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Τήν 5ην παρελθόντος μηνάς Μαϊου το 
Σώμα τής Χωροφυλακής έώρτασε τήν 
μνήμην τής μεγαλομάρτυρος καί ίσαπο- 
στόλου 'Αγίας Ειρήνης, ή οποία διά Β.Δ. 
τού έτους 1967 άνεκηρύχθη προστάτις 
τής Χωροφυλακής. Εις τάς έδρας τών 
Άνωτέρων Διοικήσεων, Δ]νσεως ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης καί Διοικήσεων 
Χωροφυλακής ό έορτασμός έγένετο μέ 
τήν άρμόζουσαν εις τήν περίπτωσιν 
έπισημότητα. Δοξολογίαι έτελέσθησαν 
εις τούς Μητροπολιτικούς Ναούς πα
ρουσία τών τοπικών αρχών. Έγένεντο 
όμιλίαι διά τόν βίον τής μεγαλομάρτυρος, 
τήν αποστολήν τής Χωροφυλακής καί 
τήν σημασίαν τής άνακηρύξεως τής 
'Αγίας Ειρήνης ώς προστάτιδος τού Σώ
ματος καί δεξιώσεις παρετέθησαν ύπό 
τών κατά τόπους Διοικητών Χωροφυλα
κής έπ’ εύκαιρία του έορτασμοΰ τής 
μεγαλομάρτυρος.

"Ολως ιδιαιτέραν έπισημότητα καί 
μεγαλοπρέπειαν προσέλαβεν ό έορτα
σμός τής 'Αγίας Ειρήνης εις Αθήνας. 
Τήν πρωίαν έτελέσθη Δοξολογία εις τόν 
περικαλλή Ναόν τών Σχολών Χωροφυ
λακής χοροστατοΰντος τού Θεοφιλεστά-

μας πρός τήν Αγίαν ΕΙρήνην, ού μόνον 
εόχαριστοϋντες εύγνωμόνως διότι ήξιώ- 
θημεν ευρισκόμενοι Οπό τήν κραταιάν 
Σκέπην της νά ύπηρετήσωμεν τό Έ  θ- 
ν ο ς καί τήν Π α τ ρ ί δ α ,  άλλά καί 
ίκετεύοντες όπως καί έν τώ μέλλοντι 
κατευθύνη τήν σκέψιν μας καί τά βήματά 
μας κατά τό Ά γιον θέλημά της.

Δέν υπήρξε ούδεμία ’Ε θ ν ι κ ή  
έξόρμησις κατά τήν όποιαν νά μή εύρέ- 
θη προμαχούσα ή Χωροφυλακή καί εις 
πάσαν ’Εθνικήν περιπέτειαν καί δόκιμα? 
σίαν ήρθη εις τό ύψος τής μεγάλης απο
στολής της καί έδωκεν έξόχως άδράς 
αποδείξεις τής άκρας προσηλώσεώς της 
εις τήν ’Εθνικήν ’Ι δ έ α ν .

Ή  ζωή τών 138 έτών τής Χωροφυλακής 
είναι μία συνεχής άλυσις εύγενών αγώ
νων καί θυσιών. Ά πό τής ίδρύσεώς της, 
μετά τήν άποτίναξιν τού ’Οθωμανικού 
ζυγού, άρχίζει τό είρηνοποιόν έργον της, 
ΐνα δυνηθή καί έπιβιώση τό άνασυσταθέν 
' Ε λ λ η ν ι κ ό ν  Κ ρ ά τ ο ς  καί συμ
μετέχει ένεργώς εις τούς απελευθερωτι
κούς Αγώνας τού "Εθνους παρά τό 
πλευράν τού ένδοξου Στρατού μας.

Εις τήν μεγαλειώδη ’Εθνικήν Έπο-

Ο Ε Ο Ρ Τ Α Σ ΜΟ Σ
Τ Ή Σ

Α Γ Ι Α Σ  Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ
του ’Επισκόπου Εύρίπου κ. Βασιλείου. 
Τήν Δοξολογίαν έτίμησε διά τής παρου
σίας του ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς Στρα
τηγός κ. Γεώργιος Ζωϊτάκης, τόν όποιον 
ύπεδέχθησαν εις τήν είσοδον τών Σχο
λών ό κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ό 
κ. Γενικός Γραμματεύς τού Υ.Δ.Τ. καί 
ό κ. Αρχηγός Χωροφυλακής.

Εις τόν έορτασμόν παρέστησαν έπί- 
σης οί 'Υπουργοί, Δημοσίας Τάξεως κ. 
Τζεβελέκος, Δικαιοσύνης κ. Τσουκαλάς, 
Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Δουβαλόπου- 
λος, ’Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Χολέβας, 
καί Δημοσίων "Εργων κ. Παπαδη- 
,μητρίου. Οί Γενικοί Γραμματείς 
τών Υπουργείων Δημοσίας Τά
ξεως κ. Κωτσέλης, ’Εσωτερικών κ. Λα
δάς καί Βιομηχανίας κ. Λέκκας. Οί Α ρ
χηγοί Στρατού Άντ]γος κ. Τσούμπας, 
Αεροπορίας Άντ]ρχος κ. Κωστάκος, 
Χωρ]κής Άντ]γος κ. Καρυώτης, ό Α ρχη
γός τού Οίκου τού Άντιβασιλέως 
Άντ]γος κ. Άλεβϊζος, ό Πρόεδρος τος 
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Άντ]γος 
κ Παπαποΰλος, οί Αρχηγοί Άστυνο.

μίας κ. Γαλανόπουλος, Λιμενικού κ. Τσα- 
φαράς καί Πυροσβεστικού κ. Δήμας. 
Οί Νομαρχαι Αττικής κ. Δημακόπουλος 
καί Πειραιώς κ. Πολιουδάκης, τέως 
Αρχηγοί Χωρ]κής, άλλοι Ανώτατοι 
Αξιωματικοί τών ‘Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμάτων Ασφαλείας έν ένεργείμ 
καί άποστρατείμ, ό Πρόεδρος τής Ένώ- 
σεως Συντακτών κ. Τρουμπούνης, άντι- 
προσωπείαι Αξιωματικών, Δήμαρχοι καί 
Κοινοτάρχαι τών Προαστίων Πρωτευού- 
σης, οί Πρόεδροι τών 'Ομίλων Φίλων 
Χωροφυλακής καί πολλοί προσκεκλημέ
νοι.

Άπαντας τούς προσκεκλημένους ύπε- 
δέχοντο εις τήν είσοδον τών Σχολών ό 
Αρχηγός Χωροφυλακής Άντ]γος κ. Κα
ρυώτης, οί Ύπαρχηγοί Χωρ]κής Υ πο
στράτηγοι κ.κ. Μάλλιος καί Μπανάκας, 
ό Α- ’Επιθεωρητής Χωρ]κής Υποστρά
τηγος κ. Καραβίτης, οί Διοικηταί τών 
Σχολών 'Οπλιτών καί Αξιωματικών Τα- 
ξίαρχοι κ.κ. Κωβαίος καί Ρίζας καί όμάς 
έξ ’Αξιωματικών, ένφ ή Μουσική μέ 
έπικεφαλής τήν πολεμικήν σημαίαν τού 
Σώματος απέδιδε τάς κεκανονισμένας 
εις έκάστην περίπτωσιν τιμάς.

Μετά τό πέρας τής Δοξολογίας ό Διοι
κητής τής Σχολής ’Οπλιτών Χωρ]κής 
Ταξίαρχος κ. Κωβαίος άνέγνωσεν έμνευ- 
μένην Ήμερησίαν του Διαταγήν τής 
όποιας τά κυριώτερα μέρη έχουν ώς έξής .

«Σήμερον ή Ελληνική Χωροφυλακή, 
πανηγυρίζει τιμώσα τήν μνήμην τής 
Προστάτιδος της Αγίας καί Μεγαλομάρ- 
τυρός Ειρήνης.

Κατά τήν ίεράν και έπίσημον αυτήν 
στιγμήν, πάντες οί ανδρες τού Σώματος, 
έχομεν έστραμένην εΰλαβώς τήν σκέψιν

ποιΐαν τού 1940 είναι παρούσα εις τάς 
Έθνικάς προφυλακάς μέχρι καί τής θρυ- 
λικής.μάχης τής Κ ρ ή τ η ς .

Κατά τήν έπακολουθήσασαν Κατοχήν 
εύρίσκεται άντιμέτωπος πρός ένα έσμόν 
ποικιλλονύμων ’Εσωτερικών καί ’Εξω
τερικών έχθρών καί έν μέσα) απείρων 
δυσχερειών, βαλλομένη καί συκοφαντου- 
μένη παντοιοτρόπως μέ Ναζωραίον υπο
μονήν καί καρτερίαν, ανέρχεται τόν 
Ε θ ν ι κ ό ν  Γ ο λ γ ο θ ά ν  πρός πε- 
ριφρούρησιν τού " Ε θ ν ο υ ς .

Κατά τόν Δεκέμβριον τού 1944, δτε 
αί Κομμουνιστικοί όρδαί άπειλοΰν μέ 
άφανισμόν τό Έ  λ λ η ν ι κ όν Έ θ
ν ο ς ,  ή Χωροφυλακή συντελεί καί αΰτη 
εις τήν συντριβήν των, γράφουσα πολε
μικούς ά θ λ ο υ ς ώς έκείνος τού θρυ
λικού Συντάγματος Μ α κ . ρ υ γ ι ά ν ν η  
ό όποιος φέρει τήν σφραγίδα τής αίωνιό- 
τητος.

Μετά ταΰτα, χωρίς άνάπαυλαν, κα
λείται παρά τό πλευράν τών ’Ε θ ν ι κ ώ ν  
μας Δυνάμεων νά άντιμετωπίση πρώτη
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τάς σλαυοκινήτους δυνάμεις τού Κομμου- 
νιστικοϋ συμμοριτισμοΟ.

Πέντε χιλάδες πέντε (5005) είναι ό απο
λογισμός τών αειμνήστων νεκρών τοϋ 
Σώματος εύκλεώς πεσόντων έν Πολεμώ 
καί έν Ειρήνη.

Πάντων τούτων έν τή Αγιοι ταύτη 
ήμέρα, μετ’ εΰλαβείας καί ευγνωμοσύνης 
άναμιμνησκόμεθα.

Ά πό τού έτους 1950 ή Χωροφυλακή 
άναδιοργανουμένη καί έξελισσομένη συν
εχώς έπιδίδεται εις τήν είρήνοποιόν δρά- 
σιν της καί εις τήν έκπολιτιστικήν απο
στολήν της ήν καί πάλιν έπιχείρησε νά 
άνακόψη ή έκσπάσασα μετ’ όλίγον πο
λιτική κρίσις τήν όποιαν έδημιούργησαν 
οί φαύλοι πολιτικοί καί οί άδίιϊτακτοι 
συνοδοιπόροι τού Κομμουνισμού.

Ά λλ’ ένφ ή λερναία ϋδρα τής αναρχίας 
καί τού μηδενισμού περιέσφυγγεν εις 
θανάσιμον έναγκαλισμόν τό " Ε θ ν ο ς ,  
αί "Ενοπλοι Δυνάμει; τής Χώρας άντα- 
ποκριθεΐσαι εις τήν προσδοκίαν τού 
Έ θ ν ο υ ς  καί τήν δικαίαν έπιθυμίαν 
τών Ελλήνων, έσωσαν τήν Π α τ ρ ί δ α  
άπό τόν βέβαιον όλεθρον καί τήν κατα
στροφήν τήν πρωίαν τής 21ης Α Π Ρ Ι 
Λ Ι Ο Υ  1967.

Ή  Χωροφυλακή χωρίς ταλαντεύσεις 
καί καιροσκοπισμούς, άπό τών πρώτων 
στιγμών εύρέθη σύσσωμος παρά τό 
πλευράν τής Έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς  καί 
συνέβαλεν άποφασιστικώς εις τήν δη
μιουργίαν τών άναγκαίων προϋποθέσεων 
διά τήν άρξαμένην άπό τής ιστορικής

έκείνης πρωίας, νέαν Εθνικήν ανατασιν.
Έκτοτε ή Χωροφυλακή ένστερνι- 

σθείσα καί έγκολποθεΐσα, κατ’ Εθνικήν 
Επιταγήν, τά ’Ι δ ε ώ δ η  καί τούς σκο
πούς τής Έ  θ ν ικ ή ς Έπαναστάσεως 
καί άπολαμβάνουσα τής πλήρους στορ
γής καί συμπαραστάσεως τής Ε θ ν ι 
κ ή ς  ’Ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή ς  Κ υ β ε ρ 
ν ή σ ε ι »  ς, συνεχίζει μέ άδιάπτωτον έν- 
θουσιασμόν καί άκλόνητον πίστην νά 
άγρυπνή καί νά διαφυλάττη άπό παντός 
κινδύνου τήν γαλήνην, τήν ήρεμίαν καί 
πρό παντός τήν έ ν ό τ η τ α όλοκλήρου 
τού Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  Έ θ ν ο υ ς ,  άγαθά 
πολυτιμότατα, τά όποια ή Έ  π α ν ά 
σ τ α  σ ι ς φιλοδοξεί μέ ιερόν προσο
χήν καί προσήλωσιν νά έδραιώση μο-. 
νίμως διά τόν Ε λ λ η ν ι κ ό ν  Λ α ό ν  
Τηροΰντες κατά πάντα τόν λόγον τής 
έορταζομένης σήμερον Πανευφήμου Με- 
γαλομάρτυρος ' Α γ ί α ς  Ε ι ρ ή ν η ς  
καί τάς πρός τόν λόγον τούτον άπολύ- 
τως συμπιπτούσας έπιταγάς τής Ε θ ν ι 
κ ή ς  μ α ς  Έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς  
δεόμεθα εις τήν Προστάτιδάν μας 'Α
γ ί α ν  όπως έμψυχώνη καί ένδυναμώνη 
όλους ήμάς εις τήν προσπάθειαν διασφα- 
λίσεως τών συμφερόντων τού Έ θ ν ο υ ς  
πρός δ ό ξ α ν  καί μ ε γ α λ ε ΐ ο ν  
τ ή ς  α ι ώ ν ι α ς  Ε λ λ ά δ ο ς .

Ζ ή τ ω  τ ό  " Ε θ ν ο ς
Ζ ή τ ω  ή Έ π α ν ά σ τ α σ ι ς  

τής 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
Ζ ή τ ω  ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή

Μετά τήν άναγνωσιν τής Ημερήσιας 
Διαταγής οί προσκεκλημένοι ώδηγήθησαν 
εις τήν αίθουσαν δεξιώσεων τών Σχολών 
όπου ένας πλούσιος μπουφές έδεσμάτων 
καί ή ώραία μουσική άπό τήν μικράν όρ- 
χήστραν ή όποια ύπήρχεν εις τήν αίθου
σαν, όμού μέ τήν έκπληκτικήν προθυ
μίαν καί έξυπηρέτησιν τών ’Αξιωματικών 
καί άνδρών τών Σχολών τών έντεταλμένων 

μέ τήν περιποίησιν άφησαν εις τούς προ
σκεκλημένους τής έορτής τάς άρίστας 
τών έντυπώσεων.

Τό έσπέρας τής ιδίας ήμέρας καί έπ' 
εύκαιρό? τού έορτασμού οί Ό μιλοι Φί
λων Χωροφυλακής Προαστίων Πρωτευ- 
ούσης, παρέθεσαν εις Κηφησίαν λαμπράν 
καί ώραιωτάτην δεξίωσιν εις τήν όποιαν 
παρευρέθησαν ό Γενικός Γραμματεύς τού 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Πέτρος 
Κωτσέλης, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
’ Αντιστράτηγος κ.’Αναστάσιος Καρυώτης 
οί κ.κ. Α' καί Βλ Ύπαρχηγοί Χωροφυ
λακής, ό κ. Α' Επιθεωρητής Χωρ]κής, 
ό κ. Δ]ντής τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Προαστίων Πρωτευούσης, τά Προεδρεία > 
τής Ένώσεως τών 'Ομίλων Φίλων Χωρο
φυλακής, άλλοι ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι 
Άξιωμάτικοί καί πολλοί προσκεκλη 
μένοι
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01 Κ Ο Υ Τ Σ Α Β Α Κ Η Δ Ε Σ

Τ Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  Κ Α Ρ Υ Ω Τ Η  
Ά ν τ ι σ τ ρ α τ ή γ ο υ  

'Αρχηγοί Χωροφυλακής

εκείνης τοΰ Ψυρρή, δπου κυρίως άνέπτυσσαν τήν 
κακοποιό δρασι τους.

Γιά τούς «κουτσαβάκηδες» λοιπόν αυτούς πολλά 
έχουν γραφή ως σήμερα, άλλα άκριβή, άλλα φαντα
στικά καί υπερβολικά, πολλά μέ κάποια μικρή ή με
γάλη δόσι ρομαντισμού, πού άλλως τε ήταν καί. 
βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα τοΰ περασμένου 
αιώνα.

Πριν λοιπόν ασχοληθούμε μέ αυτούς κάτω άπό 
τό πρίσμα των πραγματικών ιστορικών δεδομένων, 
δέν θά ήταν άσκοπο ίσως νά ρίξωμε μιά ματιά στήν 
ωραία εικόνα πού παρουσίαζε ή ’Αθήνα τής εποχής 
έκείνης, αύτή τήν εικόνα πού τήν λάμψι της λίγο 
έλλειψε νά αμαυρώσουν οι «κουτσαβάκηδες» μέ 
τήν κακοποιό, τήν σαφώς αντικοινωνική καί οπωσδή
ποτε απαράδεκτη για πολιτισμένο καί ευνομούμενο 
Κράτος δράστηριότητά τους.

Ή  εποχή πού μάς ενδιαφέρει καλύπτει κάπου σα
ράντα χρόνια, άπό τό 1860 μέχρι γύρω στά 1900, 
δηλαδή σχεδόν όλόκληρη τήν Βασιλεία του Γεωργίου 
τοΰ Αλ (1863 —1912). Γϊναι βέβαια δύσκολο νά 

περιγραφή κανείς τήν ’Αθήνα στά σαράντα αυτά 
χρόνια, τόσο μεστά άπό γεγονότα, τόσον σημαντικά 
σέ κοσμογονικές μεταβολές. Μιά εντυπωσιακή πε
ριγραφή μάς δίνει ό Ούγγρος δημοσιογράφος Νέμε- 
νι, πού έπισκέφθηκε τήν ’Αθήνα γύρω στά 1877.

θ ' (οργισμένοι νέοι τής έποχής μας καί οί άλλοι άρνη- 
ταϊ τής νομιμότητας, δπως είναι οί «τέντυ — μπόϋς», 
οί «Χίππις», τά «λουλουδένια παιδιά» τύπου.Τσάρλς 
Μάνσον καί οί άλλες κακοποιός φυσιογνωμίες τοΰ 
(οργανωμένου έγκλήματος, δέν είναι φαινόμενον 
μόνο τής έποχής μας.

Οί κοινωνίες, σχεδόν πάντοτε, έμαστίδοντο άπό 
τέτοιες αντικοινωνικές εκδηλώσεις ή εγκληματικές 
πράξεις καί ένέργειες άτόμων ή ομάδων πού δέν 
ήθελαν νά πειθαρχήσουν στήν καθιερωμένη ήθική 
τάξι καί στήν παραδεδεγμένη κοινωνική δεοντολο
γία.

’Ακόμη καί ή Χώρα μας μέ τήν βαθειά συντηρητι
κή παράδοσι— μία παρόδοσι πού ποτέ δέν τής έλ- 
λειψσν τά υγιή προοδευτικά καί πρωτοπορειακά 
στοιχεία—δέν έμεινε εντελώς ανεπηρέαστη άπό τό 
θλιβερό αύτό φαινόμενο. Κατά τον περασμένο αιώ
να έδοκιμάσθηκε σκληρά άπό τέτοιους (οργανωμέ
νους κακοποιούς καί πολλά δεινά ύπέφερε άπό τήν 
δρασι τέτοιοι είδους αποβρασμάτων.

Περισσότερον ενδιαφέροντες άπό δλους αύτούς 
τούς εγκληματικούς τύπους ήταν οί «Κουτσαβά
κηδες», ή «Τραμπούκοι» ή «Νταήδες» ή «Παλληκα- 
ράδες» δπως άπεκαλοΰντο άπό τόν λαό, οί όποιοι 
συνέδεσαν τό όνομά τους μέ τήν Πρωτεύουσα καί 
εΐδικώτερα μέ τήν γραφική συνοικία τής έποχής
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«Τό βουλευτήριο^3Ρρφει ό Νέμενι—είναι εκ τών 
καλλίστων κτιρίωΐΓ'τήξ Πρωτευούσης, οί ρήτορες 
είναι πλήρεις ,ζώής, οί αντιπρόσωποι φορούν φου- 
στανέλλαν. Ούδείς άτοΟέτει τόν πίλον του. Ό  πράε* 
δρος φορεϊ τόν χειμωνικόν έπενδύτην του καί κρα
τεί τόν κυλινδροειδή πίλον επί τής κεφαλής του. 
Αί συζητήσεις γίνονται μετά μεγίστης έξάψεως. καί 
συχνάκις τόν πρόεδρον διακόπτει ό γραμματει'κ. 
Τό δημόσιον άκροαται μετά προσοχής. Πρόκειται 
περί τής Στρατιωτικής Σχολής ήτις έδέξατο μαθη- 
τάς μή καταβαλλόντας τά κεκανισμένα χρήματα. 
Εις άλλην χώραν τοΰτο θά ήτο ύπόθεοις τής υπηρε
σίας διαχειρίσεως, εις τήν ’Αθήνα όμως περί πόντιον 
άσχολεϊται τό Βουλευτήριον . . . .  >·..

Καί εις άλλο άρθρο : «’Ερωτώ : Ποιος έκτισε τό 
Πολυτεχνείον ; μοϋ απαντούν ό κ. Τοσίτσας. Ποιος 
εκτισε τό Μουσεΐον ; ό κ. Βερναδάκης. Πσΐοε τό 
Αστεροσκοπεΐον ; ό κ. Σίνας. Φαίνεται ότι εις xac 

’Αθήνας οί ίδιώται έκτελοΰν τά καθήκοντα τής 
Κυβερνήσεως.... Δύο ώρας μετά τήν άφιξίν μου 
μέ συνέστησαν εις τόν κ. Κουμουνδοΰρον. (Σ.Σ. 
τότι Πρωθυπουργός καί Υπουρ^/ός Εξωτερικών) 
πειραται νά φανή «ΒΟΝΗΟΜΜΕ». Κάθεται φο
ρών σκούφον χρυσοκέντητοι’ έπί τής πολιας κεφα
λής του καί παίζων κομβολόγιον. Αί φράσεις του 
ήλεγχον δουλοφρονέστατον πολιτικόν . . .

Ενας άλλος—Γάλλος αυτός—συγγραφεύς, ό Κά
ρολος Ντέ Μούϊ, γράφει: «Παρ’ όλας τάς πολιτικός 
δυσχερείας αί Άθήναι εύημεροϋσι, ό δέ επισκέπτης
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θέλγεται εκ τοΰ φωτός καί τής εύκοσμίας τών Α 
θηναϊκών οδών, είναι δέ βέβαιον ότι καί πέραν τών 
αρχαίων μνημείων των αί Άθήναι είναι πόλις ώραι- 
οτάτη, καθ’ όλα πεπολίτισμένη, όπου ό βίος φαίνε
ται ρόδιος καί εύάρεστος.

Καί ήταν πράγματι καί τότε λαμπρή πόλις ή ’Α
θήνα, μέ τά παληά άρχοντικά της, τά μαζεμένα στήν 
Πλάκα, μέ τόν Παρθενώνα κορώνα αιώνια άξετί- 
μητη. μέ τις «μπερλίνες» καί τά λαντώ πού αργό
τερα οί πιό πλούσιοι τά άντικατέστησαν μέ τις πρώ
τες «λάντσιες» καί «Εσπανοσουίζες» μέ τις κρινό
λευκες κυρίες, μέ τις λευκές καί γαλάζιες καπελίνες 
τους„ τούς πάντα κεφάτους καί ερωτύλους δανδήδες, 
μέ τά άψογα «παγιασόν», μέ τις όλονύκτιες καντά-

■J



δες. μέ τούς στεναγμούς πού έβγαιναν άπό τις κόρ- 
ντες τής κιθάρας καί πού ή ήχώ τους εύρισκε θαρ
ρείς πάντα άντανάκλασι στους στεναγμούς κάποιας 
κοπελιάς κρυμμένης πίσω άπό τήν άνάγερτη Πλα- 
κιώτικη γρίλλια. με τούς γραφικούς της τύπους 
άπό τόν πρίγκιπα Μουρούζη ώς τόν Μπάρμπα 
— Γιάννη τόν Κανατά, μέ τά φιλολογικά καί ποιη
τικά βράδυα της όταν τά ’Αθηναϊκά σαλόνια λάμ
πρυναν φυσιογνωμίες σάν τοΰ Προβελέγγιου, 
τού Σουρή, τοΰ Παράσχου καί τόσων άλλων.

Πόσα και πόσα γεγονότα δέν είδε ή Πρωτεύου
σα μέσα σ’ αύτά τά σαράντα χρόνια. Τήν έξαλλη 
ϊποδοχή τής Βασιλίσσης "Ολγας (Νοέμβριος 1867), 
τήν γέννησι τοΰ Κωνσταντίνου (Αύγουστος 1868) 
πού έπέπρωτο νά όδηγήση τόν 'Ελληνικό Στρατό 
στόν θρίαμβο τ„ϋ 1912—1913, τό θλιβερό επεισό
διο τοΰ Δήλεσι πού καταρράκωσε τό γόητρο τοΰ 
"Εθνους (1870), τήν μεγαλοπρεπή έκθεσι των Ελ
ληνικών προϊόντων στή Αεωφόρο ’Αμαλίας (1875), 
τήν ϊόρυσι τοΰ Χρηματιστηρίου Αθηνών, γεγονός

τεράστιας σημασίας νιά τήν Ελληνική οικονομική 
ζωή (1876), τήν έπίσκεψιν εστεμμένων τής Ευρώπης 
όπως of Βασιλείς τής Δανίας, οί διάδοχοι τής Αγ
γλίας καί τής Ρωσίας (1888), τούς πρώτους Ολυμ
πιακούς αγώνες μέ τόν ιστορικό θρίαμβο τοΰ 
Σπύρου Αούη στόν Μαραθώνιο (1896) καί τούς 
λαμπρότερους δεύτερους ’Ολυμπιακούς (1906).

Μέσα σ’ αυτή τήν άτμόσφαιρα, τρν τόσο γεμάτη 
άπό χαρμόσυνα καί άπό θλιβερά γεγονότα κυλούσε 
ή ’Αθηναϊκή ζωή, καί τίποτα δέν χαλούσε τό κέφι 
των Αθηναίων πού δίκαια κέρδισαν τόν τίτλο τοΰ 
πιό κεφάτου, τοΰ πιό ξενύχτη, τοΰ πιό γλεντζέ λαοϋ 
τής γής. Μέσα σ’ αυτή τήν ατμόσφαιρα λοιπόν, 
τήν τόσο ραφινάτη καί στολισμένη, έφΰτοωσαν 
καί έδρασαν οί «κουτσαβάκηδες» σάν παράσιτο 
οργανισμού ακμαίου, πού απομυζά τό ολοκάθαρο 
αίμα του. Στά σημειώματα πού θ’ ακολουθήσουν 
θά εκθέσουμε μέ κάθε δυιατή λεπτομέρεια τά έργα 
καί τις ήμερες τους.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΗΣ
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Οί Θρήνοι 
ΐ ή ς

'Α λώ οεω ς

Α, Δ Α Σ Κ Α Λ Α Κ Η  
Καθηγητοϋ Πανεπ. "Αθηνών

ΣυνεπληρώΘησαν 518 χρόνια από τής αποφράδος 
διά τά έλληνικόν έθνος ήμέρας εκείνης τής 29ης 
Μαΐου 1453, κατά τήν οποίαν, ή βασιλίς των Πόλεων 
περιήλθεν εις τούς Τούρκους καί πρό των τειχών της 
έπεσεν ό τελευταίος πρόμαχος τοϋ μεσαιωνικού Ε λ 
ληνισμού Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

’Από τής έπομένης τής άλώσεως, ήρχισε νά θρηνή 
ό έλληνικός λαός τήν κατάκτησιν τής Πόλης, νά 
έκφράζη τόν πόνον του διά τήν κατάστασιν εις τήν 
οποίαν περιήλθεν. άλλά καί τόν πόθον τής άπελευθε- 
ρώσεώς του.

Ένω οί Έλληνες φυγάδες λόγιοι τού 15ου καί 16ου 
α!ώνος έχρησιμοποίουν τήν φιλολογικήν των φήμην 
πρός ύποκίνησιν συμπαθειών διά τό υπόδουλον 
έθνος καί άπηύθυνον πρός τούς ηγεμόνας ικεσίας 
πρός όργάνωσιν σταυροφοριών έκστρατειών κατά 
τών Μουσουλμάνων, πολλοί Έλληνες λόγιοι, ζών- 
τες εις τήν τουρκοκρατουμένην Ελλάδα ή εις τάς 
έλληνικάς κτήσεις τής Βενετίας, έθρήνουν τήν κα- 
τάστασιν τού Γένους των καί άπήυθυνον δεήσεις 
πρός τόν 'Ύψιστον διά τήν άπολύτρωσίν του.

Οί διασωθέντες έμμετροι «θρήνοι» έπί τή άλώσει 
τής Κωνσταντινουπόλεως είναι άλλοι άγνώστων 
ποιητών ή καί δημιουργήματα λαϊκής μούσης καί 
αλλα έργα επιφανών λογιών. Οί εις όμιλουμένην 
θρήνοι ούτοι εκφράζουνεύγλώττως καί πολλάκις μετά

ποιητικής δυνάμεως ούχϊ συνήθους τόν πόνον 
τού έλληνικοΰ λαού διά τήν κατάκτησιν τής βασι- 
λίδος τών πόλεων, διά τόν θάνατον τού τελευταίου 
Έλληνος αύτοκράτορος καί διά τήν αίσχράν ύπο- 
δούλωσιν εις τούς άπιστους, άλλά συγχρόνως καί 
τήν ζωογόνον έλπίδα ότι μίαν ήμέραν μέ τήν βοήθειαν 
τής Παναγίας, οί ’Αγαρηνοί θά έκδιωθχοΰν πρός τά 
παλαιό των ένδιαιτήματα τής Άπω ’Ασίας καί τό 
έλληνικόν έθνος, ελεύθερον καί εύτυχές θά διαλάμψη 
καί πάλιν καί θά άνέλθη εις νέας δόξας.

Άξιος ιδιαιτέρου λόγου είναι ό «Θρήνος τής 
Κωνσταντινουπόλεως», ό όποιος έγράφη κατά τά τέλη 
τού 15ου αίώνος, άπεδίδετο δέ εις τόν άκμάσαντα 
έν Ρόδω λόγιον Εμμανουήλ Γεωργιλα. Ό  Θρήνος 
αύτός τής Ελλάδος μάλλον ολοκλήρου ή τής 
Κωνσταντινουπόλεως (διότι έπεκτείνεται είς τά εκ 
τής ύποδουλώσεως δεινά τού ελληνικού λαού) 
παρά τήν πληκτικήν άτερμονολογίαν του, έκφράζει 
κατά τρόπον απλοϊκόν καί συγκινητικόν τόν πόνον 
τού υποδούλου Έλληνος διά τά δεινοπαθηματά του. 
Παραθέτομεν μερικούς χαρακτηριστικούς στίχους : 

Ώ  Κωνσταντίνε βασιλεύ, κακόν ριζικόν πούχες, 
καί τύχην πάνυ βλαβερήν, μοίραν άτυχεστάτην 
ΤΩ Ρωμαίοι ευγενικοί πού είν’ ή παρρησιά σας; 
πού εΐνι’ τό κράτος πάλιν, δέ, πού είν’ ή αύθεντιά 
σας ;
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Ή κοσμοκρατορία σας καί ή μεγάλη^ δόξα , 
Πού ναι λοιπόν τά λείψανα, ποΰ αί άγίαι εικόνες ; 
Εκείνη ή ώρα ή βαρειά, ή στιγμή τοΰ πλανήτου, 
ή φούσκωσις 'Ανατολής έπήρασι τήν πόλιν, 
Πλανήται μή άνατείλετε τόν κόσμον νά φωτήτε 
Εις Πόλης τά περίγυρα μή λάμψετε, μή σταθήτε 
Μ ή ματωθοϋν οί άκτΐνες σας στό αίμα των 
Ρωμαίων . . . .
Ά λλ’ ό ποιητής δέν περιωρίσθη είς θρήνους. 

’Ακολουθούν τό παράδειγμα των φυγάδων καί είς 
τήν Ιταλίαν ζώντων έλληνιστών λογίων, πιστεύει 
είς τήν βοήθειαν τοΰ Πάπα καί των βασιλέων τής 
Ευρώπης διά τήν άπελευθέρωσιν των Ελλήνων, 
στρέφεται δέ πρός τούς Χριστιανούς ήγεμόνας, 
τούς οποίους ένα—ένα έξορκίζει νά ομονοήσουν προς 
συγκρότησιν σταυροφορίας διά τήν έκδίωξιν τοϋ 

«άσεβοΰς» έκ των έλληνικών χωρών καί καταλήγει: 
Λοιπόν, πανηψυλότατοι αύθέντες μου, ρηγάδες 
άγάπην όλοι κάμετε καί πάτε στούς εχθρούς σας... 
Καί τόν Σταυρόν σηκώσατε σημάδι στ άρματά σας. 
Μοίρα νά κόψη τό σπαθίν, μοίρα νά διωχθοΰ- 
σιν, νά πασι άπ εκεί πού ήλθανε έως Μονο- 
δενδρίον . . .
Τόν Τούρκον άν άφήκετε τήν Πόλιν νά κράτηση 
θέλει γάρ πάλιν τό θεριόν καί θέλει δυναμώση, 
καί θέλει καταπιή πολλούς ό σκύλος ωσάν δράκος . 
Ή  υστερις ή παραγγελιά, αύθέντες μου ρηγάδες 
ένι νά κοπιάσετε νά βγάλετε τόν Τούρκον νά 
τόν έξεριζώσετε άπέσω από τήν Πόλιν καί 
άμποτε ό Κύριος νά σάς κατευοδώση . . . .
Ό  Ιωάννης Ματθαίος Καρυοφύλλης έγεννήθη 

περί τό 1565 είς Χανιά Κρήτης, έξεπαιδεύθη δέ 
είς τήν Ρώμην όπου άνεδείχθη διά τήν έλληνομά- 
θειαν καί τήν ευρυμάθειάν του.Ζήσας έπ αρκετόν 
διάστημα έν μέσω τοΰ έλληνικοΰ λαού, ό Καρυοφύλ
λης ήσθάνθη τά δεινά του, τά όποια δέν έπαυε νά 
άποδίδη είς τό σχίσμα. Ή  «Μονωδία» είναι καί 
αύτή είς έλληνικός θρήνος διά τά δεινά τού υπο
δούλου Έθνους :

Ώ  γένος δυστυχέστατον καί ταπεινωμένον, 
γένος τό πριν ύπέρλαμπρον καί νΰν έξοφωμένον 
τις κλαύσεταί σου τά δεινά καί τήν αιχμαλωσίαν, 
τις θρήνος εξισώσει σου, φεΰ, τήν πανωλεθρίαν ■ 
Έί μήτηρ ή έκθρέψασα πάσαν φιλοσοφίαν, τήν 
επιστήμην ήμειψεν είς πλείστην άμαθίαν.
Τά σκήπτρα τής Ρωμαϊκής έλαβε βασιλείας καί 
νΰν ζυγώ ύπόκειται, ώ τής θεομηνίας.
Τής ευγενίας ή άκτίς πάντοθεν ήφανίσθη καί 
πλούτος ό πολύχρυσος όλος κατεβυθίσθη . . . .  
Δύο Ελλήνων κληρικών καί έπιφανών λογίων, οί 

όποιοι έζησαν πλη-σιέστερον πρός τόν έλληνικόν 
λαόν, αί δεήσεις διά τήν άπελευθέρωσιν τοϋ ελλη
νικού έθνους έκφράζουν τά τότε αισθήματα καί τούς 
πόθους τοΰ έν δουλεία έθνους.

Ό  Φραγκίσκος Σκούφος έγεννήθη καί αύτός είς 
τήν Κρήτην καί έχρημάτισεν επί τινα χρόνον καθη
γητής τοΰ έν Βενετία σχολείου, ήκμασε δέ κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ Που αίώνος. Διεκρίθη ώς ρή- 
τωρ καί έγραψε πε ιισπούδαστον έργον περί Ρητορικής 
τέχνης. 'Ητο καί αύτός καθολικός ίερεύς, άλλ’ άπηλ- 
λαγμένος παντός φανατισμού καί άφωσιωμένος είς 
τήν παιδείαν τοΰ Γένους του καί τήν ύπόθεσιν τής 
άπελευθερώσεως τοΰ έθνους του^Κατά τήν τελευταίαν 
περίοδον τοΰ βίου του έζησεν είς τήν Βενετοκρατου-

μένην Επτάνησον, όπου είχεν έγκατασταθή ή πα- 
ραμείνασα πιστή είς τήν όρθοδοξίαν οικογένεια του 
καί έκεΐ άπέθανε, παραμείνας μέχρι τελευταίας 
πνοής κήρυξ τής άπελευθερώσεως τού Γένους του.

Περίφημος έχει μείνει η Δέησις, τήν όποιαν ο 
Φραγκίσκος Σκοΰφος άπευθύνει πρός τόν Χριστόν 
διά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ έλληνικοΰ γένους, δη- 
μοσιεΰθεΐσαν είς τήν «Ρητορικήν» του, ή οποία 
έξεδόθη τό 1681. Ή  Δέησις αύτή γραμμένη είς άπλήν 
γλώσσαν, άποτελεΐ άληθες έθνικόν μνημεΐον ρη
τορικής δυνάμεως καί έκφραστικοΰ λογου. Καί σή
μερον άκόμη ή ανάγνωσίς της προκαλεΐ συγκίνη- 
σιν. Παραθέτομεν αύτήν ώς άπαράμιλλον οεϊγμα 
πατριωτισμού καί έθνικής νεοελληνικής φιλολο- 
γίας.

«Μέ τό σχήμα τής δεήσεως θέλω παρακαλέσει 
τόν έλευθερωτήν τοΰ κόσμου Χριστόν νά έλευθερώση 
μίαν φοράν τό έλληνικόν γένος άπό τήν δουλείαν 
των ’Αγαρηνών καί άπό τάς χεΐρας τοΰ ’υθωμανικοΰ 
Βριάρεως. Φθάνει, κριτά δικαιότατε, φθάνει. Έως 
πότε οί τρισάθλιοι 'Έλληνες έχουσι νά εύρίσκωνται 
είς τά δεσμά τής δουλείας καί μέ ύπερήφανον πόδα 
νά τούς πατή τόν λαιμόν ό βάρβαρος Θράκης ; 
'Έως ποτέ γένος τόσον ένδοξον καί εύγενικόν έχει 
νά προσκυνά έπανω είς βασιλικόν θρόνον ένα ίθεον 
τουλουπάνι, καί οί χώραις έκείναις είς ταΐς όποΐαις 
ανατέλλει ό ορατός ήλιος καί είς άνθρωπίνην μορ
φήν άνέτειλας καί Έσυ ό αόρατος, άπό ήμισυ φεγγά
ρι νά βασιλεύωνται. Ά , ένθυμήσου, σέ παρακαλώ, 
πώς είσαι όχι μόνον κριτής άμή καί πατήρ καί πώς 
παιδεύεις, άμή δέν θανατώνεις τα τέκνα σου. Οθεν, 
άνίσως καί οί άμαρτίαις τών Ελλήνων έπαρακίνη- 
σαν τήν δικαίαν οργήν σου, άνίσως καί είς τήν κα7 
μινον τής ιδίας των άνομίας σοΰ έχάλκευσαν τά 
αστροπελέκια, διά νά τούς αφανίσης άπό τό πρό- 
σωπον τής οικουμένης, έσύ όπου είσαι όλος εύσπλα- 
χνία συγχώρεσον καί σβΰσαι έκεΐνα είς τό πέλαγος 
τής άπειρου σου έλεημοσύνης. ' Ένθυμήσου 
Θεάνθρωπε Ίησοΰ, πώς τό ελληνικόν γένος έστάθη 
τό πρώτον, όποΰ άνοιξε ταΐς άγκάλαις διά νά δεχθή 
τό θειον σου Εύαγγέλιον τό πρώτον όποΰ έρριξε 
χαμαί τά είδωλα, καί κρεμόμενργ είς ένα ξΰλον σέ 
έπροσκύνησεν ώς Θεόν τό πρώτον, όποΰ άντιστάθη 
τών τυράννων, όποΰ μέ τόσα καί τ,ρσα βάσανα έγύρευ- 
αν νά ξερριζώσουν άπό τόν κόσμον τήν πίστιν καί άπό 
ταΐς καρδίαίς τών Χριστιανών τό θειον σου όνομα .. . 
"Οθεν, ώς εύσπλαχνος μέ τήν θεϊκήν σου παντοδυ
ναμίαν κάμε νά φύγουν τόν ζυγόν τέτοιας βαρβά- 
ρικής αιχμαλωσίας ώς φιλόδωρος καί πλουσιοπά
ροχος άνταποδότης, άνοίγοντας τούς θησαυρούς 
τών θείων σου χαρίτων, ύψωσε πάλιν είς τήν προτέ- 
ραν δόξαν τό γένος καί άπό τήν κοπριάν είς τήν 
Οποίαν κάθεται, δόστου τό σκήπτρον καί τό βασί- 
λειον , , , . >λ
Ό  Ήλίας Μηνιάτης έγεννήθη τό 1669 είς Ληξούριον 

τής Κεφαλληνίας καί παΐς έστάλη διά σπουόάς είς 
τό έλληνικόν εκπαιδευτήριον τής Βενετίας, όποΰ είχε 
μεταξύ τών άλλων καθηγητήν καί τόν Φραγκίσκον 
Σκοΰφον. Νεαρώτατος άκόμη, άνεδείχθη ώς κάτοχος 
τής έλληνικής παιδείας καί ώς διαπρεπής ρήτωρ, 
διορισθείς έκεΐ καί ώς καθηγητής. Ά λλ’ άντιθέτως 
πρός τούς πλείστους τών λοιπών Ελλήνων λογίων 
τώνσπουδαζόντων είς Ιταλίαν οί όποιοι προσήρχοντο 
είς τόν Καθολικισμόν καί έλάμβανον άνώτατα
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αξιώματα τής Καθολικής εκκλησίας, ό Ήλίας Μη- 
νιάτης, παρέμεινεν πιστός εις τήν ’Ορθοδοξίαν. 
Περιβληθείς τό κληρικόν σχήμα, έπέστρεψεν εις 
Κεφαλληνίαν, ένθα, άργότερον δέ εις Ζάκυνθον 
έδίδασκε τά έλληνικά καί τήν φιλοσοφίαν συγχρό- 
νώς δέ έκήρυσσε τόν θειον λόγον. Ή  φήμη αύτοΰ 
ώς έξοχου ρήτορος καταπλήσσοντος διά τής χει- 
μαρώδους εύγλωτίας του, διεσπάρη άνά τόν ’Ορθό
δοξον κόσμον καί αυτοί δέ οί Βενετοί διεξεδίκουν 
τάς υπηρεσίας του λόγω τής μορφώσεώς του, τής 
ευστροφίας του εις χειρισμόν δύσκολων ζητημάτων 
καί τής άκαταμαχήτου επιχειρηματολογίας του. 
Ήκολούθησε τόν Βενετόν πρεσβευτήν εις Κωνσταν- 
τ^νούπολιν, έχρησιμοποιήθη δέ καί υπό τών ήγεμό- 
νων τής Μολδαβίας εις διπλωματικός άποστολάς.

Ά λλ’ ό Ήλίας Μηνιάτης υπέρ παν άλλο ήτο 
Έλλην ορθόδοξος κληρικός. Προχειρισθείς υπό 
τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου ίεροκήρυξ τής Μεγά
λης ’Εκκλησίας καί διδάσκαλος τής Πατριαρχικής 
Σχολής, έγοήτευε τά πλήθη διά τών πατριωτικών 
διδαχών του καί τήν ελληνικήν νεολαίαν διά τής 
διδασκαλίας του. Μετά' επταετή διαμονήν εις Κων- 
σταντινούπολιν έπέστρεψεν εις Επτάνησον, συ- 
νεχίζων έκεΐ τό λαμπρόν έργον του. ’Επί μακρόν 
ήρνεϊτο νά λάβη αρχιερατικόν άξίωμα, αλλά τελι- 
κώς τό 1711, (δτε ή Πελοπόννησος εόρίσκετο ύπό 
τήν κατοχήν τής Βενετίας) προεχειρίσθη Κερνί- 
κης καί Καλαβρύτων, έν τή θέσει δέ ταύτη άπέθα- 
νεν εις τάς Πάτρας τό 1714.

Περίφημον έχει παραμείνει κυρίως τό κήρυγμα 
τοΰ Ήλία Μηνιάτη διαπνεόμενον ύπό πατριωτικού 
παλμού καί πόθου άπελευθερώσεως τής δούλης 
Πατρίδος. Ή  Επτάνησος εόρίσκετο ύπό τήν διοί- 
κησιν τών Βενετών κατά δέ τήν έποχήν αυτήν καί ή 
Πελοπόννησος. Επομένως ό Μηνιάτης ήδύνατο έκεΐ 
νά κηρύσση έλευθέρως τό μίσος κατά τών ’Οθωμα
νών καί νά δέεται ύπέρ τής άπελευθερώσεως τοΰ 
Γένους. Εις τάς «Διδαχάς» του περιλαμβάνεται καί 
ή περίφημος «Δέησις πρός τήν Θεοτόκον» διά τήν 
άπελευθέρωσιν τών 'Ελλήνων. Ή  δέησις αύτη κατά 
μέγα μέρος καί εις τά κύρια σημεία έχει ληφθή από 
έκείνην τοΰ Φραγκίσκου Σκούφοι). ’Αλλά διά τοΰ 
Ήλία Μηνιάτη, μολονότι δέν έχει τήν ρητορικήν 
τεχνικήν τής πρώτης, έχει καταστή περισσότερον 
έντονος καί συγκινεΐ περισσότερον, άσφαλώς δέ 
άπαγγελλομένη κατά τήν έποχήν έκείνην ύπ’ 
αύτοΰ τοΰ ίδιου εις τούς ναούς, θά έκίνει τά δάκρυα 
τών Ελλήνων. Ιδού τό κείμενον τής περιφήμου 
αύτής Δεήσεως :

«Καί έδώ πίπτοντας εις τούς παναχράντους σου 
πόδας, άλλο δέν επιθυμώ άπό σέ, παρά τήν άμαχόν 
σου προστασίαν, πρός βοήθειαν καί, συντήρησιν 
τοΰ φιλοχρίστου στρατοΰ πρός διωγμόν καί έξο- 
λόθρευσιν τοΰ αντιθέτου τυράννου. Έως πότε, 
πανακήρατε κόρη, τό τρισάθλιον γένος τών Ελλή
νων έχει νά εύρίσκεται εις τά δεσμά μιάς άνυποφέρτου 
δουλείας; "Ως πότε νά τοΰ πατή τόν ευγενικόν λαι
μόν ό Βάρβαρος Θράξ ; "Εως πότε έχουν νά βα
σιλεύονται ύπό ήμισόν φεγγάρι αί χώραι έκεΐναι 
εις τάς όποιας άνέτειλεν εις άνθρωπίνην μορφήν, 
άπόΧτήν ήγιασμένη σου γαστέρα ό μυστικός τής 
καιοσύνης ήλιος ; "Αχ Παρθένε! ένθυμήσου πώς 
εις τήν Ελλάδα πρότερον, παρά εις άλλον τόπον, 
έλαμψε τό ζωηρόν φώς τής αληθινής πίστεως, τό

έλληνικόν γένος έστάθη τό πρώτον, όποΰ άνοιξε 
τάς αγκόλας καί έδέχθη τό θειον εύαγγέλιον τοΰ 
μονογενοΰς σου υίοΰ τό πρώτον, όποΰ δέ έγνώρισε 
δΓ αληθινήν μητέρα τοΰ Θεανθρώπου λόγου τό πρώ
τον, όποΰ άνεστάθη τών τυράννων όποΰ σέ μύρια 
βασανα έγύρευαν νά έξερριζώσωσι άπό τάς καρδίας 
τών πιστών τό σεβάσμιόν σου όνομα. Τοΰτο έδωσεν 
εις τόν κόσμον τούς διδασκάλους, οί όποιοι μέ τό φώς 
τής διδασκαλίας των έφώτιζον τάς ήμαυρωμένας 
διανοίας τών άνθρώπων. Έτοΰτο τούς Ποιμένας, όποΰ 
μέ τήν ποιμαντικήν ράβδον έξώρισαν τούς αίμοβό- 
ρους λύκους άπό τό εκκλησιαστικόν ποίμνιον, 

-έτοΰτο τούς γεωργούς όποΰ μέ τό άροτρον τοΰ 
σταυροΰ καί μέ τόν ιδρώτα τοΰ προσώπου έγεώργη- 
σαν τάς καρδίας καί σπέρνοντες τόν εύαγγελικόν 
σπόρον, έθέρισαν τάς ψυχάς διά τήν ουράνιον απο
θήκην. Έτοΰτο τούς μάρτυρας, όποΰ μέ τό ίδιον αίμα 
των έβαψαν τήν προρφύραν τής εκκλησίας. Λοιπόν, 
εύσπλαχνε Μαριάμ, παρακαλοΰμεν σέ, διά τό χαΐρε, 
έκεΐνο όποΰ μάς έπροξένησε τήν χαράν, διά τόν 
αγγελικόν έκεΐνον ευαγγελισμόν, όποΰ έστάθης τής 
σωτηρίας μας τό προοίμιον χάρισε του τήν προτέ- 
ραν τιμήν, σήκωσέ το άπό τήν κοπριάν τής δουλείας 
εις τόν θρόνον τοΰ βασιλικόΰ αξιώματος άπό τά 
δεσμά εις τό σκήπτρον, άπό τήν αιχμαλωσίαν είς 
τό βασίλειον. Καί άν έτούταις μας αί φωναΐς δέν σέ 
παρακινοΰσι είς σπλάχνος, άς σέ παρακινήσωσι 
έτοΰτα τά πικρά δάκρυα όποΰ μάς πέφτουσΐ άπό τά 
όμμάτια. Ά λλ’ άνίσως καί τοΰτα δέν φθάνουσιν, 
άς σέ παρακινήσωσιν αί φωναΐς καί οί παρακάλεσαις 
τών άγιων σου, όποΰ άκαταπαύστως φωνάζουσι άπό 
όλα τά μέρη τής τρισαθλίου Ελλάδος. Φωνάζει 
ό Άνδρέας άπό τήν Κρήτην, φωνάζει ό Σπυρίδων

Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ 4 8  (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ)
ΤΗΛ. 3 1 8 - 2 3 9  ·  Α Θ Η Ν Α /

τά Σώματα βόφα'λάαζ εκπτωόΐζ 25% 
έπί των τιμών άιτρίνατ,
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άπό τήν Κύπρον, φωνάζει ό ’Ιγνάτιος άπό τήν 
’Αντιόχειαν, φωνάζει ό Διονύσιος άπό τάς ’Αθήνας, 
φωνάζει ό Πολύκαρπος άπό τήν Σμύρνην, φωνάζει 
ή Αίκατερίνα άπό τήν ’Αλεξάνδρειαν, φωνάζει 
ό Χρυσόστομος άπό τήν βασιλεύουσαν Πόλιν, καί 
δείχνοντάς σου τήν σκληρότατην τυραννίαν των 
άθέων’Αγαρηνών, έλπίζουσι άπό τήν άκραν σου ευ
σπλαχνίαν, τοϋ έλληνικοϋ γένους τήν άπολύτρωσιν. 
Άποδέξου λοιπόν, Παναγία Παρθένε, τά δάκρυά μας, 
τά όποια σημαδεύουσι τό μυστήριον, ότοϋ εις εσέ 
έτελειώθη».

Ή  Δέησις αύτή τοΰ Ήλία Μηνιάτου, κυκλοφορή- 
σασα εύρύτατα άνά τήν Ελλάδα διά τής ολίγον 
μετά τόν θάνατόν του έκδόσεως των «Διδαχών» 
του, έπανελαμβάνετο συχνά ύπό ιερέων καί ιερο
κηρύκων καί είχε καταστή άληθές εύαγγέλιον τοΰ 
ύποδούλου Ελληνισμού.

Ά λλ’ ύπεράνω τών Ελλήνων λογίων, αύτός ό 
ελληνικός λαός εις τήν ολότητά του έθρήνησε μετά 
σπαραγμού τήν κατάκτησιν τής Πόλης άπό τούς 
Τούρκους, τήν β^βήλωσιν ύπό τοΰ κατακτητοΰ τοΰ 
περιλάμπρου καί παναγίου τεμένους τοΰ έθνους 
καί τής ’Ορθοδοξίας, τοΰ Ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας. 
Ή  λαϊκή Μ/υχή έφαντάσθη τόν τελευταΐον πρόμαχον

τοΰ μεσαιωνικού έλληνισμοΰ Κωνσταντίνον Πα- 
λαιολόγον ως μή πληγένΥα Θανασίμως άπό τούς 
Τούρκους, άλλα, μαρμαρωμένον εκεί κάπου παρά τήν 
Πύλην τοΰ Ρωμανού, όπου άναμένει τήν προαιώνιον 
καί άκοίμητον προστάτιδα τοΰ Έθνους, τήν 
Παναγίαν, νά τόν άνεγείρη έκ τοΰ μακροΰ ληθάργου 
καί νά τοΰ δώση εις τά χέρια τό ξίφος διά νά έλευθε- 
ρώση τό Γένος καί νά έκδιώξη τούς κατακτητός 
έως τά παλαιό, ένδιαιτήματά των, εις τά βάθη τής 
’Ασίας, εις τήν Κόκινη Μηλιά. Εις δέΤό άπαράμιλ- 
λον εκείνο δημιούργημα τής λαϊκής μΟύσης εις τό 
όποιον έκφράζονται μεγαλειωδώς πόθοι καί έλπίδες 
τοΰ ύποδούλου έθνους, ή ύπέρμαχος στρατηγός τών 
νικητήριων παιάνων τοΰ Βυζαντίου, ή τοσάκις λυτρώ- 
σασα τό Γένος άπό τά δεινά κΓαί τούς κινδύνους, 
όλοφυρομένη διά τήν έξουθένωσιν τής περικλεοΰς 
Βασιλίδος, καί τήν βεβήλωσιν τοΰ μεγάλου προσκυ
νήματος τής ’Ορθοδοξίας, δέχεται τήν παρήγορον 
ελπίδα άπό αύτά τά ευσεβή λαϊκά χείλη :

Σώπασε Κυρά Δέσποινα, καί σείς εικόνες μήν 
κλαΐτε, Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλι δικά μας 
θάναι!

Α Π Β. Δ Λ Σ Κ Α Λ Α Κ Η Σ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Δρ Σ ΤΕ Φ Α Ν Ο Σ  Δ Π Α Τ Ε Ρ Α Σ  ΑΕ
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Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΙ

Η UTOPIA THE ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ
Διευθυντοϋ Πολιτιστικών Σχέσεων 

Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως

Μ
Η ΝΕΟΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ

Είδαμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο (Σ. Σ. τά 
πανηγυρικά τεύχη πού μεσολάβησαν διέκοψαν 
γιά λίγο την σειρά των άρθρων της ιστορίας τής 
τέχνης), ότι οι Βαβυλώνιοι σέ συμμαχία' μέ τούς 
Μήδους επέτυχαν νά άνακόψουν τήν κυριαρχίαν των 
’Ασσυριών καί τελικά νά καταλύσουν τήν αύτο- 
κρατορία της.

’Ακολούθησε όπως ήταν φυσικό ή μοιρασιά. 
Οϊ Μήδοι έλαβαν τίς βόρειες περιοχές—άπό τήν 
Μ. Ασία ώς τήν ’Αρμενία—καί οί Βαβυλώνιοι έκρά- 
τησαν τόν χώρο τοϋ κυρίως Άσσυριακοΰ κράτους 
καί τήν Συρία.

‘Ένας άπό τούς Βασιληάδες τους, ό Ναβουχο- 
δονόσωρ δέν άρκέσθη σ’ αύτά. Κατάκτησε καί τήν 
Ιουδαια και έκυρίεψε καί τήν Ιερουσαλήμ.

Ολα τούτα όμως δέν είναι παρά μιά πρόσκαιρη 
άναλαμπή. Λίγα χρόνια μετά (539 π.Χ.) οί Πέρ- 
σες, — υποτελείς ώς τότε στούς Μήδους — επανα
στατούν, καταλύουν τό σαθρό νεοβαβυλωνιακό 
κράτος καί ο βασιληάς τους — ό Κύρος — κυριεύει 
καί τήν ίδια τήν θρυλική Πρωτεύουσα, τήν Βαβυ
λώνα.

Οσο σύντομη κι άν ήταν τούτη ή άναλαμπή, 
έστάθη σημαντική διά τήν Τέχνη.

Μέσα στά λίγα τούτα χρόνια, ή Βαβυλώνα 
γνώρισε μεγάλο πλούτο καί άκμή. Τίς περιγραφές 
τής άκμής τούτης τίς έχομε κυρίως άπό τούς Έ λ
ληνες ιστορικούς, ιδίως άπό τόν Ηρόδοτο.

Από τήν εποχή τούτη, πρέπει νά ξεχωρίσουμε 
ώρισμένα έργα τέχνης. Πρώτο: τήν μεγάλη Πύλη 
τής θεάς Ιστάρ. Αύτή είναι ένα τεράστιο οΐκοδό- 
μημα, ένισχυμένο μέ πύργους. Οί πύργοι έχουν 
επάλξεις φαντασμαγορικά διακοσμημένες άπό σμαλ
τωμένα τούβλα.

Δεύτερο: Τίς ζωφόρους. Είναι κι’ αύτές μέρη 
τού ίδιου κτιρίου. Παριστάνουν φανταστικά ζώα 
καί είναι τοποθετημένες στις επάλξεις τών πύργων, 
σέ κανονική άπόσταση ή μιά ά π ’ τήν άλλη. Τρίτο: 
τά ανάγλυφα αύτά είναι βέβαια λιγοστά. Άνάμε- 
σά τους ξεχωρίζει ό ιερός δράκοντας πού βρίσκε
ται σήμερα στό Μουσείο τής Κωνσταντινουπόλεως.

Παράσταση φανταστική κι’ αύτή, άλλά λαξεμένη 
μέ πολλή λεπτότητα καί θαυμάσια τέχνη.

Θά πρέπει νά είπωθή ότι πολύ καιρό άγνοού-

Ή  θαυμασία πύλη τής θεάς Ίστάρ . Ό  Βαβν 
λώ νιος καλλιτέχνης τήν έκόσμησε μέ σμάλτο; 
μένα πλακίδια πάνω στά όποια τό φ ω ς παίζει 
φαντασμαγορικές ανταύγειες. Ή  αρχιτεκτονική  
γραμμή προδίδει ά νεσ ι, φ αντα σία , πηγαία έμ- 
πνευσι καί σαφείς γνώ σεις τώ ν κανόνων τής 
οίκοδοαικής τέχνης .
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σαμε τις λεπτομέρειες τής σύντομης αυτής άλλά 
σημαντικής περιόδου τής Τέχνης, ώσπου — μόλις 
στά 1912 — τις έφερε στο φως ή σκαπάνη των Γερ
μανών ’Αρχαιολόγων.

ΠΕΡΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Είδαμε ότι ό Κΰρος, στά μέσα τού 6ου αιώνα 
έκυρίεψε την Βαβυλώνα. Αυτός καί οϊ διάδοχοί 
του που ή ιστορία τους γνωρίζει μέ τό όνομα 
Άχαιμενίδες, κατάφεραν Ιπί διακόσια χρόνια νά 
σφυρηλατήσουν καί νά διατηρήσουν τήν άκμή 
καί τήν ευημερία τής Περσικής αυτοκρατορίας, 
ποΰ έφθασε σέ επίπεδα ζηλευτά.

Ή δρατήρια ζωή της άπλώθηκε, με κέντρο τήν

Περσέπολη καί τά Σοϋσα καί ή τέχνη της άνεπτύ- 
χθη καί έξελίχθη ομαλά, άκολουθώντας τήν παμ
πάλαια κλασική άφετηρία' τήν τέχνη τής Σουμέρ. 
Μόνο ή αποτυχημένη καί άστοχη επίθεση στην 
Ελλάδα σταματά τήν Περσική πρόοδο καί εξέλιξη. 
Μέ τό ήθικό καταρρακωμένο άπό τις άλλεπάλλη- 
λες ήττες άπό τους “Ελληνες, οϊ Πέρσες δέχονται 
άργότερα τόν ’Αλέξανδρο σάν έλευθερωτή καί 
μόνον οΐ μισθοφόροι τού αΰτοκρατορικοϋ στρα
τού άντέταξαν λυσσασμένη καί μάταιη αντίσταση.

'Οπωσδήποτε, πολλά καί ένδιαφέροντα στοι
χεία γιά τήν τέχνη μάς άφησε ή έποχή καί άκμή τής 
Περσικής αυτοκρατορίας, τό καθένα ά π ’ αυτά Θά 
τό έξετάσωμεν στον τομέα του.

(Σ υ ν ε χ ίζε τ α ι)

"Εν ακόμη μεγαλοπρεπές Αστυνομικόν κτίριον Εγκαινιάζεται καί παραδίδεται 
£{ς χρήσιν τοϋ Σ ώ ματος. Τόν λόγον τω ν Εγκαινίων Εξεφώνησεν ό Διοικητής Χ ω ροφ υ
λακής Έ ορδαίας Ταγματάρχης κ . A . Ν ταρζάνος, ποιησάμενος μνείαν τ ύ ν  συμβαλόντω ν  
είς τήν άνέγερσιν τοΰ κτιρίου ή τοι, τής Ε θνική ς Κ υβερνήσεως, τοΰ Δημοτικού Σ υμβου
λίου Πτολεμαίδος οπερ παρεχώρησεν τό οίκόπεδον, τοΰ Ά ντιστρατήγου Εν Αποστρατεία 
κ . Χρ . ’ ΑρφΑνη , τοϋ Σ υν)ρχου κ . Δ .  Σταματοπούλου , Σ ω ματείω ν, Σ υλλόγω ν καί 
ιδιωτών τής περιοχής Έ ορδαίας κ . Α.
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Εις παλαιοτέρους χρόνους εις 
τήν 'Ελληνικήν επαρχίαν τό μετα- 
ναστευτικόν ρεϋμα ήτο ισχυ
ρόν, κατευθυνόμενον κυρίως πρός 
Ηνωμένας Πολιτείας Αμερικής 
ένθα κατά τάς φήμας έρρεεν ό 
χρυσός εις τάς οδούς καί οί μετα- 
νάσται δέν ειχον εΐμί νά σκύψουν 
καί νά συλλέξουν.

Καί ναι μέν οί "Ελληνες μετα- 
νάσται μεταβαίνονιες εις τάς 'Ηνω
μένας Πολιτείας δέν εΰρισκον τόν 
χρυσόν εις τάς Οδούς ρέοντα, ούχ' 
ήττον όμως άπεθησαύριζαν τούτον 
διά τής τιμίας καί σκληρας εργασίας 
των, διαπρέποντες άμα καί ώς πο- 
λϊται φιλόνομοι καί ώς δρώντα 
όγιή καί χρήσιμα μέλη τής ’Αμε
ρικανικής κοινωνίας ήν έθεώρουν 
ώς δευτέραν πατρίδα των μηδέποτε 
λησμονοϋντες τήν πρώτην. τήν 
εξ ής προήλθον, τήν πτωχήν, 
πλήν μεγάλην «μητέρα» Ελλάδα.

Γούτο βεβαίως κατά γενικόν κα
νόνα Διότι δέν ήσαν όλοι οί με- 
τανάσται εργατικοί καί τίμιοι καί 
άγαθοί . . . .

Ό  Δ.Σ. καταγόμενος έκ Καστο
ριάς μετηνάστευσε εις Η.Π.Α. ολί
γον άργά, τω 1939, παρέμεινε δέ 
εκεί μέχρι τω 1952. Δέν είναι γνω
στή ή εκεί πολιτεία τορ κατά τά 12 
αύτάέτη, ότεόμως κατάίιό 1952έπα- 
νήλθεν εις τήνγενέτειοαν, φαίνεται 
ότι διέθετε κεφάλαιόν τι χρημα
τικόν. διότι έγκατεστάθη άμέσως 
είς άγρόκτημα—20 στρέμματα πε
ρίπου— είς θέσιν «ΜΕΡΑ» άπέ- 
χουσαν τρία περίπου χιλιόμετρα έκ 
Καστοριάς καί άνέπτυξεν εκεί εκ
τροφείου άλωπέκων ειδικής κατη
γορίας (κυανών καί άσημοχρόων) 
ώς καί των σαρκοβόρων εκείνων, 
ώνή δορά άποδίδει τό γνωστόν καί 
θαυμάσιου «μίνκ» ή «βιζόν».

Ή  έπιχείρησις αΰτη διετηρήθη 
έπί δεκαετίαν, ούχί τόσον άνθηρά 
όμως. δι! ό καί τω 1963 ό Δ.Σ. αισθά
νεται τήν άνάγκην τονώσεως τού
της διά συστάσεως εταιρίας μετά 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης, ήτις 
καταβαλοΰσα 2.000.000 δραχμών

άπέκτησε τό 40ο(ο τής έπιχειρή- 
σεως. Ταχέως εν τούτοις, μετά δύο 
έτη, ήτοι τό 1965, ή 'Αγροτική 
Τράπεζα αντιλαμβάνεται ότι αί 
μέτοχοί της δέν είναι πλέον προσο
δοφόροι, θέτει τήν έπιχείρησιν υπό 
έκκαθάρισιν καί διακόπτει τήν 
χρηματοδότησίν της. Ώς ήτο φυ
σικό;, ή Τράπεζα άποχωρήσασα. 
’έ >ει νά διασφάλιση τό καιαβλη- 
θέν κεφάλαιόν της, δι’ ό καί ύπο- 
θήκευσεν τό άγρόκτημα μετά τών 
εγκαταστάσεων.

Ό  Δ.Σ. παρά ταϋτα. μετά έν 
έ.τος. κατορθώνει καί λαμβάνει έτε
ρον δάνειον, πάλιν έκ 2.000.000 
δρχ. έκ τής Εθνικής Τραπέζης διά 
το όποιον συνιστά ένέχυρον έγγύη- 
σιν έπί τών δερμάτων τά όποια κα
τέχει καί τά όποια άνέρχονται είς
3.000 περίπου τεμάχια. Τά δέρματα 
ταϋτα έτέθησαν ύπό ειδικήν παρα
καταθήκην, άλλά ό έπιτήδειος πάν
τοτε Δ.Σ. κατορθώνει καί εδώ νά 
έπιτύχη συναίνεσιν τής Τραπέζης 
όπως ώς χώρος φυλάξεως τούτων 
όρισθή εσωτερικόν δωμάτιον ευρι
σκόμενον είς τό ισόγειον οίκήμα- 
ματος τού αγροκτήματος του. Εις 
τόν άνω όροφον τού οικήματος τού
του διέμενεν ό ίδιος ό Δ.Σ. . .. 
Έν πάσει περιπτώσει, τό δωμάτιον 
τούτο τού ισογείου ήσφαλίσθη κα
λώς διά σιδηρών έλασμάτων καί 
διπλών ειδικών κλείθρων ασφα
λείας, τά όποια έκράτησεν ύπάλ-

ληλος τών Γενικών 'Αποθηκών 
Ελλάδος, όστις μάλιστα μετέβαι- 
νεν τακτικώς εις τήν άποθήκην καί 
ήλεγχε τά εναποθηκευμένα δέρμα
τα καί τήν κατάστασιν ασφαλείας.

Σημειωτέον ότι ό Δ.Σ. είχε λάβει 
πάσαν προφύλαξιν ώστε νά μή 
κοινολογηθή ή ένεχυρίασις, έχαι- 
ρεν δέ λίαν καλής φήμης ώς έπι- 
χειρηματίας καί έμπορικός παρά
γων έκ Καστοριάς. Ή  κοινωνική 
του κατάστασις έν τούτοις δέν 
ήτο καί τόσον άξιόλογος. Ό  Δ.Σ. 
είχε διαζευχθή τήν σύζυγόν του 
ήτις διέμενεν έν Θεσσαλονίκη, τά 
δέ δύο τέκνα του—θυγάτηρ 22 
έτών καί υιός 17 έτών—έφιλοξέ- 
νη ή γραία μήτηρ του είς τήν ιδιό
κτητον οικίαν της, καί τά συνετή- 
ρει έξ ιδίων της, τού πατρός μή 
έπιδεικνύοντος ένδιαφέρον ή στορ
γήν. Ούτως ό Δ.Σ., έλεύθερος, 
έσυνήθιζεν νά γευματίζη και νά 
διασκεδάζη είς τό άγρόκτημά του 
μετά φίλων καί γνωστών άμφοτέ- 
ρων τών φύλων, εμφανιζόμενος καί 
είς τά δημόσια κέντρα, διάγων δέ 
γενικώς βίον πολυδάπανον καί 
άτακτου.

Τήν ΙΟην Φεβρουάριου 1971 είς 
παλαιός εργάτης τού Δ.Σ. καταγγέλ
λει είς τό Τμήμα ’Ασφαλείας Κα
στοριάς ότι είς τόν τοίχον τής άπο- 
θήκης ένθα φυλάσσοντο τά γου
νοδέρματα παρετήρησεν όπήν δια
στάσεων 0.60X0.40 μ.

Τό αγρόκτημα τοΰ Σιώμκου καί ή κατοικία του . Ή  απο
θήκη όπου ήταν τά γουνοδέρματα ασφαλισμένα σημειοϋτο 
διά σταυρού.
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Ό  Διοικητής τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Καστοριάς μετα
βαίνει αμέσως έπί τόπου, καί μετά 
των άφιχθέντων επίσης έκπροσώ* 
πων τής ’Αγροτικής καί Εθνικής 
Τραπέζης ώς καί των Γενικών 
’Αποθηκών Ελλάδος διαπιστώνει 
ότι ή μέν θύρα τής αποθήκης δέν εί
χεν παραβιασθή, άλλά ολόκληρος ή 
ποσότης τών δερμάτων, πλήν αχρή
στων τινών ειχον άπαχθή έκ τής 
άνοιχθείσης όπής. ’Από τής στι
γμής ταύτης ή Χωροφυλακή ανα
λαμβάνει εις χεΐρας της τήν ύπό- 
θεσιν καί αποδίδεται εις δραστη- 
ρίαν έρευναν κινητοποιήσασα όλας 
τάς δυνάμεις της.

Πρώτος στόχος ή άνεύρεσις τοϋ 
τόπου ένθα θά έδει νά έχουν μετα- 
φερθή τά κλαπέντα δέρματα. Έρευ- 
ναται κατ’ αρχήν ή οικία τής μη- 
τρός τοΰ Δ.Σ., αί οίκίαι καΓ τά 
καταστήματα τών φίλων καί γνω
στών της ώς καί τών φίλων καί 
γνωστών αύτοΰ τοϋ ίδιου. Έν συνε
χείς» αί έρευναι έπεκτείνονται εις 
πάντας τούς χώρους τής περιοχής 
τήν οποίαν οί άνδρες τής Χωροφυ
λακής «κτενίζουν» κυριολεκτικώς. 
Ταυτοχρόνως έλέγχονται πάσαιαί 
ύποπτοι κινήσεις κατά τό εύλογον 
χρονικόν διάστημα εις ό συμπερα- 
σματικώς τοποθετείται ή διάρρη- 
ξις. Δρομολόγια αύτοκινήτων, ασυ
νήθεις κινήσεις φορτηγών, μετα- 
φοραί ογκωδών δεμάτων κ.λ.π. 
έπισημαίνονται καί έκάστη πε- 
ρίπτωσις εξονυχίζεται μετά προ
σοχής.

Έκ παραλλήλου λαμβάνει χώ
ραν ιδιαιτέρως λεπτομερής έρευ
να τοϋ αγροκτήματος καί τών εγκα
ταστάσεων τοϋ Δ.Σ., ούχί βεβαίως 
διά νά άνευρεθοϋν εδώ τά κλοπι
μαία— ό δράστης δέν θά ήτο οϋτε 
τοσον άφελής ούτε τόσον ευφυής— 
άλλά διά τήν άνακάλυψιν ιχνών καί 
πειστηρίων. ΔΓ άλλης ένεργείας 
καί έν συνεργασία μετά τών 'Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής Πρωτευού- 
σης καί Θεσσαλονίκης, έρευνών- 
ται τά καταστήματα τών άσχολου- 
μένων μέ γουναρικά εμπόρων καί 
βιοτεχνών.

Η επίπονος καί λίαν δύσκολος 
αΰτη έρευνα, συντελεσθεΐσα εις 
έκπληκτικώς βραχύ διάστημα, ώδή- 
γησεν εις τό συμπέρασμα ότι κατά 
πάσαν πιθανότητα τά κλαπέντα 
δέν ειχον άπομακρυνθή έκ Καστο
ριάς.

’’Αλλοι, ειδικευμένοι άνδρες τής 
Χωροφυλακής Καστοριάς. άνέ- 
κρινον ήδη — εναλλασσόμενοι, ίνα

καλύπτεται συνεχές 24ωρον — τά 
περί τόν Δ.Σ. πρόσωπα, ήτοι τήν 
θυγατέρα του, τόν υίόν' του, τούς 
συγγενείς αύτοΰ, τούς φίλους καί 
γνωστούς του. Ή  άνάκρισις τής 
μητρός του έγένετο κατ’ οίκον, 
ίνα μή ταλαιπωρηθή ή δυστυχής 
ύπέργηρος γυνή. Ή άνάκρισις έπε- 
ξετάθη ταχέως καί εις πλήθος άλ
λων ύποπτων προσώπων.

"Ετερος 'Αξιωματικός είχεν ήδη 
άναλάβει τήν έρευναν τής πραγμα
τικής οικονομικής καταστάσεως 
τοΰ Δ.Σ., ήτοι, τών δοσοληψιών 
του. τών οφειλών του εις πιστωτι
κούς οργανισμούς καί τραπέζας, 
τών περιουσιακών του στοιχείων, 
τών εμπορικών του πράξεων κλπ. 
"Ιναδιαφανή ή έκβασις καί ή δυσχέ
ρεια τής έρεύνης ταύτης, αρκεί νά 
άναφερθή ότι παρέστη άνάγκη νά 
έρευνηθώσι καί αυτοί οί αληθείς 
λόγοι τής διαζεύξεως μετά τής συ
ζύγου του νά έπισημανθώσι οί 
πόσης φύσεως μετ’ αύτοΰ συναλλασ
σόμενοι εις τό εσωτερικόν καί 
εξωτερικόν, νά καταρτισθή δέ καί 
πίναξ τούτων μετά τών διευθύνσεων 
καί τών τηλεφώνων των.

Ήρευνήθη παραλλήλως ό ιδιω
τικός βίος τοΰ Δ.Σ. ιδία δέ αί κατά 
τόν πρόσφατον χρόνον κινήσεις 
του καί τά πρόσωπα μεθ’ ών συν- 
αναστρέφετο. ’Ιδιαιτέρα προσο
χή έδόθη επίσης εις τήν έρευναν 
τής ιδιωτικής αλληλογραφίας του, 
τών τηλεφωνικών του συνδιαλέξεων, 
τών τηλεγραφικών επικοινωνιών του

τών έπιταγών καί εμβασμάτων κλπ.
Η αυτή έρευνα έγένετο καί διά 

τά τέκνα του. διά πάντα τά πρόσωπα 
άτινα είχον άφιχθή ή αναχωρήσει 
έκ Καστοριάς κατά τό έπίμαχον 
διάστημα ώς καί διά τήν έπισημαν- 
σιν τών αποσκευών των καί τοΰ 
είδους αυτών.

Τέλος, αριθμός' άνδρών διετέ- 
θη δι’ έλευθέραν δράσιν^ώς είδος 
ελευθέρων σκοπευτών —- μέ άπο- 
στολήν τήν συλλογήν πάσης πλη
ροφορίας ήτις θά ήδύνατο νά είναι 
χρήσιμος διά τήν ύπόθεσιν.

Έν τώ μεταξύ, λόγοι τής μεγάλης 
ποσότητος τών δερμάτων καί τής 
λίαν σημαντικής αξίας αύτών, ώς 
καί τής κατά συνέπειαν βαρείας 
ζημίας τών πιστωσάντων τόν Δ.Σ. 
ίδρυμάτοιν, είχεν προκληθή αϊσθη- 
σις καί βαθεΐα συγκίνησις εις τήν 
κοινήν γνώμην, ώς έκ τούτου δέ 
άνέκυπτεν επιτακτική άνάγκη καί 
ζήτημα τιμής διά τήν Χωροφυλα
κήν, τόσον διά τήν όιαλεύκανσιν 
τής ύποθέσεως καί τήν σύλληψιν 
τοϋ δράστου ή τών δραστών, όσον 
-ίσως ά.κομη έπιτακτικώτερον -καί 
διά τήν άνεύρεσιν τών κλοπιμαίων.

Αί έρευναι τών άνδρών τής Χο> 
ροφυλακής άνεπτύχθησαν εις ρυ
θμόν άστραπιαϊον χωρίς νά παύση 
ή προσπάθεια αυτή ούδ’ έπί στι
γμήν. Τά συλλεγέντα ήδη στοιχεία 
έτέθησαν έπί τάπητας καί έξητά- 
σθησαν μετά προσοσχής, ήρχι- 
σεν δέ νά φαίνεται Καθαρώτερον 
ή εϊκδιν τής όλης ύποθέσεως.
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Ουτω προεκυψεν ότι :
1. Διανομεύς τοΰ Ο.Τ.Ε. Κα

στοριάς,—φίλος τοΰ Δ.Σ.-ήγόρα- 
σεν έκ Καταστήματος τής Καστο
ριάς ανθεκτικόν ύφασμα ειδικόν 
διά τήν κατασκευήν σάκκων. Τό 
ύφασμα τοΰτο παρεδόθη εις τόν 
Δ.Σ. υπό έτέρου φίλου του. Άμφό- 
τεροι οί άνωτέμω, ώς άπεδείχθη 
άργότερον, έγνώριζον ότι ό Δ.Σ. 
θά προέβαινεν εις τήν κλοπήν των 
δερμάτων, πλήν ούδέν άνέφερον 
περί τούτου.

2. Ό  Δ.Σ. έθεάθη άναχωρών δΓ 
’Αθήνας τήν 23.30' τής 8ης Φε
βρουάριου 1971 διά τοΰ Ι.Χ. αυ
τοκινήτου του έντός τοϋ οποίου 
υπήρχον χαρτοκιβώτια καί σάκ- 
κοι. Έξηκριβώθη ότι ούτος κατέ- 
λυσεν εις ξενοδοχεΐον των ’Αθη
νών. παμέδωσεν τήν έπομένην εις 
φίλον του έμπορον κυνηγετικών 
ειδών 800 δέρματα, καί έπώλησεν 
εις έτερον φίλον του τό αύτοκί- 
νητόν του άντί 40.000 δρχ. Εν συν
εχεία μετέβη εις τόν άερολιμένα 
Ελληνικού καί έπιβιβασθείς εις 
άεροσκάφος άνεχώρησεν τήν 07.30' 
τής - 10ης Φεβρουάριου 1971 δι’ 
Η.Π.Α. διά τοΰ ύπ’ άριθ. 2962211 
23-1-1971 διαβατηρίου του. (Σ. Σ. 
Είχεν δηλώσει ψευδώς δτι διέμενεν 
εις Αθήνας—έδωσε τήνδιεύθυνσιν 
φίλου του — διά τοΰτο δέ ή Ύπη- 
ρεσ'α Διαβατηρίων δέν ήρώτησεν, 
ώς έδει, τάς άρχάς Καστοριάς 
διά τήν έκδοσιν τοΰ διαβατηρίου. 
Τοΰτο έγνωστοποιήθη άρμοδίως 
δι’ άναφοράς τής Χωροφυλακής, 
ίνα έρευνηθή καί ή δευτερεύουσα 
αυτή πλευρά τής ύποθέσεως).

3. Ό  Δ.Σ. πρό τής άναχωρήσεώς 
του έκ Καστοριάς είχε τηλεφωνή
σει εις τόν φίλον του Α.: «Φεύγα) γιά 
τήν ’Αθήνα. Στόν κήπο σου έχω 
άφήσει κάτι πράγματα, νά τά πά- 
ρης». 'Ο φίλος του άνακρινόμενος, 
κατέθεσεν, δτι πράγματι μετέβη 
εις τό ύποδειχθέν μέρος, εύρεν 
επτά σάκκους τούς οποίους όμως .
. . . .  δέν ήρεύνησεν άλλά τούς 

άφησεν έκεΐ, μόνον δέ δταν έγέ- 
νετο γνωστή ή ύπόθεσις . . . .  άν- 
τελήφθη περί τίνος έπρόκειτο καί 
παραλαβών νύκτωρ. τούς σάκκους 
μετέφερεν καί άπέρριψεν τούτους 
άλλαχοΰ. Ό  παιδαριώδης τοΰ- 
τος ισχυρισμός άπεδείχθη βεβαίως 
άργότερον ψευδής.

4. 'Ο τελευταίος ούτος έπεσημάν- 
θη έκ τής καταθέσεως έτέρου φί
λου τοΰ Δ.Σ. καί πρώην εργάτου του 
ό όποιος είχεν βοηθήσει τόν Δ.Σ. νά 
άνοίξουν τήν όπήν εις τόν τοίχον

τής αποθήκης, να άφαιρέσουν τά 
δέρματα καί έν συνεχεία νά καύ- 
σουν τά. εργαλεία πρός έξαφάνι- 
σιν των άποτυπωμάτων. Ό  έργά- 
τής αύτός έπεσημάνθη έκ τών κα
ταθέσεων έτέρων μαρτύρων οϊ- 
τινες έδήλιυσαν δτι είχον ιδει τού
τον μεταβαίνοντα εις τό άγρόκτη- 
μα τοΰ Δ.Σ. τήν 8-2-1971.

Ό  έρ/άτης άνακρινόμενος εΐ- 
χεν κατ’ άρχάς ϊσχυρισθή δτι με
τέβη εκεί διά νά παραλάβη μηχά
νημά τι. Κατά τήν έξέλιξινδμως τής 
άνακρίσεως περιίπεσεν εις άντι- 
φάσεις καί τελικώς ώμολόγησεν 
τήν άλήθειαν.

5. Τήν 10-2-1971 ό Δ.Σ. έτη- 
λεφώνησεν εις τόν έν Καστοριά 
Δικηγόρον του μή ευρών δέ τόν 
ίδιον συνδιελέχθη μετά τής συζύ
γου αύτοΰ. Εις ταύτην είπεν δτι 
εύρίσκετο εις Η.Π.Α. άλλ’ ούδέν 
άνέψερεν περί δερμάτων.

6. Τέλος τήν πρωίαν τής 13ης 
Φεβρουάριου 1971. οί έρευνώντες 
άνδρες έπέτυχον νά άνεύρουν τά 
άναζητούμενα δέρματα έντός σάκ
κων ■; άλσύλλιον τής Καστοριάς, 
ετέρους δέ τρεις σάκκους πλησίον 
τής οικίας τοΰ φίλου τοΰ Δ. Σ. 
Καταμετρηθέντα τά δέρματα εύρέ- 
θησαν 2.257—ήτοι, μετά τών έν 
Άθήναις κατεσχεθέντων, τό σύνο- 
λον τών κλαπέντων -  παρεδόθησαν 
δέ παραγγελία τοΰ Είσαγγελέως 
εις τόν έκπρόσωπον τών Γενικών 
Αποθηκών. Δύο ήμέρα.ς άργότε
ρον. ή θυγάτηρ τοΰ Δ.Σ. ής ή άνά- 
κρισις δέν είχεν διακοπή ώμολόγει 
δτι φεύγων ό πατήρ της δΓ ’Αθή
νας είπεν αύτή δτι εις τόν Α. 
«είχεν άφήσει 3.000 δέρματα, άλλά 
νά μήν εϊπη τί εις ούδένα . . .».

Είναι εκπληκτικόν νά άναλογι- 
σθή τις δτι ή δύναμις Χωροφυλα
κής Καστοριάς σχετικώς μικρά 
εις άριθμόν έπέτυχεν τόν άθλον 
ιοΰτον, τής τόσον επιπόνου καί 
πολύπλοκου έρεύνης καί τής άνα- 
καλύψεως τών κλοπιμαίων έντός 
μόνον τριών ήμερών άπό τής κα
ταγγελίας. Ή κινητοποίησίς της 
ύπήρξεν πλήρης, μέχρι καί τοΰ 
τελευταίου άνδρός. Απαντες είργά- 
σθησαν μετά σπανίας ταχύτητος, 
συστήματος, συντονισμού καί με- 
θοδικότητος, έπιτυχόντες νά μήν 
άπωλεσθή ουδέ δευτερόλεπτον. Εί
ναι δέ γνωστόν δτι εις τοιαύτας 
υποθέσεις ό χρόνος ρέει υπέρ τοΰ 
δράστου.

Ή  άνακάλυψις τών δερμάτων 
καί έν γένει ή διαλεύκανσις τής 
άσυνήθους αύτής ύποθέσεως ένε-

ποίησεν βαθείαν έντύπωσιν εις τό 
κοινόν ουχί μόνον τήο Καστοριάς, 
άλλ’ όλοκλήρου τής Ελλάδος. Τά 
ενδιαφερόμενο'Ιδρύματα άτι να άλ
λωστε διά τών υπαλλήλων των 
παρηκολούθησαν έκ τοΰ σύνεγγυς 
τήν πορείαν της έρεύνης καί τό 
ευτυχές αποτέλεσμα, δέν ήδιινή- 
θησαν νά άποκρύψουν τήν κατά- 
πληξιν και τόν θαυμασμόν των 
διά τό αποτέλεσμα, «Είσθε θεοί!» 
είπεν έν τή καταπληξει του ό έκ- 
πρόσωπος τών Γενικών ’Αποθη
κών, ούτ&ος ή 'Υπηρεσία έάν 
τά δέρματα δέν άνευρίσκοντο έδει 
νά καταβολή έκ τής συμβάσεως 
όλόκληρον τήν αξίαν τοΰ όφειλο- 
μένου ποσοΰ ήτοι 2.000.000 δρχ. 
«Δέν έπίστευα δτι οί άνδρες τής 
Χωροφυλακής παίρνουν τά υπη
ρεσιακά θέματα τόσον επί πόνου». 
«’Αποκαλύπτομαι πρό τής εύσεινυ- 
δησίας των . . . »  είπεν ό Διευθυν
τής τής Τραπέζης . . .

Διά τήν ιστορίαν άναφέρομεν 
δτι έκτος τής έκτιμήσεως ής ό 
δράστης έχαιρεν έν Καστόρια, 
καί ό φίλος του Α.. ήτο έπίσης 
ποόσωπον σημαντικόν διά τήν κοι
νωνίαν τής, πόλεως, εκλεγόμενος 
άδ’ακόπως υέλος και Πρόεδρος, 
διαφόρων συλλογικών όρ-νάνων τής 
τοπικής αύτοδιοικήσεως, γενο- 
νός δπερ ήδύνατο έτι περισσότε
ρον νά δυσχεράνη τάς έρεύνας 
τής Χωροφυλακής, άποστρακίζον 
ταύτας έκ προσώπων θεωρουμένων 
ύπό πάντων ώς άδιαβλήτων.

Ά λλ’ ή Χωροφυλακή εχεται στε- 
ρεώς τοΰ αξιώματος δτι «ένώπιον 
τοΰ νόμου απαντες είναι ίσοι» 
καί ούδ’ έπί στιγμή οί άνδρες αύτής 
παρεσύρθησαν. Οί δυό συνεργοί 
τοΰ Δ.Σ. συνελήφθησαν ωσαύτως, 
άπεστάλησαν τώ Είσαγγελεΐ καί 
προεφυλακίσθησαν. Ή Χωροφυ
λακή έπετέλεσεν εις τό άκέραιον 
τό καθήκον της διά τής κεραυνο
βόλου καί συντονισμένης δρά- 
σεως τών όργάνων της πρός άνα- 
κάλυψιν καί σύλληψιν τών δρα
στών. Ή  Δικαιοσύνη είχε πλέον 
τόν λόγον.
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Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Οί κακές συνέπειες τοϋ τεχνοκρατουμένου τρό
που ζωής, όδηγοΰν πολλούς στήν άρνησι τής Τε
χνικής. "Ετσι φανερώθηκαν σύγχρον» ι c σ τητές καί 
ερημίτες, κήρυκες τής επιστροφής στήν φύσι, κα
τήγοροι τής προόδου καί τής έξελίξεως. Καί όμως. 
Δέν φταίει ή Τεχνική γιά τις κακές πλευρές τής 
όπερβιομηχανικής κοινωνίας. Φταίει ή κακή χρήσι 
της.

Χωρίς τήν Τεχνική οί περισσότεροι άνθρωποι θά 
ζοϋσαν στήν φτώχεια καί στήν στέρησι σ’ επίπεδο 
ζώου. Ή «έπιστροφή στή φύσι» είναι αίτημα ανεδα
φικό ουτοπικό καί αντιδραστικό.

'Ανεδαφικό γιατί ή ικανότητα τής κατασκευής 
έργαλείων είναι μέσα στις «φυσικές» ιδιότητες τοϋ 
ανθρώπου. Είναι μιά από τις βασικές ίδιότητές 
του πού τόν διακρίνουν από τά ζώα. ’Από αυτήν 
τήν «φυσικήν» ιδιότητα πηγάζει ή Τεχνική. Τό λί
θινο εργαλείο είναι ό πρόδρομος τοϋ ηλεκτρονι
κού ύπολογιστοϋ. Γιατί είναι «φυσικό» τό πρώτο- 
καί «άφύσικο» τό δεύτερο ; Καί πώς μπορεί ποτέ νά 
σταματήση ό άνθρωπος τήν άνάπτυξι αυτής του τής 
ίδιότητος σ’ ενα ώρισμένο επίπεδο καί ποιο ;

«Φυσική» είναι καί ή τάσις τού άνθρώπου νάτρο- 
ποποιή τό περιβάλλον του γιά νά τού άποσπά τά μέ
σα μέ τά όποια θά ίκανοποιήση τις βιοτικές ανάγκες 
του. Χωρίς αυτήν τήν τάσι ό άνθρωπος σάν δν ξε
χωριστό δέν θά υπήρχε. Μπορούμε νά έξαλείψουμε 
αυτήν τήν τάσι; ’Αλλά ακόμη καί αν μπορούσαμε θά- 
πρεπε νά τό κάνουμε ;

’Εκείνο λοιπόν πού φταίει δέν είναι ή Τεχνική. 
Καί ή λύσις δέν βρίσκεται σέ κάποιαν «έπιστβοφή 
στήν φύσι» πού θα ήταν καταστρεπτική άν δέν ήταν 
άδύνατη.

Τότε τί φταίει ; Φταίει ή κακή χρήσις τής Τεχνι
κής. Φταίει ή ύποταγή μας σ’αυτήν. Φταίει ή μετα
τροπή της άπό «μέσο» σέ «σκοπό». Ή  καταναλω
τική κοινωνία όργανώθηκε έτσι ώστε νά εύνοή τήν 
ίκανοποίησι τών άναγκών δχι τόσο τού άνθρώπου, 
δσο .τής Τεχνικής. 'Η κοινωνία αυτή παράγει μέ 
ξέφρενους ρυθμούς, δλο καί περισσότερα άγαθά δχι 
πιά γιά χάρι τών καταναλωτών, άλλά γιά χάρι τής 
ιδίας τής παραγωγής! Ή  διαφήμισις μέ τά μέσα μα
ζικής έπικοινωνίας δημιουργεί δλο καί νέες «ανάγ
κες» στο κοινό. 'Η ευημερία στηρίζεται στήν σπα
τάλη. Ό  άνθρωπος πείθεται νά άλλάζη κάθε τόσο 
οικιακά σκεύη, έπιπλα, σπίτι, αυτοκίνητο, νά πέ
τα ροΰχά, κουτιά, μπουκάλια, παπούτσια, νά άπο-

Γ. Γ Ε ί ί Ρ Γ Α Λ Α
Ύ φ υ π  ο υ ο γ ο ύ

κτά νέες συσκευές, δεύτερο αυτοκίνητο, δεύτερο 
σπίτι, δχι γιατί τά χρειάζεται πραγματικά, άλ
λά γιά νά κινήται ή οικονομική διαδικασία. 
Πρέπει νά καταναλώνουμε δσο μπορούμε περισ
σότερο γιά νά μή ύπάρχη άνεργία, γιά νά μή άκι- 
νητοποιηθούν οί μηχανές, γέά νά· μή πέσουν οί 
μετοχές. Στό τέλος, ό άνθρωπος τής καταναλωτικής 
κοινωνίας ζή γιά ν ι  καταναλώνη. Καταναλώνει γιά 
νά ύπάρχη παραγωγή, άντί νά ύπάρχη παραγωγή 
γιά νά καταναλώνη.

"Ετσι, ή ισορροπία άνάμεσα στις ύψηλότερες ιδιό
τητες τού άνθρώπου καί στις υλικές όρέξεις —στον 
άνθρωπο καταναλωτή ύπερίσχυσαν καταθλιπτικά 
οί δεύτερες. Ή τεχνική άπό ύπηρέτριά του, έγινε 
δυνάστης του. Τόν υποδούλωσε. Ό  άνθρωπος χρη
σιμοποιούσε άνέκαθεν τήν Τεχνικήν. Άλλά χώρα 
γιά πρώτη φορά, υποδουλώθηκε σ’ αύτήν. 'Η 
μηχανή, αυξάνει τήν δύναμί του. Δηλαδή μεγα
λώνει τις δυναμικότητές του, τόσο στό Κα
λό, δσο καί στό Κακό. Θά έπρεπε λοιπόν κα
νονικά, δσο-άποκτά περισσότερες καί τελειότερες 
μηχανές, νά γίνεται καλύτερος. Διαφορετικά, με
γαλώνει μόνο τήν δυνατότητά του γιά τό Κακό. 
Καί τότε, ή αύξησις τής Ισχύος του μέ τήν έξέλιξι 
τής Τεχνικής καταντά κίνδυνος.

Ή  Τεχνική μόνη τής, δέν είναι ούτε καλή, ούτε» 
.κακή. Δέν έχει ήθικό περιεχόμενο. Ή  Μηχανή, δέν 
‘κάνει τόν άνθρωπο καλύτερον, ηθικότερο, τελειότεΓ 
ρο. Τόν κάνει μόνον δυνατότερο. Ό  άνθρωπος βελ
τιώνεται πραγματικά, σάν ποιότης, σάν ψυχικό· πε
δίο. Όμως, στήν καταναλωτική κοινωνία, τό ψυ
χικό πεδίο, στένεψε άπελπιστικά. Ό  έσωτερικός 
βίος, λησμονήθηκε. Ή  απλή τεχνική έξέλιξις 
ταυτίσθηκε μέ τήν Πρόοδο. Ή  Μηχανή μέ τόν Πο
λιτισμό. Καί ολόκληρη ή ζωή τού άνθρώπου προ- 
σανατολίσθηκε πρός τήν παραγωγή, τό κέρδος, 
τήν κατανάλωσε

"Ετσι, ή καταναλωτική κοινωνία, θεοποίησε τήν 
Τεχνική. Τής έδωσε αξία αυτόνομη. Περιέβαλε τήν 
Μηχανή μέ μυστικιστική εύλάβεια. Ό σο πιό περί
πλοκη, δαπανηρή είναι μία μηχανή, τόσο περισσό
τερο την θαυμάζει καί τήν λατρεύει μέ δέος, ό σύγ
χρονος άνθρωπος—καταναλωτής. Ή  Μηχανή πού 
παρά/ει. έγινε τό είδωλό του. Καί ή Τεχνική, ό 
θεός του.

Κάτω άπ’ αύτές τις καινοφανείς στήν 'Ιστορία 
συνθήκες, ή’ Τεχνική, ανεξέλεγκτη, άρχισε νά δη-



μιουργή μέ επιταχυνόμενους ρυθμούς, μίαν άντίφασι. 
Μολύνει τήν ατμόσφαιρα, τούς ποταμούς, τις θά
λασσες, τό έδαφος. Καταστρέφει τό τοπίο. Δηλητη
ριάζει τις πόλεις. Ξεκόβει τόν άνθρωπο από τήν 
φύσι. Σκοτώνει τόν εσωτερικό του κόσμο. Τόν υπο
τάσσει, σαν θεότητα ψυχρή καί απρόσωπη, «λο
γική» καί αμείλικτη, χωρίς μίσος καί χωρίς άγάπη.

Φταίει ή Τεχνική ; Όχι! Τής οφείλουμε τόσο πολ
λά! Φταίμε έμεϊς πού μετατραπήκαμε μόνοι μας 
σέ αιχμαλώτους της σέ εθελόδουλα θύματά της. 
Τήν άναπτύξαμε υπέρμετρα καί άσύμετρα. Τήν θρέ
ψαμε μέ τόν εσωτερικό μας βίο. Τής παραδώσαμε 
τήν ψυχή μας.

Ό  Πλάτων τό είχε πή : Δέν αρκεί στόν άνθρωπο 
νά εχη ώρισμένες γνώσεις. Πρέπει επίσης καί νά ξέ- 
ρη πώς νά τις χρησιμοποιή. Ό  άνθρωπος τής κατα
ναλωτικής κοινωνίας άπέκτησε γνώσεις πολλές. 
’Αλλά δέν ξέρει νά τις χρησιμοποιήση σωστά.

Μέ τήν Τεχνική, ό άνθρωπος έπαψε νά είναι δού
λος τού φυσικού περιβάλλοντος, έρμαιο των στοι
χειακών φαινομένων, Μέ αύτήν έπετεύχθη ή παρα
γωγική άπασχόλησις όλου τού πληθυσμού, οργανώ
θηκε ό ορθολογικός καταμερισμός τής έρ.γασίας. 
προωθήθηκε ή επιστημονική έρευνα, κατακτήθηκε 
ή ευημερία. Μέ τήν τεχνική ό άνθρωπος βγήκε από 
τήν κατάστασι τής ανυπόφορα καταδυναστευτικής 
άνάγκης καί πέρασε στήν κατάστασι τής άνέσεως. 
Θά μπορούσε νά όλοκληρώση τήν πορεία του περ
νώντας στό «βασίλειο τής ελευθερίας». ’Αλλά έκεΐ 
τού ξέφυγε ό έλεγχος των πραγμάτων. ’ Αλλοτε, ό

άνθρωπος κατώρθωνε νά έξουσιάζη τήν Τεχνική. 
Τώρα, τόν εξουσιάζει εκείνη. Καί τό σφάλμα είναι 
ολόκληρο δικό του. 'Η λύσις δέν βρίσκεται στήν 
άρνησι τής Τεχνικής. Βρίσκεται στήν επαναφορά της 
κάτω άπό τόν έλεγχό μας. Τό θέμα δέν είναι πώς θά 
καταργήσουμε τήν Τεχνική, άλλά πώς θά τής δώ
σουμε ένα νόημα. 'Η όλη δράσις τού ανθρώπου 
μαζί καί ή Τεχνική, πρέπει νά ξαναπάρη νόημα καί 
μάλιστα όχι άποκλειστικά υλιστικό, ώφελιμιστικό. 
Ή  Μηχανή πρέπει νά υποταγή στόν άνθρωπο καί νά 
καταστή όργανο άπελευθερώσεώς του άπό τόν μόχθο, 
τήν ανάγκη, τήν πενία, τόν χώρο καί τόν χρόνο. 
’Οφείλουμε νά δούμε τήν Τεχνική σάν μέσον γιά 
τήν άπόδεσμευσί μας άπό τούς καταναγκασμούς 
τής φύσεως. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει νά άποδεσμευ- 
θοΰμε και άπό τούς καταναγκασμούς τής κατανα
λωτικής κοινωνίας τού τεχνοκρατικοΰ «πολιτισμού».

Όλα αύτά, προϋποθέτουν μέτρα πρακτικά, ορθο
λογικά, όπως τήν άποκέντρωσι τών πόλεων, τήν 
διάσωσι τού τοπίου, τήν διαφύλαξι ή άποκατάστασι 
τού φυσικού περιβάλλοντος, τόν περιορισμό τής 
καταναλωτικής μανίας.

Ταυτόχρονα όμως κοί άκόμη περισσότερο προϋ
ποθέτουν κάτι άλλο. ’Ιδανικά καί Πίστη. ’Ιδανικά πού 
νά στηρίζουν τόν άνθρωπο, νάτό εμπνέουν καί νά 
τόν οδηγούν. Καί Πίστη πού θά τού δώση παρηγο
ριά καί ελπίδα. Γιατί στό βάθος του καί αύτό άκόμη 
τό πρόβλημα τής άποτινάξεως τού ζυγού τής 
Τεχνικής είναι πρόβλημα μεταφυσικόν.

Πρώτος νικητής εις τόν αγώ να δεξιοτεχνίας Ράλλυ τής X . A . Ν . 
Θεσσαλονίκης ό Χ ω ροφ ύλαξ Κ ω νσταντίνος Βασδόκας λαμβάνει τό  
έπαθλον τής ωραίας νίκης τ ο υ .
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Μια Πλουτοφορος Πηγή

Ό  Ε λ λ η ν ι κ ό ς  Τ ο υ ρ ι σ μ ό ς

Έάν. έξετάσωμεν τόν χάρτην 
τοΰ πλανήτου μας, θά ίδωμεν ότι 
αυτός ό ελάχιστος χώρος, ή μικρά 
«γωνίτσα», τήν οποίαν καταλαμ
βάνει ή Πατρίς μας, ευρίσκεται 
εις τό πλέον εύκρατον καί υγιει
νόν σημείον τούτου.

Έκ παραλλήλου ή Πατρίς μας 
(μετά τοΰ νησιωτικού συμπλέγμα
τος) από γεωγραφικής άπόψεως, 
αποτελεί τήν γέφυραν, τό κλειδί, 
συνδέσεως τριών ’Ηπείρων: Ευ
ρώπης, ’Ασίας καί ’Αφρικής. Κεί
μενη λοιπόν αυτή εις τό «σταυ
ροδρόμι» τών τριών ’Ηπείρων, ύ- 
πήρξεν. από τών αρχαιότατων χρό
νων μέχρι σήμερον, χώρος ζωτι
κός, χώρος διακινήσεως, χώρος 
υποχρεωτικής διαβάσεως (άπό ξη-

ρας, θαλάσσης καί άέρος) παντός 
ατόμου.

Έξ άλλου εις τόν χώρον αύτόν, 
μέ τήν τρισένδοξον ιστορίαν του, 
είχον άναπτυχθή κατά τήν άρχαι- 
ότητα, περισσότερον άπό κάθε 
άλλο Κράτος, τά γράμματα καί 
αί τέχναι. ’Εδώ ύπήρχον τά Πανε
πιστήμια μέ τούς σοφούς διδασκά
λους τής εποχής, τά περίφημα έρ- 
γαστήρια, τά όνομαστά θεραπευ
τήρια. ’Εδώ συνέρρεον οί νέοι 
τής εποχής εκείνης άπό τά μα- 
κρυνά Κράτη των, διά νά μορ
φωθούν. διά νά εκμάθουν τάς τέ- 
χνας ή νά θεραπευθοΰν. Έδώ άν- 
ηγέρθησαν περίφημα Μνημεία, σο> 
ζόμενα εν πολλοϊς καί μέχρι σή
μερον. ’Αφειδής μάρτυς τής προ

ΑΡΤ.  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  
'Υποστρατήγου Χωρικής έ. ά.

όδου καί τού πολιτισμού τής Πα- 
τρίδος μας, κατά τήν αρχαιότητα, 
είναι τά αθάνατα Μνημεία μας, 
πολλά τών οποίων σήμερον (έξ 
αρπαγής), κοσμούν τά Μουσεία 
πολλών Κρατών τής Εύρώπης.

'Η Πατρίς μας λοιπόν, ή ό
ποια ευρίσκεται εις τό πλέον εΰ- 
κρατον καί υγιεινόν σημεϊον τοΰ 
πλανήτου μας, ή όποια λόγω εξαί
ρετου γεωγραφικής θέσεως, απο
τελεί τόν σύνδεσμον τών τριών 
’Ηπείρων, ή όποια κοσμείται άπό 
αθάνατα Μνημεία, ή όποια έχει 
τόν πλέον καθαρόν καί καταγά- 
λανον ουρανόν μέ τάς περιφήμους 
καί υπήνεμους παραλίας της, τά 
ωραία δάση της, τάς πλούσιας 
πηγάς της καί τά διαμαντένια νη-
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σιά της, μέ τον ήπιον χειμώνα και 
τό δροσερόν θέρος, δημιουργεί 
ιδεώδες κλίμα διά τον Τουρισμόν·

Είναι γνωστόν δέ τί σημαίνει 
Τουρισμός (προσέλευσις ξένων) 
διά τήν μικράν καί πτωχήν Πατρί
δα μας.

Ό  ξένος, ό οίοσδήποτε πε
ριηγητής, όλίγα πράγματα θέλει 
διά νά μείνη ευχαριστημένος, νά 
έλθη καί πάλιν και νά γίνη ό 
ίδιος ένας καλός προπαγανδιστής 
καί κήρυξ. "Ενα καθαρόν καί ήσυ- 
χον μέρος διά νά μείνη, ένα καλό 
φαγητόν εις τιμήν κανονικήν καί 
χωρίς έκμετάλλει σιν καί μίαν πρό
θυμον καί ευγενή συμπεριφοράν.

Αί άνέσεις διά τούς πλουσίους 
τουρίστας, ύπάρχουν βεβαίως εις 
τάς μεγάλας πόλεις τής Πατρίδος 
μας. 'Ημείς έδώ θά περιορισθώμεν 
είς τήν έξυπηρέτησιν τής μεγάλης 
μάζης τοϋ τουρισμού, τής μεσαίας 
τάξεως, τούς υπαλλήλους, έργά- 
τας, σπουδαστάς, διανοουμένους 
κ.λ.π. οί όποιοι κατά μεγάλα 
γκρούπ ή καί μεμονωμένος κα
τακλύζουν τήν Χώραν μας καί 
είς τά πλέον μικρά μέρη καί άπο- 
τελοΰν τήν σπονδυλικήν στήλην 
τοΰ τουρισμού.

Ό  τουρισμός τής Πατρίδος μας 
αόξάνεται άπό έτος εις έτος άπό 
30—50ο]ο καί ήδη τό παρελθόν 
έτος, ό άριθμός των ξένων ήγγι- 
σ'ε τά 2.000.000 περίπου. Υπολο
γίζεται δέ δτι έφέτος ό άριθμός 
τών τουριστών, οί όποιοι θά προσ- 
έλθουν είς τήν Χώρα μας, θά ύπερ- 
βή τον άριθμόν τών 2.500.000 
άτόμων.

Τούτο δέ διότι ή Πατρίς μας 
ουδόλως υστερεί τών άλλων Κρα
τών (Ιταλία—'Ισπανία κ.λ.π.), τά 
όποια κατά πολλά εκατομμύρια 
έπισκέπτονταί οί ξένοι καί έξ 
άύτού ή εθνική των οικονομία, 
πλουτίζεται μέ πολλά δισεκατομ
μύρια δραχμών. Ή  Πατρίς μας 
θεωρείται δτι υπερέχει είς φυσι- 
κάς καλλονάς, άσύγκριτον δέ εί
ναι τό κλίμα της. 'Η διαβίωσις 
τών ξένων, έναντι τών άλλων 
Κρατών, είναι πάμφθηνη. Ό  ξέ
νος είς τά μικρά μέρη τής Πατρί
δος μας, θά εύρη τήν πολυτελή 
διαβίωσιν καί τάς μεγάλας ανέ
σεις είς ύπερμοντέρνα κτίρια, θά 
εύρη δμως πρό πάντων άθάνατα 
Μνημεία, άπιθάνους παραλίας, με
γαλοπρεπή βουνά πλουτισμένα μέ 
ώραΐα δάση καί πολλάς πηγάς 
ύγιεινοΰ δδατος, τό ώραιότερον 
τών κλιμάτων. Τέλος θά εύρη

έδώ αύτήν ταύτήν τήν φύσιν. όπως 
τήν έδημιούργησαν τά έκατομμύ- 
ρια χρόνια πού πέρασαν.

’Αλλά διά νά έλθη καί είς 
ημάς ό πλουτοφόρος αυτός του
ρισμός, έχομεν άπαντες ίεράν ύ- 
ποχρέωσιν, νά ένεργώμεν παντού 
καί πάντοτε, διά τήν καλλιέργειαν 
τής μεγάλης αυτής πηγής τοΰ 
πλούτου.

Είς τά μικρότερα μέρη τής Πα
τρίδος μας. τά τόσον γραφικά 
καί ειδυλλιακά ένθα δέν ύπάρχουν 
πολλά καί κατάλληλα ξενοδοχεία, 
διά νά δεχθούν τά πλήθη τών ξέ
νων έφέτος τά όποια καί θά τά κα- 
τακλύσουν, μπορούν οί κάτοικοι 
νά μετατρέψουν έν δωμάτιον είς 
ξενώνα (φυσικά μέ τό άζημίωτον), 
μέ μίαν βρύσην νερού μέ καθαρόν 
νιπτήρα, μ’ ένα πρόχειρον έστω 
ντούς, μέ πεντακάθαρον τουαλέτ- 
ταν είς καθαρόν καί ήσυχον πε
ριβάλλον, μέ καθαρό κρεββάτι 
καί ρουχισμόν καί μέ οικονομικήν 
τιμήν. 'Η προθυμία, ή ευγένεια καί 
ή καλωσύνη (χωρίς δουλοπρέπει- 
αν), πρέπει νά προπορεύωνται.

Ό  έπαγγελματίας μας γε
νικώς (έστιάτωρ, καφεπώλης, 
ζαχαροπλάστης, σοκρέρ, μικροπω- 
λητής κ.λ.π.), άλλά καί αυτός άκό- 
μη ό άχθοφόρος, τό όποιον πρώ
το θά συναντήση ό τουρίστας, 
πρέπει έπιμελώς νά άποφεύγουν 
κάθε είδους έκμετάλλευσιν. Νά 
προσπαθήσουν νά άποκτήσουν ε

παγγελματικήν καί ιδίως τουρι
στικήν συνείδησιν. Νά φέρουν 
καθαράν καί ειδικήν άμφίεσιν 
νά είναι καθαροί αύτοί οί 
ίδιοι, τό έργαστήριόν τους καί τό 
περιβάλλον τους, νά είναι εύγε- 
νέστατοι, πρόθυμοι, περιποιητικοί 
καί νά φροντίζουν νά μάθουν ξένες 
λέξεις, όσες τουλάχιστον τούς, 
χρειάζονται διά τό έπάγγελμά τους 
Μία, έστω μικρά, έκμετάλλευσις, 
θά φέρη ΙΟπλασίαν ζημίαν είς 
τον πλουτοφόρον τουρισμόν μας.

Εκεί δπου δέν υπάρχει Τουρι
στική ’Αστυνομία, ή αρμόδια υπη 
ρεσία Χωροφυλακής, πρέπει να 
έχη καταγράφει άπαντα τά ενοι
κιαζόμενα δωμάτια καί τά τοιαΰ- 
τα τώύ ξενοδοχείων, όίστε νά δύ- 
ναται εύχερώς νά υπόδειξη είς 
τόν τουρίσταν, νά εύρη ταχέως 
κατάλυμμα, ιδίως κατά τάς ώρας 
τής αιχμής τής κινήσεως, διά 
νά μή ταλαιπωρήται προς άνεύ- 
ρεσιν δωματίου. Αί πρώται εικό
νες,νά είναι αρισται, διότι αύταί 
θά τόν συνοδεύουν καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τής παραμονής του, 
θά τού προκαλέσουν έντύπωσιν, 
τήν όποιαν ποτέ δέν θά ξεχάση.

'Η οικονομία τής Πατρίδος μας, 
μόλις τώρα, κατά τήν παρούσαν 
περίοδον, χάριν τών ληφθέντων 
καί λαμβανομένων μέτρων ύπό 
τής ’Εθνικής μας Κυβερνήσεως. 
άρχίζει τήν άνοδικήν πορείαν της, 
μέχρι σημείου, ώστε ή δραχμή
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Τά Ξενοδοχεία τύπου «ΞΕΝ ΙΑ» συνετέλεσαν τά μέγιστα εις 
τήν άντιμετώ πισιν τω ν προβλημάτω ν τοΰ Τουρισμού μ α ς.

μας σήμερον, νά θεωρήται έν άπό 
τά ισχυρότερα νομίσματα.

Ό  τουρισμός όμως διά τήν Χώ
ραν μας, είναι μία μεγάλη χρυσο- 
φόρος πηγή ένισχύσεως τής εθνι
κής μας οικονομίας προς έπίτευ- 
ξιν ένός εότυχοΰς μέλλοντος. Χά- 
ριν λοιπόν αύτοΰ, πρέπει απαντες 
νά κινηθώμεν δραστηρίως καί 
πρώτον αί Άρχαί, ό Ε.Ο.Τ. καί 
ή Χωροφυλακή μας.

'Υποχρεώσεις των Διοικούντων 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής.

α) Έν συνεννοήσει μετά τών 
προϊσταμένων των καί έν συνερ
γασία μετά τών λοιπών ’Αρχών, 
νά καταρτίσουν ειδικά προγράμ
ματα διδασκαλίας δ ή όλους τούς 
κλάδους τών έπαγγελματιών κα
τά κατηγορίας (χωριστά, έργά- 
τας · λιμένος, ξηρας, μικροπωλη- 
τάς πάσης φύσεως, έστιάτορας, 
καφεπώλας, ζαχαροπλάστας, παν- 
τοπώλας. κρεοπώλας, άρτοποιούς, 
οδηγούς αυτοκινήτων Δ.Χ. εισ- 
πράκτορας κ.λ.π.) καί καθ’ ώρι-

σμένας τής ή μέρας ώρας (ειδικόν 
ώράριον), κατ’ έτος καί κατά τούς 
μήνας Φεβρουάριον, νίάρτιον καί 
’Απρίλιον, ένθα υπάρχει μικρο- 
τέρα άπασχόλησις. Εις τά προ
γράμματα ταΰτα. τά όποια νάέγ- 
κριθοΰν από τούς κατά τόπους 
Διοικητάς Χωροφυλακής, νά συμ
περιλαμβάνετε ή διδασκαλία τών 
αστυνομικών έν γένει διατάξεων 
καί τών τουριστικών τοιούτων, 
αί όποΐαι άφοροϋνέκαστον κλάδον, 
τής συμπεριφοράς, έμφανίσεως. τής 
καθαριότητος τών ίδιων καί τοΰ 
πέριξ χώρου, καί τέλος τής μετά 
μεγάλης προσοχής αποφυγής οί- 
ασδήποτε έκμεταλλεύσεως τών 
ξένων. Ώς Καθηγηταί νά χρη
σιμοποιηθούν ’Αξιωματικοί Χω
ροφυλακής, Λιμενικού Σώματος, 
Καθηγηταί ή άλλοι υπάλληλοι, 
τή διαταγή τοΰ Νομάρχου διά 
τούς τελευταίους. 'Ως · αϊθουσαι 
διδασκαλίας νά χρησιμοποιηθούν 
αί Δέσχαι Χωροφυλακής, τά Κοινο
τικά ή ’Αστυνομικά Καταστήματα.

Τέλος άς δοθή ένας τίτλος εις 
τό σχολεΐον αύτό (π.χ. σχολεΐον 
έκπαιδεύσεως έπαγγελματιών). 
Ουδέν έξοδον θά άπαιτηθή, μόνον 
ολίγος κόπος καί καλή θέλησις. 
Τά άποτελέσματα όμως θά είναι 
άκρως καρποφόρα, διότι οί έπαγ- 
γελματίαι μας θά γνωρίσουν κα
λώς τάς νομίμους υποχρεώσεις 
των καί θά αποκτήσουν πολυτί
μους γνώσεις διά τήν άπρόσκο- 
πτον έξάσκησιν τού επαγγέλματος 
των. Τό σπουδαιότερον όμως τό 
όποιον θά προκύψη έκ τοΰ άνω- 
τέρω σχολείου, θά είναι ή άπόκτη- 
σις έκ μέρους τών έπαγγελματιών 
επαγγελματικής άγωγής καί ιδίως 
τουριστικής συνειδήσεως.

Δυστυχώς ένιοι έκ τα)ν . έπαγ
γελματιών μας στερούνται τής 
άπαιτουμένης έπαγγελματικής καί 
τουριστικής συνειδήσεως. Παρε- 
τηρήθησαν περιπτώσεις έκμεταλ- 
λεύσεως τών ξένων έκ μέρους (βρι
σμένων έπαγγελματιών. Δέν δύ- 
νανται νά φαντασθοϋν όποιον κα-
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κόν προξενούν εις τον τουρισμόν 
μας. αλλά καί εις αυτούς τούς 
ίδιους, δΓ εν μικρόν κέρδος, τό 
όποιον θά προσπαθήσουν νά επι
τύχουν. 'Εθελοτυφλούν. Ό  ύπο- 
στάς τήν έκμετάλλ,ευσιν ξένος, 
δέν θά έλθη πλέον καί θά πείση 
τούς άλλους φίλους του, νά μετα- 
βοϋν αλλού.

β) Κατά μήνα Μαίον έκαστου 
έτους, έν συνεργασία μετά των 
Δημάρχων Λιμενικών ’Αρχών 
καί Κοινοτικών ’Αρχόντων, δι’ 
ειδικών διαταγών νά δημιουργή
σουν ειδικά συνεργεία, μέ επικε
φαλής Ύπαξ]κούς καί μέ έπόπτας 
Άξ]κούς διά τήν έφαρμογήν τών 
Άστυν. Διατάξεων καί τού ’Υ
γειονομικού Κανονισμού περί κα- 
θαριότητος οδών, πλατειών καί 
λοιπών κοινοχρήστων χώρων καί 
εις τό τελευταΐον χωρίον τής δι
καιοδοσίας των (εβδομάδες κα- 
θαριότητος). Ή  πηγή τής άκαθαρ- 
σίας τών. ακαλύπτων χώρων (οι
κοπέδων), πρέπει όριστικώς νά 
έκλειψη. Νά ευρουν τούς ίόιο- 
κτήτας τούτων ή τούς άντιπροσώ- 
πους των, άν οί πρώτοι εύρίσκων- 
ται εις τό εξωτερικόν, νά προβοΰν 
εις τήν καθαριότητα καί έν συνε
χεία περιμάνδρωσιν, άναλόγως 
τού μέρους ένθα κεΐται ό ακάλυ
πτος χώρος (ζώνη έμφανίσεως).

Νά ειδοποιηθούν οί περίοικοι 
νά μή απορρίπτουν έντός τούτων 
σκουπίδια ή άλλας άκαθαρσίας. 
Νά ύδροχρωματισθοΰν ή έλαιο- 
χρωματισθοΰν τά οικήματα, τά 
ευρισκόμενα εις κεντρικούς χώ
ρους καί κεντρικός οδούς. Άπαν-

τες οί κάτοικοι νά έφοόιασθοΰν 
δι’ ειδικών δοχείων απορριμμά
των έσκεπασμένων καλώς. Βου
στάσια, χοιροστάσια ή σταΰλοι 
έντός τών χωρίων, νά απομακρυν
θούν. Οί αδέσποτοι κύνες νά πε- 
ρισυλλεγούν. ’Ιδιαιτέρα επιμέλεια 
νά καταβληθή διά τήν καθαριό
τητα τών παραλιών καί δή έκεί- 
νων τάς όποιας χρησιμοποιούν 
διά τά θαλάσσια λουτρά.

Ή  διαφήμισις τής Πατρί- 
δος μας, δυστυχώς υστερεί κατά 
πολύ έναντι τών άλλων Κρατών. 
Εις όλα τά Κράτη τής Γης εις 
τούς σιδηροδρομικούς, αεροπο
ρικούς καί λεωφορειακούς στα
θμούς, εις τά άτμοπλοϊκά καί λοι
πά ταξειδιωτικά γραφεία πρέπει 
νά υπάρχουν πλεϊστα όσα διαφό
ρου περιεχομένου έντυπα, διαφη- 
μίζοντα τάς ασύγκριτους φυσικάς 
καλλονάς μας. Εις τά δίκτυα τη- 
λεοράσεως καί τούς ξένους κινη
ματογράφους, ειδικά ντοκυμαντέρ 
πρέπει συνεχώς νά προβάλλωνται. 
Ό  Ε.Ο.Τ. ό όποιος πρός τήν κα- 
τεύθυνσιν αύτήν καταβάλλει ρε
γάλας προσπάθειας, άς κινήση 
πλέον δραστηρίως καί τήν ιδιω
τικήν Πρωτοβουλίαν διά τήν άνέ- 
γερσιν ξενοδοχείων ή τύπου μι:α- 
γκαλόους εις τά μικρά μέρη, τά 
οποία στερούνται καί ένός έστω 
καταλλήλου ξενοδοχείου. Κατά 
τό παρελθόν έτος καί εις μικράς 
νήσους έθεάθησαν τουρίσται, έλ- 
λείψει δωματίων νά κστακλίνων- 
ται εις αμμώδεις παραλίας, πλη
σίον βράχων, εις σπήλαια ή άλλα 
υπήνεμα καί σκιερά μέρη (ενταύ

θα δέν αναφέρω τούς γνωστούς 
χίππις). Αυτοί βεβαίως οί του- 
ρίσται δέν πρόκειται νά μας έ;α- 
σκεφθούν τού λοιπού καί θά με- 
τενόησαν διότι έπεσκέφθησαν 
τήν χώραν μας.

’Εφέτος οί Βόρειοι Λαοί τής 
Ευρώπης θά έξορμήσουν διά τάς 
νήσους ιδίως τού Αιγαίου καί 
Ίονίου πέλαγους, διάτήνάπόλαυσιν 

τού υπέροχου κλίματος. Θά 
μας κατακλύσουν κυριολεκτικώς. 
Ή  μέχρι τοΰδε τουριστική μας 
υποδομή, υπερκαλύπτεται ήδη από 
τό έκπληΓτικώς αύξηθέν καί 
αόξανόμενον τουριστικόν ρεύμα.

Ά ν άφαιρέσωμεν τά Κέντρα τά 
όποια διαθέτουν χιλιάδεε σύγχρονα 
δωμάτια είς πολυτελή ξενοδοχεία 
μέ πολλαπλός άνέσεις. πού θά 
μείνουν οί ξένοι εις τά μικρότερα 
τούτων, τά όποια τόσο πολύ προ
τιμούν;

Έψ’ όσον ή Πατρίς μας άποβλέ- 
πει είς τόν τουρισμόν διά τήν άμε
σον καί πραγματικήν ένίσχυσιν τής 
οικονομίας της πρέπει τό θέμα αύτό 
νά βασανίζη συνεχώς τούς αρμο
δίους.

Ή ϊδρυσις τού ανωτέρω 
Σχολείου τών έπαγγελματιών μας, 
όσον καί αν εκ πρώτης δψεως φαί
νεται τρόπον τινά δύσκολον εφαρ
μογής καί μάλιστα ώς πρός τήν 
προσέλευσιν τούτων είςτήναϊθοι- 
σαν διδασκαλίας, διά τήν όποιαν 
ενδεχομένως θά άντιδράσουν οκνη
ροί τινές «καλοθεληταί>\ είναι 
άπλουστάτη, ανέξοδος καί περιυβ
ρισμένης διάρκειας.

’Αμέσως, από τά πρώτα μαθήμα-

Έ να  ξενοδοχείο γιά  
νά είναι αρεστό είς τον 
ξένο πειηγητή πρέπει νά 
είναι κατ’ αρχήν άπολν 
τω ς καθαρό . Κατόπιν άλ 
λά έξ ίσου βασικοί πα  
ράγοντες -  είναι ή άνεσις, 
ή καλαισθησία καί ή 
άψογος έξυπηρέτησις. 
Μόνον έτσι ό Ε λλη νικ ός  
τόπος διατηρεί τόν τί
τλον του ώς χώρας δπου 
έγεννήθη καί έλατρεύθη 
ό θεσμός τής φ ιλοξενίας .
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τα θά καταφανή ή έν τή κοινωνία 
εύμενής άπήχησις, ή αξία καί ή 
άπόδοσις τοΰ' Σχολείου τούτου. 
Μετά μεγάλης προθυμίας θά προ- 
σέρχωνται οί έπαγγελματίαι, επί 
τή ιδέα έκμαθήσεως τών ύποχρεώ- 
σεών των καί έφ’ όσον μάλιστα 
θά καλώνται υπό τής ’Αστυνομίας, 
άρκεϊ νά εύρεθοΰν οί κατάλληλοι 
έκπαιδευταί καλώς προπαρασκευα- 
σμένοι καί έπαγωγικώς διδάσκον
τες με γλώσσαν απλήν καί κατα
νοητήν. Διότι κατά τήν σημερινήν 
εποχήν, καθ’ ήν ό τεχνικός πολι
τισμός εύρίσκεται εις τό άνώτατον, 
επίπεδον, ό οίοσδήποτε πολίτης 
είναι έλεύθερος νά έξασκήση εν 
τών επαγγελμάτων π.χ. τοΰ παντο
πώλου, καφεπώλου, μικροπωλη- 
τοϋ, έστιάτορος κ.λ.π. ανευ όμιος 
ούδεμιας προπαιδεύσεως καί έν 
πολλοίς στερούμενος τών άπαιτου- 
μένων τεχνικών γνώσεων, άρκεΐ 
νά εχη έφοδιασθή διά τής κεκανο- 
νισμένης άδειας λειτουργίας τοΰ

έπαγγέλματός του, ύπό τής ’Αστυ
νομίας.

"Οταν 6 γράφων υπήρξε Διοικη
τής Χωροφυλακή: ΚΩ καί ΡΟ
ΔΟΥ κατά τά έτη 1957—1960 
καί 1961 —1964 άντιστοίχως, έφήρ- 
μοσε μετά τής προσηκούσης έπι- 
μελείας κατ’ έτος τήν προπαίδευσιν 
τών έπαγ/ελματιών, άφοΰ προηγου
μένως συννενοήθη μετά τών υπευ
θύνων τών Σωματείων διά τάς ώρας 
έκπαιδεύσεως, ώστε ή άπασχό- 
λησίς των έκ τών επαγγελμάτων 
των νά είναι ή πλέον δι’ αυτούς 
ανώδυνος. Λαμπρά ήσαν τά άπο- 
τελέσματα. Άγαθωτάτη καί δκρως 
εύμενής ή έν τή Κοινωνία άπή- 
χησις. Μεγάλη ή προθυμία προ- 
σελεύσεως, ύπέρποτε καλαί αί σχέ
σεις τής ’Αστυνομίας μετά τής συμ
παθούς καί μεγάλης αυτής μάζης 
τής Κοινωνίας μας.

0 ί έπαγγελματίαι κατά συνείδη- 
σιν, έφήρμοζαν μόνοι τους πλέον 
τάς ’Αστυνομικός Διατάξεις, τούς

Νόμους καί ίδίως τόν Άγορανο- 
μικόν Κώδικα. ’Εδώ λοιπόν έγκει
ται ή άξία τοΰ Σχολείου τούτου. 
Δέν είναι δέ δυνατόν παντοΰ καί 
πάντοτε νά εύρίσκεται τό άστυνο- 
μικόν δργανον πρός παρακολού- 
θησιν έκάστου τών έπαγγελματιών, 
ούτε έξ άγνοιας ή ύπό τόν φόβον 
μηνύσεως νά έξασκοΰν ούτοι τό 
έπάγγελμά των. ’Εάν ύπάρξη πρό- 
θεσιε αίσχροκερδίας, αύτό πλέον 
θά άφορα τήν έξαίρεσιν. Ημείς 
διά τοΰ Σχολείου έπιθυμοΰμεν νά 
κερδίσωμεν τούς πολλούς, οί άσυνεί- 
δητοι θά ύπάρξουν, άλλά τότε αύ- 
τοί θά είναι ευάριθμοι καί εύκολος 
ή παρακολούθησίς ίων.

Έπαναλμβάνω δτι ό άντικειμε- 
νικός σκοπός τοΰ Σχλείου θά 
είναι ή έμφύσησις εις τούς έπαγγελ- 
ματίας τής άπαιτουμένης έπαγγελ- 
ματικής άγωγής, έπαγγελματικής 
καί τουριστικής συνειδήσεως, τής 
όποιας σήμερον οί πλεΐστοι τού
των στερούνται,

Δεύτερη πόλις τής Ε λλη νικ ή ς ’Επικράτειας ή Θεσσαλονίκη, 
προσφέρει σήμερον εις τόν ξένον περιηγητήν κάθε σύγχρονον ά νεσ ιν .
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Ηρω ικές μορφές τού κλήρου

ΓΕΡΜΑΗβΙ ΚΑΡΙΒΙίΓίΜ!
Μητροπολίτης Καστοριάς

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Μ Π Ο Ν ΐ Α  
Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ΰ

Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς  Σ ι α τ ί σ τ η ς

0  Γερμανός Καραβαγγέλης έγεν· 
υήθη τό 1866 εις ένα πτωχό, 
όλο πέτρα καί αγριελιές, μικρό 
χωριουδάκι τής Λέσβου, τήν Στυ
φή, άπό γονείς οϊ όποιοι είχαν 
καί αυτοί γεννηθή εις τό ίδιο 
χωριό.

Ό  παππούς του όμως, ό πα 
τήρ τοϋ πατρός του, ήτο άπό τά 
Ψαρρά καί είχε πολεμήσει μαζί 
μέ τόν Κανάρη καί μέ τον Μιαούλη 
εις τήν Μιγάλην Ελληνικήν Έπα- 
νάστασιν.

"Οταν ό Γερμανός Καραβαγγέ- 
λης έγινε δύο έτών, ό πατήρ του 
τόν έπήρε καί μαζί μέ τήν μητέ
ρα του μετέβησαν καί έγκατεστά- 
θησαν εις τάς έναντι άκτάς τής Μ. 
’Ασίας εις τό άλησμόνητον, έλλη- 
νικώτατον Άδραμμύτιον. "Εξη θυ
γατέρας καί δύο υιούς εϊχεν ό 
πατήρ τοϋ Καραβαγγέλη καί έπρε
πε νά έργάζεται σκληρά. Καί 
ούτε λόγος Θά ήδύνατο νά γίνη 
διά νά σπουδάση τούς υιούς του, 
έάν δεν ήρχετο εις τό Άδραμμύτιον 
ό Μητροπολίτης ’Εφέσου ’Αγα
θάγγελος διά νά παρακολουθήση 
τάς έξετάσεις τοϋ Σχολείου. Τοϋ 
έκανε μεγάλην έντύπωσιν ή εύ- 
φυΐα, ή φιλομάθεια καί τό παρου

σιαστικόν τοϋ νεαρού Καραβαγ- 
γέλη, καί έν έτος άργότερον, τό 
1882, έμερίμνησε καί έστάλη ύπό- 
τροφος εις τήν Θεολογικήν Σχο
λήν τής Χάλκης, εις τήν Κων]πο- 
λιν.

Τάς σπουδάς του τάς έτελείωσεν 
έκεϊ μέ άριστα. Τό· 1888, έχειρο- 
τονήθη άμέσως διάκονος, καί ολί
γον άργότερον καί πάλιν μέ υπο
τροφίαν, έπήγε εις τήν Λειψίαν καί 
εις την Βόννην, έσπούδασε Θεο
λογίαν καί Φιλοσοφίαν καί τόν 
’Ιανουάριον τοϋ 1891 ώνομάσθη 
διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας.

"Οπως καί εις τήν Χάλκην, οϋτω 
καί εις τήν Γερμανίαν έκέρδισε τήν 
έκτίμησιν όλων των καθηγητών 
του μέ τό ήθος του, τήν φιλομά- 
θειάν του καί τά μεγάλα πνευμα
τικά του χαρίσματα. Ά ν  οί και
ροί ήσαν διαφορετικοί καί άν ό 
Καραβαγγέλης δέν έχρειάζετο νά 
άναλάβη άλλας ύποχρεώσεις καί 
άλλα καθήκοντα, εις τό πρόσωπόν 
του είς τήν επιστημονικήν του 
έργασίαν, ή ‘Ελληνική ’Ορθοδο
ξία Θά εϊχεν άλλον ένα μεγάλον 
επιστήμονα Θεολόγον.

Οί καιροί όμως δέν έπέτρεπαν, 
είς άνθρώπους μέ τά ψυχικά καί 
τά πνευματικά προσόντα τοϋ

Καραβαγγέλη, τήν' σιωίτηλήν, 
κλειστήν ζωήν τοϋ γραφείου καί 
τοϋ σπουδαστηρίου.

Ουτος εύθύς άμέσως άπό τάς 
σπουδάς του, έπέστρεψε καί πάλιν 
είς τήν Χάλκην, έδίδαξεν έκεΐ είς 
τήν Θεολογικήν της Σχολήν έπί 
πέντε έτη. Τό 1896 έγινε χωροεπί
σκοπος τοϋ Πέραν καί τό 1900, 
είς ηλικίαν 34 έτών Μητροπολίτης 
Καστοριάς.

Κατ’ άρχάς έδίστασε νά δεχθή 
τήν έκλογήν του, διότι τοϋ έφαί- 
νετο δύσκολον όπως γράφει μέ 
συγκινητικήν ειλικρίνειαν είς τά 
άπομνημονεύματά του ό ίδιος, νά 
μεταβή άπό τήν Κων]πολιν είς 
τά βουνά τής Καστοριάς.

Τό Πατριαρχεϊον όμως ήθελε νά 
μεταβή εκεί είς δραστήριος, γεν
ναίος καί δυναμικός Ιεράρχης. Ό  
Καραβαγγέλης, όταν έπείσθη ότι 
όλοι ήθελον τήν τοιαύτην μετά- 
βασίν του καί ότι δέν ύπήρχεν 
άλλος, ό όποιος νά έχη τά προ
σόντα τά όποια έχρειάζοντο, έδέχ- 
θη μέ προθυμίαν καί άνεχώρησεν 
άμέσως.

Υπήρξε δραματική ή κατάστα- 
σις τήν όποιαν άντίκρυσεν ό νέος 
Ιεράρχης, όταν έφθασεν είς την 
Καστοριάν. Τό έτος 1878 εϊχεν
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υπογραφή sis Αγιον Στέφανου, 
προάστειου τής Κωνσταντινουπό
λεως, συνθήκη μεταξύ Ρωσίας καί 
Τουρκίας, ή οποία παρεχώρει εις 
την Βουλγαρίαν ολόκληρον την 
Μακεδονίαν εκτός τής περιοχής 
τής Θεσ]νίκης τά σύνορά της εως 
τον ’Αλιάκμονα.

Ή συνθήκη αυτή ήκυρώθη τό 
επόμενον έτος είς άλλην διεθνή 
διάσκεψιν, εις τό Βερολϊνον. ’Αλλά 
όϊ Βούλγαροι εκτοτε δεν έπαυ
σαν νά ζοϋν μέ τό όνειρον τής 
Μεγάλης Βουλγαρίας, όπως είχε 
διαμορφωθή μέ την συνθήκην τοϋ 
'Αγίου Στεφάνου τό 1878. "Οταν 
είδαν ότι δεν θά ήδύναντο, μέ νό
μιμου τρόπου, νά τό επιτύχουν, 
ήρχισαν νά την επιδιώκουν μέ την 
τρομοκρατίαν μέ τό μαχαίρι καί 
μέ την φωτιά.

Εκατοντάδες ήσαν τά χωριά τά 
όποια έγιναν στάχτη καί χιλιά
δες ήσαν οΐ “Ελληνες οι όποιοι 
έπλήρωναν μέ τό αίμα τους την 
άπόφασίν τους νά διατηρήσουν 
τάς Ελληνικός παραδόσεις.

’Ενώπιον τής θλιβερός αυτής 
καταστάσεως, εύρέθη ό Καραβαγ- 
γέλης όταν εφθασε εις Καστοριάν. 
Είς τά Κόρέστια καί είς την περιο
χήν τής Φλωρίνης εδρών δύο με- 
γάλαι συμμορίαι έκ κομιτατζή
δων, οί όποιοι έγύριζαν άπό χω 
ρίου είς χωρίου καί, ώς λέγει ό 
ίδιος ό Καραβαγγέλης εις τά άπο- 
μυημονεύματά του, «κατέρριπταν 
τό εν κατόπιν τοϋ άλλου τά 
ερείσματα των Ελληνικών Κοι
νοτήτων, διά νά έμπνεύσουν τόν 
πανικόν καί νά ύποτάξουν τούς 
πληθυσμούς είς τήν Βουλγαρικήν 
εξαρχίαν»

Ή κάτάστασις έγένετο άπελ- 
πιστική. "Οσοι έκ των χωρικών 
ήδύναντο νά ξεφύγουυ,κατέφευγου, 
είς τήν Καστοριάν. Οϊ διδάσκαλοι, 
άπό τότε πού ήρχισαν νά τούς 
καταδιώκουν οΐ Βούλγαροι έζή- 
τουυ καί αύτοί νά μεταβοϋυ είς 
Καστοριάν, τό ίδιον δέ είς τήν 
Καστοριάν έζήτουυ νά καταφύγουυ 
καί οί ιερείς, άπό τότε πού οϊ 
βούλγαροι ήρχισαν νά τούς σφά
ζουν όπου τούς εΰρισκαν.
. Αφού έμελέτησε καλώς τήν κα
τάσταση», ό Καραβαγγέλης κα- 
τεννόησεν ότι εάν δέν άντιδροϋ- 
σέ άμέσως, ολίγον άργότερον δέν 
θά ύπήρχε πλέον^ Ελληνισμός είς 
τήν περιοχήν τής Καστοριάς. Καί 
άφοϋ είδεν ότι δέν θά ήδύνατο νά 
εχη άμεσου βοήθειαν έκ τής έλευ- 
θέρας Ελλάδος, άπεφάσισε νά άρ-

Παϋλος Μ ελάς. 
Τό άρχοντόπου- 
λο τώ ν ’Αθηνών . 
πού αφιέρω σε τήν 
ζω ήν του είς τόν 
ιερόν αγώ να διά 
τήν άπελευθέρω  
σιν τής Μακεδε 
νίας Ή  ήρωϊκή 
θυσία του ήτο 
σπόρο,, μέ τόν ό 
ποιον έφύτρωσεν 
τό δένδρον τής Μα
κεδονικής έλευθε 
ρίας.

χίση τόν άγώυα μέ όσασδήποτε, 
καί οίασδήποτε δυνάμεις είχε γύ
ρω του. Τό πρώτον τό όποιον 
έχρειάζετο, ήτο νά τονωθή τό 
ήθικόν τών χωρικών, οί όποιοι 
έζων ύπό τήν διαρκή τρομοκρα
τίαν τών κομιτατζήδων καί έβλε
παν ότι δέν ύπήρχε τρόπος νά 
λάβουν βοήθειαν άπό πουθενά.

Ό  Καραβαγγέλης ήρχισε νά 
άλληλογραφή κρΟφίως μέ όλους 
τούς παράγοντας τών χωρίων 
τής περιφερείας Καστοριάς, κλη
ρικούς καί λαϊκούς, τούς έυεθάρρυ- 

• νε καί τούς ύπέσχετο ότι ταχέως 
θά έχουν βοήθειαν έκ τής έλευθέ- 
ρας Ελλάδος.

Κατόπιν ήρχισε συστηματικήν 
περιοδείαν είς όλα τά χωριά καί 
ιδίως είς έκεΐνα τά όποια ήσαν 
σκλαβωμένα, άλλά φανατικά Ε λ
ληνικά. “Οπου πήγαινε συνεκέν- 
τρωνε τούς χωρικούς, έλειτουρ- 
γοΰσε τάς έκκλησίας καί εδιδεν 
έλπίδας, θάρρος καί παρηγοριάν 
είς τούς πουεμέυους καί άποθαρ- 
ρυμμένους πληθυσμούς.

Ά πό  μερικά χωριά, τά κλειδιά 
τών ’Εκκλησιών τά είχαν πάρει 
οί κομιτατζήδες καί δέν έπέτρε- 
παν είς ούδέυα “Ελληνα νά πλη- 
σιάση. Ό  Καραβαγγέλης δέν έδί- 
σταζε νά εισέρχεται εις τάς έκκλη
σίας άκόμη καί μέ τήν βίαν. Οι 
κίνδυνοι ήσαν μεγάλοι. “Εβλεπεν 
όμως ότι μόνον μέ τήν γενναιό
τητα θά ήδύνατο νά άυτιμετω- 
πίση τούς κομιτατζήδες.

Ή  γευυαιότης του αϋτη ήρχισε 
νό δίδη καρπούς, διότι οί “Ελλη
νες έβλεπου ότι δέν ήσαν πλέον 
μόνοι τους καί ότι είχαν είς τό 
πλευράν τους ένα γενναίου 'Ιε

ράρχην, ό όποιος δέν θά τούς έγκα- 
τέλειπευ άυυπερασπίστους καί ό 
όποιος έδιδεν ό ίδιος τό παράδειγμα 
τής ευψυχίας καί τής αύτοθυσίας.

Παραλλήλους πρός τάς έυεργείας 
αύτάς, ό Καραβαγγέλης έγραφευ 
άρθρα είς τάς εφημερίδας τών ’Αθη
νών, έπιστολάς είς πολιτικούς καί 
είς τούς άρμοδίους, τονίζων παν
τού τήν άγωνίαν τής Μακεδο
νίας καί τήν άνάγκην νά έλθη 
όσον τόν δυνατόν ταχύτερου καί 
όσου τό δυνατόν πλέον μεγάλη καί 
πλέον θετική βοήθεια.

τΗτο βέβαιος ότι δέν θά έμενεν 
εως τό τέλος μόνος του καί, 
όσον καί αν αργούσε, κάποτε θά 
έξεσηκώυετο ό Ελληνισμός διά 
νά σώση τήν Μακεδονίαν. ’Αλλά 
έυ τώ  μεταξύ, οί Κομιτατζήδες 
άπλωναν περισσότερου τήν έγκλη- 
ματικήν των δράσιυ καί έπολλα- 
πλασίαζαυ τάς σφαγάς καί τούς 
εμπρησμούς.

Ό  Καραβαγγέλης τότε άπε- 
• φάσισε νά βοηθήση τάς εστίας 

άυτιστάσεως, έκεϊ όπου ύπήρχον 
καί έντός ολίγου, πριν άκόμη 
κλείσει ευ έτος άπό τής άφίξεώς 
του είς τήν Καστοριάν ήρχισαν 
νά παρουσιάζονται μικραί άνταρ- 
τικαί ομάδες άπό “Ελληνας γηγε
νείς τής περιφερείας Καστοριάς, 
οΐ όποιοι έκτύπων όπως καί όσον 
ήδύναντο τούς κομιτατζήδες. Τάς 
μικράς αύτάς ομάδας, τάς ένίσχυε 
τάς ένεθάρρυνε καί τάς καθοδη
γούσε έκ τής Μητροπόλεώς του, 
ό ίδιος ό Καραβαγγέλης. Ούτως 
όταν άπό τάς άρχάς τού 1902,. 
ήρχισαν νά άκούωυται τά ονό
ματα δύο τοπικών οπλαρχηγών, 
τού Κώτα άπό τήν Ρούλια καί
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τού Βαγγέλη άττό τό Στρέμπενο, 
οί ‘Ελληνικοί -πληθυσμοί ήρχισαν 
νά λαμβάνουν θάρρος καί νά ελ
πίζουν, διότι εις τό πρόσωπον των 
δύο γενναίων αυτών παλληκα- 
ριών καί των παλληκαριών πού 
ήσαν μαζί τους, δεν ήτένιζαν 
μόνον τον προστάτην των καί 
τόν φρουρόν των, άλλά καί τό 
προμήνυμα ότι μίαν ημέραν θά 
ήδύναντο νά ίδουν τά χωριά τής 
Καστοριάς άπηλλαγμένα των κο
μιτατζήδων δολοφόνων.

Τό ένα μετά τό άλλο, πολυάρι
θμα Ελληνικά άνταρτικά σώματα 
ήρχισαν νά περιτρέχουν δλην τήν 
Μακεδονίαν καί νά κτυποΰν δπου 
εϋρισκον τους Βουλγάρους κομι
τατζήδες. Εις τήν ΐδικήν του πε
ριφέρειαν, εις τήν Μητρόπολιν 
τής Καστοριάς, ό Καραβαγγέλης 
έγινεν ουσιαστικά δ άρχηγός όλ
ων των Ελληνικών σωμάτων πού 
εδρών έκεϊ.

Τάς περισσοτέρας φοράς μέ 
έμπιστευτικήν άλληλογραφίαν ή 
μέ άπεσταλμένους, άλλά καί άρκε- 
τάς φοράς μέ επικινδύνους μυστι- 
κάς συναντήσεις του έντός τής 
Καστοριάς, ή εις τάς περιοδείας 
τάς όποιας έκαμεν, ό Καραβαγγέ- 
λης ήτο πάντοτε είς επικοινωνίαν 
μέ τά ελληνικά άνταρτικά σώμα
τα τής Καστοριάς, τά όποια δέν 
εδρών άνευ τής γνώμης καί τής 
συγκαταθέσεώς του.

Τά Ελληνικά άνταρτικά σώμα
τα σπανίως είχον τήν εύκαιρίαν 
νά συναντήσουν είς τόν δρόμον 
τους βουλγαρικήν συμμορίαν. Τάς 
περισσοτέρας φοράς οί Βούλγαροι 
έφρόντιζαν νά στέλουν εναντίον 
τών Ελληνικών άνταρτικών σωμά 
μάτων τόν τακτικόν τουρκικόν 
στρατόν.

“Ολοι οί άρχηγοί τών Ελλη
νικών σωμάτων, οί όποιοι έφο- 
νεύθησαν είς τήν περιφέρειαν τής 
Καστοριάς, έπεσαν όχι άπό βουλ
γαρικόν, άλλά άπό τουρκικόν βό
λι. Καί δμως οί Βούλγαροι δέν 
έχαναν τήν εύκαιρίαν διά τών εφη
μερίδων των καί τών εφημερίδων 
τών περισσοτέρων ξένων χωρών 
τής Εύρώπης, καί διά τών οργά
νων τής προπαγάνδας των, νά 
κατηγορούν τόν Καραβαγγέλη, 
ότι συνηργάζετο μετά τών Τούρ
κων εναντίον των.

Εγνώριζαν ότι, όσον ήτο ό 
Καραβαγγέλης εις τήν Καστοριάν, 
δέν θά ήδύναντο άνενοχλήτως καί

Η άνταρτική όμάς τοΰ Κ απετάν Κ όρακα. Γενναίοι Μα 
κεδονομάχοι ατούς οποίους οφ είλει αίωνίαν ευγνω μοσύνην  
τό Έ θ ν ο ς .

άτιμωρητί νά σφάζουν τούς “Ελλη
νας καί νά καίουν τά Ελληνικά 
χωριά.

Ά πό  τάς άρχάς τοΰ 1907, άφοϋ 
άπέτυχαν νά τόν δολοφονήσουν, 
παρά τάς ένέδρας τάς όποιας 
τοΰ έστηναν κάθε φορά πού έξήρ- 
χετο είς περιοδείαν, ήρχισαν μίαν 
τοιαύτην προπαγανδιστικήν έκ- 
στρατείαν έναντίον του, ώστε τε
λικά τό Πατριαρχεΐον ήναγκάσθη 
νά τόν άνακαλέση είς τήν Κωνστα
ντινούπολή, τό Φθινόπωρον τού 
1907.

Ό  Καραβαγγέλης έφυγε μέ πολ- 
λήν πικρίαν άπό τήν Μακεδονίαν, 
τήν οποίαν είχεν τόσον αγαπήσει 
καί διά τήν ελευθερίαν τής όποιας 
είχε τόσον πολύ έργασθή.

Ά πό μακρού δέν έπαυσε ποτέ 
νά τήν σκέπτεται καί ήτο μεγάλη 
ή εύτυχία του, όταν τό 1912 
καί τό 1913 τά Ελληνικά στρα
τεύματα είσήλθον εις τήν Μακε
δονίαν, έξεδίωξαν τούς Τούρ
κους καί τούς Βουλγάρους καί 
έπανέφεραν τήν εύλογημένην γήν 
είς τούς κόλπους τής Μητρός 
Ελλάδος.

Ό λίγον άργότερον άφ’ δτου 
εφυγεν άπό τήν Καστοριάν, ό 
Γ ερμανός Καραβαγγέλης έγινε 
Μητροπολίτης Άμασείας είς τόν 
Πόντον. Καί έκεϊ ή δράσις του

διά τά δίκαια τού "Εθνους μας 
ήτο έξαιρετική.

Ό  διαπρεπής ούτος Ιεράρχης 
άπέθανεν ώς "Εξαρχος τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου είς τήν Κεν
τρικήν Ευρώπην τήν 11ην Φε
βρουάριου 1935 είς τήν Βιέννην, 
δπου έτάφη. Τά όστά του με- 
τεφέρθησαν τό 1959 είς τήν Κα
στοριάν καί έναπετέθησαν είς 
τά αιματοβαμμένα χώματα τής 
Μακεδονίας, ή άγια γή τής όποιας 
Θά τά φυλάττη στοργικά.

Ύπό τής Εταιρείας Μακεδονι
κών Σπουδών Θεσ]νίκης, εις τήν 
σειράν τών εκδόσεων τού Ιδρύ
ματος Μελετών τής Χερσονήσου 
τού Αίμου, έξεδόθησαν έν Θεσσα
λονίκη 1959 τά άπομνημονεύματα 
τού Γερμανού. Μετ’ αύτών πε- 
ριέχεται ή πολύτιμος έκθεσίς του 
προς τόν Πατριάρχην καί ή άλλη- 
λογραφία του. Αυτός είναι ό 
Καραβαγγέλης. Αφιλοκερδής, γεν
ναίος, άποφασιστικός, ενθου
σιώδης, διαθετών επίσης άκατανί- 
κητον προσωπικήν γοητείαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΝΤΑΣ
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Μία έπιστημονική έρευνα

ΤΟ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ν  

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

Β '

Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Μ Ε Τ Α Λ Λ Η Ν Ο Υ  
Ά νΐ]ρχου Χωρ]κής 

Διευδυντοϋ
Ύποδίνσεως Τροχαίος Θεσ]κης

Πρός άντιμετώπισιν τών κυκλοφορια- 
κών προβλημάτων καί οδικών τροχαίων 
ατυχημάτων, επιβάλλεται ή γνώσις των 
αιτίων άτινα δημιουργούσε ταύτα, διό
τι μόνον οΰτω θα ληφθούν τα καταλληλα 
μέτρα πρός Οεραττείαν των αιτίων καί 
Θά έττιτευχθή ή έπίλυσις των προβλη
μάτων αυτών.

Ή γνώσις αΰτη έπιβάλλεται και δΓ 
άλλους λόγους:

α) Γίνεται μελέτη, ποια αίτια προκα- 
λοϋν τά σοβαρώτερα η τά  περισσότερα 
άτυχήματα, διά την λήψιν δραστικωτέ- 
ρων μέτρων, πρός έξουδετέρωσιν των 
αίτιων αύτών.

β) 'Εξασφαλίζεται ομοιόμορφος τρό
πος ένεργείας μεταξύ τών αρμοδίων 'Υπη
ρεσιών καί κοινή κατεύθυνσις εις τήν 
άντιμετώπισιν τοϋ κυκλοφοριακοϋ, ήτοι, 
δέν έφαρμόζει άλλα ή μία καί άλλα ή άλ
λη·  . . . .γ )  Διακριβουνται και έρμηνευονται 
πλήρως τά αίτια, ?κ τής διακριβώσεως 
δέ τούτης ανευρίσκονται αΐ άρμόδιαι διά 
τήν θεραπείαν των Ύπηρεσίαι ή πρό
σωπα. (Τεχνικοί Ύπηρεσίαι, μηχανικοί, 
έργολάβοι).

δ) Ή  παρά τών άρμοδίων Υπηρεσιών 
λήψις τών ένδεικνυομένων μέτρων, πρός 
έξασφάλισιν ευρύθμου καί άκινδύνου κυ
κλοφορίας καί ή άναπτυσσομένη δρα- 
στηριότης αύτών εις τόν τομέα διαφωτί- 
σεως καί τής οδικής άγωγής, καθιστούν

γνωστήν τήν σοβαρότητα τού κυκλο- 
φοριακοΰ προβλήματος εις τό κοινόν, 
μέ αποτέλεσμα τήν εύχερή άντιμετώπισιν 
τού προβλήματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
α) Ή  άπονομή τής δικαιοσύνης, διά 

τής διακριβώσεως τών αιτίων καί συν
θηκών ύφ’ ας έτελέσθη τό ατύχημα, του 
ύπαιτίου αύτού, ως καί τοϋ βαθμού τής 
ύπαιτιότητός του.

β) Ή  συλλογή στοιχείων πρός κατάρ- 
τισιν αξιόπιστων καί έκμεταλλευσίμων 
στατιστικών καί ίδια:

1) Στατιστικήν ώς πρός τάς παραβά
σεις αίτινες προκαλούν τά  σοβαρώτερα 
ή τά περισσότερα τών άτυχημάτων, ΐνα 
στραφή ή προσοχή τών όργάνων πρός 
βεβαίωσιν αύτών καί ούτω περιορισθουν 
τά άτυχήματα.

2) Στατιστικήν ώς πρός τάς κατηγο
ρίας τών οδηγών οΐ οποίοι προκαλούν 
περισσότερα άτυχήματα, ΐνα ληφθούν 
ανάλογα κατ' αύτών ποινικά καί διοι
κητικά μέτρα (διαπαιδαγώγησις—αφαί- 
ρεσις άδειας ίκανότητος κ.λ.π.).

3) Στατιστικήν ώς πρός τά  θύματα (ο
δηγοί, πεζοί, έπιβάται) καί κατά ήλικίαν 
αύτών.

4) , Στατιστικός πίνακας ώς πρός τήν 
χρονικήν κατανομήν τών άτυχημάτων 
κατά μήνας, ήμέρας τής έβδομάδος καί 
ώρας τού 24ώρου, πρός λήψιν ηύξημέ-

νων μέτρων τροχαίας κατά τάς χρονικός 
αϊχμάς τών άτυχημάτων.

5) Χάρτην άτυχημάτων δι’ έκάστην 
πόλιν ή οδόν, εις όν μέ ειδικά σύμβολα 
σημειούνται τά  σημεία εις α προεκλήθη- 
σαν τά άτυχήματα, πρός λήψιν τών έν- 
δεικνυομένων μέτρων.

6) Στατιστικήν ώς πρός τόν αριθμόν
τών άτυχημάτων κατά κατηγορίας, _ή- 
τοι: (θανατηφόρα, σωματικών βλαβών, 
ύλικών ζημιών), καί ώς πρός τά θύματα 
(νεκροί, τραυματίαι) ΐνα καθίσταται γνω
στή ή έκάστοτε κατάστασις τού προβλή
ματος καί γίνεται σύγκρισις μέ τάς άλ
λος χώρας. .  .  . . ,

γ )  Ή  ΐκανοποιησις του κοινού αισθή
ματος καί ή έδραιωσις τού κυρους τής 
Υπηρεσίας.

Ή άμεσος μετάβασις εις τόν τόπον του 
τροχαίου άτυχήματος τού περιπολικού 
οχήματος, ή προσφορά ύπηρεσιων πρός 
τούς παθόντας, ή έξασφάλισις των βρα
χύβιων άποδείξεων τού τοπου τού δυσ
τυχήματος, ή άντικειμενικοτης των όρ
γάνων ώς μαρτύρων ή ανακριτικων υπαλ
λήλων, αϊ εΐδικαί τεχνικαί αύτών γνώ
σεις, χρησιμοποιούμενοι πρός άνεύρε- 
σιν τής άληθείας καί όλαι  ̂αί άλλαι ένέρ- 
γειαι αύτών, βοηθούν εις την απονο
μήν τής δικαιοσύνης καί ικανοποιούν 
τό κοινόν αίσθημα, τό όποιον ζητεί άπό 
τήν Υπηρεσίαν, ταχύτητα, δραστηριό
τητα, ορθήν καί άρτίαν επαγγελματικήν
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ενέργειαν πρός άπσνομήν δικαιοσύνης. 
Ούτω έξυψούται τό κύρος τη; ‘Υπηρε
σίας καί έπιβάλλεται αΟτη εις τήν συνεί- 
δησιν των πολιτών. ΤοΟτο άττοτελεϊ 
σοβαρόν έργον δημοσίων σχέσεων.

δ) Ή τουριστική προβολή τής χώρα; 
μας, διότι οί ξένοι οδηγοί, έμπλεκόμενοι 
είς τροχαία δυστυχήματα, συναντούν 
τήν Ιδίαν μεταχείρισιν, νοοτροπίαν καί 
τρόπον έρεύνης τόν ϊσχύοντα έν Ευρώπη 
καί ούτω δέν δυσφημούν τήν 'Ελλάδα 
καί δέν βλάπτουν τόν Τουρισμόν.

ε) Ή έξασφάλισις παρά Των Δικαστη
ρίων άναμφισβητήτων αποδείξεων δι’ 
έκδοσιν αποφάσεων έπιδικάσεως άπο- 
ζημιώσεων παθόντων ή υλικών ζημιών 
προκαλουμένων έκ τροχαίων άτυχημά- 
των.

Δ'. Έξειδίκευσις τών άνδρών τών Υ 
πηρεσιών Τροχαίας.

ΐ ά  δυσχερή προβλήματα άτινα δη- 
μιουργοΰνται έκ τής κυκλοφορίας οχημά
των καί πεζών, δέν είναι δυνατόν νά 
έπιλυθοΰν διά προχείρου άντιμετωπί- 
σεως αυτών, έδραζομένης είς τήν έμπει- 
ρίαν ή τάς έκάστοτε ϋφισταμένας συν- 
θήκας.

Τά προβλήματα τούτα άπαιτούν γνώ
σεις τής συγχρόνου έπιστήμης «κυκλο- 
φοριακή τεχνική» σκοπός τής όποιας εί
ναι ή έρευνα τών αίτιων τών προκαλούν- 
των τό πρόβλημα, ή μελέτη τών φαινο
μένων, (φόρτος, πυκνότης, προέλευσις, 
σύνθεσις, τάσεις κυκλοφορίας, ταχύτη
τες, καθυστερήσεις, σταθμεύσεις, άπώλειαι 
οικονομικοί—μαζικαί μεταφοραί— άτυχή- 
ματα) ή διευθέτησις τών οδών καί ή όρ- 
γάνωσις τής κυκλοφορίας, πρός έπίτευ- 
ξιν συνθηκών άνέσεως καί άσφαλείας.

'Απαραίτητος προϋπόθεσις πρός επι
τυχίαν τού σκοπού τούτου, είναι ή 
έξειδίκευσις τών επιφορτισμένων μέ τά 
καθήκοντα τής οδικής κυκλοφορίας άν
δρών τών Υπηρεσιών Τροχαίας, διά 
καταλλήλου έκπαιδεύσεώς των. Διά Τής

έκπαιδεύσεως καί τής έν συνεχεία είδικής 
άσκήσεως έπί μακράν είς έν έργον, απο
κτάται ή είδίκευσις διά τής όποιας έπιτυγ- 
χάνεται μεγαλυτέρα άπόδοσις, καλύτερον 
έργον καί είς μικρότερον χρόνον.

Ο Ιχων είδικότητα είς έν θέμα, αντι
μετωπίζει έπιτυχώς τά τεχνικά θέματα, 
είς τά  όποια δέν έχει άνάγκην βοήθειας 
τρίτων, διοικεί μέ κύρος, λύει τεχνικά 
προβλήματα, πολλαπλασιάζει τήν άπό- 
δοσίν του διότι γνωρίζει καλώς τό θέμα, 
δέν δαπανά χρόνον πρός μελέτην βασι
κών*· στοιχείων, ένεργεϊ μέ αύτοπεποί- 
θησιν, είσηγεϊται καί πείθει καλλίτερον, 
υπεισέρχεται είς λεπτομέρειας, άποκτά 
ϊδιάζουσαν παρατηρητικότητα καί εν
διαφέρον είς τά τεχνικά θέματα, μελετά 
τάς τεχνικάς εξελίξεις καί τάς άντιλαμ- 
βάνεται, προγραμματίζει πρός βελτίω- 
σιν, διαφωτίζει τήν κοινήν γνώμην, γνω
ρίζει νά άπαντά είς επικρίσεις, έχει έγκυ
ρον γνώμην, προβάλλει τήν Υπηρεσίαν, 
δημιουργεί δημοσίας σχέσεις, προκαλεϊ 
τήν έκτίμησιν διά τής έπιτυχίας.

Ε'. Σύγχρονος όργάνωσις τών Υ πη
ρεσιών Τροχαίας.

Αί Ύπηρεσίαι τροχαίας ώς καί αί 
έπιφορτισμέναι μέ τήν άσκησιν καθηκόν
των άφορώντων τήν όδικήν κυκλοφορίαν 
Ύπηρεσίαι Χωρ]κής:

α) "Εχουν έπανδρωθή μέ προσωπικόν 
έξειδικευμένον, κατέχον πλήρως τάς με
θόδους τής κυκλοφοριακής τεχνικής καί 
τάς τοιαύτας άσκήσεως τής ’Αστυνομίας 
Τροχαίας.

Οΰτω έπιτυγχάνεται ομοιόμορφος καθ’ 
άπασαν τήν χώραν καί αποτελεσματική 
άστυνόμευρις έπί τής οδικής κυκλοφο
ρίας. Οί άνδρες τής Τροχαίας ενεργούν 
όμοιομόρφως, κατευθυνόμενοι ύπό τών 
προϊσταμένων των κατ’ ένιαίον τρόπον, 
έξασφαλιζομένων" τών αύτών συνθηκών 
κυκλοφορίας έφ’ ολοκλήρου τού οδικού 
δικτύου

β) "Εχουν έξοπλισθή διά συγχρόνων 
τεχνικών μέσων ήτοι:

Περιπολικών αύτοκινήτων μετά R]T 
καί μεγαφωνικής συσκευής Μοτοσυκλετ- 
τών μετά R]T καί μεγαφωνικής συσκευής. 

Ταχογράφων.
Χρονομέτρων.
’Εξαρτήσεων τροχονόμων άντανακλα- 

στικών (φωσφορίζουσαι τήν νύκτα). 
Μηχανημάτων έλέγχου μέθης. 
Φορητών προβολέων.
Φωτογραφικών μηχανών κ.λ.π. 
γ )  Έχουσι προβή είς τήν κατάρτισιν 

χάρτου οδικών τροχαίων άτυχημάτων.
δ) "Εχουσι προβή είς τήν κατάρτισιν 

χάρτου φόρτου κυκλοφορίας τών οδών.
ε) Τηρούν πίνακας τροχαίων άτυχη

μάτων κατά κατηγορίαν (θανατηφόρα— 
σωματικών βλαβών —υλικών ζημιών) καί 
χρονικής κατανομής τούτων (ή μέρα—ώρα 
24ώρου).

στ) Τηρούν πίνακας βεβαιουμένων πα
ραβάσεων έπί σκοπώ έφαρμογής τών 
ίσχυουσών διατάξεων, κατ’ επιλογήν 
σπουδαιότητος αύτών καί έκτελέσεως 
ένιαίου σχεδίου (προγράμματος) ύπη- 
ρεσιακής δράστη ριότητος.

ζ) "Εχουσι προβή είς τήν κατάρτισιν 
Ιδιαιτέρου ’Αρχείου γενικών καί ειδικών 
φακέλλων σχετικών μέ τά άφορώντα τήν 
όδικήν κυκλοφορίαν, τό προσωπικόν 
καί τά χρησιμοποιούμενα μέσα, θέματα.

η) "Εχουν προβή είς τήν κατάρτισιν 
’Αρχείου άτομικών φακέλλων οδηγών, 
έπί σκοπώ παρακολουθήσεως τής όλης 
αύτών οδικής συμπεριφοράς καί λήψιν 
έκάστοτε τών ένδεικνυομένων μέτρων 
(έκπαίδευσις—έπανεξέτασις—κυρώσεις — 
ποιναί —ήθικαί άμοιβαί).

θ) Προβαίνουν είς τήν συγκέντρωσιν 
στατιστικών άτοιχείων περί τών προ
καλουμένων άτυχημάτων καί τών δια- 
πραττομένων παραβάσεων, τήν μελέ
την αύτών καί τήν άξιολόγησίν των

Μέ τήν σημερινήν αλματώδη αΰξησιν τοΰ ρυθμού τής κυκλοφορίας αί όδοί τα- 
χε\α ς κυκλοφορίας δίδουν κάποιαν άνακούφισιν είς την άντιμετώ πισιν τώ ν δυσχερείων .
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■πρό; συναγωγήν συμπερασμάτων Sift 
τήν λήψιν των έυδβικνυομένων μέτρων.

ΣΤ'. Κατάρτισι; σχεδίου διατάξεω; 
τή ; ύπηρεσία; τροχαία;.

Παρ’ Ικάστη; άρμοδία; Υπηρεσία; έχει 
καταρτισθή εν σχέδιον άφορών τήν όδι- 
κήν Αστυνόμευσιν όλοκλήρου του οδικού 
δικτύου τή; περιοχή; ευθύνη; τη;,^συναρ
τήσει των διατιθεμένων παρ’ αυτή; προ
σωπικού καί μέσων, ήτοι:

α) Καθορίζεται τό δρομολόγιον καί 
αί θέσει; των πεζών (κινητών καί Ακι
νήτων} τροχονόμων (ρύθμισι; κυκλο
φορία; —τροχονομικό; έλεγχο;, έποπτεία 
έπικινδύνων σημείων κ.λ.π.).

β) Τό δρομολόγιου τών περιπολικών 
αυτοκινήτων (οδικόν δίκτυον πρό; έπι- 
τήρησιν —ώραι —σκοπό; —ρύθμισι; κυ
κλοφορία; —τροχονομικό; έλεγχο; —·πρό- 
ληψι; Ατυχημάτων).

γ )  ΑΙ θέσει; τών περιπολικών αύτοκι- 
νήτων όταν ταΰτα προορίζονται διά 
στατικόν έλεγχον (στατικά συνεργεία 
τροχονομικοΰ έλέγχου).

δ) Δρομολόγιου περιπολικών αύτοκι- 
νήτων Αφανών (μυστικών) ήτοι: όδικόν 
δίκτυον —ώραι —σκοπό; —τροχονομικό; 
έλεγχο; —έποπτεία κυκλοφοριακών συν
θηκών —έρευνα πρό; Ανακάλυψαν κλα-· 
πέντων όχημάτών ή δραστών εγκλημα
τικών πράξεων).

ε) Δρομολόγιον μοτοσυκλεττών (όδι
κόν δίκτυον —ώραι —σκοπό; —ρύθμισι; 
κυκλοφορία; -τροχονομικό; έλεγχο;, Ιδίφ 
έντό; πόλεων).

Ζ'. Διά τήν πραγμάτωσιν τών άνω-, 
τέρω ύπηρεσιακών στόχων, άφορώντων 
εί; τήν άντιμετώπισιν τών κυκλοφορια- 
κών προβλημάτων, αί άρμόδιαι ’Αστυ
νομικά! Ύπηρεσίαι χρησιμοποιούν, έυ τή 
Ασκήσει τή; Αστυνομία; τροχαία;, συγ
χρόνου; Αρχά; καί μεθόδου; δράσεω; 
όμοία; πρό; έκείνα; τών ’Αστυνομιών τών 
μάλλον προηγμένων χωρών.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΣ

α) Ίεράρχησι; τών παραβάσεων τών 
διατάξεων τού Κώδικο; Όδική; Κυκλο
φορία;, ώ; πρό; τόν βαθμόν έπικινδυνό- 
τητο; αύτών.

Αί διαπραττόμεναι ύπό τών οδηγών 
παραβάσει; τών διατάξεων τού Κώδικο;' 
Όδική; Κυκλοφορία;, δέν έχουν δλαι τήν 
αύτήν βαρύτητα, έξ άπόψεω; έπικιν- 
δυνότητο;.

Έκ τούτων, άλλαι έχουν ώ; Αποτέ
λεσμα τήν δημιουργίαν σοβαρών οδικών 
τροχαίων Ατυχημάτων ώ; π . χ. ή ύπερ
βολική ταχύτη;, τό Αντικανονικόν προσ
πέρασμα, τά έκτυφλωτικά φώτα, όζή- 
γησι; έν καταστάσει μέθη; κ.λ.π., άλλαι 
τήν πρόκλησιν πολλών Ατυχημάτων, 
αύχί σοβαρών ώ; π . χ. ή μή τήρησι; Απο- 
στάσεω; Ασφαλεία; Από προπορευόμε- 
νον όχημα, στροφαί άνευ έλέγχου καί 
άνευ εγκαίρου χρήσεω; φώτων ή σημά
των ένδεικτικών άλλαγή; κατευθύνσεω;, 
σΤαμάτημα έπί λωρίδο; όδοΰ, ■ άνευ ση- 
ματοδοτήσεω; κ.λ.π., άλλαι δημίου 
γοΰν κυκλοφοριακά; συμφορήσει; ή έ ι- 
βράδυνσιν τή; κινήσεω; τών όχημάνων, 
καταστροφήν τή ; ποιότητο; τού περι- 
βάλλοντο; (έκνευρισμό; —άντεγκλίσει; — 
θόρυβοι) Ανθυγιεινήν Ατμόσφαιραν (καυ
σαέρια) καί άλλαι παραβάσει;, προδί
δουν έλλειψη’ κυκλοφοριακή; συνειδή- 
σεω; τών όδηγών.

Τό είδο; τών παραβάσεων καί ό βα
θμό; έπικινδυνότητο; έκάστη; τούτων, 
ένέχουν μεγίστην σημασίαν, τόσον διά

Διδασκαλία καί ένημέρώσις έπί κυκλοφοριακών θεμάτων 
άπό ’Α ξιωματικούς ειδικευμένους.

τού; υπευθύνου; έπί τή; άσκήσεω; τή; 
’Αστυνομία; Τροχαία;, όσον καί διά τά 
Δικαστήρια.

Οί έχοντε; τήν εύθύνην τή ; όδική; άστυ- 
νομεύσεω;, λαμβάνοντε; ύπ’ όψιν τά 
προκληθέντα έν τή περιοχή των τροχαία 
Ατυχήματα, έν ώρισμένη χρονική περιό- 
δω (μήν —έξάμηνον —έτο;) καί τά; παρα- 
βάσει; αΐτινε; προεκάλεσαν αύτά, έν 
συνδυασμώ πρό; έτερα τυχόν αίτια (Αρχι
κά ή έμμεσα) έναρμονίζουσι τήν δράσιν 
των, διά τή; έφαρμογή; επιστημονικών 
μεθόδων χρησιμοποιουμένων ήδη παρ’ 
άπασών τών ’Αστυνομιών Τροχαία; ό
λων τών πεπολιτισμένων Κρατών, διά 
τήν έξάλειψιν ή περιορισμόν τών παρα
βάσεων αύτών.

‘Ωσαύτω;, άναλόγω; του ειδου; τή; 
παραβάσεω; καί τού βαθμού έπικινδννό- 
τητο;, θά διακριβωθή ή ύπαιτιότη; ύπό 
τού Δικαστηρίου καί θά γίνη ή έπιμέ- 
τρησι; τή; ποινή;.

Κριτήρια πρό; ίεράρχησιν τών παρα
βάσεων:

Αί παραβάσει; τών διατάξεων τού Κ. 
Ο. Κ. καί τών εί; έκτέλεσιν τούτου έκδι- 
δομένων Διαταγμάτων καί ’Αποφάσεων, 
Ιεραρχούνται βάσει τών έξή; κριτηρίων.

1) Βάσεί τού Αριθμού τών προκαλου- 
μένων παρ’ έκάστη; δυστυχημάτων, ήτοι 
ποία παράβασι; γίνεται πρόξενο; μεγα- 
λυτέρου Αριθμού Ατυχημάτων.

2) Βάσει τού είδου; τών προκαλουμέ- 
νων παρ’ έκάστη; Ατυχημάτων, ήτοι, 
ποία παράβασι; προκαλεί σοβαρά Ατυ
χήματα καί ποία μή σοβαρά τοιαΰτα.

3) Βάσει τού βαθμού τή; κυκλοφορια- 
κή; συνειδήσεω; τού οδηγού, ήτοι, ποίαι 
παραβάσει; άποδεικνύουν έλλειψιν κυ- 
κλοφοριακή; συνειδήσεω; τού οδηγού 
(θρασύτη;, Αδιαφορία, έγωϊσμό;, οΐησι;, 
Αμέλεια κ.λ.π.).

4) Βάσει τή; προκαλουμένη; ζημία; έξ 
άπόψεω; τουρισμού (έκάστη παράβα- 
σι; έχει τόν χαρακτήρα τη; καί Αντανα
κλά τόν χαρακτήρα τών Ανθρώπων τή; 
χώρα; πού τά; διαπράττουν).

β) Κατ’ επιλογήν έφαρμογήν τών δια
τάξεων τού Κ. Ο. Κ. άναλόγω; τή; σοβα- 
ρότητο; αύτών προτιμουμένων έναντι 
άλλων, όταν δέν · ύφίσταται εύχέρεια 
(χρονική καί τοπική) πρό; βεβαίωσιν 
όλων τών διακριβουμένων παραβάσεων.

Κατά τήν Αρχήν ταύτην, πρό; περιο
ρισμόν τών οδικών τροχαίων Ατυχημά
των καί τών σοβαρών κυκλοφοριακών 
προβλημάτων, βάσει τών συγκεντρου- 
μένων στατιστικών στοιχείων περί τών 
προκαλουσών ταύτα (άτυχή ματα) πα 
ραβάσεων, αί Ύπηρεσίαι Τροχαία; κα
τευθύνουν τά όργανά των καί προβαί
νουν εί; τήν βεβαίωσιν τών παραβάσεων 
έκλεκτικώ; (κατ’ έπιλογήν) δηλαδή κατά 
προτίμησιν έκείνων μόνον, αΐτινε; σύμ
φωνα μέ τήν έπίσημΟν, βάσει ώρισμένων 
ώ; άνω κριτηρίων ίεράρχησιν, προκα- 
λούν τά περισσότερα Ατυχήματα ή τά 
πλέον σοβαρά ή έφ’ όσον οί διαπράττον- 
τε; αύτά; στερούνται εί; μεγάλον βα
θμόν κυκλοφοριακή; συμπεριφορά; ή αί 
παραβάσει; αΰται θεωρούνται ούσιώδει; 
δι’ ώρισμένα; όδού; (βραδυπορεία εί; 
οδόν ταχεία; ροή;—κίνησι; ούχί έπί κα
νονική; λωρίδο;—στροφή άπό Αντικα
νονικήν λωρίδα ή θεωρούνται έπικίνδυ- 
νοι εί; τήν δημοσίαν ύγείαν (καυσαέρια) 
ή Αντικανονικοί (θόρυβοι κ.λ.π.).

Οΰτω διά τή; μεθοδική; ταύτη; ένερ- 
γεία; έπιτυγχάνεται ό περιορισμό; τών 
επικινδύνων παραβάσεων, ώ; καί έκεί
νων αΐτινε; μαρτυρούν έλλειψιν όδική; 
άγωγή;, μέ άποτέλεσμα, άντίστοιχον 
περιορισμόν τών τροχαίων Ατυχημάτων
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και των διαφόρων κυκλοφοριακών προ- 
βλημάτων.

γ )  Ή  δημιουργία eis τού; όδηγούς 
πνεύματος ένσυνειδήτου ομαδικήν πει
θαρχίας πρός τάς διατάξεις καί τούς κα
νόνας τής όδικής κυκλοφορίας. 'Η άνα- 
πτυσσομένη ύπό των τροχονόμων δρα- 
στηριότης, ώς ττρός τήν εφαρμογήν τής 
άρχής τής προηγουμένης παραγράφου 
(κατ’ έπιλογήν έφαρμογή ώρισμένων δια
τάξεων τοϋ Κ. Ο. Κ. ένεκα τής σοβαρό- 
τητος αυτών, έναντι άλλων) δημιουργεί 
είς τούς όδηγούς, ψυχολογικόν κλίμα 
όμαδικής πειθαρχίας πρός τάς σχετικάς 
διατάξεις, μέ άποτέλεσμα τήν έξάλειψιν 
των παραβάσεων αυτών καί έντεϋθεν 
τήν πρόληψιν τών ατυχημάτων, καί των 
άλλων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

δ) Συνεργασία τροχονόμων ή περιπο
λικών οχημάτων (αύτ]τών ή μοτοσυ- 
κλεττών μετά R]T) μεταξύ των (άνά δύο) 
πρός άσκησιν έποπτείας τής όδικής κυ
κλοφορίας, επιτυγχάνει συνεχή καί έμ- 
περιστατωμένον έλεγχον τών κυκλοφο- 
φορούντων όχημάτων, κατά τρόπον έξα- 
σφαλίζοντα τήν βεβαίωσιν πάσης παρα- 
βάσεως διά τόν κολασμόν αυτών, έπί 
σκοπώ έξαλείψεως ή περιορισμών των 
καί έντεϋθεν τήν έξάλειψεν ή τόν περιο
ρισμόν τών άτυχημάτων καί τών άλλων 
προβλημάτων.

ε) Χρησιμοποίηόις μυστικών (άφα- 
νών) περιπολικών αύτοκινήτων.

Διά τών αύτοκινήτων τούτων, ή ά- 
σκησιςτής άστυνομίας Τροχαίας διευ
κολύνεται, διότι δίδεται ή εύκαιρία εις 
τά άρμόδια όργανα νά παρατηρούν τήν 
κυκλοφοριακήν κατάστασιν χωρίς νά 
τά βλέπουν.

Οΰτω, βεβαιοϋντα τάς παραβάσεις, 
έπιδροϋν έπί τοϋ ήθικοϋ τών οδηγών, 
δημιουργούν δέ είς αύτούς μίαν μόνιμον 
συνείδησιν νομίμου καί εύγενοϋς όδικής 
συμπεριφοράς προαγομένην τελικώς είς 
ξιν.

Αί παραβάσεις ύπερβολικής ταχύτητος, 
άντικανονικής πορείας, άντικανονικού 
προσπεράσματος, άντικανονικών στά
σεων έν τή όδώ καί έν γένει πασα παρά- 
βασις ή όποια δημιουργεί άγχώδη κυ
κλοφορίαν καί προσβάλλει έπικινδύνως 
τήν οδικήν άσφάλειαν, έπιση μαίνονται 
εύχερώς ύπό τών μυστικών αύτοκινήτων 
καί έπιβάλλονται αί νόμιμοι ποινικαί καί 
διοικητικά! κυρώσεις.

Τά μυστικά περιπολικά αύτοκίνητα 
Τροχαίας, τό προσωπικόν τών όποιων 
έχει είδικώς έκπαιδευθή καί ένεργεϊ πάν
τοτε ύπό τήν έποπτείαν καί καθοδήγη- 
σιν προϊσταμένου κλιμακίου, άποτελοϋν 
έγγύησιν άσφαλείας καί εύρύθμου κυ
κλοφορίας διά τούς καλούς όδηγούς, 
διαρκή δέ ύπόμνησιν είς ένίους κακούς, 
διαπράττοντας άσυνειδήτους παραβά
σεις, τών ύποχρεώσεών των πρός συμ- 
μόρφωσιν, εις τάς διατάξεις τοϋ Κ. Ο. Κ.

στ) Χρησιμοποίησή τεχνικών μέσων 
καί όργάνων πρός βεβαίωσιν τών παρα
βάσεων.

Αί περισσότεροι τών παραβάσεων 
τοϋ Κ. Ο. Κ. καί τών σχετικών περί όδι
κής κυκλοφορίας διατάξεων, βεβαιούνται 
ευκόλως παρά τών όργάνων τροχαίας, 
κατά τήν άσκησιν τοϋ τροχονομικοϋ έλέγ- 
χου, άνευ ειδικών τεχνικών γνώσεων, 
άλλά δι’ άπλής παρατηρήσεως π. χ 
παραβίασες τοϋ έρυθροϋ σήματος ση
ματοδότου, διαχωριστικής λωρίδος έν 
τή όδώ, προτεραιότητος, αντικανονικόν 
προσπέρασμα κ.λ.π.

Παραβάσεις τινές όμως, άπαιτοϋν τε
χνικός γνώσεις καί τεχνικά μέσα διά τήν 
πλήρη καί άντικειμενικήν βεβαίωσιν των, 
κατά τρόπον, ώστε ούδεμία άμφιβολία 
νά δημιουργήται είς τόν έλεγχόμενον 
παραβάτην καί είς τό Δικαστήριον.

Τοιαύται παραβάσεις είναι αί άκόλου- 
θοι:

1) Ή ταχύτης, ήτις έλέγχεται καί δια-

πιστούται διά τοϋ ταχογράφου, διό 
ραντάρ, διά τοϋ χρονομέτρου καί διά 
τοϋ μετρητού ταχύτητος τοϋ άκολου- 
θοΰντος περιπολικού αυτοκινήτου ή δι- 
κύκλου τής ‘Υπηρεσίας.

2) Παραβάσεις άφορώσαι είς την κα
νονικήν πορείαν τών όχημάτων έν τή 
όδώ (κανονική λωρίς κυκλοφορίας, άκρον 
δεξιόν, κέντρον ή άριστερόν, άναλόγως 
τοϋ άχήματος καί τής περιπτώσεως κι- 
νήσεως (πρόθεσις στροφής—ύπέρβασις 
κ.λ.π.) τήν ύπερβολικήν ταχύτητα, άντι- 
κανονικήν φόρτωσιν κ.λ.π. βεβαιούνται 
δι’ ειδικής φωτογραφικής συσκευής 
(TRAF1PAX) δι’ήςάπεικονίζεται (φω
τογραφίζεται) τό διαπράττον τήν πα- 
ράβασιν όχημα, συγχρόνως δέ έν τή 
αύτή είκόνι έμφανίζεται (καταγράφεται) 
έκτος τού άριθμού τού όχήματος, ή ήμε- 
ρομηνία καί ή ώρα καθ’ άς διαπράττε- 
ται ή παράβασις.

Τοιοΰτον μηχάνημα χρησιμοποιεί ήδη 
ή Ύποδ]νσις Τροχαίας Προαστίων Πρω- 
τευούσης.

3) Πρός διαπίστωσιν τής ύπερβάσεως 
τού κανονικού ωραρίου έργασίας τών 
όδηγών, χρησιμοποιούνται οί ταχογρά
φοι, δι’ ών άποδεικνύονται αί ώραι καθ’ 
άς είργάσθη έκαστος οδηγός.

4) Ή μέθη τών όδηγών, ήτις έλέγχε- 
ται διά πολλών μέσων, όταν ύπάρχουν 
πληροφορία! ή ένδείξεις περί αύτής. Σχετ. 
τό άρθρον 110 τοϋ Κ. Ο. Κ.

Αί ‘Υπηρεσίαι Τροχαίας Χωρ]κής, 
έφωδιάσθησαν δι’ Ικανού άριθμού AL- 
COTEST, μέσων, διά τών όποιων έλέγ- 

-χεται ή έκπνοή τών ύπό παρατήρησιν 
όδηγών καί διαπιστούται έάν οϋτοι 
έλαβον οινόπνευμα ή άλκοόλ, χωρίς όμως 
καί νά δύναται δι’ αύτού μόνον νά καθο- 
ρισθή καί τό ποσοστόν τοϋ έν τφ  αιματι 
τούτων οίνοπνεύματος. ’Επιβάλλεται, με
τά τήν ένδεικτικήν βεβαίωσιν τών μέ
σων τούτων, άνάλυσις τού αίματος πρός 
καθορισμόν τού έν αύτφ ποσοστού έπί 
τοϊς ο)ο οίνοπνεύματος.

Τελειότερον μέσον, δι’ ού καθορίζεται 
καί τό ποσοστόν τού οίνοπνεύματος, 
είναι τό DRYNKOMETER.

Καί άλλα πολλά τεχνικά μέσα καί όρ
γανα χρησιμοποιούνται διά τήν άντι- 
κειμενικήν διακρίβωσιν παραβάσεων (πα
ραλείψεων ή παρανόμων ένεργειών) τών 
όδηγούντων όχήματα ώστε ούδεμία άμ- 
φιβολία νά ύφίσταται περί τής διαπρά- 
ξεως αυτών, συντελούν δέ ούτω είς τήν 
έπιβοήθησιν τοϋ έργου τών τροχονό
μων.

ζ) Κατάρτισις σχεδίου ένεργείας πρό 
πάσης έπιχειρησιακής δραστηριότητος, 
διά τοϋ προγραμματισμού τών μεθό
δων δράσεως.

Ό  προϊστάμενος Ικάστης άρμοδίας διά 
τήν οδικήν άστυνόμευσιν ‘Υπηρεσίας, 
γνωρίζων τάς κυκλοφοριακάς συνθήκας 
αΐτινες έπικρατούν είς τήν περιφερ 
του, διατάσσει τήν λήψιν άναλόγων μι
τρών, καθορίζων λεπτομερώς αύτά βά
σει σχεδίου ένεργείας.

Πρός τούτο, οί τροχονόμοι καθοδη
γούνται καί κατευθύνονται είς τάς ένερ
γείας των, έποπτεύονται δέ συνεχώς ύπό 
βαθμοφόρων, πρός έξασφάλισιν πλή
ρους άποδόσεως τούτων (ποιοτικής —πο
σοτικής).

Η'. ’Εφαρμογή ένιαίου μέτρου δραστη
ριότητος ύφ’ όλων τών Υπηρεσιών 
Τροχαίας

Αί άρμόδιαι Υπηρεσίαι Τροχαίας, 
βάσει τών άνωτέρω άρχών καί μεθόδων

Φ ωτογραφική έκθεσις τής Τροχαίας Χωροφυλακής έπ ’ι τοϋ 
κυκλοφορ ιακοϋ .
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δράσεως, προβαίνουν εΙ$ τήν έφαρμογήν 
ιώ ν διατάξεων καί των κανόνων οδικής 
κυκλοφορίας, άναλόγως τοϋ άριθμοΰ των 
προκαλουμένων ατυχημάτων καί τής 
σοβαρότητος των δημιουργουμένων προ
βλημάτων.

Ή  σχέσις ήτις ΰφίσταται, έν δεδομένω 
χρόνω, εις μίαν περιοχήν (πάλιν) μεταξύ 
των βεβαιωθεισών παραβάσεων καί των 
προκληθέντων άτυχη μάτων ή έτέρων 
κυκλοφοριακών προβλημάτων (π. χ. 20 
άτυχή ματα— παραβάσεις αίτινες τά  προ- 
καλοϋν), προσδιορίζει τόν τρόπον ένερ- 
γείας πρός εφαρμογήν τοϋ νόμου, διά 
τήν έξάλειψιν ή τόν περιορισμόν των 
παραβάσεων καί εντεύθεν των άτυχημά- 
των.

Οΰτω, διά τής μεθόδου ταύτης, επιτυγ
χάνεται, ένιαϊον μέτρον δραστηριότητος 
ΰφ’ όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, 
μέ άποτέλεσμα τήν έξασφάλισιν όμοιο- 
μόρφου άστυνομεύσεως έφ' ολοκλήρου 
τοϋ όδικοΰ δικτύου τής χώρας (όχι άλλα 
μέτρα ή μία Υπηρεσία καί άλλα ή άλλη).

Τουναντίον, λήψις διαφορετικών μέ
τρων ΰφ’ έκ. έκάστης Υπηρεσίας Τροχαίας 
προδίδει ελλειψιν επιστημονικών γνώ
σεων πρός άντιμετώπισιν τών κυκλοφο- 
ριακών προβλημάτων, δημιουργεί σύγ- 
χυσιν καί άμφιβολίας εις τούς οδηγούς 
τών οχημάτων, περί τοϋ τί ισχύει, δια- 
ταράσσει τόν ρυθμόν τής κυκλοφορίας 
καί' προκαλεϊ άταξίαν καί άνασφάλειαν,

I’. Έποπτεία — παρακολούθησις τοϋ 
συντελουμένου έργου:

Ή ευθύνη τής έποπτείας καί τής παρα- 
κολουθήσεως τοϋ συντελουμένου έργου, 
άνήκει εις τό Άρχηγεϊον Βασ]κής Χωρο
φυλακής.

Τό Άρχηγεϊον, διά τής άρμοδίας Διευ- 
θύνσεως (Δ]νσις ’Αστυνομίας Τροχαίας) 
παρακολουθούν συνεχώς, διά τών ύπο- 
βαλλο μενών αύτώ ύπό τών υφισταμένων 
του 'Υπηρεσιών αναφορών, εκθέσεων, 
στατιστικών πινάκων καί λοιπών στοι
χείων, τήν επικρατούσαν κυκλοφοριακήν 
κατάστασιν εις ολόκληρον τό οδικόν δί- 
κτυον τής χώρας, πόλεων καί υπαίθρου 
περιοχής ευθύνης του, βάσει τών άνω- 
τέρω, ώς άνεπτύχθησαν, επιστημονικών 
αρχών καί μεθόδων, συντονίζει τάς ένερ- 
γείας καί τήν δραστηριότητα τών άρμο- 
δίων Υπηρεσιών, πρός άντιμετώπισιν 
τού όλου κυκλοφοριακοϋ προβλήματος.

Έκ παραλλήλου, παρακολουθεί καί 
μελετά τήν έν έξελίξει τελούσαν οδικήν 
κυκλοφορίαν καί τά συνεχώς άναφυόμενα 
προβλήματά της, πρός έπίλυσιν αύτών, 
συμφώνως πρός τάς άρχάς καί τάς μεθό
δους τής κυκλοφοριακής τεχνικής.

ΙΑ’. Διαπιστώσεις— συμπεράσματα.
Έκ τής μελέτης καί άξιολογήσεως τών 

στατιστικών στοιχείων τών άφορώντων 
εις τά οδικά τροχαία άτυχή ματα τά προ- 
κληθέντα κατά τά τελευταία έτη εις τήν 
χώραν μας, διαπιστοϋται ότι ό άριθμός 
αύτών παραμένει ό ίδιος άνευ ούσιώδους 
αύξήσεως, παρά τήν σημειουμένην στα
θερόν αντίστοιχον τοιαύτην τών κυκλο- 
φορούντων έν τή χώρφ οχημάτων.

Έν τούτοις, δέν δυνάμεθα νά παραβλέ- 
ψωμεν τό όδυνηρόν άποτέλεσμα τών 
τροχαίων ατυχημάτων.

—Κάθε 11 ώρας φονεύεται είς (1) άν
θρωπος καί κάθε 27’ λεπτά τραυματί
ζεται έτερος είς (1).

—Τό σύνολον τών νεκρών έκάστου 
έτους ε!ς τήν χώραν μας, ΙσοδυναμεΤ μέ

τόν άριθμόν τών κατοίκων ένός μεγάλου 
χωρίου τής Ελλάδος.

Αίτια τής δημιουργουμένης θλ+βεράς 
ταύτης καταστάσεως, είναι αί παραβά-" 
σεις τών διατάξεων τοϋ Κ. Ο. Κ. ύπό τών 
όδηγών καί τών πεζών ένεκεν άμελείας, 
άδιαφορίας καί άγνοιας τών Κανόνων 
τής οδικής κυκλοφορίας.

Αί παραβάσεις αίτινες προεκάλεσαν 
τά σημειωθέντα κατά τό έτος 1968 άτυ- 
χήματα (θανατηφόρα -σωμ. βλαβών) 
κατά βαθμόν έπικινδυνότητος είναι αί 
κάτωθι:

Ά τυχή μ.

1 Ύπέρβασις όρίου ταχύτητος 2.900
2 Παράβίασις προτεραιότητος

πορείας έν γένει ..................  2.458
3 Αμέλεια πεζοΰ γενικώς (άντι-

κανονική άπερίσκεπτος κ.λ.π. 
πορεία έν τή όδώ) ...............  2.048

4 Εσφαλμένη ένέργεια άντιδρά-
σεως πρός άποφυγήν τοϋ άτυ- 
χήματος (μή κανονική χρήσις 
τροχοπέδης) ..........   1.723

5 Άπόσπασις τής προσοχής κα
τά τήν οδήγηση?, άλλαχοΰ 1.000

6 Παραβίαση τών διά σημάτων
διδομένων έντολών ............. 620

7 Αντικανονικά! στροφαί άνευ
έλέγχου......................................  559

8 Αντικανονικόν προσπέρασμα
έν γένει .................................. 523

9 Μή τήρησις άποστάσεως α 
σφαλείας άπό τοϋ προηγουμέ
νου οχήματος........................... 401

10 Βλάβαι οχημάτων ..........   267
11 Κίνησις έπί αντιθέτου ρεύμα

τος κυκλοφορίας ....................  221
12 Όδήγησις έν μέθη ...............  152
13 Έλλειψη ή μή κανονική χρήσις

φώτων.......................................... 85
14 Κόπωσις —ύπνηλία οδηγού... 59
15 Λοιπά αίτια ..........................  1.487

Μία τοιαύτη άνεπίτρεπτος άδική συμ
περιφορά δέν δύναται νά έξυπηρετήση 
καί νά συμβάλη είς τήν έξασφάλισιν άνέ- 
του, εύχαρίστου, ταχείας καί άκινδύνου 
κυκλοφορίας.

Τό δραματικόν πρόβλημα τής οδικής 
κυκλοφορίας δύναται νά λυθή μόνον όταν 
οδηγοί καί πεζοί αποφασίσουν νά συνερ- 
γασθοΰν, έπιδεικνύοντες μίαν νέαν οδι
κήν συμπεριφοράν, χαρακτηριζομένην ά
πό τάς άρχάς τοϋ άμοιβαίου σεβασμού, 
τής άμοιβαίας άγάπης καί βοηθείας, τής 
συνέσεως καί τής εύγενείας.

Μόνον έτσι θά καταστή δυνατή ή κα
ταστολή τών έπιθετικών έστίκτων τών 
ανωφελών ένθουσιασμών, τών έγωϊστι- 
κών τάσεων, τής έπιβλαβοϋς έπιδειξιο- 
μανίας καί λοιπών κακών συναισθηματι
κών διαθέσεων, πού άποτελούν τάς κυ- 
ριωτέρας αιτίας προκλήσεως τών άτυ- 
χημάτων καί δημιουργίας τών κυκλο- 
φοριακών προβλημάτων.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
Άντ]ρχης
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Ή  στήλη τών Τεχνικών

Διαβιβάσεις

Η Λ I A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Ρίς τό προηγούμενον τεύχος, 
μέ μίαν σύντομον αιτιολογίαν έξηγ- 
γέλθη ό σκοπός τη; παρούσης 
στήλης.

Η συνεπευί ίων γεγονότων kai 
ή λογική σειρά τής ύλης πού πρό
κειται νά δημοσίευσή επιβάλλει 
τήν τήρησιν ενός προγράμματος 
ύό όποιον Οά διευκολύνη καί τήν 
κάτανόησιν των κειμένων;

ΑΡλίζ°Ι·,εν λοιπόν από τά βασ'- 
κά φαινόμενα τής άκτινοβολίας, 
έκεϊνα δηλαδή ακριβώς πού άπε- 
τέλεσαν καί τά πρώτα αντικείμενα 
τής άνθρωπίνης έρεύνης εις τόν 
τομέα αυτόν.

— Όπως γνωρίζομεν, ό ΗΛΕ
ΚΤΡΙΣΜΟΣ οφείλεται εις τήν ομα
δικήν μετακίνησιν τών ελευθέ
ρων ήλεκτρονιών εις τήν μαζα 
ενός ύλικοΰ σώματος, όταν εις 
τό σώμα αυτό έπιδράση κάποια 
εξωτερική αιτία. 'Η Επιστήμη 
καπώρθωσε μέ χημικά μέσα νά 
άπομονώση τό μικρότερον δυνα
τόν τεμάχιον τής ύλης, τό βασικόν 
στοιχεΐον δηλαδή από τό όποιον 
άποτελεΐται. Αυτό ώνόμασε ΑΤΟ- 
ΜΟΝίή άτμητον επειδή δέν επιδέχε

ται άλλη περαιτέρο) ύποδιαίρεσιν. 
Τό άΐομον αύτά, δπωο γνωρίζομεν, 
άποτελεΐται βασικώςάπό τόν πυρή
να, ένα σωματίδιον δηλαδή πού κα
ταλαμβάνει τό κέντρον τού άτό- 
μου καί φέρει θετικόν ηλεκτρι
σμόν. Γύρω άπό αύτόν περιστρέ
φεται ένα ή συνήθως περ.σσότερα 
όωματίδια τά όποια ονομάζονται 
ήλεκτρόνια. Τά ήλεκτρόνια αυτά 
κινούνται μέ καταπληκτικήν τα
χύτητα επί καθορισμένων τροχιών 
πού λέγονται καί στιβάδες, πέριξ 
τού πυρήνος, φέρουν δέ άρνητι- 
κόν ηλεκτρισμόν. (Σχήμα 1).

Ά ν θέαρήσωμεν σφαιρικόν τό 
ήλεκτρόνιον, ή δ άμετρες του είναι
50.000 φορές μικρότερη άπό τήν 
διάμετρον τού όλου ατόμου. 'Η 
διάμετρος τού πυρήνος είναι κατά 
πολύ μικροτέρα τής διαμέτρου τού 
ήλεκτρονίου. Παρά ταΰτα τό βά
ρος τού πυρήνος είναι 1850 περί
που φορές μεγαλύτερον άπό τό 
βάρος τού ήλεκτρονίου. Αυτό ση
μαίνει ότι ό πυρήν έχει πολύ συμ- 
μπεπυκνωμένην καί σκληρήν μαζα.

Άπό τις πιό πάνω άναλογίες Καί 
διαστάσεις μεταξύ ήλεκτρονίων καί

πυρήνος εξάγεται τό συμπέρασμά 
ότι δυνάμεθα νά φαντασθώμεν 15 
άτομον σάν ένα πλανητικόν σύ- 
στημα. Τήν θέσιν τού -ήλιου κα
τέχει ό πυρήν, τών δέπλανητών 
τά ήλεκτρόνια. Τό άτομον έπο- 
μένως συγκροτεί ένα μικρόκοσμον 
μέ όλα σχεδόν τά βασικά χαρα
κτηριστικά εκείνου πού απλώνεται 
απέραντα πρό τών οφθαλμών μας.

Μεταξύ ήλεκτρονίων καί πυρή
νος ασκούνται τεράστιοι δυνάμεις. 
Τοιουτοτρόπως εξασφαλίζεται μία 
ίσοροπία καί τό άτομον εύρίσκε- 
ται εις μίαν ούδετέραν κατάστα- 
σιν. Συμβαίνει όμως, λόγω διαφό
ρων αιτίων, νά άποσπώνται ήλε
κτρόνια άπό τήν εξωτερικήν στι
βάδα τών ατόμων. Τά ήλεκτρόνια 
αύτά αποτελούν τό ήλεκτρονικόν 
νέφος ή τά έλεύθερα ήλεκτρόνια. 
'Ωρισμένα άπό αύτά προσκαλλών- 
ται εις άλλα άτομα γειτονικά. 
Τότε τό άτομον πού έχασε ήλεκτρό
νια άλλά καί εκείνο πού έδόχθη 
ξένα ήλεκτρόνια αποβάλλουν τήν 
ούδετέραν κατάστασίν των καί 
ενεργοποιούνται. Τά άτομα αύτά 
όνόμαζονται Ί  ό ν τ α. Τά ιόντα
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παρουσιάζονται μέ θετικόν μέν 
ηλεκτρισμόν αν έχασαν ήλεκτρό- 
νια, μέ αρνητικόν δέ αν προσέλα- 
βαν ξένα ήλεκτρόνια.

Τό ηλεκτρονικόν νέφος τών έλευ- 
θέρων ήλεκτρονίων κινείται ακα
τάστατα διά μέσου τών κενών πού 
παρουσιάζουν τά άτομα. Έτσι, όταν 
έπιδράση κάποια εξωτερική αιτία 
τά ήλεκτρόνια αΰτά αλλά καί τά 
ιόντα προσανατολίζονται εις μίαν 
ώρισμένην κατεύθυνσιν. Αύτή ή 
προσανατολισμένη ομαδική μετα- 
κίνησις τοΰ ήλεκτρονικοΰ νέφους 
δημιουργεί τό ήλεκτρικόν ρεύμα. 
Τό ήλεκτρικόν ρεύμα λοιπόν υπάρ
χει μέσα εις υλικά, αλλά εύρίσκε- 
ται εις μίαν ούδετέραν κατάστα- 
σιν, ’Αφυπνίζεται δέ όταν κάποια 
δύναμις έπιδράση «Πς τά υλικά 
αυτά. 'Η δύναμις δέ αύτή είναι ό 
μαγνητισμός ή ή χημική άντίδρα- 
σις. Στήν πρώτη περίπτωσι έχο- 
μεν τό ήλεκτρικόν ρεύμα πού δη- 
μιουργεΐται διά τών μηχανών 
(γεννητριών) τών έργοστασίων, διά 
τών μικρών έναλλακτηρίων, δυ
ναμό κ.λ.π. εις τήν δευτέρα δέ τό 
ήλεκτρικόν πού παρέχεται άπό 
τούς συσσωρευτάς, ξηρά στοιχεία 
κ.λ.π.

—'Ο ηλεκτρισμός, σάν ένα άπό 
τά πλέον έκτενή Κεφάλαια τής 
Φυσικής, άποτελεΐ ένα άντικείμε- 
νον τό όποιον παρακολουθεϊται καί 
μελετάται άπό δύο κλάδους. Οί 
έφαρμογές τών συνεχών καί έναλ- 
λασσομένων ρευμάτων μελετώνται

καί έξετάζονται άπό τήν Ή λ ε- 
κ ΐ ρ ο τ ε χ ν ί α ν .  ‘Από τον η
λεκτρισμόν ξεχωρίζομεν μίαν ιδιαι
τέραν κατηγορίαν ρευμάτων εναλ
λασσόμενων μεγάλης συχνότητος. 
Αυτά τά έξετάζςι ιδιαίτερος κλά
δος τήε ’Επιστήμης πού λέγεται 
ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ. Τάάντι- 
κείμενα αυτού τού Κλάδου τής 
Ραδιοηλεκτρολογίας είναι εκεί
να πού θά μας άπασχολήσουν καί 
είναι άκριβώς εκείνα πού ενδιαφέ
ρουν τόν Τεχνίτην Τηλεπικοινω
νιών καί τόν Διαβιβαστήν.

Έδώ θά πρέπει νά ένθυμηθώμεν 
τί είναι τό έναλλασσόμενον ρεύμα, 
διότι ξεκινώντας άπό αύτό θά με- 
ταπηδήσωμεν εις τά εναλλασσό
μενα ρεύματα υψηλής συχνότητος 
ή ύψήσυχνα ρεύματα, καθώς λύ
νονται.

"Οπως είδαμε πιό πάνω, τό ήλε
κτρικόν ρεύμα διενείρεται δταν 
έπιδράσουν μαγνητικές δυνάμεις. 
"Ετσι, δταν άνάμεσα στούς πόλους 
ένός μαγνήτου κινήσωμεν ένα με
ταλλικόν άγωγόν. επειδή μέ τήν

κίνησιν αύτήν διακόπτονται αί 
μαγνητικαί γραμμαί πού ξεκινούν 
άπό τόν ένα πόλο τού μαγνήτου 
καί καταλήγουν είς τόν άλλο, 
τά ελεύθερα ήλεκτρόνια καί τά 
ιόντα τοΰ μεταλλικού άγωγοΰ, μέ 
τήν κίνησιν προς τήν μίαν φοράν 
προσανατολίζονται καί αυτά καί 
μετακινούνται πρός μίαν κατεύθυν
σήν. Μέ τήν άντίθετον κίνησιν τού

άγωγοΰ, άλλάζει καί τό ήλεκτρονι" 
κόν νέφος κατεύθυνσιν. Έχομεν δη" 
λαδή μίαν παλινδρομικήν κίνησιν 
τοΰ ήλεκτρονικοΰ νέφους. "Αν τοπο- 
θετηθή ένα δργανον είς τά άκρα 
τοΰ άγγοΰ, θά μάς δείξη δτι μέ τήν 
πρώτην κίνησιν έδημιουργήθη ένα 
ρεύμα τό όποιον ήρχισεν άπό τό 
μηδέν, ηύξήθη, έλαβεν μίαν μεγί
στη τιμήν καί κατόπιν ήρχισεν 
νά έλαττώνεται μέχρις δτου έμη- 
δενίσθη. Κατά τήν δευτέραν άντί
θετον κίνησιν τού άγωγού έδη- 
μιουργήθη καί πάλιν ένα δμοιον 
ρεύμα άλλά άντίθετον τοΰ πρώτου.

Γραφικώς παρίσταται τό ρεύμα 
αύτό είς τό Σχήμα 2.
Ό  οριζόντιος άξων χχ είναι ό άξων 

τών χρόνων. Ένώ ό κάθετος ψψ 
δεικνύει τήν τιμήν πού λαμβάνει 
τό ρεύμα κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
χρόνου ΟΤ. πού λέγεται καί πε
ρίοδος. 'Η καμπύλη παριστά τό 
ρεύμα τό όποιον άρχίζει άπό τό 
μηδέν, άνυψούται καμπυλοειδώς 
ώς ένα σημείον (α) καί κατόπιν 
άρχίζει νά έλαττοΰται βαθμιαίως 
μέχρι νά μηδενισθή είς τό σημεΐον 
Τ|2.

Σ’ αύτόν τόν χρόνον πού λέγεται 
ήμιπερίοδος, τό ρεύμα έσημείωσε 
μίαν καμπύλην είς τό άνω μέρος 
τού άξονος τών χρόνων, αντιστοι
χεί δέ είς τό ρεύμα πού έδημιουρ- 
γήθη κατά τήν κίνησιν τοΰ άγωγοΰ 
πρός μίαν κατεύθυνσιν. Μέ τήν 
άντίθετον κίνησιν τοΰ αγωγού δη- 
μιουργεΐται τό ρεύμα πού παριστά 
ή δευτέρα καμπύλη, ή όποια εύρί- 
σκεται είς τό Σχήμα μας κάτωθεν 
τού άξονος τών χρόνων. Αύτό 
τό ρεύμα άντιστοιχεΐ είς τήν δευτέ
ραν ήμιπερίοδον. Καί οί δύο αύτές 
καμπύλες πού άντιστοιχοΰν είς 
μίαν πλήρη περίοδον χρόνου Τ 
λέγονται κύκλος ή πλήρης έναλ- 
λαγή τοΰ ρεύματος ή περίοδος.

Έδώ δμως ας διακόψωμεν διά 
νά έπανέλθωμεν είς τό έπόμενον 
τεύχος.

.
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Τ α ξ ι δ ε ύ ο ν τ α ς
Γ Ρ Η Γ .  X. Ζ Η Τ Ρ Ι Δ Η

Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

’Ηρθαν καί εφέτος τά χελιδόνια. 
Κι’ όπως πάντα διάλεξαν γιά 
τόν ερχομό τους την άνοιξη, γιατί 
φαίνεται πώς ή άνοιξη είναι ή 
εποχή πού αρχίζουν όλα τά 
ταξείδια :

Μαζΰ μέ τά χελιδόνια φάνηκαν 
κι’ οί τουρίστες πού κι’ αύτοί 
διάλεξαν γιά  τόν ερχομό τους 
τήν άνοιξη. Τούτοι δμως οΐ τε
λευταίοι δεν έχουν καί τόσο δίκηο 
νά περιμένουν τήν άναχώρηση 
τοϋ χειμώνα γιά  τήν επίσκεψή 
τους στή Χώρα μέ τόν λαμπρό
τερο ήλιο, μέ το πιο λαμπικα- 
ρισμένο φώς, μέ τά χιονισμένα 
καί μαζύ ήλιόλουστα Χριστού
γεννα, μέ τις Άλκυονίδες Γενα- 
ριάτικες ήμερες . . . .  ’Αλλά άς 
είναι . . . « DE' GUSTIBUS - 
έλεγαν οί αρχαίοι Ρωμαίοι —

NON -DISPUTANDI » δπερ 
οί νεώτεροι "Ελληνες απέδωσαν 
αυτολεξεί : «Περί όρέξεως ούδείς 
λόγος» . . . Καί άλλωστε γ ι ’ αυ
τά τά γούστα άκριβώς πρόκει
ται. Ή Ελλάδα είναι τόπος γιά  
δλα τά γούσ τα! Δύσκολα καί άπλά, 
άπαιτητικά καί ολιγαρκή, φτηνά, 
καί ακριβά, πολυτελή καί άπέ- 
ριττα, καί άριστοκρατικά, ραφι
νάτα καί . . . .  χ ίπ π ικ α ! Ναι . . 
μή άπορρεΐται, κι’ οί «χίππυς» 
τής γής, τά παντού άνεπιθύμη- 
τα αύτά φρούτα, βρίσκουν στήν 
'Ελλάδα τόν παράδεισό τους, γ ια 
τί ό “Ελληνας, βλέποντας μιά 
χίππικη γενειάδα —βασάνων κα
τοικία συνηθέστατη — ή μιά χίπ- 
πικη κελεμπία μέ ύποπτη κα
θαριότητα καί μέ σταμπαρισμέ- 
νες, καί άρκετά κακοποιημένες, όλες

τις άφηρημένες έμπ νεάσεις τού 
Σαλβατόρ Νταλί, τό π ο λύ—πολύ 
νά γελάση άνοιχτόκαρδα ή, άν 
είναι θυμόσοφος — είδος δχι σπά 
νιο στον τόπο μας —νά κουνάη" 
έπιτιμητικά τό κεφάλι του, ύπο- 
τονθορίζων τό έπίσης Λατινικής 
προελεύσεως έπιφώνημα «0 TEM
PO RA 0  MORES καί τούτο 
μεταφρασθέν εις τήν ολίγον άρ- 
χαίζουσαν νεοελληνικήν : «ώ και
ροί ! ώ ήθη !» . . . 'Οπωσδήποτε 
πάντως, δέν θά σκεφθή νά φιλο- 
δωρήση τόν ταλαίπωρο χ ίππυ  
μέ καρπαζιάν, ούτε νά έξαπο- 
στείλη κατά τής γενειάδας του 
καί τής κελεμπίας έαρινή καί χυ- 
μώδη ντομάτα, δπερ ούχί άσύ- 
νηθες σέ άλλους τόπους, μή Ελλη
νικούς . . . .  ’Ακόμη καί γ ιά  τούς 
γυμνιστές έχει χώρο στήν 'Ελλά-
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Π ανευτυχής ό Διαγόρας ό Ρόδιος στους 
ώμους τω ν Ό λυμ πιονικ ώ ν γυιώ ν τ ο υ .

δα. Κάνεις δεν θά τούς ενόχληση 
ττονηρός, καί τό μόνο πού Θά κά
νη ό “Ελληνας, άντικρύζοντας ένα 
κακό σουλούπι θεόγυμνο — γυ
ναικείο ή ανδρικό, αδιάφορο — 
είναι νά μονολογήση, νοερά κι’ 
αυτός : «’Άφες αΰτοΤς . . .  ή τι
μωρία τους είναι νά περιφέρουν 
την καρικατούρα τούτη κάτω άπ’ 
τον ίδιο ήλιο πού φώτισε τό γυ
μνό κάλλος ' μιας Κνιδίας ’Αφρο
δίτης, ενός Πραξιτέλους Έρμη . . .»

Διαδρομή λοιπόν γιά  όλα τά 
γούστα στήν Ελλάδα. ’Από τον 
βόρεια ώς τον Νότο, άπό τήν 
Δύσή ώς τήν ’Ανατολή. ’Ορεινές 
πεδινές, θαλάσσιες. Σέ οικισμούς 
χωριάτικους, σέ πρωτεύουσες μον
τέρνες ποληάνθρωπες, σέ νησάκια 
ειδυλλιακά. Νά περιγράφουμε με
ρικές ; ’Αρχίζομε :

ΜΥΡΙΩΝ ΚΑΘΟΔΟΣ

Δέκα χιλιάδες λέει ήταν οί «μύ- 
ριοι» πού άποδύθηκαν στήν μαρ
τυρική πορεία πρός τή θάλλασα. 
Όμως τούτο συνέβη τετρακόσια 
χρόνια πριν άπό τον Χριστό. Σή
μερα στον εικοστό αιώνα, ή κά
θοδος στις Ελληνικές Θάλασσες 
έπιχειρεϊται κάθε χρόνο άπό «μυ- 
ρίους» πού ό άριθμός τους είναι 
αύξημένος κατά δύο* μηδενικά, καί 
τά πράγματα είναι πολύ πιό εύ
κολα καί ευχάριστα.

“Ολοι οί δρόμοι οδηγούν στις 
Ελληνικές άκτές, καί κάθε πλεού
μενο είναι σέ θέση νά φουντάρη σί

γουρα καί μεγαλόπρεπα την άγκυ
ρά του στό λιμανάκι κάποιου 
Ίόνιου ή αΐγιοπελαγήτικου νη
σιού.

Ά ν πρώτος σταθμός σας είναι 
ή Θεσσαλονίκη, τότε ολόκληρη 
ή Μακεδονία προσφέρει τις άκτές 
της γιά  σας ά π ’ τήν ’Αλεξανδρού
πολη ώς τον Θερμαϊκό. Τούτες 
οί άκτές είναι γιά  όσους άγαπούν 
τήν άνοιχτή θάλασσα, τό πο
λυκύμαντο πέλαγο μέ τήν βα- 
θειά γαλάζια, άδιάκοπα άφρισμέ- 
νη επιφάνεια. Δέν Θέλει βέβαια 
συζήτηση ότι τό πιό γοητευτι
κό τοπεϊο τό προσφέρει ή Χαλκι
δική. Γή πανάρχαια, γνή
σια Ελληνική ! Είδε τήν ’Όλυνθο 
στήν μεγάλη άκμή της, άντίζηλο 
τής ’Αθήνας, τήν Ποτείδαια τήν 
πέτρα τού σκανδάλου γή τοΰ 
Πελοπονησιακού πολέμου, τήν 
Κασσάνδρεια πού τήν αντικατέ
στησε.

Τρεις γλώσσες άπλώνει στό 
Θερμαϊκό ή Χαλκιδική : τήν Παλ- 
λήνη, τήν Σιθωνία καί τον "Αθω. 
Στήν κάθε μία ά π ’ αύτές άντιστοι- 
χεϊ ένα βουνό. Στή Παλλήνη ό 
Χορτιάτης, στήν Σιθωνία ό Χο- 
λομόντας, στον "Αθω τά “Αγιο 
’Όρος. Τούτο τό τελευταίο είναι 
στον κόσμο μοναδικό. Είναι ό 
βράχος πού θυμωμένος ό ’Άθως, 
ό μυθικός γίγαντας έρριξε κατα
κέφαλα στόν Ποσειδώνα, καί τον 
άναφέρει κι’ ό “Ομηρος στήν Ίλιά- 
δα του —«Άθόως» —κι’ ό Αισχύ
λος —στόν «Άγαμέμνονα» —κι’ ό 
Θεόφραστος —(βιβλ. ΥΙ άπόσπ. 
34), κι’ ό Στράβωνας —«’Άθων, 
όρος μαστοειδές όξύτατον, ύψη-

λότατον, ού οί τήν κορυφήν οί 
κούντες όρώσι τον ήλιον άνατέλλον- 
τα πρό ώρών τριών τής έν τή 
παραλία άνατολής . . .» —, κι’ ο 
Σοφοκλής, κι’ ό Πλούταρχος — 
«περί Σελήνης» — καί ό Θεόκρι
τος, κι’ άλλοι πολλοί. Γιά τούτο 
τό μεγαλόπρεπο βουνό είχε προ
τείνει ό Δεινοκράτης —ό άρχιτέ- 
κτονας τού ναού τής Εφέσου, 
ό οικοδόμος τής ’Αλεξάνδρειας -  
νά τό λαξέψη κατά τέτοιο τρό
πο ώστε ολόκληρο νά παριστάνη 
ένα γιγαντιαϊο ’Αλέξανδρο πού νό: 
κρατά «Πρόχουν» κι’ ά π ’ αύτόν νά 
χύνη σπονδή σέ «κρατήρα». Τήν 
«πρόχουν» καί τον «κρατήρα» 
ό Δ§*νοκράτης θά τόν παρίστανε 
μέ δύο πόλεις, καί τήν χυνόμενη 
σπονδή μέ τόν ποταμό πού τό 
ρεύμα του θά ένώνη τις δυο πό
λεις.

Τούτο τό σχέδιο, άγνωστο για 
τί δέν έπραγματοποιήθη, όμως 
ήρθαν οί άσκητές κι’ οί μοναχοί — 
άπό τούς παλαιοχριστιανικούς α
κόμη χρόνους —κι’ έδωκαν στόν 
«"Αθω» φήμη καί κλέος Πανυφή- 
λιο. Κοιτίδα πίστης στούς χρό
νους τών Βυζαντινών, καί φυτώ
ριο τής τέχνης, μιας τέχνης μονα
δικής, πού οί θησαυροί της άμύ- 
θητοι καήάξετίμητοι λαμποκοπούν 
καί σήμερα, στούς τοίχους τών 
μοναστηριών, καί στών . ’Εκκλη
σιών τούς θόλους, καί στά τέ
μπλα καί τούς άμβωνες, καί στις 
κρύπτες καί τά εικονοστάσια. Κέν
τρο εθνικό στά χρόνια τής σκλα
βιάς —έκεϊ καταφεύγει ό Νικοτσά- 
ρας, έκεϊ καί ό εθνομάρτυρας Γρη- 
γόριος ό Ε'. —, καί Ιστία γραμ-



μάτων —ή περίφημη Άθωνιάς Σχο
λή —, καί τέλος τρόπαιο των νικών 
τοΰ 1912, όταν ό Ελληνικός 
στρατός τό ξαναφέρνει στους κόλ
πους τής Ελλάδος.

Καμμιά βιβλιοθήκη στον κόσμο 
δεν έχει τόσα καί τόσης αξίας 
χειρόγραφα, περγαμηνές καί χρυ- 
σόβουλα, όσα οί βιβλιοθήκες των 
Μοναστηριών τοΰ "Αθω. Μέσα 
α π’ αυτά μιλούν αδιάψευστα οί 
αιώνες που έσφυρηλάτησαν την 
πίστη, τόν πολιτισμό, τά γράμμα
τα, τήν τέχνη, κΓ όλα τ ’ άνώτερα 
ιδανικά τής άνθρωπότητας.

Είναι περίεργο όσο καί θαυμα
στό νά παρατηρήση κανένας τά 
έργα τών άγιογράφων τής 
'Αγιορείτικης Σχολής —ιδίως τά 
μεταβυζαντινά, τοΰ Πανσέληνου, 
τοΰ Θεοφάνη, τοΰ Δαμασκηνού. 
'Ένας προσεκτικός μελετητής μπο
ρεί νά διακρίνη σέ μερικά άπό αύ- 
τά τά σπέρματα τού έμπρεσσιο-

νισμού καί τού έξπρεσιονισμού 
πού τρεις αιώνες μετά θά παρου
σιάσουν, όψιμοι έπαναστάτες, ό 
Μανέ, ό Ντεγκά, ό Σεζάν, ό Βάν 
Γκόγκ . . . .

Έξω κι’ ά π ’ αυτά όμως, κι’ ή 
‘Αγιορείτικη φύση είναι προνο
μιούχος. Σμαράγδινα τ ’ ακρογιά
λια, βαθυκύανο τό πέλαγος στ’ 
άνοιχτά. Βράχοι «άπορρώγες» 
ντύνονται μανδύες κρόκινους στις 
αυγές, μενεξεδιούς στά δειλινά. 
Ό  αέρας μοσχοβολά πεύκο, σκοΐ- 
νο, καί άρμη θαλασσινή. Καί σ’ 
όλο τόν άλλο κόσμο νά ύπάρχη 
καταιγίδα κι’ άντάρα, κι’ άν ή οι
κουμένη σπαράζεται άπό μίση καί 
πάθη, καί τήν γή ολόκληρη τήν 
σκεπάζει τού πολέμου ή βοή, ή 
κλαγγή τών όπλων, έδώ, σέ 
τούτη τή γωνιά βασιλεύει πάντα 
γαλήνη υπερκόσμια, κι’ ήρεμία 
βαθειά, γιατί άπάνω της πέφτει 
καθάριο, όλογάλανο, φωτεινό γε-

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  ΓΗ

ματο άγάπη τό βλέμμα τοΰ Κυ
ρίου, πού δέν τόχει άποστρέψει 
ποτέ άπό τήν εύνοουμένη γή Του. 

*
Κατεβαίνουμε πιό κάτω. Ό χ ι 

ακόμη στά νησιά, μή βιάζεστε 
τόσο. Προχωρώντας άπό τόν βό
ρεια στον νότο, κΓ άφήνοντας 
τήν Μακεδονίτικη γή σας δέχε
ται ή Θεσσαλία, τό ϊδο πανάρ- 
χαια, τό ίδιο αιματόβρεχτη καί 
λατρευτή.

'Η Θεσσαλία δέν είναι καί τόσο 
γνωστή στούς Τουρίστες γιατί 
ή διαφήμιση δέν τήν έκανε «κοσ
μική» όπως τήν Μύκονο ή τήν 
Ύδρα. “Ομως οί θησαυροί της δέν 
είναι λιγώτερο σημαντικοί. Πε
διάδες άπέραντες —ό σιτοβολώ
νας τής Ελλάδος — όπου χρυσίζει
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Καθάρια ατμόσφαιρα, φρεσκοασββστωμένα σπίτια , άν 
θρωποι απλοί μέ ανοιχτή καρδιά, πάντα φιλόξενη στέγη, 
Τό 'Ελληνικό χω ρ ιό .............

ρα οΐ περίφημες Θεσσαλικές φορ- 
βάδες κΓ οί κέλητες, Νερά κρυ
στάλλινα σπρώχνουν στή θά
λασσα τοΰ Αιγαίου τό λαμπερό 
άργοκύλητο ασήμι τους, δλά- 
τό στάχυ καί καλπάζουν άνήμέ- 
στήση ώργισμένη, έλατο, πουρ
νάρι, πλάτανος. 'Η σιγότρεμή 
λευκά, ή μεθυστική φλαμουριά.

Στά ανατολικά εϊναΐ τά Τέμπη, 
ή «Κοιλάδα των θεών». ’Αριστε
ρά ό "Ολυμπος μέ την χιονισμένη 
σκούφια, έδρα τοΰ Δωδεκάθεου 
όπου βασίλευε ό Δίας, ό πατέ
ρας ανθρώπων καί θεών. Δεξιά 
ό Κίσσαβος, πιό δασωμένος, κα
τοικία μαινάδων καί σατύρων, 
βασίλειο τού Διόνυσου, τού Πά
να καί τοΰ Σειληνοΰ. Άνάμεσά 
τους ρέει ό Πηνειός, λουτρώνας 
ναϊάδων καί νυμφών. Στο «δέλ
τα τού Πηνειού είναι χτισμένο 
τό Τσάγεζι, χωριουδάκι εύδυλια- 
κό πού τό ισκιώνουν πλατάνια 
θεώρατα καί τό τυλίγει μέ τό 
άρωμά της ή φλαμουριά.

"Αλλη εστία ή Καλαμπάκα, στό 
κέντρο τού Θεσσαλικού χώρου. 
Πάνω ά π’ τά σπίτια της, Με
τέωροι βράχοι τινάζουν τις κορ
φές τους στον ουρανό, καί στο 
πλάτωμά τους χτισμένα μονα
στήρια, απομονωμένα ά π ’ τόν 
κόσμο, πολύ μακρυά άπά τούς 
ανθρώπους, πιό κοντά στό Θεό,

Καί φυσικά υπάρχει τό Πήλιο 
κατοικία Κενταύρων, γή πού έθρε
ψε τόν Άχιλλέα, τόν Ίάσωνα, 
τόν Ρήγα τόν Βελεστινλή. Ή 
όρμορφιά τού Πήλιου είναι τά 
χωριά του : Πορταρίά, Μακρυ- 
νίτσα, ' Τσαγγαράδες, Ζαγορά. 
Σκαλωμένα στίς πλαγιές τού μα- 
κρύρραχου βουνού, χιονοστεφα- 
νωμένα τόν χειμώνα, ήλιολουσμέ- 
να τό καλοκαίρι, λουλουδιασμέ- 
να την άνοιξη μέ τριαντάφυλλα 
καρντένιες, καί γιασεμιά καί μα- 
νόλιες καί ταπεινές παπαρούνες 
καί ροκάριες σπάνιες, φορτωμέ
νες τό φθινόπωρο μέ καρπό, μή
λα φιρίκια, βαθύχρωμα κάστανα, 
φρέσκα καρύδια, τσαμπιά στα- 
φυλιών μεγαλόπρεπα σ’ όλες τις 
παραλλαγές — ροδίτης, έφτάκυ- 
λο, μαύρο, νυχάτο, ντιμπατίκι —, 
δαμάσκηνα ματιά, — οί περίφημες 
βολιότικες μπουρνέλλες —καί κορό
μηλα βαθυκόκκινα, κι’ όλος ό 
πλούτος τών μποστανιών σε κι- 
τρινόχρυσα πεπόνια καί καρπού
ζια μέ φλογάτη καρδιά.

Τό Πήλιο άπλώνει τήν μακρυά 
ράχη του καί αγκαλιάζει στορ

γικά τόν Παγασητικό, πού ά π ’ 
τήν άλλη μεριά τινάζει τά βρά
χια του καί σπάζει τήν μανία 
τών κυμάτων τοΰ άπεράντου Αι
γαίου. Πολύ κοντά οί Σποράδες 
κρατούν τό αντίβαρο. 'Η Σκό
ρος κι’ ή Σκόπελος, κι’ ή Σκιάθος, 
κι’ ή 'Αλόνησος, πετράδια ακρι
βά ολόφωτα σέ φόντο γαλάζιο 
μεταξωτό.

ΕΛΛΩΝ ΧΩΡΑ
’Αδελφή τής Θεσσαλίας ή 

"Ηπειρος. Μιά εκδοχή τήν φέρνει 
μητέρα τής Ελλάδος. Πολλοί υπο
στηρίζουν ότι οί “Ελληνες πήραν 
τόνομά του; άπό τούς Ήπειρώτες 
Σελλούς ή Έλλούς. Γή πού τήν 
έπιβουλεύτηκαν οί Ρωμαίοι κι’ 
οί Σλαύοι, κΓ οί ΝορμανδοίκΓ

οί Φλωρεντινοί, καί οί Τούρκοι ό 
Άλή Πασάς καί οί ’Ιταλοί. ΚΓ 
όμως έμεινε πάντα Ελληνική, κι’ 
ούτε έσβυσε ποτέ ή δάδα πού 
άναψε κάποτε στην Νικόπολη,στήν 
Δωδώνη στήν Πασσαρώνα. Τί 
έχει νά δή σήμερα ό τουρίστας; 
τά Γιάννενα πρώτα —πρώτα, μέ 
την λίμνη τήν πάγκαλη, αυτήν 
πού είδε τό όργιο τού καταχθό
νιου Άλή, πού άκουσε τό τρα
γικό παράπονο τής Βασιλικής τόν 
λυγμό τής μαρτυρικής Φροσύνης. 
Πόλη πιό παληά άπό τόν 7ον 
αιώνα. Τήν αναφέρει στό «συγγύλ- 
λιότου»όΒουλγαροκτόνος (1020), 
στήν «Άλεξιάδα» της ή "Αννα Κομ- 
νηνή στό ημερολόγιό του ό 
Έδρισή (1153). Ό  Στέφανος Ντου- 
σαν τήν σκλάβωσε στά 1349, κΓ
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όμως δέν έπαψε νά είναι κέντρο 
Ελληνικών γραμμάτων μέ τούς 
Ίωαννίτες, τόν ΤΤλέσσα, τόν 
Σουγδουρή, τόν Μάκρη, τόν Μπα- 
λανα. Πόλη πού. την ύμνησε ένας 
Μπάύρον, ένας Πουκεβίλ. Μόνο 
τό 1913 τά Γιάννενα θά ελευθε
ρωθούν άπό τόν Ελληνικό στρα
τό πού τόν ώδήγησε ένας Κων
σταντίνος.

Τά Γιάννενα ήταν κέντρο πού 
ήκμαζε ή άργυροχοϊκή τέχνη στά 
μεταβυζαντινά χρόνια. Ταλαντού
χοι λεπτουργοί τεχνίτες μας άφη
σαν τις ωραίες δημιουργίες τους, 
πού οί άπόγονοί τους τις συνε
χίζουν. Κοσμήματα, ζώνες, άρα- 
βουργήματα, πόρπες, κηροπή
για.

Ή συνοικία τών άργυροχόων 
στά Γιάννενα θυμίζει λίγο Πόντε 
—Βέκιο, μά έχειέντονο τό τοπικό 

χρώμα καί κρατά την καλλιτεχνι
κή Βυζαντινή παράδοση.

Τί άλλο θά δη ό Τουρίστας στήν 
’Ήπειρο ; Μά τούς πορτοκαλλεώ- 
νες τής "Αρτας, τήν όμορφη παρα
λία τής Ηγουμενίτσας, τά άρχον- 
τικά τού Μετσόβου, καί τις κα
κοτράχαλες πλαγιές τής Πίνδου, 
εκεί όπου ένας λαός έγραψε στά

1940 ένα άκόμη έπος κΓ άνανέωσε 
τις δάφνες του, νωπές άπό τήν 
εποχή πού οΐ 300 τής Σπάρτης 
κι’ ό Λεωνίδας έπεφταν στις 
Θερμοπύλες.

Η ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΣ ΝΗΣΟΣ
Κατεβαίνομε στήν Πελοπόννη

σο, στον χιλιοτραγουδισμένο Μω- 
ρηά. Μιά ιστορία ολόκληρη, πα- 
ληά όσο κΓ ό κόσμος, κΓ ένας 
Θρύλος,' ό πιό λαμπρός στη γή. 
Έδώ είναι οί Μυκήνες, μήτρα τοΰ 
άνθρώπινου πολιτισμού, έδώ ή 
Επίδαυρος μέ τό θέατρό της —έργο 
τού Πολυκλείτου —τό μεγαλύτε
ρο τήςάρχαίας Ελλάδος γιά  12000 
Θεατές, έδώ καί ή Όλυμπία τόπος 
ιερός όπου έγεννήθη ή άθλητική 
ιδέα καί ή εύγενική—έξω άπό πά
θη καί μίση καί ταπεινά συμφέ
ρον-’· — ή άμιλλα. Μόνον “Ελ
λη-. „ς ήταν δυνατόν νά χτίσουν 
τέτοιο κέντρο καί νά γεννήσουν 
τέτοια ιδέα. Ά πό  έδώ ξεκίνησαν 
ό Άγαμέμνονας κΓ ό Μενέλαος 
κΓ ό σοφός Νέστωρ, γ ιά  νά χτυ
πήσουν τήν Τροία. ’Εδώ άκμασαν 
τό “Αργος κι’ ή Κόρινθος, φάροι 
τής οικουμένης, έδώ ξέσπασε κΓ 
ή επανάσταση στά 1821 φαινό

μενο μοναδικό στήν ιστορία τών 
άνθρώπων, όταν μιά φούχτα παλ- 
ληκάρια, ρακένδυτα, ξυπόλητα, 
νηστικά, κατατρεγμένα κΓ άοπλα, 
γκρέμισαν τήν πιό κραταιά αυτο
κρατορία τής γής,

Μά όλα αυτά έιναι παληά. Τί 
έχει σήμερα νά δή ό τουρίστας 
στο Μωρηά ; Τίς Μυκήνες πάντα 
καί τήν Όλυμπία. Ή  λάμψη τους 
δέν έσβυσε ποτέ.

Καί τόν Μυστρά στήν συνέχεια, 
νεκρή πιά  πολιτεία πού στούς 
έρημους δρόμους καί τό κάστρο 
καί τίς έκκλησιές της, δέν άπόμεινε 
παρά ό άχός άπό τά φτερουγίσμα- 
τα τών Βυζαντίνικων άετών,

Μά έχει κι’ άλλα άκόμη νά 
δή καί νά κάνη ό τουρίστας στον 
Μωρηά. Νά δή τό Άνάπλι, πό
λη πού κρατά όλη τού περασμέ
νου αιώνα τήν άρχοντιά, τήν 
Μονεμβασιά, όπου οί Ενετοί άφη
σαν τήν σφραγίδα τους, τά Κα
λάβρυτα θρυλική Κώμη σκαρφα
λωμένη -στον Χελμό. Μά είναι 
αρκετό καί μόνο νά κάνη τήν δια
δρομή Κόρινθο —Καλαμάτα, κυ
λώντας —μέ αύτοκίνητο ή μέ τραί
νο —δίπλα στήν ακροθαλασσιά, 
πλάι .στον Κορινθιακό, τόν Πα- 
τραϊκό’ κόλπο καί τό Ίόνιο. Δεξιά 
ή θάλασσα, ή πιό γαλάζια καί 
διάφανη πού ύπάρχει.

Αριστερά τ ’ άμπέλια τού Μω
ρηά, κι* οΐ έληές του, οί πορτο- 
ΚΟίλλέώνες κΓ οί λεμονιές καί τής 
Κυπαρισσίας οί μπανανιές.

Ά ν  ό τουρίστας είναι ντιλετάν- 
της πού γυρεύει τά μοναδικά στόν 
κόσμο πράγματα, θά κυνηγήση 
άγριόπαπιες στήν Στυμφαλία, καί 
θά βουτήξη στού Ναυαρίνου τά 
νερά. Στο βυθό τους κείτεται ή 
άρμάδα τού Ίμπραήμ σταλμένη 
εκεί ά π ’ τά κανόνια τού Κόδριγκ- 
τον τού Χέϋντεν καί τού Δεριγνύ.

ΠΕΛΑΓΗ ΚΥΑΝΟΧΡΥΣΑ

’Απομένουν τά νησιά τού Αι
γαίου, τοΰ Ίόνιου, καί ξεχωριστά 
ή Κρήτη. Καλό είναι ν’ άρχίση 
κανένας ά π ’ αύτή, γιατί ή Κρήτη 
δέν μοιάζει μέ κανένα άλλο νησί. 
Ρίζα καί φύτρα τού πολιτισμού 
ή Κνωσός. Λαμπάδα πού καταύ
γασε τόν κόσμο τό ’Αρκάδι. Μιά 
πινακίδα στή Κάνδανο: «Έδώ ύπήρ 
χε ένα χωριό πού έξηφανίσθη»

Τό περίφημο Σπήλαιο Ί ω α ν ν ί-  
ν ω ν . Δ έν έχει vi ζηλέψη τίποτα άπύ 
τήν Γκρόττε * Αζούρα τοΰ Κ ά πρ ι.
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τήν εσβυσαν οί ναζί όταν θέρι
σαν μέ τά πολυβόλα τούς χωρισ
τές κι1 έκαψαν τά σπίτια τους λυσ- 
σώντας άπό μανία γιά  τον χα
μό των εκλεκτών τοΰ Χίτλερ, 
τής 7ης Μεραρχίας αλεξιπτωτι
στών, αυτήν πού τήν είπαν «αι
χμή τής χιτλερικής λόγχης». Τού
τη ή αιχμή τσακίσθηκε έδώ. . .

Γή τοΰ Μίνωα, τοΰ θαλασσο- 
κράτωρα αποικιστή τής Σικελίας, 
τοΰ Ιδομενέα, πού ώδήγησε στήν 
Τροία μέ 80 πλοία τούς Κρήτες 
μαχητές. Χωνευτήρι πού άφω- 
μοίωσε Ρωμαίους, ’Άραβες Βενε- 
τσιάνους, ’Οθωμανούς. Δαντελω
τές οϊ ακτές της, γιχάντια  τά βου
νά, γελαστοί οΐ κάμποι της. Κι’ 
ό κόσμος της άπίθανος. Λεβέντικος 
περήφανος, άγριος κι’ άνυπότα- 
κτος, όμως άνοιχτόκαρδος, απέ
ραντα αγαθός, ανοιχτοχέρης καί 
φιλόξενος. Οί Κρητικοί παίρνουν 
τις αρετές όλων τών 'Ελλήνων καί 
τις τονίζουν ακόμη πιο εντυπω
σιακά μέ τό πληθωρικό, τό παρά
φορο κι’ ορμητικό ταμπεραμέντο 
τους.

Ή ρ ώ δ ειον . Οί κλασικοί 
αιώνες ξα να ζο ύ ν .

Καί ύπάρχουν ακόμη χίλια άλ
λα νησιά μικρά καί μεγάλα. Ά πό 
τήν Κέρκυρα, τήν μεγάλη καί ισ
τορική, μέχρι τήν Κασοπούλα, τήν 
μικρή κι’ έλάχιστη, μιά τελίτσα 
στή νότια εσχατιά τοΰ Αιγαί
ου. Χίλια νησιά καί πιό πολλά.

Κανένα δέν μοιάζει μέ τό άλλο. 
Ή Ζάκυνθος είναι φορτωμένη λου
λούδια, τά Ψαρά είναι γυμνά κι’ 
άγονα, όμως ή θωριά τής σκλη
ρής πέτρας τους σέ κάνει κι’ ανα
τριχιάζεις. Ή  Λέσβος είναι άπαλή 
γαλήνια, ένας καθρέφτης κρύσταλ
λο ή θάλασσά της, φευγάτη άπό 
ζωγραφιά ή φύση της, κι’ ή Κάρ
παθος άγρια κι’ απόκρημνη, παν- 
τοτεινά τρικυμισμένη πολύβοη καί 
πολυκύμαντη. Α γνή κι’ άμόλυν- 
τη, ταπεινή, σεμνή ή Πάρος, ολό
λευκη στήν καθάρια της ομορφιά, 
κραυγαλέα ή Μύκονος, μοντέρνα 
καί πολύκοσμη, πάντα ντυμένη 
γιορτινά τίς θαλασσιές, τις άση-

Ύ δ ρ α . Δυό άντικρουόμενοι 
α ιώ νες, ό περασμένος κι’ ό 
τωρινός φ τιά χνουν τήν ατμό
σφαιρα τ η ς .

μιές , καί κόκκινες καί ολόχρυσες 
κορδέλλες της. Χίλια νησιά, τό 
καθένα μέ κάτι όλότελα δικό του. 
Δέν γίνεται νά τά προφθάση ό 
τουρίστας μονομιάς, φεύγει καί 
ξανάρχεται, καί πάλι ξαναγυρνά, 
δεύτερο, τρίτο, τέταρτο χρόνο, 
ώσπου —όχι σπάνια — αποφασί
ζει καί μένει όλότελα έδώ, σέ κά
ποιο χωριό σέ κάποια ράχη, ή 
στήν Πρωτεύουσα. Γένεται ντό
πιος, μιλάει τήν γλώσσα μας, 
προτιμά τά εγχώρια προϊόντα, 
καί πολύ συχνά, μετά άπό χρό
νια, θά τον ακούσετε νά λέη: «’Εγώ 
είμαι 'Έλληνας». Νά τόν πιστέ
ψετε, δέν λέει ψέμματα, ’Έχει ξεχά- 
σει άπό ποΰ ξεκίνησε, καί δέν 
γνωρίζει παρά μονάχα τον τόπο 
πού γ ι’ άλλους είναι ή Έδέμ, ή 
Σάγκρι —Λά, οί κάμποι τοΰ Ό σι- 
ρη, τά Ήλύσια πεδία, καί πού γ ι’ 
αύτόν είναι ή γή ή Έλληνίς. . .

ΓΡΗΓ. X. ΖΗΤΡΙΔΗΣ



ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ
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Π Υ Ρ Α Μ Ι Δ Ο Σ

Κ, Σ. Χ Α Σ Α Π Η  
Αστρονόμου

Ή  Πυραμίς τού Χέοπος έπαυσε 
νά θεωρήται ώς τάφος καί μόνον, 
άφ' οτου ό Γάλλος Φραγκίσκος 
Ζομάρ (είς των 175 σοφών, τών 
άποτελεσάντων τό «Αιγυπτιακόν 
Ίνστιτοΰτον», εις τούς οποίους 
ό Μέγας Ναπολέων ανέθεσε την 
σπουδήν τής Χώρας τοϋ Νείλου), 
έδημοσίευσεν υπόμνημα «Περί τών 
Αιγυπτιακών Πυραμίδων», πε- 
ριληφθέν εις τό έξ 21 τόμων έρ- 
γον του ’Ινστιτούτου, ώς καί είς 
τό συμπληρωματικόν αυτού «Έκ- 
Θεσις περί τού μετρικού συστήμα
τος τών άρχαίων Αιγυπτίων».

Ό  Φραγκίσκος Ζομάρ άπέδειξεν 
ότι :

α) Ή Πυραμίς αϋτη ήτο μνη- 
μεΐον, τό οποίον υπηρέτησε τήν 
διαφύλαξιν τού μετρικού συστή
ματος τών Αιγυπτίων, κάτι δη
λαδή άνάλογον προς τό Διεθνές 
Γραφείον τών Μηκών τών Παρι- 
σίων.

β)"Ήτο Άστεροσκοποεΐον, διότι

ό μέγας κατερχόμενος διάδρομος, 
μήκους 105 μ. όπως ήτο στενός, 
πλάτους 1.05 μ. καί ύψους 1,20 μ., 
βλέπων πρός τον βόρειον πόλον 
τής ουρανίου· σφαίρας, έχρησί- 
μευε, ώς σωλήν μεσημβρινού τη
λεσκοπίου, διά τήν παρατήρησιν 
τών «διαβάσεων» τών παραπο- 
λίων άστέρων. Τήν άποψιν αυτήν 
ένισχύουσι, τόσον ό άκριβέστα- 
τος προσανατολισμός τής Πυρα- 
μίδος, όσον καί ή κλίσις τού δια
δρόμου καί ή διεύθυνσις αυτού έκ 
Βορρά πρός Νότον, έτι δέ τό κινη
τόν φράγμα τής εισόδου του, άντί- 
στοιχον πρός κάλυμμα διόπτρας, 
άλλά καί ή δυνατότης νά βλέπη 
κανείς έξ αυτού τούς άστέρας, έν 
πλήρει ή μέρα. Πάντα ταύτα έπι- 
μαρτυρούσι, ότι ό έν λόγω διά
δρομος είχε ώς προορισμόν καί 
τήν έκτέλεσιν άστρονομικών παρα
τηρήσεων, χρησιμευουσών εις τόν 
καθορισμόν καί τού άκριβούς χρό
νου.

γ )  Οϊ Αιγύπτιοι έγνώριζον τό

σχήμα καί τό μέγεθος τής Γής, 
μετρήσαντες, προφανώς πολύ πριν 
τού ΈρατοσΘένους, τό μήκος τού 
μεσημβρινού, τάς διαστάσεις δέ 
ταύτας ύλοποίησαν είς τήν Πυρα
μίδα, δώσαντες, είς μέν τήν πλευ
ράν τής βάσεως μήκος, ίσον πρός 
1 ]480, εις δέ τό άπόστημα τής 
έδρας μήκος, ίσον πρός τό 1]600 
τού μήκους μιάς μοίρας τόξου τού 
μεσημβρινού, άτινα καί άντιστοι- 
χούν, κατά μεγάλην προσέγγισιν, 
πρός 'τάς πραγματικός τιμάς.

Έν συνεχεία, τό 1855, ό Γερμα
νός Ρέμπερ έδημοσίευσεν έργον, 
άναφερόμενος εις τάς Πυραμίδας, 
έν τώ  όποίω κάμνει πρώτος τήν 
διαπίστωσιν, ότι είς τήν Πυραμίδα 
τού Χέοπος, έχει ληφθή ύπ’ δψιν 
καί έχει ύλοποιηθή ή περίφημος 
χρυσή τομή, ήτις προϋποθέτει 
μαθηματικός γνώσεις, άναλάγους 
τών σημερινών καί άρχιτεκτονικήν 
άνάπτυξιν, άπίστευτον, έκ πρώτης 
όψεως, διά τούς χρόνους εκεί
νους.
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Τέσσαρα έτη, μετά ταΰτα, ό 
"Αγγλος ’Ιωάννης Τέϋλορ, κάμνει 
τήν ανακάλυψαν, δτι εις τάς σχέ
σεις των βασικών στοιχείων τής 
Πυραμίδος έχει ύλοποιηθή ό 
αριθμός ττ. Συγκεκριμένως διε- 
ττίστωσεν, ότι εκ τής διαιρέσεως 
τού μήκους τής περιμέτρου τής 
βάσεως, διά τοϋ διπλάσιου τοϋ 
ύψους, ή δπερ τό αυτό, έκ τοϋ 
διπλάσιου τής πλευράς τής βάσεως 
α διά τού ύψους, υ, προκύπτει
> ,,u  » 2αο π. Ητοι εχομεν π =  —

Ό  ίδιος έρευνητής διεπίστωσεν 
έξ άλλου, δτι πράγματι, αί πλη- 
ροφορίαι τού Ηροδότου ήσαν 
ακριβείς καί ότι ισχύει ή σχέσις 
ίσότητος μεταξύ τετραγώνου ύ
ψους καί έμβαδοϋ έκάστης έδρας·

ήτοι, οτι εχομεν: U =  γ  a υ ΐ,

όπου υ τό ύψος τής Πυραμίδος, 
α ή πλευρά τής βάσεως αύτής καί 
ul τό απόστημα τής έδρας.

Ούτως έδικαιώθη ό Ηρόδοτος 
όστις ύπ ’ άλλων παρενοήθη, ύπ ’ 
άλλων δέ, των καί περισσοτέρων 
έθεωρήθη ώς παρέχων ανακριβείς 
πληροφορίας, λίγω ν : «έκάστης
των προσόψεων της, έχούσης μέ- 
τωπον οκτώ πλέθρων καί ύψος 
ίσον». "Ητο τόση ή έκπληξις τού 
Τέϋλορ, μετά την διπλήν ανακά
λυψαν τής Ήροδοτείου σχέ- 
σεως καί τοϋ αριθμού π , ώστε, 
όχι βεβαίως άδικαιολογήτως, έθεώ- 
ρησεν αύτάς τάς καταπληκτικός 
γνώσεις των ’Αρχαίων Αιγυπτίων 
τάς όποιας έφήρμοσαν εις τήν Πυ
ραμίδα, δχι ώς προϊόν ίδικής των 
πνευματικότητος, άλλ’ ώς θείαν 
άποκάλυψιν αληθειών, γενομένην 
εις αυτούς εις παλαιοτάτους χρό
νους, άληθειών, τάς όποιας είχον 
—τρόπον τινά— ύποχρέωσιν νά 

διαφυλάξουν, ϊνα μή άπολεσθώ- 
σι(| διά τής φθοράς τού χρόνου, διά 
τούτο δέ καί τάς υλοποίησαν 
εις τό άθάνατον αύτό μνημεΐον. 
Παρομοία ήτο άκόμη καί ή άντί- 
ληψις τού Ζομάρ, άναφορικώς προς 
τον λόγον τής άνεγέρσεως τής* 
Πυραμίδος.

Παρουσία τοϋ Φαραώ οί δοϋλοι έργάτες υψ ώ νουν ένα 
οβ ελ ίσ κ ο .

Ά λλ’ ό πρώτος βασικός έρμη- 
νευτής τής Μεγάλης Πυραμίδος 
τού Χέοπος, ύπήρξεν ό Ά γγλος 
άστρονόμος Κάρολος Πιάτζι Σμίθ, 
καθηγητής τής Αστρονομίας, διευ
θυντής τού Αστεροσκοπείου τού 
’Εδιμβούργου καί μέλος τής Βασιλ. 
Αστρονομικής Εταιρίας· όστις τό 
1865, μετέβη εις τήν Αίγυπτον καί 
ένήργησε λεπτολογημένας μετρή
σεις τής Πυραμίδος τού Χέοπος. 
Εις δύο μεγάλα έργα άπέδειξε δτι 
τό Μνημείο τούτο:

α) Ύπήρξεν ύλοποίησις τών 
μαθηματικών σχέσεων, άτινας 
άνεύρον οί Ρέμπερ καί Τέϋλορ.

β) Κατεσκευάσθη διά τής χρη- 
σιμοποιήσεως, κατά τάς μετρή
σεις, τού κληθέντος «ιερατικού ή 
πυραμιδικού πήχεως», ήτοι μο- 
νάδος μήκους, ίσης πρός 0,63566 
τού σημερινού μέτρου, όστις πή- 
χυς ύπεδιαιρεΐτο εις 25 «ιερατι
κούς ή πυραμιδικούς δακτύλους», 
ενώ έκαστος δάκτυλος ΐσούται 
πρός 25,4264 χιλιοστά τού μέ
τρου. Ό  πήχυς οϋτος άπετέλεσε 
τό 1]10.000.000 τής γηΐνης πο

λικής άκτΐνος, ίσης πρός 6.356.700 
μέτρα, μέ προσέγγισιν 1 ] 100 τού 
χιλιοστομέτρου. Επομένως, ήτο 
άσφαλώς, κατά πολύ τελειότερος 
τού χρησιμοποιουμένου σήμερον 
μέτρου μήκους, έάν ληφθή ύ π ’δψιν, 
δτι τό τελευταΐον τούτο, άποτε- 
λούν ύποπολλαπλάσιον τού μή
κους τόξου τοΰ γήινου μεσημβρι
νού, είναι έξ ορισμού άνακριβές 
ώς έκ τής σχετικής άνισότητος, 
πρός άλλήλους τών άπειρων γή ι
νων μεσημβρινών, ενώ ή πολική 
άκτίς τής γής είναι μία καί σταθε
ρά.

γ )  'Ως έκ τού πήχεως τούτου 
προκύπτει, οί Αιγύπτιοι έγνώ- 
ριζον τό άκριβές μέγεθος τής Γής, 
ύλοποιήσαντες τούτο εις τήν Πυ
ραμίδα, τής οποίας αϊ διαστάσεις 
σχετίζονται πρός τό μέγεθος τού 
πλανήτου μας.

ο
δ) Δεδομένης τής θέσεως τής Με

γάλης Πυραμίδος, διά τών συντε
ταγμένων :

Πλάτος βόρειον 29ϋ 58' 51“ 
Μήκος άνατολικόν 31° 9' 

(συνέχεια εις τήν σελ· 412)
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Α. Μ Ο Ρ Φ Α Κ Η
Ύποϋοιράρχου

Παντέρημος ζή ό Στέφανος ό Κορωνιας. Ούτε 
γυναίκα έχει, ούτε παιδιά, οΰτε σκυλιά, πού λέει ό 
λόγος. Μόνο μιά γάτα έχει πού πηγαινοέρχεται 
αδιάκοπα στό σπίτι. Κάποτε άνεβαίνει στον πύργο 
των βιβλίων, τεντώνει τό τόξο τής ράχης της καί 
κλαψουρίζει παραπονετικά σαν νά λέη. «'Ω; πότε 
μαγκούφης κύρ Στέφανε; Κοίτα κακομοίρη μου, 
νά νοικοκυρευτής μήπως δούμε κι εμείς καμμιά 
άσπρη μέρα».

Κι ό Στέφανος σά^νά καταλαβαίνη θαρρείς τή 
γλώσσα της άγριμύει, «ψιτ. "Α νά χαθής βρωμύγατα
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πού θά μέ πής έμένα μαγκούφη». "Υστερα ξαπλώνει 
σέ μιά πολυθρόνα, πέρνει τό κεφάλι του μέσα στά 
χέρια καί σκέφτεται. Σκέφτεται τή ζωή του πού κύ
λησε άσκοπα, έτσι σάν τό νερό άνάμεσα στις πο
ταμιάς τά χαλίκια. Σκέφτεται τις δύσκολες μέρες 
πού τόν καρτερούν. Γιατί ό Στέφανος ό Κορωνιας 
δέν είναι πιά παιδί. Πάτησε τά σαράντα. Καί γιά 
γάμο, ούτε σκέψη. ’Εδώ καί κάμποσα χρόνια έχει 
κλειστή στον έαυτό του. Κάποτε βέβαια είχε πι
στέψει πώς θά μπορούσε νά φτιάξη κι αύτός τό σπι
τικό του. Μά γελάστηκε. Τό κορίτσι τών ονείρων



του ήταν ένα φαντασμένο πλάσμα. Κι αύτός ήταν
ένας κοινός υπαλληλάκος.................

’Ανοίγει βαρυεστημένα τήν εφημερίδα του. ‘Η 
ματιά του πέφτει στις μικρές αγγελίες. Διαβάζει: 
«Τό Γραφεϊον συνοικεσίων «Ή Ευτυχία» αναλαμ
βάνει νά βρή τό ταίρι σας, οδός κ.λ.π.». "Αλλοτε 
σκέφτηκε, αυτή τή δουλειά τήν έκανε ή προξενη- 
τρα, πού κατά κανόνα ήταν κάποια μεσόκοπη πο
λύλογου γειτόνισσα. Σήμερα τα πράγματα έχουν 
αλλάξει πολύ.

Γραφεϊον συνοικεσίων «Ή Ευτυχία». Ένα άμυ- 
δρό χαμόγελο διαγράφεται στά χείλη του. Ευτυ
χία! ’Αλήθεια, τι πράγμα νάναι αύτή ή ευτυχία; 
Πασχίζει νά βρή κάποιον ορισμό της, Εύτυχία πρέ
πει νάναι ένα χαμόγελο. Δέν τόν ικανοποιεί· όχι. 
Ευτυχία θάναι κάτι άπιαστο, σάν καπνός.

Σηκώνεται. Ντύνεται άργά-άργά καί βγαίνει. 
Πέρνει τό λεωφορείο. Κατεβαίνει κάπου καί συνε
χίζει μέ τά πόδια. Βαδίζει σχεδόν μηχανικά. Πολλές 
φορές πέφτει πάνω στούς ανθρώπους ποΰρχονται 
αντίκρυ του. Τόν σκουντούν θυμωμένα καί κάποτε 
τόν βρίζουν. Δέν δίνει καμμιά σημασία. Φτάνει όξω 
άπ’ τό Γραφείο συνοικεσίων. Διστάζει γιά μιά στι
γμή. Ύστερα μπαίνει άποφασιστικά. Διασχίζει 
ένα διάδρομο καί βρίσκεται σ’ ένα χώρο άναμονής. 
Κάθεται σ’ ένα καναπέ. Δίπλα κάθεται καί μιά κο- 
πέλλα. Άπό κάποια ανοιχτή πόρτα στό βάθος έρ
χεται κάποια συζήτηση δύο άνδρών:— Γι’ αυτό 
Κύριε Ήσαΐα μου, άποφάσισα νά έναποθέσω τήν 
τύχη μου στά χέρια σας.
— "Οπως βλέπετε, πέσατε σέ πολύ καλά χέρια.
— Τό ελπίζω.
— Ά , όχι τό ελπίζετε. Νά είσθε άπολύτως σίγουρος.
— Έν τάξει. Είμαι άπολύτως σίγουρος.
— 'Ωραία! Καί τώρα πέστε μου πώς τή θέλετε;
— Νά σάς πώ: νάχει τό μπόϊ της, νάχη τά ψαχνου- 

δάκια της, νάχη καί τό μυαλό της κάτω άπό τή 
σκούφια, πού λέει ό λόγος, όχι σάν τήν άλλη

— ΙΙοιάν άλλη;
— Τήν πρώην.
— 'Ώστε υπήρξε καί πρώην;
— Ναί. Υπήρξα ένας άτυχήσας σύζυγος. Κι αυτό, 

κύριε Ήσαΐα μου, γιατί παντρεύτηκα έξ έρωτος. 
Καί ό έρως τυφλώνει τόν άνθρωπο.

— Σωστά.
— Καί επειδή τώρα θέλω νά κάνω σωστές δουλειές 

καί νά μήν ξαναπάρω γουρούνι στό σακκί, πού 
λέει ό λόγος, ήρθα σέ σάς πού είσθε ένας διακε
κριμένος συνοικεσιολόγος. Καταλάβατε;

— Κατάλαβα. Καί τί ήλικία πρέπει νά έχη ή μελ
λόνυμφος;

-— Ούτε τού γάλακτος, ούτε........ Άκρόπολις. Κα
ταλάβατε;

— Μάλιστα. Καί άπό προίκα;
— Ά ! Έδώ είμαι κατηγορηματικός. Πρέπει οπωσ

δήποτε νάχη ένα........ αμετακίνητο. Δηλαδή
’ γιά νά καταλάβετε εγώ ψάχνω νά βρώ ένα σπίτι 
πού νάχη κα ί.,.ι.. γυναίκα. Καί ξέρετε άπό πότε 
έβαλα αύτό τό μυαλό;

-— Άπό πότε.
— Άπό τότε πού τσάκωσα τήν πρώην γυναίκα μου 

στά πράσσα]
Μέ άπατοϋσε, κύριε, μέ άπατοϋσε!

— Σάς άπατοϋσε; καί μέ ποιόν;

•— Μέ τό σπιτονοικοκύρη μου........! Άκοΰς έκεΐ,
κύριε συμπεθερολόγε μου, μέ τό σπιτονοικοκύ
ρη μου!

— Ωραία λοιπόν. Πηγαίνετε τώρα καί μείνετε ήσυ
χος. Σέ μιά βδομάδα τό πολύ θά σάς έχω οπωσδή
ποτε........ νοικοκυρέψει!
Ό  Στέφανος άκουσε όλη τή συζήτηση. Κι ένοιω

σε ένα φοβερο αποτροπιασμό γιά τό κατάντημα 
τού ανθρώπου. Σηκώθηκε. Πριν φύγη έρριξε μιά 
ματιά στήν άγνωστη κοπέλλα, πού τόση ώρα κα
θόταν δίπλα του. Τότε ένα επιφώνημα ξέφυγε άπό 
τά χείλη του.
— Άααα!
— Στέφανε!
— Μαρία, εσύ; Πώς άπό όώ;
— ’Εσύ;
— Νά περαστικός. ΚΓ είπα νά σκοτώσω λίγη ώρα.
— Έγώ ξέρεις..............ήρθα............
— Λοιπόν, Μαρία τό ξέρεις ότι όμορφηνες!
— Κι εσύ δέν πάς παραπίσω. Σά γαμπρός μούσαι.
— Αλήθεια πόσος καιρός είναι ποΰχουμε νά συναν

τηθούμε;
— Άπό τότε πού χωρίσαμε;
— Μάλλον άπό τότε ποΰφυγες.
— Τέλος πάντων.
— Πάνε δέκα χρόνια. Αλήθεια, πώς τά περνάς;
— Τί νά τά περάσω. Άστα. Έσύ;
— Κι έγώ..............άστα.
— Μά τότε εμείς είμαστε ένα ζευγάρι........άστα.

Λοιπόν τί λές;
— Τί νά πώ;
— Θέλεις νά κάνουμε ένα ζευγάρι απογόνους—  

__άστρ;
— Καί τό ρωτάς Στέφανε;
— Καί οί παληές σου ιδέες;
— Ανήκουν πιά στο παρελθόν.
— Έ  τότε, τί καθόμαστε. Πάμε νά φύγουμε γρήγορα.

Γιατί μπορεί νά μάς δή καί ό κύριος........ συνοι-
κεσιολόγος καί νά μάς ζητήση τά μεσητικά του! 
Καί τό ζευγάρι χάνεται μέσα στό θόρυβο τής 
μεγάλης πολιτείας, ενώ πίσω του ή φωτεινή επι
γραφή τού Γραφείου συνοικεσίων άναβοσβύνει 
ρυθμικά.
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Π Υ Ρ Α Μ Ι Δ Ε Σ  (συνέχεια έχ τής σβλ. 409).

Μέσα στήν έρημο οι τρεις μυστηριακές Πυραμίδες τοΰ  
Μυκερίνου του Χεφρήνα καί τοΰ Χέοπος .

Ό  Σμίθ συυήγαγε τό ρνμττέ- 
ρασμα, ότι αΰτη άπετέλει τό <<γεω- 
δετικόν βάθρου» τής άρχάιότητος, 
ώς πρός την μέτρησιν των πλα- 
τών και των μηκών καί' ότι τό 
πλάτος της, κατά τήυ ϊδρυσίυ της 
ήτο 30" άκριβώς· ότι δέ ή δια
φορά Γ καί 9" οφείλεται εις τήν, 
διά μέσου των χιλιετηρίδων, με
ταβολήν τοΰ πλάτους, συνεπεία 
των δύο κινήσεων τής Γης, τής 
μεταπτώσεως καί τής κλονήσεως, 
αϊτινες συνεπιφέρουσι μεταβολήν 
τής Οέσεως τοΰ πόλου, κατά πλά
τος (καί συνεπώς τών πλατών τών 
διαφόρων τόπω ν) ίσην προς 
1” , 38 άνά 100 έτη, Ή  τιμή αΰτη 
πολλαπλασιαζομένη επί 50, όσοι 
περίπου είναι οί αιώνες άπό τής 
άνεγέρσεως τής Πυραμίδος, πα 
ρέχει μεταβολήν τοΰ Πλάτους τής 
Πυραμίδος, ϊσην πρός Γ 9". Συ
νεπώς αΰτη άνηγέρθη έπί τοΰ 
30οΰ βορείου παραλλήλου άκρι
βώς. 'Ο παράλληλος ούτος έχει 
τό άποκλειστικόν προνομίου, ώς 
πρός πάυτσς τούς παραλλήλους 
τής Γής, νά διέρχεται, κατά τό 
μεγαλύτερου μέρος αύτοΰ, ήτοι 
έπί μήκους 166",5, άντιστοιχου- 
σών εις ,16.063 -χλμ., διά ξηράς, 
άνά μέσον τών ήπείρων.

Έξ άλλου, ό διά τής κορυφής τής 
Πυραμίδος διερχόμενος μεσημβρι
νός παρουσιάζεται συγκεντρώντά 
εξής προνόμια, άτινα τόν καθιστώ- 
σι μοναδικόν, διά τήν έξ αύτοΰ μέ- 
τρησιν τών γεωγραφικών μηκών. 
α)Ε ίςτό άνατολικόν ήμισφαίριον 
διέρχεται κατά τό μεγαλύτερου 
μέρος αύτοΰ, διά ξηράς, εις δέ τό 
δυτικόν, διερχόμενον διά τοΰ Βε- 
ριγγίου πορθμού, διασχίζει τόν 
Ειρηνικόν Ώκεναόυ, ευρισκόμενος 
μακράν πάσης ξηράς.

Συνεπώς παρουσιάζεται ώς 
ιδεώδης πρώτος μεσημβρινός, εις 
τόν όποιον, ώς γνωστόν, ανάγε
ται ή άρχή τοΰ 24ώρου καί ή αλ
λαγή τής ήμερομηνίας.

β) Διαιρεί εις δύο ίσα άκριβώς

μέρη, έξ 65.300.000 τετραγ. χλμ. 
έκαστου, τήυ ξηράυ τής έπιφαυείας 
τής Γής, όπερ, τώ  δντι καταντά 
νά είναι ίσως τό καταπληκτικώ- 
τερον, τών όλων θαυμασίωυ τής 
Μεγάλης Πυραμίδος.

γ )  Τέλος, ό μεσημβρινός ούτος 
διαιρεί καί αύτό τό δέλτα τού 
Νείλου εις δύο άκριβώς ίσα μέρη, 
έυώ αί διαγώνια! τής βάσεως τής

Πυραμίδος, νοερώς προεκτεινόμε
νοι, όρίζουσι τά πρός άνατολάς 
καί δυσμάς όρια τού δέλτα, όπερ 
πρώτος ό Ζομάρ είχε έπισημάυει.

Έκ τών άυωτέρω προκύπτει, 
ότι πάυ άλλο ή τυχαία, ύπήρξεν ή 
τοποθέτησις τής Πυραμίδος τού 
Χέοπος.

Συνεχιστής τοΰ μεγάλου έργου 
τού Σμίθ, ύπήρξεν ό ’Άγγλος
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Αστρονόμος Ρ. Πρόκτορ, σπου- 
δάσας την Πυραμίδα, ύπό τήν 
έποψιν τής χρησιμοποιήσεώς της, 
ώς αστρονομικού παρατηρητηρίου. 
Ό  Πρόκτορ εξηγεί πλήρως πώς 
έλειτούργει τό <<μέγα άστερο- 
σκοπεϊον —Πυραμίς», διά τοΰ συ
στήματος των δύο διαδρόμων του, 
κατιόντος καί ανιόντος. Τό σύστη
μα τούτο, είναι άνόλογον προς τά 
σημερινά άγκωνοειδή τηλεσκό
πια. Ή  άκτίς περιπολίου τίνος 
άστέρος, ώδευε κατ’ άρχήν, διά 
τού κατιόντος διαδρόμου, εις τό 
πέρας τού οποίου, ΰδατίνη επι
φάνεια, ή άλλη τις κατοπτρική, 
προΰκάλει τήν άνάκλασιν τής άκ- 
τϊνος εντός τού ανιόντος διαδρό
μου» ό δέ παρατηρητής, ευρισκό
μενος εντός τής Πυραμίδος, εις 
ύψος 42 μ. από τού εδάφους, 
όπου εΰρίσκεται καί ή είσοδος τής 
μεγάλης αιθούσης, τής κληθείσης 
«θάλαμος τού Βασιλέως», ήδύνατο 
νά παρακολουθή τάς «διαβάσεις» 
διά τοΰ μεσημβρινού, συμπί- 
πτοντος προς τό επίπεδον των 
άξόνων τοΰ κατιόντος καί τοΰ 
άνιόντος διαδρόμου, αλλά καί διό
τι ή γωνία προσπτώσεως ήτο 
ίση προς τήν γωνίαν άνακλάσεως.

Ό  Πρόκτορ, έξ άλλου, ύπελό- 
γισε τον χρόνον τής ΐδρύσεως τής 
Πυραμίδος περί τό έτος 3400 π.Χ. 
οδηγηθείς έκ τοΰ αστρονομικού 
δεδομένου, ότι τότε, ένώ έκ τοΰ 
κατερχομένου διαδρόμου ήτο ορα
τός ό τότε ποδικός άστήρ α 
τοΰ Δράκοντος, έκ τοΰ άνερχομέ- 
νου θά έφαίνετο, τήν ώραν τής 
μεσουρανήσεως, ό α τοΰ Κεν
ταύρου, δεύτερος είς λαμπρότητα 
μετά τον Σείριον, άστήρ τού νο
τίου ήμισφαίρου. ’Εάν δέ δεχθώμεν 
ότι τότε ή Πυραμίς δεν είχε είσέ- 
τι περατωθή, ότε καί ή παρατή- 
ρησις τοΰ α τοΰ Κενταύρου ήτο 
δυνατή, τά είδωλα των δύο αστέ
ρων θά συνέπιπτον, κατά τήν 
στιγμήν τής μεσουρανήσεώς των, 
ίν τή άνακλώση έπιφανεία.

Μετά τόν Πρόκτορ, τό 1902, ό 
"Αγγλος Κότσουερθ, έδειξεν δτι ή

Πυραμίς, αύτή καθ’ έαυτήν, ήτο είς 
τεράστιος γνώμων, διά τοΰ οποί
ου ήτο δυνατός ό μετ’ ακρίβειας 
καθορισμός : α) των χρονικών
στιγμών ένάρξεως τοΰ έτους, 
β) τής διάρκειας τοΰ άστρικοΰ 
έτους, γ )  τής τιμής τής λοξώσεως 
τής έκλειπτικής, δ) τής μεταβολής 
τής άποκλίσεως τοΰ ήλιου, καθ’ 
έκάστην ημέραν, ε) τοΰ αληθούς 
ήλιακοΰ χρόνου, στ) ό γνώμων 
οΰτος έδείκνυε τήν ακριβή διεύ
θυνσή βορρά —νότου, καί ζ) έχρη- 
σίμευεν εις γαιωδαιτικούς προσ
διορισμούς.

Τό 1921, ό Πολωνός μηχανικός 
Κλέπιτς, ύπεστήριξεν είς έργον 
του, δτι τό αρχιτεκτονικόν σχέ- 
διον τής Πυραμίδος έστηρίζετο 
έπί τής συνθήκης τής χρυσής 
τομής : τό έμβαδόν τής βάσεως, 
ώς προς έκείνο τής παραπλεύρου 
επιφάνειας, νά έχη λόγον, ον έχει ή 
παράπλευρος προς τήν ολικήν 
έπιφάνειαν.

Ούτως είχον τά πράγματα, δταν 
ό Γάλλος μαθηματικός καί άστρο- 
νόμος, διευθυντής τοΰ ’Αστερο
σκοπείου τής Μπρούζ, Μοραί, 
έχώρησεν έτι περαιτέρω καί έπέ- 
τυχεν εις δύο έργα του μίαν πλη- 
ρεστέραν άποκάλυψιν τών μυστι
κών τής Μιγάλης Πυραμίδος, δεί- 
ξας τά εξής :

α) Ό  προσανατολισμός τής 
Πυραμίδος είναι καταπληκτικώς 
ακριβής, παρουσιάζων, κατά τάς 
τελευταίας μετρήσεις, άπόκλισιν 
μόλις 3'. καί β) Τό έπίτευγμα 
τούτο είναι πράγματι άνεξήγητον 
κατά ποιον τρόπον κατωρθώθη 
εάν ληφθή ύπ’ όψιν, δτι τό 1577, 
ό Θεμελιωτής τής συγχρόνου ’Α
στρονομίας Tycho Bvahe, (είς τάς 
γωνιομετρικάς παρατηρήσεις τοΰ 
όποιου οφείλει τούς τρεις νό
μους τής κτήσεως τών πλα
νητών), κατά τόν προσανατο
λισμόν τοΰ ’Αστεροσκοπείου του 
τής «Ούρανιοπόλεως», περιέ- 
πεσεν εις σφάλμα 18' (έξαπλά- 
σιον δηλαδή), παρά τήν μεγίστην 
πείραν καί σχολαστικότητα είς τήν

λεπτολόγησιν τών παρατηρή
σεων. ’Εάν- έπί πλέον, λάβωμεν 
ύπ ’ όψιν, ότι τό σφάλμα προσα
νατολισμού είς τήν γραμμήν Α—Δ 
τής Πυραμίδος τοΰ Χέοπος πε
ριορίζεται είς μικροτέραν τών 2' 
πρώτων λεπτών τόξου, προκειμέ- 
νου περί τής νοτίας πλευράς τής 
βάσεως καί δτι τό μνημεΐον τούτο 
είχε πλευράς βάσεως, μήκους πλέον 
τών 230 μέτρων καί είναι τό μεγαλύ- 
τερον, είς όγκον, κατασκεύασμα 
τοΰ ανθρώπου, μέχρι τών ημερών 
μας,, (όγκον μεγαλύτερον τών 
2 1 ]2 έκατομ. κυβ. μέτρων), τότε 
καί μόνον είναι δυνατόν νά έκτι- 
μήσωμεν καί τό μέγεθος τής δο- 
θείσης ακρίβειας.

Είς ούδεμίαν άλλην τών Πυραμί
δων εύρίσκει κανείς αύτήν τήν προ- 
σέγγισιν, πρός τόν ακριβή προ
σανατολισμόν, ήτις θά ήδύνατο 
νά έπιτευχθή σήμερον, όχι μόνον 
διά λεπτεπίλεπτων οργάνων, αλλά 
καί δΓ έφαρμογής πολύπλοκων 
αστρονομικών υπολογισμών.

β) Ή  διαφορά Γ καί 9” , άπό 
τοΰ 30οΰ παραλλήλου, τής θέ- 
σεως τής Πυραμίδος, κατά πλά
τος αποδίδεται άπό τόν Μοραί, δχι 
είς τήν μετάπτωσιν, άλλά είς τόν 
προσυπολογισμόν τής τιμής Γ 
9", 22 τής άτμοσφαιρικής διαθλά- 
σεως, είς ύφος, ύπέρ τόν ορίζοντα, 
30". Πράγματι, δοθέντος δτι τό 
πλάτος ίσούται πρός τό έξαρμα 
τού πόλου, μόνον διά τής τοιαύ- 
της διορθώσεως Θά ήτο δυνατόν 
είς παρατηρητήν, ίστάμενον παρά 
τήν βορείαν έδραν τής Πυραμίδος, 
νά βλέπη τόν βόρειον πόλον τής 
ούρανίου σφαίρας είς ύψος & 30. 
Συνεπώς, υπάρχει διαφορά μόνον 
0", 22 είς τήν κατά πλάτος Θέ- 
σιν, ήτοι άντίστοιχον πρός 6,79 
μέτρα μόνον, καθ’ ά ή Πυραμίς 
εύρίσκεται νοτιώτερον τής άκρι- 
βοΰς θέσεως, ήτοι ακόμη κατά 
0,029 τοΰ μήκους τής βάσεως 
αύτής, τών 232,805 μ.

γ )  Θεωρών τό ύψος τής Πυρα
μίδος ίσον πρός 148,208 μ. ευρί
σκει, δτι τούτο, ώς πρός τήν μέσήν 
άπόστασιν Γής —Ήλιου :

(συνέχεια είς τήν σελ. 416)
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ΓΙΑ ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

'Η φωτογραφία σας δίνει ακριβώς τόν ίλιγγο 
τής -ταχύτητος. Εκατόν πενήντα χιλιόμετρα τήν 
ώρα. 'Εκατόν ογδόντα... .διακόσια! Ό  ίλιγγος είναι 
μιά μέθη γοητευτική. "Ομως διαρκεΐ λίγα μόνον 
λεπτά. .. Μέ ένα ποσοστό τρομακτικό, ό ίλιγγος 
αυτός καταλήγει στό θάνατο, καί πάρα πολύ συχνά 
στήν διά βίου άναπηρία. ’Αγαπήστε τή ζωή σας καί 
τήν σωματική σας άκεραιότητα περισσότερο άπό 
τόν ίλιγγο μιας στιγμής........

Συνηθεΐστε τα παιδιά σας στά 
παιχνίδια πού είναι λιγάκι σπόρ 
καί λιγάκι μάθημα.’Έτσι διασκε
δάζουν καί συγχρόνως γυμνάζον
ται καίσυγχρόνως μαθαίνουν, πρά
γμα πού σημαίνει ότι μαζύ μέ τό 
σώμα τους άναπτύσσεται καί καλ
λιεργείται καί ή ψυχή καί τό πνεύ
μα.

Ή  τοξοβολία είναι ενα απλό 
πρακτικό μέσον πού συνδυάζει 
όλα αύτά.

Τέτοιες γωνιές—πού δεν είναι 
σπάνιες—δείχνουν πόσο ώραΐα καί 
σοφά έπλασε ό Θεός τήν γή μας. 
Μή τήν καταστρέφετε τήν όμορ
φη αύτή φύση. Ήρθε τό καλο
καίρι, άρχίζουν οί εκδρομές, χα- 
ρήτε τήν παραδεισένια αύτή ομορ
φιά. "Ομως προσέξτε τά τσιγάρα 
σας, τις φωτιές πού θ’ άνάψετε
καί........φυσικά τ’ άπορρίμματα
πού θά πετάξετε. Μιά κονσέρβα 
άσχημίζει τήν θαυμάσια τούτη 
εικόνα. "Ενα σπίρτο μπορεί νά 
τήν άφανίση. Προσέξτε, ή ομορ
φιά αύτή είναι δική σας. Λοιπόν 
προστατέψτε την.
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ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΣΑΣ
"Ενα μπουκέτο μέ λουλούδια 

δίνει πάντα χαρά, κέφι, αισιοδο
ξία, Ξέρετε νά φτιάξετε ένα μπου- 
κέττος Μή τό νομίζετε τόσο εύ
κολο. Τά λουλούδια είναι λεπτά 
πράγματα, σάν έργα τέχνης. "Ε
χουν λοιπόν τά μυστικά τους. Τό 
καλάθι πού βλέπετε στην εικόνα 
θαχανε ίσως τή μισή από τήν 
αστραφτερή ομορφιά του αν ό 
συνδυασμός των χρωμάτων των 
λουλουδιών δέν ήταν τόσο έπι- 
τυχημένος καί τά είδη των λου
λουδιών τόσο ταιριαστά μεταξύ 
τους. Προσέξτε δτι άνάμεσά τους 
δέν υπάρχει ούτε ένα τριαντά
φυλλο.

’Εδώ ή εικόνα είναι διαφορε
τική σέ σύνθεση, άλλά τό ίδιο 
γοητευτική ποικιλία στά χρώμα
τα—οπωσδήποτε άρμονικά μετα
ξύ τους—άλλά μόνο ένα είδος. 
Τριαντάφυλλο, ό βασιληας τών 
λούλουδιών προσφέρεται καί ita- 
ρουσιάζεται πάντα ντυμένος τήν 
μοναχική του μεγαλοπρέπεια.

Ισως σάς φανή κάπως ύπερβολικό κυρία μου, 
άλλά τί χάνετε νά δοκιμάσετε: Μεσημέρι περιμέ
νετε τόν σύζυγόν σας γιά φαγητό, είστε βέβαια κου
ρασμένη άκόμη άπό τις τόσες δουλειές, όμως κάνετε 
μιά άκόμη προσπάθεια. Πιστέψτε μας, άξίζει τόν 
κόπο. "Ενα φορεματάκι καλοβαλμένο. Περιποιη- 
θήτε τά μαλλιά σας, τά χέρια σας. Μή ξεχάσετε 
λίγα λουλούδια συγυρισμένα μέ γούστο. Καί.... 
περιμένετε θά έκπλαγήτε άπό τό άποτέλεσμα.
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Π Υ Ρ Α Μ Ι Δ Ε Σ  (συνέχεια έκ τής σελ. 413)

149.400.000 χλμ., συνιστά, ώς 
καθαρός αριθμός, κατά μεγίστην 
προσέγγισιν, τό δισεκατομμυριο- 
στόν εκείνης, συνάγει δέ τό συμττέ- 
ρασμα, δτι οι Αιγύπτιοι είχον 
επιτύχει ένα καταπληκτικόν κα
θορισμόν τής τιμής τής «αστρο
νομικής μονάδος», εάν λάβω μεν 
ύπ’ δψει, δτι ή μέση άπόστασις 
τής Γής έκ τού Ήλιου εΰρέθη, 
ώς περιεχομένη μεταξύ 140 καί 
170 έκατ. χλμ., δτι δέ άκόμη 
καί κατ’ αυτό τό 1900, αϋτη, 
έξετιμήθη εις 148 έκατ χλμ καί 
ότι, τέλος, σήμερον προσδιορί
ζομε ταύτην μέ πιθανόν σφάλμα
70.000 χλμ. Σημειωτέον, δτι ώς 
τιμή τής αστρονομικής μονάδος 
λαμβάνεται σήμερον ή τών
149.504.000 χιλιομέτρων.

δ) Δεχόμενος ό Μοραί τιμήν 
232,805 μ., ώς μήκος τής πλευ
ράς τής βάσεως, ευρίσκει, δτι αΰτη 
έκφραζομένη εις πυραμιδικούς πή- 
χεις, ΐσοΰται πρός 366,24, ήτοι 
προς την διάρχειαν τού δισέκτου 
έτους, λαμβανομένρυ παρ’ ήμΐν 
άνά τέσσερα έτη. Έξ άλλου, 
366,24 είναι καί αί άστρικαί ήμέ- 
ραι, ήτοι αί περίστροφα! τής Γής, 
αί λαμβάνουσαι χώραν εντός ενός 
τροπικού έτους τών 365,24 μέσων 
ηλιακών ημερών. Τάς άστρικάς ταύ- 
τας ημέρας τού τροπικού έτουςκα- 
θώριζε κατά τήν ήμετέραν γνώμην, 
ή πλευρά τής βάσεως. ’Επί πλέον, 
πολλαπλασιάζων τό μήκος τού 
άντιθαλάμου, τής αιθούσης τού 
βασιλέως, έπί τον π  3,1416, εύ- 
ρίσκει ό Μοραί 365,242, ήτοι τήν 
διάρκειαν τού τροπικού έτους, 
εις ημέρας.

Ούτω, ένώ διά τού ύψους τής 
Πυραμίδος, ώρίζετο ή άπό τού 
Ήλιου άπόστασις τής Γής, διά 
τής πλευράς τής βάσεως, προσδιω- 
ρίζετο ή έκτασις τού τροπικού 
έτους καί συγχρόνως αϊ έν αύτώ 
περιεχόμεναι άστρικαί ήμέραι, δει- 
κνύουσαι τό πλήθος τών πραγμα
τικών περιστροφών τής Γής.

ε) Δοθέντος, δτι τό άθροισμα 
τών διαγώνιων τής βάσεως εύ- 
ρίσκεται ίσον πρός 658,472 μ. 
δηλ. 25.897 πυραμ. δάκτυλοι καί 
δτι περίοδος τής τρίτης κινήσεως 
τής Γής, άνακαλυφθείσης ύπό τού 
'Ιππάρχου τό 134 π.Χ., τής με- 
ταπτώ σ ως, είναι ίση πρός 25,796 
έτη, ήτοι 258 αιώνας, ό Μοραί 
καταλήγει εις τό συμπέρασμα, δτι 
αί διαγώνιοι αύται, διά τού μή
κους αύτών, κατά μεγίστην προ- 
σέγγισιν, αίώνος περίπου,παρεΐχον 
τήν διάρκειαν τής μεταπτώσεως.

στ) ’Εκ τού μήκους τού πυρα
μιδικού δακτύλου 25,4264 καί 
τής ταχύτητος τής Γής, 25.745 
μ]δ, κινουμένης περί τόν "Η
λιον, προκύπτει δτι ή δύναμις 
10 πυραμ δακτ. παρέχει τό μήκος 
τόξου τής γηΐνης τροχιάς, τό 
διανυόμενον καθ’ έκάστην ημέ
ραν, μέ προσέγγισιν ικανοποιητι
κήν.

ζ) Έξ άλλου τό ημερήσιον τούτο 
μήκος τού τόξου τής γηΐνης τρο
χιάς, έκφραζόμενον εις πυραμιδι
κούς πήχεις, είναι αριθμός πολλα
πλάσιον τού π  3,1416, καί τό 
μήκος τής δλης κυκλικής τροχιάς 
τής γής, εύρίσκετο ούτω συσχε- 
τισμένον πρός τόν π.

η) Τό βάρος τής Πυραμίδος, ώς 
πρός τό βάρος τής Γής, εύρίσκε- 
ται άπό τόν Μοραί ίσον, κατά 
προσέγγισιν, πρόςτό 1 ] 10 καί τό 
1 ] 10 τού βάρους τής Πυραμίδος, 
άνερχομένου εις 5.515,720 τό
νους, ώς ίσον πρός τήν πυκνό
τητα τής Γής, 5,52, λαμβανομένου 
ύπ ’ δψει, δτι τό ειδικόν βάρος τών 
λίθων αύτής είναι ίσον πρός 2,06.

θ) Ό  Μοραί, αφού άποδεικνύει 
δτι ή άλλοτε θεωρηθεϊσα λάρναξ 
τής Πυραμίδος ούδέποτε έχρη- 
σιμοποιήθη ώς σαρκοφάγος· (διότι 
καί καλύμματος στερείται καί άβα- 
θής είναι, ώς έκ τών διαστάσεών 
της δέ, 1,97 μ. X 0,68 μ. X 0,85 μ. 
καί τής στενότητος τών εσωτερι
κών διαδρόμων τής Πυραμίδος,

οπωσδήποτε έτοποθετήθη είς τήν 
λεγομένην αίθουσαν τού βασιλέως, 
πριν ή περατωθή ή Πυραμίς, συ
νεπώς δέ άνευ καλύμματος καί 
κενή)· διαπιστώνει δτι έχει έξω- 
τερικόν όγκον άκριβώς διπλάσιον 
τού έσωτερικού καί χωρητικό
τητα 69.000 κυβικών πυραμιδι
κών δακτύλων. Τό πληρούν αύτήν 
ύδωρ, θερμοκρασίας 20 C. καί 
ύπό πίεσιν 760 ] ζυγίζει
άκριβώς ίσον πρός 12.500 κυ
βικούς πυραμιδικούς δακτύλους 
ύλης, έχούσης τήν πυκνότητα τής 
Γής, διότι έχομεν : 12.500X5,52
50X5,52

10 69.000.

Συνεπώς, συμπεραίνομεν, δτι 
ήτο πρότυπος μονάς βάρους καί 
χωρητικότητος, προκύπτουσα, 
άφ’ ενός έκ τής άκτΐνος τής Γής, 
ώς τό δέκατον κύβου, έχοντος 
πλευράν 50 πυραμιδ. δακτύλων καί 
άφ’ ετέρου έκ τής πυκνότητος τής 
Γής. 'Ήτο συνεπώς ή ιδανική, 
δύναται νά λεχθή, μονάς χωρητι
κότητος καί βάρους. Δέον νά 
σημειωθή, έξ άλλου, δτι ό άξων 
τής Γής, διπλάσιον τής πολικής 
άκτΐνος, ϊσούται άκριβώς πρός 
500.000.000 πυραμ. δακτύλους καί 
δτι, συνεπώς, ή άκμή τού έν λόγω 
κύβου, τών 50 πυραμιδ. δακτύ-

,  „ , 5X10 1λων, ήτο ιση προς 5χι0 1Q του
γήινου άξονος.

Αύται είναι αί κυριώτεραι τών 
αστρονομικών διαπιστώσεων τοΰ 

Μοραί, καθ’ ας είς τήν μεγάλην 
Πυραμίδα, έχουσιν ϋλοποιηθή αί 
σπουδαιότεραι τών κατακτήσεων 
τής σημερινής έπιστήμης, αί άνα- 
φερόμεναι, είς τήν άπόστασιν 
Γής—Ήλιου, τόν χρόνον καί τήν 
ταχύτητα κινήσεως τής Γής, τό 
μήκος τής τροχιάς της, τάς δια
στάσεις άξονος, όγκου, μάζης καί 
πυκνότητος τού πλανήτου μας, 
καί τέλος, είς τήν κίνησιν τοΰ 
άξονος τής Γής, τήν μετάπτωσιν. 
Είναι, δθεν, πολύ ορθόν καί δικαιο- 
λογημένον τό εξής συμπέρασμα
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τοϋ μεγάλου αύτοϋ Γάλλου έρευ- 
νητού της ’Αστρονομίας :

«Νά έτπκαλούμεθα, σήμερον, την 
συνδομήν όλων των επιστημών, νά 
κάμνωμεν, επί σειράς αιώνων, τε
ράστιας προσπάθειας καί εργασίας, 
νά δαπανώμεν τεράστια χρημα
τικά ποσά εις άποστολάς, νά 
βελτιώνωμεν συνεχώς τάς μεθό
δους τών παρατηρήσεων μας, νά 
τελειοποιώμεν την τεχνικήν των, 
νά συνεχίζωμεν άδιακόπως καί 
μέ καρτερίαν τό έργον καί τόν 
μόχθον εκείνων, οϊτινες προηγή- 
θησαν ήμών, νά έξωθώμεν μέχρις 
άφαντάστου σημείου τήν ακρί
βειαν τών υπολογισμών μας καί, 
έν τέλει, νά καταλήγωμεν νά 
κάμνωμεν, τώρα μίαν άνακάλυ- 
ψιν, ήτις έγινε τέσσαρας χιλιε
τηρίδας πρ ιν  (καθ’ ήμας εγινε 
πρός 6,5 τουλάχιστον χιλιετη
ρίδων)· δέν αποτελεί τοϋτο τήν 
πλέον άπογοητευτικήν σκέψιν είς 
τόν νοϋν ενός έπιστήμονος»;

Τέλος, ό Μοραί επισημαίνει ότι
1) ό λόγος τοϋ έμβαδοΰ τής με
σημβρινής τομής, πρός έκεϊνο τής 
βάσεως, ίσοϋται τ ώ /- αριθμώ π.
2) ότι παρεχομένη τιμή τοϋ π  είναι 
3,1416 (τέσσαρα ακριβή δεκα
δικά), ένώ ό ’Αρχιμήδης έδιδε

τιμήν ϊσην πρός 3 ^  3,1428

(δύο δεκαδικά) καί 3) ότι οι κα- 
τασκευασταί τής Πυραμίδος ώφει- 
λον νά χαράξουν καί νά διανοί- 
ξουν τάφους, θέμελιώσεως τής Πυ
ραμίδος, δι’ έκάστην πλευράν τής

βάσεως, ίσας πρός — τοϋ έν 

τοΐς σχεδίοις ύψους αυτής.
Έν συνεχεία, τό 1932, ό άγγλος 

Μακνώτον έπανέφερεν είς τήν ζωήν 
τήν άποψιν τοϋ Πρόκτορ, ότι ή 
Πυραμίς έχρησιμοποιήθη ώς Ά- 
στεροσκοπεϊον, πολύ πρό τής πε- 
ρατώσεώς της, καί ότι ίδρύθη με
ταξύ 5100—5600 π.Χ. Διότι ό 
λαμπρότερος άστήρ τού ούρανού 
Σείριος, ό κατ’ έξοχήν άστήρ τής 
λα+ρείας άλλά καί τής ’Επιστήμης 
τών Αιγυπτίων, κατά τήν στι
γμήν τής μεσουρανήσεώς του, ήτις

έλάμβανεν χώραν είς ύψος μεταξύ 
26 18' καί 28'), άπό τού 5100— 
5600 διήρχετο διά τού άξονος τής 
μεγάλης τής Πυραμίδος καί οΰτω, 
έκ τού βάθους αύτής, καθίστατο 
ορατός καί έν πλήρει ήμέρα.

Ή  άποψις αύτη τού Μακνώτον, 
καθ’ ημάς, φαίνεται λίαν πιθανή, 
διά τόν εξής λόγον.

Τυγχάνει γνωστόν, ότι οί 
Αιγύπτιοι έχρησιμοποίουν μακρό- 
τατον χρονολόγιον, τήν λεγομένην 
Σωθιακήν Περίοδον, ή μέγα έτος 
διάρκειας 1460 έτών, συνδεόμενον 
πρός τήν καλουμένην έώαν ήλια- 
κήν έπιστολήν τού Σείριου, ήτοι 
τήν σύγχρονον άνατολήν αύτού 
μετά τού Ήλιου. Τό φαινόμενον 
τούτο έπαναλαμβάνεται μόνον άνά 
1460 έτη, κατά τήν αύτήν ή μέ
ραν τού έτους. ’Επειδή, έξ άλλου, 
γνωρίζομεν, ότι διά τούς Αιγυ
πτίους, ήρχισε μία τοιαύτη Σωθια- 
κή περίοδος τό έτος 139 μ.Χ., σνν- 
άγομεν καί ότι, πρό ταύτης συν- 
επληρώθησαν πλήρεις περίοδοι 
κατά τά έτη 1321 π.Χ., 2781 π.Χ., 
4241 π.Χ. καί 5701 π.Χ. Λαμ- 
βανομένης ύπ ’ όψιν καί τής τιμής 
μεταπτώσεως, αί χρονολογίαι 
αύται δέον νά μετατοπισθώσιν εις 
τά έτη 1366, 2871, 4376 καί 5881 
π.Χ. Κατά τήν ήμέραν τής ένάρ- 
ξεως τής περιόδου έλάμβανον χώ 
ραν: α) ή έώα ήλιακή επιστολή 
τού Σείριου, β) τό θερινόν ήλιο- 
στάσιον καί γ )  ή έναρξις τής ετή
σιας περιοδικής πλημμύρας τού 
Νείλου, ήτο δε ή ήμερομηνία αύτη 
ή πρώτη τού μηνός Τόθ. Δεδο
μένου, ότι γίνεται μνεία έτών τής 
περιόδου 2781 εως 4376 είς τά 
διασωθέντα Αιγυπτιακά γρα
πτά  κείμενα ή έπιγραφάς, οπωσ
δήποτε ή πρώτη σωθιακή πε
ρίοδος θά είσήχθη τό έτος 
4376 π.Χ. Συνεπώς, ώφειλον νά 
προϋπάρξουν παρατηρήσεις τού 
φαινομένου τής επιστολής τού 
Σείριου διά νά γνωσθή τούτο, νά 
έπισημανθή, νά σπουδασθή καί 
νά είσαχθή ώς άρχή μετρήσεως ή 
1η τού ΤόΘ τού 4376 π.Χ.

Είναι λοιπόν πιθανωτάτη ή εκ
δοχή τού Μακνώτον, ότι αί πα 
ρατηρήσεις αύται διησφαλίσθησαν 
διά τής χρησιμοποιήσεως τής με
γάλης στοάς τής Πυραμίδος, ήτις 
έβλεπε πρός τό Σείριον τά προη- 
γηθέντα έτη 5100 —5600 π.Χ., 
ένδιάμεσα τής άπό 4376 — 
5881 π.Χ. περιόδου.

Τήν άποψιν, ότι ή Πυραμίς τοϋ 
Χέοπος έχρησιμοποιήθη ώς ’Α
στεροσκοπ οιεϊον καί ότι εις τήν 
ύπηρέτησιν άστρονομικών παρα
τηρήσεων άπέβλεπον οί έπιηκέ- 
στατοι αύτής διάδρομοι, (έξ ών 
ό κατερχόμενος ήρχιζε άπό ύ
ψους 20 μ. ύπέρ τό έπίπεδον τής 
βάσεως, καί κατευθυνόμενος λο- 
ξώς επί μήκους 105 μ., έφθανε είς 
βάθος 31 μ. περίπου ϋπό τό έπί
πεδον τής βάσεως), ύπεστήριξε 
τό 1934 καί ό επιφανής Έλλην 
’Αστρονόμος Εύγένιος Μ. Άντω- 
νιάδης.

Τέλος, τό 1947, ό Γάλλος Μαθη
ματικός, μέλος τής ’Ακαδημίας 
τών ’Επιστημών, Μοντέλ ( )
ύπεστήριξε, ότι είς τήν Πυραμίδα 
τού Χέοπος, έκτος τού αριθμού 
π  καί τής χρυσής τομής Φ, έχει 
ληφθή ύ π ’ όψιν καί ό αριθμός:

Τό γενικόν συμπέρασμα τών 
άνωτέρω είναι, ότι ή Μεγάλη 
Πυραμίς τού Χέοπος τό μεγαλύ- 
τερον κτίσμα τού άνθρώπου, μέχρι 
καί τό ή μερών μας, ήτο :

1 Γεωδαιτικόν βάθρον άρχή 
τής μετρήσεως τών γεωγραφικών 
πλατών καί μηκών.

2) Μέγας γνώμων.
3) Άστεροσκοπειον.
4) “Ιδρυμα διαφυλάξεως τών 

μέτρων καί σταθμών. Καί
5) Μνημεϊον ύλοποιήσεως 

άστρονομικών καί μαθηματικών 
αληθειών καί δή έκείνων, αΐτινες 
δύνανται νά θεωρώνται ώς τό 
Θεμέλιον τής όλης ’Επιστήμης.

Δικαίως λοιπόν, διά μέσου τών 
αιώνων, έλογίσθη ώς έν καί δή τό 
πρώτον, τών επτά θαυμάτων τού 
Κόσμου.

Κ. Σ. Χ Α Σ Α Π Η Σ
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01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
“Η ΕΛΛΑΣ ύπήρξεν ανέκαθεν κοιτίς τής αθλη

τικής ιδέας. Ή  ιστορία της είναι μεστή παντοίων 
αθλητικών εκδηλώσεων, αϊ όποϊαι έδημιούργησαν 
αύτή αθλητικήν παράδοσιν και τής έδωσαν ήγε- 
τικήν θέσιν μεταξύ των άλλων λαών είς τόν τομέα 
τοϋ 'Αθλητισμού.

Οί πρόγονοί μας έβάσισαν τήν· πρόοδόν των 
ως Λαού, εις όλους άνεξαιρέτως τούς τομείς, είς τήν 
ύγείαν, διά τήν διατήρησιν τής οποίας είς ύψηλά 
επίπεδα, παρώτρυνον τούτον είς συνεχή άθλησιν. 
Έν τώ  μέτρω τών δυνατοτήτων τής εποχής των 
έδημιούργησαν καί τάς προϋποθέσεις διά τήν κα- 
λυτέραν άθλησιν, κατασκευάσαντες στάδια. Πάντα 
ταύτα έγένοντο είς εποχήν καθ’ ήν οί άλλοι λαοί 
ούδέν έγνώριζον περί άθλητισμού.

Συνεπεία τής άντιλήψεως ταύτης ήρχισαν κατ’ 
άρχάς όργανούμενοι αγώνες περιωρισμένου άθλη- 
τικοΰ ενδιαφέροντος άπό πλευράς συμμετοχής άθλη- 
τών καί .αριθμών άγωνισμάτων, οί όποιοι έξε- 
λίχθησαν βραδύτερον είς πανηγύρεις· σύν τώ  χρόνω 
δέ έλαβον πανελλήνιον χαρακτήρα, τελούμενοι 
έπ’ εύκαιρία διαφόρων γεγονότων καί προς τιμήν 
διαφόρων θεοτήτων.

Οί μεγάλοι άγώνες ήσαν τέσσαρες, ήτοι : Τά 
ΟΛΥΜΠΙΑ, τά ΠΥΘΙΑ, τά ΝΕΜΕΑ καί τά ΙΣΘΜΙΑ.

Είς τήν ίεράρχησιν τών άγώνων τούτων ύπε- 
ρεϊχον τά ΟΛΥΜΠΙΑ, τά όποια κατεΐχον τήν πρώ- 
την θέσιν, τούτου έπιμαρτυρουμένου τόσον έκ 
τού γεγονότος ότι διά τήν συμμετοχήν τών άθλη- 
τών είς ταύτα άπητούντο ηύξημένα προσόντα 
έναντι τών άλλων, όσον καί έκ τής εύχής τού ΠΙΝ
ΔΑΡΟΥ πρός τούς νικητάς τών άλλων άγώνων 
νά νικήσουν καί είς τά ΟΛΥΜΠΙΑ.

Κατά τήν μυθολογικήν παράδοσιν, τά ΟΛΥ
ΜΠΙΑ καθιερώθησαν ύπό τοΰ ΠΕΛΟΠΟΣ καί άνα- 
διωργανώθησαν βραδύτερον ύπό τοΰ ΠΕΡΙΚΛΕ
ΟΥΣ, Κατ’ άλλην όμως παράδοσιν, φέρεται ό ΠΕ
ΡΙΚΛΗΣ ώς καθιερώσα; τά ΟΛΥΜΠΙΑ μετά τήν νί
κην του έπί τού Αύγείου, μυθικού Βασιλέως τής 
Ήλιδος.

Τά ΟΛΥΜΠΙΑ έτελούντο είς τήν ίεράν Ά λτιν τής 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ, πρός τιμήν τού ΔΙΟΣ. Άρχικώς ήσαν 
θρησκευτικοί έορταί, καθ’ άς έλάμβανον χώραν 
διάφορα άγωνίσματα περιωρισμένου άριθμοΰ καί 
συμμετοχής.
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Σύν τώ  χρόνω ό τοπικός χαρακτήρ τών άγώνων 
διηυρύνθη καί τά ΟΛΥΜΠΙΑ έξειλίχθησαν είς έορτάς 
εύρυτέρου ένδιαφέροντος. Είς τούτο έπεβοήθησε^ή 
περίοδος τής έκεχειρίας τού Ίφίτου, Βασιλέως των 
Ήλείων, κατά τήν διάρκειαν τών άγώνων ( Ιού
λιος—Σεπτέμβριος), καθ’ ήν έπετρεπετο ή άοπλος 
κυκλοφορία είς τήν ’Ηλείαν καί κατοίκων άλλων 
Πόλεων.

‘Η έκεχειρία έδιδε τήν ευκαιρία/ συμμετοχής 
καί αθλητών άλλων περιοχών είς τά ΟΛΥΜΠΙΑ.

’Από ιστορικής πλευράς, οί Ο λΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩ
ΝΕΣ ήρχισαν τό 776 π.Χ., ότε καθωρίσθη καί η πρώ 
τη ΟΛΥΜΠΙΑΣ, καθ’ ήν νικητής τού σταδίου άνε- 
δείχθη ό Ή  λείος Κόρόιβος, έωρτάζοντο δέ μετά τήν *
συμπλήρωσιν έχάστης τετραετίας, όνομασθεϊσα «Ο
ΛΥΜΠΙΑΔΕΣ» καί άποτελέσασαι χρονολογικόν κα
νόνα μεταξύ τών Ελλήνων.

Τό 705 π . X., ότε είσήχθη τό πένταθλον (άλμα — 
δίσκος—δρόμος—άκόντιον καί πάλη), οί ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ διεξήχθησαν έπί πλέον εύρυτέρας 
συμμετοχής. Κατά τήν ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ταυτην νι
κητής άνεδείχθη ό Μεγαρεύς Μενών.

Ά πό  τής 27ης ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ, καθ’ ήν νικητής 
άνεδείχθη ό Δάϊππος Κροτωνιάτης έσημειώθη συμμε
τοχή άθλητών καί έκ τών τών ’Ιταλικών άποικιών. .

Οί ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ συνεχίσθησαν τελού
μενοι άνά τετραετίαν μέχρι τό 393 μ. X-, οτε ό 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ άνέστειλε τήν τέλεσίν των.

Οί “Ελληνες άπέδιδον μεγίστην σημασίαν είς 
τήν άθλησιν, τήν οποίαν έθεώοουν ώς ασφαλές μέ
σον συντη ρήσεως καί άναπτύξεως τής σωματικής 
καί πνευματικής ύγείας. Ύπό τήν βασικήν ταύτην 
επιδίωξιν κατεβάλλετο έκ μέρους των όλονεν καί 
ηύξημένη προσπάθεια άνόδου τής ποιοτικής στά
θμης τών άγώνων καί τώνέπιδόσεων τών άθλητών, 
ένώ παραλλήλου; ηύξανον αί άπαιτήσεις καί τό 
ενδιαφέρον τού κοινού, τό όποιον έξεδήλωνε τού- ^
το κατά τήν διάρκειαν τών άγώνων.

05 άθληταί διά νά άνταποκριθοΰν είς τάς απαι
τήσεις αύτάς ύπεβάλλοντο είς μακράν, έπίμονον καί 
ενίοτε έπίπονον προετοιμασίαν, άθλούμενοι συστη
ματικούς.



Κατ' αυτόν τόν τρόπου, πέραν τής άυόδου τώυ 
διαφόρων επιδόσεων τώυ αθλητών, έπετυγχσνετο 
ώστε υά έδραιτούται και υά προστατεύεται τε- 
λεσφορώτερον ή υγεία, καί, έν ταΰτώ, νά βελτιού- 
ται ποιοτικώς ό παράγων άνθρωπος, καθιστάμενος 
άρμονικώτερος, ρωμαλαιότερος, εύψυχώτερος καί 
πνευματικώτερος.

’Επί τού άκμονος τών σταδίων έσφυρηλατοΰντο 
τό πνεύμα, τό σώμα, ή εΰγενής άμιλλα καί ό χαρα- 
τήρ -ών 'Ελλήνων καί έκ τού χώρου τούτου έξε- 
πήγασεν ή δημιουργία τού υπέροχου σωματικού 
προτύπου τού ΕΡΜΗ τού ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ, το 
κάλλος καί ή σωματική άρμονία τού οποίου δίδει 
καί σήμερον τό μέτρου τής σωματικής τελειότητος.

’Αλλά καί ή πληθωρική σοφία πολλών προγόνων 
μας, ήτις καί σήμερον, παρά τήυ τεραστίαυ τεχυοε- 
πιστημονικήυ έξέλιξιυ εμπνέει, καθοδηγεί καί κα
τευθύνει τήν έπιστήμην καί τήν τέχνην, ήτο άπο- 
τέλεσμα τής διά τής άθλήσεως προστασίας τής 
ύγείας, ή όποια άποτελεΐ τήν ασπίδα προστασίας 
τού σώματος καί παρέχει τάς δυνατότητας πρός 
καλλιέργειαν καί άνάπτυξιν τού πνεύματος.

Πέραν όμως τής σωματικής τελειότητος καί 
τής καλλιέργειας καί άναπτύξεως τού πνεύματος, 
άνεπτύχθη μεταξύ τών Ελλήνων ή εύγενής άμιλ
λα, ή οποία άπετέλεσε καί αποτελεί τήν ύποδομήν 
πόσης προόδου καί διεμορφώθη ό χαρακτήρ τού 
Έλληνος, μέ εκδηλου τήν σφραγίδα τού ιδανικού 
ανθρωπίνου τύπου. /

Τούς άθλητάς συνείχε πίστις διά τήν νίκην, 
ούδέποτε όμως ή πίστις των αυτή πρός άπόκτησιν 
τής νίκης παρέσυρε τούτους είς άντιαθλητικάς 
ένεργείας, εϊ μή μόνον συνετέλει είς έπαύξησιν τώυ 
προσπαθειών των καί έυ αύτώ είς τήν επιτυχίαν 
καλυτέρας έπιδόσεως. Οΰτω δέ διά τού «εύ άγω- 
υίζεσθαι» άυήρχετο σταθερώς ή ποιότης τού αθλη
τισμού.

Οί θεαταί συμμετεΐχου μέ όλουέυ ζωηρότερου 
ενδιαφέρον είς τούς άγώυας καί προέβαιυου είς εκδη
λώσεις επιδοκιμασίας ύπέρ τώυ άθλητώυ, όπου καί 
όταν έπεβάλλετο, χωρίς νά έπηρεάζωνται καθ’ 
οίονδήποτε τρόπου. Σπαυίως ούτοι προέβαιυου 
καί είς άποδοκιμασίας τώυ άθλητώυ, όταν οί τε
λευταίοι δεν ήγωνίζοντο έν άρμονία πρός τήν 
ίσχύουσαν αθλητικήν τάξιν. Μετά τό πέρας τών 
έκάστοτε αγώνων ήκολούθουν έορταστικαί εκδη
λώσεις υπέρ τού υικητού καί τώυ γονέων του, οί 
όποιοι εύρίσκουτο παρόυτες είς τούς αγωνιστικούς 
χώρους, ίδια όταν επετράπη ή προσέλευσις είς 
τούτους καί τών γυναικών.

Περί τής ανωτέρω περιπτώσεως όμιλεΐ λίαν 
εύγλώτως ή περίπτωσις τού Όλυμπιουίκου ΔΙΑ
ΓΟΡΑ τού ΡΟΔΙΟΥ, ό όποιος εύρίσκετο μεταξύ τώυ 
θεατών τού Σταδίου τής ’Ολυμπίας τήν ή μέραν 
καθ’ ήν οί δύο υιοί του ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ καί ΑΚΟΥ- 
ΣΙΑΛΟΣ έσταφανώθησαν μέ τον κότινον τής ελαίας 
ώς νικηταί τού Παγκρατίου καί τής πυγμής.

Οί δύο υιοί τού ΔΙΑΓΟΡΑ άνεζήτησαυ μεταξύ 
τώυ θεατών τόν γέροντα πατέρα των, του όποιου 
έσταφάυωσαν καί περιέφερου έυτός τού σταδίου, 
έιΐί τών ώμων των ΰπό τά επευφημίας τών θεατών. 
Ό  ΔΙΑΓΟΡΑΣ δέν ήδυνήθη νά άντιδράση είς τήν 
μεγάλην αύτήν συγκίνησιν ή όποια τού προεκλήθη

Π ανευτυχής ό Διαγόρας ό Ρόδιος στους ώμους 
τώυ Ό λυμ πιουικ ώ ν γυιώ ν τ ο υ .

άπό τήυ νίκην τώυ υιών του καί άπέθανε έντός τοΰ 
Σταδίου.

’Εκεί λοιπόν όπου ό ΔΙΑΓΟΡΑΣ έγυώρισε μεγάλην 
δόξαν άφησε τήυ τελευταίου του πνοήν, ύπείκων είς 
προτροπήν ενός Λάκωνος «Κάτθανε, Διαγόρα, ούκ 
είς τόν Όλυμπου άναβήσει»,τόν δέ θαυόντα ύμυησευ 
ό Ποιητής :

«ΚΡ έκεΐυος, ώς έφτάσαυε στό άγαλμα εμπρός 
τής Νίκης, τ ’ άσπρο κεφάλι του έγειρε μέ χα- 
μογέλιο αχνό κι’ εύτυχισμένο τρεις φορές ό 
γέρο Όλυμπιονίκης τά μάτια του παράδωσε 
στό φως τό άληθινό.
Γύρω ξεσπούσε ό θρίαμβος κι’ άλάλαζαυ τά 
σείστρα καί του παιάνα οί σάλπιγγες χτυπού
σανε ήχηρό καί τ ’ άυθια πάντα πέφτανε επάνω 
στην κονίστρα καί τά άυθια πάντα ραίνανε 
τόν γέροντα νεκρό».

Δέν είναι βεβαίως ή μοναδική περίπτωσις θανά
του, είναι όμως λίαν χαρακτηριστική ώςπρός τήν 
σημασίαν ήν άπέδιδον είς τήν νίκην οί αρχαίοι.

Πάντα τά έκ τής ιστορικής έπισκοπίσεως τοΰ θέ
ματος ανωτέρω μνημονευόμενα λίαν περιληπτικούς, ε
πιμαρτυρούν άβιάστωςτήυ υψηλήν άθλητικήν άντί- 
ληψιν καίτό έντονον άθλητικόν ένδιαφέρον περί τά 
άθλητικά τών'Ελλήνων, οί όποιοι κατεχόμενοι άπό 
άσίγαστον άθλητικόν πάθος έπεχείρησαν άνεπιτυχώς 
τρεις φοράς (1859, 1870, 1875) κατά τόν παρελθόν
τα αιώνα νά καθιερώσουν τούς ’Ολυμπιακούς 
αγώνας καί νά άυάψουν τήν ’Ολυμπιακή φλόγα.

'Η Ελληνική φυλή, έπορεύθη έυ μέσω πολυκυ- 
μάντου καί άκρως τρικυμιώδους ’Εθνικού βίου. 
Ύπεχρεώθη καί έπάλαισε διά την υπαρξίν της καθ’ 
ύπερτέρων βαρβάρων εχθρών, οί όποιοι άπειργά- 
σθησαν τόν άφανισμόν της καί ήγωνίσθη πάντοτε 
διά τήν ιδέαν τής ελευθερίας. "Αν έπέζησε καί διετή- 
ρησε τήν φυσιογνωμίαν καί τόν χαρακτήρα της, 
τούτο οφείλεται εις τήν εύψυχίαυ, τήυ ανδρείαν 
καί τό πνεύμα τώυ Ελλήνων, άρεταί αΐτιυες έξε-
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πήγασαν έκ των σταδίων, όπου άρχιτεκτονικώς 
έσφυρηλατήθησαν διά τής συνεχούς άθλήσεως.

—Μετά την άπαγόρευσιν των ’Ολυμπιακών αγώ 
νων υπό τού ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (393 μ.Χ.), ώς προεί- 
πομεν, μέχρι τής άναβιώσεώς των κατά τό τέλος 
τού παρελθόντος αίώνος, διέρρευσε χρόνος 15 αιώ
νων χωρίς νά έπαναληφθούν ούτοι. Κατά τό διά
στημα τούτο, ή άνθρωπότης έζη μέ την ιστορικήν 
άνάμνησιν των ώραίων αυτών αγώνων καί άνέ- 
μενε μίαν ήλιακτίδα διά νά άναθερμάνη καί άναζωο- 
γονήοη την επιθυμίαν τής άναβιώσεώς των. Μέ τήν 
πάροδον τού χρόνου, ή έπιθυμία αύτη κατέστη 
πάθος όλων τών άνθρώπων, οι όποιοι άνεζήτουν 
έναγωνίως τόν φωτεινόν νούν διά νά έμπνευσθή καί 
νά κατ-στή ό ένσαρκωτής τής άναβιώσεώς τών 
’Ολυμπιακών άγώνων. Καί τό πλήρωμα τού χρό
νου ήλθεν.

Τό έτος 1892, μετά άπό 15 αιώνας νέκρας άθλη- 
τικής περιόδου άπό πλευράς τελέσεως ’Ολυμπιακών 
άγώνων, έρρίφθη ή ιδέα τής άναβιώσεώς τούτων 
ϋπό τού Γάλλου φιλέλληνος ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡ- 
ΤΕΝ κατά τόν εορτασμόν τής 5ης επετείου τής ένώ- 
σεως τών άθλητικών Σωματείων Γαλλίας.

"Εν έτος βραδύτερον, πρωτοβουλία τής Γαλλίας 
έκλήθησαν άπαντα τά άθλητικά Σωματεία νά άπο- 
στείλουν άντιπροσώπους εις Παρισίους, προκειμέ- 
νου νά εκπροσωπήσουν τάς χώρας των εις τό συν- 
ελθόν τόν ’Ιούνιον τού 1894 Συνέδριον.

Είς τήν πρόκλησιν ταύτην άντεπεκρίθη ή Ελλάς 
καί έξεπροσωπήθη εις τό έν λόγω Συνέδριον ϋπό τού 
είς Παρισίους διαμένοντος λογίου Δ. ΒΙΚΕΛΑ, ό 
όποιος έξελέγη διά βοής Πρόεδρος ενός τών τμημά
των τού Συνεδρίου καί δή έκείνου τό όποιον έπρα- 
γματεύετο τό θέμα τής άνασυστάσεως τών ’Ολυμπια
κών άγώνων.

Ό  ΒΙΚΕΛΑΣ, ό όποιος άπό τής πρώτης στιγμής 
έπεβλήθη έπί τών Συνέδρων διά τοΰ μεγάλου κύ
ρους καί τής φωτεινής προσωπικότητάς του, έπρό- 
τεινε τήν διεξαγωγήν τών ’Ολυμπιακών άγώνων τό 
έτος 1896 καί ώς τόπον τελέσεως τούτων τάς ΑΘΗ
ΝΑΣ, τήν Πρωτεύουσαν τής μητρός τού ’Αθλητι
σμού, είπών είς τούς Συνέδρους μεταξύ άλλων καί 
τά έξής :
« ... Δεν θά παρέξωμεν είς τούς ξένους μας διασκεδά
σεις άξίας τών περιστάσεων, άλλ’ έχομεν νά δείξω- 
μεν τά μνημεία καί τά ερείπια τής άρχαιότητος, 
νά τούς όδηγήσωμεν εκεί, όπου οι άρχαϊοι έτέλουν 
τούς ένδοξους άγώνας των, είς τά ’Ολύμπια, τά 
"Ισθμια, τούς Δελφούς, τήν ’Επίδαυρον».

—Ή  πρότασις αϋτη έγένετο άποδεκτή καί άπεφα- 
σίσθη ή διαξαγωγή τών ’Ολυμπιακών άγώνων είς 
τάς ΑΘΗΝΑΣ κατά τό άνωτέρω έτος.

'Η άπόφασις εύρε τήν χώραν μας τελείως άπρο- 
παρασκεύαστον διά νά άνταποκριθή πρός τάς ποι
κίλας ύποχρεώσεις της, α'ίτινες άπητούντο διά τήν 
ύλοποίησιν τής τελέσεως τών ’Ολυμπιακών άγώ- 
νω ν σημαντικωτέρα δέ δυσχέρεια ήτο ή έλλειψις 
Σταδίου διά τήν διεξαγωγήν τούτων,

—Ή  φιλοπατρία όμως τών 'Ελλήνων καί είς τήν 
περίπτωσιν ταύτην έξεδηλώθη έμπράκτως καί 
εξουδετέρωσε τάς δυσχερείας, αί όποίαι, ήτο ενδε
χόμενον νά συντελέσουν είς τήν ματαίωσιν τούτων 
καί έκεΐθεν, τό τεράστιον ήθικόν κέρδος, τό οποίον 
άπεκόμισεν ή ‘Ελλάς έκ τής τελέσεώς των,

συνεπεία τών όποίων τής άνεγνωρίσθη ή πρω τοπο
ρία τού άθλητικού ιδεώδους, νά είχεν άπολεσθή 
έπί μεγίστη ’Εθνική ζημία.

Ό  Εθνικός ευεργέτης Γ. ΑΒΕΡΩΦ, κατόπιν γε- 
νομένης πρός αύτόν έκκλήσεως τού τότε Διαδόχου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, άνέλαβεν έξ ολοκλήρου τήν 
δαπάνην άναμαρμαρώσεως τοΰ σημερινού ΑΘΗ
ΝΑΪΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ. Ούτως έδόθη ή δυνατότης 
τελέσεως τών ’Ολυμπιακών άγώνων είς τάς ΑΘΗ
ΝΑΣ τήν 25ην Μαρτίου τού 1896 έτους, τό όποιον 
άποτελεΤ έκτοτε τήν άφετηρίαν τής άναβιώσεώς 
τούτων.

Είς τούς πρώτους ’Ολυμπιακούς άγώνας μετέ- 
σχον 285 άθληταί έκ 13 Χωρών, είς τά έξής άγω- 
νίσματα: Κλασσικός άθλητισμός, κωπηλασία, π ο 
δηλασία, ξηφασκία, γυμναστική, άρσις βαρών, 
ιππικοί άγώνες, πάλη, κολύμβησις, άντισφαίρισις, 
σκοποβολή, ιστιοπλοΐα.

Είς τά άνωτέρω άγωνίσματα τών πρώτων 
’Ολυμπιακών 'άγώνων προσετέθη καί ό Μαρα
θώνιος δρόμος, νικητής τού οποίου άνεδείχθη ό 
Έλλην άθλητής ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ καλύψας τήν 
άπόστασιν τών 42 χιλ. είς 2 ώρας 58 πρώτα λεπτά 
καί 50 δεύτερα λεπτά.

’Αξίζει, χάριν τών εκλεκτών άναγνωστών τής 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ» νά μνημονευθή ότι κατά τήν 
είσοδον τού άθλητού ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ είς τόν χώ 
ρον τού Παλλεύκου ’Αθηναϊκού Σταδίου, άκολου- 
θουμένου ύπό τών καταλαβόντων τήν δευτέραν 
καί τρίτην θέσιν άντιστοίχως συναθλητών του 
Ελλήνων ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ καί ΜΠΕΛΟΚΑ, τό άθλη- 
τικόν πνεύμα τών 'Ελλήνων θεατών έκορυφώθη 
είς μίαν εκρηκτικήν άτμόσφαιραν ένθουσιασμοΰ.

Οί “Ελληνες θεαταί διά τών επευφημιών των, 
τής άκράτου συγκινήσεως, τών μεταξύ των εναγ
καλισμών καί άλληλοασπασμών, ξαναζωντάνευ- 
σαν, ύπό τά εκστατικά βλέμματα τών παριστα- 
μένων ξένων, τό αθλητικόν μεγαλεϊον τής Φυλής 
μας καί έδωσαν τήν ευκαιρίαν είς ολόκληρον τόν 
Κόσμον νά άναμνησθή ότι ή ΕΛΛΑΣ είναι τό λίκνον 
τής άθλητικής ιδέας.

Ή άρτια όργάνωσις τών πρώτων ’Ολυμπια
κών άγώνων καί τό άψογον τής τελέσεως τούτων 
άπέσπασε τά κολακευτικά διεθνή σχόλια. Τό γε
γονός τούτο, έν συνδυασμώ πρός τήν άθρόαν 
συμμετοχήν τού Ελληνικού Φιλάθλου Κοινού καί 
τάς πηγαίας εκδηλώσεις του ύπέρ τών άγωνιζο- 
μένων—άνεξαρτήτως καταγωγής—άπέσπασαν τόν 
θαυμασμόν καί συνεκίνησαν άπαντας τούς παρι- 
σταμένους ξένης καταγωγής θεατάς καί άθλητάς, 
έδωσαν δέ τό μέτρον τής πίστεως τών ‘Ελλήνων 
είς τό άθλητικόν ιδεώδες.

Ή  επιτυχία, ώς προελέχθη, τών ’Ολυμπιακών 
άγώνων, ώπλισε τούς 'Ελληνικούς άθλητικούς 
παράγοντας μέ δύναμιν καί έδημιούργησεν αύ- 
τοϊς τάς προϋποθέσεις ϊνα άπαιτήσουν τήν καθιέ- 
ρωσιν τελέσεως τούτων άνά 4ετίαν είς τήν Ελλά
δα, πλήν ή πρότασις αύτη, προσκρούσασα είς 
τά συμφέροντα έτέρων Χωρών, συνήντησε τήν 
άντίδρασιν τούτων, μέ άποτέλεσμα αύτη νά άπορ- 
ριφθή. "Εκτοτε οί ’Ολυμπιακοί άγώνες τελούνται 
άνελλιπώς άνά 4ετίαν είς διαφόρους Χώρας, πλήν

(Συνέχεια είς τήν σελ, 422)

420



ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΤΕ... ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ...
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'Από τήν δεξίωσιν εις τήν Στρατιωτικήν Λέσχην Λαρίσης έπί τΟ έορτασμώ τής 
'Αγίας Ειρήνης, δοθεϊσαν ΰπό τοϋ Άνωτέρου ΔιοικητοΟ Χωροφυλακής Θεσσαλίας καί 
τής κυρίας Δ . Σταματοπούλου . Παρέστησαν αί τοπικαί Ά ρχα ΐ καί παρεπιδημοΰντες ό 
'Αρεοπαγίτης κ . Χρ . Καθάριος, καί ό παραγωγός Κιν)φου κ . Τζέημς Πάρις δωρήσας 
20.000 δρχ. δι’ έναρξιν εισφορών πρός άνέγερσιν Ναοΰ τής Α γία ς  Είρήνης.

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Σ

1. Όσπριον—Έπαινοι —Άδειο.
2. Καθ’ ολοκληρίαν—Σύνηθες δνομα Ρω

μαίων —Χλωριοΰχον νάτριον.
3. Πρώται ένέργειαι πριν άπό σοβαρά 

συζήτησι.
4. Πρόθεσις —Πλήξις —Δέν πέφτουν.
5. Θυμός, όργή—’Όνειρον.
6. Εΰρισκεται ΰπό τήν θάλασσαν —’Ανή

κουν είς τό σπίτι.
7. 'Οδηγεί ναυτικούς —Ράβδος μπιλιάρ

δου —Μία ’Ανατολή.
8. Τουρκικός τίτλος—Πρώτο συνθετικό 

Βουλγαρικής πόλεως —’Επαναλαμ
βανόμενον θυμίζει θείαν δίκην.

9. Χρησιμοποιείται γιά τά μαλλιά — 
Γνωστά είναι των Θερμοπυλών — τό 
όνομα της ερωμένης τοϋ Μουσολίνι.

10.. Γνωστή γρίππη —ό ψευδόμενος.
11. Εΰρισκεται είς τά δάκτυλα— Βιομη

χανική πόλις της Ρουμανίας.
12. Πολτός διά θεραπείαν— ’Αναφορική 

άντωνυμία —’Αρχαίο γυναικείο όνομα 
πού θυμίζει κλωστή.

13. Σκοτώνουν τά σπιτικά παράσιτα.
14. Συμπεραίνει — Εΰρισκεται έντός 

τοϋ στόματος —Χρησιμοποιείται καί 
διά τόν χαρακτηρισμόν άνυπολήπτων 
προσώπων.

15. Τόπος λατρείας —Πάπια —’Αναφο
ρική άντωνυμία (ούδ.)

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ
1. Τό φυτόν λάθυρος —Μέρη τοϋ πλοίου 

—Χωρίς θέλησιν (άρσεν.).
2. ’Απουσιάζει (ούδ.) —Τέτοιος ήταν 

ό Λούκουλος —Πρωτεύουσα τοϋ Θι
βέτ.

3. Τό έπιστημονικόν του δνομα είναι. . . 
Τευθίς —ό Όθων είς τήν ξένην.

4. Γκέμι αλόγου —Φιλοξενεί κουνούπια 
—Δέν είναι ίσες.

5. Κάτοικος της Δανίας —Είναι τά &- 
γουρα φροΰτα.

6. Δέν είναι γόνιμος —Τροπάριον τοϋ 
οποίου προτάσσονται στίχοι άπό ψαλ- 
μούς.

7. ’Επιθυμία άσθενών —Τόπος στόν 
όποιον συνήθως συχνάζομε —’Όρος 
της Κρήτης τό γνωστόν ώς Ψηλορεί
της.

8. ’Υπερισχύει —Περιέχει ζώα—Δρό
μος·

9. "Ομοια φωνήεντα —Πολύ γνωστή ή 
τοϋ Μιλάνου —Χωρίς πόδι.

10. Όμιλοΰνται είς τήν ’Ισπανίαν —Πιε- 
στήριον.

11. Πολλές φορές μάς κόβονται —Τό μι
κρό όνομα τοϋ πρωταγωνιστοϋ της 
ταινίας «"Οσα παίρνει ό άνεμος».

12. ’Όνομα χωριοΰ πού έχει σχέσι μέ 
πύργο —Τό δνομα τοϋ θανόντος ήθο- 
ποιοΰ. . . Αάντ.—'Ολόκληρο.

13. Δίδω έλεημοσύνην —Υγειονομική κά- 
θαρσις (πληθ.)

14. ’Αγγλική νύκτα —Πτωχό —Βασικόν 
συστατικόν τοϋ οργανισμού μας.

15. Όρος τής Θεσσαλίας —Προφήτης τής 
Παλαιάς Διαθήκης —Παρομοιάζει.

(ΑΙ λύσεις είς τήν σελ. 424)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΩΜΑΤΟΣ

τείων καί ’Οργανώσεων καί πλήθος πο
λιτών.

Μερίμνη της Δ.Χ. Τρικάλων καί του 
Τμήματος Τροχαίας αυτής, έγένετο τήν 
25-4-71 εις τήν πραγματοποιηθεΐσαν 
συγκέντρωσιν οδηγών οχημάτων κ.λ.π. 
παραγόντων ( Τρίκαλα, αίθουσα Κινημ]φου 
ΠΛΑΛΑΣ ) ομιλία μέ θέμα -(Συμπεριφορά 
έν τη οδική κυκλοφορία» μετά προβολής 
έγχρώμων εικόνων.

'Η  έκδήλωσις αύτη, εις ήν παρευρέθη- 
σαν πολλοί επίσημοι, αί άρχαί τής πό- 
λεως καί πλήθος κόσμου, έστέφθη υπό 
πλήρους έπιτυχίας, μέ λίαν εύμενή υπέρ 
του Σώματος σχόλια.

*
—*Τπό τής Δ.Χ. Εδέσσης έωρτάσθη 

έν μέσω άτμοσφαίρας έθνικής καί πνευμα
τικής έξάρσεως ό καθιερωθείς ετήσιος εορ
τασμός τής Προστάτιδος του Σώματος, 
ιιεγαλομάρτυροί «ΑΓΙΑΣ Ε ΙΡ Η Ν Η Σ » 
(5-5-71).
Ή  τελετή έγένετο εις τον έπί τούτο καταλ

λήλως διαμορφωθέντα καί διακοσμηθέντα 
χώρον «θέσιν Ψηλός Βράχος» Εδέσσης.

Εις ταύτην παρέστησαν ό χοροστατήσας 
στρατ]κός ίερεύς Πανοσιολογιώτατος Άρ- 
χιμ]της κ. Κύριλλος μετά τού *Υποδ]τού 
τής II Μεραρχίας, Ό  Νομάρχης, αί άρχαί 
τής πόλεως, οί Δήμαρχοι Εδέσσης, Γιαν
νιτσών, ’Αριδαίας καί Κουφαλίων μετά 
τών Δημοτικών Συμβουλίων αύτών, έκ- 
πρόσωποι τών στρατιωτικών άρχών τής 
περιοχής, Προεδρεία Συλλόγων, Σωμα-

*Η *Υποδ ]νσις Τροχαίας τής Δ.Α. Θεσ
σαλονίκης, επ’ ευκαιρία τού έφετεινοΰ 
εορτασμού τής ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, έθε- 
σεν εις κυκλοφορίαν Ιν εξαιρετικόν 4σέλι- 
δον φέϊγ — βολάν, φέρον εις τήν πρώτην 
σελίδα έγχρωμον εικόνα τής 'Αγίας 
Ειρήνης και εις τάς έσωτερικάς τοιαύτας 
συνοπτικήν εικόνα τού χαρακτήρος, τής 
δράσεως καί τού μαρτυρίου αύτής, ήν προ
βάλλει ώς παράδειγμα προς μίμησιν εις 
τούς άνδρας τής Τροχαίας, είδικώτερον, 
κατά τήν τέλεσιν τού έπιμόχθου έργου των. 

*
—’Εξαιρετικόν έορταστικόν χαρακτήρα 

έλαβον αί διά τον αύτόν σκοπόν γενόμεναι 
έορταστικαί έκδηλώσεις εις Ηράκλειον 
Κρήτης, μερίμνη τής Δ.Χ. Ηρακλείου, 
ήτις έκ προαιρετικής εισφοράς τών άνδρών 
τής έδρας της διένειμε δέματα τροφίμων 
καί σχολικών ειδών εις τούς τροφίμουε της 
ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ καί λοιπά 'Ιδρύ
ματα τής πόλεως Ηρακλείου.

*

—Μερίμνη τής Α.Δ.Χ. Κρήτης καί τής 
Δ.Χ. Χανιών έωρτάσθη μέ έπισημότητα 
καί μεγαλοπρέπειαν εις τήν Λέσχην Χωρο
φυλακής Χανιών ή μνήμη τής Μαγαλο- 
μάρτυρος Άγιας Ειρήνης.

Παρουσία τών τοπικών άρχών καί πλή
θους κόσμου, έψάλη δέησις υπό τού οικείου 
Μητροπολίτου κ. Νικηφόρου καί έπηκο- 
λούθησε δεξίωσις τών προσκεκλημένων.

Μετά τό πέρας τής έορτής όμάς ’Αξιω

ματικών καί 'Οπλιτών έπεσκέφθη τούς 
άσθενεΐς τού Κρατικού Νοσοκομείου Χα
νιών καί τούς διένειμε δώρα καί ένημερω- 
τικά φυλλάδια. ψ

Λαμπρός έορτασμός έπίσης έγένετο εις 
την Λέσχην Χωρ]κής Καβάλας. Συμφώ- 
νως προς τό πρόγραμμα τής Α.Δ.Χ. ’Ανα
τολικής Μακεδονίας έτελέσθη δοξολογία 
έπιβλητική, έψάλη δέησις κ.λ.π.

Εις τήν τελετήν παρέστησαν ό χορο- 
στατήσας Πανοσ]τατος Άρχιμ]της κ. 
Παναγιώτης τής Τ. Μητροπόλεως Καβά
λας, ό Δ]τής τής XI Μεραρχίας, ό Νο
μάρχης, ό Δήμαρχος, έκπρόσωποι τών 
άρχών, Οργανώσεων, συλλόγων καί σωμα
τείων τής πόλεως καί πλήθος κόσμου.

Έπίσης παρέστη άντιπροσωπεία Ά ξ] 
κών καί 'Οπλιτών τής έδρας τής Α.Δ.Χ. 
Καβάλας.

Τον πανηγυρικόν έξεφώνησεν ό 'Υπο
διοικητής τής Δ.Χ. Καβάλας, Ταγ]ρχης κ. 
Β. Μπίθας.

Μετά τήν τελετήν έγένετο δεξίωσις, εί* 
τήν καταλλήλως διακοσμηθείσαν Λέσχην 
Χωρ ]κής, προς τιμήν τών προσκεκλημένων

*
—'Ομοίως έωρτάσθη μερίμνη τής Α.Δ. 

X. Πελοποννήσου τό γεγονός εις Τρίπολιν, 
καί έπηκολούθησε δεξίωσις εις ήν παρέ
στησαν, πλήν τών έπισήμων, τών άρχών 
καί τού κοινού καί έκπρόσωποι όλων τών 
παραγωγικών τάξεων τής πόλεως. Τούτο 
έσχολιάσθη ύπό τού τοπικού τύπου μέ λίαν 
σαφή καί έμπεριστατωμένα σχόλια ύπέρ 
τού Σώματος καί τής άποστολής αύτού

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ (συνέχεια εκ τής σελ. 420)

τών πφΐόδων 1912—1920 καί 1936—1948, ώς 
άκολούθως: 1900 Παρισίους—1904 "Ay. Λουδο
βίκον—1908 Λονδϊνον—1912 Στοκχόλμην — 1920 
’Αμβέρσαν—1924 Παρισίους—1928 ’’Αμστερνταμ — 
1932 Λός ’’Αντζελες—1936 ΒερολΤνον—1948 Λον- 
δΐνον—1952 ’Ελσίνκι—1956 Μελβούρνην—1960 Ρώ
μην—1964 Τόκιο—1968 Μεξικό.

Νϋν οι οφθαλμοί τής φιλάθλου άνθρωπότητος 
στρέφονται εις τήν ’Ολυμπιάδα τοϋ 1972, ή όποια 
θά λάβη χώραν είς τό ΜΟΝΑΧΟΝ.

Ή  ΕΛΛΑΣ άτενίζει τήν ’Ολυμπιάδα τοΰ ΜΟ- 
νάχου, μέ μεχαλυτέραν παρά ποτέ αισιοδοξίαν 
καί ελπίζει ότι ή σημειουμένη τά τελευταία μετε- 
παναστατικά έτη άνοδος τοϋ άθλητισμοϋ μας θά 
δώση τήν ευκαιρίαν νά άποδείξωμεν ότι έξήλ- 
θομεν έκ τοϋ σταδίου τοΰ αθλητικού αύτοσχεδια- 
σμοϋ καί νά χευθώμεν τους καρπούς τής καταβαλ- 
λομένης τεράστιας προσπάθειας έκ μέρους τής Γε
νικής Γραμματείας ’Αθλητισμού καί τών άθλουμέ- 
νων νέων, διά τής άποσπάσεως χρυσών μεταλλίων, 
τά όποια νά στεχάσωμεν εις τόν χώρον όπου έχεν- 
νήθη τό άθλητικόν ιδεώδες.

Ή  φλόχα τοϋ ’Ολυμπιακού ιδεώδους ήναψε τήν 
25ην Μαρτίου τού 1896 έτους (6ην ’Απριλίου 
μέ τό νέον ήμερολόχιον), είς τό Παναθηναϊκόν Στά- 
3ιον καί κατηύχασε τό Παχκόσμιον στερέωμα μέ 
την λάμψιν του, έκτοτε δέ ώς Πανανθρώπινον 
/εχονός ένώνει εντός τού άθλητικού στίβου, τάς

Έκ παραδρομής ή εικονογράφησες τοΰ άρθρου 
^22 τήν σελίδα 403.

χεϊραςκαί τάς καρδίας έχθρών καί φίλων καί διδά
σκει ότι αί διαφοραί μεταξύ τών λαών δέν είναι 
δυνατόν οΰδ’ έπ’ έλάχιστον νά έξασθενίσουν τήν 
μεχάλην σημασίαν τής αθλητικής ιδέας, ή όποια 
όσημέραι καθίσταται ό ‘οΰσιαστικώτερος κρίκος 
άναπτύξεως ενωτικού πνεύματος μεταξύ τών λαών 
κάτω άπό τό «ειρηνικόν φώς» τού ’Ολυμπιακού 
ιδεαλισμού, τό όποιον έπί 75 συνεχή έτη άπό τής 
c φής του έως σήμερον, φωτίζει, καθοδηγεί καί εν
δυναμώνει τό ’Ολυμπιακόν πνεύμα είς διεθνή κλίμακα.

Ιδού διατί ή «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ» άποτελεΐ 
Παχκόσμιον Σύμβολον τού άθλητικού ιδεώδους.

ΔΓ ημάς τούς "Ελληνας ό έορτασμός τής «ΟΛΥΜ
ΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ» τήν 6ην ’Απριλίου έκάστου 
έτους,μάς δίδει τήν εύκαιρίαν νά άποτίσωμεν 
φόρον τιμής είς τούς συντελεστάς τής άναβιώσεως 
τούτων, δΓ ών άνεχνωρίσθη είς τήν Χώραν μας 
ή μητρότης τής άθλητικής ιδέας, ήτις έκτοτε, κατά 
τήν τέλεσιν τών ’Ολυμπιακών άχώνων, τίθεται 
έπικεφαλής όλων τών Χωρών κατά τήν είσοδον 
τών άθλητών εντός τών Σταδίων.

Ό  Διεθνής έορτασμός τής «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Η
ΜΕΡΑΣ» είθε νά καλλιερχήση πνεύμα περαιτέρω 
άναπτύξεως ένωτικής μεταξύ τών λαών συνει- 
δήσεως, ώς είς τό Σήμα τών ’Ολυμπιακών άχώνων 
εμφανίζονται διά τών συμπεπλεχμένων κύκλων 
ένωμέναι μεταξύ των αί πέντε ”Ηπειροι, τό όποιον 
νά καταστή ή βάσις τής έδραιώσεως τού ιδεώδους 
τής ειρήνης έπί τής χής.
«Οί ’Ολυμπιακοί αγώνες» έπανελήφθη καί είς



(Έφημ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
9-5-71 ).

’Ανάλογος έορτασμός έγένετο καί είς άλ- 
λας πόλεις, αρμοδιότητας της Α.Δ.Χ. Πε- 
λοποννήσου, σχολιασθείς εύμενώς ύπό τοϋ 
τύπου καί τοΰ κοινοϋ.*

’Άξιος μνείας καί ιδιαιτέρας προσοχής 
τυγχάνει ό έορτασμός τής Μεγαλομάρτυ- 
ρος είς Ναύπλιον όπου μερίμνη τής Δ.Χ. 
Άργολίδος, μετά την δέησιν του χορο- 
στατήσαντος Μητροπολίτου κ. Χρυσοστό
μου, έξεφωνήθη ό πανηγυρικός ύπό τού 
Δ]τού Δ]σεως, Άντ]ρχου κ. Ίωάννου 
Ρέππα. Είς τήν τελετήν παρέστησαν, ό 
Νομάρχης ό Στρατ]κός Δ]τής, κ. ά. έπί- 
σημοι, αί άρχαί τής πόλεως, άντιπροσω- 
πεΐαι άνδρών των ύπηρεσιών Xojp ]κής 
Ναυπλίου,Άργουε κ.λ.π. μετά των οικογε
νειών των καί πλήθoc κόσμου. Έπηκολού- 
θησε δεξίωσις είς τό Ξενοδοχειον «ΑΜΦΙ- 
ΤΡΤΩΝ» όπου προσεφέρθησαν άναψυκτι- 
κά κ.λ.π. είς τούς προσκεκλημένους.

Ή  όλη έκδήλωσις, κατά κοινήν ομολο
γίαν, έστέφθη ύπό πλήρους έπιτυχίας καί 
έσχολιάσθη εύμενέστατα ύπό άρχών, κοι
νού καί τοπικού τύπου.*

Καί ή Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας έώρτασε τήν 
έπέτειον τής Πpoστάτιδoc τού Σώματος. 
Έτελέσθη δέησις είς τό Άστυν. Κατ]μα 
τής Άνωτέρας Δ]σεως καί έδόθη έν συνε
χεία δεξίωσις είς τήν Στρατιωτικήν Λέσχην 
Λαρίσης, είς ήν παρέστησαν αί άρχαί τής 
πόλεως καί πλήθο<: κόσυου.

Παρέστησαν έπίσης ό ’ Αρεοπαγίτη;: κ. 
Καθάριος καί ό αγωγός ταινιών ΤΤέ- 
ημς Πάρις όστις προσέφερε 20.000 δρα- 
χμάς ύπέρ άνεγέρσεως 'I. Ναού τής Αγίας 
Ειρήνης. *

Εξαιρετικός έορτασμός ωσαύτως έγένε
το είς Ιωάννινα, μερίμνη τής Α.Δ.Χ. 
’Ηπείρου.

Έτελέσθη δέησις κ.λ.π. εΐ£ τον καθορι- 
σθέντα χώρον όπου έν κατανύξει, μετεφέ- 
ρθη ύφ’ ‘Υπαξιωματικών Χωρ]κής ή σε
πτή είκών τής Ά γ . Ειρήνης. Τον πανη
γυρικόν έξεφώνησεν ό ’Ανώτερος Δ]τής 
Συν]ρχης κ. Λαγοπάτης.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν ό Νομάρ
χης, ό Στρατιωτικός Δ]τής τής VIII 
Μεραρχίας, Δήμαρχος, έπίσημοι, έκπρό- 
σωποι συλλόγων, σωματείων, Τραπεζών, 
Ιδρυμάτων κ.λ.π. καί πλήθος κόσμου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
ΣΧΟΛΙΑ ΤΥΠΟΥ

} Ε π ’ εύκαιρία τής «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ» 
άποστολής τής, έσχάτως τεθείσης είς 
κυκλοφορίαν, έκθέσεωε ΠΕΠΡΑΓΜ Ε
ΝΩΝ ΤΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ, έ'τους 
1969, έλήφθησαν έπιστολαί έκφράζουσαι 
ειλικρινείς εύχαριστίας, συγχαρητήρια, 
αισθήματα ύπερηφανείας καί θαυμασμόν 
διά τό έπιτελούμενον έργον καί τήν ολην 
τού Σώματός μας, κατά τομείς, δραστη
ριότητα, τών κάτωθι:

Τών κ. κ. ’Αντιπροέδρου τής Κυβερνή- 
σεως καί 'Υπουργού Εσωτερικών, ‘Υπουρ
γών, Συντονισμού, Προεδρείας Κυβ]σεως 
καί Βορ. Ελλάδος, τών κ. κ. Πρυτάνεως 
καί Άντιπρυτάνεως τής ΓΙαντείου Σχο
λής καί τού Καθηγητού αύτής κ. Γ. ΙΙα- 
παχατζή, τών κ. κ. Γενικών Γραμματέων 
τών, ‘Υπουργείων Συντονισμού, Οικονο
μικών, ’Εργασίας καί Γενικής Γραμμα
τείας ’Αθλητισμού, τού κ. Γενικού Δ]ντού 
‘Υπουργείου Εξωτερικών, τών κ. κ. 
Διοικητών Α. Σ. Δ. Ε. Ν. καί Ο. Τ. Ε., 
τών κ. κ. Διοικητών τών Τραπεζών Ε λ 

λάδος καί .’Αγροτικής, τού κ. Ύποδ ]τού 
τής ’Εθνικής Τραπέζής, τού κ. Προέδρου 
τής Ένώσεως Συντακτών ‘Ημερησίων 
Έφημ]δων ’Αθηνών, τού κ. Προέδρου 
τοΰ Πολεμικού Μουσείου (*Υπ. Έθν. 
Άμύνης), τού κ. Γεν. Γραμματέως τού 
Εθνικού ’Οργανισμού Προνοίας, τής 
έν Άμαρουσίω Σχολής Κωνσταντοπού- 
λου κ.λ.π. *

'—Ό  κ. Διοικητής τής 94 Σ. Δ. I. 
έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν του καί . τά 
θερμά συγχαρητήριά του διά τήν έπιτυχή 
καί άψογον έμφάνισιν τών μετασχόντων 
άνδρών τής Δ. X. ’Αρκαδίας είς τήν έν 
Τριπόλει γενομένην παρέλασιν, έπί τή 
έπετείω τής 25-3-71.

*
—*Η έν Τριπόλει ’Αθλητική Ένωσις 

Κωνσταν]λεως δι’ έγγράφου της, έκφρά- 
ζει ειλικρινή αισθήματα καί θερμάς εύχα- 
ριστίας τών άθλητών αύτής καί τών φι
λάθλων τής πόλεως, διά τό έπιτευχθέν 
ένδιαφέρον τών έν ύπηρεσία άνδρών τής 
Δ. X. ’Αρκαδίας, οιτινες άπέσπασαν τήν 
ειλικρινή έκτίμησιν τού συμμετασχόντος 
κοινού κατά τήν διεξαγωγήν τών ποδη
λατικών άγώνων έν Τριπόλει τήν 21-3-71 

*
—Τό έν Άθήναις 33ον Σύστημα (Τ. Ε. 

Άκροπόλεως) Προσκόπων, έκφράζει ά
πειρους εύχαριστίας τών μελών καί τών 
άρχηγών αύτού, ώς έπίσης καί τών οικείων 
αύτών (σχετική ή άπό 25-4-71 έπιστολή 
αύτού προς τον κ. ’Αρχηγόν Χωροφυλα
κής) διά τήν συμβολήν τής άρμοδίας 
ύπηρεσίας τού Σώματός μας (διάθεσις 
μεταφορικών μέσων) είς τήν έπιτυχίαν 
τής γενομένης κατασκηνώσεως Προσκό
πων είς ‘Ά γ. Άνδρέαν ’Αττικής.

*
—*0 έν Σικάγω Η. Π. Α. Πρόεδρος 

τής Έλληνο - αμερικανικής Όργανώσεως 
PHOENIX καί Δ]ντής τού όμονύμου 
δημοσ]κού οργάνου αύτής κ. Θεόδωρος 
Μπεζαντές, έκφράζει ειλικρινή θαυμασμόν 
καί συγχαρητήρια διά τήν όλην προσπά
θειαν τού Περιοδικού προς προβολήν καί 
άνύψωσιν τού Σώματός μας.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Δυνάμει τού άπό 17-5-1971 Β. Δ. 

προήχθησαν οί κάτωθι ’Αξιωματικοί:
—Ταγματάρχης ΒΕΛΛΑΣ Γεράσιμος 

είς Άντ]ρχην, κατ’ άρχαιότητα.
—Μοίραρχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

Κωνσταντίνος είς Ταγματάρχην, κατ’ έκ- 
λογήν.

—‘Υπομ]ρχος ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ 
’Αθανάσιος είς Μοίραρχον, κατ’ άρχαιό-
Τητα,%—’Επίσης προήχθη ό ‘Υπίατρος Χωρο
φυλακής ΧΑΤΖΗΣ ’Αθανάσιος είς ’Ια
τρόν —Μοίραρχον (Β. Δ. 21-4-1971 ). 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ I ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

—Άντ]ρχης MIIΛΡΜΠΟΥΝΗΣ Μι
χαήλ, λόγω σωματικής άνικανότητοε (Β. 
Δ. 17-5-1971 ).

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΝΘ]ΣΤΩΝ
Δυνάμει τού άπό 6-5-1971 Β. Δ. άπε- 

στρατεύθησαν οί κάτωθι Άνθ ]σταί:
—X A Ρ Α ΜIΔΟΠΟΥΑΟΣ ’ Αντώνιος, 

ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ Κων]νοςκαί ΣΤΑΥΡ0- 
ΠΟΥΑΟΣ Νικόλαος.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Τήν 22-4-1974 είς τήν αίθουσαν τού 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έδόθη 
διάλεξις ύπό τού ‘Υποστρατήγου Χωρ ]κής

ί·* ά. καί Καθηγητού Σχολών Χωρ |κή 
κ. Κων]νου Μαρκάτου, με θέμα:«ΑΙ προ
γενέστερα ι πρακτικάί καί σύγχρονοι έπι- 
στημονικαί μέθοδοι έξακριβώσεως τής 
ταυτότητος καί άποκαλύψεως αγνώστων 
δραστών».

Παρέστησαν: Οί'Υπαρχηγοί τών Σωμά
των ’Ασφαλείας, Χωρ]κής ‘Υποστράτηγος 
κ. Παν. Μάλλιος καί Αστυνομίας κ. 
Κων]νος Τσούγκος, ’Ανώτατοι ’Αξιωμα
τικοί, Καθηγηταί Πανεπιστημίου, πρώην 
‘Υπουργοί, Δικαστικοί, κρατικοί λειτουρ
γοί κ. ά. ‘Ο ομιλητής άνέπτυξε το θέμα, 
μετά γλαφυρότητος, προκαλέσας τό άδιά- 
πτωτον ένδιαφέρον τών άκροατών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Έξεπαιδεύθησαν κατά τον λήξαντα μή
να οί κάτωθι:

—Δύο (2) κατώτεροι ’Αξιωματικοί είς 
EKEAJE Λαρίσης είς θέματα Άερα- 
μύνης (10 - 18 ]5 ]1971).

—Είς (1 ) ’Αξιωματικός είς θέματα 
προϋπολογισμού (Δ', διαδοχική σειρά, 
10—22]5]71).

—Τριάκοντα (30) ‘Υπαξιωματικοί, είς 
θέματα πολιτικής άμύνης (Κ.Ε.Π.Α.) 
άπό 3]5]71 έως 29]5]71.

Κατά τον τρέχοντα μήνα έκπαιδεύονται 
οί κάτωθι:

—Είκοσι τέσσαρις (24 ) ‘Οπλιται, είς 
θέματα έξουδετερώσεως μή έκρηγνυο- 
μένων βομβών καί βλημμάτων είς 655 
A. Β. Π. καί έν συνεχεία είς Κ. Ε. II. Α. 
(άπό 31-5-71 έως 3-6-71 ).

—Τριάκοντα (30) ‘Υπαξιωματικοί, είς 
θέματα Πολιτικής Άμύνης (Κ. Ε. II. Α., 
άπό 8-6-71 έως 3-7-71 )'.

—Τεσσαράκοντα (40) ‘Υπαξιωματικοί 
(τροχονόμοι), είς θέματα Τροχαίας (άπό 
21-6-71 έως 9-7-871 ).

—Τεσσαράκοντα (40) Χωο]κες, είς 
θέματα ’Αγορανομίας (10 - 30J6J71 ).

—Οί Διευθυνταί Διευθύνσεων τοΰ ’Αρ
χηγείου Χωρ]κής θά παρακολουθήσουν 
Σεμινάριον (15 ωρών) τού ‘Υπουργείου 
Προεδρίας Κυβερνήσεως, έπί θεμάτων 
’Ηλεκτρονικών ‘Υπολογιστών (5 - 26]6] 
71):

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

—Προήχθησαν εις ’Ανθυπασπιστάς οί 
Ένωμοτάρχαι:

ΣΤΑΜΟΤΛΗΣ ’Αρίστος καί ΧΕΙΜΑ- 
ΡΙΩΤΗΣ Δημήτριος (α ]α πίνακος 89).

—Προήχθησαν είς Ένωμ ]ρ/ας οί 1 V—ε- 
νωμοτάρχαι:

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΐ )Σ Γεώργιος, 
ΚΑΝΕΑΛΟΣ Μιχαήλ, ΜΠΟΓΣΙΩΤΗΣ 
’Ανδρέας, ΣΩΤΗΡΟΙΙΟΤΛΟΣ Θεόδω
ρος, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΧΑΙ- 
ΡΕΤΛΚΙΙΣ Νικόλαος, Κ ΛΑΤΣΗΣ Εύ- 
στράτιος, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Χοιστόφορος, 
ΒΛΑΧΟΣ Θεόδωρος, ΤΟΑΙΑΣ Βασί
λειος, ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ —ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ 
Παύλος, ΑΑΕΞ1ΑΔΗΣ Κωνσταντίνος, 
ΔΕΛΗΣ Γεράσιαος, ΣΙΙΚΑΙΟΙΒ )ΤΛΟΣ 
Γεώργιος, ΖΕΡΒ1 >Σ Νικόλαος, ΝΤ( )ΚΘΣ 
’Ιωάννης καί Ζ1ΑΚΛΣ Γεώργιος (α ]α 
πίνακος 226).

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

—Διετάχθη (1-6-71 ) ή κατάταξις 111) 
ιδιωτών, ώς Δοκίμων Χωρ]κων έκπαι- 
δευθησομένων εις Π. Σ. Ο. X. Κρήτης 
(Ρέθυμνον). ' ‘‘

—Τήν 19-5-71 έξήλθον (81 νέοι Χωρο
φύλακες, ληΐάσης της είς τό ΙΙ.Σ,Ο.Χ. 
Ρόδου έκπαιδεύσεώς των.
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α ν α κ ο ι ν ω ς ι ς  κ υ κ λ φ ο ρ ι α ς
ΒΙΒΛΙΩΝ

!. ΗΘ1ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΉ ΚΑΙ
κο, ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΞΑΡΣΕΙΣ κ. 1. Λιανού, 
Συν ]ρχου έ. ά. Είναι βιβλίον λίαν χρήσι
μον. Τιμαται δραχμ. 100. Οί έπιθυμοϋν- 
τες την προμήθειαν αύτοΰ δύνανται νά 
άπευθύνωνται εις τον συγγραφέα: Ά ντι- 
φίλου 17, ΊΙλύσια—Άθήναι (611) —τηλ. 
711-246).

2. Βουλγαροελληνικόν Λεξικόν Στρα
τιωτικών "Ορων, κ. Σαρρή, I. Θεολόγου 
58 Άθήναι. Κρίνεται λίαν χρήσιμον καί 
ιδίως διά τούς ύπηρετοϋντας εις παραμε
θορίους περιοχάς τής Χώρας. Οί έπιθυ- 
μοϋντες την προμήθειαν αύτοΰ δύνανται 
νά άπευθύνωνται εις τύν συγγραφέα.

3. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, κ. Έπαμ. 
Ι'ιαννοπούλου, τέως Έφέτου καί Προέ
δρου Προξ]κών Δικαστηρίων ’Αλεξάν
δρειάς, Άθήναι —Κασταλίας 42, τηλ. 
815-288. Μελέτη λίαν σημαντική, άναφε- 
ρωμένη εις σημαντικά γεγονότα τής 'Ελ
ληνικής 'Ιστορίας. Τιμαται δρχ. 80.01 
έπιθυμοϋντες τήν άπόκτησιν τοϋ βιβλίου 
τούτου, δύνανται νά άπευθύνωνται εις τον 
συγγραφέα.

—«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟ
ΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΝ» υπό Σπυρ. Ζομπανάκη, Δι- 
δάκτορος τοϋ Πανεπιστημίου τής Ρώ
μης, Καθηγητοϋ Δημοσίων Σχέσεων τής 
Σ. A. X. Μόλις έξεδόθη καί έκυκλοφό- 
ρησε το ανωτέρω βιβλίον τό όποιον μέ 
τάς (100) περίπου σελίδας του διεξέρ- 
χεται μέ γλαφυρότητα, σαφήνειαν καί 
έπιστημονικήν θεμελιωσιν ένα θέμα των 
συγχρόνων απαιτήσεων τοϋ ’Αστυνομι
κού επαγγέλματος. Συγχαίρομεν τον συγ- 

-γραφέα, ό όποιος έδωσε καί κατά τό πα
ρελθόν λαμπρά δείγματα τής έπιστημονι- 
κής του καταρτήσεως έπί τοϋ θεσμού των 
Δημοσίων Σχέσεων καί πιστεύόμεν ότι 
τό βιβλίον τούτο θά άποτελέση πολύτιμον 
βοήθημα όλων των άνδρών της Χωρ ]κής 
καί των Σωμάτων Ασφαλείας γενικώ- 
τερον.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
Κ Α ΡΑ.ΜΠ ΑΣΙΑΔ Η Μοιράρχου

Μόλις έξεδόθη καί έκυκλοφόρησε τό 
άνωτέρω βιβλίον, άποτελούμενον έξ 126 
σελίδων.

Συνετάγη τή βοήθεια πλούσιας βιβλιο
γραφίας καί ύφισταμένης νομολογίας των 
κοινών ποινικών καί στρατιωτικών δι- 
ιαστηρίων καί γνωμοδοτήσεων άνωτά- 
ων δικαστικών λειτουργών.

Αναπτύσσονται έν αύτώ άνακριτικά 
θέματα εις τήν πρακτικήν συναντώμενα 
καί έπισημαίνονται αί ε π ’ αυτών' διάτυ- 
πωθεϊσαι γνώμαι καί διχογνωμίαι.

'Ο συγγραφεύς καινοτομεΐ εις τήν άνά- 
πτυξιν διατάξεων άναφερομένων εις τούς 
λόγους άποκλεισμοϋ καί έξαιρέσεως τών 
στρατιωτικών υπαλλήλων καί εις τόν 
τρόπον καί τήν άκολουθουμένην έν προ- 
κειμένω διαδικασίαν.

Πέραν τών λοιπών συναφών δικονομι- 
κών θεμάτων, περιέχει στοιχεία χρήσιμα 
διά τόν τρόπον περαιώσεως τής προανα- 
κρίσεως καί τήν σύνταξιν τοϋ πορίσματος, 
έπί πλέον ,δέ 22 ύποδείγματα άνακριτικών 
εκθέσεων πάσης φύσεως καί 4 τοιαϋται 
έκθέσεως έξαγομένου.

Τιμαται δραχμάς πεντήκοντα (50). Οί 
ένδιαφερόμενοι διά τήν προμήθειαν τοϋ 
βιβλίου, τό όποιον ένθέρμως συνιστώμεν 
εις άπαντας τούς όίνδρας, διότι άποτελεϊ 
πολύτιμον βοήθημα κατά τήν ένέργειαν 
προανακρίσεων τύποις Σ. II. Κ., δύνανται 
νά άπευθυνθοΰν εις τόν συγγραφέα Μοί
ραρχον κ. Παναγιώτην Καραμπασιάδην 
οδός ’Ηπείρου 24, Χα'ιδάρι, ’Αττικής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έλήφθησαν τα κάτωθι βιβλία, έντυπα, 
περιοδικά κ.λ.π.

—Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑ- 
ΣΤΑΣΕΩΣ, κ. Γ. Γεωργαλα, 'Υφυπουρ
γού Προεδρίας Κυβερνήσεως.

—ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑ
ΤΟΣ «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ».

—ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

—ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, έκδο- 
σις ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.

—ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, Ίαν.— 
Μάρτιος 1971.

—ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, δργα- 
νον τής ’Αστυνομικής Δυνάμεως Κύπρου.

—ΠΡΟΒΟΑΕΥΣ, Μάρτιος 1971.
. —Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.

—ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗ
ΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

—ΝΙΟΧΩΡΙ, Δελτίον Κοινότητας Νεο- 
χωρίου —Παραχελωίτιδος.

—ΕΑΠΑ, έκδοσις 'Ελληνικής Λέσχης 
περιηγήσεων καί αυτοκινήτου.

-ΕΘ Ν ΙΚ Ο Σ ΑΓΩΝ, Έφημερίς Συμ
φερόντων τής Ρούμελης.

—ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, Κεφαλληνίας καί 
’Ιθάκης.

—ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΝ ΒΗΜΑ.
—ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ Δημοσ]κόν 

όργανον τού Ε. Κ. Λακωνίας.
—ΙΙΑΤΡΙΣ, ’Ηπειρωτική Έφημερίς 

έν Ίωαννίνοις.
—ΚΗΦΙΣΙΑ, όργανον Τοπικής ένη- 

μερώσεως.
—ΑΡΚΑΔΙΑ, Παναρκαδική Έφημε- 

ρίς.
—ΝΕΜΕΣΙΣ, όργανον Έθν. ’Ορθο

δόξου ’Αντιστάσεως.
—ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΒΗΜΑ, οικονομική καί Πολιτική Έφη- 
μερίς.

—ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ.
—ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ Καβάλας.
—ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ Άλεξαν-

δρουπόλεως.

—ΞΑΝΘΗ
—ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
—ΠΑΝΑΡΓΟΑΙΚΗ Άργολίδος.
—ΚΝΩΣΟΣ (τ. 30).

ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ

Έλήφθησαν αί κάτωθι συνεργασίαι άνα- 
γνωστών καί συνεργατών μας:

1. ’Αναμνήσεις Συνταξιούχων «Η ΠΑ- 
ΡΑΤΙΓΡΗΤΙΚΟΤΗΣ τοϋ κ. Περαστι
κού.

2. «'Ο Μορηάς», ποίημα, κ. Γ. Μιχα- 
λοπομλου, *Ανθ]στοΰ.

3ΖΤΟ ΓΟΥΕΜΠΛΕΥ ΣΑΣ Π ΕΡΙ
ΜΕΝΕΙ κ. Ε. Παναγιωτοπούλου, σπου- 
δαστοΰ Δημ]φίας.

4. Οί ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΤΥ- 
ΟΥΝ, τού ίδίου.

5. ΗΓΕΤΗΣ, μελέτη Μοιράρχου κ. I. 
Κορμά, Ύπ]ντοΰ Τροχαίας Θεσ]νίκης.

6. Τού ίδιου, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ 
ΗΓΕΤΗΝ (Εισαγωγή).

7. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡ]ΚΗ ΚΑΤΑ 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙ
ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΟΝΟΣ, κ. Δ. Λιάρου, 
Δημοσ]φου.

8. Η ΕΜΦΑΝΙΣΕΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕ
ΡΙΝΩΝ ΝΕΩΝ, κ. Λημ. Καπετανοπού-
λου,

9. Τά πταίσματα τών άνδρών Χωροφυ
λακής, κ. Παναγιώτη Καραμπασιάδη, 
Μοιράρχου.

10. Σχολή λωποδυτών, κ. ’Αθανασίου 
Μορφάκη, 'Υπομοιράρχου.

11. Ή  άποστολή τού Σώματος τής 
Χωροφυλακής, κ. Σταμούλη Μαλούκου, 
Μοιράρχου.

Λ Υ Σ Ι Σ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΠΠ’ ΑΡΙΘ . 18 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1213 14 15

1 0 A Κ Η A 1 Ν 0 1 Κ Ε Ν 0

2 A Π A Ν _ Γ A 1 0 Σ A Λ A Σ

3 Β 0 Λ 1 Δ 0 Σ Κ 0 Π Κ Σ Ε 1 Σ

4 A Ν A A Ν 1 * ■ μΔ π Τ Ω Τ A

5 Ζ Ζ ! Μ Ε Ν 0 Γ ■ 0 Ν A Ρ ι
6 Τ 0 A Λ 0 Σ ■ π 1 Τ I Κ A I

7 0 A Ρ 0 Σ ■ Σ Ε Κ A A Π Ω

8 A Γ A Σ 1 A Ρ A A Ρ 0 Ν

9 Λ Δ Κ ■ Ε Ν A Κ Λ A Ρ A

0 A Σ 1 A Τ 1 Κ Η Π Λ A Ν 0 Σ

11 .....1 Ν Τ X 1 A Ρ A Ν Τ c z :
12 A A 0 1 0 Η 0 Π Ε Ρ ■ • Ν Ω

1 3 Κ A Τ Σ A Ρ Μ Δ 0 Σ Κ 0 Ν Ε Σ

1 4 Ω Σ Τ Ε π 0 Δ 0 Τ Σ — A Ε Ρ A

15 Ν A 0 Ν Η Σ Σ. A 0 Σ 0 Ν
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Blue sky, cem deep-blue sea, cleaned 
white houses and prompt hospitality.

These are only a few of what Greece 
can offer in a tourist while staying in 
the land of Xenius Zeus. Greece is a 
unique country and compines new and 
modern facilities with the glorious ancient 
times.

The new and the nostalgic old walk 
together in a marvelous harmony, in the 
country of glory.

YEARLY SUBSCRIPTION FOR 
ABROAD

1. — U.S.A. $12
2. — South America-Canada $ 14
3. — Australia $20
4. — Western Europe Countries $ 7 
The subscription include postage by 
air mail.

IN THIS ISSUE
TRAVELLING TO GREECE

A trip to Greece is an experience which evokes the sense of fulfilment and happiness deriving from 
having come upon the real, yet till then unattainable image. The visitor will stand delighted not at what 
is spiritually rewarding, but at having seen much more than what was anticipated.

He will keenly be conscious of having discovered the Greece he had always cherished in his mind 
from his childhood, because nowhete else perhaps have nature and the spirit blended so perfectly as in 
eternal Greece.
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«Iphigenia in Aulis»', By Gluck, given at the Herod Alticus Theatre.

TRAVELLING TO GREECE
Translated by John Tripis 

Gerdarmery Captain
By Gregorie Zitrides 

Director of Coltural Affairs 
of the Ministry of Prime Minister

«If I were a gentle breeze, I would 
travel over lands blessed by the Gods. 
I would travel to Greece and her is
lands...» , wished Victor Hugo a cen
tury ago.

But what was the reason that this 
great man had expressed such a desire?

Why so many other people from every 
part of the world follow his advice to 
day ? What makes Greece so popular 
and hundred thousands foreigns visit it 
throughout the year?

Though it is difficult to answer these . 
questions in a few lines, we shall try it 
by throwing a quick glance over this 
Holy Land, its history and its people in 
order to give a sight idea about it to 
our friends who had not yet a chance 
to visit it.

Greece is situated on the crossroads 
of three continents at the southern ea
stern corner of Europe. It’s the land 
of legends and glory. A beit a small 
country Greece has a long and glorious

history that goes back to many milleniums 
and it is generally accepted as being the 
motherland and the craddle of the Euro
pean civilisation.

Lying at the very tip of the Balkan 
Peninsula in the centre of the ancient 
known world, Greece is a land of violent 
contrast, yet of eveness and form The. 
convulsion of nature which shaped the 
country left it split and fissured. It might 
have been a great land-mass, instead, 
its superb landscape rises, softens and
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blooms into a composed panorama of 
light green, white and shining blue. Whe
ther up in some remote village in Mace
donia, or down in Pepoloponese or Crete, 
the visitor fids himself transported into 
a milleniums-old world. For over five 
thousand years this small coutry of the 
world has been swept by successive wa
ves of various invaders coming from the 
North or from across t' sdas. The di
verse interets and primi.;ve cultures of 
these races did not aways merge into 
one cult-In time, however, this consort- 
ment of peoples who eventually compo
sed the Hellenic world found in the natural 
harmony of their new environment the 
equilibrium which helped to coordinate 
ideas and impressions into a symmetry 
that was to assert itself in every facet 
of the life. In sculpture, in geometric 
harmony or architecture, in all the forms 
of art, even the art of living. Nourished 
by such surroundings, a new civilisation 
was born, the Hellenic civilisation, lett
ing shine forth for milleniums the whole 
world.

Although, Greece, a very small Nation 
has offered to the world a lot. The nations 
of the earth, as we know, are divided 
into great and small. The great nations 
are distinguished not solely on the basis 
of the population, but also with regard 
to their contribution to the common 
cvilisation of humanity.

Although, the greater part of its sur
face area consists of mountains, it is a 
country generously endowed with beauty 
and charm by God.

Sharply silhouetted hills enclose beau
tiful valleys and dales, through which 
flow fast-running streams and rivers. It 
was in valleys such as these with there 
clear atmosphere and soft flowing lines, 
that the centres of the ancient Hellenic 
civilisation flourished; a bright azure sea 
caresses the sea shore piercing it with 
gulfs, days, channels and countless har
bours and enticing the Hellenes to live 
near it. As ever the Hellenes rensponded 
passionately, becoming excellent and dar
ing seamen. Over 1425 picturesque is
lands stand out against the azure satin 
of the Greek seas. The whole country is 
bathed in a blazing clear light, a light 
atmosphere in which everything seems 
alive.

The weather is ideal throughout the 
four seasons. The sun shines bright unin
terrupted for 300 days and the other 65 
are on the whole, mild and sweet. One 
can go as far as to say that Greece has a 
prolonged summer. The green world of 
the springtime is followed by the summer, 
which lasts from May to September only 
to be, in turn, succeded by a cool and 
mild Autumn. But even through the win
ter season, Greece has a lot to offer ap
art from continuous sunshine. Many peo
ple go on bathing in the sea throughout 
the winter. Open air enthousiasts prefer 
the pleasures of the country or mountains- 
where winter sport centres are well equip
ped with all necessary tacilities.

Nature played a major part in form
ing character and civilisation of the Hel

lenes. In the bright air of Greece things 
seem to reveal themselves in the finest 
detail. The human mind and eye grow 
accurate and develop precision and feel
ing for light and outline. It was perhaps, 
for thisw reason that the Greek imagina
tion did not bring forth the dark gods 
and ghost heroes found among other 
people. The natural beauty of the Greek 
landscape played an importand part and 
made the Hellenes happy optimists, in 
love with life and her gifts.

These geographical and climatologi
cal conditions resulted in Greece’s deve
loping their physical and mental abilities 
to the limit. Continual exercise and mili
tary discipline was absolutely essential for 
the ancient small Greek City-States. Epic 
achievements start from the golden age 
of the Minoan and Mycenean heroes. 
The ancient Greek Myths speak in worn 
der of the powerful and glorious King 
of Crete Minos. The Cretan civilisation 
was to reach a very high level. Archite
cture, sculpture and painting reached 
great heights in Minoan era. Trading 
and navigation of the brave Cretans 
brought this civilisation to the limits of 
the known world of that time.

About 2000 B.C. the Ionians and the 
Acheans displaced the pre-hellenic Pela- 
sgians and assimilated them, gaining the 
hegemony of the continental Greece. 
Being strong by land they rapidly be
came strong at sea and challenged- the 
power of Cretans. The newcomers Ache
ans founded various States, the most 
powerful of which they established at 
Tyrins and later on at Mycenae. Their 
brave kings extended their rule over the 
Pelopenesus, to Crete, to the Cyclades, 
Rhodes and set foot on the shores of 
Asia Minor, where they established the 
first Greek colonies and they spread out 
the Hellenic civilisation to new lands. 
One of the most important events of this 
era was the Trojan war, which the great 
Hornmer inherited to us through. his 
incomparable epic poms and which are 
the first written monument of the Greek 
language and the most important docu
ment of their time in the world.

Between 1500 B.C. and 1100 B.C. 
the culture of the Ancheans and Greek - 
Mycenean civilisation spread throughout 
Greece and attained the peak of its in
fluence. Around about 1100 B.C. the 
last of the Greek tribes began to settle 
on the country on the banks of the river 
Eurtas the most powerful State of Sparta.

From now on begins a new era during 
which the Greeks succeded in develop
ing a new brilliant civilisation. Athens 
on sea and Sparta on Land write the 
most marvellous pages of spiritual accom
plishments of military virtue and of great 
tradition for airtim e.

Towards the end of 900 B .C. the 
Hellenes on the mainland of Greece and 
the coasts of Asia Minor were organised 
into various States. Restless and creative, 
they threw themselves into a great colo
nial expansion. Myths and stories of rich, 
distant countries stimulated the imagina
tion and aroused in the bolder Greeks 
a thirst for travel. They were attracted 
by the unknown. They wanted to travel, 
to get to know foreign places, to learn

and to become rich. Thus, they soon 
reached as far as the Black-Sea to the 
East and as far as Spain to the West, 
establishings new colonies and cities.

This expansion of the Hellenes was 
one of the most significant events of the 
ancient history, because they developed 
manufacturing and trade and spread their 
civilisation among foreign people.

The centuries that followed this expan
sion are the most interesting of the glori
ous Greek history. The Greek City-Sta
tes developed a marvellous civilisation. 
During the Persian wars, Sparta on Land 
and Athens on sea wrote the most glo
rious pages of military virtue for all 
time. But the zenith will come a little

Plaster - casts of seal sto
nes, 14th century B.C.
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later on with one of the giants in history, 
Alexander the Great, who transplanted 
the Greek civilisation as far as India. 
However, even these epic accomplishments 
of the Greeks are overshadowed by their 
spiritual creations. There were great civi
lisation before Greece, the Egyptian, the 
Sumero-Babylonian et.c.Nevertheless, life 
remained at a primitive level. These .peo
ples applied their technical knowledge to 
a great extent. They built canals and de
veloped farming and many other things, 
but their intellect remained on the simple 
level of primitive creativity. Magic and 
superstition make up the main elements 
of religion, madicine, history and of 
nearly every other intellectual manifi- 
station. It is really amazing that Greece 
knocked down all these accomplishments 
within less than 200 years. The Hellenes 
lite really broke their material and spiri
tual bonds. The Greek philosophers were 
the first to depart from myth and for 
the first time in the history oh human 
intellect logical thought and the quest 
for «why» became a scientific concern of 
the Hellenes.

In the 6th century B.C. the Greek 
philosophers had already introduced the 
philosophic thought and first correctly 
conceived atomic structure in nature, Tha
les, first observed the phenomenon which 
later changed the appearance of mankind. 
Pythagoras, created mathamtics. Hippo
crates and Aesculapius, founded medi- 
cin. Anaximandros, created geography. 
Herodotes, created history. Socrates, Pla
to, Aristoteles, Sophockles, Euripides, 
Demosthenes and many others are man- 
tioned in every book and everywhere as 
the forefathers of science. Besides these 
accomplishments the Hellenes developed 
also to a great extent the fine arts. The 
static forms of art developed by the 
Egeptians were unacceptable to the Hel
lenes. Within 100 years, from 600 B.C. 
to 500 B.C. the heaven inspired Greek 
artists succeeded one another at a fast 
pace. Kalamis, specialised in the fine 
features and the simplicity above all.Ho
wever, remains Phedias the creator of 
Gods, as they call him, who created the 
legendary century of Pericles - the golden 
age of Athens. The ancient used to say 
about the Olympius Zeus, one of the 
Phedias statures. «Either God came to 
earth, or Phedias ascended to heavens 
and saw me».

The continuation is not interrupted in 
the 4th century B.C. th e  Hellenes have 
conquests n other areas of art. It suffices 
to repeat the question of Goddess Aphro
dite : «Where did Praxiteles saw me nude 
and modelled me into marble at Knidos».

The spiritual accomplishments of this 
time were ot the same magnitude. The 
Hellenes created philosophy, Medicine, 
History, Rhetoric, Drama, Tragedy, Ko- 
medie and every other kind of speech. 
They discovered and applied ideas that 
even to day’s scientists take for granted, 
simply because they were proved to be 
true.

They successfuly tried all the political 
systems and they created the idea of 
Democracy. They introduced Drama eve
rywhere as an element of the development 
of Ethos, Moral and spirit, as well as the

Gymnasium and the Palaistra for phy
sical health. These phenomena of the 
Hellenic spirit have no end, and cannot 
be put in such a small text, it is enough 
to say, or rather repeat, what it has been 
often said about Greece by many other 
distinguished personalities : «Greece is 
in its entirety the great school of man
kind. Here mankind was first taught 
that sacrifice for freedom and country 
is man’s highest duty. For this reason 
soldiers, as wel as the idea of hero and 
the bond of the unknown soldier was 
created. Before that everything, victo
ries, triuphs and achievements were to 
the Pharao’s credit and to his alone. 
Heroes who died for their country were 
unknown. And also the first treaties 
against destructive weapons were written 
here and the first Amphictioneae were 
created also in Greece. To day they are 
called «United Nations», but this appli
cation of a peace bond, is also,Greek.

We think that , er the brief outline of 
the historical background of Greece, we 
should see what can modern Greece offer 
to her visitors, because Greece should 
not be associated only with her glorious 
past. Present day Greece has a very 
dinstictive character of her own which 
in connection, with her historical past, 
naturally lends the country a most pecu
liar charm. The natural beauties, the 
archaelogical treasures and the gentle 
Greek people make Greece an idea re
sort place to suit each individual taste 
and to meet all demands and needs.

The traveller to Greece is surrounded 
everywhere of the vestiges of her distant 
glorious past, from the incomparable 
superb scalptures and works of art of 
the golden age to the grandiose monu
ments of the latest era. In every part of 
the country there is something to attract 
the interest of the visitor : an ancient 
temple, an imposing Byzantine church 
and a modern village or city.

Apart from the glorious remains of 
the bygone culture^ of ancient Greece

itself the vibrant dolours of her land
scapes and sunny white islands in a light 
blue sea, the to day’s Hellenes themselves 
provide the indispensable element of 
what has made Greece so popular throu
ghout the whole world. Warm hearted, 
vital and passionately interested in their 
fellew men, they will make the visitor 
feel at home and help him to enjoy his 
holidays and the fascinating Greek way 
of life a rewarding experience and not 
easily forgotten. Bathed in the sunlight 
and carressed by the spray of her blue 
seas, Greece, has stood stauntless and 
indissoluble in the passages of time. Gre
ece has remained, desp.te the adversities 
of her history, what it has essentially 
always been : Young, gallant high-spiri
ted and glorious.

Xenios Zeus, the God hospitality of 
ancient Greece, is still alive in to day’s 
Greece, and still lavishing his hospitality 
to his, foreigh guests. Hospitality is a 
tradition, of the Hellenes handed down 
to them by their distant ancestores. 
«Xenous Xenize» (be hospitable unto 
strangers) is an old devine commandment. 
It is a tradition which has been maintai
ned in its purest form, cordial, cincere 
Greek hospitality.

But since, our purpose is to give tour 
friends an idea of what can expect to 
see in our country, we think, it is time 
to start roaming about the most impor
tant regions of the country, and to do 
this we shall start from Macedonia, 
Thrace and Epirus.

Macedonia is a province of most stri 
ing contrasts and of great interest, be
cause its history goes back to neolithic 
era and it is the home country of two 
great empires Alexandre’s and the By
zantine.

The outstanding natural feature of this 
section is, its vast fertile plains, its beauti
ful wooden mounts, its rivers, its pictu
resque lakes and its long and nice sea 
-shore. The main centres of attraction
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Fisherman of a Greek island. He could have inspired Hemmingh- 
way for his novel «The old man and the sea».

are the ancient sites of Pella, where Ale
xander the Great was brought up and 
prepared himself for the greatest and 
the most glorious canpaing to the east, 
where he spread out the Greek civili
sation.

Thessaloniki the capital of N. Greece 
a charming city of remarkable contrasts: 
Great Roman monuments, Medieval ca
stles and Byzantine churches are scatte
red all over the city. Not far from Thes
saloniki is the Chalkidiki peninsula with 
its five prongs piercing into the blue sea, 
which includes Mount Athos, with a 
pyramid-shaped peak rising to over 2000 
meters, where for a thousand years a 
monastic theocratic community, unique 
in the world, has led its existence and 
preserved the incomparable treasures of 
the Byzantine era. In the Chalkidiki pe
ninsula one can visit Stageira, the birth 
place of Aristoteles, Olynthos, Athytos 
and he can enjoy bathing in the transcu- 
lent waters of the shore which is fringed 
with shady trees.

On the way to Kavala the visitor can 
! visit the ruins of the ancient town of 

Amphipolis and the ruins of Philippi 
where he can see performances of clas
sical drama at the famous open theatre 
■during the summer.

Just opposite the beautiful city of Ka
vala is the idyllic green island of Thas- 
sos, which to day is rapidly developing 
into a popular tourist resort and has 
already acquired international recogni
tion.

Serres, Drama are two other beautiful 
towns in Macedonia built in the centre 
of tobacco producing region.

Travelling westwards from Thessalo
niki one" can visit the picturesque town 
of Edessa with numerous waterfalls and 
the ruins of Agai the first capital of an
cient Macedonia; Naoussa and Veria 
lying on the Mt. Vermion foot, which 
is a worldknown winter sport centre. 
From Edessa the road leads to the Lyn- 
gistis, one of the 17 regions of ancient 
Macedonia, with Fiorina in an alpine 
scenery, and the Prespa lakes, which 
have a peculiar charm. Further North 
is the famous for its Byzantine treasures 
and fu;s Kastoria, which is built on the 
lakesides and has an uncommon charm 
and character.

Another very attractive region of N. 
Greece is Thrace, which is also known 
from the ancient era and from Homer's 
epics. Lying between the rivers Nestos 
and Evros presents a very peculiar inte
rest. Xanthi, Komotini, Alexandroupolis 
are the most important cities.

In Thrace one can visit Abdera the 
town where Democritus, Protagoras and 
Anaxarchos were born; Maroneia a city 
of importance from Homeric times: 
Ferrai, Didimitichon and finally the 
picturesque green island of Samothrace 
where the king of Macedonia Philip 
II first met Olympias the mother of 
Alexander the Great. Samothrace is very 
rich in antiquities. There are ruins 
of temples, of the rotunda and sanctuaries.

The site of the fountain is very interest
ing, because here the famous Winged 
victory of Samothrace, now in the Lou
vre, was found.

West of Macedonia is the region of 
Epirus. Wild and beautiful, bordered by 
^ picturesque coast and among majestic 
mountains. Epirus has been called the 
mother of Greece, because it was there 
that the Greek tree first took root. Though 
a poor, but tough and proud land, it 
bred a hardy race of men. In the passage 
of the tine it accumulated even more 
graves than its abundant rocks. In this 
land freedom was worshiped more than 
anywhere else. Combats against foreign 
conqueros have been a lot in this land’s 
history. Towns, villages, hamlets, folklore 
and custom, everything in Epirus is full 
of interest, for Epirus has been inhabited 
since prehistoric times, and it was one 
of the main points from which the Do
rian migration spread.

Here was founded the oracle of Zeus 
at Dodoni, which was concidered to be 
the craddle of the Hellenic civilisation, 
because it is older than Delphi. In Epirus 
one is much more aware of eternity, 
because traditions have been respected 
through the centuries and turned over 
by each generation up to the present 
day, and led the women of Zalongo to 
their death from the cliff-tops rather 
than to surrender to Ali-Pasha troops. At 
every moment the visitor comes across 
some magnificent historic event or a ma
jestic landscape which speak in wonder 
about the history of this, beautiful land.

Ioannina on the lake Panvotis, still 
retains some picturesque features dating 
from the time of Ali-Pasha. There one 
can visit one of the most beautiful stala
ctite caves in Europe.

Arta, Preveza, Igoumenitsa, Parga, 
Konitsa, Metsovo have a lot to offer to 
a visitor; a chance for climbing up to 
the majestic mounts of Pindos range or 
bathe in the crystal pure waters of the 
Ionean sea.

South of Epirus is Aetolia and Akarna- 
nia, two regions of the Greekhinterland 
which although different in geographical 
features, historic traditions from anti
quity have followed the same destiny 
and prove that Aetolia had a very old 
and important civilisation. Among the 
most known ancient cities of Acarnania 
are Stration, Medaion, Aetos and He- 
raklion.

Agrinion famous for its tobacco and 
Massolonghi well known from the inde
pendence war are two modern and beau
tiful cities which have a lot of things to 
show you.

From the mountains of Epirus and 
Acarnania one will soon find himself in 
the largest plain of Greece, surrounded 
by imposing mountain ranges such as 
Pindos, Mt Orthrys Mt. Ossa and the 
most famous mount of the world Mt. 
Olympus. This is the valley of Thessaly, 
an area teeming with mythology of ancient 
Gods and heroes, Jason and the Argo
nauts, Achilles1 the heroe of the Trojan 
war and many others.

Northwards of the valley rises the 
majestic shape of Mt. Olympus, the home
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of the 12 ancient Gods, which is a para
mount attraction to climbers. Opposite 
Mt. Olympus and Across the magnifi
cent gorge of Penius river, stands proudly 
Mt. Ossa and further south, Mt., Pe- 
lion, which is a real piece of paradise 
for summer time.

To the west, rises the gigantic column - 
like precipitous grey granite crags of 
Meteora, crowned with the Byzantine 
Monastries built on the top of these 
rocks like eagle’s nests. Larissa, Volos, 
Trikala, Kalambaka, Farsala are some 
of the most important towns of Thessaly, 
where the visitor can enjoy the modern 
way of life.

South of ThesSally the road leads to 
Phiotis, Fokis, Boiutia, Euboea and then 
to Attica.

This is the most beaten track in history. 
Invaders of all kinds, pilgrims crossed 
these regions from the depths of history. 
On his way to Athens, the visitor will 
first stop and humbly kneel in front of 
the grandiose statue of Leonidas at Ther
mopylae, and then will proceed to Leva- 
dhia, Delphi, Plataea, Orchomenos, Chae-

ronea, Thebes, Eretria, Arachova, Am- 
fissa and Marathon. At this holy land 
the glory of ancient Greece blends with 
the deeds of modern Greece in the same 
setting.

Each of these ancient towns is rich in 
history and legends and the ruins of 
them speak in wonder about their glo
rious past reminding us of so many hi
storical events which took place during 
their course of the milleniums-old hi
story.

After passing through Marathon, where 
the Athenians with Miltiades defeated the 
Persians, and following the Marathop 
course which Philippides ran to announce 
the great victory to Athenians, the visi
tor will reach Athens, the cosmopolitan 
city in which one can see the glorious 
past and enjoy the present day life in 
Greece.

Attica is actually Greece in miniature. 
The mild climate, the ever clear sky, the 
constrasting scenery and incomoarable 
places of interest reflect its history and 
its glorious past. Attica, undoubtedly, is 
the most interesting region in Greece,

Salonica of to day. The white tower, dating back to Venetian *ime, 
and a broad view of a large section of the modern city.
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because it combines the ancient glory 
with the modern life, gentle green moun
tain peaks and idyllic nice beaches.

In Attica region one can see almost 
all the historic background of Greece. 
There are so many antiquities and pla
ces of interest that it is impossible to 
mention all of them in this small text. 
Acropolis, Pnyx, Areopagus, the necro
polis of Keramikos, the temple of He- 
phestus, the temple of the Olympian Zeus, 
the tower of the winds, t|)e Monuments 
of Lycicrates, the Stadium, Byzantine 
churches, Museums and monuments of 
all ages.

Around Athens and all over Attica 
there are a lot of attractive resorts and 
very nice beaches. Actually Athens is 
unique among the capitals of the world 
for the fact that one can enjoy a plea
sant sojourn up in the mountains or 
at one of the resorts by the sea, at a di
stance less than 30 minutes.

From Attica one will continue his 
trip to Peloponesus through Elefsis and 
Megaris. Peloponesus is the most chara
cteristic part of Greece. In this region, 
continuity of Greek history is unmista
kable, starting with the imposing Akro- 
korinth which looms above the peaceful 
landscape of Corinth, down to the preci
pitous banks of the Eurotas river, where 
the youth of ancient Sparta trained and 
across from the quiet olive groves at 
Olympia to Epidaurus, every inch of the 
soil speaks of Greek history and bring 
back memories of the centuries which 
have rolled by.

Remains survive from Neothilic times, 
from the prehistoric, Achean, Mycenean 
and Dorian civilisations, from classical, 
Roman and Byzantine Greece and from 
the long yoke of foreign conqueros.

In Eastern Peloponesus one can see in 
Korinthia : The old city of Korinthos 
the Fortress of Akrokorinth, the ancient 
town of Sikyon, the Stymphalean lake, 
the ruins of Nemea.

In Argolis : The unique antiquities of 
Mycenae, Argos, Tyrins, Epidaurus and 
Nafplion, Lerna and Heraion.

In Arcadia : The capital of Peloponese 
Tripolis, Dimitsana, Megalopolis, Leoni- 
dion and Tegea, which are all associated 
with very important historic events.

In Laconia : Sparta the principal town 
of Laconia, famous as one of the stron
gest City-States of ancient Greece and 
the main rival of Athens; Amyklai, the 
legendary kingdown of Menelaus and 
Helen; Mystras founded by Lord De 
Villehardhuin, and later capital of the 
Byzantine despotate of Morea; Monem- 
vasia, which is unique for it is historical 
and archaological interest in this region; 
The centre of Mani, where people still cling 
to their patriarchical way of life and pra
ctice their old-age customs and traditions; 
Acropolis, Gythion, where one can see 
the small island of Cranae, from where 
Paris took the beautiful Helen; and the 
most beautiful in Europe Dirou caves.

In Messenia : One can visit the castles 
of Methoni and Koroni; the ruins at 
Ithomi and Navarino where the united 
Allies defeated the Turkish fleet, a vi
ctory which marked the beginning of
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Beach of Samos in the sunset. The miracle of the Aegean islands, as you can find it in 
the famous poems of Lord Byron.

the end of the Greek Indepedence war.
In constrast to the eastern shores of 

the Peloponesu, those along the west 
coast are gentle, wooded with beautiful 
sandy beaches. Every facet of the Greek 
landscape, every period of the Greek 
history is represented in this region.

Besides its varied and attractive sce
nery this region has many sites of history 
and archaeologic interest. There are re
mains from all periods of history. Myca- 
nean castles classical temples, Byzantine 
monasteries, Venetian fortresses, as well 
as famous battlegrounds of the Indepe- 
Jence war; But the most important of 
all there is Olympia, the birthplace of 
the Olympic games in the gentle land
scape of Elis.

In Achaia one can see; The beautiful 
city of Patras which has numerous sites 
of archaelogical interest; Kalavryta and 
the Monastery of Aghia Lavra, where

the Archbishop Germanos first raised 
the standard of the Indepedence war in 
1821; The industrial town of Aigion and 
many other beautiful places along the 
picturesque sea-shore or up to the ever - 
green hills and mountains.

With the visit to Peloponesu the visitor 
closes his tour of the mainland of Greece 
but still remains a lot to see. The 1425 
Greek islands are most fascinating and 
startling spestacle which a visitor can 
enjoy. The complex of the Aegean and 
Ionean islands have become the favourite 
haunts of tourists whoenjoy the magic 
touch of the clear blue sea and the warm 
rays of the shining sun. But apart of the 
natural beauty these islands have also 
a lot to offer to their visitors. Greece's 
association with the sea is rooted deep 
in antiquity. It goes back to the le gen- 
dary Argonauts, with Homer’s «Hydra 
Keleutha», and persists into modern lines.

The road to the sunny south which to 
day’s tourists take, leads to the same 
seas, attracted not only by the natural 
beauty with the infinite coves and inlets 
of the coastline, the wonderful beaches, 
but also by the incomparable picturesque 
islands which are full of immortal monu
ments from all periods of history.

Each Greek island differs greatly from 
the next in the way of life, in its histo
ry, landscape and general atmosphere 
and all of them are fascinating to ex
plore and enjoy. There is an island to 
suit each individual taste. The Aegean 
and Ionian islands with their incredible 
variety of life can satisfy every taste and 
need.

Grete, undoutdedly, holds a paramount 
place among these islands, for apart of 
the natural beauties, it is the birthplace 
of the great Minoan civilisation, and 
Knossos, Phaistos, Tylissos, Gortyn, Ar-
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cadhy and countless other historic pla
ces will prove re warding and unfor
gettable experience.

The Dodecanese islands, with Rhodes 
in the first place, occupy their own place 
and have their own particular significance 
in the Greek history; such as Kos, the 
birthplace of the father of Medicin Hep- 
pocrates; Patmos the place where Saint 
John wrote the «Apokalypsis»; Kalym- 
nos, the home of the amazing and daring 
sponge divers etc.

The Cyclades islands, with their dazzling 
white houses consist a particular attra 
ction; Tinos, Andros, Naxos, Syros, De
los the birthplace of Apollo, Paros, Me
los, Santorin, have each its individual 
character, local colour and history.

The Eastern Islands of Samos, the 
birthplace of Pythagoras, Chios, Lesvos 
the birthplace of Sapfo, Lymnos and 
many others offer to the visitor a chance 
to admire the natural beauties and bea
ches.

The Sporades Islands and Euboea, 
have very notable historical associations 
and they are very popular for summer

resort places.
The Islands of the Saronic being very, 

close to Pireus, present a great interest 
not only because they are very closely 
associated with great historical events 
such as Salamis, Aegina, Hydra and’ 
Spetsai, bdt also because they have nice 
beaches within easy reach from Athens.

Last but n.,t least come the famous 
Ionean Islands, Ithaca the birtheplace of 
Odesseus, Zante, Cephalinia, Lefkas and 
the world known Kerkira. All of them 
have a very distinct character, but tney 
share two common traits : namely, the 
lusTi beauty of their narural scenery and 
the passionate love of their inhabitants 
for music.

We think, that the trip to Greece h; s 
been quite tiresome, it was though worth 
while, because the visit to Greece is an 
experience which evokes the sence of 
fulfiment and happiness which derives 
from having at least come upon the real, 
yet till then, unattainable image. We 
think, that the visitor will stand delighted 
and awe-struc . not at what is spiritually 
rewarding, but at having seen much

more than what was anticipated. He will 
keenly be consciows of having discovered 
the Greece he had always cherished in 
his m ,d from his childhood, because 
nowhere else perhaps have nature and 
the spirit ©lended so perfectly as in eter
nal G re-ce.

He wi I also find out that present day 
Greece is playing a most significant 
role in the world and her contribution 
is both indispensable and vitally impor
tant.

Greece has not strayed from the civi
lisation which binds together the free 
world today-a world which, to a large 
extent Greece helped to create - but Gre
ece is closely bound with the free world’s |  
existence.

Present day Greece, apart of all these 
offers to day to the free world, or we 
would rather say, renews the promise, 
that «as long as in this corner of the 
world exists this small, but glorious 
country, there always will be a stronghold 
for the freedom and the happiness of 
the free world, as it has been as such, 
over 3000 years».—

END
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κομί μέ όλα, ψωμί γιά όλα

ΝΕΟΙ ΑΡΤΟΙ

διπλοζυμωμένο, εϋπεπτο, 
μέ ήμερομηνία 

φρεσκάδας.
Ψωμί μέ πολλές πρωτεΐνες 

καί λιγώτερο άμυλο. 
Πολύ θρεπτικό, έλάχιστα παχυντικό.

Ένισχυμένο μέ βιταμίνες C. 
Αλεύρι έκλεκτό, πρόσμιξη σταθερή. 

Ζυμώνεται διπλά, είναι εϋπεπτο. 
Παρασκευάζεται, ψήνεται, συσκευάζεται 

χωρίς νά τ ’άγγίξη χέρι. 
Όλα τά ψωμιά Κρίς-Κρίς 

μέ ήμερομηνία φρεσκάδας.

Κ Ρ Ι Σ - Κ Ρ Ι Σ  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α  Α Ρ Τ Ο Υ  A. Ε.

1 2 ° Ν  Χ Λ Μ .  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Ο Δ Ο Υ  

Α Θ Η Ν Ω Ν - Λ Α Μ Ι Α Σ

ΤΗΛ. 275.222



Σ E M A I Ν
Ένα σεμαιν μέ ξεχωριστή προσωπικότητα και φινέτσα. Θά ΐσ κεντήσετε σε ΚΑΜΒΑ No 9 

χρώματος ΜΠΕΖ μέ ΜΟΥΛΙΝΕ D. Μ. G. (ΝΤΕ-M I—ΣΕ), διπλή κλωστή σε σταυροβελονιά στά
κάτωθι χρώματα.: (

Πράσινο σκούρο 319, Πράσινο άνοικτό 367, Έκάιγ σκούρο 918, Έκαιγ ανοικτο 920, Καφέ 
938. Βεοααάν 368 . Μπέ£ 4 2 2 . ------------------------------------- ----- ------


