
- A M N A i  -  Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η  Α Ρ Χ Η Γ Ε ΙΟ »  R v o p ^ v a a i ^ u t



Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν  Β Ε Α Λ Ι Α Ν Ι Τ Η Σ

Έγγενήθη εις Παξούς —Κερκύρας. Είσήλθεν εις 
τήν Σχολήν των Εύελπίδων καί ώνομάσθη Άνθυπο- 
λοχαγός τό έτος 1938. Ώ ς ’Αξιωματικός μετέσχε 
τοΰ Έπους τής ’Αλβανίας καί τοΰ άντισυμμοριακοΰ 
άγώνος. Άπεφοίτησε τής Άνωτέρας Σχολής Πολέ
μου καί τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης, διετέλεσε 
Διευθυντής τής Δ]νσεως Πυροβολικού τοϋ Γενικού 
’Επιτελείου Στρατοί) καί άπεστρατεύθη μέ τόν βαθμόν 
τοΰ Άντιστρατήγου.

Ωσαύτως διετέλεσε Διευθυντής τής Γ.Δ.Ε.Α. καί 
έν συνεχεία μέχρι τής άναλήψεως τοΰ Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως ’Επίτροπος Διοικήσεως.

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Έγγενήθη εις Αύλωνάριον Εύβοιας τό έτος 1917. 
Είσήλθεν εις τήν Σχολήν Εύελπίδων ώνομασθείς 
Άνθυπολογαγός τό 1940. Ώς ’Αξιωματικός τοΰ 
Μηχανικοΰ έσημείωσε έξαίρετον πολεμικήν δρασιν 
κατά τό Έπος τής ’Αλβανίας. Μετέσχεν ένεργώς 
εις τήν ’Εθνικήν άντίστασιν κατά τήν διάρκειαν 
τής έχθρικής κατοχής, μετά δέ τήν άπελευθέρωσιν 
έλαβε μέρος εις τόν άντισυμμοριακόν άγώνα ώς 
’Αξιωματικός τοΰ Μηχανικοΰ μέχρι τής τελικής 
συντριβής των Κ]Σ. Έφοίτησεν εις τήν Άνωτέραν 
Σχολήν Πολέμου καί τήν Σχολήν ’Εθνικής Άμύνης, 
έξήλθεν δέ τοΰ στρατεύματος μέ τόν βαθμόν τοΰ 
Ταξιάρχου. Μετά τήν Έπανάστασιν τής 21-4-1967 
διετέλεσε Γενικός Διευθυντής τοΰ Ε.Ι.Ρ.Τ. καί έν συ
νεχεία Γενικός Γραμματεύς Τύπου καί Πληροφοριών.

Τήν 26ην Αύγούστου έ. έ., προσήλθεν είς τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως, όπου έν έπισήμω τελετή άνέλαβε τά 
καθήκοντα του ό νέος Υπουργός κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΑΛΙΑΝΙΤΗΣ. Ό  άπελθών Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. ΠΑΝΑΓΙΩ
ΤΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, έχαιρέτισε τόν άντικαταστάτην του μέ θερμήν προσφώνησιν καί ηύχαρίστησε τήν παρισταμένην 
ήγεσίαν των Σωμάτων ’Ασφαλείας διά τήν συμπαράστασιν είς τό έργον του, προσκαλέσας άμα τούς παρευρεθέντας όπως 
έπιδείξουν τό αυτό ένδιαφέρον καί άφοσίωσιν είς τόν νέον προϊστάμενόν των Υπουργόν.

'Απάντων ό κ. 'Υπουργός ηύχαρίστησεν τόν κ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΝ καί ύπεσχέθη ότι τό έργον θά συνεχισθή μέ τόν αυτόν 
ζήλον καί τό αυτό ένδιαφέρον, έπλεξε δέ τό έγκώμιον τοΰ άπελθόντος 'Υπουργού, δ όποιος έπί μίαν περίπου τετράετίανπρο- 
σέφερεν πολυτίμους ύπηρεσίας είς τά Σώματα ’Ασφαλείας καί εις τήν Χώραν. Έν συνεχεία προσεφώνησε τόν άπελθόντα καί 
τόν νέον 'Υπουργόν ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ό όποιος άφοϋ ηύχαρίστησε 
τόν κ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΝ διά τήν άγάπην, τήν στοργήν καί τό ένδιαφέρον τό όποιον έπέδειξε διό τά Σώματα ’Ασφαλείας, διεβε- 
βαίωσε τοΰτον καί τόν νέον Υπουργόν, ότι οί άνδρες τών Σωμάτων Ασφαλείας έχοντες έπίγνωσιν τής ευθύνης των πρός δια- 
τήρησιν τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας προσβλέπουν μέ έμπιστοσύνην είς τό πρόσωποντοΰκ. Υπουργού, ή τοποθέτη- 
σις τοΰ όποιου είς τό 'Υπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως, άποδεικνύει τό έμπρακτον καί άδιάπτωτον ένδιαφέρον τής ’Εθνικής 
’Επαναστατικής Κυβερνήσεως καί τοΰ ήγέτου αύτή<γ Πρωθυπουργού κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ υπέρ αυτών.

’Επίσης τήν 27ην Αύγούστου έ. έ. προσήλθεν είς τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως καί άνέλαβε τά καθήκοντά του ό 
νέος Γενικός Γραμματεύς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΟΣ. Ό  άπελθών Γενικός Γραμματεύς κ. ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ 
παρουσίασε τόν άντικαταστάτην του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΝ είς τήν ήγεσίαν τών Σωμάτων’Ασφαλείας, καταφανώς δέ συγκε- 
κινημένος συνέστησεν είς αυτούς, όπως συνδράμουν τούτον μέ τόν αυτόν ζήλον είς τό έργον του, ηύχαρίστησε δέ τούς παρευ
ρεθέντας καί δΓ αυτών άπαντας τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας διά τήν βοήθειαν τήν όποιαν τοϋ προσέφερον πρός έκ- 
πλήρωσιν τής αποστολής του.
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Τόν Σεπτέμβρη όλοι οί δρόμοι όδηγούν στήν πρωτεύ
ουσα τού Ελληνικού Βορρά τήν όμορφη Θεσσαλονί
κη. Ή  Διεθνής "Εκθεσις πού μαζύ μέ τόν Σεπτέμβρη 
άνοίγει διάπλατα τις πύλες της άποτελεί ένα δυνατό 
μαγνήτη έλξεως γιά τήν Νύφη τοΰ Θερμαϊκού. Εκα
τοντάδες χιλιάδες έπισκέπτες άπό τήν Ελλάδα καί τό 
έξωτερικό θαυμάζουν στήν φωτεινή πόλι τών 20 ήμε- 
ρών τά προϊόντα τής άνθρώπινης δημιουργίας. Ό  Έλ- 
λην Χωροφύλαξ συμβάλλει άποφασιστικώς στήν έπι- 
τυχία τής Έκθέσεως. Πληροφορών, καθοδηγών, 
ρυθμίζων τήν κυκλοφορίαν, άγρυπνών διά τήν άσφά- 
λειαν τού έπισκέπτου, είναι πρόθυμος παντού καί πάν- 
τε γιά τήν έξυπηρέτησι έκείνου πού θά τήν ζητήση ή 
πού άντιλαμβάνεται ότι τήν χρειάζεται.

* Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι
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Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Γ Η

’Αξιωματικοί, Άνθυττασπισταί, 'Οπλϊται καί πολιτικοί 'Υπάλληλοι.
Πάσαν τήν βιοτικήν μέριμναν καί ένασχόλησιν ώς Έθνος καί ώς άτομα, εϊς τε τάς 

θαλάσσας, τούς αιθέρας καί τήν ξηράν, πρός καιρόν άποθώμεθα, ΐνα, εις τήν σφαίραν τοΰ 
χρέους καί τοΰ καθήκοντος, τοΰ αληθούς καί τού ωραίου μεταρσιούμενοι, τάς όφειλομένας 
τιμάς πρός τούς άθανάτους νεκρούς καί τούς έπιζώντας των επικών τού έθνους άγώνων 
άποτίσωμεν, κατά τήν σημερινήν ταύτην λαμπράν τριπλήν εορτήν καί πανήγυριν.

Ή  άρετή ώς ύπέρτατον τής ψυχής εγκαλλώπισμα, ώς ήθική τελειότης καί εύγένεια, 
αλλά καί ώς άνδρεία καί γεναιότης, ώς υπεροχή καί δυναμισμός, υπήρξε πάντοτε ίδιον τοΰ 
Έλληνος χαρακτηριστικόν καί βίωμα σταθερόν.

Άπετέλεσε, προσέτι ή άρετή κατά τήν μακραίωνα ιστορικήν πορείαν τοΰ εύκλεοΰς 
καί μακαρίου ήμών Έθνους καί μέχρι των καθ’ ήμάς, άκένωτον πηγήν άφάτου δόξης καί 
μεγαλείου, φρούριον άπόρθητον επί των έπάλξεων τοΰ όποιου έθρυμμάτίσθησαν αί κατά 
καιρούς έπιδρομαί καί τά ενάντια βέλη των βαρβάρων, άλλά καί σώτειραν σχεδίαν 
έπιβιώσεως έν χαλεπαΐς ήμέραις καί κινδύνοις.

Ή  πολεμική άρετή των Ελλήνων γαλουχεΐται καί άρδεύεται, άνδροΰται καί άδιαπτώτως 
άνανεοΰται άπό τήν ύπερτάτην καί άρχουσαν ιδέαν περί ελευθερίας καί τήν καθολικήν 
περί ταύτης συνείδησιν τοΰ Έθνους.

Πολεμιστής άνδρεϊος, πρόμαχος τοΰ εύγενεστέρου των ιδεωδών, τής έλευθερίας, ού 
μόνον τής ιδίας, άλλά καί τής παγκοσμίου ύπήρξεν άνέκαθεν ό Έλλην.

'Η τόλμη καί ή αυτοθυσία, ή αύταπάρνησις καί τά όλοκαυτώματα σημειοΰν τά πύρινα 
βήματά του εις τόν χρόνον.

Καί τόν "Ελληνα έφεδρον Πολεμιστήν τιμώμεν καί μεγαλύνομεν σήμερον, τοΰ όποιου 
ή άνδρεία καί αί θυσίαι υπέρ τής έλευθερίας καί άκεραιότητος τής πατρίδος κατέστησαν 
τήν μορφήν του ίνδαλμα καί κόσμημα βαρύτιμον τοΰ Έθνους.

Αποκορύφωμα τής πολεμικής άρετής τών Ελλήνων άπετέλεσεν ό πρόσφατος θρί
αμβος τών Ενόπλων Δυνάμεων εις Γράμμον καί Βίτσι, ένθα εις μίαν ύπέροχον συγχορδίαν 
ψυχής καί πνεύματος συνετρίβησαν αί ένοπλοι κομμουνιστικοί συμμορίαι καί έτάφησαν 
άπαξ διά παντός τά καταχθόνια σχέδια τοΰ διεθνούς καί εντοπίου προδοτικού κομμουνισμοΰ.

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, εύρεθέν άείποτε επί τών έπάλξεων τοΰ καθήκοντος, κατά 
τόν τελευταΐον τούτον άγώνα τοΰ Έθνους, έδέχθη σχεδόν μόνον, μέχρι πλήρους συγκρο- 
τήσεως τοΰ Εθνικού Στρατού, τό μέγα βάρος τής κομμουνιστικής θυέλλης καί κατέστη 
χαλύβδινος κυματοθραύστης, έφ’ ού έθραύσθη ή έρυθρά πλημμυρίς, άναδειχθέν διά τούτο 
άξιον τής αιώνιας εύγνωμοσύνης τής πατρίδος.

Σήμερον διά τοΰ μόχθου καί τής όμονοίας τό έθνος έπανεΰρεν τόν πραγματικόν έαυτόν 
του καί ύπό τήν φωτεινήν ήγεσίαν τής Εθνικής Κυβερνήσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967 
οίκοδομεΐ εν εύτυχέστερον μέλλον διά τήν χώραν μας.

Ζ Η Τ Ω  Τ Ο Ε Θ Ν Ο Σ
Ό ’ Α ρ χ η γ ό ς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ
’Αντιστράτηγος
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K. Π Α Π Α Δ Α Τ Ο Υ  
Π ρ ο έ δ ρ ο υ  Δ. E. Θ.

Ή  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι 
μία άπό τάς πλέον σημαντικής οικονομικής έκδηλώ- 
σεις τής χώρας καί ή μοναδική διεθνής έλλιγνική 
έκθεσις. Διή των ετησίων έπιδείξεών της, παρουσιά- 
ζει, τόσον εις τό έλληνικόν κοινόν, όσον καί είς τό 
διεθνές τοιοΰτον, τή έπιτεύγματα τής έλληνικής πα
ραγωγής, ώς καί τή έπιτεύγματα τής παραγωγικής 
δράστηριότητος πολυαρίθμων ξένων χωρών. Διή τής 
τοιαύτης παραλλήλου έμφανίσεως, καθίσταται ή 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ πραγματι
κός στίβος άμίλλης, όργανον αμοιβαίας ένημερώ- 
σεως έπϊ των συνεχών τεχνολογικών έξελίξεων καί 
παρήγων άναπτύξεως του εσωτερικού καί του διεθνούς 
εμπορίου.

Διή τής έφετεινής περιόδου, ή ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕ- 
ΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συμπληρώνει τό 45ον έτος 
άπό τής καθιερώσεώς της καί τήν 36ην κατά μή άδιά- 
κοπον σειρήν, έπίδειξίν της. 'Η ιστορία τής Έκθέ- 
σεως αρχίζει άπό τού έτους 1925, όταν ό Νικόλαος 
Γερμανός, ένας δραστήριος καί εμπνευσμένος άνθρω
πος, συνέλαβε τήν ιδέαν τής ίδρύσεως Διεθνούς έκ- 
θέσεως είς τήν Θεσσαλονίκην. Οί καιροί δέν ήσαν 
ιδιαιτέρως ευνοϊκοί διά τήν ύλοποίησιν τής ιδέας. Ή  
Ελλάς δέν είχεν άκόμη συνέλθη άπό τήν Μικρασια
τικήν καταστροφήν, ή δέ Θεσσαλονίκη, ή όποια, κατά 
τό κεντρικόν μέρος της, είχε καταστή παρανάλωμα 
τού πυρός, είς τήν μεγάλην πυρκαϊάν τού 1917, δέν 
είχε συμπληρώσει τήν άνοικοδόμησίν της, καί έπί 
πλέον, άντιμετώπιζε όξύτατα προβλήματα στεγάσεως 
καί τακτοποιήσεως μυριάδων προσφύγων. Παρά τήν 
δυσμένειαν τών προϋποθέσεων, ή ιδέα δημιουργίας 
έκθέσεως, έπειδή περιείχε δυναμισμόν καί άνταπε- 
κρίνετο είς τά μονιμώτερα δεδομένα τής Θεσσαλονί
κης, είσήλθεν είς οδόν πραγματοποιήσεως καί, διά 
σκληρών προσπαθειών, έλαβε σάρκα καί οστά, τό 
άμέσως έπόμενον έτος, ήτοι τό 1926. Ή  σταδιοδρο
μία τής Έκθέσεως, κατά τά προπολεμικά έτη, έδικαί- 
ωσε πλήρως τήν τόλμηράν πρωτοβουλίαν. Τόσον οΐ 
"Ελληνες παραγωγοί, όσον καί πολλαί χώραι έκριναν 
ώς συμφέρουσαν τήν συμμετοχήν των είς τήν Έκθε- 
σιν, ένώ διά τό έλληνικόν κοινόν, ή διοργάνωσίς της 
άπετέλεσε μίαν εύκαιρίαν γνωριμίας μέ τήν έλληνι- 
κήν παραγωγήν έν τώ συνόλω της καί μέ τάς προό
δους τών ξένων χωρών. 'Υπό τήν έννοιαν μάλιστα 
τής άμέσου έπαφής πρός τήν ξένην παραγωγήν καί 
τεχνολογίαν, τήν οποίαν κατέστησε δυνατήν, διά τό 
έλληνικόν κοινόν, ή ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑ
ΛΟΝΙΚΗΣ, ό ρόλος της ύπήρξε σπουδαιότατος, διότι 
έδωσε ίσχυράν παρακίνησιν πρός βελτίωσιν τών 
συνθηκών τής έλληνικής παραγωγής.

Κατά τήν προπολεμικήν περίοδον έπραγματο- 
ποιήθησαν 15 έπιδείξεις τής ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕ- 
ΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, καί είναι χαρακτηριστικόν, 
ότι ή τελευταία έπίδειξις τού έτους 1940, έπραγματο- 
ποιήθη υπό τήν βαρεΐαν άπειλήν τού έπικειμένου 
πολέμου, δστις έξερράγη όλίγον άργότερον. Δύναται 
πράγματι νά θεωρηθή ώς συμβολική τού ρόλου τής 
ΔΕΘ έκείνη ή τελευταία προπολεμική έπίδειξις: 
Διότι υπογραμμίζει τόν ειρηνικόν χαρακτήρα τής 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ καί προσδιορίζει τόν δη
μιουργικόν της ρόλον.

Ό  πόλεμος άνέκοψε τάς έπιδείξεις τής ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ή  Ελλάς, άντιμε- 
τώπισε μακράν περίοδον περιπετειών, άπό τάς οποί
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Χιλιάδες 'Ελλήνων καί ξένων έπισκεπτών κατακλύζουν 
καθημερινώς τά διάφορα Περίπτερα τής Έκθέσεως.

ας έξήλθεν αίμόφυρτος, μέ κατεστραμμένην οικονο
μίαν, άλλά μέ τόν στέφανον τής δόξης. Τριπλή κατο
χή, κομμουνιστική επιβουλή καί συμμοριτοπόλεμος 
μετέβαλλον τήν χώραν εις ερείπια. Κατά τήν περίο
δον αυτήν δέν ήτο δυνατόν νά λειτουργήση ή Έκθε- 
σις. ’Αλλά τό φρόνημα τοΰ έλληνικοϋ λαοϋ παρέμει- 
νεν άκμαΐο.ν καί τό δημιουργικόν του ζώπυρον έξη- 
κολούθησε νά είναι ίσχυρότατον. Χάρις εις αυτά, 
κατέστη δυνατή ή άνόρθωσις τής οικονομίας καί 
παραλλήλως ή επαναλειτουργία τής Διεθνούς Έκθέ
σεως Θεσσαλονίκης, τής όποιας, τοιουτοτρόπως έπε- 
σημάνθη ένα ιδιαίτερον καί λίαν σημαντικόν χαρα
κτηριστικόν; "Οτι άποτελεΐ τό βαρόμετρον καί τόν 
καθρέπτην τής έλληνικής οικονομίας καί ότι συμβα
δίζει μέ τήν άνάπτυξίν της.

Ή  πρώτη μεταπολεμική έπίδειξις τής ΔΕΘ έγινε 
τό 1951 εν μέσω λαμπρών οιωνών διά τό μέλλον τής 
χώρας καί διά τό μέλλον τής Έκθέσεως. Πράγματι, 
δέ, οί οιωνοί δέν διεψεύσθησαν..Συνεχής υπήρξε άπό 
τοΰ 1951 ή ανοδική πορεία τής Έλληνικής οικονο
μίας, τήν αυτήν δέ καμπύλην άνόδου έσημείωσε καί 
ή Έκθεσις, ή οποία διηυρύνθη εις έκτασιν, εις αρι
θμόν ξένων συμμετοχών, εις περιεχόμενον έκθεμά- 
των, καί γενικώτερον εις σημασίαν, έξελιχθεΐσα εις 
μίαν άπό τάς σοβαρωτέρας έκθεσιακάς έκδηλώσεις 
τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης καί τής Μεσογείου 
καί κατέχουσα ήδη περίοπτον θέσιν εις τόν πίνακα 
τών μεγάλων διεθνών εκθέσεων.

Ή  σπουδαιότης τοΰ ρόλου τής Έκθέσεως, ή 
όποια αυξάνει άπό έτους εις έτος, δέν μετέβαλε τούς 
σκοπούς της, οί όποιοι τελοΰν εν συναφεία πρός τόν 
θεμελιώδη έθνικόν σκοπόν τής ταχείας οικονομικής 
άναπτύξεως καί τής άνόδου τοΰ έπιπέδου διαβιώσεως

τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ. 'Υπό αύστηράν έκθεσιακήν 
έννοιαν καί όρολογίαν, ό σκοπός τής Έκθέσεως 
είναι έμπορικός. Αποβλέπει δηλαδή εις τήν άνά- 
πτυξιν τοΰ εμπορίου τόσον εντός τής χώρας, όσον 
καί μεταξύ τής Ελλάδος καί τών άλλων χωρών.

Ό  σκοπός ούτος έκπληροΰται εις διαρκώς μαγαλυ- 
τέραν κλίμακα. ’Αλλά διά τής έκπληρώσεώς του, 
συνεκπλη ροΰται καί ό εύρύτερος σκοπός τής προα
γωγής τής έλληνικής οικονομίας, τόσον διότι διανοί- 
γονται εύρύτεροι ορίζοντες δι’ αύτήν, όσον καί διότι 
συνεχίζεται διά τής Έκθέσεως ή εισροή ένός πολυ
τίμου κεφαλαίου γνώσεων, εκ τοΰ έξωτερικοΰ. Άλλά 
κατά τά τελευταία έτη, προσεδόθη, εξ άντικειμενικών 
λόγων, ιδιαιτέρα έμφασις εις ένα άλλον τομέα τοΰ 
ρόλου τής ΔΕΘ, καί συγκεκριμένως εις τόν τομέα 
τής προβολής τών έλληνικών προϊόντων πρός τήν 
κατεύθυνσιν τής εσωτερικής άγοράς καί τήν τοιαύ- 
την τοΰ έξωτερικοΰ. Οί άντικειμενικοί λόγοι συνί- 
στανται εις τό δτι ή ελληνική παραγωγή έπραγμα- 
τοποίησε τό άλμα άπό τής παθητικής στάσεως εις τήν 
ενεργητικήν, δηλαδή εις τήν άνταγωνιστικήν. Χά
ρις εις τό γεγονός τοΰτο, τά έλληνικά προϊόντα καί 
μάλιστα τά βιομηχανικά, δύνανται νά άνταγωνίζων- 
ται επί ϊσοις δροις μέ τά ξένα. Καί τοιουτοτρόπως, 
δύνανται νά ΰποκαθιστοΰν τάς είσαγωγάς καί δύναν- 
ται νά άποβλέπουν εις τάς άγοράς τοΰ έξωτερικοΰ 
έπί σκοπώ έξαγωγής. Τήν βαρυσήμαντον ταύτην με
ταβολήν, εύθύς έξ αρχής διεΐδεν, ύπεβοήθησε καί 
προώθησε ή Διεθνής "Εκθεσις Θεσσαλονίκης, ό δέ 
ρόλος της εις τόν τομέα αύτόν κατέστη ουσιώδης, 
διότι δΤ αυτής παρέχεται ή δυνατότης, άφ’ ενός μέν 
εις έκατοντάδας χιλιάδας 'Ελλήνων νά σχηματίσουν 
άμεσον άντίληψιν περί τής ποιότητος καί τής τιμής

Αί σημαϊαι τών μετεχουσών εις τήν "Εκθεσιν Χωρών κυ
ματίζουν ύπερήφανα εις τούς ιστούς των, έντός τοΰ χώρου 
τής Έκθέσεως.
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Είς τήν είσοδον τής Έκθέσεως όρθοϋται υπερήφανα τό 
έμβλημα τής Έπαναστάσεως τής 21-4-1967 τήν δημιουργικήν 
πνοήν τής όποιας ή πόλις τής Θεσσαλονίκης έγνώρισε χωρίς 
φειδώ.

των έλληνικών προϊόντων καί νά τά προτιμήσουν, άφ’ 
έτέρου δέ παρέχεται ή δυνατότης είς τούς Έλληνας 
παραγωγούς νά έπιδείξουν τά προϊόντα των είς ση
μαντικόν άριθμόν εκπροσώπων εισαγωγέων τής άλ- 
λοδαπής, νά πραγματοποιήσουν επωφελείς έπαφάς 
καί νά επιτύχουν τοποθέτησιν τής παραγωγής των 
είς τό εξωτερικόν.

Εκτός των άνωτέρω, ό ρόλος τής Διεθνούς Έκθέ

σεως Θεσσαλονίκης είναι έπίσης σημαντικός καί 
είς ένα άλλον τομέα, όστις συνήθως ύποτιμάται, μο
λονότι είναι λίαν σημαντικός. Ούτος είναι ό ψυχο
λογικός τομεύς. Πράγματι δέ διά τής έπιβλητικής 
παρουσιάσεως τού έλληνικού παραγωγικού"δυναμικού 
είς χώρον προσιτόν είς όλους τούς Έλληνας, συν- 
τελεΐται μία πολύτιμος διαδικασία τονώσεως τής 
αισιοδοξίας καί τής αύτοπεποιθήσεως τού ελληνικού 
λαού καί δημιουργοΰνται δραστικά κίνητρα περαιτέ
ρω παραγωγικής δραστηριότητος.

Ή  36η περίοδος τής ΔΕΘ, ή όποια θά τελεσθή 
άπό 29 Αυγούστου μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 1971 συγκε
ντρώνει όλας τάς προϋποθέσεις διά νά είναι μία άπό 
τάς λαμποτέρας είς τήν μακράν ιστορίαν τής σπου
δαίας αύτής έθνικής οικονομικής έκδηλώσεως. Με
γάλος άριθμός χωρών θά επίδειξη τά προϊόντα του, 
παραλλήλως πρός τήν παρουσίασιν, υπό τών Ελλή
νων εκθετών, τών τελευταίων έπιτευγμάτων τής έλλη- 
νικής παραγωγής. Ή  έλληνική συμμετοχή θά είναι 
ιδιαιτέρως εντυπωσιακή καί θά άπεικονίζη κατά τρό
πον πιστόν τήν τεραστίαν πρόοδον πού συνετελέσθη 
είς τήν Ελλάδα κατά τήν μετεπαναστατικήν περίοδον. 
Πλήν τού καθαρώς οικονομικού μέρους, ή 36η ΔΕΘ 
θά πλαισιωθή υπό διαφόρων καλλιτεχνικών' έκδηλώ- 
σεων, όπως είναι τό Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού, 
τό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ή παρουσίασις λαο- 
γραφικών συγκροτημάτων κ.λ.π., διά τών όποιων 
καθίσταται ή ΔΕΘ πανελλήνιον γεγονός όχι μόνον 
οικονομικής, άλλά καί πολιτιστικής σημασίας.

Είς όλον αύτόν τόν μεγάλον κύκλον τής δραστη
ριότητος, κατά τόν όποιον πραγματοποιείται, ή δια- 
κίνησις άγαθών έκατοντάδων έκατομμυρίων δραχμών 
καί ή κίνησις έκατομμυρίων άνθρώπων,διαδραματίζει 
ένα άφανή αλλά ούσιαστικώτατον ρόλον ή Έλληνική 
Χωροφυλακή, τά όργανα τής όποιας τηρούν τήν τά- 
ξιν, κατά τήν διάρκειαν τών επιδείξεων τής Έκθέ
σεως. Ή  συνεργασία μετά τής Διοικήσεως καί τής 
Διευθύνσεως τής ΔΕΘ είναι πάντοτε άψογος, καί 
πρέπει νά σημειωθή, ώς άξιον ιδιαιτέρας έξάρσεως, 
ότι είναι τόσον ύποδειγματική ή έπαγρύπνησις τών 
όργάνων τής Χωροφυλακής καί ή διά ταύτης έπι- 
τυγχανομένη εύταξία, ώστε ούδεμία σοβαρά παράβα-

Εντός τοΟ άπεράντου χώρου της Έκθέσεως ό έπισκέπτης άποθαυμάζει-τήν σύγρονον δραστηριότητα τοΰ άνθρώπου 
είς όλους τούς τομείς της δημιουργίας.
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Αποψνς τής ΔιεθνοΟς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης από τήν πλατείαν Συντριβανίου. Χιλιάδες λαού έτοιμάζονται νά 
είσέλθουν διά νά άποθαυμάσουν τήν όμορφη πόλι τών 20 ήμερων.

σις άναφέρεται νά συνέβη κατά τήν ιστορίαν τής 
ΔΕΘ. Έξ άλλου, καί έκτος τοϋ χώρου τής ΔΕΘ, 
εις ολόκληρον τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης, ή 
προσφορά τών οργάνων τής Χωροφυλακής είναι 
αξία πάσης έξάρσεως. Τόσον εις τόν τομέα τής τηρή- 
σεως τής τάξεως, όσον καί εις τόν τομέα τής ρυθμί- 
σεως τής κυκλοφορίας, ήτις παρουσιάζει μεγίστην 
διόγκωσιν, κατά τόν χρόνον τής Έκθέσεως, τά αποτε
λέσματα τής δραστηριότητός των είναι εξαιρετικά». 
Καί είναι επίκαιρον νά τονισθή, ότι κατ’ έτος καί επί 
τή λήξει έκάστης Έκθέσεως δίδεται παρ’ αυτής δε- 
ξίωσις πρός τιμήν τής Χωροφυλακής. 'Η πλήρης άνα- 
γνώρισις πρός τό έργον της περιέχεται καί εις τήν 
ομιλίαν τοΰ Προέδρου τής ΔΕΘ, κατά τήν περυσινήν 
δεξίωσιν. Ό  κ. Πρόεδρος εϊχεν είπει τά εξής: Ή  
35η έπίδειξις τής ΔΕΘ έπειτα άπό ένα λαμπρόν με
σουράνημα έπέρασεν, είς τήν ιστορίαν, ώς μία άπό 
τάς πλέον επιτυχείς έκδηλώσεις τοϋ θεσμού. Καθώς 
άναπολοΰμεν τά πλήρη φωτός, κινήσεως καί ζωής 
εικοσιτετράωρα τής Έκθέσεως καί καθώς άναλογι- 
ζόμεθα τήν επιτυχίαν της, διακρίνωμεν ένα άφανή 
συντελεστήν τής επιτυχίας της. Άφανή, άλλά σπου- 
δαιότατον συντελεστήν: τό όργανον τής τάξεως. Τό 
αστυνομικόν όργανον, τό όποιον μέ διακριτικότητα 
καί επιμονήν, μέ ευγένειαν καί υπομονήν, μέ άγρυ- 
πνον βλέμμα καί άκοίμητον προσοχήν υπήρξε, καθ’ 
όλην τήν περίοδον τής Έκθέσεως, καί έν μέσφ τής 
κινήσεως εκατοντάδων χιλιάδων άνθρώπων, φύλαξ 
καί ρυθμιστής τής καλής, άψογου καί ευτάκτου 
λειτουργίας της.

Δέν είναι όσα λέγω, αυτήν τήν στιγμήν, συμβατικοί

εκφράσεις, χάριν τής περιστάσεως. Είναι λόγια πού 
προέρχονται άπό τό βάθος τής καρδιάς. Αύτά πού λέ
γω, αύτήν τήν στιγμήν, τά πιστεύω βαθύτατα, όπως 
τά πιστεύει καί ολόκληρος ή ελληνική κοινωνία. 
Διότι ό ρόλος σας, είναι σπουδαίος όχι μόνον είς τήν 
Έκθεσιν, άλλά καί είς όλας τάς εκδηλώσεις τής ζωής.

Είς αύτήν τήν άναγνώρισιν προβαίνουσα, ή 
Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης, σάς έκάλεσεν άπό- 
ψε εδώ, διά νά σάς έκφράση τήν αγάπην της καί αισθή
ματα τιμής πρός όλους σας. Ή  έκδήλωσις αύτή, ή 
άποψινή, έχει παράδοσιν. Καί δύναμαι νά σάς εΐπω, 
ότι είς τήν συνείδησιν καί ήμών καί τοΰ λαοΰ είναι 
καταγεγραμμένη ώς μία άπό τάς ώραιοτέρας εκδη
λώσεις τής Έκθέσεως. Δύναμαι νά σάς διαβεβαιώσω 
ότι ολόκληρος ή κοινωνία συμμετέχει μαζί μας είς 
τήν εορτήν αύτήν, ή όποια δίδεται πρός τιμήν τοΰ 
άστυνομικοΰ οργάνου, τοΰ φύλακος τής τάξεως, τής 
άσφαλείας, τής ήσυχίας καί τής προσωπικής αξιο
πρέπειας τών πολιτών.

Έπί 22 ήμέρας, αγαπητοί μου φίλοι, ό κόσμος 
είσήρχετο είς τήν Έκθεσιν, έβλεπε, έθαύμαζε, ήγό- 
ραζε, διεσκέδαζεν άπερίσπαστος, χάρις είς τήν ίδι- 
κήν σας φροντίδα. ’Απόψε είναι ή σειρά σας. Είναι ή 
σειρά τής Ελληνικής Χωροφυλακής νά μετάσχη 
έλληνοπρεπώς είς τήν πανελλήνιον έκδήλωσιν τής 
Έκθέσεως.

Ή  Διεθνής Έκθεσις Θεσχσαονίκης σάς άπευθύνει 
τάς θερμάς εύχαριστίας της καί σάς καλεΐ νά μετάσχε- 
τε είς τήν χαράν της.

Κ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ
Μ ία  πλουτοφόρος πηγή τής  
' Ε θ ν ι κ ή ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
‘Υ φ υ π ο υ ρ γ ο ύ  Γ ε ω ρ γ ί α ς

/ \π ό  των στηλών τού έγκριτου Περιοδικού 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, θά προσπαθήσω 
νά σάς φέρω εις σύντομον έπαφήν μέ τό δάσος, το 
κοινωφελές τούτο αγαθόν τού Δημιουργού, και νά 
σάς παρουσιάσω την άνεκτίμητον σημασίαν καί 
ώφελιμότητα αυτού διά την Χώραν μας καί νά 
τονίσω την ζωτικήν ανάγκην τής περιβολής του 
διά τής αγάπης μας καί τής προστασίας μας.

Ή  Ελλάς, μέ συνολικήν έκτασιν, έκτιμωμένην 
είς 132.000.000 στρέμματα, έκ τής οποίας τά 75ο]ο 
περίπου είναι όρειναί καί ημιορεινά! έκτάσεις, χα
ρακτηρίζεται ώς κατ’ εξοχήν ορεινή χώρα.

Ή  εκτασις των δασών της, κατά τά στατιστικά 
στοιχεία τής Γενικής Διευθύνσεως Δασών τού Υ 
πουργείου Γεωργίας, άνέρχεται εις 25.124.000 
στρέμματα, άντιπροσωπεύουσα ποσοστόν δα- 
σοκαλύψεως 19ο]ο περίπου, έναντι τού ποσοστού 
45ο ]ο κατά τούς χρόνους τής άπελευθερώσεώς 
της άπό τον Τουρκικόν ζυγόν.

"Ας σημειωθή, ότι τό ποσοστόν τούτο τής δα- 
σοκαλύψεως τής κατ’ έξοχήν ορεινής Χώρας μας 
είναι μικρότερον τού τοιούτου δλών τών Βαλκα
νικών Χωρών καί ότι τά περισσότερα τών δασών 
μας, συνεπεία τής κακής κατά τό παρελθόν δια- 
χειρίσεως, τής άλογίστου έκμεταλλεύσεως καί τών 
πόσης άλλης φύσεως δυσμενών έπιδράσεων τού 
άνθρώπου, εΰρίσκονται εις τήν μή ένδεδειγμένην 
κατάστασιν, άπό άπόψεως συνθέσεώς των, τινά 
μάλιστα είς κατάστασιν άποσυνθέσεως, μέ χαμη
λήν κατά συνέπειαν παραγωγικότητα.

Ή  σημασία τών δασών καί τής έν γένει βλαστή- 
σεως είναι τεραστία καί ποικίλη.

Δύναται νά λεχθή, χωρίς τούτο νά θεωρηθή 
υπερβολή, ότι ή έπί τού πλανήτου μας ζωή, ape
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καί ή ανθρώπινη τοιαύτη, είναι άναποσπάστως 
συνδεδεμένη καί έξηρτημένη μέ την ϋπαρξιν των 
χλωροφυλλούχων φυτών, τοϋ πρασίνου, τής δα
σικής βλαστήσεως, τοΰ δάσους.

Ό  Μινωϊκός πολιτισμός είς την Κρήτην, όπως 
καί ό τοιοϋτος τής λοιπής Ελλάδος, κατά τούς 
αρχαίους χρόνους, οφείλεται, κατά τό μεγαλύ
τερου μέρος, είς τά δάση, τά όποια έπρομήθευσαν 
εις τούς “Ελληνας τήν πρώτην ύλην τής ξυλείας, 
διά τήν κατασκευήν των πλοίων των κ.λ.π., διά 
των όποιων έπέτυχον τήν άνάπτυξιν τής ναυτι
κής των ισχύος καί έξάπλωσιν τοϋ εμπορίου των.

Σήμερον, ή συμβολή των δασών είς τήν εν γένει 
οικονομίαν καί ζωήν τής Χώρας μας άποκτα ιδιαι
τέραν σημασίαν, ή όποια άνάγεται είς τόν οικο
νομικόν, προστατευτικόν, ύδρονομικόν, αισθητι
κόν, ύγιεινόν, πνευματικόν, ψυχαγωγικόν καί του
ριστικόν τομέα.

Ή  συμβολή τών δασών μας είς τό εθνικόν εισό
δημα, έκ τής παραγωγής τών πόσης φύσεως δα
σικών προϊόντων, έκτιμαται εις 1.000.000.000 δρα- 
χμάς. Τό εισόδημα βεβαίως τούτο θεωρείται μι
κρόν καί οφείλεται, ώς προανεφέρθη, είς τήν μή 
καλήν σύνθεσιν καί κατάστασιν τών δασών μας, 
συνεπεία τής κατά τό παρελθόν άλογίστου δια- 
χειρίσεως καί έκμεταλλεύσεώς των.

'Η άπό τινων όμως ετών άρξαμένη λελογισμένη 
καί έπί επιστημονικών βάσεων διαχείρισις καί 
έκμετάλλευσις τών δασών, μέ τήν παράλληλον 
δημιουργίαν νέων τοιούτων διά τών άναδασώ- 
σεων, θά έχουν ώς άποτέλεσμα τήν αϋξησιν τής 
παραγωγής διά τήν κάλυψιν των, εις ξυλείαν καί 
εις ποικίλα παράγω γα ταύτης (κυτταρίνην, χάρ
την κλπ.), άναγκών τής Χώρας μας καί τήν μείω- 
σιν τοϋ έξαγομένου έτησίως συναλλάγματος είς 
τό εξωτερικόν, τό όποιον είναι σήμερον τής 
τάξεως τών 80.000.000 δολλαρίων.

'Ο προστατευτικός ρόλος τών δασών καί τής 
δασικής έν γένει βλαστήσεως κατά τής διαβρώ- 
σεως τών ορεινών εδαφών, τοϋ σχηματισμού τών 
χειμάρρων καί τής προστασίας τών πεδινών καλ
λιεργειών καί τών έν γένει έργων πολιτισμού, είναι 
τεράστιος, ή δέ έξ αύτοΰ ώφέλεια άποτιμαται εις 
1.000.000.000 δραχμάς.

Ό  ύδρονομικός ρόλος τών δασών, ό όποιος 
συνίσταται καί είς τήν αϋξησιν τής σταθερας πα
ροχής τών ρευμάτων καί τόν εμπλουτισμόν τών 
πηγαίων καί τών ύπογείων ύδάτων, είναι διά τήν 
Χώραν μας έπίσης πολύ μεγάλης σημασίας, μή 
δυνάμενος νά άποτιμηθή είς χρήμα, ένφ είναι δυ
νατόν νά είναι, εις τινας περιπτώσεις, μείζονος 
σημασίας τής είς δασικά προϊόντα παραγωγής 
των.

Τό δάσος καί ή δασική έν γένει βλάστησίς, κα- 
λύπτοντα καί έξωραΐζοντα τό ιδιόμορφου Ελλη
νικόν τοπίον, έν συνδυασμώ μετά τοϋ θαυμάσιου, 
ζηλευτού διά τούς ξένους, Ελληνικού κλίματος 
προσφέρει καί άλλας πολλάς καί ποικίλας αισθη
τικός, ψυχικός, πνευματικός, ύγιεινάς καί λοιπάς 
απολαύσεις, ή είς χρήμα άποτίμησις τών όποιων 
δέν είναι εφικτή.

Τό όμορφου Ελληνικόν τοπίον, τό προσφέρον 
άφειδώς τάς ώς άνωτέρω απολαύσεις, δημιουργεί 
τό ρεύμα προς αύτό τού εντοπίου πληθυσμού

Οί κλώνοι τών δένδρων απλώνουν ψηλά είς τόν ούρανό, 
μέσα είς τό απέραντο δάσος, τό όποιον είναι διά τόν άνθρωπο 
πηγή πλούτου καί ζωής.'

καί τών ξένων, τούτέστιν τήν τουριστικήν κίνησιν, 
μέ όλας τάς έκ ταύτης εύμενεϊς επιπτώσεις είς τήν 
οικονομίαν τού τόπου μας.

Ή πολύτιμος, κατά τά ανωτέρω, σημασία τού 
Ελληνικού δάσους, δημιουργεί είς όλους μας ύπο- 
χρέωσιν καί θεμελιώδες καθήκον, έναντι τού "Εθνους 
καί ήμώυ τών ιδίων, διά τήν άνάπτυξιν καί τήν 
προστασίαν του έκ τών πολλών κινδύνων, οί όποι
οι τό άπειλούν.

Οί κίνδυνοι, οί όποιοι άπειλούν τά δάση καί 
τήν έν γένει δασικήν βλάστησιν, είναι πολλοί καί 
ποικίλοι, μεταξύ τών οποίων άναφέρονται ή αλό
γιστος καυσοξύλευσις, αί παράνομοι άρπακτικαί 
ύλοτομίαι, ή έντονος βοσκή, ιδία είς τά ύλοτομού- 
μενα ύπό άναγέννησιν δάση καί είς τά προστατευ
τικά τοιαύτα, αϊ έκχερσώσεις, αί πυρκαϊαί κλπ.

Έκ τών κινδύνων τούτων, προέχουσαν θέσιυ 
καταλαμβάνουν αί πυρκαϊαί τών δασών, αί όποΐαι 
μαστίζουν καί απειλούν, ενίοτε μέ έξαφάνισιν, με- 
γάλας εκτάσεις έκ τούτων.

Έκ στοιχείων τής πενταετίας 1965-1969 πληρο- 
φορούμεθα ότι ό μέσος ετήσιος όρος τού αριθμού 
τών πυρκαϊών είς τήν Χώραν μας ανέρχεται είς 
740, αί δέ καιόμεναι έτησίως δασικαί εκτάσεις έκτι- 
μώνται είς 130.000 στρέμματα, έκ τών οποίων 
37.250 στέμματα είναι δάσος, 53.250 στρέμματα 
μερικώς δασοσκοπής έκτασις καί 39.500 στέμματα 
δασικοί βοσκότοποι. Ή  προξενηθεΐσα έκ τών πυρ- 
καϊών τούτων έτησία ζημία έκ τής άποτεφρώσεως 
τής δασικής βλαστήσεως καί τού ξυλώδους όγκου 
έκτιμαται έυδεικτικώς είς 35.000.000 δραχμάς. Τε
ράστιοι όμως καί ανυπολόγιστοι είναι αί ζημίαι, 
αί προκαλούμεναι συνεπείς* τής έκ τών πυρκαϊών
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Υπέροχο σούρωπο όταν τά πουλιά σωπαίνουν στό δάσος καί τά άγρίμια δειλά έγκαταλείπουν τά κρυσφήγετα για 
τό νυκτερινό κυνήγι. Ή  φωτιά όμως τήν όποιαν ό Απερίσκεπτος έπισκέπτης άναψε μπορεί νά γίνη αιτία καταστροφής.

τούτων έξαφανίσεως τού δάσους καί τής δασικής 
βλαστήσεως, εκ τής διαβρώσεως των έδαφών, 
τής άγονοττοιήσεως τούτων, τής δράστη ριοποιή- 
σεως των χειμάρρων, μέ δλα τά επακόλουθα έκ τής 
καταστροφής τσϋ τοπίου, μετά άπωλείας των 
ευκαιριών αισθητικών, υγιεινών, κλπ. παροχών 
τού δάσους.

Τά αίτια τών ανωτέρω πυρκαϊών οφείλονται 
κατά ποσοστού 61ο]ο εις αμέλειαν (άπόρριψις 
σιγαρέττων, καϋσις υγρών, σπινθήρες ατμομηχα
νών κλπ.), 20ο]ο εις πρόθεσιν ( εμπρησμοί καίδή 
πρός δημιουργίαν βοσκών, έκδίκησις κλπ.) καί 
19ο]ο εις λοιπάς αίτιας (κεραυνοί, βολαί πυρο
βολικού, άγνωστα περιστατικά κλπ.).

Όταν ό έπισκέπτης τοϋ δάσους είναι Απρόσεκτος, ή έγκλη- 
ματικά αδιάφορος, τότε μπορεί νά καταστρέψη έντός όλίγων 
διρών. 6,τι χρειάστηκε νά γίνη μέσα σέ πάρα πολλά χρόνια.

Έκ τών αύτών στατιστικών στοιχείων τής 
αύτής πενταετίας 1965-1969 προκύπτει, δτι παρα- 
τηρεΐται μία συνεχής σημαντική, άπό έτους εις 
έτος, πτώσις τόσον είς τά περιστατικά τών πυρ- 
καϊών δασών καί δασικών έκτάσεων - άπό 1187 
τό έτος 1965 είς 705 τό έτος 1969 - όσον καί είς 
τό εμβαδόν τών καιομένων έν γέυει δασικών έκτά
σεων - άπό 270.300 στρέμματα είς 92.300 στρέμ
ματα εις τά άντίστοιχα έτη.

Ή  σημαντική αύτή μείωσις τών πυρκαϊών τών 
δασών δέν είναι συνέπεια διαμορφώσεως, συμ- 
πτωματικώς, ευνοϊκών διά τάς πυρκαϊάς συνθη
κών (καιρικαί συνθήκαι - υψηλή υγρασία - παρα- 
τεταμένη ξηρασία κλπ), άλλ’ αποτέλεσμα μιας 
άρτιωτέρας, κατά τό δυνατόν, όργανώσεως τού 
άντιπυρικού άγώνος.

Τό Ύπουργεΐον Γεωργίας, πρός τόν σκοπόν 
τής άποτελεσματικωτέρας προστασίας τών δασών 
έκ τών πυρκαϊών, μέχρι τού μηδενισμού αύτών, 
προβαίνει είς τήν όρθολογικωτέραν όργάνωσιν 
τού αντιπυρικού άγώνος καί τον έξοπλισμόν τών 
δασικών υπηρεσιών διά καταλλήλων καί συγ
χρόνων μέσων, ώς τηλεπικοινωνιακού υλικού, 
ειδικών πυροσβεστικών οχημάτων, ειδικών -πυ
ροσβεστικών έναερίων μέσων κλπ.

Έν κατακλεΐδι, οφείλω νά σημειώσω δτι ό ανα
λαμβανόμενος άντιπυρικός άγων δέον νά λάβη 
τήν μορφήν τής σταυροφορίας, διά τόν περιορι
σμόν, μέχρι μηδενισμού, τών πυρκαϊών τών δα
σών, μέ τήν συμμετοχήν καί συνδρομήν, δι’ όλων 
τών δυναμένων νά παρασχεθούν μέσων, άπασών 
τών υπηρεσιών, οργανώσεων καί τών πολιτών. 
Είς τήν σταυροφορίαν ταύτην, αί Ύπηρεσίαι τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής εύρίσκονται είς τήν πρώ- 
την γραμμήν καί ή συμβολή των είναι αποφασι
στική, ώς πολλάκις μέχρι τούδε άνεγνωρίσθη, 
τόσον είς τήν πρόληψιν, δσον καί είς τήν κατά- 
σβεσιν τών πυρκαϊών καί, έν συνε^ία, είς τό άνα- 
κριτικόν έργον, διά τήν άνακάλυψιν τών υπαιτίων.

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  X
Κ A

Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Α

Ο λα τά Έθνη κατά τήν έκδίπλωσιν της έθνικής 
των δράστη ριότητος προσπαθούν νά πραγματώσουν, 
βασικώς, δύο συγκεκριμένους σκοπούς—στόχους, 
ήτοι: α) τήν άσφάλειάν των καί β) τήν εύημερίαν των.

Οί στόχοι αυτοί άποτελοΰν αυτόχρημα τούς πόλους 
έπί των όποιων στηρίζεται καί περιστρέφεταιό έθνι- 
κός άξων, παρακολουθούμενος από μίαν πληθύν 
προσπαθειών καί ποικίλων δραστηριοτήτων, άνα- 
πτυσσομένων ύπό διαφόρων Κρατικών φορέων καί 
λοιπών πόσης φύσεως καί κατευθύνσεως ’Οργανι
σμών.

Ή  έργώδης αΰτη προσπάθεια θά παρέμενεν άνευ 
ούσιαστικοΰ άποτελέσματος, εάν δέν ώργανοΰτο μεθο- 
δικώς, δέν έπρογραμματίζετο όρθολογικώς καί δέν 
κατηυθύνετο συντόνως ύπό τής Κρατικής μηχανής.

Εις τό γενικώτερον περίγραμμα τοΰ πολιτεύμα
τος μας—όπερ έχει θεσπίσει τήν άρχήν τής διακρί- 
σεως τών έξουσιών, δηλονότι τήν τριχοτόμησιν τής 
ένιαίως λαμβανομένης έξουσίας εις τρεις αύτοτελεΐς, 
πλήν άλληλοσυμπληρουμένας, λειτουργίας—ή εκτε
λεστική έξουσία κατέχει ίδιάζουσαν θέσιν.

'Η θέσις αΰτη τής εκτελεστικής έξουσίας, ήτις έν 
εΰρεία έννοια συνιστα τήν «Δημοσίαν Διοίκησιν», 
προσλαμβάνει όσημέραι-θεωρουμένη ύπό τό προΐσμα 
τών σημερινών κοινωνικών έξελίξεων καί άπαιτήσε- 
ων—νέαν πολυεδρικήν ύπόστασιν, ένώ, έξ άλλου, ή 
άποστολή ταύτης διευρύνεται αίσθητώς, διαλαμβά- 
νουσα εις τούς κόλπους της πλείστους όσους τομείς, 
άγνωστους εις παρωχημένος έποχάς.

Οΰτω, ή Διοικητική λειτουργία, διαστελλομένη 
τών λοιπών δύο λειτουργιών, είναι αύθύπαρκτος, 
καθ’ όσον άφορα εις τό διοικητικόν έργον τής πολι
τείας, άνευ δέ ταύτης δέν είναι δυνατόν νά λειτουρ- 
γήση ό Κρατικός Όργανυσμός ούδέ νά ύπάρξη ομα
λός κοινωνικός βίος.

Άναντιρρήτως, ή «Διοίκησις» έκφράζει αύτήν 
ταύτην τήν ζωήν ύποχρεοϋται, ίδίμ ύπό τούς σημε
ρινούς γοργούς ρυθμούς τής άναπτύξεως καί τών 
κοινωνικών μεταστοιχειώσεων, εις άέναον καί άδιά- 
λειπτον καθημερινήν άνάπτυξιν έντονου δραστη- 
ριότητος, έπί τφ τέλει ίκανοποιήσεως τοΰ Δημοσίου 
συμφέροντος, τής δημιουργίας άνέτου κλίματος 
προς έκδίπλωσιν τών πόσης φύσεως σύννομων δρα
στηριοτήτων καί τής έξυπηρετήσεως τοΰ κοινού.

—Δέον νά ύπογραμμισθή ότι, ή Δημοσία Διοίκη- 
σις οφείλει νά μή έπεται τών γεγονότων, τών καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον έπιδρώντων έπί τής Κρατικής 
προσπάθειας, άλλά νά προηγήται καί νά δρα πρό 
τούτων, πρός ύποβοήθησιν τής Κυβερνήσεως εις τήν 
άνάπτυξιν τής πολιτικής της έφ’ όλων τών τομέων.

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής άποτελεΐ τον ζωτικόν 
έκεΐνον όργανισμόν, τόν έντεταγμένον εις τό γενι
κώτερον πλαίσιον τής Δημοσίας Διοικήσεως, όστις.

Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η
I

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Άνχ]ρχου Χωροφυλακής

καλύπτων άπ’ άκρου εις άκρον σχεδόν άπασαν τήν 
έπικράτειαν, δίδει καθημερινώς καί έν παντί χρόνω 
τήν μάχην διά τήν δημιουργίαν όλων τών άναγκαίων 
προϋποθέσεων, τών κρινομένων έπιτακτικώς άπαραι- 
τήτων διά τήν άνάπτυξιν πάσης δραστηριότητος, συν- 
δεομένης μέ τήν κοινωνικήν ή οικονομικήν ζωήν 
τής Χώρας.

Ή  Χωροφυλακή, προσαρμοσθεΐσα ταχέως εις 
τόν σύγχρονόν ρυθμόν καί έγκολπωθεΐσα άμέσως 
καί πλήρως τό πνεύμα τής ύπό τής ’Εθνικής ’Επανα
στατικής Κυβερνήσεως άναληφθείσης ρωμαλέας 
έξυγιαντικής προσπάθειας, έπαυσε πλέον νά περιο
ρίζεται μόνον εις τήν ξηράν έφαρμογήν καί έπιβο- 
λήν τοΰ Νόμου- έκτελεϊ εύρύτερον έργον, συμμετέ- 
χουσα ένεργώς εις τήν διαμόρφωσιν τών κοινωνικών 
καί πολιτιστικών συνθηκών τής Χώρας.

Έτέρωθεν δέ δέν δύναται ύπό ούδενός νά παρο- 
ραθή ότι, διά τής παγιώσεως—εις ’Εθνικήν κλίμακα— 
κλίματος ’Ασφαλείας καί τής δημιουργίας ζηλευτών 
συνθηκών έσωτερικής τάξεως καί γαλήνης, τό μέν 
ένεθαρρύνθη ή διακίνησις τοΰ κεφαλαίου καί προ- 
σειλκύσθη ή εισροή τοΰ ξένου τοιούτου μέ άμεσον 
άποτέλεσμα τήν πραγμάτωσιν σημαντικών έπενδύ- 
σεων καί τήν άξιοποίησιν τών πλουτοπαραγωγικών 
πηγών τής Χώρας, τό δέ διωγκώθη τό πρός τήν πα
τρίδα μας τουριστικόν ρεΰμα, έπί γενικωτέρμ ώφε- 
λεία τής έθνικής οικονομίας, άλλά καί τής εύημε- 
ρίας τοΰ λαοΰ.

'Ωσαύτως δέον νά σημειωθή ότι, ή Χωροφυλακή, 
πέραν τών ώς άνω ζωτικών τομέων, καλύπτει διά τής 
πολυπλεύρου καί έντονου δράσεώς της καί πλείστους 
όσους έτέρους καίριους κοινωνικούς τομείς, διά τής 
παροχής ποικίλων ύπηρεσιών καί ουσιαστικής συν
δρομής.

Κατέστη πλέον έδραία ή πεποίθησις ότι, ή έσω- 
τερική τάξις, ή εύνομία καί ή γαλήνη, συνιστοΰν 
έν πλέγματι τήν ύποδομήν τής οίασδήποτε Κρα
τικής τε καί ιδιωτικής προσπάθειας, άνευ τής οποίας 
δέν είναι δυνατή ή οίκοδόμησις τής ευημερίας τής 
Χώρας, ύπό τήν γενικωτέραν ταύτης έννοιαν.

Ό  άκούραστος αύτός ’Οργανισμός τής Δημο
σίας Διοικήσεως, ύπό τήν θερμουργόν πνοήν τής 
Έθνικής Κυβερνήσεως, τήν πεφωτισμένην καθοδήτ 
γησιν τής 'Ηγεσίας του καί τήν άκάματον δράσιν 
τών Άξ]κών καί άνδρών του, συνεπής πρός τάς άνέ- 
καθεν ώραίας καί έθνοπρεπεΐς παραδόσεις του, θά 
συνέχιση άθορύβως—πλήν σταθερώς—τήν ειρηνι
κήν μάχην τής άναδημιουργίας, πρός πραγμάτωσιν 
τοΰ τεθέντος έθνικοΰ σκοποΰ τής εύημερίας καί 
μάλιστα μέ πλέον έπιταχυνόμενον ρυθμόν, ώς έπι- 
βάλλουν έπιτακτικώς αί έθνικαί άπαιτήσεις καί τό 
πρόσταγμα τών καιρών μας.
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Ή θ η  κ α ι  Έ θ ι μ α

Ο ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑΛΑΑΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
’Εντεταλμένου Ύφηγητοΰ 
Πανεπιστημίου Αθηνών

0  τρυγητός τώυ σταφυλών εις 
■ τήν άμπελοφόρον ‘Ελλάδα ύπήρ- 
ξεν άττ’ άρχαιοτάτωυ χρόνων μέχρι 
τής σήμερον μία άπό τάς πλέον 
ευχάριστους γεωργικάς εργασίας, 
συνοδευόμενος υπό άξιολόγων εθι
μικών ενεργειών καί εκδηλώσεων 
τοϋ λαοΰ μας.

Πρό τής ένάρξεως τοϋ τρύγου 
γίνεται, σχετική εις τάς οικίας ή 
τά εστιατόρια (ταβέρνες) προε
τοιμασία με τήν προμήθειαν πή 
λινων αγγείων ιδία είς τάς νή
σους (πιθαριών, μεθηρών) ή βα- 
ρελίων, μέ τόν καθαρισμόν τών 
υπαρχόντων καί μέ τήν εις τό κελ- 
λάρι (τόν ματζέν) ή τήν κάναβαν 
(οίναποθήκήν) κανονικήν τοπο- 
θέτησίν των. Παραλλήλους ετοι
μάζονται οι ξύλινοι ή μετάλλινοι 
κάδοι καί τά άσκιά (τολούμια), 
διά τών οποίων θά μεταφερθή ό 
μούστος (γλεϋκος) έκ τοϋ ληνού 
(πατητηριού) εις τά βαρέλια ή 
τά πιθάρια ή τις μεθήρες. Έν Καρ
πάθου «ή νοικοκυρά βράζει νερό, 
διά νά καθαρίση τά πανωπίθια, 
πλύνουσα αύτά μέ φασκομηλιές ή 
θυμάρια». Παντού προσπαθούν τό 
κελλάρι (υπόγειον, ήμιυπόγειον 
ή ισόγειον) νά είναι δροσερόν καί 
εύνοϊκόν διά τήν έπιτυχή μεταβο
λήν τού γλεύκους εις οίνον. Ή 
ή μέρα τής ένάρξεως τού τρυγη
τού έξαρταται άπό τόν καιρόν 
καί τόν τόπον. Είς τά νότια καί 
μεσημβρινά μέρη τής Ελλάδος 
γίνεται συνήθως κατά τόν Σεπτέμ
βριον, είς δέ τά βόρεια, ώς είναι

φυσικόν, βραδύτερον. Ό  έν λό
γου μήν, έκτος τού ότι καλείται 
ύπό τού λαού μας Σταυρίτης ή 
Σταυριώτης, έκ τής σπουδαιοτά- 
της εορτής αύτού, τής Ύψώσεως 
τού Τίμιου Σταυρού, ονομάζεται 
καί Τρυγητής ή Τρυητής έκ τής 
κυρίας άπασχολήσεως κατ’ α ύ τό ^  
τών γεωργών είς τά περισσότερα 
μέρη τής Χώρας. ^

Εις τινας τόπους γίνεται συμ
φωνία μεταξύ οικογενειών καί κα
θορίζεται ή ή μέρα ένάρξεως τού 
τρυγητού. Συνήθως οί χωρι 
άλληλοβοηθούνται είς τό έργον 
Ό  άμπελουργός ύποχρεοΰται 
νον νά παράσχη τροφήν 
τήν χρήσιν ξυδιού καί νά πρι 
ρη ποσόν τι έπιτραπεζίων Ιστα- 
φυλών καί γλεύκους διά 
«μουσταλευριάν» είς τούς oil 
θελώς μετασχόντας τού τρύ 
άμα τή λήξει αύτού. Είς τά 
Θήρα «κάθε νοικοκύρης τήν ήμέρίι 
τού τρύγου καλεΐ συγγενείς κι 
φίλους νά τόν βοηθήσουν. Αύτοί 
πηγαίνουν δωρεάν. Κάνουν τόν 
σταυρόν τους καί λένε: "Ωρα καλή 
κ’ εύλογη μένη».

Πολλαχού τής Ελλάδος κα
τά παράδοσιν, συμφώνους πρός 
άρχαίας άστρολογικάς δοξασίας, 
προτιμούν ό τρύγος ν’ άρχίζη 
Δευτέραν, Τετάρτην ή Παρασκευ
ήν καί «νά ’ναι, ώς λέγουν έν Νάξω, 
αρσενικός καιρός, βοριάς ή γαρ
μπής». Καί είς τό Μανιάκι τήν 
Τρίτην δέν τρυγούν, διότι τήν 
Θεωρούν άποφράδα ημέραν. Είς
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δλην την Πελοπόννησον καί αλ
λαχού έ π ί; τή ένάρξει τού τρυγη
τού ακούεται ή φράσις: «θέρος,
τρύγος, πόλεμος»/ ήτις κατήντη- 
σε παροιμιώδης.

Εις την Αιτωλίαν επί τη ένάρξει 
τού τρυγητού καλείται ό ϊερεύς 
καί κάμνει αγιασμόν είς τό μέσον 
τής αμπέλου.

Έκεϊ όμως όπου περισσότερον 
άπό κάθε άλλο μέρος τού 'Ελληνι
σμού διετηρήθησαν πανάρχαια 
διονυσιακά έθιμα, σχετικά με τον 
τρυγητόν τού καρπού τού Διο
νύσου, τής σταφυλής, είναι ή 
Θράκη.

Ούτως έν Στενή μάχω «στόν τρυ
γητό έκείνην τήν ή μέρα ξεκινούν 
πρωί, βάζουν κουδούνια στ’ άλο
γά  τους γιά  χαρά καί πάνε στ’ 
άμπέλια». Ό  λαός λέγει ότι «βά
ζουν κουδούνια γιά  χαρά στ’ 
άλογα», άλλά τό έθυμον άρχικώς 
είχε μαγικήν σημασίαν, λησμονη- 
θεϊσαν, δηλαδή τήν διά τού υπό 
των κωδώνων παραγομένου θο
ρύβου άποδιοπόμπησιν των κα
κοποιών πνευμάτων καί τήν εύό- 
δωσιν τού έργου τής συγκομιδής 
τού καρπού καί τήν επιτυχή μετα
βολήν τού γλεύκους είς άριστον 
οίνον. Τής αύτής προελεύσεως ή- 
το καί τό έθιμον των έν Κυζίκω 
τής Μικράς ’Ασίας Ελλήνων, καθ’ 
ό ή μεταφορά των σταφυλών έγέ- 
νετο «μέ άλογα, στολισμένα μέ 
κουδούνια εντός κουλουροκωνικών 
κάδων (σούτες)». (*)

Είς τάς Σαράντα Εκκλησίας τής 
Θράκης «ή πρώτη ήμέρα τού τρυ
γητού έχαιρετίζετο διά τυμπάνων 
καί ασμάτων περί τούς ληνούς 
ομάδες έχόρευον καί έτραγουδού- 
σαν καί κατά τήν άφιξιν καί κατά 
τήν άπέλευσιν. Τήν δε νύκτα όμι
λοι προσωπιδοφόρων μέ τύμπανα 
καί άλαλαγμούς περιερχόμενοι τούς 
δρόμους μέχρι βαθείας νυκτός έπε- 
δίδοντο είς ποικίλας παιδιάς καί 
διασκεδάσεις..., ώστε νομίζει τις 
ότι εύρίσκεται είς εκείνους τούς 
παλαιούς καιρούς, καθ’ οΰς οι 
'Έλληνες έώρταζον τόν Βάκχον». 
(Κ. Χατζόπουλος).

"Οπως βλέπομεν, έκτος τής χρη- 
σιμοποιήσεως κωδώνων καί τυ
μπάνων, εΐχομεν είς τάς Σαράντα 
’Εκκλησίας κατά τόν τρυγητόν 
καί ομίλους μετημφιεσμένων (προ- 
σωπιδοφόρων), περιερχομένων τάς

(*) Έν Έρμιονίδι ή μεταφορά των στα
φυλών γίνεται μέ μεγάλες κόφες, αί 
όποΐαι λέγονται άντρίκια

Ό  χυμώδης καρπός της εόλογημένης Ελληνικής γης, γίνεται νέκταρ πού 
δροσίζει καί ξεκουράζει είτε σάν επιτραπέζιο φρούτο, είτε καί σάν ώραΐο κρασί

οδούς καί επιδιδομένων είς παι- 
διάς καί διασκεδάσεις. Όθεν, όρ- 
θώς ό περιγράφουν τό έθιμον Κ. 
Χατζόπουλος σχετίζει τούτο προς 
τήν διονυσιακήν λατρείαν, τήν 
έντόνως διατηρηθεϊσαν καθ’ όλους , 
τούς αιώνας ύπό τού Θρακικού 
Ελληνισμού.

Κατά τήν διάρκειαν τού Τρύ
γου καί κατά τήν μεταφοράν τών 
σταφυλών έν Καρπάθω, ώς γρά
φει ό Μιχαήλ Μιχαηλίδης Νουά- 
ρος, «τ’ άμπέλια συνήθως άντη- 
χούν άπό εύθύμους φωυάς, τρα
γούδια καί χαριτωμένα πειρά
γματα νέων καί νεανίδων καί μία 
διονυσιακή χαρά είναι ζωγραφι
σμένη είς όλων τά πρόσωπα». 
Οί νέοι είς τήν αύτήυ νήσον «με
ταφέρουν τά καλάθια (μέ τά στα
φύλια) είς τά κατά(β)ολα, δη
λαδή είς άφύτευτον μέρος τής 
άμπέλου, ένθα άπλώνουν τά στα
φύλια έπί τού έδάφους διά νά 
(ή)λιαστούν έπί 5 — 6 ή μέρας, 
πριν πατηθούν». Κατόπιν «τά 
μεταφέρουν είς τό πατητήρι, τ ’ 
άφήνουν 2-3 ή μέρας νά φτενοφυλ- 
λιάσουν καί έπειτα πατούν ό άμ- 
πελουργός μέ τά παλληκάρια 
του τούς σωρούς τών σταφυλιών... 
Αί θυγατέρες γεμίζουν τά μίστατα

(χονδράς στάμνους) μέ μούστον 
άπό τό διχειό (ύπολήνιον ή πολί- 
μνι) καί τά κενώνουν είς τά παν- 
τωπίδια τού κελλαριού».

Λίαν χαρακτηριστικόν διά τήν 
βαθείαν θρησκευτικότητα τού λα
ού μας είναι τό έν Αιτωλία έθιμον, 
καθ’ ό «στο τραύηγμα έβγαναν 
ένα ποτήρι μούστο καί ό ιερέας 
διάβαζε τόν μούστο καί τόν έρ- 
ριχνε στό βαρέλι». Καί είς τό Μα
νιάκι, όταν άποτρυγήσουν, λέ
γουν τήν εύχήν: «Καλόπιοτο εύ- 
χιόμαστε».

Εις τινα μέρη τής Ελλάδος, ώς 
π . χ. είς τά Κύθηρα, έπιχωριάζει 
ή συνήθεια ν’ άφήνουν μερικά κλή
ματα τής άμπέλου άτρύγητα καί 
τούς καμπανούς, δηλαδή τά όψιμα 
μικρά σταφυλάκια. Οί χωρικοί 
έρμηνεύουν τούτο λέγοντες .«γιά 
νά μείνουν στ’ άμπέλι φαγώ
σιμα σταφύλια». 'Ομοίως είς τά 
Βούρβουρα τής Κυνουρίας «άφή
νουν ένα κλήμα άτρυγο. Πηγαίνει 
ένας καί φέρνει ένα κανάτι νερό 
αμίλητο καί νίβονται όλοι έπάνω 
στό «κλήμα». (Έπετηρ. Βουρβού- 
ρων, Γ’, 1939, σ. 137).

Τό έθιμον τών Κυθήρων καί 
τών Βουρβούρων δύναται νά έρ- 
μηνευθή ώς έξής: Τά ατρύγητα
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Λεβέντης γέρο—Κρητικός κρατδ στά χέρια του ένα υπέροχο, μεστό τσαμπί σταφυλιού. Φανερή είναι ή ικανοποίηση 
πού νιώθει, γιατί οί κόποι καί ό ίδρωτας τού προσώπου στήν καλλιέργεια τοΟ άμπελιοΟ έδωσαν άφθονους τούς καρπούς των.

κλήματα ενσωματώνουν ολόκλη
ρον την βλαστητικήν δύναμιν τής 
αμπέλου έν έαυτοϊς, διό καί κατα- 
λείποντσι ατρύγητα, διά νά πα- 
ραμείνη ή δύναμις άύτη εις τήν 
άμπελον πρός μέλλουσαν διατή- 
ρησιν τής γονιμότητος καί καρπο
φορίας αυτής.

Μέ τους καμπανους των αμπέ
λων συνδέονται παιδικά τινα τρα
γουδάκια. Έν Νάξω απαγγελλό
μενα μέ ρυθμόν ΰπό των μετά 
τον τρυγητόν περιερχομένων τάς 
αμπέλους παίδων πρός άνεύρεσιν 
μικρών σταφυλών, ώς π . χ. 

Καμπανέ, καμπάνισέ με, 
κ’ εύρα ρώα, μπούκωσέ με κτλ. 
Κατά τόν αυτόν τρόπον δύνα- 

ται νά έρμηνευθή καί τό εξής σχε
τικόν άπό τό χωρίον Νεγάδες 
τής Ηπείρου εθιμον: «Ό ταν λή

ξη ό τρύγος καί έτοιμάζωνται νά 
επιστρέφουν είς τήν οικίαν, ή οικο
δέσποινα λαμβάνει μέ τά δυό χέ
ρια ολίγα άπό τά πατημένα στα
φύλια καί, ρίπτουσα αύτά είςπήν 
άμπελον, λέγει: Παρ’ άμπέλ’ τούς 
καρπό σ’ κί τ ’ χρόν’ διπλότιρα».

Ό  μούστος ό μεταφερθείς είς τό 
κελλάρι, λέγουν έν Καρπάθω, «αρ
χίζει νάχοχλάζη καί μετά 40 ή μέ
ρας πλησιάζει νά καντιάνη (νά 
καθαρίση). Έπισήμως γίνεται πό
σιμος τήν 3ην Νοεμβρίου δηλαδή 
τού 'Αγίου Γεωργίου τού μεθυστή, 
δτε ανοίγουν τά πανωπίθια». (*)

(*) Έν Νάξω τά πιθάρια καί οί μεθη- 
ρες μέ τόν μούστον σκεπάζονται 
μέ πλάκες έκ σχιστόλιθον καί χρί- 
ονται μέ βονδιές (κόπρους βοών). 
Ό  οίνος μετά τό άνοιγμα αντλεί
ται μέ τό σιφούνι

’Αλλαχού τό άνοιγμα γίνεται ένω- 
ρίτερον, ήτοι κατά τήν 26ην ’Οκ
τωβρίου, εορτήν τού 'Αγίου Δη- 
μητρίου.

Ή  πόσις τού νέου οίνου παλαιό- 
τερον δεν είχε τήν σημερινήν εθι
μοτυπίαν, αλλά συνωδεύετο άπό 
κάποιον διάφορον τελετουργικόν 
τρόπον. Σταυροκόπι μα κατά τό 
άνοιγμα ή αγιασμός, περιφορά 
δοχείου (μαστραπά, νοκάς, σου- 
φουνιού) καί πόσις πρώτον υπό 
τού νοικοκύρη καί έπειτα ύπό 
τών άλλων τού οίκου συγγενών 
καί φίλων, παράθεσις συμποσίου, 
άσματα κατ’ αύτό, εύχαί κτλ. Έν- 
θυμούμεθα νύν καί τήν προσφοράν 
τών απαρχών καθ’ ώρισμένας η
μέρας, ώς π . χ. είς τό Μεσοχώρι 
Καρπάθου κατά τήν 15ην ’Ιου
λίου, εορτήν τού 'Αγίου Κηρύκου 
οπότε φέρουν είς τήν έκκλησίαν
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Νεαρά κορίτσια άσχολοΟνται μέτόν τρύγο τοΟ άμπελιοϋ άπό τόν καρπό τού 
όποιου θά παραχθη ώραϊο καί εΰγεστο κρασί.

τά πρωτέλεια των σύκων καί των 
σταφυλών, διά τούτο έκεΐ ό έν 
λόγω "Αγιος λέγεται Ά ης Συκα- 
λάς. ’Αλλά Συκάτης εις τήν Λακω
νίαν εκαλείτο κατά τήν άρχαιό- 
τητα ό Διόνυσος, ώς χορηγός των 
σύκων. Έν Σινώπη τού Πόντου 
κατά τήν 8ην Σεπτεμβρίου, εορτήν 
τού Γενεθλίου τής Θεοτόκου «έκο
βαν σταφύλια καί ροδάκινα καί τά 
πήγαιναν στήν εκκλησία, αφού 
δέ τά εύλογούσε ό παπάς, τά 
μοίραζαν στον κόσμο καί τότε 
πρωτότρωγαν σταφύλι οί εύσε- 
βεΐς. Τήν ήμέραν αύτήν τήν έλε
γαν τής Σταφυλόζης».

‘Η προσφορά των απαρχών 
καί ή τελετουργική πόσις τού νέου 
οίνου έθήμαινε τήν άρσιν τής άπα- 
γορεύσεως, ήτις εϊχεν όρισθή διά 
τούς ανώριμους καρπούς καί τόν 
οίνον. Τό έθυμον τούτο, παλαιό- 
τερον άπό τήν λατρείαν τςον θεών, 
πρέπει, κατά τόν Μ. Nilsson, 
ν’ άναζητηθή είς τήν μαγείαν, 
διότι ώρισμένα ζώα, φυτά, καρ
ποί κ. ά. δι’ εν χρονικόν διάστημα 
γίνονται ταμπού, δηλαδή απα
γορεύεται ή χρησιμοποίήσίς των.

Καί τώρα έκ τών ολίγων έπι- 
ληνέων ασμάτων, τά όποια έχουν 
συλλεχθή, άναφέρομεν τό κατω
τέρω έκ Κύπρου:
"Εμπαινε στ’ αμπέλι μιά νοικοκυρά, 
έ τόν νοικοκύριν πόρκεται ποκειά.. 
Πολοάται, λέει ή νοικοκυρά. 
—"Ελα, νοικοκύρη νά τρυήσωμεν, 
τά μαύρα τά σταφύλια νά σωρέ-

(ψωμεν.
έκατόν γομάρια νά γεμίσωμεν 
είς τόν χηνόν νά πάμεν νά τά πα-

τήσωμεν,
τό μαύρον τό σταφύλιν νά κουλ- 

λιάσωμεν (1)
έκατό βαρέχλε, νά γεμίσωμεν, 
στόν Κασαπάν (2) νά πάμεν νάτό 

(πουλήσωμεν, 
όμορφα κορίτσια νά ψουμυίσω-

μεν.
Κατά τούς κλασσικούς χρόνους 

έν ΆΘήναις ή επί τώ  τρυγητώ 
έορτή έλέγετο Ώ  σ χ  ο φ ό ρ ι α, 
κατά τήν όποιαν νέοι φέροντες 
κλάδους άμπέλων βοτρυοφόρους 
(ώσχους) μετέβαινον έν πομπή 
έκ τού ναού τού Διονύσου εις τόν 
τής Σκιράδος Άθηνάς. ’Ιδού τό 
σχετικόν χωρίον: «Ώσχοφορικά

(1) Νά διηθήσωμεν.

(2) Κασαμπά τουρκιστή λέγεται τό Κτή
μα τής Πάρου, Ιδώ ίσως εννοεί άπλώς 
τήν ττόλιν.

δέ μέλη παρ’ Άθηναίοις ήδετο. 
τού χορού δέ δύο νεανίαι, κατά 
γυναίκας έστολισμένοι, κλήμα άμ- 
πέλου κομίζοντες μεστόν ευθαλών 
βοτρύων (έκάλουν δ’ αύτό ώσχην, 
άφ’ ου καί τοΐς μέλεσιν ή έπωνυ-
μία) τής εορτής καθηγούντο.......
ήν δέ τοΐς Άθηναίοις ή παραπο
μπή έκ τού Διονυσιακού ιερού 
είς τό τής Άθηνάς τής Σκιράδος 
τέμενος εΐπετο δέ τοΐς νεανίαις 
ό χορός καί ήδε τά μέλη. Έξ έκά- 
στης δέ φυλής έφηβοι (3) διη- 
μιλλώντο προς άλλήλους δρόμω. 
καί τούτων ό πρότερος έγένετο 
έκ τής πενταπλής λεγομένης φιά
λης, ή συνεκιρνάτο έλαίω καί οίνω 
καί μέλιτι καί τυρώ καί άλφίτοις» 
(Deulner Attische Feste.).

Ό  δέ Αθηναίος (Δειπνοσοφ 
Α' 196 κ. έπ.), παραλαβών άπό 
τόν Καλλίξεινον τόν Ρόδιον καί 
περιγράφων διονυσιακήν πομπήν 
έν Αλεξάνδρειά, γενομένην έπί 
Πτολεμαίου τού Φιλαδέλφου, λέ
γει μεταξύ τών άλλων καί τά εξής: 
(198-199) «....είχε δέ σκιάδα καί 
έπί τών γωνιών τής τετρακύκλου 
κατεπεπήγεσαν λαμπάδες διά- 
χρυσοι τέτταρες. εξής είλκετο άλ
λη τετράκυκλος μήκος πηχών εί
κοσι, πλάτος έκκαίδεκα, ύπό

(3) Ουτοι ήσαν άμφιθαλεΐς, διιλαδή I- 
ζων άμφότεροι οί γονείς των.

άυδρών τριακοσίων έφ’ ής 
κατεσκεύαντο λινός πηχών είκοσι 
τεσσάρων, πλάτος πεντεκαίδεκα, 
πλήρης σταφυλής· έπάτουν δέ 
έξήκοντα σάτυροι προς αύλόν 
αδοντες μέλος έπιλήνιον, έφειστή- 
κει δ’ αύτοΐς. Σιληνός· καί δι’ όλης 
τής οδού τό γλεύκος έρρει».

Τό είς τό χωρίον τούτο άνα- 
φερόμευου έπιλήνειον μέλος ήτο 
άσμα, άδόμενον κατά τόν ληνόν 
ΰπό) τών πατούντων τάς σταφυ- 
λάς· συνήθως τή συνοδεία αύλού- 
όπως διά τής ρυθμικής κινήσεως 
τών ποδών καί τών σωμάτων ή 
εργασία γίνεται άκοπωτέρα καί 
εύαρεστοτέρα. 'Η δέ λέξις έ π  ι- 
λ ή ν ι ο ς άπεδίδετο καί ώς έπώ- 
νυμον είς τόν Διόνυσον.

Έκ τών παρατεθέντων χωρίων, 
τών άναφερομένων είς τήν έλληνι- 
κήν άρχαιότητα, καί τών μνημο- 
νευθέυτων νεοελληνικών διά τόν 
τρυγητόν έθίμων, καταφαίνεται 
ότι κατάλοιπα τής διονυσιακής 
λατρείας τού τρύγου διετηρή- 
θησαυ είς τήν έλληνικήν άνατο- 
λικήν Ρ ο υ μ ε λ ί α ν ,  τήν Θρά
κην, είς δέ τους άλλους ελληνικούς 
τόπους έχομεν -παρά τάς γραφι- 
κάς γεωργικάς άσχολίας καί έθιμα 
μαγικής καί χριστιανικής μορφής 
καί προελεύσεως, άποσκοπούντα 
είς τήν εύετηρίαν (καλοχρονιάν).

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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Μέ τό φώς τής πίστεως

Η ΓΗ ΚΑΙ

Η  έξοδος τοΰ ανθρώπου εις τόν 
έξωγήϊνον κοσμικόν χώρον, ή αγω 
νιώδης προσπάθεια διά τήν κατά- 
κτησιν τής σελήνης και αυτή επί 
τέλους ή μεγαλειώδης —καί τόσον 
ριψοκίνδυνος —κατάκτησις τοΰ φυ
σικού δορυφόρου τοΰ πλανήτου 
μας θά παραμείνουν ώς τά κατα- 
πληκτικώτερα επιτεύγματα τής 
ανθρώπινης διανοίας καί θά προσ- 
δώσουν τον χαρακτηρισμόν τοΰ 
Β' ήμίσεος τοΰ αϊώνος μας εις τήν 
συνεχώς έμπλουτιζομένην ιστορίαν 
τών πολιτισμών.

Ά λλ’ ή κατάκτησις τού διαστή
ματος δεν είναι μόνον ενα μεγάλο 
επίτευγμα τού πολιτισμού μας. Θά 
εΐμεθα άπείρως ευτυχείς εάν ό,τι 
μέχρι σήμερον κατεκτήθη εις τόν 
διαστημικόν άγώνα ήτο μόνον ενα 
έπίτευγμα καί όχι καί ενα πρό
βλημα συγχρόνως. ‘Η κτηθεΐσα 
έμπειρία άπό τήν έξοδόν μας είς 
τόν έξωγήϊνον κοσμικόν χώρον δη
μιουργεί νέα προβλήματα καί συν
θέτει νέας απορίας, αί όποϊαι άφο- 
ρούν πλέον τήν βιοθεωρίαν τού 
διαστημοπλοίου «αί σεληνοκατα- 
κτητοΰ ανθρώπου. Είς δλην αυτήν 
την τιτάνιον προσπάθειαν διά τήν 
κυριαρχίαν εις τό διάστημα υπάρ
χει πλέον εν λεπτόν, μά λεπτότατον 
σημεΐον. Είναι τό σημεΐον έπαφής 
μεταξύ τής έπιστημονικής θεωρίας 
καί τής ήθικής βιοθεωρίας. Είναι τό
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μεταίχμιον τό όποιον Θά μάς μετα- 
φέρη άπό τήν επιστημονικήν θεω
ρίαν είς τήν μεταφυσικήν βιοθεω
ρίαν τής ϋπάρξεώς μας. Τό πρό
βλημα άρχίζει άπό τήν στιγμήν 
που θά έπιχειρήσωμεν την πρακτι
κήν εφαρμογήν τών δεδομένων τής 
διαστημικής επιστήμης είς τήν 
σφαίραν τής μεταφυσικής μας ύπο- 
στάσεως.

'Η Επιστήμη έρευνα τό φυσικόν 
περιβάλλον. Ούδείς δύναφαι νά άνα- 
κόψη τήν ερευνάν αυτήν. Ά λλ’ 
έάν ή Επιστήμη, μεθυσκομένη άπό 
τάς επιτυχίας της είς τήν διερεύνη- 
σιν τοΰ φυσικού κόσμου, έπιχειρή- 
ση νά ύπεισέλθη καί είς τήν ερευ
νάν τού μεταφυσικού χώρου, τότε 
θά εΐπωμεν πλέον πρός αυτήν ότι 
άκολουθεϊ λανθασμένη ν πορείαν. 
Διότι διά τήν ερευνάν τού φυσικού 
περιβάλλοντος (καί τού γήινου 
καί τού κοσμικού) μάς χρειάζονται 
βεβαίως τά φώτα τής ’Επιστήμης, 
αλλά διά τήν προσπέλασίν μας άπό 
την επικράτειαν τού έπιστητού 
είς τά κράσπεδα τού μεταφυσικού 
θά βοηθώμεν μόνον άπό τά φώτα 
τής πίστεως.

"Ενα άπό τά προβλήματα αυτά 
είναι καί εκείνο πού συνδέεται μέ τό 
μέλλον τοΰ πλανήτου μας καί την 
διαιώνισιν τοΰ άνθρωπίνου γένους 
έπάνω είς τήν γήν. 'Η προσπάθεια

■



διά την κατάκτησιν τοϋ διαστή
ματος έλέχθη, Οπό ’Αστρονόμου 
’Ακαδημαϊκού Διδασκάλου, ότι εχει 
ώς κίνητρον μεταξύ των άλλων 
καί την διαιώνισιν τού ανθρωπί
νου γένους διά τής μετοικησεως 
εις άλλους πλανήτας.

Κάποτε, μας λέγουν οϊ ειδικοί 
έπιστήμονες, είς τό άπώτατον μέλ
λον, ή γη  θά παύση νά είναι ικανή 
εις τήν διατήρησιν τής ζωής. Μίαν 
ήμέραν αΐ συνθήκαι αΐ όποΐαι επι
κρατούν είς τόν πλανήτην μας, θά 
μεταβληθούν τόσον, ώστε θά 
είναι τελείως ακατάλληλοι διά τήν 
διατήρησιν καί τήν άνάπτυξιν τής 
ζωής. Τό αίτιον τής καταστρεπτι
κής αυτής άλλαγής Θά είναι έξωγήϊ- 
νον θά προέρχεται έκ τοϋ ήλιου. 
Ή  καρδία αΰτη τοϋ ηλιακού μας 
συστήματος, ό "Ηλιος, καθίσταται 
όλονέν καί περισσότερον θερμο
τέρα, τό γεγονός δέ αυτό εχει ώς 
συνέπειαν τήν αυξησιν τής θερμο
κρασίας έπί τής γής. ‘Η αύξανομέ- 
νη δέ καθημερινώς Θερμική ενέρ
γεια, τήν οποίαν λαμβάνομεν άπό 
τό άστρο τής ημέρας, κάποτε θά 
φθάση εις τοιούτον υψηλόν βαθμόν, 
ώστε τό ύδωρ των ώκεανών, των 
θαλασσών, τών λιμνών καί τών 
ποταμών νά μεταβληθή εις ατμόν. 
Συνεπεία δέ τής ΰπερθερμάνσεως 
τούτης ή ατμόσφαιρα, ή περιβάλ- 
λουσα τήν γήν, θά διασταλή είς 
τοιούτον βαθμόν, ώστε τό μεγαλύ- 
τερον μέρος αυτής νά διαφύγη είς 
τό διάστημα, άφού ύπερνικήση 
τήν γηΐνην ελξιν. Ύπό τάς τοιαύ- 
τας συνθήκας θά είναι πλέον αδύ
νατος ή ζωή έπί τού πλανήτου 
μας, πάσα οργανική ζωή θά νε- 
κρωθή καί ή γή  θά μεταβληθή είς 
έν άπέραντον νεκροταφεΐον, είς ένα 
νεκρόν άστρον.

‘Οδηγούμεθα λοιπόν μέ μαθημα
τικήν ακρίβειαν είς τόν βιολογικόν 
θάνατον τού πλανήτου μας καί 
τού ανθρωπίνου γένους κατ’ ακο
λουθίαν. ’Ενώπιον τοιούτου κα- 
ταθλιπτικού αποτελέσματος εύρι- 
σκομένη ή ’Επιστήμη έπιθυμεϊ νά 
διασφάλιση τό ανθρώπινον γένος

διά μετοικήσεως τού ανθρώπου είς 
κάποιον άλλον πλανήτην. Καί οι 
θεραπεύοντες τήν άστρονομικήν 
’Επιστήμην διατυπώνουν τήν άπο- 
ψιν ότι τά διαπλανητικά ταξίδια 
έχουν ώς κίνητρον τήν διάσωσιν 
τούτην τού άνθρωπίνου γένους. 
’Ελπίζουν ότι διά τής ’Επιστήμης 
των θά κατορθώσουν νά κατασκευ
άσουν μίαν νέαν κιβωτόν, ώς εκεί
νην τοΰ Νώε, άλλ’ ύπό μορφήν 
διαστημικού οχήματος, έντός τού 
οποίου θά μεταφέρουν τά είδη τού 
ζωικού βασιλείου καί τόν άνθρω
πον είς άλλους αστέρας, περισσό- 
τερον φιλοξένους καί καταλληλο- 
τέρους διά τήν άνάπτυξιντής ζωής. 
Ή  μάχη αύτή ήρχισε είς τήν έπο- 
χήν μας, λέγει σημαίνων θεράπων 
τής ’Αστρονομίας, καί θά έξακο- 
λουθήση έπί πολύ, πιθανόν μέχρι 
τής τελικής νίκης.

«Ή νίκη διά τόν άνθρωπον 
θά είναι ή μετανάστευσις είς 
άλλους πλανήτας, οί όποιοι Θά 
εύρίσκωνται είς μεγαλυτέραν άπό 
τοϋ 'Ηλιου άπόστασιν καί οΰτω 
θά δέχωνται όλιγωτέραν θερμότητα 
ή ακόμη είς άλλα πλανητικά συ
στήματα τά όποια θά φωτίζωνται 
καί θά θερμαίνωνται άπό άλλους 
Ήλιους.» (Κ. Μακρής, ’Αστρονό
μος, Υφηγητής Πανεπ. ’Αθηνών).

Είς τφ άγωνιώδη ταύτα προ
βλήματα καί τάς άγχώδεις άναζη- 
τήσεις τής ’Επιστήμης έρχεται νά 
δώση λύσεις τό φώς τής Χριστιανι
κής πίστεως καί τής Εύαγγελικής 
διδασκαλίας, είς τάς οποίας προβαί- 
νομεν ήδη.

Είς τήν άναζήτησιν τής ’Επιστή
μης τήν άναφεοομένην είς τό διάδο
χον σχήμα ή λύσις δεν μπορεί νά 
είναι ομαδική άποδημία είς άλλους 
πλανήτας. Τό διάδοχον σχήμα θά 
είναι νέα τις δημιουργία, καί ριζική 
άλλαγή τού κόσμου, ή όποια θά 
προέλθη μετά μίαν έκ βάθρων 
άναστάτωσιν τού διαστημικού χώ 
ρου. Θεμελιώδης διδασκαλία τής 
'Αγίας Γραφής είναι ότι θά έπισυμ- 
βή κάποιο είδος κοσμικής (διαστη
μικής ) πυρκαϊάς. «Ήξει δέ ή ημέρα
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Κυρίου . . . έν ή Ουρανοί ροιζηδόν 
παρελεύσονται, στοιχεία δέ καυ- 
σούμενα λυθήσονται καί γή  καί τά 
έν αύτή έργα κατακαήσεται». ( Β' 
Πέτρου Γ \ 10) Κοσμικόν πύρ θά 
άνάψη καί κατά τόν προφήτην 
Ήσαΐαν «καί τακήσονται πάσαι αΐ 
δυνάμεις των ουρανών καί έλιγή- 
σεται (==θά περιτυλιχθή) ό ουρα
νός ώς Βιβλίον καί πάντα τά άστρα 
πεσεϊται ώς φύλλα έξ αμπέλου καί 
ώς πίπτει φύλλα άπό συκής»
( Ήσαίου 31,4). Ή  έπερχομένη λοι
πόν καταστροφή δεν θά είναι κα
ταστροφή τής γης μόνον, ώστε 
νά άναζητήσωμεν κάπου άλλού 
καταφύγιον, άλλά γενική καί ριζι
κή μεταστοιχείωσή τής δημιουρ
γίας. Τούτο έβεβαίωσεν καί ό υιός 
τού Θεού εΐπών ότι «ό ούρανός καί 
ή γη παρελεύσονται» καί άναλυτι- 
κώτερον έπεξήγησεν « ό ήλιος σκο- 
τισθήσεται καί ή σελήνη ού δώσει 
το φέγγος αύτής καί οΐ αστέρες πε- 
σοΰνται άπό τού ουρανού καί αΐ 
δυνάμεις των ούρανών σαλευθή- 
σονται».(Ματθ. κδ' 29). “Ενα ακό
μη στοιχεϊον των γεγονότων τής 
ημέρας έκείνης μάς δίδει ό Προφήτης 
Ίωήλ. Όμιλεϊ περί τίνος διαστη
μικού σεισμού, ό οποίος θά συγκλο- 
νίση ούρανόν καί γην: «Ό  ήλιος 
καί ή σελήνη συσκοτήσουσι καί οι 
αστέρες δύσουσι φέγγος αύτών . . 
καί σεισθήσεται ό ούρανός καί ή 
γη». (Ίωήλ 4, 15 —16) "Ενα είσέτι 
φαινόμενον τής περιόδου έκείνης θά 
είναι αΐ ήφαιστειώδεις εκρήξεις, τάς 
όποιας υποδηλώνουν οί λέξεις «πύρ 
καί άτμίς» εις το ακολουθούν χω- 
ρίον: «καί δώσω τέρατα έν ούρανω 
καί έπί τής γης, αίμα καί πύρ 
άτμίδα καπνού- ό ήλιος μετα- 
στραφήσεται εις σκότος καί ή σελή
νη είς αίμα, πριν έλθεϊν τήν ήμέραν 
Κυρίου τήν μεγάλην καί επιφανή». 
(Ίωήλ 3, 3 —4). Άς κρατήση ύπό- 
σημείωσιν έδω ό αγαπητός ανα
γνώστης ότι τό τέλος τού κόσμου 
τούτου συνδέεται εις τήν Γραφήν 
μέ τήν «ήμέραν Κυρίου», τήν ήμέραν 
τής Δευτέρας τού Χριστού παρου
σίας. “Ας έπανέλθωμεν εις τούς Προ-
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φήτας. Ό  Προφήτης Ήσαΐας όμιλεϊ 
σαφώς περί μεταβολών, αΐ όποϊαι 
πρόκειται νά συμβούν όχι μόνον 
είς τήν γην, αλλά καί εις «πάντα τόν 
κόσμον τού ούρανού», είς δλον τόν 
έξωγήϊνον κοσμικόν χώρον. «Οί 
γάρ αστέρες τού ούρανού καί ό ορί
ων καί πας ό κόσμος τού ούρανού.

Ερμηνεία: «“Ολα τά ουράνια σώ
ματα Θά διαλυθούν, ό ουρανός Θά ττερι- 
τυλιχθή ώς βιβλίον καί όλα τά άστρα 
τού ουρανού θά πέσουν, όπως πίπτουν 
τά φύλλα τής άμπέλου καί τά φύλλα 
τής συκής».

Διά τών μέχρι τούδε προεκτε- 
θέντων είδομεν όποια περίπου θά 
είναι ή άλλαγή τού κόσμου καί διε- 
πιστώσαμεν ότι λόγω τής γενικής 
καί ριζικής τοιαύτης δεν θά είναι 
δυνατή ή μετανάστευσις άπό τής 
γης είς άλλον τινα πλανήτην διά 
τίνος διαστημικής κιβωτού, όπως 
θέλει ό έν λόγω ’Αστρονόμος. ’Αλλά 
δέν εΐπομεν τίποτε διά τό διάδοχον 
σχήμα αύτής τής πραγματικής 
κοσμογονίας.

Τό διάδοχον σχήμα θά είναι- 
μά τι άλλο;—μία κοσμογονία, μία 
άνάπλασις τού κόσμου, μία ανα
δημιουργία, είς τήν οποίαν θά βα- 
σιλεύη νέα τάξις πραγμάτων. Ή 
φθορά Θά παραχωρήση τήν θέσιν 
της είς τήν άφθαρσίαν, ό θάνατος 
είς τήν άτέλεύτητον ζωήν, τό πε- 
ρασμένον είς τό αιώνιον. Καί καθώς 
λέγει ό Ά π . Παύλος «δει γάρ τό 
φθαρτόν τούτο ΙνδύσασαΘαι άφ
θαρσίαν καί τό θνητόν τούτο ένδύ- 
σασθαι αθανασίαν». (Α' Κορ. ιε,53)

Ό  άνθρωπος θά άποβάλη τότε 
όλα τά κακά, τά όποια τού έπεσ- 
σώρευσεν ή πτώσις τού Άδάμ καί 
Θά Ιπανέλθη είς τήν προπτωτικήν 
μακαριότητα, τήν όποιαν είς τήν 
θεολογίαν όνομάζομεν «άρχέγονον 
δικαιοσύνην». Αύτό λοιπόν θά εί
ναι τό διάδοχον σχήμα τής μεταγη- 
ίνης καταστάσεως καί τής συντέ
λειας τοΰ παρόντος κόσμου,διά 
τό οποίον ό Ά π . Πέτρος λέγει ότι 
«καινούς ούρανούς καί γην καινήν

κατά τό έπάγγελμα (τήν έπαγγελί- 
αν) αύτοΰ προσδοκώμεν, έν οϊς δι
καιοσύνη κατοικεί», (Β Πέτρ. γ '13) 
Άς ένθυμηθώμεν δέ έδω ό,τι πρό ό- 

λίγου έκρατήσαμεν ϋπό σημείωσιν. 
Ή  συντέλεια τού κόσμου θά σημάνη 
τήν Δευτέραν τοΰ Χριστού Παρου
σίαν, τήν κρίσιν τού ανθρωπίνου 
γένους, τόν χωρισμόν τών προβά
των άπό τών έριφίβον, τήν κατά- 
κτησιν.τής άφθάρτου δόξης ή τής 
άτελευτήτου κολάσεως.

Έάν λοιπόν ή προσπάθεια τού 
άνθρώπου διά τήν κατάκτησιν τού 
διαστήματος καί ή έπιτυχία τών 
διαπλανητικών ταξιδίων ταύτι- 
σθή ύπό τής ’Επιστήμης μέ τό μέλ
λον τής γης καί τήν διαιώνισιν 
τού άνθρωπίνου γένους, τότε όφεί- 
λομεν νά διακηρύξωμεν ότι ή προ
σπάθεια αΰτη είναι έξ ΰπαρχής 
καταδικασμένη.

Καί διά μέν τό μέλλον τής γης, εΐ- 
πομευ ήδη αρκετά. “Οσον δέ άφορα 
είς τήν διαιώνισιν τοΰ άνθρωπίνου 
γένους, έπιθυμοΰμεν νά τονίσωμεν 
ότι αΰτη εχει ήδη έξασφαλισθή, 
αλλά κατά διάφορον τρόπον. Κατ’ 
άρχήν μέν ή διαιώνισις τού άνθρω
πίνου γένους εχει διασφαλισθή έξ 
αύτής τής διφυούς συστάσεως τού 
άνθρώπου, τής ένύλου καί άθλου 
ύποστάσεως του, τοΰ φθαρτού σώ
ματος καί τής άφθάρτου καί άθα- 
νάτου ψυχής.

Κατά κύριον όμως λόγον αύτή 
ή διαιώνισις τού άνθρωπίνου γέ
νους, καθ’ όν τρόπον έννοεϊ αύτήν 
ή ’Επιστήμη, δέν θά καταστή 
δυνατή διά τής αποδημίας είς έτερα 
ήλιακά συστήματα, άλλά διά τής 
μετοχής τού άνθρώπου είς τήν 
Βασιλείαν τών Ούρανών.

Καί ή μετοχή αύτη θά καταστή 
δυνατή κατά τινα όλως προσωπι
κόν τρόπον. Ό  καθείς θά τήν έξα- 
σφαλίση μόνος καί διά τόν έαυτόν 
του μόνον.

Άρχιμ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΕΝΗΣ



Από τήν πολεμικήν δράσιν τού Σώματος

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ
ΜΚΗΜ -  B1BMWW®

ΑΡΧΗΓενον Β. Ι Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Κ Τ Ε Ν Ι Α Δ Η
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Κατά τον 'Ελληνοτουρκικόν πό
λεμον τοΰ 1897, ή Χωροφυλακή, 
ελαβεν ενεργόν μέρος εις τάς έν 
Ήπείρω έπιχειρήσεις δι’ ένός Τά
γματος, συγκειμένου εκ τεσσάρων 
λόχων, συνολικής δυνάμεως 680 
άνδρών καί διοικουμένου υπό τοΰ 
ταγματάρχου τοΰ Πεζικοΰ Σπυρ. 
Μπαϊρα,κτάρη.

Διοικητής τοΰ 1ου λόχου ήτο 
ό ύπομοίραρχος Παΰλος Ραζέλος. 
τοΰ 2ου ό ύπομοίραρχος ’Ιωάννης 
Δυοβουνιώτης, τοΰ 3ου ό ύπομοί
ραρχος Παναγ. Διοσκουρίδης καί 
τοΰ 4ου ό άνθυπομοίραρχος Ζή- 
σιμος Σαραβέλας.

Τό Τάγμα τοΰτο άπετέλει τμή

μα τοΰ μικτοΰ Συντάγματος Χω
ροφυλάκων καί άστυφυλάκων, δι
οικητής τοΰ όποιου ήτο ό Συν
ταγματάρχης Πεζικοΰ Δημήτριος 
Μπαϊρακτάρης, άλλοτε διοικητής 
τής διοικητικής ’Αστυνομίας ’Α
θηνών —Πειραιώς, πού είχε κα
ταστεί θρυλικός διά τούς αγώνας 
του κατά τών παλληκαράδων τοΰ 
Τυρρή. Τό Σύνταγμα τοΰ Μπαϊ- 
ρακτάρη ύπήχθη εις τήν Ιην Τα
ξιαρχίαν τοΰ συνταγματάρχου X. 
Βότσαρη, έφθασε δέ εις τήν ’’Αρ
ταν τήν 17 ’Απριλίου 1897, διά νά 
ένισχύση τάς εις τήν περιοχήν 
έκείνην συγκεντρωμένος στρατιω
τικός δυνάμεις.

Ό  ήρωϊκός ταγματάρχης Πα- 
παγιαννόπουλος, πού έπεσε γεν
ναίος μαχόμενος κατά τήν μάχην 
τοΰ Γριμπόβου, εις άναφοράν του 
προς τόν ’Αρχηγόν τοΰ Στρατοΰ 
’Ηπείρου, συνταγματάρχην Πυρο- 
βολικοΰ Θρασύβουλον Μανον, ύ- 
ποβληθεΐσαν τήν 18 ’Απριλίου 
1897, έτόνιζεν ότι οί άφιχθέντες 
εις τό μέτωπον τών έπιχειρήσεων 
άνδρες τοΰ Τάγματος Χωροφυ
λακής ήσαν άκμαΐοι, έν άντιθέσει 
πρός έκείνους άλλων μονάδων, οί 
όποιοι ήσαν τελείως έξηντλημένοι.

Ή  Ταξιαρχία Βότσαρη ύπέστη 
κατά τάς ήμέρας έκείνας επανει
λημμένος άτυχίας, ένεκα δέ τούτου
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τό ήθικόν των άνδρών είχε κατα- 
πέσει, καί ή πειθαρχία διεσαλεύθη, 
μέχρι σημείου ώστε, ή μονάς αυτή 
νά διασπασθή καί νά διασκορπι- 
σθή. (*) Μετά τά θλιβερά αυτά 
γεγονότα ό μέν ταξίαρχος Βότσα- 
ρης έτέθη εις τήν διάθεσιν τοΰ 
'Υπουργείου καί είσήχθη εις δί
κην, ό δέ έν Ήπείρφ Στρατός διη- 
ρέθη εις τρεις ταξιαρχίας. Διοικη
τής τής 1ης ταξιαρχίας έτοποθε- 
τήθη ό Συνταγματάρχης Μπαϊ- 
ρακτάρης, ό όποιος διετήρησε καί 
τήν διοίκησιν τοΰ συντάγματος 
του.

'Αποστολή τής 1ης ταξιαρχίας, 
κατά τό καταρτισθέν νέον σχέδιον 
έπιχειρήσεων, ήτο νά καταλάβη 
τούς λόφους Ίμαρέτ καί θέσεις δυ- 
τικώς τούτων παρά τήν όδόν ’Άρτης 
Χανοπούλου, καί νά προστατεύση 
τά πλευρά τής 3ης Ταξιαρχίας, μέ 
τήν όποιαν ώφειλε νά έχη πλήρη 
έπαφήν καί άμοιβαίαν ύποστήρι- 
ξιν.(*).

Ή  1η Ταξιαρχία, ώς άναφέρει 
είς τήν έκθεσίν του ό 'Αρχηγός τοΰ 
Στρατοΰ ’Ηπείρου Θρ. Μάνος, κα
τέλαβε τήν 30 ’Απριλίου, συμφώ
νους πρός τήν άποφασισθεΐσαν έπι- 
χείρησιν, τάς διαταχθείσας θέσεις, 
άποσυρθεισών των εχθρικών προ
φυλακών, μετ’ άνταλλαγήν πυρο
βολισμών.

Τήν^ 7.30 πρωινήν τής έπομέ- 
νης ήμέρας, 1 Μαΐου, ό ταξίαρχος 
Μπαϊρακτάρης άνέφερεν είς τόν 
’Αρχηγόν Στρατοΰ ’Ηπείρου, δτι ό 
έχθρός κατέχων τήν πρό τοΰ Χανο
πούλου κορυφογραμμήν, έπεκτείνε- 
ται έπί τών ύψηλοτέρων υψωμάτων, 
μέχρι πέραν τοΰ Γριμπόβου. Ό  δέ 
έπιτελάρχης τής 1ης ταξιαρχίας 
Ταγματάρχης Δεγκλής, άνέφερεν, 
δτι ό έχθρός ήρχισε νά κανονιο- 
βολή.

Τήν 3.30 άπογευματινήν, ό έπι
τελάρχης Δαγκλής άνέφερεν, ότι «ό 
έχθρός προσέβαλε δι’ άκροβολι- 
σμών, άπό τών, άνατολικώτερον τοΰ 
ύψηλοτέρου πρός τό Χανόπουλον 
υψώματος, χαραδρών, καί διά πυρο
βόλου, βάλλοντος έκ τίνος σημείου 
δυτικώτερον τοΰ Χανοπούλου. 
Ήναγκάσθημεν νά άνταποκριθώμεν 
διά πυρών Πεζικοΰ καί Πυροβολι- 
κοΰ.. .Ταύτην δέ τήν στιγμήν ήρ- 
ξατο κανονιοβολισμός καί έξ έτέ- 
ρου πυροβολείου έκ Στρεβίνης. . ».

(*) Εκθεσις Θρ. Μάνου σελ. 155-158

(*) "Εκθεσις Θρ. Μάνου σελ. 162-165

Είς τήν έκθεσίν του ό ’Αρχηγός 
Στρατοΰ ’Ηπείρου άναφέρει δτι 
«ήτο κατάδηλον δτι ό ταξίαρχος 
Μπαϊρακτάρης, μή λαβών ύπ’ δψιν 
τάς διαταγάς μας, προεκάλεσε τήν 
άσκοπον μάχην, ή όποια διήρκεσε 
μέχρι τής 7,45’ μ.μ. ώρας.

Ό  ταξίαρχος Μπαϊρακτάρης, έξ 
άλλου, άνέφερεν, δτι «στρατεύματα 
τής 1ης ταξιαρχίας, μετά κρατερόν 
άγώνα, άπό 3.30 -7.45' μ.μ. έξεδίω- 
ξαν τόν έχθρόν έκ πασών θέσεών 
του, έκτος μόνον έκ τής, δπισθεν 
τοΰ κεντρικοΰ υψώματος, χαράδρας, 
δπου δμως διατελεΐ περικυκλωμέ
νος ύφ’ ήμών».

’Οπωσδήποτε , τό τάγμα Χωρο
φυλακής καί αί άλλαι μονάδες πού 
μετέσχον τής μάχης τοΰ Γριμπό- 
βου, κατήγαγον λαμπράν νίκην, 
τήν μόνην πού έπέτυχε κατά τόν 
άτυχή εκείνον πόλεμον ό Στρατός 
μας. Σχετικώς, ό ’Αρχηγός Στρα
τοΰ ’Ηπείρου συνταγματάρχης Θρ. 
Μάνος, είς διαταγήν του έτόνισε, 
μεταξύ άλλων τά άκόλουθα: (*).

«Παρευρεθείς κατά τήν σήμερον 
συγκροτηθεΐσαν μάχην Γριμπό- 
βου, εύχαρίστως παρετήρησα, δτι 
τά στρατεύματα ήμών έπολέμησαν 
γενναίως καί έπιτυχώς . .».

Ή  μάχη έπανελήφθη καί τήν 
έπομένην μέ αύξουσαν έντασιν jcai 
μέ πολλάς άπωλείας έκατέρωθεν.

Είς δλας τάς έκθέσεις τών αξιω
ματικών πού έλαβαν μέρος είς τόν 
άγώνα διά τήν κατάληψιν τών ύψω- 
μάτων τοΰ Γριμπόβου, έξαίρεται ή 
γεναιότης καί τό θάρρος τών αξιω
ματικών καί οπλιτών τοΰ Τάγματος 
Χωροφυλακής, καί τονίζεται δτι οί 
Χωροφύλακες, αν καί έπαιρναν τό 
βάπτισμα τοΰ πυρός είς τό Γρίμπο- 
βον, ή δέ άριθμητική υπεροχή τοΰ 
έχθροΰ ήτο προφανής, έπολέμη
σαν μέ έξαιρετικόν ηρωισμόν καί 
μέ άξιοθαύμαστον αύταπάρνησιν.

Ό  Ταγματάρχης Μπαϊρακτάρης, 
διοικητής τοΰ Τάγματος Χωροφυ
λακής είς τήν έκθεσίν του, τονίζει 
δτι ύπό τάς διαταγάς του «τέσσαρες 
λόχοι Χωροφυλάκων, ώς καί τά 
λοιπά τμήματα τών άλλων σωμάτων, 
έπολέμησαν άνδρειώτατα, φονεύ- 
σαντες δχι ολίγους έχθρούς, καί 
τελευταΐον διά μιας έξορμήσεως 
έξετοπίσαμεν τόν έχθρόν έκ τής 
θέσεώς Γριμπόβου καθ’ ολοκληρί
αν, καταλαβόντες ταύτην».

(*) "Εκθεσις Θρ. Μάνου σελ. 168-170

Καί ό Διοικητής τοΰ έν λόγφ 
Τάγματος Σπ. Μπαϊρακτάρης, συνε
χίζει ώς έξής:

«Κατά τήν ένέργειαν αυτήν έφο- 
νεύθησαν τρεις όπλΐται καί έπλη- 
γώθησαν τριάκοντα τρεις, έξ ών οί 
άνθυπομοίραρχοι Σαραβέλας Ζή- 
σιμος διοικητής τοΰ 4ου Λόχου 
καί Καστρινός Βασίλειος, τοΰ ίδιου 
Λόχου (*).

Καταλήγων ό ταγματάρχης Μπαϊ- 
ρακτάρης, προτείνει πρός προαγω
γήν είς τόν βαθμόν τοΰ ανθυπομοι
ράρχου τόν ’Ενωμοτάρχην Τζέντον 
Άνδρ. «διά τόν ήρωϊσμόν πού έπέ- 
δειξε κατά τάς μάχας 1ης καί 2ας 
Μαΐου».
Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ 

Π. ΒΕΝΤΙΚΟΥ
Ό  Υποδιοικητής τοΰ Τάγματος 

Χωροφυλακής, Λοχαγός Πεζικοΰ 
Παν. Βεντΐκος, άναφέρει τά άκόλου
θα είς τήν έκθεσίν πού υπέβαλε τήν 
7ηνΜαΐου 1897. (**).

«Μετά τήν έξ Ίμαρέτ άναχώρη- 
σιν τοΰ Τάγματος Χωροφυλακής, 
ύπό τόν Διοικητήν Ταγματάρχην κ. 
Σπ.Μπαϊρακτάρην, πρός ένίσχυσιν 
τοΰ 6ου Πεζικοΰ Συντάγματος, κα- 
τηυλίσθημεν τήν έσπέραν, μετά 
τών τριών Λόχων τοΰ Τάγματος, 
είς τό δπισθεν τοΰ Χειρουργείου 
έλαιώνα, τοΰ πρώτου Λόχου τοπο- 
θετηθέντος, ώς προφυλακή, είς θέ- 
σιν κειμένην δεξιά είς τάς ύπωρείας 
τής λοφοσειρας τής πρός Μπρένι- 
σταν, άπέχουσαν έκεΐθεν περί τά 
500 μέτρα.

Περί τήν 2 ώραν μετά μεσονύ
κτιον, ό κ. Διοικητής, καλέσας με, 
έπέδειξεν αΐτησιν τοΰ ταγματάρχου 
κ. Λαμπράκη, ζητοΰντος νά σταλή 
είς τάς πρός δεξιά αύτοΰ ύψηλάς 
θέσεις, δύναμις μετά δύο τηλεβό
λων, καί μέ διέταξε νά μεταβώ καί 
καταλάβω τήν λοφοσειράν τήν 
πρός τά πλάγια τοΰ έν τή κοιλάδι 
μαχομένου στρατεύματος. Οΰτω πα- 
ρέλαβον τόν 3ον Λόχον τοΰ Τάγμα
τος, διοικούμενον ύπό τοΰ Υπομοι
ράρχου κ. Παναγ. Διοσκουρίδου, 
έξεκινήσαμεν έκεΐθεν περί ώραν 
3.30 μετά μέσον, καί παραλοβόντες 
καί. τόν Ιον λόχον, διοικούμενον 
ύπό του ύπομοιράρχου κ. Παύλου 
Ραζέλου, διηυθύνθημεν πρός τά 
άνω καί δεξιά άνερχόμενοι τήν 
λοφοσειράν.

Περί τήν 5.30 ώραν προσηγγίσα-

(*) Έκ τοΰ άρχείου της Δ)σεως Ιστο
ρίας Στρατοΰ τοΰ Γ.Ε.Σ.
<**) Αρχεΐον Α)νσεως Ιστορίας Γ.Ε.Σ
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μεν πρός τήν κορυφήν, ήν έδεινά 
καταλάβωμεν, άντικρϋ τής όποιας 
ύπήρχεν ύψηλοτέρα λοφοσειρά, κα- 
τεχομένη ύπό τοΰ έχθροΰ. Διέτα
ξα νά σταματήσουν έκεΐ, καϊ τόν 
μέν Ιον Λόχον ύπό τόν υπομοίραρ
χον Ραζέλον, διέταξα νά προχωρή
σω πρός τό δεξιά καί ένδοτέρω, 
όπως σπεύση νά καταλάβη τήν έκεΐ 
γραμμήν, εγώ δέ μετά τοΰ 3ου Λό
χου, διυθύνθην κατ’ έόθεΐαν πρός 
τό έμπρός, καϊ περί· τήν 6ην άφι- 
κόμεθα εις τήν κορυφήν, ένω, μετ’ 
όλίγα λεπτά, άφίκετο καί ό 1ος 
Λόχος καί κατέλαβε τήν δεξιόθεν 
ήμών γραμμήν τών υψωμάτων.

Άμα είσήλθομεν εις τήν κορυ
φήν, παρετηρήσαμεν στρατιώτας 
Τούρκους, τοποθετημένους επί μι
κρού επιπέδου, κειμένου κάτωθεν 
προχώματος καί έκ καλύβης μι- 
κρας, έκ πλεκτών ξύλων, πυροβο- 
λοϋντας κατά τών κάτωθι τών ύψω- 
μάτων άριστερά, μαχομένων στρα
τευμάτων μας. Διέταξα άμέσως 
πύρ κατ’ αύτών, διά 15 άνδρών προ
ηγουμένων, ύπό τόν υπενωμοτάρχην 
Γιαννουκακον Μαυροειδήν. Τό πύρ 
δέ τούτο παρετηρήσαμεν ότι πολ
λούς έρριψε νεκρούς, καί έπροκά- 
λεσε ταραχήν τινά παρ’ αύτοΐς. 
Συγχρόνως δέ, καί άμα τή πρώτη 
συμπυροκροτήσει τοΰ Τμήματος 
τούτου, ήρχισε τό πύρ καθ’ δλην 
τήν γραμμήν ήμών, ένω οί Τούρκοι 
ήρξαντο έπίσης καθ’ ήμών πυρός 
έκ τοΰ προχώματος έκείνου, ώς καί 
τών άριστερόθεν αύτοΰ όχυρωμά- 
των. Έπηκολούθησε συμπλοκή μέ 
τήν άλλην δύναμιν τοΰ 3ου καί 1ου 
Λόχου ήτις κατέλαβε τήν γραμ
μήν τής λοφοσειράς, κειμένην άντι- 
κρύ, καί εις ύψος χαμηλότερον έκεί- 
νης, έν ή οί Τούρκοι ήσαν (οχυρω
μένου

Σφοδρόν καί ταχύ πύρ, καί έξ 
ήμών καί έξ έκείνων έπηκολούθη
σε, τό δέ ύψόμετρον έκανονίσαμεν 
κατ’ άρχάς εις 400 μ. καί μετ’ όλί- 
γον είς 600 μέχρι καί 700 μ. άνα- 
λόγως.

Μετά μίαν περίπου ώραν, ό Διοι- 
κών τόν Ιον Λόχον ύπομοίραρχος 
Ραζέλος, μοί άνέφερεν ότι οί Τούρ
κοι, δι’ άρκετής δυνάμεως, έξετά- 
θησαν πρός τ’ άριστερά αύτών, πρός 
τόν προφανή σκοπόν νά μας κυ
κλώσουν. "Ενεκα τούτου, διέταξε

Χάρτης της ’Ηπείρου συνταχθείς 
κατά τό τέλος τού περασμένου αϊώνος. 
’Εντός κύκλου σημειοΟται τό χωρίον 
Γοίμποβον όπου αί δυνάμεις τής Χωρο
φυλακής κατήγαγον λαμπράν νίκην κατά 
τού έχθρού.
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τήν μίαν διμοιρίαν του Λόχου του 
νά στρέψη κατ’ αυτών τό πΰρ, ενώ 
συγχρόνως άπέστειλε δευτέραν δι
μοιρίαν τοΰ Λόχου υπό τόν άνθυ- 
πομοίραρχον κ. Θ. Χασακήν πρός 
κατάληψιν υψώματος άποτελοΰντος 
τό ακρον της λοφοσειρας ήν κατεί- 
χομεν. κειμένην δέ άντικρύ καί δε- 
ξιόθεν τής διευθύνσεως, ήν έλάμ- 
βανεν ό εχθρός. Μετέβην έκεΐ καί 
έβεβαιώθην περί τοΰ πράγματος, 
ένέκρινα δέ τήν ένέργειαν. Παρα- 
μείνας επί τινα ώραν παρά τώ πρώ- 
τω Λόχω, έπέστρεψα εις τήν υπό 
τοΰ 3ου κατεχομένου θέσιν, όπου 
μετά παρέλευσιν τριών περίπου 
ωρών, ό Διοικητής τοΰ πρώτου λό
χου μοί άνέφερεν διά τοΰ υπενωμο
τάρχου Γιαννουκάκου Μαυροειδή, 
όστις εν τή 4η Διμοιρία έμάχετο, ότι 
ό εχθρός άπεκρούσθη καί ήναγκά- 
σθη νά έγκαταλείψη τήν ιδέαν τοΰ 
νά μας κυκλώση, άποσυρθείς εις 
τάς προτέρας του θέσεις. Προσέτι, 
ότι ό εχθρός έγκατέλειψε καί τό εν 
τών οχυρωμάτων του, τό άντικρύ τοΰ 
κέντρου τοΰ Λόχου του κείμενον, 
καί άνήλθεν είς τό ύψηλότερα κεί
μενον δάσος, άλλ’ ότι τά πυρομαχι- 
κά τών άνδρών τοΰ 1 ου Λόχου έξην- 
τλήθησαν καί είχεν άνάγκην νά 
τώ σταλώσι τάχιστα τοιαΰτα.

Πρό τής άφίξεως φυσιγγίων, συν- 
αθροίσας τά φυσίγγια τών τραυ- 
ματισθέντων Χωροφυλάκων, άπέ- 
στειλα ταΰτα πρός διανομήν διά 
τοΰ άκολουθοΰντος με υπενωμοτάρ
χου Γιαννουκάκου Μαυροειδή, 6- 
στις,έπανειλημμένως διένειμε ταΰτα 
καθ’απασαν τήν γραμμήν άψηφήσας 
πάντα κίνδυνον.

Εύθύς αμα ήρχισεν ή μάχη, έτο- 
ποθέτησα είς τό άριστερόν τάςδιμοι- 
ρίας τοΰ 3ου Λόχου επί τής πρώτης 
γραμμής, άφήσας δύο έτέρας ώς 
στήριγμα. 'Ο πρώτος όμως, όστις 
κατείχε τό κέντρον καί τό δεξιόν, 
εύθύς εξ άρχής, καί άπό τής 6ης 
πρωινής ώρας, ήναγκάσθη, ώς έκ 
τής μεγάλης έκτάσεως τοΰ μετώπου 
τό όποιον άναγκαίως ώφειλε νά 
καταλάβη νά τοποθετήση ολόκλη
ρον τήν δύναμιν αύτοΰ είς τήν πρώ- 
την γραμμήν, έξηκολούθησε δέ 
ούτω μέχρι πέρατος τής μάχης, 
μαχόμενος. Πρός ένίσχυσιν αύτοΰ 
άπεστάλη καί μία ήμιδιμοιρία έκ 
τοΰ 3ου Λόχου, ύπό τόν ενωμοτάρ
χην Δημόπουλον, ήτις έτοποθετήθη 
είς τό ακρον δεξιόν.

Ό  εχθρός μεταξύ τής 10 καί 11 π.μ 
έφάνη καμπτόμενος καί ύποχωρών 
μέχρι άποστάσεως διακοσίων πε
ρίπου μ. άπό τών πρώτων του θέ

σεων. ’Αλλά μετά μεσημβρίαν, 
ένισχυθείς φαίνεται, ήρξατο γινό
μενος όρμητικώτερος μεταξύ τής 
3ης καί 4ης μ.μ. ώρας, έκτοτε δέ ή 
συμπλοκή ύπήρξε ζωηρά έκατέρω- 
θεν, καί τό πΰρ συνεχές καί άδιά- 
κοπον. Ή  μάχη έξηκολούθησε 
τοιουτοτρόπως μέχρι 8 μ.μ. ότε κα- 
τέπαυσεν έκατέρωθεν.

Ή  δύναμις τοΰ έχθροΰ συμπεραί- 
νεται ότι ήτο ισχυρά καί είς μέγαν 
βαθμόν πολυπληθεστέρα τής Ιδικής 
μας. Μεταξύ τής 7 καί 8 μ.μ. ώρας,

ότε τά πυρά έκατέρωθεν είχον έλατ" 
τωθή, ήρχισε δέ νά νυκτώνη, μοί 
άνεκοινώθη διαταγή τοΰ έπιτελάρ- 
χου ταγματάρχου κ. Δαγκλή νά 
κατέλθωμεν τών θέσεων ας κατεί- 
χομεν καί νά τεθώμεν ύπό τάς δια- 
ταγάς τοΰ Διοικητοΰ τοΰ 6ου Συντά
γματος άντισυνταγματάρχου κ. Δρά
κου.

Κατά τήν διάρκειαν τής μάχης 
οί άξιωματικοί τών δύο Λόχων, του- 
τέστιν ό Διοικητής τοΰ 1ου Λόχου 
υπομοίραρχος κ. Παύλος Ραζέλος

Ό  αρχιστράτηγος τών Ελληνικών ένοπλων δυνάμεων, κατά τόν άτυχη πό
λεμον τοΰ 1897, διάδοχος τότε Κωνσταντίνος, είς τό παρατηρητήριον τοΰ αρχη
γείου του,
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ό (βιωματικός τοΰ Λόχου άνΟυπο- 
μοίραρχος κ. Θ. Χασακής, ό Διοι
κητής τοΰ 3ου λόχου όπομοίραρχος 
κ. Παν. Διοσκουρίδης καί άξιωμα- 
τικός τοΰ λόχου άνθυπομοίραρχος 
κ. Σταμάτιος Κουνάδης, έπεδείξαν- 
το ψυχραιμίαν καί άνδρείαν, ώς καί 
δεξιότητα περί τήν πολεμικήν ένέρ- 
γειαν, άξίας ίδιαζούσης έκτιμήσεως, 
έπίσης δέ γενναιότητα μεγάλην . .»

Έν συνεχεία ό 'Υποδιοικητής τοΰ 
Τάγματος Χωροφυλακής έπρότεινε 
τήν άπονομήν ήθικών άμοιβών εις 
τούς υπενωμοτάρχην Γιαννουκακον 
Μ. «ό όποιος έπολέμησε γενναίως 
καί έπανειλημμένως εξέθεσε τήν 
ζωή του εις κίνδυνον» υπενωμοτάρ
χην Κουτρουβίδαν Γεώργ. «διά τό 
άκατάβλητον θάρρος πού έπέδειξε, 
πολεμήσας γενναίως παρά τό πλευ
ράν τοΰ διοικητοΰ του υπομοιράρ
χου Ραζέλου, ένωμοτάρχην Ζερβου- 
λάκον Γεώργιον όστις καί γενναίως 
έπολέμησε καί ικανότητα μεγάλην 
καί δραστηριότητα άνέπτυξε» τούς 
ένωμοτάρχας α' τάξεως Ράντον 
Νικόλαον, Δούκαν Γεώργιον, ένω
μοτάρχην β' τάξεως Διγενήν Άν- 
δρέαν καί υπενωμοτάρχην Δημη- 
τριάδην Δημήτριον, «οΐτινες έπε- 
δείξαντο έπίσης έξαιρετικήν γεν
ναιότητα καί δραστηριότηα».

Καί ό Λοχαγός Βεντΐκος, εις τήν 
εκθεσίν του, κατέληξεν ώς έξης:

«Έν τέλει οφείλω νά ομολογήσω 
ότι πάντες οι χωροφύλακες οί άπο- 
τελοΰντες τήν δύναμιν των δύο λό
χων, μολονότι διά πρώτην φοράν 
έξετίθεντο εις τό πΰρ προφανής δέ 
ήτο ή ύπεχοχή τοΰ έχθροΰ καί τό 
όχυρόν των ύπ’ αΰτοΰ κατεχόμενων 
θέσεων, ούδόλως άπεδειλίασαν, άλ- 
λ’ άπ’ άρχής μέχρι τέλους τής μά
χης, έπολέμησαν θαρραλέως καί 
ύπερτέραν πάσης προσδοκίας έπε- 
δείξαντο γενναιότητα. Έπιτραπή- 
τω μοι νά προσθέσω, ότι ή κατάλη- 
ψις τών τοποθεσιών τούτων, δε
σπόζουσαν έχουσών θέσιν καί ή 
άποτελεσματική καταπολέμησις τοΰ 
προσβάλλοντος ταύτας έχθροΰ, έξη- 
σφάλισε τά πλευρά του έν τή κοι- 
λάδι καί εις τά άντικρύ ύψώματα 
μαχομένου στρατεύματος μας, προ- 
έλαβε δέ τήν έκεΐθεν κύκλωσιν 
αύτοΰ'-, εις ήν άφεύκτως καί μετ’ άπο- 
τελεσματικότητος ήθελε προβή ό 
έχθρός».

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΖΕΛΟΥ
Ό  Διοικητής τοΰ 1ου λόχου τοΰ 

Τάγματος Χωροφυλακής, υπομοί
ραρχος Παΰλος Ραζέλος, εις τήν 
εκθεσίν του, άναφέρει ότι διετάχθη

ΰπό τοΰ Διοικητοΰ τοΰ Τάγματος 
Σ. Μπαϊρακτάρη νά παραλάβη τόν 
λόχον του καί νά σπεύση εις Γρί- 
μποβον, διά νά ένισχύσουν τό έκεΐ 
μαχόμενον Σύνταγμα τοΰ άντισυντα- 
γματάρχου Δράκου καί συνεχίζει 
ώς άκολούθως:

«Μόλις έτοποθετήθη ό Λόχος διέ
ταξα, άπό τής τετάρτης Διμοιρίας 
πΰρ, εις τό όποιον μετά σφοδρότη- 
τος άπήντησεν ό έχθρός. Μετά τι να 
ώραν εΐδομεν τμήμα έχθροΰ κινού- 
μενον πρός τήν έπέκτασιν τοΰ δε
ξιού μας κέρατος, μέ σκοπόν κυ- 
κλώσεως ήμών. 'Εστρεψα τότε τό 
πΰρ τής τετάρτης Διμοιρίας κατ’ 
αύτοΰ, τόν δέ άνθυπομοίραρχον 
Χασακήν Θ. άπέοτειλα μετά τής 
3ης πρός κατάληψιν τοΰ άκρου τής 
ύφ’ ήμών κατεχομένης λοφοσειρας, 
άπέχοντος 10 λεπτά περίπου τής 
•ώρας άπό τής 4ης Διμοιρίας κατε
χομένης θέσεως καί συνεχομένου 
μετ’ αύτής διά γραμμής χαμηλου- 
μένης καί έκτεθειμένης, τούτου ένε- 
κεν, καθ’ ολοκληρίαν εις τό πΰρ 
τοΰ έχθροΰ, άλλά ή κατάληψις τοΰ 
οποίου ήτο έπιβεβλημένη ήμΐν, διό
τι, άλλως άφεύκτως καί ήμεΐς θά 
έκυκλούμεθα, καί αί λοιπαί θέσεις 
θά διέτρεχον τόν έσχατον κίνδυνον. 
Έζήτησα δέ άμέσως ένίσχυσιν, καί 
μετ’ όλίγον μοί άπεστάλη μία δι
μοιρία, ύπό τόν ένωμοτάρχην Δη- 
μόπουλον Γεώργιον, ήν έθεσα ύπό 
τόν άνθυπομοίραρχον. 'Η θέσις 
κατελήφθη πριν ή προλάβη νά προ
σέγγιση έκεΐ ό έχθρός καί ήρξατο 
έκεΐθεν κατ’ αύτοΰ συνεχές πΰρ, μέ 
όλας δέ τάς έπιμόνους αύτοΰ προ
σπάθειας, μετά δύο περίπου ώρας, 
ήναγκάσθη ούτος νά ύποχωρήση 
εις τάς προτέρας αύτοΰ θέσεις, ένώ 

μετ’ όλίγον έγκατέλειψε καί τό έν 
τών οχυρωμάτων, τό άντικρύ τοΰ 
κέντρου τοΰ λόχου κείμενον, άπο- 
συρθείς εις άπόστασιν διακοσίων 
περίπου μέτρων πρός τό έκεΐ δάσος, 
μή δυνηθείς δέ νά άνακτήση μέχρι 
τέλους τής μάχης τό όχύρωμα τοΰ- 
το.

Όπισθεν τών θέσεων έν αίς έμα- 
χόμεθα κεΐται τό ’Οθωμανικόν χω- 
ρίον Μπράνιστα, έδρα πάντοτε 
τάγματος, έκεΐθεν δέ ίσως έστάλη, 
μεταξύ 3 καί 4 μ.μ. ένίσχυσις εις τόν 
έχθρόν, όστις έκτοτε, έγένετο όρμη- 
τικώτερος. Δέν ήδυνήθη όμως ούτε 
τό έγκαταλειφθέν παρ’ αύτοΰ όχύ
ρωμα νά άνακτήση οΰτε εις άλλην 
τινά έπιχείρησιν κατά τοΰ κάτωθι 
έν τή κοιλάδι καί τοΐς ύψώμασι 
Γριμπόβου μαχομένου Στρατού νά 
προβή, έξηκολούθησε δ’ οΰτω ζωη

ρά καί σφοδρά μάχη, μέχρι τής 8 
περίπου μ.μ. ότε καί κατέπαυσεν 
έκατέρωθεν. . .

Πάντες οί άποτελοΰντες τόν Λό
χον χωροφύλακες ήγωνίσθησαν 
καθ’ όλον τό διάστημα τής μά
χης μέ ένθουσιασμό καί γεναιότη- 
τος καταπλησσούσης,έπιδειξάμενοι 
προσέτι αντοχήν καί καρτερίαν καί 
μή έκδηλώσαντες κάμματόν τινα, 
μολονότι ούδόλως καθ’ όλην τήν 
ήμέραν άντικατεστάθησαν, άδια- 
κόπως δέ, άπό πρωίας κατέπιπτε 
βροχή. Πάντες δι’ έπίσης οί ύπα- 
ξιωματικοί τοΰ Λόχου ένωμοτάρχαι 
καί ύπενωμοτάρχαι, έξετέλεσαν τό 
καθήκον των μετ’ έθελουσίας, ου 
μόνον γενναίως άγωνισθέντες, άλλά 
καί πάσα προσπάθειαν καταβαλ- 
λόντες όπως οί ύπ’ αύτούς άνδρες 
διευθύνωσι τά πυρά των άποτελε- 
σματικώς καί καταλλήλως . . .».

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗ

Ό  Διοικητής τοΰ 3ου Λόχου 
υπομοίραρχος Π. Διοσκουρίδης, 
είς τήν εκθεσίν του άναφέρει τά
έξης:

«Λαμβάνω τήν τιμήν, ν’ άναφέρω, 
ότι κατά τήν έν Γριμπόβω μάχην 
τής 2 άρξαμένου, ό ύπ’ έμέ λόχος, 
ύπό τήν άνωτέραν διοίκησιν τοΰ 
'Υποδιοικητοΰ τοΰ Τάγματος Λοχα- 
γοΰ Βεντίκου καί έν συμπράξει 
μετά τοΰ 1ου Λόχου, καταλαβών 
άπό τής 5ης πρωινής ώρας τό δεξιό- 
θεν τής παρατάξεως τοΰ ταγματάρ
χου Λαμπράκη ύπερκείμενον βου- 
νόν Πράνιστας, έπολέμησεν άπό 
τής 6 πρωινής ώρας, μέχρι τής 8 μ.μ. 
τής αύτής ήμέρας, καθ’ ήν διετάχθη 
ΰπό τοΰ έπιτελάρχου κ. Δαγκλή 
ύποχώρησις, γενναίως, έκπληρώ- 
σας τό πρός τήν Πατρίδα καθήκον 
μετά θαυμαστής εύψυχίας καί πε- 
φρονήσεως πρός τόν έχθρόν, καί- 
τοι πάντες οί άποτελοΰντες τόν 
λόχον άνδρες διά πρώτην φοράν 
έδέχοντο τό βάπτισμα τοΰ πυρός.

Ιδίως διεκρίθησαν κατά τήν ανω
τέρω μάχην, διά τήν ευστοχίαν 
τοΰ πυρός καί διά τήν ψυχραιμίαν 
των, οί ένωμοτάρχαι Δούκας Γεώργ. 
Κάππος Θεόδωρος,, Ράντος Νικό
λαος, Μπαΐρας Δημ. Διγενής Άν- 
δρέας, ύπενωμοτάρχου Δημητριά- 
δης Δημ. καί Χωροφύλακες Μπου- 
ζίκης Άγγελής, ΓαλανόπουλοςΠαν. 
Σταύρου ’Ιωάννης, Παρασκευόπου- 
λος ’Ιωάννης, Διασΐγκος Ήλίας, 
Ζωγράφος Άντ. ,Κατοπόδης Γεώργ. 
Πολυκράτης Ίωαν. Λύτρας Κων. 
καί Φλέγκας Γεώργιος, οΐτινες, ού
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Τό πολεμικόν μέτωπον τής ’Ηπείρου, κατά τόν πόλεμον, τοΟ 1897, όπως τό 
άπεικόνισε ζωγράφος τής έποχής έκείνης.

μόνον έβαλλον κατά ιοϋ έχθροΟ, 
άλλά καί έξηνάγκασαν, διά τοΰ 
εύστοχου καί σφοδρού πυρός των, 
τουρκικόν απόσπασμα, ώχυρωμέ- 
νον εντός προσχώματος, κάτωθεν 
τοΰ παρ’ ημών κατεχομένου βουνού, 
όπερ διά συμπυροκροτήσεων άπη- 
σχόλει τά πλευρά των κάτωθι ημών 
μαχομένων στρατιωτιτών μας, νά 
διασκορπισθή άφοΰ πρότερον υπέ- 
στη άρκετάς άπωλείας.

Συνεπώς, καταλήγων, λαμβάνω 
τήν τιμήν νά συστήσω θερμώς τούς 
άνωτέρω όπλίτας, παρακαλών όπως 
έκτιμηθή δεόντως ή̂ κατά τήν άνω
τέρω μάχην διαγωγή των».

Κατά τήν μάχην τοΰ Γριμπόβου 
’έπεσαν ήρωίκώς μαχόμενοι οι όπ- 
λΐται, ένωμοτάρχης Μαρτάκος Χω
στός, ύπενωμοτάρχης Μακρής Πα- 
ναγιώτ. καί Μπαράμος Διονύσιος, 
καί ό Χωρ]λαξ Χαριδάρης ’Ανα
στάσιος. Έτραυματίσθησαν δέ οΐ 
ανθυπομοίραρχοι Καστρινός Βα
σίλειος καί Σαραβέλας Ζήσιμος. 
οί Ένωμοτάρχαι Μαρόπουλος Δη-

μήτριος, Γαρδίκης Δημήτριοςκαί 
Γώγος Γεώργιος, καθώς καί πέντε 
ύπενωμοτάρχαι καί 27 Χωροφύ
λακες.

Ό  Διοικητής τοΰ μικτού Συντά
γματος Χωροφυλάκων καί ’Αστυ
φυλάκων Διοικητής τής 1ης Τα
ξιαρχίας Μπαϊρακτάρης Δημήτριος, 
έγεννήθη τό 1833 εις Άγρίνιον, 
κατήγετο δέ άπό οικογένειαν Σου
λιωτών. Εις τόν Στρατόν κατετέγη 
τό 1848. Τό 1866 κατήλθεν εις Κρή
την καί έλαβε μέρος εις τόν σκλη
ρόν καί πολυαίμακτον άγώνα τής 
Μεγαλονήσου εναντίον τοΰ βαρβά
ρου κατακτητοΰ. Ό  Μπαϊρακτάρης 
έπολέμησε γενναίως καί διεκρίθη 
διά τήν ανδρείαν του καί τό θάρρος 
του. Ώς Διευθυντής τής Διοικητι
κής ’Αστυνομίας ’Αθηνών —Πει
ραιώς, προσέφερε σημαντικός ύπη- 
ρεσίας εις τήν Δημοσίαν άσφάλειαν 
καί άνεδείχθη ένας εκ τών καλλιτέ- 
ρων άστυνομικών τής έποχής του. 
Τό 1900 διετέλεσε φρούραρχος 
’Αθηνών, άπεβίωσε δέ κατά τό αύ- 
τό έτος.

"0 Διοικητής τοΰ Τάγματος Χω
ροφυλακής ήτο άδελφός τοΰ Δημη- 
τρίου Μπαϊρακτάρη, διεκρίνετο δέ 
έπίσης διά τό θάρρος του καί τήν 
άνδρείας του.

Μετά τι να έτη, ό Παΰλος Ραζέλος, 
ό όποιος διετέλεσε βουλευτής καί 
άρχηγός Χωροφυλακής, εις άρθρον 
του, δημοσιευθέν εις είκονογραφη- 
μένην έκδοσιν, έτόνιζε μεταξύ άλ
λων τά άκόλουθα διά τήν λαμπράν 
Νίκην πού κατήγαγε τό Σώμα κατά 
τήν μάχην τοΰ Γριμπόβου:

«Κατά τόν πόλεμον τοΰ 1897, ή 
Χωροφυλακή, έσπευσε νά προσφέ- 
ρη τάς υπηρεσίας της εις τήν Πατρί
δα καί έπί τών πεδίων τών μαχών, 
εις δέ τόν γράφοντα τάς γραμμάς 
αύτάς έλαχεν ή τιμή νά λάβη τήν 
πρωτοβουλίαν τούτου. Βουλευτής 
ών τότε, καί φέρων τόν βαθμόν τοΰ 
ύπομοιράρχου, κατ’ έπανάληψιν 
ύπεστήριζεν ενώπιον τής Βουλής 
καί ύπέβαλε πρότασιν Νόμου περί 
συστάσεως, ένεκα τοΰ επικειμένου 
πολέμου, ένός Συντάγματος Χωρο
φυλακής, εκ τριών Ταγμάτων άπαρ- 
τιζομένου, έπί τή βάσει δέ τών προ
τάσεων μου τούτων, άμα αί πρώται 
συγκρούσεις εις τά σύνορα ήγ- 
γέλθησαν, συνελθόν τό 'Υπουργι
κόν Σύμβούλιον, διέταξε νά συγκρο- 
τηθώσιν επειγόντως εν Τάγμα έκ 
Χωροφυλάκων, ύπό τήν διοίκησιν 
άξιωματικών τής Χωροφυλακής καί 
έν τάγμα εξ άστυφυλάκων, παρ’άξιω- 
ματικών τής Χωροφυλακής, έπί
σης, ώς έπί τό πλεΐστον, διοικού- 
μενον, τά όποια άπαρτίσαντα Σύντα
γμα, τεθέν ύπό τήν Γενικήν Διοί- 
κησιν τοΰ Συνταγματάρχου Μπαϊ-. 
ρακτάρη, άπεστάλησαν άμέσως εις 
"Ηπειρον. Έκεΐ έλαβον μέρος εις 
πάσας τάς πολεμικός έπιχειρήσεις, 
κατά δέ τήν φονικωτάτην καί τιμή- 
σασαν τά Ελληνικά όπλα μάχην 
τοΰ Γριμπόβου, περιφανώς έν ταΐς 
πρώταις γραμμαΐς ήγωνίσθησαν, 
άξιωματικοί καί όπλΐται έτραυμα
τίσθησαν, σημαντικός δέ άριθμός” 
ύπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων 
έφονεύθησαν καί έβαψαν μέ τό 
αίμα των τό πεδίον τής μάχης . . ».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΤΕΝΙΑΔΗΣ
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Ηθικές παρακαταθήκες

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ
έ ν α  σ ε μ ν ό  π α λ λ η κ ά ρ ι

Γ Ε ΩΡ Γ Ι ΟΥ  Τ Α Γ Α Ρ Η  
'Υποστρατήγου Χωρ]κής έ ά.

βρισκόμαστε στό χειμώνα τοΰ 1941. Σκληρή καί 
απάνθρωπη ή εχθρική κατοχή, πού γινότανε σκλη
ρότερη καί αβάσταχτη άπό τήν πείνα καί τις άλλες 
στερήσεις.

Σέ κάποιο προάστιο των ’Αθηνών ή προνομιακή 
του γή έδινε άφθονα τά προϊόντα της. Τό μεγαλύτερο 
μέρος τόπερναν οί Γερμανοί. Λιγοστό πράγμα έμενε 
γιά τις άνάγκες τοϋ πεινασμένου πληθυσμού καί κείνο 
τό κρύβανε οί παραγωγοί του πού γινόταν πραγματικό 
χρυσάφι στά χέρια τους.

Στις δόξες τους οί μαυραγορίτες, πού έπαιζαν τό 
κεφάλι τους γιά τό παράνομο κέρδος. Καραβάνια 
’Αθηναίων έφταναν καθημερινά σέ άναζήτηση τρο
φίμων. Τις πιο πολλές φορές έφευγαν μέ άδεια τά 
χέρια.

Βρέθηκα εκείνη τήν εποχή Διοικητής τοΰ ’Αστυ
νομικού Τμήματος τοΰ τόπου. Πολύ δύσκολη ή 
δουλειά μας στά μαύρα αύτά χρόνια καί περισσότερο 
στό προάστιο εκείνο, πού ήτο ή έδρα τοΰ Γερμανικού 
Στρατηγείου καί ή κατοικία τοΰ πολιτικού εκπροσώ
που τοΰ Χίτλερ. Πολλοί προσέφευγαν στήν 'Υπηρε
σία μας μέ τήν προσδοκία νά βοηθηθοΰν γιά τήν 
εξεύρεση λίγων τροφίμων. ’Έτσι άνέκυψε σάν καθή
κον μας καί ή βοήθεια τοΰ είδους τούτου, πρός τόν 
πεινασμένο πληθυσμό, καί πολλοί πείνασαν λιγο')- 
τερο γιά μερικό καιρό.

Ένα πρωΐ ήλθε στό Γραφείο μου ένα γεροντάκι, 
πού κάτι τό άκαθόριστο έδειχνε ότι ήταν άξιο σεβα
σμού. Κάθησε καί μέ πολύ κόπο καί δισταγμό παρε- 
κάλεσε νά τό πληροφορήσω ποΰ μποροΰσε ν’ άγοράση 
λίγες πατάτες. Μοΰ έκανε έντύπωση τό σεμνό καί 
συνεσταλμένο ύφος του.

Έννοιωσα αυθόρμητα, σεβασμό καί συμπάθεια. 
Είχαμε βαρεθή τήν άπό πολλούς καπήλευση παλαιών 
καί νέων τίτλων καί άξιωμάτων. Μερικοί τά άξιοποι- 
οΰσαν άποθηκεύοντας τρόφιμα γιά πολλά χρόνια.

Τό γεροντάκι ζητούσε σεμνά κάτι τό πολύ μικρό. 
Τό παρεκάλεσα νά μοΰ είπή τ’ όνομά του.Μέ πολύ κό
πο καί δισταγμό μοΰ είπε, Γρηγόρης Γουλιανός.

—Τί, είπα Γουλιανός, μήπως ό Στρατηγός, ό ήρωας 
τοΰ Ραβινέ;

—Ναι ήμουν εκεί, άπήντησε.
—Μά μόνον ήσουν έκεΐ, Στρατηγέ! Σύ έστησες 

ολοζώντανη τήν δόξα τής Ελλάδος στά αιματοβαμ
μένα βουνά τής Μακεδονίας καί έρχεσαι τώρα ταπει
νός ικέτης γιά λίγες πατάτες. Σύ έγραψες μιά άπό τις 
ώραιότερες σελίδες τής Ελληνικής παλληκαριάς 
καί τό όνομά σου έμεινε σύμβολο άθάνατο. Μάρτυ
ρες αιώνιοι μένουν γι’ αύτό, ό λόφος τοΰ Ραβινέ, τό 
φοβερό Σκρά Ντιλέγκεν, οί Μαΰροι Βράχοι, τό 
Γκράν Κορωνέ. Στρατηγέ, τήν παλληκαριά σου έθαύ-

μασε καί ό Χάροντας καί σοΰ χάρισε τήν ζωή, όταν 
βαρειά λαβωμένος άρνιόσουν νά εγκατάλειψης τούς 
συμπολεμιστάς σου.

"Αστραψε ή ματιά τοΰ γέροντα στή θύμηση καί 
άναγνώριση τής προσφοράς του. Δάκρυα αύλάκωσαν 
τά ζαρωμένα μάγουλά του. "Ενα βουβό παράπονο τόν 
συνεκλόνισε. Τόν άγκάλιασα καί τόν φίλησα εύλα- 
βικά. Τό άξιζε. Είχα μπροστά μου ένα πραγματικό 
καί σεμνό παλληκάρι, πού άποτραβηγμένο, έπειτα 
άπό μακρούς καί νικηφόρους άγώνες στούς Βαλκανι
κούς Πολέμους καί στόν Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ζοΰσε τό δράμα τής εχθρικής κατοχής.

Γνώριζα μέ κάθε λεπτομέρεια τούς άγώνες τοΰ 
Στρατού μας στά μέρη εκείνα, κατά τόν Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί υπηρέτησα στή περιοχή 
πολλά χρόνια. Μοΰ είχε κάνει ζεχωριστή έντύπωση 
ή άφήγηση, άπό έπιζώντες συμπολεμιστές του, τούς 
όποιους έβλεπα κατά τούς έορτασμούς τών επετείων 
τών μαχών, τής παλληκαριάς καί τής ήγετικής ικα
νότητας τοΰ τότε Λοχαγοΰ Γουλιανού, πού επί κεφα
λής τοΰ II Τάγματος Πεζικοΰ τοΰ I Συντάγματος Σερ
ρών κατέλαβε καί άνεκατέλαβε, δυό φορές, έπειτα 
άπό φοβερό ολοήμερο άγώνα, τόν Αόφο τοΰ Ραβινέ.

Καί ήταν τό Ραβινέ μαζί μέ τό Σκρά Ντελέγκεν, 
τούς Μαύρους Βράχους, τό Γκράν Κορωνέ καί τήν 
Δοϊράνη τά κυριώτερα στηρίγματα τών Γερμανό— 
Βουλγάρων στήν προσπάθεια τους γιά τήν κατάληψη 
τής Θεσσαλονίκης. Γι’ αύτό ήσαν ώχυρωμένα καί 
ώργανωμένα κατά τρόπον, πού έθεωροΰντο άπόρθητα. 
Έκεΐ Έλληνες καί Γερμανό—Βούλγαροι έπολέμη- 
σαν μέ πείσμα καί φανατισμό. Έκεΐ άνεδείχθη ή 
άσύγκριτος Ελληνική παλληκαριά. Έκεΐ χύθηκε 
άφθονο τό Ελληνικό αίμα άλλά κι’ έκεΐ ή Ελλάς έ
νοιωσε πόσο άδικη έγινε σέ βάρος της ή χάραξη τών 
συνόρων της. Μέ πολύ κόπο ό τάφος τοΰ ήρωα Ταγμα
τάρχη Παπαγιάννη, πού έπεσε καταδιώκοντας τούς 
Γερμανό—Βουλγάρους στή μάχη τοΰ Σκρά, έμεινε 
στό Ελληνικό έδαφος. Κι’ αύτό άκόμα τό κομμάτι 
γής τό διεκδικοΰσαν οί γείτονες, πού μόλις είχαν δώ
δεκα νεκρούς στή μάχη εκείνη.

Ό  ή,ρωας αύτής τής μάχης, τής μάχης τοΰ Ραβινέ, 
ό Στρατηγός Γουλιανός είχε έλθει τότε στό Γραφείο 
μου ζητώντας κάτι, κατά τρόπο πού ταίριαζε σ’ ένα 
πραγματικό παλληκάρι.

Έκανα ότι ήτο δυαντόν γιά νά δείξω τόν θαυμασμό 
μου καί τήν εύγνωμωσύνη μου, γιά λογαριασμό τής 
Ελλάδος, πρός τόν ήρωα.

Δέν τόν ξανάειδα. ’Αργότερα έμαθα ότι πέθανε. 
Ίσως νά μήν άντεξε στήν ντροπή τής κατοχής καί 
στις στερήσεις. Έμεινε ξεχασμένος. Αύτή είναι ή 
μοίρα τών σεμνών ήρώων, ή μοίρα τών Ματρόζων.

Αίωνία σου ή μνήνη Στρατηγέ Γουλιανέ.
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Π ο λ ε μ ι κ ή  α ρ ε τ ή

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡΤΖΟΥ 
Δημοσιογράφου

Κάθε φορά πού ξημερώνει μια επέτειος μέ πιάνει 
πανικός. Φοβούμαι τά μεγάλα λόγια. Την υπερβο
λή. Γιατί οϊ ρήτορες τότε προστρέχουν στον υπερ
θετικό. Σέ «ημιθέους» καί «γίγαντες» καί «τιτάνες». 
’Ενώ ομιλούν για  "Ελληνες πολεμιστάς, γιά  κάτι, 
δηλαδή, πού πέρα άπό τήν Μυθολογία, άποτελεϊ 
μιά άπόλυτη άξια. Αυθύπαρκτη, ανθρώπινη καί 
συγκινητική.

Στις τελετές, ττοΰ παιανίζουν οί φανφάρες καί 
άλαλάζουν οί «λογάδες», τό πιο συγκινητικό ση
μείο, νομίζω, είναι τό τέλος. Τότε πού τά μεγάλα 
πλήθη τού λαού, ανώνυμα καί άνέγγιχτα άπό 
έπιδείξεις, άποσύρονται, σάν κύματα τής πρα
γματικότητας, μέσα στούς δρόμους. Καί είναι, 
τότε, μέσα στά πλήθη αύτά, έκεϊνοι πού παρή- 
λασαν ή έτιμήθησαν. Οί άνθρωποι τού λαού.

Σκαμμένα άτιό τή βιοπάλη πρόσωπα, τριμμένα 
τά «καλά» τους ρούχα καί χέρια δυνατά, γεμάτα 
άπό τούς ρόζους τής ημέρας, περνούν καί φεύγουν 
καί άναμιγνύονται μέ τά ανθρώπινα ποτάμια. Μέ 
τά ξανθά παιδόπουλα πού κυματίζουν στά χέρια 
τους τις χάρτινες σημαιούλες, μέ τις μαμάδες πού 
είναι τροφαντές καί εύχυμες, χωράφια γόνιμα καί 
άγια τής φυλής. Καί μέ τούς άλλους, τούς γέροντες 
πού έγνώρισαν πολλά καί σιωπούν, τις μάννες 
πού κρατούν χαμηλωμένο τό πένθιμο τσεμπέρι 
επάνω άπ’ τά γλυκά τους μάτια, γιατί έχασαν 
τόν Γυιό έπάνω στά βουνά. Καί μέσα σ’ αύτό τό 
κύμα των άνθρώπων, μέσ’ στην άνωνυμία τής 
δυνάμεως, είναι ’Εκείνοι. Σεμνοί καί σιωπηλοί. 
’Ατσάλινοι σταυροί μετά ξιφών, σειρά πολεμικά 
μετάλλια κρέμονται ά π ’ τά στήθη τους. Καί, ώς 
φεύγουν καί γλιστρούν. «’Εκείνοι», άκούγεται, μέσ’ 
στήν χαρούμενη οχλοβοή, ξερός ό κρότος των 
Πολεμικών Σταυρών πού κτυπούν έκεϊ, στό μέρος 
τής μεγάλης τους καρδιάς.

Αυτοί οί ανώνυμοι, πού είναι σήμερα μπακά
ληδες, φουρνιάρηδες, μικροϋπάλληλοι καί λογιστές, 
υπήρξαν, κάποτε, λιοντάρια στά πεδία τής Τιμής.

Αυτοί είναι οί Ήρωες. Οί Σιωπηλοί. Ό  Λαός. Καί 
σκέφτεσαι τι νάτανε, άραγε, έκεϊνο πού τούς έφτια
ξε ήρωες, ποιά μάννα τάχα νά τούς γέννησε. Μέ 
τι ψωμί μεγάλωσαν.

Αύτό τό «κάτι» τόπανε Πολεμική ’Αρετή. Είναι 
άπλώς ή ’Αρετή. Ή μία καί αδιαίρετη, πού κάθε
ται καί κοιμάται, σάν σπίθα καί σάν άητός, μέσα 
στά στήθεια τού Λαού. Γεννιόμαστε μέ τήν σπίθα 
αυτή, τήν έχουμε στό αίμα μας, καμμιά φορά πε
θαίνουμε καί δέν τήν έχουμε γνωρίσει γιατί έτυχε 
καί ό άνεμος δέν φύσηξε νά τήν φουντώση καί νά 
τήν κάνη πυρκαίά. ’Αλλά οί γενηές πού πέρασαν 
τήν γνώρισαν τήν σπίθα αυτή, τήν ’Αρετή. 
Γιατί δέν είναι εποχή πού ό άνεμος τού πολέμου 
νά μή φύσηξε έπάνω άπί τήν Ελλάδα, έπάνω 
άπό ταπεινά κεφάλια σκυμμένα έπάνω άπό την γή, 
τό άμόνι, τά δίχτυα, τά παλαμάρια. Καί, τότε, 
άνάβανε οί Φωτιές.

Μεγάλες οί Φωτιές, βαρυσήμαντες γιά  τήν αν
θρωπότητα. ’Ανάβουν στις Ελληνικές κορφές καί 
στέλνουν όμοιες μέ τις λαμπρές φρυκτωρίες τού 
Μεγαλέξαντρου, τό μήνυμά τους στήν Οικουμένη. 
Μονολεκτικά. «Όχι».

Είχα ένα φίλο κάποτε. Καί ήταν ό τόπος τής 
φιλίας μας παράδεισος σωστός. Δάση πυκνά έπά
νω στό βουνό, στό Βίτσι, όλο όξυές καί, άνάμεσά 
τους, τά λιβάδια νά χώνωνται σάν κόρφοι θαλασ
σινοί ανάμεσα στά δέντρα, νάναι κατάστικτα άπό 
τρυφερά λουλούδια καί τά νερά, παγωμένα καί 
αγνά, νά ρέουν, σάν άση μένιες κλωστές μέσα στό 
αψηλό χόρτο. 'Ωραίος τόπος. Καί εκεί ένα χω ριό- 
Νυμφαΐον τό λένε. ’Από κάτω, άπό υψόμετρο χί
λια πεντακόσια μέτρα, άλλα βουνά, κυματιστά 
πού χάνονται στον νοτιά ίσα μέ τόν γέρο - "Ολυμπο 
καί πού σβήνουν στόν βοριά στον απλωτό κάμπο 
τοΰ Μοναστηριού - πέρα άπ’ τό σύνορο.

Καθόμασταν μέ τόν φίλο μου τά μεσημέρια στην 
έκκλησιά, κάτω άπό πλατάνια καί άκακίες πού 
άνθίζουνε εκεί άργά, κατά τόν Μάη, όλο μοσκοβο
λιά. Σκαλίζαμε μέ σουγιάδες πρίνους καί φτιάχναμε
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Γεμάτοι σιωπή, χορτάτοι άπό τήυ ομορφιά τού 
κόσμου, μαγεμένοι ά π ’ τήν ειρήνη τής γης καί του 
ουρανού. Πότε - πότε άλλάζαμε καμμιά κουβέντα. 
Γιά τά ζαρκάδια πού κατεβαίνουν τό δείλι στήν 
πηγή , γιά  τούς μεγάλους πελαργούς πού κάθε 
αυγή άνέβαΐναν κεϊ πάνω, σ’ έμας, στά λιβάδια 
καί βόσκανε μεγαλοπρεπείς μά, μέ τό σούρουπο 
φεύγανε. Μοιάζανε τότε σάν νά ιστιοδρομούν μέσ’ 
στο γαλάζιο τού ούρανού οΐ πελαργοί, καθώς 
γλιστρούσαν, μέ τά φτερά τους άνοιχτά, κάτω στον 
κάμπο, κατά τό ’Αμύνταιο. "Αν κάποιος πελαργός 
ξεχνιότανε καί έμενε στά λιβάδια βράδυ, τον έπιανε 
τό κρύο - καί άς ήτανε Ιούλιος ή Αύγουστος, άδιά- 
φορο - καί τότε τά άγρίμια τού βουνού τον βρί
σκανε κοκκαλωμένο καί τον σπάραζαν. Μυστήριο 
πράμα πώς τον έπιαναν.

Ό  φίλος μου τότε έλεγε:
—Μωρέ, αν ήμουνα πελαργός, δέν θάφευγα στον 

κάμπο έγώ ποτέ. Καί άς -μέ έπιανε ή νύχτα. Θά 
πάλευα μέ τά  άγρίμια, θά τά νικούσα. Θά πάλευα.

Τόσο αγαπούσε τήν ζωτ> ό φίλος. Καί τον τόπο. 
Αύτός ήτανε ά π ’ τον Μόριά ή άπό τήν Ρούμελη - 
δέν θυμάμαι. Τού έλεγα άπό χάμου. Καί πειράζον- 
ταν.

—Μωρέ, ή Ελλάδα μας είναι παντού. Είναι γλυ- 
κειά. Ξέρεις; -καί έπαιρνε ύφος έμπιστευτικό - τήν 
έχω έδώ.

“Εδειχνε τό μέρος τής καρδιάς ό φίλος καί δέν 
μπορούσα νά γελάσω γιατί τό πρόσωπό του γ ί
νονταν σοβαρό, αύστηρό. Τον άφηνα νά σκαλίζη 
τά παιχνίδια στο πριναρόξυλο.

Μιά μέρα, λοιπόν, ήτανε Πρωτομαγιά τού 1947 
έγινε ταραχή στο σπίτι μου στήν Θεσσαλονίκη. 
Κάηκε ή εκκλησία. Είχαν κατέβει συμμορίτες, ίσα 
μέ χίλιοι άρματωμένοι, κυκλώσανε καμμιά δεκαριά 
Χωροφυλάκους στο καμπαναριό καί έκεινοι δέν 
παραδίδονταν. Πολέμησαν μιά μέρα καί δυό νύχτες, 
τελειώσανε τά φυσίγγια τους, τούς βάλανε καί 
φωτιά, καιγόντανε. Τριάντα ’Απριλίου νύχτα γλυ- 
κειά, πού οι. άγριαχλαδιές καί οί κορομηλιές είχαν 
άνθίσει όλες, σάν νύφες, καί μοσκοβολούσε τό χω 
ριό. Μπαρούτι ά π ’ τήν μιά μεριά, ή μεθυστική 
άνάσα τής βουνίσιας “Ανοιξης άπό την άλλη.

Οΐ συμμορίτες φωνάζανε, κάθε τόσο, μέ τά χωνιά 
στούς χωροφύλακες. «ΠαραδοΘήτε». Καί έκεινοι, 
πού ήσανε παιδιά, μέ μάτια γεμάτα όνειρα καί 
άγάπη βαθειά γιά  τήν ζωή, άπαντούσαν «”Οχι». 
Θέλανε νά πεθάνουν.

Ό  φίλος μου, πού φτιάχναμε παγίδες γιά  τίς 
πέρδικες καί τις πιάναμε ζωντανές καί, ύστερα, 
εκείνος τίς χάϊδευε καί τίς λευτέρωνε, ήτανε μέ τούς 
χωροφυλάκους. Χωροφύλακας. ToV λέγανε Πανα
γιώτη Κωνσταντόπουλο.

Αύτός, λοιπόν, κρατούσε τό οπλοπολυβόλο. 
Κτυπούσε πάντα διάνα, φοβερός πολεμιστής.

Πήγα άργότερα στό χωριό, ή ’Εκκλησία τού 
"Αη-Νικόλα ήταν άποκαΐδια. Ρωτούσα γιά  τόν 
φίλο μου, τόν Παναγιώτη.

Μιά γιαγιά, ίσα μέ έκατό χρονώ, μού μίλησε. 
Ξαγρυπνούσε στό μεγάλο όντα, άκούγοντας 
τόν πόλεμο. Είχε ανάψει τό καντήλι καί προσεύ
χονταν. Ξαφνικά γίνηκε ήσυχία. Μιά λάμψη κα- 
τάχρυση, έπεσε ά π ’ τό τζάκι καί γέμισε τό σκο
τεινό δωμάτιο. Κατάλαβε ή γιαγιά  ότι καιγότανε 
ή ’Εκκλησία. Ύστερα ακούσε μιά φωνή. Μού 
έπανέλαβε τά λόγια τού Παναγιώτη:

—Χωριανοί! Τελειώσανε τά φυσίγγια. Σάς χαι
ρετώ. Σάς άγαπώ. Ζήτω ή 'Ελλάς.

’Ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Μοναχικός πυ
ροβολισμός μέσ’ στην αύγή τής Πρωτομαγιάς 
καί οΐ άνεμοι τόν πήραν καί τόν πήγαν στά βα- 
Θειά φαράγγια καί γέμισαν τά βουνά ά π’ την ήχώ. 
Ό  Παναγιώτης αύτοκτόνησε. Οί σύντροφοί του 
πέσαν στις φλόγες.

“Ηταν άπλός, γλυκός ό φίλος μου. ’Αγαπούσε 
τά χρώματα στά στήθη άπό τις πέρδικες, σκέφτον
ταν νά ζήση γιά  πάντα στό Νυμφαίο, νά πηγαίνη 
κυνήγι στά δάση. Μά έγινε πολεμιστής. Καί έμεινε 
έκεϊ. Ή σπίθα τής ’Αρετής είχε φουντώσει στήν 
παιδική καρδιά του. Γιατί ήτανε "Ελληνας - άπλώς. 
Καί τώρα πώς νά τού είπώ ότι ήτανε «τιτάνας» 
καί «ήμίθεος»; Είναι ό Παναγιώτης ό φίλος μου, 
ένας άπό τά πλήθη τά μεγάλα τού λαού.
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Ν ο μ ι κ ά  Θ έ μ α τ α

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ο Δ Ο Τ Α Ι  
Τ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Π Α Τ Α Κ Ι Α  
Ανχισαγγελέως Έφετών 'ΑθηνώνI. L  lvai κοινόν μυστικόν δτι πα- 

λαιόθεν δλαι αί Άστυνομίαι, φιλε
λευθέρων καί ολοκληρωτικών κρα
τών χρησιμοποιοϋσι πληροφοριο- 
δότας διά τήν δίωξιν τοΰ εγκλήμα
τος. Διά τήν έξωτερικήν ασφάλειαν 
υπάρχει ό θεσμός τών πρακτόρων, 
κατασκοπείας ή άντικατασκοπείας. 
Κατ’ άρθρον 279 τοΰ Β. Δ. 12]3— 
28]4] 1958 «περί κυρώσεως τοΰ Κα
νονισμού 'Υπηρεσίας Χωροφυλα
κής», έκδοθέντος δυνάμει τοΰ άρ
θρου 255 τοΰ ύπ’ άριθ. 3365] 1955 
Ν. Δ. «περί κώδικος τοΰ Σώματος 
τής Ελληνικής Χωροφυλακής», 
αί άστυνομικαί άρχαί έχουσι 
τό δικαίωμα νά χρησιμοποιώσι 
πληροφοριοδότας, οΐτινες «τάς 
πληροφορίας παρέχουσιν είτε φα- 
νερώς, οπότε είναι πρόθυμοι νά 
έξετασθώσιν καί ώς μάρτυρες, είτε 
κρυφίως, υπό τόν όρον τής τηρή- 
σεως τής ταυτότητάς των μυστικής». 
Ουτω είναι σύνηθες τό φαινόμενον 
εις τήν δικαστηριακήν πρακτικήν 
τά άστυνομικά όργανα, έρωτώμενα, 
κατά τήν προδικασίαν ή έπ’ άκρο- 
ατηρίω, πόθεν ήρύσθησαν τάς πλη
ροφορίας, νά άπαντώσιν ότι τάς 
συνεκέντρωσαν άπό πληροφοριο- 
δότας, τούς οποίους δεν δύνανται 
νά κατανομάσωσι. Καί δεδικαιολο- 
γημένως, διότι εάν κατωνομάζοντο, 
τό μέν θά έξουδετεροΰντο καί δέν 
θά ήδύναντο εις τό μέλλον νά προσ- 
φέρωσι τάς υπηρεσίας των, τό δε 
θά έφοβοΰντο τάς άντεκδικήσεις 
τών εγκληματιών. Έν τούτοις τό 
άρθρον 224 Κώδικος Ποινικής Δι
κονομίας επιτάσσει ότι: «Ό μάρ- 
τυς όφείλει νά φανερώνη πώς περι- 
ήλθον εις γνώσιν αυτοΰ τά κατα

τιθέμενα. Προκειμένου δέ περί 
γεγονότων, περιελθόντων αύτώ έξ 
άκοής, οφείλει εις πάσαν περίπτω- 
σιν νά κατονομάζη ταύτοχρόνως 
καί εκείνους, παρ’ ών έπληροφο- 
ρήθη τά κατατιθέμενα». Καί έρω- 
τάται πώς συμβιβάζονται αί δύο 
αύταί διατάξεις: Κατ’ άρχήν, θά 
έλεγέ τις, ότι ό Κανονισμός Χω
ροφυλακής περιλαμβάνει απλώς ο
δηγίας έφαρμογής τοΰ ίσχύοντος 
κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Θά 
έδίδετο όμως ή άπάντησις ότι ό 
Κανονισμός, έκδοθείς κατ’ έξου- 
σιοδότησιν νόμου, είναι ίσης τυ
πικής δυνάμεως, τό δέ είναι μετα
γενέστερος τοΰ Κώδικος Ποινικής 
Δικονομίας (Ώς προς τήν τυπικήν 
δύναμιν τοΰ Κανονισμοΰ Χωρ]κής 
ϊδετε ύπ’ άριθ. 27] 1960 γνωμοδότη- 
σιν Είσ. Α. Π. Δημ. Κιουσοπούλου, 
Ποινικά χρονικά 1961 σελίς 49). 
Παρά ταΰτα ούδεμία πραγματική 
άντίθεσις υπάρχει έν προκειμένφ. 
Αί δύο διατάξεις συμπορεύονται, 
ώς θέλομεν παρακατιόν εκθέσει.

II. Κατ’ άρθρον 209 Κ. Π. Δικο
νομίας: «ούδείς νομίμως καλούμε
νος δύναται νά άρνηθή τήν μαρτυ
ρίαν αΰτοϋ, έκτος τών ρητώς έν τώ 
παρόντι άναγραφομένων έξαιρέ- 
σεων» (ώς εις τάς περιπτώσεις του 
άρθρου 222, προκειμένου περί συγ
γενών τοΰ κατηγορουμένου). Δέν 
δύναται νά άρνηθή τήν μαρτυρίαν 
του ούδ’ εις ήν περίπτωσιν ύπε- 
σχέθη, έστω καί ένόρκως ή έπί 
τή τιμή του εις τρίτον ότι θά τη- 
ρήση μυστικήν τήν άνακοίνωσιν 
(Ίδετε Ποινικήν Δικονομίαν Κων.

Τσουκαλά 1936 Τόμος Α' σελίς 
214). Κατ’ άρθρον 255 παρ. 2 Ποι
νικού κώδικος: «Μέ τήν αύτήν 
ποινήν (φυλάκισιν ένός έτους ή μέ 
χρηματικήν ποινήν) τιμωρείται, ό- 
στις έμφανιζόμενος ώς μάρτυς ένώ- 
πιον ’Αρχής τίνος άρνεΐται μετ’ 
έπιμονής τήν μαρτυρίαν του ή τόν 
όρκον τής μαρτυρίας του». Κατ’ 
άρθρον 212 Π. Δικονομίας (όπερ 
πραγματεύεται περί τοΰ έπαγγελμα- 
τικοΰ άπορρήτου τών μαρτύρων) 
’Επί ποινή άκυρότητος τής διαδι
κασίας δέν έξετάζονται οΰτε έν 
προδικασία, ούτε έν τή κυρία δια
δικασία... καί δ) οί δημόσιοι υπάλ
ληλοι προκειμένου περί στρατιω
τικού ή διπλωματικού μυστικοΰ ή 
περί τοιούτου άφορώντος εις τήν 
άσφάλειαν τοΰ Κράτους, έκτος άν 
ό αρμόδιος 'Υπουργός, αιτήσει τής 
Δικαστικής Αρχής ή τινός τών 
διαδίκων ή καί αύτεπαγγέλτως, 
ήθελεν έξουσιοδοτήσει αυτούς είς 
τοΰτο». «"Απαντες οί ανωτέρω μάρ
τυρες νά δηλώσωσιν ένόρκως είς 
τόν έξετάζοντα ότι καταθέτοντες 
θά παρεβίαζον τά έν § 1 μνημο
νευόμενα άπόρρητα. Ή  ψευδής 
τοιαύτη δήλωσις συνεπάγεται τάς 
ύπό τοΰ Ποινικού Κώδικος προ- 
βλεπομένας διά τήν ψευδορκίαν 
ποινάς». Τέλος κατ’ άρθρον 224 
Κ.Π.Δ. έπιτάσσονται τά άνωτέρω 
έκτεθέντα. Πρός κατανόησιν τοΰ 
θέματος παρίσταται ανάγκη νά λε- 
χθώσιν όλίγα τινά περί τοΰ τελευ
ταίου τούτου άρθρου.

III. 'Η προϊστορία τοΰ άρθρου 
224 έχει ώς έξής. Κατά τό άντίστοι-
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χθν άρθρον 204 Σχεδίου 1934: 
«Ό μάρτυς όφείλει νά ύποδεικνύη 
πώς περιήλΟον εις γνώσιν αύτοϋ 
τά κατατεθέντα. Ούδ’ εις δημοσίους 
υπαλλήλους επιτρέπεται νά άνα- 
φέρωσι γεγονότα άνευ κατονομά- 
σεως έκείνων, παρ’ ών έπληροφο- 
ρήθησαν ταΰτα. Τοιαύτη τυχόν 
κατάθεσις θεωρείται ώς μή γενο- 
μένη». Ή  αίτιολογική έκθεσις έση- 
μείου: «Οί μάρτυρες δέον νά προσ- 
καλώνται εις τό νά ύποδεικνύωσι 
πώς έλαβον γνώσιν τών γεγονό
των, άτινα άναφέρουσι. Τούτο προ
φανώς συμβάλλει εις τον έλεγχον 
περί τής φιλαλήθειας καί άκριβείας 
τού μάρτυρος. ('Η Ποιν. Δικονομία 
τού Ηνωμένου Κράτους τών Ίο- 
νίων Νήσων περιεΐχεν έν άρθρω 
99 παρ. 7 τήν έξής διάταξιν: «ό 
μάρτυς πρέπει νά έκφράζη τό πώς 
έμαθε τά όποια καταθέτει γεγονότα». 
Ούδ’ οί δημόσιοι υπάλληλοι δύναν- 
ται νά καταθέσωσι περί πληροφο
ριών συλλεγεισών παρά προσώ
πων, ών τά ονόματα δέν κρίνουσιν 
εύλογον νά άναφέρουσι έν τή κα
ταθέσει αυτών. 'Η τελευταία αΰτη 
διάταξις άπαντωμένη έν ταΐς Ίτα- 
λικαΐς Δικονομίαις τού 1913 (άρ- 
θρον 246) καί 1930 (άρθρον 349) 
θά άρη τό καί παρ’ ήμϊν παρατηρού- 
μενον έν τισι καταθέσεσιν, ιδίως 
άστυνομικών οργάνων, σχετικόν 
άτοπον (Ό  ALIMENA έρμηνεύων 
τήν σχετικήν διάταξιν τής Ίταλ. 
δικ. τού 1913 παρατηρεί, ότι ύπό 
τό κράτος τής δικονομίας τού 1865 
συχνά ένεφανίζετο τό άτοπον νά 
ύποκρίπτωνται όπισθεν τής κατα- 
θέσεως δημοσίου υπαλλήλου αί 
καταθέσεις μαρτύρων άνωνύμων καί 
άνευθύνων, αΐτινες δυνατόν νά ή- 
σαν ψευδείς, PRINCIPI PI PR- 
OCID. PEN ALE. NAPOLI 1914 
σελ. 443). Κατά τήν έν έτει 1938 
άναθεώρησιν τού σχεδίου είχε προσ 
τεθή παρ. 2, ήτις διελάμβανε τά 
έξής: «οί άνακριτικοί υπάλληλοι 
καί τά παντός βαθμού όργανα τής 
δημοσίας δυνάμεως, οσάκις έκ τών 
κειμένων διατάξεων έπιτρέπεται ή 
έξέτασις αύτών, δέν ύποχρεοΰνται 
νά κατονομάσωσι τά πρόσωπα, 
παρ’ ών λόγω τής ιδιότητάς των 
ταύτης, έπληροφορήθησαν γεγο
νός τι άλλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει 
ή μαρτυρία αύτών διά τό περιστα- 
τικόν τούτο κατά μέν τήν προδικα
σίαν δέν άναγράφεται παντάπασιν 
έν τή έκθέσει έξετάσεως τού μάρ
τυρος, γενομένη δέ διά ζώσης κατά 
τήν έπ’ άκρότηρίου διαδικασίαν, 
χωρίς νά συνοδεύηται διά ταυτο
χρόνου δηλώσεως τού προσώπου,

παρ’ ού έπληροφορήθησαν, δέν 
λαμβάνονται ύπ’ όψιν έπί ποινή 
άκυρότητος τής διαδικασίας». Άλλ 
ή παράγραφος αύτή διεγράφη ύπό 
τής τελευταίας άναθεωρητικής έπι- 
στροφής τού σχεδίου Κ.Π.Δ. (κα
τά τήν συ^εδρίασιν τής 12-9-1947), 
παρ’ ής έγένετο καί ή ανωτέρω 
παρατεθεΐσα τελική διατύπωσις τού 
άρθρου (Τδετε Άγγ. Μπουροπού- 
λου, Ερμηνεία Κ.Π.Δ. ύπ’ άρθρον 
224). Κατά τήν συνεδρίασιν ταύ- 
την ό καθηγητής Γιωτόπουλος(μέ
λος τής ’Επιτροπής) είπεν ότι: «εί
ναι άπαράδεκτον τό χορηγούμενον 
δικαίωμα εις τά άστυνομικά όργα
να νά καταθέτωσιν ένώπιον τών 
δικαστηρίων πράγματα περιελθόν- 
τα αύτοΐς έξ άκοής, χωρίς νά ύπο- 
χρεοΰνται νά κατονομάσωσι τό 
πρόσωπον παρά τού όποιου έλαβον 
τάς πληροφορίας, διότι ούσιαστι- 
κώς εις αύτό καταλήγει ή δευτέρα 
παράγραφος τού άρθρου τούτου, 
έπιτρέπουσα μέν εις τόν μάρτυρα 
νά προβαίνη εις τοιαύτην κατά- 
θεσιν, άναγράφουσα δέ ότι τό Δι- 
καστήριον δέν δύναται νά λάβη 
ύπ’ όψιν τήν κατάθεσιν ταύτην». 
Ή  έπιτροπή άποδεχθεΐσα τήν ορ
θότητα τής τοιαύτης παρατηρή- 
σεως, άπεφάσισε τήν διαγραφήν 
τής έν λόγφ παραγράφου καί τήν 
προσθήκην εις τήν πρώτην παρά
γραφον μετά τήν λέξιν «όφείλει» 
τών λέξεων «εις πάσαν περίπτω- 
σιν» (Τδετε πρακτικά συνεδριάσεως 
τών ’Αναθεωρητικών Επιτροπής 
τού Κώδικος Ποινικής Δικονο
μίας, έπιμέλεια Γ. Καφετζή, τόμος 
Γ' σελ. 140).

ΙΥ. Σκοπός τής διατάξεως τού 
άρθρου 224 είναι νά έλεγχθή ό μάρ
τυς, έάν πιστώς άποδίδη τά όσα 
ήκουσεν, άλλά καί νά έλεγχθή ή 
σοβαρότης τού μεταδόσαντος τήν 
πληροφορίαν προσώπου. Τότε τό 
Δικαστήριον θά έχη τήν εύχέρειαν 
νά καλέση τόν πληροφοριοδότην 
νά καταθέση ό ίδιος. Εύστόχως 
έλέχθη ότι οί μάρτυρες έξ άκοής 
(TESTES EX AUDITU) είναι κατ’ 
άκρίβειαν μάρτυρες έκ δευτέρας 
χειρός (Τδετε Τσουκαλά ά. σελ. 
224). Ή  υποχρέωσις κατονομά- 
σεως τού πληροφοριοδότου ύφί- 
σταται ού μόνον διά τούς ίδιώτας, 
άλλά καί διά τά όργανα τής δημο
σίας δυνάμεως. Δι’ αύτόν τόν λό
γον, πρός άρσιν πόσης άμψιβολίας, 
προσετέθη ή φράσις «εις πάσαν 
περίπτωσιν». Πλήν άν άύτά ποιών- 
ται ένορκον δήλωσιν, οτ-t κιχταθέ- 
τοντα θέλουσι παραβιάσει άπόρ- 
ρητον άφορών τήν άσφάλειαν τού

Κράτους (άρθρον 212 Κ.Π.Δ.).
Ή ψευδής τοιαύτη δήλωσις συνε
πάγεται τάς ποινάς τής ψευδορκίας. 
Κατά τινας δύναται νά θεωρηθή 
ώς τοιοΰτον (δηλ. μυστικόν άπόρ- 
ρητον) ή γνώσις ύπό δημοσίου 
όργάνου; πληροφοριών παρά προ
σώπων άσκούντων άντικατασκο- 
πείαν ή άλλων ειδικών πρακτό
ρων, ών ή άποκάλυψις τού όνό- 
ματος συνέχεται πρός τήν άσφά- 
λειαν τού Κράτους (Τδετε Γ. Κα- 
πετανάκη, Ερμηνεία Κ.Π. Δικο
νομίας, ύπ’ άρθρον 224). ’Εάν ό 
μάρτυς άρνηθή νά κατονομάση 
τούς παρ’ ών έπληροφορήθη τούτο 
άποτελεΐ άρνησιν μαρτυρίας καί ό 
μάρτυς ύπόκειται εις τάς τού άρ
θρου 225 παρ. 2 τελευταία παρά
γραφος Π. Κώδικος ποινάς. Δέν 
άντελήφθημεν τήν έννοιαν τής 
φράσεως τού σεβαστού μας κ. 
Μπουροπούλου (ήν ψέγει ό. Βα- 
βαρέτος) «έάν διά λόγους δημο
σίου συμφέροντος δέν δύνανται 
οί άστυνομικοί καί άνακριτικοί 
υπάλληλοι κλπ. νά άποκαλύψουν 
τά πρόσωπα ταύτα, δέν κωλύονται 
νά άνακοινώσουν ταΰτα έμπιστευ- 
τικώς εις τόν ’Ανακριτήν, ΐνα ού- 
τος διά καταλλήλου περαιτέρω 
έρεύνης, έξακριβώση τήν άλή- 
θειαν τών μεταδοθέντων» (Τδετε 
Μπουρόπουλον έ. ά. ύπ’ άρθρον 
224). Καί έρωτάται ποία ή άξια 
τής καταθέσεως, έν τή όποια δέν 
κατονομάζονται οί πληροφοριοδό- 
ται; Κατ’ άρχήν τό δικαστήριον 
θά δεχθή τήν τοιαύτην κατάθεσιν, 
τήν άποδεικτικήν της όμως άξίαν, 
θά έκτιμήση έλευθέρως κατ’ άρ
θρον 177 Κ.Π.Δ. ("Ιδετε Ζησιάδην, 
Έγχειρίδιον Ποινικής Δικονομίας 
τόμος Α' σελ. 541). Ή  παράβασις 
τού άρθρου 224 δέν έπιφέρει άκυ- 
ρώτητα (Τδετε ύπ’ άριθ. 660] 1955 
άπόφασιν τού Άναθ. Δικαστηρίου, 
Ποιν. Χρον. 1955 σελ. 309). Ά λ 
λωστε καί οί έξ άκοής μάρτυρες 
άποτελοΰσι, κατά τά συνδεδυα- 
σμένα άρθρα 177 καί 209 Κ.Π.Δ. 
νόμιμον άποδεικτικόν μέσον (Α. 
Π. 271 ] 1955 Ποιν. Χρον. 1955 σελ. 
496). Εις πλείστας νομοθεσίας ή 
έξ άκοής μαρτυρία έχει διαγραφή, 
ώς έν Αγγλία καί Γερμανία. Έν 
Γαλλία είναι έπιτρεπτή άποκειμέ- 
νης εις τήν τού δικαστού κρίσιν 
τής έκτιμήσεως (Τδετε άρθρον 112 
τής προϊσχυσάσης Ποινικής Δι
κονομίας καί έρμηνείαν τούτου είς 
Κωνσταντόπουλον. Ερμηνεία της 
Ελληνικής Ποινικής Δικονομίας 
παρ. 1073, Κασίμην, Σιφναΐον, 
Πανδέκτης Ποινικής Δικονομίας
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ύπ’ άρθρον 112 Κωστήν—Μπουρό- 
πουλον Ποινική Δικονομία τόμος 
Β' σελ. 378). Είναι ύπερβολικόν 
τό ύπό τού Στάϊκου γραφόμενον 
ότι αν ό μάρτυς δέν κατονομάσω 
τά πρόσωπα, παρ’ ών έλαβε τάς 
πληροφορίας, ή τοιαύτη κατάθε 
σις είναι ανεπίδεκτος δικαστικής 
έκτιμήσεως καί δέον νά μή ληφθή 
ύπ’ όψιν κατά τόν σχηματισμόν 
τής δικανικής πεποιθήσεως καί 
κρίσεως ΓΙδετε Στάϊκου Ερμη
νεία ΚΠΔ. ύπ’ άρθρον 224 σελ. 
1034, ένθα καί δριμεΐα κριτική τής 
προ τής ισχύος τοϋ νέου ϊί.Π.Δ. 
καταστάσεως).

Υ. Σχετικήν με τό άναπτυσσόμε- 
νον θέμα περιλαμβάνει τό άρθρον 
349 έδάφιον τελευταΐον τοϋ Κώ- 
δικος τής Ιταλικής Ποινικής Δι
κονομίας τοϋ έτους 1930 (αντί
στοιχος ή διάταξις τοϋ άρθρου 246 
τοϋ ίδιου Κώδικος 1913). Κατά 
ταύτην δέν δύνανται νά ύποχρεω- 
θώσι τά όργανα τής Δικαστικής 
’Αστυνομίας, όπως άποκαλύψωσι 
τά όνόματα τών προσώπων τά όποια 
παρέχον εις αύτάς πληροφορίας.

(IL GIUDICE NON QUO OBBL- 
IGARE GLI UFEICTALI E GL1 
ACENTI DI POLIZIA GIU ΠΙΖ
Α RIA (221) A RIVELARE J 
NOMI DELLE PERSONE CHE 
HANNO AD ESSI FORNITO 
NOTIZIE) Περαιτέρω όμως καθο
ρίζει τό άρθρον ότι τοιαϋται καταθέ
σεις δέν πρέπει, επί ποινή άκυρό- 
τητος, νά λαμβάνωνται ύπ’ όψιν 
(A NON QUO R1CEVERE. A 
PENA DI MULLITA, DAGLI U- 
FICIALI AD AGENTI PREDE- 
TTI AVUTE DA PERSONE 1 
CUI NOMI ESSI NON RITENG- 
ONO DI DOVE RE MANIFE- 
STARE).

YI. Καί έρωταται ποΐαι αί ύπο- 
χρεώσεις τοϋ άνακριτικοϋ ύπαλ- 
λήλου κατάτήν έξέτασιν; Κατ’ αρ
χήν οΰτος δέν πρέπει νά καταχώ
ριση εις τήν έκθεσιν περικοπάς 
έκ γεγονότων, διά τά όποια ό εξε
ταζόμενος δέν κατονομάζει τόν 
πληροφοριοδότην. "Αν όμως έπι- 
μείνη ό έξεταζόμενος νά καταθέση, 
τότε ό άνακρίνων θά ύπομνήση 
εις αυτόν τάς ποινικάς εύθύνας καί

θά άποστείλη εις τόν Εισαγγελέα, 
κατ' άρθρον 38 Κ.Π.Δ., σχετικόν 
απόσπασμα διά τήν ποινικήν δίω- 
ξιν, συνωδμ τφ άρθροι 225 παρ. 2 
Π. Κ. Έπ’ άκροατηρίφ δέον ό μάρ
τυς έξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατά 
σύστασιν'τοϋ προεδρεύοντος νά 
μή καταθέση έπί των σημείων τού
των. "Αν όμως έπιμείνη, ύπόκειται 
εις τάς προλεχθείσας Ποινικάς 
κυρώσεις.-·-

Εν κατακλεΐδι οί τοιοΰτοι πλη- 
ροφοριοδόται δίδουσι άπλώς αφορ
μήν εις τόν άνακριτικόν ύπάλληλον 
πρός έρευναν. Τά άποτελέσματα 
τής περαιτέρω''ταύτης έρεύνης έ- 
χουσιν αξίαν καί κατατίθενται έν 
τη προδικασία καί τη έπ’ άκροατη
ρίφ διαδικασία. Τοϋτο φαίνεται έν- 
νοεΐ καί ό κ. Μπουρόπουλος διά 
τής ανωτέρω φράσεως. Όθεν συμ
πορεύονται αί διατάξεις των άρθρων 
179 Κανονισμού Χωροφυλακής καί 
224 Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, 
ύπό τήν έκτεθεΐσαν έννοιαν.

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Π Α Τ Α Κ Ι Α Σ

Α Ν  Α Κ Ο Ι Ν Ω Ζ Ι Σ

Παρακαλοϋνται οί κ.κ. συνδρομηταί τοϋ περιοδικού, ίδιώται καί άνδρες τοϋ Σώματος, οί κα- 
τέχοντες οίαδήποτε ιστορικά στοιχεία τοϋ άπωτέρου ή προσφάτου παρελθόντος καί ίδίμ τής 
χρονικής περιόδου 1936—50, σχετικά μέ τό Σώμα τής Χωροφυλακής, όπως άποστείλουν 
ταϋτα επειγόντως εις τήν κατωτέρω σημειουμένην Διεύθυνσιν.

Τά στοιχεία ταϋτα θά χρησιμοποιηθούν ύπό τοϋ άναλαβόντος τήν συγγραφήν τής ιστορίας 
τοϋ Σώματος Καθηγητοϋ τής Νεωτέρας Ελληνικής 'Ιστορίας τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. 
’Αποστόλου Δασκαλάκη.

Άρχηγεΐον Χωροφυλακής 
Γραφεΐον 'Ιστορίας 

Ίουλιανοϋ άρ. 36 
ΑΘΗΝΑΙ
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Εύθυμες ισ τορ ίες  τού χωριού

Τ Ο Υ  Σ Τ Α Μ - Σ Τ Α Μ

Μ ετά τά προσωρινά μέτρα, ό Είρηνοδίκης καί 
ό els τώυ δικηγόρων άπεσύρθησαν νά διανυκτε- 
ρεύσουν εις τήν οικίαν τοΰ προέδρου τής Κοινότη- 
τος, άφοΰ καταλληλότερον οίκημα διά τάς εξοχό
τητάς των δεν υπήρχε στο χωριό.

Ό  φτωχός Πρόεδρος, αναγκασμένος πάντοτε 
νά τρέχη διά τις μαγκουφιές τής Διοικήσεως καί 
ΰποχρεωμένος καί τώρα νά φιλοξενήση τους θε
μιστοπόλους, τους άνθρώπους τής Δικαιοσύνης 
δηλαδή, έτρεχε, βλασφημώντας την τιμήν όπου 
τού έκαμαν οί συγχωριανοί του καί τό υπούργη
μα όπου τού εδωκαν, νά βρή καμμίαν σπείραν καί 
τής ήλικίας κόττα ή κανέναν κόκκοραν απόμαχον 
εις τό χωριό, διά νά περιποιηθή τούς άπροσδο- 
κήτους ξένους του.

Ό  Είρηνοδίκης καί ό δικηγόρος, έν τώ  μεταξύ, 
καθήσανε παροτγωνιάς, πίνοντες ενα υδαρές καί 
άνούσιο τσίπουρο, πού τούς έφερνε ή Προεδρίνα, 
μαζί μέ μεζέ πιπεριές καί λαχναρμιές.

"Επιναν καί συζητούσαν, συζητούσαν κι’ έπιναν.
'Αφού είπανε γιά  τον Εισαγγελέα, άφού είπανε 

γιά  τον Πρόεδρο, άφού είπανε γιά  τον ’Ανακριτή, 
πού ήταν Κρητικός, άφού κατέκρινε ό δικηγόρος 
μερικές άποφάσεις τού Δικαστηρίου ώς άστήρικτες 
καί άτραβές, τού Είρηνοδίκου έπαναλαμβάνοντος, 
έν συγκαταθέσει, τά αύτά, σαν νά μιλούσε μέ τόν 
έαυτόν του καί ν’ άπαντούσε εις τόν εαυτόν του.

—"Ετσι είναι αύτός ό τόπος! Ημάς τούς Είρη- 
νοδίκας, πού φάγαμε τούς Νόμους καί τό Δίκαιο 
μέ τήν ούκα, χαλάει ό κόσμος όταν μάς κάνουν 
άντεισαγγελεϊς. Αύτούς τούς παίρνουν καί τούς 
κουρντίζουν δικαστάς αμέσως.

’Αφού είπανε όλα αύτά καί άλλα περισσότερα 
ήρθανε καί στην πολιτικήν.

Καί οϊ δυο ήσοτν σύμφωνοι.
Μόνον πού ό δικηγόρος ήταν άδιάλλακτος. 

Ό  Είρηνοδίκης καί έκ χαρακτήρος, ίσως, άλλά 
καί ώς άνθρωπος τής Πολιτείας ήταν διαλλακτικοί.

Δέν έπρόφθασαν όμως νά κατέλθουν εις λεπτο
μέρειας, διότι εφθασεν ό κόκκορας έκτείνων τά γυ- 
μ;ά κοπάνια του υπέρ τήν θάλασσαν τής σούπας, 
ωσάν νά έξέτεινε, κατάπληκτος, τάς χεΐρας του 
πρός τόν Θεόν, ζητών έλεος διά τήν κατάστασίν 
του ταύτην.

Δέν έπρόφθασεν όμως νά διαμαρτυρηθή καί 
κατεβροχθίσθη αύθωρεί.

"Εχει γερούς όδόντας ή Δικαιοσύνη, άλλά καί 
στόμαχον γερόν.

Ό  κόκκορας δέν είχεν έπαρκέσει νά τόν γεμίση !
Πεινασμένοι άκόμη, άπεσύρθησαν είς τήν άλλην 

κάμαραν νά κοιμηθούν. Πτωχό δωμάτιο, μέ καρτ- 
ποστάλ στούς τοίχους ξενητευμένων συγγενών 
καί φίλων είς ’Αμερικήν, δύο ρόκες ξηρών καλαμπο
κιών, κρεμασμένες άπό τό ταβάνι, σαν ερωτικό 
ζεύγος περιστερών, καί ένας καθρέπτης στολισμέ
νος μή ξηρό κλωνάρι άγριοσπαραγγιών.

Στον άντικρυνό τοίχο τού καθρέφτη, μιά μεγάλη 
είκών τού Βενιζέλου πούς τούς έκοίταζε γλυκά 
μέ τ ’ άστραφτερά του ματογυάλια, μειδιών τό 
μυστηριώδες του μειδίαμα. ’Απάνω είς τό ταβάνι 
έκιτρίνιζαν καί μοσχοβολούσαν κρεμασμένα, με
ρικά κυδώνια καί μιά σειρά άπό λουκάνικα, μόλις 
γιομισθέντα καί γιαλίζοντα προκλητικώς......
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Οί δυό θεμιστοπόλοι έπεσαν σέ στρωματσάδαν, 
άττλωθεϊσαν έττ'ι τοϋ εδάφους, επάνω σέ λευκές 
μάλλινες κουβέρτες, καθαρές, πρωτόβγαλτες, ώς 
εις παστάδα νεόνυμφων.

Ό  δικηγόρος, άφοϋ στριφογύρισε κάμποσο, 
δέν άργησε νά κοιμηθή. Ό  Εϊρηνοδίκης όμως γύ
ριζε καί ξαναγύριζε επάνω σέ αγκάθια!

Ή  φασαρία αύτή έξύπνησε τον δικηγόρον.
—Το έπαθες, βρέ αδερφέ;
—Τί νά πά θω ! Μέ άδειανό στομάχι μπορεί νά 

κοιμηθή κανείς; Μ’ άφίνει ό κόκκορας πού λαλάει 
μέσα μου.......

—Φαντάσου πώς ό κόκκορας ήταν μοσχαράκι, 
χόρτασε καί κοιμήσου.

—Θέλω νά τό φαντασθώ, άλλά δέν μ’ άφίνουνε 
οί σατανάδες καί κατεβαίνουν άπό την οροφή!

—’Ονειρεύεσαι ή παραμιλάς;
—Τί νά ονειρευτώ βρά άδερφέ, δέν κοιτάζεις τό 

ταβάνι; Δέν βλέπεις τά θηρία πού έρχονται;
—Γιά ποιά θηρία μού μιλάς;
—Γιά τούτα τά Θηρία.
—Κορέους έχεις;
—Ό χ ι άδερφέ, κάτι θηρία σάν δενδρογαλιές. 

Ή  θά μάς φάν ή θά τά φάμε. Καί έδειξεν έπάνω εις 
τήν οροφήν τά λουκάνικα, χονδρά καί γλοιερά, 
σάν φύδια πού έσύροντο τό ένα πάνω στό άλλο, 
ποιο νά πρωτοκατεβή.

—Έ !, λουκάνικα-τά βλέπω. Τί θέλεις νά είπής 
μ’ αύτό!

—Λέω πώς πρέπει νά τά φάμε πριν μάς φάνε!
—Πώς θά τά φάμε, άνθρωπε, ώμά;
—Νά μάς τά ψήση ό νοικοκύρης! Καιρό έχω νά 

φάω σπιτικά λουκάνικα! Τούλάχιστον κάνα-δυό, 
νά δέσουμε τόν κόκκορα, πού πετάει καί φτεροκο
πάει στό αδειανό στομάχι· μου καί μ’ έχει σακα
τέψει !.......

—Ποϋ νά τά ψήσω, στό καπέλλο μου;
—Στό τηγάνι τής Κυρά-Προεδρίνας!.......  ’Άιντε,

σέ παρακαλώ, γιατί κοντεύω νά πεθάνω! Φίλος 
σου είν’ ό Πρόεδρος ό,τι τοϋ ζητήσης, δέν θά σοΰ 
τό άρνηθή. ’Άλλωστε τί ψυχή έχουνε, βρέ άδερφέ, 
τρία-τέσσαρα παληολουκάνικα;

Ό  δικηγόρος, θέλοντας καί μή, σηκώθηκε. Κα
θώς μισοντυνώνταν γιά  νά βγή, είδε στον τοίχο τήν 
εικόνα τοϋ Βενιζέλου, πού τούς έκύτταζε στοργικά 
καί γελαστά, μέσ’ άπό τήν χρυσή κορνίζα, σάν 
καλός πατέρας πού παράστεκε άπάνω στά, πα ι
διά του πού έκοιμώντο....

—Βρέ, φωνάζει, νά γιατί δέν μπορούσαμε νά 
κοιμηθούμε!.......

Καί τράβηξε κατά τήν εικόνα καί τήν έπιασε 
δυνατά άπό τό κορδόνι της, νά τήν κατεβάση!__

—Θά τήν κατεβάσω! _
Νά τήν κατεβάσης;.......
—Θά τήν κατεβάσω, άλλοιώς άδύνατο νά κοι

μηθώ, έστω κι’ άν φάω όλα τά κοκκάρια τού χωριού 
καί όλα τά λουκάνικα τής επαρχίας.

—Βρέ, είσαι καλά; Τί, θέλεις νά μέ πάρης στό 
λαιμό σου;

Ό  δικηγόρος, σάν νά κατάλαβε τό δίκαιον τού 
ισχυρισμού τού Εΐρηνοδίκου, άφήκε τήν εικόνα, 
πέταξε τό πανωφόρι άπάνω ά π’ τούς ώμους καί 
βγήκε άπό τό δωμάτιό τους..........

—Τί λές, βρέ άδερφέ! τού φώναξε ό Πρόεδρος, 
τά λουκάνικα δέν είναι δικά μου. Είναι τού ίερέως 
τού χωριού, πώς μπορώ έγώ νά τά ξικέψω;

—Τού ίερέως;
—Ναι τά άφησε έδώ, γιατί πήγε τήν παππαδιά 

του κάτω στή χώρα, στό γιατρό, καί γ ιά  νά μήν 
τού φάν’ οί γάτες, πού είναι ξεταβάνωτο τό σπίτι 
του.

—Θά τά ψήσης!....... τί θά γίνη; Άνωτέρα βία!..
Πρόκειται γ ιά  τόν Είρηνοδίκη πού είναι έγγυος 
ό άνθρωπος!.......

—Τί άνωτέρα βία; Μπορώ νά πάρω ξένα πρά
γματα; Ό  ίδιος ό Εϊρηνοδίκης θά μέ τιμωρήση!

—Άκούς, βρέ χριστιανέ, κινδυνεύει νά πεθάνη 
ό Εϊρηνοδίκης είναι γκαστρωμένος, δέν άκούς;

—Γ καστρωμένος;
—Γκαστρωμένος, βέβαια! Θέλεις νά γίνη καμμιά 

άποβολή μέσ’ στό σπίτι σου νά έχης φασαρίες!....
—Νά φυλάξη ό Θεός!
—Πώς νά φυλάξη ό Θεός, άφού δέν άκούς τί σού 

λέω;
Ό  Πρόεδρος έμεινε μέ άνοιχτό τό στόμα, μή γνω- 

ρίζων τί νά κάμη. Ή Προεδρίνα όμως, πού έτρεξεν 
εις τήν συζήτησιν, είχε κατακιτρινίσει. Γυναίκα, 
άποκτήσασα πολλά παιδιά καί γνωρίζουσα τά 
βάσανα καί τούς κινδύνους τής έγκυμοσύνης, δέν 
μπορούσε παρά νά συμπαθήση τόν πάσχοντα 
Είρηνοδίκην.

—Γιά κάμποσα παληολουκάνικα, φώναξε στον 
άνδρα της, θ’ άφίσουμε νά χαθή ό άνθρωπος!

Κ’ έτρεξε μέσα στό δωμάτιο καί πήρε τήν κα
ρέκλα γιά  ν’ άναβή καί νά τά ξεκρεμάση.

—Ά πό  ποιά θέλεις νά σού κατεβάσω, κύριε Εί
ρηνοδίκη, τά κρασάτα ή τά άλλα όπου έχουν 
κίμινο!

—Βάλτα, όλα στό τηγάνι, Κυρά Προεδρίνα, κι’ 
έπειτα βλέπουμε άπό πού θά πάρουμε.

Μετά τό νέον δεΐπνον οί δυό δικανικοί έπέσανε 
νά κοιμηθούν.

Ό  Εϊρηνοδίκης ήταν χορτασμένος. Ό  κόκκορας 
είχε δεθή μέ πολλά λουκάνικα κι’ ήταν πιά  άδύ- 
νατον νά κινηθή. Ό  Εϊρηνοδίκης μπορούσε τώρα 
ήσυχος νά κοιμηθή, ό ύπνος κατέβαινε βαρύς, γλυ
κύς στά βλέφαρά του.

Ό  δικηγόρος όμως δέν ήσύχαζε. Γύριζε άπό 
έδώ, γύριζε άπό κεϊ, φυσούσε, ξεφυσούσε, βογ- 
γούσε καί μουρμούριζε.

Ό  Εϊρηνοδίκης, σάν είδε αύτήν τήν ταραχή 
τού δικηγόρου, έστρεψε καί τού φώναξε:

—’Εγώ έφαγα καί φούσκωσα καί σύ δέν μπορείς 
νά κοιμηθής;

Δέν βλέπεις έδώ τί γίνεται; τού άπάντησε καί 
τού έδειξε τήν εικόνα τού «Πρωθυπουργού» πού 
μειδιούσε πάντοτε μέσ’ άπό τήν χρυσή κορνίζα. 
Έ , καί τί μέ τούτο! τού ξαναεΐπε ό Εϊρηνοδίκης; 
Αύτό μιά φορά δέν τρώγεται..........

Ό  Δικηγόρος μισοσηκώθη:
■Ακούσε έδώ, τού είπε, γιατί τώρα δέν μπορώ 

νά κοιμηθώ έγώ !
—Τί Θέλεις;
—Έ γώ  σού κατέβασα τά λουκάνικα, κατέβασε 

τώρα καί σύ τόν Βενιζέλο!
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Ή ρωτκές μορφές τού 21

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Ό αρχιστράτηγος τής Ρούμελης

ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Μ  ία άπό τις πνό πολεμικές καί άπό τις πιό στρα
τηγικές μορφές τοΰ ίεροϋ μας ’Αγώνα είναι καί ό 
Γεώργιος Καραϊσκάκης (1780- 1827), ό μαύρος γύ- 
φτος, ό γυιός της Καλόγριας. Δύο τόποι τόν διεκδι- 
κοΰν. Τής 'Αρτας ή Σκουληκαριά καί τής Καρδί
τσας τό Μαυρομμάτι. Πάντως, έκεΐ κοντά στα ’Αγρα
φα γεννήθηκε καί τό μυρωμένο θυμάρι των έλληνι- 
κών βουνών, πλούσια τοΰ ζωογόνησε τό πνεύμα, 
δχι όμως καί τό σώμα. "Ήταν πάντα καχεκτικός καί 
φιλάσθενος. Βαρειά κι’ άγιάτρευτη άρρώστεια τόν 
συντρόφευε, μέχρι τό θάνατό του. Καί νά πώς μας 
τόν παρουσιάζει, σ’ ένα πανηγυρικό τής 25 Μαρτίου 
τοΰ 1846, ό σύγχρονός του ποιητής Παναγιώτης 
Σοϋτσος.

«Ό άνήρ ούτος, έχει νοΟν άκατέργαστον, άλλα 
γεννητικώτατον καί όξύτατον. Άμοιρος ών παι
δείας, άλλ’ άγαπών καί τιμών τούς πεπαιδευμέ
νους. Φιλάσθενος, άλλα καρτετικώτατος εις τάς 
σκληραγωγίας, δαπανών άφειδώς τήν ίδιαν πε
ριουσίαν εις τάς δημοσίους άνάγκας, έκθέτων 
τούς περί έαυτόν εις τούς ύπέρ πατρίδος κινδύ
νους καί πρώτος έκτιθέμενος. Στρατηγικότατος 
απάντων καί τών πάντων τάς στρατιωτικός γνώ- 
μας άκούων καί σταθμίζων. ’Ακόρεστος δόξης 
καί όνόματος.

’Ανάστημα μέτριον, σώμα ισχνόν. Χρώμα ύπο- 
μέλαν, μέτωπον πλατύ, εύρεία έστία σκέψεως, 
όίρρύες πυκναί καί πλήρεις μεριμνών, όλόμαυροι 
καί μικροί όφθαλμοί, άλλ’ άστράπτοντες, αιθέ
ρων τό πνεύμα, ύποφουσκώνον τούς μυκτή ρας 
του καί διακεχυμένον εις δλον τό πρόσωπον 
αύτοΰ, κόμη, ώς χαίτη λέοντος . ..».

Μέσα δμως στό άδύναμο κουφάρι τής άπισχνα- 
σμένης αύτής μορφής, έφώλιαζε φλογερή ψυχή, 
μεγάλη καρδιά καί μυαλό ξεκάθαρο, πράγμα σπάνιο 
γιά άνθρωπο, πού ποτέ δέν γνώρισε παίδευσι καί μόρ- 
φωσι. Άπό μικρός ανέβηκε κλέφτης στα βουνά, κον
τά στον Κατσαντώνη καί στό Λεπενιώτη. Δυο φο
ρές* πιάστηκε αιχμάλωτος καί κλείστηκε στή φυ
λακή, στά Γιάννενα. Τήν πρώτη τά κατάφερε νά φύ- 
γη. Τη δεύτερη, άναγκάστηκε νά σκύψη τό κεφάλι, 
νά προσκυνήση καί νά δεχτή γιά άφέντη του τόν 
Άλή Πασά, ό όποιος άριστα έγνώριζε νά περισυλ- 
λέγη τούς ικανούς καί τολμηρούς άνδρες καί γιά τήν 
παλληκαριά του, τόν πήρε στή σωματοφυλακή του.

Γεώργιος Καραϊσκάκης, ό περίφημος όπλαρχηγός τής Ρού
μελης, ό όποιος άνεδείχθη άπό τούς στυλοβάτας τής έπανα- 
στάσεως, εις τήν Στερεάν Ελλάδα, ιδίως κατά τάς δυσκόλόυς 
ήμέρας τοΰ διχασμού καί έθυσίασε τήν ζωήν του εις τόν άγώ- 
να τής έθνικής παλιγγενεσίας.

Γνωστή είναι ή άφοβη άπάντησις, πού έδωκε ό 
Γύφτος, σάν κάποτε, κεφάτος ό Άλή Πασάς τόν 
ρώτησε:

—Τί θέλεις νά σέ κάμω, όρέ Καραϊσκάκη;
-Ά ν  μέ γνωρίζης άξιο γιά άφέντη, πασά μου, 

κάμεμε άφέντη. Ά ν  άξιο γιά δοΰλο, κάμεμε δοΰλο. 
Ά ν δέν μέ γνωρίζης άξιο γιά τίποτα, ρίξε με στή 
λίμνη.
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Μά ή πολύχρονη παραμονή του, στήν περίφημη 
πολεμική σχολή τού πολυμήχανου Άλή Πασά, πολύ 
τόν βοήθησε, ώστε μέ ανυπέρβλητη πολεμική εμπει
ρία νά κατεβή, μέ τήν κήρυξι τής έπαναστάσεως, στή 
Ρούμελη καί ν’ άρχίση ένα άδιάκοπο καί ανελέητο 
αγώνα.

Γνωστές είναι οί μάχες του καί οί νίκες του. Καί* 
ή Προσωρινή Διοίκησις τόν ξεχωρίζει καί τόν τιμμ. 
Τόν διορίζει, τό 1826, Γενικό ’Αρχηγό τής Στερράς 
Ελλάδος. Τότε, μέ τό καινούργιο του άξίωμα, ή 
φλόγα πού καίει στήν καρδιά του μεγαλώνει. Γί
νεται ήφαίστειο. Καί ό πόθος του, γίνεται πάθος, 
γιά τή γρήγορη λευτεριά τής σκλαβωμένης γής. 
Βιάζεται. Δέν κρατιέται. Καί οί περίλαμπρες νίκες 
του, στό Καρπενήσι, στήν Άράχωβα, στό Χαϊδάρι. 
στον Πειραιά, τό μαρτυράνε. ’Από τό Κερατσίνι, 
όπου έστησε τό στρατηγείο του όρμά. Καί ό Κιουτα- 
χής, αντί νά πολιορκή τήν Άκρόπολι, βρίσκεται 
στενά πολιορκημένος άπό τό Στρατάρχη. Είναι τολ
μηρός στις προθέσεις του καί παράτολμος στις επι
θέσεις του. Τούτο άναγκάζει τό φίλο του. τό Γέρο 
τού Μόριά, νά τού γράψη, μοναδικό ιδιόχειρο υστε
ρόγραφο, σέ επιστολή πού στέλλεται άπό τό Καστρί. 
στις 28 Ίανουαρίου 1827, τήν πολυσήμαντη συμβου
λή:

«γηφτο, γηφτο εχης να καμης με σοη γηφτηκο 
και στοχασου».

Όμως δέν στοχάστηκε. Στις 22 "Απριλίου τού 
1827. σέ μια παράτολμη έξόρμησι στό Φάληρο,

έχθρική σφαίρα, θανάσιμα τόν πληγώνει. Ή  αύγή 
τής έπομένης, πού έώρταζε ό συνώνυμός του άγιος, 
τόν βρίσκει νεκρό. Πρόλαβε καί έδωκε τήν τελευ
ταία έντολή «σώσατε τήν ’Αθήνα», χωρίς νάπρολάβη 
νά ίδή καί τήν Άκρόπολι έλεύθερη, γιά τήν όποια 
τόσο πάσχισε.

"Ενα καράβι τού Κόχραν, μετέφερε τό λείψανό του 
στή Σαλαμίνα καί ένταφιάστηκε σέ μιά μεγάλη έκ- 
κλησιά,στόνΆγιο Δημήτριο, όπως παράγγειλε. Τήν 
ίδια ώρα, στόν Πόρο, ψάλλεται τρισάγιο καί ό Σπ. Τρι- 
κούπης, μέ αύτοσχέδιο όμιλία κατασυγκινεΐ τά πλή
θη.

Καί ή ’Εθνική Βουλή των Ελλήνων, δυό ημέρες 
μετά τό θάνατο τού Στρατάρχη, άποφασίζει καί άπο- 
στέλλει, στό όρφανεμένο στρατόπεδο τής ’Αττικής, 
τό παρακάτω ψήφισμα:

«Ή φιλτάτη πατρίς, θρηνεί άπαρηγόρητος τό 
γνησιώτατον τέκνον της. Θρηνεί καί κόπτεται, 
στερηθεΐσα τοΟ θερμού προμάχου των Ιερών της 
δικαίων. Θρηνεί τόν διαρρήξαντα τάς νέας άλύ- 
σεις τής Στερεας Ελλάδος, τόν ένδοξον νικητήν 
τής Άραχώβης, τόν έξολοθρευτήν τών τυράν
νων.

Θρηνεί τόν Άρείτολμον Γενικόν άρχηγόν 
Καραϊσκάκην, όστις μαχόμενος ύπέρ τών κλει
νών, ’Αθηνών έπεσεν ένδόξως καί πνέων τά λοί- 
σθοια, άλλο τι δέν παρήγγειλεν, παρά τών ’Αθη
νών τήν διάσωσιν.

Ελλάς, Έλληνες, Έλληνίδες, Φιλέλληνες 
πενθήσατε τόν πολύτιμον ύπερασπιστήν τής 
τιμής σας, τόν Γεώργιον Καραϊσκάκην».

Τό στρατόπεδον τού Καραϊσκάκη εις τήν Καστέλλαν, κατά πίνακα τού γνωστού ζωγράφου Θεοδώρου Βρυζάκη 
ένφ εις τό βάθος διακρίνεται τό λεκανοπέδιον τής’Αττικής καί ή πολιορκημένη άπό τάς Έλληνικάς δυνάμεις Άκρόπολις.
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Καί ό καιρός παιρνάει κι* οι μάχες συνεχίζονται. 
Μά ό Καραίσκάκης δέν ξεχνιέται. Τό Έθνος μέ τούς 
Αντιπροσώπους του, επιθυμεί Ιδιαίτερα νά τιμήση 
της Ρούμελης τό «λιοντάρι». Καί νά, τό παρακάτω 
έγγραφο (ΓΑΚ. Οίκ. Φ. 99) φανερώνει τήν ξεχωρι
στή τιμή.

Ελληνική Πολιτεία 
Περίοδος Δ . άριθ. 66 

Ή  Βουλή των Ελλήνων 
Πρός τήν ’Αντικυβερνητικήν Επιτροπήν.

Επειδή οί καλοί καί άγαθοί άνδρες είναι δί
καιον καί ζώντες νά βραβεύονται, μέ τήν κοινήν 
παρά πάντων δόξαν καί όπόληψιν καί άποθανόν- 
τες νά τιμώνται μέ μνημεία, στήλας καί άνδριάν- * 
τας, εις αιώνιον μνημόσυνον τών καλών πράξεων 
καί Ανδραγαθημάτων αύτών,

Επειδή ό Αείμνηστος Αρχηγός Γεώργιος Κα- 
ραϊσκάκης, διετέλεσε καθ’ όλον τό διάστημα 
τού παρόντος πολέμου, άγωνιζόμενος υπέρ τής 
έλευθερίας τής Ελλάδος καί περί τόΜεσολόγ- 
γιον καί έσχάτως, εις τό ένδεκάμηνον διάστημα, 
τής κατά τήν Στερεόν Ελλάδα έκστρατείας, κα- 
τετρόπωσε τούς βαρβάρους πολλάκις καί εις 
’Αράχοβαν καί εις Πειραιά καί Αλλαχού, στήσας 
πολλά κατ’ αύτών ένδοξα τρόπαια καί τήν τότε 
πεπτωκυΐαν Στερεάν Ελλάδα, άτρήτοις πόνοις, 
άνώρθωσε καί τελευταϊον μαχόμενος υπέρ τής 
κλεινής τών ’Αθηνών πόλεως, έπεσεν ένδόξως,

■ Ή Βουλή ψηφίζει
Αον. Νά άνεγερθή μνημεΐον έπί τού έν Σαλαμίνι 
τάφου τού Αρχηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη, άπό 
έκατόν ταλήρων, νά έπιγραφή δέ ΰπ’ αύτό έπί- 
γραμμα άξιον.
Βον. Ό  μέν έπί τών ’Εσωτερικών καί τής ’Αστυ
νομίας Γραμματεύς τής ’Επικράτειας, νά έπιστα- 
τήση εις τό σχέδιον καί τήν κατασκευήν τού 

Μνημείου τούτου,όδέ έπί τής Οικονομίας εις τήν 
δαπάνην, λαβών τά παρά τώ Ν.Π. Λιδωρίκη 5 
καί 1]3, έπ’ αύτώ τούτφ έναποκείμενα τάληρα.
Γον. Νά άνατεθή εις τάς έν τή Εύρώπη Φιλελλη- 
νικάς 'Εταιρίας ή φροντίς, τού νά κατασκευασθή 
άνδριάς, άξιος τής δόξης τόύ άρχηγοΰ Γεωργίου 
Καραϊσκάκη καί νά στηθή ό άνδριάς οΰτος κατά 
τόν Πειραιά, έπί τού τόπου, όπου πληγωθείς 
έπεσεν.

’Εν ΑΙγίνη τή 26 Σεπτεμβρίου 1827 
Ό  Πρόεδρος 

Ν. Ρενιέρης 
Ό  πρώτος Γραμματεύς 

X. Αίνιάν
Ό τι ίσον, άπαράλλακτον τώ προτοτύπω.
Έν Αίγίνη τή 2 Νοεμβρίου 1827

Ό  Έπί τών Εσωτερικών καί τής ’Αστυνομίας 
Γραμματεύς τής ’Επικράτειας 
’Αναστάσιος Λόντος.

Καί Αργότερα, όταν στις 22 ’Απριλίου τού 1835, 
έγένετο ή άνακομηδή εκ Σαλαμΐνος τών λειψάνων 
τοϋ Αειμνήστου στρατηγού καί ή έναπόθεσις αύτών 
εις τό μνημεΐον πού τότε άνηγέρθη εις τό Φάληρον 
καί στον ίδιο τόπο όπου τήν αύτή ήμέρα τού 1827, 
θανάσιμα έπληγώθη, ό παρευρισκόμενος μεγαλοϊ- 
δεάτης βασιλεύς Όθων, μετά τις δεήσεις, άφοϋ έπλη- 
σίασε τήν λάρνακα πού περιείχε τά όστα τοϋ Καραϊ- 
σκάκη κάΐ έδωκε διαταγή νά τήν Ανοίξουν, είπεν:

«Ή Απώλεια τού ένδοξοτέρου Στρατηγού τής 
Ελλάδος, θέλει είναι πάντοτε εις έμέ, καθώς καί 
εις όλους τούς Έλληνας, άνάμνησις λυπηρά.

Άπονέμων τήν όφειλομένην. εις τούς υπέρ 
τής έλευθερίας πεσόντας τιμήν, γνωρίζω πόσα 
χρεωστεϊ ή πατρίς εις τούς έπιζήσαντας συναγω
νιστής των.

Πίναξ τού ζωγράφου ’Αλεξάνδρου Ήσαΐα άποκείμενος εις 
τό Εθνικόν ιστορικόν Μουσεϊον, μέ θέμα τόν ήρωϊκόν θάνατον 
τού Στρατάρχου τής Ρούμελης.

'Αφού δέ έτοποθέτησε έπάνω εις τά όστά. τα 
Διάσημα τού Μεγαλοσταύρου τού Σωτήρος, τά 
όποια ό ίδιος έφερε ,συνέχισε:

-—’Αθάνατε Καραϊσκάκη. Επειδή ζώντα δέν σέ 
έπρόφθασα νά σέ βραβεύσω πρεπόντως, διά τάς 
ήρωϊκάς υπέρ πατρίδος Ανδραγαθίας σου, εις τήν 
όποιαν προσέφερες τήν μεγίστην θυσίαν, χύσας 
τό αίμα σου υπέρ αύτής, τιμφ σήμερον τά λείψα
νά σου, μέ τό όποιον έχω βασιλικώτερον βρα- 
βεϊον, τόν Μέγαν Σταυρόν τού Τάγματος τού 
Σωτήρος, άφήνων αύτόν, διά παντός εις τόν οί
κον σου, εις άνεξάλειπτον μνήμην, τής πρός σέ 
τού Έθνους ευγνωμοσύνης.

Κατόπιν έστράφη πρός τις κόρες τού Στρατη
γού καί είπε:

Εις σάς, ώ θυγατέρες τού Καραίσκου, πενθού- 
σας μεθ’ όλης τής Ελλάδος τόν θάνατον τού 
άοιδίμου πατρός σας, πατήρ θέλω είμαι εις τό 
έξής έγώ. Θέλω προσπαθήσει νά σάς παρηγορή
σω διά τήν στέρησιν ταύτην, άνακουφίζων τήν 
κατάστασίν σας».

Καί πέρασαν τόσα χρόνια γιά νά συντελεσθή 
ή άπόφασις πού πήρε ή Βουλή τό 1827. Μόλις τώρα 
τελευταία, εις ένδειξιν τής όφειλομένης τιμής, 
έστήθη ένας άνδριάς τού Στρατάρχου εις τόν Πει
ραιά καί άλλος στήν ’Αθήνα στον πρό τού Σταδίου 
κήπον τού Ζαππείου. Τοϋ άνδριάντος τών ’Αθηνών, 
μικρογραφικόν άντίγραφον, εύρίσκεται, άπό δω
ρεά τοϋ Ίω. Μελετόπουλου, στό Ιστορικό καί ’Εθνι
κό Μουσείο καί είναι άξιο θαυμασμού.

ΗΑ1ΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η
(τελευταίον)

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ι Ι Σ  · Α Ρ Χ Α Ι  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΥΠΗ 
Μοιράρχου

Π  γενική άποστολή τής Γαλ
λικής Χωροφυλακής, προβλέπεται 
ύπό των σχετικών οργανικών Νόμων 
ταύτης: "Ητοι α) τοΰ Νόμου τής 
17-4-1798 καί β) τοΰ Δ. τής 20-5-903 
κατά τούς οποίους: «Ή Χωροφυλα
κή είναι μία 'Υπηρεσία τής όποιας 
προορισμός είναι ή έξασφάλισις 
τής Δημοσίας Τάξεως καί ασφαλεί
ας καί ή εν γένει εφαρμογή των 
Νόμων εν τή ’Επικράτεια».

Δυνάμει τών ανωτέρω Νόμων ή 
Χωροφυλακή άσκεΐ καθ’ απασαν 
τήν Γαλλικήν επικράτειαν τήν 
’Αστυνομικήν, δικαστικήν καί 
στρατιωτικήν ’Αστυνομίαν, συμ
μετέχει εις τήν εθνικήν άμυναν καί 
τέλος παρέχει πολυτίμους υπηρε
σίας καί συνδρομήν πρός πλείστας 
άλλας Κρατικάς Υπηρεσίας.

Τά καθήκοντά της, ώς Διοικητι
κής ’Αστυνομίας, διακρίνονται είς 
γενικά τοιαΰτα, τά όποια άποσκο- 
ποΰν εις τήν διασφάλισιν τής Δη
μοσίας Τάξεως καί είς ειδικά τοιαΰ-

τα, τά όποια άποσκοποΰν είς τήν 
έφαρμογήν ειδικών Νόμων ώς π.χ. 
περί διακινήσεως τών άλλοδαπών, 
περί προστασίας τής Δημοσίας 
υγείας, περί θεαμάτων γενικώς, περί 
προστασίας άνηλίκων, περί κυκλο
φορίας όχημάτων καί πλείστους 
άλλους, οί όποιοι καλύπτουν πά
σαν σχεδόν άνθρωπίνην έκδήλωσιν 
καί δραστηριότητα.

Χαρακτηριστικόν τής εις τόν το
μέα αύτόν δράστη ριότητος τής 
Γαλλικής Χωροφυλακής είναι κυ
ρίως ή πρόληψις τής παραβιάσεως 
τών έν λόγω Νόμων, πράγμα τό 
όποιον άποτελεϊ τό κύριον μέλημά 
της καί τό όποιον επιτυγχάνει διά 
συνεχούς έλέγχου καί έπιβλέψεως 
τοΰ κοινού, ώς καί μελέτης τών 
διαπιστουμένων έκάστοτε προβλη
μάτων καί εισηγήσεων πρός τούς 
αρμοδίους τών πλέον ένδεδειγμέ- 
νων καί λυσιτελών μέσων καί τρό
πων έπιλύσεώς των.

Είς τόν τομέα τής Δικαστικής

’Αστυνομίας, τής όποιας ό ρόλος 
είναι κυρίως κατασταλτικός, ή 
Χωροφυλακή είναι επιφορτισμένη 
μέ τήν διαπίστωσιν τών παραβά
σεων τοΰ Ποινικού Δικαίου, τήν 
σύλληψιν τών παραβατών καί τήν 
παραπομπήν τούτων είς τήν Δικαιο
σύνην.

Ό  τομεύς ούτος τής δραστηριό- 
τητος τής Χωροφυλακής είναι σο- 
βαρώτατος, δΓ δ καί ή επιλογή πρός 
τοποθέτησιν είς τάς άντιστοίχους 
υπηρεσίας της είναι αύστηρότατος 
καί γίνεται μεταξύ εκείνων, οί όποι
οι έχουν τούλάχιστον δετή υπηρε
σίαν έν τώ σώματι καί κατόπιν 
έντατικής έκπαιδεύσεως είς τήν 
ειδικότητα ταύτην.

Ό  τρίτος τομεύς τής δραστηριό- 
τητος τής Χωροφυλακής είναι καί 
ή άσκησις τής Στρατιωτικής ’Αστυ
νομίας, ή όποια άσκεΐται διά τής 
άντιστοίχου Δτευθύνσεως Στρατιω
τικής Δικαιοσύνης τοΰ Γενικού 
’Επιτελείου Χωροφυλακής.
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Τά γενικά^ καθήκοντα εις τόν 
άνωτέρω τομέα έγκεινται εις τήν 
έπίβλεψιν καί τόν έλεγχον των 
στρατιωτικών γενικώς, τήν άναζή- 
τησιν καί σύλληψιντώνλιποτακτών 
καί άνυποτάκτων, τήν έπίβλεψιν 
τών στρατοπέδων καί στρατιωτι
κών έγκαταστάσεων, τήν παροχήν 
πληροφοριών εις τάς Στρατιωτικός 
Άρχάς σχετικός μέ τήν άσφάλειαν 
τής Χώρας κ.λ.π.

Έν καιρώ πολέμου έκτελεΐ γενικά 
στρατονομικά καθήκοντα καί άσκεΐ 
έπίσης τήν Στρατιωτικήν Δικαιοσύ
νην έν ταΐς κατεχομέναις Χώραις, 
ώς έν Γερμανία κατά τόν τελευταΐον 
πόλεμον.

Είς̂  τόν τομέα τής ’Εθνικής άμύ- 
νης, ή Χωροφυλακή παίζει πρω
τεύοντα ρόλον καί πρός έκτέλεσιν 
τής σοβαρωτάτης ταύτης άποστο- 
λής, διαθέτει ειδικός πρός τούτο 
έκπαιδευμένας μονάδας έφωδιασμέ- 
νας μέ τά πλέον σύγχρονα τεχνικό 
καί έπιστημονικά μέσα.

’Εκτός τών άνωτέρω κυρίων καθη

κόντων της ή Χωροφυλακή, ώς 
προανεφέρθη, είναι ή μοναδική 
'Υπηρεσία τού Κρατικού μηχανι
σμού, ή όποια λόγφ τής φύσεως 
τής άποστολής της, έχει άμεσον ή 
έμμεσον σχέσιν μεθ’ άπασών τών 
λοιπών Υπηρεσιών αυτού, δι’ δ καί 
είναι έπιφορτισμένη μέ πλεΐστα 
δσα άλλα καθήκοντα ένδιαφέροντα 
σχεδόν δλα τά 'Υπουργεία π.χ. 
Οικονομικών, Γεωργίας, Οικισμού 
Δημοσίων "Εργων, Μεταφορών καί 
Συγκοινωνιών, ’Εθνικής Παιδείας, 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί 'Υγι
εινής.

Ή  άποστολή της είναι βασικής 
σημασίας διά τήν εύρυθμον λει
τουργίαν τού καθόλου κρατικού 
μηχανισμού, διότι είναι ή μοναδική 
υπηρεσία, ή όποια λόγω τής όργα- 
νωτικής της διαρθρώσεως καί λόγφ 
τής φύσεως τής άποστολής της εύ- 
ρίσκεται πλησιέστερον πρός τόν 
πολίτην καί καλύπτει άπασαν γε
νικώς τήν χώραν, είναι δέ πάντοτε 
δέ εις θέσιν νά ένημερώνη πλήρως

άπάσας τάς λοιπός άρχάς περί τών 
υφισταμένων εις παν σημεΐον τής 
χώρας προβλημάτων ή άναγκών 
τού κοινού.

'Η Χωροφυλακή είναι ή έμπροσ- 
θοφυλακή τού Κράτους εις τόν 
άγώνα κατά τών άντικοινωνικώς 
συμπεριφερομένων ατόμων, ή ό
ποια έχει τριπλήν άποστολήν, ήτοι 
προληπτικής κατασταλτικήν καί 
έπικουρικήν πρός παροχήν βοή
θειας εις έκτακτους περιστάσεις.

Τό δέ Οπό τής Χωροφυλακής 
έπιτελούμενον έργον δέν είναι δυ
νατόν ν’ άποτιμηθή καί κριθή 
βάσει τών εις τάς έτησίάς στατιστι
κός άναφερομένων συνήθως άρι- 
θμών, κυρίως δέ διότι ή προληπτι
κή δράστη ριότης της π. χ. δέν εί
ναι δυνατόν νά μετρηθή στατιστι- 
κώς δι’ άριθμών, αί σχέσεις της 
καί ό τρόπος συνεργασίας τής 
Χωροφυλακής μετά τών λοιπών 
κρατικών Υπηρεσιών προβλέπον- 
ται ύπό τού Κανονισμού της καί 
ύπό άλλων ειδικών Νόμων, οί

Τό Μουσείον της Γαλλικής Χωροφυλακής εις Παρισίους, είναι 6ν άπό τό άρτιώτερον όργανωμένα άστυνομικά Μου
σεία τοΟ κόσμου, είς αυτό δέ έκτίθεται όλη ή ιστορία τοϋ Σώματος, άπό της ίδρΰσεώς του μέχρι σήμερον.
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Ή  πολεμική σημαία τής Γαλλικής 
κατά μίαν έπίσημον έορτήν.

όποϊοι προκαθορίζουν πότε, ύπό 
ποίας προϋποθέσεις καί τίνι τρόπφ 
αδται δύνανται νά αίτήσωνται τήν 
συνδρομήν .. τής Χωροφυλακής, 
καθ’ όσον άνευ ταύτης είναι αδύ
νατον ενίοτε νά φέρουν εις πέρας 
τήν άποστολήν των. Τούτο καί 
μόνον θέτει τήν Χωροφυλακήν εις 
λίαν πλεονεκτικήν θέσιν έν τφ 
κρατικώ μηχανισμώ, δι’ ό τόσον 
αύτό τούτο τό Κράτος, όσον καί 
αί διάφοραι Ύπηρεσίαι του περι
βάλλουν τήν Χωροφυλακήν μετ’ 
ίδιαζούσης συμπαθείας καί στορ
γής καί τής παρέχουν άφθόνως, 
τά πρός έπιτέλεσιν των σοβαρω- 
τάτων καθηκόντων της άναγκαΐα 
μέσα καί πάσαν ήθικήν συμπαρά- 
στασιν.

Λόγφ τής σοβαράς ταύτης άπο- 
στολής της ή Γαλλική Χωροφυλα
κή προσδίδει ιδιαιτέραν προσοχήν 
καί σημασίαν είς τήν επιλογήν 
τού προσωπικού της, πράγμα τό 
όποιον θεωρείται είς Γαλλία πλέον, 

-ώς παράδοσις, διότι άνευ τού καταλ
λήλου έμψύχου υλικού, είναι αδύ
νατον ή 'Υπηρεσία αΰτη νά άντα- 
ποκριθή είς τάς λίαν βεβαρημένος 
υποχρεώσεις, αΐ όποΐαι είρήσθω, 
ότι λόγω τής φύσεως τής άπο- 
στολής τής ’Αστυνομίας είναι γε-

Χωοοιρυλβκής μετά τών παραστατών της.

νικής σημασίας, καλύπτουσα θέ
ματα άπτόμενα τής δραστηριότη- 
τος τού άνθρώπου άπό τής γεννή- 
σεώς του μέχρι καί τού θανάτου 
του, άλλά καί πάσης ειδικής, δύ- 
ναταί τις είπή έπισήμως, άπό τής 
Νομικής μέχρι καί τής τεχνοκρα- 
τικής τοιαύτης.

Είναι ή μόνη κρατική 'Υπηρε
σία ή όποια καθ’ απαν τό 24ωρον 
καί επί 365 ήμέρας τό έτος, άγρυ
πνε!, παρακολουθεί, συγκεντρο! 
πληροφορίας, προστρέχει άμέσως 
είς έκκλήσεις βοήθειας, εντοπί
ζει, εξετάζει καί μελετά τά πάσης 
φύσεως θέματα καί προβλήματα, 
τά όποια άπασχολοΰν ούχί μόνον 
τό κοινόν, άλλά καί πλείστας όσας 
άλλας κρατικάς ύπηρεσίας.

Αί λέξεις «Δημοσία τάξις καί 
άσφάλεια—προστασία ζωής, τιμής 
καί περιουσίας, έφαρμογή τών Νό
μων» καίτοι λακωνικώς άναφέ- 
ρονται είς τούς σχετικούς κανονι
σμούς καί Νόμους, έν τούτοις πε
ριέχουν εύρυτάτην έννοιαν καί 
άπεριορίστους εύθύνας καί υπο
χρεώσεις, δι’ ό καί ό πολίτης διά 
πάν θέμα καί τό έπουσιωδέστερον 
είσέτι καταφεύγει, πρός ποιον άλ
λον; παρά τον Χωροφύλακα, τόν 
μόνον υπάλληλον Κρατικόν, άνευ

ώραρίων έργασίας, καί τόν μόνον 
τόν όποιον τό Κράτος διαθέτει 
ώς κινητόν άντιπροσωπευτικόν όρ- 
γανόν του, έκπρόσωπόν του πρός 
παροχήν πληροφοριών πάσης φύ
σεως, πρός ένημέρωσιν τού κοι
νού έπΐ τών ύπό τών Νόμων προ- 
βλεπομένων υποχρεώσεων τών πο
λιτών, πρός πρόληψιν πάσης άντι- 
κοινωνικής συμπεριφοράς καί πρός 
διαπαιδαγώγησιν τών έκδηλούν- 
των τοιαύτην, πρός καταστολήν 
πάσης άντινόμου ένεργείας, πρός 
κινητοποίησιν τών αρμοδίων έν 
περιπτώσει άνάγκης, καί τέλος 
πρός παρουσίασιν τής καθόλου 
πολιτιστικής είκόνος μιάς χώρας 
είς τά βλέμματα τού έξω κόσμου.

Διά τούς άνωτέρω άκριβώς λό-, 
γους ή Γαλλική Χωροφυλακή, όχι 
μόνον έπεδίωξε πάντοτε, άλλά καί 
έπέτυχεν, ώστε ή έπιλογή καί 
στρατολογία τών άνδρών της γίνη- 
ται μετά σχολαστικής προσοχής 
καί μέ γνώρισμα πάντοτε μόνον τό 
υπηρεσιακόν συμφέρον καί μόνον 
τούτο.

Ούδείς άπολύτως παράγων έπη- 
ρεάζει τούς ύπευθύνους διά τό 
άνωτέρω θέμα, παρά μόνον ή πα- 
λαιά καί ένδοξος παράδοσις τών 
Μαρεσωσέ καί ή συνειδητή καί 
βαθυτάτη πρός τό Γαλλικόν "Εθνος 
έπίγνωσις τής εύθύνης τού Σώ
ματος, τό όποιον υπηρετεί πιστώς 
έπί 900 καί πλέον έτη.

Δέν άρκεΐ όμως ή καλή καί προ
σεκτική έπιλογή τών νέων άπό πά
σης πλευράς, φυσικής, πνευματικής 
καί ψυχολογικής, διά τήν Χωρο
φυλακήν άπομένει έν είσέτι σο- 
βαρώτερον έργον, ή διάπλασις καί 
δημιουργία τών ιδεωδών έκείνων 
όργάνων, είς τά όποια θά έμπι- 
στευθή τήν τύχην τού Σώματος. 
Τό ^έργον τούτο έχουν άναλάβει 
αί Σχολαί τής Γαλλικής Χωρο
φυλακής, αί όποΐαι άποτελοΰν πρα
γματικά σύγχρονα φυτώρα τών 
νέων ήγετών καί στελεχών αύτής.

"Ινα έπιτύχη τούτο, ή Γαλλική 
Χωροφυλακή άνεμόρφωσε τάς Σχο
λάς της διά τού άπό 18-7-1959 Δια- 
τάγματβς τό όποιον προβλέπει τήν 
λειτουργίαν τών έξής Σχολών:

α) Αξιωματικών έν Μελέν τής 
περιοχής Μάρνη.

β) Τάς προπαρασκευαστικάς Σχο
λάς Ύπαξιωματικών καί 'Οπλιτών, 
μία είς Σιωμόν "Ανω Μάρνη καί 
μία είς Σιατελερώ.

γ) Τήν Σχολήν βασικής έκπαι- 
δεύσεως είς Φόρ ντέ Σιαραντόν ά 
Μεζόν Άλφόρ τής κοιλάδος Μάρνη,
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6) Τό Κέντρον ειδικής έκπαι- 
δεύσεως Δικυκλιστών εις Φοντενε- 
μπλώ καί

ε) Τό Κέντρον μετεκπαιδεύσεως 
τών άνδρών τής Μηχανοκινήτου 
Χωροφυλακής εις Σέναστιέρ τής 
Δωδρώνης.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

'Η Γαλλική Χωροφυλακή ούσα 
εν αναπόσπαστον τμήμα των Γαλ
λικών Ενόπλων Δυνάμεων καϊ λό
γω τής σοβαράς καϊ πολυσχιδούς 
άποστολής της, στρατολογεί τούς 
’Αξιωματικούς της εκ των τάξεων 
των τριών όπλων αύτών, ήτοι τοΰ 
Στρατού, τού Ναυτικού καί τής 
’Αεροπορίας, καί δή α) Έκ τών 
τριών κατωτέρων βαθμών (Αοχα- 
γοΰ— Ύπολοχαγοΰ καί Άνθυπο- 
λοχαγοΰ)

β) ’Εκ τών Ύπαξιωματικών τής 
Χωροφυλακής καϊ γ) Κατ’ έξαίρεσιν 
έκ τών εφέδρων ’Αξιωματικών.

Οί κατώτεροι ’Αξιωματικοί τών 
τριών όπλων αποτελούν τήν κυριω- 
τέραν πηγήν προελεύσεως τών ’Α
ξιωματικών Χωροφυλακής, ή δέ 
στρατολογία αύτών πραγματοποιεί
ται είτε άπ’ εύθείας μεταξύ τών 
έπιθυμούντων άποφοίτων τής Στρα
τιωτικής Σχολής τοΰ Σύρ, καί δη- 
λωσάντων άπ’ αρχής, ότι επιθυμούν 
νά υπηρετήσουν εις τό Σώμα τού
το, είτε κατόπιν εξετάσεων μεταξύ 
τών ήδη όπηρετούντων εϊς τάς 
’Ενόπλους δυνάμεις, υπό τόν όρον 
ότι δέν έχουν ύπερβή τό προβλε- 
πόμενον όριον ήλικίας. Τά μα
θήματα εις τά όποια έξετάζονται 
οί ανωτέρω είναι γενικώς εγκυκλο
παιδικών γνώσεων, Ποινικόν Δί
καιον, Ποινικήν Δικονομίαν ’Αστα
κόν Δίκαιον καϊ Πολιτική Οικονο
μία.

Οί έπιτυγχάνοντες εις τάς εξετά
σεις φοιτούν επί εν έτος είς τήν 
Άνωτάτην Σχολήν Χωροφυλακής 
ώς Δόκιμοι καϊ όνομάζονται αξιω
ματικοί Χωροφυλακής, έφ’ όσον 
επιτύχουν εις τάς έξιτηρίους εξετά
σεις τής Σχολής ταύτης.

Ή  στρατολογία μεταξύ τών Ύ- 
παξιωματικών τοΰ Σώματος γί
νεται κατά δύο τρόπους:

α) Ή  ήγεσία τοΰ Σώματος έπι- 
λ,έγει κατ’ έτος τούς καλλιτέρους 
ύπαξιωματικούς Χωρ]κής άπό άπό- 
ψεως προσόντων καί άποδόσεως 
τούς όποιους άποστέλλει διά διε
τή φοίτησιν είς τήν προπαρα
σκευαστικήν Σχολήν ’Αξιωματι
κών τοΰ Φόρτ ντέ σιαραντόν ά Με- 
ζόν—> ’Αλφόρτ. είς τήν οποίαν

προετοιμάζονται διά τήν συμμετο
χήν είς τάς διενεργουμένας εξε
τάσεις μετά τών άνωτέρω υποψη
φίων ’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων. Οί έκ τούτων έπιτυγχά
νοντες φοιτούν έν συνεχείς είς τήν 
Άνωτάτην Σχολήν Χωροφυλακής 
Μελέν έπί δύο έτη.

β) Τό 1)5 τών κενών θέσεων τών 
Άνθ]ρχων καί 'Υπομ]ρχων συμ- 
πληροΰνται διά προαγωγής Άν- 
θυπασπιστών έχόντων τούλάχιστον 
οκτώ έτη υπηρεσίας, έκ τών όποιων 
δύο είς τόν βαθμόν τοΰ Άνθ]στοΰ. 
Οί έπιλεγόμενοι φοιτούν έπί 6 
μήνας είς τήν Άνωτάτην Σχολήν 
Χωροφυλακής, ΐνα έξοικειωθοΰν 
μετά τών καθηκόντων τών Αξιω
ματικών.

Έφεδροι Αξιωματικοί έχοντες 
τά προσόγτα τών άξιωματικών τών 
Ενόπλων Δυνάμεων καί πτυχίον 
άνωτάτης Σχολής Νομικής ή Πο
λιτικών καί Οικονομικών έπιστη- 
μών, δύνανται νά συμμετάσχουν 
είς τάς είσιτηρίους έξετάσεις τών 
υποψηφίων Άξιωματικών τών Ενό
πλων Δυνάμεων καί οί έπιτυγχά
νοντες έξ αύτών έκπαιδεύονται έπί 
έν έτος είς τήν άνωτάτην Σχολήν 
Χωροφυλακής μετά τών λοιπών 
Δοκίμων.

Είς τήν Σχολήν Άξιωματικών 
γίνονται δεκτοί καί υποψήφιοι 
Αξιωματικοί άλλων Χωρών, ιδίως 
τοιούτων, αί όποΐαι έχουν Χωρο
φυλακήν όμοίαν τής Γαλλικής 
τοιαύτης, διότι, ώς γνωστόν, κατά 
τούς Ναπολεόντειους χρόνους, ό 
θεσμός ούτος μετεφυτεύθη είς πλεί- 
στας χώρας τής Αφρικής, τής Α 
σίας, Ευρώπης καί Ν. ’Αμερικής.

'Η διάρκεια έκπαιδεύσεως είς 
τήν Σ.Α.Χ. είναι διετής διά τούς 
Ύπαξιωματικούς Χωρ]κής καί ένός 
έτους διά τούς έπιτυχόντας Αξιω
ματικούς τών Ενόπλων Δυνάμεων 
καί τούς έφέδρους άξιωματικούς.

Τά 25 ο)ο τοΰ χρονικού διαστή
ματος έκπαιδεύσεως τών ύπαξιω- 
ματικών διατίθεται είς τήν γενικήν 
καί νομικήν μόρφωσιν καί τά 75 ο)ο 
είς τήν Στρατιωτικήν καί φυσικήν 
άγωγήν.

Α. Ή  γενική καί νομική μόρφω- 
σις περιλαμβάνει τά έξής:

1) Τεχνικήν τής συνθέσεως. 2) 
Φιλοσοφίαν, Λογικήν —ψυχολο
γία —Κοινωνιολογίαν 3) Φιλολο
γίαν (Σύγχρονος Γαλλική Λογο
τεχνία —Σύγχρονος ξένη Λογο
τεχνία) 4) 'Ιστορίαν (Παγκ. ιστο
ρία άπό τοΰ 1919 μέχρι σήμερον). 
5) Γεωγραφίαν (τά μεγάλα οίκονο-

Δόκιμοι 'Αξιωματικοί παρελαύνουν είς τά Ήλύσια πεδία κατά τήν 'Εθνικήν 
Γαλλικήν έορτήν τής 14ης ’Ιουλίου 1970.
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Ό  άστυνομικός κύν είναι πολύτιμος βοηθός καί συμπαραστάτης εις τό 
8ργον τού Γάλλου Χωροφύλακος κατά τήν δίωξιν τού έγκλήματος, εις τάς 
πόλεις καί τήν ύπαιθρον χώραν.

μικά προβλήματα τής άνθρωπό- 
τητος καί τής Γαλλίας. 6) Διοικη
τικόν καί Συνταγματικόν Δίκαιον 
7) ’Αστικόν Δίκαιον 8) Πολιτικήν 
Οικονομίαν.

Β. Ή  Στρατιωτική καί φυσική 
άγωγή περιλαμβάνει: 1) Γενικήν 
στρατιωτικήν μόρφωσιν ('Ιστορίαν 
άπό τήςέπαναστάσεως καί έντεΰθεν). 
2. Τεχνικήν Στρατιωτικήν κατάρ- 
τισιν ('Οπλισμός— νάρκαι—έκκρη- 
κτικαί —Διαβιβάσεις —ειδικά πυ
ροβόλα όπλα —τοπογραφίαν Σκο
ποβολή—Στρατιωτικοί Νόμοι καί 
Κανονισμοί—Όδήγησις αύτ]των. 
3) Διοίκησιν Μονάδων 4) Κατάρτι- 
σις έκπαιδευτών 5) Φυσικήν άγω
γή ν (τζούντο, ατομικός—όμαδικός 
άθλητισμός).

Ή  ένιαύσιος έκπαίδευσις των 
Δοκίμων ’Αξιωματικών των προερ
χόμενων έκ των ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί έξ ’Εφέδρων περιλαμβά
νει τά κάτωθι:

Α. Γενικήν καί Νομικήν κατάρ- 
τισιν (35ο]ο) τοΟ χρονικού δια
στήματος ήτοι: 1) Σύγχρονα προ

βλήματα 2) 'Ιστορίαν τοΰ Γαλλι
κού θεσμού άπό τοΰ 1789 μέχρι 
σήμερον. 3) 'Ιστορίαν καί παραδό
σεις Χωροφυλακής 4) Παιδαγωγι
κήν.

Β) Δίκαιον: 1) Ποινικόν 2) Ει
δικούς Ποινικούς Νόμους 3) Ποι
νικήν Δικονομίαν.

Γ) ’Εγκληματολογίαν: 1) Έγκλη- 
ματικότης ανηλίκων 2) Ψυχιατρι
κήν καί 3) Ιατροδικαστικήν.

Δ. Τεχνικήν κατάρτισιν (40 ο)ο 
τοΰ συνολικού χρονικού διαστή
ματος) ήτοι:

α) 'Υπηρεσία Χωροφυλακής: 1) 
Άρχαί όργανώσεως. 2) Διοίκησις 
—Οίκον, θέματα. 3) Δικαστική 

’Αστυνομία. 4) Στρατιωτική ’Αστυ
νομία. 5) ’Επιστημονική ’Αστυ
νομία. 6) Δημοσία τάξις.

β) Διοίκησις Χωροφυλακής: 1) 
Ύπηρεσίαι Χωροφυλακής. 2) Δι- 
οίκησις Μηχανοκινήτου Χωροφυ
λακής 3) Διοίκησις Μαινάδων Χω
ροφυλακής.

Ε. Στρατιωτικήν καί φυσικήν

άγωγήν. (25 ο]ο τοΰ συνολικού χρο* 
νικοΰ διαστήματος), ήτοι: 

α) Γενική Στρατιωτική καυτάρ- 
τισις: 1) 'Η μέθοδος τής Λογικής 

2. Ασκήσεις ορεινών έπιχειρή- 
σεων 3) Μελέτη τών Μονάδων 
δράσεως καί τών τοιούτων μηχανο
κινήτου Χωροφυλακής.

β) Τεχνική κατάρτισις: 1) 'Οπλι
σμός καί υλικά Χωροφυλακής,
2) Διαβιβάσεις 3) Ειδικά όπλα 4) 
Σκοποβολή.

γ) Διοίκησις Μονάδων Χωρο
φυλακής κατά τάς επιχειρήσεις: 1) 
Πολιτική άμυνα.

δ) Φυσική άγωγή: 1) Τζούντο 2) 
’Αθλητισμός 3) Γυμναστική.

Σκοπός τής όλης έκπαιδεύσεως 
τής Σ.Α.Χ. είναι ή δημιουργία 
ικανών ηγετών άπό πάσης πλευ
ράς, ΐνα άνταποκριθοΰν εις τά δυσ
χερή καθήκοντα τοΰ ήγήτορος 
τής Χωροφυλακής, δι’ δ καί ή Γαλ
λική Χωροφυλακή προτιμά τούς 
έκ τών Ενόπλων Δυνάμεων προερ- 
χομένους υποψηφίους, οί όποιοι 
έχουν ήδη ύποστή εις τήν Σχολήν 
Εύελπίδων σχετική έκπαίδευσιν 
καί είναι ήδη προητοιμασμένοι 
άξιωματικοί.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΥΠ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

"Απαντες οί άνδρες τής Χωρο
φυλακής φέρουν τον τίτλον τοΰ 
Ύπαξιωματικοΰ, καί οί βαθμοί των 
είναι: 1) Δεκανεύς Χωροφύλαξ 2) 
Λοχίας 3) Έπιλοχίας 4) Άνθυπα- 
σπιστής.

Ή  Στρατολογία τών Ύπαξιω- 
ματικών γίνεται μεταξύ τών προϋ- 
πηρετησάντων εις τάς ενόπλους 
δυνάμεις καί έχόντων τά εξής προ
σόντα. α) 'Ηλικίαν 20-35 ετών, β) 
Ύψος 1,68 μ. γενικώς καί 1,70 μ. 
τουλάχιστον διά τήν Φρουράν Χω
ροφυλακής Παρισίων. γ) Άρίστην 
φυσικήν, ψυχικήν καί πνευματικήν 
κατάστασιν. δ) Λευκόν Ποινικόν 
Μητρώον. ε) ’Επιτυχίαν εις τά 
πρός τούτο τέστ. στ) ’Ενδεικτικόν 
ή άπολυτήριον Σχολής Μέσης 
έκπαιδεύσεως.

Οί έπιλεγόμενοι ύπό τών ειδι
κών συμβουλίων, είς ά μετέχουν 
έκτος τών ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής καί &ίδικοί ψυχίατροι καί ια
τροί, εισέρχονται είς τήν προπα
ρασκευαστικήν Σχολήν Χωροφυ
λακής, είς ήν έκπαιδεύονται έπί 
6 μήνας. Ή  βασική αΰτη έκπαί- 
δευσις άποσκοπεΐ κυρίως είς τήν 
δημιουργίαν ήθικοΰ καί στρατιω
τικού χαρακτήρος καί είς τήν άπό-
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κτησιν έπαγγελματνκής συνειδή- 
σεως, περιλαμβάνει τά κάτωθι στά
δια:

Α. 16ο)ο τοΰ συνολικού χρονι
κού διαστήματος διατίθεται εις τήν 
Γενικήν μόρφωσιν καί διάπλασιν 
τοΰ χαρακτήρος, ήτις περιλαμβά
νει τά κάτωθι μαθήματα: α) Γενι
κή κοινωνική διαπαιδαγώγησις καί 
Δημόσιαι σχέσεις, β) Γαλλικήν 
γλώσσαν καί 3) Μαθηματικά.

Β. 21 ο)ο τοΰ συνολικού χρονι
κού διαστήματος διατίθεται εις τήν 
έπαγγελματικήν κατάρτισιν, ήτοι: 
α) Θεωρητική κατάρτισις: 1) Γενι
κοί άρχαί έκτελέσεως, τής 'Αστυ
νομικής Υπηρεσίας. 2) Άρχαί—μέ
θοδοι καί τακτική Χωροφυλακής.
3) Γραπτοί έφαρμογαί τής έκτε
λέσεως τής ’Αστυνομικής Υπηρε
σίας. β) Πρακτική εφαρμογή άπάν- 
των των καθηκόντων τοΰ Χωρο- 
φύλακος: 1) Δημοσίας τάξεως 2) 
Διοικητικής ’Αστυνομίας 3) Δικα
στικής ’Αστυνομίας 4) Τροχαίας 
5) Διάφοροι αλλαι άσκήσεις πρα
κτικής εφαρμογής.

Γ. 55 ο)ο τοΰ συνολικού χρονι
κού διαστήματος διατίθεται εις τήν 
Στρατιωτικήν κατάρτισιν καί φυσι
κήν άγωγήν, ήτοι: α) Εις τήν τεχνι
κήν κατάρτισιν: 1) Σκοποβολήν 
2) Στρατιωτικούς Νόμους καί Κα
νονισμοί. 3) 'Οπλισμός. 4) ’Αγών 
κατά μεικτών οχημάτων 5) Εις τήν 
τακτικήν κατάρτισιν, ήτοι: 1) ’Α

σκήσεις μάχης 2) Τοπογραφία. 3) 
έξουδετέρωσις ναρκών, γ) Εις τήν 
φυσικήν άγωγήν, ήτοι: 1) Γυμνα
στική. 2) Αυτοάμυνα.

Δ. 8 ο)ο τοΰ συνολικού χρονικού 
διαστήματος εις τήν τεχνικήν κα- 
τάρτισιν, ήτοι: 1) Όδήγησις αυ
τοκινήτου 2) Τροχαίαν 3) Παροχήν 
πρώτων βοηθειών 4) Δακτυλογρα
φία.

Οι εύδοκίμως άποφοιτοΰντες εκ 
τής Σχολής ταύτης, λαμβάνουν πτυ- 
χίον επαγγελματικής ίκανότητος 
καί τοποθετούνται άπαραιτήτως 
προς 3ετή υπηρεσίαν εις τήν Μη
χανοκίνητον υπηρεσίαν Χωροφυ
λακής, καθ’ ήν συνεχίζεται ή 
περαιτέρω τελειοποίησίς των πριν 
ή τοποθετηθούν όριστικώς εις άλ- 
λας Υπηρεσίας Χωροφυλακής.

Όσοι εκ τών άνωτέρω τοποθετη
θούν εις είδικάς υπηρεσίας ώς π.χ. 
τμήμα έλικοπτέρων, ναυαγοσωστι
κών, τροχαίάν, Δ]νσιν έγκλημ. 
υπηρεσιών κ.λ.π., ΰφίστανται έτέ- 
ραν έξάμηνον έκπαίδευσιν εις τάς 
είδικάς πρός τούτο Σχολάς. Ή  έπι- 
λογή εις τάς άνωτέρω είδικάς υπη
ρεσίας γίνεται λίαν έπισταμένως 
καί μόνον βάσει ειδικών προσόν
των, έφαρμοζομένου άπαρεγκλίτως 
τοΰ βασικού άξιώματος, «Ό κα
τάλληλος άνθρωπος εις τήν κατάλ
ληλον θέσιν».

'Η περαιτέρω έξέλιξις τών Χω
ροφυλάκων έξαρταται άπό τήν γε

νικήν άπόδοσιν αυτών καί τήν έπι- 
τυχίαν εις τάς πρός προαγωγήν 
έξετάσεις .

Οί υποψήφιοι διά τήν Σ.Α.Χ. 
όπαξιωματικοί, άπαραιτήτως πρέ
πει νά φοιτήσουν κατόπιν εισαγω
γικών έξετάσεων πρώτον εις τήν 
προπαρασκευαστικήν Σχολήν τόΰ 
Φόρ - Σιαραντόν έπί διετίαν καί έν 
συνεχεία νά συμμετάσχουν εις 
τόν διαγωνισμόν διά τήν εισαγω
γήν των εις τήν Σ. Α. Χωροφυ
λακής, εις ήν θά φοιτήσουν έπί 
2ετίαν έπίσης.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Αύτή είναι έν γενικαΐς γραμμαΐς 
ή ιστορική έξέλιξις καί όργάνω- 
σις τοΰ ιστορικού τούτου Σώματος, 
τό όποιον μάλιστα είρήσθω, ότι 
υπήρξε τό πρότυπον τής συστάσεως 
πολλών άλλων Σωμάτων εις πλεί- 
στας Χώρας καί τό όποιον, παρά 
τήν κατά τό παρελθόν έπιτυχίαν του 
καί τήν δημιουργίαν ένδοξων όντως 
παραδόσεων, ούδέποτε έπανεπαύ- 
θη έπί τών δαφνών τοΰ παρελθόν
τος, άλλά πάντοτε προσβλέπει έντό- 
νως πρός τό άγνωστον μέλλον, διό
τι ή έξέλιξις ένός θεσμού δέν στα
ματά ποτέ, όσον καλώς ώργανω- 
μένον καί έάν είναι τούτο. Αί συν
εχώς μεταβαλλόμενοι συνθήκαι 
τής συγχρόνου ζωής, πάν
τοτε. δημιουργούν νέα απρόβλε
πτα προβλήματα, πράγμα τό όποιον 
έπιβάλλει, έκτος τής ύποχρεώ- 
σεως άντιμετωπίσεως τών έκάστο- 
τε συγχρόνων τοιούτων, καί τήν 
τοιαύτην τής έρεύνης καί προβλέ- 
ψεως τών τυχόν μελλοντικών προ
βλημάτων, τά όποια έάν δέν κατωρ- 
θώση τις νά διαγνώση καί έντο- 
πίση έγκαίρως, δέν θά είναι πλέον 
εις θέσιν νά τά αντιμετώπιση.

Πρόοδος σημαίνει πρόβλεψις τοΰ 
μέλλοντος καί έγκαιρος προετοι
μασία διά τήν άντιμετώπισίν του. 
Αύτό άκριβώς έπέτυχεν καί ή Γαλ
λική Χωροφυλακή, ή όποια κατ’ 
αύτόν τόν τρόίιον, ούχί μόνον 
κατώρθωσε νά έπιζήση όλων τών 
άντιξοοτήτων τών 900 χρόνων 
τής ταραχώδους ζωής τού 'Εθνους 
τούτου, άλλά καί ν’ άναγνωρισθή 
έπισήμως καί ευσυνειδήτως ύπό 
τού Γαλλικού Κράτους καί Πολί
του, ώς εις λίαν έπιτυχής θεσμός, 
άφ’ ένός, άλλά καί ώς έν πρότυ
πον άστυνομικόν Σώμα διεθνώς 
άφ’ ετέρου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΥΠΗΣ
’Έφιπποι Γάλλοι Χωροφύλακες, κατά τήν έκτέλεσιν άστυνομικής περι

πολίας εις μίαν έπαρχιακήν πόλιν.
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Η ΤΕΧΝ Η
Κ Α Ι

Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΗ Σ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ
Αιευθυντοδ Πολιτιστικών Σχέσεων 

Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεων

φ ο ί ν ι κ ε ς : κ α ι  Π α λ α ι σ τ ί ν ι ο ι

Ή Φοινίκη καί ή Παλαιστίνη παρεμβάλλονται 
μεταξύ Μεσοποταμίας καί Αίγυπτου καί αποτε
λούν οϊ δυο μαζΰ την γη  Χαναάν. Είναι λοιπόν 
ό συνδετικός κρίκος των δυό κόσμων, καί συχνά 
πεδίο ανταγωνισμού τους.

Τρεις περιοχές ξεχωρίζουν στήν χώρα αυτή.:
Ή Φοινίκη στήν άκτή, ή Παλαιστίνη στήν νότιο 

Χαναάν καί ή βόρεια Χαναάν πού όμως δέχεται 
διαδοχικά τις επιδράσεις Μεσοποταμίας, Μιτανί, 
Χετταίων καί Σημίτων. Γι’ αυτόν τόν λόγο μόνο 
τις δυό πρώτες θά έξετάσωμε άπό πλευράς ιστο
ρίας τής τέχνης.

Φ Ο Ι Ν Ι Κ Η

Ή ιστορία τής Φοινίκης είναι παλαιά. Φτάνει 
ώς τήν τρίτη χιλιετηρίδα. Γιά πολύ καιρό άγνο- 
ούσαμε κάθε στοιχείο σχετικό μ1 αυτήν, ώσπου 
οι θαυμάσιες εργασίες τού ΔΥΝΕΟΥΤ καί τού 
ΜΟΝΤΕΤ μπόρεσαν νά μάς διαφωτίσουν σχετικά 
μέ τήν Βύβλο, τό πανάρχαιο λιμάνι βορεινά τής 
Βηρυττού.

Οϊ άνασκαφές άποδεικνύουν ζωηρές σχέσεις με
ταξύ Βύβλου καί Αίγυπτου. Βρέθηκαν δώρα σταλ
μένα άπό τόν Φαραώ, επίσης αντικείμενα φτιαγμέ
να σέ απομίμηση αιγυπτιακών, αγγεία μέ τά ονό
ματα τοΰ Χεφρήνα, τού Μυκερίνα, τού Ούνάς, κι 
ένας κύλινδρος που αποκαλύπτει πώ ς ό Ρεσάφ 
ήταν ό Προστάτης Θεός τής πόλης, μαζύ μέ τήν 
Θεά, τήν Δέσποινα τής Βύβλου. "Ολα τούτα ανά
γονται στήν 'πρίτη χιλιετηρίδα π.Χ.

'Η δεύτερη χιλιετηρίδα έχει νά μάς έπιδείξη 
κεραμεικά καί χάλκινα αγγεία, σκαραβαίους (πού 
θά διαδοθούν σ’ όλη τήν Χαναάν μέ τ ’ όνομα 
ΥΚΣΩΣ) διακοσμημένα μέ αιγυπτιακή ίερογλυφία 
άλλα καί Σημιτικά σύμβολα, καί τούς τάφους τών 
Βασιληάδων τής Βύβλου.

Οί τάφοι είναι σκαμμένοι σέ βράχο πάνω απ’ 
τή θάλασσα. Στήν ούσία δέν είναι παρά πηγάδια 
πού καταλήγουν στήν νεκρική κρύπτη. Τά γεμί
ζουν μέ πέτρες καί χώμα καί άφήνουν μόνο ένα 
στενό αεραγωγό γιά  νά κατεβάζουν τό φέρετρο 
καί τις προσφορές. Τό φέρετρο είναι άλλοτε πέτρινο, 
άλλοτε ξύλινο (άπό κέδρο), μέ σκέπασμα πολυε-
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δρικό ή ελαφρά στοργγυλεμένο. Οί προσφορές 
είναι σέ ποικιλία άτέλειωτες. Μηροθήκες, κασσε- 
τίνες, έπιστήθια χρυσωμένα, υδρίες άσημένιες. "Ολα 
τούτα είναι φτιαγμένα στόν Αιγυπτιακό ρυθμό, 
όμως ξεχωρίζουν καθαρά λάθη καί άτέλειες πού 
άσφαλώς δέν άνήκουν σέ Αιγύπτιο Καλλιτέχνη. 
Διακρίνομε έπίσης μιά τάση μίμησης τής Αΐγαιϊκής 
τέχνης στά άγγεΐα καθώς καί μιά κάποια έπίδραση 
τής Μεσοποταμιακής τέχνης. Τό συμπέρασμα που 
βγάζομε είναι ότι, δίχως άλλο, υπήρχε ντόπια 
τέχνη καί βιοτεχνία πού όμως δανείστηκε έμπνευση 
καί ρυθμό άπό τήν ξένη τέχνη τής εποχής.

Ή  πρώτη χιλιετηρίδα στήν Φοινίκη, έχει νά 
μάς παρουσιάση ένα πλήθος χάλκινα άγαλματίδια 
πού παριστάνουν συνήθως τοπικές θεότητες. Σ’αύ- 
τά θά βρούμε νά ύπάρχουν - όπως καί στούς 
Χετταίους - ό μεγάλος Θεός, ή μεγάλη Θεά, κι άλ
λες μικρότερες θεότητες.

Στήν εποχή αύτή άνήκει ή στήλη τού Βασιληά 
Γιεχαουμίλη μέ μιά έπιγραφή πού ώδήγησε στήν 
άνακάλυψη τού ναού πού είχε χτίσει ό Βασιληάς 
αύτός. Τά ερείπια τού ναού, μάς δίνουν μιά ιδέα 
γιά  τήν άρχιτεκτονική γραμμή τών Φοινικικών 
ναών. Είναι σκαμμένος σέ βράχο. Άποτελεΐται 
άπό μιά πλατεία καί στο κέντρο της υπάρχει μιά 
πέτρινη βάση, ύπόβαθρο τού ναού. Ό  ναός άπο- 
τελεΐται άπό τό ιερό μέ έσωτερικό περίβολό όπου 
βρίσκεται ό βωμός μπροστά στήν εικόνα τού Θεού. 
Στήν εποχή αύτή προσθέτουν συνήθως καί κάποιο 
κτίσμα στήν είσοδο τού τάφου γιά  νά δείχνουν 
τήν θέση καί τόν ΐδικτήτη του.

Τέλος άναφέρομε τις σαρκοφάγους, φτιαγμένε$ 
άλλοτε μέ αιγυπτιακό πρότυπο (μιμούνται τούς 
Αιγυπτίους ώς καί στήν ταρρίχευση τού νεκρού) 
καί άλλοτε μέ ελληνικό πρότυπο, αύτές βέβαια 
σέ νεώτερους χρόνους, τόσο πού άμφιβάλλομε 
άν μπορούν νά περιληφθούν στο κεφάλαιο της 
γνήσιας Φοινικικής τέχνης. Τό βέβαιο είναι ότι 
αί σαρκοφάγοι τού ελληνικού πρότυπου -όπως 
π.χ. τού Βασιληά Ταμπνέτ καί άλλη μιά καλού
μενη «τού ’Αλεξάνδρου» - είναι άληθινά άριστουρ- 
γήματα τέχνης, πού τήν χαρακτηρίζει ή εκπλη
κτική λεπτομέρεια καί ό έντύπωσιακός ρεαλισμός.
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Π Α Λ Α Ι Σ Τ Ι Ν Η

Ή  τέχνη τής Παλαιστίνης είναι το ίδιο τταληά 
άλλα παρουσιάζει βέβαια λιγώτερο ενδιαφέρον. 
Στην άρχική περίοδο δεν έχομε παρά τούς τά
φους ποΰ είναι άπλώς φυσικές σπηλιές. Οί τάφοι 
χρησιμοποιούνται καί 'σάν τόποι λατρείας

Περισσότερο συγκεκριμένα στοιχεία έχομε γιά 
τή δεύτερη χιλιετηρίδα χάρις στις άνασκαφές 
που έγιναν στό Γκεζέρ, στό Μπέϊζντ καί στό Τέλ 
Τάανεκ.

Οί Παλαιστίνιοι χτίζουν συνήθως τις πόλεις 
τους δίπλα στό ποτάμι. Τις προστατεύουν μέ γερά 
τείχη καί υψώνουν φρούρια, τά «μιγκντόλ»γιά 
τήν προστασία τους. Δέν σώθηκε κανένα τέτοιο 
φρούριο, έχομε όμως μιά πιστή άντιγραφή του, 
τό φρούριο τού Μεντίνετ - Χαμπού πού είχε χτίσει 
ό Ραμσής ό 2ος. Είναι πιστή μίμηση τού Παλαι
στινιακού «μίγκντολ».

Στήν πρώτη χιλιετηρίδα μάς ξαφνιάζει ενα άρ- 
χιτεκτονικό έργο μεγάλης σημασίας. Ό  περίφη
μος ναός τού Σολομώντα.

Πρέπει νά μελετήσωμε ιδιαίτερα τήν κατασκευή 
του.

Άποτελεϊται άπό δύο βασικά μέρη:

Τό «Χεκάλ» (20X10X15) καί τό «ντεμπίρ» 
("Αγια των 'Αγίων: 10X10X10). Ή  πύλη του 
έβλεπε στήν Ανατολή καί έκλεινε μέ μεγαλόπρεπο 
πυλώνα. Τό έσωτερικό του ήταν διακοσμημένο 
ολόκληρο μέ πολύτιμα μέταλλα. Πολλές άλλες 
δευτερεύουσες οικοδομές στηρίζονται πάνω στό 
ναό. Αύτές ήταν κατοικίες ιερέων καί άποθήκες, 
καί είχαν πολλά πατώματα καί δωμάτια. Στό 
«ντεμπίρ» ήταν τοποθετημένη ή θρυλλική «Κιβω
τός». Ά πό  τίς δυο πλευρές της σώζονται άκόμη 
δυο μεγάλες ξύλινες φιγούρες ντυμένες μέ φύλλα 
χρυσού. Παρίσταναν χερουβείμ. Κανένα άνοιγμα 
δέν υπήρχε στό «ντεμπίρ» καί μόνο άπό τό «Χε
κάλ» έμπαινε λίγο φώς, έτσι πού επικρατούσε 
πάντα ενα ύποβλητικό μισοσκόταδο.

Στήν είσοδο τού ναού υπήρχε μιά στοά, καί 
μπροστά στή στοά ήταν δυό στύλοι άπό μπρούν
τζο Καί είχαν διάμετρο δυό μέτρα καί ύψος έννηά. 
Σέ μϊά γωνιά ήταν ή δεξαμενή τού νερού, πελώ
ρια γούρνα, υποβασταζόμενη άπό τέσσερες ομά
δες ταύρων (3 στήν κάθε μιά). Τήν γούρνα τήν 
ώνόμαζαν «μπρούτζινη». Τό νερό τό μετέφεραν 
ά π ' αύτήν σέ λεκάνες καί τίς κυλούσαν πάνω σέ 
ρόδες.

Βεβαίως αύτά είναι μόνο τά βασικά στοιχεία 
τού έκπληκτικού αύτού ναού. Δυστυχώς δέν έφθα- 
σαν ώς έμάς άλλες λεπτομέρειές του. Μιά κάποια 
Ιδέα παίρνουμε μόνο άπό τον θρίαμβο τού Τίτου 
(70 μ.Χ.) στόν όποιο ό αύτοκράτορας - Πορθητής 
τής Ιερουσαλήμ - παρουσίασε τά τραπέζια πάνω 
στά όποια τοποθετούσαν τίς προσφορές, τήν 
επτάφωτη λυχνία τού Σολομώντα κ. ά. “Ολα ταύτα 
τά  μαθαίνουμε άπό τήν περίφημη άναπαράσταση 
πού σκαλίστηκε πάνω στήν άψίδα θριάμβου 
τοΰ Τίτου:

Έμβλημα έλαφόμόρφο άπό τήν περιοχή Αλατζά—Χιου- 
γιούκ. Τρίτη χιλιετηρίδα. Είναι άπό ορείχαλκο μέ ένθετη 
διακόσμησι άπό άσήμι. Έχει ΰψος 52 έκ. καί εύρίσκεται σή
μερον εις τό Μουσεΐον τής Άγκυρας.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

’Εδώ κλείνομε τήν σκιαγράφηση τής ιστορίας 
τής τέχνης στήν Αίγυπτο καί τήν Δυτική Ασια, 
τίς δυό αύτές τόσο σημαντικές περιοχές στή γή 
πού τόσα τούς χρωστά ή παγκόσμια τέχνη. Η 
μελέτη τών κεφαλαίων αύτών έδωκε σέ πολλούς 
συγγραφείς καί ιστορικούς τήν άφορμή νά διατυ
πώσουν τό γνωστό άξίωμα ότι ή τέχνη δέν έχει 
πατρίδα, άφού τόσο φανερή είναι ή άλληλεπί- 
δραση στούς καλλιτέχνες, τόσο στήν τεχνοτροπία 
όσο καί στήν έμπνευση.

Τό δικό μας τό συμπέρασμα - πού θά έπιβεβαιω- 
θή στήν συνέχεια τής έρευνάς μας μέ επόμενα κεφά
λαια γύρω άπό τήν Ελληνική τέχνη - είναι άκρι- 
βώς άντίθετη. Κάθε πατρίδα καί κάθε λαός έχει 
τήν δική του τέχνη. Φυσικά, έφ’ όσον οί λαοί δέν 
ζούν άπομονωμένοι, οί άλληλοεπιδρασεις άλλοτε 
έλαφρές άλλοτε ούσιώδεις, δέν λείπουν. Ως τόσο, 
τούτες οί έπιδράσεις ποτέ δέν φθάνουν στήν ρίζα. 
Πάντοτε, άκόμη καί στήν μίμηση, άκόμη καί στήν 
άντιγραφή, θά ΰπάρχη κάτι ιδιαίτερο, κάτι χα
ρακτηριστικό τού δημιουργού καλλιτέχνη πού 
δέν είναι παρά αύτή ή ίδια ή ψυχή του. Τούτο 
τό χαρακτηριστικό σέ καμμιά περίπτωση δέν 
είναι κοινό μεταξύ διαφορετικών λαών, γ ι αύτό 
καί ή τέχνη μπορεί κάποτε νά έχη κοινά πρότυπα, 
κοινές εμπνεύσεις, κοινές τάσεις, κοινούς άκόμη 
συμβατισμούς, άλλά ποτέ δέν είναι ούτε θά γινη 
τέχνη μονολιθική καί παγκόσμια.

“Ισως αύτό νά είναι όλο κι όλο τό μυστικό, τό 
παντοδύναμο θέλγητρό της.
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ΓΙΑ Σ Α Σ  · ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ Δ Ι

Έργάζεσθε κυρία μου ; αυτό δέν σημαίνει δτι μπορείτε 
νά έμφανίζεσθε στό γραφείο σας άτημέλητη . "Ενα άπλό 
κομψό φορεματάκι, ένα περιποιημένο χτένισμα, δίνουν 
όνεση καί χάρη . 'Αποφεύγετε τΙς ύπερβολές στό ντύσιμο 
τοΰ γραφείου, άλλά καί τήν προχειρότητα. Θά δήτε δτι 
ή δουλειά σας θά γίνη εύκολώτερη, άποδοτικώτερη καί 
πιό ξεκούραστη .

Συνηθίστε νά παίζετε μέ τό 
παιδάκι σας. Θά τό γνωρίσετε 
καλύτερα, θά σάς άγαπήση πε
ρισσότερο , καί θά μπορέσετε 
έτσι νά έπηρεάσετε εύκολώτερα 
τόν χαρακτήρα καί τήν ζωήν 
του .

Ό  δυνατός ήλιος, πράγμα συνηθισμένο στόν 
τόπο μας , έρεθίζει τά μάτιας σας καί προκαλεί ρυ
τίδες στις άκρες τους.
Χρησιμοποιήτε τά γνωστά σκούρα γυαλιά καί δια
λέξτε άπό τις άπειρες ποικιλίες ένα ζευγάρι πού 
ταιριάζει καλύτερα στόν τύπο σας .
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ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΣΑΣ ·

Ή  ζωή μας είναι δύσκολη, 
γρήγορη, έντατική. Γι’ αύτό 
ακριβώς έχετε άνάγκη άπό κά
ποια άλλαγή καί ξεκούραση . Τό 
κέφι καί ή ζωτικότης σας θά 
άνανεωθοΰν μέ ένα εύχάριστο 
γεΰμα στήν ακροθαλασσιά. 
Μιά ευκαιρία άλλωστε νά ξανα- 
θυμηθήτε μέ τήν γυναίκα σας 
τήν ωραία έποχή πού ό δεσμός 
σας άρχιζε γιά νά συνεχιστή 
μιά όλόλκηρη ζωή .

Ή  έπαφή μέ τήν φύση έχει 
μεγάλη σημασία γιά τήν καλ
λονή σας. Ό  καθαρός αέρας, 
τό φώς , ή δροσιά , ζωογονούν 
τόν όργανισμόν σας, τρέφουν 
τήν έπιδερμί^ΐ: σας, ζω ηρεύουν 
τήν λάμψη των ματιών σας. 
Μάθετε νά χαίρεσθε τά πολύτι
μα αύτά δώρα πού χαρίζει ή 
φύση στόν άνθρωπον.

’Ακόμη καί δταν πηγαίνετε 
στήν άγορά πρέπει νά φροντίζε
τε ώστε ή έμφάνιση σας νά εί
ναι καλαίσθητη, άντί γιά σακ- 
κούλες καί ταγάρια, είναι 
προτιμώτερον ένα καλάθι διευ
θετημένο μέ γούστο.
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Ό Έ λλην Χωροφύλσξ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟ Υ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

*0 Είσαγγελεύς Πρωτοδικών Κατερίνης είς 
γενομένην όμιλίαν τοΰ ένώπιον έκπροσώπων 
των παραγωγικών τάξεων τοΰ Νομοΰ Πιερίας 
καί άναφερόμενος είς τό έργον τοϋ Σώματος 
τής Χωροφυλακής είπε τά εξής :

Τί νά είπη τις 8ιά τούς άνδρας τοΰ εύγενοΰς, υπε
ρήφανου καί ήρωϊκοοΰ Σώματος της Ελληνικής 
Χωροφυλακής καί διά το ύπ’ αύτής τόσον άθορύβως, 
φιλοτίμως καί σεμνώς, Ιπιτελούμενον μέ διακριτικήν 
κοσμιότητα καί εύπρέπειαν Εθνοπρεπές καί Ε λλη
νοπρεπές δψιστον καί αψογον εργον. ’Αξιωματικοί 
καί άνδρες τής Χωροφυλακής, μέ υγιείς, καθαράς καί 
σαφείς έθνικάς καί κοινωνικάς άντιλήψεις, μέ έδραίαν 
άπαρασάλευτον πίστιν είς τά έθνικά ιδεώδη τάς άρ- 
χάς καί εύγενεϊς παραδόσεις τοϋ ’Έθνους, έκαστος 
έκεϊ όπου ή υπηρεσία του τον έ'ταξεν. ’Από των με
γάλων πόλεων μέχρι των άκροτάτων ερημικών ση
μείων τής έπικρατείας, μήποτε έπιστάμενοι κόπου 
καί χρόνου, έχουσι μεταβάλλει είς βίωμα, δευτέραν 
θρησκείαν των, τήν στοργήν καί αγάπην προς τον 
πολίτην, τήν προστασίαν τοΰ άδυνάτου, καί τοΰ ΰπό 
των συμπολιτών του άδικουμένου πολίτου. Άμέρι- 
στος είναι ή συνδρομή των, τηρουμένου βεβαίως τοΰ 
νόμου, είς τήν παγίωσιν καί συντήρησιν τής δημο
σίας τάξεως καί άσφαλείας. Σπεύδουν ευθύς ως πλη- 
ροφορηθοΰν τό έγκλημα, προς άπηνή καταδίωξιν, 
σύλληψιν, ένέργειαν τών δεόντων καί προσαγωγήν 
τοΰ έγκληματίουν. Ένεργοΰν ταχύτατα προς άχρήστευ- 
σιν παντός κακοποιοΰ, παντός έπιβουλευομένου τήν 
ειρήνην, άσφάλειαν, τάξιν καί ήσυχίαν, έφησυχαζού- 
σας ΰπό τήν σκέπην τών ποινικών νόμων. Είναι οί 
άγρυπνοι άγγελοι φρουροί, τής ελευθερίας, τιμής, τής 
άγνείας, ζωής, υγείας, σωματικής άκεραιότητος, 
περιουσιακών δικαίων παντός πολίτου, παρε)ιτός 
τής μεγίστης συμβολής των είς τήν διεξαγωγήν S -ής 
υπηρεσίας πλείστων Κρατικών υπηρεσιών καί κοι
νωφελών ιδρυμάτων. Μέ άκατάβλητον θάρρος, ευ
ψυχίαν άπαράμιλλον, εξικνουμένων μέχρις αύτοθυ- 
σίας, ύφ’ οίασδήποτε άντιξόους άτμοσφαιρικάς συν- 
θήκας, ΰπό παγερόν ψΰχος, όταν οί άλλοι μέσα είς 
τήν θερμήν οικογενειακήν όμήγυριν, ευτυχείς, άπο- 
λαμβάνουν τά άγαθά τής ζωής, ό σκοπός τοπυθέτης 
Χωροφύλαξ, περιφέρεται μέ άργόν βήμα έξω είς τό 
πεζοδρόμιου, διά νά έξασφαλίζη τήν ήσυχίαν καί θαλ
πωρήν τών άλλων, άδιαφορών έάν τό δριμύ ψΰχος,

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Είσαγγελέως Πρωτοδικών 

Κ α τ ε ρ ί ν η ς

ή πίπτουσα βροχή καί ή χιών έχουσιν ήδη διαβρέξει 
τον χιτώνα του, διεπέρασαν τά ροΰχα του καί ήλθον 
είς επαφήν μέ τό σώμα του, καί έκτίθεται είς σοβαρόν 
κίνδυνον ή υγεία του. Αυτό δέν τον ένδιαφέρει. Προέ- 
χει δι’ αυτόν, τό καθήκον, καί προς αυτό άποβλέπει. 
Σπεύδει μέ γρήγορο βήμα, μόνος καί πρώτος αυτός, 
μέσα είς τό σκότος τής νυκτός, έναντίον τοΰ έξω- 
πλισμένου έγκληματίου αρχίζει ή άμείλικτος κατα- 
δίωξις, ένώ γνωρίζει, δτι ή* καταδίωξις αύτή τοΰ 
έγκληματίου ή όμάδος εγκληματιών, ήμπορεΐ νά 
τοΰ στοιχίση τήν ζωήν, αί τήν σωματικήν του άκε- 
ραιότητα. Ένώ οί άλλοι πολΐται, κλείουσι έρμητικώς 
τάς θύρας καί τά παραθυρόφυλλα τών οικιών των, 
προστατεύοντες τον έαυτόν τους. Αλλά καί κατά τήν
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άσκησιν προληπτικής άστυνομικής, έπιτελεΐται θαυ
μαστόν έργον. Μέ καλωσύνην, σύνεσιν καί ευγένειαν, 
αλλά καί μέ άνεξάντλητον υπομονήν, επιλαμβάνονται 
τής ειρηνικής διευθετήσεως, πλείστων δσων διαφο
ρών των πολιτών, παρέχουσι πολυτίμους οδηγίας 
καί συστάσεις δι’ ών άποτρέπεται καί προλαμβάνεται 
ή τέλεσις εγκλημάτων καί αύτοδυνάμων ενεργειών, 
διότι γνωρίζουν οί άστυνομικοί μας, δτι ένα έγκλημα 
δεν προσβάλλει μόνον τον συγκεκριμένον παθόντα, 
άλλα ολόκληρον τον διάκοσμον τής Πολιτείας. 
Καί ό πολίτης του οποίου αί διαφοραί μετά 
τοΰ συμπολίτου του, εΐρηνικώς έτακτοποιήθησαν 
έξερχόμενος του άστυνομικοϋ καταστήματος, αι
σθάνεται ίκανοποίησιν, επιδίδεται ήσυχος πλέον 
εις τά ειρηνικά του έργα καί συνεχίζεται 
ήρεμος ή κοινωνική ζωή, έφαρμοζομένης ενταύθα τής 
αρχής, δτι «σύνεσις καί άνδρεία άρχήν άγουσιν, ή μέν 
εΰρίσκουσα τό πρακτέον, ή δέ ραδίως τό εύρεθέν έπι- 
τελοϋσα». Καί οδτω, μέ τήν καθημερινήν πιστήν 
έκπλήρωσιν τοΰ άστυνομικοϋ καθήκοντος, άναλίσκε- 
ται ήσυχα καί άθόρυβα ή ζωή τοΰ άστυνομικοϋ. μιά 
ζωή τιμία, ΰψηλόφρων, υπερήφανος καί ένδοξος καί 
εις τό βάθος τοΰ χρόνου, παραμένει ώς φωτεινός 
πυρσός, τό παράδειγμα διά νά φωτίση είς τούς έπερ- 
χομένους, τον δρόμον τοΰ καθήκοντος, νά διδάξη τήν 
έννοιαν τής αύτοθυσίας, χάριν τοΰ καθήκοντος παρε- 
κτός έάν συντρέξη περίπτωσις άποτόμου, βιαίας δια
κοπής τοΰ νήματος τής ζωής τοΰ άστυνομικοϋ. κατ’ 
αυτήν τήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος, είς μίαν μεγα
λειώδη έξαρσιν ορθής άντιλήψεως τούτου. Καί υπάρ
χουν είς τό Πάνθεον τών Ελλήνων ήρώων, είς τήν 
χορείαν τών άθανάτων, δχι ολίγα παραδείγματα 
υπέροχου αύτοθυσίας άστυνομικών. Τί νά είπη κανείς 
διά τον Υπομοίραρχον Άναστ. Τασόπουλον, ό όποιος 
εύρεν τον θάνατον μέσα είς τον υγρόν τάφον τής θα
λάσσης, δταν έσπευσε νά διάσωση καί διέσωσεν μέ 
θυσίαν τής ζωής του, κινδυνεύοντας νησιώτας. οί

όποιοι άργότερα έστησαν τήν προτομήν του είς τό 
πάρκον τής κοινότητάς των. Τί νά είπη κανείς διά 
τον συνάδελφόν του, άλλον 'Τπομοίραρχον, δέν μοΰ 
είναι πρόχειρα τά στοιχεία ταυτότητάς του, ό όποιος 
διά νά σώση κινδυνεύοντα έξ άναθυμιάσεων έντός 
φρέατος πολίτην, κατήλθεν έντός αύτοΰ καίτελικώς 
τον διέσωσεν αδιαφορών διά τούς κινδύνους πού ένέ- 
κλειε τό εγχείρημα, αλλά παρέμεινεν είς τον πυθμένα 
τοΰ φρέατος, υψους 8 μ. ό σωτήρ τοΰ πολίτου, άπο- 
βιώσας έκ τών άναθυμιάσεων. Τί νά είπη τις διά τον 
Ενωμοτάρχην Καλύμνου Βλάσιον Σιδηρόπουλον, 
δστις μέ σοβαρόν κίνδυνον τής ζωής του, έρρίφθη είς 
τήν μαινομένην θάλασσαν προς διάσωσιν τοΰ έπί 6 
ώρας παλαίοντος μέ τεράστια κύματα άλιέως Νικο
λάου Παντελή, δν τελικώς διέσωσεν. Τ ί νά είπη τέλος 
κανείς, διά τον άστυνομικόν, όστις προσέφερε τά 
ένδύματά του είς μίαν κυρίαν τής οποίας τά ροΰχα 
είχον κλαπεΐ εις τήν άκτήν κατά τήν διάρκειαν θα
λασσίου λουτροΰ, καί παρέμεινεν ό ίδιος έπί ώρας 
μόνον μέ τά εσώρουχα. Είναι πολλά τά παραδείγμα
τα ήρωϊσμοΰ, άλτρουίσμοΰ καί αύτοθυσίας τών άστυ
νομικών μας, οΐ όποιοι εργάζονται 24 ώρας τήν ήμέ- 
ραν, 7 ήμέρας τήν εβδομάδά, 52 εβδομάδας τό έτος. 
Ό  άστυνομικός παγώνει τον χειμώνα είς τούς δρόμους 
τών πόλεων καί τήν ύπαιθρον, ψήνεται άπό τον καυ
τόν ήλιον τό θέρος, εύρίσκεται συνεχώς έν υπηρεσία, 
όταν οί πολϊται άναπαύονται, καί όταν άκόμη καί ό 
ίδιος τελεί έκτος υπηρεσίας ή διανύει τον χρόνον τής 
άδειας του, συμπαρίσταται είς τον άνθρώπινον πόνον, 
πρώτος καί ένωρίτερον άπό τον ιατρόν, έκτελεΐ όπου 
καί άν εύρίσκεται τό άστυνομικόν καθήκον, έχει 
χαλυβδίνην υπομονήν, θέλησιν καί υπομονήν, μέ τά 
όποια ξεπερνά όλας τάς δσκολίας τοΰ έπαγγέλματος, 
καί νικά, κερδίζει τήν ευγνωμοσύνην τοΰ ’Έθνους καί 
τήν αγάπην τών πολιτών. Καί είναι αύτή ή καλλί
τερη νίκη.

ΠΑΙΔΙΚΑΙ ESOXAI 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τό καλοκαίρι εύρίσκεται περίπου είς τό τέλος του, 
άλλα οί νεαροί βλαστοί τών άνδρίδν τοΟ Σώματος, ρί 
όποιοι πέρασαν τάς διακοπάς των, είς τάς κατασκηνώ
σεις τοΰ Σώματος θά ένθυμοΰνται άσφαλώς μέ γλυκειά 
άνάμνησι τήν ώραία έκείνη έποχή. ’Εφέτος ιδιαιτέ
ρως ή λειτουργία τών κατασκηνώσεων ύπήρξεν άψο
γος καί ύποδειγματική άπό πάσης άπόψεως. ΤοΟτο 
όφείλεται κατά μέγιστον ποσοστόν είς τό προσωπικόν 
ένδιαφέρον τοΰ ’Αρχηγού Χωροφυλακής Άντιστρα- 
τήγου κ. Αναστασίου Καρυώτη, ό όποιος μή φειδό- 
μενος κόπου καί θυσιών καί διά τής γνωστής είς όλους 
τούς άνδρας ένεργητικότητός του έπέτυχε τήν άνέ- 
γερσιν συγχρόνων κτιρίων καί τήν άρίστην διαμόρφαι- 
σιν τοΰ χώρου τών κατασκηνώσεων είς Άγιον Άνδρέαν 
’Αττικής. Είς τήν φωτογραφίαν ό κ. ’Αρχηγός καί άλλοι 
προσκεκλημένοι ’παρακολουθούν τήν λιτάνευσιν τής 
ίερας είκόνος τής Αγίας Παρασκευής είς τήν μνή
μην τήςόποίας είναι άφιερωμένος ό Ναός τών κατα
σκηνώσεων.
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Τό Βυζαντινό Ναυτικό

π Υ Ρ Φ Ο Ρ Ο Ι  

Δ Ρ Ο Μ Ω Ν Ε Σ

Η  Βυζαντινή μας Αυτοκρατορία, έτη των ήμερων 
των μεγάλων της Βασιλέων, περιελάμβανεν εις τούς 
κόλττους της: ττρός άνατολάς όλην τήν Μικράν 
’Ασίαν μέχρι καί τής Μεσοιτοταμίας, προς δυσμάς, 
’Ιταλίαν καί Λιβύην, πρός βορραν, Κριμαίαν, Μα
κεδονίαν, Θράκην καί "Ηπειρον, πρός νότον, Συρίαν 
καί Αίγυπτον. "Ητοι, ήτο έκτεταμένη έπί τριών 
ηπείρων έπί τής Ευρώπης, ’Ασίας καί ’Αφρικής 
καί έπί των θαλασσών Εϋξείνου Πόντου, Αιγαίου 
καί Ίονίου Πελάγους ώς καί έπί τού Άδριατι- 
κοϋ, τοϋ Τυρρηνικοϋ καί τού Λιβυκοϋ Πελάγους.

Φανερόν όθεν, ότι ή Αυτοκρατορία μας ΐνα έξα- 
σφαλίζη καί προστατεύη, τά άπέραντα ταϋτα σύνο
ρά της, άπό τάς συνεχείς έπιθέσεις τών γειτονικών 
καί μή λαών ΐνα διατηρή, τήν μεταξύ τών διαφό
ρων χωρών της έπαφήν καί έπικοινωνίαν ΐνα διε- 
ξάγη, τό κατά θάλασσαν έμπόριον, είχεν ανάγκην 
—πρός έπιτέλεσιν όλων τών άποστολών τούτων— 
μεγάλου καί ίσχυροϋ στόλου, όπως δύναται νά 
έλέγχη τάς θαλασσίους συγκοινωνίας—τάς άρτηρίας 
δηλαδή τοϋ οργανισμού της—καί όπως δύναται 
νά κυρίαρχη έπί τών θαλασσών τάς οποίας άναφέ- 
ραμεν. Πράγματι δέ, αΰτη είχε στόλους κρατερούς, 
οΐ όποιοι, όρμουντες εις ναυτικός βάσεις, εγκατεστη
μένος εις καταλλήλους καί στρατηγικός περιοχάς 
τών διαφόρων θαλασσών, διετηροΰντο πάντοτε 
έτοιμοι, ώστε μέ τήν πρώτην διαταγήν τοϋ διοι- 
κητοΰ τούτης νά κινητοποιούνται καί νά σπεύδουν 
υπό τον «δρουγγάριον τών πλόιμων», τον ναύ
αρχον δηλαδή, πρός απειλούμενα σημεία της.

Ή  μελέτη τής Βυζαντινής ιστορίας μαρτυρεί 
κατά τρόπον άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως, ότι αί 
τύχαι τής Αύτοκρατορίας ήσαν άρρήκτως συνδεδε- 
μεναι μέ τάς τύχας τού Ναυτικού της. "Οταν τούτο

Π .Ε. ΚΩ Ν ΣΤ A 
’Α ν τ ι ν α υ ά ρ χ ο υ  έ. ά. 

Έ π ι τ .  ’Α ρ χ η γ ο ύ  σ τ ό λ ο υ

ήτο μέγα καί άξιόλογον, όπως έπί τών ένδοξων 
Βασιλέων Ηρακλείου τού Μεγάλου, Δέοντος τού 
Σοφού, Βασιλείου τού Βουλγαροκτόνου, Τσιμισκή 
τού Κλεινού, ή Αύτοκρατορία ήτο έν πλήρει άκμή 
καί ΐσχύΐ" όταν δέ τούτο ήτο μικρόν, άνίσχυρον καί 
έγκαταλελειμμένον, όπως έπί τών άνικάνων βασι
λέων Μιχαήλ Τραυλού, Κωνσταντίνου Δούκα, 
’Αλεξίου ’Αγγέλου, Ίωάννου ’Ανδρονίκου ή Αύτο
κρατορία ήτο έν καταπτώσει καί παρακμή. Άναμ- 
φιβόλως δέ, εν έκ τών κυρίων αιτίων τής έκπορθή- 
σεως ύπό τού Μωάμεθ τού Β'. τώ  1453 τής Κων
σταντινουπόλεως—τής μεγάλης μας Πρωτευούσης 
τής βασιλίδος τών πόλεων—ήτο ή παντελώς έλ- 
λειψις —προστασίας της άπό τού θαλασσίου μετώ
που.

Τό ύπερήφανον Βυζαντινόν Ναυτικόν, τό όποιον 
έπί τών ήμερών τού ’Ιουστινιανού άνείρχετο, κατά 
τήν έκστρατείαν τού στρατηγού Βελισσαρίου τώ 
533 μ. X. έναντίον τού έν τή ’Αφρική κράτους 
τών Βανδάλων, εις 500 πλοία (έκ τών οποίων 200 
πολεμικά καί τά ύπόλοιπα μεταγωγικά, έφ’ ών 
έπέβαινεν έκλεκτός στρατός άπό πεζικόν καί ιπ
πικόν) ή έπί τών ήμερών Ρωμανού τού Β' άνείρ
χετο, κατά τήν έκστρατείαν τού στρατηγού Νικη
φόρου Φωκά τώ  960 μ. X. έναντίον τής Κρήτης, 
πρός διάλυσιν τού Πειρατικού κράτους τών Σαρα- 
κηνών, είς 1000 πλοία (έκ τών όποιων 600 πολε
μικά, μεγάλα καί μικρά, καί 400 μεταγωγικά, τά 
όποια μετέφερον στρατιάν ολόκληρον άπό πεζικόν 
καί ιππικόν) είχε καταλήξει κατά τά τελευταία 
έτη τής ζωής τής Αύτοκρατορίας φθίνον συνεχώς 
είς μίαν μικράν ομάδα καχεκτικών πλοίων, άναξίων 
όγου.

*Η όμάς αυτή, κατά την πολιορκίαν τής Κων
σταντινουπόλεως —κατά τούς χρονικογράφους τής

584



έποχής— συνεκροτεϊτο άττό 30 ττλοΐα, εκ των 
όποιων 10 μόνον ή σαν ‘Ελληνικά, τά δέ λοιπά των 
Ενετών και Γενουησίων. Άντιθέτως οί Τούρκοι 
οϊ άπειροι περί τά ναυτικά, κατώρΟωσαν νά παρα
τάξουν ΐσχυρότατον στόλον, άνερχόμενον κατά 
τάς αφηγήσεις των αυτών χρονικογράφων (Φραν- 
τζή, Κριτοβούλου) είς τον αριθμόν τών 300 καί 

\τλέον πολεμικών σκαφών. Ή δέ έπίθεσις, πρό τών 
τειχών τής Κων]πόλεως τοϋ πολυπληθούς τουρκι
κού στόλου εναντίον ολιγάριθμων τινών Ελληνι
κών πλοίων καί κατά την οποίαν ούτος δεν κατώρ- 
θωσε νά καταβάλη αυτά, μαρτυρεί ότι, εάν δεν 
παρεμελειτο τό Βυζαντινόν Ναυτικόν ούδέποτε οί 
Τούρκοι θά κατώρθωναν νά διαπεραιωθούν εις την 
Ευρώπην καί νά άπειλήσουν ούτω την Κων)πολιν 
αλλά καί εάν ακόμη κατώρθωναν νά επιτύχουν την 
διαπεραίωσιν τούτην καί νά έπολιόρκουν τήν Κων
σταντινούπολή, θά είχον την τραγικήν τύχην τών 
’Αράβων (720 μ. X.), τών Ρώσσων (936 μ. X.) 
καί τόσων άλλων επιδρομέων.

Τό ναυτικόν τοΰ Βυζαντίου εϊχεύ άρίστην όργά- 
νωσιν, κατήγαγε δέ τάς περιλάμπρους νίκας του 
κατά πολλών εχθρών, διά τών «πυρφόρων δρο
μώνων του». Ό  αύτοκράτωρ Λέων ΣΤ' ό σο
φός είς τά «Τακτικά» του (διάταξις ΙΘ' περί ναυ
μαχίας) περιγράφει λεπτομερώς τούς δρόμωνας.

οί όποιοι ήσαν σκάφη ελαφρά, άλλ’ ανθεκτικής 
όμως ναυπηγήσεως, φέροντα δύο καθ’ ύψος σει
ράς κωπών καί έπιβοηθητικώς εν ή δύο ιστούς. Ό  
συνήθης τύπος τών δρομώνων είχε 50 κώπας κατά 
πλευράν διανεμημένος είς δύο καθ’ ύψος σειράς έξ 
25 κοπών. Οί 50 έρέται τής άνω σειράς κατά τάς 
συμπλοκάς δέν έκωπηλάτουν, άλλ’ έμάχοντο.

’Εκτός όμως τού συνήθους τούτου τύπου τών δρο
μώνων έναυπηγούντο καί μεγαλύτεροι 200 άν- 
δρών πληρώματος, έκ τών όποιων κατά τάς συμ
πλοκάς, οί 50 μόνον έκωπηλάτουν, τών 150 ετέρων 
μαχομένων. Γενικώς οί έπιβαίνοντες τών δρομώνων 
ήσαν κατάφρακτοι, ώπλισμένοι διά τόξων, σκου- 
ταρίων (άσπίδων) καί κονταρίων (μικράς λόγχης).

Τό δέ ούσιώδες καί ίδιάζον τών δρομώνων όπλον 
ήτο «ό κατά πρώραν έμπροσθεν χαλκω ήμφιεσμέ- 
νος σίφων, δι’ ού τό έσκευασμένον πύρ κατά τών 
έναντίον άκουτίσια» ό τό «ύγρόν» δηλαδή, πύρ, 
τό όποιον έκαλεΐτο καί «ελληνικόν» ή «θαλάσσιον» 
πύρ καί τού όποιου ή χρήσις έγένετο διά σιφώνων 
ή στρεπτών (εύκάμπτων σωλήνων) καί διά μηχα
νών (καταθλιπτικών αντλιών). ΔΓ αύτού ώπλιζον 
οί Βυζαντινοί τά πολεμικά των πλοία, τά όποια 
ούτως ώπλισμένα έλέγοντο» «πυρσοφόρα» καί «πυρ
φόρα» καί «σιφωνοφόρα». Τό υγρόν πύρ ήποθη- 
κεύετο εις τό κύτος τού πλοίου έντός μεγάλων λεβή-

!
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τής Ισχύος των είς τήν θάλασσαν τής Μεσογείου.
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Βυζαντινός στρατιώτης τής έποχής τοΟ Βασιλείου τοΟ Βουλ- 
γαροκτόνου. Ή  πανοπλία του ήτο μία άπό τάς καλυτέρας εις 
τόν κόσμον τής έποχής έκείνης.

των και έκ των όττοίοον διωχετεύετο πρός τού; είς 
τάς πρώρας των ττλοίωυ εγκατεστημένους μηχανι
σμούς έκτοξεύσεώς του κατά τού εχθρού.

Αϊ πρώραι των πολεμικών τούτων πλοίων —των 
δρομώνων—έκοσμοϋντο διά χαλκών κεφαλών δια
φόρων Θηρίων μέ άνοιγμένον τό στόμα, διά τού 
οποίου διήρχετο ό σωλήν, ό έκσφενδονίζων τό 
υγρόν πύρ. Ή "Αννα Κομνηνή, άναφέρουσα είς 
τήν «Άλεξιάδα» αυτής τάς ναυτικός παρασκευάς 
τού πατρός της, βασιλέως ’Αλεξίου, Α'. (1081- 
1118), περιγράφει ώς ακολούθως τό είδος τών πλοί
ων τούτων.

«Έν έκάστη πρφρα τών πλοίων διά χαλκών 
καί σιδηρών λεόντων καί άλλοίων χερσαίων ζώων 
κεφαλάς μετά στομάτων άνεωγμένων κατασκευά- 
σα5> χρυσώ τε περιστείλας, ώς καί έκ μόνης τής 
θέας φοβερά φαίνεσθαι, τό διά τών στρεπτών 
μέλλον άφίεσθαι πϋρ διά τών στομάτων αυτών 
παρεσκεύασε διιέναι, ώστε δοκεΐν τούς λέοντας 
και τάλλα των τοιούτων ζώων τούτο έξερεύ- 
γεσθαι».

Όσου άφορα την χρησιμοποίησιν τού «ύγρού» 
πυρός κατα τάς ναυμαχίας, οΐ έκ δρομώνων στό
λοι διηρούντο είς μοίρας έκ 3 εως 5 δρομώνων ύπό 
την αρχηγίαν τών λεγομένων «δρουγκαροκομή- 
των». Ή προς παράταξιν μάχη ήτοι ή κατά μέτω- 
πον η ή μηνοειδής, τού κοίλου έστραμένου προς 
τόν έχθρόν, ένθα τά μέν ισχυρότερα καί μεγαλύτερα 
πλοία έτοποθετούντο είς τά κέρατα τού μηνίσκου, 
ούτως ώστε οί έμπίπτοντες έντός αύτού πολέμιοι

νά μή δύνανται νά έκφύγουν, ό δέ στρατηγός τών 
δρομώνων είς τό μέσον, ώστε πάντας νά έπιβλέ- 
πη καί νά παρακολουθή. Οϋτω δέ συντεταγμένου 
τού στόλου, έπήρχετο ουτος κατά τού πολεμίου 
ότε γενική έπηκολούθει συμπλοκή, έκάστου πλοίου 
προσπαθούντος διά τού ύγρού πυρός νά κατα- 
καύση τό απέναντι του έχθρικόν σκάφος ή νά έμβο- 
λίση τούτο ή τέλος, προσδενόμενον δι’ άρπαγών 
έπ’ .αύτού, νά προσπαθήση πλησιάζον αύτό νά τό 
καταλάβη διά εισβολής τού πληρώματος.

Τί ήτο όμως αύτό τό φοβερόν «ύγρόν πύρ», τό 
όποιον έπί οκτώ περίπου αιώνας άπετέλεσε τό κύ
ριον όπλον τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας καί χά
ρις είς τό όποιον τασαύτας νίκας ήραντο οί στόλοι 
των; Οί Βυζαντινοί ιστορικοί καί χρονογράφοι 
ήγνόουν αύτό, έπειδή κατεσκευάζετο μετά μεγάλης 
μυστικότητος καί συνεπώς τό περιγράφουν κατά 
τήν φαντασίαν των. Θεωρούν αύτό ώς «μαγικόν 
πύρ», τό όποιον έξέπεμπε φλόγας προς όλας τάς 
διευθύνσεις, έκαιε δέ καί έντός τού ύδατος καί δέν 
έσβένυτο εί μή μόνον «διά τών ούρων, τού όξους 
καί τής άμμου».

Ό  έπιφανής Γάλλος Χημικός BERTHELOT άπο- 
φαίνεται ότι τό ύγρόν πϋρ ήτο μείγμα νίτρου καί 
διαφόρων εύφλεκτων έλαίων ό Γερμανός Χημικο- 
βιομήχανος LIPPMAN δέχεται ότι τούτο ήτο μεί
γμα πετρελαίου, ασφάλτου, ρητίνης, πίσσης, ά
σβεστου- ό Γερμανός φιλόλογος BIELS ισχυρίζεται 
ότι ήτο μείγμα νίτρου καί νάφθης ή άλλων έλαίων 
ό Γερμανός ιστορικός ΚΡΟΥΜΒΑΧΕΡ άποφαίνεται ότι 
δέν ήτο άλλο ή ή γνωστή είς ημάς μαύρη πυρίτις. 
Ή  παρατηρούμενη άντίθεσις είς τάς γνώμας ταύτας 
είναι συνέπεια τής μεθόδου, ή όποια ήκολουθήθη 
πρός έπίλυσιν τόύ ζητήματος, έφ’όσον σήμερον δέν 
εχομεν είς χεΐρας ήμών τήν εμπρηστικήν έκείνην 
ύλην, ΐνα τήν άναλύσωμεν καί καθορίσωμεν τά 
στοιχεία έκ τών όποιων άπετελεΐτο.

Τό πιθανώτερον όμως είναι, ότι τό είσαχθέν είς 
τό Βυζάντιον, τώ 673, ύπό τού Καλλινίκου ύγρόν 
πύρ, ήτο μία έμπρηστική ύλη ή οποία άπετελεΐτο 
άπό θειον, νίτρον, πετρελαίου, προφανώς εϊχεν ώς 
κύριον συστατικόν αύτής τήν «υάφθαυ», ώς έξά- 
γεται καί έκ τού ονόματος «ύγρόν πύρ», τό όποιου 
εύθύς έξ άρχής έδόθη είς τήν ύλην αύτήν. Τό όνομα 
ύγρόν πύρ είναι άπλή μετάφρασις τής μηδικής λέ- 
ξεως υάφθα, καθ’ όσου είς τήν μηδικήν γλώσσαν 
ή λέξις «νά» σημαίνει ύγρόν, ρευστόν, ή δέ λέξις 
«φθα» σημαίνει πΰρ. Βραδύτερου είσήχθησαυ ποι- 
κίλαι άλλαι έμπρηστικαί συσκευασίαι αί όποΐαι 
ήσαν ή συνθέσεις συγγενείς τής πρώτης, τής νά- 
φθας, ή έντελώς άσχετοι πρός αύτήν, άπασαι δέ 
αυται έξηκολούθησαν νά καλώυται ύπό τό άρχι-
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Βυζαντινός δρόμων. 
Ήταν τό κατ' εξοχήν 

πολεμικό πλοίο 
του βυζαντινού 

ναυτικού 
καί χρησιμοποιήθηκε, 

στις διάφορες 
επιχειρήσεις, 

έπί δέκα περίπου 
αιώνες. Τό πλοίο αυτό 

θεωρείται 
ώς πρόδρομος 

τής γαλέρας.
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κόν όνομα τήξ πρώτης, ύγρόν δηλαδή πΰρ.
Τό «ύγρόν πύρ» έξεσφενδονίζετο έν άναφλεξει 

όπως μαρτυρεΐται καί έκ τής λίαν παραστατικής 
περιγραφής τού Ρώσσου χρονογράφου Νέστορος. 
Ουτος αφηγούμενος τήν επιδρομήν υπό τον ήγε- 
μόνα του Κίεβου Ίγκόρ πολυπληθών ρωσσικών 
πλοιαρίων τώ  936—κατά μίαν πηγήν ό αριθμός 
των άνήρχετο είς 1000 καί πλέον πλοιάριά, εφ ων 
έπέβαινον 40.000 μαχηταί —καί δικαιολογών τήν 
ήτταν αυτών, λέγει ότι τά ΰπό τόν ναύαρχον Θεο- 
φάνην Βυζαντινά πλοία έξηκόντιζον διά σωλήνων 
«μίαν φωτιάν όμοίαν μέ τήν τοϋ Ούρανοϋ» καί δι’ 
αυτής κατέκαιον τά ρωσσικά πλοία.

Πριν κλείσω τό παρόν μου άρθρον, έπιθυμώ νά ση
μειώσω, ότι τό ύγρόν πύρ δέν έχρησιμοποιείτο μό
νον είς τόν κατά θάλασσαν άγώνα, άλλα καί είς 
τόν χερσαίον πόλεμον, όλως δέ ιδιαιτέρως είς τού
τον κατά τάς περιπτώσεις τών πολιορκιών, τόσον 
ύπό τών άμυνομένων, όσον καί ύπό τών επιτιθε
μένων.

Είς τό Κ^φάλαιον ΝΓ τής «Τακτικής» αύτού ό 
βασιλεύς Λέων ΣΤ' (886—912) συνιστα όπως, κατά 
τών μεταφερομένων ύπό τών πολιορκητών είς τούς 
πόδας τών τειχών «χελωνών», ήτοι μικρών πολιορ
κητικών μηχανών, διά τών όποιων ύπέσκαπτον 
αύτά, οι άμυνόμενοι «έπιχύνωσι πίσσαν ή μόλυβδον 
κοχλάζοντα, ή ύγρόν πύρ». Ά λλ’ οΐ αμυνόμενοι 
άντιμετώπιζον καί τήν προσβολήν διά τών «έλε- 
πόλεων» τού εχθρού, δηλαδή τών ξύλινων πύργων, 
τούς οποίους ουτος έτοποθέτει προ τών τειχών. 
Κατάπών έλεπόλεων ό αυτός βασιλεύς γράφει ότι 
«λυσιτελώς οί άμυνόμενοι δύνανται νά χρησιμο- 
ποιήσωσι τά λεγάμενα χειροσίφωνα τά όποια ή 
βασιλεία ήμών έπενόησε, καί τά όποια έκπέμπουν 
τό ύγρόν πύρ».

“Ομως, καί οί επιτιθέμενοι κατά τών τειχών, ϊνα 
είσδύσουν εντός, τής Πόλεως μέσω κλιμάκων, διά

τών οποίων παρεβίαζον αύτά, εκαμνον χρησιν τού 
ύγρού πυρός, ώς καί άλλων έμπρηστικών υλών. 
Κατά τάς περιπτώσεις ταύτας, οί επιτιθέμενοι έξε- 
σφενδόνιζον τό ύγρόν πύρ κατά τών έπί τών τει
χών άμυνομένων, εντός πύργων καί προμαχώνων, 
μέ τόν σκοπόν όπως έξουδετερώσουν αύτούς και 
τάς έγκαταστάσεις των. Τούτο δέ κυρίως έγενετο 
διά «πετροβόλων» μηχανών, αί όποϊαι έξεσφενδό- 
νιζον αγγεία πήλινα πλήρη έκ τών ουσιών τούτων, 
τά όποια θραυόμενα περιέλουον τάς έπί τών τειχών 
έγκαταστάσεις μετά τών ύπερασπιστών των. Καί 
έν συνεχεία, ΐνα μεταδοθή ή φωτιά, εβαλλον «πυρ
φόρους σαγύτας καί άσούτια», είς τά άκρα τών 
όποιων έδένοντο στυπεϊα καί τεμάχια ύφασμάτων, 
ποτισμένα διά εύφλέκτων ύλων, άφού προηγου
μένως τά ήναπτον.

’Αλλά πλήν τούτων ό “Ηρων ό Βυζάντιος άνα- 
φέρει είς τά «Πολιορκητικά» αύτού καί έτερον μηχά
νημα, διά τού όποιου έξεσφενδονίζετο πύρ κατα τών 
έχθρικών τάξεων. Τό μηχάνημα τούτο, τό όποιον 
έλέγετο «στρεπτόν έγχειρίδιον πυροβόλου», έχρη- 
σιμοποιεϊτο ύπό τών άνερχομένων διά κλιμάκων 
είς τά έχθρικά τείχη, ΐνα εξαναγκάσουν τούς άμυνο- 
μένους νά έγκαταλείψουν τό προσβαλλόμενον ση- 
μεΐον. ’Ακριβή περιγραφήν τού μηχανήματος τού
του δέν έχομεν, φαίνεται όμως ότι ήτο είδος τι ψεκα- 
στήρος, ό οποίος έχειρίζετο ύπό ενός μόνον άνδρός 
καί έξεσφενδόνιζεν ύγρόν πύρ έν άναφλέξει ήτο δη
λαδή έν μικρόν φορητόν φλογοβόλον και κατα πάσαν 
πιθανότητα, τοιούτους φορητούς έκτοξευτήρας ύ
γρού πυρός νά έχρησιμοποίουν οί Βυζαντινοί εναν
τίον τού αντιπάλου είς τά πεδία των μαχών κατά 
τάς έκ παρατάξεως συμπλοκάς καί ιδία όταν αυται 
κατέληγον είς τήν έκ τού συστάδην πάλην.

Π. Ε. Κ Ω Ν Σ Τ Α Σ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ίο  11 12 13 14 15

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ
1. Μεγάλο χωρίο—Είπε τό «Ανδρών 

έπιφανών πάσα γή τάφος».
2. ’Αντικείμενο όπου ό ζωγράφος φτιά

χνει τά χρώματα—κλώσσημα.
3. ’Αναπαυτικά —Πεδιάς (δημ).— Βυ

ζαντινή νότα.
4. Πρωτεύουσα τής Υεμένης—Μυθικός 

Βασιλεύς τοΰ Άργους.. ..Νόβακ ήθοποιός.
5. Γίνεται καί στο νερό (καθ)—Ό  Πάδος 

’Ιταλικά—'Ομηρική θάλασσα.
6. Έχει καί τό στάχυ—Τό μπιζέλι.
7. Ευρωπαϊκή γλώσσα—Γνωστή Γερ

μανική Εταιρεία κατασκευής ήλεκτρι- 
κών ειδών.

8. Ελληνικά ξυραφάκια—Χρηματιστη
ριακός όρος πού σημαίνει παράτασι.

9. Συνολικός—Γλυκός σάν μέλι.
10. Ποταμός τής ’Ιταλίας (γεν.) —Κακό, 
άνήθικο.

11. Γυιός τού Άδάμ καί τής Εΰας -Μισή 
Λάρισα—Συμβολίζει τό ίίζωτον—’Ιαπωνι
κό νόμισμα.
12...Βέγκας, πόλις τών Η.Π.Α. - Φάρμακο 
κατά τής έλονοσίας—Μετοχή τού είναι 
φηλ.).
13. Συμβολίζουν τό Ιρίδιο—Είναι οί νά
νοι—Χριστουγενιάτικο δένδρο.

14. Τέτοιοι όργανισμοί είναι καί τά

μικρό βια—Β ραδυκί νι^τος.
15. Γλυκό τού κουταλιού Κίνησις πρός 

τά έμπρός.
Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1. Όρος τού πόκερ—Σ’ αύτήν δέν 
ύπάρχει νικητής.

2. Κάθισμα γιά πολλούς—Είναι καί 
αύτό ένα είδος σημαίας.

3. Κόκκαλο τοΰ χεριού—Ίτε . . Ελλή
νων, Ιαχή τών Σαλαμινομάχων—Μουσική 
νότα.

4. Πρόθεση—προστατεύει τόν λαιμό 
άπό τό κρύο—Έγραψε τό μυθιστόρημα 
«'Υπό τάς Φιλύρας».

5. Γράμμα τοΰ αλφαβήτου—Έχει νό
στιμο καί θρεπτικό κρέας.

6. ’Απατεώνας—Είδος υφάσματος.
7. Χοντρά δέματα—Μέτρο έπκρανείας 

ξενικό—Τίτλος πού έφερε ό Νεχροΰ.
8. Έξαψις—Άκλιτη λεξοΰλα.
9. Άνθρωπος τιποτένιος-Τό πιό δυνα

τό πιόνι στό σκάκι—Κούκλα νηπίων.
10. Είναι ό κέλης—Ό  μοναδικός δορυ

φόρος τής γής.
11. Ήταν στήν καταγωγή ό Ιπποκρά

της—Μπαχαρικό—Ρήμα κτήσεως.
12. Τό 12α όριζοντίαις—Είδος ’Ιαπωνι

κής ρόμπας—Συμπαγές.

13. Τής όποιας—Είδος τυριού—Παρα
σκευάζεται άπό άμμο καί σόδα (δημ.).

14. Περίφημο τείχος—Γυιός τού Αγα- 
μέμνονα καί τής Κλυταιμνήότρας.

15. Αστυνομική Ύπηρεσίαδιώξεωςτού 
έγκλήματος—Τόπος λατρείας.

ΣΟΦΑ
Λ Ο Γ Ι Α

«Στό τραπέζι τών φίλων σου μπορείς 
νά φτάσης άργά. Στις δυστυχίες τους 
όμως πρέπει νά φτάσης πρώτος».
Χείλων.

*
«Είναι καλύτερο νά κλαϊς άπό χαρά 

παρά νά διασκεδάζης μέ δάκρυα». 
Σαίξπηρ.

*
«Υπερβολικός έγωϊσμός είναι έλάτ- 

τωμα. Έλλειψη έγωϊσμού είναι έξαχρείω- 
ση».
Ρενάν.

*
«Ή ύπομονή είναι ένα ώραΐο λουλού

δι, μά δέν βρίσκεται σ’ όλους τούς κή
πους».
Β. Ούγκώ.

*
«Μερικές φορές οί άνθρωποι είναι πιό 

ευτυχισμένοι όταν βρίσκωνται στή πλά
νη, παρά όταν άπαλλάσωνται άπ’ αύτήν». 
Μολιέρος.

*
«Ό Θεός θά ήταν ύπερβολικά σκληρός 
άν κάνοντας όπως τήν έκανε τή ζωή, 
δέ δημιουργούσε καί τό θάνατο». 
Άλ. Δουμάς.

»*
«Άπό τό φιλαλήθη άνθρωπο, όλα 

βγαίνουν άπό τό στόμα του όπως άκρι- 
βώς μπήκαν στ’ αύτιά του».
Θερβάντες.

*
«Ή τιμωρία τού ψεύτη δέν είναι ότι 

δέν τόν πιστεύουν, άλλ’ ότι δέν μπο
ρεί νά πιστέψη κανέναν».
Μπέρναρ Σώ.

*
«Ή ζωή είναι όμορφη όποιαδήποτε 

κι άν είναι».
Γ καίτε.

*
«Καί ό ισχυρότερος άνθρωπος κάποτε 

δέν μπορεί νά έπιβληθή στόν έαυτό του». 
Ρουσσώ.
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1. Ποϋ βρίσκεται ό Πορθμός τοΰ Μαγ- 
γελάνου;

2. Ποιό είναι τό μεγαλύτερο νησί τής 
’Ιαπωνίας;

3. Ποια είναι ή πρωτεύουσα τών Η. 
Π.Α.;

4. Ποιό κράτος τής ’Ασίας ονομαζό
ταν παλιότερα Άννάμ;

5. Οί λίμνες Μεγάλη καί Μικρή Βρυ- 
γηΐς σέ ποιό μέρος τής Ελλάδος 
βρίσκονται καί πώς λέγονται δια
φορετικά;

6 Πού βρίσκεται ή γέφυρα τού Εύρί- 
που;

?. Ποιά ήπειρος είναι μεγαλύτερη σέ 
έκταση, ή ’Αφρική ή ή- ’Αμερική;

8. Σέ ποιά ήπειρο βρίσκεται τό κρά
τος Λιβερία;

9. Ποιές ήπείρους χωρίζουν τά Ου
ράλια όρη;

10. Ποιά είναι ή πρωτεύουσα τής Νέ
ας Ζηλανδίας;

n s a — “ Η
\ ) 1

α ν έ κ δ ο τ α !

^ ^ ^ * Ια τ ρ ι κ ά
Ο διάσημος χειροδργος έπιστρέφει 

στό σπίτι του ύστερα άπό μιά μονομαχία 
καί λέει στή γυναίκα του:

—Πάει, τόν καθάρισα κι αύτόν... αν 
καί μέ πιστόλι εννοιωσα έξω άπό τό 
στοιχείο μου...

*

—Χίλια εύχαριστώ, γιατρέ, γιά τή 
θεραπεία πού έφαρμόσατε. "Οπου βρε
θώ κι όπου σταθώ διακηρύσσω τό καλό 
πού μού κάνατε!

—Μά, άγαπητέ μου, σάς βλέπω γιά 
πρώτη φορά...

—Ναι βέβαια... άλλά ύπήρξατε ό θε
ράπων γιατρός τού θείου μου κι έγώ είμαι 
ό κληρονόμος του!

"Ενας άρρωστος πηγαίνει στό γιατρό 
—Λυπάμαι πολύ, τού λέει ό γιατρός, 

άλλά έρχεστε πολύ άργά. Τό πολύ πού 
θά ζήσετε είναι έξη μήνες.

"Εξη μήνες άργότερα ό γιατρός συ
ναντάει τόν άρρωστο στό δρόμο.

—Πώς; Ζήτε άκόμα; Περίεργο! ’Ασφα
λώς... δέν θά σάς έφήρμοσαν κατάλληλη 
θεραπεία!

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ τού σταυρόλεξου είναι 
ό ’Ιταλός Γκιουζέππε Άϊρόλντι. Γό πρώ
το σταυρόλεξο δημοσιεύτηκε στις 14 
Σεπτεμβρίου 1890.

ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ άσκήσεις καί 
αινίγματα είχαν άσχοληθή καί οί: Κλεό
βουλος, Σιμωνίδης, Σαπφώ, Κικέρων, 
Βιργίλιος, Καρλομάγνος, Θερβάντες, Πε- 
τράρχης, Δάντης, Ντά Βίντσι, Γκαΐτε, 
Σίλλερ, κ. ά.

ΤΟ ΣΩΜΑ τού ψύλλου έχει μήκος 2,5 
χιλιοστά, πηδάει δέ 200 φορές περισσό
τερο άπό τό μήκος του, δηλαδή μισό 
μέτρο περίπου. 'Ο άνθρωπος, τό μέσο μή
κος τού όποιου είναι 1,70 μ., αν πη
δούσε μέ τήν ίδια άναλογία τού ψύλλου 
τότε τό κάθε πήδημά του θά έφθανε τά 
340 μ.

ΟΙ ΣΚΑΤΖΟΧΩΙΡΟΙ πιάνουν τά πον
τίκια πολύ εύκολα. Σέ πολλές χώρες 
δέ, ισχυρίζονται ότι είναι καλύτεροι άπό 
τις γάτες.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ότι τό άλογο έχει 
τήν ίδια θερμοκρασία μέ τόν άνθρωπο.

δηλαδή ή κανονική του θερμοκρασία 
είναι 36,6 βαθμούς Κελσίου, ένώ τά που
λιά έχουν γιά κανονική θερμοκρασία τούς 
40 βαθμούς Κελσίου.

Τό ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ τηλεφωνικό καλώ
διο, πού συνδέει, τήν Εύρώπη μέ τήν 
Αμερική έχει μήκος 6.500 χιλιόμετρα.

ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ τής Πολυνησίας τά 
ρήματα κλείνονται μόνο στόν ένεστώτα, 
δηλαδή δέν υπάρχει ούτε μέλλων, ούτε 
παρατατικός, ούτε άόριστος.

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ κατασκεύασαν μιά έπα- 
ναστατική κιθάρα, πού παράγει ήχο ό
μοιο μέ αυτόν τού πάντσου, τού χάμμοντ 
καί τού τυμπάνου.

ΤΑ ΑΛΟΓΑ βλέπουν όλα τά πρά
γματα 4 φορές μεγαλύτερα άπ’ όσο είναι 
στήν πραγματικότητα.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ένα βήμα, χρη
σιμοποιούμε έπτά μύς.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ φρίκης όνομάστηκαν 
«γκράν γκινιόλ», γιατί άρχισαν νά πρω- 
τοπαίζωνται σ’ ένα θέατρο στό Παρίσι, 
πού ήταν άφιερωμένο στό «Γκινιόλ»!

ΣΤΑ ΔΙΟ Υ 4Q (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ)
ΤΗΛ. 318*239 · Α Θ Η Ν Α /

%ά τά ΐώμαζα βόφαάείαζ έκπτωόίζ 25% 
έπί των τψϊύν άιτρίναζ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
ΣΧΟΛΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ό  Γενικός Δ]ντής της Εθνικής Στατι
στικής 'Υπηρεσίας κ. Στυλ. Γερωνυμάκης 
έκφράζει (πρός τό Άρχηγεϊον Χωρ]κής) 
εύχαριστίας διά τήν παρασχεθεΐσαν ση
μαντικήν συμβολήν τών Υπηρεσιών τού 
Σώματός μας πρός έπιτυχίαν τοΰ όλου 
έργου τών ήδη διενεργηθεισών άπογρα- 
φών (πληθυσμού, οικοτεχνίας, οικοδομών, 
κατοικιών καί γεωργίας, κτηνοτροφίας 
1970—1971).

*
Ό  κ. Δήμαρχος Λαμιέων κ. Νικ. Μπου- 

ντούρης (δΓ έγγραφου του) έκφράζει πρός 
τήν Διοίκησιν καί τούς άνδρας τής Δ.Χ. 
Λαμίας θερμός ευχαριστίας διά τήν έγκαι
ρον, μεθοδικήν καί λίαν άποτελεσματικήν 
συμβολήν αυτών πρός κατάσβεσιν τής 
έκραγείσης (τήν 19-6-1971) πυρκαϊάς εις 
περιοχήν Νταϊτσας Φθιώτιδος, ού ένεκεν 
διεσώθη ή ’Εκκλησία τού Προφήτου 
Ήλία καί ίκαναί έκεΐσε πευκόφυτοι έκτά- 
σεις.

Ό  Δήμος Ληξουρίου Κεφαλληνίας (δΓ 
έγγράφου τόυ κοιν]ντος εις Άρχηγεϊον 
Χωρ]κής) έκφράζει θερμός εύχαριστίας 
πρός τόν Ύπομ]ρχον κ. Βλιώραν Χρίστον 
(Δ]τήν Α.Τ. Ληξουρίου) διά τάς άοκνους 

αυτού προσπάθειας πρός άνάπτυξιν τοΰ 
αισθήματος καθαριότητος καί εύπρεπι- 
σμού τής Πόλεως τού Ληξουρίου.

*
Ό  έσχάτώς άφιχθείς ένταΰθα, ώς Του

ρίστας, ’Αμερικανός ’Ιατρός, κ. Άλφρέ- 
δος Κόρνμπλουθ, έξέφρασε ένα δίκαιον 
έπαινον καί θαυμασμόν διά τήν προθύ- 
μως παρασχεθεΐσαν πρός αυτόν συνδρο
μήν καί εΰγενή συμπεριφοράν παρά τοΰ 
Δ]τοΰ καί τών όργάνων τής Ύποδ]νσεως 
Τουριστικής Αστυνομίας Προαστίων 
Πρωτευούσης (Τμ. Τουρισμού Μυκόνου 
κ.λ.π.) έν σχέσει μέ τήν διασφάλισιν καί 
έπιστροφήν έκ Μυκόνου φωτογραφικών 
τινών έφοδίων αυτού.

*

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Τήν 20ήν Αύγουστου άφίχθησαν εις 
’Αθήνας πεντήκοντα Κύπριοι ’Αστυνο
μικοί φιλοξενούμενοι τών ’Αρχηγείων 
Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων. 
Συμφώνως πρός τό καταρτισθέν πρόγραμ
μα οί Κύπριοι ’Αστυνομικοί έπραγματο- 
ποίησαν έποσκέψεις εις υπηρεσίας 
Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, 
εις τό. Λεκανοπέδιον ’Αττικής καί ένημε- 
ρώθησαν έπί τοΰ τρόπου λειτουργίας τών 
'Υπηρεσιών τούτων. ’Επίσης οί Κύπριοι 
’Αστυνομικοί έπεσκέφθησαν πολλούς άρ- 
χαιολογικούς χώρους καί τουριστικά αξιο
θέατα, φιλοξενηθέντες ύπό τών Υπηρε
σιών τής Χωροφυλακής καί ξεναγηθέν- 
τες ύπό τών άνδρών τής Τουριστικής 
’Αστυνομίας. Οί Κύπριοι συνάδελφοι 
συνεχίζουν είσέτι τό πρόγραμμα τών έπι- 
σκέψεών των καί πρόκειται νά άναχωρή- 
σουν διά τάς Υπηρεσίας των τήν 4ην 
Σεπτεμβρίου.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διά Β.Δ. τής 20-7-71 προήχθησαν εις 
τόν βαθμόν τού Υπομοιράρχου οί κάτωθι 
’Ανθυπομοίραρχοι ώς συμπληρώσαντες 
τριετή ύπηρεσίαν εις τόν βαθμόν των:
1) ΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος, 2) ΖΑΧ API ΑΔΗΣ 
’Αθανάσιος, 3) ΚΟΝΤΕΑΣ Βασίλειος, 
4) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ’Ιωάννης, 4) ΜΑΚΡΗΣ 
Δημήτριος, 2) ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων]νος, 7) ΓΙΑΚΟΒΗΣ Κων]νος, 8) 
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ’Αναστάσιος, 9) ΣΤΑ 
ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣΝικόλαος, 10)ΛΑΜΠ1 
ΘΙΑΝΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ, 11) ΚΑΡΑ- 
ΓΚΙΟΥΖΗΣ Δημήτριος, 12) ΜΠΑΣΙΟΥ- 
ΚΑΣ Νικόλαος, 13) ΡΕΛΛΑΚΗΣ Νικό
λαος, 14) ΤιΑΠΑΥΘΕΜΙΟΥ Γεώργιος, 
15) ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος 16) ΚΑ- 
ΡΑΚΩΝΤΙΝΟΣ Ιωάννης, 17) ΚΑΠΑΤΕ- 
ΡΙΔΗΣ Ζαχαρίας, 18) ΠΙΣΠΙΡΙΓΓΑΣ 
Κων. 19) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ Εύάγγελος, 
20) ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΑΟΣ Σωτήριος, 21) 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ’Απόστολος, 22) 
ΚΟΝΙΑΡΗΣ Θωμάς, 23) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Σταΰρος, 24) ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Γεώργιος 
25)ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ Σπυρίδων,26)ΚΟΥ BO Υ- 
ΚΛΙΩΤΗΣ ’Αθανάσιος, 27) ΚΑΝΕΛΟ
ΠΟ ΥΛΟΣ Νικόλαος, 28) ΣΙΓΑΝΟΣ 
Δημήτριος, 29) ΜΠΑΣΣΑΡΑΣ Λάμπρος,
30) ΠΑΠΠΑΣ Περικλής, 31) ΡΕΠΠΑΣ 
Χρίστος, 32)ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΣ Βασίλειος 
33) ΣΤΑΘΗΣ Κων]νος, 34) ΚΟΥΡΟΥΜΑ- 
ΛΗΣ Βλάσιος, 35) ΦΡΥΔΑΣ Βασίλειος, 
36) ΜΠΙΡΗΣ Σωτήριος, 37) ΘΕΟΣ Κων] 
νος, 38) ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Ήλίας, 39) ΔΕ- 
ΒΕΡΑΚΗΣ Ήλίας, 40) ΔΕΔΟΥΣΗΣ 
Ίωάν. 41) ΠΑΡΑΣΧΗΣ Όδυσσέας, 42) 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, 43) ΚΑΠΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ ’Ιωάννης, 44) ΜΑΥΡΟΓΕ- 
ΝΗΣ Φώτιος, 45) ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ 
Ήλίας, 46) ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ Φώτιος, 47) 
ΤΟΠΚΑΡΑΣ ή ΤΟΠΚΑΡΙΔΗΣ Αναστά
σιος, 48) ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Σωτήριος, 49) 
ΜΑΡΣΕΛΗΣ Κων]νος 50) ΧΑΡΙΖΟΠΟΥ-

Τήν 29ην 'Ιουλίου έ. έ. εις έρημικήν τοποθεσίαν τής περιοχής Καβουριού ’Ατ
τικής εύρέθη πτώμα άνδρός ό όποιος είχεν άγρίως δολοφονηθή ύπό άγνώστων δρα
στών. Τά στοιχεία τά όποια ή Διεύθυνσις ’Αστυνομίας Προαστίων είχεν εις χεΐρας 
της ήσαν σχεδόν άνύπαρκτα διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών δρα
στών. Παρ’ όλα ταΰτα αί Ύπηρεσίαι τής Χωροφυλακής έκινητοποιήθησαν όχι μό
νον εις τό Λεκανοπέδιον τής ’Αττικής άλλά καί καθά άπασαν τήν Χώραν καί έπέ- 
τυχον νά άνακαλύψουν καί συλλάβουν τούς δράστας.

Ούτοι ήσαν τρεις νεαροί αλλοδαποί τουρίστες, οί όποιοι μή σεβόμενοι τήν φι
λοξενίαν τής 'Ελλάδος, έλαχίστη εύτυχώς έξαίρεσις μεταξύ τών έκατοντάδων 
χιλιάδων οί όποιοι έπισκέφθησαν έφέτος τήν χώραν μας, άφήρεσαν τήν 
ζωήν ένός πτωχού βιοπαλαιστοΰ. Ό  τύπος άφιέρωσε έγκωμιαστικά σχόλια διά τήν 
ταχυτάτην άνακάλυψιν τών έγκληματιών, εις αυτά δέ προστίθενται καί τά συγχαρη
τήρια όλοκλήρου τοΰ Σώματος εις όλους έκείνους οί όποιοι συνέβαλον εις τήν άνα
κάλυψιν κςί σύλληψιν τών δραστών τού έγκλήματος, μή φειδόμενοι κόπων, θυσιών 
καί χρονικής άπασχολήσεως. ’Επίσης θερμά συγχαρητήρια άνήκουν καί εις τήν 
νεοϊδρυθεΐσαν Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών Υπηρεσιών Χωρ]κής, ή όποια δρα- 
στηριοποιηθείσα άπό τής πρώτης στιγμής τΰς ίδρύσεως της συνέβαλεν άποτελεσμα- 
τικώς εις τήν έντόπισιν τών δραστών τής άνθρωποκτονίας. Εις τήν φωτογραφίαν 
ό Β'. Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Κων]νος Μπανάκαςκαί άλλοι 
’Αξιωματικοί τής Χωρ]κής κατά τήν άναπαράστασιν τοΰ έγκλήματος.
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ΛΟΣ Γεώργιος, 51) ΔΙΟΝΕΛΛΗΣ Σταμά- 
τιος, 52) ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, 53) 
ΚΟΥΒΑΡΑΣ Νικόλαος, 54) ΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ 'Αναστάσιος 55) ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
Χρίστος, 56) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος, 
57) ΦΟΥΣΕΚΑΣ Ιωάννης, 58) ΛΥΣΣΑ
ΡΗΣ Κων]νος, 59) ΚΟΥΤΣΟΣ Παναγιώ
της, 60) ΑΝΔΡΑΝΑΚΗΣ Βασίλειος 61) 
ΓΚ1ΖΑΣ Δημήτριος, 62) ΣΠΥΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣΠαναγιώτης,63) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΑΟΣ 
Θεμιστοκλής, 64) ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων]νος, 65) ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΣ Βασίλειος.

*
Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι

Διά Διαταγής τού 'Αρχηγείου Χωροφυ
λακής προήχθη ό Χωροφύλαξ Τεχνίτης 
αυτοκινήτων Β'. τάξεως ΥΦΑΝΤΗΣ ’Αθα
νάσιος εις Ύπεν]ρχην Τεχνίτην Α’ τάξε
ως.

*

Διά Β.Δ. προάγονται εις Άνθυπασπι- 
στάς οί Ένωμ]ρχαι:
1) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Δημήτριος,
2) ΝΟΥΣΗΣ Κων]νος, 3) ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 
’Ανδρέας, 4) ΜΑΝΕΤΑΣ Νικόλαος, 5) 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, ήτοι καί 
τού άριθμοϋ 126 τού Πίνακος Προαγωγών.

*
Προήχθησαν εις τόν βαθμόν τού ’Ενω

μοτάρχου οί κάτωθι Ύπενωμοτάρχαι: 
1)ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ Παναγιώτης, 2) ΚΩ- 
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος, ’3) ΦΛΩΡΟΣ 
Βασίλειος, 4) ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος 
5) ΤΣΑΣΜΑΝΤΖΗΣ Μιχαήλ, 6) ΖΑΡΑ- 
ΚΛΑΝΗΣ Γεώργιος, 7) ΜΠΡΑΤΣΟΣ Εύ- 
θύμιος, 8) ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ Κοσμάς, 9) 
ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ Σπυρίδων, 10) ΠΑΠΑΣΗ- 
ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, 11) ΓΩ- 
ΤΑΚΟΣ Ήλίας, 12) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ 
Γεώργιος, 13) ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ’Αθανάσιος, 
14) ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ήλίας, 15) ΧΑΛΑ- 
ΣΟΧΩΡΗΣ Αθανάσιος 16) ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
’Αντώνιος, 17) ΦΑΝΗΣ Χρίστος, 18) 
ΤΟΠΑΛΗΣ Βασίλειος, 19) ΣΚΟΥΡΑΣ 
Κων]νος, 20)ΜΙΧΑΗΛ Ιωάννης, 21) ΝΙ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Άριστοκλής, 22) ΠΑΠΑ 
ΔΑΚΗΣ Μανοϋσος, 23) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
’Αλέξανδρος, 24) ΖΑΦΕΙΡΗΣ Νικόλαος,
25) ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος,
26) ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ’Ιωσήφ, 27) ΣΑ- 
ΡΑΝΤΟΥ Σαράντης, 28) ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ 
Δημήτριος, 29) ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ 
Γεώργιος, 30) ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ Πασχάλης,
31) ΠΑΠΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
32) ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ Κων]νος, 33)ΜΠΙ- 
ΛΙΚΑΣ Έμμαν, 34) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
’Ιωάννης, 35) ΒΛΑΧΟΣ ’Αθανάσιος, 36) 
ΧΑΣΙΩΤΗΣ Λάμπρος, 37) ΚΟΥΚΟΥ- 
ΤΣΗΣ Γεώργιος, 38) ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παύ
λος, 39) ΝΤΑΜΠΙΚΗΣ Ευθύμιος, 40) 
ΓΚΟΓΚΑΣ Δημήτριος.

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Κατά μήνα Νοέμβριον περατούται ή 
μετεκπαίδευσις τών 100 ’Ανθυπασπιστώ ν 
οί όποιοι θά έξέλθουν μέ τόν βαθμόν τού 
’Ανθυπομοιράρχου συμφώνως πρός τό Ν. 
Δ. 649]71. Ήδη άπεφασίσθη ή έξακολού- 
θησις τής λειτουργίας τής Σχολής ’Επαγ
γελματικής Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπα- 
σπιστών Χωροφυλακής καί Άνθυπαστυ- 
νόμων τής Άστυν. Πόλεων. Χρόνος ένάρ-

ξεως τής νέας περιόδου μετεκπαιδεύσεως 
ώρίσθη διά τής ύπ’ άριθ. 421]30]3ιβ, 9-8-71 
Διαταγής τού ’Αρχηγείου ή 18-10-71. Οί 
είσαχθησόμενοι πρός μετεκπαίδευσιν 86 
Άνθυπασπισταί καί 14 ’Ανθυπαστυνό
μοι θά παρακολουθήσουν έπί 7μηνον 
θέματα γενικής καταρτίσεως καί έπί 2μη- 
νον θέματα έξειδικεύσεως.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ Β' 
ΤΜΗΜΑ Σ . Ο . X .

Τήν 21 ην καί 22αν ’Ιουλίου έ. έ.διεξή- 
χθησαν αί έξετάσεις ύποψηφίων πρός 
εισαγωγήν των εις τό Β' Τμήμα τής 
Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής. Έν 
συνόλω μετέσχον εις αύτάς 1424 άπόφοι- 
τοι Γυμνασίου Χωροφύλακες, Δόκιμοι

Χωροφύλακες καί Ίδιώται καί 750 μή 
άπόφοιτοι Γυμνασίου Χωροφύλακες οί 
όποιοι διηγωνίσθησαν έπί κεχωρισμένων 
θεμάτων. Αί καταρτισθεΐσαι ’Επίτροποί 
βαθμολογίας ύπό τού ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής έπεράτωσαν τό έργον διορθώ- 
σεως τών γραπτών έκ δέ τών διαγωνισθέν- 
των έπέτυχον 536 ’Απόφοιτοι Γυμνασίου 
καί 253 μή ’Απόφοιτοι Γυμνασίου. ’Εκ 
τών έπιτυχόντων θά κληθούν πρός έκπαί- 
δευσιν διά τόν βαθμόν τού 'Υπενωμοτάρ
χου έντός τού μηνός Σεπτεμβρίου, 133 
έκ τών ’Αποφοίτων καί 67 έκ τών μή 
’Αποφοίτων Γυμνασίου. Εις τούς άρι- 
θμούς αύτούς τών είσαγομένων περιλαμ
βάνονται καί οί τυγχάνοντες διαφόρων 
εύεργετημάτων.

Τήν 11-8-1971 καί ώραν 7 μ.μ. είς τήν αίθουσαν διαλέξεων τής’Αρχαιολογικής 
Εταιρίας ’Αθηνών, ό Καθηγητής τής Βιοχημίας τού Πανεπιστημίου ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ 
τών Η.Π.Α. κ. Σπυρίδων ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ, ώμίλησεν ένώπιον πυκνοτάτου ακροατηρίου 
έξ Αξιωματικών καί άνδρών τής Χωροφυλακής τών Υπηρεσιών Χωρ]κής Λεκανο
πεδίου ’Αττικής μέ θέμα: «Αί Βιοχημικοί καί Χημικοί Άρχαί τής ζωής καί ή έμφά- 
νισις τής ζωής έπί τής γής».

Έν ’Αρχή έπρολόγισεν ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. ’Αναστά
σιος Καρυώτης, ό όποιος έτόνισεν τήν καταβαλλομένην ύπό τού’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής προσπάθειαν ’Επιστημονικής Έπιμορφώσεως τών άνδρών τού Σώματος 
τής Χωροφυλακής έντός τών γενικών πλαισίων τά όποια έχάραξεν ή Εθνική Επα
ναστατική Κυβέρνησις διά τήν έπιμόρφωσιν τών όργάνων Δημοσίας Διοικήσεως.

Τόν Καθηγητήν κ. Βρατσάνον έπαρουσίασεν, έν συνεχείμ είς τό άκροατήριον 
ό καθηγητής τής Έγκληματολογικής Χημείας είς τήν Σχολήν Άξ]κών Χω
ροφυλακής κ. Πολυμενάκος, ό όποιος άνεφέρθη είς τάς σπουδάς τού κ. Βρατσάνου 
έν Έλλάδι καί είς τήν ’Αλλοδαπήν, έτόνισε δέ μεταξύ άλλων, ότι ό όμιλητής είναι 
έκ τών πρωτοπόρων τής Βιοχημίας είς τήν έξερεύνησιν τού Διαστήματος καί ό 
πρώτος ό όποιος ύπεστήριξεν ότι οί άστροναΰται δέν κινδυνεύουν έκ μολύνσεων 
ταξιδεύοντες είς τόν Κοσμικόν Χώρον καί ίδίςι είς τήν Σελήνην.

Ομιλών ό Καθηγητής κ. Βρατσάνος έπί τού άντικειμένου τής διαλέξεώς του 
προσεπάθησε καί έπέτυχε δι’ έκλαϊκεύσεως τού δυσκόλου έπιστημονικοΰ θέματος τής 
όμιλίας του, νά διαφώτιση τούς άκροατάς του έπί τής έμφανίσεως τού συνταρακτι
κού φαινομένου τής ζωής έπί τού πλανήτου μας, τό όποιον μέχρι πρό όλίγου έκαλύ- 
πτετο ύπό έπιστημονικοΰ σκότους, χωρίς νά δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν ότι άκόμη 
καί σήμερον άπεσαφηνίσθη πλήρως τό φαινόμενον τής ζωής. Ή  έπιστήμη όμως έπι- 
μένει καί προσπαθή έπί τού θέματος τούτου.

Τό πέρας τής όμιλίας τού Καθηγητοΰ κ. Βρατσάνου έκάλυψαν θερμά καί παρα- 
τεταμένα χειροκροτήματα, έπηκολούθησε δέ έλευθέρα διαλογική συζήτησις τού 
κ. Καθηγητοΰ μετά τών άκροατών του, οί όποιοι ύπέβαλον πρός αύτόν διαφόρους 
έρωτήσεις.

Είς τήν όμιλίαν παρέστησαν ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. 
Αναστάσιος Καρυώτης, ό Α' Επιθεωρητής Χωρ]κής κ. Χρ. Καραβίτης, ’Ανώτατοι, 
Ανώτεροι καί κατώτεροι ’Αξιωματικοί Χωρ]κής, ό Στρατηγός κ. ’Ιωάννης Σαρο- 
νϊκος, Πρόεδρος τού ’Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών καί Άναπτύξεως, 
έκλεκτοί έπιστήμονες κ. ά.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
ΠαρακαλοΟνται οί κ.κ. συνεργάται οί 

άποστέλλοντες εις τό περιοδικόν οία- 
δήποτε κείμενα πρός δημοσίευσιν, όπως 
συνοδεύουν ταϋτα, είς δυνατόν, διά 
τοΟ άναλόγου καί καταλλήλου φωτογρα
φικού υλικού, τό όποιον θά έξυπηρετήση 
τά μέγιστα διά τήν σύνταξιν τού άποστελ- 
λομένου πρός δημοσίευσιν άρθρου. Τό 
φωτογραφικόν τούτο υλικόν δύναται νά 
έπιστρέφεται είς τόν συγγραφέα μετά τήν 
χρησιμοποίησίν του καί όπ’ ευθύνη τής 
συντάξεως τού περιοδικού.
ΒΙΒΛΙΑ — ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ — ΕΝΤΥΠΑ 

Έλήφθησαν τά κάτωθι έντυπα, βιβλία 
καί περιοδικά.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ

Β ΩΜΟΙ
Ο.Λ.Π. Στατιστική νδελτίον 1970. Ώραι- 
οτάτη καί πολυτελής έκδοσις άναφερομέ- 
νη μέ γλαφυρότητα καί στατιστικά δεδο
μένα είς τήν δραστηριότητα καί τά έπι- 
τεύματα τού ’Οργανισμού Λιμένος Πει
ραιώς.

ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. Αύγουστος 1971. Επίση
μον "Οργανον τού Σώματος των Ελλήνων 
Προσκόπων. ’Αξίζουν πράγματι συγχαρη
τήρια είς τούς έπιμελουμένους τήν έκδο- 
σιν τού περιοδικού τούτου, τό όποιον 
είναι ένα άπόκτημα διά τούς Προσκόπους, 
άλλά καί διά τούς νέους γενικώτερον.

•
Ο ΚΡΙΚΟΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ. Αύ
γουστος 1971, Άριθ. Φύλλου 8.

•
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙ
ΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ. ’Ιούνιος 1971, έτος 24ον, 
άριθ. 198.

•
F.B.I., ’Ιούλιος 1971, τόμος 40, τεύχος 7ον. 
’Επίσημον δργανον τού Γραφείου 'Ομο
σπονδιακών ’Ερευνών τών Η.Π.Α. μέ 
ποικιλίαν άντικειμένων άστυνομικοΰ έν- 
διαφέροντος είς τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν. 
Ε.Λ.Π.Α., μηνιαΐον περιοδικόν τής Ε λ
ληνικής Λέσχης Αύτοκινήτωου καί Πε- 
ριηγήσεως, ’Ιούνιος 1971, Άριθ. φύλλου

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΑΙΟΝΣ, Περιοχή 117, Ελ
λάς, ’Απρίλιος—Μάιος 1971.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙ
ΘΕΩΡΗΣΕ, ’Ανεξάρτητον μηνιαΐον 
Οικονομικόν καί Τουριστικόν περιοδικόν 
’Ιούλιος 1971.

•
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Λευκωσία, 
’Ιούνιος 1971. Τριμηνιαία έκδοσις τής 
Κυπριακής ’Αστυνομίας μέ ένδιαφέροντα 
θέματα καί έπικαίρους ειδήσεις άπό τήν 
ζωήν καί τήν δρδσιν τού άδελφοΰ Κυπρια
κού Σώματος.
ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΔΡΩΝ  
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Ώς γνωστόν, άνδρες ύπηρετοΰντες είς 
έπαρχίαν καί πάσχοντες έκ παθήσεως ής 
ή διάγνωσις ή ή θεραπεία δέν δύναται νά 
γίνη είς τόν τόπον ένθα ΰπηρετοΰν, δύ- 
νανται νά παραπέπωνται ένταύθα πρός 
εισαγωγήν είς μεγάλα ειδικά Νοσοκομεια
κά Κέντρα.

Διεπιστώθη όμως ότι πλειστάκις, οί 
άφικνούμενοι ένταύθα διά τούς άνωτέρω 
λόγους άσθενεΐς άνδρες, άρνοΰνται τήν 
εισαγωγήν των είς τό είδικόν διά τήν πά- 
θησίν των Νοσοκομεϊον, βλλ’είσέρχονται 
είς οίανδήποτε ιδιωτικήν κλινικήν, άδια- 
φορούντες διά τό κατά πόσον αΰτη δύνα- 
ται νά τούς προσφέρη άποτελεσματικήν 
βοήθειαν.

Ούτω είς πολλάς περιπτώσεις μετά τήν 
έξοδόν των έκ τήςίδιωτικής κλινικής παρί- 
σταται άνάγκη εισαγωγής των είς είδι
κόν Νοσοκομεϊον ή έπανέρχονται μετά 
τι διάστημα πρός έπανεισαγωγήν.

Ή  τοιαύτη ένέργειά των άποβαίνει κυ
ρίως μέν έπιζήμιος διά τήν ύγείαν των, 
παρακωλύει δέ τούτους καί έπί μακρόν 
άπό τής έκτελέσεως 'Υπηρεσίας.

Κατόπιν τών άνωτέρω καθίσταται γνω
στόν ότι είς τούς άφικνουμένους πρός 
νοσηλείαν άνδρας, θά χορηγήτα’ι είσι- 
τήριον μόνον δι’ έκεϊνα έκ τών Νοσηλευ
τικών Ιδρυμάτων άτινα κρίνονται ύπό 
τών Υγειονομικών ’Αξιωματικών κατάλ
ληλα διά τήν πάθησιν δΓ ήν παρεπέμφθη- 
σαν ένταύθα. Άρνησις των πρός εισαγω
γήν είς τό είδικόν κέντρον, δέν θά σημαί- 
νη άλλο τι παρά ότι ή πάθησίς των ούδε- 
μίαν σοβαρότητα έχει καί ότι ήδύναντο 
νά νοσηλευθώσιν καί είς τόν τόπον τής 
'Υπηρεσίας των.

Τά άνωτέρω ίσχύουσι καί διά τούς πα- 
ραπέμπομένους πρός νοσηλείαν είς Θεσ
σαλονίκην.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΧΩΡ]ΚΩΝ
ΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Τό ’ΕθνικόνΤδρυμα«ΒΑΣΙΛΕΥΣΠΑΥ
ΛΟΣ» εις τά πλαίσια τής φιλοξενίας δια
φόρων έκπροσώπων τής Δημοσίας Διοι- 
κήσεως έπρογραμμάτισεν τήν φιλοξενίαν 
είς τήν Εθνικήν 'Εστίαν τού Ιδρύματος 
120 Χωροφυλάκων διαφόρων Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής άπό 29-10 έως 14-11-1971. 
Οί Χωροφύλακες ούτοι θά προέρχωνται 
ώς έπί τό πλεϊστον έκ τών ύπηρετούντων 
είς παραμεθορίους Σταθμούς Χωρ]κής 
καί θά φιλοξενηθούν έπί τρεις έβδομάδας 
κατά τήν διάρκειαν τών όποιων θά πρα
γματοποιήσουν έκπαιδευτικάς έπισκέψεις 
καί θά παρακολουθήσουν διαλέξεις έκλε- 
κτών έπιστημόνων έπί διαφόρων θεμάτων.

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
Έκυκλοφόρησεν τό βιβλίον «Η ΑΓΑ

ΠΗ ΚΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ πρός τήν ΜΗ
ΤΕΡΑ» τού κ. ’Εμμανουήλ ΤΖΑΝΟΥΔΑ- 
ΚΗ, δημοσιογράφου, κατοίκου ’Αθηνών, 
Λυκούργου 9 τηλ. 349—806.

Τό βιβλίον τούτο κρίνεται λίαν χρή
σιμον καί ώφέλιμον, διό καί συνιστδται 
είς όλους τούς άναγνώστας μας ή μελέτη

αύτοΰ. Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν 
τούτου παρακαλοΰνται όπως άπευθύνων- 
ται είς τόν συγγραφέα.

ΛΗΨΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Έλήφθησαν αί κάτωθι συνεργασίαι διά 

τό περιοδικόν:
ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙ
ΝΩΝΙΑΣ. Ταγματάρχου Χωρ]κής κ. 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΗ Ευθυμίου.

•
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟ, 
κ. Νικολάου ΒΛΑΧΟΥ, ποίημα.

•
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΕΩΣ—ΔΡΑΜΑΣ, καθηγη- 
τού Φιλολογίας κ. Γ.Κ. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ.

•
ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ 
ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΑΣ,Μοιράρχου κ. Παναγιώ- 
του ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΗ.

•
Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, 'Υπομοιράρχου κ. 
’Αθανασίου ΜΟΡΦΑΚΗ.

•
ΣΠΙΘΑ ΣΤΗ ΣΤΑΧΤΗ, Άντισυνταγμα 
τάρχου Χωρ]κής κ. Χρήστου ΟΙΚΟΝΟ- 
ΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Η ΕΛΛΗΝΙΣ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ 21. κ. Γεωργίου 
Κακαλέτρη, Θεολόγου— Φιλολόγου.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Στό νότιο άκρο τής Ν. ’Αμερικής. 
2) Τό νησί Χονσού πού άποτελεΐ τό μεγα
λύτερο τμήμα τής ’Ιαπωνίας. 3) Ή  Ού- 
άσιγκτον. 4) Τό Βιετνάμ, 5) Στή Μακε
δονία καί άλλοιώς λέγονται Μεγάλη 
καί Μικρή Πρέσπα. 6) Στή Χαλκίδα. 7) 
Ή  ’Αμερική (42.000.000 τ. χλμ. ένώ ή 
’Αφρική είναι 30.300.000 τ. χλμ.). 8) 
Στήν ’Αφρική. 9) Τήν Εύρώπη καί τήν 
Άσία .10) Ή  Ούέλλιγκτον.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ’ Α Ρ . 21

1 2 3 4 S 6 7 8 9 Κ) 11 12 13 Μ 15

- J Κ Ω Μ Η U Π Ε Ρ 1 κ A Η I L
π A A Ε Τ τ A Ε π Ω A τ 1 Ε
A Ν Ε τ A Κ A Μ π 0 Σ Ν Η
I A Ν A Τ ' A Ν A 0 Σ κ 1 Μ
0 Π Η Π 0 A Λ τ Κ A Κ A

ρ Ε Κ A Λ A Μ 1 Π 1 Σ 0 Ν
1 Γ Π A Ν 1 Κ Δ Σ 1 Μ Ε Ν Σ
Σ A Σ Τ 0 Ρ Ρ Ε π 0 Ρ ■  1
0 Λ 1 Κ 0 Σ Μ Ε Λ Ε Ν 1 Γο r
Π Λ Δ 0 τ π 0 Ν Η Ρ 0 Ρ q
A Β Ε A Λ A Ρ Ν 1 Γ Ε Ν
Λ A Σ κ 1 Ν 1 Ν 0 Τ τ Σ A
1 Ρ Κ 0 Ν Τ 0 1 Ε Λ A Τ 0
A 0 Ρ A τ 0 1 Ν Ω X Ε Λ Η Σ

Ν Ε Ρ A Ν 7 ζ 1 Π Ω Σ 1 Σ
Γ

592



AMSTEI

-  ΒΙΒλΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ β. ΧΟΡΟΦΥ^ΗΣ

AMSTEL

BEER

A M S T E t

BEER

LAjvietEA
M> ‘"TAEKIVHI ΙΙΓΙΙ̂ 11

Μ Π Υ Ρ Α  Α Μ Σ Τ Ε Λ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Μ Π Υ Ρ Α

^ Λ Λ Λ Μ Λ Ι Ι / ^ V  τ ν τ τ η ν



Σ E M A I Ν
Ευγενικό χα'ι φίνο σεμαίν για πολύ λεπτά γούστα. Θά τό κεντήσετε σε ΚΑΜΒΑ ΜΠΕΖ No 9 
με ΜΟΥΛΙΝΕ D. M. C:  (ΝΤΕ - ΜΙ - ΣΕ) διπλή κλωστή σε σταυροβελονιά στά κάτωθι


