
λιδος τόμος. Ό ειδικευμένος με
λετητής μπορεί νά βρή κάθε στοι
χείο καί λεπτομέρεια στά εγχειρί
δια πού έκυκλοφόρησαν καί κυ-

κλοφοροϋν. Έδώ θά μας άρκοΰσε
ή διαπίστωση ότι ενώ ξένα νομί
σματα, πού έθεωροΰντο τά πιό
ατράνταχτα στον κόσμο, περνούν
σήμερα σοβαρές καί άλλεπάληλες
κρίσεις, ή μικρή, ή ταπεινή δραχμούλα μας στέκει γερή κι5 άκλόνητη στό ταπεινό άλλά άξιοπρεπές θεμέλιό της, φυλάγοντας στορ
γικά τις οικονομίες τοΰ "Ελληνα
εργάτη, τού άγρότη, τοΰ ύπαλλήλου, τοΰ μικροεισοδηματία χωρίς
νά έξανεμίζη τήν άγοραστική τους
άξια. Τά διεθνή χρηματιστήρια
άνεγνώρισαν τήν 'Ελληνική δραχ-μή σάν ένα άπό τά «σκληρότερα
νομίσματα στον κόσμο». «Mon
thly Economic Letter» «Ή
/Δραχμή είναι τό σταθερώτερο Ευ
ρωπαϊκό νόμισμα καί μεταξύ των
εννέα σταθερωτέρων ολοκλήρου
τοΰ κόσμου».
Άναφέρομε επίσης—απλή άπαρίθμηση κάνομε— τις συμαντικώτερες επιτεύξεις τής έπαναστάσεως
στόν τομέα τοΰτον!
Μείωση τοΰ κυκλοφοροΰντος
χαρτονομίσματος κατά 300 έκατομ. περίπου έτησίως αύξηση
τής άποταμιεύσεως (1968: 65.774
έκατομ. δρχ. ήτοι αύξηση κατά

Ό σ α ρ ω τικ ό ς άνεμος τή ς έπ α να σ τα τικ ή ς δη μ ιο υρ γία ς α ντικ α 
τέσ τη σ ε τ ίς ά θλ ιες π α ρ ά γκ ες μέ σ ύ γχρ ο νες π ο λ υ κ α το ικ ίες δπου
έσ τεγάσ θησαν ή π ρ ό κ ειτα ι νά σ τεγα σ θοΰν χ ιλ ιά δ ε ς έλ λ η νικ ώ ν
ο ικ ο γ ε ν ε ιώ ν .

15.377 έκατ. δρχ. έναντι 4160, 8.211
καί 3.984 τών έτών 1967, 1966 καί
1965 αντιστοίχως) άναζωογόνησις
τής κεφαλαιαγοράς, συνέπεια, έκσυγχρονισμός καί άνάπτυξη τών
επιχειρήσεων αύξησις τής συν
ολικής άξίας τών χρηματιστή*

Τό "Ε λληνικό έμπορικό να υ τικ ό υ π ερ ή φ α να μ ετα φ έ ρ ε ι τή ν ση
μ α ία τή ς π α τρ ίδο ς εις τ ά π έρ α τα τή ς ο ικ ο υμ ένη ς έ ν ώ , π α ρ α λ λ ή λ ω ς ή
χ ώ ρ α α να π τύ σ σ ει ά λ μ α τω δ ώ ς τή ν να υ π η γ ικ ή ν τη ς β ιο μ η χ α ν ία .
Μ εγα λόπρεπ α σκαριά 8 π ω ς α ύτό τή ς φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς κατα σκευά ζον
τ α ι τώ ρ α ά π ό χ έ ρ ια " Ε λ λ η ν ικ ά .

ριακών συναλλαγών κατά 85ο)ο
έναντι τοΰ 1967 καί κατά
151 ο)ο έναντι τοΰ 1966 ριζική
άναμόρφωση καί άπλούστευση των
πιστωτικών κανόνων (έλευθερία
στις Τράπεζες, μείωσις έπιτοκίων χρηματοδοτήσεων), άνοδος
τοΰ ρυθμοΰ χρηματοδοτήσεως (1968
96,574 έκατομ. δρχ. ήτοι 21,6 ο)ο),
δραστηριοποίηση τραπεζών έπενδύσεων, σταθερότης τιμών (ό Ε λ 
ληνικός τιμάριθμος είναι σήμερα
έκ τών σταθερωτέρων τοΰ κόσμου,
καί ή 'Ελλάς είναι ή εύθηνότερη
χώρα στόν κόσμο), άρμονία καί
εύρυθμία στις εργασιακές σχέσεις,
αύξηση τής άπασχολήσεως, μεί
ωση τής άνεργίας (Δεκεμβρίου
1967 91.425 άνεργοι. Δεκεμβρίου
1969. 77.615 άνεργοι) κάμψη τής
μεταναστεύσεως (1963 — 1966
409.704 μετανάστες 1967 - 1968
93.596), άνοδος τοΰ εργατικού εισο
δήματος, προστασία τής έργασίας,
τόνωση τής επαγγελματικής έκπαιδεύσεως,
στέγαση εργατών,
αξιοποίηση τής έκ τοΰ εξωτερικού
τεχνικής βοήθειας.
Στην επιτυχή αύτή δραστηριό
τητα τής εθνικής κυβερνήσεως,
πού τόσο επεισοδιακά άναφέραμε,
άνεγνώρισαν επίσημα μεγάλοι διε
θνείς όργανισμοί. (Ο.Ο.Σ.Α.: Ε πί
σημη έκθεση «Ή Ελληνική οικο
νομία χάρις στά εύστοχα καί άποτελεσματικά μέτρα δημοσιονομι
κής καί πιστωτικής πολιτικής, τής
εθνικής κυβερνήσεως ήρχισε βα
θμιαίους νά βελτιοΰται άπό τοΰ
1967, κατά δέ τό 1968 έξαφάλι261

Στά μεταπολεμικά χρόνια έν
τούτοις, παρετηρήσαμε μιά επικίν
δυνη άπαρχή διαβρώσεως τής
νεολαίας μας. Οί "Ελληνες νέοι
άπέδιωξαν λεβέντικα τις κανιβα
λικές μόδες τού τεντιμποϋσμοΰ,
τής μαριχουάνας, τών μακρυμάλληδων χίππυς, καί γενικά τού σαν
φασονισμού.
Μιά μικρή μερίδα άπ’ αυτούς δμως
έδειξαν κάποια εύαισθησία στά
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
πολλά
καί διάφορα κηρύγματα τής
ΤΑ ΞΙΣ:
«άπόλυτης ελευθερίας» τής «πλέ
'Η 'Ελλάς, πρέπει νά ομολογή ριας δημοκρατίας» τού άναρχισμοΰ.
σουμε, δέν είχε διαβρωθή άπό τό "Ετσι κάποια στιγμή, εκεί πού δέν
μεταπολεμικό μίασμα τής έγκλη- στέρηωσε ποτέ ό κομμουνισμός,
ματικότητος πού έμόλυνε τις πε ξεφύτρωσαν οί «Λαμπράκιδες». Δηρισσότερες χώρες τού κόσμου. μακοπία, συγκεντρώσεις, άπερ(ΗΠΑ —’Αγγλία —Σουηδία —Δα γίες, συλλαλητήρια. Ή ζωή τού
νία—Γερμανία— Ρωσία κλπ.). Οί τόπου κλονίστηκε έπικίνδυνα, καί
"Ελληνες είναι άπό τούς πιό καλ οί ελπίδες μας, βασισμένες στή
λιεργημένους ήθικά λαούς τής γής, νεολαία μας, κλονίσθηκαν άκόμα
ίσως μάλιστα, αν λάβουμε ύπ’ περισσότερο. Καμμιά κυβέρνηση
όψει μιά παράδοση πεντακοσίων δέν μπόρεσε νά δώση περιεχό
αιώνων, οί "Ελληνες νά κερδίζουν μενο άξιόλογο καί νά έμπνεύση
τόν τίτλο τού περισσότερον καλ πίστη στόν "Ελληνα νέο. Ό εργά
λιεργημένου λαού στόν κόσμο. της νέος ένοιωθε τήν πικρία τής
Στή χώρα μας υπήρχε άνέκαθεν τό έγκαταλείψεως, ό φοιτητής τήν
χαμηλότερο ποσοστό έγκληματι- άγωνία γιά τό αύριο. Αύτήν άκρικότητος, αλκοολισμού καί χρή- βώς τήν ψυχολογική κατάσταση
εκμεταλλευόταν ό κομμουνισμός.
σεως ναρκωτικών.

σεν σταθερώς άνοδικήν πορείαν).
Μέ δλα αύτά τά πάρα πάνω δέν
υποστηρίζομε ότι ή Ελλάς έγινε
^ώρα πού προσφέρει τόν πλούτο,
στούς κατοίκους της, μιά χώρα
δπου δέν υπάρχουν φτωχοί! "Α
πλώς συνοψίζομε τήν σειράν των
μέτρων καί προσπαθειών πού έγι
ναν από μία συνετή καί στοργική
κυβέρνηση.
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"Ωσπου ήρθε ή τομή τής Έπαναστάσεως τού ’Απριλίου. Οί δημα
γωγίες, πήραν τέλος. Τά συνθήμα
τα δέν ήταν πιά πολιτικά, άλλά
έθνικά. "Επαψαν νά είναι πολύ
πλοκα καί μεταφυσικά, κι’ έγιναν
άπλα, καθαρά καί τόμπρα. Καί
συνωδεύτηκαν μέ πρακτικά μέτρα.
Γιά τόν έργάτη νέο, γιά τόν φοιτητή, γιά τό γυμνασιόπαιδο, γιά
τόν στρατεύσιμο. Συγχρόνως εξου
δετερώθηκαν οί μολυσμένες εσ
τίες. Τό μέρος πού πήγαινε νά
σαπίση κόπηκε μέ τό μαχαίρι.
Κανείς κίνδυνος πιά γιά τήν υγεία
τού υπολοίπου σώματος.
"Αν ή εγκληματικότητα ήταν μι
κρή, έγινε άκόμη μικρότερη, ιδίως
στις τάξεις τών νέων καί τών άνηλίκων. Ή δημόσια τάξη σ’ δλη
τή χώρα έμπεδώθη υποδειγματική,
γεγονός πού έχάρισε τήν άληθή
ελευθερία στόν "Ελληνα πολίτη
'Όλοι οί τομείς έδειξαν στις στα-,
τιστικές του βελτίωση! Άπό τά
έγκλήματα βίας, τιμής, προθέσεως,
μέχρι τά άπλα κυκλοφοριακά πταί
σματα, άκόμα καί τής άρχαιοκαπηλείας!
Οί άριθμοί δέν ψεύδονται: Στήν
Ελλάδα έπικρατεΐ σήμερα άσφά-

λεία καί τάξη τέτοια ώστε τά άρτίως
ώργανωμένα—γιά πρώτη φορά σέ
συγχρονισμένα επίπεδα —Σώματα
’Ασφαλείας, δέν είναι τόσο φρου
ροί καί διώκται, αλλά συνεργάτες
ένός κοινωνικού συνόλου πού άπερίσπαστο καταγίνεται μέ τήν εποι
κοδομητική του προσπάθεια.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
Ή χώρα μας έπασχε άπό τήν
αρχή τής συστάσεως τοϋ Ελληνι
κού βασιλείου, άπό έλλειψη μεθοδεύσεω; στά όποιουδήπουτε είδους
καί στόχους κυβερνητικά μέτρα.
■"Ετσι, ή έκδηλούμενη φροντίδα γιά
μιά ώρισμένη τάξη—τούς έργάτες
π. χ. —είχε σάν αποτέλεσμα νά
πλήξη μιά άλλη άντίστοιχη, τούς
εργοδότες π. χ. ή τούς μικροϊδιοκτήτες. Τούτο όμως δέν έχει κα
μιά σχέση μέ τήν ύγιή κοινωνική
πολιτική διότι ή εύπραγία ένός
λαού λογαριάζεται γιά όλες τις
τάξεις του καί όχι μερικές μόνο.

φ· jm ι

Γχιΐί. | ι ν ν - χ ε

Ή β α ρ εία β ιο μ η χ α ν ία α να π τύ σ σ ε
τ α ι γ ε ω μ ε τ ρ ικ ώ ς κ α τά τή ν τ ε λ ε υ τα ία ν έπ α να σ τα τικ ή ν τετρ α ε τία ν ώ σ τε
ή χ ώ ρ α μ α ς σήμερον νά θ εω ρ ή τα ι
ύ π ο λ ο γίσ η μ ο ς β ιο μ η χ α ν ικ ή μονάς είς
το ν χώ ρ ο ν τη ς Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς α γ ο ρ ά ς .
Ε ίς τή ν φ ω τ ο γ ρ α φ ία ν ή Χ α λ υ β ο υ ρ γ ικ ή τή ς Έ λ ε υ σ ΐν ο ς έκ τ ω ν π ρ ώ τ ω ν
'Ε λ λ η ν ικ ώ ν μ ονά δω ν β α ρ εία ς β ιο 
μ η χ α ν ία ς .

Τό θερ μ ο η λεκ τρ ικό ν έρ γο σ τά σ ιο ν τή ς Μ εγα λ ο π ό λ εω ς τό όποιον έθ εμ ελ ιώ θ η , κατεσκευάσθη
κ α ί έτέθη είς λ ε ιτο υ ρ γ ία ν έ π ί τ ώ ν ή μ ερ ω ν τή ς ’Ε θ ν ικ ή ς ’Ε π α ν α σ τα τικ ή ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς . Π αρόμοια
έρ γα τά όπ οια άλλά σσουν άρδην τή ν ο ικ ο νο μ ία ν τή ς Ε λ λ η ν ικ ή ς έπ α ρ χ ία ς κ α ί α π α σ χ ο λ ο ύ ν χ ιλ ιά δ α ς
έρ γ α τικ ο ΰ δ υ ν α μ ικ ο ύ , π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ίζ ο ν τ α ι, σ χ ε δ ιά ζ ο ν τ α ι κ α ί έκ τελ ο ΰ ν τα ι μέ τ α χ ύ τ η τ α , τά ξ ιν κ α ί
σ υ ν έπ εια ν κ α θ ’ ά π ασ α ν τή ν χ ώ ρ α ν .
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Ή σημερινή κυβέρνηση έμεθόδευσε πολύ καλύτερα τά πράγματα.
Έφρόντισε γιά τόν αγρότη μέ σει
ρά μέτρων πού τόν άπελευθέρωσαν από τά χρέη του, τοΰ έδωσαν
τά μέσα γιά καλύτερη καί άποδοτικώτερη καλλιέργεια καί τοΰ έξησφάλισαν τιμή ικανοποιητική γιά
τά προϊόντα του. Συγχρόνως έμερίμνησε γιά τόν έργατη. Είναι γνω
στό, καί κάθε μέρα γίνεται καί πιο
φανερό ότι ή εργατική τάξη στήν
Ελλάδα, αύτή ή τόσο παραμελημένη καί από όλους υποκείμενη σέ
εκμετάλλευση, σήμερα εύημερεΐ.
Τό ήμερομίσθιο —άπό τόν άνειδίκευτο έργάτη ως τόν ειδικευμένο
—είναι ύψηλό, ό τιμάριθμος στα
θερός καί ή ασφάλισή του άνθρωπινή. Ό εργάτης σήμερα στήν
Ελλάδα, εχει άνετη κατοικία —
όχι πιά παράγκες—διαθέτει αύτοκίνητο καί αποδεδειγμένα έχει πε
ρίσσευμα τόσο γιά τήν ψυχαγω
γία του όσο καί τήν αποταμίευσή
του. Τά δεδομένα αύτά, πού άποτυπώνονται σέ άριθμούς καθαρούς
καί σαφείς δυνάμενους νά ελεγ
χθούν εύκολα άπό τόν καθένα, δέν
υπήρχαν πριν άπό τήν επανάσταση
του 1967. Τό τρίτο σκέλος είναι
αί κεφαλαιούχοι. ’Εδώ συνέβαιναν
οί μεγάλες συγκρούσεις: Ά λλα
καθεστώτα κατάργησαν τό κιφάλαιο, άλλα τό έφορολόγησαν άγρια,
άλλα τό εθνικοποίησαν. Η ση

"Η πατροπαράδοτος 'Ε λλ η νική ο ίκ ο τεχνία α να π τύσ σ ετα ι 8σο ποτέ ά λ λ ο τ ε .
Oi 'Ε λ λ η ν ικ ο ί αργαλειοί ποτέ δέν δούλεψ αν τόσο ήρεμοι καί μέ τόση σιγουριά
γ ιά τό α ύριο.

μερινή κυβέρνηση Ακολούθησε έ
να φωτεινότερο δρόμο. Ή φορο
λογία τοΰ κεφαλαίου είναι βέβαια
υψηλή, όπως άλλωστε απαιτεί ή
κοινωνική δικαιοσύνη. ’Αλλά καί
ή ελευθερία του νά άξιοποιηθή.

καί νά αδξηθή απεριόριστη. Τούτο
μέ Αποτέλεσμα τήν γενική, τήν
γενικώτατη ωφέλεια.
Ή κοινωνική πολιτική αύτή θά
(Συνέχεια εις τήν σελ. 298)

Ή υ π ο δ ε ιγ μ α τικ ή τ ά ξ ις , ή α σ φ ά λ εια κ α ί ή γα λή νη το ύ τό π ο υ ά π ετέλ εσ α ν ένα α κα τα νίκ η το
πόλο έλ ξεω ς τ ω ν έπ ε ν δ υ τικ ώ ν ξ έ ν ω ν κ ε φ α λ α ίω ν εις τή ν 'Ε λ λ ά δ α . Ή έμ πισ«οσύνη τ ω ν ξένω ν
πρός τό παρόν κ α ί τό μ έλ λο ν τή ς Ε λ λ ά δ ο ς έ κ δ η λ ώ ν ετ α ι ά μ έρ ισ το ν , ο ί δέ ξένες Τ ρ ά π εζες α νο ίγο υν
σ υ ν ε χ ώ ς νέα υ π ο κ α τα σ τή μ α τα είς τή ν χ ώ ρ α ν δ π ω ς α υ τά τ ώ ν φ ω τ ο γ ρ α φ ιώ ν .
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ΠΑΣΧΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ (Συνέχεια έχ της σ ελ. 257).

μεν τόν δρόμον πού άνοιξε ό Γολγοθάς καϊ ό κ ε ν ό ς
ιδιαίτερα τήν χώραν μας έπί τών ήμερών μας. Νά
τ ά φ ο ς , καί ,ό όποιος μάς όδηγεΐ στόν Θεόν.
σκορπίζη καί κατά τό έτος αυτό μέ τό φώς τής ΆναΉ εύσπλαγχνία, ή άγάπη καί ή ταπείνωσις είναι οί
στάσεώς Του, πού λαμπαδιάζει «έν τή παγκοσμίφ
μεγάλες εξαγγελίες, τά νωπά διαγγέλματα, οί άκα
σκοτία», τήν έσχατην μύήΐτι πού νοσταλγεί καί ανα
τάλυτες αλήθειες πού έξεπέμφθησαν άπό τόν τάφον
ζητεί ό άνθρωπος τοΰ αίώνος μας. Αύτός πού αναχω
τού Λυτρωτοϋ. Στά μέτρα αύτά τοποθετήσατε τήν
ρώντας γιά τήν μεγάλη άθλησι μάς έχάρισε τήν μεσημερινήν άνθρωπότητα διά νά μετρήσετε τις δια
γάλην έλπίδα: «Θαρσεΐτε έγώ νενίκηκα τόν κόσμον»,
στάσεις τής καί νά ζυγοστατήσετε τό ήθικόν της μεχειροκροτεί καί τώρα τό λαόν μας καί τοΰ πλημμυ
γαλεΐον. "Ενα τύπον ταπεινώσεως, μίαν υποθήκην
ρίζει τήν ψυχήν άπό μίαν «πάντα νοΰν ύπερέχουσαν
άγάπης, μίαν παράκλησιν άνοχής, μίαν προτροπήν
ειρήνην». Εύγνώμων ό λαός καί έφέτος, μέσα στήν
συγγνώμης, ένα ήρωϊσμόν στόν πόνον συνιστά άπό
τρικυμιώδη καί ταραγμένην διεθνή θάλασσαν, θά ψάτοΰ ύψους τοΰ ματωμένου Τόυ μεγαλείου. Ό λα αύτά
λη τό «Χριστός Ανέστη» καί θά διατυπώση τήν ώραίτά σήκωσε εις Βίωμα καί πραγματικότητα ζωής, γι’
αν εύχήν: «Μεϊνον—καί τώρα καί πάντα καί μέσο
αυτό καί τονίζει δ Πέτρος: «ύπολιμπάνων ήμΐν υπο
στην αιωνιότητα τοΰ μέλλοντος— μεθ’ ήμών». ’Αλλά
γραμμόν ΐνα τοΐς ίχνεσιν αύτοΰ άκολουθήσωμεν».
διά νά μείνη πάντα ώς άναστάσιμος χαρά, ώς ένόΜά γιατί δέν μπορούμε νά χαροϋμε ένα Πάσχα έλτης, ώς όμόνοια, ώς έσωτερική ψυχική ισορροπία
πίδος καί χαράς ως άνθρωπότης, ως παγκόσμιος συλ
έπιβάλλεται, είναι απαραίτητο νά νικήσουμε τά
λογική συνείδησις, ώς καθολικόν πνευματικόν κα
δεσμά τών κακών, πού δεσπόζουν ώς έκφρασις τοΰ
θεστώς; Ένετάξαμεν τόν Θεόν, τόν Άναστάντα Λυ
παλαιοΰ άνθρώπου μέσα μμς. Νά έλευθερωθοΰμε ψυ
τρωτήν, τήν απαντοχήν καί τήν ’Ελπίδα τής ιστορίας,
χικά. Νά νικήσουμε δλα τά ατομικά καί συλλογικά
ώς Θεόν τών αδυνάτων, των παρωπλισμένων, τών
κακά μας, τήν διχόνοιαν, τήν διαίρεσιν, αύτά πού
ανικάνων, τών περιορισμένης άντιλήψεως καί ικανο
πλειστάκις μέσα στήν πολυστένακτη καί πολυαίμα
τήτων ανθρώπων. Τόν έθέσαμε έπικεφαλής τών βου
κτη ιστορία μας έγινε ό αλύτρωτος τάφος μας καί τά
βών καί τών άποκλήρων. Μόνον οί στατικοί καί οί
μακροχρόνια δεσμά μας καί οί βαρειές άλυσίδες μας.
λιμνάζοντες θά τόν άκολουθοΰν. Μόνον οί ούτόπιΉ γλυκειά λέξις «’Ελευθερία» ώς νόημα καί ώς
σταί τής άγάπης καί οί μειονεκτικοί. Αύτών οδηγός
πραγματικότης, προϋποθέτει τήν «έσωτερικήν» ψυ
θά είναι. 'Ημείς οί άλλοι, έπιστεύσαμεν στόν άνθρω
χικήν έλευθερίαν. Γιαυτό καί ή ’Εκκλησία μας συνιπον τής ’Επιστήμης, στόν άνθρωπον τής Οικονομίας,
στά «άλλης βιοτής τήν άπαρχήν». Σύμβολον τής
στόν άνθρωπον τής βίας καί τής δυνάμεως, στόν άν • έορτής είναι τό άμωμο άρνί. Δηλαδή νά ζήσουμε μιά
θρωπον τόν διαστημικόν. Γι’ αυτό δέν υπάρχει δύναάφθαρτη καί άμωμη καί άσπιλη ζωή. "ΐνα «ώσπερ
μις ν’ άναχαιτίση τήν ντροπή μας μπρος στις άσχημί- - ήγέρθη Χριστός έκ νεκρών, οΰτω καί ήμεΐς έν καινόες. Δέν ύπάρχει φόβος ιερός έμπρός στόν οίονδήποτε
τητι ζωής περιπατήσωμεν». Αύτό τό φώς τής Άνακίνδυνον πτώσεως καί παρακμής μας. Δέν ύπάρχει
στάσεως πού λαμπρύνονται «ούρανός καί γή καί τά
φρόνησις έμπρός στούς παραλογισμούς τού συγχρό
καταχθόνια». Αύτό τό φώς πού έπισημαίνει τό «Πά
νου ανθρώπου. Πέφτει άκάθεκτος ·σέ ληστρικές
σχα τό Πανσεβάσμιον». Αύτό τό «Πάσχα τών πι
πράξεις καί έγκλήματα άσυλλήπτου υφής. Γιατί; Διό
στών» πού κάνει πανευφρόσυνα τά πάντα, πού ανοίγει
τι δέν ελέγχεται ή ζωή του άπό τό «’Ανέσπερου Φώς
σ’ δλα τά πλάτη τοΰ ούρανοΰ τό μήνυμα τής χαράς,
τοΰ τάφου». Διότι πειράζομεν σήμερον: «έάνεϊ υιός
είναι τό μέγιστον γεγονός τής' παγκοσμίου ιστο
τοΰ Θεοΰ είπε ΐνα οί λίθοι ούτοι άρτοι γένωνται». Δη
ρίας. Οί γενεές σηκώνονται νά τό χαιρετίσουν. Μιά
λαδή έξαρτήσαμε τό ποσόν τής άνθρωπίνης εύδαιμοχαρά ασυνήθιστη γεμίζει τις καρδιές, ψυχώνει ja
νίας καί χαράς άπό τό ποσόν τών άρτων. Διότι έπι
στήθη καί χαρίζει τήν Νίκην. Μιά νίκη πού κάνει τό
στεύσαμεν ότι μέ τό εύτελές κλειδί τών ανθρωπίνων
πνεΰμανά θριαμβεύση καί καταυγάση τήν ζωήν. Με
γνώσεών μας θά είναι δυνατόν νά παραβιάσωμεν τήν
ταρσιώνει ψυχές σ’ ένα άνώτερον κόσμον. Αύτό
πύλην τοΰ θείου μυστηρίου καί θά καταλύσωμεν τό ί
τό θαΰμα θά πρέπει νά μείνη πάντα «μεθ’ήμών», τόσον
διον τό μυστήριον καί θά καταστήσωμεν τόν άνθρω
στ’ άτομα, δσον καί στούς λαούς, ιδιαίτερα δέ στόν
πον μοναδικόν κύριον καί δεσπότην τής γής. Καί έτσι
λαόν μας, ώς δύναμις. άνακαινιστική καί ζωογόνος
υποσκάψαμε τά θεμέλια προαιώνιων άνθρωπίνων αξι
’τής φυλής άρτηρία, ώς κεφαλάρι γαλήνης, ώς πηγή
ών, όπως ή θρησκεία τήν όποιαν ό άποστάτης άνθρω
ένότητος, ώς Πάσχα έλπίδος, πού θά ένώση τις ψυχές
πος έχαρακτή ρισεν ώς ήθική ν δουλείαν, ώς ήθική ν παμας. Θ’ άγιάση τις καρδιές μας. Θά ταύτιση τούς
γίδευσιν τών άφελών, ώςκαταπίεσιν δυστυχισμένων
χαρακτήρες μας, καί θά χαρίση στο έθνος σταθερόν
υπάρξεων. Οί θεσμοί τής φυλής, μΰθος. Ό θεσμός
βήμα, σωστή πορεία στά άγια πεπρωμένα του καί θά
τής οικογένειας, άνοησία. Ή θυσία διά τά ιδανικά,
τόν ντύση στήν δόξαν. Μιά αναστάσιμη δόξα, πού
πνευματική τύφλωσις. Ό Θεός, ζυγός, «Σκιάχτρο τοΰ
τόσο τοΰ άξίζει καί τόσον τήν νοσταλγεί.
νοΰ καί τής ψυχής». Σκεφθήκαμε καί είπαμε. «Άς
Λοιπόν, ’Αδελφοί μου καί φίλοι μου: «Δεΰτε λάβετε
κερδίσωμεν ήμεΐς τήν γήν καί δέν πειράζει άν μάς
φώς έκ τοΰ άνεσπέρου φωτός καί δοξάσατε Χριστόν,
λείψη ό ούρανός».
τόν Άναστάντα έκ νεκρών». Ό σ οι άγαποΰμε τόν
Χριστόν, δσοι νοσταλγοΰμε νά ίδοΰμε τήν χώραν
Νομίζει κανείςδτι δέν διαθέτει ό σύγχρονος κό
μας πρωτοπόρον καί πάλιν στόν δρόμον τοΰ πολιτισμος, «Άρχιμήδειον σημεϊον» διά νά σταθή ό Ού
σμοΰ, άς πλησιάσωμεν στόν ζωηφόρον τάφον καί άς
ρανός, ό Χριστός, διά νά εύδοκήση έπί τής γής μας.
ζητοΰμεν νά πίνωμεν «άπό τό πόμα τό καινόν», άπό
"Ας τό έπαναλάβωμεν. Προφασίζεται, διά νά μάς
τήν ’Αναστάσιμη ζωή καί τό μεγαλεΐον τοΰ Θεοΰ μας,
άνοίξη τό ένδιαφέρον. Αύτός πού δέν έδίδαξε μόνον,
πού·ήτο πάντα ή λυτρωτική δύναμις τής Φυλής μας.
άλλ’ έδειξε μέ τήν ζωήν, τό πάθος Του καί ·τήν άνάστασίν Του, δτι έξακολουθή νά συνοδοιπορή μέ τό
Ό Ν. ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ & ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
γένος μας. Νά εύδοκή έπί τής Φυλής μας. Νά εύλογήΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Δ ιευθυντοΰ
Κρατικού Θ εάτρου Β. Ε.

ΑΠΡΙΛΗΣ τοϋ 1906. Τό ξεροβόρι πού κατέβαινε
ά π ’ τά βουνά, έδερνε τά χωριά τοϋ Τριγώνου.
ΚΓ άς είχαν εδώ κι’ εκεί άνθίσει οΐ πρώτες πασχαλιές.
Τό μήνυμα τής καλοκαιριάς δέν έφτανε ώς την καρ
διά. Οί χωρικοί ωστόσο δέν τρομάζαν τό ξεροβόρι.
Κάτι άλλο τους βασάνιζε καί τους έκανε σκυθρωπούς:
ή κομιτατζήδικη απειλή.

είχε άρχίσει, ποιός θάφτανε ώς τ ’ άπόμακρα χωριουδάκια τους νά τούς φέρη βοήθεια κι’ ύποστήριξη; Κι' άν έφτανε, πώς πάλι θά μπορούσε νά
σταθή, άφού όλα τά βουνά τριγύρω τά γέμιζαν
ταμπουρωμένοι καί πάνοπλοι οί κομιτατζήδες;
Καί τό θαύμα λοιπόν άν γινόταν, δέν θά βάσταγε
γιά πολύ.

Πέρυσι, σάν τέτοιες μέρες, είχαν ττή : «'Ακόμη
τούτη ή άνοιξη». Κι’ είχαν ελπίσει. Μά ένας χρόνος
άττό τότε είχε περάσει, ένας χρόνος γεμάτος φωτιά
καί καταστροφή. Τό κομιτάτο συνέχιζε νά σκορπίζη τον τρόμο. Κι’ ή απόμερη έκείνη γω νιά τής έλληνικής γης, πού αιώνες είχε ζεστάνει τον σπόρο τής
λευτεριάς κι’ άπό γενιά σε γενιά είχε ονειρευτή νά
δή τον σπόρο αύτόν κάποτε νά φυτρώνη καί νά
καρπίζη, γνώριζε τώρα μαρτύρια, πού γίνονταν—
έτσι έλεγαν οί κομιτατζήδες—γιά χατήρι τής λευ
τεριάς. Μά ή ελευθερία αυτή ήταν τό σάβανο, πού
ερχόταν κάθε μέρα νά σκεπάση κι’ άπό έναν “Ελλη
να. Ή ελευθερία αύτή σκόρπιζε αντί τή χαρά τά
δάκρυα, γέμιζε μέ σκοτάδι άπελπισιάς τήν ψυχή.

Ή Μεγάλη Πέμπτη διάβηκε έτσι δίχως ν’ άκουστούν τά Εύαγγέλια καί τή Μεγάλη Παρασκευή
ή καμπάνα δέν τολμούσε νά χτυπήση λυπημένα—
είχε άπομείνει καί κείνη βουβή. Ό π ότε κατά τό
βραδάκι, πρίν νά πέση τό σκοτάδι, ήρθε λαχανια
σμένο ένα τσοπανόπουλο στό Τρίγωνο κι’ είπε
στούς προεστούς, πώς λίγη ώρα έξω ά π ’ τό χωριό
σταθήκαν Μακεδονομάχοι, “Ελληνες. Στήν αρχή
δέν ήθελαν νά τό πιστέψουν, ώσπου ό μικρός άρχι
σε ν’ άραδιάζη σημάδια κι’ όνόματα, πού δέ μπο
ρούσαν νάναι τής φαντασίας του. Τότε ξάφνου τό
μάτι τους γέλασε: «Δέ Θές, νάταν άλήθεια»; Πή
ραν απόφαση νά τούς πάη ώς τό λημέρι νά δούνε.
Κι’ άμα βλέπαν, τότε μονάχα θά πίστευαν. "Ετσι
είπαν.

Σε λίγες μέρες ήταν τό Πάσχα. Θάπρεπε σάν κα
λοί χριστιανοί νά γιορτάσουνε τήν άνάσταση.
Ό μως σέ ποιά εκκλησία; μέ ποιόν π α π ά νά τούς
λειτουργήση καί νά τούς δώση άπό τήν ώραία
πύλη τό φώς τό ιλαρό; Τούς είχαν κλείσει τίς
έκκλησιές. Τούς παπάδες τούς είχαν σκοτώσει.
Κι’ είχαν τάξει σκληρό θάνατο σ’ όποιον τολμούσε
νά ψάλη τά ορθόδοξα άναστάσιμα. Ά ν ήθελαν νά
γιορτάσουν τήν άνάσταση, ό σχισματικός παπάς,
ήταν έτοιμος νά τούς δώση τό φώς. ”Ας τόν προσκυ
νούσαν κι άς δεχόταν τίς εύλογίες του. Τί περίμεναν κι’ άρνιόταν τόσο πεισματικά;
Ή αλήθεια ήταν, πώς δέν περίμεναν παρά ένα
θαύμα. Γιατί, μ’ όλο πού 6 Μακεδονικός αγών
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“Οταν έφ τα σ ^ , είχε νυχτώσει καλά. Μ’ ά π ’ τόν
σκοπό πού τούς σταμάτησε, αμέσως κατάλαβαν
πώς τό θαύμα είχε γίνει. Κι’ άρχισαν ν’ άγκαλιάζονται καί νά φιλιούνται αναμεταξύ τους, άλλοι
πάλι δόξαζαν τό Θεό κι’ άλλοι σταυροκοπιούνταν·
ά π ’ τή χαρά έκαναν όλοι τους σάν τρελλοί. Οί
Μακεδονομάχοι, πού είχαν γύρει γιά νά ξαποστά
σουν, όταν άκουσαν τις φωνές πετάχτηκαν καί
τρέξαν στό καραούλι μέ τ ’ όπλο στο χέρι. Είδαν,
καί μέ την πρώτη ματιά αμέσως κι’ αύτοί κατά
λαβαν. Κατέβασαν τά όπλα, δώσαν τά χέρια, κι’
ύστερα όλοι μαζί τράβηξαν γιά τό χωριό. Καθώς
διαβαίναν ά π ’ τούς σκοτεινούς δρόμους, άνοιγαν

τά παραθυρόφυλλα κι’ άκούγονταν καλωσορίσμα
τα, πού καί ττοϋ καί κανένας γυναικείος λυγμός.
Θαρρείς καί το ξεροβόρι σταμάτησε, ή νύχτα έγι
νε ξάφνου φιλόξενη, ή ελπίδα έφεγγε στις καρδιές,
όπως όταν γυρνάς άπό τή λιτανεία τού επιτάφιου,
Τό Μέγα Σάββατο ξημερώνοντας βρήκε τό χωριό
όλο στο πόδι. Θέλαν νά καμαρώσουν τά παλληκάρια, πού ό ερχομός τους είχε διώξει μακρυά τόν
εφιάλτη. Θέλαν νά τους παρακαλέσουν νά μείνουν
κοντά τους την όγια έκείνη ημέρα, νά γιορτάσουν
την άνάσταση καί τό Πάσχα μαζί. Καί τους καμά
ρωσαν. Δώδεκα ήταν όλοι κι’ όλοι. Μά στους χω 
ρικούς τού Τριγώνου φαντάζαν γιά στρατός ολό
κληρος. Κι’ ύστερα τους είπαν : «Νά μείνετε έδώ
μαζί μας. Νά κάμουμε τό Πάσχα μαζί». Μά ό άρχηγός τού σώματος, άφοϋ κοίταξε τά παλληκάρια
του ένα προς ένα, άποκρίθηκε :
—Καλή ή πρόσκλησή σας καί γιά μας μεγάλη
χαρά. Μ’ άν ήρθαμε ώς έδώ, δέν ήρθαμε γ ιά νά
γιορτάσουμε. "Ηρθαμε γιά νά φέρουμε, όχι μόνο
στό χωριό σας, μά καί στ’ άλλα τριγύρω, τό μεγάλο
μήνυμα τής πατρίδος. Γι’ αύτό έχω άπόφαση νά
τραβήξω ώς τό πιο βασανισμένο χωριό, φέρνοντας
τό μήνυμα αύτό. Πέστε μου πού έχουν μαζευτή οί
πιο πολλοί κομιταζήδες, νά πάμε έκεϊ ν’ άναστήσουμε.
Οί χωρικοί άν καί παραξενεύτηκαν μέ τήν παρά
τολμη έκείνη άπόφαση, μετρώντας τή χαρά πού

είχαν νοιώσει οί ίδιοι, δέ θέλησαν νά τή στερήσουν
κι’ ά π ’ τούς άλλους πατριώτες τής περιοχής.
ΚΓ άφοϋ ό άρχηγός τοϋ σώματος ζητούσε νά τού
ονομάσουν τό πιό βασανισμένο χωριό, δέν ήταν
δύσκολο νά τού τό πούνε. ΤρεΙς ώρες δρόμο άπό
κεΤ, τριγυρισμένο άπό βουνά, θαρρείς άποκλεισμένο ά π ’ τον κόσμο, βρισκόταν τό χωριό πού ζη
τούσε. Ά π ό παντού τό είχαν ζωσμένο οί κομίτες, κόβοντάς του τήν ίδια τήν άνάσα του. Τόσο
πολύ, πού τώρα γ ιά τό Πάσχα είχαν διατάξει νά
μήν ανάψουν οί χωριάτες τούς φούρνους νά ψή
σουν ψωμί. ΚΓ άμα βλέπαν κΓ άπό ένα σπίτι
καπνό, θά κατέβαιναν νά τούς κάψουν.
—Κι’ άν φτάσετε ώς έκεϊ, είπαν οί προεστοί τοϋ
Τριγώνου, μπορεί καί νά μή βρήτε παρά έρημο
τόπο καί ρημαγμένο. Καί Θάχετε καί μεγάλο κίν
δυνο, νά χαθήτε κοα σείς.
—Τόν κίνδυνο δέν τόν λογαριάζουμε, άποκρίθη
κε ξανακοιτάζοντας τά παλληκάρια του ό άρχη
γός. Διότι άν λογαριάζαμε τόν κίνδυνο, Θά είμαστε
στά σπίτια μας, καί θ’ άνασταίναμε μέ τούς δι
κούς μας ήσυχοι. Τώρα ή πατρίδα μάς έταξε σ’
έργο δύσκολο. Θά προχωρήσουμε.
"Ετσι ξεκίνησε τό μικρό σώμα κΓ άφοϋ βάδισε ώς τό
άπομεσήμερο έφτασε σ’ ένα ύψωμα. Κάτω σέ μια ρε
ματιά διακρινόταν τό χωριό. Ά π ’ τά γύρω ύψώματα οί κομιτατζήδες δέν φρόντιζαν νά κρύβωνται, άφοϋ δέν πήγαινε ό νοϋς τους πώς είχαν
267

κανέναν νά φοβηθούν. Τόσο δεν πήγαινε ό νούς
τους, που πήραν τό ελληνικό σώμα γιά δικό τους,
καί τόβλεπαν που κατηφόριζε πρός τό χωριό
αδιάφοροι. Οί δικοί μας πάλι, που τους άρεσε τό
χορατό, χαιρετούσαν άπό μακριά μέ γνεψίματα τούς
κομίτες. Μά ό άρχηγός τούς πρόσταζε νά ταχύνουν
καί νά σταθούν σ’ ένα σύδεντρο, ώσπου νά
βραδυάση. Κουρασμένοι πλάγιασαν πάνω στο χώ 
μα, τό κρύο τούς πηρούνιζε, άρχισε σέ λιγάκι νά
βρέχη· καί τότε τούς είπε ό άρχηγός τους :

κλειστά παράθυρα δέν άναψε ούτε ένα φώς. ΚΓ
ή σιωπή ολοένα καί τούς βασάνιζε. Είχαν χάσει τή
διάθεσή τους. «’Ακόμη κΓ άν τούς φωνάξουμε
πώ ς είμαστε “Ελληνες, δέν Θά τό πιστέψουν», συλλογιζόντουσαν. "Ωσπου σέ μιά στιγμή, άθελά του
άρχισε κάποιος νά σιγοψέλνη τό «Χριστός Άνέστη».
Τόν ακολούθησαν κι’ οί άλλοι- σιγαλός ό ψαλμός
άντήχησε μέσα στήν έρημιά.

—’Έτσι ήταν πάντα σέ κάθε αγώ να τού έθνους
μας, έτσι είναι καί τώρα, έτσι θάναι καί πάντα.
Ό “Ελληνας βάνει πάνω ά π ’ όλα, μαζί μέ τον Θεό,
τήν πατρίδα του. Κι’ άπέ, μηδέ πείνα τον νοιάζει
μηδέ κρύο, μηδέ τίποτα. Σκάφτει καί τήν πέτρα,
τρώγει καί τά σίδερα καί εις τό τέλος πετυχαίνει
τήν άπόφασή του. Μέ τήν βοήθεια τού Θεού καί
τής πατρίδος φτάνει εις τήν καλοκαιριά.

παράθυρο πού άνοιγε άντίκρυ.

’Ήταν μιά μπάρα άνοιξιάτικη. Τό άπογευματάκι
άνάμεσα στά. χαμηλ,ωμένα σύννεφα, φάνηκε ό
ουρανός. Μά κάτω στή ρεματιά τό χωριό τό βλέπαν έρημο, μέ τά σπίτια του κλειστά, σάν πεθαμέ
νο. ΚΤ ενα άπό τάπαλληκάρια κοιτάζοντάς το :
«Λέτε, παιδιά, νά τό άναστήσουμε» ; Κι’ ό άρχηγός,
πού κατάλαβε τό πείραγμα, άποκρίθηκε, χωρίς νά
θυμώ.ση: «“Αμα ήταν ζωντανό. “Αμα δεν τδχαν
άφανίσει, πότε δέν θάχε τήν άνάγκη μας».
“Οταν πέρασε ή ώρα κι’ άρχισε νά βραδυάζη
κατηφόρισαν άνάμεσα στά βράχια μέ προφύλαξη.
Πήραν τό μικρό μονοπάτι κι’ έφτασαν στά πρώ τα
σπίτια. Παντού ήταν κλειστά, τά ξύλινα παντζού
ρια σφαλισμένα, στούς στενούς λασπωμένους δρό
μους ερημιά—ούτε σκυλί δέν τούς γαύγισε. Χτυπήσαν σέ κάμποσες πόρτες. ’Απόκριση καμμιά. “Οταν
έφτασαν στήν πλατεία, σταθήκαν σχεδόν τρομαγμέ
νοι, τούς έπνιγε ή σιωπή.
—Θά μάς περνάνε γιά κομίτες. Γι’ αύτό δέν άνοίχουν, μουρμούρισε κάποιος.
—Ποιος ξέρει τί θάχουν τραβήξει, είπε ένας άλλος.
"Αντε βρές τρόπο νά τούς ξεθαρρέψης, συλλογί
στηκα ό άρχηγός.
Νά χτυπήσουν τήν καμπάνα; Ή τα ν κίνδυνος ν’
άκούσουν οί κομιταζτήδες, πού φυλάγαν τριγύρω
καί ν’ άγριέψουν. Θά γινόταν τό ίδιο κι’ άν έρριχναν
μέ τό ντουφέκι. Στέκονταν λοιπόν εκεί καταμεσίς
στήν έρημη πλατεία καί δέν ήξεραν κι’ αύτοί τί νά
κάμουν.- Τό σκοτάδι έπεσε σέ λίγο κατεβαίνοντας
βαρύ ά π ’ τή ρεματιά.
Πέρασε έτσι άκόμη κάμποση ώρα. Πίσω ά π ’ τά
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Καί τότε κάτι έτριξε πίσω τους. Τό παντζούρι
μισάνοιξε, τό λυχνάρι θαμπόφεξε σ’ ενα άλλο

Σιγανές οί φωνές, τρομαγμένες,

ρωτούσαν

:

«Ποιοι εϊσαστε;»
Σταματήσαν τόν ψαλμό καί κοίταζαν τόν άρχηγό τους. Αυτός έπρεπε ν’ άπαντήση, μά καταλαβαίναν πώς δυσκολευόταν, δέν έβρισκε τις λέ
ξεις πού χρειαζόταν καί δίσταζε.
Τώρα όμως τό ρώτημα σιγανό ξανακούστηκε
άπό παντού. Τά λυχνάρια φώτιζαν στά παρά
θυρα τριγύρω πρόσω πα άδύνατα, κατάχλωμα,
άπελπισμένα.
—Γιά κοίτα, μοιάζουνε μ’ εικονίσματα, πή γε νά
πή κάποιος. Μά ό άρχηγός δέν τόν άφησε νά
συνέχιση. Ή φωνή του έτρεμε, καθώς άκούστηκε
μέσ’ τή σιωπή ν’ άπαντά.
—Είμαστε ά π ’ τήν πατρίδα. Μάς έστειλε γιά ν’
άναστήσουμε μαζί σας.
Δέν άναψαν περσότερα λυχνάρια. Δέν άντηχήσαν ζητωκραυγές. Σιγά μονάχα άκουστήκαν οί
πόρτες ν’ άνοίγουν τρίζοντας. ’Άντρες, γυναίκες καί
παιδιά, ήρθαν καί στάθηκαν κοντά τους. Οί σκιές
μέσ’ στο σκοτάδι πληθύναν. Χωρίς ν’ άκούγωνται
πάνω στο νοτισμένο χώμα τά βήματα, ένα ολό
κληρο χωριό πού τό βάραινε ώς τώρα ό τρόμος,
συγκεντρώθηκε στήν πλατεία. Καί κεϊ δίχως άλλη
λέξη, άπό στόματα γεροντικά καί παιδιάστικα
ξανακούστηκε σιγανό μά σταθερό κι’ άποφασιστικό
τό «Χριστός Άνέστη».
Πάνω άπό τά βουνά, όπου ένέδρευε ό έχθρός,
ό ρύρανός είχε ξαστερώσει καί λάμπαν τ ’ άστέρια.
“Οσο κι’ άν άργούσε, θάλαμπε σέ λίγο ή αύγή τού
Πάσχα, ή μεγάλη άναστάσιμη έθνική αύγή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μ ΟΡΦΕΖ ΤΗΣ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ

0 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΗ Φ Η
ΚΟΛΛΙΑ
Κ αθηγητού
Θ εολογίας

Η

Ό άοίδημος Μητροπολίτης Άργνροκάστρον Παντελεήμων

ενιαία 'Ηπειρος, ή δουλωμένη
καί έλεύθερη, άπώλεσε τον άκάματο
άγωνιστή ιεράρχη, τοϋ Βορειοηπειρωτικοϋ άγωνα, ό όποιος έπεσε
μαχόμενος μέχρι τήν τελευταία στι
γμή, σθεναρός αγωνιστής τής Ιδέ
ας.
Ή καρδιά καί ό νους του έκυριαρχοΰντο καί ένεπνέοντο από τήν
ιερή επιταγή τοϋ άρρητου χρέους
προς τον άνθρωπο, τήν συνείδηση
τής έλευθερίας καί τήν αφοσίωση
στά ιδεώδη τοϋ Έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμοΰ.
Ό ’Αργυροκάστρου Παντελεήμων, υπήρξε ακούραστος οπλίτης
τής Ιδέας καί ένθεος κήρυκαςτής
Πίστεως, ό όποιος πάνω στό χρυσό
άκμονα τής στοργής σφυρηλατοΰσε
τούς ώραιότερους ψυχικούς καί
πνευματικούς δεσμούς.
Πόσο δίκιο είχε ό ’Α ϊ ν σ τ ά ϊ ν,
όταν υποστήριζε ότι: «ή αξία τοϋ
άνθρίπου προσδιορίζεται άπό τον
τρόπο καί τό μέτρο πού κατώρθωσε
νά έλευθερωθή άπό τό Έγώ του».
Π ράγματι ό’Αργυροκάστρου Παντελεήμων είχε κάμει έγώ του τό «Σύ»
των σκλαβωμένων πνευματικών του
τέκνων. Μέσα δέ στόν άγώνα απο
καλύπτεται αυθόρμητα τό μεγα
λείο τής προσωπικότητάς του.
Ή όλη πολιτεία του υπήρξε μιά
δημιουργική έπικύρώση καί κα
ταξίωση τής ζωής του, ένα μήνυμα
ύπερτάτου χρέους προς όλους μας.
Σήμερα μέ τό σεμνό αυτό μνη
μόσυνο δέν εκφράζουμε μόνο τήν
βαθύτατη εύγνωμοσύνη μας, αλλά
έκτελοΰμε καί ένα άλλο ιερό χρέος,
φέρνοντας στή μνήμη όλων καί
ιδιαίτερα τής νέας Γενεάς, έναν
ύπέροχο άγωνιστή 'Ιεράρχη, πού
όλόκληρη ή ζωή του, ό πνευ
ματικός καί κοινωνικός του βίος,
ήταν μιά φλογερή μαρτυρία πί
στεως στά θεία καί άνθρώπινα ιδα
νικά.
Στήν εποχή μας, πού ό άνθρω269

πος δύσκολα συγκινεΐται από υψη
λές εξάρσεις καί δυσκολώτερα έμπνέεται καί παρσρμάται σέ θυσίες
γιά τούς άλλους, ή προβολή μορ
φών σάν τοΰ ’Αργυροκάστρου
Παντελεήμονος είναι, όχι μόνο
άναγκαιότατη, άλλά καί άπό κάθε
άποψη πολυτ μόιατη. Γαλβανίζει
τις ωραίες ψυχές των νέων μας,
προετοιμάζει τό πνεύμα, γιά ψηλά
πετάγματα καί όδηγεΐ σέ άσφαλή
προσανατολισμό, ώστε νά δικαιωθή ή κατοπινή τους ζωή μέ έργα
χριστιανικής άγάπης καί έθνικοϋ στοχασμού.
Ό Άργυροκάστρου Παντελεήμων υπηρέτησε υπερήφανα τήν Χώ
ρα, πού ύψωσε μέσα στό ψυχικό
καί πνευματικό χάος τής άνθρωπότητος τό φως τής ΙΔΕΑΣ, τό ’Ιδα
νικό τής ’Ελευθερίας, τήν υψηλή
Τέχνη καί πύργωσε τόν αιώνιο βω
μό τής Σοφίας, γιά νά έξανθρωπίση
τόν άνθρωπο, νά αίσθανθή καί νά
βίωση τόν μ γάλο λόγο τής τελειώσεως, γιά νά γευΟή τά νάματα
τής πνευματικής ζωής, τής ήθικής
καί πνευματικής γενναιότητος.
** *
'Ο Μητροπολίτης ’Αργυροκά
στρου, κατά κόσμον Παντελεήμυν
Κοτόκος, γεννήθηκε τήν 9ην ’Ιου
νίου 1890 στήν Κορυτσά. Τήν
έγκύκλια πα δεία δ.δάχθηκε στήν
γενέτειρά του καί τό 1906 έστάλη,
μέ τήν φροντίδα τοΰ θείου του Μη
τροπολίτου Μηθύμνης Σ τ ε φ ά 
ν ο υ Σ ο υ λ ί δ η , στή Θεολογική
Σχολή Χάλκης, άπό τήν όποία άπεφοίτησε τό 1913.
Μετά τήν άποφοίτησή του έπεστρεψε στή Κορυτσά καί δίδαξε
στό έκεΐ Πάγκειο Γυμνάσιο μέχρι
τό 1920, οπότε οί ’Αλβανοί τό έ
κλεισαν.
’Ακόμα καί μετά τήν βίαια δια
κοπή τής λειτουργίας τοΰ Παγκείου Γυμνασίου παρέμεινε, κατόπιν
έγκρίσεως τής Παγκείου έπιτροπής, ως παρατηρητής τής νέας καταστάσεως καί άνέπτυξε ξεχωρι
στή προπαγανδιστική καί άντιστασιακή δράση στόν εκκλησιαστικό,
πολιτικό καί έθνικό τομέα.
Τό 1915 υπηρέτησε στις τάξεις
τοΰ Ελληνικού Στρατού ώς άπλός
στρατιώτης καί ιεροκήρυκας τού
46ου Συντάγματος.
Οί ’Αλβανοί έπανειλημμένως κατεδίωξαν τόν Παντελεήμονα γιά
τήν παλμύδη έθνική του δράση καί
γιατί δύο φορές, τό 1923 καί τό
1929, άρνήθηκε μέ παρρησία ν’
άναγνωρίση τήν πραξικοπηματική
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καί άντικανονική άνακήρυξη τής
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής ’Αλ
βανίας, ώς αύτοκεφάλου ’Εκκλη
σίας.
Τό 1931 παρακολουθεί Νομική
καί Πολιτικές ’Επιστήμες.
Τό 1937 χειροτονείται Ίερεύς
στήν Κωνσταντινούπολη καί άμέσως Μητροπολίτης ’Αργυροκά
στρου, όπου άνέπτυξε, κατά πάγ
κοινη, όμολογία, καταπληκτική
δράση.
’Αγωνίστηκε μέ συναρπάζουσα
σθεναρότητα έναντίον τού ποικι
λόμορφου προσηλυτισμού τών Ούνιτών τής ’Αλβανίας, οί όποιοι
προεπιθούσαν μέ πολλούς τρό
πους νά προσηλυτίσουν τό ’Ορθό
δοξο πλήρωμα.
Πάλαιψε μέ καρτερία γιά νά δια
τηρήσει άλώβητο τό φρόνημα τών
Βορειοηπειρωτών άδελφών μας.
Τό 1941, μετά τήν αποχώρηση
τοΰ Ελληνικού Στρατού, έγκατεστάθηκε στήν ’Αθήνα.
Ή κατοχή υπήρξε καί γιά τόν
πτωχό έξόριστο Ποιμενάρχη τοΰ
’Αργυροκάστρου σκληρή καί όδυνηρή. Στοργικά τοΰ άνοιξαν τό
σπίτι τους οί έκλεκτοί συμπατριώ
τες του καί άδελφικοί του φίλοι
Χρήστος καί Άθηνά Γιαχοπούλου
στούς όποιους έτρεφε εύγνωμοσύνη.
Πήρε μέρος σέ μυστικές όργανώσεις τής έθνικής άντιστάσεως,
τού π ιράνομου τύπου, τής προ
παγάνδας έναντίον τών κατακτητών καί μέ τά φλογερά του κηρύ
γματα καί τις έπαφές στήριζε τόν
σκληρά δοκ μαζόμενο λαό. ’Αγω
νιζότανε μέ σθένος νεανικό, έτοι
μος γιά τό δρόμο τής θυσίας.
Οί Βορειοηπειρώτες, έκτιμώντας τήν βαθύτατη πίστη του στά
δίκαια τής μαρτυρικής Β. ’Ηπεί
ρου, έξέλεξαν τόν Παντελεήμονα
Πρόεδρο τής «Κεντρικής έπιτροπής Βορειοπειρωτικοΰ άγώνος».
Τήν 29η ’Ιουλίου 1946, χάρη
στήν άκοίμητη διαφώτιση καί συν
εχή δράση του, έπέτυχε άνανέωση
τοΰ ψηφίο μ ίτος τής όλομέλειας
τής ’Αμερικανικής Γερουσίας γιά
τήν παραχώρηση τής Δωδεκανήσου καί τής Βορείου ’Ηπείρου στήν
'Ελλάδα.
Τό 1946 σϋμμετέσχε (ώς βοηθη
τικόν μέλος) τής 'Ελληνικής άντιπροσωπείας στό Διεθνές Συνέδριο
ειρήνης τών Παρισίων καί τό 1947
στήν Γενική Συνέλευση τού Ο.Η.
Ε. στήν Νέα Ύόρκη.
Γνώστης τής Γαλλικής, ’Αγγλι

κής, Τουρκικής καί ’Αλβανικής
γλώσσας έκινεΐτο μ’ ευχέρεια, γιά
νά φέρη στό σκλαβωμένο Ποίμνιό
του τό μεγάλο μήνυμα τής ’Ελευ
θερίας του.
Στάθηκε, μαζί μέ άλλους έκλεκτούς ’Ηπειρώτες, ή ψυχή τοΰ άγώνα.
Μέσα του υπήρχε άλώβητη ή
άπαράμιλλη ’Ηπειρωτική φιλοπα
τρία, ή υψηλή έθνική έξαρση, τό
ιστορικό μας μεγαλείο.
’Αγωνίστηκε όλόκληρη τή ζωή
του, γιά νά διαφωτίζη 'Υπεύθυνους
καί Λαό στό έξωτερικό γιά τά δί
καια τής μαρτυρικής ’Ηπείρου.
Καί άγωνίστηκε μέ τόν λόγο, μέ
τήν πέννα καί μέ τόν σταυρό, άγώνα προβολής καί έμψυχώσεως,
άγώνα χαράς καί πίκρας, άγώνα
προσευχής καί προσδοκίας.
'Υπήρξε έμψυχωτής καί διαφω
τιστής τής κοινής γνώμης σέ δι
εθνή κλίμακα.
Πολύπτυχο ύπήρξε τό έθνικό του
έργο. Δραματική στάθηκε ή πο
ρεία του ώς τήν ώρα τής άποδημίας
του άπ’ τά έγκόσμια.
’Αγάπησε μέ πάθος τήν μαρτυρι
κή Ήπειρο καί τόν πολυπαθή
καί πολύαθλο λαό της, τόν όποιον
υπηρέτησε, θά λέγαμε, μέ «θεία
μανία» καί φλογερή ειλικρίνεια.
Ό ’Αργυροκάστρου Παντελεή
μ ον άποτελεί ’Εκκλησιαστική μορ
φή πρώτου μεγέθους καί θυμίζει
τούς ’Αρχιερείς τών σκοτεινών
χρόνων τής Τουρκοκρατίας, πού
μέ τό φώς τής χριστιανικής καί
έθνικής τους πίστεως φώτιζαν τό
δρίμα τών σκλαβωμένων παιδιών
τους. Στό βιβλίο μου Ό «Γρεβενών Αίμιλιανός, ό 'Ιεράρχης τής
θυσίας» σημειώνω γιά τούς άληθινούς καί άξιους πνευματικούς
ήγέτες, μεταξύ τών άλλων:
«Ή θυσία είναι πάντοτε προνό
μιο έκείνων πού αισθάνονται μέσα
τους τό φώς τής άσκλάβωτης σκέψεως, τήν παρουσία τής βαθυτάτης
πίστεως.
Οί έπάλξεις καί οί προμαχώνες
έγιναν γιά νά φιλοξενούν αυτούς,
πού άγκάλιασαν τήν ζωή μέ ήθικές έξάρσεις καί μέ βαθύ νοσταλγικό πόθο γιά κάθε ά γ ι ο καί
ιερό.
Στήν πορεία τής ζωής οί πνευματοφόρες μορφές άποτελοΰν τις
νικήτριες Ιαχές τής άνθρωπίνης
δυνάμεως, τούς ώραίους καί θριαμ
βευτικούς παιάνες τοΰ μεγαλείου
τής πίστεως.
Οί ιστορικές άνελίξεις κυοφο-

ροϋνται δημιουργικά μέσα σέ ψυ
χές, πού έχουν μεταφυσικές άγωνίες, πού ζοϋν κατανυκτικά τις
θείες μεταρσέώσεις, τό βαθύ νόη
μα τής αίωνιότητος.
Τό Ιστορικό προβάδισμα στά
'Εθνη τό προσφέρουν έκεΐνοι, πού
Εμφορούνται άπό τό ίερό πάθος
πρός τήν ’Ιδέα τοϋ ύπερτάτου καθή
κοντος. Γι’ αύτό καί τήν ιστορία
δέν τήν γράφουν οί δειλοί, άλλά
οί προφήτες τοϋ Έθνους. ’Εκείνοι,Λ
πού μέ τήν έμμονη προσωπική τους
θυσία άπηχοϋν βαθύτατα τήν έθνική άξιοπρέπεια τής Φυλής, τό έν
δοξο προγονικό μεγαλείο . . .». ,
Δέν υπάρχει κανένας ένδοιασμός,
ότι ό ήγέτης πσύ δοκιμάζει σέ ώ
ρες ιστορικών δονήσεων τόν άποσυνθετικό μετεωρισμό τής άμφιβολίας είναι άνάξιος.
Ή άμφιβολία είναι φέρετρο, μέ
σα στό όποϊο τοποθετεί ό «ήγέτης»
τόν άνάξιο εαυτό του.
Ό ήγέτης όφείλει νά κρατά στά
χέρία του τόν γνήσιο πνευματικό
καί έθνικό., προσανατολισμό τοϋ
Έθνους καί νά γιγαντώνη τήν άδούλωτη σκέψη τοϋ Λαοΰ, μ’ έβλημα
τήν άγάπη πρός τό Λαό καί τό
χρέος τής θυσίας πρός τό Έθνος.,.
«Οί Έλληνες Κληρικοί καί στήν
είρήνη καί στόν πόλεμο όφείλουν
καί πρέπει νά είναι οί άτρόμητοι
όδηγοί τοϋ Έθνους. Αύτό μάς
κληροδότησαν οί Πατέρες καί οί
κληρικοί όλων τών βαθμών, μέ
τήν Ουσιαστική τους άγάπη, σ’
όλες, τις δύσκολες, ιστορικές καμ
πές τοϋ Έθνους.
Οί τάφοι, ή λόγχη καί ή πέννα,,
τά ράσα, τά δεκανίκια καί τά κα
ριοφίλια είναι τά οικόσημα τοϋ
Έθνους μας.
Κανένας λαός ποτέ δέν άνέβηκε
μέ τόση ήθική άνεση τις άπρόσιτες κορυφές τής ιστορικής άνόδου,
όσον ό μαρτυρικός λαός τής Ε λ 
λάδος. Καί κανένας λαός, όσο ό έλληνικός βφν προσέφερε όλόθυμα
τόσο αίμα γιά νά κρατήση στήν
έλληνίδαγή τό πολυτιμότερο άγαθό: «τήν ’Ελευθερία». . .
Δέν χρειάζεται ό Λαός άπό τούς
ήγέτες του πατριωτική μεγαλαυχία άλλά έντιμη χριστιανική καί
έθνική πράξι καί δέν υπάρχει άλ
λη άπό τήν ήρωϊκή ζωή καί τόν
ήρωϊκό θάνατο.
Πνευματικός ήγέτης χωρίς θυ
σία είναι λαμπαδηδρόμος μέ σβησμένη τήν δάδα τοϋ καθήκοντος.
'Οσοι ύπηρετοϋν τήν Αγία μας
’Εκκλησία, άς έχουν πάντοτε στή
σκέψη τους τήν φωτεινή μορφή

τοϋ έθνομάρτυρα 'Ιεράρχη Γρεβενών Αίμιλιανοΰ καί άς μιμηθοϋν
όλόψυχα, σέ τέτοιες μεγάλες ώρες,
τήν άσύγκριτη θυσία του».
Οί άπηνεΐς καί άμείλικτοι διώχτες τοϋ Έλληνικοϋ πληθυσμοΰ τής
Βορείου ’Ηπείρου, στό πρόσωπο
τοϋ ’Αργυροκάστρου Παντελεήμονος είχαν βρή τόν πιό σκληρό
τιμητή, τόν άνελέητο διώκτη καί
μαστιγωτή.
Δέν άφησε ούτε γιά μιά ώρα άπηδαλιούχητους τούς άλύτρωτους άδελφούς μας καί ή παρουσία του
άποτελοΰσε άναζα πύρωση τοϋ ψυ
χικού καί σωματικού σθένους.
’ Ποτέ ό θελκτικός πειρασμός τής
άδιαφορίας δέν στάθηκε Ικανός
νά συγκινήση τήν καρδιά του, άλ
λά προχωρούσε μέ ήρωϊκή διά
θεση στήν ιερή όδό τοϋ άφοσιωμένου χρέους, σημάδι τοϋ άξιου
καί έμπνευσμένου Ηγέτη.
Ό ’Αργυροκάστρου Παντελεήμων προβάλλει ώς ξεχωριστή έκκλησιαστική καί έθνική μορφή.
Άνεδείχθη άξιος τών έπιταγών
τών καιρών καί τών προσδοκιών
τοϋ βουλωμένου Ελληνισμού τής
Βορείου ’Ηπείρου καί έπετέλεσε
στό άκέραιο τό καθήκον του.
Ήταν πρώτος στις .Εκδηλώσεις,
κορυφαίος στις διαμαρτυρίες.
Ό χ ι μόνο ποτέ δέν υπήρξε κα
τώτερος τής άποστολής του, άλλά
πάντα διερμήνευε μέ τήν ψυχική
καί πνευματική του γενναιότητα
τήν σφοδροτάτη Επιθυμία τής φλο
γερής Βορειοηπειρωτικής ψυχής
νά καμαρώση Ελεύθερη τήν γενέ
θλια γή καί νά δή στά μπαλκόνια
νά κυματίζη περήφανα ή Γαλανό
λευκη, πού τήν είχε στήσει στά
βάθη της.
Στό πάνθεον τών άγωνιστών τής
Β. ’Ηπείρου ό ’Αργυροκάστρου
Παντελεήμων, μαζί μέ δύο-τρεΐς
άλλους κατέχει πρώτη θέση, γιατί
είναι κορυφαίος πρόμαχος τής Εθνι
κής ’Ιδέας καί δράσεως.
Οί τυχόν προσωπικές άντεγκλήσεις ύποχωροϋν κατά τήν ώραν τοϋ
θανάτου καί ό χρόνος μέ τά σιδε
ρένια χέρια του προβάλλει τήν
άντικειμενική καί δίκαιη άξιολόγηση, άπηλλαγμένη άπό πάθη καί
άρνητικές διαθέσεις. Πολλοί άν
θρωποι, όταν δέν μποροΰν νά σέ
ξεπεράσουν κάποτε μεταβάλλον
ται σέ θλιβερούς συκοφάντας, σέ
βρωμερούς διαβολεϊςγιάνά δικαι
ολογήσουν έτσι τήν δική τους άναξιότητα.
Ό Άργυροκάστρου Παντελεή
μων, υπήρξε ή Επιβλητική παρου

σία τής ’Εκκλησίας τής Β. ’Ηπεί
ρου σ’ όλους τούς άγώνες γιά τήν
Ελευθερία τής πολυπαθοϋς αύτής
Ελληνικής περιοχής.
Σεμνός στό λόγο καί στό ήθος,
στάθηκε μιά εύγλωττη μορφή κι’
ένα άνήσυχο πνεϋμα μέ υψηλό γόη
τρο, γι’ αύτό οί άπανταχοΰ Ήπειρώτες πρός τής σοροϋ του (ορκι
στήκανε νά μή σταματήσουν ποτέ
τόν ίερό άγώνα τους—πραγματικά
δέν τόν σταμάτησαν μέχρι σήμερα
—σάν χρέος άπέναντι στή Β.
Ήπειρο, πού στενάζει κάτω άπό
τά-«έλματα τοΰκατακτητή.
'Ολόκληρη ή ζωή του, υπήρξε
μιά Εμπνευσμένη προσφορά, προσ
παθούσε δέ πάντοτε νά μετατρέψη τόν πόθο σέ έργο θυσίας καί
τήν νοσταλγία σέ άρετή καί όσιότητα.
Συνέθεσε μιά διαρκώς άνανεούμενη προσωπικότητα.
Ό ’Αργυροκάστρου Παντελεή
μων στάθηκε άκηλίδωτος, ένας
ήγέτης μέ ήθικό κάλλος, άοπλος
υλικά άγωνιστής, άλλά τεθωρα
κισμένος μέ τόν θώρακα τής άδιαβλητότητος.
Ποτέ δέν τόν πτόησε ή κοσμοκράτειρα ύλική δύναμη τών προ
στατών τής ’Αλβανίας, καί ή ψυ
χή του παρέμεινέ ώς τή στερνή
του ώρα ένα φρούριο άκατανίκητσ
άπό τή βία, τό φόβο καί τ-ήν κό
πωση.
Έφυγε μέ τό μεγάλο όνειρο
στήν καρδιά. Ή άγια ’Ελευθερία
δέν άπλωσε τά πάλλευκα φτερά
της στήν μαρτυρική Βόρειο Ή 
πειρο καί οί πολεμισταί τής ’Ιδέας
παραμένουν μέ τό όπλο «παρά πόδας».
Ό ’Αργυροκάστρου Παντελεή
μων άναπαύεται στήν άγκαλιά τής
Αιωνιότητας, γιατί σ’ όλόκληρη
τήν ζωή του πολέμησε γιά τά με
γάλα τής Φυλής ’Ιδανικά, στεφανω
μένος μέ τούς λευκούς κρίνους
τής Έντιμότητος καί τής Συνεπείας.
Ή ζωή,του ύπήρξε ένα διαρκές
καθήκον καί ή καρδιά του ένα
συνεχές παρόν μπροστά στό βω
μό τής θυσίας.
Κοιμάται ήσυχος ό άγωνιστής
Ιεράρχης τής θυσίας, ό ήρωας Δε
σπότης τής πολυφίλητης Β. Η 
πείρου μας.
’Εάν τό σώμα του βρίσκεται στήν
’Αττική γή, ή ψυχή του φτερουγίζει πάνω άπό τά ίερά χώματα τής
Ενιαίας Ηπείρου μας.
ΣΗΦΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
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ΜΑΣΟΥΡΙ

ME TON ΘΗΣΑΥΡΟ
ΝΙΚΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ
Λογοτέ χνου

Ό μακαρίτης Κνούτ Χάμσουν,
άφοϋ έγραψε, μιά κι’ έξω τήν «Πεί
να» του, τήν βόλεψε, μετά, γιά καλά
μέ τις γαστριμαργικές «απαιτήσεις
του.
’Εμείς, παρ’ όλο πού γράφαμε τά
χειρόγραφα με τις όκάδες, σέ κάθε
λογής έντυπα πού κυκλοφορούσανε
τότεδέν καταφέρναμε νά τακτοποιή
σουμε, έστω καί μερικώς, τά στομάχιας μας. ’Αλλά δέν είμαστε μόνον
έμεΐς, οί «λόγιοι» πού λέγαμε τό ψω
μί «ψωμάκι». Ή ταν σχεδόν καί
όλοι οί άλλοι "Ελληνες—έκτος,
φυσικά, άπό τούς μαυραγορίτες καί
τούς πολύ—πολύ πλουσίους, πού
έδιναν ένα γνήσιο περσικό χαλί
γιά ένα σακκούλι αμφίβολης ποιότητος τραχανά. . .
Άναφέρομαι, όπως καταλαβαί
νουν οί συνομήλικοι καί οί ακόμη
παλαιότεροι, στήν τρομερή πείνα
τής Κατοχής. ’Επειδή όμως οί νεώτεροι καί οί νέοι δέν γνωρίζουν, ή
δέν μπορούν νά συνειδιτοποιήσουν
τήν εικόνα τής έποχής, δέν έχω
άντίρρησι νά τούς ανοίξω λίγο τήν
όρεξι. Ή πείνα έκείνη δέν είχε καμμιά απολύτως σχέσι μέ τήν λιγούρα
πού μάς πιάνει τό μεσημέρι όταν κα
θυστερούμε νά πάμε στο σπίτι μας,
ή στο έστιατόριο. Ή πείνα, έκείνη,
ήταν κάτι άλλο. Είχαμε ξεχάσει τό
. . . πώς τρώνε. ’Αλλά καί όταν άκόμη έξασψαλίζαμε, πού' καί πού, κά
ποια . . ύποαπασχόλησι στις μασέ
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λες μας, ή πρώτη (καί τελευταία)
ύλη μέ τήν όποια τις τροφοδοτού
σαμε ήταν ή βρασμένες λαχανίδες,
χωρίς λάδι, ή μαύρες σταφίδες, ή
χαρούπια (τά έπωνομαζόμενα καί
ξυλοκέρατα). "Ολα τά άλλα άγαθά,
τά είχαμε μόνον. . .άκουστά. Καί, έν
πάση περιπτώσεις γιά νά είμαι πιο
δίκαιος, πρέπει νά ομολογήσω πώς
υπήρχαν καί κάτι έκτακτες παρεν
θέσεις, ως έξής: Μιά—δυό φορές
τήν έβδομάδα, μοίραζαν, οί φούρνοι
μέ τό δελτίο, πενή.ντα δράμια ψωμί
στό άτομο. ’Αλλά τό «ψωμί» έκεΐνο
ήταν κάτι σάν τό καντήλι πού άνάβει χωρίς φυτίλι, άφοΰ ό έπιούσιος,
ή μάλλον, ό . . δισεβδομαδιαΐος
μας, σπανίως παρασκευαζόνταν άπό
σταράκι τού Θεού. Τις πιό πολλές
φορές τόν έφτιαναν μέ Αίθιοπικό ξυ
λάλευρο, ή άνάμικτο μέ καλαμπόκι.
’Επίσης μιά —δυό φορές τόν μή
να είχαμε καί μιάν άλλη . . άτραξιόν.
Μάς μοίραζε, ό μπακάλης, πάντοτε
μέ τό δελτίο, πότε μισή όκα μαυρο
μάτικα φασόλια καί πότε τήν λεγομένη «σούπα», πού ήταν κάποιο
άκαθόριστο ύλικό σέ σχήμα καί
χρώμα πλάκας πράσινου σαπουνιού.
Τις σούπες έκεΐνες τις λυώναμε,
τις βράζαμε, τις σερβίραμε στά
πιάτα, άλλά, στό τέλος, τις . . .
πετούσαμε. Δέν κατέβαινε κάτω, ή
άφιλότιμη. Ή ταν τό πιό άνοστο
κατασκεύασμα πού δοκιμάσαμε πο
τέ στή ζωή μας. Τέλος, υπήρχαν καί

οί ούρές. Κάτι ούρές σάν λαϊκό
προσκύνημα. "Οπως πήγαινες στό
δρόμο, έπεφτες πάνω σέ μιά τέτοια
ουρά. Πλησίαζες, λοιπόν τήν ούρά
τής ουράς καί ρωτούσες:
—Κρεμμύδια λένε . .
Κρεμμύδια—ξεκρεμμύδα, έπαιρ
νες άμέσως, θέσι καί περίμενες υπο
μονητικά, μέ τό δίχτυ στό χέρι. Πο
τέ όμως, ή σχεδόν ποτέ, δέν έφθα
νες ένάπιον τού μαυραγορίτη. Για
τί, τό έμπόρευμά του τελείωνε πριν
προχωρήση είκοσι μέτρα ή ούρά.
Ό κόσμος τότε, συνηθισμένος, πιά
άπό παρόμοιες άπογοητεύσεις, σκό
ρπιζε. Άλλωστε, διατηρούσε, στό
άκέραιο, τις έλπίδες του, ότι λίγο
παρακάτω θά συναντούσε άλλη .ου
ρά όπου μπορούσε νά φανή πιό τυ
χερός. Φυσικά, σ’ αυτή τήν άλλη
ούρά, δέν πουλούσαν έπίσης κρεμ
μύδια. Ίσως νά πουλούσαν—πάντο
τε, μέ τιμές μαύρης άγοράς— ή
δαδί, ή παντζαρόφυλλα, ή ξυλοκάρ
βουνα, ή χαρουπόμελο, ή .. λάστι
χο άπό παληές ρόδες αυτοκινήτου.
Μέ τά λάστιχα έκεΐνα βάζαμε σόλες στά παπούτσια μάς.
Έκείνη τήν έποχή, κάθε προνοη
τικός άνθρωπος, έφερε μαζί του
τρία πράγματα: Ένα δίχτυ, ένα
ζιμπίλι καί ένα άδειο τενεκέ άπό
κονσέρβα. Έ τσι όταν έπεφτε σέ ου
ρά πού πουλούσε κάρβουνα, είχε τό
ζεμπιλάκι του γιά νά τά παραλάβη.
Ά ν πουλούσε παντζαρόφυλλα, είχε

τό δίχτυ του. Κι’ άν πωλοϋσε χαρουπόμελο, τό κονσερβοκούτι. Πάντως,
τά χρήματα πόύ διέθετε, έπρεπε,
όπωσδήποτε κάπου νά τά άκουμπίση, δηλαδή νά τ’,άνταλλάξη μέ κά
τι. Γιατί, μέ τόν φρενήρη πληθω
ρισμό, τήν έπομένη κι’ δλας ήμέρα,
ή άγοραστική τους άξια ήταν μειω
μένη στό μισό, στο τέταρτο ή καί
στο δέκατο.
Θυμάται δτιέπειδή είσέπραττατό
έβδομαδιάτικό μου άπό τό περιοδι
κό πού δούλευα, μεσημέρι, δεν
πρόφθαινα, πιά, ν’ άγοράσω τίποτε
τό φαγώσιμο.
Σ’ αυτή, λοιπόν, τήν... είδυλλιακή έποχή συνέβηκαΐ τό έπεισόδιο πού
θά σάς διηγηθώ, καί πού χαρακτηρί
ζει έναργέστατα τό ευρύτερο πνεύ
μα, τήν άνθρωπιά καί τήν καλωσύνη πού διακρίνουν τούς άξιωματικούς καί άνδρες τού ήρωϊκοΰ
σώματος τής Χωροφυλακής.
Έμενα στά Έξάρχεια. Κάποιος
φίλος μου δμως άπό τόΜαροΰσι μοΰ
έδωσε τήν πληροφορία δτι στό προ
άστιό του τά πράγματα ήταν κάπως
πιό ίποφερτά. Γιατί έκεΐ υπήρχαν
χωράφια, υπήρχαν μικροκτηνοτρόφοι ίπήρχαν καί ........πεύκα. Ά ν
πήγαινα λοιπόν στό Μαρούσι, άκόμη καί άν δέν κατάφερνα νά βρω
τίποτε φαγώσιμο, θά μπορούσα του
λάχιστον νά μάζευα κουκουνάρες
καί «πούσι»... "Ενα «ταξίδι» δμως
άπ!> τήν ’Αθήνα στό Μαρούσι δέν
ήταν καί τόσο εύκολο τόλμημα.
Έπρεπε νά πετύχω τήν ώρα καί νά
πάρω τό «θερίο» κι’ άν γιά τήν έπιστροφή δέν τό πρόφθαινα, ή δέν τό
ευρισκα, είχα δύο λύσεις: Ή τό
γκαζοζέν λεωφορείο πού ξεκινούσε
μόνον άν’γέμιζε έπιβάτες—καί λεω
φορείο άπό Μαρούσι σέ ’Αθήνα,
άπόγευμα, ήταν τόσο σπάνιο πρά
γμα δσο περίπου καί έμφάνισις
βοδάμαξας σήμερα στήν πρωτεύ
ουσα -ή πεζοπορία... Νάμήσάςτά
πολυλογώ δμως, ένα Σάββατο μεση
μέρι, πού πήρα ι ό έβδομαδιάτικό
μου, έπεχείρησα τήν μεγάλη έκείνη έξοδο πρός βορράν....
’Αργά τό μεσημέρι έφθασα στό
Μαρούσι, τραβούσα συστημένος
σέ κάποιο γεωργό πού είχε λέει,
πατάτες! Γεμάτος έλπίδες πήρα ένα
μονοπάτι καί βάδιζα... Μέσα μου
έκανα τά πιό τρελλά όνειρα. Καί
νά μοΰ πή, λέει, ό χωρικός «Μάλι
στα, κύριε... Πατάτες θέλεις; Νά
σοΰ δώσω. Πόσες όκάδες νά σοΰ
βάλω;... Μήπως θέλεις καί μερικά
αυγά;....».
Στό σπίτι έτυχε έκεϊνες τις μέρες
νά έχουμε λίγο λάδι. Φαντάσου, λοι

πόν, νά έπαιρνα τίς πατάτες, νά
έπαιρνα καί τά αύγά καί νά σκα
ρώναμε τό βράδυ όμελέτα— ».
"Αρχισαν νά μοΰ τρέχουν κι’ δλας
τά σάλια, δταν, ξαφνικά, τό μάτι μου
έπεσε κάπου: Έκεΐ πού βάδιζα, στό
μονομάτι, ήταν πάνω στό χώμα, ένα
μάτσο χαρτονομίσματα. Δέν θυμά
μαι, φυσικά, πόσα έκατομμύρια άντιπροσώπευαν σέ δραχμές, πάντως
ήταν ένα μεγάλο ποσό, ένας πρα
γματικός θησαυρός, ίσως καί άξίας
πέντε χρυσών λιρών!
Τό πρώτο αίσθημα πού δοκίμασα
ήταν ή εύτυχία. 'Η πλήρης εύδαιμονία. Πέντε λίρες; Μά, μέ πέντε
λίρες καί τί δέν μπορούσα ν’ άγορά
σω άπό τήν κατάμαυρη άγορά πού
έδρευε τότε στό Πολύγωνο;... Μέχρι
καί μακαρόνια. Ίσως καί άσπρα
φασόλια... Ίσως καί σταρένιο ψω
μί. . . Είχα άκούσει πώς κάποιος,
λέει, μέ μιά λίρα, πήρε καί έκατό
δράμια καφέ σέ κουκούτσια. . .
Πετοΰσα στόν έβδομο ούρανό. Καί
δέν ευρισκα τήν ώρα νά ξαναγυρίσω
στήν ’Αθήνα μας, νά πάω στό σπι
τάκι μου, νά καταστρώσουμε, μέ τήν
μητέρα μου καί τήν άδελφή μου τό
σχέδιο τής διαθέσεως τού μικρού
έκείνου θησαυρού.
Ήμουν εύτυχισμένος. . .
Σέ λίγο δμως άρχισαν νά μέ
ζώνουν τά φίδια. . . Κι’ αν τά χρή
ματα δέν τά έχασε κανένας μαυρα
γορίτης, άλλά κάποιος κακομοίρης
πού ξεπούλησε τήν προίκα τής κό
ρης του γιά νά έξασφαλίση λίγα
ρεβύθια στό σπίτι του;
Έκανα χίλιες σκέψεις. Ναι, μά άν
ήταν κάτι τέτοιο, δέν θά φρόντιζε,
ό χριστιανός, νά μετατρέψη τίς
δραχμές του σέ λίρες; Συνήθως,
μόνον οί μαυραγορίτες είχαν «μα
σούρια» τίς δραχμές γιά τίς συναλ
λαγές τής ήμέρας. Σύμφωνοι....
Ά ν δμως μόλις προηγουμένως
ξεπουλήθηκε ή προίκα;
Φαίνεται πώς καί μέσα σ’ έκείνη
τήν καταιγίδα τής δυστυχίας, οί άν
θρωποι διατηρούσαμε τίς ευαισθη
σίες μας. Δέν λέω, βέβαια, δτι άν
ήμουνα σίγουρος πώς έκεΐνος πού
έχασε τάχρτματα ήταν μαυραγορί
της, ή έστω καί άπλώς πλούσιος, θά
άποφάσιζα έκεΐνο πού άποφάσισα.
Δηλαδή νά τά παραδώσω στήν άστυνομία. ’Αλλά, ή άμφιβολία, δέν
άφηνε ήσυχη τήν συνείδησί μου.
Ρώτησα κάποιον καί μοΰ έδειξε
πού ήταν τό Τμήμα.
’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας ήταν
ένας’Ανθυπομοίραρχος, άν θυμάμαι
καλά. Τόν πλησίασα καί άφησα τά
χρήματα πάνω στό γραφείο του.

—Τά βρήκα στό δρόμο, τού είπα.
Μέσα στό γραφείο ήταν καί ένας
’Ενωμοτάρχης. Μόλις άκουσε τήν
δήλωσί μου σηκώθηκε καί άνοιξε
κάποιο βιβλίο, νομίζω τό «βιβλίο
συμβάντων». Ό ’Ανθυπομοίραρχος
δμως τόν σταμάτησε.
—Στάσου μιά στιγμή, τού είπε.
Καί γυρίζοντας σέ μένα ρώτησε τά
πώς μέ λένε καί πού κατοικώ.
Τού είπα. Είμαι Δημοσιογράφος,
έτος γεννήσεως 1923—-άλήθεια, τό
τε ήμουνα σχεδόν άμούστακος
άκόμη—προστάτης μητέρας καί
άδελφής . .
—Τί ήρθες νά κάνης στό Μαρούσι;
—Νά βρώ πατάτες.
Μέ κύταξε καί βστερα γύρισε πάλι
στόν ύπαξιωματικό.
-Ά σ ε μή γράφεις τίποτε, τού είπε.
Μετά ξαναγύρισε σέ μένα.
—Άκου νά δής. Κατά τόν νόμον,
άν δέν παρουσιασθή μέσα σ’ ένα
χρόνο έκεΐνος πού τά έχασε, τά
χρήματα θά γίνουν δικά σου. Αν
παρουσιασθή, θά πάρης γιά «εύρε
τρα».. 10%... Σέ ένα χρόνο δμως οί
δραχμές αυτές δέν θ’ άξίζουν ούτε
μιά πεντάρα . .
Γύρισε καί κοίτταξε τόν συνάδελ
φό του.
-Σάν.. βυζαντινή άγιογραφία είναι.,
έκανε καί χαμογέλασε. Καί βρίσκε
ται πάνω στήν άνάπτυξί του... τί λές;
—Συμφωνώ μαζί σας, κ. άστυνόμε,
ψιθύρισε ό Ενωμοτάρχης.
Εύχαριστημένος, ό Ανθυπομοίραρ
χος γύρισε πάλι πρός τό μέρος μου.
—Άκου τί θά γίνη, μού είπε. Θά
καθήσης έδώ μέχρις νά βραδυάση.
Ά ν είναι νά τά ζητήση αύτός πού
τά έχασε, θάρθει νά τά ζητήση. Άλλοιώτικα, αύριο, τά λεφτά, θά χά
σουνε τήν μισή τους άξια. Αοιπόν
άν δέν παρουσιασθή κανένας μέχρι
τήν ώρα πού λήγει ή κυκλοφορία,
θά τά πάρης έσύ...
"Ενας κόμπος άνέβηκε στό λαι
μό μου άπό τήν συγκίνησι. Θυμάμαι
δμως δτι άντί νά τόν εύχαριστήσω,
σκέφθηκα κάτι άλλο:
—Καί βστερα πώς θά γυρίσω στήν
’Αθήνα;
Χαμογέλασε.
—Λογάριαζα νά σέ κατεβάσω έγώ
γιατί κι’ έγώ στήν Αθήνα κάθομαι...
Άλλά δέν ξέρει κανείς τί γίνεται....
'Ωραία. Πήγαινε σπίτι σου καί περιμενέ με αύριο τό πρωί. Αν δέν
παρουσιασθή αύτός πού τά έχασε
θά στά φέρω έγώ τό πρωί.
Τήν έπομένη τό πρωί, στις όκτώ
ήρθε ό Ανθυπομοίραρχος στό σπίτι
μου, μέ τά χρήματα.
ΝΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
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Υπόδεσις: "Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΣΕΪΧ - ΣΟΥ,,
Γ

Εις τό πρώτον μέρος της παρούσης μελέτης έξητάσαμεν έν γενικότηταις τον τύπον τοϋ «δράκου»
καί τά ίδιάζοντα χαρακτηριστικά
αύτοϋ. Εις το δεύτερον μέρος άνελύσαμεν τά εγκλήματα τούτου ώς
καί την ψυχολογικήν του άνατομίαν. 'Υπολείπεται ήδη ή παράθεσις των πραγματικών στοιχείων τών
συνδεόντων τά εγκλήματα προς τον
δράστην, ΐνα δειχθή ή έν άρμονία
συνέπεια μεταξύ πράξεως — κατη
γορίας — καταδίκης — ποινής —
έκτελέσεως.
Πρέπει εύθύς έξ άρχής νά τονισθή δτι άπο τής πρώτης στιγμής
τής συλλήψεως τοϋ Παγκρατίδη,
καίτοι το δι’ δ συνελήφθη έγκλημα
δεν συνεσχετίσθη αμέσως προς τά
προηγηθέντα έγκλήματα τοϋ Σέϊχ—
Σοΰ, αί άρχαί Χωροφυλακής, διαγνώσασαι την άσυνήθη σοβαρότητα
τής περιπτώσεως, ιδία δέ το ΐδιόμορφον τής προσωπικότητος τοϋ
δράστου ούτινος το δυναμικόν διησθάνθησαν έκτεινόμενον πολύ πέραν
μιας άποπείρας —έστω θρασυτάτης —βιασμού, προεκάλεσαν παραγ
γελίαν τοϋ Είσαγγελέως Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης προς τον
παρ’ αύτώ ’Αντεισαγγελέα όπως,
προσερχόμενος εις την 'Υποδιεύθυνσιν Γεν. ’Ασφαλείας, έποπτεύση
αύτοπροσώπως τάς άνακρίσεις, άπο
τής ένάρξεώς των.
'Ο Παγκρατίδης, άνακρινόμενος,
ομολογεί καί άφηγεϊται άπαντα τά
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(τελευτα ϊον)

έγκλήματά του, προσδιορίζων ταΰτα μέχρι καί τών έλαχίστων λεπτο
μερειών. Εγειρόμενος έκ τοϋ άνακριτικοΰ καθίσματος, καί άναλογιζόμενος —διά πρώτην ϊσως φοράν —
το μέγεθος τών εγκλημάτων τού
των λέγει χαρακτηριστικούς ώσεί
μονολογών: «Τώρα πάω γιά κρε
μάλα».—
'Υπό το κράτος τοϋ τρόμου τού
του, δυο σχεδόν ώρας μετά την ομο
λογίαν του, άναιρεϊ ταύτην, καίδηλοϊ δτι ούδεμίαν σχέσιν έχει πρύς
τά έγκλήματα τοϋ Σέϊχ—Σοΰ.
Εις τάς κατόπιν διενεργηθείσας
άνακρίσεις τάς οποίας διεξάγουν έμ
πειροι καί ίκανώτατοι άξιωματικοί
Χωροφυλακής, ό Παγκρατίδης έπιμένει νά άρνήται τά πάντα, πλήν
βεβαίως τής άποπείρας βιασμοΰ.
Μεσολαβεί ή παρέλασις πολλών μαρ
τύρων οί όποιοι καταθέτουν διάφο
ρα—άσθενή —στοιχεία διά τον Παγ
κρατίδη περί ών κατωτέρω, καθώς
καί οί έπιζήσαντες παθόντες (Ε. Ν.,
Σ. Γ. καί Φ. Τ . ) περί ών ήδη ώμιλήσαμεν εις τά προηγούμενα σημειώ
ματα. Μετά ταΰτα, καί εις νέαν
άνάκρισιν διεξαχθεΐσαν ύπύ δυύ 'Υ 
πομοιράρχων καί ένύς Μοιράρχου, ό
έκ τούτων υπομοίραρχος Κ. Κλ.
κατορθώνει μεταχειριζόμενος φιλι
κόν τρόπον, λαϊκήν φρασεολογίαν
καί έν γένει πνεΰμα «πιάτσας», νά
πείση τόν Παγκρατίδη δτι δέν δύναται νά έξαπατήση τάς άρχάς καί
νά παραπλανήση τήν άνάκρισιν. Ό

Παγκρατίδης ούδέν ομολογεί μέν
κατά τήν στιγμήν ταύτην, φαίνεται
δμως σκεπτικός. 'Ο'Υπομοίραρχος
άφήνει τοΰτον νά άποσυρθή ήσύχως
εις τό κελλίον του δπου τοϋ άποστέλλει γεΰμα τής προτιμήσεώς του
καί σιγαρέττα.
'Ο Παγκρατίδης τότε, ώς αίφνιδίως άφυπνισθείς, δηλώνει εις τόν
σκοπόν Χωροφύλακα δ ΐι έπιθυμεΐ
νά όμιλήση είς τόν 'Υπομοίραρχον.
Εις τοΰτον, σπεύσαντα, άνακοίναΐ δτι
«τό άπόγευμα θά τά ποΰμε καλά
οί δυό μας. . .».
Πράγματι, τήν ιδίαν εσπέραν ό
Παγκρατίδης μεταφέρεται είς, τό
άνακριτικόν γραφεΐον, καί έκεϊ πα
ρουσία καί τοϋ άρμοδίου Ά ντεισαγγελέως, δστις έκλήθη κατεπειγόντως, έπανέρχεται είς τήν πρώτην
ομολογίαν του παραδέχεται άπαν
τα τά έγκλήματα, έξιστορει ταΰτα
έκ νέου μετά πάσης λεπτομέρειας
καί υπογράφει τήν ομολογίαν του
προσυπογραφεϊσαν καί ύπό τοΰ Ά ν τεισαγγελέως.
Ήκολούθησαν αύτοψίαι καί άναπαραστάσεις είς τάς οποίας ό Π αγ
κρατίδης έπεβεβαίωσεν καί συνεπλήρωσεν τήν έγγραφον ομολογίαν
του.
’Εν συνεχεία ή ύπόθεσις παρεπέμφθη πλέον είς τά αρμόδια δικα
στήρια.
Ή έκ τών άλλεπαλλήλων καί
φρικωδών έγκλημάτων τοΰ Σέϊχ-

Σού προκληθεϊσα κατάστασις έδημιούργησε μεγάλα καί σοβαρά προ
βλήματα διά τάς άρχάς ’Ασφα
λείας καί Τάξεως. ’Ενώ το φάσμα
τοϋ «δράκου») έπλανάτο εις δλόκληρον τήν περιοχήν της Πρωτευούσης τοϋ Βορρά, οί κάτοικοι, τρο
μοκρατημένοι, καί μέ φοβίαν αυξανομένην παραλόγως έκ τών υπερβολών τών άναγραφομένων δι’ εμ
πορικήν κατανάλωσιν εις τας εφη
μερίδας, έλάμβανον εις κατάστασιν πανικού παντοια μέτρα αυτασφαλείας, ένισχύοντες τάς θύρας των
καί τά παράθυρα τών οικιών των
διά σιδηροδοκών, εφοδιαζόμενοι δι
άμυντικών μέσων ιδίας, έκαστος,
έμπνεύσεως, καί άποφεύγοντες έπιμελώς νά κυκλοφορούν κατά μόνας
είς προκεχωρημένας ώρας.

"Ο Π αγκρατίδης μέ χυνική ν α δια φ ο ρ ία ν , συνοδευόμενος ύπό τώ ν Δ ικ ασ τικ ώ ν
κ α ί 'Α σ τυ νο μ ικ ώ ν ’Α ρχώ ν τή ς Θ εσσαλονίκης, άναπαριστα τό ν τρόπον μ ε τόν
όποιον έξετέλεσεν ϊν τ ώ ν θ υμ ά τω ν τ ο υ .

ΠαρουσιάσΘησαν θλιβεραί περι
πτώσεις καθ’ άς αθώοι, διά τινα
άτυχή σύμπτωσιν, συνελήφθησαν υ
πό πανικοβλήτων πολιτών καί παρεδόθησαν είς τάς άρχάς, ένω έν τώ
μεταξύ ή σωματική των άκεραιότης είχεν διατρέξει κίνδυνον !

μελέτην καί ερμηνείαν τής σωρείας
τών πληροφοριών, αί όποϊαι κατέφθανον καί κατετίθεντο πανταχόθεν, έξετάζοντες μετά σχολαστικής
προσοχής άπάσας, άπό τάς πλέον
σοβαράς μέχρι τάς φαιδράς καί
άνοήτους.

Ή Διεύθυνσις Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης έλαβεν άμέσως μέτρα
δρακόντια. Είναι χαρακτηριστικόν
δτι τά μέτρα ταϋτα, — άπεδείχθησαν πάντως λίαν έπιτυχή διότι έξουδετέρωσαν έπί τριετίαν τήν κακο
ποιόν δραστηριότητα τοϋ «δράκου»
—διετηρήθησαν μέ υπομονήν καί
έπιμονήν, καί άνευ χαλαρώσεως, έπί
τετραετίαν, παρά τήν βαρεΐαν καταπόνησιν τών οργάνων άσφαλείας.
Ά πα σα ι αί περιοχαί τής πόλεως,
ιδία τών παρυφών ταύτης, έκαλύφθησαν έπιτηρούμεναι έπαρκώς υ
πό τάς δυσμενεστέρας τών καιρικών
συνθηκών.

20.000 άρενες ώδηγήθησαν είς τό
Τμήμα καί άνεκρίθησαν έπισταμένως. ΤΗσαν άτομα άνταποκρινόμενα, ούτως ή άλλως, είς τήν περιγρα
φήν τήν δοθεϊσαν ύπό τής έπιζησάσης νοσοκόμου. Ά πα ντες οί σε
σημασμένοι κακοποιοί, λωποδϋται,
ήδονοβλεψίαι, άνώμαλοι, ναρκομα
νείς κ.λ.π. προσήχθησαν είς τήν
άσφάλειαν καί άνεκρίθησαν έπίσης, έλεγχθεισών τών κινήσεών των.

'Η έρευνα καί ή ιχνηλάτησις διά
τήν άνακάλυψιν πειστηρίων, ένδείξεων, άποδείξεων καί στοιχείων τών
έγκλημάτων ούδ’ έπί στιγμήν έσταμάτησαν, άπησχολήθη δέ είς τό έργον τοΰτο ολόκληρον τό διατιθέμε
νου προσωπικόν μέχρις καί τοϋ τε
λευταίου οπλίτου. 'Έτερον προσω
πικόν—μή μάχιμον —άπησχολήθη
καθ’ δλην τήν τετραετίαν είς τήν

’Ογκώδης άλληλογραφία άντηλλάγη μετά τών υπηρεσιών Χωροφυ
λακής δλων τών περιοχών ίής έπικρατείας, ΐνα συλλεγοΰν πληροφορίαι δι’ ύποπτα πρόσωπα.
Ξέναι. άστυνομίαι, πληροφορηθεΐσαι έκ τοϋ τύπου τά διατρέχοντα,
ήρχισαν αίτοΰσαι συνεχώς πληρο
φορίας έπί τοϋ τρόπου τελέσεως
τών έγκλημάτων, τής έκτάσεως
τούτων κ.λ.π. Παρέστη ούτως άνάγκη δπως διατεθή προσωπικόν ει
δικευμένου καί διά τάς έπαφάς ταύτας.
'Η πολιτεία είχεν έπικηρύξει έν

τώ μεταξύ τόν έγκληματίαν (ύπ’
άριθ. 1]211]108β τής 17-3-59 άπόφασις τοϋ 'Υφυπουργού Ε σω τερι
κών), δι’ 100.000 δρχ.
Άμέσως μετά τήν σύλληψίν του
ό Παγκρατίδης έξητάσθη έπιστημονικώς, άρχικώς άπό τόν ’Ιατρο
δικαστήν Θεσσαλονίκης καί τόν ’Ε 
πιμελητήν τοϋ Λαϊκοΰ Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, κατόπιν δέ ύπό τοϋ
καθηγητοΰ τής Ψυχιατρικής τοϋ
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Α.
Διακογιάννη, δστις έλαβεν καί έγκεφαλογραφήματα τούτου.
Συνετάγη ύπό τών άνωτέρω πλή
ρης καί πολυσέλιδος έκθεσις πρα
γματογνωμοσύνης, ήτις ύπεβλήθη
είς τόν άρμόδιον’εισαγγελέα καί έπισυνήφθη είς τήν δικογραφίαν
Οί πραγματογνώμονες άπέκλεισαν πάσαν έγκεφαλικήν βλάβην, ώς
καί πάσαν ψυχοπαθολογικήν δια
ταραχήν, έβεβαίωσαν δέ σαφώς δτι
έπρόκειτο περί άτόμου μετ’ άνωμάλων έκδηλώσεων καί διαστρο
φών τοϋ χαρακτήρος άλλ’ άνευ ψυχοπαθολογικοΰ τίνος φαινομένου. Έ ν
άλλαις λέξεσιν ό Παγκρατίδης ήτο
άπολύτως ύπεύθυνος διά τάς πρά
ξεις του, τόσον άπό πλευράς νό
μου δσον καί άπό πλευράς ούσίας.
*
Άποσταλείς μεθ’ δλου τοϋ προα-
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κώς έκριναν βάσει γεγονότων, πει
στηρίων καί άποδείξεων μόνον καί
έξέδωσαν τήν άπόφασίν των.
Ή έπιμονή όμως του Παγκρα
τίδη νά άρνήται μέχρι τέλους τήν
ένοχήν του, καί τά δημοσιεύματα
ώρισμένης μερίδος τοϋ τύπου, έστερημένα έστω πάσης σοβαράς επι
χειρηματολογίας, κατέλιπον άκόμη
καί μετά τήν έκτέλεσιν τοϋ Παγκρα
τίδη, ποιάν τινα αμφιβολίαν είς πο
σοστού τι τής κοινής γνώμης, ώς
5 ρός τήν ορθότητα τής κρίσεως
τών ενόρκων.
’Ολίγοι μάλιστα
ώμίλησαν άορίστως καί περί «δι
καστικής πλάνης».
Διά τούς ολίγους αύτούς, παραθέτομεν κατωτέρω άναλυτικώς τήν
σειράν —καί τήν σωρείαν — τών
πειστηρίων, τών άποδείξεων καί
τών συντριπτικών επιχειρημάτων
τά όποια έχοντες ύπ’ οψιν των οί
ένορκοι έκριναν:

Έ τΕ ρα φ ω το γ ρ α φ ία άναπαραστάσεω ς Εγκλήματος διαπραχθέντος ύπό τοϋ
Π α γ κ ρ α τίδ η . Χ αρακτηριστική ήτο ή στάσις του δολοφόνου κ ατά τά ς άν«χπαραστάσεις α υ τ ό ς . Π εριέγραφ εν είς τούς Εκπροσώπους τ ώ ν α ρ χώ ν τή ν διά π ρ α ξιν τώ ν Ε γκλημάτω ν μΕ Εκπλήσσουσαν άκρίβειαν μΕχρι κ α ί τή ς τελευτα ίας
λ επ το μ έρ εια ς.
’

νακριτικοΰ ύλικοΰ καί ■τών πειστη
ρίων τών εγκλημάτων του είς τον
άρμόδιον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης,
ό Πάγκρατίδης, πα^απέμπεται ύπ’
αύτοϋ είς τακτικήν άνάκρισιν.
Εκεί, αίφνιδίως, καί προφανώς
ύπό τήν έπίδρασιν τών συνηγόρων
του, άνακαλεϊ καί αδθις τήν ομο
λογίαν του καί δηλοϊ δτι «ΕΙΝ ΑΙ
Α Θ Ω Ο Σ »! Τήν κραυγήν ταύτην θά
τήν έπαναλαμβάνη καθ’ δλην τήν
διάρκειαν της δίκης του, μετά τήν
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ετυμηγορίαν τών ενόρκων καί μέχρις
της στιγμής τής έκτελέσεώς του.
Είναι ήδη φανερόν οτι έ'χει συντρι
βή έσωτερικώς ύπό τό βάρος τών
ειδεχθών πράξεων του καί έν πανικώ επαναλαμβάνει στερεοτύπως «Ε ί
μαι άθώος», «Είμαι άθώος», μή
εχων άλλην διέξοδον πλέον είμή
τήν αύταπάτην.
Οί ένορκοι βεβαίως, καί τό δικαστήριον δέν έξηπατήθησαν. Εύσυνειδήτως, ψυχραίμως καί άντικειμενι-

1: Κατά τήν είς στιγμάς ειλικρί
νειας —έπιδεξίως έκμαιευθείσης ύ
πό τών άξιωματικών άνακριτών
—ό Παγκρατίδης δίδει λεπτομέ
ρειας τών εγκλημάτων του:. Διά τον
φόνον τοϋ Κ Ρ. καί τής Ε. Π. π. χ.
καταθέτει: «Ξεκίνησα σχεδόν ήμέρα
(άπόγευμα) από τον Βαρδάρη μέ
τά πόδια. Πέρασα άπό τά Λαδάδικα,
παραλία, Βότσι μέ σκοπό νά βρώ
κανένα ζευγάρι. Δεξιά προς τήν
Κρήνη είδα ένα σταματημένο αυτο
κίνητο. Έ πήρα δυο πέτρες καί τις
έκρυψα στήν τσέπη μου. Στο μπρο
στινό κάθισμα καθόταν ένα ζευ
γάρι. ’Έβγαλα άπό τό πακέττο ένα
τσιγάρο τό κράτησα στο άριστερό,
μέ τό δεξί διπλωμένη σέ μαντήλι —
για τά αποτυπώματα —κράτησα
τήν πέτρα. Πλησίασα, έχτύπησα μέ
τό χέρι τό τζάμι καί είπα: « Μέ
συγχωρεΐτε μοΰ δίνετε φωτιά;». Ό
άνδρας έβγαλε μέ τό δεξί χέρι τον
αναπτήρα του άπό τό τσεπάκι τοϋ
πανταλονιού, κατέβασε τό τζάμι καί
πήγε νά μοΰ δώση φωτιά. Τον χτύ
πησα άμέσως μέ τήν πέτρα στο άρι
στερό τοϋ κεφαλιοΰ. Έ γειρε στήν
πόρτα, τον τράβηξα έξω άμέσως,
Η κοπέλλα τσίριξε καί φώναξε
«βοήθεια». Μπήκα μέσα, τήν άρ-

παξα άπό τά μαλλιά της έδωσα
μια μέ την πέτρα, την τράβηξα έξω.
Τότε είδα τον άνδρα να προσπαθή
νά φύγη σέρνοντας! "Αφησα τό κορί
τσι, πήγα κοντά του καί τοΰ έδωσα
καί άλλες στο κεφάλι. ’Έμενε άκίνητος. Γύρισα στην κοπέλλα πού
σέρνοντας κι’ αύτή προσπαθούσε νά
φύγη τήν ξανακτύπησα, την έγύρισα άνάσκελα, τήν έτράβηξα στο
χωράφι, τής έσκισα τά ρούχα καί
τήν έβίασα. Ξαναγύρισα στον άν
δρα, τοΰ έψαξα τις τσέπες. Το
πορτοφόλι το βρήκα στήν άριστερή
τσέπη, καί έπήρα άπό μέσα επτά
κατοστάρικα. Στήν ’ίδια τσέπη είχε
καί ένα στυλό, άλλά δεν το πήρα.
Στο πίσω μέρος τού αύτοκινήτου
υπήρχε καί το καπέλλο τού άνδρός...»
'Η έρευνα των άνδρών τής Χω
ροφυλακής πράγματι εΐχεν άποκαλύψει: α) "Οτι ό άνδρας εΐχεν κτυπηθή εντός τοΰ αύτοκινήτου. β ) "Οτι ή
νεάνις είχε συρθή επί τινα άπόστασιν εις τήν άκραν παρακειμένου
αγρού όπου έβιάσθη. γ ) Εις το άναφερθέν θυλάκιον άνευρέθη ό στυλογράφος δν έπεσήμανεν ό Παγκρατίδης. δ) Εΰρέθη το ρινόμακτρον δι’
ού ό Παγκρατίδης περιετύλιξεν τον
λίθον, ε) Εις το αύτοκίνητον εΰρέθη
ό πίλος τοΰ άνδρος εις τήν ύποδειχθεΐσαν ύπό τοΰ Παγκρατίδη θέσιν.
Τά στοιχεία ταΰτα ούδείς άλλος
πλήν τοΰ δολοφόνου ήδύνατο νά γνωρίζη. Κατά τήν δίκην ό Παγκρατίδης ήρωτήθη πώ ς έγνώριζεν ταΰτα,
έφ’ όσον ώς διατείνετο ήτο αθώος,
άπήντησεν δέ ότι τά άνέγνωσεν εις
τάς εφημερίδας. Αί έφημερίδες ό
μως δεν εΐχον άναφέρει τοιαύτας
λεπτομέρειας.
'Ο Παγκρατίδης κατά τον ίδιον
τρόπον άνέφερεν καί πλεΐστα άλλα
παρόμοια στοιχεία δι’ όλα τά άλλα
εγκλήματα τοΰ Σέϊχ - Σοΰ. "Απαν
τα τά στοιχεία ταΰτα έξηκριβώθησαν καί έπεβεβαιώθησαν άπολύτως
κατά τήν ΐχνηλατικήν έρευναν τών
άστυνομικών, άλλά καί τάς άναπαραστάσεις.
Τέλος τάς λεπτομέρειας ταύτας,
ού μόνον κατέθεσεν άνακρινόμενος

άλλά καί διηγείτο καθημερινώς εις
τούς δεσμοφύλακάς του οί όποιοι μά
λιστα συνηρπάζοντο άπό τήν έντυπωσιακήν καί παραστατικήν διήγησιν.
2. 'Ο ίδιος κατά τάς πρώτας ώ
ρας τής συλλήψεώς του μονολογεί:
«Τώρα πάω γιά κρεμάλα», ποινή
ήτις βεβαίως δεν προβλέπεται δι’
άπόπειραν βιασμού.
3. Τά εξωτερικά χαρακτηριστικά
καί ή ήλικία άνταποκρίνονται πλή
ρως προς τάς καταθέσεις τών αύτοπτών μαρτύρων. Έ κ τών τελευταίων
τούτων, ή νοσοκόμος Φ. Τ. άναγνωρίζει άμέσως τούτον έπιδειχθέντα μεταξύ πολλών άλλων. Ά ργότερον μόνον λέγει: «Δέν είμαι άπο
λύτως βεβαία», όπερ άλλωστε είναι
εύεξήγητον, διότι έχει ήδη παρέλθει
τριετία καί τά χαρακτηριστικά τοΰ
Παγκρατίδη φυσικώς έχουν ελα
φρώς μεταβληθή.
Εις τά χαρακτηριστικά ταΰτα δέον
όπως προστεθή ή σπανία αιλουροει
δής εύκινησία, καί τό κλειστόν σκοτεινόχρωμον «πουλόβερ», άτινα ταυ
τίζονται ε’ίς τε τον «δράκον» καί
τον Παγκρατίδην.
4. 'Ο δολοφόνος τοΰ Σέϊχ - Σοΰ
έδει νά κατοική εκεί πλησίον. 'Ο
Παγκρατίδης διέμενεν πράγματι εις
δωμάτιον πλησίον τοΰ δάσους καί
δή άπολύτως μόνος, ώστε ούδείς νά
άντιλαμβάνεται τάς κινήσεις του.
5. 'Ο δολοφόνος έδει νά είναι ήδονοβλεψίας, καί σεξουαλικώς άνώμαλος ώς άκριβώς άπεδείχθη ό Π αγ
κρατίδης. Προσέτι ό Παγκρατίδης
εΐχεν έπανειλημμένως συλληφθή κα
τά τό παρελθόν διά καταλήστευσιν
κοιμωμένων εις έρημικάς τοποθε
σίας άτόμων.
6. Εις τούς δικηγόρους του, οίτινες τον έπεσκέφθησαν τήν 14-12-63
δηλοΐ σαφώς ότι τά εγκλήματα τοΰ
Σ έϊχ - Σοΰ διέπραξεν αύτός καί μό
νος.
7. Τό 1959 ό Παγκρατίδης είχε
νοσηλευθή εις τό Δημοτικόν Νοσοκομεΐον Θεσσαλονίκης (όπου τήν
3-4-59 διέπραξεν τό τελευταΐον
έγκλημά του), καί συνεπώς έγνώ

ριζεν τήν κτιριακήν διάταξιν καί
τάς συνήθειας τοΰ προσωπικού.
Ταΰτα έδει νά γνωρίζη οπωσδή
ποτε καί ό δολοφόνος, ΐνα έπιλέξη
τον στόχον καί τήν ώραν τοΰ εγκλή
ματος.
8.
'Ο τρόπος έπιθέσεως τοΰ «δρά
κου» κατά τών γυναικών θυμάτων
(κτυπήματα διά λίθου εις κεφαλήν,
σχίσιμο φορεμάτων έκ τών κάτω
προς τά άνω, βιασμός), συμπίπτει
άπολύτως προς τον τρόπον έπιθέ
σεως τοΰ Παγκρατίδη κατά τήν
άπόπειράν του εις τό Όρφανοτροφεΐον. Ούδεμία άμφιβολία τών ειδι
κών έπιστημόνων ότι έπρόκειτο περί
τοΰ αύτοΰ έγκληματίου.

*
'Η ακροαματική διαδικασία, τήν
οποίαν παρηκολούθησαν, ώς ήτο
φυσικόν, πλεΐστοι κάτοικοι τής Θεσ
σαλονίκης, ύπήρξεν ύμνος διά τήν
Χωροφυλακήν, παρά τήν προσπά
θειαν —ή έξ αιτίας αύτής άκριβώς —
τής ύπερασπίσεως νά κατηγορήση
τούς άνδρας τής Χωροφυλακής δι’
ύπέρβασιν καθήκοντος. 'Ο κατέχων
τήν Είσαγγελικήν έδραν είπεν:
«'Η ύπεράσπισις ακολουθεί δυ
στυχώς τακτικήν άνέντιμον.
Τό δημοκρατικόν καθεστώς έπιτρέπει βεβαίως παν μέσον άμύνης,
καί ή άμυνα άποτελεί δικαίωμα.
Δέν είναι δυνατόν όμως νά άσκή
τό δικαίωμα τοΰτο ή ύπεράσπισις
διά μέσων άνεντίμων. 'Ο χειρισμός
τής ύποθέσεως ύπό τών οργάνων
τής Χωροφυλακής ύπήρξεν άψογος,
άξίζει δέ κάθε έπαινος εις τούς
αξιωματικούς άσφαλείας οΐτινες διεξήγαγον τήν προανάκρισιν. Παν ότι
έπετελέσθη κατ’ αύτήν ύπήρξεν άψογον, οί λειτουργοί δέ αύτοί τι
μούν τήν πολιτείαν μας».
Τέλος, έν κατακλείδι, καί ή ιδία
ή ύπεράσπισις τοΰ Παγκρατίδη άνεγνώρισεν τελικώς ότι «ή Γενική
’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης άποτελεί
κόσμημα διά τήν πόλιν. . .».
'Ο Παγκρατίδης, ώς είπομεν,
κατεδικάσθη εις τήν έσχάτην τών
ποινών, δέν έτυχεν χάριτος, καί έξετελέσθη. Ά π ό τής συλλήψεώς του
καί έντεΰθεν ούδέν παρόμοιον έγ
κλημα άπη σχόλη σεν τάς άρχάς.

ΤΕΛΟΣ
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Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΗΓΗΤΟΡΟΣ
( ’Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή τ ο π ο θ έ τ η σ ι ς )

ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΤΑΓΑΡΗ
’Α ντιστράτηγου έ. ά.

Το βασικόν προσόν παντός ήγήτορος πρέπει νά
είναι ή έξαίρετος προσωπικότης του. Τί είναι δμως
προσωπικότης; ’Έχομεν συνηθίσει νά όμιλώμεν, καί
δή κατά κόρον, περί προσωπικότητος, χαρακτήρος,
συνειδήσεως κλπ. χωρίς νά γνωρίζωμεν, πλήρως ή
κατά ποικΐλον ποσοστόν, τήν πραγματικήν έπιστημονικήν άνάλυσιν τοϋ περιεχομένου των χαρακτηρι
σμών τούτων. 'Ο κίνδυνος έκ πεπλανημένης ερμηνείας
των βασικών τούτων ανθρωπίνων ιδιοτήτων είναι
προφανής.
Αέγοντες έμπειρικώς προσωπικότητα, έννοοΰμεν
τον ιδιαίτερον τρόπον διαγωγής καί συμπεριφοράς,
τον όποιον παρουσιάζει δημοσία εις άνθρωπος, έκ
τοϋ οποίου τρόπου προκύπτει ό χαρακτήρ αύτοϋ. Ή
προσωπικότης άναφέρεται εις τήν άσκουμένην έπίδρασιν έπί τών άλλων κοινωνικών μελών (ή οποία,
έφ’ όσον έντυπωσιάζει, όμιλοϋμεν περί κύρους καί
επιβολής του φορέως τής τοιαύτης προσωπικότητος),
καί γενικώτερον εις τήν άλληλεπίδρασιν τών κοινωνι
κών μελών μεταξύ των, οπότε, έν ποιά τινι κοινωνική
διαμάχη, προβάλλονται οί επικρατέστεροι,
λόγω
φυσικών καί επίκτητων προσόντων.
'Η προσωπικότης είναι συνθετική μορφή τοϋ συνό
λου τών πνευματικών λειτουργιών, τών συναισθημα
τικών διαθέσεων, τών ένδογενών κινήτρων, τών φιλο
δοξιών, τών τάσεων, καί τών ροπών ένός άνθρώπου,
είς τήν οποίαν περιλαμβάνονται καί αί έξωτερικαί
εκδηλώσεις καί ή έμφάνισις τούτου.
Κατά τήν άνάλυσιν τοϋ φαινομένου τής προσωπικό
τητος, πρέπει νά λαμβάνωνται ύπ’ όψιν, άφ’ ένός μέν
τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής καθολικής προ
σωπικής έμφανίσεως τοϋ άτόμου, άφ’ ετέρου δέ ή
«όργάνωσις» τών εκδηλώσεων καί τών πράξεών του.
'Η «όργάνωσις» αυτή έχει ούσιώδη σχέσιν μέ τον
τρόπον λειτουργίας τών εγκεφαλικών κέντρων καί
τών οργανικών συστημάτων τοϋ ανθρωπίνου οργανι
σμού (νευρικού, κυκλοφοριακοΰ, πεπτικοΰ, άδενικοΰ
κλπ.). Έ κ τοϋ τρόπου λειτουργίας τούτων προκύπτει
βασικώς ή ποιότης τής προσωπικότητος.
Επομένως ή προσωπικότης είναι ή συνθετική μορ
φή άπασών τών ώργανωμένων ψυχικοπνευματικών
λειτουργιών καί τών φυσιολογικών χαρακτηριστικών
τοϋ άνθρώπου, τοϋ φυσικώς άντιδρώντος είς τό περι
βάλλον του (φυσικόν, κοινωνικόν καί πολιτιστικόν).
Διά νά κατανοηθή πληρέστερου τό σύνθετον ιδίωμα
τής προσωπικότητος, θά πρέπει νά άναφερθοΰν τά
στοιχεία, έκ τών οποίων άποτελεϊται αύτη. Ταΰτα
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είναι τά άκόλουθα πέντε, τά όποια προκύπτουν έκ
τοϋ τρισυποστάτου τοϋ άνθρωπίνου βιώματος (πνεύ
ματος, ψυχής καί σώματος):
1. 'Ο ΝΟΤΣ ή Λόγος (ίκανότης νοήσεως), ό όποιος
διεγείρει καί κατευθύνει τό δυναμικόν άνθρώπινον
Έ γώ , τό όποιον άποτελεΐ τήν βάσιν τοϋ βιώματος
παντός άνθρώπου. Διά τον νοΰν τοϋτον ό Σωκράτης
είχεν εϊπει·(. . . Νοΰς έστί τής τοϋ Πάντων αιτίου. . .»
(Πλάτωνος, Φίληβος: 308). 'Ο διαυγής νοΰς συντελεί
είς τήν άπαλλαγήν τοϋ Έ γώ άπό τήν άχλύν καί συσκότισιν τήν προερχομένην έκ παντοίων παθών. ('Η απαλ
λαγή έκ τών παθών άποτελεΐ τό «Πιστέψω» τή ; Βουδδιστικής θρησκείας, διά τής όποιας άπαλλαγής οδη
γείται ό άνθρωπος είς τήν άνυπαρξίαν τής «Νιρβά
νας»). Δέχονται οΐ σοφοί ότι ό νοϋς άποτελεΐ τήν ψυ
χήν τής ψυχής.
2. 'Η Σ Υ Ν ΕΙΔ Η ΣΙΣ ή τό Έ γ ώ (τό όποιον άναλυεται είς τό υπερεγώ, είς τό εύγενές έγώ καί τό κτη
νώδες έγώ). Ή συνείδησις είναι ό αυτοέλεγχος πάσης
άνθρωπίνης πράξεως, ό έν ήμΐν Θεός, διαιρουμένης
είς τό συνειδητόν, τό ένσυνείδητον καί τό υποσυνεί
δητον. 'Η συνείδησις, ώς σύνολον, συμπληροΰται ύπό
τοϋ έκτος έλέγχου υποσυνειδήτου (τοϋ .όποιου ή ύπόστασις είναι κατωτέρας πνευματικής στάθμης καί
μυστηριακή), μορφοΰται αΰτη διά τής συνειδητής έμπειρίας, καί διά τοϋ ένσυνειδήτου άποτελεΐ τον άτεγ
κτου κριτήν καί έλεγκτήν τοϋ φορέως της (διεγήρει
τύψεις ή φόβον έξ άπειλής τιμωρίας, έτέιτάσσει τό
έπιτρεπόμενον ή μή, καί καθοδηγεί προς’ τήν ορθήν
κατεύθυνσιν). 'Η συνείδησις ύπόκειται είς τήν άσθένειαν τής άμβλύνσεως, λόγω παθών, έξεων κακών
καί τοϋ πνευματικού ύποαναπτύκτου τοϋ φορέως της.
Εαν τ χραλληλίσωμεν τήν συνείδησιν μέ αύτοτελές
βίωμα, τό ένσυνείδητον άντιστοιχεΐ μέ τό πνεύμα,
το συνειδητόν μέ τήν ψυχήν καί τό υποσυνείδητον
μέ τήν άδύνατον σάρκα.
3. 'Ο Χ Α ΡΑ Κ ΤΗ Ρ, ό όποιος είναι προϊόν τής λει
τουργίας τοϋ άνθρωπίνου Έ γ ώ , τό όποιον βούλεται,
συγκεντρώνει, έκλέγει καί θέτει είς ένέργειαν τό παντοΐον εσωτερικόν άνθρώπινον δυναμικόν. Έ κ τής λει
τουργίας τοϋ Έ γ ώ προκύπτουν διάφοροι τρόποι και
συστήματα ή σχέδια ένεργειών καί ιδιωμάτων τοϋ
άνθρώπου, τά όποια έκφραζόμενα συνιστοϋν τον χαρα
κτήρα. Τό Έ γ ώ τοΰτο, φωτιζόμενου καί οδηγούμενου
υπο τοϋ φωτός τοϋ νοΰ, κατευθύνει τάς διαθέσεις,
τάσεις καί συναισθήματα προς ενα σκοπόν ή ιδανικόν.
Διά τών έκδηλώσεων τοϋ Έ γ ώ γίνεται άντιληπτόν

Ή π ε ρ ικ ε φ α λ α ία κ α ί τό σ ελ ά χ ι το ϋ Θ εοδώρου Kcλ οκοτρώ νη , τ ά όποια φ υ λ ά σ σ ο ν τα ι είς τό ’Ε θνικόν Ι 
στορικ όν Μ ο υ σ εϊο ν. 'Ο θ ρυ λλ ικ ό ς ά γ ω ν ισ τ ή ς τή ς 'Ε λ 
λ η ν ικ ή ς α νεξα ρτη σ ία ς υπ ή ρ ξε "μία σ π ά νια μ ο ρ φ ή ή γ ή τορος σ υ ν δυ ά ζω ν α δάμαστου χ α ρ α κ τή ρ α , σ ύ ν εσ ιν ,
α π ο φ α σ ισ τ ικ ό τ η τ α κ α ί πρό π α ν τό ς π ίσ τ ιν είς τή ν τ ε λ ι
κ ή ν νίκ η ν τή ς μ α χο μ έ ν η ς π α τρ ίδ ο ς .

ότι 6 άνθρωπος είναι άτομον ενιαΐον και αυτοτελές,
διάφορον των άλλων ανθρώπων, με ιδιότητας αυτενεργείας. Διά τοϋ ’Εγώ τούτου, έκφραζομένου δια τοϋ
χαρακτήρος, ενοποιούνται αι υποκειμενικαι γνώσεις,
πεποιθήσεις καί άρχαί, περί των προσώπων και του
περιβάλλοντος έν γένει, αι όποιας συντελούν ^είς τήν
κατεύθυνσιν των ενεργειών και των πράξεων μας.
Αί άρχαί δέ αύται, ήτοι: ή αύτοκυριαρχία έπί των εν
στίκτων, ή άξιολογική καί άρμόζουσα διαβαθμισις
αυτών, ή συνέπεια καί ή συμφωνία πραξεως και σκεψεως, συνθέτουν τά κύρια χαρακτηριστικά τής δυσνοήτου είκόνος τοϋ χαρακτήρος. Έ κ των άνω προ
κύπτει ότι ό χαρακτήρ καί ή πηγή του τό Εγω,^το
ύπό τοϋ- νοΰ καθοδηγούμενον, άποτελοΰν τον πυρήνα
τής προσωπικότητος.
4.
ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, δηλ. αί διαθέσεις, τά
ένστικτα, αί τάσεις, αί ροπαί, αί όρμαι, αι αναγκαι,^ τα
κίνητρα, αί έπιθυμίαι, τά πάθη, αι εξεις, αι^ κλίσεις
κλπ., τά όποια ό άνθρωπος έχει αποκτήσει εμ κληρονομικότητος καί έπικτήτως (έκ ποικίλης επενεργείας τοϋ-περιβάλλοντος του). Τό συναίσθημα παρω
θεί τον άνθρωπον προς τινα ενέργειαν, έκφρασιν η γενικώτερον πρός τινα άντίδρασιν. Αί ως ανω ιδιότητες <χρχικώς είναι τυφλαί καί απειθάρχητοι, σύν τώ χρονφ
όμως ή έμπειρία καί ή δέουσα καλλιέργεια, η εκ τοϋ

περιβάλλοντος προερχομένη, τάς έκλεπτύνει καί τάς
οργανώνει, κατευθύνουσα ταύτας πρός πρόσκτησιν
ιδανικού ή άρχής. ' Η έλλεεψτς καλλιέργειας· καχ εμπει
ρίας ή ή ανώμαλος δομή τούτων έξαθλιώνει τό συναί
σθημα καί δημιουργεί άσθενοΰσα προσωπικότητα.
5.
Η ΕΜ ΦΑΣΙΣ τοϋ άνθρώπου. Αΰτη συνίσταται
άπό άπόψεως πρώτης έντυπώσεως έκ τοϋ ύφους, τής
μορφής,^ τήζ φωνής, τής επιβολής, τής έκφράσεως,
των κινήσεων, τής περιβολής καί γενικώς έκ τής έντυ
πώσεως τήν όποιαν προκαλεΐ ό άνθρωπος εις τό περι
βάλλον του, έκ τής ένεργοΰ παραστάσεώς του μόνον
καί άνευ πνευματικής δράσεως. .'Η περαιτέρω έντύπωσις δημιουργεΐται έκ τής έξωτερικευομένης διαθέσεως τοϋ φορέως της, τής ταχύτητος άντιδράσεώς του,
τής συνοχής τών κοινών καί συνθέτων πράξεών του
καί τής άρχιτεκτονικής τούτων, τής προσαρμοστικό
τητας προς το περιβάλλον, ώς καί τής άρμονίας όλων
τών άνωτέρω. Έ κ τής έμφανίσεως συνάγονται ποικίλα
συμπεράσματα περί τής προσωπικότητος, ώς τά άφορώντα τάς ορέξεις, τάς ονειροπολήσεις, τάς έπιδιώξεις, τήν διάρκειαν καί έμμονήν τάσεώς τίνος, τήν
διαταραχήν τής διαθέσεως, τον βαθμόν συμμορφώσεως πρός τάς άπαιτήσεις τοϋ πολιτισμού, τήν ευστρο
φίαν καί τήν ΰπαρξιν κοινωνικότητος. Έ π ί τών άνωτέρω έχουν έπίδρασιν καί αί προλεχθεϊσαι 4 ιδιότητες
τής προσωπικότητος. Η εμφανισις μαρτυρεί έπίσης
τό έξώτραπον ή ένδότροπον τοϋ άνθρώπου, τό σχιζοθυμικόν ή κυκλοθυμηκόν, τό ύπαρευαίσθητον ή φλε
γματικόν, τό άπαθές, τό ευφάνταστον, τό άνυπόμονον
ή νευρασθενικόν, τό άγροϊκον ή πολιτισμένον, τό πα
ρανοϊκόν ή λογικευόμενον, τό δυναμικόν, τό σεμνότυφον η το ευπρεπες προσωπον. Έ κ πάντων τών άνω
τέρω γίνεται, κατόπιν προσεκτικής μελέτης τοϋ υπο
κείμενου, ασφαλής διάγνωσις τής προσωπικότητάς
των, άπό άπόψεως έμφανίσεως.
Έ κ τών 5 έκτεθέντων άνωτέρω συστατικών στοι
χείων τής προσωπικότητος, τό Συναίσθημα, ό Χαρα
κτήρ καί ή Συνείδησις, είναι τά υποκείμενα εις άλλοιώσεις, λόγω κυρίως αιτίων προερχομένων έκ τοϋ
περιβάλλοντος.
'Ο Νοΰς κατευθύνει τον Χαρακτήρα, ή έμπειρία έκλεπτυνει το Συναίσθημα, ή Συνείδησις έμπνέει καί
ελέγχει τά ώς άνω στοιχεία, ή δέ Έμφάνισις τοϋ άν
θρώπου είναι τό άποτέλεσμα τής λειτουργίας απάν
των τών άνωτέρω.
Κύριοι παράγοντες διαμορφώσεως τής προσωπικό
τητος είναι δύο: ή κληρονομικότης (τά έκ γενετής
χαρακτηριστικά, τά τής υφής τοϋ φύλου, τά τής φυ
λής, καί τά άτομικά τοιαΰτα έξ ύπαρχής), καί τό
περιβάλλον (φυσικόν, κοινωνικόν, πολιτιστικόν). Εις
τον παράγοντα τοϋ περιβάλλοντος άνήκει καί τό «πνεύ
μα τής έποχής», τό όποιον καλλιεργεί τά πρός έπιδίωξιν ιδανικά. Έ π ί τών δύο ώς άνω παραγόντων έχουν
έπίδρασιν τινα αί συμπτώσεις (ή λεγομένη τύχη), αίτινες έχουν καί ποικίλην έπίδρασιν έπί τής διαμορφώσεως τής πραγματικότητος. 'Η έπίδρασις τοϋ περι
βάλλοντος είναι άφ’ ένός τυχαία καί άφ’ έτέρου κατευθυνομένη (ώς ή διά τής παιδείας, άγωγής κ λπ.).
Βασικός ρυθμιστής τής διαμορφώσεως τής προσω
πικότητος είναι τό Έ γώ τοϋ άνθρώπου, τό όποιον
κρίνει καί κατευθύνει τάς έπιθυμίας, τάς σκέψεις, τάς
βλέψεις καί τά ιδανικά. Τό έγώ τούτο λαμβανόμενον
ύπό τήν κανονικήν του έννοιαν καί οΰχί τήν τοιαύτην
τοϋ υπερτροφικού έγωϊσμοΰ, ό όποιος είναι έλάττω-

279

Γ εώ ρ γ ιο ς Κ α ρ α ϊσ κ ά κ η ς. 'Ο π ε ρ ίφ η μ ο ς ό π λ α ρ χ η γό ς
το ΰ ά γ ώ ν ο ς τ ή ς έθ νικ ή ς α νεξ α ρ τη σ ία ς, ή π ρ ο σ ω π ικ ό τη ς
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μα), αύτοδιαμορφώνει την προσωπικότητα, άναλαμβάνον, διά πάσαν, πράξιν, υπεύθυνον πρωτοβουλίαν,
ήτις θεωρείται ό Απαραίτητος συντελεστής πάσης
προόδου. Τό ’Εγώ είναι ό βασικός διατάκτης καί ρυθμι
στής των τής κληρο.νομικότητος καί των έξ επιδρά
σεων τοΰ περιβάλλοντος Ανθρωπίνων ιδιοτήτων. Τέλος
έκ τοΰ ’Εγώ πηγάζει ή ήθική ορμή τής διακρίσεως
προς έπικράτησιν καί επιβολήν, ήτις είναι Αναγκαία
διά τήν πρόοδον παντός ύγιοϋς μέλους τής κοινωνίας.
Ό χαρακτήρ είναι ό ιδιαίτερος τρόπος, καθ’ όν πας
άνθρωπος έκφράζει τό έσωτερικόν του δυναμικόν
(προκϋπτον έκ τοΰ νοΰ, τής συνειδήσεως καί τοΰ συναι
σθήματος). 'Ο χαρακτήρ είναι ή μορφή τής έκφράσεως τής ώργανωμένης προσωπικότητος, άπό άπόψεως έτοιμότητος προς ένέργειαν, ήτις έτοιμότης προ
κύπτει έκ τής άλληλεπιδράσεως τοΰ υποκειμενικού
κόσμου τοΰ Ατόμου καί τοΰ τοιούτου τοΰ περιβάλλον
τος του. 'Ο έπιστημονικός ορισμός τοΰ χαρακτήρος
έχει ουτω: Χαρακτήρ είναι ή ιδιότυπος καί μοναδική
ΐδιότης τοΰ Έ γ ώ , έν τή ένεργεία αύτοΰ προς κατεύθυνσιν κατανομήν £αί δυναμικήν έκφρασιν τής προσω
πικότητος. ’Ενώ ή προσωπικότης είναι τό ώργανωμένον βίωμα, ό χαρακτήρ είναι ή έκδήλωσις τής λει
τουργίας τοΰ βιώματος τούτου προς τό περιβάλλον
καί τόν έσωτερικόν κόσμον.
Ή ένεργός προσωπικότης πρέπει νά διαμορφώνη
μίαν «φιλοσοφίαν περί τοΰ βίου», ήτις νά έπιτρέπη
τήν περιοδικήν καί αρμονικήν κατειρήνευσιν των σπουδαιοτέρων Αναγκών καί τήν προσήλωσιν προς ΐδεαλιστικούς σκοπούς, ών ή προσέγγισις καί κατάκτησις
γίνεται συν τώ χρόνω. Έξαρτάται, όθεν, ή ένδεδειγμένη σμίλευσις τής προσωπικότητος καί ή ομαλή
λειτουργία ταύτης έκ τοΰ σχηματισμού ορθής περί
βίου άνπλήψεως καί έκ τής προσαρμογής πρόςαύτήν.
Αί χαρακτηριστικαί έκδηλώσεις μιας ύγιοΰς, ομα
λής καί ώφελίμου προσωπικότητος είναι αί 12 κατω
τέρω. Αδται προκύπτουν έξ Αναγκών οργανικών, άφορωσών τό υλικόν βίωμα τοΰ Ανθρώπου, καί έξ Ανα
γκών ΰπεροργανικών ή πνευματικών, άφορωσών, τό
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άϋλον βίωμα τοΰ υποκειμένου (ώς ή άναγνώρισις ίκανότητος, ή κτήσις έμπειρίας, ή Ασφάλεια).
1. Πλούσια συναισθηματικότης: Ά νάπτυξις φιλίας,
Αγάπης, έμπιστοσύνης, αύτοι'κανοποιήσεως.
2. Έλευθέρα έκφρασις. Ε πιδίω ξις ιδανικών παρουσίασις τής πραγματικής εΐκόνος τοΰ υποκειμένου- δη1·
μιουργία σχέσεων βάσει υγιών κριτηρίων.
3. Συναίσθημα Ασφαλείας. Ά νάπτυξις καλών σχέ
σεων μετά τών μελών τής κοινωνίας καί δημιουργία
συνθηκών, ώστε ταΰτα νά έκτιμοΰν τό υποκείμενον.
4. Επαρκές καί σταθερόν αύτοσυναίσθημα. ’Απο
φυγή αύτοσυναισθήματος κατωτερότητος ή άνωτερότητος (com plex). Τήρησις ύγιοΰς μέσης γραμμής.
5. Ε παρκής γνώσις τοΰ υποκειμένου. Αΰτη Αφορά
τήν αυτογνωσίαν, τό «γνώθι σ’ αυτόν» ώς καί τάς
γνώσεις δι’ ένεργείας, βάσει τών πραγματικών ικα
νοτήτων τοΰ υποκειμένου.
6. Ε παρκής έπαφή μέ τήν πραγματηκότητα. Αΰτη
στρέφεται προς τό έσωτερικόν καί τόν έξωτερικόν
κόσμον. Προς τοΰτο δεν έπιτρέπεται ή υπέρμετρος
φαντασία, ή όνειροπόλησις καί ή άφαίρεσις, καί έπιβάλλεται νά ύπάρχη εύρύτης άντιλήψεως περί τών
δυσχερειών τής ζωής, καλή γνώσις τής κοινωνίας,
καλός κοινωνικός έξοπλισμός, αυτογνωσία, αΰτοσυναίσθημα καί εύκολος προσαρμοστικότης.
7. Αρμονική συνεργασία τών υποκειμενικών στοι
χείων. Ταΰτα Αφορούν τά πέντε προαναφερθέντα στοι
χεία τής προσωπικότητος, ών ή Αρμονική θέσιςδημιουρ
γεί έξαίρετον προσωπικότητα, ένώ ή άντίθεσις έξαφανίζει ταύτην.
8. ’Επιδίωξις ορθών σκοπών. Ουτοι πρέπει νά εί
ναι έφικτοί καί κοινωνικώς ώφέλιμοι.
9. Κοινωνική ΐκανότης τοΰ υποκειμένου. ’Ανα
γκαία δι’ ώφέλιμον προσφοράν ύπέρ τοΰ συνόλου..
10. Χειραφέτησις έκ τής κοινωνίας. Αΰτη πρέπει
νά είναι έπαρκής, άλλά καί λελογισμένη. Οΰτω δημιουργεΐται ή πρόοδος, βάσει τής σειράς: θέσις, άντίθεσις, σύνθεσις (διαλεκτική). Ό άνθρωπος πρέπει
νά εχη: σχετικήν πρωτοτυπίαν, Ατομικότητα καί διαφοροποίησιν- Ανεξαρτησίαν γνώμης καί ικανότητα
σχηματισμού ιδίας γνώμης" άρνησις κολακείας καί
συνεχούς έπιδοκιμασίας" βαθμόν Ανοχής καί άμερόληπτον έκτίμησιν τών πέριξ συμβαινόντων, καί έπαρκή
συναισθηματισμόν (Ανθρωπιάν).
11. Ίκανότης προς έκτίμησιν καί συμπάθειαν. Ταΰ
τα πρέπει νά είναι Αμοιβαία. Προς τοΰτο πρέπει τό
μετά προσωπικότητος άτομον νά άναγνωρίζη έκουσίως τήν εΰλογον Ανάγκην τής έξαρτήσεως, νά δημιουργή προϋποθέσεις προς συμπάθειαν, νά ένδίδη
λογικώς καί έν μέτρω εις τάς έστω όρθάς έπιθυμίας
τών άλλων, νά άναγνωρίζη τήν υπεροχήν τών πραγματικώς καλλιτέρων του καί νά έπιθυμή έν μέτρφ τήν
πρόσκτησιν έξουσιών.
/.
12. Λελογισμέναι έπιθυμίαι. Ή έπάρκεια τούτων
νά είναι Ανάλογος τών ικανοτήτων τοΰ υποκειμένου,
δπερ δέον νά δημιουργή τάς Αναγκαίας ικανότητας προς
ίκανοποίησίν των έν μέτρω.
’Εκ τών ώς άνω έκτεθέντων προκύπτει ή μεγίστη
σημασία τής προσωπικότητος. Ή υγιής προσωπικότης
είναι απολύτως Απαραίτητος διά πάντα ήγήτορα, δστις
άνευ αυτής είναι Ακατάλληλος διά πάσαν ηγετικήν
θέσιν καί κατά κανόνα έπικίνδυνος διά τούς ύπ’ αυτόν
καί τό σύνολον.

ΑΧΙΛΛΕΤΣ ΤΑΓΑΡΗΣ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ι Π Ο Λ ΙΟ ΡΚΗ Μ ΕΝ Ο Ι

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Δημάρχου Μεσολογγίου

Στό μεσουράνημα τής δόξας έφθασε τό Μεσολόγγι
με τή θυσία του. Μπήκε στό σταυροδρόμι τής Ισ το
ρίας. Μέ τούς καπνούς ά π ’ τά ερείπιά του έσήμανε καί έδειξε την ώρα τής Ελευθερίας. Πάνω στά
χαλάσματα τοϋ Μεσολογγίου έστησε τό θρόνο της
ή Ελευθερία. Οΐ καπνοί ά π ’ τό δαυλό τοϋ Καψάλη,
έσυραν μαζί τους, πέρα ά π ’ τούς 'Ελληνικούς ορί
ζοντες την μαυρίλα των τετρακοσίων χρόνων τής
σκλαβιάς καί ή φλόγα του φώτισε τό όραμα τής
θεάς πού γεννήθηκε στην Ελλάδα, γαλανή κι’
όμορφη μ’ αιθέρια τή θωριά της.

Τώρα μετά άπό 150 χρόνια φέρνεται στήν σκέψι μας πιο ζωντανή ή απόφαση γ ι’ αύτό τό μεγαλούργημα. Δεν ύπέγραψαν τό κείμενο σοφοί
ή δυνατοί μέ άξιώματα τρανά. Τό ύπέγραψαν τά
ροζασμένα χέρια των ψαράδων τής λιμνοθάλασσας
καί των τσοπάνηδων τοϋ Ζυγού πού έκείνη τήν
ώρα αντιπροσώπευαν όλου τοϋ Ελληνισμού τήν
παρουσία καί τούς πόθους. Τό ύπέγραψαν ακόμα τά
χέρια ενός Δεσπότη, τοϋ ’Ιωσήφ Ρωγών πού έμεινε
πάντα δίπλα στούς άγωνιστάς γιά νά δηλώνη τής
έκκλησίας τήν άγάπη στά πονέμένα παιδιά της
πάνω στις κρίσιμες ώρες.
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Υπέγραψε την άπόφασι ή Εκκλησία τού
Χριστού καί ή ψυχή τού Ελληνικού λαού.
Νά πώς έγινε τό πράγμα.
Στις 9 ’Απριλίου 1826 συνάχθηκαν οί προεστοί
τού Μεσολογγίου μέ τούς Στρατηγούς καί τό
Δεσπότη Ιωσήφ στο σπίτι τού Τζαβέλα. Έκεΐ
έγινε συζήτησι γιά νά παρθή οριστική άπόφασι.
"Ολοι είπαν είς σκέψεις τους ένας πρός ένας καί
τελευταία όλοι μαζί έδωσαν τό λόγο στον Δεσπότη.
—Τί λες άγιε Δέσποτα ;
—Μάρτυρας κι εγώ των αγώνων σας, θά ομολογή
σω στό Θεό, έπειτα άπό τό θάνατο, τήν αλήθεια.
Θά τού π ώ τά δεινά σας καί τήν αρετή τής φρουράς.
Εϊη τό όνομα τού Κυρίου Εύλογη μένον . . . . Καί
τώρα ν’ αρχίσετε νά γράφετε τό σχέδιο, γιά νά
τό μάθουν όλοι καί νά μή γίνη καμμιά αταξία.
Τότε παίρνει εντολή ό Νίκος Κασομούλης, σάν
πιο γραμματισμένος, κάθεται ανάμεσα στούς προε
στούς καί γράφει τήν απόφαση σ’ ένα χαρτί.
Υπαγόρευε ό Δεσπότης πού διετύπωνε ταυτόχρο
να τά όσα στοχάζονταν οί καπεταναϊοι.
"Εγραφε ή άπόφασι :
«Έν όνόματι τής 'Αγίας Τριάδος!
Βλέποντες τον εαυτόν μας, τό στράτευμα καί
τούς πολίτας έν γένει μικρούς καί μεγάλους πα ρ’
έλπίδα ύστερη μένους άπό όλα τά κατεπείγοντα
άναγκαϊα τής ζωής πρό 40 ήμέρας καί ότι έκπληρώσαμεν τά χρέη μας ώς πιστοί στρατιώται τής πατρίδος είς τήν στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι,
έάν μίαν ήμέραν ύπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν άποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.

Τ ά γ α λ ή ν ια νε
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κ ία ς τ ή ς ή ρ ω ϊκ ή ς
π ό λ ε ω ς τ ό π ο ι τ ι
τ α ν ίω ν σ υγκ ρ ού
σ εω ν κ α ί ά ν ε π α ν α λ ή π τ ω ν κατορ
θ ω μ ά τω ν . Τό Β α σ ιλ ά δ ι, ή Κ λείσ ο βα κ α ί ά λλ α μι
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έλ ευ θ ερ ία νκ α ί π ώ ς ξέρουν νά
π εθ α ίνο υ ν δ ι’ αυ
τή ν δτα ν ή ά ν ά γ κη τό καλέση .
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Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς έξέλιπεν κάθε
ελπίς βοήθειας καί προμήθειας, τόσον άπό τήν θά
λασσαν καθώς καί άπό τήν ξηράν ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάζωμεν, ενώ εύρσικόμεθα νικήτα!
τού εχθρού, άποφασίσαμεν όμοφώνως : Ή έξοδός
μας νά γίνη βράδυ είς τάς δύο ώρας τής νυκτός 10
’Απριλίου, ή μέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας των
Βαΐων, κατά τό εξής σχέδιον, ή έλθη ή δέν έλθη
βοήθεια :
Α'. "Ολοι οί 'Ο πλαρχηγοί οί άπό τήν δάμπιαν
τού Στορνάρη έως είς τήν δάμπιαν τού Μακρή,
μέ τούς ύπό τήν οδηγίαν των, μία κολώνα, νά ριχθούν είς τήν δάμπιαν τοΰ εχθρού είς τήν άκρογιαλιάν, είς τό δεξιόν. Ή σημαία τού στρατηγού Νότη
Βότζιαρη θέλει μείνει άνοικτή, ώς οδηγός τού σώ
ματος τούτου. Ό στρατηγός Μακρής νάτήν συνοδεύση μέ ειδήμονας, όπου γνωρίζουν τόν τόπον.
Β'. "Ολοι οί 'Ο πλαρχηγοί οί άπό τήν δάμπιαν
τού στρατηγού Μακρή έως είς τήν Μαρμαρούν
μέ τούς ύπό τήν οδηγίαν των, μία κολώνα όλοι, νά
ριχθούν είς τόν προμαχώνα άριστερά κάτω των
έχθρών. Ό στρατηγός Μακρής, μέ τήν σημαίαν του
άνοικτήν, θέλει είναι ό οδηγός τού σώματος τού
του, άριστερά.
Γ*. Διά νά μή μπερδευθή τό Στράτευμα μέ ταίς
φαμελλιαίς, δίδεται τό γεφύρι τής δάμπιας τού
Στορνάρη, καί όλοι οί φαμελλΐται, εντόπιοι καί
ξένοι, νά ταίς συνοδεύσουν καί νά διαβούν ά π ’
έκεΐ. Τά δύο γεφύρια είναι τό μέν διά τήν δεξιάν κο
λώνα καί τό τής Λουνέττας διά τήν άριστεράν.
Δ'. Κάθε οπλαρχηγός νά σηκώνη τούς στρατιώτας του άνά έναν άπό τόν προμαχώνα του, ώστε

τήν ξηράν νά σταθή έως είς τάς 2 ώρας, όπου θά
γίνη τό κίνημα ά π ’ έδώ, νά κινηθή καί αυτό.
Η'.—Ό τόπος, τό σημεϊον τής διευθύνσεώς μας,
θέλει είναι ό “Αγιος Σιμεός. Οί οδηγοί θέλουν προσέ
χει νά συγκεντρωθούμεν έκεΐ όλοι.
Θ'.—Οί λαγουμτζήδες νά βάλουν είς τά φυτίλια
φωτιά, λογαριάζοντες νά βαστάξουν μετά τήν
έξοδόν μας μιά ώρα έπέκεινα. Τό ίδιον νά οδηγηθούν
καί οί είς τάς πυριτοθήκας ευρισκόμενοι άσθενεΐς
καί χωλοί. Ήξεύρομευ όλοι τόν Καψάλην.
Γ. ’Επειδή θά πληγωθούν καί πολλοί έξ ήμών είς
τον δρόμον, κάθε σύνδροφος χρεωστεϊ νά τόν βοηθή καί νά παίρνη καί τ ’ άρματά του, καί εάν δέν
είναι έκ τού ίδιου σώματος.
ΙΑ'.—’Απαγορεύεται αύστηρώς κανένας νά μή
άρπάξη άρμα συνδρόφου του είς τόν δρόμον, πλη
γωμένου ή άδυνάτου, άργυρούν ή σιδηρούν, καί
φύγη. “Οπου φανή τοιούτος, μετά τήν σωτηρίαν
μας θέλει δίδει τό πράγμα όπίσω καί θέλει θεωρεϊσθαι
ώς προδότης.
IB’·—1Οί φαμελλΐται, όλοι άμαπροκαταλάβουν τους
δύο προμαχώνας αί άλλαι δύο κολώναις, θέλουν κινηθή άμέσως, ώστε νά περιστοιχισθοΰν άπό τήν
οπισθοφυλακήν.
ΙΓ'.—Κανένας νά μή όμιλήση ή φωνάζη τήν ώραν
τής εξόδου μας, έως ότουνά πέσ η τό δουφέκι είς τό
όρδί τοΰ Κιουταχή άπό τήν βοήθειαν όποΰ περιμένομεν καί έάν, κατά δυστυχίαν, δέν έλθουν βοήθεια,
οί όπισθεν πάλιν θέλουν κινηθή άμέσως, όταν κι
νηθούν αί σημαϊαι.

Δ η μ ή τρ η ς Μα,κρής (1780 - 1 8 4 1 ). Υ ιός το ΰ άρμα
το λ ο ϋ κ α π ετά ν Μάκρη , ή κολούθησ εν ά π ό νεαράς η λ ι 
κ ία ς τ ά ϊχ ν η το ύ π α τρ ό ς τ ο υ . ’Έ λ α β ε μέρος εις τό ν ά γώ
να τή ς έθνικ ή ς Α νεξαρτησίας ά π ό τ ω ν π ρ ώ τ ω ν ή μ ερω ν
τή ς ένά ρ ξεώ ς του , υ π ή ρ ξε δέ ό χ ι μόνον α νδρείος άλλα
κ α ί ευ θ ύ ς κ α τά τό ν χ α ρ α κ τή ρ α . Δ ιεκ ρ ίθη κ υ ρ ίω ς εις
τά ς μ ά χ α ς τή ς Σ τ ε ρ ε ίς 'Ε λ λ ά δ ο ς κ α ί σ υνετέλεσ ε είς τή ν
κ α τα σ κ ευή ν τ ω ν ό χυ ρ ώ σ εω ν το ΰ Μ ε σ ο λ ο γ γ ίο υ . Κ ατά
τή ν π ολιο ρ κ ία ν κ α ί τή ν έξοδον έπ ο λέμ ησ εν ώ ς Σ ω μ α τά ρ
χ η ς ό δέ ή ρ ω ϊσ μ ός κ α ί ή α υτο θυσ ία το υ κ α τ ’ α υτή ν υπ ή ρ 
ξαν φ ω τ ε ιν ό ν π α ρ ά δ ειγ μ α π ρ ό ς μ ίμ η σ ιν .

ό τόπος νά μή μείνη εύκαιρος έως είς τήν ΰστερην
ώραν.
Ε \—Οί άπό τήν Μαρμαροϋν, άμα σκοτειδιάση,
νά τραβηχθοΰν άπό ένας—ένας καί νά σταθούν είς
τήν δάμπιαν τού Χορμόβα.
ΣΤ'. Ό Τζιαβέλας, μέ όλον τό Βοηθητικόν σώμα,
νά μείνη οπισθοφυλακή· αυτός μέ όλους θέλει περιέλθει όλον τόν γύρον τού Φρουρίου νά δώση
τήν εΐδησιν είς όλους καί νά τούς πάρη μαζί του.
Ζ'.—Τό σώμα της Κλείσοβας, οδηγούμενου άπό
τούς 'Οπλαρχηγούς του, νά έξέλθη μέ τά πλοιάρια
είς τήν μίαν της νυκτός, σιγανά, καί άμα φθάση είς

IΔ'.—"Οσοι τών άδυνάτων καί πληγωμένων επι
θυμούν νά έξέλθουν καί δύνανται, νά ειδοποιηθούν
άπό τά σώματά των, τούτο.
ΙΕ'.—Τά μικρά παιδιά όλα νά τά ποτίσουν άφιόνι οί γονείς, άμα σκοτειδιάση.
ΙΣΤ'.—Τό μυστικόν θέλει τό έχομεν : «Καστρινοί
καί Λογγίσιοι».
ΙΖ'.—Διά νά ειδοποιηθούν όλοι οί ’Αξιωματικοί
τό σχέδιον, έπιφορτίζεται ό Νικόλας Κασομούλης,
γραμματεύς τού Στορνάρη, νά περιέλθη άπό τώρα
νά τούς τό διαβάση, ιδιαιτέρως είς τόν καθέναν.
Έάν δέ είς αυτό τό διάστημα, έξαφνα φανή ό
Στολος μας, πολεμών καί νικών νά μείνωμεν έως
ότου άνταποκριθούμεν.
Έν Μεσολογγίω, 10 Απριλίου 1826».
Μετά ή άπόφασις γράφτηκε σ’ άντίγραφα, ύπέγραψαν όλοι κι έφυγαν καθ’ ένας γιά τό πόστο του.
Τό κείμενο είναι πολεμιστήρια ήμερησία διαταγή
ταυτόχρονα καί έγκύκλιος ποιμαντορική ενός άξιου
Δεσπότη πού ώδήγησε τό ποίμνιό του στο χρέος
πρός τήν Πατρίδα, τήν πίστι καί τήν Ελευθερία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
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Ή πρόγνωσις τοϋ καιροΰ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑ ΡΑ Π ΙΠ Ε ΡΗ
Καθηγητοΰ Μετεωρολογίας
Πανεπιστημίοτ' ’Αθηνών

Μεταξύ των διαφόρων μεθόδων,
αί όττοϊαι χρησιμοποιούνται σή
μερον διά την πρόγνωσιν τού και
ρού ή πλέον ακριβής και ή πλέον
αντικειμενική είναι ή λεγομένη «αρι
θμητική πρόγνωσις». Αύτη εύρίσκεται εϊσέτι εν πλήρει έξελίξει,
πλήν όμως εντός μικρού χρόνου
αύτη Θά καταστή δεσπόζουσα.
Ό πρώτος όστις ήσχολήθη συστηματικώς μέ τήν Ιν λόγω μέ
θοδον ήτο ό "Αγγλος μετεωρολό
γος, μαθηματικός, οικονομολόγος
καί στατιστικός Richardson.
Ούτος βασιζόμενος εις τάς εξι
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σώσεις τής υδροδυναμικής, ώς αύται διετυπώθησαν διά πρώτην
φοράν Οπό τού Von Helmholtz
ώς καί εις τάς άναπτυχθείσας άριθμητικάς μεθόδους έπιλύσεως των
διαφορικών εξισώσεων προέβη κα
τά τήν διάρκειαν τού πρώτου π α γ 
κοσμίου πολέμου εις μακροχρο
νίους υπολογισμούς, τά άποτελέσματα τών όποιων έδημοσίευσε τό
1922 εις τό κλασσικόν του έργον
«Πρόγνωσις καιρού δι’ όριθμητικών μεθόδων».
Αϊϊδέαιτού Richardson έβασίσθησαν κυρίως έπί τού γεγονότος

ότι αί άτ μοσφαιρικαί μεταβολαΐ
άκολουθούν γνωστούς δυναμικούς
καί θερμοδυναμικούς νόμους, ώς
έπίσης ότι έάν ή καταστασις τής
άτμοσφαίρας είναι γνωστή εις
δεδομένην τινά στιγμήν, τότε διά
τής εφαρμογής τών νόμων αύτών
θά ήδύνατο αϋτη νά προκαθορισθή διά ώρισμένην μελλοντικήν
στιγμήν.
Τήν εποχήν όμως έκείνην ή μέ
θοδος αυτή ήτο αδύνατον νά έφαρμοσθή είς τήν τρέχουσαν υπηρε
σίαν τού καιρού διότι έκτος τού
γεγονότος ότι οΐ έν λόγω νομοί

ήσαν πολύπλοκοι καί άπήτουν
πολλάς άπλοποιήσεις, παρουσία
ζαντο καί δύο άλλαι μεγάλαι δυσκολίαι. Ή πρώτη έξ αυτών όφείλετο εις τό ότι τά ατμοσφαιρικά
δεδομένα εκ των ειδικών παρα
τηρήσεων ήσαν ανεπαρκή, διά
νά καταστήσουν τήν μέθοδον ταύτην κατορθωτήν καί ή δευτέρα εις
τό γεγονός ότι οί άπαιτούμενοι
υπολογισμοί ήσαν έξαιρετικώς π ο 
λυάριθμοι καί μεγάλοι διά νά φθάσωμεν εις χρήσιμα άποτελέσματα.
Ό Richardson ΰπελόγισεν ότι
διά νά γίνη πρόγνωσις καιρού
24ώρου επί τή βάσει τών δεδο
μένων 2.000 μόνον Σταθμών θά
έπρεπε νά άπασχολούνται καθ’
έκάστην ημέραν 64.000 μαθημα
τικοί. Αυτοί ήσαν οί λόγοι διά
τους όποιους ή άριθμητική μέθο
δος προγνώσεως τοϋ καιρού άνεφέρετο μόνον εις τά διάφορα βι
βλία χωρίς όμως νά τύχη οϋδεμιας πρακτικής εφαρμογής.
Κοαά την διάρκειαν τού δευτέ
ρου παγκοσμίου πολέμου ή Με
τεωρολογία κληθεϊσα έκ τών πρώ 
των νά προσφέρη τάς υπηρεσίας
της, έλαβε πλούσια άνταλλάγματα. Τά δίκτυα τών Σταθμών καί
ιδιαιτέρως τά τών ραδιοβολήσεων
καί άνεμοβολήσεων έπυκνώθησαν,
τά δέ μέσα τηλεπικοινωνιών έβελτιώθησαν διά τής έγκαταστάσεως
τηλετυπικών μηχανών εις όλους
τούς συνοπτικούς Σταθμούς ώς καί
άσυρμάτων, τηλεφώνων κ. ά., διά
τών οποίων κατέστη δυνατή ή
συγκέντρωσις τών μετεωρολογι
κών δεδομένων έκ τών διαφόρων
Σταθμών καί ή άνταλλαγή τού
των μεταξύ τών διαφόρων Μετεω
ρολογικών Υπηρεσιών εις σύντο
μον χρονικόν διάστημα. Γενικώς
ή πρόγνωσις τού καιρού έσημείωσε μεγάλην βελτίωσιν, εις ώρισμένας δέ Υπηρεσίας αύτη έγένετο
διά διαστήματα 3 - 4 ή καί περισ
σοτέρων ήμερών.
Ή πύκνωσις όμως τών Στα
θμών έπιφανείας καί ραδιοβολή
σεων, ήτις συνεχίσθη καί μετά τήν
λήξιν τού Β' παγκοσμίου πολέμου
ώς επίσης ή τεραστία συμβολή τό
σον τών πυραύλων όσον καί τών
τεχνητών δορυφόρων, έκτος τής
βελτιώσεως τών προγνώσεων καί
γενικώτερον τής μελέτης τών άτμοσφαιρικών λειτουργιών είχε καί
έτέραν έπίπτωσιν.
Άνεζωπύρωσε τό ενδιαφέρον
τώ ν μετεωρολόγων διά τήν άριθμητικήν πρόγνωσιν τού καιρού

ή οποία κατόπιν τής έπινοήσεως
τών ήλεκτρονικών ύπολογιστών
ήτο πλέον εφικτή. Διά πρώτην φο
ράν ήρχισε νά γίνεται περιγραφή
καί λεπτομερής μελέτη τής »άτμοσφαίρας εις μακροσκοπικήν κλί
μακα έκ τής όποιας έφανερώθη
ό τρόπος με τον οποίον έπρεπε νά
απλοποιηθούν αί γενικαί έξισώσεις, αΐ είσερχόμεναι εις τήν άριθμητικήν πρόγνωσιν,' χωρίς νά
άλλοιωθή ή μετεωρολογική τους
ύφή.
Μεταξύ τών έρευνητών τής επο
χής αύτής έξέχουσαν θέσιν είχεν ό
καθηγητής Rossby, ό κορυφαίος
τών μετεωρολόγων τής εποχής
του, ό όποιος διά τής χρησιμοποιήσεως άπλουστέρου προτύ
που, έδειξεν ότι καί άπλοποιημένα
πρότυπα είναι ικανά νά προβλέ
πουν τάς μετακινήσεις άτμοσφαιρικών συστημάτων μεγάλης κλίμακος.
’Εκείνοι όμως οί όποιοι έμελέτησαν πλέον συστηματικώς τό
όλον πρόβλημα ήσαν ό Neumann
καί Charney είς τό Ίνστιτούτον
ΓΤροκεχωρημένων Σπουδών τού
Πανεπ]μίου τού Princeton. Ό
Neumann κατώρθωσε προς τόν
σκοπόν τούτον νά κατασκευάση
τον πρώτον ύπολογιστήν L ’ Eniac
τού όποιου ή δυναμικότης τότε
ήτο μικρά, πάντως όμως ήτο άσυγκρίτως καλλίτερος όλων, τών άλ
λων υπολογιστικών μηχανών. Ό
καθηγητής Neumann έζήτησε μίαν
εφαρμογήν εις τά μέτρα τής δυναμικότητος τοΰ ύπολογιστού του
καί τήν έφαρμογήν αύτήν έπραγματοποίησεν ό Rossby είς τό
πρόβλημα προγνώσεως καί μά
λιστα έπί τής μετακινήσεως άερίων μαζών. Τίτο ή πρώτη φορά
κατά τήν οποίαν δΓ ήλεκτρονικών
ύπολογιστήρων έπεχειρήθη πρόγνωσις τού καιρού. Τό πρόβλημα
δέ τούτο, δηλαδή τής άριθμητικής
προγνώσεως δι’ ήλεκτρονικών ύπολογιστήρων, είναι ένα ,άπό τά
σημαντικώτερα καί τά πλέον δύσ
κολα εις τον τομέα αύτόν. Διά νάέπιτύχη τούτο ό Rossby τό έθεσεν ύπό μορφήν σχηματικήν εις
τρόπον ώστε ή άπόπειρά του αυ
τή ήγηρεν πολλάς επιφυλάξεις με
ταξύ τών μετεωρολόγων τής επο
χής του. Παρ’ όλα όμως ταύτα
τά συμπεράσματά του υπήρξαν
ικανοποιητικά καί ή μέθοδος αυτή
άνεπτύχθη κατά τά έπακολουθήσαντα έτη τόσον πολύ καί κατά
τοιούτον τρόπον ώστε εις τό μέλ-

Ή Μ ετεω ρ ο λ ο γία γ εν ικ ώ τερ ο ν καί
εϊδ ικ ώ τερ ο ν είς τή ν π ρ ό β λ ε ψ ιν τοΰ
καιροϋ έσ η μ είω σ ε τερ ά σ τιο ς προό
δους . ΟΙ π ύ ρ α υ λ ο ι Ε κτοξευόμενοι
είς τ ά ά νώ τερ α σ τρ ώ μ α τα τή ς ά τμ ο σ φ α ίρ α ς κ α ί υπ έρ α υ τή ν π α ρ έχ ο υ ν
είς το ύ ς Ε πιστήμονας π ο λ ύ τ ιμ α σ το ι
χ ε ία διά τή ν Ε ξα γω γήν όρθώ ν Επι
σ τη μ ο νικ ώ ν σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω ν .
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λον αί μέθοδοι τής αριθμητικής
προγνώσεως καιρού θά είναι σχε
δόν αί μόναι α! όποϊαι θά έφαρμόζωνται έφ’ ολοκλήρου τού πλανή
του μας.
Ά λλ’ άς ίδωμεν είς γενικός γραμμάς είς τί συνίσταται ή αριθμητική
ττρόγνωσις τού καιρού.
'Η ατμόσφαιρα είναι ένα ρευστόν
τό όττοίον είς κάθε του σημεϊον
χαρακτηρίζεται άττό τήν τα χύτη 
τά του, άττό τήν πίεσιν καί τήν
θερμοκρασίαν του. 'Η μετεωρολο
γική συμπεριφορά τής ατμόσφαι
ρας δύναται νά έκφρασθή πλήρως
υπό μιας σειράς εξισώσεων άναφερομένων είς τήν υδροδυναμικήν,
θερμοδυναμικήν, είς τήν μεταφο
ράν ποσότητος κινήσεως καί τής
είς τήν μεταφοράν θερμότητος δΓ
ακτινοβολίας.
Είς τάς εξισώσεις όμως αϋτάς,
όπως άνεφέρθη καί προηγουμέ
νως, έπιφέρονται, τουλάχιστον έπί
τού παρόντος, ώρισμέναι άπλοποιήσεις καί τελικώς λαμβάνεται
ένα σύστημα διαφορικών έξισώσεων μέ μερικός παραγώγους, είς
τάς οποίας αφού εϊσαχθούν αί τιμαί τω ν διαφόρων καιρικών στοι
χείων (πιέσεως, θερμοκρασίας, υ γ
ρασίας κλπ.) λαμβανομένων έκ
πολυαρίθμων Σταθμών κατά τήν
αυτήν-στιγμήν, είσάγονται πρός
λύσιν είς το ύς ήλεκτρο δικούς ΰπολογιστήρας, οί όποιοι είς ελάχι
στου χρόνου δίδουν τήν πρόγνωσιν τών καιρικών συστημάτων.
Είς τήν πραξιν έπομένως, έάν μία
Μετεωρολογική Υπηρεσία δια
θέτει ήλεκτρουικοϋς ΰπολογιστήρας μεγάλης ταχύτητος, αί τώινίαι αί έξερχόμεναι έκ τών τηλε
τύπω ν είσάγονται κατ’ εύθεϊαν
είς τον ήλεκτρονικόν ύπολογιστήρα, είς τήν μνήμην τού οποίου κα
ταγράφεται τεράστιος αριθμός με
τεωρολογικών δεδομένων, αφού
προηγουμένως ό υπολογιστή ρ α
ναγνωρίσει, διορθώσει, άποχωδικοποιήσει καί κατανήμει αύτομάτως αύτά. ’Ακολούθως τά έν λό
γ ω δεδομένα αναλύονται δι’ αντι
κειμενικών μαθηματικών μεθόδων,
παρεμβολών καί έξομαλύνσεως καί
τελικώς επιτυγχάνεται ή κατα
σκευή τών προγνωστικών χαρ
τών, τών μεγάλων συστημάτων
καιρού.
Τήν αριθμητικήν έπομένως μέ
θοδον προγνώσεως τού καιρού
διακρίνει άντικειμενικότης, ταχύτης καί άκρίβεια.
Ά ν καί παρήλθεν αρκετός σχε
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τικούς χρόνος άφ’ ότου έχρησιμοποιήθησαν οί ήλεκτρονικοί ΰπολογισταί, είς τάς προγνώσεις τού
καιρού ή αριθμητική μέθοδος δεν
έφαρμόζεται είς μεγάλην κλίμακα
καί μέ σημαντικήν έπιτυχίαν.
Τούτο οφείλεται κυρίως είς τρεις
παράγοντας: 1) είς τήν ελλειψιν
έπαρκών μετεωρολογικών στοι
χείων άπό πολυαρίθμους Σταθμούς
όμοιομόρφως κατά τό μάλλον ή
ήττον διανεμημένους έπί τής έπιφανείας τής γής. 2) είς τήν έλλειψιν είσέτι ήλεκτρονικών ΰπολογιστήρων μεγάλης χωρητικότητος
καί ταχύτητος διά τάς προγνώ 
σεις καί 3) είς τήιχσχετικώς μικρόν
άκόμη δυναμικότητα τών τηλε
πικοινωνιακών μέσων.
Πρός το παρόν κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ 24ώρου έκτελούνται
100.000 περίπου παρατηρήσεις διά
τάς καιρικός συνθήκας αί όποϊαι
έπικρατούν παρά τήν έπιφάνειαν
τού έδάφους καί 11.000 διά τήν
έλευθέραν ατμόσφαιραν. Αί παρα
τηρήσεις αύται γίνονται είς 8000
περίπου μετεωρολογικούς Στα
θμούς ξηρας, είς 4000 Σταθμούς
έπί πλοίων, έμπορικών κατά τό
πλεΐστον, καί είς 3000 Σταθμούς
έπί αεροσκαφών. ’Εκτός τούτων
πολλαί παρατηρήσεις προέρχον
ται άπό τούς μετεωρολογικούς καί
άλλους πυραύλους ώς καί άπό
το ύς τεχνητούς μετεωρολογικούς
δορυφόρους.
Οί υπάρχοντες δμω; σήμερον
μετεωρολογικοί Σταθμοί δεν είναι
όμοιομόρφως κατανεμημένοι έξ ο
λοκλήρου τής έπιφανείας τής Γής.
Υ πάρχουν περιοχαί είς τάς όποιας
τά δίκτυα τών Σταθμών είναι σχετικώς πυκνά καί άλλαι είς τάς
οποίας ταύτα είναι άραιά ή δέν
υπάρχουν καθόλου. Τό νότιον π .χ.
ήμισφαίριον έχει πολύ όλιγωτερους Σταθμούς ή τό βόρειον. ’Επί
σης πολύ όλιγώτεροι εΰρίσκονται
είς τάς τροπικός καί έλάχιστοι είς
τάς έρημικάς καί πολικός έκτάσεις.
Τέλος είς τούς ώκεανούς καί τάς
θαλάσσας αί όποϊαι καταλαμβά
νουν τό μεγαλύτερον μέρος τής
έπιφανείας τού πλανήτου μας καί
ιδία τού νοτίου ημισφαιρίου, οί
μόνιμοι Σταθμοί είναι πολύ όλίγοι.
Ή άξια έξ άλλου τών έκ τών
διαφόρων Σταθμών πληροφοριών
έξαρτάται άπό τήν τα χύτη τα διά
τής όποιας συγκεντρώνται αύται
είς τά μεγάλα μετεωρολογικά Κέν
τρα. Τούτο προφανώς άπαιτει

πλούσιον δίκτυον τηλεπικοινω
νιών ειδικών πρός τον σκοπόν
τούτον ώς καί ειδικούς τηλεπικοι
νωνιακούς δορυφόρους.
Αί πληροφορίαι έπίσης αί παρεχόμεναι διά τά άνώτερα στρώματα
τής άτμοσφαίρας είναι είο'έτι άνεπαρκεϊς. Αί πληροφορίαι δέ αύται
είναι έντελώς άπαραίτητοι όχι μό
νον διά τήν πρόγνωσιν τού και
ρού άλλά καί διά τήν καλλιτέραν
κατανόησιν τών άτμοσφαιρικών
λειτουργιών.
Σήμερον ή Μετεωρολογία υπει
σέρχεται ένεργώς είς όλους τούς
τομείς τής άνθρωπίνης δραστήριότητος. 'Η γεωργία,, ό υδατική οι
κονομία, αί πάσης φύσεως μεταφοραί διά ξηρας, θαλάσσης καί
άέρος, ή ύγεία, τά τεχνικά έργα,
ό τουρισμός, ή άλιεία κ. ά. τά
οποία
συνιστούν σπουδαιοτάτους παράγοντας τής οικονομίας
τών διαφόρων χωρών, έξαρτώνται έν πολλοΐς άπό τον καιρόν καί
τό κλίμα. Πέραν τούτων ό άνθρω
πος έπιθυμεΐ νά έχη άκριβεΐς προ
γνώσεις, όχι μόνον διά διάστημα
3 - 4 ήμερών, αλλά δι’ όσον τό
δυνατόν μεγαλυτέρας περιόδους
καί έπιπροσθέτως νά έλέγχη καί
νά τροποποιή, εί δυνατόν, τον
καιρόν κατά βούλησιν.
ΔΓ όλους τούς άνωτέρω λόγους
τά 'Ενωμένα "Εθνη είς τήν γενι
κήν αύτών συνέλευσιν τό 1960
άπεδέχθησαν όμοθύμως πρότασιν
διά τής οποίας έκαλεΐτο ό Παγκό
σμιο; Μετεωρολογικός ’Οργανι
σμός νά έκπονήση σχέδιον προ
γράμματος διά τήν έν γένει βελτίωσιν τών άτμοσφαιρικών γνώ 
σεων καί τήν έφαρμογήν τού
των διά πρακτικούς καί ειρηνικούς
σκοπούς πρός όφελος όλοκλήρου τού κόσμου.
Ό Παγκόσμιος Μετεωρολογι
κός ’Οργανισμός άπεδέχθη τήν
ώς άνω πρότασιν καί τό 1962
παρουσίασε ένα μεγαλεπίβολον
πρόγραμμα τό όποιον ώνόμασε
World W eather W atch (Παγκό
σμιον Παρακολούθησιν Καιρού)
καί τού οποίου δύο είναι οί
θεμελιώδεις σκοποί: 1) ή βελτίωσις καί ή έπέκτασις τών πάσης φύ
σεως Σταθμών διά τήν διά παν
τός μέσου άκριβή άνάλυσιν καί
πρόγνωσιν τού καιρού δι’ όσον
τό δυνατόν μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα καί 2) ή τροποποίησις τών διαφόρων καιρικών θεω
ρητικών υποδειγμάτων, ώστε τού
τα νά προσαμμόζωνται καλλίτε-
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ρον πρός τάς υφισταμένου άνόγκας.
Ή έκπόνησις τοϋ σχεδίου τού
του ήρχισε άτιό τού 1964, ή μερι
κή εφαρμογή του άπό τοϋ 1968,
ενώ ή πλήρης λειτουργία του έλπίζεται δτι θά άρχίση τό 1972.
Κατά τό χρονικόν τούτο διά
στημα θά πυκνωθούν τά δίκτυα,
των Σταθμών ξηράς είς τάς τρο
πικός, ερημικός καί πολικάς περιοχάς καί δή τού νοτίου ήμισφαιρίου, Θά πυκνωθούν οί Σταθμοί
ραδιοβολήσεων, Θά τοποθετηθούν
8000 Σταθμοί επί εμπορικών πλοί
ων καί ιδία επί άλιευτικών κινού
μενων εις τάς πολικάς θαλάσσας,
θά αυξηθούν οί Σταθμοί ραδιοβο
λήσεων επί πλοίων είς 100, θά το
ποθετηθούν αυτόματοι Σταθμοί είς
τάς πολικάς, τροπικός καί έρημικάς περιοχάς, ώς καί επί ειδι
κών μονίμων ή κινητών πλω τή
ρων είς τους ωκεανούς καί τέλος
Θά εξαπολυθούν 6000 περίπου
αερόστατα έκ πλαστικής μή διαστελλομένης ευκόλως ύλης, τά ό
ποια θά φέρουν μικρά όργανα διά
τόν προσδιορισμόν τής Θερμοκρα
σίας, πιέσεως, υγρασίας καί ανέ
μων καί θά περιφέρωνται περί τήν
Γήν, παρασυρόμενα υπό τόν ανέ
μων, είς διαφόρους σταθεράς στάθμας από 5 μέχρι 25 ΚΜ.
Είς τόν τομέα επίσης τών μετεω
ρολογικών τεχνητών δορυφόρων
προβλέπονται πολλαί βελτιώσεις
καί τελειοποιήσεις ώς καί είς τούς
τομείς τών τηλεπικοινωνιακών δο

ρυφόρων. Οί μετεωρολογικοί δο
ρυφόροι θά μεταδίδουν φωτογρα
φίας τών νεφικών σχηματισμών
ήμέραν καί νύκτα, θά προσδιορί
ζουν τούς άνωτέρους ανέμους καί
τήν λαμπρότητα τής έπιφανείας
τής Γής, θά προσδιορίζουν τή βο
ήθεια Lasers τήν θερμοκρασίαν
καί υγρασίαν τών διαφόρων περιο
χών κ. ά., οί δέ τηλεπικοινωνιακοί
θά συλλέγουν παρατηρήσεις άπό
τούς διαφόρους τόπους, ενώ συγ
χρόνως Θά άναμεταδίδουν ταύτας είς τά διάφορα Κέντρα.
Διά τήν εφαρμογήν, παρακολούθησιν καί γενικώς διά τήν λει
τουργίαν τού παγκοσμίου συστή
ματος παρακολουθήσεως τού και
ρού, πλήν τών Εθνικών Μετεωρο
λογικών Υπηρεσιών ίδρύθησαν
τρία παγκόσμια καί 27 ήπηρωτικά κέντρα.
Τά τρία παγκόσμια κέντρα εύρίσκονται είς Ούάσιγκτον, Μόσχαν
καί Μελβούρνην τής Αύστραλίας.
Τά ήπειρωτικά ίδρύθησαν διά τάς
περιοχάς ’Αφρικής, ’Ασίας, Νο
τίου ’Αμερικής, Βορείου καί Κεν
τρικής ’Αμερικής καί Εύρώπης.
Τά τρία παγκόσμια κέντρα Θά
συλλέγουν, μέσω ενός κεντρικού
συστήματος τηλεπικοινωνιών καί
άλλων μέσων, μετεωρολογικόν υ
λικόν άπό τούς συνήθεις Σταθμούς
ξηράς, άπό τούς αύτομάτους Στα
θμούς ερημικών περιοχών, άπό
μετακινουμένους καί ακινήτους ση
μαντήρας, άπό μετακινούμενα άε-

ρόστατα καί τέλος άπό τούς με
τεωρολογικούς δορυφόρους. Τά
συγκεντρούμενα δέ ταΰτα στοι
χεία παρέχουν μίαν εικόνα τού
παγκοσμίου καιρού δίς ή καί τε
τράκις τής ή μέρας καί γενικώς Θά
συγκροτούν τό πρωταρχικόν υ
λικόν έπί τού οποίου θά βασίζωνται αί λοιπαί λειτουργίαι τών κέν
τρων τούτων. Έν συνεχεία θά
άναμεταδίδουν τό άπαιτούμενον
ύλικόν καί τά άλλα κέντρα άριθμητικώς καί δι’ εικόνων.
“Εκαστον επίσης παγκόσμιον
κέντρον θά είναι υπεύθυνον διά
τήν προπαρασκευήν, τήν άνάλυσιν καί τήν πρόγνωσιν τών με
γάλων συστημάτων καιρού έπί
παγκοσμίου κλίμακος διά τής χρησιμοποιήσεως ήλεκτρονικών ύπολογιστήρων μεγάλης δυναμικότητος καί ταχύτητος. Ή πρόγνωσις
τού καιρού θά γίνεται τούλάχιστον δύο φοράς τήν ήμέραν καί
πρός τό παρόν διά περίοδον 5 - 7
ήμερών. Προβλέπεται ότι μετά
πάροδον ΙΟετίας, ή πρόγνωσις
καιρού διά 10 - 15 ήμέρας θά είναι
εργασία συνήθης, μετά μίαν δέ 20
ετίαν ή πρόγνωσις θά έπεκταθή
διά διάστημα μέχρι τριών μηνών.
’Επειδή τά τρία παγκόσμια
κέντρα είναι δύσκολου υά εύρίσκωυται είς συνεχή έπαφήν μετά
τών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών
τών διαφόρων χωρών ίδρύθησαν
τά ήπειρωτικά κέντρα, τά όποια
άποτελούν σύνδεσμον μεταξύ τών
παγκοσμίων Κέντρων καί τών
Μετεωρολογικών Υπηρεσιών.
Είς ταύτα Θά γίνεται λεπτομε
ρέστερα πρόγνωσις βάσει τής έκδιδομένης τούτης ύπό τών παγκο
σμίων κέντρων καί άλλων συμ
πληρωματικών στοιχείων καί εν
συνεργασία μετά τών Μετεωρολο
γικών Υπηρεσιών τών διαφόρων,
χωρών τήν οποίαν θά μεταδίδουν
καί είς τάς Υπηρεσίας ταύτας.
Γενικώς θά λειτουργούν είς στενήν
επαφήν μετά τών ’Εθνικών μετεω
ρολογικών Υπηρεσιών καί τών
Παγκοσμίων Κέντρων, παρέχοντα
ειδικόν υλικόν καί πάσαν χρήσι
μον πληροφορίαν τόσον είς· τάς
πρώτας όσον καί είς τά δεύτερα.
’Επίσης είς τά έν λόγω κέντρα θά
γίνεται ή συγκέντρωσις, ό έλεγχος
καί ό ύπολογισμός τών ειδικών
πρός δημοσίευσιν παρατηρήσεων
ώς καί αί πάσης φύσεως επιστημο
νικά! έρευναι έπί τών άτμοσφαιρικών έν γένει λειτουργιών.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
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'Αστρονόμου

Έξ αυτών ακόμη των αρχαιότερων πληροφο
ριών, περί τής Πυραμίδος τοϋ Χέοπος, προκύπτει
δτι τό μνημεΐον τούτο καί εάν ακόμη έχρησιμοποιήθη ώς τάφος τού Χέοπος, πράγμα τό όποιον υπό
πολλών ελέγχεται ώς λίαν άμφίβολον, υπηρέτησε
ώς βασικήν σκοπιμότητα τήν ϋλοποίησιν τών έπιστημονικών κατακτήσεων τών Αιγυπτίων, εΐδικώτερον δέ τών αστρονομικών καί μαθηματικών,
τών άναγομένων εις τήν πέμπτην εως τετάρτην
χιλετηρίδα προς Χριστού.
α) Οΰτω, ό Ηρόδοτος, πρώτος συγγραφεύς
τής άρχαιότητος, έξ έκείνων, οΐτινες άναφέρονται
εις τάς Πυραμίδας, έπισκεφθείς τήν Αίγυπτον τό

448 π.Χ., παρέχει τήν όλως χαρακτηριστικήν
πληροφορίαν, περί τής σχέσεως ίσότητος τού έμβαδού έκάστης τών τριγωνικών εδρών τής Πυρα
μίδος, πρός τό τετράγωνον τού ύψους αυτής.
Ή Ιπισήμανσις τής έν λόγω σχέσεως, γνωστής
πλέον υπό τήν επωνυμίαν «Ήροδότειος ίσότης»,
δεικνύει σαφώς, δτι ό πατήρ τής ιστορίας διείδε
ή έπληροφορήθη, δτι ή Πυραμίς, άν καί τάφος
τού Χέοπος, δεν κατεσκευάσθη εΐκή καί ώς ετυχεν,
άλλ’ δτι οι αρχιτέκτονες ήθέλησαν καί έπραγμάτωσαν τήν άνέγερσιν μνημείου, εις τό όποιον—όχι
άνευ άποχρώντος λόγου—ύλοποίησαν καί μαθημα
τικός σχέσεις.
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β) Έξ άλλου, ό Διόδωρος ό Σικελιώτης,. μεταβάς
εις τήν Αίγυπτον το 60 π.Χ., λέγει : «Είναι αλη
θές ότι κανείς έκ των δύο βασιλέων, οί όποιοι κατεσκέυασαν τάς Πυραμίδας (τής Μέμφιδος) ώς τά
φους, δεν ένεταφιάσθη εις αύτάς . . . καθείς δ’ έξ
αυτών, κατά τόν θάνατόν του, διέταξε τους άρμοδίους νά ένταφιάσωσι τό σώμα του, κρυφίως, είς
τόττον άγνωστον».
Έκ τής περικοπής τούτης προκύπτουσι σαφώς :
α) ότι ή Πυραμίς τοΰ Χέοττος δεν έχρησιμοττοιήθη
ώς τάφος- β) ότι αΐ μετά ταύτην άνεγερθεϊσαι
Πυραμίδες τού Χεφρήνος καί τού Μυκερίνου, δέν
θά κατεσκευάζοντο καν, έάν έττρόκειτο νά χρησιμοποιηθώσι μόνον ώς τάφοι, άφοϋ ύπήρχε τό προηγούμενον τού Χέοττος, τής έττί ματαίω άπασχολησεως διά τον «τάφον» του ττλέον των 360.000
εργατών, (Διόδωρος), έττί ολόκληρον 30ετιαν,
(Ηρόδοτος), πράγμα τό όποιον τόσον έξώργισε
τον λαόν, καί άφοϋ, φυσικώ τω λόγω, ανάλογος
χρόνος καί έργάται θά άπητοϋντο και δια την Πυ
ραμίδα τοΰ Χεφρήνος καί είτα τοΰ Μυκερίνου
γ ) ότι, τέλος, έτερον σκοπόν θά ύπηρέτουν αϋταΓ,
άφοϋ ώς λέγει ό ίδιος Διόδωρος : «πρεπει νά Θαυμαζωνται περισσότερον οί άρχιτέκτονες αύτών παρά
οί βασιλείς, οί όποιοι έδαπάνησαν διά την κατασκευ
ήν». ’Ασφαλώς δέ, ό θαυμασμός τού μεγάλου ιστο
ρικού, δέν άπορρέει άπό την έπιβλητικότητα τών
μνημείων, άλλ’ άπό τάς θεωρητικός καί πρακτικός
επιστημονικός γνώσεις, τάς οποίας έχρησιμοποίησαν οί αρχιτέκτονες καί τάς οποίας, έπί πλέον, ώς

αποκαλύπτεται σήμερον, ύλοποίησαν εις τά μνη
μεία ταϋτα.
γ ) ’Αλλά καί ό Πλίνιος, τό 77 μ.Χ. λέγει ότι :
« . . . είς τήν Λιβυκήν πλευράν εύρίσκονται οί
πύργοι, οί όποιοι ονομάζονται Πυραμίδες . . .
Λέγεται, άπό τούς περισσότερους ότι αυται ιδρύ
θηκαν διά νά μή άφίνωνται χρήματα εις τούς κλη
ρονόμους (τού θρόνου) ή τούς διεκδικούντας αύτόν
ή ακόμη καί διά νά μή μένη ό Λαός αργόσχολος».
Προκύπτει λοιπόν άπό τόν Πλίνιον άλλη ονομασία
«πύργοι», ή όποια πρόδηλοι εντελώς διαφορετικήν,
τών τάφων, χρησιμότητα, όπως έντελώς διαφορε
τική είναι καί ή έκτιθεμένη σκοπιμότης, άνεγέρσεως
αύτών.
δ) Σαφέστατος, ώς προς τήν σκοπιμότητα τών
Πυραμίδων είναι ό Ίώσηπος, δστις, 16 έτη μετά τόν
Πλίνιον, λέγει τά εξής : «Οί Σηθϊται άνεκάλυψαν
τό ιδιαίτερον είδος σοφίας, τό άναφερόμενον εις
τά ούράνια σώματα καί τήν διάταξίν των έπι τού
ούρανού. Διά νά μή άπολεσθώσι αΐ ανακαλύψεις
των, ώς έκ τής κατάρας τού Άδάμ, τής άποτελούσης αφορμήν διά τήν καταστροφήν τού κοσμου,
άνήγειρον δύο μνημεία, εν εκ πλίνθων και άλλο δια
λίθων καί έγραψαν έκεί τάς άνακαλύψεις των,
χάριν τής (μελλοντικής) άνθρωπότητος. Τό λίθινον
μνημεϊον σώζεται άκόμη καί σήμερον είς τήν χώραν
τής Συριάδος (Αίγυπτον)».
Δέν γίνεται λόγος σαφής περί τών Πυραμίδων,
άλλ’ όμως ούδείς δύναται νά άμφισβητήση, σήμερον
μάλιστα, μετά τάς διαπιστώσεις ώς πρός τήν Πυρα-
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μίδα τού Χέοπος, ότι ό Ιουδαίος ιστορικός αυτό το
μνημεϊον έννοεΐ.
ε) Έξ άλλου, τό 440 μ,Χ. ό Πρόκλος λέγει ότι αί
Πυραμίδες έχρησίμευον ώς ’Αστεροσκοπεία, γνώμην
τήν όττοίαν ύποστηρίζουσι καί ττολλοΐ των συγχρό
νων ερευνητών καί ή οποία ρίπτει πολύ φως εις
τόν χαρακτηρισμόν «πύργοι» τοϋ Πλινίου.
Χαρακτηριστικώτεραι είναι αί πληροφορίαι των
'Αράβων συγγραφέων.
σ τ) Οΰτω, ό Μασσουντί κόπτης, άποθανών
τό 956 μ.Χ., λέγει ότι ή μία των δύο μεγάλων Πυ
ραμίδων (Χέοπος καί Χεφρήνος) είναι τάφος τού
Άγαθοδαίμονος καί ή άλλη τοϋ Έρμου. Ή άποψις
όμως αυτή, συγκρινομένη προς τάς διασωθείσας
ύπό των άλλων ιστορικών, άποδεικνύει, ότι οί
Αιγύπτιοι είχον πολλάς παραδόσεις ώς προς τάς
Πυραμίδας, αϊτινες, τό πιθανότερου, ήσαν όλαι συμ
βολικοί, όπως συμβαίνει καί
πολλάς Έλληνικάς
μυθολογικός παραδόσεις, δτι
εις τό βάθος αύτών
έκρύπτετο μία άλήθεια, άλληγορικώς μεταδιδομένη. Διότι ό μέν Άγαθοδαίμων ή το ό αθάνατος
Θεός Χνούμ —Πνεύμα Θειον—ό «Δημιουργός τών
θεών καί τών ανθρώπων», ό δέ Έρμης ήτο ό Θεός
τής Σοφίας, Θώθ, ό όποιος έπενόησε τάς έπιστήμας
καί τάς τέχνας. Δύναται δθεν, με μεγάλην πιθανοφό νειαν, νά δοθη ή ερμηνεία είς τήν παράδοσιν αύτήν,
ότι ; α) ό Αιγυπτιακός λαός, επειδή πολλαί πυρα
μίδες έχρησιμοποιήθησαν καί ώς τάφοι, κατ’ έπέκτασιν, έχαβακτήριζε ώς τάφους δλας τάς πυραμί
δας καί β) ότι ή παράδοσις περί τάφων τοϋ Θεού
τών θεών καί τοϋ Θεού τής Σοφίας, περικλείει καί
τήν δλην άλήθειαν, διότι έχει τήν έννοιαν, δτι αί
δύο μεγάλαι Πυραμίδες τοϋ Χέοπος καί τού Χεφρή
νος ήσαν μνημεία τών επιστημών, τάς όποιας, οί
υπέρτατοι αύτοί θεοί, έχάρισαν εις τον άνθρωπον.
. ζ) Εντελώς δμως ίδιαζούσης σημασίας είναι αί
πληροφορίαι, τάς" όποιας παρέχει ό Ίμπραήμ—
ΐμπν—Ούασήφ—Σάχ, ζήσας τον 12ον αιώνα. Αύται
περιλαμβάνονται καί είς τό χειρόγραφον τού προη
γουμένου συγγραφέως Μασσουντί ένθεν, φαίνεται
ότι τάς άντλησε καί ό Σάχ.
.
σεις αύτών ή ϊδρυσις τών μεγά
λων Πυραμίδα ν , ένετο ύπό τάς έξης συνθήκας.
Ό Σουρίντ, βασιλεύς τής Αίγυπτου, κατά τούς μυ
θικούς, τό πιθανώτερον, χρόνους καί επομένως πρό
τού Χέοπος, κατόπιν δύο διαμηνυτικών ονείρων καί
κατά τάς έρμηνείας καί συμβουλάς τών ιερέων,
τριακόσια έτη πρό τού κατακλυσμού, άνήγειρε τάς
δύο μεγάλας Πυραμίδας (Χέοπος καί Χεφρήνος),
με τόν σκοπόν νά διαφυλάξη είς αύτάς, από τα
καταστροφικά άποτελέσματα τού κατακλυσμού,δλα
τά στοιχεία τού πολιτισμού τής εποχής του.
ΈναπέΘεσαν λοιπόν εις αύτάς οί ιερείς, τό σύνολον
290

τών γνώσεων καί τής σοφίας των, έχάραξαυ δέ
επί τών οροφών τώ ν δαπέδων καί τών τοίχων τάς
επιστημονικός γνώσεις τών Αιγυπτίων, έσχεδίασαν
τά συστήματα τών αστέρων, κατέγραψαν τάς
γνώσεις των επί τών Μαθηματικών καί τής ’Αρχι
τεκτονικής, δλα δέ ταύτα πρός χάριν τών μεταγε
νεστέρων, ούτως, ώστε νά είναι δυνατόν νά εξυπη
ρετήσουν εκείνους, οί όποιοι θά ήσαν είς θέσιν νά
τά μελετήσουν καί νά τά άντιληφθούν. Είς τήν ανα
τολικήν Πυραμίδα (τού Χέοπος) παρεστάθησαν ό
ουρανός καί οί αστέρες, παν 6,Tt έσχετίζετο πρός
τούς πλανήτας, κατάλογος τών απλανών, πίναξ
τών περιόδων των καί επί πλέον ή ιστορία τού
παρελθόντος καί ή πρόρρησις τών μελλοντικών
γεγονότων.
Είναι δυνατόν νά λεχθή σήμερον, δτι δλαι σχεδόν
αύταί αί πληροφορίαι τών δύο ’Αράβων σ υγγρα
φέων, περί τής σκοπιμότητος, τήν οποίαν ύπηρέτει
ή Πυραμίς τού Χέοπος, πληροφορίαι άντληθεΐσαι
έκ τών παραδόσεων τών Κοπτών, τών κατ’ ευθείαν
απογόνων τών αρχαίων Αιγυπτίων, έλθούσαι,
περιέργως, τό πρώτον είς τό φώς, μετά τήν διάρρηξιν τής Πυραμίδος ύπό τού "Αραβος χαλίφου τής
Βαγδάτης "Αλλ — Μαμούν, (δστις δεν γνωρίζομεν
τί εύρεν είς τό εσωτερικόν τής Πυραμίδος), έπαληθεύθησαν κατά τά τελευταία 100 έτη καί μάλιστα
κατά τρόπον εκπληκτικόν. Τό δυσάρεστον μόνον
είναι, δτι επειδή δεν είναι γνω στά τά εύρήματα, τά
όποια άπεκόμισε ό ’Άλ—Μαμούν, κατά τήν διάρρη
ξη; ταύτην, τού 820 μ.Χ., δέν δυνάμεθα καί νά
έλέγξωμεν τάς άφηγήσεις τού Μασσουντί καί τού
Σάχ, καθ’ δλην τήν έκτασιν.
*
Τό γενικόν συμπέρασμα τών ανωτέρω είναι, δτι
οί διάφοροι συγγραφείς παρέχουσι εντελώς διαφο
ρετικός πληροφορίας περί τής σκοπιμότητος, τήν
οποίαν έπλήρου ή Πυραμίς τού Χέοπος καί δή :
1) “Οτι μόνον τρεις έξ αύτών, ό 'Ηρόδοτος, ό
Διόδωρος καί ό Μασσουντί κάμνουν λόγον, έν γένει
πτερί τάφων.
2) “Οτι κατά τόν Ηρόδοτον καί μόνον, έχρησιμοποιήθη τό Μνημεϊον ώς τάφος τού Χέοπος.
3. “Οτι έξ άλλου καί αυτός ό Ηρόδοτος σαφώς
αναφέρει τάς πληροφορίας τών ιερέων, καθ’ άς οί
Αιγύπτιοι κατεσκεύασαν τήν Πυραμίδα, τοιαύτην,
ώστε νά πληροί μαθηματικά έπιτάγματα.
4. "Οτι τρεις συγγραφείς, ό Ίώσηπος, ό Μασσουν
τί καί Σάχ, κατά τρόπον σαφή, άναφέρονται είς
τήν συγκεκριμένην σκοπιμότητα τής ύλοποιήσεως
καί διαφυλάξεως έπιστημονικών αληθειών. Καί
5) “Οτι κατά τόν Πρόκλον, έμμέσως δέ καί κατά
τόν Πλίνιον, ή Πυραμίς αύτη ήτο Άστεροσκοπεϊον.
Θά σταματήσω όμως έδώ, διά νά συνεχίσω είς
τό έπόμενον, άναφέρων δλα τά πορίσματα τών
έρευνών, πού προέκυψαν κατά τούς τελευταίους
χρόνους, κατόπιν έπιμελημένων καί διεξονοχυστικών
άνεξετάσεων τού δλου ζητήματος τής Πυραμίδος
τού Χέοπος.
Κ. Σ. ΧΑΣΑΠΗΣ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΥΠΗ
Μοιράρχου

ΓΕΝΙΚΑ
Τό Βέλγιον είναι μία χώρα λίαν
πεδινή έκτάσειος 30.441 τετρ. χλμ.
καί πληθυσμού σήμερον πλέον των
10.000.000 κατοίκων. Είναι μία έκ
των πλ;
πυκνοκατωκημένων
χωρών τοϋ κόσμου, ·>'.οι έχει περισ
σότερον τών 650 κατοίκων κατά
τετραγωνικόν χιλιόμετρον καί διαι
ρείται εις πέντε διοικητικός περκρερείας: Άμβέρσης-Βραμπάν, Δυτι
κής Φλάνδρας, ’Αινώ, Λιέγης,
Λίμπουργκ καί Ναμούρ.
Ό λαός τής χώρας ταύτης δέν εί
ναι όμοιογενής καθ’ όσον όμιλεΐ
τρεις διαφορετικός γλώσσας, ήτοι
τήν Γαλλικήν, τήν Γερμανικήν καί
τήν Φλαμανδικήν. Έκ τοϋ γεγονό
τος τούτου άνέκαθεν ύπήρχεν μία
διαμάχη μεταξύ τών γλωσσικών τού
των μειονοτήτων, ή όποια άπό και
ρού εις καιρόν έπαναλαμβάνεται
δριμυτέρα καί δημιουργεί πλεΐστα
όσα προβλήματα δημοσίας τάξεως
καί άσφαλείας.
Τό Βέλγιον είναι μία χώρα πλού
σια, έχουσα λίαν άνεπτυγμένην
βιομηχανίαν. Έ χει πλουσιώτατον
δίκτυον όδικών άρτηριών μήκους
άνω τών είκοσι χιλιάδων χιλιο
μέτρων, σιδηροδρομικόν δίκτυον
πλέον τών δώδεκα χιλιάδων χιλιο

μέτρων καί δίκτυον διωρύγων
μήκους περίπου 4.500 χιλιομέ
τρων. Τό πλουσιώτατον τοϋτο
συγκοινωνιακόν δίκτυον όμοϋ μετά
τοϋ σχετικώς λίαν μεγάλου άριθμοϋ
τών κυκλοφορούντων όχημάτων δη
μιουργεί πλεΐστα δσα κυκλοφοριακά προβλήματα διά τήν σύγχρονον
Βελγικήν ’Αστυνομίαν.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΒΕΛΓΙΟΥ
Εις τό Βέλγιον υπάρχουν τρεις
διαφορετικοί ’Αστυνομικοί θεσμοί,
ήτοι:
Α.—Ή Δημοτική ’Αστυνομία
Δημοτική ’Αστυνομία υπάρχει
εις τούς Δήμους τής Επικράτειας
καί υπάγεται εις τούς Δημάρχους
άπό πλευράς διοικήσεως καί εις τόν
Βασιλικόν Επίτροπον άπό πλευράς
δικαστικής άποστολής τής ’Αστυ
νομίας.
Οί Διευθυνταί τών Δημοτικών
’Αστυνομιών διορίζονται διά Βασιλικοΰ Διατάγματος τή προτάσει τοϋ
Δημοτικοΰ Συμβουλίου τής πόλεως
ένώ οί λοιποί ’Αξιωματικοί καί
Άνδρες διορίζονται υπό τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλίου τής Πόλεως. .
Ή άρμοδιότης τής Δημοτικής
’Αστυνομίας περιορίζεται έντός τών

όρίων τών Δήμων οί όποιοι είναι
μάλιστα καί ύπεύθυνοι διά τήν συντήρησίν της καί τήν παροχήν τών
πάσης φύσεως άπαραιτήτων μέσων
προς έκτέλεσιν τής υπηρεσίας της.
Παρά ταΰτα όμως υπάρχει στενή
συνεργασία μετά τής Βελγικής Χω
ροφυλακής καί Δημοτικής ’Αστυ
νομίας,καθ’ όσον άπασαι ύπόκεινται
ύπό τόν γενικώτερον έλεγχον τοϋ
Υπουργείου Εσωτερικών.
Διά τήν κατάταξιν εις τήν Δημο
τικήν ’Αστυνομίαν απαιτείται άπολυτήριον Μέσης Σχολής, ένώ διά
τήν προαγωγήν εις τούς άνωτέρους
βαθμούς δίπλωμα ’Ανώτατης Σχο
λής.
Οί ’Αξιωματικοί τής Δημοτικής
’Αστυνομίας προέρχονται έκ τών
Τάξεών ταύτης. Προκειμένου δέ
διά τήν προαγωγήν είςτόν βαθμόν
τοϋ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας
άπαιτεΐται έπιτυχία εις τάς προς
τοϋτο είδικώς προκηρυσσομένας
έξετάσεις μεταξύ τών κατεχόντων
δίπλωμα Άνωτάτης Σχολής υποψη
φίων, ύπό τοϋ Υπουργείου Εσωτε
ρικών.
'Η στολή τών άνδρών τής Βελγι
κής Δημοτικής ’Αστυνομίας είναι
μπλέ καί ομοιόμορφος σχεδόν καθ’
άπασαν τήν Επικράτειαν.
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Β. Δικαστική ’Αστυνομία.
Ή Βελγική Δικαστική ’Αστυνο
μία ίδρύθη τό έτος 1919 καί υπάγε
ται εις τό 'Υπουργεΐον Δικαιοσύ
νης, τόν Γενικόν Εισαγγελέα καί
τόν Δημόσιον Κατήγορον.
’Αποστολή ταύτης είναι ή διερεύνησις τοΰ έγκλήμαρτος έφ’ όλης
τής έπικρατείας. Εις περίπτωσιν
καθ’ ήν π.χ. μία Δημοτική ’Αστυνο
μία δεν δυνηθή νά διαλευκάνη εν
έγκλημα έντός ώρισμένης προθεσ
μίας τότε αύτεπαγγέλτως παρεμβαί
νει ή Δικαστική ’Αστυνομία διά τήν
περαιτέρω έρευναν, συνεργαζομένη
φυσικά στενώς ματά τής Δημοτι
κής τοιαύτης.
Οί βαθμοί τής Δικαστικής ’Αστυ
νομίας είναι: Γενικός Κομισσάριος
-Διευθυντής, 'Υποδιευθυντής, ’Επι
θεωρητής, Βοηθός Έπιθεωρητοΰ,
Δικαστικός κλητήρ.
Οί υποψήφιοι τής Δικαστικής
’Αστυνομίας όφείλουν νά είναι
ήλικίας ανω τοΰ 21ου έτους καί κά
τοχοι διπλώματος άνωτέρας σχολής.
Ή πρόσληψίς των γίνεται κατόπιν
έξετάσεων εις ποινικά, νομικά καί
άστυνομικά θέματα. ’Άνδρες τής
Βελγικής Χωροφυλακής ή των Δη
μοτικών ’Αστυνομιών έχοντες ευδό
κιμο ν υπηρεσίαν πλέον τών όκτώ
ετών έχουν τό δικαίωμα, έφ’ όσον
έχουν τά άπαραίτητα προσόντα νά
μεταταγοϋν εις τήν Δικαστικήν
’Αστυνομίαν ανευ εισαγωγικών έξε
τάσεων, άλλά κατόπιν αόστηροτάτης έπιλογής.
Ή έκπαίδευσις τών άνδρών τής
’Αστυνομίας ταύτης λαμβάνει χώ
ραν εις ειδικήν σχολήν. Είναι λίαν
ένταντική, σοβαρά καί διακρίνεται
εις τοιαύτην κατωτέρων καί άνωτέρων υπαλλήλων.
Εις τήν Δικαστικήν ’Αστυνομίαν
υπάγεται τό Έγκληματολογικόν έργαστήριον τής χώρας, καθώς καί τό
γενικόν άρχεϊον καταζητουμένων
καί έγκληματιών.
Γ. Βελγική Χωροφυλακή
Ή Βελγική Χωροφυλακή είναι
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δημιούργημα τής Γαλλικής τοιαύ
της άπό τής εποχής τής Πρώτης
Γαλλικής Δημοκρατίας καί τών
χρόνων τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος,
δτε τό Βέλγιον εΐχεν προσαρτηθή
εις τήν Γαλλίαν. ’Ενώ κατ’ αρχήν
ήτο μία καθαρώς στρατιωτική ’Α
στυνομία, κατά τό πρότυπον τής Γαλ
λικής τοιαύτης, σύν τώ χρόνω έξει
λίχθη εις ένα θεσμόν γενικής ’Αστυ
νομίας.
Ή έξέλιξίς της άπό τής γαλλικής
έπαναστάσεως καί εντεύθεν διήλθεν
πολλά στάδια καί σήμερον αποτε
λεί εν σύγχρονον ’Αστυνομικόν Σώ
μα, τήν όργάνωσιν καί τάς αρμο
διότητας τοΰ οποίου προβλέπει τό
άρθρον 120 τοΰ Βελγικοΰ Συντάγ
ματος.
Ό Νόμος τής 2 Δεκεμβρίου 1957
προβλέπει τήν πλήρη άναδιοργάνωσίν της βάσει τών συγχρόνων
αναγκών.
ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΒΕΛΓΙΚΗΣ
ΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΧΩ

'Η Βελγική Χωροφυλακή αποτε

λεί μονάδα τοΰ Βελγικοΰ Στρατοΰ
καί υπάγεται εις τό Υπουργεΐον
’Εθνικής ’Αμύνης εις ότι αφόρα τήν
όργάνωσιν, διοίκησιν, έκπαίδευσιν,
πειθαρχίαν, στολήν, έφοδιασμόν
κ.λ.π.
’Εκτός τούτου υπάγεται εις μέν τό
Υπουργεΐον ’Εσωτερικών δΓ δ,τι
αφόρα εις τήν άσκησιν τής Διοικη
τικής ’Αστυνομίας, τήρησιν τής
τάξεως καί ασφαλείας κ.λ.π. εις δέ
τό 'Υπουργεΐον Δικαιοσύνης δι’δ,τι
αφόρα εις τήν δίωξιν, έρευναν καί
διαλεύκανσιν τών έγκλημάτων.
Τό Γενικόν Έπιτελεΐον τής Χω
ροφυλακής άποτελεΐται έκ τοΰ ’Αρχηγοΰ ταύτης, ό όποιος προΐσταται
τών κάτωθι έπιτελικών Υπηρεσιών
Χωροφυλακής : α) Γενικής Διευθύνσεως Προσωπικού β) Γενικής
Διευθύνσεως Όργανώσεως καί Έκπαιδεύσεως γ) Γενικής Διευθύνσεως
’Αστυνομικών επιχειρήσεων, ήτοι
Τάξεως, ’Ασφαλείας, Τροχαίας,
Πληροφοριών, Διοικητικής ’Αστυ
νομίας, κ.λ.π. δ) τής Γενικής Διευ-

θύνσεως Οικονομικού καί 'Υλικού
ε) Γενικής Διευθύνσεως Προϋπο
λογισμού στ) Γενικής Διευθύνσεως
Μελετών καί Προγραμματισμού.

θνικών ενεργειών, τόν έλεγχον τών
συνόρων καί τόν έλεγχον τών δια
βατηρίων.

Τήν προστασίαν τής Βασιλικής
Αί γενικής φύσεως 'Υπηρεσίαι Οικογένειας καί τών 'Υψηλών Προ
τής Βελγικής Χωροφυλακής είναι σώπων, τήν φρούρησιν τών δημο
αί κάτωθι: α) Ή Υγειονομική 'Υπη
σίων κτιρίων, τήν παροχήν πλη
ρεσία τού Σώματος, β) Ή Κτηνια ροφοριών καί συνδρομήν πρός
τρική Υπηρεσία, καθ’ δσον διαθέ άπαντα τά λοιπά Υπουργεία κλπ.
τει καί έφιππον Χωροφυλακήν,
γ) ’Ασκεί τόν έλεγχον τών έν
γ) Ή Κεντρική Διαχείρισις, ε) 'Η άδεια στρατιωτικών, καί έκτελεΐ
Γενική ’Αποθήκη Υλικού καί Μέ χρέη στρατονομικής ’Αστυνομίας.
σων, στ) Τό Γενικόν Συνεργεϊον ζ)
Ή Υπηρεσία ’Ασφαλείας Υψη Δ Υ Ν Α Μ I Σ
λών Προσώπων καί Βασιλικής
'Η δύναμις τής Βελγικής Χωρο
Οικογένειας, η) Ή Φρουρά τών
φυλακής
άνέρχεται εις 350 ΆνωΔημοσίων Κτιρίων, θ) Ή Υπηρεσία
τέρους
’Αξιωματικούς,
1023 κατω
τάξεως εν τοϊς Δικαστή ρίοις ι) Ή
τέρους
’Αξιωματικούς
2981
'ΥπαΣχολή Χωροφυλακής καί.
ξιωματικούς καί 9000 περίπου Χω
ια) Αί πέντε περιφέρεια καί Διοι ροφύλακας.
κήσεις Χωροφυλακής ήτοι τού
Ή Βελγική Χωροφυλακή έκτος
Μπραμπάν—Λιέγης, Λουξεμβούρ
γου, Άϊνώ—Ναμούρ, Άμβέρσης τής άνωτέρω τακτικής μονίμου δυ—Λίμπουργκ, ’Ανατολικής καί Δυ νάμεώς της, διαθέτει καί μίαν εφεδ
ρικήν δύναμιν έκ 4000 άνδρών καί
τικής Φλάνδρας..
’Αξιωματικών καί είναι εις θέσιν νά
Έκάστη τών ανωτέρω Διοικήσε κινητοποιήση άνά πάσαν στιγμήν
ων περιλαμβάνει άριθμόν τινά Υ πο μίαν δύναμιν εφεδρικήν 500 άνδρών
διοικήσεων καί Σταθμών (BRIGA εις εκτάκτους περιπτώσεις π.χ. διαDE).
σαλεύσεως τής τάξεως, θεομηνιών
Ή αποστολή τής Χωροφυλακής κ.λ.π.
είναι ή κατωτέρω:

’Επίσης εις έκτάκτους περιπτώ
σεις προβλέπεται ή ένίσχυσις τής
Χωροφυλακής διά 3000 άνδρών τού
Στρατού, δΓ υπηρεσίας έπιτηρήσεως τών συνόρων, ή έν καιρώ πολέ
μου πρός άντιμετώπισιν τών έκτάκτων άναγκών.
Ο Οπλισμός τής Χωροφυλακής
παρέχεται ύπό τού Στρατού καί άποτελεϊται έκ τών πλέον συγχρόνων
μέσων ως καί πόσης φύσεως άτομικού καί ομαδικού όπλισμοΰ. ’Εκτός
τού οπλισμού, ή Χωροφυλακή δια
θέτει άφθονα τεχνικά καί έπιστημονικά μέσα, ως π.χ. πόσης φύσεως
οχήματα, δίκυκλα, άνακριτικά τε
θωρακισμένα μέσα ένσυρμάτου καί
άσυρμάτου έπικοινωνίας κ.λ.π.
Μία τών σοβαροτέρων συγχρόνων
άποστολών τής Βελγικής Χωροφυ
λακής είναι ό τροχονομικός έλεγ
χος τόΰ οδικού δικτύου καθ’ άπασαν
τήν ’Επικράτειαν, πλήν τών πόλε
ων ένθα άστυνομεύει ή Δημοτική
Αστυνομία. Πρός άντιμετώπισιν
τής σοβαροτάτης ταύτης άποστολής έχει έφοδιασθή διά τών πλέον
συγχρόνων τεχνικών καί έπιστημονικών μέσων έλέγχου τής κυ
κλοφορίας διά τήν πρόληψιν τών
τροχαίων άτυχημάτων.

α) Ώε Δημοσία ’Αστυνομική
'Υπηρεσία είναι επιφορτισμένη μέ
την τήρησιν τής Τάξεως καί άσψαλείας καί τήν εφαρμογήν τών νόμων
καθ’ άπασαν τήν επικράτειαν, πλήν
τών Δήμων, ένθα υπάρχει ή Δημο
τική ’Αστυνομία.
—Έ χει τήν εύθύνην τής μεταγω
γής τών κρατουμένων καί τής τηρήσεως τής τάξεως εν τοΐς Δικαστηρίοις.
—Έ χει τήν εύθύνην τού έλέγχου
καί τής τακτοποιήσεως τών ’Αλλο
δαπών.
β) Εις ότι άφορά τήν δικα
στικήν ’Αστυνομίαν ή Χωροφυλα
κή έχει εύθύνην προλήψεως καί
καταστολής τού έγκλήματοςκαί τών
δυστυχημάτων, τήν πρόληψιν καί
καταστολήν άνατρεπτικών καί αντε

Ή Β ελγικ ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή δ ια θ έτει έ φ ιπ π ο υ ς μ ονάδας α ί ό π ο ΐα ι είν α ι
άπό τά ς π λέο ν έπ ιλ έκ το υ ς το ϋ Σ ώ μ α τ ο ς , ο ι δέ ά νή κο ντες εις α ΰ τά ς άνδρες
δ ια θ έ couv ά π ο δεδ ειγμ έν η ν τ ό λ μ η ν , ε υ ψ υ χ ία ν κ α ί Ιπ π ευ τικ ή ν ικ α ν ό τη τα .
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣΤΗΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
'Η βασική μονάς τής Χωροφυλα
κής είναι ή Ταξιαρχία (BRIGADE)
άντίστοιχος του Στάθμου Χωρ]κής ή
όποια έχει αρμοδιότητα επί τίνος
μικρας περιφερείας περιλαμβανούσης πολλάς Κοινότητας ή Δήμους.
Αΰτη διοικεΐται ύπό τίνος Άνθυπασπιστοϋ ή κατωτέρου ’Αξιωματι
κού άναλόγως τής σπουδαιότητος
τής περιφερείας καί ή δύναμίς της
είναι κατ’ έλάχιστον 6 άνδρες.
Μία ή πλείονες Ταξιαρχίαι υπά
γονται εις τήν Διοίκησιν μιας πε
ριοχής, ή όποια διοικεΐται ύπό τί
νος Λοχαγού ή Ταγματάρχου.
Δύο ή τρεις Διοικήσεις ύπάγονται
είς μίαν άνωτέραν μονάδα τήν περι
φερειακήν Διοίκησιν διοικουμένην
ύπό τίνος Άντισυνταγματάρχου Χω
ροφυλακής. Είς έκάστην περιφεριακήν Διοίκησιν ύπάρχει μία μο
νάς ερευνών καί αναζητήσεων έν
πολιτική περιβολή άποτελουμένη
έκ των πλέον έπιλέκτων ύπαξιωματικών καί άνδρών. (BRIGADE DE
SURVEILLANCE ΕΤ DE RE
CHERCHE).
Ή περιφερειακή Διοίκησις έπιβλέπει καί συντονίζει τό έργον άπασών των έν τή περιφερεία ύφισταμένων 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής.
’Εκτός τούτου αΰτη διαθέτει μίαν
ειδικήν μονάδα Τροχαίας, ή όποια
έλέγχει τήν κυκλοφορίαν έπί τών
οδικών άρτηριών δι’ ειδικών όχημάτων άνευ σημάτων καί παρέχει
τήν άσφάλειαν κατά τάς κινήσεις
τών 'Υψηλών Προσώπων.
Ή περιφερειακή Διοίκησις δια
θέτει έπίσης Μηχανοκίνητον Μο
νάδα άμέσου έπεμβάσεως, ή όποια
χρησιμοποιείται είς έκτάκτους πε
ριπτώσεις κατόπιν διαταγής τού πε
ριφερειακού Διοικητού, πρός παρο
χήν βοήθειας είς τάς άλλ&ς ύπηρεσίας Χωροφυλακής τής περιφέ
ρειας του.
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕ
ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Οί ύποψήφιοι Χωροφύλακες πρέ294
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πει νά είναι Βέλγοι, ήλικίας 18-30
ετών, λευκού ποινικού μητρώου,
άψογου διαγωγής καί χαρακτήρος,
καί κάτοχοι άπολυτηρίου Γυμνα
σίου.
Πρός προαγωγήν είς τόν βαθμόν
τού Ύπαξιωματικοΰ, οί Χωροφύ
λακες πρέπει νά προταθοΰν ύπό τών
προϊσταμένων των καί νά έπιτύχουν
είς τάς πρός τούτο διενεργουμένας
κατ’ έτος έξετάσεις.
Ή βασική έκπαίδευσις είναι διάρ
κειας ένός έτους διά τούς Χωρο
φύλακας, δύο έτών διά τούς Ύπαξιωματικούςκαί πέντε έτών διά τούς
’Αξιωματικούς, έκ τών όποιων δύο
Πανεπιστημιακά τοιαΰτα.
Οί Χωροφύλακες μετά τήν βασι
κήν των έκπαίδευσιν τοποθετούνται
είς μίαν μηχανοκίνητον μονάδα
ένθα έκπαιδεύονται πρακτικώς έπί
εξ μήνας.
Ή προαγωγή είς τόν βαθμόν τού
Ύπαξιωματικοΰ γίνεται κατόπιν
αύστηρών έξέτάσεων καί φοιτήσεως είς τήν σχολήν Ύπαξιωματικών
έπί διετίαν.
Ή έκπαίδευσις τών ’Αξιωματικών

τής Βελγικής Χωροφυλακής διαρκεϊ έν συνόλω πέντε έτη ήτοι: Δύο
έτη είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν,
έν έτος είς τήν Σχολήν ’Εφαρμο
γής τής Χωροφυλακής καί δύο έτη
είς τό Πανεπιστήμιου, ένθα παρα
κολουθούν μαθήματα γενικής (ρύ
σεως, έγκληματολογίας,. ποινικού
δικαίου κ.λ.π.
Ή προαγωγή μέχρι καί τού βαθμού
τού Λοχαγού γίνεται βάσει άρχαιότητος κατόπιν δέ έξετάσεων διά τόν
βαθμόν τού Ταγματάρχου, έπί έπαγγελματικών μαθημάτων καί μι« ξ
ξένης γλώσσης.
Ή προαγωγή είς τούς ύπολοίπους
άνωτέρους καί άνωτάτους βαθμούς
γίνεται μόνον κατ’ έκλογήν.
Ή Βελγική Χωροφυλακή έν ’Ασ
τυνομικόν Σώμα μέ ιστορίαν πλέον
τών 150 έτών, σήμερον έξειλίχθη
είς μίαν σύγχρονον ’Αστυνομίαν, ή
όποια λόγω τής σοβαροτάτης άποστολής της έχει άναδιοργανωθή
πλήρως άπό τού 1957 καί είναι με
ταξύ τών καλλιτέρων ’Αστυνομι
κών Σωμάτων τής Εύρώπης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΥΠΗΣ

Π Ω Σ Χ Α Ι Α ΙΑ Τ ί ΖΥΝ ΕΖΤΗ Θ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧωΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΕΝΙΑΔΗ
Διμοσιογράφου

Ή Χωροφυλακή, κατάτόν μακρό καί
πολυκύμαντο βίο της—ένα βίο γεμάτο
σκληρούς καί αιματηρούς αγώνες έναντίον έσωτερικών καί έξωτερικών έχθρών,
θυσίες στό βωμό τού καθήκοντος, τα
λαιπωρίες, στερήσεις, έξωυπηρεσιακές
παρεμβάσεις στά έργα της έδοκίμασε
κατ έπανάληψιν τό πικρό ποτήρι τής
άπογοητέύσεως, τόσο γιά τις άδικες καί
συκοφαντικές έπιθέσεις των έχθρών της,
όσο καί γιά τήν άγνωμοσύνη ή τήν άδιαφορία άρχόντων καί άρχομένων.
Ζωηρή εικόνα των δυσμενών συνθη
κών υπό τις όποιες ζούσαν καί είργάζοντο
οί άνδρες τού Σώματος τόν περασμένο
αιώνα καί μέρος τού παρόντος συνθέ
τουν έπιστολές γενναίων καί παλαιμά.
χων αξιωματικών πού αφιέρωσαν τή ζωή
τους στην ύπηρεσία τής Χωροφυλακής
καί του Έθνους καί πού μοΟ τις έστει
λαν μέ τήν ευκαιρία τής πρώτης έκδόσεως τού βιβλίου μου «Ιστορία τής 'Ελ
ληνικής Χωροφυλακής» (1933). Μεταξύ
αυτών περιλαμβάνονται οί διατελέσαντες
’Αρχηγοί τής Χωροφυλακής Έμμ. Ζυμβρακάκης καί Δρ. Δροσόπουλος, οί
στρατηγοί Νυδριώτης, Τζίκας, Παυλί
δης καί άλλοι.
Ενδιαφέρουσες καί διαφωτιστικές πε
ρικοπές τών έπιστολών αύτών θά δώσω
σέ άλλο άρθρο, γιά νά συγκρίνουν οί νεώτεροι τήν τότε έποχή μέ τή σημερινή
καί νά βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα.
Προηγουμένως, όμως, κρίνω άπαραίτητη μιά σύντομη αναδρομή στό παρελ
θόν, γιά νά σχηματίσουν οί άναγνώστες
σαφή ιδέα τών συνθηκών δημοσίας άσφαλείας καί τάξεως, ώς καί τών έθνικών
καί κοινωνικών αναγκών, πού έπέβαλαν
τή σύστασι τής Χωροφυλακής, καί νά
πληροφόρηθοΰν πώς ώργανώθη καί πώς
άρχισε καί συνέχισε τό ήρωϊκό καί έπίλεκτο Σώμα τή μακρά καί λαμπρά στα
διοδρομία του.
Η Χωροφυλακή, λοιπόν, συνεστήθη
στις 20 Μαίου τού 1833 ύπό τοϋ Βασιλέως Όθωνος «διά τήν φύλαξιν τής έσωτερικής ασφαλείας τής χώρας».
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Ή άπόφαση τού νεαρού ’Ηγεμόνα νά
συστήση τή Χωροφυλακή δέν έλήφθη
τυχαίως. Ή χώρα, μόλις άπελευθερωθεϊσα έπειτα άπό μακραίωνα καί καταθλιπτική δουλεία, πολυετή έπανάστασι,
έσωτερικές άνωμαλίες καί ταραχές, πα
ρουσίαζε εικόνα καταστροφής, έρημώσεως καί οικονομικής έξαθλιώσεως, πά
σα δέ έννοια τάξεως καί ασφαλείας είχε
καταλυθή.

Τή δραματική αυτή κατάστασή έπε
δείνωσε ή διάλυσις τών «άτακτων» λε
γομένων στρατευμάτων καί ή άπόλυσις
άπό τις τάξεις τού Στρατού χιλιάδων
πολεμιστών τοϋ ’Απελευθερωτικού Άγώνος, οί όποιοι, άφοΰ περιεφέροντο έπί
μήνες άνεργοι, άστεγοι, πεινασμένοι καί
ρακένδυτοι, έτράπησαν τελικά στά βου
νά, άπ’ όπου έκήρυξαν άμείλικτο πόλεμο
κατά τής Άντιβασιλείας καί τής Βαυα-
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Ροκρατίας. Μεταξύ των άγωνιστών τοΟ
Άρματολισμοϋ τοΰ 1821, πού κατέ
φυγαν τότε στά βουνά ήτο καί ό θρυλικός
Δήμος Τσέλιος, ό άποκαλούμενος «Γέρω Δήμος».
Έπρεπε έπομένως νά άποκατασταθή
ή διασαλευθεΐσα δημοσία άσφάλεια καί
τάξις, νά παταχθούν ή αυθαιρεσία καί ή
άσυδοσία, νά ύψωθή τό Κράτος τού Νό
μου καί τό Έθνος νά συνέχιση άπρόσκοπτα τήν ιστορική του πορεία.
Αύτή τή δύσκολη, τή μεγάλη καί Ιστο
ρική άποστολή άνέθεσε τό νεοσύστατο
Κράτος στή Χωροφυλακή. Καί γι’ αύτό
τό λόγο τήν κατέστησε Σώμα έπίλεκτο.
Τής έδωσε τό προβάδισμα έναντι τών
λοιπών στρατιωτικών "Οπλων καί Σω
μάτων καί τήν έτοποθέτησε στήν Ε π ε
τηρίδα άξιωματικών, άμέσως μετά τό
Σώμα τών Γενικών Επιτελών. Επίσης,
κατά τό άρθρο 16 τού ιδρυτικού Διατά
γματος τής Χωροφυλακής, οί άρχαιότεροι υπομοίραρχοι έξωμοιούντο πρός
τούς λοχαγούς τού Στρατού καί οί μοί
ραρχοι πρός τούς ταγματάρχας, εις δέ
τούς άξιωματικούς καί όπλίτας τοΰ Σώ
ματος έχορηγήθησαν μεγαλύτερες άποδοχές, ώραιότερη στολή καί διάφορα
άλλα προνόμια. Έθεωρεΐτο έπομένως
έξαιρετική τιμή καί ιδιαιτέρα βασιλική
εύνοια τό νά γίνη κανείς δεκτός πρός
κατάταξινστή Χωροφυλακή τήν έποχή
έκείνη.
’Αλλά δέν περιωρίσθη σ’ αυτά τά προ
νόμια ή εύνοια τού Κράτους πρός τήν
Χωροφυλακή καί ή πρόθεσή του νά τήν
καταστήση Σώμα έπίλεκτο. Έ πί κεφαλής
τού νεοσυσταθέντος Σώματος έτοποθέ
τησε τό Γάλλο συνταγματάρχη Φραγκί
σκο Γκραγιάρ, έπιτελικό άξιωματικό
τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, ό όποιος
προσήλθε μεταξύ τών πρώτων Φιλελλή
νων καί έπολέμησε μέ άπαράμιλλη γεναιότητα γιά τήν άπελευθέρωση τής Ε λ 
λάδος, διακρίθηκε κατ’ έπανάληψι γιά
τήν άνδρεία του, έτραυματίσθη στή μάχη
τών Μύλων καί προήχθη έπ’ άνδραγαθία εις συνταγματάρχην. Ό Γκραγιάρ
διετέλεσε άρχηγός τής Στρατιάς ’Ανα
τολικής Ελλάδος, μετά δέ τή δολοφο
νία τού Καποδίστρια διωρίσθηκε γενικός
διοικητής τοΰ Τακτικού Στρατού καί
κατόπιν έπί τών Τιμών τοΰ οίκου τού
Βασιλέως Όθωνος.
Ό Γκραγιάρ, έπέλεξε ό ίδιος τούς άξιωματικούς του μεταξύ τών έντιμοτέρων,
γενναιοτέρων καί τών πλέον διακεκρι
μένων καί έκλεκτών στελεχών τού ’Απε
λευθερωτικού Άγώνος. Οί μεγάλοι έκεΐνοι πατριώται, μέ τή μετριοφροσύνη πού
διακρίνει τούς γενναίους, έδέχθησαν άπό
άρχηγοί τού ’Απελευθερωτικού Άγώνος ή χιλίαρχοι τοΰ Στρατού, πού
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ώργάνωσε ό Καποδίστριας, νά καταταγοΰν στή Χωροφυλακή μέ τό
βαθμό τοΰ μοιράρχου (πού ήτο τό
τε ό άνώτερος στήν ιεραρχία τής
Χωροφυλακής) ή τοΰ ύπομοιράρχου.
Καί έσφυρηλάτησαν τά άσάλευτα θε
μέλια έπί τών όποιων έστηρίχθη καί
έθαυματούργησε έκτοτε τό Σώμα. Ε κ εί
νοι, μέ τήν πολύτιμη πείρα τους, τήν
ισχυρή προσωπικότητά τους, τό άνώτερο
ήθος καί τό μεγάλο κύρος τους, άνύψωσαν τό Σώμα. Τοΰ έδειξαν τό δρόμο τοΰ
καθήκοντος καί τής τιμής. Τού μετέδω
σαν τό πνεύμα τής θυσίας. Καί, γενικά,
έδημιούργησαν τή λαμπρά καί ήρωΐκή
παράδοση-συνεχισταί τής όποιας είναι
καί οί ύπηρετούντες σήμερα σ’ αύτό.
’Αλλά καί όλοι άνεξαιρέτως οί ύπαξιωματικοί καί χωροφύλακες έπελέγησαν μεταξύ τών διακριθέντων κατά τόν
’Αγώνα τοΰ 1821 πολεμιστών, πού είχαν
«ήλικία 25 - 40 έτών, τετραετή τούλάχιστον προϋπηρεσίαν εις τά Ελληνικά
στρατεύματα, είχον λάβει έ ν τ ι μ ο ν
ά φ ε σ ι ν καί ή ξ ε υ ρ α ν νά ά ναγινώσκουν
καί
νά γρά
φ ο υ ν ό ρ θ ώ ς».
ΣΤΟΑΑΙ
Κατά τό Β. Δ. τής 20 Μαϊου 1833, ή
στολή τών πεζών χωροφυλάκων ήτο ή
άκόλουθος: «'Ιμάτιον άπό ύφασμα μπλέ ρουά, ρούχον μέ περιλαίμια καί έπιχειρίδια τού αύτού υφάσματος μέ κερμεζόχροα έπίρραφα καί λευκομέταλλα κομ
βία φέροντα τό βασιλικόν στέμμα, παν
ταλόνι άπό μελανόγλαυκον ύφασμα μέ
λευκούς θυσσάνους, περικεφαλαία μέ
τά βασιλικά έμβλήματα έπί λευκού με
τάλλου, καί λευκομέταλλα περιπωγώνια,
τσάντα λευκή, ώς τοΰ Πεζικού τής Γραμμής, μαύρη ύαλιστή φυσεκοθήκη μέ λευ
κά λωρία».
'Οπλισμός: «Καραβίνα έλικοειδώς έσω
θεν τετορνευμένη, σπάθη μέ λευκόν άορτήρα, πιστόλιον έξαρτώμενον μέ λευ
κόν λωρίον άπό τόν άριστερόν ώμον».
Τήν στολήν τους οί χωροφύλακες έπρομηθεύοντο ίδίαις δαπάναις.
Οί βαθμοί τών άξιωματικών διεκρίνοντο δι’ άργυρών σειρητίων εις τό περιλαίμιον. (Τά άμφιμασχάλια προσετέθησαν 19 χρόνια άργότερα). Ή το μία νέα
τιμητική διάκρισις πού τήν άπένειμε
ή Βασίλισσα ’Αμαλία, εις ένδειξιν εύγνωμοσύνης γιά τις έξαιρετικές ύπηρεσίες
πού προσέφερε στό Έθνος ή Χωροφυλα
κή καί γιά νά ύπογραμμισθή, άκόμη μιά
φορά, ή πρόθεσις τοΰ Κράτους νά διατηρήση τό Σώμα τό προβάδισμα έναντι
τών λοιπών Ό πλων τοΰ στρατεύματος.
ΣΤΟΛΗ ΟΠΛΙΤΩΝ
Διά τοΰ Β. Δ. τής 24 Μαΐου 1868 «περί

κανονισμού τής στολής τοΰ κατά γήν
Στρατού» έκανονίσθησαν λεπτομερώς τά
τού ίματισμοΰ, τής έξαρτύσεως καί όπλισμοΰ τής Χωροφυλακής, καταργηθείσης
πάσης προγενεστέρας σχετικής διατάξεως.
Οΰτω, τό χιτώνιον τών πεζών χωροφυ
λάκων κατεσκευάζετο έξ έρέας κυανής
όρφνής, όπως τών οπλιτών τοΰ Πεζικού,
μέ τήν διαφοράν ότι τά παραρράμματα
ήσαν βυσσινόχροα, τό περιλαίμιον έκ
τής αύτής μέ τό χιτώνιον έρέας, τά κουμ
πιά έκ κασσιτέρου, μέ έκτυπον έπ’ αυτών
τό στέμμα, έκατέρωθεν δέ τοΰ περιλαί
μιου έρράπτετο στέμμα μάλλινον λευ
κόν. Τό χιτώνιον τών έφιππων χωροφυ
λάκων ήτο δμοιον μέ τών πεζών, μέ τήν
διαφοράν ότι αί πτέρυγές του είχον μή
κος 0,22 μ. Ή περισκελίς τών πεζών
χωροφυλάκων ήτο όμοια μέ τήν τών
πυροβολητών, τών δέ έφιππων χωροφυ
λάκων κατεσκευάζετο έξ έρέας κυανής
όρφνής μέ παραρράμματα βυσσινόχροα,
έκατέρωθεν δέ τούτων έρράπτετο ται
νία έκ τής αυτής μέ τάς παραρράμματα
έρέας, πλάτους 0,036 μ.
Ή χλαίνη τών πεζών χωροφυλάκων
ήτο όμοια μέ τών όπλιτών τού Πεζικού,
τά δέ κουμπιά ήσαν όμοια μέ έκεϊνα τού
χιτωνίου. Τό περιλαίμιον καί τά παραρ
ράμματα κατεσκευάζοντο έξ έρέας βυσσινοχρόου.
Ή χλαίνη τών έφιππων χωροφυλάκων
ήτο όμοια μέ τήν χλαίνην τών ιππέων,
τά δέ κουμπιά όμοια μέ τά τοΰ χιτωνίου.
Οί ύπαξιωματικοί έφερον έπί τών χειρι
δών τής χλαίνης τά διακριτικά τοΰ βα
θμού των. Αί περικνημίδες, ό λαιμοδέτης,
ό ύποδύτης, αί άρβύλαι, αί σκελέαι καί
ή περισκελίς τών πεζών χωροφυλάκων
ήσαν όμοιαι μέ τών στρατιωτών τοΰ Πε
ζικού, τών δέ έφιππων χωροφυλάκων ή
σαν αί αύταί πλήν τής θερινής περισκελίδος, τής σκελέας καί τών ύποδημάτων,
τά όποια ήσαν όμοια μέ τών άνδρών τοΰ
'Ιππικού.
Τά διακριτικά τών βαθμών τών οπλι
τών τής Χωροφυλακής ήσαν όμοια μέ
έκεϊνα τών άνδρών τού Πεζικού, ώς καί
ή έξάρτυσις, ένώ τών έφιππων χωρο
φυλάκων καί ύπαξιωματικών ήσαν όμοια
μέ τών ιππέων καραβινοφόρων, πλήν
τού λοφίου, πού ήτο δμοιον μέ τών άν
δρών τοΰ ιππικού.
ΣΤΟΛΗ, Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν
Τό χιτώνιον καί ή περισκελίς κατεσκευά
ζοντο έκ λευκής έρέας καί ήσαν όμοια μέ
έκεϊνα τών έφιππων χωροφυλάκων, μέ τήν
διαφοράν ότι τά κουμπιά ήσαν έπάργυρα,
έκατέρωθεν δέ τοΰ περιλαίμιου προσετίθετο στέμμα άργυροποίκιλτον. Τό πηλήκιον ήτο δμοιον μέ έκεϊνο τών άξιωμα
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11-1-1882 κατηργήθη τό έως τότε ίσχύον
τικών τού Μηχανικού, μέ τήν διαφοράν
σύστημα καταθέσεως τοΰ ιματισμού τών
ότι εις τόν γεΐσον προσετίθετο ταινία
όπλιτών Στρατοΰ καί Χωροφυλακής,
άργυροποίκιλτος. Ή χλαίνη καί τά έπί
καί είσήχθη τό τής χορηγίας ίματισμοΰ
τών χειριδών αυτής διακριτικά, ήσαν
κατά διάρκειαν.
δμοια μέ τών άξιωματικών τοΰ 'Ιππικού,
πλήν τών κομβίων, πού ήσαν όμοια μέ
Τό ’Αρχηγείο τής Χωροφυλακής έφιέκεΐνα τοΰ χιτωνίου. Ό λαιμοδέτης ήτο
λοτέχνησε λεύκωμα μέ έγχρωμα σκίτσα,
όμοιος μέ τών άξιωματικών τοΰ Πεζιπού άπεικονίζουν τήν έξέλιξι τών στο
κοΰ, τά δέ έπί τοΰ χιτωνίου διακριτικά
λών άπό τής συστάσεως τοΰ Σώματος
τοΰ βαθμού, τά αυτά μέ τών άξιωματικών
μέχρι σήμερον.
τών Σκαπανέων. Ό ζωστήρ τής σπάθης
ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ήτο όμοιος μέ τών άξιωματικών τών Γε
Ή χωροφυλακή έφερε άρχικά τυ
νικών Επιτελών, τά δέ κοσμήματα καί
φέκια «Σασεπώ» ιςαί τά διετή ρήσε
αί πόρπαι ήσαν έπάργυροι, ό άορτήρ
μέχρι τοΰ 1880 όπότε, δυνάμει τής
όμοιος μέ έκεϊνον τών άξιωματικών τοΰ
ύπ’ άριθ. 22597 διαταγής τοΰ υπουργείου
Πεζικοΰ. 'Ως σημεΐον υπηρεσίας οί άξιοιτών Στρατιωτικών, παρέδωσε τόν όπλιματικοϊ τής Χωροφυλακής έφερον πα
σμόν αυτόν καί παρέλαβεν όπλα Γκρα.
λάσκαν, όμοίαν μέ τήν τών άξιωματικών
τοΰ 'Ιππικοΰ. Τά άμφιμασχάλια ήσαν
Ό οπλισμός τών άξιωματικών τής
όμοια μέ έκεΐνα τών Γενικών Επιτελών,
Χωροφυλακής, έξ άλλου, ήτο όμοιος μέ
μέ τήν διαφοράν ότι τών άξιωματικών
τόν όπλισμόν τών συναδέλφων των τοΰ
τής Χωροφυλακής ήσαν Επάργυρα. Τό\ 1 Ιππικοΰ, τά δέ περίστροφα τών άξιω
λοφίον τοΰ πηληκίου κατεσκευάζετο
ματικών τής Χωροφυλακής ήσαν γαλ
καθ’ όμοιον τρόπον πρός έκεΐνο τών
λικής προελεύσεως (ύπόδειγμα τοΰ 1865).
άξιωματικών τοΰ 'Ιππικού, όμοια δέ Επί
’
ΑΠ ΟΔOXAI
σης πρός έκεΐνα τών άξιωματικών τοΰ
Τό
1866,
τά τής Οικονομικής καί
'Ιππικοΰ ήσαν τά χειρόκτια καί τά σπυΛογιστικής
'Υπηρεσίας
τής Χωροφυ
ρούνια.
λακής άνετέθησαν άποκλειστικώς σέ
Έκτοτε ή στολή τών άξιωματικών καί
άνθυπολοχαγούς ή άνθυπομοιράρχους,
όπλιτών τής Χωροφυλακής ύπέστη πολ- · οί δέ διοικηταί τών Μοιραρχιών περιωλές τροποποιήσεις καί μεταβολές. "Ετσι
ρίσθησαν «είς τό διοικείν τήν Οικονο
κατά τή χρονική περίοδο 1882- 1884
μίαν».
έξεδόθησαν Β. Δ. περί μικρας στολής
Τό 1864, διά Β. Δ. τής 16 Δεκεμβρίου,
τών άξιωματικών καί περί άμπεχώνων
έχορηγήθη μηνιαΐον Επίδομα _έκ δρα
τών όπλιτών τής Χωροφυλακής. Τό 1882
χμών δέκα είς τούς ύπαξιωματικαύς καί
έκανονίσθη ώς κάλυμμα τής κεφαλής
όκτώ στους χωροφύλακες.
δέκα Ενωμοτιών Χωροφυλακής φέσι «κοΈ ν συνεχείμ, διά τοΰ Νόμου ΠΝΕ' τής
λουροκωνικοΰ σχήματος» φέρον τό στέμ
7 Μαΐου 1882, ό μισθός τών όπλιτών τής
μα και έθνόσημον. ΔΓ άλλου Β.Δ. τής

Χωροφυλακής ώρίσθή ώς Εξής: ’Ενωμο
τάρχης έφιππος δραχ. 70, Ενωμοτάρχης
πεζός δρχ. 59, υπενωμοτάρχης έφιππος
57,60, πεζός 55, χωροφύλαξ α' τάξέως
έφιππος δρχ. 56, β" τάξ. 54, χωροφύλαξ
πεζός α' τάξ. 50, β' τάξεως 48.
ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Διά Β.Δ. τής 14-8-1861 ώρίσθη τό εισόδη
μα πρόςσύναψιν γάμου, διά δέ τοΰ Β.Δ. τής
13-2-1865, ή χορήγησις άδειας νυμφεύσεώς περιωρίσθη είς’ μόνους τούς άξιωματικούς συμπεριλαμβανομένων καί τών
άνθυπασπιστών, Ενώ είς τούς όπλίτας ή
άδεια νυμφεύσεως έδίδετο διά διάταγής
τοΰ 'Υπουργού τών Στρατιωτικών. ’Αλ
λά καί τό διάταγμα τούτο κατηργήθη
διά νεωτέρου (24-9-1879) όρίσαντος, ότι
ό άξιωματικός, προκειμένου νά συνάψη
γάμον, ύποχρεοΰται νά ύποβάλη βεβαίωσιν Εμφαίνουσαν ότι κέκτηται, πλήν τών
άποδοχών τοΰ βαθμού του, καθαρόν Ετή
σιον είσόδημα, είτε Εκ τής Ιδιαιτέρας
αύτοΰ περιουσίας, είτε Εκ προικός,
4000 δραχμών τούλάχιστον. Προκειμέ
νου όμως περί συνάψεως γάμου μετά θυγατρός άξιωματικοϋ ή άνθυπασπιστόΰ,
τό άπαιτούμενον ποσόν προικός έμειοΰτο
είς τό ήμισυ.
Δ Υ Ν Α Μ IΣ
’Αξίζει νά σημειωθή ότι ή όργανική
δύναμις τής Χωροφυλακής (1 άρχηγός,
10 μοίραρχοι, 24 υπομοίραρχοι α’ καί
β" τάξεως, 1 καταλυματίας (οικονομικός),
103 ένωμοτάρχαι, J 20 χωροφύλακες έφιπ
ποι καί 800 0 χωροφύλακες πεζοί κατά
τή σύστασι τοΰ Σώματος) όσο καί άν
ηύξήθη (μέ ηό σταγονόμετρο πάντοτε)
μεταγενεστέρως, κάθε άλλο παρά Επαρ
κής ήτο γιά. τήν άπρόσκοπτη έκτέλεσι
τών σοβαρώΐ» καί πολλαπλών καθηκόν
των τής. Καί έτσι, πολλές φορές, κατά
τήν περίοδο τής ληστοκρατίας, συνέβαι-
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ήταν έλλειπής, αν δέν έλαμβάνοντο μέτρα γιά #τούς μελλοντικούς
άγρότες, έργάτες, έπιστήμονες καί
έπαγγελματίες.
Όμως καί τά μέτρα αυτά έλήφθησαν. Στά Πανεπιστήμια μπή
κε τάξη, οί τεχνικές σχολές αύξήθηκαν σέ αριθμό καί λειτουργούν
μέ καλύτερους όρους καί μέ τήν
αύξηση τών πόσης φύσεως παρα
γωγικών έργων, ό νέος έχει μπρο
στά του δρόμους άνοιχτούς πρός
όποιανδήποτε κατεύθυνση θά θελήση ν’ άκολουθήση Αύτοί οί
δρόμοι πού πριν τέσσαρα χρόνια
ακόμη ήσαν κλειστοί καί σκοτει
νοί.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
’Εδώ θ’ άφήσωμε τά πράγματα
νά μιλήσουν μόνα τους. Ό άθλητισμός, ή ιδέα καί ή καλλιέργειά
του, έγεννήθη καί έλατρεύθη ττέ
τούτη τή γη. ’Από τήν Ελλάδα
έξεκίνησε και κατέκτησε τόν κό
σμο ολόκληρο. 'Η Έλλμς, ύστερα
άπό τόν 'Ηρακλή, τόν ώκύποδα
Άχιλλέα, τόν Αϊαντα τόν Τελαμώνιο, τόν Φειδιπίδη, είχε πάντα
νά έπιδείξη ένα Κρεύγα, ένα Δια
γόρα, ένα ’Αλκιβιάδη, ένα Ζαχα
ρία, ένα Σπϋρο Λούη, ένα Στέλιο
Κυριακίδη, ένα Χρήστο Μάντικα,
ένα Νίκο Σύλλά. Όμως τά πρά
γματα έσταμάτησαν εκεί, καί ή
Ελλάς πρωτοπόρος μέχρι τότε,
πρώτη στά Βαλκάνια, άπό τις

πρώτες στήν Ευρώπη, υπολογίσι
μη στόν κόσμο, έτάφη—τάπό πλευ
ράς άθλητικοΰ έπιπέδου —μέχρι
σημείου νά παίρνη στούς Βαλκα
νικούς άγώνες θέση μετά τήν Τουρ
κία. Τά άθλητικά Σωματεία έμαράζωναν, οί άθληταϊ έξηφανίζοντο,
οί φίλαθλοι απογοητευμένοι άπέσειραν τό ένδιαφέρον τους.
'Η μεταλλαγή ήρθε προοδευτικά
άλλά έντυπωσιακά. Έξυγιάνθηκαν
τά Σωματεία άπό τούς άθλητοπατέρες. Έζωογονήθη συστηματι
κά δ έσωσχολικός άθλητισμός.
Οί άθληταϊ βρίσκουν στοργή, καί
επιστημονική παρακολούθηση. Ό
άθλητισμός μας άναδιοργανώνεται σέ μοντέρνα πλαίσια. ·
’Αποτέλεσμα: Ή Ελλάς άνεβαίνει στήν τρίτη θέση στά Βαλκάνια,
καί άσφαλώς θά διεκδικήση τήν
δεύτερη. 'Η ώργάνωση τών Μεσο
γειακών καί τών Πανευρωπαϊκών
άγώνων γίνεται υποδειγματική. Ή
'Ελλάς ανάδείχνει ένα παγκόσμιο
πρωταθλητή, καί στήν καλαθό
σφαιρα μιά πρωταθλήτρια Εύρώπης. Οί κολυμβηταί μας—άνύπαρκτοι άλλοτε—πλησιάζουν τά Ευ
ρωπαϊκά ρεκόρ. Καί λίγες μέρες
πριν (όνειρο πού γιά χρόνια δέν
άξιώθηκαν νά τό δουν πραγματοποι
ημένο οί φίλαθλοι) ή<πρωταθλήτρια
'Ελλάδος στό ποδόσφαιρο, άντιμετωπίζει ίση πρός ΐσην τήν πρωταθλήτρια ’Αγγλίας (!) τήν όποιαν

μάλιστα, χωρίς τήν βοήθεια τού
Άνατολικογερμανοϋ διαιτητή, θά
είχε καί νικήσει καί στά τέρματα.
Θά πή κανείς ίσως , ότι τά επιτεύ
γματα αύτά είναι νίκη τής άδάμαστης Ελληνικής ψυχής. ’Ασφα
λώς. ’Αλλά ή Ελληνική ψυχή
-υπήρξε πάντα. Ή κρατική άνταπόκριση ένεφανίσθη μόλις τέσσαρα
χρόνια πρίν . . .
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μέ όσα άναφέραμε παρά πάνω
δέν ύπεστηρίξαμε βέβαια ότι ή.
Ελλάς έγινε καί είναι παράδεισος.
Δέν υπάρχουν παράδεισοι στήν
γή μας καί κάτι τέτοια μόνο οί
αδίστακτοι λαοπλάνοι επιμένουν
νά τό ισχυρίζονται. "Οσα πιο πάνω
άναφέραμε, ένα καί μόνο θέλουν νά
πουν καί αύτό άποδεικνύουν: 'Ότι
κοντά στόν 'Ελληνικό λαό, ένα
λαό πού άγωνίσθηκε υπεράνθρω
πα καί πάντοτε άγωνίζεται γιά τά
εύγενέστερα άνθρώπινα ιδανικά,
υπάρχει—τώρα όπως ποτέ—συμπα
ραστάτης καί βοηθός μιά κυβέρ
νηση, πού προέρχεται άπό τά σπλά
χνα τον μέ κοινή παλλαϊκή βοή
όχι μέ αμφίβολες έκλογές συμμε
ρίζεται τόν παλμό καί τούς πόθους
του, καί πορεύεται μαζύ του μέ άγάπη, στοργή, ένδιαφέρον καί ικανό
τητα, τόν σκληρό καί δύσκολο
δρόμο τής άνοδικής πρός τά εύτυχή πεπρωμένα πορείας του.

(Σ υ ν έχ εια έκ τ ή ς π ρ ο η γ ο υ μ έν η ς σ ελ .)

νε ή όπλιτική δύναμις τής Χωροφυλακής
νά είναι μικρότερη τής δυνάμεως των
ληστοσυμμοριών. ’Αντί δέ αί τότε Κυ
βερνήσεις νά αυξήσουν τήν όργανική
δύναμι τής Χωροφυλακής συνέστησαν
άλλα ένοπλα σώματα άσφαλείας (Όροφυλβκή, ’Εθνοφυλακή, ’Επικουρική Χω
ροφυλακή κλπ.) στά όποια έπίσης, όπως
άλλωστε καί στό Στρατό άνέθησαν τή
δίοοξι τής ληστείας, πράγμα πού έδημιούργησε σϋγχυσι, άντιζηλίες καί δυσαρέ
σκειες καί παρεκώλυσε τήν όλη προσπά
θεια γιά τήν έξόντωσι τών ληστών. Πλή
θος άναφορών άξιωματικών τής Χωροφυ
λακής, Νομαρχών καί άλλων αρμοδίων
βεβαιούν «τού λόγου τό άληθές».
Νά, γιατί ή ύπηρεσία τής Χωροφυλακής
εύρίσκετο στήν άνάγκη νά άναθέτη ένίοτε
τήνδιοίκησι Σταθμών ή καί όλιγομελών
αποσπασμάτων καί σέ άπλούς χωροφύλα
κες, πού ήμπορεϊ νά είχαν έλλιπεΐς γραμ
ματικός γνώσεις άλλά διεκρίθησαν γιά
τό θάρρος τους, τήν παλληκαρίά τους,
τήν εύσυνειδησία τους καί τήν άφοσίωσι
στό καθήκον, πού ήτο καί είναι ό γνώμων τών ύπηρεσιακών ένεργειών τού
ήρωϊκοδ Σώματος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΤΕΝΙΑΔΗΣ
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ψωμί μέ όλα, ψωμί γιά όλα
.

*

διττλοζυμωμένο, εϋπετττο,
μ έ ημερομηνία
φρεσκάδας.
Ψωμί μέ πολλές πρωτεΐνες
καί λιγώτερο άμυλο.
Πολύ δρεπτικό, έλάχιστα παχυντικό.
Ένισχυμένο μέ βιταμίνες C.
'Αλεύρι έκλεκτό, πρόσμιξη σταδερή.
Ζυμώνεται διπλά, είναι εΰπεπτο.
Παρασκευάζεται, ψήνεται, συσκευάζεται
χωρίς νά τ'άγγίξη χέρι.
*Ολα τά ψωμιά Κ ρίς-Κ ρίς
μέ ήμερομηνία φρεσκάδας.

ΚΡΙΣ-ΚΡΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΥ A. Ε.
1 2 °* ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ

ΤΗΛ. 275.222

ΝΕΟΙ ΑΡΤΟΙ

2 5Η Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε ΙΑ Ι Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν

Ύ πό τών συνελθόντων προσφάτως
'Υπηρεσιακών Συμβουλίων κρίσεως Ά ξιωματικών Χωροφυλακής έκρίθησαν άποστρατευτέοι οί κάτωθι Άξ]κοί :
1. Ύποσ]γος Άλεξάνδρής Ίωάν., Α'
Ύπαρχηγός, προαγόμενος είς Άντ]γον. ’Επί
τιμος Ά . Ύπαρχηγός
τού Σώματος.
»
Ζέρβας
Παναγιώτης
2.
προαγόμενος είς Άντ]
γον.
»
3.
Άρφάνης Χρήστος,
4. Ταξίαρχος Μαλαβέτας Κων]νος.
προαγ. είς Ύποσ]γον
»
5.
Καρτάλος Γεώργιος,
προαγ. είς Ύποσ]γον.
»
6.
Μπαθρέλλος
Γ ρηγόριος, πρ. είς Ύπ]γον.
7. Σ υ ν φ χ η ς
Βλαδίκας Κλεόβουλος,
πρ. είς Ταξίαρχον.
»
8.
Παπανικολός Κων]νος,
προαγ. είς Ταξίαρχον.
»
9.
Κόκκινος Αναστάσιος
προαγ. είς Ταξίαρχον.
»
10.
Παπαθανασόπουλος I.
»
προαγ. είς Ταξίαρχον.
»
11.
Παπατριανταφύλλου Θ.
»
12.
Γιαννατος Κωνίνος
13.
»
Κόκκινης Ή λίας
14.
»
Καρτερολιώτης Στ.
15.
»
Μαντέλλος Γεώργιος
16. Άντ]ρχης
Παλάσκας Νικόλαος
17.
»
Τσαρπαλής Λεωνίδας
18.
»
Άρμάος Χρήστος
19.
»
Πασχαλίσης Μιχαήλ
20.
»
Μπαρμπούλης Μιχαήλ
21.
»
Μπαρδόπουλος Δημ.
22.
»
Ριγλής Γεώργιος
23.
»
Ρακιντζής Νίκανδρος
»
24.
Καραχάλιος Νικόλαος
»
25.
Ψαρρας Μιχαήλ
26.
»
Δρομάζος Βασίλειος
27.
»
Τζουμάνης Φώτιος
Π ΡΟΑ ΓΩ ΓΑΙ

Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν

Κατόπιν τών προσφάτων αποστρατειών’
Άξ]κώνύπό τών Υπηρεσιακών Συμβου
λίων Χωρ]κής προάγονται πρός πλήρωσιν
τών δημιουργηθεισών κενών όργανικών
θέσεων οί κάτωθι Άξ]κοί :
Εις Υποστρατήγους οί Ταξίαρχοι:
1. Μπανάκας Κων]νος
2. Καραβίτης Χρηστός
3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
Εις Ταξιάρχους οί Συντ]ρχαι:
1. Τζαβάρας Ξενοφών
2. Κωβαίος Νικήτας
3. Ρίζας Ιωάννης
4. Ράλλης Χρήστος
5. Άθανασάκος Ή λίας
6. Θεοδωρόπουλος Κων]νος
Είς Συνταγματάρχας οί Άντ]ρχαι:
1. Μητρόπουλος Αναστάσιος
2. Βούλγαρης Σόλων
3. Πίτσιος Δημήτριος
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Τσουμαλάκος Σταύρος
Κώσταινας Δημήτριος
Κουντούρης ’Ιωάννης
Μαυρογιάννης Στυλιανός
Καπέλλος Βλάσιος
Σκοϋρτης ’Αθανάσιος
Λαγοπάτης ’Αντώνιος
Άλειφερόπουλος ’Αθανάσιος
Κουτίβας Θεόδωρος
Νώτης ’Αναστάσιος
Θεοδωρόπουλος Πλάτων

Είς Άντισυνταγματάρχας οί Ταγ]ρχαι:
1. Άναστασόπουλος Νικόλαος
2. Τζανετόπουλος Νικόλαος
3. Πετρόπουλος Ή λίας
4. Παπαναστασίου ’Ιωάννης
5. Ντότσικας Ιωάννης
6. Δάρρας Μιχαήλ
7. Κόλλιας Δημήτριος
8. Προβατάς ’Αναστάσιος
9. Γαρουφαλής Σταύρος
10. Σπυρόπουλος ’Αντώνιος
11. Λεβέντης Κων]νος
12. Σακελλάρης Χρήστος
13. Φαβατάς Βασίλειος
14. Μαριόλης ’Ιωάννης
15. Μπουλούτας Θεόδωρος
16. Κ ατρίτσης’Αλέξανδρος
17. Φωτιάδης Μιλτιάδης
18. Παπαγιαννόπουλος Πλάτων
19. ^Κωλέτης Γεώργιος
20. Χαμακιώτης Γεώργιος
21. Λαζαράτος Περικλής
22. Κωνσταντάκης Δημήτριος
23. Τσαπάκης Γεώργιος
24. Δρακάκης ’Εμμανουήλ
25. Πιας Χαρίλαος
26. Συρογιάννης Θεόδωρος

Είς
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Μοιράρχους οί Ύπομ]ρχοι:
Τραπεζιώτης ’Αλκιβιάδης
Μαμούχας ’Αθανάσιος
Γαλάνης Διονύσιος
Τασσόπουλος Νικόλαος
Φρούντζος Χρήστος
Γαλανόπουλος Σπυρίδων
Νιάρος Κλεόβουλος
Δαλαμπίρας ’Απόστολος
Τσαφαλόπουλος Βασίλειος
Τάγαρης Παναγιώτης
Σαγρής ’Αθανάσιος
Μακρής Χρήστος
Τζούβελης Παναγιώτης
Γουλιάς ’Αθανάσιος
Άνδρούτσος ’Αναστάσιος
Κ άλλιας’Αναστάσιος
Τσελίκης Κων]νος
Μπράκης Νικόλαος
Γρηγοράκης Γεώργιος
Κληρονόμος Γεώργιος
Φλέσσας Γεώργιος
Τασιαδάμης ’Αθανάσιος
Άνδριόπουλος Δημήτριος
Ίωαννίδης Νικόλαος
Βελανάς Κων]νος
Παπαϊωάνου Νικόλαος

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε ΙΑ Ι Λ Ο ΓΩ Υ Γ Ε ΙΑ Σ

—Άπεστρατεύθη ό Ταγματάρχης Κουλούρης Χαρ., λόγφ σωματικής άνικανότητος καί καταλήψεώς του ύφ’ όρίου
ήλικίας (Β.Δ. 6-3-71).
—Άπεστρατεύθη αύτεπαγγέλτως ό
Ύπομ]ρχος Άναστόπουλος Κων]νος
(Β.Δ. 23-2-71).
—Άπεστρατεύθη ό Άνθ]στής ΤΖΙΑΚΟΣ Σταύρος, λόγω σωματικής άνικανότητος (Β.Δ. 6-3-71).

Είς Ταγματάρχας οί Μοίραρχοι:

Π ΡΟΑΓΩ ΓΑΙ

1. Τσερεμέγκλης Δημήτριος
2. Χατζηγούλας Ευάγγελος
3. Μουρίκας Παναγής
4. Άδαμόπουλος Παναγιώτης
5. ’Ελευθερίου Νικόλαος
6. Τσίντζος ’Αθανάσιος
7. Ά λικάκος ’Αναστάσιος
8. Ραπτοδήμος Δημήτριος
9. Σπυριδάκης Μαρίνος
10. Δουβής Σπυρίδων
11. Γλακουσάκης Γεώργιος
12. Μυτιλήνης Δημήτριος
13. Άρμώνης Νικόλαος
14. Ρουμελιώτης Γεώργιος
15. Παναγόπουλος Κων]νος
16. Ρωμαντζάς Σπυρίδων
17. Ψάρρης Δημήτριος
18. Πουλίδας ’Ιωάννης
19. Δαβίλας Δημήτριος
20. Κιρκιλής Βασίλειος
21. Γκούντρας Χρήστος
22. θεοφίλης Κων]νος
23. Τζιρίτας ’Εμμανουήλ
24. Μητρόπουλος Παναγιώτης
25. Κονταρδς Σπυρίδων
26. Παπαγεωργίου Φώτιος

— Προήχθη είς Μοίραρχον ό Υ πο
μοίραρχος ΡΟΥΜΠΑΣ ’Ιωάννης (Β.Δ
6-3-71).
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ

1— Ή ρχισεν ή έκπαίδευσις δύο (2)
κατωτέρων Άξ]κών Χωροφυλακής είς
θέματα «Προγραμματισμού ’Ηλεκτρο
νικών Υπολογιστών» (15-2-1971 έως
£-10-1971):
2. — Έξεπαιδεύθησαν είς τήν Σχολήν
Γεν. Μορφώσεως Στρατού δύο (2) κα
τώτεροι Άξ]κοί Χωρ]κής (1J27-3-71).
3. — Ή ρχισεν ή έκπαίδευσις τριάκοντα
(30) Χωρ]κων. μετ’ ισαρίθμων ’.Αστυ
φυλάκων (άπό 16-2-71 έως 16-4-71) είς
Σ.Ο.Χ. Αθηνών, έπΐ θεμάτων Τρο
χαίας.
4. — Ή ρχισ εν ή έκπαίδευσις δύο (2)
κατωτέρων Άξ]κών Χωρ]κής (άπό
29-3-1671 έως 22-5-7.1) είς Σχοΐ ήν
Πληροφοριών Στρατού.
^
5. — Ή ρχισ εν ή έκπαίδευσις δύο (2) κα
τωτέρων Άξ]κών Χωρ]κής άπό
29-3-71 έως 7-4-71) Ε Κ Ε Α)Ε Λαρίσης, έπί θεμάτων Άεραμύνης.

6. — Έ ληξεν ή έκπαίδευσις είκοσι πέντε
(25) Χωρ]κων (10-4-1971) έπι θε
μάτων Τουρισμού.
7. — Ή ρχισεν ή 71μηνος έκπαίδευσις
τριών (3) κατωτέρων Άξ]κών Χωρο
φυλακής (1-4-971) εις θέματα «Προ
γραμματισμού Ηλεκτρονικών Ύπολογιστών»,. βάσει προγράμματος τού
'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.
Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ ΙΑ Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν
Χ Ω ΡΟ Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν έγένετο δε
κτή ύπό των διαφόρων παραγόντων τής
Κοινής Γνώμης (Παν]μιον Θεσ]νίκης,
Γυμνάσια, Τύπος κ.λ.π.) καί τών ιδίων τών
ένδιαφερομένων ώς καί τών οικείων αυτών
μία πράγματι πρωτότυπος καί ανθρωπι
στικού χαρακτήρος χειρονομία τών άνδρών τού ’Επιτελείου καί τών Διοικήσεων
Χωρ]κής τής Άνωτέρας Δ.Χ. Κεντρι
κής Μακεδονίας.
Πρόκειται περί τής διενεργείας προαι
ρετικού έράνου μεταξύ αύτών, πρός καθιέρωσιν ύποτροφιών διά φοιτητάς καί
μαθητάς Γυμνασίου τών περιοχών Θεσσα
λονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, ’Εδέσσης,
Πιερίας καί Βέροιας.
Έ κ λόγων άρχής άποφεύγομεν τήν
άναδημοσίευσιν ή έστω καί τήν άπλήν
αναγραφήν έκτενών σχολίων έπί τών
δημοσιευμάτων τού τύπου καί τών σχε
τικών έγγραφων τών άρμοδίων αρχών τών
περιφερειών τής Κεντρικής Μακεδονίας.
Δέν ήμπορούμεν όμως νά παραλείψωμεν
τήν δημοσίευσιν—άνευ βεβαίως σχολίων
—τής ακολούθου έπιστολής :
Ε υ χα ρ ισ τή ρ ιο ν

Φωνή τής Ναούσης (24-1-71)
Ή άπόφασις νά διακόψω τήν φοίτησίν
μου εις τό σχολεΐον είχε άποφασισθεΐ,
άπό τήν ήμέρα τής στρατεύσεως τού
άδελφοΰ μου, τού μοναδικού προστάτου
τής οικογένειας μας.
,.
Ή σκέψις αυτή καί μόνον μέ έκανε γιά
πολλές νύκτες νά μένω ξάγρυπνη. ’Αλλά
ό καλός Θεός πού όλα τά προβλέπει μ’
έστειλε στή θέσι τού άδελφοΰ μου πολλά
άλλα άδέλφια πού άγωνίζονται καί διά
τό καλόν τού τόπου καί όλων όσοι έχουν
άνάγκη βοήθειας.
Τά καλά αύτά άδέλφια μου, οί Άξ]κοί
καί οί άνδρες τής Χωρ]κής τού Νομού
’Ημαθίας άνέλαβον νά μοΰ δώσουν τά
μέσα έκ τού ύστερήματός των, διά νά συ
νέχισα) τόν άγώνα πρός πραγμάτωσιν τού
σκοπού μου.
Τούς' ευχαριστώ Καί ύπόσχομαι ότι
δέν θά τούς κάνω νά μετανοιώσουν γιά
τήν άπόφασί τους αύτή.
Ή μικρούλα τους άδελφή
ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ε. ΑΔΑΜΑΚΗ
• Μαθήτρια Β' τάξεως Γυμνασίου
Ε Κ Θ Ε Σ ΙΣ Π Ε Π ΡΑ Γ Μ Ε Ν Ω Ν
Ε Τ Ο Υ Σ 1969

Μερίμνη τής Δ]νσεως Όργανώσειος τού
Αρχηγείου Χωροφυλακής έξεδόθη καί
έκυκλοφόρησεν ή Έκθεσις Πεπραγμένων
τού Σώματος έτους 1969 ύπό τών τίτλον
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ», Πε
πραγμένα 1969, Έκδοσις λίαν έπιμελημένη μέ πλουσιωτάτην ύλην καί σελίδας
εικονογραφημένος, καλύπτει τήν όλην
δραστηριότητα τού Σώματος, κατά τομείς
τού ’Αστυνομικού έργου εις όλόκληρον
τήν Χώραν μας.

Ε Ρ Α Ν Ο Ι Α Ν Δ Ρ Ω Ν Χ Ω Ρ ]Κ Η Σ

Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ ΙΚ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ

Εις μνήμην τού φονευθέντος εις αύτόκινητιστικόν δυστύχημα Ύπομ]ρχου
ΔΟΥΝΑ Κων]νου ένεργήθή’προαιρετικός
έρανος μεταξύ τών Άξ]κών Τάξεως 1959,
συμμαθητών τού φονευθέντος. Τό έκ δρα
χμών (35.000) συλλεγέν ποσόν διετέθη
διά τήν προικοδότησιν τής άνηλίκου
(3τούς) θυγατρός αύτοϋ.

—Προτοφανή έπιτυχίαν έσημείωσεν, ό
άποκριάτικος χορός τού ΟΜΙΛΟΥ ΦΙ
ΛΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ό όποιος
έδόθη τήν 24-2-71 εις τάς αίθούσας τού
Ξενοδοχείου «ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ». Παρά τό
γεγονός ότι_ό Ό μιλος άριθμεΐ ζωήν όλίγων μηνών, χάρις εις τάς άοκνους πτοσπαθείας τού Προέδρου αύτού κ. ΔΗΜΟΠΟΥΔΟΥ Άθαν. καί τού Διοικητικού
Συμβουλίου, ή προσέλευσις τών φίλων
τής Χωρ]κής εις τόν χορόν ύπήρξεν άθρόα.
— Τήν έορτήν έτίμησαν διά τής παρου
σίας των, ό ’Αρχηγός Χωρ]κής Άντ]γος
κ. ΚΑΡΥΩΤΗΣ, ό Νομάρχης καί ό Στρα
τιωτικός Διοικητής Ά ργολίδος, ό Δήμαρ
χος Ναυπλίου, ό ’Ανώτερος Διοικητής
Χωρ]κής Πελ]νήσου, Εισαγγελείς Έφετών καί Πλημ)κών, διακεκριμένοι έπιστήμονες καί έκπρόσωποι όλων τών τά
ξεων.
—Μέ τήν έξαίρετον μουσικήν τού συγκρο
τήματος ΡΟΥΧΩΤΑ έδημιουργήθη έξόχως
εύχάριστος άτμόσφαιρα καί διετή ρήθη
τό κέφι μέχρι τών πρωινών ώρών. Πάντες
έξεφράσθησαν ένθουσιωδώς διά τήν όργάνωσιν τής έκδηλώσεως καί γενική ύπήρ
ξεν ή διαπίστωσις ότι ό χορός τού Ο.Φ.χ.
Ναυπλίου έπεβλήθη ώς ό καλύτερος τής
έφετεινής άποκριδς.

*
Ένεργήθή προαιρετικός έρανος μετα
ξύ τών άνδρών τής Δ.Χ. Κεφαλληνίας,
τό προϊόν τού όποιου άπεστάλη εις τήν
Κοινότητα Έξωγής Κεφαλληνίας, ώς
συμβολή, διά τήν άνέγερσιν Ηρώου Πεσόντων ταύτης. Ή Νομαρχία Κεφαλ
ληνίας δι’ έγγράφου πρός τήν Δ.Χ. Κεφαλ
ληνίας, έκφράζει ευχαριστίας καί σχο
λιάζει λίαν εύμενώς τήν ένέργειαν αυτήν
τήν όποιαν μάλιστα προβάλλει ώς πα
ράδειγμα πρός μίμησιν.
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α Ι Δ ΙΑ Τ Α Γ Α Ι

Συνισταται ιδιαιτέρως ή κατά πάντα
άψογος έμφάνισις καί αξιοπρεπής παράστασις τών άνδρών τού Σώματος, όταν
κυκλοφορούν έν στολή-κατά τόν έκτός
υπηρεσίας χρόνον-δι’ οίονδήποτε λόγον,
έν μέσιρ τού κοινού. Τό θέμα τής όλης
έξωτερικής εμφανίσεις καί τής έν γένει
συμπεριφοράς, φρονοΰμεν ότι έχει i6i0r
ζουσαν σοβαρότητα καί σπουδαιότητα,
αί δέ συνέπειαι είναι λίαν άξιοπρόσεκτοι
καθ’ όσόν δύνανται νά έχουν ευμενείς ή
μή έπιπτώσεις τόσον διά τά ίδια τά όργανα
όσον καί διά τό Σώμα τό όποιον υπηρε
τούν. Σχετ. 303]8]3 άπό 4-2-1971 Διαταγή
Α.Χ. -Δ]νσεως Όργανώσεως.
*

Είναι γνωστόν ότι κατά τάς μεταθέσεις
χρησιμοποιούνται λίαν ύγιά κριτήρια
ένέχοντα χαρακτήρα μέν άντικειμενικόν
(υπηρεσιακόν συμφέρον) άλλά καί άνθρωπιστικόν (προσωπικόν— υποκειμενικόν
τού όργάνου συμφέρον). Ε π ’ αύτού βε
βαίως έχουν ήδη έκδοθή σχετικοί διαταγαί, σχολιασθεΐσαι μάλιστα καί άπό
τόν στηλών τού Περιοδικού μας. Τούτο
σημαίνει ότι ή ήγεσία τού Σώματος
έπραξεν καί έν προκειμένω τό καθήκον
της. Καιρός είναι λοιπόν καί οί όπλϊται
ώς σύνολον, νά άναλογισθοΰν τάς εύθύνας των, ώς πολιτισμένα ’Αστυνομικά
όργανα, καί νά συντελέσουν θετικώς εις
τήν έπιτυχή έφαρμογήν τού συστήματος
μεταθέσεων, άπέχοντες πάσης ένεργείας
μή κανονικής.
Σχετ. 302]5]51 άπό 23-2-1971 Διαταγή
Α.Χ.—Δ]νσεως Προσωπικού.
*

Καθωρίσθη ό τρόπος τηρήσεως τού άρχείου καταργουμένων ύπηρεσιών, ύπό
τών ύπηρεσιών εις &ς ύπήχθησαν αύται,
πρός άποφυγήν τηρήσεως δύο άρχείων.
Σχετ. 221 ]4]5 άπό 11-2-71 Διαταγή
Α .Χ —Δ]νσεως Όργανώσεως.
*

Πρός άπλούστευσιν τού όλου συστήμα
τος άλλήλογραφίας μεταξύ τών υπηρε
σιών τού Σώματος (ταξιθέτησις, άρχειοθέτησις, πρωτοκόλλησις, κατάρτισις ει
δικών φακέλλων κ.λ.π.), παρεσχέθησαν
ήδη νέαι όδηγίαι διά Διαταγής τού Α ρ χ η 
γείου.
Σχετ. 206]8]18α άπό 8-2-71 Α.Χ.]
Δ]νσεως Όργανώσεως.

*
Ό Ό μιλος Φίλων Χωρ}κής "Αργους,
ώργάνωσεν εις τό χορευτικόν κέντρον
«ΓΩΝΙΑ» (τήν 17-2-71) είς περιφέρειαν
Α γίας Τριάδος Άργολίδος, άποκριάτικον
χορόν.
Παρευρέθησαν οί Ύποσ]γος κ. ΜΑΛΛΙΟΣ, Β' Ύπαρχηγός Χωρ]κής, ό Νο
μάρχης Άργολίδος, ό Διοικητής τής Δ.Χ.
Άργολίδος, ό Δ]τής Πυρ]κής Υπηρεσίας,
ό Δήμαρχος Ά ργους, Άξ]κοϊ καί άλλοι
έπίσημοι έξ Ά ργους καί Ναυπλίου.
Ώμίλησαν οί 1) ό Πρόεδρος Ο.Φ.Χ.
Ά ργους ιατρός κ. Δ. ΛΙΤΣΑΣ, όστις ηύχαρίστησε τούς παρευρεθέντας καί τούς
προσενεγκόντας δώρα καί 2) ό Δ]τής τής
Υ.Χ. Ά ργους, Μοίραρχος κ. Σ. ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ, έξάρας,τό έπιτελούμενον έργον
ύπό τών Αστυνομικών Α ρχώ ν καί τήν
άγάπην τήν όποιαν έπιδεικνύει ό Α ρχεια
κός λαός πρός τά Σώματα Ασφαλείας.
*

Ή Διεύθυνσις Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης ώργάνωσεν εις ,τό, Θέατρον ΧΑΤΖΩΚΌΥ Θεσ]νίκης τή ν(22-2-71, ψυχα
γωγικήν παράστασιν υπέρ τών οπλιτών
αύτής καί τών οικογενειών’ αύτών. Έ κ
μέρους τών όπλιτών ό Χωρ]λαξ κ. ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ προσεφώνησε τόν Αστυνομι
κόν Δ]ντήν Θεσ]κης Ταξίαρχον κ. ΚΑΡΑΒΙΤΗΝ.
Ό ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ άπηύθυνεν έγκάρδιον
χαιρετισμόν πρός τούς παρευρεθέντας
έκφράσας τήν συγκίνησίν του καί τάς
εύχαριστίας του πρός άπαντας καί Ιδιαι
τέρως πρός τούς παράγοντας τής όργανώ
σεως τής έκδηλώσεως αύτής.
Ή έκδήλωσις αΰτη έστέφθη ύπό πλή
ρους έπιτυχίας. Τό καλλιτεχνικόν πρό
γραμμα ήτο πλουσιώτατον διότι έλαβον
μέρος είς αύτό έκλεκτά χορευτικά καί
φωνητικά συγκροτήματα ώς καί μεμονω
μένοι καλλιτέχνου Τό γεγονός τούτο
έσχολιάσθη λίαν εύμενώς ύφ’ όλοκλήρου
τού τύπου τής Θεσσαλονίκης.
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15. — Ένωμ]ρχου κ. Ό δ. Κωστάρη «Σταυρόλεξον».
Χωροφύλαξ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ Χα
16. — Ύπεν]ρχου κ. Ν. Μπίμπου «Μάρ
ρίλαος, γεννηθείς έν έτει 1934 είς Ραπτόκος Μπότσαρης» σκίτσο.
πουλον Εύρυτανίας. Τήν 19-3-1971 άσθε17. — Δοκ. Ύπεν]ρχου κ. Ά θ. Άβράμη.
νήσας αίφνιδίως καθ' δν χρόνον ήργάποιήματα «Λυτρωμός» καί «Με
ζετο είς τό Τυπογραφεϊον Χωρ]κής καί
ταίχμια».
μεταφερθείς εις Νοσοκομεΐον Ε.Ε.Σ.,
18. — Χωρ]κος κ. Δ. Καΐρη «Σκέψεις καί
άπεβίωσε τήν αύτήν, έξ έγκεφαλικής αι
Ίδέαι».
μορραγίας.
19. — Θεώνης Σαλεμένου «4η ’Επέτειος
Ό έκλιπών κατετάγη είς τό Σώμα τής
τής 21ης ’Απριλίου».
Χωρ]κής τήν 5-4-1955, έτύγχανεν έγγαμος,
20. — κ. Ε. Παναγοπούλου, σπουδαστοΰ
καί πατήρ άρρενος τέκνου.
Δημοσιογραφίας, «Σκέψεις διά τήν
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε ΙΣ Δ ΙΑ ΤΟ Β' ΤΜΗΜΑ
Κατασκήνωσιν».
Σ. Ο. X .
21. - ’Ελευθερίας Τζουρμπάκη «πρός τήν
Χωρ]κήν» ποίημα.
Π ροσεκλήθησαν οί έπιθυμοϋντες νά συμμετάσχωσιν είς τόν διενεργηθησόμενον
22. — Φιλολόγου Καθηγητοΰ Γυμνασίου
διά τό Β’. Τμήμα Σ.Ο.Χ. (Ύπεν]ρχών) ίδιώκ. Π.Ε. Άγγελοπούλου, « Ή μάχη
ται. όπως ύποβάλωσι σχετικά δικαιολοτής Φλωρίνης καί ή σημασία της».
γητικά είς τάς κατά τόπους Υπηρεσίας
23. — κ. Ή λία I. Κύρου «Τό Θαΰμα».
Χωρ]κής.
—Διετάχθησαν αί Ύπηρεσίαι νά ύπο 24. — Ταξιάρχου κ. Χρ. Καραβίτη, «'Ομι
λία έπί τή ένάρξει σεμιναρίου ύβάλωσι προτάσεις των κρινομένων καταλ
παλλήλων Τουριστικών έπαγγελμάλήλων πρός συμμετοχήν εις άνωτέρω
των Θεσσαλονίκης (23-2-71)».
διαγωνισμόν Χωρ]κων καί δοκίμων Χω
25. — Α. Παπαδάκη «Γραμματόσημα καί
ροφυλάκων.
Φιλοτελισμός. Ό κατά θάλασσαν
Λ Η Ψ ΙΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν
άγών τοΰ 1821».
Έλήφθησαν αί κάτωθι έργασίαι καί
26. — Δ.Γ.
Αύγουστινιάτου,
Ποίημα
μελέται συνεργατών μας.
«Στους Πρωτεργάτας τής Εθνικής
1. — Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ν.
Έπαναστάσεως 1967».
Πελαγονίας καί Ενόπλων Δυνά
Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
μεων κ.κ. Νικολάου «Πάσχα Έλπίδος».
2. — Δημοσιογράφου κ. Ν. Ζώλη «Ψυ 1. — «Τό Δημιουργικόν έργον τής Δ]σεως
τής Πανελληνίου Ναυτικής 'Ομο
χρός Πόλεμος—Ειρηνική
Συνύσπονδίας». Μέ πλουσίαν ύλην, πεπαρξις».
ριέχον τόν σκοπόν καί άπολογι3. — 'Αστυνόμου κ. Ε. Φ. Σηφάκη «Τά
σμόν δράσεως τής Π.Ν.Ο. (’Ιού
έγκλήματα Βίας» (συνέχεια προη
νιος 1969—Φεβ]ριος 1971), άπόψεις
γουμένου).
τοΰ Γεν. Γραμματέως αύτής κ. Ε.
4. — Άντ]ρχου Χωρικής κ. Γ. Τσεβά
Κατσαροΰ κ.λ.π.
« Ό Οπλαρχηγός Μελέτιος ΒΑ
2. — «ΜΕΣΣΗΝΗ», Πεπραγμένα Δήμου
ΣΙΛΕΙΟΥ, αί ’Αθήναι καί ή ’Αττική
Μεσσήνης Μεσσηνίας (1967—1970),
είς τόν άγώνα τού 1821».
λίαν κομψή έκδοσις, άναφερομένη
5. — Ταγ]ρχου... Χωρ]κής κ. Φ. Τερζή,
είς τήν δραστηριότητα καί τά κοινω
«Τουριστική Προσπάθεια».
φελή έργα τού Δήμου, όμιλεΐ διά τήν
6. — Ύπομ]ρχου κ. Γ. 1. Τσετσέκου
έορτήν τοΰ Καρναβάλλου μέ έξαι«Ά γγελος Καλοκαιρινός» (ψευδών,
ρετικόν χιοΰμορ κ.λ.π. Άφιεροϋται
ποιητοΰ ’Αντωνίου Καττούρου).
είς τούς πρωτεργάτας τής Έπανα7. — Άνθ]ρχου κ. Χρ. Ρέππα «Τό Πόκερ
στάσεως τής 21-4-1967.
τών Άρχαιοκαπήλων» (άστυνομική νουβέλλα);
3. — Γεωπονικά, τεύχος Ίαν]ρίου—Φε
8. — Ανθ]στοΰ Τ. Τέλλιου « Εργάτης
βρουάριου 1971, όργανον τοΰ Γεω
καί Κομμουνισμός».
πονικού Συλλόγου —Μακεδονίας —
9. — Άνθ]στοΟ κ. Ά π . Νταγιαντά «Τό
Θράκης.
Μπράντυ τοΰ κ. Μπράντ».
4. - « Ό Αγών τών Αναπήρων Χωροφυλα
10. — Άνθ]στοϋ κ. Γρ. Βασιλάκη «Ό
κής» όργανον τής Π.Ε.Α.Ο.Χ.Π.Π.,
Ελληνικός Χώρος είναι Ιερός.
τεύχος Ίαν]ρίου—Φεβ]ρίου 1971, μέ
Ιερός δι’ όλη ν τή ν ά νθ ρωπότη τα».
έπιμελημένην ύλην καί είκονογρά11. — Τοΰ ίδιου. Ποίημα «Η ΕΛΛΑΔΑ».
φησιν.
12. — Άνθ]στοΰ κ. Γ. Μιχαλοπούλου
5. — ’Εργατική Έπιθεώρησις τ. Φ]ρίου
«Ύμνος στήν Ελλάδα» Ποίημα.
1971, μέ ύλη έκλεκτή, άφιέρωμα στό
13. — Ένωμ]ρχου κ. Π. Μαργώνη, «Ρα
1821.
διοφωνικός Σταθμός Ή φωνή τής
6. — Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» τ. 5-1971,
Αλήθειας».
περιέχει ύλην λίαν πολύτιμον καί
14. — Ένωμ]ρχου κ. X. Μακρυγιάννη,
κύριον άρθρον, μέ θέμα «Ή ’Εκκλη
Χαιρετιστήριος Ομιλία έπί τή
σία έναντι τών συγχρόνων παγκο
ένάρξει τής φιλοξενίας (120) Ύπασμίων προβλημάτων» τού κ. Κ. Γ.
ξιωματικών Χωρ]κής (Μάρτιος 71)
Μπόνη, Καθηγητοΰ τού Πανεπιστη
εις τήν ’Εθνικήν 'Εστίαν 'Αγίων
μίου Αθηνών.
’Αναργύρων ’Αττικής.
ΠΕΝΘΗ
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7.— Μηνιαία "Εκδοσις 'Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου καί Περιηγή
σεων «ΕΛΠΑ», Φεβρουάριος 1971,
πλήρως ένημερωμένη έκδοσις, τ. 100.
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Ε ΙΣ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Σ
Β ΙΒ Λ ΙΩ Ν

1. — 'Υπό του κ. Χαραλάμπους ΜΠΟΥΡΑ
διατίθεται τό βιβλίον «ΑΠΟΜΝΗ
ΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΦΩΤΑΚΟΥ», Α'
Ύπασπιστοΰ Θ. Κολοκοτρώνη, τό
μοι 2, τιμή δραχ. 150 (είδικώς διά
τούς άνδρας). Οί έπιθυμοϋντες δύνανται νά άπευθύνωνται είς τόν έκδότην κ. X. Μπούραν, Τσαγκαράδων 4, ένταϋθα (τηλ. 666-662,661-165).
2. — Ύ πό τοΰ κ. Δημητρίου ΘΩΜΑ, δικη
γόρου Άρείου Πάγου, έξεδόθη βιβλίον ύπό τίτλον «Ή Δικαστική
φολογία καί ή έπί τών πλαίίΐβν g.
έγγράφων πραγματογνωμοσύνη»^. ,,
μάται δραχ. 125. Οί έπιθυμοϋντες
δύνανται νά άπευθύνωνται είς τόν
συγγραφέα κ. Δ. Θωμαν, Δικηγόρον,
Πανεπιστημίου 46 (τηλ]νον 615-994),
ένταΰθα.
3. — Ύ πό τοΰ κ. Ά ντ. ΚΙΑΓΧΙΔΗ, κανηγητοΰ Γυμνασίου Πτολεμαΐδος, έξε
δόθη καί έκυκλοφόρησε βιβ ίον
ύπό τόν τίτλον : «Ή ΑΛΗΘΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ». Τιμή δραχμ. 25.
Οί έπιθυμοϋντες τήν προμήθειον τού
του δέον όπως ά^ευθυνθοΰι|βΒ:ς τόν
συγγραφέα.
ά
4. — Ύ πό τής Γεν. Δ]νσεως Δημοσίας
Διοικήσεως τοΰ Υπουργείου Προε
δρίας Κυβερνήσεως, έκυκλοφόρησε
ό Α' τόμος τοΰ ύπό τόηί τίτλονΐ
«ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ» βιβλίον. -Θά· έκδοθοΰν έτεροι 2 (Β' καί "') τόμοι!
αύτοΰ.
5. — κ. ’Αποστόλου Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, Φιλολόγου—Καθηγητοΰ,
προτερήματα τοΰ Έλληνικοΰ Λ ίρΙ»,
λίαν έκλεκτή μελέτη, ' νομέντ-^πό
τό πρίσμα τής άγωγΰ τών K>m&v
μας, έπί τή 150ετηρίδί ·:πό τοΰ||82Ι,
’Αθήναι 1971. Οί έπιθυμοΰν^^τήν
προμήθειαν τοΰ βιβλί. υ δύνα.-Ψϊι νά
άπευθύνωνται είς τόν συγ·)||1Ρέα :
Βασ. Γεωργίου 34. Α θήναι 3§τ0ίί.Τ.
623) Τηλέφωνον 773-442).
6. — Ή ’Εκδοτική Εταιρία Ίωάίνου
ΚΑΜΠΑΝΑ Α.Ε.ι Φιλαδέλφεια 4—
’Αθήναι (110), τηλ. 820-090 καί
816-263, έκυκλοφόρησε τό|ύπό τόν
τίτλον «ΕΠΑΝ/ί&ΓΓΑΣΙΣ ΚΑΙ ΗΤ
ΤΑ— Η ΙΣΤΟΐ’ΙΑ Τ Ο « Κ.Κ.Ε.
1919-1949» βιβλίον τοΰ 'Κ. Δημ.
Κούσουλα, Καθηγητοΰ τοΰ Πανε
πιστημίου HOW ARD τών''Η.Π.Α.
Είδικώς διά τούς άνδρας
Σώμα
τος παρέχεται εκπτωσις 4(ϊ^]ο. τιμή
βιβλίου, άδετον 200 δρχ. πα.νόδετον
250 δραχμ. Λόγω τοΰ είδι.ρΰ ένδιαφέροντος τό όποιον παρουσιάζει
τό περιεχόμενο ν αύτοΰ,* ®)νισταται
τοΰτο ιδιαιτέρως είς α ταντας τούς
άναγνώστας μας καί δή τούς άν
δρας τοΰ Σώματος.
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κέντημα με κλωστές D Μ C

ΣΕ Μ Α ΙΝ — Μ Α Ξ ΙΛ Α Ρ Α Κ Ι
Έ ν α Σ εμ α ιν γ ε μ ά το λ ε π τ ό τ η τ α κ α ί ά ρ χ ο ν τ ιά . Θά τό κ εν τή σ ε τε σέ Κ α μ β ά No 9 χ ρ ώ μ α τ ο ς Χ Α 
Κ Ι μέ Μ Ο ΥΛ ΙΝΕ

D.M.C.

(Ν Τ Ε —Μ Ι—Σ Ε ) δ ιπ λ ή κ λ ω σ τ ή σέ σ τα υ ρ ο β ελ ο νιά στά χ ρ ώ μ α τ α : Κ ίτ ρ ιν ο 743 ,

Π ο ρ το κ α λ λ ί 7 4 1 , Χ ρ υ σ α φ ί σκούρο 6 8 0 , Κ α φ έ 3 0 3 1 , Λ α δοπρά σινο 5 8 0 , Χ λόη 9 0 5 , Λ αδί 7 3 2 , Π ράσινο
4 7 0 , Μ π λέ σκούρο 3 1 1 , Μ πλέ α νο ικ τό 825, Θ αλασσΙ σκούρο 8 1 3 , Θ αλα σ σ ί α νο ικ τό 828.

