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Σύνταγμα Μακρυγιάννη. Δεκέμβριος 1944. Ό  
έρυθρός δαίμων έχει ανοίξει τούς ασκούς του 
Αιόλου έπάνω άπό τήν ’.Ελλάδα. "Ολη ή χώ
ρα, καθημαγμένη άπό τά χρόνια τής στυγνής 
κατοχής, έχει σαρωθή άπό τούς άρνητάς τών 
Ιδανικών τής Φυλής. Εις τήν ’Αθήνα μιά στε
νή λωρίς γύρω άπό τά παλαιά άνάκτορα κρα
τιέται έλεύθερη άπό τήν θρυλική 3η ’Ορεινή 
Ταξιαρχία καί στοΰ Μακρυγιάννη φεγγοβολούν 
τά όπλα τών άνδρών τής Χωρ ]κής. ’Εδώ σ’ αυ
τό τό νέο «Χάνι τής Γραβιάς» οί ύπερασπι- 
σταί του δίνουν τήν ζωήν τους γιά νά κρατή
σουν τήν Ελλάδα έλεύθερη. Αυτοί πού έσπει
ραν τις άστραπές έθέρισαν άπό τούς ήρωας 
τού Μακρυγιάννη κεραυνούς καί κατμιγίδες.

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ 
‘Αξιωματικοί - ΆνΟυπασπισταί Δραχ. 100
Ύπαξιωματικοί - Χωροφύλακες » 80
Πολιτικοί Υπάλληλοι - Ίδιώται » 100
Σύλλογοι - Σωματεία - ’Οργανισμοί » 150
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« Ε ι ς  ο ι ω ν ό ς  ά ρ ι σ τ ό ς  
όμύνεσΘαι περί πάτρις»

« Ή  μάχη τής Χ ω ροφ υλακή ς στοΰ Μα- 
κρυγιάννη ύπήρξεν ή μάχη  τής 'Ελλάδος  
καί δέν είναι υπερβολή να χαρακτηρισθή  
ή μάχ^  τής Ε υ ρ ώ π η ς .. . .»

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
’ Ακαδημαϊκός

« Α ύτός ό χώ ρος τοΰ Μ ακρυγιάννη είναι 
ναός καί βω μ ός τής ελευθερίας καί δσο ή 
καρδιά χτυ π ά  διά μ εγά λα  καί υψ ηλά κα
τορθώ ματα θά μείνη ατούς α ιώ νες Ε θ ν ι 
κό π ρ οσ κ ύνη μ α . . . . »

ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ 
’ Ακαδημαϊκός

ΟΙ ΗΡΩΕΣ
ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ ΙΑ ΤΑ ΓΗ
ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ!

'Η Πατρίς μας, εστεμμένη μέ τόν άφθΓτου δόζης φωτοστέ

φανον, τό όποιον είχεν κερδΓσει διά του πολυθρύλητου ιστο

ρικού της "ΟΧΙ" έπονηγύριζεν,όταν αίφνης ό έγκέλαδος του 

διεθνούς κομμουνισμοΰ,όστις κ α θ ’δλην την διάρκειαν της κ α 

τοχής έκόχλαζεν υπό το προσωπεΤον του εθνικού άπελευθερω- 

τοΰ,έξέσπασε την 3ην Δεκεμβρίου 1944 είς τρομακτικός εκρή

ξεις.

Αί έξαπολυθεΤσαι δυνάμεις του σκότους έντός βραχυτάτου 

χρονικού διαστήματος κατάπνιξαν είς τό αίμα πασαν Ε θ ν ι κ ή ν  

έν υπαίθρψ άντίστασιν. Περιχαρείς οί ’Εθνοπροδόται έβλεπον 

τούς καπνούς τής καταστροφής άνερχομένους είς τόν γλαυκόν 

Ελληνικόν ουρανόν,ένφ ήχουν είς τά ωτα των αί οίμωγαί των 

έκτελουμένων ως ουράνιος μελωδίά καί ως νικητήριος παιαν.

τΗτο έν φαΡνόμενον ομαδικής εγκληματικής παρακρούσεως, 

τό όποΤον ουδέποτε άλλοτε παρετηρήθη είς τήν Ιστορίαν των 

λαών. Ητο εν οργιον καταστροφής, τό όποΤον καί ή πλέον α 

χαλίνωτος άνθρωπίνη φαντασία δέν θά ήδύνατο νά συλλάβη.

Τούς πανηγυρισμούς των εγχωρίων ’Εθνοπροδοτών συνεμε- 

ρίζοντο καί οι ηγέται του διεθνούς ερυθρού ιμπεριαλισμού, 

οι όποϊοι έβλεπον πραγματοποιούμενα τά προαιώνια σχέδιά των. 

Εβλεπον τά πλοϊα των λικνιζόμενα είς τά άπαστράπτοντα* Ελλη

νικά πελάγη καί τήν σημαίαν των κυματίζουσαν ύπερηφάνως είς 

τόν ιερόν βράχον τής ’Ακροπόλεως.
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«Τό Χ άνι τής Γ ραβιάς; Π ηγαίνετε νά 
τό δήτε στον στρατώ να τοΰ Σ υντάγματος  
Χ ω ροφ υλακή ς Μ ακ ρ υγιά ννη ».

ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 
Πρ0€0ρος ΕΣΗΕΑ.

Έ β λ ε π ο ν  την Έ λ λ ά δ α - τ ό  έγκαλώπισμα των αιώνων- νά εξ

αλείφεται άπό του προσώπου της γης καί ν ’άποτελή μόνον μίαν 

ξεθωριασμένην ιστορικήν ά ν ά μ ν η σ «ν .Έ β λ ε π ο ν  τέλος τούς περι

παθείς έραστάς τής ελευθερίας νά έξανδραποδίζωνται εις τάς 

παγερός στεππας τής Σιβηρίας.

Μετά τό εγκληματικόν όργιον τής υπαίθρου,άνεμπόδιστος 

πλέον ή έρυθρά θύελλα εφθασε μέχρι τ ή ς ' Ελλην ι κής ΓΙρωτευού- 

σης καί την ένηγκαλίσθη θανασίμως.Αι έγκατεσπαρμέναι εις 

ταύτην Ε θ ν ι κ ο ί  δυνάμεις έξουδετερώθησαν άπό τής πρώτης η

μέρας . Έ ν α π έ μ ε  ι νον μόνον ή θρυλική 3η ’Ορεινή Ταξιαρχία καί 

αι συγκεκροτημέναι μονάδες των Σωμάτων ’ Ασφαλε ίας . Έ ν α π έ μ ε  ι - 

νον η Σχολή Χωρ/κής,τό Τμήμα Μεταγωγών καί τό Σύνταγμα Χωρ/- 

κής Μακρυγιάννη. Προπαντός εις τό τελευταΤον έκεΤνο οχυρόν 

είχε μεταφερθή ολόκληρος ή Ε λ λ ά ς  ώς Κρά τ ο ς , ’Iδέα, Δόξα καί

Ιστορία. Ε κ ε ί  εις τούς στρατώνας τής Χωροφυλακής έλαμπεν ά- 
/

κόμη η τελευταία άκτίς τής έ λ π ί δ ο ς . Έ κ ε Τ  είς τό νέον"Μεσολόγ- 

γ ι " εφυλάσσετο η παρακαταθήκη των ιστορικών μας παραδόσεων, 

έφυλάσσοντο τά ιερά καί τά όσια του ’Έ θ ν ο υ ς .

Οι 529 ατρόμητοι ανδρες του Συντάγματος Χωρ/κής ΠΓιακρυ- 

γ ι άννη, άποφασ ισμένο.ι νά μιμηθουν τό παράδειγμα τών τριακο- 

σίων του Λεωνίδα, άντιμετώπισαν,νόστεις καί ανευ ϋδατος,έπί 

15 ημέρας τήν έρυθράν πλημμυρίδα καί τέλος είς μίαν έπικήν 

έξόρμησίν των άνέτρεψαν τούς αιμοσταγείς μισθοφόρους του ξενο- 

κινήτου K.K.L και τούς παρέδωσαν είς ^τήν αίωνίαν καταισχύ

νην του "Εθνους.

Η καταιγίς παρήλθεν. Τά ερυθρά νέφη εξαφανίσθησαν. Οι 

ουρανοί έμειδίασαν καί πάλιν καί εφάνη υπεράνω του θρυλι

κού πλέον Συντάγματος Χωρ/κής Πιακρυγιάννη τό ουράνιον τό- 

ξον τής δόξης.

Είς τόν ίδιον χώρον κλίνομεν εύλαβώς σήμερον τό γόνυ 

καί προσφέρομεν είς τούς νεκρούς καί ζώντας πρωτεργάτας 

τής εποποιίας του Μακρυγιάννη καί τών Δεκεμβριανών τά πλέ

ον ευώδη άνθη εκ τών λειμώνων τής ψυχής μας. Ορκιζόμεθα δέ 

είς τάς ιεράς σκιάς τών φονευθέντων ότι δέν θά λησμονήσωμεν 

τό δίδαγμα τού Δεκεμβρίου 1944: ότι 6  κομμουνισμός εΤναι 

περισσότερον διαβρωτικός καί έθνοκτόνος,όταν δρα υπό τό προ- 

σωπείον του φιλειρηνισμού. "Εν δίδαγμα τό οποίον δέν έλησμό- 

νησαν, ευτυχώς, τά στρατευμένα τέκνα τής Πατρίδος καί έδημι- 

ούργησαν τήν Έ π α ν ά σ τ α σ ι ν  τής 21ης ’Απριλίου 1967,ή οποία έ- 

ματαίωσε καί πάλιν, τήν έσχάτην στιγμήν, τά καταχθόνια σχέ

δια τού κομμουνισμού.

0 ΑΡΧΗΓΟΣ
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«Και 
έπί γής 

ειρήνη...»

Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  
'Αρχιμανδρίτου 

'Ιεροκήρυκας Χωρ)κής

Ε’Ις μίαν άκρως τεταραγμένην έττοχήν, κατά τήν 
όποιαν τάττολεμικάδττλα κροτούν καί ή υδρόγειος 
παρουσιάζεται κατάστικτος από τά έν ένεργεία 

πολεμικά ήφαίστεια· εις ένα κόσμον καταδυναστευό- 
μενον έκ τής αγωνίας, ενεκεν τού γεγονότος, ότι ή 
παγκόσμιος ειρήνη τίθεται συνεχώς ϋπό δοκιμα
σίαν, οϊ κώδωνες των Χριστιανικών ναών θά ηχή
σουν καί πάλιν χαρμοσύνως, διά νά μεταδώσουν 
άνά τούς αιθέρας τό γλυκύλαλον μήνυμα «Δόξα 
έν ύψίστοις Θεφ καί έπί γης ειρήνη, έν άνθρώποις 
ευδοκία», τό όποιον διά πρώτην φοράν αντήχησε 
εις τήν μικράν κώμην Βηθλεέμ. Τό μήνυμα τούτο 
είναι ό γνωστός αγγελικός ύμνος, διά τού όποιου 
ό Ουράνιος κόσμος έχαιρέτισεν τήν έν σαρκί συγκα
τάβαση; τού υίού τοΰ Θεού.

«Καί έ π ί  γ η ς  ε ί ρήνη».

Παν ό,τι περιέχει τήν ειρήνην συγκινεϊ ιδιαιτέρως 
τόν σημερινόν άνθρωπον, καί μάλιστα τόν "Ελληνα, 
ό όποιος έβάστασε τά δεινά δύο παγκοσμίων πολέ
μων καί ενός έμφυλίου τοιούτου. Καί ό αγγελικός 
ύμνος δεν πρόκειται νά άναρριπήση απλώς τόν 
πανανθρώπινον αυτόν πόθον. Θά μάς ϋπενθυμίση 
έπίσης, ότι ή ειρήνη είναι τό δώρον τού έν Βηθλεέμ 
τεχθέντος προς τήν άνθρωπότητα. Είναι τό δώρον 
τοΰ Θεού προς τό πλάσμα Του. Καί ό Χριστός Τόν· 
Όποιον θά προσκυνήσωμεν μετ’ όλίγον ώς κλαυ- 
θμηρίζον Νήπιον έντός τής φάτνης, ήλθεν έπί τής γής 
ώς «ό " Α ρ χ ώ ν  τής Ε ί ρ ή ν η ς», όπως εϊχεν

ώνομάσει Αυτόν ό προφήτης‘Ησαΐας, καί με σκοπόν 
νά ένθρονίση εις τήν γήν τήν Ειρήνην.

Ό χ ι βεβαίως τήν ειρήνην έκείνην, περί τής ό
ποιας έπί μακράς περιόδους συζητούν οι διπλωμάται 
εις τάς διεθνείς συσκέψεις καί συζητήσεις των. Άλλ’ 
ούτε καί τήν ειρήνην έκείνην, περί τής όποιας τόσον 
ομιλούν τά σύγχρονα άθεϊστικά καθεστώτα. Διότι 
ύιά τόν Κομμουνισμόν ή ειρήνη, είναι τό ύπνοφόρον 
φάρμακον, διά τού όποιου προσπαθεί ούτος νά 
ίστοκοιμίζη τούς έλευθέρου λαούς, μέχρις ότου επι
βάλλει εις αύτούς τήν τυραννικήν κυριαρχίαν του.

Ή ειρήνη τού Χριστού είναι «ή πάντα νούν ύπερ- 
έχουσα» τό δέ Θειον Νήπιον ήλθεν νά έγκαταστήση 
έπί τής γής αύτήν ακριβώς τήν πραγματικήν, τήν 
γνησίαν, τήν όλοκληρωμένην καί πολύπτυχον ειρή
νην, ή όποια καί παρουσιάζει τάς ακολούθους τρεις 
προεκτάσεις.

Α . Ε Ι Ρ Η Ν Η  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Θ Ε Ο Ν

Μετά τήν πτώσιν τού Άδάμ καί τήν έκ τού Παρα
δείσου έκδίωξίν του εϊχεν διακοπεί ή έπικοινωνία 
τού ανθρώπου μΐ τόν Δημιουργόν του. "Η, καθώς 
θά έλέγομεν εις τήν σύγχρονον ορολογίαν, εϊχον 
διακοπή αΐ διπλωματικοί σχέσεις μεταξύ Θεού 
καί ανθρώπων, ό δέ άνθρωπος, άπελαθείς έκ τού 
Παραδείσου, ώδευσεν τήν όδόν ττίς σύτοκαταστρο- 
φή5·

Διά τής ένσάρκου οικονομίας όμως καί τής έπί τής
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γής συγκαταβάσεων τοϋ Υϊοϋ έπήλθεν ή συνδυαλ- 
λαγή καί ή ειρήνη τοϋ πεπτωκότος ανθρώπου προς 
τον Πλάσην καί Θεόν του. Κατήλθεν έττΐ γης ό 
’Απεσταλμένος τοϋ Ουρανού, διά να άναβιβάση εις 
τό ουράνιον ύψος τον άνθρωπον. Ό  Θεός έγένετο 
άνθρωπος, «ΐνα τόν άνθρωπον Θεόν καταστήση». 
’Από την φάτνην τής Βηθλεέμ ήρχισε πλέον ό 
συμφιλιωτικός διάλογος και δι’ αυτού «εχθροί όν- 
τες κατηλλάγημεν τω Θεω». Την καταλλαγήν όμως 
καί τήν εΐρήνευσιν ταύτην προσέφερεν προς τήν άν- 
θρωπότητα τό "Αγιον Νήπιον καί κατειργάσθη 
άπό τής Βηθλεέμ μέχρι καί τοϋ Γολγοθά. Τό γεγο
νός τούτο μετ’ ΐδιαζούσης έμφάσεως τονίζει ό Ά π. 
Παύλος, λέγων: «'Υμάς ποτέ δντας άπηλλοτριω- 
μένους καί εχθρούς τή διανοία εν τοϊς έργοις τοϊς 
πονηροΐς, νυνί άποκατήλλαξεν έν τω σώματι τής 
σαρκός αυτού διά τού θανάτου, παραστήσαι υμάς 
άγιους καί άμώμους καί ανέγκλητους κατενώπιον 
αυτού» (Κολοσ. α' 21 - 22) .

Β.  ΕΙΡΗ Ν Η  Π ΡΟ Σ, ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΜΑΣ

Ιδού τό δεύτερον δώρον «τού "Αρχοντος τής Ει
ρήνης». Μάς έ'δωκε τάς προϋποθέσεις τής συνδιαλ
λαγής μέ τόν εαυτόν μας καί τήν δυνατότητα είρη- 
νεύσεως τής συνειδήσεώς μας.

Ή άμαρτία, ώς γνωστόν, διχάζει τόν άνθροσιτον. 
Δημιουργεί εντός μας εσωτερικός διαμάχας, άνα- 
στατώσεις καί συγκρούσεις. Ή άμαρτία καταστρέ
φει τήν εσωτερικήν γαλήνην. Καταλύει τήν σωμα
τικήν καί τήν ψυχικήν μας εύεξίαν.

Ποιους παροξυσμούς π. χ. δεν δημιουργεί ό θυ
μός ! Πόσην θλΐψιν ό φθόνος! Πόσην ταραχήν καί 
ποιαν άναλίσκουσαν φλόγαν δεν άνάπτει ή φιλη- 
δονία! ‘Οποίας αγωνίας δεν συναντά κανείς εις τήν 
καρδίαν τού άλαζόνος! Όποία ζάλη δεν κατατρώ- 
γει τόν όλιγόπιστον! ”Ω! Ποία δυστυχία καί 
ποιον χάος έφαπλούται έπί τόν πλεονέκτην καί 
τόν φιλάργυρον!

Νά όμως, ότι όλος αύτός ό εσωτερικός σάλος, 
όλος αύτός ό πόλεμος όλη αύτή ή εσωτερική άνα- 
στάτωσις καί ή μανιώδης θύελλα καταπαύει όταν 
ό ταλαίπωρος άνθρωπος έπιστρέψη προς τόν Μ:- 
γαν Είρηνοποιόν. Τότε μιά ύπερκόσμιος γαλήνη 
καί μιά έκπαγλος ήρεμία έρχεται νά κατασκηνώση 
εις τήν ψυχήν καί νά τήν καταπλουτίση μέ τήν 
άναφαίρετον Ειρήνην, τήν Ειρήνην τοϋ Χριστού.

Γ . ΕΙΡΗ ΝΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ

"Ας μή άπατώμεθα. Δέν ή μπορεί νάύπάρξη αλη
θής ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, έάν δέν θεμελιω- 
θή είς τάς ειρηνευτικός άρχάς, τάς οποίας έδίδαξεν 
ό έν Βηθλεέμ τεχθείς Κύριος.

Ό  Ούΐλσων, Πρόεδρος των Η.Π.Α. διεκήρυττε τό 
1918: «Δέν ύπάρχει καμμία καλυτέρα κινητήριος 
δύναμις διά τήν λειτουργίαν τής κοινωνίας άπό τήν 
Χριστιανικήν θρησκείαν», ώνόμασε δέ τήν ‘Αγίαν 
Γραφήν ΜΑΓΚΝΑ ΧΑΡΤΑ», μέγαν χάρτην, τής 
ανθρώπινης ψυχής.

Δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη αληθής ειρήνη, έάν 
δέν συντροφεύεται άπό ώρισμένας προϋποθέσεις. 
’Από τήν έντιμότητα, τήν ειλικρίνειαν τό πνεύμα 
τής θυσίας, τάς αμοιβαίας ύποχωρήσεις, τήν δι
καιοσύνην κλπ. ’Αλλά τάς άρχάς ταύτας ούδείς 
έτερος έχει τήν δύναμιν νά έμπνευση είς τήν άνθρω- 
πότητα, εί μή ό Χριστός. Μόνον «ό Άρχων τής 
ειρήνης» δύναται νά διαλύση άποτελεσματικώς 
τάς έχθρας, τά μίση, τάς μάχας, τάς αδικίας. Διό 
καί ό Παύλος άναφωνεϊ μέ ένθουσιασμόν: «Χριστός 
έστιν ή ειρήνη ήμών, ό ποιήσας τά άμφότερα έν καί 
τό μεσότοιχον τού φραγμού λύσας. . . Καί έλθών 
εύηγγελίσατο ειρήνην τοϊς μακράν καί τοϊς έγγύς» 
(Έφεσ. β' 14- 17).

"Ας συσκέπτωνται λοιπόν τά "Εθνη, ας καταστρώ
νουν καταστατικούς χάρτας, άς συνάπτουν συνθή- 
κας καί έντυπωσιακάς συμφωνίας, άς ιδρύουν διε
θνείς οργανισμούς καί κοινωνίας ’Εθνών. Έάν πρω- 
τίστως δέν θεμελιώσουν τάς συμφωνίας των είς τόν 
νόμον τού Χριστού καί έάν δέν θέσουν ώς θεμέλιον 
αύτόν τούτον τόν «"Αρχοντα τής ειρήνης» ή έπί 
γής ειρήνης θά είναι ένα όνειρον, ένας πόθος, μία 
εύχή, μία έλπίς, ούδέποτε όμως μία κατάκτησις καί 
μία πραγματικότης.

‘Η άνθρωπότης τού 20ού αΐώνος πρέπει νά έπα- 
νέλθη εις τόν Χριστόν. Νά προσκυνήση ευλαβικά 
τό Άγιον Νήπιον τής Βηθλεέμ. Νά δηλώση ύπο- 
ταγήν καί άφοσίωσιν εις τό θέλημά του. Έάν ούδε- 
μία άλλη δύναμις δέν δύναται νά τήν ώθήση είς τήν 
οδόν τής έπιστροφής όμως ή τρομακτική δύναμις 
τού συγχρόνου οπλοστασίου πρέπει νά τό κατορ- 
θώση. ‘Η άνθρωπότης τού 20ού αΐώνος βαδίζει 
σταθερώς τήν λεωφόρον τής αύτοκαταστροφής. 
’Άς ίκετεύσωμεν λοιπόν αύτά τά Χριστούγεννα τό 
‘Άγιον Νήπιον τής Βηθλεέμ νά κατασιγάση τά 
ανθρώπινα πάθη καί να χαρίση εις τήν ανθρωπότητα 
τήν ΐδικήν του βαθεΐαν καί άναφαίρετον ειρήνην. 
Διότι, καθώς έλεγεν ό Λόϋδ Τζώρτζ, ό Πρωθυπουρ
γός τής Αγγλίας, κατά τόν πρώτον παγκόσμιον 
πόλεμον: «ή ειρήνη δέν έπιτυγχάνεται μέ δηλώσεις, 
πού απαγορεύουν τόν πόλεμον. Δέν ύπάρχει δή- 
λωσις περισσότερον βαρυσήμαντος άπό τό διάγ
γελμα τών αγγέλων: Καί έπί γής ειρήνη, έν άνθρώ- 
ποις ευδοκία».
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Δ ο ξ  α σ ί α ι κ α ί  Έ θ ι μ α

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

'Εντεταλμένου Ύ φηγητοϋ 
Πανεπιστημίου Αθηνών

κόψουν τό δέντρο πού βαστάει 
τή γή, μά σάν κοντεύουν νά τό 
κόψουν έρχεται ό Χριστός καί 
μονομιάς ξαναγίνεται τό δέντρο 
καί τότε χυμοΰν στή γή άπάνω 
καί πειράζουν τούς άνθρώπους». 
Ό  λαός μας έπίσης πιστεύει ότι

ά έθιμα των Χριστουγέννων, ως 
καί των άλλων εορτών τοϋ έτους, 
άνήκουν εις τήν λεγομένην λαϊ

κήν λατρείαν, διά τής όποιας εκ
φράζεται κατά τρόπον άμεσον ή 
θρησκευτική πίστις των ανθρώ
πων τοϋ λαοϋ.

Κατά τήν περίοδον τοϋ δ ω δ ε- 
καημέρου(25 Δεκεμβρίου —6 Ια 
νουάριου), συμφώνως πρός τάς 
λαϊκάς δοξασίας, οπότε τά νερά 
είναι άβάφτιστα, έρχονται οι Κα
λικάντζαροι. «Αυτοί όλο τό χρό
νο πελεκούν μέ τά τσεκούρια νά
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Καλικάντζαροι γίνονται τά παι
διά, τά όποια γεννώνται κατά τά 
Χριστούγεννα, έπειδή ή σύλληψίς 
των έλαβε χώραν τήν ημέραν τοϋ 
Εύαγγελισμοΰ.

Τά δαιμονικά αύτά όντα τής 
νεοελληνικής μυθολογίας ή έπι- 
στήμη τά συσχετίζει μέ τούς νε
κρούς, οί όποιοι κατά κοινήν πί- 
στιν επιστρέφουν εις ώρισμένην 
εποχήν καί παραμένουν δΤ όλίγον 
χρονικόν διάστημα μεταξύ των 
ζώντων.

’Αλλά καί οί άρχαΐοι ’Αθηναίοι 
έπίστευουν ότι κατά τήν έορτήν 
των Άνθεστηρίων, ότε ό "Αδης 
ήτο ανοικτός, αί ψυχαί των νε
κρών. αί «κ ή ρ ες» έπανήρχοντο 
εις τόν έπάνω κόσμον καί παρηνώ- 
χλουν τούς άνθρώπους, κυρίως μέ 
τήν μόλυνσιν των τροφών. Προς 
αποφυγήν δέ τής κακοποιού των 
ένεργείας «περιεσχοίνιζον τά ιερά», 
δηλαδή τά περιέζωναν μέ ερυθρόν 
νήμα, δημιουργοΰντες τοιουτοτρό
πως μαγικόν κύκλον, τόν όποιον αί 
ψυχαί δέν ήμποροϋσαν νά ξεπερά- 
σουν, ήλειφον μέ πίσσαν τάς θύ- 
ρας τών οικιών, διά νά μή είσέρ- 
χωνται αί «κήρες» εις αύτάς καί 
έμασοΰσαν ράμνον (είδος άκανθώ- 
δους θάμνους, παλιουριού), διά 
ν’ άποφεύγουν τήν είσοδον αυ
τών μέσα εις τά σώματά των. Είναι 
προσέτι γνωστή έκ τής άρχαιό- 
τητος ή ώς επωδή χρησιμοποιου- 
μένη άποτρεπτική φράσις: «Θ ύ ρ α- 
ζ ε Κ ή ρ ε ς ,  ο ύ κ έ τ’ Ά  ν θε
α τ ή  ρ ι α».

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους 
πρός άποτροπήν τών Καλικαν
τζάρων ό λαός έτοποθέτει όπίσω 
άπό τάς θύρας ή μέσα εις τήν κα
πνοδόχον κατωσάγουνον χοίρου, 
τό όποιον ένέχει άποτρεπτικήν 
κατά τών δαιμόνων δύναμιν, προσέ- 
φερε γλυκίσματα διά νά τούς έξευ- 
μενίση κυρίως όμως ήναπτε καί 
άνάπτει ήμέραν καί νύκτα φωτιάν 
είς τήν έστίαν. Είναι δέ λίαν γνω
στή ή καθαρτική καί άποτρεπτική 
δύναμις τής φωτιάς πρός άποδιο- 
πόμπησιν παντός κακοποιού δαί- 
μονος, πνεύματος καί κακού έν 
γένει.

Έξ’ άκανθωτοΰ δένδρου κόπτε
ται χονδρόν ξύλον κατά τήν παρα
μονήν τών Χριστουγέννων, λεγό
μενον Χριστόξυλον, δωδεκαμερί- 
της ή σκαρκάντζαλος, τό όποιον 
ραίνεται μέ ξηρούς καρπούς (κατα- 
χύσματα) καί τοποθετείται είς τήν 
έστίαν. Μέ τήν στάχτην τής φω
τιάς τών Χριστουγέννων ραντί

ζονται αί οίκίαι, οί δρόμοι τών 
χωρίων, τά χωράφια, τά ποτιστικά 
καί τά δένδρα. Ή δύναμις. τήν 
όποιαν αύτη περικλείει, άποτρέ- 
πει κάθε κακόν. Οί ξηροί καρποί, 
μέ τούς όποιους ραντίζουν τό στέ
λεχος τού Χριστόξυλου, έχουν 
τόν μαγικόν σκοπόν νά προκαλέ- 
σουν τήν εύκαρπίαν καί έν γένει 
τήν εύετηρίαν (καλοχρονιάν).

Εις τινα μέρη τής Ελλάδος, 
ώς π. χ. είς χωρία τών Άγράφων. 
άντί ένός κόπτουν δύο ή τρία ξύ
λα έκ καρποφόρων δένδρων, τά 
ζευγαρώνουν καί τ’ άνάπτουν είς 
τήν έστίαν. Τό έθιμον λέγεται 
«Π ά ν τ ρ ε μ α  τ ή ς  φωτ ι ά ς » .  
Τήν θέσιν τού Χριστόξυλου κατέ
λαβε τό Χριστουγεννιάτικον δέν- 
δρον, περί τού οποίου θά κάμω λό
γον είς τό τέλος τού άρθρου τού
του.

"Ετερον έθιμον τών Χριστουγέν
νων, λίαν σημαντικόν καί άςιο- 
σπούδαστον, είναι τό άναμμα με
γάλων πυρών είς τό μεσοχώρι καί 
τάς πλατείας τών χωρίων καί κω
μοπόλεων τής βορείου 'Ελλάδος. 
Τούτο συνηθίζουν καί οί Πόντιοι. 
’Εκτός τής φωτιάς «χτυπούν καί 
κουδούνια» άπό τά πέριξ τών χω
ρίων - υψώματα. Τά έθιμα τούτα 
άποσκοποΰν ν’ άπομακρύνουν τήν 
κακοποιόν έπίδρασιν τών δαιμό
νιων τού δωδεκαημέρου καί νά 
προκαλέσουν υγείαν καί ευτυχίαν 
κάτά τόν άνατέλλοντα ένιαυτόν.

Έχομεν ωσαύτως καί τήν εις 
τινα μέρη έμφάνισιν μετημφιεσμέ- 
νων, οί όποιοι περιβάλλονται συνή
θως σκευήν τράγου, λύκου, άρκτου 
κ. ά. ή ενδυμασίαν ενόπλων άν- 
δρών. ’Εν Μακεδονία καί Θεσσα
λία αί όμάδες τών μετημφιεσμένων, 
λεγόμεναι ρ ο γ κ ά τ σ ι α  ή ρ ο- 
γ κ α τ σ ά ρ ι α, είς δέ τόν Πόντον 
μ ω μ ό ε ρ ο ι, παρίστανον τάς κα- 
κάς δυνάμεις τού χειμώνος καί τού 
σκότους καί άπεσκόπουν είς τήν 
άποτροπήν κάθε κακού.

Δέν θ’ άναφέρω ώς λίαν γνω
στόν τό έθιμον τού έγερμού τών 
παιδιών μέ τά άδόμενα ύπ’ αύτών 
κατά τήν παραμονήν άσματα (τά 
κάλαντα), άλλά θά κάμω μνείαν 
τού παλαιοτάτου έθίμου τών X ο ι- 
ρ ο σ φ α γ ί ω ν, τό όποιον ένθυ- 
μίζει τάς θυσίας χοίρων είς τόν 
Κρόνον καί τήν Δημητρα, αί όποΐαι 
έγίνοντο κατά τούς ρωμαϊκούς χρό
νους υπό τών γεωργών είς τάς έορ- 
τάς τών Σατουρναλίων (17-25 Δε
κεμβρίου). Αί χοιροθυσίαι είς τούς 
θεούς τούτους άπέβλεπον είς τήν

εύφορίαν τών καρπών τής γής.
Τά υπό τών οικοκυρών παρα

σκευαζόμενα Χριστόψωμα ή Χρι- 
στοκούλουρα μέ τά ειδικά σχή
ματα καί τά εξαίρετα καλλιτεχνικά 
έκ ζύμης στολίσματα, ανάλογα 
πρός τόν γεωργικόν ή ποιμενικόν 
βίον τής άγροτικής οίκογενείας, 
άποβλέπουν βασικώς είς τήν καλο
χρονιάν. 'Ομοίως τό επί τής Χρι
στουγεννιάτικης τραπέζης παρα
τιθέμενου πινάκιον μέ μέλι καί τά 
διάφορα προ τής ένάρξεως τού 
φαγητού καταχύσματα τόν αύτόν 
επιδιώκουν σκοπόν^

Ό  έλληνικός λαός τ’ άπορρίμ- 
ματα έκ τής τραπέζης ταύτης θεω
ρεί ιερά καί τά χρησιμοποιεί διά 
νά ραντίση τά δένδρα πρός καρ
ποφορίαν. Πρός τούτοις χύνεται 
κρασί καί έλαιον είς τήν φωτιάν, 
έθιμον συνεχίζον τάς άρχαίας έλ- 
ληνικάς σπονδάς.

Κατά τήν μεγάλην καί επίση
μον ήμέραν τών Χριστουγέννων 
δέν είναι δυνατόν ό λαός μας νά 
λησμονήση τούς πτωχούς συναν
θρώπους του. Διό έν Κορώνη «τήν 
πρώτη ν άγκωνή τού Τσουρεκιοΰ, 
πού θά κόψουν, τή δίνουνε ένός 
διακονιάρη». Επίσης ενθυμείται 
τά άποβιώσαντα προσφιλή του 
πρόσωπα καί παρασκευάζει κολ- 
λυβόζωμον, πίνει μακαριά κ. ά.

Πρός τούτοις πολλοί προβαί
νουν είς μαντικός ένεργείας. Δια-
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νυκτερεύουν π. χ. μέ τόν σκοπόν 
νά ζητήσουν τήν πραγματοποίη
σή  επιθυμίας των ακριβώς τήν 
ώραν, κατά τήν όποιαν ανοίγουν, 
κατά τάς δοξασίας των, οί ουρα
νοί, πιστεύοντες δτι ή εύχή τοΰ 
άγρυπνοΰντος έκπληροΰται. Συνη
θίζεται επίσης ή έμπυροσκοπία, 
κατά τήν οποίαν λαμβάνουν κό- 
κους σίτου ή φύλλα ελαίας ή καρυ
διάς, τά ρίπτουν επάνω εις πυρα- 
κτωμένην πλάκα τής έστίας καί 
άπό τόν τρόπον μέ τόν όποιον άνα- 
πηδοΰν οί κόκκοι αυτοί ή άπανθρα- 
κοΰνται συμπεραίνουν αν θά ζή- 
σουν, άν θά ξενιτευθοΰν, αν θά ευτυ
χήσουν κ.τ.λ.

Ό  λαός επιζητεί κυρίως τήν 
εόετηρίαν (καλοχρονιάν), διό καί 
προβαίνει εν Ήπείρφ είς τό «κέ
ρασμα τής βρύσης». Συγχρόνως 
μέ τό έθυμον τοΰτο άποσκοπεΐ 
τόν έξυλασμόν τοΰ είς τό ύδωρ ένοι- 
κοϋντος πνεύματος.

Καί ήδη θά κάμωμεν λόγον διά 
τό έθιμον τοΰ Χριστουγεννιάτικου 
δένδρου.

Άπό τήν παραμονήν των Χρι
στουγέννων ή καί όλίγας ή μέρας 
πρότερον άπαντά καί παρ’ ήμΐν, 
ιδία είς τάς πόλεις, τό έθιμον τοΰ
το. Πρόκειται περί κλάδου ή κο
ρυφής ελάτου ή κλάδου κύπαρίσ- 
σου ή τεχνητοΰ τοιούτου, όμοιά- 
ζοντος πρός ελατόν, πού στήνεται 
είς τάς οικίας, τά καταστήματα 
καί τάς πλατείας, καί στολίζεται 
μέ κωνικήν έκ λεπτής ευθραύστου 
ύάλου κορυφήν καί διάφορα άθύρ- 
ματα καί πολύχρωμα κηρία ή ήλε- 
κτρικά λαμπάκια, τά όποια άνα- 
πτόμενα τό φωτίζουν κατά τήν 
νύκτα.

Τά έν λόγω άθύρματα, έπιτη- 
δείως προσδεδεμένα είς τούς κλά
δους αύτοΰ, είναι συνήθως αστρον 
είς τήν βάσιν τής κορυφής, στίλ- 
βουσαι ταινίαι, κλειδί, ποικιλό
χρωμα έκ λεπτής ύάλου καί δια
φόρου μεγέθους μπαλλάκια, έπί- 
χρυσα μήλα καί κάρυα, άμυγδα- 
λωτά, σακχάρινοι άνθρωπίσκοι, 
παιδικά παιγνίδια, τεμάχια πεπιε
σμένου χάρτου χρωματιστοΰ, παρι- 
στάνοντα κώδωνας, οίκίσκους ή 
άλλο τι, κάποτε δέ καί πολύτιμα 
μικρά κοσμήματα, ως δακτυλίδια, 
πόρπαι, καρφίδες κ. ά. Παρά τάς 
ρίζας τοΰ δένδρου καί επί των 
κλάδων του τοποθετοΰνται καί έπι- 
πάσσονται μικραί τολύπαι βάμβα- 
κος, συμβολίζουσαι τήν χιόνα, ώς 
καί τινα βαρύτερα δώρα διά τά 
ιιικρά παιδιά. Ταΰτα ένίοτε άρι-

Ομοΰνται καί, όταν συγκεντρωθούν 
παιδιά είς τό σπίτι, διά νά διασκε
δάσουν, κερδίζουν διά λαχνού «τό 
παιγνίδι πού θά τούς τύχη μέ τόν 
αριθμό πού παίρνουν άπό τή νοι
κοκυρά». Ά ς σημειωθή ότι κάποτε 
μεταξύ τών έξ ύάλου ή πλαστικής 
εγχρώμου ύλης άθυρμάτων είναι 
καί τό παριστάνον τήν φάτνην 
τής γεννήσεως τοΰ Κυοίου.

Τό έθιμον τοΰ Χριστουγεννιά
τικου δένδρου είσήχθη άπό τήν 
δυτικήν Ευρώπην έν Έλλάδι τό 
πρώτον κατά τήν έποχήν τής 
βαυαροκρατίας έπί τής βασιλείας 
τοΰ Όθωνος καί τής ’Αμαλίας, 
ότε είς τά άνάκτορα τών ’Αθηνών 
καί είς όλίγας μόνον έκ τών τά 
πρώτα φερουσών άθηναϊκών οικο
γενειών συνηθίζετο. Πολύ βραδύ- 
τερον, ήτοι κατά τήν περίοδρν 
1930- 1940, ιδία δέ κατά τήν έπα- 
κολουθήσασαν κατοχήν τής Ε λ 
λάδος ύπό τών Γερμανών, έπεξε- 
τάθη τοΰτο είς ευρύτερα λαϊκά 
στρώματα τών αστικών κέντρων, με
τά δέ τήν άπελευθέρωσιν τής χώρας 
μας διεδόθη ευρύτατα, καταστάν 
κατά τά τελευταία έτη λαϊκόν όχι 
μόνον είς τ’ άστικά κέντρα, άλλ’ 
άκόμη είς χωρία τής ύπαίθρου.

Τό έθιμον τοΰ Χριστουγεννιά
τικου δένδρου μαρτυρεΐται έπι- 
σήμως άσκούμενον περί τό 1600 
είς τό Elsass καί μάλιστα τό 
έτος 1940 είς τό Στρασβούργον. 
Πρό τεσσάρων καί πλέον αιώνων 
τούτο έκ τής δυτικής Γερμανίας 
έπεξετάθη είς τήν Αύστροουγγα- 
γαρίαν, όπου προηγουμένως ήτο 
άγνωστον εντελώς, σχεδόν δέ ταυ- 
τοχρόνως είσήχθη διά μέν τής 
δουκίσσης τής Αύρηλίας είς τό 
Παρίσι, διά δέ τοΰ βασιλέως Αεο- 
πόλδου Α' είς τάς Βρυξέλλας καί 
διά τοΰ ήγεμόνος ’Αλβέρτου, συ
ζύγου τής βασιλίσσης Βικτωρίας 
είς τήν ’Αγγλίαν. ’Εν τή βιομηχα
νική ταύτη χώρφ τό γερμανικής 
προελεύσεως Χριστουγεννιάτικον 
δένδρον τελειοποιηθέν κατεσκευά- 
σθη μετάλλινον. ’Ολίγον προηγου
μένως τό έθιμον εϊχεν είσαχθή 
είς τάς άνωτέρας έν Πετρουπόλει 
κοινωνικάς τάξεις, είς δέ τάς πό
λεις τής Δανίας, Σουηδίας καί Νορ
βηγίας ήτο πιθανώς έν χρήσει κατά 
τά τέλη τοΰ 18ου αίώνος.

Έρευνηταί τινες τής λαογραφι- 
κής επιστήμης, θέλοντες νά έρμη- 
νεύσουν τήν προέλευσιν τοΰ Χρι- 
στουγενινάτικου δένδρου ώς εθί
μου, συνεσχέτισαν τοΰτο πρός τήν 
προσφιλή είς εκκλησιαστικούς συγ

γραφείς τοΰ μέσου αιώνος παρο- 
μοίωσιν τοΰ Χριστοΰ πρύ" τό έν 
τώ Παραδείσιο δένδρον τής ς^ής 
Εις τό δένδρον τοΰτο άναφέρεται 
πλήθος άγιολογικών παραδόσεων 
ήμιλογίων καί δημοτικών, αΐτινες 
είσήλθον είς συναξαρίακάς διηγή
σεις τοΰ τε δυτικού καί τοΰ άνατο- 
λικοΰ κόσμου. Είς ταύτας συνδυά
ζεται ό Σταυρός τοΰ Σωτήρος μέ 
τό έν λόγω δένδρον τοΰ Παραδεί
σου. Κατά τήν Τέλεσιν τοΰ μεσαιω
νικού θρησκευτικού μυστηρίου τής 
τοΰ Χριστού γεννήσεως σχεδόν 
πάντοτε έστήνετο έπί τής αυτοσχε
δίου σκηνής δένδρον τι ή θάμνος, 
όπόθεν, ίσως, κατά τούς αύτούς 
έρευνητάς, παραπλήσιον έθιμον 
είσεχώρησε καί είς τάς οικογενεια
κός τελετάς.

Κατ’, άλλους τό Χριστουγεννιά- 
τικον δένδρον παριστφ τόν χει
μώνα καί σχετίζεται μέ τό κοινόν 
είς όλην τήν Ευρώπην έθιμον τών 
δένδρων τοΰ Μαΐου, πού συμβολί
ζουν τήν άνοιξιν.

Παλαιότερον παρ’ ήμΐν είς τινα 
μέρη κατά τήν Πρωτομαγιάν οί 
χωρικοί έκοπτον ένα κυπαρίσσι, 
τό έστόλιζον μέ πολυχρώμους ται
νίας καί φέροντες αύτό έκ τής 
έξοχής είς τήν πόλιν έψαλλον τόν 
Μάϊον είς τάς οικίας τών άρχόν- 
των καί έλάμβανον δώρα. Είς τήν 
Εθνικήν Πινακοθήκην ιών ’Αθη
νών ύπάρχει χαρακτηριστικός πί- 
ναξ παριστών τόν έορτασμόν τοΰ 
έν λόγω μαγιάτικου δένδρου είς 
τήν Κέρκυραν. Οί Κερκυραΐοι Χω
ρικοί έρχονται είς τήν πόλιν καί 
ένας χορός γίνεται περί τό δέν
δρον.

Πιθανωτέρα όμως είναι ή έρμη- 
νεία τών ύποστηριζόντων ότι τό 
Χριστουγεννιάτικον δένδρον άπο- 
τελεΐ έξέλιξιν τοΰ παλαιοτάτου εύε- 
τηριακοΰ καί μαγικολατρευτικοΰ 
έθίμου τής κατά τόν χειμώνα εισα
γωγής είς τόν οίκον χλωρών κλά
δων δένδρων πρός τόν σκοπόν τής 
έξασφαλίσεως τής ύγείας τών με
λών τής οικογένειας καί τής μετα- 
δόσεως είς αύτά τής είς τό χλωρόν 
δένδρον ένυπαρχούσης θαλερότη- 
τος καί δυνάμεων
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Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι

Ένα ς Θεσμός πού υίοθετήθη όπό όλα 

τό πολιτισμένα κράτη, με έξ αιρετό 

άποτελέσματα εις την έφαρμογήν του

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Ξ
I f y * 1

Ούδεΐς αμφισβητεί, ότι ή καταστολή 
τοΰ έγκλήματος, καίτοι τιμά μίαν ’Αστυ
νομία, έν τούτοις, έν τη ουσία δέν άποτε- 
λεί παρά έμμέσως κάποιαν αποτυχίαν 
της, διότι ακριβώς δέν κατώρθωσε νά 
προλάβη τοϋτο.

’Ιδού όθεν, είς λόγος διά τόν όποιον ένι- 
σχύθη ό τομεΰς τής προλήψεως τής έγ
κληματικότητος καί ιδού καί ό λόγος διά 
τόν όποιον κυρίως έδημιουργήθη ό νέος 
ούτος θεσμός, ό όποιος όχι μόνον ένισχυ- 
σε ψυχολογικώς τό-£ργον τής ’Αστυνο
μίας, άλλα καί συμπληροΐ αυτό, καθ’ όσον 
ύπάρχουν πράγματι πολλοί τομείς αστυ
νομικής δραστηριότητος, οί όποιοι όχι 
μόνον άντεδείκνυνται διά τόν ’Αστυνομι
κόν, άλλά προσιδιάζουν περισσότερον 
πρός τήν φύσιν τής Γυναικός, πράγμα τό 
όποιον άλλωστε συνισπάται καί υπό τής 
σχετικής έπιστήμης καί τό όποιον άπε- 
δειχθη καί διά τής έπιτυχίας τού νέου 
τούτου θεσμού, ό όποιος προσφέρει σή
μερον άνεκτιμήτους ύπηρεσίας είς πλεί- 
στας χώρας τοΰ κόσμου καί ιδία είς έκέί- 
νας είς τάς όποιας υπάρχει μεγάλος 
δείκτης έγκληματικότητος άνηλίκων καί 
γυναικών.

’Αλλά καί είς πολλάς άλλας χώρας, ύπάρ
χουν πλεϊστοι όσοι τομείς οί όποιοι καλύ
πτονται έπιτυχέστατα ύπό τής Γυναικός 
'Αστυνομικού καί διατί όχι; Ή  γυνή 
σήμερον μετέχει πάσης άνθρωπίνης δρα
στηριότητος έν τή κοινωνία καί μάλιστα 
ουδέποτε ύστέρησεν καί είς αυτήν ταύτην 
τής έγκληματικότητος, όρθόν δέ είναι, 
όπως συμμερισθή ήδη καί τό βάρος τής 
ευθύνης καταπολεμήσεώς της, τουλάχι
στον τής τοιαύτης τών γυναικών καί τών 
άνηλίκων.

Ό  ρόλος τόν όποιον παίζει γενικώς ή 
’Αστυνομία καί είδικώτερον ή Γυνή 
’Αστυνομικός εις τήν σημερινήν κοινω
νίαν είναι πράγματι σπουδαιότατος, δι’ 
αυτό καί ή έπιλογή αυτών, πρέπει νά άν- 
ταποκρίνηται πλήρως είς τάς ηύξημένας 
άπαιτήσεις τής άποστολής των, καθ’ όσον 
κατά τόν διακεκριμένον ’Αμερικανόν έπι- 
στήμονα κ. Βόλμερ,—ή άξια ένός ’Αστυ
νομικού Σώματος καί ή έπιτυχία αυτού 
έξαρτάται κυρίως έκ τού βαθμού άποδό- 
σεως καί τής ίκανότητος τών στελεχών 
αυτού, ώς έπίσης καί έκ τής ίκανότητύς 
του πρός άναπροσαρμογήν πρός τάς έκά- 
στοτε σημειουμένας νέας έξελίξεις καί 
άπαιτήσεις τής συγχρόνου ζωής. Τούτο δέ 
θά δυνηθή νά έπιτύχη ή ’Αστυνομία πρω- 
τίστως διά τής έπιλογής, ή οποία πρέπει 
νά βασίζηται έπί τής άπαραβάτου άρχής 
τής έπιλογής τών άριστων νέων καί νεα- 
νίδων άπό άπόψεως φυσικών, συναισθη
ματικών, ψυχικών καί πνευματικών προ
σόντων. Ή  έφαρμογή δέ τού συστήματος 
τούτου τής έπιλογής, είναι έντελώς άδά- 
πανος, πλήν όμως σπουδαιοτάτης σημα
σίας, άρκεϊ νά πραγματοποιήται όρθώς 
καί άνευ ούδενός συναισθηματισμού ή δια
φόρων συνήθων παρεμβάσεων άλλων πα
ραγόντων. Ή σημασία τής έπιλογής είναι 
ευνόητος, διότι εις άνθρωπος θά λάβη ώς 
ά,νταπόδοσιν τής γενομένης έπιλογής, 
έκεϊνο τό όποιον ό ίδιος θά προσφέρη είς 
τήν Υπηρεσίαν του. Υποχωρήσεις,συν
αισθηματισμοί, σκοπιμότης, είς τό θέμα 
τής έπιλογής δέν συγχωροΰνται, διότι έκ- 
τός τού ότι δημιουργούν καταφανείς άδι- 
κίας, ζημιώνουν καί αυτό τούτο τό γόη- 
τρον ένός Σώματος άνεπανορθώτως. Μία 
’Αστυνομική 'Υπηρεσία μέ τοιαύτην σο

βαρόν άποστολήν δέν πρέπει νά καθί
σταται άσυλον συναισθηματικών υπο
χρεώσεων ή άλλων τυχόν συμφερόντων ή 
παρεμβάσεων πρός τακτοποίησιν φίλων 
ή προστατευομένων. Ούδεμία σκοπιμότης 
συγχωρεΐται έπ’ αυτού. Πάσα παρέκβασις 
έκ τής ώς άνω βασικής άρχής περί έπι
λογής θά έχη μελλοντικώς οδυνηρότατα 
άποτελέσματα έπί τής τύχης όλοκλήρου 
τοΰ Σώματος.

Σκοπός μοναδικός τής έπιλογής πρέπει 
νά είναι ή στρατολογία τών άριστων άπό 
πάσης πλευράς νέων καί νεανίδων, οί 
όποιοι θά έξασφαλίσουν τήν καθόλου 
έπιτυχίαν τής άποστολής τής Άστυνο- 
νίας.

Τά προσόντα τών υποψηφίων πρέπει νά 
είναι τά υψηλότερα όλων, ήτοι άριστα 
άπό φυσικής, ψυχικής καί πνευματικής 
άπόψεως. 'Ο ύποψήφιος πρέπει νά είναι 
σύν τοϊς άλλοις καί ό άριστος τών έπι- 
λεγέντων ώς καταλλήλων. Θέσις δι’ άκα- 
ταλλήλους δέν πρέπει νά ύπάρχη είς τήν 
’Αστυνομίαν.

Έν γενικαΐς γαρμμαΐς τά προσόντα τών 
ύποψηφίων πρέπει νά είναι τά έξής.

—Άρίστη φυσική καί σωματική κατά- 
στασις καί παράστημα έντυπωσιακόν.

—Άρίστη ψυχική καί συναισθηματική 
κατάστασις δημιουργούσα μίαν άψογον 
άπό πάσης πλευράς προσωπικότητα άνευ 
μειονεκτημάτων πάσης φύσεως. Τά πο
λύμορφα καί ένίοτε πολύπλοκα καί 
δυσχερή καθήκοντα τού ’Αστυνομικού 
άπαιτοΰν μεγαλύτερον δείκτην νοημο
σύνης τοΰ μέσου τουλάχιστον άνθρώπου.

Είδικώτερον διά τάς Γυναίκας ’Αστυ
νομικούς είς τάς Η.Π.Α. σήμερον άπαι- 
τεΐται τούλάχιστον πτυχίον άνωτέρας
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Σχολής, ή διετής τούλάχιστον φοίτησις 
είς τό Κολλέγιονή πτυχίον Σχολής Νοσο
κόμων καί διετής εργασία είς τι Νοσο- 
κομεϊον ή διετής έργασία είς τινα έμπορι- 
κήν έπιχείρησιν, ώς Γραμματέως.

Ή  έπιλογή γίνεται κατόπιν γραπτών 
καί προφορικών εξετάσεων πρός διαπί- 
στωσιν τών απαραιτήτων γενικών έγκυ- 
κλοπαιδικών γνώσεων καί τής φυσικής, 
συναισθηματικής, ψυχικής καί πνευματι
κής των καταστάσεως, καθ’ όσον ώς γνω
στόν ή ’Αστυνομικός πρέπει νά έχη 
ικανότητα έκφράζεσθαι όρθώς, όξύνοιαν, 
παρατηρητικότητα, πρωτοβουλίαν, ταχύ
τητα άντιλήψεως, ευθυκρισίαν, αύτοπεποί- 
θησιν, άποφασιστικότητα, φυσικόν καί 
ήθικόν θάρρος, οπτικήν καί ακουστικήν 
μνήμην, προσαρμοστικότητα, περιέργειαν 
είς ϋψιστον βαθμόν, θέλησή, έπιμονήν, έ- 
νεργητικότητα,φιλεργίαν,εύγένειαν ψυχής 
διακριτικότητα, ευελιξίαν, πνεύμα συνερ
γασίας, Απεριορίστους γνώσεις περί τού 
Ανθρώπου καί τής ζωής καί ιών κοινωνι
κών προβλημάτων, καί πρό πάντων πί- 
στιν Απόλυτον είς τΑ έθνικΑ ιδεώδη καί 
πίστιν είς τόν Θεόν.

Τούτο Αποτελεί τήν βασικήν Αποστο
λήν της ώς παράγοντος προληπτικού τής 
έγκληματικότητος έργου τής ’Αστυνο
μίας, ό όποιος είναι καί ό σπουδαιότερος 
πΑντων τών άλλων.

Ή  νέα ’Αστυνομικός όφείλει νΑ μελε- 
τήση καλώς τΑ χαρακτηριστικΑ στοιχεία 
τής κοινωνίας τήν όποιαν υπηρετεί προ- 
κειμένου νΑ είναι κατόπιν είς θέσιν νΑ 
έργασθή έπιμελώς καί Αποτελεσματικώς. 
Πρέπει νΑ μελετήση αυτόν τούτον τόν 
άνθρωπον—καί όταν λέγωμεν άνθρωπον- 
έννοοΰμεν τήν συμπεριφοράν τών Ανθρώ
πων γενικώς, οί όποιοι τήν συγκροτούν, 
διότι Ακριβώς ή συμπεριφορά τών Ανθρώ
πων είναι έκείνη ή όποια Αποτελεί τό κυ
ρίας άντικείμενον τής έργασίας της. ’Επει
δή δέ καί τό έγκλημα ή ή παραβίασις τών 
Νόμων καί τών κοινώς παραδεδεγμένων 
τρόπων διαβιώσεως έν τινι ώργανωμένη 
κοινωνική μονάδι, δεν είναι παρά έν είδος 
Ανθρώπινης συμπεριφοράς, όφείλει νΑ με
λετήση τό θέμα τούτο έπισταμένως καί νΑ 
είναι είς θέσιν νΑ διαγιγνώσκη καί Ανευ- 
ρίσκη τούς λόγους διά τούς όποιους οί

άνθρωποι έκτρέπονται τού όρθοϋ τρόπου 
ζωής καί ένίοτε καταλήγουν καί είς αυτό 
τούτο τό έσχατον τής Αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς, τό έγκλημα.

Ή  τέχνη τού χειρισμού τού άνθρώπου 
είναι έν σοβαρόν καί δυσχερές θέμα, τό 
όποιον πρέπει νά έξουσιάζη ή νέα Αστυνο
μικός καί νά έφαρμόζη Απαρέγκλίτως καί 
όρθώς, έάν θέλη νά έπιτύχη είς τήν Απο
στολήν της. Τούτο δέν είναι εϋκολον καί 
Απαιτεί συνεχή μελέτην, καλήν προδιά- 
θεσιν, καί ιδιαιτέρως προσοχήν, καθ’ 
όσον έκαστον άτομον,έχει ίδιάζουσαν τι νά 
προσωπικότητα καί Ασφαλώς ένεκα τούτου 
χρήζει καί ιδιαιτέρου τρόπου μεταχειρί- 
σεώς του, πρόκειμένου νά έπιτύχη τις είς 
τήν κατάκτησίν του καί φύσικά καί τόν 
Ανάλογον χειρισμόν του, έπ’ ώφελείμ τού 
κοινωνικού συνόλου.

Αύτό Αποτελεί τήν προληπτικήν καί τήν 
προστατευτικήν ούτως είπεΐν, πλευράν 
τής Αποστολής τής ’Αστυνομικού, ώς έμ- 
προσθοφυλακής τής ώργανωμένης κοινω
νίας κατά τών Αντικοινωνικώς συμπεριφε- 
ρομένων Ατόμων της.

Βασικήν όθεν Αποστολή τής γυναικός 
’Αστυνομικού είναι ή έρευνα καί μελέτη 
τής στάσεως γενικώς τών Ανθρώπων πρός 
τΑ φλέγοντα έκάστοτε προβλήματα, τΑ 
όποια Αναποφεύκτως οδηγούν είς τινα 
παρεκτροπήν καί ένίοτε τελικώς καί είς 
αύτό τούτο τό έγκλημα καί τήν όλοκλη- 
ρωτικήν καταστροφήν.

"Οσον [ταχύτερον κατορθώση νά δια- 
γνώση καί έντοπίση τάς τυχόν ύπαρχού- 
σας έστίας μολύνσεως τού περιβάλλοντος, 
τόσον ταχύτερον καί Αποτελεσματικώ- 
τερον ΘΑ έπιτευχθή καί ή έξουδετέρωσίς 
των.

Διά τούτο καί ή χρησιμοποίησις τών 
Γυναικών είς τάς χώρας είς τάς όποιας 
έφηρμόσθη ό θεσμός ούτος τό πρώτον, 
ήτο Ανάλογος Ακριβώς καί πρός τήν φύ- 
σιν ταύτης τής γυναικός, ώς ανωτέρω 
έλέχθη.

Έχρησιμοποιήθη κυρίως είς τό λεγό
μενον «Γραφείον Προστασίας ’Ανηλίκων» 
τό όποιον υπάρχει εις όλας τάς μεγάλας’Α- 
στυνομίας τών ΗΠΑ καί όλου τού κόσμου. 
Τό γραφεϊον τούτο, μόνον έκ τής έπω- 
νυμίας του, προδιαθέτει εύμενέστατα τό 
κοινόν, πρός αύτήν ταύτην τήν 'Αστυ
νομίαν, ή όποια παρά τάς πολυτιμοτάτας 
καί βασικάς ύπηρεσίας τάς όποιας προσ
φέρει είς τήν κοινωνίαν, ή όποια τήν 
ίδρυσε καί τήν άνεγνώρισε, έν τούτοις, 
άσυναισθήτως, καί λόγω έλλείψεως γενι- 
κωτέρας διαφωτΐσεως, θεωρεί ταύτην, ώς 
περιοριστικήν . ής Απολύτου έλευθερίας 
της.

Ή  χρησιμοποίησίς της είς άλλους το
μείς αστυνομικής δραστηριότητος ύπήρ- 
ξεν όμολογουμένως περιωρισμένη καί 
τούτο διά λόγους εύνοήτους, πάντως ή 
Αποστολή ταύτης είς τόν προληπτικόν 
καί προστατευτικόν τομέα ύπήρξεν άναμ- 
φισβητήτως έπιτυχεστάτη.

ΤΑ καθήκοντα τής 'Αστυνομικού, λό- 
γψ τής φύσεώς των, δέν είναι διόλου εύ
κολα. Άντιθέτως παρουσιάζονται πλεΐ- 
σται όσαι δυσχέρειαι κατά τήν έκτέλεσίν 
των. Δι αύτό ή γυναίκα Αστυνομικός 
πρέπει νά Αποκτήση ιδιαίτερα τινά προ
σόντα, τΑ όποια θά τήν βοηθήσουν σημαν- 
τικώς είς τήν έκτέλεσίν τών καθηκόντων 
της.

Ενδεικτικώς παρατίθενται κατωτέρω 
μερικά έκ τών καθηκόντων τών ’Αστυ
νομικών, γυναικών ϊνα καταδειχθή τό δυσ
χερές αύτών καί ό τρόπος διά τού όποι

ου θέλει μία Αστυνομικός άντυπεξέλθει 
είς αύτά.

ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ

Μία έκ τών πλέον σπουδαίων ύπηρε- 
σιών τάς όποιας έκτελή ή ’Αστυνομικός 
είναι ή περιπολία, ή όποια Αποτελεί μία 
έκ τών βασικών προληπτικών τού έγκλή- 
ματος υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας.

Κατ' αυτήν ή ’Αστυνομικός θά προσ- 
παθή νά έντοπίση πάσαν έστίαν οίου- 
δήποτε κακού π. χ. έπικίνδυνες καταστά
σεις, δυναμένας νά προκαλέσουν Ατυ
χήματα ή νά έπηρεάσουν δυσμενώςτούς 
Ανηλίκους,έγκαταλελειμμένα Ανήλικα παι- 
δία κ.λ π. "Οσον δέ ταχύτερον μία τοιαύ- 
τη καταστασις Ανακαλύπτεται καί' έντο- 
πίζεται, τόσον άποτελεσματικώτερον δύ- 
ναται νά θεραπευθή ΐνα προληφθή έν 
κακόν. Αύτό είναι έκ τών κυριωτέρων έρ
γων τής περιπολούσης γυναικός.

Πρός τούτοις ή ’Αστυνομικός θά έν- 
διαφέρηται διά πάσαν παράβασιν νόμου 
διαπραττομένην ύπό γυναικός ή τίνος 
Ανηλίκου, ή διά πάν τοιοΰτον πρόσωπον 
ευρισκόμενον έν κινδύνω, ή ικανόν νά 
προξενήση κακόν είς έαυτούς ή είς τήν 
κοινωνίαν.

Ή περίπολος είναι σοβαρωτάτη υπη
ρεσία καί πρέπει νά έκτελήται μετά δεξι- 
οτεχνίας, προσοχής καί μεγίστης παρα- 
τηρητικότητος. Κατ’ αύτήν ή ’Αστυ
νομικός, ώς εκπρόσωπος τού Νόμου, ΘΑ 
έλθη είί έπαφήν τό πρώτον μετά τού
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κοινοϋ καί ή έπαφή αυτή είναι πρωταρ
χικής σημασίας, ούχί μόνον διά τό ’Αστυ
νομικόν Σώμα τό όποιον έκπροσωπεί αλλά 
καί αυτό τοΰτο τό Κράτος. Ή πρώτη έπα
φή, ύφ’ οίασδήποτε συνθήκας, αλλά πολύ 
περισσότερον μετά προσώπων έν δυσχε
ρή καταστάσει, ή έν παραβάσει, είναι 
βασικής σημασίας, διότι έξ αυτής ό πολί
της θά δημιουργήση τήν πρώτην έντύ- 
πωσιν περί τής ’Αστυνομίας καί έξ αυ
τής θά κριθή ή περαιτέρω στάσις τού
του έναντι τοΰ νόμου καί τοΰ μέλλοντος 
του. Τό μέλλον ένός άνηλίκου κατά κύ
ριον λόγον, σύν τοις άλλοις, έξαρτάται 
καί έκ τής μεταχειρίσεως τής όποιας θά 
τύχη ύπό τής ’Αστυνομίας κατά τήν πρώ
την του έπαφήν μετ’ αυτής. Πάσα κακο
μεταχείρισή ή πάσα άνεπιτήδειος τοιαύ- 
τη δημιουργεί αισθήματα άπογοητεύ- 
σεως καί μάλλον μίσους κατά τής ’Αστυ
νομίας, πράγμα τό όποιον μεταδίδεται εΰ- 
κολώτερον παρά οίαδήποτε άλλη πρά- 
ξις ή ένέργεια τής ’Αστυνομίας.

Ό  καλλίτερος χρόνος διά τήν περιπο
λίαν είναι ή νύξ, κατά τήν όποιαν ή νεό- 
της έξέρχεται εις ύποπτα καί ακατάλληλα 
διά νέους καί νέας μέρη.

Βεβαίως καί κατά τήν ήμέραν υπάρ
χουν πολλαί περιπτώσεις καθ’ άς ή ’Α
στυνομία δύναται νά προσφέρη πλείστας 
όσας προληπτικός καί προστατευτικός 
υπηρεσίας ώς π. χ. παρακολούθησις κέν
τρων νεότητος, διαφόρων κέντρων ψυχα
γωγίας τών νέων, ή μέρη εις τά όποια 
συχνάζουν συνήθως άνήλικες. Τούτο 
προϋποθέτει δύο τινά: Πρώτον ή ’Αστυ
νομικός πρέπει νά έχη έλευθερίανκινή- 
σεως, ούτως ώστε νά δύναται νά έπισκέ- 
πτηται τά άνωτέρω μέρη κατά τάς ώρας 
τής αιχμής τής κινήσεως καί δεύτερον, 
νά προβλεφθή, ώστε νά ύπάρχη πλησίον 
τών άνωτέρω μερών καί εις ’Αστυνομι
κός έν ύπηρεσίρ κατά τάς ώρας ταύτας. 
Κατά τάς νυκτερινός ώρας ιδίως πρέπει 
νά άκολουθήται, όπωσδήποτε καί ύπό- 
τινος ’Αστυνομικού, εί δυνατόν νέου, 
διότι ή πείρα κατέδειξεν, ότι οί νέοι έν- 
διαφέρουνται περισσότερον νά συνεν
νοούνται καλλίτερον μετά τών νέων, άρ- 
κεΐ νά έχη καί είδικώτερον έκπαιδευθή 
έπί τού θέματος χειρισμού τών άνηλί- 
κων καί νά έχη έφεσιν πρός τούτο.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Πριν ή ή ’Αστυνομικός διατεθή εις υπη
ρεσίαν περιπόλου πρέπει νά γνωρίζη 
άριστα τήν πόλιν, άπό πόσης πλευράς, 
ήτοι μέρη εις τά όποια συχνάζουν άνή- 
λικοι, κινηματογράφους, ζαχαροπλα
στεία, άποβάθρας, Σιδηροδρομικούς στα
θμούς: Δημοσίας ύπηρεσίας, Λέσχας 
’Αθλητικός, κλπ.

Πρέπει νά γνωρίζη έπακριβώς τά κα- 
θήκοντά της καί τόν τρόπον έκτελέσεώς 
των, ιδία δέ τούς νόμους τούς διέποντας 
τούς άνηλίκους. "Εν θέμα τό όποιον συχνά- 
τςις θά τήν άπασχολή είναι τά έγκλήματα 
κατά τών ηθών, διά τοΰτο οφείλει νά γνω
ρίζη τούς σχετικούς νόμους καί πολύ 
περισσότερα διά τήν πρόληψιν τής έγ- 
κληματικότητος άνηλίκων γενικώς.

’Οφείλει προσέτι νά γνωρίζη τίνι τρό- 
πω θά χειρισθή μίαν σχετικήν ύπόθεσιν, 
δηλαδή άπό τής συλλήψεως ένός δρά
στου μέχρι καί τής συντάξεως καί υπο
βολής τής δικογραφίας καί τής παρα
πομπής τοΰ κατηγορουμένου εις τό δι-

καστήριον, καθώς καί τόν τρόπον, έάν 
παραστή άνάγκη, μαρτυρίας έπ' άκροα- 
τηρίω.

’Επειδή δέ συνήθως ή μνήμη δέν ύπο- 
βοηθεϊ πάντοτε εις τήν συγκράτησιν 
όλων αυτών τών άπαραιτήτων γνώσεων 
καί πληροφοριών, ή ’Αστυνομικός πρέ
πει πάντοτε νά κράτη έπιμελώς έν ήμερο- 
λόγιον, τό όποιον νά ένημερώνη τακτι- 
κώς.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΙΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Έξωπλισμένη ή ’Αστυνομικός μέ τά 
άπαραίτητα διά τήν έκτέλεσιν τής ύπη
ρεσίας της προσόντα καί πληροφορίας 
σχετικάς μέ τόν τρόπον έκτελέσεώς τού
της, τί περίπου θά άναζητή κατά τήν διάρ
κειαν τής ύπηρεσίας της;

Έπί τής άνωτέρω έρωτήσεως δυνάμε- 
θα νά άπαντήσωμεν, ότι θά άναζητή πάν 
ότι δυνατόν νά είναι ή νά καταστή πρό
βλημα τό όποιον θά τήν άπασχολήση 
μελλοντικώς π. χ. μίαν άνήλικον ή όποια 
περιφέρεται άσκόπως κατ’ άσυνήθηώραν 
καί εις ύποπτον μέρος, ή έναν άνήλικον 
ευρισκόμενον εις μίαν δύσκολον ή έπι- 
κίνδυνον θέσιν.

Θά ένδιαφερθή μετά στοργής διά τούς 
κυκλοφοροΰντας άνηλίκους κατά τήν 
νύκτα άνευ συνοδείας άνηλίκων, θά παρα- 
κολουθή τά νεανικά ζεύγη εις ύποπτα 
μέρη. Θά ένδιαφερθή διά τούς άνηλίκους, 
οί όποιοι παίζουν εις τάς γειτονίας καί 
πλατείας, ή δΤ αύτούς οί όποιοι συχνά
ζουν εις ύποπτα ή άπηγορευμένα μέρη. 
Θά παρατηρή πάσαν κατάστασιν έν ταΐς 
όδοϊς. κέντροις, δημοσίοις κήποις.έπιχει-

ρήσεις. σταθμοϊς ταξί, αυτοκινήτων, σι
δηροδρόμων, θεάτροις, κινηματογράφου; 
κλπ. ΐνα προλάβη καταστάσεις καταστρε
πτικός δι’ αυτούς. Θά προσπαθήση νά 
κερδίση τήν έκτίμησιν καί συνεργασίαν 
όλων έκείνων, οί όποιοι θά είναι εις θέ
σιν νά τήν πληροφορήσουν καί νά τήν 
βοηθήσουν εις τό έργον'την. Ή έργασία 
αΰτη είναι δυσχερεστάτη καί άπαιτεϊ 
δεξιοτεχνίαν, πείραν καί πρό πάντων 
ορθόν τρόπον χειρισμού τών άνθρώπων 
τών όποιων χρειάζεται τήν συνεργασίαν 
καί βοήθειαν.

Τό δυσκολώτερον όμως τών έργων της 
είναι ό τρόπος έπεμβάσεως εις μίαν άνώ- 
μαλον κατάστασιν. Είναι ή δυσχερεστέρα 
φάσις τής ύπηρεσίας της. Χρειάζεται 
προσοχήν καί πρό πάντων δημιουργικήν 
φαντασίαν, ΐνα άνεύρη τό δεδικαιολο- 
γημένον καί προσφορώτερον πρόσχη
μα διά νά δημιουργήση συμπάθειαν καί 
ούχί άντίδρασιν τινά. Οί τρόποι δέν άρ- 
κοΰν, χρειάζεται πρό πάντων δεξιοτεχνία 
κατά τήν στιγμήν τής πρώτης έπαφής 
μέ ένα παραβάτην, ή άκόμη καί έναν ύπο
πτον ή έναν άνθρωπον εις δυσχερή θέσιν. 
Χρειάζεται εύστροφία, έτοιμότης, θάρ
ρος, ψυχραιμία καί πρό πάντων άντίλη- 
ψις καί εύγένεια.

Ή  συνέντευξις μέ άνηλίκους είναι 
δυσχερεστάτη καί χρειάζεται ειδική τα
κτική καί τεχνική προσεγγίσεως. Τοΰτ’ 
αυτό ισχύει καί διά τήν μετά τών γονέων 
τοιαύτην. καθ’ όσον είναι εύκολώτερον 
ό γονεύς έκ συναισθηματικών λόγων νά 
άντιδρά καίτοι θά έχη καί άδικον. Τοΰτο 
είναι φυσιολογικόν. Ή ’Αστυνομικός 
πρέπει νά ύπερκεράση τάς δυσχερείας 
ταύτας, καταφεύγουσα εις τόν ορθόν 
τρόπον χειρισμού τοιούτου είδους άν
θρώπων. Δέν είναι εύκολο νά πείση τι; 
τούς γονείς, ότι τά τέκνα των παρανο.
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μούν ή δτι δέν είναι νομοταγή καί καλά.
Ά φ’ ής στιγμής ή 'Αστυνομικός έπι- 

ληφθή μιας ύποθέσεως ανηλίκου, φέρει 
αποκλειστικήν ευθύνην χειρισμού τού
της, μέχρις περατώσεώς της. Αΐ μέθοδοι 
χειρισμού των άνθρώπαιν συνήθως δέν 
διδάσκονται. Είναι ζητήματα πραγματι
κά. Πάσα προσωπικότης χρήζει ιδιαιτέ
ρας μεταχειρίσεως καί παν πρόσωπον μι
κρόν ή μεγάλον έχει πάντοτε τήν ίδικήν 
του προσωπικότητα καί φυσικά καί τόν 
εις ταύτην άρμόζοντα τρόπον χειρισμού 
του.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ

Αί συνθήκαι ύπό τάς όποιας μία ’Αστυ
νομικός θά έργάζηται δέν είναι πάντοτε 
εύνοϊκαί καί κατάλληλοι. Δέν θά συναν- 
τήση ιδεώδεις τόπους συναντήσεως τών 
ανηλίκων ή τών γυναικών. Θά είναι συνή
θως δημόσιοι χώροι καί οίαδήποτε έπα- 
φή εις τοιούτους χώρους δέν είναι εύχε- 
ρής, διότι παρεμβάλλονται πλεϊστοι όσοι 
δυσμενείς παράγοντες, περίεργοι, φίλοι, 
έχθροί, άντιμαχόμενοι κλπ.

Παρά τάς έκάστοτε παρουσιαζομένας 
δυσχερείας εις τοιαύτας περιπτώσεις, 
ή ’Αστυνομικός πρέπει πρωτίστως νά δη- 
μιουργή τό κατάλληλον περιβάλλον καί 
τήν ιδεώδη έκείνην άτμόσφαιραν ή όποια 
θά τήν βοηθήση εις τό όντως δυσχερέ- 
στατον έργον της. Πρέπει νά πείση τόν 
άλλον κυρίως διά τό έπιδεικνυόμενον άδο- 
λον ένδιαφέρον της καί τήν προστασίαν 
τών συμφερόντων τού περί ού πρόκειται. 
Πρέπει πάντοτε νά έχη κατά νοϋν τόν 
άκριβή σκοπόν τής συνεντεύξεως. π. χ. 
τήν έξακρίβωσιν τής ταύτότητος ένός 
προσώπου, τήν διιιπίστωσιν τού τόπου

εις τόν όποιον καί τής ώρας κατά τήν 
όποιαν έπραξέ τι κλπ. ’Οφείλει νά μή δη- 
μιουργήση συναισθηματικός καταστάσεις 
ή κατάστασιν τινά άντιδράσεως, όπότε 
προτιμότερον είναι νά άναβάλη τήν 
ένέργειάν της ταύτην δι’εύθετώτερονχρό
νον. Ή  έκμετάλλευσις μιας έστω καί έπου- 
σιώδους πληροφορίας δέν είναι εϋκολον 
πράγμα, έάν δέν άκολουθήται μία πρόσ
φορος τακτική προσεγγίσεως.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αί υποθέσεις μέ τάς όποιας θά άσχο- 
ληθή κυρίως μία άστυνομικός έμπίπτουν 
εις μίαν τών κάτωθι τριών κατηγοριών: 

α) Έκεΐναι αί όποϊαι χρήζουν νομο
τύπου τινός ένεργείας, έφ’ όσον πρό
κειται περί παραβάσεως νόμου τινός.

β) Έκεΐναι αί όποϊαι άφορούν κατα
στάσεις, αί όποϊαι δέν χρήζουν άμέ- 
σου νομοτυπικής ένεργείας, άλλά παρα- 
κολουθήσεως μακροχρονίου διά τήνέξα- 
κρίβωσιν στοιχείων περί τούτων καί.

γ) Έκεΐναι αί όποϊαι δύνανται νά άπα- 
σχολήσουν αύτάς προληπτικώς καί προσ- 
τατευτικώς καί αί όποϊαι αποτελούν τήν 
σοβαρωτέραν . άπασχόλησιν συνήθως 
τών γυναικών ’Αστυνομικών.

Καί εις τάς τρεις περιπτώσεις ή ’Αστυ
νομικός πρέπει νά έκμάθη τόν τρόπον 
διά τού όποιου θά συγκεντρώση τά απα
ραίτητα στοιχεία ή πληροφορίας αί ό- 
ποΐαι θά τήν υποβοηθήσουν εις τό έργον
της.

Έκάστη τών ανωτέρω περιπτώσεων 
χρήζει ιδιαιτέρας τακτικής, τήν όποιαν 
θά έφαρμόζη άναλόγως τών έκάστοτε 
παρουσιαζομένων συνθηκών καί παρα
γόντων.

Τό έργον τής ’Αστυνομικού δέν τε
λειώνει μέ τήν διαπίστωσιν μιας παραβά
σεως, ή μιας άντιξόου καί έπικινδύνου 
καταστάσεως. Άντιθέτως άπό τής στι
γμής ταύτης αρχίζει τό πραγματικόν της 
έργον καί τελειώνει μόνον, όταν διορ- 
θωθή άναλόγως ή κατάστασις αϋτη ή 
κλείσει ή ύπόθεσις.

Εις τινας πόλεις τών Η.Π.Α. εις τάς 
όποιας ώργανώθησαν μεγάλα Γυναικεία 
’Αστυνομικά Σώματα, αί έξετάσεις τών 
υποψηφίων περιλαμβάνουν ήδη καί τά 
μαθήματα τής Κοινωνιολογίας, Ψυχολο
γίας, Εγκληματολογίας, Ψυχιατρικής, 
Παιδαγωγικής καί πολλά άλλα θέματα 
σχετικά μέ τάς κοινωνικός υπηρεσίας.

Έπετεύχθη δέ, όπως προσελκυσθοΰν 
εις τό νέον τούτο έπάγγέλμα τών γυναικών 
γυναίκες έχουσαι εΰρυτάτη ν έπιστημονική 
καί κοινωνικήν κατάρτισιν, ώς π. χ. κα- 
θηγήτριαι, διδασκάλισσαι, ψυχίατροι, 
ψυχολόγοι, νοσοκόμοι, υπάλληλοι δια
φόρων Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.λ.π.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ

Δέν αρκεί όμως μόνον ή όρθή καί έπι- 
μεμελημένη, ώς ανωτέρω έπιλογή τών 
υποψηφίων, άλλά άπαιτεϊται πλέον καί 
όρθή καί συστηματική περαιτέρω έκ- 
παίδευσις, διότι αυτή άποτελεΐ τήν σοβα
ρωτέραν φάσιν τής δημιουργίας τού κα
λού Αστυνομικού γενικώς. Ή  έκπαίδευσις 
πρέπει νά είναι όρθή. συστηματική, πλή
ρης. έκσυχρονισμένη. συνεχής καί πρό 
πάντων πρακτική. Διότι ή έκπαίδευσις

δημιουργεί τήν αύτοπεποίθησιν άπαραί- 
τητον διά τήν έκτέλεσιν τών άστυνομικών 
καθηκόντων, ή δέ αύτοπεποίησις δημιουρ
γεί πίστιν καί άγάπην πρός τό έπάγγέλμα 
ένός άνθρώπου. Ή  αύτοπεποίθησις, ή πί- 
στις καί ή αγάπη πρός τό έπάγγέλμα 
έξυψώνουν τό ήθικόν, τό όποιον είναι τό 
άσφαλέστερον θεμέλιον όχι μόνον τού 
’Αστυνομικού έπαγγέλματος, άλλά παντός 
τοιούτου.

Ό  διακεκριμένος Αρχηγός τής Αστυ
νομίας τού Σικάγου, καί συγγραφεύς πολ
λών έπιστημονικών άστυνομικών έργων, 
κ. ΓΟΥΙΛΣΟΝ, πιστεύει, ότι ή έκπαί- 
δευσις άποτελεΐ τόν καθρέπτην ένός ’Α
στυνομικού Σώματος καί είναι ό ακρογω
νιαίος λίθος τού ’Αστυνομικού οικοδομή
ματος, διότι ή σημερινή κοινωνία έχει 
πλείστας όσας άπα; τήσεις άπό τόν σύγχρο
νον ’Αστυνομικόν, τόν όποιον θέλει, έπι- 
στήμονα καί μάλιστα πολλών συναφών 
έπιστημών, τόν θέλει άνατόμον καί ψυχο
λόγον τής κοινωνίας, τόν θέλει νοομάντιν, 
προφήτην, δίκαιον Άριστείδην, άμερό- 
ληπτον κριτήν, άλάνθαστον σύμβουλον 
κλπ. Ή  κριτική δέ τήν όποιαν ασκεί 
συνήθως ή κοινωνία διά τόν ’Αστυνομι
κόν είναι αύστηροτάτη καί σκληρά. Προ- 
κειμένου δέ νά κερδίση ό ’Αστυνομικός 
μίαν εύμενή τοιαύτην, πρέπει νά κερδίση 
τήν συμπάθειαν, τήν έμπιστοσύνην, τήν 
έκτίμησιν, τήν άγάπην τού κοινού καί τήν 
ύπ’ αυτού άναγνώρισιν τών πολυτιμότα
των υπηρεσιών τάς όποιας αυτός προσφέ
ρει. Διά νά έπιτευχθή δέ τούτο λέγει, ό κ. 
Γουΐλσον, δέν άρκεΐ νά έχωμεν μόνον κα
λούς καί ιδεώδεις διευθύνοντας ’Αξιωμα
τικούς. Ή  προσοχή μας πρέπει νά στρο
φή πρός τήν βάσιν. τήν σπονδυ/ κήν στή-
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λην τού ’Αστυνομικού έπαγγέλματος, τόν 
σκοπόν τοποθέτην, τόν περιπολοΰντα, 
τήν γυναίκα αστυνομικόν, τόν τηλεφω
νητήν. Αυτοί είναι έκεΐνοι οί όποιοι έρ
χονται εις άμεσον έπαφήν μετά τού κοι
νού 24 ώρας τό 24ωρον καί ούχί οί ’Αξιω
ματικοί μας. Αυτοί έκπροσωποΰν τό Σώμα, 
τόν Νόμον καί αυτήν ταΰτην τήν Κρατι
κήν ’Εξουσίαν, τήν Πολιτείαν. Αυτούς 
πρέπει νά καταστήσωμεν ιεραποστόλους 
τών ιδεωδών τού ’Αστυνομικού έπαγ
γέλματος, δίδοντες εις αυτούς ουσιαστικά 
ιδεώδη καί φιλοδοξίας, ivu άγωνισθοΰν 
καί διά τήν κατάκτησιν τού κοινού καί ού
χί νά έργάζωνται, ώς βιοπαλαισταί, διά 
τόν έπιούσιόν των. Τό άστυνομικόν έπάγ- 
γελμα είναι τό κοινωνικώτερον όλων καί 
χρειάζεται ιδεαλιστής, χρειάζεται άν- 
θρώπους νά σκέπτωνται τόν συνάνθρω
πόν των ύπό τήν έποψιν τής χριστιανικής 
μας θρησκείας καί ούχί άρριβίστας, έ- 
γωΐστάς, άκάρδους, άνηλεεΐς διώκτας 
ίσως ένίοτε καί άθώων. 'Η ’Αστυνομία 
έχει άναλάβει τήν προστασίαν τού άν- 
θρώπου. Πρέπει έπομένως πρωτίστως νά 
είναι άνθρωπος, έν τή κυριολεξία, ό ’Α
στυνομικός. ’Εκτός τούτου ό σημερινός 
έγκληματίας δέν άντιμετωπίζεται διά τής 
τόλμης καί τών όπλων, άλλά διά τού πνεύ
ματος καί τής εύφυΐας τών άνδρών τούς 
όποιους όφείλομεν νά προετοιμάσωμεν 
καταλλήλως καί πλήρως, διά τών δύσκο- 
λον αύτόν άγώνα, ϊνα είναι εις θέσιν, όχι 
μόνον νά άναπτύσσουν άνά πάσαν στιγμήν 
τήν έπιβαλλομένην πρωτοβουλίαν, άλλ’ 
όπερ καί σπουδαιότερον καί νά λαμβάνουν 
είσέτι καί τήν πλέον ένδεδειγμένην καί

λυσιτελή κατά τά τάς περιστάσεις άπό- 
φασιν. Αύτό είναι τό μυστικόν τής έπι- 
τυχίας.

Ή  βασική έκπαίδευσις διαρκεί τούλα- 
χιστον εξ μήνας. Είναι δέ έντατική καί 
λίαν έπιμελημένη. Δέν άρκεϊ όμως μόνον 
αΰτη, καθ’ όσον τό έργον τό όποιον θά 
κληθούν νά έπωμισθοΰν είναι πολύμορφον 
πολυσχιδές καί φυσικά καί δυσχερέστα- 
τον.

Κατά τήν βασικήν έκπαίδευσιν αί ύπο- 
ψήφιοι διδάσκονται τούς Κανονισμούς 
τούς διέποντας τό ’Αστυνομικόν Σώμα, 
Ποινικόν Δίκαιον καί Ποινικήν Δικονο
μίαν, Γεωργαφίαν, Κώδικα οδικής κυκλο
φορίας, πρώτας βοήθειας, αύτοάμυναν, 
φυσικήν άγωγήν, κολύμβησιν καί άλλας 
άθλοπαιδιάς, χειρισμόν άτομικόν όπλιον, 
τακτικήν άνακριτικήν, τακτικήν καί τε
χνικήν συνεντεύξεων, έξακρίβωσιν ταύ- 
τότητος, σύνταξιν έκθέσεων καί άναφο- 
ρών, στοιχεία έγκληματολογίας καί κοι- 
νωνιολογίας καί φιλοσοφίαν, ώς καί τήν 
τεχνικήν έφαρμογής τών Δημοσίων Σχέ
σεων.

Μετά τήν βασικήν έκπαίδευσιν άκολου- 
θεϊ μία περίοδος δοκιμασίας, ή οποία κυ
μαίνεται άπό 4 μέχρις Ϊ2 μήνας, . ατά τήν 
οποίαν συνεχίζεται έντατικώς καί συστη- 
ματικώς βάσει προγράμματος ή πρακτική 
έκπαίδευσις καί έξάσκησις πριν ή λάβουν 
τό πρώτον βάπτισμα τής σοβαρός έπαγ- 
γελματικής των ευθύνης.

Εκτός τούτου πολλαί έκ τών υποψηφί
ων άποστέλλονται διά περαιτέρω έπιστη- 
μονικήν κατάρτισιν καί έξειδίκευσιν εις 
διάφορα Κολλέγια καί Πανεπιστήμια, εις

τά όποια σήμερον έν Η.Π.Α. υπαρχη 
Πανεπιστημιακή έδρα διά τήν ’Αστυνο
μικήν έπιστήμην καί τακτικήν.

’Εν πάση περιπτώσει, δέον νά τονισθή 
ιδιαιτέρως, ότι ή έκπαίδευσις ούδέποτε έν 
τή ούσία τελειώνει, άλλά συνεχίζεται 
καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής έπαγγελμα- 
τικής σταδιοδρομίας τών άστυνομικών, 
καθ’ όσον ή Αστυνομία πρέπει νά παρα- 
κολουθή τάς έκάστοτε ραγδαίος σημειου- 
μένας έξελίξεις καί νά είναι ούτως εις 
θέσιν νά άναπροσαρμόση τήν τακτικήν 
της άναλόγως τών έκάστοτε κρατουσών 
συνθηκών καί περιστάσεων, ϊνα άντα- 
ποκρίνηται έπιτυχώς εις τάς άπαιτήσεις 
έκάστης έποχής.

Μετά τό στάδιον τούτο τής γενικωτέρας 
της προετοιμασίας καί τήν τοποθέτησιν 
εις τι να τομέα άστυνομικής δράστη ριό- 
τητος, ή ’Αστυνομικός, οφείλει νά μελε- 
τήση έπισταμένως τό τμήμα τούτο τής 
κοινωνίας εις τήν οποίαν προσφέρει τάς 
ύπηρεσίας της δηλ. πρόσωπα, πράγματα, 
συνθήκας, γεγονότα, κρατούσας άντιλή- 
ψεις, προβλήματα νοοτροπίαν κόσμου, 
προβλήματα πόσης φυσεως, δηλαδή νά 
γνωριση απολύτως τόν κόσμον, τό περι
βάλλον του καί τά προβλήματά του, διότι 
κυρία άποστολή ταύτηςς θέλει είναι μία 
άναγνωριστική άποστολή, πρός έρευναν, 
δισγνωσιν καί έντοπισμόν τών αιτίων 
έκείνων, τά όποια συμβάλλουν εις τήν 
έγκληματικότητα γενικώς, άλλά είδικώ- 
τερον τήν τοιαύτην τών γυναικών καί 
τών άνηλίκων.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑ ΞΙΑ Ρ Χ Ω Ν  ΕΙΣ ΤΑΣ Σ Χ Ο Λ Α Σ  ΧΩΡ)ΚΗΣ

Μέ θρησκευτικήν εύλάβειαν καί μεγαλοπρέπειαν έώρτασε καί έφέτος ό περικαλλής ναός τών Σχολών Χωροφυλακής 
τήν μνήμην τών ’Αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ εις τούς οποίους είναι άφιερωμένος. Τήν 7ην Νοεμβρίου, ήμέραν Κυρια
κήν, παραμονήν τής έορτής έτελέσθη πανηγυρικός έσπερινός χοροστατούντος τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ’Ενόπλων 
Δυνάμεων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί κατόπιν έγένετο ή λιτάνευσις τής είκόνος. Κατά τήν ήμέραν τής έορτής έτελέσθη άρχιερατική 
Θεία λειτουργία τήν όποιαν παρηκολούθησαν ή ήγεσία τού Σώματος, οί μαθηταί τών Σχολών καθώς καί πυκνόν έκκλησίασμα 
τών πέριξ τής Σχολής περιοχών. Τόν έσπερινόν καί .τήν λιτάνευσιν τής είκόνος παρηκολούθησαν έπίσης ό Β' Ύπαρχηγός 
Χωρ]κής Ύποσ]γος κ. Κ. ΜΠΑΝΑΚΑΣ, ό Α' ’Επιθεωρητής Χωρ]κής Ύποσ]γος κ. Χρ. ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ, οί Διοικηταί τών Σχο
λών Ταξίαρχοι κ. κ. ΚΩΒΑΙΟΣ καί ΡΙΖΑΣ καθώς καί οί Ταξίαρχοι κ. κ. ΡΑΛΛΗΣ καί ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ καί πολλοί άλ
λοι ’Αξιωματικοί. Εις τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν περιφοράν τής ιερός είκόνος τών Ταξιαρχών.
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ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΩΝ

’

‘Υπό NICOLAS PULAIN
Μετάφρασις ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΡΝΕΛΗ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  Μοιράρχου

ματολογίας. ή όλη έγκληματολογική πολιτική είναι—σύν 
αλλοις — ατενώς συνυφασμένη μετά τής Κυβερνητικής πο
λιτικής. τότε κύριον μέλημα τής τελευταίας είναι ή άσκησις 
άντεγκληματικής πολιτικής εις τον τομέα τών ανηλίκων, κατά 
τας πλέον συγχρόνους έπιταγάςτής’Εγκληματολογίας(εύρεία 
τή έννοίρ). Τούτο, ώς προκύπτει έκ τού άρθρου, φαίνεται ότι 
αγνοείται έν Γαλλία ένθα ή διαβίωσις τώ\ άνηλίκων εις τά

Γό φαινόμενον τής άκαταλλήλου σωιρρονισ.ικής μεταχει- 
ρίσεως τών άνηλίκων έγκληιιατιών. είτε λόγω έλλείψεως τών 
πρεπόντων κτιρίων, είτε έξ αιτίας τού ανεπαρκούς σωφρονι
στικού (ειδικού) προσωπικού, πρέπει νά έπισύρη, υπέρ πάν 
άλλο, τήν προσοχήν τών αρμοδίων καί δή τών κυβερνητικών 
άρχών καί οργάνων. ’Εάν. ώς ύπεστηρίχθη εις τό κατά Σεπτέμ
βριον 1970 ουνελθόν έν Μαδρίτη Διεθνές Συνέδριον Έγκλη-
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σωφρονιστικά καταστήματα ένθυμίζει τήν πρό τής έκινοήσεως 
των διαφόρων Σωφρονιστικών Συστημάτων έποχήν, οϋδέν 
δέ άλλο δυνάμεθα νά προγνώσωμεν κατά τά νΰν διδασκόμενα, 
έν τή Έγκληματολογική Ψυχολογία, έπί τής μελλούσης συμ
περιφοράς τών κρατουμένων τούτων, είμή τήν παρώθησιν 
αυτών πρός υποτροπήν, γενικώτερον δέ τήν έπαύξησιν τής 
λεγομένης έγκληματικής έπικινδυνότητος τούτων, διά μό
νους τούς ώς άνω, έστω, σοβαρωτάτους έξωγενεΐς έγκληματο- 
γενεϊς παράγοντας. Ούτως έξηγεΐται καταληπτώς τό άναφερό- 
μενον θλιβερόν γεγονός τοΰ παρ’ όλίγον τετραπλασιασμοΰ 
έντός δεκαετίας τών άνηλίκων κρατουμένων (ώς άναφέρεται 
κατωτέρω). ”Ετι δυσμενεστέραν άπήχησιν θέλουσιν εΰρει τά 
άνωτέρω εϊς τούς έγκλειστους άνηλίκους πρός «άναμόρφωσιν», 
είς έφαρμογήν δηλαδή έγκληματοπροληπτικοΰ τίνος μέτρου 
καί ούχί λόγω καταδίκης. Ουτοι, κατ’ ουσίαν, έκ τη; περιγρα-

φομένης μεταχειρίσεως. άσκούνται είς τήν άναλγησίαν έκ 
τής μελλούσης καταδίκης αύτών καί είς τήν τελειοποίησιν 
τών διαφόρων έγκληματικών «MODUS OPBRAND1». Πρό 
τοιαύτης καταστάσεως, μοναδική άπομένουσα λύσις θεωρηθή- 
τω ή ύποκατάστασις παντός στερητικού τής έλευθερίας έγ- 
κλεισμοΰ δι’έτέρων μέτρων, οίον τής άναγκαστικής έργασίας, 
έπιβλέψει παρ’ οικογένεια, χρηματικών, είσέτι, ποινών κτλ. 
Παραλλήλως απαιτείται ή έπέκτασις τών νέων σωφρονιστικών 
θεσμών (οίον τών Σχολείων—Φυλακών) μετά τής ταχυτέρας 
έξυψώσεως τής θέσεως τοΰ σωφρονιστικού προσωπικού, πρω- 
ταρχικώς, έν συνεχεία δέ ή διαφώτισις τής κοινής γνώμης έπί 
τής ανάγκης έξυψώσεως τής σωφρονιστικής χαμηλής είσέτι, 
στάθμης έν Γαλλία, ώστε νά προστρέξη αΰτη άρωγός πρό τοΰ 
κινδύνου δημιουργίας στρατιών έγκληματιών, καθ’ ά παρα
δείγματα άναφέρονται ευάριθμα έν τή Ιστορία καί δή έν αύτή 
τή Γαλλία.

ΣΩ Φ ΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΑ ΕΝ Γ Α Α Λ ΙΑ

Είς τάς φύλακας, τά τμήματα τών 
άνηλίκων είναι άσφυκτικώς πλήρη. 
Τά δύο τρίτα τών νεαρών κρατου
μένων διαβιοΰν ύπό επικίνδυνον 
άπραξίαν καί συναγελασμόν. Έπί 
πλέον, τό σωφρονιστικόν προσωπι
κόν άμοίβεται πενιχρώς καί είναι 
καταφανώς άνεπαρκές, είς αρι
θμόν καί ποιότητα, ώς ύπεγράμμισε 
προσφάτως, Δημοτικός Σύμβουλος 
τών Παρισίων κατά γενομένην 
συζήτησιν, είς τό Δημαρχεΐον τοΰ 
Σηκουάνα. Ό  αιδεσιμότατος Μι- 
σέλ Ζαουάν, άλλοτε Εφημέριος 
τών Φυλακών τής πόλεως Φρένς, 
θεωρεί, έκ τής σκοπιάς του, δτι 
είς τάς περισσοτέρας τών φυλα
κών άνηλίκων, έν Γαλλία, αί συν- 
θήκαι διαβιώσεως είναι έλεειναί, 
τόσον άπό υλικής, όσον καί άπό 
ήθικής άπόψεως. Ένώ τό 1956 
έκρατοΰντο, περίπου, 17.500 άνή- 
λικοι, ό άριθμός ούτος ύπερέβη, 
δέκα έτη άργότερον, τάς 54.000. 
Μή γνωρίζοντες, οί άρμόδιοι, πώς 
νά μεταχειρισθώσι τούς άνηλί
κους παραβάτας μικροπταισμάτων 
έγκλείουν τούτους είς τάς φυλακάς, 
μετ’ ενηλίκων φυλακισμένων, π.χ. 
δύο άγόρια ήλικίας 15 ετών παρέ- 
μειναν έπί ένα μήνα είς τάς συνή
θεις Φυλακάς τής Φρένς, έπειδή 
είχον άφαιρέσει έν λίτρον βενζί
νης, διά τό μοτοποδήλατόν των.

'Ωραΐαι εικόνες υποκρύπτουν, 
ένίοτε θλιβεράν πραγματικότητα. 
Τοΰτο άπεκάλυψε, μεταξύ άλλων, 
τό σκάνδαλον τοΰ Μουτεσσόν. 
Είς σύτήν τήν τοποθεσίαν έλει- 
τούργει, υπό τήν άπατηλήν έπω- 
νυμίαν : « Σ χ ο λ ή  Θ ε ο φ ί λ ο υ  
Ρ ο υ σ σ έ λ», έν πραγματικόν κά- 
τεργον άνηλίκων, είς τό όποιον 
έτοποθετοΰντο παιδιά έγκαταλε- 
λειμμένα έκ τών γονέων των, ή 
έμπεπιστευμένα είς τήν Δημοσίαν 
Βοήθειαν. Άναμφιβόλως τά κτίρια 
ήσαν καινουργή καί περιεβάλλοντο

ύπό ώραίων κήπων, άλλά οί τρό
φιμοι έτύγχανον άπανθρώπου με
ταχειρίσεως : τούς ύπεχρέωνον είς 
άπόλυτον καί διαρκή σιγήν.

Δέν ύπήρχον θάλαμοι—ύπνοτή- 
ρια, άλλά «κλουβιά» μετά κηγκλι- 
δωμάτων έξ δ ων τών πλευρών, 
συμπεριλαμβανομένης καί τής όρο- 
φής, μέ μοναδικήν έπίπλωσιν μίαν 
κλίνην, έν μικρόν κομοδΐνον, μίαν 
βούρτσαν δ j πέδου καί έν σάρωθ- 
ρον. Οί φύλακες ήνοιγον ή 
έκλειον δλα τά «κλουβιά» μέ 
μίαν μόνον κίνησιν, τή βοήθεια 
σιδηροΰ στροφάλου. Όταν έκοι- 
νωνιολογήθη δτι αί ήθικαί συνθή- 
και, έκεΐ. δέν ήσαν καλλίτεραι τών 
υλικών τοιούτων καί δτι ομοφυλό
φιλος καθηγητής εϊχεν έθίσει είς 
τό έλάττωμά του τούς άνηλίκους 
κρατουμένους, τό "Ιδρυμα έκλεισε 
κατόπιν Δικαστικής Άποφάσεως.

Είς τάς φυλακάς τής Φρένς, είς 
τό τμήμα τών άνηλίκων, οί πλεΐ- 
στοι έκ τών κρατουμένων δέν έξέ- 
τιον ποινήν τινά, άλλ’ έτέλουν 
ύπό προληπτικήν κράτησιν, χωρίς 
νά έχωσι παραπεμφθή είς δίκην. 
Συγκεκριμένως, άνήλικοι κάτω τών 
18 έτών, είχον παραμείνει ύπό 
προληπτικήν κράτησιν έπί τρί
μηνον καί έτύγχανον συγκροτού
μενοι ένηλίκων έπικινδύνων κλε
πταποδόχων, πρό τής δικαστικής 
άθωώσεώς των. Είς τάς έν λόγω φυ
λακάς δύναταί τις νά ΐδη τρεις 
φυλακισμένους είς κελίον προορι- 
ζόμενον δι’ ένα. Συνολικώς, είς 
60 κελία διαμένουν 184 άνήλικοι 
κρατούμενοι. Ή  ομοφυλοφιλία δέν 
είναι σπανία καί οί νεαροί ύφί- 
στανται όλέθριον συναγελασμόν. 
Οί άνήλικοι δέν διαβιοΰν κεχω- 
ρισμένως άπό τών ένηλίκων, είμή 
μόνον είς τάς φυλακάς τής περιο
χής τών Παρισίων. Είς τάς άλλας, 
οί νεαροί περιτριγυρίζουν τούς 
έπικινδύνους έγκληματίας οί όποι

οι τούς ύποδεικνύουν πού νά «κτυ· 
πήσουν» δταν έξέλθωσι τής φυ
λακής. Τό σημερινόν σύστημα 
μεταβάλλει τούς άνηλίκους μικρο- 
παραβάτας είς πραγματικούς έγκλη
ματίας.

Είς τήν έπαρχίαν, αί πλεϊσται 
τών φυλακών είναι πεπαλαιωμέναι. 
Είς τήν Βρέστην, ή φυλακή στε
γάζεται είς παλαιόν Ναύσταθμον, 
κατασκευασθέντα τόν 18ον αιώ
να ύπό τοΰ Βωμπάν καί είναι κατε- 
ρειπωμένη. Τό ίδιον συμβαίνει καί 
μέ τήν φυλακήν τής Άλλανσόν.

Αύτή αΰτη ή Σωφρονιστική Διεύ- 
θυνσις παραδέχεται δτι αί πλεϊσται 
τών φυλακών χρήζουν κατεδαφί- 
σεως, ώς έτοιμόρροποι.

Έν τούτοις, άπό δεκαετίας, ή ρχι- 
σεν έν κίνημα μεταρρυθμιστικόν, 
έπί σκοπώ τήν βελτίωσιν τών νέων 
έγκληματιών. 'Η γενική τάσις άπο- 
σκοπεΐ είς τήν μείωσιν τής διάρ
κειας τών ποινών φυλακίσεως κατ’ 
άνηλίκων καί έκ παραλλήλου, είς 
τήν μή άπαγγελίαν ποινών φυλα
κίσεως. έξαιρέσει λίαν σοβαρών 
περιπτώσεων. Σήμερον, πολλοί δι- 
κασταί άνηλίκων προτιμούν τήν 
έπιβολήν προστίμων, έπί δοκιμή 
ή τήν θέσιν τών άνηλίκων ύπό δι
καστικήν έπιτήρησιν, παρά νά 
καταδικάσουν τούτους. Διά τήν 
πρόληψιν τής παιδικής έγκλημα- 
τικότητος, τό Ύπουργεϊον Δημο
σίας Υγείας συνέστησε τήν Υπη
ρεσίαν Προστασίας τής Νεότητος 
ήτις έχει ώς σκοπόν τήν άπομά- 
κρυνσιν τών άνηλίκων έξ έπιβλα- 
βοΰς οικογενειακού ή κοινωνικοΰ 
περιβάλλοντος, πριν ή ούτοι κα- 
ταστώσι παραβάται τοΰ Νόμου.

Διά Διατάγματος τοΰ 1958 ίδρύ- 
θησαν Κέντρα Έπιτηρήσεως καί 
’Αναπροσαρμογής καί καθιερώθη- 
σαν έπιχορηγήσεις ύπό τοΰ Κρά
τους δι’ Ίδιωτικάς Εστίας, ένθα 
οί άνήλικοι, οίτινες άπέκλινον
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τής ευθείας όδοΟ, τελούν ύπό κα
θεστώς ήμιελευθέρας διαβιώσεως.

Κατεβλήθησαν σημαντικοί προσ- 
πάθειαι διά τήν όργάνωσιν «σχο
λείου φυλακής». Τό 1965 έχορη- 
γήθησαν 430 διπλώματα εις ανη
λίκους κρατουμένους. Κατά τό 
ίδιον έτος εις τάς φυλακάς τής 
Φρένς επί 718 άνηλίκων, 280 παρη- 
κολούθησαν θεωρητικά μαθήματα 
καί 179 δραστηριότητα εις τά έρ- 
γαστήρια. Εις τά έν λόγω σχολεία 
διωρίσθησαν πέντε παιδαγωγοί. Εις 
τό τέλος τοΰ έτους 19 άνήλικοι 
κρατούμενοι έλαβον άπολυτήριον 
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως καί 21 
άπολυτήριον Γυμνασίου. Εις τάς 
φυλακάς τοΰ Νανσύ καί τοΰ Πουα- 
τιέ, οί άποσπασθέντες, υπό τοΰ 
Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας, 
έξετασταί ήλθον νά έπιστατήσουν 
διά τάς άπολυτηρίους έξετάσεις 
τοΰ Γυμνασίου.

Ή  πρότυπος φυλακή τοΰ Φι- 
λερΰ—Μεροζί (εις Έσσώμ), στε
γάζει 3.000 κρατουμένους, εις οΰς 
συμπεριλαμβάνονται καί άνήλικοι 
καταδικασθέντες εις ποινήν φυ- 
λακίσεως κάτω τοΰ έτους. Ή  έν 
λόγω φυλακή πλεονεκτεί εις συγ
χρόνους εγκαταστάσεις. Εις τό 
τετραόροφον κτίριόν της, τά δωμά
τια διαθέτουν τουαλέτταν μετά νι- 
πτήρος καί καθρέπτου ώς καί ρευ
ματολήπτην, δΓ ήλεκτρικήν ξυ
ριστικήν μηχανήν. Στρώμα έκ κα
ουτσούκ, άντικαθιστδ τό παιρο- 
παράδοτον έξ άχύρου. ’Εσωτερική 
μεγαφωνική έγκατάστασις έπιτρέ- 
πει τήν άκρόασιν ραδιοφώνου. 
Ή  φυλακή διαθέτει καί αίθουσαν 
κινηματογράφου. Πέραν τούτιον, 
ύπάρχει γήπεδον ποικίλων άθλο- 
παιδιών καί σειρά όλη έργαστη- 
ρίων, κατά μήκος τοΰ περιβόλου.

Διά νά καλύψωσι τήν έλλειψιν 
ειδικών παιδαγωγών—υπάρχουν έξ 
αυτών μόνον τινές χιλιάδες έν 
Γαλλία—ίδρυσαν Είδικάς Σχολάς 
εις Παρισσίους, Βερσαλλίας καί 
Έπιναύ. Οΐ υποψήφιοι δέον νά 
είναι άπόφοιτοι τοΰ Γυμνασίου. 
Σπουδάζουν, έπί έν έτος, ψυχολο
γίαν τών έφή βων.

Εις τάς Ίδιωτικάς Εστίας, έφαρ- 
μόζονται έπαναστατικαί παιδαγω
γικοί μέθοδοι. Εις Παρισσίους, 
εις ειδικός παιδαγωγός έπί τής 
έγκληματικότητος τών άνηλίκων, 
ό κ. Πιέρρ Σωρά, ίδρυσε τήν Εται
ρίαν Λαϊκής Έκπαιδεύσεως ύπό 
τήν έπωνυμίαν «Λευκός Έλέφας». 
Πρόκειται περί ’Ιδιωτικής 'Εται
ρίας, πλήν έπιχορηγουμένης ύπό 
Δημοσίων ’Οργανισμών. Εις τέσ-

σαρας Λέσχας 200 ανήλικοι έγκλη- 
ματίαι, άπόφοιτοι τών φυλακών ή 
Κέντρων Έπιτηρουμένης Έκπαι- 
δεύσεως, έξασκοΰνται εις τό «τζοΰν- 
το», τήν ιππασίαν καί τήν πετο- 
σφαΐραν.

Ό  κ. Σωρά, ή σύζυγός του καί τά 
τέκνα των, διέρχονται τάς διακο- 
πάς των μετά τών νεαρών τούτων 
καί άσχολοΰνται, μετ’ αυτών, είς 
τήν ιστιοπλοΐαν καί τήν υποβρύ
χιον κολύμβησιν. ’Επίσης, έρχονται 
είς έπαφήν μετά έργοδοτών, διά 
τήν έξεύρεσιν έργασίας είς τούς 
προστατευόμένους των.

—Πλέον τοΰ ένός τρίτου έκ 
τών νέων οΐτινες συχνάζουν είς 
τάς Λέσχας μου, έπανέρχονται 
είς τόν ομαλόν βίον, υποστηρίζει 
ό κ. Σωρά.

Έτέρα μέθοδος έφηρμόσθη ύπό 
τοΰ αίδεσιμωτάτου Ζαουάν είς τήν 
Εστίαν τών Έπινέττ, είς τήν 17ην 
Διοικητικήν Περιφέρειαν. ’Εκεί 
έκατόν νεαροί, άφοΰ έξέτισαν τήν 
ποινήν των ή έτέθησαν ύπό δοκι
μήν άνευ καταδικαστικής άποφά- 
σεως, τελοΰν ύπό καθεστώς ήμιε-ι 
λευθέρας διαβιώσεως. Κατά τήν 
διάρκειαν τής ήμέρας έργάζονται

έξωτερικώς καί τήν έσπέραν έπι- 
στρέφουν είς τήν Εστίαν.

— Οί νεαροί δέν δραπετεύουν 
είμή είς λίαν σπανίας περιπτώσεις, 
λέγει ό πατήρ Ζαουάν. ’Επειδή 
ή άπόδρασις έκ τής Εστίας, δέν 
άποτελεΐ άνδραγάθημα, ούδείς έπι- 
χείρησε, μέχρι σήμερον, νά δρα- 
πετεύση.

Ό  πατήρ Ζαουάν ήγόρασεν έξ 
Αγγλίας τρικάταρτον ίστιοφόρον 
διά τό όποιον έπλήρωσε 150.000 
φράγκα. Ύπό τήν καθοδήγησίν 
του, οί άνήλικοι διαμορφώνουν 
τόν χαρακτήρα των, άντιμετωπί- 
ζοντες τήν θάλασσαν καί τά στοι
χεία τής φύσεως.

Έάν όλοι οί Γάλλοι δέν συνει
δητοποιήσουν fft σύχνάκϊς φλέ- 
γονία άνθρώπινα προβλήματα, τά 
όποια έμφανίζει ή παιδική έγκλη- 
ματικότης, ουδέποτε οί ανήλικοι 
οΐτινες ύπέπεσαν είς έν σφάλμα, θά 
τύχωσι τής δεούσης διαπαιδαγω- 
γήσεως καί έπαγγελματικής προ
σαρμογής προϋποθέσεων άπαραι- 
τήτων διά τήν έντιμον έπανέντάξίν 
των είς τούς κόλπους τής κοινω
νίας.

Τή'· 6ην Νοεμβρίου έ. ε. ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Ρ1ΤΣΟΣ μετέβη προσωπικής 
είς τό Λρχηγειον Χωροφυλακής καί άπένειμεν ίδιοχείρως είς τόν ’Αρχηγόν Χωρο
φυλακής ’Αντιστράτηγον κ.ΚΑΡ ΥΏΤΗΝ τό Μετάλλων τής πόλεως ’Αθηνών είς 
άναγνορισιν τών υπηρεσιών τάς όποιας προσέφερεν καί προσφέρει τό Σώμα Χωρο
φυλακής υπέρ της Πόλεως καί -ιών Δημοτών της. Πέραν τούτου ό κύριος ΡΙΤΣΟΣ 
έτίμησεν τόν κύριον ’Αρχή-,άν >ιά τής απονομής είς αύτόν προσωπικού μεταλλίου 
είς άναγνώρισιν τών ύπό τού ίδιου προσφερομένων ύπηρεσιών είς τόν ’Εθνικόν, 
Υπηρεσιακόν καί Κοινωνικόν τομέα. Ό  κύριος ’Αρχηγός είς άνταπόδοσιν τής 

προσφοράς ένεχείρισε'είς τόν κύριον Δήμαρχον έπίχρυσον έμβλημα τού Σώματος 
ειδικώς φιλοτεχνηθέν. ΕΓ τήν άνωτέρω φωτογραφίαν στιγμιότυπον από τήν έπί- 
σκεψιν τού κ. Δημάρχου είς τό Fραφείον τού κ. ’Αρχηγού Χωροφυλακής.
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Είναι, δίπλα καί πάνω καί πέρα, σ’ ένα χωριό 
κοντά, στό χωριό Νυμφασία, στήν όρεινή Γορτυ- 
νία, τό Μοναστήρι. Δέ σας λέω πώς έχει τή θαυμα- 

σιώτερη θέσι σ’ αύτή τήν περιοχή. Είναι γνωστό 
πώς οί καλόγεροι ξέρανε καί διαλέγανε. Είχανε 
κάτι μάτια πού καθρεφτίζανε τ’ ουρανού τά κάλλη. 
"Οταν βέβαια είναι πραγματικοί καλόγεροι. Κι’ αυ
τοί πού διαλέγανε δέν μπορεί νά μή ήτανε, για
τί τό μέρος πού τό κτίσανε έχει μίαν ανείπωτη καί 
θεία χάρι. "Εχει κάτι πού δέν περιγράφεται καί δέν 
άφηγεϊται. Πρέπει νά τό δήτε γιά νά μέ καταλάβετε 
καί θά συμφωνήσετε, γιατί θά μαγευθήτε.

Χριστού Γεννητικά

Στην Κερνιτσο

Σεβ .· Μητροπολίτου 
Γύρτυυος καί Μεγαλοπόλεως 

κ . Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ

Είναι παληό πολύ τό Μοναστήρι. Παλαιοί με- 
λετηταί λένε πώς είδανε σωζόμενο κτητορικόν 
κώδικα, πού γράφει πώς ιδρύθηκε τό έτος 1366. 
Αυτό φυσικά δέν σώζεται. Έκεΐ λένε, είδανε καί 
σφραγίδα τυπωμένη πού έλεγε «ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΒΑ- 
ΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΡ- 
ΝΙΤΖΙ». 'Ομώνυμο τού Κερνίτζα, μεσαιωνικό 
χωριό πού δέν σώζεται σήμερα, εύρίσκεται κατά 
μαρτυρία σεβαστή, έκεΐ δίπλα. Κι’ ένορία τής 
’Αρχιεπισκοπής Δημητσάνης άναφέρεται, μ’ αυτή 
τήν όνομασία τής μεσαιωνικής Κερνίτζας, σέ κα
τάλογο σχετικό τού 1912.

Έκεΐ σ’ αυτό τό μέρος έκτίσθη καί ξανακτίστηκε 
τό Μοναστήρι όπως τό βλέπομε καί τό θαυμάζομε 
σήμερα. Βλέπομε σέ ένα σωζόμενο Σιγίλλιο τού 
Γρηγορίου τού Ε'. τού Δημητσανίτη, πώς τή Σταυ
ροπηγιακή άξία, τήν έχορήγησε στή Μονή ό Πα
τριάρχης Κύριλλος, πιθανώτατα ό Λούκαρης (Σι- 
γίλλιο 1797). Αότά τά άναφέρω γιά νά δήτε καί 
κάτι παλαιό μέ τή σκέψι καί τήν καρδιά, ένβ θά 
παρακολουθήτε τόν όρθρο τά Χριστούγεννα. Κατά 
τά όρλοφικά ή Μονή πυρπολήθηκε, άπό τούς ’Αλ
βανούς. Γι’ αυτό λέω πάρα πάνω πώς κτίσθηκε
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Ή 'Ιερά Μονή Κερνίτσπς, σκαρφαλωμένη στά ψηλώματα 
τής γής τών ’Αρκάδων φέρνει πιό κοντά τόν άνθρωπο στον 
πάνσοφο Δημιουργό του.

καί ξανακτίστηκε. Κατά τήν Έπανάστασι διεδρα- 
μάτνσε ρόλο σημαντικό, γι’ αυτό καί τά στίφη 
τού Ίμπραήμ τήν ξανακάψανε. Κατά των Αιγυ
πτίων τού Ίμπραήμ, όπως ξέρομε, άντέταξε τότε 
άμυνα ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μέ ντόπιους, 
άπό τό ύψωμα τής Μονής, τό δίπλα. Λίγο άργό- 
τερα ή Μονή ξανακτίστηκε καί πολλά χρόνια άν- 
θοϋσε. Οί Βαυαροί τή θεώρησαν διατηρητέα. Έζη- 
σε ανδρική όσο ζούσανε τά αντρικά μοναστήρια, 
διότι λίγο πρό τής κατοχής καί κατ’ αύτή, διαλύ
θηκαν. Κατά τό έτος 1939 έγινε γυναικεία. Ώς 
τέτοια σήμερα ανθεί. Λίγα Μοναστήρια έχομε 
σάν κι’ αύτή. Ζεϊ καί στολίζει τήν Γορτυνία. Έχει 
μιά ξεχωριστή χάρι. Δέν είναι ένα μοναστήρι κοινό 
πού μένουνε μοναχές, πού σκουπίζουνε τή Μονή, 
τήν ’Εκκλησία, πού πάνε νύχτα στον όρθρο. Έχει 
κι’ αύτά. ’Εχουν όλες τά διακονήματα, τήν παλαιά 
δόξα, αύτή πού συνιστά μέχρι τώρα τά καλά μονα
στήρια, τή σιωπηλή προσευχή, τό κομποσχοίνι —  
Έχει καί κάτι άλλο πού βλέπεται μά πού δέν πε- 
ριγράφεται. Σ’ αύτό τό Μοναστήρι πάτε, καί θέ
λετε νά ξαναπάτε. Μπορεί νά είναι πού έχει αύτό 
τό μοναστήρι άνεπτυγμένο τό πνεύμα στή φιλο
ξενία. Ά λλο πράγμα μ’ αύτή τήν φιλοξενία. Καί 
μιά μοναχή, είτε τή λένε ήγ' ψιένη Μαγδαληνή, 
είτε τή λένε Παρθενία, Σαλώμη, Φιλοθέη, ’Ακακία, 
σέ πλησιάζει μέ μιά τέχνη ούρανία καί σέ ρωτάει; 
«Μήπως θά θέλατε έπί τή εύκαιρίαι νά έξομολο- 
γηθήτε;».

Σ’αύτό τό Μοναστήρι πήγαμε καί κάναμε καί 
ζήσαμε καί γιορτάσαμε καί χαρήκαμε Χριστούγεν
να. "Ο,τι καί νά θέλω νά κρατήσω καί νά σάς δώσω 
τά υπόλοιπα, όσα μπορώ, άπό αύτά πού χαρήκαμε, 
δέν θά κατορθώσω νά σάς δώσω τήν πραγματικό
τητα. Νά σάς δώσω τήν όμορφιά άπό τή φύσι γύρω; 
"Οταν θά μ’ άκούσετε προτού νά τά δήτε μόνοι σας, 
θά μέ κατηγορήσετε πώς έχω μεγάλη φαντασία.

Όταν θά τά δήτε, τότε θά μέ κατηγορήσετε πώς 
δέν έχω μάτια, πώς δέν έχω καθόλου φαντασία. 
Αύτό τό Μοναστήρι είναι πνιγμένο σ’ ένα πλούσιο 
πράσινο μέσα. Πράσινο φυσικό καί θείο, πράσινο 
φυτεμένο σά ζωγραφιά καί περιποιημένο, σάν κήπο, 
σάν άνθώνα, σάν περιβόλι, σάν δάσος, πού τό κα
τοικούνε ήμερα πουλιά, πού κελαϊδοΰνε. Σάς είπα 
όμως ότι ή φύσι γύρω καί μέσα καί πάνου καί περ’ 
άπό τή Μονή, δέν περκργράφεται. Εσπερινό δέν 
κάναμε. "Οσοι ξέρουνε δέ θά παραξενευτοΰνε. 
Τόν έσπερινό, αν δέν είναι Σάββατο, άν δέν είναι 
Κυριακή, τόν ψάλλουνε τήν παραμονή τή νύχτα 
μέ τή θεία Λειτουργία τού Μεγάλου Βασιλείου.

Όρθρος έσήμανε ώρα μία. ΤΗταν ένα ξύπνημα 
θαρρείς άπό κάποιου άγγέλου στόμα. Δέν ήτανε 
ξύλο, δέν ήτανε μέταλλο αύτό πού κτυποΰσε μέ 
τέχνη καί χάρι καί μουσική αρμονία. "Οσοι τό άκοΰ- 
νε πρώτη φορά πετάγονται καί πάνε νά δούνε στό 
παράθυρο τί κελαδεΐ, τί ψάλλει, τί καλεΐ, τί τρα
γουδάει. Καί πάνε σιγά σιγά νά μή χαλάσουνε τήν 
αρμονία.

Σέ δέκα λεπτά χτυπάνε τήν καμπάνα, τό καμπα
νάκι, τήν καμπανούλα, τήν καμπάνα. "Ενα διαφορε
τικό πράγμα. Είναι τεχνίτρα πού χτυπάει. Καί σέ 
λίγο, όλοι στήν εκκλησία. Είναι μιά έκκλησία 
πού άστράφτει άπό πάστρα. Τά καντήλια,αύτά 
τά καντήλια, σάν κρύσταλλο σάν άσήμι πού κα- 
θρεπτίζει, πού στέλνει, πού δίνει άλλιώτικη μιά 
λάμψι, μ’ ένα φώς μικρό, μιά φωτίτσα, σάν άστέρι, 
πού θαρρείς πώς μάς οδηγεί, πώς έμεΐς εΐμεθα μά
γοι. Είναι πού έχομε τή σκέψι μας στά περιστατι
κά εκείνα τά σωτήρια καί τά σκηνικά* τά γνωστά 
άπό τό Λουκά, τής φάτνης, τής νύχτας, τού χειμώ
να εκείνου; Δέν ξέρω. Όλα μοΰ φάνηκαν πώς μι
λούσανε, πώς διδάσκανε, πώς ψάλλανε, πώς καλού- 
σανε νά πάμε νά ζήσωμε τό μέγα θαύμα. «Δεύτε 
ίδωμεν πιστοί πού έγεννήθη ό Χριστός. Άκολουθή-
σωμεν λοιπόν ένθα όδεύει ό άστήρ........... » Ήτανε
μιά θεία πανδαισία. Τί συνέθεται αύτό τό θαύμα 
πού ζούσαμε; άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος; Ήτανε 
ή μουσική, ή γλυκειά φωνή μέ τήν όποια έψαλλαν 
οί χοροί μέ τήν ήγουμέ''η; Ήτανε τό γλυκό καί 
ιλαρό φώς, ήτανε τό διά υτο........φωτεινό σκοτά
δι, ήτανε τής καρδιάς μας οί κτύποι, ήτανε τίποτα 
τ’ άόρατο; Δέν ξέρω. Ήτανε κι’ αύτά, ήτανε κι’ 
εκείνα πού δέν μπορούμε νά τά πούμε νά περιγρα- 
φοΰνε, πού δέν λέγονται καί δέν περιγράφονται 
καί δέν διηγούνται, διότι στά μέτρα τά γνωστά τά 
δικά μας, τά γήινα, δέν χωράνε αύτά πού ζήσαμε 
τότε, αύτό πού νοιώσαμε, αύτά πού γευτήκαμε, 
αύτά πού πήραμε μέ τά μάτια, μέ τή σκέψι, μέ τήν 
καρδιά καί μέ μιά αΐσθησι άλλη, ξένη άπό τήν καθη
μερινή πείρα, τού είναι μας.

Μ’ αύτά τά πλούσια, τέλειωσε ή θεία λειτουργία. 
Λέω τέλειωσε γιατί έγώ δέν έλαβα μέρος, αύτή 
τήν άγια νύχτα, σ’ αύτή. Σχολάσαμε ώρα τέσσερες 
καί μισή, κι’ έπρεπε νά φύγω. Έπρεπε νά τελέσω 
στή Μητρόπολι κι’ έγώ τή Θεία Λειτουργία, νά 
εύλογή σω τό λαό, νά δώσω κάτι καί νά πάρω. Νά 
κοινωνήσω καί νά προσφέρω σ’ όλους τή Θεία 
Κοινωνία.
..................Κι’ ήμουνα έτοιμος. Μπορούσα αύτά
τά Χριστούγεννα νά δώσω κάτι άπό αύτά πού πλού
σια πήρα.
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Ήταν άκόμη νύχτα. Δεκέμβρης μήνας, καρδιά 
τοϋ χειμώνα, ήταν. Μιά νύχτα στήν Κερνίτσα, καί 
Χριστούγεννα, δέν είναι καί κοινή νύχτα. Β/αίνο
μέ άπό τήν ’Εκκλησία, λέτε κι’ επιστρέφουμε άπό 
τή Βηθλεέμ κι’ άπό τή φάτνη σά μάγοι, πού προσφέ- 
ραμε, πού άποθέσαμε στά πόδια τού Χριστού τά 
δώρα τής καρδιάς μας, καί φεύγομε καί πετάμε καί 
φτερουγίζομε χαρούμενοι κι’ ευτυχισμένοι, κι’ όδη- 
γημένοι άπό ένός άγγέλου χέρι, ν’ άλλάξωμε δρόμο 
νά γυρίσωμε στό σπίτι μας άλλαγμένοι κι’ ικανοί 
τώρα νά σωθούμε πού τόν βρήκαμε, πού τόν μάθαμε, 
πού γευτήκαμε τήν άγάπη του καί τή χάρι του.

Τό έσωτερικόν μέρος τής μονής Κερνίτσης. Τά λιγερό- 
κορμα κυπαρίσσια τά βελονόκορφα πεϋκα καί ή άλλη όργιώ
δης βλάστηση ένώνουν στό θρόισμα των φύλλων τήν προσευ
χήν τους μέ τόν πιστό στις ώρες τής περισυλλογής και τής 
ψυχικής άνατάσεως.

Ξεκινήσαμε νά φύγωμε. Δέν ήτανε δυνατό νά 
μείνωμε σ’ αυτό τό μοναστήρι έπί πολύ. Έτσι πάν
τα γίνεται. Ζής γιά μιά στιγμή μόνο τή χαρά καί 
τήν ευφροσύνη, έρχεσαι σ’ έπαφή μέ τόν Παντοδύ
ναμο, μέ τή Θεία χάρι, σά νά πούμε πώς άνεβήκαμε 
στό Θαβώρ καί ζήσαμε μιά στιγμή σάν «έκείνη», 
τή θεία, καί θέλομε νά μείνωμε έκεΐ. "Ομως δέν μπο
ρούμε. Πρέπει νά φύγωμε, νά ξανακατέβωμε στή 
ζωή. Στήν Λίκρα καί στον πόνο καί στήν αδυναμία.

Τώρα όμως έχομε τήν πείρα τού ώραίου καί τού 
άληθινοΰ, ΐής χαράς τής άληθινής καί θείας.

.....................Κι’ όπως φεύγωμε κτυποΰν οί καμπά
νες, τό καμπανάκι, ή καμπανούλα, ή μεγάλη καμ
πάνα. "Ολά γύρω είναι γιορτινά καί χαρούμενα. 
Οί βεράντες κι’ οί ταράτσες γύρω—γύρω, φωτισμέ
νες παράξενα μέ τό ήλεκτρικό, σά νά σκηνοθέτη
σαν άγγελοινά μάς παραστήσουνε μέ γιρορτή τού 
Χριστού τή γέννησι. Οί γυμνές κληματαργιές, 
τά βουβά έργαστήρια, όλα παράξενα φωτισμένα.

Κι’ όπως βγαίνομε, σά νά περνούσανε τά χρό
νια καθώς περνούσαμε τή σκοτεινή καμάρα πού 
σχηματίζεται άπό τά καλογερικά κελλιά τής κάτω 
πρός τήν έξοδο πλευράς, βλέπομε άριστερά μας 
τό φρικτό Γολγοθά· Αυτός πού μ’ ένα θαύμα γεν
νήθηκε, μ' ένα θαύμα πού τό γέννησε μιά μεγάλη 
άγάπη, νάτονε τώρα, πού μέ τήν άγάπη του στήν 
άπέραντη Καρδιά του, ζεΐ κηρύττει καί σκορπάει 
τό πιό μεγάλο θαύμα, Θυσιάζεται πάνω στό σταυ
ρό, γιά τόν άνθρωπο τόν αποστάτη, γιά μένα καί 
γιά σένα.

........................ΚΤ δμως κατεβαίνομε καί φεύγομε.
"Εξω άπό τή Μονή είναι ένας ώραΐος ξενώνας, 
πίστεως καρπός κι’ έκεΐνος τών χριστιανών, γιά
νά μή μένουν οί πιστοί μέσα στή Μονή........  Είναι
κι’ αυτός φωτισμένος, ήλθανε κι’ άπόψε προσκυ- 
νηταί. Γεύτηκαν κι’ αυτοί τή χάρι. "Εχουν έξω βγή 
κι’ είναι παρατεταγμένοι νά τούς εύλογήσω, 
δπως περνώ, κι’ όπως μέ συνοδεύουν οί μοναχές 
κι’ οί διάκοι, κι’ δπως κατεβαίνομε, βλέπομε άπέ- 
ναντι πού φαντάζει τόν "Αγιο Νεκτάριο καί κά
ποια Θεοκλήτη πού γυρίζει, άπ’ έκεΐ, πού πήγε 
κι’ άναψε στόν Πρόδρομο τό καντήλι..............

"Αγιέ μου Πρόδρομε, καί Μητέρα Παναγία, 
"Αγιε Νεκτάριε καί Παρθενομάρτυς Παρασκευή, 
φυλάττετε καί φωτίζετε μέ τό φώς σας τό ούράνιο 
καί δυναμώνετε μέ τή δύναμί σας τήν εύλογημένη, 
αύτή τή Μονή, αύτό τό καταφύγιο, αύτή τήν δασι, 
αυτό τό λιμάνι, καί άχιάζετε αύτή γιά νά πηγαίνομε 
νά παίρνωνε κι’ έμεΐς φώς άπό τό φώς αύτό καί 
δύναμι καί άγιοσύνη.
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Τό φώς τής Γέννησης στόν τόπο τού Θανάτου

• ♦ · ·

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦* * ♦ ♦ ♦ ♦ * * * * * *  ► ♦ ♦ ♦
♦ ♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦ ♦ * ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

# ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦  ♦ ♦♦♦♦♦♦♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

'Τπό JEAN PASGUALINI
Μ ί τ ά φ ρ α σ ι ς  

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΡΑΝΪΖΟΥ 
Δοκίμου ’Αξιωματικού Χωρκής

........ συνέβη σ’ ένα παγωμένο χαντάκι στήν Ανεμοδαρμένη κοι
λάδα κάποιου Κινέζικου στρατοπέδου καταναγκαστικών έργω ν. 
Κι’ αύτό πού είδα έκείνη τή μέρα, δέν είναι δυνατόν νάχη ξα- 
ναγίνει σέ καμμιά άπ’ τΙς μεγάλες έκκλησίες της χριστιανοσύνης.

Σημ. ό Jean Pasgualini γυίός Γάλλου πατέρα καί Κινέζας μητέρας έμεινε 
έπτά χρόνια σ’ ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής έργασίας στήν Κομμου
νιστική Κίνα γιά άντιεπαναστατική δραστηριότητα. Έλευθερώθη τό 1964 
καί τώρα ζεΐ στό Παρίσι.

Γ 0V έλεγαν Ήσαΐα, κι’ αν ίσως 
βρίσκεται άκόμη στή ζωή, θά πρέπει 
τώρα νάχη έλευθερωθή άπό ένα Κι
νέζικο στρατόπεδο καταναγκαστι- 
κής έργασίας, πού βρίσκεται στά 
νότια του Πεκίνου. Έκεΐ ήταν, 
πού τό είδα γιά τελευταία φορά στά 
τέλη τού 1961.

Μά στά κατοπινά χρόνια, κάθε 
φορά πού έρχονται τά Χριστούγεν
να, ξεφυτρώνει όλοζώντανο στό 
μυαλό μου, έκεΐνο τό άδύνατο, τό 
χαρακωμένο άπ’ τόν άγώνα τής 
ζωής, γέρικο Κινέζικο πρόσωπο, μέ 
τά φωτερά καλοσυνάτα μάτια. Τόν 
βλέπω ξανά, νά στέκεται γαλή
νιος ένάντια σ’ έκεΐνο τόν παγερό 
άνεμο, κρατώντας «άρτον» καί 
«οίνον» κι’ ένώνοντας τήν ύπαρξή 
του όλάκερη μέ τόν Θεό, παρ’ δλο

πού ήξερε δτι θά μπορούσε νά του- 
φεκισθή γι’ αύτό πού έκανε.

Τόν συνάντησα γιά πρώτη φορά 
σέ μιά άπό κείνες τις καταθλιπτικές 
συγκεντρώσεις τών κρατουμένων, 
πού ό διοικητής τού στρατοπέδου, 
ό Ταξίαρχος Γιάνγκ, διέταζε συχνά, 
δταν ήθελε νά μάς μιλήση.

Μέ είχαν βάλει σ’ ένα κελί μαζύ 
μέ δέκα όχτώ άλλους. Ή  δουλειά 
μας ήταν νά σκουπίζουμε τήν φυ
λακή, νά μεταφέρουμε λιπάσματα 
ή νά θάβουμε τούς νεκρούς.

Ό  Ήσαΐας κοιμόταν σ’ ένα άχυ- 
ρένιο στρώμα, δίπλα στό δικόμου. 
Κανείς δέν ήταν πολύ εύχαριστη- 
μένος μέ τήν παρουσία του έκεΐ. 
Κι’ αύτό, γιά τό λόγο δτι (ραινόταν 
τόσο γέρος κι’ άδύνατος, πού δλοι 
λέγαμε, πώς δέν θά τά κατάφερνε

νά φέρη σέ πέρας τό μερτικό τής 
δουλειάς, πού τού άνήκε.

’Αλλά ό πραγματικός μπελάς 
ήταν, δτι ό Ήσαΐας υπήρξε κάποτε 
καλόγηρος κι’ έλεγε καί ξανάλεγε 
πώς ό Θεός θά μάς βοηθήση, μονά
χα άν δέν χάσουμε τήν πίστη μας, 
πράγμα πού οι περισσότεροι είχα
με λησμονήσει άπό πολύ καιρό τί 
πάει νά πή. Άλλωστε κι’ οί Κομ
μουνιστές αύτό ήθελαν, Ή  θρη
σκεία, καταδιωκόταν άπ' τή Λαϊκή 
Δημοκρατία σάν ένα είδος ναρκω
τικού καί δεισιδαιμονίας κι’ υπήρ
χαν αυστηρές ποινές γι’ αύτόν πού 
θάθελε νά έπιμένη, πώς μπορεί νά 
ύπάρχη μιά δύνάμη άνώτερη άπ’ 
τόνΜάο-Τσέ Τούνγκ. Οί χριστια
νοί, ιδιαίτερα τουφεκίζονταν, γιατί 
ξεχείλιζαν οί άμαρτίες τους μέ τό
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νά λατρεύουν τόν «’ιμπεριαλιστή 
Θεό».

Ό  Ήσαΐας, θάπρεπε νάχε γνω
ρίσει τόν κίνδυνο καλύτερα άπό 
όλους τούς άλλους. Καταδικάσθη
κε σέ είκοσι χρόνια καταναγκαστι- 
κής έργασίας, μόνο καί μόνο γιατί 
έκανε τό έγκλημα νάναι παππάς. 
’Αλλά παρ’ όλα αύτά, έξακολουθοΰ- 
σε νά προσεύχεται καί νά λατρεύη 
τόν Θεό, μέ τό δικό του τρόπο.

’Εμείς οί υπόλοιποι τόν είχαμε 
άπομονώσει καί τόν άποφεύγαμε. 
Είχαμε λόγους νά φοβόμαστε άρκε- 
τά καί χωρίς τή θρησκεία τοϋ Ήσα- 
ΐα.

Δέν ξέρω πώς άνακάλυψε, ότι έκ
τος άπό αυτόν, ήμουν ό μόνος κα
θολικός στο κελί μας καί μιά μέρα, 
σ’ ένα διάλλειμα τής δουλειάς, 
ήρθε πρός τό μέρος μου καί μέ ρώ
τησε. «Είσαι άκόμη ένας καλός 
Χριστιανός Ζάν, δέν είν’ έτσι;».

—ΐ'Είμαι ένας κρατούμενος γέρο» 
άπάντησα θυμωμένα, «καί σέ παρα
καλώ άσε με νά έξακολουθήσω νά 
ζώ».

Ήταν σά νά μήν άκουσε καί συ
νέχισε: «μπορούμε νά προσευχη
θούμε μαζί Ζάν. Θ’ άκούσω τήν 
έξομολόγησή σου».

—«Άκου δώ Ήσαΐα», τοδπα κο
φτά, πεθαμένος άπ’ τόν φόβο μου 
μήπως κανείς άκούση τόν τρελλό-

γερο, «δν θές νά σταθής μπροστά 
στό έκτελεστικό άπόσπασμα, είναι 
δική σου δουλειά. Έγώ τό μόνο πού 
προσπαθώ είναι νά μείνω ζωντανός' 
σταμάτα λοιπόν».

Δέν θύμωσε. «’Εντάξει παιδί μου» 
είπε. «Καταλαβαίνω. Νά θυμάσαι 
μονάχα ότι είμαι φίλος σου». Καί 
προχώρησε νά μαζέψη άπό χάμω 
τά καλάθια, πού κουβαλούσε τό 
λίπασμα.

Δέν ξέρω πώς τάβγαζε πέρα μέ 
τούτο τό βάρος τών έβδομήντα 
κιλών. Τό ξύλο, πού κρέμονταν τά 
καλάθια, πάνω στους ώμους του, 
τόν δίπλωνε σχεδόν στά δυό. Αυ
τός όμως έκανε όχι μόνο τή δική 
του δουλειά, αλλά πολλές φορές 
καί τή δουλειά άλλων, πού ήταν 
πιό άδύνατοι άπ’ αύτόν.

—«Τί νομίζεις ότι κάνει τό γέρο 
καί τά καταφέρνει;» ρώτησε κά
ποιος.

—«Ό Θεός», άπάντησε ένας άλ
λος. «Όταν ό Γιάνγκ δέν κοιτά
ζει, ό Θεός κατεβαίνει κάτω καί 
σηκώνει τό φορτίο άντί γι’ αύτόν». 
Γελάσαμε όλοι. Άλλωστε δέν 
υπήρχε καί τίποτ’ άλλο, πού νά μάς 
κάνη νά γελάσουμε.

Δουλεύαμε άπ’ τά χαράματα 
μέχρι τό ήλιοβασίλεμα καί τό μο
ναδικό φαγητό μας όλάκερη τή μέ
ρα, ήταν ένα ξεροκόμματο κρίθινου

ψωμιού κι’ ένα πιάτο μαύρο ζουμί, 
πού τούτοι ήθελαν νά τό λένε σού
πα. Τά κελιά μας ήταν τρισάθλια, 
σωστοί σταΰλοι. Μέρα μέ τή μέρα 
περίμενε ό καθένας μας νά πάρη 
τό δρόμο γιά τό μεγάλο ταξίδι, τό 
χωρίς γυρισμό.

Κείνο τό καλοκαίρι, σκέφτηκα 
πώς ήταν ή σειρά μου. Έπεσα άρ
ρωστος καί μέ μετέφεραν σ’ ένα 
θάλαμο, πού τόν χρησιμοποιούσαν 
γιά νοσοκομείο.

Γιά πολλές μέρες βρισκόμουν 
σ’ ένα κώμα.Μία νύχτα, όταν συνήλ
θα, είδα άπέναντί μου τόν Ήσαΐα, 
πού προσπαθούσε νά κάνη άέρα 
στό πρόσωπό μου.Μετά, προσέχον
τας νά μή τόν δή κανείς, άρχισε νά 
μοΰ δίνη μ’ ένα κουτάλι ζεστό φα
γητό. (Κατάλαβα πώς ήταν λαχανι
κά, βατράχια καί ρύζι. Σιγά-σιγά 
αίσθάνθηκα τή ζωή νά ξαναρχίζη 
μέσα μου καί τις δυνάμεις μου νά 
ξαναγυρίζουν.

—«Μπορούν νά μάς βασανίζουν 
καί νά καταστρέφουν τό κορμί μας 
παιδί μου», ψυθίρισε, «αλλά δέν 
μπορούν ν’ αγγίξουν τις ψυχές μας, 
άν δέν τούς δώσουμε έμεΐς τό δι
καίωμα».

Ήρθε δυό—τρεις φορές άκόμη 
φέρνοντας κάθε φορά καί περισ
σότερο φαγητό. Μέχρι τό Σεπτέμ
βρη, πούχα γίνει τελείως καλά καί 
ξαναγύρισα στή δουλειά μου, δέν 
μπόρεσα νά μάθω, πώς ό Ήσαΐας 
κατάφερε τούς άλλους νά μαζεύουν 
άγριόχορτα καί νά πιάνουν βατρά
χια στό μεσημεριανό διάλειμμα 
καί πώς μπόρεσε ό ίδιος νά κλέβη 
σπυρί—σπυρί ιό ρύζι, μέχρι πού 
γέμιζε ένα πιάτο καί νά τό μαγειρευη 
πάνω σέ μιά άδύνατη φωτιά, γιά 
νά τό φάω έγώ. Τόν ευχαρίστησα 
καί ντράπηκα γιά τόν τρόπο, πού 
τού είχα μιλήσει κάποτε.

Μιά μέρα, ό Ήσαΐας μοΰ διηγή- 
θηκε γιά τή σύλληψή του. 'Ήταν 
στά 1947, όταν οί κομμουνιστές πέ
ρασαν σάν αγριεμένος άνεμος άπ’ 
τήν ίδιαίτερή του πατρίδα, σκορ
πώντας όλόγυρα τήν καταστροφή 
καί τήν έρήμωση.

Εκείνη τή μέρα είχε άπομακρυν- 
θή άπ’ τό μοναστήρι πού έμενε κι’ 
όταν γύρισε, βρήκε τ’ άδέλφια του, 
τούς καλογήρους σφαγμένους καί 
τά κελιά καμένα καί σωριασμένα 
σ’ έρείπια. Οί στρατιώτες, πού εί
χαν πιά χορτάσει άπ’ τήν αιματο
χυσία, τοΰκαμαν τή χάρη νά τόν 
πετάξουν στή φυλακή.

"Υστερα άπό άρκετό καιρό σ’ 
ένα άνακριτικό κέντρο, καταδικά-
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στηκε σέ είκοσι χρόνια κατανα-
γκαστικά έργα, γιά ν ά ....«άναμορ-
φωθή διά τής εργασίας».

—«Πάντως είσαι ακόμη ζωντα
νός», τοϋ είπα.

Μέ κοίταξε στά μάτια. «Είμαι 
ζωντανός γιατί έτσι τό θέλησε ό 
Θεός. Πιστεύω, πώς ό Κύριος έχει 
κάποιο καθήκον νά μοϋ άναθέση. 
Διαφορετικά θά προτιμούσα νά μοι
ραστώ τήν τύχη των άδελφών μου».

’Εκείνο τό Νοέμβρη, ό Γιάγνκ 
μ’ έβαλε υπεύθυνο σέ μιά όμάδα 
κρατουμένων, πού ή δουλειά τους 
ήταν ν’ άπλώνουν τό ρύζι σ’ ένα 
ώρισμένο μέρος τοϋ στρατοπέδου. 
Λίγες μέρες μετά, ό Γιάνγκ ζήτησε 
νά μέ δή.

—Πήρα μιά άναφορά, πώς ό Ή- 
σαΐας προσεύχεται κρυφά τή νύχτα. 
Εΐν’ αλήθεια»; μέ ρώτησε.

«Προσπάθησα νά χαμογελάσω. 
«Είναι γέρος άνθρωπος κύριε. ’Ε
ξαντλήθηκε άπ’ τή δουλειά στά 
χωράφια καί παραμιλάει στόν ύ
πνο του».

Ό  Γιάνγκ μέ κοίταξε γιά λίγο, 
καί μετά μοϋ είπε: «Πές του, πώς 
άν κανείς μοϋ άναφέρη ξανά ότι 
προσεύχεται, θά τό πληρώστε άκρι- 
βά κι’ δυό σας».

Μόλις γύρισα πίσω στό κελί, 
έτρεξα καί βρήκα τόν Ήσαΐα.

—«Πρέπει νά προσέχης» τοϋ 
είπα. «Γιά μένα είναι λίγοι μήνες 
στήν άπομόνωση, άλλά γιά σένα.... 
ή ζωή σου κρέμεται άπό μιά κλω
στή.»

—«Καί λοιπόν, είναι τόσο πολύ
τιμη ή ζωή μου;» ρώτησε ήσυχα.

Τέλος πάντων, δέν μποροΰσα νά 
καταλάβω τόν τρόπο, πού σκεφτό
ταν τοϋτος ό γέρος.

Τόν Δεκέμβρη τό κρύο δυνάμωσε 
κι’ ένας παγωμένος βορειοδυτικός 
άνεμος φυσοΰσε ουρλιάζοντας. Μιά 
μέρα, κοντά στό τέλος τοϋ μηνάς, 
ό Ήσαίας έτοεξε δίπλα μου στήν 
άκρη τοϋ ρυζώνα καί μέ ρώτησε 
λαχανιασμέ /ος άν είχα λίγα λεπτά 
τής ώρας στή διάθεσή μου.

—«Σέ λίγο θάχουμε διάλλειμα 
γέρο» τοϋ είπα, «δέν μπορεί νά πε- 
ριμένης ώς τότε»;

—«'Οχι, μετά θάρθουν οί σκοποί». 
Οί λέξεις βγαίναν μέ δυσκολία 
άπ’ τό στόμα του.

—«Δέν ξέρεις τί μέρα είναι;» Μέ 
ρώτησε.

—«Δευτέρα 25 τοϋ Δεκέμβρη», 
άπάντησα ξαναμμένος. Καί τήν ίδια 
στιγμή σταμάτησα άπότομα, κα
ταλαβαίνοντας όχι μόνο ότι ήταν 
Χριστούγεννα, άλλά πώς ό γέρος 
ήθελε νά προσευχηθή.

—«Ήσαΐα», τόν παρακάλεσα, 
«θάσαι τρελλός άν κάνης κάτι τέ
τοιο».

—«Πρέπει», είπε άπλά, «καί θέλω 
νά προσευχηθής καί σύ μαζί μου. 
Έδώ μέσα, ή μέρα τούτη είναι άγια, 
μονάχα γιά μας τούς δύο».

Έρριξα μιά ματιά γύρω. Οί σκο
ποί δέν κοίταγαν κι’ ό πιό κον
τινός, ήταν άρκετά μέτρα μακρυά.

—«Έμπα σέ τοϋτο τ’ άρδευτικό 
χαντάκι», είπα. Σοϋ δίνω 15 λεπτά 
γέρο. Ούτε στιγμή περισσότερο».

—«Κι’ έσύ;»
—«Θά στέκουμ’ έδώ».

Πέθανα χίλιες φορές στις στιγμές 
πού άκολούθησαν, άκούγοντας σέ 
κάθε φύσημα τοϋ άγέρα τή φωνή 
κάποιου σκοποϋ. Κι’ ύστερα, κάτι, 
δέν ξέρω τί, νίκησε τούς φόβους μου 
καί χωρίς νά τό καταλάβω βρέ
θηκα πάνω άπ’ τό χαντάκι.

’Εκείνο πού άντίκρυσα ήταν τόσο 
ύπέροχο κι’ άσύλληπτο, πού γιά 
πρώτη φορά μέσα σέ τέσσαρα χρό
νια, ξέχασα καί τόν Γιάνγκ καί 
τοϋτο τό στρατόπεδο καί θυμήθηκα 
πώς υπάρχουν κι’ άλλα πράγματα 
πέρα άπ’ τό νά προσπαθή κανείς νά 
μείνη ζωντανός.

Κάτω σέ κείνο τό χαντάκι, ό 
Ήσαίας έλεγε τήν ίερή λειτουρ
γία. Γιά έκκλησιά, είχε κείνο τόν 
άγριότοπο στά βορινά τής Κίνας 
κι’ ένα παγωμένο βουναλάκι γής 
ήταν ή Ά για Τράπεζα. Γιά ράσα 
φόραγε τήν κουρελιασμένη στολή 
τοϋ φυλακισμένου, ένώ ένα πήλινο 
κύπελο ήταν τ’ άγιο δισκοπότηρό 
του. Άπό μερικές ρόγες σταφυλιοΰ 
είχε καταφέρει νά φτιάξη κάτι 
ποΰμοιαζε μέ κρασί κι’ άπό μιά 
χούφτα στάρι, πού θά τδχε κλέψει 
τό καλοκαίρι μέ τό θέρισμα, έφτια
ξε κάτι σάν μιά λεπτή φέτα ψωμιοϋ. 
Κανένα κερί δέν φώτιζε τήν «έκ- 
κλησιά» τοϋ Ήσαΐα.Μ ο νο μιά άδύ- 
νατη φλόγα έκαιγε πάνω άπό μερι
κά φρύγανα. Γιά χορωδία ήταν 
έκεΐνος ό δυνατός βορριάς πού όλο 
καί δυνάμωνε καί γινόταν ένας 
άσύγκριτος ύμνος. ’Εκείνη τή στι
γμή μοϋ φάνηκε, πώς ή ξεψυχιόμένη 
φλόγα έστελνε τις προσευχές τοϋ 
θαυμάσιου γέροντα κατ’ ευθείαν 
στά ούράνια, ένώ ό άνεμος τις Σκόρ
πιζε στά πέρατα τής γής.

Ξαφνικά εννοιωσα .τήν άνάγκη 
νά μοιραστώ τήν πίστη τοϋ Ήσαΐα. 
Σκέφθηκα, πώς πουθενά στό κόσμο, 
άκόμα καί στις μεγαλύτερες έκκλη- 
σιές τής χριστιανοσύνης, δέ θά 
μποροϋσε κανείς νά χαρή τούτη 
τήν άγια χριστουγεννιάτικη λει
τουργία, τήν τόσο μεστή σέ νόημα.

Σκύβοντας λίγο περισσότερο ψι
θύρισα τις ιερές λέξεις: «Καί μετά 
τοϋ πνεύματός σου».

Ό  Ήσαΐας, χωρίς νά ξαφνιαστή, 
κούνησε τό κεφάλι του γιά νά μοϋ 
δώση θάρρος.

—«Άξιον καί δίκαιον» τόνισε.
Δέν μπόρεσα νά μιλήσω. Οί άναλ- 

λοίωτες Κι’ άφθαρτες άξιες, πού 
πίστευε ό Ήσαΐας, ό φόβος του, δχι 
δτι θά μποροϋσε νά τουφεκισθή, 
άλλά νά προσβάλη τόν Θεό, μ’ 
έκαναν έπί τέλους νά καταλάβω 
εκείνο πού τόσους μήνες πάσχιζε 
νά μοϋ πή: πώς τό νά προσπαθή κα
νείς νά έπιζήση μονάχα, δμοια κι’ 
άπαράλαχτα μ’ ένα ζώο, δέν είναι 
άρκετό γιά έναν άνθρωπο. Ό  άνθρω
πος, πρέπει νά ζή καί γιά κάτι άλλο, 
γιά ένα δνειρο, ένα Ιδανικό, μιά 
πίστη. Καί είπα, «είμαι σίγουρος, 
πώς ό Κύριος θά καταλάβη,—Ή 
σαΐα».

—«Σ’ ευχαριστώ Ζάν. Ό  Θεός 
άς σ’ έχη καλά».

Καί γιά πρώτη φορά μέσα στά 
τέσσαρα χρόνια πίστεψα πώς ό 
Θεός είχε τή δύναμη νά κάνη γιά 
μένα αύτό πού εύχόταν ό Ήσαΐας.

Ξαφνικά είδα τόν Γιάνγκ νάρχε- 
ται κατ’ εύθείαν στό χαντάκι. Μό
λις πού πρόλαβα νά πηδήσω μέσα 
καί ν’ άπλώσω τα χέρια μου πάνω 
άπ’ τή φωτιά σάν νάθελα νά τά 
ζεστάνω.

—«Τί στήν όργή κάνετε δώ;» 
φώναξε.

—«Τοϋτος ό τρελλόγερος άναψε 
φωτιά γιά νά ζεσταθή», είπα μ’ ένα 
άθώο χαμόγελο.

—«Θά σταματάτε τή δουλειά σας 
μονάχα δταν είναι διάλειμμα, δχι 
νωρίτερα», οΰρλιαξε. «Τσακιστήτε 
τώρα καί φύγετε άπό δώ».

"Υστερα άπό λίγες μέρες μέ πή
γανε σ’ άλλο κελί κι’ οί δρόμοι μας 
μέ τόν Ήσαΐα χωρίστηκαν. Έτσι 
δέν τόν ξανάδα άλλη φορά. Ά λλ’ 
άπό τότε, δσο έμεινα σ’ έκείνη τήν 
άπάνθρωπη φυλακή, μιά μυστική 
γωνιά τής καρδιάς μου έμεινε άνέ- 
παφη άπ’ τόν Γιάνγκ καί τούς φρου
ρούς του' άνέπαφη κι’ άνεπειρέαστη 
άπ’ τό φόβο.

Ό  Ήσαΐας μπορεί σήμερα νά ζή 
ή μπορεί καί νάχη πεθάνει. Άλλά 
κι’ άν άκόμη οί κομμουνιστές τόν 
σκότωσαν, έχουν καταστρέψει μο
νάχα τό σώμα του. Ποτέ δέν θά τά 
κατάφεραν ν’άφανίσουν τήν υπέρο
χη κι’ άδάμαστη ψυχή του, πού δέν 
μπορεί παρά νά παρέμεινε γιά πάντα 
έξω άπ’ τό βεληνεκές τής κατασ
τροφικής τους δυνάμεως.
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Oi ώργισμένοι νέοι

“ΓΙΠΠΙΣ,,

"Ενα νέο φρούτο στόν 

διεθνή ορίζοντα . . .

Α Ρ Τ Ε Μ Ι Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  
'Υποστρατήγου Χωροφυλακής έ . ά.

ΐνίετά τούς τεντυμπόυς καί τούς 
χίππις, παρουσιάσθηκε νέα διεθνής 
κίνησις των νέων, νέα «άσθένεια» 
υπό το βαρύ έπώνυμον «Γίππις».

Περί τούτου μας πληροφορεί ό 
’Αθηναϊκός τύπος (Έφημ. «Ελεύ
θερος Κόσμος» τής 26-9-1971 
σελ. 7).

«Ιδρυτής καί ’Αρχηγός τοΰ Διε
θνούς αύτοΰ κόμματος είναι ό ’Α
μερικανός "Αμπι Χόφμαν, τύπος 
πονηρός, τρομερός, υπεραναιδής 
καί δεδηλωμένος εχθρός πόσης 
ίσχυούσης τάξεως.

Οι όπαδοί τής όργανώσεως «Γίπ- 
πις» δέν μένουν απαθείς ώς οί 
χίππις, αλλά είναι έκδηλωτικοί, 
πολύ ένεργητικοί, άνατροπεΐς, πρό
ξενοι ζημιών, κλοπών, απατών κλπ. 
καί με μανίαν στρέφονται κατά τού

«κατεστημένου». Δηλαδή οί μέν χίπ- 
πις βλάπτουν κατ’ άρχήν τόν έαυ- 
τόν τους, τότε δέ τήν κοινωνίαν καί 
τούς συνανθρώπους των βλάπτουν, 
όταν διατελοΰν υπό τήν επήρειαν 
τών προσφιλών των ναρκωτικών. 
Τούναντίον οί Γίππις (τί όνομα!!), 
βλάπτουν άμέσως καί συνεχώς τήν 
κοινωνίαν καί τούς συνανθρώ
πους των καί είναι πολύ έπικίνδυ- 
νοι όταν είναι «μαστουρωμένοι».

Ό  άνωτέρω «’Αρχηγός» τών 
Γίππις, λέγεται ότι μεταξύ τών άλ
λων είναι καί συγγραφεύς!! Συνέ
γραψε καί βιβλία εν υπό τόν τί
τλον «Κάμετέ το».

Σ’ αύτό τό βιβλίον του συνιστα 
νά κάμνη ό καθείς ό,τι θέλει, χω
ρίς νά ύπολογίζη ούτε τούς γονείς 
του, ούτε τούς φίλους του, ούτε τούς

Νόμους. Δέν υπάρχουν Νόμοι είς 
τήν θέλησιν τού εγωκεντρικού Χόφ
μαν. Είς άλλο βιβλίον του ύπό τόν 
τίτλον «κλέψε αύτό τό βιβλίον», 
διδάσκει τρόπους κλοπών καί άπα
των.

’Ανατροπή λοιπόν τοΰ «κατε
στημένου». ’Ανατροπή τής Κοινω
νίας, άνατροπή τών πάντων! !

Αυτός ό Χόφμαν είναι ό διδά
σκαλος τής άρπαγής, τών κλοπών, 
τών άπατών! Συνιστα είς τούς όπα- 
δούς του νά καλοπερνούν είς βάρος 
τών άλλων, είς βάρος τοΰ κατεστη
μένου, χωρίς όμως νά έργάζωνται 
Χίλια δυό στρατηγήματα έχει έφεύ- 
ρει ό "Αμπι διά τήν έπιτυχίαν κλο
πών ιδίως είς μεγάλα Καταστήμα
τα, είς Εταιρίας κλπ. Είς εν άπό 
αύτά λέγει: «Γιά νά πραγματοποιη-
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Αρνηταί κάθε ορθολογισμού, έχθροί της τάξεως καί τοΟ νόμου ψυχές στε
γνωμένες άπό κάθε μεγάλο ιδανικό. Δέν δημιουργούν παρελθόν, δέν θάχουν ποτέ 
κανένα μέλλον, καί—παρ’ δ,τι νομίζουν—δέν ζούν οΰτί τ'ό παρόν. Πολϊται πού κα
νένα κράτος δέν θά τούς ήθελε, μέλη νεκρά πού καμμιά κοινωνία δέν τά άνέχεται. 
Εύτυχώς μειοψηφία στον όγκο τής χρυσής νεολαίας τού 20ού αιώνα...*

θή άνετα μιά κλοπή είς μεγάλο 
κατάστημα, ώς γράφει ό «Ελεύθε
ρος Κόσμος», πρέπει νά είναι δύο 
σύντροφοι ένας νεαρός καί ένας 
ήλικιωμένος. Καί οΐ δυό εισέρχον
ται εις τόν αναβατήρα καί μέχρις 
ότου όνέλθουν εις τόν έπιθυμητόν 
όροφον τοΰ Καταστήματος, ό νέος 
έκδύεται ταχέως άπορρίπτει όλα 
τά ένδύματά του καί εισέρχεται 
έντελώς γυμνός έντός τού Κατα
στήματος! Φυσικά ή προσοχή ό
λων καί τοΰ προσωπικού τοΰ Κα
ταστήματος στρέφεται πρός τόν 
νέον καί τότε ό σύντροφος ήλικιω- 
μένος βρίσκει τόν καιρόν νά λεη- 
λατήση τούτο καί νά άρπάξη τά 
πλέον άκριβά είδη».

Σύνθημα λοιπόν των Γίππις εί
ναι:

Έπίθεσις καί λεηλασία τών με
γάλων ιδίως Καταστημάτων, Ε 
ταιριών, Κοινοπραξιών, εύζωία καί 
καλοπέρασις είς βάρος τών άλλων, 
χωρίς νά προσφέρεται έργασία, 
λυσσαλέα καταδίωξις τοΰ «κατε
στημένου», έναντίον τοΰ όποιου 
νά έπιτίθενται σάν πραγματικοί 
Γΰπες! !

Σήμερον ή άλματώδης άνάπτυ- 
ξις τοΰ τεχνικού πολιτισμοΰ, μας 
προσεκόμισε μίαν άνευ προηγου
μένου ευμάρειαν, ένα πλοΰτον παν
τοειδών άνέσεων. Μέσα είς τήν 
μεγάλην αύτήν ευζωίαν τής ση
μερινής Κοινωνίας, ιδίως τής Δύ- 
σεως, έμφυλλοχωρεΐ ένα ποσοστόν 
νέων, οι όποιοι κουρασμένοι άπό 
τήν συνεχή καλοπέρασιν, άπό αύτό 
τό «κατεστημένον», ζητοΰν ή νο
σταλγούν μίαν άλλαγήν καί στρέ
φονται άλλοΰ πρός άλλας κατευ
θύνσεις, χωρίς καί αυτοί οί ίδιοι 
νά γνωρίζουν πού άκριβώς κατευ- 
θύνονται καί διατί ! !

Έντός αύτοΰ τοΰ ποσοστού τών 
νέων, ένυπάρχουν καί άρρωστη μέ- 
νοι εγκέφαλοι, μεγάλοι καί επιτή
δειοι «’Αρχηγοί», οί όποιοι ζη
τοΰν τά άκρα καί επιτυγχάνουν νά 
παρασύρουν πολλούς.

Ό  πνευματικός πολιτισμός όμως 
παρέμεινε στάσιμος, άδρανής! !

Ίσως νά εύρίσκεται καί έν παρα
κμή!

Τά τοΰ τεχνικοΰ πολιτισμοΰ έπι- 
τεύγματα μάς παρέχουν σήμερον 
μίαν άνευ προηγουμένου άνετον 
διαβίωσιν, μάς άπομακρύνουν όμως 
άπό τά τοΰ πνευματικού πολιτι
σμού τοιαΰτα.

Έπιζητοΰμεν τόν άνευ κόπων 
προσπορισμόν έπιθυμητών άγαθών 
καί αντικειμένων μέ τήν πίεσιν μό

νον «κομβίων», άποφεύγομεν όμως 
τά κελεύσματα τοΰ πνευματικού 
πολιτισμοΰ έν τών όποιων είναι 
καί τό: «Καλλίτερα νά άδικήσης 
τόν έαυτόν σου παρά τόν συνάνθρω
πόν σου».

Έάν αύτοί οί δύο πολιτισμοί, 
συνεβάδιζον, τότε ή κοινωνία μας 
θά ήτο ιδεώδης! Δυστυχώς όμως 
όχι μόνον δέν συμβαδίζουν, άλλ’ 
άπομακρύνονται μεταξύ των καί 
μάλιστα μέ ταχύ ρυθμόν!

Είς τήν άπομάκρυνσιν αύτήν τών 
δύο πολιτισμών άποδίδονται, ό 
τεντυμποϊσμός, ό χιππισμός καί 
τό γεννηθέν ήδη τέρας τοΰ γιππι- 
σμοΰ! ’Επίσης άποδίδεται καί τό 
ύφιστάμενον σήμερον «χάσμα» με

ταξύ τών ήλικιωμένων καί τών 
νέων. Τό χάσμα αυτό γίνεται μεγάλο 
καί έπικίνδυνο είς τούς άδιαφό- 
ρους γονείς οί όποιοι δέν παρακό- 
λουθοΰν τά παιδιά των βήμα πρός 
βήμα, είς δλας τάς έκδηλώσεις των 
παντού καί πάντοτε. Αύτούς τούς 
γονείς οί νέοι τούς έχουν μόνον 
διά νά άπομυζοΰν τό «χαρτζηλίκι» 
καί τίποτε περισσότερον.

Εύτυχώς τά δύο αύτά ξενικά 
«φροΰτα» δέν μάς έπεσκέφθησαν 
άκόμα. Χρειάζεται όμως μεγάλη 
προσοχή τών γενειοφόρων νέων 
μας, διατί ό χιππισμός καί ό γιπ- 
πισμός είναι πολύ «κολλητικός», 
έπικίνδυνος καί έπιτήδειος είς τό 
νά παρασύρη.
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Ύπήρχεν βεβαίως καν είς τό πα
ρελθόν ένα έλάχιστον ποσοστό ν των 
νέων μας (τέλη παρελθόντος αΐώνος 
καί άρχάς ίσταμένου), οί όποιοι 
είχαν δημιουργήσει μίαν κατάστα- 
εΐς σιντήν κοινωνίαν. Ήσανοί πε
ρίφημοι «Κουτσαβάκηδες» καί οί 
«παλλη καράδες» καί αύτοί μέ μακ- 
ρυά μαλλιά, άλλά «μουστάκια στριμ
μένα», μέ τά μεγάλα κομβολόγια, 
τά κόκκινα ζωνάρια καί τά ύψηλά 
τακούνια! Αύτοί όμως έσβησαν, 
χάθηκαν ταχέως. ’Ήρκησε ό Μπαϊ- 
ρακτάρης, τό κούρεμα καί ό βούρ
δουλας τής έποχής εκείνης νά τούς 
έπαναφέρή είς τήν τάξιν!

Ούδεμία σύγκρισις μπορεί νά 
ύπάρξη μεταξύ εκείνων καί των

σημερινών χίππιδων ή γίππιδων. 
Τό περιστέρι έναντι τοΰ γυπός ή 
τό νήπιον έναντι τοΰ άνδρός!

Ύπερτάτη παρίσταται λοιπόν ή 
άνάγκη ’Αρχών καί άρχουμένων 
καί ιερά ή ύποχρέωσίς μας, όπως 
καταβάλωμεν έντονους προσπά
θειας διά τήν έλάττωσιν καί σιγά - 
σιγά έξαφάνισιν τοΰ υφισταμένου 
σήμερον καί παρ’ ήμΐν έπικινδύνου 
χάσματος μεταξύ τών νέων καί τών 
ήλικιωμένων. Ή  κατανόησις, ή 
ειλικρίνεια, ή φιλία, ή αγάπη, τό 
μέγα ένδιαφέρον, ή διηνεκής καί 
άμεσος παντοΰ παρακολούθησις 
τών νέων μας, τό μετρημένο «χαρ- 
τζηλίκι», ή άκριβής τήρησις τών 
κανόνων τής^καλής συμπεριφοράς

τών γονέων, ή ταχυτάτη έπέμβα- 
σις καί ταχύς κολασμός διά συνε
χών συμβουλών άρχικώς ή καί αύ- 
στηροτέρων μέτρων, πάσης έκτρο- 
πής τών νέων, ή λελογισμένη άντίρ- 
ρησις είς τάς έπιθυμίας των καί 
τέλος ή άρνησις άποδοχής παρα
λόγων άξιώσεών των, έστω καί άν 
υπάρχουν άφθονα τά μέσα, είναι 
ό τρόπος ό όποιος δύναται νά φέ- 
ρη τό επιθυμητόν αποτέλεσμα: 
Τήν έξαφάνισιν τοΰ χάσματος. Διό
τι ή ΰπαρξις αύτοΰ τοΰ χάσματος, 
είναι άκρως έπικίνδυνος! Είναι ό 
γενήτωρ τών Χίππις - Γίππις καί 
τόσων άλλων κακοδαιμονιών τών 
νέων.

Γονείς! ΕίσΘε ύπεύΘυνοι για τήν ζωή καί τήν σωματική ακεραιότητα | 
τών παιδιών σας.

Μόθετέ τα όπό μικρά νά γνωρίζουν καί νά σέβωνται τους κανόνες 
τού Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας.
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Ή  Άγια Σοφία όπως φαίνεται άπό τίς άκτές-τοϋ Βοσπόρου. Αυτός είναι ό τίτλος τής ανωτέρω γκραβούρας τήν όποιαν 
έφιλοτέχνησε ό Ε. ΦΙΝΤΕΝ κατά τήν εποχήν τοϋ άπαγχονισμοϋ τοϋ Έθνομάρτυρος Πατριάρχου.

Ο  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε'

καί η διαθήκη του

0  Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε'. γεννηθείς εις 
Δημητσάναν τό έτος 1745, άνήλθε τρεις φορές 
εις τον Οικουμενικόν Θρόνον.

Ή  πρώτη Πατριαρχεία του αρχίζει τό έτος 1797. 
Τό έτος 1802, έπαύθη καί έξωρίσθη υπό τοΰ Σουλ
τάνου, κριθείς ύποπτος εις τήν Υψηλήν Πύλην. 
’Αρχικός τόπος εξορίας του ώρίσθη ή Χαλκηδών, 
άργότερον μετέβη εις τήν Δράμαν, άκολούθως 
εις τήν Μονήν τού Μ. Σπηλαίου Καλαβρύτων καί 
τελικά προσέφυγε εις τήν Μ. Ίβήρων τού Αγίου 
Όρους.

Εις τήν Μ. Ίβήρων έμόνασε μέχρι τό έτος 1806 
όπότε έκλήθη (24-9-1806) διά δευτέραν φοράν εις 
τόν Πατριαρχικόν Θρόνον.

Τήν 10-7-1808 έπαύθη καί πάλιν ύπό τού Σουλ
τάνου κατ’ άπαίτησιν τοϋ στασιάοαντος άρχηγσϋ 
τών Γενιτσάρων Μουσταφα Μπαϊρακτάρ. Κατ’ 
άρχάς άπεσύρθη εις τήν Πρίγκηπον καί άκολού
θως εις τήν Μ. Ίβήρων όπου παρέμεινε άσκητεύων 
έπί 9 έτη μέχρι τό έτος 1818 δτε έκλήθη εις τόν 
οικουμενικόν θρόνον διά τρίτην φοράν. Ή  τρίτη 
πατριαρχεία του υπήρξε μοιραία δι’ αυτόν καί τό 
"Εθνος.
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Τήν 10-4-1821, ημέραν τοΰ Πάσχα, ώρα 3 μ.μ. 
ό μέγας έθνάρχης. κατόπιν μυρίων βασάνων, έθα- 
νατώθη Οπό τών Τούρκων, δΤ απαγχονισμού, εις 
τήν μεσαίαν Πύλην τών Πατριαρχείων.

Ή  διαθήκη τοΰ Πατριάρχου άποτελεΐ μνημειώ
δες ιστορικόν κείμενον καί εμφανίζει άνάγλυφον 
τήν μορφήν τοΰ μεγάλου ιεράρχου. Κατηρτίσθη 
εις τήν Μονήν Ίβήρων τήν 5-4-1813 κατά τόν χρό
νον τής δευτέρας έξορίας του, ήτο δέ τότε ήλικίας 
68 έτών. Εκτελεστήν αυτής διορίζει τόν χαρτο
φύλακα (γραμματέα) τής Μονής Νικηφόρον. Ή  
όλη περιουσία του ανέρχεται εις 2.000 γρόσια. 
Δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν τήν άξίαν τοΰ ποσοΰ 
αύτοΰ συγκριτικώς. Τό έτος 1871 έπεσκέφθη, 
ώς πρωτοσύγγελος τής Μητροπόλεως Σμύρνης, 
τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα τήν Δημητσάναν καί 
προσέφερεν 1.500 γρόσια διά τήν άνέγερσιν έκεΐ 
οικοτροφείου διά τούς άπορους μαθητάς. Τό ποσόν 
τών χρημάτων του τό είχε καταθέσει εις τό κοινόν 
Ταμεϊον τοΰ 'Αγίου "Ορους. Τούς, τόκους αύτοΰ 
τοΰ ποσοΰ (δεδουλευμένον διάφορον) τούς προσ
φέρει εις τήν Εεράν Κοινότητα. Χίλια γρόσια δίδει 
εις τό νοσοκομεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως, 500 
γρόσια δίδει είς τόν Πατριάρχην του χρόνου του 
θανάτου του διά τήν τέλεσιν μνημοσύνου ύπέρ 
τής άμαρτωλής του ψυχής, τά άλλα δέ πεντακόσια 
εις τήν Ίεράν Σύνοδον τοΰ Πατριαρχείου ίνα οί 
Συνοδικοί άρχιερεΐς συλλειτουργήσουν διά τόν 
αυτόν σκοπόν.

Τά ύπόλοιπα πτωχικά προσωπικά του είδη τά 
προσφέρει είς τούς μοναχούς τοΰ περιβάλλοντος 
του καί τό νοσοκομεΐον Ίβήρων καί μόνον ένα ρά- 
σον, μία γούνα καί ένα άντερί είς τόν άρχιδιάκονον 
άνηψιάν του. Έν συνεχεία ζητά ή τελευταία του 
επιθυμία νά τηρηθή άπαρασαλεύτως. Κανείς άπό 
τούς συγγενείς του νά μή τολμήση νά ζητήση κάτι 
άπό τήν μικράν περιουσίαν του έπικαλούμενος 
τήν θείαν δίκην, διότι ότι έχει είναι εκκλησιαστικόν 
καί όχι πατρικόν ή μητρικόν.

Κανείς δέν θά σκεφθή ποτέ νά κατηγορήση τόν 
μεγάλον φιλάνθρωπον, τόν άκάματον ιεράρχην, 
τόν πατέρα τών ραγιάδων, γιά άστοργία πρός τούς 
πτωχοτάτους συγγενείς του τής Δημητσάνας. Θά 
ήτο έσχάτη προσβολή είς τήν μνήμην του. Ή  άγια- 
σμένη ψυχή του ήσθάνετο άπεριόριστον άγάπην 
πρός όλους, άλλά τήν άπόφασίν του μάς τήν δικαιο
λογεί ό ίδιος. «__ δ,τι εύρίσκεται είς εμέ ύπάρ-
χει έκκλησιαστικόν καί ούδέν πατρικόν ή μητρι
κόν».

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε .' Ό  Έθνομάρτυς Πατριάρχης Κωνσταν
τινουπόλεως, ενα άπό τά πρώτα τραγικά θύματα τού 'Ελλη
νικού υπέρ έλευθερίας άγώνος.

Αισθάνεται είς τό σημεΐον αύτό επιτακτικόν τόν 
Συνοδικόν Κανόνα κατά τόν όποιον ό Μητροπολί
της έχει πατέρα καί μητέρα τήν εκκλησίαν καί 
τέκνα όλους τούς εύσεβεΐς χριστιανούς ’Ακόμη 
έχει είς τήν καρδιά του τά λόγια ΕΚΕΙΝΟΥ, τοΰ 
Σωτήρος «τις έστιν ή μήτηρ μου καί τινες είσίν
οί άδελφοί μου..............  δστις γάρ άν ποιήση τό
θέλημα τοΰ πατρός μου τοΰ έν τοΐς ούρανοΐς, αυ
τός μου άδελφός καί άδελφή καί μήτηρ έστίν». 
(Εύαγ. Ματθαίου Κεφ. ΙΒ στίχος 48—50).

Τό δεύτερον κείμενον συμπλήρωμα τής διαθήκης 
του, άτυχώς δέν φέρει ήμερομηνίαν, πλήν φαίνε
ται καθαρά ότι είναι μεταγενέστερον τοΰ πρώτου.

r

Ή  έπιγραφή πού εφερε ό φάκελλος 
μέσα στον όποιον περιήχετο ή διαθήκη 
τού Γρηγορίου Ε'. Ή  γραφή είναι τού 
ήρωα Πατριάρχη, καί τό Οφος χαρακτη
ριστικό τής έποχής πού έγράφη.

4 ! Λ η , 1 J
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To κείμενο τής διαθήκης τού Γρηγορίου Ε'. Στις λίγες 
γραμμές της διαφαίνεται ή Χριστιανική ψυχή του καί ή αγά
πη διά τήν Ελλάδα.

Τό έγγραφον αύτό αποτελεί μάλλον πατριωτικόν 
«ντοκουμέντον». Εντός τοϋ φακέλλου ώς φαίνε
ται υπήρχε ποσόν 250 γροσίων, επίσης δέ μία όμο- 
λογία χρέους, πλήν όμως δι’ υψηλούς σκοπούς. 
Χρέος κοινόν. Τό έγγραφον αυτό συνετάγη ώς φαί
νεται κατά τήν περίοδον δράσεως τής Φιλικής 
Εταιρίας (1814 — 1820) καί υπήρχε ανειλημ
μένη ύποχρέωσις τοϋ εθνάρχου ένισχύσεως τοϋ 
άγώνος. Αυτήν ώς φαίνεται τήν ύποχρέωσιν (κοι
νόν χρέος) έξεπλήρωσεν ό Πατριάρχης διά τοΰτο 
καί ζήτα νά σχισθή ή όμολογία του καί νά κατακαή.

Αυτή είναι ή διαθήκη τοϋ μεγάλου ιεράρχου 
τοϋ όποιου ή θυσία, έθέρμανε τις κ&ρδιές τών σκλά
βων καί έδωσε πνοή στόν ιερόν άγώνα τοϋ έθνους. 
"Υστερα άπό 8 χρόνια ακριβώς, όχι ταπεινός καί 
ανάξιος τοϋ Θεοϋ δοΰλος, ώς έγραφε, αλλά περί
λαμπρος, τοϋ Χριστοϋ καί τοϋ "Εθνους μάρτυς 
άφησε τήν τελευταία του πνοή.

Ό  επισκέπτης τής Μονής Ίβήρων μέ εόλάβεια 
διαβάζει τό ιστορικόν κείμενον καί όταν νυχτώση 
καί άντικρύσει τό σκοτεινό πέλαγος άπό τον έξώ- 
στη τής Μονής, άκούει τό κϋμα νά άγκομαχα καί 
νά ξεσπά στούς βράχους. Θαρρεί πώς βλέπει τούς 
βασιμπουζούκους τούς ’Οβριούς καί τούς γύφτους 
νά σέρνουν πρός τήν θάλασσα τοϋ Γαλατά τό ίερό 
σκήνωμα τοϋ Πατριάρχου, άκούει τις άγριες κραυ

γές τους καί ριγά σύγκορμος. Σέ μιά στιγμή τό κϋμα 
υποχωρεί, άπλώνεται γαλήνη παντοΰ, ό βαρβαρακός 
όρυμαγδός κοπάζει καί άκούεται άπόκοσμη καί 
γλυκειά ή φωνή τοϋ μάρτυρος επαναλαμβάνοντας 
τήν θεία ικεσία «πάτερ άφες αύτοΐς...... ...».

Μέσα στό Μοναστήρι τό σκηνικό άλλάζει. 
Κάπου έκεΐ άπόμερα είναι τό νεκροταφείο χωρίς 
νά έχη τίποτα άπό αύτά πού έπένόησε ή άνθρώπινη 
ματαιοδοξία καί πιό πέρα ή εκκλησία μέ τά τρε- 
μάμενα καντήλια της. Μέσα στό μισοσκόταδο 
άνάμεσα στούς καθισμένους στά στασίδια μονα
χούς νομίζει κανείς πώς βλέπει τόν Πατριάρχη 
σέ μία στάσι ύπερτάτης περισυλλογής νά προσεύ
χεται υπέρ τοϋ "Εθνους.

’Απ’ έξω στόν κήπο τοϋ μοναστή ριοΰ τά αηδόνια, 
οί πιό ταπεινοί τραγουδιστοί τής φύσεως, ψάλλουν 
τά τραγούδια τους, τραγούδια τοϋ Θεοϋ.

Στά μοναστήρια μακαρίζουν τούς νεκρούς, δέν 
τούς κλαίνε.

"Οποιοι καί νάναι.

ΤΛ  ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘ ΗΚΗΣ

Επειδή ή ώρα τής έκάστου τελευτής ύπάρχει 
αδιόριστος κατά τήν θείαν άπόφασιν, διά τοϋτο 
κάγώ ό άμαρτωλός καί άνάξιος τοϋ Θεοϋ δοΰλος, 
διατίθημι τήν παροϋσαν διαθήκην καί ζητών παρά 
πάντων συγχώρησιν συγχωρών κάγώ πάσιν, καί 
διορίζω επίτροπόν μου τόν λογιώτατον χαρτοφύ
λακα κύρ Νικηφόρον Ίβηρίτην, ΐνα έκτελέση μετά 
θάνατόν μου τάς κάτωθι παραγγελίας μου. Καί πρώ
τον δύο χιλιάδες γρόσια όπου έχω δάνεια εις τό 
Κοινόν τοϋ "Ορους άφείς εις τό Κοινόν τό δεδου- 
λευμένον διάφορον, τά μέν χίλια γρόσια νά άπο- 
στείλη εις τό νοσοκομεΐον Κωνσταντινουπόλεως, 
τά δέ πεντακόσια τώ κατά καιρόν Πατριάρχη Ινα 
έκτελέση εν μνημόσυνον ύπέρ τής αμαρτωλής μου 
ψυχής καί τά άλλα πεντακόσια τη ίερμ Συνόδω 
ΐνα συλλειτουργήσωσιν, ότι ταΰτα έπί τούτα) είχον 
εν τώ Κοινώ πεφυλαγμένα. Τά δέ εύρεθέντα εν τώ 
κιβωτίφ μου έναπομείναντα έκ τών εξόδων τοϋ 
ετησίου μου νά μοιρασθώσιν εις τούς ιερείς τοϋ 
Όρους καί πτωχούς άμέσως καί εις τήν θανήν 
μου. "Αλλην χρηματικήν περιουσίαν δέν έχω, 
εί μή μόνον τά φορέματά μου παλαιόγουνες καί 
λοιπά ύποκαμισόβρακα, άντεροκάβαδα, τά όποια 
νά μοιρασθώσιν όσοι εύρεθώσιν εις τήν υπηρεσίαν 
μου. Έξ αύτών δέ ό α ρ χ ι δ ι ά κ ο ν ο ς  
κ α ί  ά ν ε ψ ι ό ς  μου  θέλει λάβει τά τιμιώτερα 
ράσον, γοϋναν, καί άντεροκάβαδα καί οί λοιποί 
κατά τήν τάξιν των. Τά στρώματα τοϋ όντα καί 
παπλώματα νά δοθώσιν εις τό νοσοκομεΐον τών 
Τβήρων όμοίως καί μπακιρικά. Ταΰτα διατάσσω 
νά γίνωσιν άπαρασάλευτα. Μηδείς δέ τών συγγε
νών τολμήσθω νά ζητήση, ή νά παρασαλεύση τι 
τών διαταχθέντων, ότι έστί πΰρ καταναλίσκον εις 
αυτόν, καί διότι ειτι εύρίσκεται εις έμέ ύπάρχει 
έκκλησιαστικόν καί ούδέν πατρικόν ή μητρικόν. 
Ούτως διατάσσω καί μέ άράν μεγίστην άποφαί- 
νομαι νά ένεργηθώσιν άπαρασάλευτα. αωιγ' ’Απρι
λίου ε’.

Ό  πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ύπο- 
βεβαιώ ιδία χειρί.
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To συμπλήρωμα τής διαθήκης, μεταγενέστερο τοΟ πρώτου κειμένου. 'Απλό καί άπέριττο, όπως καί ή εύγενής ΰπαρξις 
τού μεγάλου Έθνομάρτυρος Πατριάρχη πού μέ τήν σπάνια μετριοφροσύνη του άποκαλεϊ τόν έαυτό του «άναξιώτατο».

Τό συμπλήρωμα τής διαθήκής τοΰ Πατριάρχου 
έχει ώς άκολούθως:

ΓΪανοσιώτατοι προεστώτες, καί λοιποί συγκοι- 
νοβιώται τής ίερας καί σεβάσμιας μονής των Ίβή- 
ρων, επειδή έπλήρωσα τό κοινόν χρέος, ομολογώ, 
δτι ή όμολογία αυτή ύπάρχει έξωφλημένη, καί 
άμέσως νά σχισθή καί νά κατακαή καί νά γραφή 
τό όνομα τής έμής άναξιότητος γρηγορίου μονά
χου νά μνημονεύηται, καί έν τή ήμέρμ τής άποβιώ- 
σεώς μου κατ’ έτος νά έκτελήται έν μνημόσυνον 
εις άφεσιν άμαρτιών μου, καί τά διακόσια πενήντα 
νά μοιρασθώσιν εις τούς εόρεθέντας έφημερίους 
άνά έν σαρανταλείτουργον, καί είς μίαν τράπεζαν. 
Τά λοιπά επειδή κάτ’ έτος έλάμβανον άνά πεντα
κόσια έξωφλήθησαν τελείως.

Γρηγόριος μοναχός πρώην Κωνσταντινουπό
λεως άναξιώτατος.

(’Επί τού φακέλλου).

Τό παρόν έγγραφον υπάρχει τοΰ Πατριάρχου 
πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοΰ Πε- 
λοποννησίόυ καί εί μέν συμβή θάνατος άμέσως 
νά άνοιχθή παρά τής επιτρόπων τής Ίερδς Μονής 
των Ίβήρων.

* * *

Τά άνωτέρω κείμενα σώζονται καί διαφυλάσσον- 
ται είς τήν βιβλιοθήκην (Μουσεΐον) τής Τεράς 
Μονής Ίβήρων τοΰ Αγίου "Ορους. Τό πρώτον 
κείμενον άποτελεϊ τήν κυρίως Διαθήκην τοΰ Πα
τριάρχου Φέρει ήμερομηνίαν 5 ’Απριλίου 1813. 
Τό δεύτερον δέν φέρει ήμερομηνίαν καί άποτελεϊ 
συμπλήρωμα τής διαθήκης.

Ή Ιερά Μονή *ι- 
βήρων είς "Αγιον 
Όρος. Έκτίσθη τό 
980 μ. X. Είναι έκ 
τών πλουσιωτέρων 
Μονών είς διακόσ- 
μησιν, κειμηλιακόν 
πλούτον καί βιβλιο- 
θήκας. Μεταξύ τών 
άλλων ιστορικών κει
μηλίων άνεκτιμήτου 
αξίας είς τήν βιβλιο
θήκην τής Μονής 
σώζονται καί τά κεί
μενα τής ιδιογράφου 
διαθήκης τού Έθ\ 
μάρτυρος Πάτριά, 
χου Γρηγορίου τοι 
Ε\
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Η άνατολή τού αγώνα

Μπάρμπα
Δ ή μ ο ς

( Δ ι ή γ η μ α )

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Δ Ρ Ο Σ Ι Ν Η

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ μου pas έστελλεν είς ένός γέροντος 
διδασκάλου τό σττίτι, όπου μαζί με πέντ’ εξ άλλα 
τταιδιά έμανθάναμεν άνάγνωσιν καί γραφήν, κα- 
τήχησιν καί ιστορίαν. ‘Ο διδάσκαλος αυτός δεν 
ήτο πολυμαθής καί σοφός, εϊχεν όμως πολύ ζήλόν 
καί έκτος τούτου δεν περιωρίζετο εις τό νά μάς μάθη 
ξερά γράμματα, άλλά έφρόντιζε πώς νά μάς έμ
πνευσή δύο μεγάλα αισθήματα, αγάπην προς τήν 
άρετήν καί άφοσίωσιν προς τήν Πατρίδα.

Τον ένθυμοϋμαι ακόμη, κοντόν, σκυφτόν, μέ τά 
άσπρα του γένια, μέ τά μικρά του μάτια καί τά με
γάλα γυαλιά εις τήν μύτην, μέ τήν φαλακράν κεφα
λήν του, πού τήν έσκέπαζε διαρκώς μαύρος σκού
φος. Τόν ένθυμούμαι πώς ήναπτε ή όψις του, ή 
γεροντική, πώς έσπινθοβολούσαν τά μάτια του, 
όταν μάς ώμιλούσε διά τήν πατρίδα μας τήν δου- 

λωμένην.
Έχάθη πλέον ή Ελλάς, έλεγε μέ άνεστεναγμόν, 

κατήντησε ταπεινή σκλάβα τών τούρκων, αύτή ή 
βασίλισσα τής ’Ανατολής.

Άλλ’ έξαφνα άνεσήκωνε τήν κεφαλήν, ωσάν νά 
ήκουεί μακρινήν φωνήν, έκάρφωνε τά βλέμματα 
ύψηλά προς τόν τοίχον, ωσάν νά διέκρινε μακρινόν 
σημεϊον καί μέ φωνήν ζωηράν καί μέ δψιν φωτι- 
σμένην άπό ένθουσιασμόν έπρόσθετεν.

—Ό χ ι —Ό χι δέν είναι μακριά ή ήμέρα τής έλευ- 
θερίας. Ό  σπόρος τού Ρήγα θά φυτρώση καί σείς

θά θερίσητε τό καρπόν όχι μέ δρέπανα, άλλά μέ 
σπαθιά. Νά εΐπήτε τόν Θούριόν του τώρα καί έπει
τα νά σχολάσετε.

Καί ό γέρ£>ν δάσκαλος μέ φωνήν τρέμουσαν, άπό 
συγκίνησιν άπήγγειλε τούς φλογερούς στίχους, 
κα) ήμεϊς όλοι μαζύ τούς έπαναλαμβάνομεν.

«'Ως πότε παλληκάρια θά ζώμεν στα στενά
μονάχοι σάν λιοντάρια στις ράχες στά βουνά»

Άλλά καί εις τό σπίτι ό πατέρας μου, άν καί 
δέν ήξευρεν ιστορίαν, μάς ώμιλούσε όμως διά 
σύγχρονα ή χθεσινά πράγματα διά τούς άγώνας 
τών Σουλιωτών, διά τήν άποτυχίαν τής έπαναστά- 
σεως τού 1770, διά τόν ηρώα Λάμπρον Κατσώνην 
καί τόν μάρτυρα Ρήγαν Φεραΐον, διά τάς φοβεράς 
σκληρότητας τών Τούρκων. Μάς έλεγεν, ότι ή 
κατάστασις αύτή δέν ήμπορεϊ νά διαρκέση πλέον 
έπί πολύ" καί ίσως εις τάς ή μέρας ήμών τών νέων, 
ήτο γραμμένον νά έλευθερωθή ή Ελλάς. Καί ή μη
τέρα μου άκόμη μάς είχε μάθει εις τήν προσευχήν 
μας τό βράδυ /κοντά εις τά άλλα νά προσθέσωμεν 
καί τήν παράκλησιν.

— Παναγία μου, νά έλευθερώσης τήν Πατρίδα 
μας.

Καί δέν ήξεύρω διατί, όταν έλεγα τά λόγια 
αύτά έμπρός εις τάς εικόνας, ήσθανόμην κάτι είς
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δλον μου τό Σώμα, ώσάν νά μ’ έβρεχεν έξαφνα πα- 
γωμένον νερό.

’Από τά 1814 ήρχισα νά βοηθώ τόν πατέρα μου 
εις τό μαγαζί μας κάτω εις την προκυμαίαν καί 
μόνον όταν ένύκτωνεν, έπηγαίναμεν είς τό σπίτι. 
’Άνθρωποι πολλοί ήρχοντο εις τό μαγαζί, οί περισ
σότεροι διά νά άγοράσουν πραγματείας, μερικοί διά 
νά ίδοϋν τόν πατέρα μου καί νά συνομιλήσουν 
όλίγον. Έ γώ  άμα έβλεπα κανένα εις την θύραν, 
ευθύς έκάρφωνα τό βλέμμα επάνω του. Καί άν μέν 
εβλεπα ότι έρχεται διά νά άγοράση τίποτε, έτρε
χα νά περιποιηθώ, άν όμως ήρχετο μέ σκοπόν 
άπλής έπισκέψεως καί συνομιλίας, έγύριζα άπά τό 
άλλο μέρος τά μάτια μου δύση ρέστη μένος, ότι ήρχε
το νά μάς χασομερίση αδίκως.

τοΰ ξένου, πού δεν μ’ έκρινεν άξιον έμένα, άλλά ήθελε 
καί καλά τόν πατέρα μου.

Δεν πειράζει, είπεν ό ξένος, άφησέ τον είςτήν 
έργασίαν του πηγαίνω έγώ καί τόν εύρίσκω. Καί 
έπροχώρησε κατ’ εύθεΐαν πρός τό βάθος.

Είδα ότι έδωκεν εν γράμμα εις τόν πατέρα μου 
καί ό πατέρας μου τό έδιάβασε μέ προσοχήν. Μετά, 
τήν άνάγνωσιν μοϋ έφάνηκε ότι κάπως έταράχθηκε, 
άπλωσε τό χέρι του εις τόν ξένον καί είπε :

—Καθήστε μίαν στιγμήν καί τελειώνω.
Τόν έβαλε καί έκάθησεν έκεϊ όπίσω είς τήν απο

θήκην καί έκλεισε τήν θύραν, αφού μοϋ είπεν :
— Δήμο όποιος μέ ζητήσει, πές πώς έχω δουλειά 

καί νά ξαναπεράση. Τόν νοϋ σου έσϋ στο μαγαζί.
Τί έλεγαν έκεϊ όπίσω άπό τήν κλειστήν θύραν 

έπί δύο ώρας ό πατέρας μου καί ό άγνωστος, δέν 
ήξεύρω. Θά ήσαν όμως πολύ σοβαρά πράγματα.

“Οταν έπί τέλους ήνοιξεν ή θύρα καί έξήλθεν ό 
ξένος διά νά φύγη, ή φυσιογνωμία τοΰ πατέρα 
μου μοϋ έφάνηκε πολύ συλλογισμένη. Ό  ξένος έπέ- 
ρασε κοντά μου καί μέ έκύτταξε μέσα είς τά μάτια, 
έπειτα μ’ έκτύπησε μέ τό χέρι είς τόν ώμον καί είπε :

— Καρδιά παλληκάρι μου !
'0  τρόπος πού μού τά είπεν αύτά τά λόγια, ήτο 

παράξενος, τό όλον φέρσιμο τού αγνώστου μ’ 
έβαλεν είς απορίαν καί ανησυχίαν. Έτόλμησα νά 
έρωτήσω τόν πατέρα μου :

—Τί άνθρωπος είναι αύτός ;
Καί εκείνος μού άποκρίθηκε ξηρά—ξηρά καί μού 

έκοψε κάθε άλλη έρώτηση :
—"Ενας καλός πατριώτης, μού έφερε γράμμα άπό 

τόν δεσπότην μας τόν Ήσαΐαν.
Έκτοτε δέ τόν είδα πλέον τόν άνθρωπο αύτό, πα

ρά τόν ’Ιανουάριον 1821. Έμβήκε πάλιν μέ τόν ίδιον 
τρόπον ένα πρωί καί ό πατέρας μου τόν έπήρεν 
είς τήν αποθήκην καί έμειναν ώρα ̂ κλεισμένοι μαζί.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ

"Οπως ό Παλαμάς έτσι και ό Δροσίνης είναι πολύ περισσότερο ποιητής παρά 
πεζογράφος. Ξεκίνησαν και οι δυο μαζί μέ τήν Νέα ’Αθηναϊκή Σχολή. Τά θέματα 
δμως πού χειρίζεται ό Δροσίνης και δ τρόπος πού μεταχειρίζεται, αποτελούν μιά 
ζωντανή έπαλήθενση τών δσων εννοούμε μέ τόν δρο «'Ελληνοχριστιανική ’Αγωγή»_ 

Μέ τό ύφος τον και μέ τόν τρόπο του, χωρίς νά θέτη βαθειά προβλήματα έρμη- 
νείας, γίνεται προσιτός σέ μικρούς και μεγάλους μέ μιά ιδιαίτερη αγάπη*·

Αύτό τό μικρό διήγημα πού παραθέτουμε γιά τούς αναγνώστες μας, είναι τόσο 
απλό, έχει μέσα τόσο ζεστό πατριωτικό αίσθημα,-χωρίς ρητορίες καί στόμφο, ώστε 
είμαστε βέβαιοι πώς θά εϋχαριστήση, θά δροσίση καί θά ξεκούραση, δλους τούς 

ανθρώπους.

Μέ μεγάλην περιέργειαν λοιπόν είδα ένα πρωί 
τόν πρώτον άνθρωπον, πού έμβήκε είς τό μαγαζί 
μας. Ή το μεσόκοπος μέ μαύρα γένεια, σκεπασμένος 
μέ μακράν, χονδρόν έπανωφόρι καί είς τήν κεφαλήν 
έφορούσε καλογηρικόν σκούφον. Έφαίνετο ότι 
ήτο ξένος καί ότι ήρχετο άπό ταξίδι. "Αμα τόν είδα, 
είπα μέσα μου :

—Έδώ θά κάνωμε καλή δουλειά.

Καί έτρεξα γελαστός νά τόν προϋπαντήσω. 
Αύτός όμως μού λέγει μέ σοβαρόν ύφος :

—Πού είναι ό πατέρας σας ;
—’Εδώ εϊμ’ έγώ νά σάς εξυπηρετήσω είς ότι 

θέλετε,
Προστάξτε!

—Καλά παιδί μου, σ’ εύχαριστώ, μά θέλω τόν 
ίδιον τόν πατέρα σου, έπαναλαμβάνει μέ σοβαρόν 
καί προστακτικόν τρόπον.

Ό  πατέρας μου ήτον όπίσω είς τήν άποθήκην 
τοΰ μαγαζιού καί ήνοιγε μερικά κιβώτια μέ πανικά, 
πού μάς είχαν έλθει άπό τήν Τεργέστην. Έτρεξε 
νά τού φωνάξω, πειραγμένος όλίγον άπό τόν τρόπον
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Έπειτα έξήλθε καί έστάθηκε όλίγον εμπρός μου. 
Μοϋ έφάνηκεν, ότι είχε πολύ καταβληθή καί γηρά- 
σει άπό τόυ καιρόν πού τον είχα πρωτοειδεϊ. 
Την φοράν αύτήν δεν μ’ έκτύπησεν εις τον ώμον 
μοΰ εδωκε τό χέρι καί μού είπε σιγαλά:

—Δήμο ότι σοϋ είπή ό πατέρας σου είναι τό θέ
λημα τοϋ Θεού καί ή προσταγή τής Γίατρίδος !

Καί έχάθηκεν πάλιν . . .
Τόσον μ’ έτάραξαν οί λόγοι αύτοϋ τού ξένου, 

ώστε δέν είχα νοϋν νά έργασθώ έκείνην την ημέραν. 
Τόν πατέρα μου δέν έτόλμησα νά τόν ρωτήσω τόν 
έβλεπα καί έκεϊνον πολύ συγχυσμένον, καί μίαν 
στιγμήν μοΰ έφάνη, ότι μέ τό δάκτυλο έσφόγγισε 
τά δακρυσμένα μάτια του.

Τέλος πάντων τό βράδυ, όταν ήταν ή ώρα νά 
κλείσωμεν μοϋ λέγει :

—Κλείσε άπό μέσα τήν πόρτα, βάλε τόν λύχνον 
έκεϊ κι’ έλα κάθησε νοΰ σοϋ είπώ.

’Αφού έκαμα όπως μού είπεν, αρχίζει μέ φωνήν 
πού έτρεμε άπό σνγκίνησιν :

—Δήμο παιδί μου, ότι θά σοϋ είπώ είναι μεγάλο 
μυστικό. Ξεύρω τήν καρδιά σου καί σοϋ τό έμπι- 
στεύομαι. Δέν είναι μυστικό δικό μας, είναι τής 
πατρίδος. Δέν θέλω νά μοϋ όρκισθής πώς θά τό κρα- 
τήσης, άν είχα τήν παραμικράν άμφιβολίαν, δέν 
θά σοϋ τό έλεγα. Λοιπόν ακούσε, όλα είναι έτοιμα, 
εις όλίγον καιρόν ή φωτιά θά άνάψη άπ’ άκρη 
σ’ άκρη, οϊ Τούρκοι θά διωχθούν καί ή ‘Ελλάς Θά 
έλευθερωθή άπό τούς τυράννους της. Ό  ξένος

αύτός, πού είδες σήμερα, είναι ένας άξιος πατριώτης, 
άπόστολος τής Φιλικής Εταιρείας, καί γυρίζει άπό 
τόπον εις τόπον καί άδελφώνει τούς άλλους 
πατριώτας εις τήν ιδέαν τής Εταιρείας.

Σκοπός τής ‘Εταιρείας είναι νά συνένωση όσον 
τό δυαντόν περισσοτέρους πατριώτας, διά νά έργα- 
σθοΰν όλοι μαζί καί κατά δύναμιν καθένας διά τήν 
άπελευθέρωσιν τής πατρίδος. ‘Η 'Εταιρεία έχει 
πολλούς καί μεγάλους προστάτας καί τά μέλη της 
μετροϋνται κατά χιλιάδας είς όλην τήν ’Ανατολήν 
καί είς τήν Ευρώπην. Τι λές λοιπόν.

"Οσον άκουα αύτά τό αίμα άνέβαινέν είς τήν κε
φαλήν μου, ή καρδιά μου έκτυποϋσε δυνατά εις 
τά στήθη. ’Αντί άλλης άπαντήσεως έπεσα είς τήν 
άγκάλην τοϋ πατέρα μου.

—Σ’ ευχαριστώ πατέρα, έψιθύρισα.
Καί τόν έκαταφιλούσα δακρυσμένος καί τόν εύχα- 

ριστούσα καί διά τήν χαρμόσυνον αυτήν είδησιν καί 
διά τήν έμπιστοσύνην, πού μού έδειχνε μέ τό φανέ
ρωμα τού ιερού μυστικού. "Επειτα άνατινάχθηκα 
έπάνω, μιά ιδέα ήλθεν είς τό νού μου :

—Πατέρα, όταν οί άλλοι θά πολεμούν έκεϊ, έγώ 
Θά κάθωμαι μέ τόν πήχυν έδώ στό μαγαζί ;

—"Οχι παιδί μου, αύτήν τήν προσβολήν, δέν θά 
τήν κάμω είς έσένα καί είς τήν οικογένεια μας. ’Εγώ 
είμαι άνίκανος πλέον, ό άδελφός σου ό Θανάσης 
μικρός καί άρρωστιάρης, έσύ θά πας γιά όλους μας 
όταν έλθη ή ώρα. Θά σέ στείλω είς τόν καπετάν 
Πανουριά. Προς τό παρόν ή μητέρα σου καί ό 
άδελφός σου νά μήν μάθουν τίποτε, σιωπή.

Η ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛΑΚ Η  ΚΑΙ 

Ο Ι ΑΚΡΙΤΕΖ

Τήν 6ην Νοεμβρίου έ. έ. είς τήν Λέσχην Χω
ροφυλακής Ίωαννίνων, πρωτοβουλία τοδ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής καί είς τά πλαίσια τής 
συσφίξεως τών σχέσεων Χωρ]κής καί Πολί
του, έλαβε χώραν μία σεμνή καί ώραία τελετή. 
Κατά τήν διάρκειαν αύτής ό Α. Δ. X. Ηπείρου 
Συντ]ρχης κ. Λαγοπάτης, έκπροσωπών τόν κ. 
’Αρχηγόν Χωρ]κής παρέδωσεν είς τήν κοινο
τικήν ήγεσίαν τοΟ άκριτικοΰ χωριού ΟΞΥΑ 
Ίωαννίνων μίαν τηλεόρασιν πρός ψυχαγωγίαν 
τών κατοίκων καί μίαν βιβλιοθήκην μέ πολλούς 
τόμους έγκυκλοπαιδικών βιβλίων. Όμιλών κα
τά τήν τελετήν ό κ. Ανώτερος Δ]τής ύπεγράμ- 
μισεν ότι ή δωρεά έχει μόνον συμβολικόν χα
ρακτήρα καί άποτελεΐ τήν έκφρασιν τής εόγνω- 
μοσύνης καί τής άλληλεγγύης τήν όποιαν αισθά
νονται οίάνδρες τής Χωρ]κής διά τούς γενναίους 
άκρίτας πλησίον τών όποιων εύρέθησαν πάντο
τε φρουροί εις τάς ώρας τής σκληρός δοκιμα
σίας τών άγώνων έναντίον τών άρνητών τής 
Ελληνικής Φυλής.
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Η ΤΕΧΝΗ
;<α ι

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ

Διευθυντοδ Π ολιτιστικών Σχέσεων 
’Υπουργείου ΤΤροεδρίας Κυβερνήσεων

Α ΙΓ Α Ι Ί ’ΚΗ ΤΕΧΝΗ
Ύστερομινωτκή έποχή

Είδαμε ατό προηγούμενο ση
μείωμα τά ντοκουμέντα τής 
Πρωτομινωικής καί τής Με- 
σομινωϊκής εποχής. Στο ση
μερινό άς ρίξωμε μιά ματιά 
στην 'Υστερομινωϊκή εποχή, την 
τελευταία περίοδο δηλαδή τής 
Αΐγαιϊκής τέχνης. Χρονικά το
ποθετείται στά τελευταία πεν
τακόσια χρόνια τής δεύτερης 
χιλιετηρίδας. ’Εποχή μεστή σέ 
έξελίξεις άλλά καί γεγονότα. 
"Ενας νέος ρυθμός έμφανίζεται 
που στην πραγματικότητα είναι 
μιά μεταμόρφωση τοϋ προηγου
μένου. Είναι φορτωμένος άπό 
μιά τάση επίδειξης πλούτου.

Ακόμη καί τά Κρητικά ανά
κτορα μετατρέπονται. Συμβαί
νουν επίσης πολιτικές κρίσεις 
καί εχθρικές εισβολές.

Οί βασικώτερες έκδηλώσεις 
στην τέχνη τής έποχής αυτής 
είναι ή γλυπτική καί ή ζωγρα
φική. Ά ς τίς έξετάσουμε χω 
ριστά :

Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ

"Οταν μιλάμε γ ιά  Ύστερο- 
μινωϊκή γλυπτική πρέπει νά- 
χουμε ϋ π ’ όψη μας ότι τά γλυ
πτικά έργα έχουν μικρό συνή
θως μέγεθος καί σπάνια πολύ

Χρυσό κύπελλο 
πού εύρέθη στις 
Μυκήνες. Πρόκει
ται μάλλον γιά ύσ- 
τερομινωϊκή τέχνη. 
Τόφεραν άπό τήν 
Κρήτη ή τό παράγ- 
γειλαν έκεΐ ή μπορεί 
καί ό Κρητικός Καλ
λιτέχνης νά μετανα
στέυσε στήν ηπει
ρωτική Ελλάδα φεύ
γοντας άπό τόν τό
πο έπιδρομών καί 
πολέμων.

σπάνια είναι ολόγλυφα α γ ά λ 
ματα. ’Αγαπημένη ΰλη τοϋ 
Ύστερομινωϊκοϋ γλύπτη είναι 
ό στεατίτης. Μ’ αύτόν κατα
σκευάζει άγγεϊα, σάν αύτά πού 
βρέθηκαν στην 'Αγία Τριάδα. 
Στο ένα άπό αύτά, έχουν σκα
λιστεί σκηνές πυγμαχίας καί 
ταυρομαχίας μέ άκρίβεια καί 
λεπτομέρεια έκπληκτική. . Υ 
πάρχει έπίσης ένα άγγείο — στο 
Μουσείο 'Ηρακλείου βρίσκεται — 
πού ώνομάσθη «τό κύπελλο 
των άρχηγών». Σ’ αύτό είναι 
σκαλισμένη παράσταση πού 
δείχνει τόν άρχηγό μεγαλόπρε
πο μέ τό σκήπτρο του καί δίπλα 
τόν υποτακτικό του σέ στάση 
γεμάτη σεβασμό. Πίσω δια- 
κρίνονται οϊ πολεμιστές πού 
κρατούν άσπίδες τεράστιες. 
Υπάρχει έπίσης άλλο ένα ά γ
γείο τό «άγγείο των θεριστών». 
'Η παράσταση πού είναι σκα.- 
λισμένη πάνω σ’ αύτό, δεν άπο- 
σαφηνίσθη θετικά ώς τώρα. Εί
παν πώς είναι μιά σκηνή θε
ρισμού, άλλοι πώς είναι εργά
τες πού γυρίζουν άπό τό μά- 
ζευμα τής έληάς, κΓ άλλοι πώς 
είναι μιά φάση άπό άγροτική 
Θρησκευτική-τελετή. "Ο,τι καί 
νάναι ή εικόνα δείχνει θαυμά
σια τό κέφι, τη ζωντάνια τής 
εργατιάς. "Εχει ορμητική κί
νηση, ποικιλία στήν έκφραση 
καί έξοχη συμμετρία. ’Ακόμη 
καί ή σατυρική νότα υπάρχει 
καλόκαρδη σέ τούτη τήν έλά- 
χιστη σέ διαστάσεις —λιγώτε- 
ρο άπό δέκα πόντους ύψος — 
άνάγλυφη παράσταση. "Ενα κε
φάλι ταύρου τέλος, —στο Μου
σείο τού 'Ηρακλείου βρίσκεται 
κΓ αύτό — συμπληρώνει τά 
ντοκουμέντα πού έχομε γιά
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τήν δεξιοτεχνία των Κρητικών 
άγγειοτεχνών. Κόλλησαν τήν 
μουσούδα τοϋ ταύρου μέ εγ
κόλλητο σιντέφι, καί τά μάτια 
τά  έφτιαξαν άπό κρύσταλλο 
μέ τις κόρες άπό κόκκινη πέτρα. 
Τά κέρατα είναι άπό χρυσωμένο 
ξύλο.

Οί εισβολείς λεηλάτησαν τήν 
Κρήτη καί σήκωσαν όλα σχεδόν 
τά χρυσοχοϊκά της έργα. Τά 
πιο πολλά βρέθηκαν στήν ήπει- 
ρωτική 'Ελλάδα, καί δεν ξέ
ρομε άν παραγγέλθηκαν άπό 
ιδιώτες καί στάλθηκαν εκεί, ή 
—τό πιθανώτερο—τά σήκωσαν 
οί ίδιοι άπό τήν Κρήτη. "Εξοχα 
χρυσά ποτήρια βρέθηκαν στό 
Βαφιό τής Σπάρτης. Πάνω σέ 
ένα ύπάρχει σκαλισμένη μιά 
άγροτική σκηνή γεμάτη απλό
τητα καί ειδυλλιακή γαλήνη : 
"Ενας ταύρος .χαϊδεύεται σέ μιά 
άγελάδα, ένα άλλο ζώο σκύ
βει νά βοσκήση καί ένα άλλο 
τό σέρνουν άπό τό πόδι. Σ’ 
ένα δεύτερο φαίνεται ό τρόπος 
πού ήμερώνονται οί ταύροι. 
Τον πιάνουν μέ δίχτυ πού 
ό ταύρος παλεύει λυσσασμένα 
νά ξεσκίση. Ένας άλλος έχει 
ρίξει κάτω έναν κυνηγό καί 
προσπαθεί νά τον τρυπήση 
μέ τά  κέρατα. "Ενας τρίτος 
καλπάζει γ ιά  νά ξεφύγη. Στις 
Μυκήνες βρέθηκαν κομμάτια άπό 
άσημένια ρυτά, πού όμως δέν 
είναι Μυκηναϊκά, άλλά Ύστερο- 
μινωϊκά. Σέ ένα άπό αύτά είκο- 
νίζεται μιά α>άση πολιορκίας 
άπό αύτές πού τόσο εντυπω
σιακά τραγούδησε ό "Ομηρος. 
‘Η τέχνη τού γλύπτη  είναι 
άντάξια τής δύναμης τού ποιη
τή.

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

*Η ζωγραφική τής ύστερο- 
μινωϊκής έποχής είναι καί ή 
σημαντικώτερη στήν Κρητική 
τέχνη. Ό  καλλιτέχνης χειρίζε
ται άνετα καί έπιδέξια τό 
χρώμα καί οί γραμμές του έχουν 
φυσικότητα, ακρίβεια καί πλα
στικότητα. "Ενα σπουδαίο δεί
γμα είναι «ό ρυτοφόρος» — Μου
σείο 'Ηρακλείου —, πού δυστυ
χώς δέν διεσώθη άπόλυτα ολό
κληρος. "Οπως καί νάναι φαί
νονται εντυπωσιακά, ή ωραία 
κορμοστασιά, ή άνετη στάση, καί 
οί καλά μελετημένες λεπτομέ
ρειες.

Σ’ ένα παλάτι τής Κνωσού 
βρέθηκε μιά τοιχογραφία, σέ 
καλή κατάσταση.

Παριστάνει κάποιο έπεισόδιο 
άπό ταυρομαχία, θέμα πολύ 
αγαπητό στόν ύστερομινωϊκό 
καλλιτέχνη. Ό  ταύρος καλπά
ζει καί τό μέγεθος του φαντάζει 
ύπερφυσικό. Πολλοί τό εξήγη
σαν σάν άμέλεια καί προχειρό
τητα τού καλλιτέχνη, όμως με
λετώντας τήν εικόνα προσεκτι
κά βλέπεις πώς θεληματικά άπέ- 
δωσεν τήν εντύπωση άπό τή 
σκη·νή πού παρηκολούθησε στά 
«ΤαυροκαΘάψια». 'Η ορμή τού 
ταύρου είναι καταιγιστική, κΓ 
όμως άπάνω του—στήν ράχη— 
σαλτάρει λαστιχένιος κι’ «αρι
στοτέχνης ό άκροβάτης. Δε
ξιά μιά γυναίκα στέκει χαριτω
μένη μά μέ σιγουριά, έτοιμη 
νά δεχτή τόν ακροβάτη πού 
πηδά άτπ’ τήν ράχη τού ταύ
ρου. "Ενας τρίτος άκροβάτης 
στηρίζεται στά κέρατα τού ταύ
ρου καί έτοιμάζεται νά πηδήση 
μέ τήν σειρά του. 'Ο χρωστή
ρας τού ζωγράφου έχει αλη
θινά θαυματουργήσει.

Στήν 'Α γία Τριάδα, οί έρευ
νες τής ’Ιταλικής ’Αρχαιολο
γικής Σχολής άπεκάλυψαν μιά 
σαρκοφάγο άπό άσβεο τόλιθο 
διακοσμημένη μέ ζωγραφική. 'Η 
μιά πλευρά—άρκετά κατεστραμ
μένη —παριστάνει μιά λιτανεία 
μέ τόν ταύρο τής θυσίας δε- 
μένον, σφιχτά, ένώ ή ιέρεια 
τελετουργεί στόν βωμό. Ή άλλη 
πλευρά—σέ πιο καλή κατάσταση 
—δείχνει τις σπονδές, τις προσ
φορές στόν νεκρό πού δέν μπο
ρεί παρά νά είναι ήγεμόνας 
ήρωοποιημένος. 'Η χρωματική 
αρμονία σέ άνοιχτούς τόνους 
είναι άριστουργηματική. ’Ά λ
λο ζωγραφικό έργο είναι ή 
περίφημη «Παριζιάνα» πού άφί- 
νει καταπληκτική έντύπωση μέ 
τήν φρεσκάδα καί τήν χάρη της. 
'Η εικόνα είναι σέ προφίλ — 
Μουσείο 'Ηρακλείου —μέ ντύ
σιμο πού καλύπτει τό στήθος. 
"Εχει ύφος προκλητικό, πού 
τό προσδίνουν τά μισογελα- 
στά, λιγάκι ειρωνικά χείλια, τό 
τσουλούφι τών μαλλιών πού 
πέφτει μέ χαριτωμένη άναίδεια 
στό μέτωπο, καί τό προτετα
μένο στέρνο. Είναι λάθος έν 
τούτοις νά πιστεύουμε πώς ό 
ύστερομινωϊκός καλλιτέχνης ό
πως ύπεστηρίχθη άπό μερι

κούς σκοπεύει μόνον στήν συ
νολική έντύπωση τού έργου 
του, καί άδιαφορεϊ γιά  τήν 
τελειότητα τής κάθε λεπτομέ
ρειας.

Πρέπει νά άναφέρουμε ότι ή 
κεραμεική τής έποχής αύτής 
εγκαινιάζει μιά καινούργια μέ
θοδο. 'Ο ζωγράφος πού ζω
γραφίζει τά κεραμεικά άπεικο- 
νίζει τά ζώα καί τά φυτά μέ 
άκρίβεια πού Θά τήν ζήλευε 
ό ζωολόγος καί ό βοτανολό
γος. "Οσο προχωρεί ή εποχή, 
γίνεται πιο συγκεκριμένη ή τά 
ση νά χωρίζεται τό αγγείο 
σέ ζώνες πού ή κάθε μιά παίρ
νει τήν διακόσμηση πού τής 
ταιριάζει. Χαμηλά μπαίνουν 
γεωμετρικά σχέδια καί στό κέν
τρο τού άγγείου νατουραλι- 
στικά.

’Αργότερα τούτη ή θαυμάσια, 
τόσο ορμονική λιτότητα, θά 
έξελιχθή στόν βαρυφορτωμένο 
άνακτορικό ρυθμό, πού —όπως 
καί τό μπαρόκ πολλούς αιώνες 
μετά —δέν σημαίνει παρά τήν 
παρακμή μιας τέχνης πού τόσο 
γρήγορα έφτασε στήν άκμή 
της, καί άλλο τόσο γρήγορα 
ξέπεσε. Μόνο τήν συμμετρία, 
καλοζυγιασμένη καί ορμονική-, 
θά κρατήση αύτός ό ρυθμός. 
'Η ομορφιά του είναι περισσό
τερο εγκεφαλική. 'Η παληά εύ- 
αισθησία έχει χαθή. Στόν 
14ο π.Χ. αιώνα —πρέπει νά 
μεσολάβησαν πόλεμοι καί δρα
ματικές συγκρούσεις —τά Κρη
τικά μέγαρα καταστράφηκαν 
και λεηλατήθηκαν.

'Η ν. σιώτικη τέχνη παρακ
μάζει λίγο —λίγο, καί μόνο στήν 
ήπειρωτική Ελλάδα θά βρή 
καταφύγιο. Τά έξοχα στοιχεία 
της θά επηρεάσουν πολύ έναν 
άλλο ‘Ελληνικό πολιτισμό πού 
θά γεννηθή στις Μυκήνες. Θά 
τό δούμε στό έπόμενο σημείω
μα.
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Μορφές πού δεν σβύνει δ χρόνος

| Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Ζ Υ Μ Β Ρ Α Κ Α Κ Η Σ
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Τ Α Γ Α Ρ Η  

'Υποστρατήγου Χωροφυλακής ί . ά .

ΤΗταν γύρω στα 85 του χρόνια όταν τόν γνώ
ρισα στήν αρχή τής εχθρικής κατοχής. Μ' έπεσκέφθη 
φιλόφρονα τόν Μάϊον τοϋ 1941 όταν άνέλαβα την 
Διοίκησιν τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος Κηφισίας. 
Σύντομη καί διακριτική ή έπίσκεψίς του στό Γρα
φείο μου.

Στητός, παρά τά χρόνια του, με τό άψογο μαύρο 
κουστούμι του, τό περιποιημένο μουστάκι του,  ̂ τό 
καλοχτενισμένο μούσι του καί τό μαύρο μ’ ασημένια 
λαβή μπαστούνι του, φανέρωνε αρχοντιά και 
ψυχική ώραιότητα.

Θύμιζε τόν τύπον τού ’Αξιωματικού μιας παλαιο- 
τέρας, αλλά ωραίας έποχής, έποχής ήρωϊκής πού 
άφησε τήν σφραγίδα της με τό πέρασμα φωτεινών 
μορφών πού έλάμπρυναν τήν ιστορία τής Χωροφυ
λακής μέ τήν συμμετοχήν της εις τούς ’Εθνικούς αγώ
νες: (Μακεδονικό, Βορειοηπειροτικό, Βαλκανικό καί 
Μικρασιατικό) παράλληλα μέ τήν όργάνωσίν της 
εις ένα επίλεκτο Σώμα Τάξεως καί ’Ασφαλείας πού 
τότε άποτελούσε μέρος τού Στρατού τού οποίου 
μάλιστα ήτο τό πρώτον Όπλον.

Παληός ’Αρχηγός τής Χωροφυλακής, ώς Υπο
στράτηγος, (1917 - 1920) σε πολύ δύσκολη περίοδο, 
τότε πού ό εθνικός διχασμός σπάραζε τήν Πατρίδα, 
μας, άφησε έν τούτοις φήμη αγαθή. ’Αργότερα έξε- 
λέγη πληρεξούσιος Αθηνών -Πειραιώς στήν ’Εθνο
συνέλευσή τού 1924. Ζούσε άποτραβηγμένος στή 
Κηφισιά μέ τήν συντροφιά λίγων καλών του φίλων.

Νουνός τού μακαρίτη καί αξέχαστου Ν. Μουσχουν- 
τή, γεροντοπαλλήκαρο, θαυμαστής τού ωραίου, εύγε- 
νής όμως καί άψογος, συνεκέντρωνε τήν γενική 
συμπάθεια, αγάπη καί έκτίμησι τών Κηφισιωτών. 
Μοϋ μένει αξέχαστος ό χαρακτηρισμός πού μού 
έδωσε γ ι’ αύτόν ένας παληός Κηφισιώτης, ένας 
πραγματικός άρχοντάθρωπος, ό Μανώλης Παντε- 
λίδης. Τίταν, μού είπε, υπερήφανος, αλτρουιστής 
καί έξαιρετικά φιλότιμος. ”Αρ ιστός φίλος αλλά ακα
τάδεχτος. "Αν καμμιά φορά τόν φέρναμε σέ δύσκολη 
θέσι καί δέν μπορούσε νά ξεφύγη δεχότανε ένα φίλευ- 
μα, άλλά έφρόντιζε νά μάς τό άνταποδώση διπλό 
καί σύντομα γιά νά μή ξεχασθή, ώς έλεγε.

Σπάνια τόν έβλεπα. Άπέφευγε νά μάς ενόχληση 
γιά ότι δήποτε. Κάποτε όμως, ποιος ξέρει κάτω 
άπό ποιές συνθήκες, μού έστειλε μιά κάρτα του πού 
έγραφε «’Εάν γίνεται άζημίως διά τήν ύπηρεσίαν, 
σάς παρακαλώ νά βοηθήσητε τόν κομιστήν. Τού 
αξίζει. Σός». "Ενα μεσημέρι τής μαύρης έκείνης έπο
χής πού φανέρωνε πολλές ανθρώπινες αδυναμίες, 
άγριότητες, καταπτώσεις καί1 αθλιότητες, άλλά καί 
άνθρωπιά, ψυχικές ανατάσεις, άλτρουϊσμούς, αλλη
λεγγύη καί ύψηλό έθνικό φρόνημα, περνώντας από

κάποιο μέρος τής Κηφισιάς πού γινόταν διανομή 
συσσιτίου στό πεινασμένο πληθυσμό, είδα τόν 
Στρατηγό Ζυμβρακάκη άκουμπισμένο στό μπαστού
νι του, πάντοτε άψογο, νά περιμένη στό τέλος σχε
δόν μιάς μεγάλης ούράς μέ τό πιάτο στό χέρι γιά 
νά πάρη μιά μερίδα άπό τό κοινό συσσίτιο.

Τόν έπλησίασα καί τόν παρεκάλεσα να δωση τό 
πιάτο του εις ένα χωροφύλακα πού μέ συνώδευε, 
γιά νά πάρη τήν σειρά του στήν ούρά.

Άρνήθηκε κατηγορηματικά. «Όχι, μού είπε, θά 
περιμένω έδώ μαζί μέ τούς πεινασμένους γιά νά ύπο- 
φέρώ όπως κι’ αύτοί. Βαστώ άκόμη».

"Εμεινε άμετάπειστος. Γύρισε άλλού τό γεμάτο 
πόνο πρόσωπό του. Τόν έχαιρέτησα μέ σεβασμό 
καί έφυγα. "Εμαθα σέ λίγο, ότι κουρασμένος άπό τήν 
πολύωρη ορθοστασία σωριάστηκε λιπόθυμος, 

Πέθανε λίγο άργότερα, ’Οκτώβριος 1943. Βωμός 
ήθικής ομορφιάς τό παράδειγμά του. "Ας μένη άξέ- 
χαστη ή μνήμη του.
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Ή  μάχη των ’Αθηνών. Πΐναξ τοϋ ’Αλεξάνδρου Ήσαΐα άποκείμενος είς τό ’Εθνικόν Μουσεΐον άπεικονίζων μέ παρα
στατικότητα έκπλήσσουσαν τήν πείσμονα πάλην των αντιπάλων γύρω άπό τήνπόλιντής Παλλάδος τόν όποιαν οί "Ελληνες 
ήγωνίζοντο νά κρατήσουν έλευθέραν.

Φ ι λ έ λ λ η ν ε ς

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΒΙΕΡΟΣ

Ο Βαρώνος Κάρολος Νικόλαος 
Φαβιέρος, έγεννήθη στή ν Γ αλ- 
λία τό 1782. Έσπούδασε στό 

Πολυτεχνείο, αλλά μο;. ιπεφοίτη- 
σε, κατετάγη στόν στρατό τοϋ Να- 
πολέοντος πού έκείνη τήν έποχή 
ξεκινούσε γιά τις μεγάλες κατα
κτήσεις του. Πολύ γρήγορα—μό
λις τριάντα χρονών—ήταν ήδη

Συνταγματάρχης, καί είχε τιμηθή 
μέ τόν ταξιάρχην τής Λεγεώνας 
τής τιμής, ανώτατο Γαλλικό πα
ράσημο.

"Οταν έπεσε ό Ναπολέων, θϋμα 
των υπέρμετρων φιλοδοξιών καί 
τής ματαιοδοξίας του, ό Φαβιέρος 
άπετάχθη άπό τόν Γαλλικό Στρα
τό—είχαν έπανέλθει οί Βουρβώνοι

-καί διωκόμενος, ήναγκάσθη, όπως 
πολλοί άλλοι έξιωματικοί τοϋ Βο- 
ναπάρτη, νά καταφύγη στήν ’Αγ
γλία.

Έκεΐ—τό 1823—λαβαίνει πρώ
τη φορά επαφή μέ τόν σκληρό 
όσον καί ιερόν υπέρ άνεξαρτησίας 
αγώνα τών Ελλήνων. Ό  Φαβιέρος 
είναι εύγενική ήρωϊκή φύση. "Εχει
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τό πάθος για τήν Ελευθερία, καί 
ό Ελληνικός άγώνας τόν συγκι- 
νεΐ βαθειά. Θέλει πρώτα νά γνω- 
ρίση άπό κοντά τά πράγματα καί 
νά σχηματίση δική του προσωπική 
γνώμη. Κατεβαίνει στό Ναύπλιο— 
έχρησιμοποίησε τό ψευδώνυμο 
Ντέ Μπορέλ—καί γιά κάμποσο 
καιρό παρακολουθεί τήν κατάστα
ση καί μαζεύει πληροφορίες. Έπέ- 
στρεψε κατόπιν στήν ’Αγγλία, όπου 
προπαγανδίζει γιά τόν Ελληνικό 
αγώνα, καί σέ λίγο ξαναγυρίζει 
στήν Ελλάδα αποφασισμένος νά 
πολεμήση στό πλάι τών Ελλήνων 
(1825).

Πρώτη του δουλειά είναι νά 
όργανώση τακτικό στρατό. Δου
λειά καθόλου εύκολη. Οί "Ελληνες 
μέ ποταμούς αίματος νικούν σέ 
στερηά καί θάλασσα, άλλά μα
στίζονται άπό τή φτώχεια, καί 
πρό πάντων άπό τή διχόνοια καί 
τήν άπειθαρχία. Ό  Φαβιέρος κα- 
τοθώνει μέ μύριους τρόπους νά 
σχηματίση, νά όργανώση καί νά 
γυμνάση μιά μικρή δύναμη τακτι
κού στρατού άπό Έλληνες καί 
Φιλέλληνες. Ή  άξια τού στρατού 
τούτου άποδείχνεται άμέσως στις 
νικηφόρες συγκρούσεις στήν Εύ
βοια καί στό Χαϊδάρι, πρό πάντων 
όμως στήν συγκλονιστική επιχεί
ρηση τής άνακούφισης τών πο- 
λιορκουμένων τής άκρόπολης άπό 
τόν Κιουταχή.

Καλοκαίρι τού 1826. Τά πράγμα
τα πηγαίνουν άσχημα στήν ’Αττι
κή. Τό Μεσολλόγι έχει πέσει, κι’ 
ό Κιουταχής χωρίς ν’ άσχοληθή 
μέ τήν Αιτωλοακαρνανία κατεβαί
νει στήν ’Ανατολική Ελλάδα. 
Σέρνει μαζί του δέκα χιλιάδες 
πεζούρα καί καβαλλαρέους, είκο
σι κανόνια καί έξη βομβοβόλα. Τά 
Έλληνικμ στρατόπεδα— Κοντο- 
γιάννης, Τσόγκας, Σκαλτσοδήμος, 
Στάϊκος, Γιολδάσης, Ράγκος- είχαν 
σχεδόν διαλυθή γιατί ή Κυβέρνηση 
δέν μπορεί νά τά έφοδιάση. Ό  
Καραϊσκάκης έχει πάει στήν Πε
λοπόννησο νά συναντήση τόν Κο- 
λοκοτρώνη, πράγμα πού δίνει άφορ 
μή στόν Γιολδάση νά τόν συκο- 
φαντήση—στόν Κοντογιάννη, τόν 
Τσόγκα καί τόν Ράγκο—γιά συνερ
γασία μέ τόν εχθρό........Ό  Γκού-
ρας άπό τήν άλλη μεριά—Γενικό 
’Αρχηγό ’Ανατολικής Ελλάδος τόν 
έχει κάνει ή Κυβέρνηση Ζαΐμη— 
έχει τσακωθή μέ τούς άλλους 
όπλαρχηγούς κι’ έχει άφήσει τά 
Σάλωνα χωρίς μάχη στόν Κιου- 
ταχή.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑ- 
ΒΙΕΡΟΣ. Εύγενής 
γόνοr τύς Γαλλίας 
πού έτρεφε αισθή
ματα λατρείας καί 
θαυμασμού γιά τήν 
'Ελλάδα. Προσέφε- 
ρε μεγάλες υπηρε
σίες στόν άγώνα υ
πέρ τής έλευθερίας. 
καί προσέτρεξε πάν
τοτε μέ αυτοθυσίαν 
έκεί όπου τόν έκά- 
λεσεν ή άγωνιζομέ- 
νη 'Ελλάς. Τό πορ- 
τραΐτο βρίσκεται στό 
’Εθνικό 'Ιστορικό 
Μουσείο.

Ό  Κιουταχής φτάνει στήν Χα- 
σιά. Ό  Γκούρας άντί νά τόν άντι- 
μετωπίση στέλνει τόν Βασιλείου 
νά προλάβη νά είσπράξη τό χα
ράτσι άπό τούς Χασιώτες. Οί Χα- 
σιώτες σκοτώνουν τόν Βασιλείου, 
κι’ ό Γκούρας στέλνει δικό του 
άπόσπασμα νά έκδικηθή. Οί μπρά
βοι του τυραννοΰν άκόμη τούς 
δύστυχους χωριάτες όταν μπαίνει 
ό Κιουταχής . . . .  Έτσι οί Χα
σιώτες δέχονται τούς Τούρκους 
σάν λυτρωτές. Στό μεταξύ έχει 
χαθεί κι’ ό Βασιλείου, παλληκάρι 
ποΰδειξε τις ίκανότητές του στήν 
έπανάσταση τής ’Αττικής.

Μελανές σελίδες, μά δέν πρέπει 
νά τις ξεχνάμε. Δείχνουν τις συμ
φορές πού έχουν στιβάξει στόν 
τόπο οί άνίκανες, παθιασμένες κυ
βερνήσεις, ή ματαιοδοξία τών άρ- 
χηγών, ή διχόνοια, τό πάθος . . . . 
Ό  Κιουταχής μπαίνει στήν ’Αθήνα, 
άνενόχλητος. Μόνο ή ’Ακρόπολη 
μένει ελεύθερη μέ κλεισμένη μέσα 
τήν όλιγάριθμον φρουράν τού 
Γκούρα. Ό  όρίζοντας γεμίζει μαύ
ρα σύννεφα.

Οί "Ελληνες άποφασίζουν έπί 
τέλους ν’ άντιμετωπίσουν τήν κα
τάσταση. Καί πρώτα—πρώτα ή 
Κυβέρνηση. Γίνεται έπειγόντως, 
'Υπουργικό Συμβούλιο, μέ μονα
δικό θέμα τήν εκλογή τού καταλλή

λου προσώπου πού μπορεί νά πάρη 
έπάνω του τόν άγώνα σέ τέτοια 
κρίσιμη στιγμή. "Ολοι οί 'Υπουρ
γοί ξέρουν πςώ μόνο ένας τέτοιος 
ύπάρχει. 'Ο Γεώργιος Καραϊσκά- 
κης. Μά κανένας τους δέν τολμάει 
ν’ άναφέρη τούτο τόνομα μπροστά 
στόν Ζαΐμη— είναι ό Πρόεδρος— 
γιατί ξέρουν πώς ό Καραϊσκάκης 
είναι προσωπικός του εχθρός. Ευ
τυχώς ό Ζαίμης τούτη τή φορά, 
λές άπό θεία φώτιση, σηκώνεται 
σέ υψηλά ηθικά επίπεδα. «Δέν 
βλέπω άλλον καλύτερο άπ’ τόν 
Καραϊσκάκη» λέει μέ βαρειά φω
νή. Έτσι ό Καραϊσκάκης διορί
ζεται άμέσως Γενικός ’Αρχηγός 
τών Στρατευμάτων ’Ανατολικής 
Ελλάδος.

Συγχρόνως καλούνται νά σπεύ- 
σουν στήν ’Αττική κι’ όσοι κα- 
πεταναΐοι μπορούν νά βοηθήσουν; 
σέ τούτη τήν κρίσιμη ώρα. Έ ρ
χονται οί Ρουμελιώτες πού βρί
σκονται στό Άνάπλι, έρχονται 
ό Βάσος κι’ ό Κριεζώτης άπό τήν 
Βοιωτία, ό Χορμοβίτης άπό τήν 
Σαλαμίνα, κι’ ό Καραϊσκάκης μέ 
τόν Πανουργία τόν Χελιώτη, τόν 
Φαρμάκη, τόν Περραιβό, κι’ άλ
λους. Στό Πειραιά φτάνει κι’ ό 
Χάμιλτον—θερμός Φιλέλληνας— 
κι’ εμψυχώνει μέ ζεστά λόγια τήν 
φρουρά στήν ’Ακρόπολη. Μιά δια-
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ταγή τής Κυβέρνησης καλεϊ και 
τον Φαβιέρο, πού στρατοπεδευσε 
τότε στά Μέθανα. Ό  Φαβιέρος 
σπεύδει άμέσως, μέ τούς χίλιους 
τακτικούς του καί τέσσερα κα
νόνια. Μαζύ του έχει κι’ ένα λόχο 
άπό 80 φιλέλληνες πού τούς Διοι
κεί ό ’Ιταλός Συνταγματάρχης Πίζα 
Πριν φύγη άπό τά Μέθανα ό Φαβιέ
ρος στέλνει στην Κυβέρνηση τού
τη τήν επιστολή.

« . . . . Φεύγω σέ δυό ώρες γιά 
τήν ’Αττική. Θάχα φύγει άπό χθές 
αν είχε πλοίο. Θά επιτεθώ άμέσως. 
Οί άνδρες μου άνυπομονοΰν νά 
έξορμήσουν. ’Ογδόντα Γάλλοι θά- 
ναι στήν εμπροσθοφυλακή. 'Ο 
Θεός ας προστατεύση τήν Ελλά
δα. Πήρα τά παξιμάδια πού μου 
στείλατε. Θά τά μοιρασθώ.μέ τούς 
άλλους. Δέν επιθυμώ άλλο παρά 
τήν σωτηρία τής Πατρίδος σας......

Στις 5 Αύγούστου, Καραϊσκά- 
κης καί Φαβιέρος αποφασίζουν νά 
δράσουν. Κατεβαίνουν στό Χαϊδάρι. 
Οί τακτικοί τού Φαβιέρου κρατούν 
το δεξί άκρο καί έχουν απέναντι τους 
τήν ’Αθήνα. Χαράματα τής 6ης Αύ
γούστου τουρκικό ιππικό βγαίνει 
άπό τήν πόλη καί χτυπά τήν μεριά 
πού κρατούν ό Κριεζιώτης, ό Σέρ- 
βος, ό Κατσαρόςκαί ό Περραιβός. 
Ό  Κριεζιώτης καί ό Σέρβος 
κρατάνε καλά, ό Χελιώτης λυγί
ζει. Στέλνει τότε ό Φαβιέρος τόν 
λόχο τών Φιλελλήνων,—έχει στεί
λει ήδη ένα τάγμα στον Κριεζώ- 
τη—κι’ όταν βλέπει πώς ή μάχη 
είναι άκόμα άμφίρροπη στέλνει 
κι’ άλλους δύο λόχους τακτικών. 
Οί Τούρκοι άνατρέπονται καί γυ
ρίζουν κακήν κακώς νά κλειστούν 
στήν πόλη. Ξαναγυρίζουν όμως 
μέ πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Τώ
ρα στέλνουν πεζούρα, καβαλλα- 
ρέους καί ιππικό. Κυκλώνουν τόν 
Κριεζιώτη καί τούς άλλους οπλαρ
χηγούς, άπειλώντας τους μέ άμεσο 
άφανισμό. Ό  Φαβιέρος έχει προ- 
βλέψει μέ τόν Καραϊσκάκη τού
τη τήν περίπτωση. Φέρνει τό πυ
ροβολικό του σέ ακάλυπτο πεδίο, 
κι’ αρχίζει καταιγιστική φωτιά. 
Στέλνει τόν Πίζα μ’ ένα τάγμα στό 
ανατολικό πλευρό, καί ό ίδιος 
άκροβολίζεται μέ τό τάγμα του— 
τούς τακτικούς—πρός τήν πλευρά 
τού Κριεζιώτη. Οί τακτικοί σηκώ
νουν όλο τό βάρος τής τούρκικης 
επίθεσης, άλλά δέν άνακόπτουν 
τήν άκατάσχετη πορεία τους. 
’Ανατρέπουν τούς τούρκους καί 
χύνονται στό κατόπι τους. Δύο κα
νόνια τού Φαβιέρου άχρηστεύον-

ται—έσπασαν οί άξονες—μέ αύ- 
τούς συνεχίζει τήν καταδίωξη μέ 
τά δυό πού τού άπέμειναν. Μπρο
στά στις πύλες τής ’Αθήνας— 
ένας έληώνας είναι έκεΐ—ξεμπου
κάρουν κι’ άλλοι τοΰρκοι. Άνα- 
στρέφεται καί τό ιππικό τους καί 
χτυπά αλύπητα τούς τακτικούς. 
Φτάνει όμως ό ίδιος ό Καραϊσκά- 
κης τούτη τήν ώρα, καβάλλα στό 
άτι του. Καί ή θωρηά του μόναχα 
κάνει τούς Τούρκους νά χλωμιά- 
ζουν. ’Αφήνουν τόν Φαβιέρο καί 
κλείνονται στήν πόλη. ’Αποτέ
λεσμα : ’Οκτώ νεκροί, δεκατέσσε- 
ρες τραυματίες άπό τό τακτικό. 
Πέντε άπό τούς Φιλέλληνες. Δια
κόσιοι άπό τούς Τούρκους.* * *

Καραϊσκάκης καί Φαβιέρος συ
σκέπτονται. Ό  Καραϊσκάκης θέ
λει νά πιάσουν τόν Πειραιά, ό 
Φαβιέρος θέλει νά έπιτεθοΰν άμέ
σως άπό τό Χαϊδάρι. Ύπεχώρησε 
στό τέλος ό Φαβιέρος στή γνώ
μη τού ’Αρχηγού—αν καί ή Κυ
βέρνηση άπό λεπτότητα δέν τόν 
είχε θέσει ύπό τις διαταγές τού 
Καραϊσκάκη — γιατί άνεγνώρισε 
πώς ήταν ή σωστή. Τούτο άλλωστε 
άπεδείχθη γρήγορα. Τήν έπομένη 
μέρα—7 Αύγούστου φτάνει ό 
Όμέρ Πασάς καί στέλνει μιά 
ίλη ιππικού νά χτυπήση τούς 
"Ελληνες. Ό  Φαβιέρος στέλνει 
μέ δύο πυροβόλα τόν λοχαγό 
Μαγέ νά τόν σταματήση. Οί Τούρ
κοι καθηλώνονται, άλλά άμέσως 
βγαίνει ό ίδιος ό Κιουταχής μέ 
8.000 πεζικό καί καβαλλαρέους. 
Ό  Φαβιέρος παρασύρεται άπό τήν 
παλληκαριά του, κι’ άντί νά υπο
χώρηση, βάζει μπροστά τούς τα
κτικούς του κΓ επιτίθεται. Χίλιους 
άνδρες έχει μόνο καί τά δυό πυ
ροβόλα. Οί τακτικοί πολεμούν 
σάν λιοντάρια, άλλά οί εχθροί 
είναι άπειροι. Ό  Ταγματάρχης 
Ρομπέρ δίνει τήν διαταγή τής 
άπελπισίας στούς πεντακοσίους 
πού διοικεί. «Σχηματίσατε τετρά
γωνον». Πέφτει άμέσως νεκρός, μέ 
μιά σφαίρα στήν κοιλιά. Τόν 
άντικαταστά ό Μαγέ. Τό τετρά
γωνο προσβάλλεται άπό τρεις πλευ
ρές. Στό τέλος διασπάται. Σαράντα 
άνδρες του φονεύονται, κι’ οί 
άξονες τών προβολέων σπάζουν. 
Ό  "Ηβος Ρίζος—ύπολοχαγός—τά 
σηκώνει στον ώμο του γιά  νά 
κανιοβολήσουν. Στήν κρίσιμη στι
γμή φτάνει πάλι ό Καραϊσκάκης 
καί ό Φαβιέρος σώζεται γιά δεύτε
ρη φορά. Οί Τούρκοι φτάνουν 
στό ταμπούρι τού Κριεζιώτη. Ό

άγώνας γίνεται τώρα μέ σπαθιά. 
Ό  Φαβιέρος άνασυντάσσει τούς 
τακτικούς καί τρέχει άκάθεκτος. 
Μαζύ μέ τόν Κριεζιώτη πηδάνε 
άπό τά ταμπούρια καί κυνηγούν 
τούς Τούρκους μέχρι τήν πεδιάδα. 
Έκεΐ έχουν παρατάξει κανονιο
στοιχίες οί Τούρκοι καί τό πεζι
κό τους συγκροτείται. Μέ τό σκο
τάδι τού σούρουπου ή μάχη τε
λειώνει. Άποφασίζεται νά άπο- 
χωρήαουν τήν άλλη μέρα, σύμφω
να μέ τό σχέδιο Καραϊσκάκη τά 
περισσότερα όμως τμήματα,— δέν 
έχουν τρόφιμα καί πολεμοφόδια— 
φεύγουν τήν ίδια νύχτα. Τό πρωΐ 
βλέπει ό Φαβιέρος ότι έμεινε 
μόνος μέ τούς τακτικούς του, 
περικυκλωμένος άπό τόν έχθρό. 
Ψύχραιμα βρίσκει ένα μονοπάτι, 
υποχωρεί όμαλά καί άπαγκιστρώ- 
νεται. Φτάνει στήν Ελευσίνα, καί 
έκεΐ οί άτακτοι, πειναλέοι στρα
τιώτες πέφτουν πάνω στούς τα
κτικούς των καί τούς πέρνουν 
τρόφιμα καί σκεύη. ’Απώλειες : 
113 τακτικοί. Οί τοΰρκοι όμως 
έχουν χίλιυος έπτακοσίους νεκρούς. 
Ό  Φαβιέρος 6έγ μνησικακεϊ. Εί
ναι κιόλας έτοιμος νά συνέχιση τόν 
άγώνα. Τό αποτέλεσμα τής μάχης 
στό Χαϊδάρι, άπό στρατιωτικής 
σκοπιάς, έχει σημασία μόνο γιά 
τή φθορά τών τουρκικών δυνάμεων 
καί γιά τό ότι δέν έπέτρεψε στον 
Κιουταχή νά πετύχη—παρά τήν 
συντριπτικήν σέ αριθμόν υπερο
χήν του—τόν άντικειμενικό σκο
πό του, πού ήταν ή καταστροφή
τών Ελληνικών δυνάμεων.

*  * *

"Ας κάνουμε μιά παρέκβαση έδώ, 
κι’ άς διηγηθοΰμε μιά χαριτωμένη 
σελίδα τού έπικοΰ αύτοΰ άγώνα. 
Μετά τή μάχη τού Χαϊδαρίου ό 
Δεριγνύ έλπίζοντας νά πετύχη κά
ποιο συμβιβασμό, κάλεσε τόν Κα- 
ραϊσκάκη καί τόν Κιουταχή ^τήν 
Ναυαρχίδα του. Κανένας άπό τούς 
δυό αυτούς δέν ήξερε πώς θά ου- 
ναντήση τόν άντίπαλό του κι’ 
έδειξαν καί οί δυό ταραχή σάν 
άντικρύστηκαν. Μίλησε πρώτος 
ό Κιουταχής άρβανίτικα.

—Τί κάνεις ώρέ Καραϊσκάκη ; 
"Αν έρχόσαν νά μέ προσκυνήσης 
θά σοΰδινα όλα τά βιλαέτια άπό 
τήν ’Αθήνα ώς τήν "Αρτα . . . .

Ό  Καραϊσκάκης γέλασε άνοι- 
χτόκαρδα !

—’Εγώ νά σέ προσκυνήσω ;Ά ν  
είσαι έσύ πασάς, είμαι κι’ έγώ 
Ρούμελη Βαλεσής. Κι’ άν ή Κυ
βέρνησή μου ήξερε πώς τούτη 
τήν ώρα μιλάω μαζύ σου θά μέ
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κρεμούσε καί μένα καί . . . .  δε
καπέντε χιλιάδες στρατεύματα πού 
έχω στήν Ελευσίνα . . .

Τά παραφούσκωνε ό Καραϊσκά- 
κης επίτηδες γιά νά τρομάξη τόν 
Κιουταχή.

—Καί πως μπορεί νά σέ κρεμά- 
ση ώρέ ή Κυβέρνηση ;

—Μήπως εσένα δέν σέ κρεμάει 
ό Σουλτάνος άν θέλει ;

—Ναι γιατί τόν έχω βασιληδ !
—Έ , κι’ εμένα μέ κρεμάει ή 

Διοίκησις γιατί τήνέχω Βασίλισσα.
—Γέλασε μέ τή σειρά του ό 

Κιουταχής. Σηκώθηκε αμίλητος 
κι’ έφυγε. Τήν άλλη ήμέρα έστει
λε στον Καραϊσκάκη «φιλέμματα» 
καφέ, ζάχαρη καί καπνό. Ό  Κα- 
ραϊσκάκης τοϋστειλε ένα φόρτωμα 
κρασί . . . .  Καιροί ρωμαντικοί, 
όπου οί δυό άντίπαλοι στρατηγοί 
άλλαζαν ίπποτικά φιλοφρονήσεις, 
πριν νά ριχτούν στήν μέχρι θανά
του μάχη.

Ό  Κιουταχής τόβαλε πείσμα 
νά κυριέψη τήν ’Ακρόπολη. Δέν 
ήθελε ν’ άφήση στις πλάτες του 
Ελληνική δύναμη, όταν θά προ
χωρούσε πρός τήν Πελοπόννη
σο. Ό  Γκούρας ζήτησε από τήν 
Κυβέρνηση ενίσχυση κΓ οί Δη
μογέροντες τής ’Αθήνας από τόν 
Καραϊσκάκη..'Η κραυγή τούτη τής 
άπελπισίας δέν ήταν χωρίς λόγο. 
Γράμματα τού Κιουταχή στήν Κων
σταντινούπολη. Οί "Ελληνες έπια- 
σαν τούς Ταχυδρόμους. Έγραφαν 
πώς σχεδίαζε νά ύπονομεύση τήν 
’Ακρόπολη καί νά τήν τινάξη στόν 
αέρα. Ό  βάρβαρος τό μόνο πού 
ήθελε ήταν νά έξοντώση τήν φρου
ρά. Τό μεγαλύτερο σύμβολο τού 
ανθρωπίνου πολιτισμού, ό Παρθε
νώνας δέν τόν απασχολούσε . . . .

Ό  Καραϊσκάκης έστειλε τό σώμα 
των Έπτανησίων γιά ενίσχυση, 
μά οί έπτανήσιοιΰστεραάπό πολλές 
περιπέτειες καί αρκετές απώλειες 
γύρισαν πίσω άπρακτοι. Ή  κατά
σταση χειροτέρεψε σ’ ένα γιου
ρούσι των Τούρκων,—30 Σεπτεμ
βρίου—ένα βόλι βρίσκει τόν Γκού- 
ρα κατακούτελα καί τόν ξαπλώνει 
νεκρό. Τόν έθαψαν μπροστά στόν 
Παρθενώνα, καί τήν θέση του τήν 
πήρε ό Μακρυγιάννης. Ό  Κιου- 
ταχής έστελνε αδιάκοπα τ’ άσκέ- 
ρια του νά επιτεθούν μά ή φρουρά 
κρατούσε μέ τά δόντια. Μόνο στή 
μάχη γύρω άπό τόν Σερπεντζέ 
έπεσαν εκατό παλληκαριά άπό τούς 
ύπερασπιστάς. Οί Τούρκοι σκο
τωμένοι ήταν πάνω άπό έξακόσιοι. 
Ό  Καραϊσκάκης στέλνει τότε τόν

Κριεζιώτη μέ πεντακοσίους άνδρες. 
Ό  ήρωϊκός Κριέζιώτης καταφέρ
νει νά περάση μέσα άπό Τούρκους 
καί νά φθάση στήν ’Ακρόπολη. 
Ή  φρουρά τώρα έχει έμπειρο 
άρχηγο . . . Ό  αγώνας συνεχίζε
ται. ’Αγώνας ζωής καί θανάτου . . .

* *  *

Μπήκε ό Νοέμβριος. Ή Φρου
ρά στήν ’Ακρόπολη δέν έχει πιά 
πυρομαχικά. Ό  Καραϊσκάκης έχει 
προσωρινά φύγει άπό τήν ’Ελευ
σίνα καί μάχεται στήν Στερεά. 
Ή  Κυβέρνηση άπευθύνεται στόν 
Φαβιέρο, πάντα πρόθυμο. Ό  Φα- 
βιέρος παίρνει 400 άνδρες, 60 πυρο
βολητές καί 40 Φιλέλληνες—ό 
καθένας σηκώνει 8 όκάδες μπα
ρούτι—καί φθάνει στόν Πειραιά 
τήν πρώτη τού Δεκέμβρη. Μπαί
νουν σέ φάλαγγα κατ’ άνδρα καί 
κάτω άπό ένα φεγγάρι ολόγιομο 
πού φωτίζει σάν ήμέρα, οδεύουν— 
δρόμος θανάτου—πρός τόν ιερόν 
βράχο πού λαμποκοπά κρατώντας 
στήν κορυφή του τόν Παρθενώνα, 
διάδημα άξετίμητο. |Καθ’ ένας άπό 
τούς πεντακοσίους άντρες—μπρο
στά ό Φαβιέρος μέ τούς πυροβο
λητές —σηκώνει στις πλάτες του 
τόν θάνατο. Φτάνουν στόν Σερ
πεντζέ, κι’ εκεί τούς παίρνουν 
είδηση οί Τούρκοι νυχτοφρουροί. 
Πέφτουν βροχή τά βόλια, ό Φα
βιέρος τραβά τό σπαθί :

«Εμπρός παιδιά», (τούτα τά λό
για τά είπε Ελληνικά).

Κροτούν τά τύμπανα, δίνουν τόν 
ρυθμό. Ό  Φαβιέρος πηδά τήν 
τάφρο, κι’ οί πεντακόσιοι γενναίοι 
άκολουθοΰν μέ τά σπαθιά γυμνά. 
Ξαφνιασμένοι οί Τούρκοι μέσα 
στή νύχτα διστάζουν, τρέχουν καί 
τά παλληκάρια τού Κριεζιώτη άπό 
τό Κάστρο νά καλύψουν τούς ερ
χόμενους. Γίνεται μάχη σώμα μέ 
σώμα. Πέφτουν 16 άπό τούς γεν
ναίους τού Φαβιέρου, ό ίδιος 
λαβώνεται καθώς κι’ ό Πίζα. Ό  
Ρομπέρτ πηδώντας άπό βράχο σέ 
βράχο σπάζει τό πόδι του, τόν 
ζώνουν οί Τούρκοι μά αυτός τούς 
κρατά μέ τό σπαθί του μακρυά, 
ώς πού τρέχουν τά παλληκάρια 
τού Κριεζιώτη καί τόν γλυτώ
νουν. "Εχει όμως πάρει 24 λαβω
ματιές. Πεθαίνει στήν ’Ακρόπολη 
υστέρα άπό 6 ήμέρες. (Τέσσερες 
χιλιάδες (4.000) όκάδες μπαρούτι 
καί τσακμακόπετρες έφερε στήν 
’Ακρόπολη ό Φαβιέρος κι’ ούτε 
πού κάθησε άπό κεΐ καί πέρα άργός. 
Κάθε πρωΐ μέ τά χαράματα έξορ- 
μά, χτυπά τούς τούρκους έξω άπό

τήν τάφρο καί ξαναγυρνά στό 
κάστρο μέ λάφυρα. Οί άπώλειες 
τών Τούρκων είναι βαρειές, μά 
δέν τις ύπολογίζει στήν λύσσα του 
ό . Κιουταχής. Ό  θάνατος τού 
Καραϊσκάκη, οί άνοησίες τού Κό- 
χραν—αυτού τού τσαρλατάνου 
αυτοσχέδιου στρατηγού—καί ή 
καταστροφή τού ’Ανάλατου, σή- 
μαναν καί τό τέλος τής φρουράς 
τής Άκροπόλεως. ΌΤσώρτς-πολύ 
πιό ικανός καί έμπειρος άπό 
τόν Κόχραν — άποφασίζει, πολύ 
σωστά τήν παράδοση τού φρου
ρίου μέ μιά άξιόπρεπη έξοδο τής 
φρουράς. Όμως οί άρχηγοί - 
Κριέζιώτης, Κατσικογιάννης, Εύ- 
μορφόπουλος, Φωκάς Ζαχαρί- 
τσος κ. ά. άρνοΰ\ται νά παρα- 
δοθούν. Ό  Φαβιέρος ώργισμένος 
άπαντά: «Δέν είμαι συνηθισμένος 
νά κάνω συνθήκες. Κι’ άλλωστε 
τό φρούριο άνήκει στούς "Ελλη
νες. Σ’ αύτούς νά άναφερθή.......»
Όμως ήταν περιττά ό/α τούτα. 
Ό  άγών στήν ’Ακρόπολη είχε 
τελειώσει. Ή  συνέχισή του άλλο 
άποτέλεσμα δέν θάχε έξω άπό τήν 
καταστροφή τού Παρθενώνα.

* * * ·
Στις 25 τού Μάη ή φρουρά έγκα- 

τέλειψε τόν βράχο πού είχε 
δοξάσει.

Γάλλοι καί Αύστριακοί παρέλα- 
βαν άνδρες καί γυναικόπαιδα 
στό Φάληρο καί τούς μετέφεραν 
στήν Σαλαμίνα. Ή μάχη είχε 
τελειώσει μά όχι κι’ ό πόλεμος . . . .

Ό  Φαβιέρος τόν ίδιο χρόνο, 
πέρασε στήν Χίο καί πολέμησε 
κι’ εκεί. Σέ λίγο όμως ήρθε σέ 
προστριβές μέ τόν Καποδίστρια 
μέ τόν όποιον διεφώνησε στό 
θέμα τής όργανώσεως τού τακτι
κού στρατού. Γιά νά μή φέρη έμπό- 
δια στόν πρώτο Κυβερνήτη τής 
Ελλάδος έφυγε—1829—στήν Γαλ
λία. Εκεί προήχθη σέ στρατηγό, 
καί έγινε φρούραρχος στό Παρίσι. 
Δέκα χρόνια κατόπιν γινόταν γε
νικός επιθεωρητής τού Γαλλικού 
στρατού καί ομότιμος τής «Άνω 
Βουλής». Ποτέ δέν ξέχασε τήν 
Ελλάδα, πού τόσο είχε άγαπήσει. 
Κι’ όταν— στά 1842—ή Έθνοσυ- 
νέλευσις τόν άνεκήρυξε επίτιμο 
"Ελληνα Πολίτη, είπε πώς ήταν 
ή πιό εύτυχισμένη στιγμή στή 
ζωή του : «Μοϋ πλήρωσε ή Ελλάς 
-εϊπε-μεγαλοπρεπώς τις λίγες στα
γόνες αίμα πού έδωσα γιά τήν 
άγια ύπόθεσί της . . .».

"Ηταν ένας εύγενής γόνος τής 
Γαλλίας μέ καρδιά Ελληνική . . . .
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Ο Κόσμος  γύρω μας

σ

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
καί ή έξερεύνησίς του...

Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η  
"Επιτίμου Άντιστρατήγου

Β#

Η δη μετά τόν καθορισμόν των 
άνιχνευσίμων πολιτισμών εντός τοϋ 
Γαλαξίου μας εις τό προηγούμενον 
τεύχος (διά τούς εκτός τούτου είναι 
λίαν ένωρίς διά πάσαν σκέψιν επι
κοινωνίας μετ’ αύτών), θά πρέπει 
νά άσχοληθώμεν με τούς τρόπους 
προσεγγίσεως πρός άύτούς. Πρός 
τούτο πρέπει νά άκολουθήσωμεν 
μίαν σειράν λογικών σκέψεων: Κα
τά τήν ύλοποίησιν τών διαστρικών 
έπικοινωνιών θά πρυτανεύη, όπωσ- 
δήποτε, πνεύμα οικονομίας ή μεγί
στου όφέλους εις τούς χειριστάς 
τούτων πολιτισμούς. 'Η άρχή τής 
οικονομίας δεν είναι ιδιορρυθμία 
τού ανθρωπίνου γένους, άλλά μία 
άρχή παραδεδεγμένη ύφ’ όλων τών 
λογικών δντων τού Σύμπαντος, καθ’ 
δσον οί φυσικοί πόροι διά τήν 
συντήρησιν τής ζωής είναι περιω- 
ρισμένοι έφ’ όλων τών κατοικήσι
μων πλανητών, ως καί επί τής Γής. 
Ή  άποστολή,δθεν, ύλης (ως διαστη
μοπλοίων) πρός άλλους πολιτι
σμούς είναι άσυλλήπτως δαπανηρά, 
έπομένως απορρίπτεται επί τού 
παρόντος τουλάχιστον, βάσει τής 
γενικής άνά τό Διάστημα αρχής 
τής οικονομίας. Επομένως πρέπει 
νά στείλωμεν πληροφορίας. Έν

οικονομικόν μέσον άποστολής πλη
ροφοριών μέ τήν ταχύτητα τού 
φωτός, είναι διά τής ήλεκτρομαγνη- 
τικής άκτινοβολίας (φώς, ραδιοα- 
κτινοβολία, ύπερέρυθρος άκτινοβο- 
λία, άντινοβολία Χ).Μέ τά σύχρονα 
τεχνικά μέσα, τά όποια συνεχώς καί 
ραγδαίως τελειοποιούνται, είναι 
δυνατόν νά άποσταλή έν ραδιο- 
σήμα περιέχον π.χ. τήν «Κυριακήν 
προσευχήν» «(τό Πάτερ ήμών») 
(60 περ. λέξεις) εις άπόστασιν 100 
έτών φωτός μέ ηλεκτρικήν ένέρ- 
γειαν, ήτις άπαιτεϊ δαπάνην μόνον 
25 δραχμών. Έκ τών άνω συμπε- 
ραίνομεν δτι ό άνά τό Σύμπαν άγ- 
γελιαφόρος τών πολιτισμών θά είναι 
ή ήλεκτρομαγνητική άκτινοβολία, 
μέ προσφόρους συχνότητας 3000 
μεγακύκλων άνά I". Βεβαίως τό συμ
πέρασμα τούτο προκύπτει έκ τής 
συγχρόνου τεχνικοεπιστημονικής 
λογικής μας καί τών εις τήν διά- 
θεσίν μας προϊόντων τών σημερι
νών (1971) τεχνολογικών έξελίξεων. 
"Εχει άποδειχθή μαθηματικώς δτι 
είναι δυνατόν σήμερον τά υφιστά
μενα επί τής Γής επιστημονικά όρ
γανα, μέ τήν συχνότητα τών 3000 
μεγακύκλων άνά 1", νά άνιχνεύσουν 
έν λογικόν σήμα διαστημικού πο
λιτισμού, τού τύπου τόν όποιον 
διαβιβάζομεν ήμεΐς έπί μιας άπο- 
στάσεως χιλίων έτών φωτός. Ή  
καταλληλοτέρα πρός τούτο συχνό- 
της είναι ή άκτινοβολουμένη ύπό 
τών ατόμων τού υδρογόνου, έπειδή 
αυτή είναι ή μοναδική φυσική

συχνότης, συνδεομένη μέ τό πλέον 
άφθονον στοιχεΐον εις τό Διάστημα, 
τό όποιον, οπωσδήποτε, θά γνωρί
ζουν άπαντες οί έν τώ Σύμπαντι πο
λιτισμοί. Εις τόν διαστημικόν χώ
ρον άκτΐνος χιλίων έτών φωτός άπό 
τής Γής ύπάρχουν περί τά δέκα έκα- 
τομμύρια 'Ηλιων, έκ τών όποιων οί 
ήμίσεις περιβάλλονται ύπό πλανη
τικού συστήματος. Βάσει άστρονο- 
μικών υπολογιστών εις τήν κο- 
λοσσιαίαν ταύτην περιοχήν, μόνον 
είς ανιχνεύσιμος πολιτισμός ύφί- 
σταται, ένώ μή άνιχνεύσιμοι (πλέον 
προηγμένοι ή πλέον καθυστερημέ
νοι άπό τόν ίδικόν μας, όπότε είναι 
αδύνατος ή συνεννόησις) είναι πάμ- 
πολλοι. Οΰτω πρέπει νά έρευνήσω- 
μεν πέντε έκατομμύρια άστέρωνδιά 
πολλών συχνοτήτων, εύρισκομένων 
είς τήν περιοψήν συχνοτήτων, όπου 
καί ή ώς άνω έπιλεγεΐσα, άλλά 
καί είς εύρυτέραν κλίμακα έκατέ- 
ρωθεν ταύτης, καθόσον οί Δια
στημικοί πολιτισμοί πιθανόν νά 
χρησιμοποιούν συχνότητας ούχί 
άνιχνευσίμους, άλλά τοιαύτας δΓ 
έξυπηρέτησιν ιδίων σκοπών των. 
'Η δυνατότης αϋτη είναι έφικτή ύφ’ 
ήμών σήμερον, διά τεχνικών δια
δικασιών, αί όποϊαι άπεκλήθησαν 
άνιχνευταί Διαστημικών πολιτι
σμών. Διά τήν έπιτυχή άνίχνευσιν 
τού πλησιεστέρου είς τήν Γήν πο
λιτισμού άπαιτοΰνται τάάκόλουθα: 
"Εν μέγα ραδιοτηλεσκόπιον διαμέ
τρου 100 μέτρων, έν άκρως πολύ- 
πλοκον σύστημα λήψεως, είς μέγας
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ηλεκτρονικός υπολογιστής, χρόνος 
έρεύνης διάρκειας 30 έτών καί χρη
ματική δαπάνη δύοδισεκατομμυρίων 
δραχμών. Τά ώς άνω άπαιτούμενα 
μέσα είναι εντός τών δυνατοτήτων 
των ύπερδυνάμεων, αί όποΐαι είσέ- 
δυσαν ήδη είς τό εγγύς Διάστημα. 
Τό πρώτον μέγα βήμα πρός τό Διά
στημα τοΰ άνθρωπίνου πολιτισμού, 
έχει ήδη έπιτευχθή μέ τό άνοιγμα 
τών πυλών τοΰ Σύμπαντος. Τό έπό- 
μενον, δεύτερον βήμα, άσυγκρίτως 
σπουδαιότερον, είναι ή άσφαλής, 
έκατέρωθεν άντιληπτή λογικώς, επι
κοινωνία μέ ένα Διαστημικόν πολι
τισμόν. Τούτο θά είναι άκρως συν
ταρακτικόν καί έξόχως γοητευτι
κόν, καθόσον θά προαχθή άφαντά- 
στως ό ήμέτερος πολιτισμός, λόγω 
πλουσιωτάτων νέου είδους γνώσεων, 
καί διότι ή Άνθρωπότης θά αίσθαν- 
θή άγαλλίασιν καί άνακούφισιν, 
καθόσον θά διαπιστώση ότι δέν 
είναι μόνη εντός τού αχανούς Δια
στήματος.

’Αλλά είναι πράγματι άχανές τό 
Σύμπαν; Ή  Θεωρία τοΰ άχανοΰς 
Σύμπαντος βαίνει πρός άναθεώρη- 
σιν, βάσει τών προσφάτων διαπι
στώσεων διά τελειοποιημένων μέ
σων έρεύνης, ιδίως μέσω τών τεχνι
τών δορυφόρων. Τά τελευταία σχε
τικά πορίσματα καθορίζουν ότι τό 
Σύμπαν δέν είναι άπεραντον, αλλά 
πεπερασμένον μέ καμπΰλον σχήμα 
καί μέ στρώμα άερίων είς τά απώ
τατα άκρα του, έν εΐδει περιβλήμα
τος. Τάς πρώτας τοιαύτας διαπι
στώσεις είχον διατυπώσει οί διά
σημοι αστρονόμοι Χάρρις καί Κρά- 
ους, οί όποιοι διενήργησαν μακράς 
έρεύνας μέ νεωτάτου τύπου ραδιο
τηλεσκόπια. Τό πεπερασμένον τοΰ 
Σύμπαντος προκύπτει άπό τήν προο
δευτικήν μείωσιν τών άστέρων— 
Ήλιων όσον προχωρεί τις πρός 
τά πέρατά του καί άπό τήν διανομήν 
τής ύλης εντός αυτού, ή όποια είναι 
τοιαύτης μορφής, ώστε νά παρου
σιάζεται αδύνατος ή επ’ άπειρον 
κατ’ έκτασιν ομοιόμορφος έπέ- 
κτασίς της. Τό τελευταΐον τούτο 
διαπιστοΰται άπό γνωστούς νόμους 
τής διαστημικής φυσικής καί χη
μείας καί προκύπτει βάσει σχετικών 
πολύπλοκων, άλλά σαφών μαθημα
τικών υπολογισμών, τή βοήθεια 
ήλεκτρονικών υπολογιστών. Τό ώς 
άνω άναφερθέν περίβλημα τοΰ Σύμ
παντος διεπιστώθη άπό παρατηρή
σεις έκ τροχιακών δορυφόρων. 
Συμρώνως μέ αυτάς πέραν τών γα
λαξιών τών άκρων τοΰ Διαστήμα
τος υπάρχει στρώμα ύδρογόνου με

γίστης πυκνότητος, τό όποιον κα
λύπτει πανταχόθεν τό καμπύλον 
Σύμπαν, ώς καθοριστικόν τών όρί- 
ων του κέλυφος. Οΰτω τούτο έχει 
τήν μορφήν «μπαλονιού» μέ σχήμα 
αεροθαλάμου καί πλανάται είς τόν 
αχανή χώρον, ό όποιος, δυνατόν νά 
φιλόξενή καί πολλά άλλα πα
ρόμοια Σύμπαντα. Πρόσθετοι πα
ρατηρήσεις καθώρισαν ότι ή έπε- 
κτατική κίνησις τών γαλαξιών πρός 
τά περατα τοΰ Σύμπαντος έπιβραδύ- 
νεται προοδευτικώς. Οί μαθηματι
κοί ύπολογισμοί, οί όποιοι έστη- 
ρίχθησαν έπί τών ΰπερθεν παρα
τηρήσεων, καί ώδήγησαν είς λογικά 
συμπεράσματα, δίδουν τήν εικόνα 
ένός παλλομένου Σύμπαντος, τό 
όποιον, είς κανονικός χρονικός πε
ριόδους διάρκειας έκάστης 80 δι- 
σεκατ. έτών, διαδεχομένας κανονι- 
κώς άλλήλας, διαστέλλεται, κα
τόπιν γιγαντιαίας κοσμογο νικής 
έκρήξεως, καί συστέλλεται, ύπό τήν 
έπήρειαν τών νόμων τής κοσμικής 
βαρύτητος έν συνδυασμώ μέ τήν 
έξάντλησιν τής άρχικής έκρητικής 
δυνάμεως, ήτις ώθησε τούς γαλαξίας 
έπί τών κεντροφύγων τροχιών των.

Τό αρχικόν σώμα, όπερ έξερράγη, 
είχε διαστάσεις λίαν περιωρισμέ- 
νας, άκτΐνος ίσης μέ μίαν αστρονο
μικήν μονάδα (όση ή άπόστασις 
Ήλιου—Τής). Ή  παντοδύναμος άνά 
τό Σύμπανβαρύ της, ήτις διατηρεί έν 
αίωρήσει καί έν βιωσίμω άλληλε-

πιδράσει τά ούράνια σώματα, ών 
καθορίζει τάς τελείας, είς χώρον 
καί χρόνον, τροχιάς, θά είναι ή αι
τία καί τής διά καταρρεύσεως συμ- 
πυκνώσεως τής ύλης τοΰ Σύμπαντος. 
"Οταν ολόκληρος ή ύλη τοΰ Σύμ
παντος συγκεντρωθή έντός ένός 
καί μόνον παμμεγίστου πυρήνος θά 
έπέλθη τοσαύτη άφάνταστος συμ- 
πύκνωσίς της, ώστε θά προκληθή 
σφοδρά έσωτερική αναταραχή, ή 
οποία θά όδηγήση είς νέαν βιαίαν 
έκρηξιν καί νέαν έπέκτασιν, μέ δια
δοχικά στάδια χαρακτηριστικών 
έκδηλώσεων χρονικής διάρκειας 
άπό 1" μέχρι διεσεκατομμυρίων 
έτών. Καί ή άνάπλασις τοΰ Σύμ
παντος (έκρηξις καί συμπύκνωσις) 
θά έπαναλαμβάνεται είς τό διηνε
κές. Καθ’ έκάστην συμπύκνωσιν 
πάσα ζωή καί πας πολιτισμός θά 
έξαφανίζωνται όλοσχερώς καί μεθ’ 
έκάστην νέαν έκρηξιν καί έπέκτα- 
σιν τό μέγα καί πλέον έντυπωσια- 
κόν έν τώ Σύμπαντι φαινόμενον τής 
ζωής θά έπαναλαμβάνεται άπό τήν 
αρχήν, μέ προορισμόν τόν θάνα
τόν του καί ακολούθως τήν νέαν 
γένεσίν του, άνευ ούδεμιάς συνε
χείας μέ τήν προηγουμένην του 
ΰπαρξιν, κ.ο.κ.

Τό πεπερασμένον τοΰ Σύμπαντος 
δέν έπηρεάζει τάς άβυσσαλέας 
διαστάσεις του, αί όποΐαιεΐναι 
μαγαλειωδώς καί άπιθάνως κο
λοσσιαίοι. Ή  μέχρι τοΰδε γνω-
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στη διάμετρος τοϋ Σύμπαντος, ύπο- 
λογιζομένη βάσει τοϋ χρόνου γε- 
νέσεώς του διά τής αρχικής έκρή- 
ξεως, είναι περίπου 25 δισεκατ. 
έτη φωτός. Κατά την παρούσαν φά- 
σιν τής διαστολής του τό Σύμπαν 
έχει ζήση 12 περ. δισεκατ. έτη (ενώ 
τό πλανητικόν μας σύστημα περί 
τά 5 δισ. καί θά ζήση άλλα τόσα) 
καί τοϋ υπολείπεται ζωή είσέτι 68 
δισεκατ. ετών. ’Εκ τών άνω προ
κύπτει ότι ό ήλιος μας εύρίσκεται 
είς τήν μέσην ήλικίαν του, ένώ 
τό Σύμπαν εις τήν παιδικήν του 
ήλικίαν. Ό  Γαλλαξίας μας άντιθέ- 
τως έχει μορφήν γεγηρακότος γα- 
λαξίου.Μέ τήν πάροδον τής ήλικίας 
του τό Σύμπαν θά έξακολουθή με- 
γεθυνόμενον, καθόσον ή φυγή πρός 
τά έξω τών γαλαξιών του θά έξα
κολουθή, μέ ποιαν τινα έπιβρά- 
δυνσιν, σύν τφ- παρόδω τών δισε- 
κατομ. έτών. Οΰτω, κατά τό έσχα
τον γήρας τής παρούσης ζωής του 
τό Σύμπαν θά έχη διάμετρον 150 
περ. δισεκατ. έτών φωτός, δηλ. έξα- 
πλασίαν τής σημερινής.

Οί έντός αύτοΰ πολιτισμοί πιθα
νόν νά έχουν έπικοινωνήσει μετα
ξύ των καί πιθανόν όχι. 'Ο πολι
τισμός τής Γής ούδέν έχει έπιτύχει, 
μέχρι τοϋδε, πρός τήν κατεύθυνσιν 
ταύτην, πλήν τινων σκέψεων καί 
περιωρισμένων δυνατοτήτων έπι- 
κοινωνίας. Είς τό μέλλον, μάλλον 
τό έγγύς, προβλέπεται ή έπίτευξις 
έπικοινωνίας με τό πλησιέστερον 
πολιτισμόν. Ταύτην θά έπακολου- 
θήση ή έπαφή διά τίνος διαστημι
κού συγκοινωνιακού μέσου. Τοϋτο 
πρέπει νά είναι έν ειδικόν διαστη- 
μόπλοιον μέ ταχύτητα περίπου 
τήν τοιαύτην τοϋ φωτός (ύπολειπο- 
μένην ταύτης κατά τι). Κατά τήν 
ειδικήν θεωρίαν τής σχετικότητος 
ούδέν υλικόν άντικείμενον δύναται 
νά κινηθή έντός τοϋ Σύμπαντος μέ 
τήν ταχύτητα τοϋ φωτός, καθόσον 
τό μήκος του θά έξεμηδενίζετο, ένώ 
ή άπαιτουμένη διά τήν ώθησίν του 
ένέργεια θά ηύξάνετο άφαντάστως, 
τείνοϋο<χ πρός τό άπειρον. ’Αλλά 
ή κατά τι μικροτέρα τοϋ φωτός τα- 
χύτης είναι δυνατόν, μέ τά σημερι
νά δεδόμενα, νά έπιτευχθή· άνευ 
τοιαύτης ταχύτητος τά ταξίδια δια
στημοπλοίων έκτος τοϋ ήλιακοϋ 
συστήματος θά είναι άδύνατα. Έν
τός αύτοϋ όμως είναι δυνατά καί 
σχετικώς εύκολα μέ τάς γνωστάς 
ταχύτητας διαστημικής πλεύσεως, 
αί όποΐαι θά αύξηθοΰν έτι περαιτέ
ρω διά τής χρησιμοποιήσεως τής 
πυρηνικής ένεργείας.

Οί έπιστή μονές έλπίζουν, σύν τή

προόδω τών έπιστημών, νά δια- 
ψευσθή ώς πρός τό σημεΐον τοϋτο 
ή ειδική θεωρία τής σχετικότητος 
καί νά έπιτευχθοϋν, οΰτω, ταχύτη
τες διαστημοπλοίων ΐσαι ή καί με
γαλύτεροι τής ταχύτητος τοϋ φωτός.

Πλεΐσται άδυναμίαι είς τό πα
ρελθόν κατέστησαν ήδη δυνατότη
τες διά τήν έπιστήμην σύν τή πα
ρόδω τών αιώνων. Ήδη μερικοί 
διάσημοι άστροφυσικοί αρχίζουν νά 
ύποπτεύωνται ότι τά ταχύτερα άπό 
τό φώς διαστημόπλοια δέν θά πα
ραβιάζουν άναγκαστικώς τούς νό
μους τών θεωριών τής σχετικότητος. 
Ή  είς μέγα βάθος λεπτολόγος έρ- 
μηνεία τής γενικής θεωρίας τής 
σχετικότητος τούς δημιουργεί τήν 
έπιστημονικήν αύτήν υποψίαν. Ό  
σπουδαιότερος πολύπλευρος έρ- 
μηνευτής τής θεωρίας ταύτης είναι 
ό διάσημος φυσικός, είς έκ τών 
έφευρετών τής ύδρογονοβόμβας 
καθηγητής Τζών Χουήλερ.

Ό  ώς άνω καθηγητής έχάραξε 
έξόχως πρωτότυπον καί έντυπω- 
σιακήν πορείαν είς τά μεθόδους 
έξερευνήσεως τοϋ Διαστήματος διά 
τής πρωτοπορειακής μελέτης του 
«Αίτιατότης είς τό πολλαπλώς 
συνδεδεμένον Χωροδιάστημα».
Είς τήν μελέτην αύτήν ό Χουήλερ 
καθορίζει μίαν νέαν δομήν τοϋ 
Σύμπαντος, διά τής όποιας τοϋτο 
χωρίζεται είς τό γνωστόν μας Διά
στημα, τό όποιον θά λέγωμεν, πρός 
διάκρισιν, ήμέτερον, καί είς έτερον 
τοιοϋτον, τό Ύπερδιάστημα. Ή  
ορθόδοξος έπικοινωνία μεταξύ τών 
άστρικών κόσμων τών δύο τούτων 
ομοκεντρικών ζωνών τοϋ Σύμπαν
τος άπαιτεΐ άφαντάστως λίαν μα- 
κρόν χρόνον. Έν τούτοις ύπάρχουν 
δίοδοι έκ τοϋ ένός είς τό άλλο, ώς 
έν είδος πορθμών, διά τών όποιων 
αί οδοί έπικοινωνιών καί συγκοινω
νιών, βραχύνονται έκπληκτικώς.

Τοιοΰτοι πορθμοί υπάρχουν καί 
έντός τοϋ ήμετέρου Διαστήματος, 
π.χ. Διά νά μεταβή τις κατ’ όρθό- 
δοξον τρόπον κινούμενος διά πλοί
ου έκ τοϋ κεντρικοΰ ’Ατλαντικού 
είς τόν κεντρικόν Ειρηνικόν πρέ
πει νά πορευθή θαλασσίως διά πε- 
ρίπλου τής νοτίου ’Αμερικής μέσω 
τοϋ άκρωτηρίου Χόρν ή διά τοϋ Β. 
πόλου μέσω τοϋ Βεριγγείου- διά νά 
μεταβή δμως κατ’ άνορθόδοξον, 
άλλά λίαν βραχυχρόνιον τρόπον, 
τό έπιτυγχάνει διά διελεύσεώς του 
έκ τοϋ τεχνητού πορθμοϋ (διώρυ- 
γος) τοϋ Παναμά. Είναι άκατανό
ητος διά πάντα κοινόν νοϋν αύτή 
ή ϋπαρξις πορθμών είς τόν χώρον 
τοϋ Σύμπαντος, ό όποιος λόγω κε-

νότητος, κατά μέγα ποσοστόν δε 
παρουσιάζει σπουδαία έμπόδια, ώς 
είναι άντιστοίχως αί ήπειροι έπί 
τήςέπιφανείαςτής Γής, αί παρεμβα- 
λόμεναι ώς έμπόδια είς τάς θαλάσ
σιας όδούς, καί δπου οί πορθμοί έξυ- 
πηρετοΰν τούς ώκεανοπόρους. Τό 
Διάστημα, γενικώς έχει άπεράντους 
χώρους κενούς, δπου οί άστέρες, 
άπιθάνως διεσπαρμένοι, κατέχουν 
έλάχιστον ποσοστόν τών χώρων 
τούτων. Ερμηνεία τις διά τήν ύπό- 
θεσιν τών διαστημικών πορθμών, 
κατανοητή πλήρως είς τούς ειδικούς 
δύναται νά δοθή διά τής γενικής 
θεωρίας τής σχετικότητος, ή όποια 
άνέτρεψε πλείστας θέσεις τής μα
θηματικής έπιστήμηςκαίύπεστήρι- 
ξε δτι είς τό Διάστημα έπικρατεΐ ή 
καμπυλότης καί είναι άνύπαρκος ή 
ευθεία γραμμή. Είς τό Σύμπαν, βα
σιλεύει άπολύτως ή καμπυλότης. 
Τά δριά του είναι καμπύλα, οί Γα- 
λαξίαι του, οί Ήλιοι, οί πλανήται, 
έχουν καμπήλα δρια καί περιστρέ
φονται περί τά κέντρα των. Επίσης 
άπαντες οί άστέρες, οί πλανήται καί 
οί κομήται διαγράφουν καμπύλας 
τροχιάς. Βασικόν αίτιον τής κυριαρ
χίας τής καμπυλότητος ε’ς τό Σύμ
παν είναι ή καταπληκτική δύναμις 
τής βαρύτητος (τής παγκοσμίου 
έλξεως είς τόν άπειρον χώρον ή τής 
κεντρομόλου έλξεως παντός ύλι- 
κοϋ άντικειμένου, ευρισκομένου 
έπί παντός ούρανίου σώματος πρός 
τό κέντρον τούτου. Ή  παραδοχή τής 
καμπυλότητος τοϋ Σύμπαντος μας 
έξηγεΐ διατί δέν δυνάμεθα νά τα- 
ξιδεύσωμεν έντός αύτοΰ μέ ταχύτη
τα μεγαλυτέραν τής τοϋ φωτός. 
’Αλλά, κατά τήν γενικήν θεωρίαν 
τής σχετικότητος, δέν είναι μόνον 
ό χώρος καί αί διαδρομαί του καμ- 
πϋλαι, άλλά καί ό χρόνος είναι καμ
πύλος, έπειδή καί αύτός είναι διά- 
στασις, μία άπό τάς 4 διαστάσεις τοϋ 
χωροχρονικοΰ Διαστήματος(κατά 
τήν ειδικήν· θεωρίαν τής σχετικό
τητος). Ό  καμπύλος χωροχρόνος, 
έξ ού προέρχεται ή καμπυλότης τοϋ 
χρόνου, είναι ή αιτία μηδενισμοΰ 
τοϋ χρόνου καί έπομένως τής άκι- 
νητήσεως ένός διαστημοπλοίου, τό 
όποιον θά έΐαξίδευε μέ τήν ταχύ
τητα τοϋ φωτός καί τοϋ όποιου θά 
έμηδενίζετο έπίσης τό μήκος, ένώ 
ή δύναμις ώθήσεώς του θά έφθανε 
είς άπειρον μέγεθος.. Τά ώς άνω 
καθορίζουν οί νόμοι τοϋ καμπύλου 
χωροχρόνου, δστις κυριαρχεί είς 
τό Σύμπαν (κατά ;ήν γενικήν θεω
ρίαν τής σχετικότητος).

(Σ υ νεχ ίζ ετ α ι)
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τελικώς νικήτρια τών αγώνων άνεδείχθη ή όμάς στίβου 
τής Χωροφυλακής συγκεντρώσασα συνολικώς 150 βαθμούς, 
έναντι 135 τής ’Αστυνομίας Πόλεων ή όποια ήλθε δευτέρα, 
μέ τρίτην τήν ομάδα Ναυτικού, τετάρτην τού Λιμενικού, πέμ- 
πτην τού Στρατού καί εκτην τής ’Αεροπορίας. Ή  νίκη τών 
νεαρών αθλητών μας γεμίζει ύπερηφάνειαν όλους τούς άν- 
δρας τού Σώματος καί άπό τής στήλης ταύτης εύχόμεθα εις 
αύτούς όπως πραγματοποιήσουν καί εις τό μέλλον λαμπρότε
ρος έπιτυχίας είς τούς στίβους τών άγώνων καί τής ζωής .

Τήν 22, 23 καί 24 ’Οκτωβρίου 1971 είς τό ώραΐον στάδιον 
τής πόλεως τών Τρικάλων διεξήχθησαν οί Πανελλήνιοι αγώ
νες στίβου ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. 
Ή  έναρξις τών άγώνων έγένετο μέ παρέλασιν τών όμάδων 
ένώπιον τών έπισήμων, έπαρσιν τής σημαίας καί απαγγελίαν 
τού όρκου τού άθλητοΰ. Τήν τελετήν τής ένάρξεως τών άγώ
νων έτίμησαν διά τής παρουσίας των, ό Σεβ. Μητροπολίτης 
Τρίκης καί Σταγών κ. Σεραφείμ, οί Νομάρχαι Τρικάλων 
καί Καρδίτσης, ό Διοικητής τής ΥΙΙ Μεραρχίας Ταξίαρχος 
κ, Κοτίδης, ό Α. Δ. X. Θεσσαλίας Συντ]ρχης κ. Σταματόπου- 
λος ό Δήμαρχος Τρικάλων, αί λοιπαί τοπικαί άρχαί τής πό
λεως καί πλήθος κόσμου, ό όποιος είχε κατακλύσει τάς κερκί
δας τού Σταδίου.

Οί στρατευμένοι άθληταί κατά τό τριήμερον τών άγώνων 
ήγωνίσθησαν μέ πείσμα καί αόταπάρνησιν διά τήν διάκρι- 
σιν καί τόν κότινον τής νίκης πάντοτε όμως έντόςτών άθλη- 
τικών πλαισίων καί τής εύγενοΰς άμίλλης. Οί άθληταί τού Σώ
ματος μεταξύ τών όποιων ύπάρχουν πολλοί πρωταθληταί 'Ελ
λάδος καί Βαλκανιονίκαι έσημείωσαν έξαιρετικάς αθλητικός έ- 
πιδόσεις κατάκτησαν δέ πρώτας θέσεις είς τά έξής άγωνίσματα:

1. Δρόμος 400 μέτρων (49") Χωρ]λαξ Γασπαρινατος.
2. Δρόμος 10.000 μέτρων (32'35") Χωρ]λαξ Νακόπουλος.
3. Δρόμος 400 μέτρων μετ’ έμποδίων '"53" 9) Χωρ]λας Μπιρ- 

μπίλης.
4. Σκυταλοδρομία 4X100 μέτρα.
5. Σκυταλοδρομία 4X400 μέτρα.
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Γ Ι Α  Σ Α Σ  · Γ Ι Α Τ Ο  Π Α Ι Δ Ι

Δ ύσκολη εποχή  
για  τούς νέους ή 
σημερινή. Σ που
δές κοπιαστικές, 
αγώ νας για  μια  
σ τ α δ  ιο δ ρ ο μ ία ,  
ά γ χ ο ς  γ ια  τήν  
δημιουργίαν μ ι
ας ο ικ ο γένεια ς . 
'Ό λα αυτά μέσα  
σέ μια ατμόσ
φ αιρα  δπου ενε
δρεύει ή α π ο γο 
ήτευση , ή απ α ι
σ ιοδοξία , ό μη
δενισμός .

Ε ύτυ χώ ς ή Ε λ λ η ν ικ ή  νεο λ α ία , έχ ε ι στην καρδιά 
της τον συναισθηματισμό τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  Φ υλής και 
τήν ψ υ χή  της ανοιχτή  στα εύγενέστερα ιδα νικ ά .

’Α φ ή στε τούς νέους στα όνειρά τ ο υ ς . Νέοι χω ρ ίς  
ώραΐα όνειρα είναι γηρατειά χω ρ ίς  εύτυ χισ μ ένες  
αναμ νή σ εις . Οί νέοι π ού  ξέρουν νά κάνουν όνειρα  
έχο υ ν  ιδα νικ ά , καί οί νέοι πού έχο υ ν  ιδα νικ ά , είναι 
προετοιμασμένοι γ ιά  τον αγώ να  τής ζω ής καί θωρα
κισμένοι κατά τω ν μιασμάτω ν πού μ αστίζουν τήν 
σημερινή κ ο ινω νία . «Ε ις τήν νεότητα πού τρέφ ετα ι 
μέ τέτοια  ιδανικά —έγρ α φ ε ό Βίκτωρ Ο ύγκώ —ανή
κει ό κ όσ μ ος, τό σύμ παν ολόκληρο . . .» .
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Σ Α Σ  · Γ Ι Α  Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι  Σ Α Σ

Κυρία μ ο υ , καί στο σπίτι σας μπορείτε νά  
είστε περιποιημενη καί ά ψ ο γ η . Μή τό ξ ε χ ν ά τ ε ,  
καί μή τό π α ρ α μ ελείτε. Ε ίναι σ ημαντικό . 
Οί δουλειές τής κουζίνας δεν είνα ι απαραίτητο νά  
γίνω ντα ι μέ κακομοιριασμένη εμ φ ά ν ισ η . Ε ίναι 
αρκετή μιά απλή μά τόσο χαριτω μένη  π οδιά , 
πάνω  άπό ένα συνηθισμένο άλλα καλαίσθητο  
φ ο ρ εμ α τά κ ι.

’Α π ό γευμ α , στό σπίτι σ α ς, έστω  κ ι’ άν δέν 
περιμένετε επ ίσ κ εψ η . Δ έν  σας λέει κανείς πώ ς  
πρέπει νά  φ ορέσετε  ντα ντελένια  τουα λέττα . 
Κ υτάξτε πόσο κομψή είναι ή κυρία τής φ ω τ ο 
γραφ ίας μας μέ μιά α π λ ή , άπέριττη άλλα προ
σεκτικά διαλεγμένη  μάλλινη  μ π λ ο ύ ζα .

Οσο για  τα μ α λλιά  σ α ς , ποιος σάς είπε ότι 
πρεπει να  βρισκεσθε καθημερινά στο κομμω τή
ριο ;

'Η Κυρία τής φ ω τογρ α φ ία ς δεξιά μέ μερικές 
κτενισιές παρουσιάζει θέαμα πολιτισμένο καί 
ευχά ρισ το . Μ πορείτε καί σ ε ίς . ’Αρκεί νά  τό 
α π ο φ α σ ίσ ετε .
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Μία ένδιαφέρουσα μελέτη

ΒΑΣΙΛΕ ΙΟ Υ,ΚΩΣΤΟΠΟ ΥΛΟΥ 
Υπομοιράρχου

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η  πείρα ή κτηθεϊσα έκ της έξε- 
λίξεως των αστυνομικών πραγμά
των κατά την διάρκειαν των δύο 
τελευταίων δεκαετιών άποδεικνύει, 
ότι το έργρν της ’Αστυνομίας, τό 
μέν κατέστη ·· πολύμορφον, τό δέ 
ηύξήθη σημαντικώς κατ’ άντικεί-

μενον καί εντασιν. 'Η  νέα ταύτη 
πραγματικότης έδημιούργησε διά 
την ’Αστυνομίαν τήν άνάγκην, 
όπως άναθεωρήση τάς μεθόδους 
δράσεως αυτής, καί υιοθέτηση εύ- 
ρέως έν τή οργανώσει ταύτης τό
σον τήν έξειδίκευσιν του προσωπι

κού καί τήν σύστασιν ειδικών υπη
ρεσιών, όσον καί τήν χρησιμοποί
ησή τών πάσης φύσεως προσφο
ρών τεχνικών μέσων.

Παρ’ ύλην όμως τήν προς τον το
μέα' τής έξειδικεύσεως προσπά
θειαν καί τά άξιόλογα, όντως, επι
τεύγματα τών ειδικών υπηρεσιών, 
ουδέποτε έτέθη ύπό συζήτησιν τό 
θέμα τής διά περιπολικών οργάνων 
έν στολή δράσεως προς πρόληψιν 
καί καταστολήν του έγκλήματος. 
Άντιθέτως μάλιστα άκόμη καί σή
μερον γίνεται δεκτόν ότι ή συνει
σφορά τών άστυνομικών σκοπών εις 
τήν δλην άστυνομικήν δρασιν συνι- 
στα τήν σπονδυλικήν στήλην τοϋ 
παρεχομένου ύπό τής ’Αστυνομίας 
έργου.

Τό άληθές τής διαπιστώσεως 
ταύτης, έν συνδυασμώ καί προς τό 
γεγονός τής έπανδρώσεως τών ειδι
κών υπηρεσιών διά τών καλυτέρων 
έκ τοϋ προσωπικού, ώδήγησαν εις 
τήν υίοθέτησιν τής μεθόδου έκτε- 
λέσεως περιπολιών δι’ άστυνομικών 
οργάνων έν στολή έποχουμένων 
αυτοκινήτων. Οδτω καθιερώθη ή 
χρήσις τών γνωστών περιπολικών 
αυτοκινήτων, ό άριθμός τών οποίων 
βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.

ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΙ ΔΓ ΑΥΤΟΚΙ
ΝΗΤΩΝ

1. 'Υποδοχή—έξέλιξις τής μεθόδου.
Αί πρώται σκέψεις περί χρησι- 

μοποιήσεως τής μεθόδου τής έκτε- 
λέσεως περιπολιών δι’ αυτοκινήτων 
έπηνδρωμένων δι’ άστυνομικών ορ
γάνων έν στολή άντεμετωπίσθησαν 
μέ πολΰν σκεπτικισμόν. Σύν τώ 
χρόνω όμως οί δισταγμοί διελύοντο, 
καθ’ όσον έγίνετο αντιληπτόν ότι 
τό αύτοκίνητον, τό μέν παρείχε 
δυνατότητας δράσεως μή δυναμέ- 
νας νά συγκριθοϋν προς έκείνας τών

Ό  τύπος τοϋ μονοθέσιου περιπολικοϋ έδοκιμάσθη μέ έπιτυχίαν εις ώρισμέ- 
νας Πολιτείας τών Η.Π.Α. Βεβαίως διά τήν έπιτυχίαν αυτών πρέπει νά συντρέχουν 
προϋποθέσεις άφορώσαι εις τήν έκτασιν τών έπιβλεπομένων χώρων, τήν σύνθεσιν 
τοϋ πληθυσμού καί τό άντικείμενον τής περιπολίας.
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πεζών Αστυνομικών σκοπών, τό δέ 
προωρίζετο νά δράση παραλλήλως 
προς τούς πεζούς σκοπούς καί ούχί 
νά κατάργηση αυτούς.

'Η  άναγκαιότης τής χρησιμοποιή- 
σεως τών αυτοκινήτων δι’ έκτέλεσιν 
περιπολιών ούδόλως Αμφισβητείται 
πλέον. Τά έπιτεύγματα τών συστα- 
θεισών ύπηρ,εσιών ’Αμέσου Δράσεως 
άντεπεκρίθησαν εις τάς προσδοκίας 
της θεωρίας καί έδικαίωσαν ίκανο- 
ποιητικώς τούς συλλαβόντας την ι
δέαν, μία δέ σύντομος θεώρησις τής 
καταστάσεως οδηγεί εις το συμπέ
ρασμα δτι ή μέθοδος επέτυχε διά 
τούς Ακολούθους τέσσαρας κυρίως, 
λόγους: (α) Τό αυτοκίνητου παρέ
χει εις τό πλήρωμα αύτοϋ δυνατότη
τας δράσεως καί Ανεξαρτησίαν Ασύγ
κριτος μεγαλυτέρας εκείνων τάς 
οποίας διαθέτει ό πεζός Αστυνομικός 
σκοπός, (β) 'Η  έξασφάλισιςτής δι
αρκούς μετά τής υπηρεσίας επικοινω
νίας καθιστά δυνατήν την έπέμβα- 
σιν όπου Αναφαίνεται σχετική Ανά
γκη. (γ) Ή  διεύρυνσις τών τομέων 
περιπολίας καί ή έντονωτέρα έπα- 
γρύπνησις αύξάνει τήν άποτελεσμα- 
τικότητα τής δράσεως εις τον τομέα 
τής προλήψεως τού έγκλήματος καί 
(δ) 'Η  ταχύτης άφίξεως εις τον τό
πον τών συμβάντων καί ή Αποτελε
σματική δίωξις τών δραστών Αξιο
ποίνων πράξεων, οί όποιοι τρέπον
ται είς φυγήν έποχούμενοι αύτοκινή- 
του, βοηθεϊ εις τήν πλέον τελεσφό
ρον έκδήλωσιν τής κατασταλτικής 
τού έγκλήματος δράσεως.

2. Έπάνδρωσις περιπολικών.
Ταύτοχρόνως προς τήν ύλοποίη- 

σιν τής ιδέας περί χρησιμοποιήσεως 
ύπό τής ’Αστυνομίας αυτοκινήτων, 
προς τον σκοπόν έκτελέσεως περι
πολιών έντός συγκεκριμένου τομέως, 
άνέκυψε θέμα περί τής είς προσωπι
κόν συνθέσεως τού πληρώματος αυ
τών. Καί κατ’ άρχάς μέν έπεκράτη- 
σεν ή άποψις ότι έκαστον περιπολι
κού έπρεπε νά έπανδροΰται δι’ όμά- 
δος οργάνων (συνήθως 3 - 4  άτομα, 
συμπεριλαμβανομένου καί τού οδη
γού), βραδύτερου όμως τό πλή
ρωμα έμειώθη. 'Η  σήμερον άκολου- 
θουμένη, κατά κανόνα, τακτική εί
ναι ή τής έπανδρώσεως τών περι
πολικών διά δύο Αστυνομικών οργά
νων, τού οδηγού καί έτέρου ένός.

ΕΠΑΝΔΡΩΣΙΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ 
ΔΙ’ ΕΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡ
ΓΑΝΟΥ

1. Γ ε ν ι κ ά

'Η  διά δύο Αστυνομικών οργά
νων έπάνδρωσις τών περιπολικών

μορφοποιεϊ μέθοδον ένεργείας έπί 
μακρόν άσκηθεϊσαν, ώς έκ τούτου 
δέ όταν τό πρώτον έτέθη ζήτημα 
μειώσεως τού πληρώματος είς ένα 
άνδρα (1), ήγέρθη μακρά συζήτησις 
περί τού αν τό τοιούτον : (α) ’Εκ
θέτη είς κινδύνους τήν Ασφάλειαν 
τού οργάνου, (β) Έγγυάται τήν 
γνωστήν ευχέρειαν δράσεως καί 
Ανεξαρτησίαν τού περιπολικού, ώστε 
νά μή μειοΰται ή άπόδοσις αύτοΰ 
καί (γ) Συνεπάγεται δαπάνας ή 
άντιμετώπισις τών οποίων κεΐτάι 
έκτος τών δυνατοτήτων τού προϋ
πολογισμού τών ’Αστυνομικών Σω
μάτων.

Έρευναι, διεξαχθεΐσαι έπί έκά- 
στου τών έρωτημάτων τούτων, συν- 
ήγαγον τά Ακόλουθα πορίσματα: 
(α) Ή  δι’ ένός Αστυνομικού οργά
νου έπάνδρωσις τών περιπολικών δέν 
συνεπάγεται διά τήν Ασφάλειαν αύ
τοΰ κινδύνους περισσοτέρους έκεί- 
νων τούς οποίους τό όργανον διατρέ
χει, όταν διατίθεται, ώς πλήρωμα 
όμοΰ μεθ’ έτέρου συναδέλφου του. 
(β) 'Η  ευχέρεια δράσεως καί Ανε
ξαρτησία τού περιπολικού μειοΰ- 
ται μερικώς, αυξάνεται όμως ή άπό- 
δοσις τών ώς πληρωμάτων διατι- 
θεμένων οργάνων καί (γ) Αί συνε- 
παγόμεναι δαπάναι δέν δύνανται νά 
Αποτελόσουν, έκ προοιμίου, λόγον 
Αποκλεισμού τής χρησιμοποιήσεως 
τής μεθόδου, καθ’ όσον διά ταύτης

(1) Έ ξ  δσων είναι γνωστά τοιοϋτονζή- 
τη μα δέν έχει άνακύψει είσέτι παρ’ 
ήμΐν. Έν ΗΠΑ ή μέθοδος χρησι
μοποιείται πλέον της ΙΟετίας ΰοχί 
βεβαίως ύπό τοϋ συνόλου τών 
’Αστυνομικών Σωμάτων.

έξασφαλίζεται ή βελτίωσις τών παρε- 
χομένων ύπό τής ’Αστυνομίας υπη
ρεσιών προς τήν κοινότητα.

Παρά τάς διατυπωθείσας Αντιρ
ρήσεις ή μέθοδος τής έπανδρώσεως 
τών περιπολικών δι’ ένός Αστυνομι
κού οργάνου εύρε πολλούς ύποστηρι- 
κτάς, μελέται δέ βασισθεϊσαι έπί 
στοιχείων παρασχεθέντων ύπό ’Α
στυνομικών Σωμάτων χρησιμοποι- 
ούντων ταύτην άποδεικνύουν, ότι εί
ναι πλέον Αποτελεσματική έκείνης 
καθ’ ήν ώς πλήρωμα διατίθενται δύο 
άνδρες. Παρά τάς τοιαύτας, όμως, 
διαπιστώσεις ή άπόφασις προς υί- 
οθέτησιν τής μεθόδου δέν πρέπει 
νά άπορρέη μόνον έξ έπιθυμίας χρη- 
σιμοποιήσεως νέων μεθόδων έργα- 
σίας, Αλλά καίέξάντικειμενικής δια- 
πιστώσεως ότι εχει προηγηθή σχε
τική προεργασία καί έ'χουν έξα- 
σφαλισθή αί Αναγκαΐαι προϋποθέ
σεις.

2. Προϋποθέσεις χρησιμοποιή- 
σεως τής μεθόδου.

'Η  μέθοδος τής δι’ ένός Αστυνομι
κού οργάνου έπανδρώσεως τών περι
πολικών δέν ένδείκνυται προς χρη
σιμοποίησή είς τήν ύπαιθρον χώ
ραν, καί δή όταν δέν ύφίσταται δυ- 
νατότης παροχής ύποστηρίξεως είς 
περιπτώσεις Ανάγκης. Ωσαύτως άν- 
τενδείκνυται διάπεριοχάς ένθα έπι- 
κρατεΐ Αντιπάθεια κατά τής ’Αστυ
νομίας καί λαμβάνουν χώραν έπιθέ- 
σεις κατ’ Αστυνομικών, ένώ έκ 
παραλλήλου πρέπει νά Αποκλείεται 
ή χρησιμοποίησις αυτής έάν προη
γουμένως δέν έξασφαλισθή : (α) άνα- 
διάρθρωσις τών τομέων περιπολίας, 
(β) έπάρκεια οχημάτων καταλ-
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λήλως διασκευασμένων καί (γ) έκ- 
παίδευσις τοϋ προσωπικού (1).

'Η  άναδιάρθρωσις των τομέων πε
ριπολίας είναι άπαραίτητος, καθ’ 
οσον είναι άδύνατον να άναμένεται 
δτι έν άστυνομικδν δργανον θά φέρη 
εις πέρας έ'ργον, διά τήν έκτέλεσιν 
τοϋ οποίου, μέχρι προ τίνος, είχε 
κριθή δτι άναγκαιοϋν δύο. 'Ως μέ- 
τρον κρίσεως διά τον καθορισμόν 
των ορίων των τομέων λαμβάνεται 
ή προ της άναδιαρθρώσεως κρα
τούσα κατάστασις. Έάν, δθεν, ύπδ 
τδ καθεστώς της μεθόδου τής έπαν- 
δρώσεως των περιπολικών διά δύο 
άνδρών, οί τομείς εΐχον όρθώς κατα- 
νεμηθή, οί νέοι τομείς πρέπει νά 
έ'χουν τδ ήμισυ σχεδόν, της έκτά- 
σεως των παλαιών. ’Ιδιαιτέρα φρον- 
τίς πρέπει νά καταβληθή περί τδν 
καθορισμόν τών δρομολογίων διά 
τήν άπδ τομέως εις τομέα μετάβα- 
σιν, ώστε τυχόν άνακύπτουσα άνά- 
γκη συνδρομής, νά ίκανοποιήται εν
τός τοϋ συντομωτέρου δυνατοΰ χρό
νου. Δεν θά πρέπει, ωσαύτως, νά 
παραβλεφθή καί τό δτι σημεία έ'χον- 
τα άνάγκην έντονωτέρας άστυνο- 
μεύσεως δέον νά καθορισθή, δπως 
κείνται εις τά δρια τών τομέων, ίνα

(1) ’Ίδε PATROL ADMINISTRATION 
ύπδ DOUGLAS GOURLEY και 
ALLEN Ρ BRISTOW,

έπιτηρώνται ύπδ τών περιπολούν- 
των καί εις τούς δύο τομείς.

Ή  έξασφάλισις τοϋ άπαραιτήτου 
άριθμοΰ οχημάτων καί ή κατάλλη
λος διασκευή αύτών είναι επίσης 
άπαραίτητος. Καί τά μέν άφορώντα 
εις τήν άριθμητικήν επάρκειαν τών 
οχημάτων, ώς τελοΰντα έν συναρτή
σει προς τήν εις τό διπλάσιον, σχε
δόν, αυξησιν τών τομέων καί τάς 
άναποφεύκτους συνεπεία βλαβών, 
άκινητοποιήσεως, είναι αύτονόητα. 
Έν σχέσει δμως προς τήν κατάλλη
λον διασκευήν τών αύτοκινήτων δέον 
νά ληφθή ύπ’ δψιν δτι τό τοιοΰτον 
άναγκαιοΐ διά τήν άσφαλή μεταγω
γήν τών συλλαμβανομένων. Οδτω 
αί όπίσθιαι θύραι πρέπει νά διασκευα- 
σθοϋν κατά τρόπον καθιστώντα άδύ
νατον τήν έκ τών έσω άπασφάλισιν 
αύτών, ένώ έν ταύτώ όπισθεν τοϋ 
όδηγοΰ καί καθ’ δλον τό πλάτος καί 
ύψος τοϋ οχήματος πρέπει νά τοπο- 
θετηθή άθραυστον διαφανές διαχω- 
ρισμα, ώστε νά προφυλάσσεται ό 
οδηγός άπό τυχόν έπίθεσιν έκ μέ
ρους τοϋ μεταγομένου. Σχετικόν 
προς τήν κατάλληλον διασκευήν τών 
αύτοκινήτων τυγχάνει καί τό θέμα 
τής έξετάσεως τής έπαρκείας τών 
έφοδίων αύτών (προβολείς, οπλι
σμός, πτύα κ.λ.π.), ούδέποτε δέ πρέ
πει νά παραβλέπεται ή έξασφάλισις 
τής δυνατότητος άμέσου έπικοινω- 
νίας τοϋ όδηγοϋ μετά τοϋ R]T κέν
τρου εις περιπτώσεις ανάγκη:. Έάν

Ένα πολύ έξυπηρετικό έφόδιο τού μο- 
νοθεσίου περιπολικού είναι τό εξωτερικό 
μικρόφωνο.

κριθή, δτι ή έν χρήσει συχνότης δέν 
έπαρκεΐ προς τοϋτο δπερ συνήθως 
συμβαίνει δταν ή μέση πυκνότης κλή
σεων είναι άρκούντως ηύξημένη — 
τότε πρέπει νά ληφθή πρόνοια διά 
τήν προσθήκην καί έτέρας συχνό- 
τητος, τής οποίας θά γίνεται χρή- 
σις μόνον εις περιπτώσεις άνάγκης 
καί εις τήν οποίαν ό εκφωνητής τοϋ 
R ]Τ κέντρου θά δίδη προτεραιότητα 
άπαντήσεως.

Ή  έκπαίδευσις τοϋ προσωπικοΰ, 
τέλος, ένέχει έπίσης σπουδαιότητα. 
Διά ταύτης σκοπεΐται τό μέν ό έθι- 
σμός τοϋ προσωπικοΰ εις τήν νέαν 
μέθοδον έργασίας, τό δέ ή κατάλ
ληλος ψυχολογική προπαρασκευή αύ- 
τοϋ διά τήν μετ’ εύμενείας άποδο- 
χήν τής καινοτομίας (1). Έν σχέ- 
σει προς τον έθισμόν τοϋ προσωπι
κού εις τήν νέαν μέθοδον έργασίας 
ή έκπαίδευσις πρέπει νά καλύψη 
κυρίως τά άντικείμενα: ’Έρευνα συλ
λαμβανομένων, συλλογή πληροφο
ριών εις τον τόπον τοϋ συμβάντος, 
έν συνδυασμώ προς τήν παροχήν 
βοήθειας προς κινδυνεύοντας καί τήν 
καταδίωξιν τοϋ φεύγοντος δράστου, 
χειρισμός ύποθέσεων μεγαλυτέρας 
σπουδαιότητος μέχρις άφίξεως ένι- 
σχύσεων καί έκτίμησις τών κατα
στάσεων αϊτινες έπιβάλλουν τήν 
άποχήν άπό ένεργείας άντιμετωπί- 
σεως αύτών μέχρις άφίξεως ένι- 
σχύσεων. Τό δεύτερον σκέλος, τοϋ 
διά τής έκπαιδεύσεως έπιδιωκομέ- 
νου σκοποΰ, κρίνεται δτι καλύπτεται 
έπαρκώς, έάν εξηγηθούν, κατά τρό
πον πειστικόν: (α) οί λόγοι οί οποίοι 
ήγαγον τήν ύπηρεσίαν είς τό να 
υίοθετήση τήν χρησιμοποίησιν τής 
υπό έφαομογήν μεθόδου έργασίας, 
(β) τά προσδοκόμενα έκ τής μεθό
δου ωφελήματα, διά τήν ύπηρεσίαν 
καί τό κοινωνικόν σύνολλον και (γ) 
τό επιθυμητόν ύψος είς τό όποιον 
ή υπηρεσία άναμένει δτι θά φθάση 
ή άπόδοσις τής έργασίας έκάστου 
έκ τών μελλόντων νά υλοποιήσουν 
τήν νέαν μέθοδον.

Ή  κατά τά προεκτεθέντα κατάλ
ληλος προπαρασκευή τοϋ προσωπι
κού θεωρείται ώς βασικής σημα-

(1) Προφανώς 8έν πρόκειται περί έκπαι- 
δεύσεως είς Σχολάς, άλλα περί τοι- 
αύτης πραγματοποιηθησομένης έκεΐ 
δπου υπηρετεί τό προσωπικόν τό 
μέλλον νά χρησιμοποιηθή ώς πλή
ρωμα.
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σίας προκαταρκτική ένέργεια, διότι 
χωρίς τήν άνεπιφύλακτον συμπαρά- 
στασιν αύτοΰ ή όλη προσπάθεια δεν 
έχει παρά έλαχίστας πιθανότητας 
έπιτυχίας. ’Επειδή δέ ή συνήθως 
προβαλλομένη άντίρρησις, ύπό των 
μελλόντων νά χρησιμοποιηθούν ώς 
πλήρωμα, άναφέρεται εις τήν αύ- 
θαίρετον ύπόθεσιν ότι ή μέθοδος 
είναι επικίνδυνος διά τήν άσφάλειαν 
αύτών, πρέπει, διά παραθέσεως στοι
χείων, νά ύποδειχθή τό άβάσιμον 
τοϋ επιχειρήματος καί νά έξηγηθή 
ότι ή διατύπωσις αιτήματος περί 
άποστολής ένισχύσεως, επί περι
πτώσεων ή διαχείρισις των όποιων 
έκφεύγει των δυνατοτήτων ένός ορ
γάνου, δεν μαρτυρεί άνεπάρκειαν, 
άλλ’ άποδεικνύει φρόνησιν καί έξυ- 
πηρετεΐ ανάγκην. Έ κ  παραλλήλου 
πρέπει νά διασαφισθή έκ των προ- 
τέρων ή θέσις τής υπηρεσίας έν σχέ- 
σει προς τό θέμα τής ύπό τήν νέαν 
μέθοδον άποδόσεως έκάστου περι
πολικού. Τό προο-ωπικόν πρέπει 
νά γνωρίζη ότι, ύπό τήν ύπό έφα- 
ρμογήν μέθοδον εργασίας, ή ύπη- 
ρεσία δέν άναμένει ότι ή άπόδοσις 
έκάστου περιπολικού θά είναι ίση 
προς εκείνην τήν'όποιαν είχε τοϋτο, 
όταν ώς πλήρωμα διετίθεντο δύο 
άνδρες. Ή  άπόδοσις θά είναι, άσφα- 
λώς, μικροτέρα. ("Ενας δέν δύνα- 
ται νά άποδώση όσον δύο). ’Εάν ό
μως έκαστον περιπολικόν φθάση εις 
τά 75ο)ο τής προηγουμένης άπο
δόσεως αύτοΰ, τότε ή μέθοδος τής 
δι’ ένός οργάνου έπανδρώσεως επέ
τυχε, τά άναμενόμενα άποτελέσματα.

'Η  άπόδοσις των δύο οργάνων άπό 
100 άνέρχεται εις 150, τό τοιοϋτον 
δέ μαρτυρεί ότι ό μοναδικός σκοπός 
εις δν άποβλέπει ή μέθοδος, δηλαδή 
ή αΰξησις τής ποσότητος καί ή βελ- 
τίωσις τής ποιότητος των παρεχο- 
μένων ύπό τής ’Αστυνομίας ύπηρε- 
σιών προς τό κοινόν, έχει πράγματι 
έπιτευχθή.

3. Μειονεκτήματα τής μεθόδου.

'Η μέθοδος τής δι’ ένός άστυνομι- 
κοΰ οργάνου έπανδρώσεως των πε
ριπολικών δέν είναι άπηλλαγμένη 
μειονεκτημάτων. 'Ως τοιαϋτα έπι- 
σημαίνονται: (α) Αί δαπάναι αΐ σχε- 
τιζόμεναι τόσον προς τήν προμή
θειαν τοϋ άναγκαίου άριθμοϋ οχη
μάτων, όσον καί προς τήν κατάλ
ληλον διασκευήν αύτών, (β) 'Η 
άδυναμία τής έπαρκοϋς ύποστηρί- 
ξεως τών βεβαιουμένων παραβά
σεων ένώπιον τών δικαστηρίων, ήτις 
συνήθως άναφαίνεται, όταν δέν πα

ρουσιάζεται έτερος μάρτυς κατηγο
ρίας πλήν τοϋ βεβαιώσαντος τήν 
παράβασιν οργάνου, (γ) Τό ένδε- 
χόμενον τής έμφανίσεως περιπτώ
σεων άδυναμίας παροχής τής αΐτου- 
μένης ένισχύσεως διά τήν άντιμε- 
τώπισιν μείζονος σημασίας ύποθέ- 
σεων, ή τοιούτων αί όποΐαι έκφεύ- 
γουν τοίν δυνατοτήτων ένός οργά
νου καί (δ) Ή  έλλειψις εύχερείας 
διαθέσεως τοϋ νεοεισερχομένου εις 
τήν ύπηρεσίαν προσωπικού, διά τήν 
έκτέλεσιν περιπολιών όμοΰ μετά 
πεπειραμένων οργάνων προς καλυ- 
τέραν ένημέρωσιν αύτών έπί τών 
άναφερομένων έΐς τήν πράξιν θεμά
των.

Τά άναγόμενα εις τό έπικίνδυνον 
ή μή τής μεθόδου διά τήν άσφά- 
λειαν τών οργάνων δέν δύνανται νά 
άπαριθμηθοΰν μεταξύ τών μειονε
κτημάτων αύτής, καθ’ όσον, ώς έξε- 
τέθη ήδη (1 ), έκ διεξαχθεισών έρευ- 
νών διεπιστώθη οτι ή άσφάλεια τών 
πληρωμάτων δέν έκτίθεται εις κιν
δύνους μεγαλυτέρους έκείνων τούς 
όποιους διατρέχουν τά όργανα όταν 
διατίθενται ώς πλήρωμα άνά δύο.

4. Πλεονεκτήματα (τής μεθόδου.

"Οπως οΐαδήποτε μεθόδευσις τών 
άστυνομικών ένεργείών δέν δύνα- 
ται νά έγγυηθή -ρήν ολοσχερή πρό- 
ληψιν τοϋ έγκλήματος, οΰτω καί ή 
μέθοδος τής δι’ έ)νός οργάνου έπαν- 
δρώσεο>ς τών περιπολικών δέν πα
ρέχει τοιαύτην έγγύησιν. Ούχ’ ήτ- 
τον όμως έμπεριέχει ώρισμένα πλεο
νεκτήματα, μεταξύ τών όποιων ώς 
πλέον σημαντικ'ά θεωρούνται: (α)
Η βελτίωσις τής άποδόσεως τοϋ 

προσωπικού καί ή ύποβοήθησις τής 
’Αστυνομίας εις τήν άσκησιν τών 
δημοσίων σχέσεων αύτής καί (β) 
Ή  διευκόλυνσις τού έργου τής έπο- 
πτείας τών διατιθεμένων εις ύπη
ρεσίαν οργάνων καί ή βελτίωσις τής 
πειθάρχικότητος τού προσωπικού.

Έν σχέσει προς τά ύπό στοιχεΐον 
(α) πλεονεκτήματα δέον νά έπι- 
σημανθοΰν τά άκόλουθα: 'Ο περιο
ρισμός τής έκτάσεως τών τομέων 
συντελεί εις τήν εις τό διπλάσιαν, 
σχεδόν, αυξησιν τών διανυομένων 
ύπό έκάστου αύτοκινήτου χιλιομέ
τρων. Τό τοιοΰτον όμως σημαίνει, 
τό μέν πλέον έντονον άστυνομικήν 
έπαγρύπνησιν, τό δέ σύντμησιν τού 
χρόνου, δστις άπαιτεΐται διά τήν 
άφιξιν εις τόν τόπον τών συμβάν
των. Οδτω καί ή προσπάθεια εις

(1 ) Σελ. 3

■ τόν τομέα τής προλήψεως τού έγ
κλήματος έπαυξάνεται καί ή προς 
καταστολήν τών έγκλημάτων δρα- 
σις έκδηλώνεται περισσότερον άπο- 
τελεσματικώς. Έ κ τών διαπιστώ
σεων τούτων μαρτυρεΐται ότι ή μέ
θοδος βελτιώνει τήν άπόδοσιν τοϋ 
προσωπικού καί βοηθεΐ τήν ’Αστυ
νομίαν εις τήν άσκησιν τών δημο
σίων σχέσεων αύτής, καθ’ όσον, όσον 
περισσότερον ή Άα τυνομία ύπηρετεΐ 
τό κοινόν τόσον λυσιτελέστερον δια
μορφώνει τούτο εύμενή περί ταύ- 
της γνώμην.

Προς διαπίστωσιν ότι ή μέθοδος 
έξασφαλίζει καί τά ύπό στοιχεΐον 
(β) πλεονεκτήματα πρέπει νά λη- 
φθοΰν ύπ’ οψει τά έξής: "Οταν ώς 
πλήρωμα διατίθενται δύο άνδρες, 
εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων 
ό ένας έκ τούτων παθητικώς, μάλ
λον, παρά ένεργητικώς μετέχει εις 
τήν έκπλήρωσιν τών άναλαμβανο- 
μένων ύπό τού περιπολικού αποστο
λών. Παρά τούτο ό προϊστάμενος 
τής ύπηρεσίας δέν έχει τήν δυνατό
τητα νά διαπιστώση ποιος είχε τήν 
μεγαλυτέραν άπόδοσιν, διό καί πε
ριορίζεται εις τό νά θεωρή τήν ερ
γασίαν έκτελεσθεΐσαν ύπό δύο. Τό 
τοιοΰτον όμως δέν συμβαίνει όταν 
ώς πλήρωμα διατίθεται έν οργανον.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

'Η άνάγκη τής χρησιμοποιήσεως 
ύπό τής ’Αστυνομίας νέων μεθόδων 
έν τή έκτελέσει τού έργου της είναι 

•♦άναμφισβήτητος. Μία τοιαύτη μέ
θοδος χρησιμοποιουμένη άλλαχοΰ 
παρουσιάζεται διά τής παρούσης με
λέτης. Άπεφεύχθη όμως ή διατύ- 
πωσις σχολίων περί τού ένδεδειγμέ- 
νου ή μή τής υίοθετήσεως τής μεθό
δου παρ’ ήμίν, καθ’ όσον δέν έσκο- 
πήθη έτερόν τι είμή ή περί τής μεθό
δου ένημέρωσις όσων έκ τού άνη- 
κόντων εις τήν ’Αστυνομίαν άναγνω- 
στών τού περιοδικού μας συμβαίνει 
νά μή έχουν πληροφορηθή περί ταύ- 
της. Πάντως διά τήν ορθήν τοπο- 
θέτησιν τών πραγμάτων πρέπει νά 
λεχθή ότι όλαι αί μέθοδοι έκτελέ- 
σεως περιπολιών (πεζοί άστυνομι- 
κοί σκοποί, περιπολικά έπηνδρω- 
μένα μέ ένα ή περισσότερα όργανα, 
άφανή περιπολικά κλπ.) έμπεριέ- 
χουν “πλεονεκτήματα καί μειονεκτή
ματα καί μόνον ή παράλληλος, κατά 
τάς περιστάσεις, χρησιμοποίησις αύ
τών άλληλοσυμπληροί ταύτας καί 
έμφανίζει τήν δλην άστυνομικήν δρά- 
σιν πλέον όλοκληρωμένην καί πλέον 
άποτελεσματικήν.
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Τά σύγχρονα τεχνικά μέσα 

καί η Θεωρία των

Η Λ Ι Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η

Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α !  Μο,ί4”°”

Κ Ε Ρ A  I A  I

Ή  κεραία άποτελεϊ ένα από τά πλέον 
βασικά κυκλώματα τοΰ δέκτου, Ιδιαίτερα 
όμως τοΰ πομποϋ.

Ηΐς τήν συνέχειαν δίδομεν μία γενικήν 
περιγραφήν τών κεραιών, χωρίς νά ύπει- 
σέλθωμεν είς τάς λεπτομέρειας, έπιφυ- 
λασσόμενοι νά πράξωμεν τοΰτο είς προσε
χή τεύχη.

"Οπως ήδη εχωμεν άναπτύξει, ή κεραία 
είς μέν τόν δέκτην άποτελεϊ τό δργανον 
τό όποιον εόαισθητοποιούμενον έκάστο- 
τε άπό τό έπιθυμητόν σήμα, δηλαδή τήν 
συχνότητα ή τό μήκος κύματος, διεγεί
ρει τόν δέκτην μας, είς δέ τόν πομπόν, 
τό μέσον διά τοΰ όποιου έπιτυγχάνεται 
ή πραγματοποιείται ή άκτινοβολία τοΰ 
παραγομένου σήματος είς τόν περιβά- 
λοντα τήν κεραία μονωτικόν χώρον.

Ή  κεραία τοΰ δέκτου είναι δυνατόν νά 
έχη ποικίλας μορφάς, τό δέ μήκος της 
δύναται νά κυμαίνεται έντός ώρισμένων 
όρίων. Ή  συνήθης κεραία άποτελεΐται 
άπό ένα όριζόντιον άγωγό,ν. Ό  άγωγός 
αύτός άπαρτίζεται άπό δέσμην μικρών 
άγωγών (πολύκλωνον), διότι κατά τόν 
τρόπον αυτόν ή έπιφάνεια τήν όποιαν 
παρουσιάζει είναι μεγαλύτερα. Είς τήν 
κατηγορίαν αυτήν τών έναερίων κεραιών 
ύπάγεται καί τό μονόκλωνον σπειροει- 
δές σύρμα τό άναπτυσσόμενον έντός δω
ματίου. Οί φορητοί δέκται, φέρουν τήν 
γνωστήν πτυσσομένην κεραίαν.

"Ολοι οί τύποι τών κεραιών τών δε
κτών, έχουν τόν αύτόν άκριβώς προορι
σμόν καί έπιδίωξιν. Διά νά δυνηθοΰν δέ 
νά άνταποκριθοΰν είς τήν άποστολήν 
των κατά τόν καλύτερον τρόπον, είναι 
άπαραίτητον νά τηρώνται ώρισμένοι 
όροι, ιδίως είς τά?κεραίας μονίμου έγκα- 
ταστάσεως. Οί κυριώτεροι τών όρων τού
των είναι: Ή  κεραία νά μήν έγκαθίστα- 
ται κάτω άπό άλλους άγωγούς (ήλεκτρι- 
κοΰ ή τηλεφωνικού δικτύου) ή σιδηρές 
κατασκευές, διότι ό χώρος αύτός λόγω 
τής παρουσίας ύλικών έντόνως άγωγί- 
μων, στερείται ισχυρού σήματος, δη
λαδή τό σήμα έμφανίζεται έξησθενημέ- 
νον είς τάς περιοχάς αύτάς. "Η κεραία 
πρέπει νά τοποθετήται όσον είναι δυνα
τόν ύψηλότερον, τά δέ άκρα της νά προσ- 
δένωνται είς μονωτικά. Ή  κάθοδος, δη
λαδή ό άγωγός ό συνδέων τήν κεραίαν 
μετά τοΰ δέκτου, πρέπει νά άποτελήται

άπό πολύκλωνον σύρμα μετά μονώσεως, 
νά κατέρχηται δέ εί δυνατόν, κατακορύ- 
φως. Τό μήκος τής καθόδου πρέπει νά 
είναι όσον ή άπόστασις κεραίας—δέκτου. 
Ή  κεραία γενικώς πρέπει νά τοποθετή- 
ται είς άναπεπταμένον χώρον, δι’ άρί- 
στην λήψιν. Ό  προσανατολισμός τής 
κεραίας πρός ένα ώρισμένον Σταθμόν 
έκπομπής, είναι δυνατόν νά έπιφέρη βελ- 
τίωσιν είς τήν λήψιν.

’Ενώ είς τάς κεραίας τών δεκτών δέν 
συναντώμεν σοβαρούς περιορισμούς, είς 
τούς πομπούς ή κεραία πρέπει νά είναι 
αύστηρώς προσδιορισμένη. Ή  κεραία 
είς τόν πομπόν διαδραματίζει άποφασι- 
στικόν ρόλον διά μίαν :λήνέκπομπήν. 
Τό μήκος αύστηρώς κ· .-ώρισμένον, προσ
αρμόζεται άναλόγως πρός τόν τύπον αυ
τής. Είς τά παρατιθέμενα σχήματα, >>’«- 
παριστώνται τά κυρίώτερα είδη κεραιών 
πομπών, τά όποια καί περιγράφομεν έν 
συντομία.

*

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΕΡΑΙΑ. Άποτελεΐται 
άπό πολύκλωνον γυμνόν χάλκινον άγω- 
γόν, ό όποιος τοποθετείται όριζοντίως 
ύπεράνω τοΰ έδάφους. Τά άκρα στηρί- 
ξεώς του φέρουν μονωτικά, τό δέ μήκος 
του είναι ίσον πρός τό μήκος τοΰ κύ
ματος πού έκπέμπει ό πομπός δηλαδή 
(λ). Ή  σύνδεσις μετά τοΰ πομποΰ γίνε
ται μέσον μονωμένου άγωγοΰ, ό όποιος 
έφαρμόζεται είς τό άκρον τής κεραίας. 
Όπως καί είς τόν δέκτην, τό μήκος τής 
καθόδου δέν πρέπει είς όλας γενικώς τάς 
περιπτώσεις, νά είναι μεγαλύτερον τής 
άποστάσεως κεραίας—πομποΰ.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΚΕΡΑΙΑ. Ό  τύπος 
αύτός τής κεραίας, άποτελεΐται συνήθως 
άπό σωλήνα έξ άλουμινίου, ό όποιος 
κατά τό έν άκρον γειώνεται. Τοποθετεί
ται καθέτως πρός τήν γή καί τό μήκος 
του ύπεράνω τοΰ έδάφους πρέπει νά είναι 
ίσον πρός τό 1)4 τοΰ μήκοιιε κύματος 
τοΰ πομποϋ (λ]4).

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΚΕΡΑΙΑ
ΔΙΠΟΑΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ή Δ1ΠΟΑΟΝ

Άποτελεΐται άπό δύο οριζόντια τμήματα 
έκ χαΛ-κίνου άγωγοΰ πολυκλώνου, έκα
στον τών ποιων έχει μήκος ίσον πρός 
τόν 1)4 το> ?ήκους κύματος τοΰ πομποΰ. 
Ή  κάθοδος άποτελεΐται άπό καλώδιον 
όμοαξωνικόν ,ών 75 Ω, τοΰ οποίου τό 
πλέγμα γειοΰται.

Σχήμα 3
ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ
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ΡΟΜΒΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ. Ή  μορφή τής 
κεραίας αυτής είναι ώς παρίσταταί' είς τό 
άντίστοιχον σχήμα. "Εκαστον τμήμα τού 
άγωγοϋ είναι ίσον πρός τό μήκος κύμα
τος (λ), συνδέεται δέ μετά τοδ πομπού 
διά κεχωρισμένης καθόδου.

Σχήμα 4
ΡΟΜΒΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ

ΚΕΡΑΙΑ ΤΥΠΟΥ ΓΑΜΑ (Γ)· Ή  κε
ραία τύπου (Γ), ώς φαίνεται καί είς τό 
σχήμα 4 είναι ένας συνδυασμός όριζον- 
τίου καί κατακορύφου κεραίας. Τά μήκη 
σημειούνται είς τό σχήμα.

ΚΕΡΑΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΦ (Τ)· Άποτε- 
λεΐται άπό ένα δριζόντιον άγωγόν, μή
κους λ]2 καί ένα κατακόρυφον γυμνόν, 
ό όποιος είναι καί ταυτοχρόνως κάθοδος 
καί καταλήγει είς τόν πομπόν. Διά τόν 
λόγον τούτον, τό είδος αυτό τής καθόδου 
στερεοΰται έπϊ μονωτικών στηριγμάτων 
καθώς κατέρχεται πρός τόν πομπόν. Ό  
κατακόρυφος άγωγός συνδεσμολογεϊται 
μετά τής όριζοντίου κεραίας είς έν ώρι- 
σμένον σημείον τό όποιον άπέχει άπό 
τό έν άκρον της κατά 0,36 έκατ. τού μή
κους κύματος τού πομπού.

Σχήμα 5
ΚΕΡΑΙΑ ΤΥΠΟΥ Γ

—Ο -

Σχήμα 6
ΚΕΡΑΙΑ ΤΥΠΟΥ Τ

Οί διάφοροι γενικώς τύποι κεραιών τών 
πομπών δέν άποτελούν απλή ποικιλίαν 
διά νά διακόπτεται τό μονότονον, άλλά 
δΤ αύτών άναζητεΐται είς έκάστην συγ- 
κεκριμένην περίπτωσιν, ή κατάλληλος 
μορφή κεραίας ή όποια Οπό τά δεδομένα 
τού συγκεκριμένου πομπού θά δυνηθή 
νά έξαποστείλη τό σήμα όσον τό δυνα
τόν είς μεγαλυτέραν άπόστασιν.

Μετά τήν σύντομον περιγραφήν τών 
κεραιών πομπού —δέκτου, τήν θέσιν 
παραχωρούμεν είς τάς κεραίας τών υψη
λών τεχνικών έπιτευγμάτων τής τελευ
ταίας περιόδου, δηλαδή τού RANTAR 
καί τής ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ. Άλλά περί 
αυτών, λόγω τοδ ιδιαιτέρου ένδιαφέρον- 
τος τό όποιον παρουσιάζουν, θά όμηλή- 
σωμεν έκτενέστερον είς προσεχή τεύχη.

Η ΠΛΤΡΙΖ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΗΡΩΑ

Τήν 17-10-1971 έλαβε χώραν έν Γιαννιτσοΐς παρου
σία τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ’Εδέσσης — 
Πέλλης καί Άλμωπίας κ. κ. Καλλινίκου, τού Νομάρ
χου Πέλλης, τών Δημάρχων Γιαννιτσών καί Βιλλίων 
—Μεγαρίδος, τού Στρατιωτικού Δ]τοΰ Γιαννιτσών, 
έκπροσώπων άπασών τών Αρχών Ν. Πέλλης, Προεδ
ρείων Συλλόγων—Σωματείων, συγγενών τού τιμηθέν- 
τος καί πλήθους κόσμου ύπό τού Βλ Έπιθεωρητοΰ Χω
ροφυλακής 'Υποστρατήγου κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Ίωάννου, ώς έκπροσώπου τού Σώματος τής Χωροφυ
λακής, ή τελετή αποκαλυπτηρίων τή πρωτοβουλία 
τού Δήμου Γιαννιτσών φιλοτεχνηθείσης προτομής 
τού άειμνήστου Μοιράρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεωργίου, 
Διοικητοΰ Υ. X. Γιαννιτσών, άγρίως δολοφονηθέντος 
ύπό τών Σλαυοκομμουνιστών τήν 5-5-1943. Ή  προ
τομή έτοποθετήθη είς τήν έναντι τού’Αστυνομικού 
Καταστήματος Γιαννιτσών πλατείαν 21ης ’Απριλίου.

—’Εν άρχή τής τελετής άνεπέμφθη έπιμνημόσυνος 
δέησις ύπό τού Σεβασμιωτάτου Μητροπόλεως ’Εδέσ
σης—Πέλλης καί Άλμωπίας κ. κ. Καλλινίκου. Ακο
λούθως, άποκαλυφθείσης τής προτομής ύπό τού κ. Β\ 
Έπιθεωρητού Χωρ]κής, κατετέθησαν στέφανοι ύπό 
τών έκπροσώπων τών Αρχών καί έξεφωνήθησαν«έπι- 
μνημόσυνοι λόγοι ύπό τών Δημάρχων Γιαννιτσών καί 
Βιλλίων (γεννετείρας τού τιμηθέντος Μοιράρχου) καί 
τού Διοικητού Υ. X. Γιαννιτσών Μοιράρχου ΚΑΡΑ- 
ΒΕΛΑΚΗ ’Εμμανουήλ. Μετά τό πέρας τής τελετής 
έπηκολούθησε δεξίωσις δοθείσα ύπό τού Δήμου Γιαν
νιτσών, έίς ήν μετέσχον άπαντες οί προσκεκλημένοι.

—Ή  όλη τελετή έσημείωσεν έξαιρετικήν έπιτυχίαν 
καί έσχεν εύμενή άπήχησιν είς τούς πςρακολουθή- 
σαντας ταύτην, οίτινες έξέφρασαν τόν θαυμασμόν των 
διά τό Σώμα τής Χωροφυλακής καί τάς ύπέρ τής Πα- 
τρίδος θυσίας τών ήρωικών νεκρών του.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

2) ’Αντιθετικός σύνδεσμος.

4) Λύνουν.

5) Γλυκό σάν.......... — Ποντικός—Τό
ψήνουμε καί στήν σούβλα.

6) ’Αόριστος τοΰ Λανθάνω (γ' πρόσ.).— 
"Αρχαία πόλις τήςΜ. ’Ασίας.

7) "Αρθρον (άντιστρόφως)—Μίγμα—Ύ 
πάρχει είς τήν δόσιν.

8) Αιγυπτιακή θεότης—Ό χ ι λίγα οΰτε 
μισά—Άρθρον.

9) 'Υποθέτει—Ρήμα πού άναφέρεται 
στήν ζωή (ύποτ.)—Δύο συνεχόμενα γράμ
ματα στό άλφάβητο.

10) Μετοχή τού εΐμί—’Αντωνυμία άνα- 
φορική.

11) ΣτρατιωτικήΜονάδα (Δοτ.)—Τ ροφή 
ζώων (Δοτ.)

12) Ποτάμι τής ’Ηπείρου—Άρχαίον 
όνομα πού βγαίνει άπό άριθμό (Αΐτ.).
13) Δοξάζω, υμνώ—Ρωμαϊκή θεότης (Δοτ).

ΚΑΘΕΤΩΣ

1) Πρόθεσις—Μουσική νότα.
2) ’Εκεί λιμνάζουν νερά—Άπαντες.
3) Αύτό κάνουν όταν of άνθρωποι προ- 

σεύχωνται.

4) Δέκα έννέα (19)—Κακοήθης, φαύλος 
(Δοτ. ).

5) Μονοσύλλαβος πρόθεσις—Ποτάμι 
τής ’Ηπείρου χωρίς τελικό.

6) 440—Χρώμα.
7) Αγία Πόλις.

8) Χοίρος (άρχ.) —Προσωπική άντωνυ- 
μία (πληθ).

9) Ουδέτερον άρθρον—Ό χι άνιση (άντι- 
στρόφως).

10) Θεός τής Αίγύπτου (άντιστρ.)—Γί- 
γας τής Μυθολογίας (Δοτ.).

11) Δένδρον καρποφόρον.
12) Νέο— .......... καί άβλαβή (Αίτ.).
13) Μενεξέδες—Μετοχή τού εΐμί (άντι- 

στρόφως).

3POOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOC

Ή  άράχνη
Στήν ’Αμερική υπάρχει ιμιά ά

ράχνη, μήκους 5 έκατοσπων, ττού 
τρέφεται άπακλειστικά μέ που
λιά καί μικρά φίδια. Στήν ’Αφρι
κή επίσης, υπάρχει μιά δηλητη
ριώδης άράχνη, ή ταραντούλα, 
που τό δάγκωμά της σκοτώνει" 
άνθρωπο. Πιο παράξενη όμως, 
άπ’ όλες είναι αΰτή ττοΰ ζεΐ στις 
τροπικές χώρες. Ή θηλύκιά εί
ναι 200 φορές μεγαλύτερη καί 
1300 φορές βαρύτερη δοτό τό 
άρσενικό, τό όποιο καί καταβρο
χθίζει άν δέν τής άρέση γιά... 
σύζυγος. ’Αλλά καί έκεΐνος που 
τελικά θά είναι τοΰ... γούστου 
τής θηλυκιάς άράχνης, πρέπει νά 
φύγη άμέσως μετά τήν ένωση, 
γιαπί άλλοιώς θά τόν κσταβρο- 
χθίση κι αυτόν.

Τό νήμα τής άράχνης εΤναι έ- 
κατό φορές, περίπου, λεπτότερο 
άπό τήν μεταξωτή Τνα. ΕΤναι πά
ρα πολύ γερό καί χρησιμοποι
είται σέ μερικά μέρη, ιδιαίτερα 
στή Μαδαγασκάρη καί όρισμένα 
νησιά τοΰ Ειρηνικού, σάν υφαν
τική ύλη. Τά παλιά χρόνια κα
τασκεύαζαν κάλτσες καί γάντια 
άπό ιστό άράχνης γιά μεγάλες 
πρασωπ ικότητες.

Οΐ άράχνες εΤναι ζωντανά βα
ρόμετρα. Ό ταν ή άράχνη εΤναι 
άκίνητη πάνω στον ιστό της, εΤ
ναι σίγουρο ότι θά βρέξη. Ό ταν 
όμως, κατά τή διάρκεια τής βρο
χής,- άρχίσει νά κουνιέται, αύτό 
σημαίνει ότι ό καιρός θά πάη 
προς τό καλύτερο.

JOQOOOQOOOOOOOOQOOOOOOOOOS

(Λ ύσ ις είς τήν σ ε λ . 760)
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a

=

=
ΜΡΟΑΟΤΟί

Ιστορικές έρωτήσεις

ί .  Τί ήταν τό «Μεγαρικόν ψήφισμα»;
2. Πότε καί άπό ποιόν καταλύθηκε τό 

κράτος των Λομβαρδών;
3 .  Πότε κα! πώς δημιουργήθηκε τό 

κράτος τής ‘Ισπανίας;
4 .  Ποιά όνομάστηκε «Νύξ τού ‘Αγίου 

Βαρθολομαίου»;
5. Ποιά δυό σημαντικά γεγονότα συν- 

έβτιααν τό 146 π.Χ.;

ΓΟμ
K y /  ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ί>ς

1

Τρομερών παιδιών

Ό  π α τ έ ρ α ς :  Βλέπω ιμέ ευ
χαρίστηση, παιδί μου, δτι αύτό τό μήνα 
εΤσαι έκτος οπήν τάξη σου, ένώ τον πε
ρασμένος μήνα ήσουν ένδέκατος, δηλαδή 
τελευταίος.

*0 μ ι κ ρ ό ς :  Ναί, μπαμπά,
όμως αύτό τό μήνα πέντε συμμαθητές 
μου άρρώστησαν καί δεν ήρθαν στό 
σχολείο.

Ό  μικρός Κωστάκης έχει άποκτήσει 
τήν κακή συνήθεια να λέη βρωμόλογα. 
Μια μέρα ή μητέρα του τού λέει:

— . Πάρε αύτό τό δεκάρικο, Κωστά- 
κη, άλλα θά μσΰ ύποσχεθης qti δέν θά 
ξαναπής έκεΐνα τά κακά λόγια πού λές 
τόσο συχνά.

Κι ό Κωστάκης:
—  Σύμφωνοι, μαμά. Πρέπει δμως νά 

σοΰ πώ δτι ξέρω κι άλλα λόγια πού 
άξίζουν είκοσι δραχμές...

★  ΠΡΩΤΗ ή ’Αγγλία, τό έτος 1623, 
θέσπισε νόμο γιά τήν προστασία τών 
έφευρέσεων. ’Ακολούθησε ή ’Αμερική τό 
1787 κα! ή Γαλλία τό 1791. Στήν ‘Ελ
λάδα ό νόμος ψηφίστηκε μόλις τό 1920.

i t  Η ΒΔΕΛΛΑ μπορεί νά ζήση χω
ρίς τροφή ένάμισυ χρόνο.

★  ΤΟ ΚΑΓΚΟΥΡΩ είναι έθνικό έμ
βλημα τής Αυστραλίας. 
Σε μερικές χώρες οι άν
θρωποι τρώνε τό κρέας 
του, άλλα στήν Ευρώπη 
( Αγγλία, Γαλλία κ.λ.π.) 
τό φέρνουν μόνο γιά τά

σκυλιά καί τις γάτες
★  ΤΑ ΠΑΛΙΑ χρόνια ό Λευκός Πύρ

γος τής Θεσσαλονίκης όναμαζόταν «Πύρ
γος τού αίματος».

i t  ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ "Αγιος τών αρ
τοποιών θεωρείται ό προφήτης Ήλίας.

i t  ΕΝΑ χελιδόνι πιάνει κα! τρώει 
κάθε μέρα 3 - 4  χιλιάδες έντομα.

i t  ΛΙΓΑ ΚΡΑΤΗ στόν κόσμο τυ
πώνουν μόνα τους τά γραμματόσημά 
τους. Ή ’Αγγλία, λόγου χάρη, τυπώνει 
τά γραμματόσημα 225 κρατών.

i t  ΤΟ ΒΟΥΝΟ τής ’Αργολίδας Ά - 
ραχναΐο, οί κάτοικοι τού Πόρου κα! τής 
Τροιζήνας τό λένε: «Ή κοιμωμένη», έ- 
πειδή φαίνεται σά γυναίκα πού κοιμά
ται με τό γόνατο άνασηκωμένο.

★  Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ τής Κων
σταντινουπόλεως ’Ιουστίνος Α' ήλθε 
στήν Κωνσταντινούπολη σάν άπλός χω
ρικός, χωρίς μόρφωση, κοπτατάχτηκε στό 
στρατό, εξελίχθηκε γρήγορα κα! άνα- 
κηρύχτηκε αύτοκράτορας μετά τό θάνα
το τού ’Αναστασίου.

★  ΤΟ ΟΝΟΜΑ τού ’Ιακώβ σημαίνει 
«Πτερνοκράτης» κα! τού τόδωσαν γιατί 
λένε, πώς όταν γεννιόταν, κροπαγε τήν 
φτέρνα τού δίδυμου αδελφού του Ήσαύ.

i t  ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ υπάρχουν πολλά 
ήλεκτροφόρα ψάρια, όπως ή μουδιάστρα, 

—ι ό γυμνόνωτος, ορισμέ
να χέλια κα! μερικά 
άλλα, πού μέ τήν ή- 

( λεκτρική ένέργειά τους 
j παραλύουν η σκοτώ

νουν άλλα ψάρια, κα! 
μεγαλύτερά τους άκόμα, καθώς κα! άν
θρωπο.

Q ΡΟΛΟ ΓΙΑ 
ΟΙΜΗΜΑΤΑ

D v izou r in
ΣΤΑΔΙΟΥ 48 ( Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ  )ΤΗΛ. 318-239 
ΣΤΑΔΙΟΥ 39 ( Σ Τ Ο Α  Ο Ρ Φ Α Ν ΙΔ Ο Υ  ) ΤΗΛ 310 357 
ΣΟΦΟ ΚΛΕΟΥΣ 4 ( Σ Τ Ο Α  Α Θ Η Ν Ω Ν  )

ΑΘΗΝΑ |
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ΣΧΟΛΙΑ ΤΥΠΟΥ — ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ
Ό  'Ιταλός κ. Βίτόριο Σιμίλι δι’ έπιστο

λής του πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής 
έκφράζει ευχαριστίας θερμοτάτας καί 
συγχαίρει τήν ήγεσίαν τής Χωρ]κής, έπ’ 
εύκαιρίμ τού εις "Ελλάδα περιηγητικού 
ταξειδίου του, διά τήν άποδοτικότητα καί 
τήν έξαίρετον συμπεριφοράν τών όργά- 
νων τής Αστυνομίας ΤουρισμοΟ καί δή 
των τοιούτων τής Άστυν. Τουρισμού των 
Δελφών, καθ’ άδιεπίστωσε κατά τήν έκεΐσε 
έπίσκεψίν του.

*
Διά τής έφημερίδος «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟ

ΡΑΣ» Θεσ]νίκης (16-9-71) έκφράζονται εύ- 
χαριστίαι ιδιωτών πρός τόν Χωρ]κα—τρο
χονόμον τού Α.Τ. Λαγκαδά κ. Γεώργιον 
Μουρατίδην διά τήν εξοχον δραστηριό
τητα αυτού πρός άσφαλτόστρωσιν κοινο
χρήστου χώρου παρκαρίσματος όχημά- 
των (όδού Σεραφείμ Τσακμάνη Λαγκαδά) 
καί τήν τοποθέτησιν πινακίδων, ών ένέ- 
κεν άπηλλάγησαν τής κυκλοφοριακής 
συμφορήσεως τά έκεΐσε καταστήματα.

των πρός τήρησιν τής τάξεως κατά τήν 
διάρκειαν τού έκεΐσε λαβόντος χώραν 
12ου Φεστιβάλ "Ελληνικού Κινηματογρά
φου. *

"Ο Δ]ντής ’Ινστιτούτου ΝΑΤΟ, καθη
γητής τής Φυσικομαθηματικής Σχολής 
τού Πανεπιστημίου Πατρών κ, Κ. Γούδας, 
δι’ έπιστολής του πρός τόν Άνώτερον 
Δ]τήν τής Α.Δ.Χ. Δυτικής Ελλάδος, έκ- 
φράζει θερμοτάτας εύχαριστίας διά τήν 
συμβολήν τών άστυνομικών όργάνων εις 
τήν έπιτυχή λειτουργίαν τού έκεΐσε συνελ- 
θόντος συνεδρίου τού ’Ινστιτούτου προ- 
κεχωρημένων σπουδών τού ΝΑΤΟ, τόν 
θαυμασμόν καί λίαν ευμενή προφορικά 
σχόλια τών μετασχόντων τού συνεδρίου 
διαπρεπών ξένων έπιστημόνων διά τήν 
άρίστην όργάνωσιν τού Σώματός μας καί 
τόν όρθολογιστικόν τρόπον άντιμετωπί- 
σεως τών προβλημάτων του.

Δ I A T Α Γ Α  I

Έλήφθησαν αί κάτωθι οιαταγαί:
— Δικαιολογητικά συνταξιοδοτήσεως 

άνδρών Χωρ]κής (Β. Δ. Λ. Π. 56)1971 
A. X.).

— Μεταβίβασις άρμοδιοτήτων Υ
πουργού Δημοσίας Τάξεως (Λ. Π. 204)1) 
3ιε" έ. έ. Δ)γή A. X.).

—Έκδοσις περιοδικού «ΕΠ1ΘΕΩΡΗ- 
ΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» (Α. Π. 425)3)18α" 
έ. έ. Διαταγή A. X.).

— Προστασία έξ άφροδισίων νόσων 
κ.λ.π. (Α. Π. 745)2447)67 έ. έ. Δ)γή A. X.).

—"Ελεγχος λειτουργίας ξενοδοχεια
κών έπιχειρήσεων (Α. Π. 902)1)26 έ. 6. 
Δ)γή A. X.).

—"Υγειονομικός έλεγχος υδατων δη
μοσίων κολυμβητικών δεξαμενών (Α. Π. 
709) 12)Ια' έ. έ. Δ)γή A. X.).

—Έξοδα κηδείας (Α. Π. 510)1)3 έ. έ. 
δ)γή A. X.).

*
Ό  έν Μιλάνφ Ιταλίας, δόκτωρ ’Αλέξαν

δρος PAMPUR δΓ έπιστολής του ευχα
ριστεί θερμώς διά τήν ύπό τού ’Αστυνό
μου Τολού Ναυπλίας (Δ.Χ. Άργολίδος) 
έπιδειχθεΐσαν πρός αυτόν προθυμίαν, 
εύγένειαν καί διά τήν μέριμναν πρός άνεύ- 
ρεσιν άπολεσθέντος έγγράφου του, κατά 
τήν εις Τολόν παραμονήν του.

*
Ή  Νομαρχία ’Αρκαδίας συγχαίρει έγ- 

γράφως τόν Δ]τήν τής Δ.Χ. ’Αρκαδίας καί 
έκφράζει τήν άκραν ίκανοποίησίν της διά 
τάς όργανωμένας ένεργείας, τήν μεθοδι
κήν δραστηριότητα καί τήν εύσυνειδη- 
σίαν τών όργάνων αυτού, έπ’ εύκαιρίςι 
τού έν Τριπόλει γενομένου 3ημέρου έορ- 
τασμού έπί τή 150ή έπετείω άπό τής άπε- 
λευθερώσεως αυτής έκ τών τούρκων, καθ’ 
δν έλήφθησαν έπιτυχέστατα μέτρα τάξεως 
καί έτηρήθη υποδειγματική τάξις, παρά 
τήν άθρόαν προσέλευσιν πλήθους κό
σμου.

* X
"Ο έν Άθήναις (Ν. Σμύρνη) διαμένων κ. 

Αλέξανδρος Βρυώνης Χημικός—Μηχα
νικός, συγχαίρει καί ευχαριστεί έγράφως 
τήν Δ.Χ. ’Αμέσου Έπεμβάσεως ’Αμαρου
σίου διά τήν έγκαιρον άνεύρεσιν κυνός 
δήξαντος τήν θυγατέρα αύτού κατά τήν εις 
τήν περιφέρειαν τής Εδέσσης παραμονήν 
του, καί τήν έκ τούτων άποφυγήν ταλαι
πωριών καί συνεχίσεως τής άντιλυσσι- 
κής θεραπείας ταύτης.

*

Ό  Γενικός Δ]ντής τής Διεθνούς Έκθέ- 
σεως Θεσσαλονίκης έκφράζει έγγράφως 
θερμάς ευχαριστίας (Α.Π. 9827)5-10-71 
πρός τόν ’Αστυνομικόν Δ]ντήν Θεσ]νίκης 
καί πρός τά αστυνομικά όργανα τής Δ.Α. 
Θεσ]νίκης διά τήν πολύτιμον συμβολήν

Ή  έπίσκεψις τού "Ελληνικής καταγωγής ’Αντιπροέδρου τών Η.Π.Α. κ. ΣΠΥ- 
ΡΟΥ ΑΓΚΝΙΟΥ εις τήν χώραν τών προγόνων του έσημείωσε λαμπροτέραν άκόμη 
καί αύτής τής άναμενομένης έπιτυχίαν. Τά είδησεογραφικά Πρακτορεία όλοκλή- 
ρου τού κόσμου έξεθείασαν τήν τάξιν, τήν γαλήνην καί τήν άσφάλειαν ή όποια 
έπικρατεϊ εις τήν "Ελλάδα καί τόν ένθουσιασμόν τών κατοίκων διό τήν άφιξιν 
τού διακεκριμένου άνδρός τής μεγάλης φίλης χώρας τών Ηνωμένων Πολιτιών. 
"Η Χωροφυλακή διά μίαν άκόμη φοράν άπέσπασε τά συγχαρητήρια διά τά άψογα 
καί διακριτικά μέτρα άσφαλείας τού ’Αντιπροέδρου τών Η. Π. Α. καί τών λοιπών 
έπισήμων κατά τόν χρόνον παραμονής των εις τήν χώραν μας. Εις τάς άνωτέρω 
φωτογραφίας ό Β' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής "Υποστράτηγος κ. Κων]νος’ΜΠΑ- 
ΝΑΚΑΣ έπιθεωρών τούς άνδρας τής Α. Δ. X. Πελοποννήσου πρό τής λήψεως τών 
μέτρων κατά τήν μετάβασιν τού κ. ΑΓΚΝΙΟΥ εις τήν γενέτειραν τού πατρός του 
Γ αργαλιάνους.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ TOY 
ΣΩΜΑΤΟΣ

Ό  Όμιλος Φίλων Χωρ]κής 'Αγίας 
Παρασκευής, έπ’ ευκαιρία τοΟ έορτα- 
σμοΟ τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 ώργάνω- 
σεν μίαν έξαιρετικήν έκδήλωσιν είς τήν 
αίθουσαν τού κινηματογράφου «ΕΛΛΗ» 
Άγ. Παρασκευής ’Αττικής.

Παρέστησαν: Ό  Υφυπουργός κ. ΓΕΩΡ- 
ΓΑΚΕΛΟΣ, ό ’Αρχηγός τής Χωροφυλα
κής Άντ]γος κ. ΚΑΡΥΩΤΗΣ, ό Δ]ντής 
τής Δ.Α.Π.Π. Ταξίαρχος κ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ, 
ό Δήμαρχος 'Αγίας Παρασκευής ’Αττικής 
κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ό Πρόεδρος καί τά 
μέλη τοΟ 'Ομίλου καί πλήθος κόσμου.

Έπρολόγησεν ό Πρόεδρος τοΰ 'Ομί
λου, ιατρός, κ. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ καί έξε- 
φώνησε έπιτυχέστατον πανηγυρικόν τής 
ήμέραςό Γυμνασιάρχης τοΟ ’Αμερικανι
κοί) Κολλεγίου Θηλέων κ. ΓΡΑΒΑΡΗΣ. 
Έπηκολοΰθησαν άπαγγελίαι ύπό διακε
κριμένων καλλιτεχνών καϊ Ελληνικοί 
χοροί του όνομαστοϋ συγκροτήματος 
Κουσιάδη, μεθ’ ό έκλεισεν ή όλη έκδή- 
λωσις 6ν μέσω άτμοσφαίρας συγκινή- 
σεως καί ’Εθνικού Παλμού.

Συγχαίρομεν είλικρινώς τήν Διοίκησιν 
καί τά μέλη τοΰ ’Ομίλου διά τήν εΰγενή 
πρωτοβουλίαν τής Όργανώσεως τής έξαι 
ρετικής αυτής έκδηλώσεως, ήτις συνετέ- 
λεσεν εις τήν δημιουργίαν εΰμενών σχο
λίων υπέρ τοΰ Σώματός μας καί κλίματος 
λίαν καταλλήλου καί προσφόρου πρός 
στενωτέραν συνεργασίαν ’Αστυνομίας 
καί Κοινού.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡ)ΚΗΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΦΟΦΡΟΝ ΔΑΝΕΙ
ΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

ΕΤΟΥΣ 1971

Είς τήν γενομένην ύπό τής ’Εθνικής 
Κυβερνήσεως τιμητικήν πρόσκλησιν 
πρός οικονομικήν άνάπτυξιν τής Χώ
ρας μας διά τής έκδόσεως καί προσφο
ράς 'Ομολογιών τοΰ Λαχειοφόρου ’Εσω
τερικού Δανείου πρός τό Ελληνικόν Κοι
νόν, τό Σώμα μας έδωσε καί έφέτος εντυ
πωσιακόν τό παρόν είς τήν πρόσκλησιν 
αυτήν διά τής άγοράς, έκ μέρους τών 
άνδρών του, όμολογιών αξίας (10.008.000) 
δέκα έκατομμυρίων οκτώ χιλιάδων δρα
χμών.

Είθισμένον έκ παραδόσεως νά δίδη 
πάντοτε τό παρόν εις κάθε Κυβερνητικήν 
προσπάθειαν άποβλέπουσαν είς τήν ήθι- 
κήν καί οικονομικήν έξυγίανσιν καί ταχύ- 
χύρρυθμον άνάπτυξιν τής χώρας μας, 
προσέρχεται άρωγόν είς τήν ύλοποίησιν 
τών έκάστοτε ύπό τής Οικονομικής Πολι
τικής τής Κυβερνήσεως έξαγγελλομένων 
προγραμμάτων πρός χρηματοδότησιν τών 
έκτελουμένων κοινωφελών έργων (οδο
ποιίας, έγγειοβελτικών, έκπαιδεύσεως 
κ.λ.π.) διά τού Προϋπολογισμού τών Δη
μοσίων ’Επενδύσεων.

Τά προνόμια τών 'Ομολογιών τού Δα
νείου αύτοΰ είναι πολλαπλά, διότι όλαι 
αί όμολογίαι άποφέρουν τόκον καί κέρ
δος διά κληρώσεως.

’Εκ τών μέχρι τοΰδε γενομένων ύπευ- 
θύνων ανακοινώσεων τού 'Υπουργείου 
’Εθνικής Οικονομίας, λόγφ λήψεως ειδι
κών μέτρων πρός συμμετοχήν εις τούτο 
Ελλήνων τού ’Εξωτερικού καί ’Αλλο
δαπών, πιστεύεται ώς γεγονός άναντίρ- 
ρητον, ή έξ όλοκλήρου κάλυψίς του έκ 
τής ιδιωτικής κυρίως πρωτοβουλίας. Εύ- 
χόμεθα είλικρινώς κάθε δυνατήν έπιτυ- 
χίαν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τήν 1-11-71 έτελέσθη είς τό έντευκτήριον Χωρ]κής Θεσσαλονίκης άγιασμός, 
έπί τή ένάρξει τών μαθημάτων σεμιναρίου ξένων γλωσσών Ύπαξιωματικών καί 
Χωροφυλάκων. Μετά τήν λήξιν τής 5μήνου έκπαιδεύσεώς των είς τήν ’Αγγλικήν 
(35), Γερμανικήν (35) καί Γαλλικήν (6), ούτοι θά καλύψουν ύπάρχοντα κενά είς 
είδικάς υπηρεσίας τοΰ Σώματος (’Αλλοδαπών—Τουρισμού κ.λ.π.).

Είς τήν τελετήν παρέστησαν: Ό  Β’ ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστρά
τηγος κ. ’Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, 
Ταξίαρχος κ. Ήλίας Άθανασάκος, ό Α. Δ. X. Κ. Μακεδονίας Συνταγματάρχης κ. Δ. 
Άλειφερόπουλος, ανώτεροι καί κατώτεροι ’Αξιωματικοί 'Υπηρεσιών Χωροφυ
λακής Θεσσαλονίκης καί οί κ. κ. Καθηγηταί μετά τών έπιλεγέντων μαθητών 
τής Σχολής ξένων γλωσσών.

Μετά τόν άγιασμόν ώμίλησεν ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Τα
ξίαρχος κ. Άθανασάκος, ό όποιος, σύν τοίς άλλοις έτόνισε τό ένδιαφέρον τής ήγε- 
σίας διά τήν έκμάθησιν ξένων γλωσσών παρά τών άνδρών τοΰ Σώματος καί προέ- 
τρεψεν τούς μαθητάς όπως έπιδείξουν ζήλον καί έπιμέλειαν καί άνταποκριθοΰν οΰτω 
είς τάς προσδοκίας τοΰ Σώματος. Ή  όλη έκδήλωσις έστέφθη ύπό έπιτυχίας σχολια- 
σθεϊσα εύμενώς ύπό τοΰ τύπου (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ 2-11-71). 
Είς τήν φωτογραφίαν οί έπίσημοι προσκεκλημένοι τής έκδηλώσεως μετά τών κ. κ. 
καθηγητών καί τών μαθητών τοΰ Σεμηναρίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής, μελετή- 
σαν έπισταμένως τό όλον θέμα τής τρο
χαίας, έξέδωσε κατά καιρούς, ίκανάς τόν 
άριθμόν Διαταγάς καί όδηγίας πρός άρ- 
τιωτέραν καί άποτελεσματικωτέραν έπι- 
τήρησιν τοΰ όδικοΰ τής χώρας δικτύο 
παρά τών έντεταλμένων πρός τούτο 'Υπη
ρεσιών καί ’Οργάνων τού Σώματος, διά 
τών όποιων συνιστάται ιδιαιτέρως ή ηύ- 
ξημένη δράστη ροποίησις τοΰ προσωπικού 
τών 'Υπηρεσιών τοΰ Σώματος, ό προγραμ
ματισμός τών έκάστοτε ένεργειών καί ό 
συντονισμός τής όλης προσπάθειας αύ- 
τών. 'Η ένέργεια αυτή, ώς είναι φυσικόν 
καί εύλογον, άποβλέπει είς τήν βελτίωσιν 
τών όρων καί συνθηκών κυκλοφορίας 
(όδηγοί—όχήματα, στάθμευσις αυτών—πε 
ζοί κ.λ.π.) πρός έπίτευξιν τοΰ περιορισμού 
τών διαρκώς αύξανομένων όδικών ατυ
χημάτων καί τοΰ, συνεπείς: τούτων, άφ- 
θόνως ρέοντος έπί τής ασφάλτου ανθρω
πίνου αίματος.

Έντέλλεται δέ σύν τοϊί άλλοις (σχετ.Α. 
Π. 815]4]52, 816]1]22 καί 801]5]31 έ. έ. 
Διαταγαί τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής), 
τήν άσκησιν δραστήριου έλέγχου διά τής 
έπιβολής τών προβλεπομένων διοικητι
κών κυρώσεων κατά τών άσυνειδήτων 
ύπαιτίων πάραβατών τών κανόνων όδι- 
κής κυκλοφορίας.

Παρακαλοΰμεν ιδιαιτέρως, όπως μελε_ 
τηθή ή όλη νομοθεσία καί αί ιός άνω δια 
ταγαί τού ’Αρχηγείου , όσον αφορά τήν 
έφαρμογήν τών Κανόνων Κυκλοφορίας, 
παρ’ όλων τών άστυνομικών οργάνων καί 
τού αναγνωστικού μας κοινού έν γένει, 
πρός όφελος αύτών καί ένημέρωσιν τών 
έχόντων άγνοιαν έπί τών θεμάτων τού
των λοιπών συνανθρώπων των.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ
Είς (1) κατώτερος ’Αξιωματικός Χωρο

φυλακής έκπαιδεύεται έπί έννέαμηνον, 
ώς ύπότροφος παρά τφ όργανισμώ Α.Σ. 
Μ.Ε. είς τήν Σχολήν Προγραμματιστών 
’Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Τεσσαράκοντα (40) τροχονόμοι—Χω
ροφύλακες έξεπαιδεύθησαν είς θέματα 
Τροχαίας (21-11-71 έως 10-12-71).

Τεσσαράκοντα (40) Μοίραρχοι μετεκ
παιδεύονται έπί 5μηνον εις τό ΚΜΑΧ]ΑΠ 
εις τήν ΣΑΧ (1-11-1971).

Τεσσαράκοντα (40) Ύπαξιωματικοί έξε- 
παιδεύθησαν είς θέματα τροχαίας (13-10- 
έως 23-11-71) είς ΣΟΧ.

Δύο (2) ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί έκ- 
παιδεύονται είς τήν Σχολήν ’Εθνικής 
Άμύνης δι’ έν έτος.

Δύο (2) κατώτεροι ’Αξιωματικοί έκπαι- 
δεύονται εις τό ένταύθα κέντρον Δημοσιο- 
λογικών Σπουδών καί Ερευνών (8-11-71 
έως 30-6-72).
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—Άνακοινούμεν είς τούς κ. κ. άνα- 
γνώστας μας ότι έφ' όσον έπιθυμοϋν νά 
προμηθευθούν τηλεοράσεις, πλυντήρια, 
κουζίνας κ.λ.π. ήλεκτρικάς συσκευάς, 
άνευ προκαταβολής καί έξόφλησιν τής 
άξίας τούτων έντός 2ετίας, τής α  δόσεως 
καταβλητέας μετά 2μηνον άπό τής παρα
λαβής καί μέ 5ετή έγγύησιν, δύνανται 
νά άπευθύνωνται είς τό Κατάστημα τού 
κ. Π. ΒΟΥΡΟΥ, Ίωάν. Δροσοπούλου 
219, τηλ. 2029-381 ή Πατησίων 364 (άπο- 
θήκη)—Άθήναι.

*
—Ό  κ. 'Εμμανουήλ Κ. ΜΑΡΑΓΚΑ- 

ΚΗΣ, Μαραθώνος 16α —Χαλάνδρι —- 
'Αττικής, τηλ. 681-659, άντιπρόσωπος 
δεκτών τηλεοράσεως ΜΕΤΖκαί EMUD 
Δ. Γερμανίας, προσφέρει έπίσης τόν τύ
πον EMUD CALIFORNIA, μέ όθόνην 
24, αύτομάτου έπιλογής 68 καναλίων καί 
έξαρτήματα TELEFUNKEN μέ ειδι
κήν τιμήν διά τούς ανδρας τής ΧωρΙκής 
(6.000 δραχμ. τοΐς μετρητοΐς).

Οί έπιθυμοΰντες δύνανται νά άπευθύ- 
νωνται εις τό ώς άνω κατάστημα πρός 
άγοράν των έν λόγω ειδών.

*
—Ή  ’Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία 

Γενικών ’Ασφαλειών Η ΕΘΝΙΚΗ, ίδρυ- 
θεΐσα πρό (80) έτών ύπό τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος είναι ή μεγαλυ- 
τέρα Ελληνική 'Ασφαλιστική Εται
ρεία (καθαρά περιουσία 1.500.000.000, 
πληρωθεϊσαι άποζημιώσεις 120.000.000 
δρχ. στοιχεία τής 31-12-1970).

Συνεχίζουσα λίαν έπιτυχώς τήν κοι
νωφελή δρασιν της ίδρυσε τελευταίως 
(17-1-1971) έν είσέτι νέον πρακτορεΐον 
ύπό τά στοιχεία «Η ΕΘΝΙΚΗ A. Ε. Ε. 
Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Πράκτορες Άφοι ΒΑ- 
ΓΕΝΑ Ο. Ε., Βουλιαγμένης 203, τηλ. 
9711-460—Άθήναι.

"Οσοι έκ τών άναγνωστών μας έπιθυ- 
μοΰν νά άσφαλισθοΰν δύνανται νά έξυ- 
πηρετηθοϋν άριστα, άπευθυνόμενοι είς̂  
τήν ώς άνω Εταιρείαν.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Έκυκλοφόρησε τό βιβλίον «Η ΕΠΑ- 
ΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» τού κ. Γεωργίου Κου- 
μαντάκη, δημοσιογράφου (Γλάδστωνος 
8, Άθήναι, τηλ. 636-987). Τιμδται δρχ. 
30. Είς τό βιβλίον τούτο περιγράφεται 
μέ σαφήνειαν καί άντικειμενικότητα ή 
πρό τής Έπαναστάσεως τής 21-4-1967 
κρατήσασα κατάστασις. Κρίνεται λίαν 
χρήσιμον καί ώφέλιμον. Οί έπιθυμοΰν- 
τες τήν προμήθειαν τούτου παρακαλοϋν- 
ται όπως άπευθύνωνται είς τόν συγγρα
φέα.

*
Μία νέα ποιητική συλλογή ήλθεν είς 

τό φώς τής δημοσιότητος. Είναι τό έρ- 
γον τής Κας Μαρκησίας Τζιμοπούλου, 
Βρυάξιδος 14, Παγκράτι, Άθήναι, τηλ. 
718-286, μέ τόν τίτλον «ΤΑ ΚΡΙΝΑ ΤΟΥ

«21», άφιερωμένον είς τά 150 χρόνια τής 
Έπαναστάσεως τού 1821. Έκδοσις καλ
λιτεχνική, μέ χάρτην έκλεκτόν καί έξώ- 
φυλλον έγχρωμον, φιλοτεχνηθέν ύπό 
τής ιδίας. Τιμάται δρχ, 50. Διαιρείται είς 
τρία μέρη, μέ θέματα έθνικού περιεχο
μένου, γραμμένα είς ύφος γλαφυρόν καί 
γλώσσαν άπλήν (σελ. δϋ). Κρίνομεν τού
το λίαν ώφέλιμον καί έποικοδομητικόν 
δι’ δ, καί συνιστώμεν είς τούς άναγνώ- 
στας μας τήν μελέτην καί προμήθειάν 
του. Οί έπιθυμοΰντες τούτο, παρακαλοΰν- 
ται όπως άπευθύνωνται είς-τήν συγγρα
φέα.

*

Έκυκλοφόρησαν τά βιβλία τού Αγιο
ρείτου Μοναχού Άνδρέου Θεοφιλοπού- 
λου (Καρυαί Άγ. Όρους ή Γραβιάς 30 
—Θεσσαλονίκη): α)ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 
β) HOLY MOUNTAIN καί γ) ΟΔΗΓΟΣ 
ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ, μέ φωτο 
γραφίας τού Άγ. Όρους, λεύκωμα άπτ 
τόν έορτασμόν τής χιλιετηρίδος (964- 
1964), όδηγίας δι’ έπισκέπτας αυτού κ.λ.π.
Είς τά περιεχόμενά των, πλήν άλλων πο
λυτίμων στοιχείων, άναφέρονται ή δρά- 
σις τών Μοναχών καί ή πρός τήν 'Ελ
ληνικήν Κοινωνίαν 'καί τήν άνθρωπό- 
τητα γενικώτερον προσφορά τού ΑΘΩ 
όπου, ώς λέγεται, τό άνθρώπινον γένος 
«έδοξάσθη» καί ό Πανδαμάτωρ χρόνος 
«ένικήθη». Ή  τιμή τούτων άντιστοίχως 
ώρίσθη είς δραχμάς α) 140 άδετον καί 
160 δεμένον, β) 150 έκδοσις πολυτελής 
καί γ) 50 άδετον καί 60 δεμένον.

Κρίνονται λίαν χρήσιμα καί ώφέλιμα 
καί συνιστώμεν είς τούς φίλους άναγνώ- 
στας μας τήν μελέτην των. Οί έπιθυμούν- 
τες τήν προμήθειαν αύτών δύνανται νά 
άπευθύνωνται είς τόν συγγραφέα.

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι

Έλήφθησαν αί κάτωθι συνεργασίαι 
άναγνωστών καί συνδρομητών μας:

—ΛΟΡΕΝΤΖΟΣΜΑΒΙΛΗΣ (1860-1912) 
κ. Δημητρίου Κοσμά.

—Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ 
ΑΓΩΝΑ ΚΙ’ ΟΤΑΝ ΞΕΡΗ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΝ
ΤΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΑ, κ. Αθανασίου Ν. 
Λιακόγκωνα, Ύπεν]ρχου.

—ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΘΥΣΙΑΣ ’ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ, κ.Άγ- 
γελοπούλου, Παιδαγωγού.

—ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ—ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑ- 2 
ΤΑΙ καί Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ 3 
ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΙ- 4 
ΤΕΛΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. 5
Διονυσίου Καλαντζή. Ύπομ]ρχου. 6

—ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 8 
ΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ κ. ΣταμούληΜαλού- 9 
κου, Μοιράρχου. ^

—ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΛΟ- 12 
ΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, κ. Παναγ. Κατηφόρη, '3 
Δημοσιογράφου.

—Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΕΥΒΩΤΑΣ ΚΑΙ 
Η ΛΑ Ι Σ Η ΚΟΡΙΝΘΙΑ τού ίδιου ώς άνω.

—ΓΕΡΟΝΤΟΠΑΛΛΗΚΑΡΟ ΛΟΓΩ....
35ΕΤΙΑΣ, κ. Νικ. Τσιρώνη, Ταγίρχου 
Χωροφυλακής.

—ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, κ. Γεωρ
γίου Τσεβδ, Άντ]ρχου Χωρ]κής.
—ΕΝΑΣΜΙΣΕΛΛΗΝ ΑΚΟΥΣΙΟΣ ΥΠΟ- 

ΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑ- 
ΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Ο ΧΑΛΕΤ ΕΦΕΝΔΗΣ, κ. 
Γεωργίου Μαυρίγιαννη, Άνθ]στοΰ.

—ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ (Σκέ
ψεις) κ. Φιλοποίμενος Τερζή Ταγ]ρχου 
Χωρ]κής.

—Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΕΝ ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ, κ. Περικλέους Πετροπούλου, 
Μοιράρχου.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Τό 432 π.Χ., επί Περικλέους, οί 
Αθηναίοι μέ ψήφισμά τους κήρυξαν 
τά Μέγαρα σέ ναυτικό αποκλεισμό, δη
λαδή απαγόρεψαν στα πλοία τών Με- 
γαρέών νά έρχονται σέ λιμάνια τής πε- 
ριοχής τών Αθηνών καί τών συμμάχων 
τους. Οί ’Αθηναίοι έλαβαν τό σκληρά 
αυτό μέτρο γιατί οί Μεγαρεΐς κατά σύ
στημα προέβαιναν σέ εχθρικές πράξεις: 
παραβίαση τών συνόρων, καλλιέργεια 
χωραφιών τού ιερού χώρου τής ’Ελευ
σίνας, παραχώρηση ασύλου σέ φυγάδες 
’Αθηναίους κα. 2) Τό κατέλυσε ό Μέ- 
γας Κάρολος ή Καρλομάγνος τό 773 
μ.Χ. 3) Μέν τήν ένωση τών δύο βασι
λείων, τής Καστίλλης καί τής Άραγώ- 
νος, δταν ή ’Ισαβέλλα, κόρη τού βασι
λιά Ίωάννου Β ’ τής Καστίλλης, παν
τρεύτηκε τό 1469 τόν Φερδινάνδο, διά
δοχο τού βασιλείου τής Άραγώνος 4) 
’Έτσι ονομάστηκε ή νύχτα τής 24ης 
Αύγούστου 1572, παραμονή τού Αγίου 
Βαρθολομαίου, γιατί τό βράδυ αυτό 
σφάχτηκαν στή Γαλλία χιλιάδες^ Καλβι- 
νιστές 5) α) Ή  καταστροφή τής Καρ- 
χιδόνας άπό τό Σχιπίωνα τόν Αίμιλιανό 
και β) Ή  κατάχτηση τής Ελλάδος Από 
τους Ρωμαίους.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ’ ΑΡ . 24 
1 2 3 45 6 7 8 3 10 II1213

760



f

«...δεν τό άββάζωμέ /»

Φ ΙΛ Τ Ρ Ο  I  K IN G  S IZ E

ελαφρό...απολαυστικό...υπέροχο!
___"ΑΛΕΚΤΩΡ,,



ΤΑΠΗΤΕΙ J h o m a

αϋτό τό ύπέροχο χαλί 
μπορεί νά γίνη 
δικό σας μέ 1.455 δρχ.!


