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ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΕΣ TO 1972

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ
κ . ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΛΗΜΟΖΙΑΖ ΤΑΞΕΩΖ

Π Ρ Ο Σ

"Απαντας τούς ’Α ξιω ματικούς, ‘Υ παλλήλους και κατώτερα  
δργανα τω ν Σω μάτω ν Α σ φ α λ εία ς  και της ’Α γροφ υλακής.

Διά τάς 'Αγίας 'Ημέρας των Χριστουγέννων καί το έρχόμενον έτος 
1972, εύχομαι εις ολους σας κάθε προσωπικήν καί οικογενειακήν εύτυ- 
χίαν.

Οί κόποι καί αί Θυσίαι, εις τάς όποιας ύπεβλήθητε κατά τό 1971 άπέ- 
δωσαν τόσον πλουσίους καρπούς εις ολους τούς τομείς τής δραστηριό
τατος σας, ώστε νά προκαλέσουν τον δημόσιον έπαινον τού ’Αρχηγού 
τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως κατά τον λόγον του τής 18ης τρέχοντος.

Πρέπει νά εισθε υπερήφανοι διότι, διά τής παραδειγματικής 
έργατικότητος καί άφοσιώσεως προς τό καθήκον, συνετελέσατε τά μέ
γιστα εις τήν έπίτευξιν τού θαύματος τής άναδημιουργίας τής Χώρας.

Διά τό 1972, ή μέριμνα τής Κυβερνήσεως διά τήν όργάνωσιν καί 
περαιτέρω εκσυγχρονισμόν των Σωμάτων ’Ασφαλείας έξεδηλώθη ήδη 
διά τής διαθέσεως των άπαιτουμένων οικονομικών πόρων.

’Εναπόκειται ήδη εις υμάς νά τούς άξιοποιήσητε κατά τον καλύτερον 
δυνατόν τρόπον.

Παρά τον υψηλόν βαθμόν άποδόσεώς σας, υπάρχουν είοέτι άρκετά 
περιθοόρια βελτιώσεως καί είμαι βέβαιος δτι ό καθείς έξ υμών θά κα- 
ταβάλη τήν άπαιτουμένην προς τούτο προσπάθειαν.

Μέ τήν βοήθειαν τού Κυρίου 'Ημών ’Ιησού Χριστού ας έλπίσωμεν 
δτι, υπό τούς άρίστους οιωνούς, υπό τούς όποιους είσερχόμεθα εις τό 
1972, δλαι αί εύγενικαί υμών προσπάθειαι θά εύοδωθοΰν έπ’ άγαθώ τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τού ΕΘΝΟΥΣ.

Ό  'Υπουργός
ΣΠ Υ ΡΙΔΩ Ν  ΒΕΛ Α ΙΑ Ν ΙΤΗ Σ
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Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
’Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Καραβίτης

Ο Α' Υ Π Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  
'Υποστράτηγος κ . ’Ιωάννης Ζαφειρόπουλος

Ο Α' Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Τ Η Σ  
Ταξίαρχος κ. Νικήτας Κωβαΐος

Ο Β' Υ Π Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  
Ταξίαρχος κ . Ξενοφών Τζαβάρας

Ο Β' Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Τ Η Σ
Ταξίαρχος κ . ’Ιωάννης Ρίζας



ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ
Τήν ΙΟην Ιανουάριου έ. έ. εις τάς Σχο

λάς Χωροφυλακής, έδόθη δεξίωσις πρός 
τιμήν τοϋ άποχωρήσαντος, λόγω ορίου 
ήλικίας, τέως Άρχηγοϋ Χωρ]κής Άντι- 
στρατήγου κ. ’Αναστασίου ΚΑΡΥΩΤΗ. 
Τήν δεξίωσιν έτίμησε διά της τταρουσίας 
του ό Γενικός Γραμματεΰς τοϋ 'Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωάννης 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ καθώς επίσης οί 
’Αρχηγοί, Χωρ]κής ’Αντιστράτηγος 
κ. Χρηστός ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ, ’Αστυνομίας 
κ. Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Πυροσβεστικού 
Σώματος κ. Α. ΔΗΜΑΣ, καί ό Γενικός 
Δ]ντής ΓΕΔΠΑ]ΧΩΡΑΣ Ύποσ]γος κ. ΚΑ- 
ΡΑΤΑΣΟΣ. ’Επίσης είς τήν δεξίωσιν πα
ρέστησαν οί Ύπαρχηγοί Χωροφυλακής 
Ύποσ]γος κ. 1. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ καί 
Ταξ]ρχος κ. Ξ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ, Άστυνομία- 
Πόλεων κ. Γ. ΚΑΛΤΣΑΣ καί Πυρόσβεσης 
κοϋ κ. Β, ΚΑΤΣΑΝΟΣ, άπαντες οί έν Άθή- 
ναις άνώτατοι Άξ]κοί Χωροφυλακής, 
τέως ’Αρχηγοί τοϋ Σώματος καί έ. ά· 
άνώτατοι Άξ]κοί, ανώτεροι Άξ]κοί 
Δ]νταί Υπηρεσιών τοϋ λεκανοπεδίου 
’Αττικής" Πρόεδροι των ‘Ομίλων Φίλων 
Χωρ]κής, ό Πρόεδρος τής Ε.Σ.Η.Ε.Α. 
κ. ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ μετ’ άλλων έκπροσώ- 
.ιιων τοϋ δημοσιογραφικοϋ κόσμου, άντι-
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προσωπεία! Άξ]κών, Ύπαξ]κών, Χωρ] 
κων, καί Δοκίμων των Σχολών καί πολλοί 
άλλοι προσκεκλημένοι οί όποιοι κατέ- 
κλυσαν τόν χώρον τής δεξιώσεως.

Κατά τήν διάρκειαν τής δεξιώσεως ό 
νέος ’Αρχηγός Χωρ]κής προσφωνών 
τόν κ. Γενικόν Γραμματέα τού Υ.Δ.Τ. 
καί τόν άπελθόντα ’Αρχηγόν είπε τά 
εξής : «Άναλαβών τήν ήγεσίαν τού
Σώματος, κατόπιν άποφάσεως τοΰ ’Ανώ
τατου Συμβουλίου ’Εθνικής Άμύνης, άπό 
τόν κ. ’Αναστάσιον Καρυώτην άξιον 
Αρχηγόν καί τέκνον τής Πατρίδος, έντός 
τοϋ ίεροϋ χώρου τής Σχολής Χωροφυλα
κής, τροφού κάί μητρός τού Σώματος, 
καθηγιασθέντος διά τού αίματος σεμνών 
ήρώων, συναισθανόμενος τήν τιμήν Μαί τήν 
έκ τής Θέσεώς μου άπορρέουσαν ευθύνην 
υπόσχομαι κατά τήν λίαν συγκινητικήν 
τούτην στιγμήν ότι δέ θά φεισθώ κόπων 
καί θυσιών, προκειμένου νά άνταποκριθώ 
πλήρως πρός τάς προσδοκίας καί τά  ιδε
ώδη τής ’Εθνικής μας Κυβερνήσεως.

Έμπνεόμενος δέ άπό τάς ίεράς παρα
δόσεις τοϋ Έθνους καί τού Σώματος ώς 
καί άπό τάς μορφάς τής εκατόμβης τών 
ήρωϊκών νεκρών μας, παρέχω τήν δια-

βεβαίωσιν ότι πιστός εις τάς άρχάς τής 
Χρηστής Διοικήσεως καί άπέχων άπό 
πάσης πράξεως καί ένεργείας ήτις άμαυ- 
ρώνει τήν αίγλην καί άξιοπρέπειαν τοΰ 
ήγήτορος, Θά έξαντλήσω άπάσας τάς 
δυνάμεις μου διά τήν περαιτέρω προαγω
γήν καί έκσυγχρονισμόν τοΰ Σώματος 
άξιοποιών τήν υλικήν καί ήθικήν άρω- 
γήν τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, ΐνα τού
το, φύλαξ τών ίερών καί όσιων τού 
Έθνους έκπληροΐ πλήρως καί διαρκώς 
τήν υψηλήν του άποστολήν, καί συμφώ- 
νως πρός τάς άπαιτήσεις τής έξελισσο- 
μένης άλματωδώς Ελληνικής κοινωνίας».

Έν συνεχεία ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής προσέφερεν έκ μέρους τού Σώματος 
είς τόν κ. ΚΑΡΥΩΤΗΝ χρυσούν ώρολό- 
γιον χειρός καί χρυσούν έμβλημα τού 
Σώματος τοθίσας ότι: «Τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής προσφέρει πρός υμάς είς 
ένδειξιν τιμής καί ευγνωμοσύνης τό μικρόν 
τούτο δώρον μετά τού έμβλήματος τού 
Σώματος συμβολίζοντος τήν άρρηκτον 
συνέχειαν καί τάς αιώνιας τοΰ Έθνους 
άξίας άπό τής άρχαιότητος μέχρι τών 
καθ’ ή μάς υπέρ ών ή Χωροφυλακή άεί- 
ποτε προμαχεί». Καταλήγων ό κ. ’Αρχη
γός Χωρ]κής εϊπεν : «Τό Σώμα πάντοτε
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θά περιβάλη μέ θέρμην καί στοργήν καί 
θά άναγράψη χρυσοϊς γράμμασιν είς 
τ άς δέλτους τής 'Ιστορίας του όσους 
έθυσιάσθησαν ή έμόχθησαν υπέρ αύτοΰ 
ώς ΰμεϊς κ. ’Αρχηγέ».

Καταφανώς συγκεκινη μένος ό άποχω- 
ρήσας ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ. ’Αναστάσιος ΚΑΡΥΩΤΗΣ 
ηύχαρίστησε τόν νέον ’Αρχηγόν Χωρο
φυλακής ’Αντιστράτηγον κ. Χρίστον ΚΑ- 
ΡΑΒΙΤΗΝ καί άνεφέρθη έν συνεχεία είς 
τό έπιτελεσθέν κατά τήν διάρκειαν τής 
άρχηγίας του γόνιμον καί δημιουργικόν 
Ιργον, όφειλόμενον κατά μέγιστον μέρος 
είς τήν άμέριστον συμπαράστασιν τής 
’Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβέρνησε ως 
καί ίδίφ του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, όστις κατ’ έπανά- 
ληψιν άνεγνώρισε δημοσίως τό έπιτε- 
λούμενον Οπό των Σωμάτων ’Ασφαλείας 
έργον διά τήν πρόοδον τού ‘Ελληνικού 
Λαού. Τέλος αφού ηύχήθη είς τόν νέον 
’Αρχηγόν Χωροφυλακής έπιτυχίαν είς 
τό έργον του, περί τής οποίας έξέφρασε 
άλλωστε τήν βεβαιότητά του, ηύχα
ρίστησε τούς διατελέσαντάς μετεπανα- 
στατικως 'Υπουργούς καί Γενικούς Γραμ
ματείς τού Ύποηργείου Δημοσίας Τά
ξεως, διαβεβαίωσεν δέ τόν κ. ’Αρχηγόν 
ότι·, θά εύρίσκεται πάντοτε παρά τό 
πλευράν τού Σώματος έκ τού οποίου 
μετά 40ετή εύδόκιμον ύπηρεσίαν άπε- 
χώρησε καί ότι θά παραμείνη έσαεί μαχη
τής των σκοπών τής Έπαναστάσεως 
τής 21ης ’Απριλίου 1967.

’Εν συνεχεία τόν λόγον έλαβεν ό 
κ. Γενικός Γραμματεύς τού ‘Υπουργείου 
Δημ. Τάξεως, ό όποιος έξέφρασε τήν 
εύαρέσκειαν τού κωλυομένου κ. ‘Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως καί τού Ιδίου προ- 
σωπικώς πρός τόν κ. ’Αναστάσιον ΚΑ- 
ΡΥΩΤΗΝ διά τό προσφερθέν κατά τόν 
χρόνον τής ’Αρχηγίας του έργον είπών 
ότι : «Ή μεγαλυτέρα άμοιβή είναι νά 
έχη κανείς τήν συναίσθησιν ότι έξε- 
πλήρωσε τό καθήκον του καί αύτην τήν 
συναίσθησιν πρέπει νά έχη καί είναι 
βέβαιος ότι έχει ό κ. ’Αναστάσιος ΚΑ
ΡΥΩΤΗΣ. Συνεχάρη έπίσης τόν νέον 
άρχηγόν ’Αντιστράτηγον κ. Χρίστον ΚΑ- 
ΡΑΒΙΤΗΝ καί τού ηύχήθη έπιτυχίαν είς 
τό έργον του ΐνα τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής καταστή Ικανόν νά άνταποκρίνεται 
πάντοτε είς τάς άπαιτήσεις τής Ελληνι
κής Κοινωνίας».
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Ό όποχωρήσας ’Αρχηγός

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠ ΑΛΞΕΙΣ  
ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ
Τ Η Σ  31 - 12 - 1971

Άποχωρών τής ’Αρχηγίας τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής 
τήν 31-12-1971, λόγω ορίου ήλικίας, ό ’Αντιστράτηγος κ . Ά ν- 
Καρυώτης άπηύθυνε πρός άπαντας τούς άνδρας τής Χωροφυ
λακής άποχαιρετηστήριον ’Εγκύκλιον Διαταγήν σχετικήν μέ 
τό έπιτελεσθέν κατά τήν διάρκειαν τής άρχηγίας του έργον 
καθώς έπίσης καί ώς τελευταίαν συμβουλήν, παραίνεσιν καί 
υποθήκην διά πάντας τούς έπιγιγνομένους καί ηύχήθη εύόδω- 
σιν τοΰ έργου τοΰ νέου Άρχηγοΰ Χωρ]κής, τονίσας μεταξύ 
άλλων τά έξης:

Άποχωρών μετά συνεχή εύδόκιμον 
καί γόνιμον υπηρεσιακήν ζωήν τεσ
σαράκοντα περίπου ετών, αισθάνομαι 
λίαν υπερήφανος καί δκρως ίκανοποιημέ- 
μένος, διότι μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ έπε- 
τέλεσα δτι ήτο άνθρωπίνως δυνατόν, τη- 
ρήσας τόν όρκον τόν όποιον έδωκα έθε- 
λοντικώς μέ δλον τόν παράφοραν νεανικόν 
ένθουσιασμόν.

Καθ’ δλην τήν μακράν υπηρεσιακήν μου 
σταδιοδρομίαν παρέμεινα άμεταθέτως 
άκλόνητος έπί τών Εθνικών Επάλξεων 
χάριν τοΰ μεγαλείου της πολυαγαπημέ- 
νης μας Πατρίδος της αίωνίας ΕΛΛΑΔΟΣ 
καί ύπηρέτησα μετά ιδιαιτέρου ζήλου τά 
‘Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη εις τά όποια 
είχον γαλουχηθή έξ άπαλών ονύχων.

Ή  υπηρεσιακή μου ζωή υπήρξε μιά 
διαρκής προσπάθεια τελειοποιήσεως τοΰ 
έαυτοΰ μου καί άπολύτου άφοσιώσεως 
είς τό καθήκον, τό όποιον έταξα ύπέρ 
άνω δλων καί αυτής έτι τής οίκογενείας 
μου. Πάντοτε ύψίστην άπέδωκα σημα
σίας είς τό ήθος, τήν εντιμότητα, τήν 
άξιοπρέπειαν καί τήν άπονομήν τοΰ δι
καίου, διότι έπίστευα καί πιστεύω δτι 
ό ήγήτωρ πρέπει νά κοσμήται ύπό τών 
άρετών τούτων. ’Εντός τών πλαισίων τής 
ήθικής καί τοΰ γραπτοΰ νόμου έπραξα τό 
καθήκον μου, καί ώς άνθρωπος καί άξιω- 
ματικός καί έχω ήσυχον τήν συνείδησίν 
μου δτι έν έπιγνώσει ούδένα έβλαψα. 
Η άγάπη μου πρός τούς υφισταμένους μου 

καί ό σεβασμός της άνθρωπίνης άξιοπρε- . 
πείας ήσαν ή σημαία μου. Πάντοτε προ- 
σέβλεψα μέ στοργήν καί φιλάνθρωπον 
πνεΰμα πρός τόν άνθρώπινον πόνον καί 
τήν δυστυχίαν.

‘Υπό τοιούτων αρχών έλαυνόμενος κο
λακεύομαι νά πιστεύω, δτι κατά τά δύο 
καίήμισυ έτη καθ’ ά διετέλεσα ’Αρχηγός, 
ήγωνίσθην σκληρώς καί είργάσθην ύπεραν- 
θρώπως, μακράν πάσης υστεροβουλίας ή 
άλλοα υπολογισμού; διά τόν έκσυγχρο- 
νισμόν τοΰ Σώματος, τήν πολιτιστικήν 
τών άνδρών άνύψωσιν καί τήν ύπό της 
Κυβερνήσεως, τη είσηγήσει μου, έπίλυσιν 
χρονιζόντων άπό μακροΰ σοβαρών καί 
σπουδαίων προβλημάτων τών ύπηρε- 
σιών καί τών άνδρών, ώστε τό Σώμα σή

μερον νά εύρίσκεται είς - πλήρη άνοδον.
Πρός τούτοις τό Σώμα, διώκησα μέ 

σύνεσιν, σωφροσύνην καί δικαιοσύνην 
καί άντιμετώπισα τά έπί μέρους προβλή
ματα καί τάς άνάγκας τών ύπ’ έμέ μέ 
άμεροληψίαν, καλωσύνην καί πνεΰμα κα- 
τανοήσεως καί έξυπηρετήσεως, έντός 
πάντοτε τών Κανονισμών καί τών ύπη- 
ρεσιακών δυνατοτήτων.

Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα 
χάρις είς τό αμέριστον ένδιαφέρον της 
Έπαναστάσεως καί ιδιαίτατα τοΰ πρω
τεργάτου ταύτης καί Πρωθυπουργού 
Γ. Παπαδσπούλου έπραγματοποιήθη- 
σαν τόσα πολλά, ώστε πανταχόθεν νά 
όμολογήται καί νά άναγνωρίζεται ή 
έπιτελεσθεΐσα πρόοδος καί τό νέον πνεΰ
μα ύπό τοΰ όποιου οί πάντες διακατεχό- 
μεθα. . _

Πέραν τών σοβαρωτάτων τούτων έπι- 
τευγμάτων καί πολλών άλλων άκόμη, 
άτινα δέν δύνανται νά μνημονευθοΰν είς 
μίαν τοιαύτης ύφής άποχαιρετιστήριον 
διαταγήν, εύρίσκεται έν πλήρει έξελίξει 
καί έν εύρύτατον είσέτι πρόγραμμα πε
ραιτέρω έκσυγχρονισμοΰ τοΰ Σώματος, 
προοιωνιζόμενον λαμπρόν μέλλον, λόγω 
τοΰ έπιδεικνυομένου ύπό .της Κυβερνή
σεως ένδιαφέρονΐος υπέρ τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, ώς προεΐπον.

’Αλλά διά νά όλοκληρωθή τό έργον 
τοΰτο καί νά μή άνακοπή ή ανοδική τοΰ 
Σώματος πορεία οφείλετε πάντες νά 
κλείσετε είς τάς καρδίας σας τό Σώμα, 
νά έργασθήτε καί νά βοηθήσετε δι’ δλων 
τών δυνάμεών σας, ίνα τοΰτο «άνέβη 
ψηλά καί πιό ψηλά» καί άποβή πραγ-.. 
ματικός παράγων ειρήνης, ήσυχίας καί 
προόδου, ώς είναι καί τοΰ άρμόζει.

Είς χεϊρας ύμών κ. κ. ’Αξιωματικοί, 
Άνθυπασπισταί, Όπλΐται καί Πολι
τικοί 'Υπάλληλοι εύρίσκεται ή τύχη τοΰ 
Σώματος.

Δι’ αύτό οφείλετε δπως,:
—Σταθήτε άκλόνητοι έπί τών έθνικών 

έπάλξεων, ώς άρμόζει είς "Οργανα .τής 
Ηρωικής Χωροφυλακής.

—Διατηρήσητε, έξ ιστορικού καθή
κοντος, ύψηλά τό, έπαναστατικόν πνεΰμα 
τής 21ης ’Απριλίου 1967, άφοσιωθήτε είς

τήν Έπανάστασιν καί παράσχητε τήν 
συνδρομήν σας είς τήν καταβαλλομένην 
ύπ’ αύτής προσπάθειαν άνορθώσεως καί 
προόδου τής Πατρίδος μας.

—Σέβεσθε τήν άνθρωπίνην άξιοπρέ- 
πειαν, ή δέ έν γένει διαγωγή καί συμπε
ριφορά σας είναι προσηνής, φιλόφρων, 
άκρως εύγενής καί ύποδειγματική.

—Διαχειρίζεσθε τήν άνατιθεμένην ύμϊν 
έντολήν ύπό τής Πολιτείας μέ άντικει- 
μενικότητα, δικαιοσύνην, σύνεσιν καί 
ανθρωπισμόν.

—Καί τέλος ή παράστασις καί ή έμφά- 
νισίς σας είναι άψογος καί άξιοπρεπής.

Πρίν έτι διακόψω τόν μετά τοΰ Σώμα
τος ένεργόν δεσμόν, θεωρώ ώς έπιτα- 
κτικδν καθήκον, κατά τήν έπίσημον ταύτην 
στιγμήν, δπως εύχαριστήσω τήν ’Εθνι
κήν Κυβέρνησιν καί τούς έν τώ Ύπουρ- 

"γείβ) μας έκπροσώπους της, δι’ δσα ύπέρ 
τοΰ Σώματος έπραξαν. Τούς εϊμεθα 
εύγνώμονες καί δέν λησμονώμεν.

'Ομοίως θεωρώ έμαυτόν ύποχρεωμένον 
δπως εύχαριστήσω πάντας τούς συνεργά- 
τας μου διά τήν παρασχεθεΐσαν βοήθειαν 
πρός έπιτέλεσιν τοΰ πραγματοποιηθέν- 
τος έργου καί δλους τούς άνδρας διά τήν 
εύορκον έκτέλεσιν τών καθηκόντων των 
πρός ούς εύχομαι έκ βάθους καρδίας 
ύγείαν, πρόοδον καί εύημερίαν άτομικήν 
καί οικογενειακήν.

Τέλος ή σκέψις μου αύτήν τήν στιγμήν 
στρέφεται πρός πάντας τούς πρό έμοΰ 
ύπηρετήσαντας ώσαύτως πιστώς καί εύόρ- 
κως τό Σώμα καί τήν Πατρίδα καί ιδιαι
τέρως πρός τούς ήρωΐκούς νεκρούς τοΰ 
Σώματος, οί όποιοι έθυσίασαν δ,τι πο- 
τιμότερον είχον χάριν τής δόξης καί τοΰ 
μεγαλείου τής Πατρίδος μας καί τής άσφα- 
λρίας καί εύημερίας ήμών, είς τήν ίεράν 
μνήμην τών όποίων κλινών εύλαβώς τό 
γόνυ, εύχόμενος δπως ό ΰψιστος τηρή 
αίωνίαν τήν μνήμην αύτών.

Ζ ή τ ω  τ ό  Έ θ ν ο ς
Ζ ή τ ω  ή Χ ω ρ ο φ υ λ α  κ ή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 
’Αντιστράτηγος 

’Αρχηγός Χωροφυλακής

6



Ό νέος 'Αρχηγός Χωροφυλακής

ΠΡΟΣΒΑΕΨΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

ΜΕ Α Ι Σ Ι Ο Δ Ο Ξ Ι Α Ν  ΚΑΙ  

Ε Μ Π ΙΣ Τ Ο Σ Υ Ν Η Ν

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
Τ Η Σ  3 - 1 - 1972

Άναλαβών -τό βαρύ καί έπίμοχθον 
έργον τού ’Αρχηγού τοϋ ένδοξου Σώματος 
της Χωροφυλακής κατόπιν άποφάσεως τοϋ 
Άνωτάτου Συμβουλίου ’Εθνικής Άμύνης, 
έπιθυμώ, κατ’ άρχήν να ευχηθώ προς 
ύμάς καί τάς οικογένειας σας αίσιον 
καί εύτυχές τό Νέον Έ τος 1972.

Διακατέχομαι ύπό πλήρους συναισθή- 
σεως τοϋ μεγέθους τής έκ τής άνα- 
λήψεως των νέων μου καθηκόντων άπορ- 
ρεούσης ευθύνης καί παρέχω την διαβε- 
βαίωσιν δτι έμπνεόμενος άπό τα ιδεώδη 
καί τάς άρχάς τής Έπαναστάσεως τής 21ης 
’Απριλίου 1967 καί πιστός πρός τάς πα
ραδόσεις τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής, 
καθ’ δλην την διάρκειαν τής έν τή Άρχη- 
γίφ θητείας μου, θά πράξω παν τό δυνα
τόν καί θά άφιερώσω άπάσαε μου τάς 
δυνάμεις, ϊνα άνταποκριθώ πλήρως πρός 
τάς προσδοκίας τοϋ Σώματος καί τής 
Φιλτάτης Πατρίδος.

Αί έξαγγελίαι τής ’Εθνικής Κυβερνή- 
σεως, περί άναδιοργανώσεως καί έκσυγ- 
χρονισμοΰ τής Διοικήσεως καί ή προσαρ
μογή ταύτης πρός τάς άπαιτήσεις τής 
ταχέως έξελισσομένης κοινωνίας, έχουν 
Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής, λόγω τής ίδιαζούσης θέ- 
σεως αύτοΰ έν τώ πλαισίω τοϋ Κρατικού 
μηχανισμού καί τής ύψηλής άποστολή^ του.

’Ανάγκη δθεν έπιτακτική όπως, πάντες 
έπιδοθώμεν μέ πίστιν καί άποφασιστικό- 
τητα πρός την τοιαύτην κατεύθυνσιν, 
ίνα έπιτύχωμεν την πλήρη άξιοποίησιν 
τών ύπό τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως πα- 
ρεχομένων πρό'ς τό Σώμα μέσων, διά τόν 
έκ συγχρονισμόν αύτοΰ είς τοιοΰτον βα

θμόν, ώστε νά δύναται νά έπιτελή τό έργον 
του πλήρως καί άποτελεσματικώς.

Καλώ πάντας 'ύμας όπως κατα τήν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων σας αναπτυσητε 
πρωτοβουλίαν, έκαστος έν τώ κύκλω δρα- 
σεώς του καί καταστήτε παράγοντες 
δημιουργικής καί γονίμου έργασίας έφαρ- 
μόζοντες μεθόδους συμφώνους πρός τήν 
άστυνομικήν δεοντολογίαν καί τα έπι- 
στημονικά δεδομένα.

Ύπό τάς κρατούσας σήμερον εις τήν 
Χώραν μας ιδεώδεις συνθήκας Δημοσίας 
Τάξεως καί ’Ασφαλείας, 8τε τό Κράτος 
Δικαίου έγένετο, όσον ποτέ άλλοτε, 
πραγματικότης, άποτελεΐ ύψιστον κα
θήκον, καί τίτλον τιμής ή λελογισμένη 
καί πρός πάσαν κατεύθυνσιν, μετ άκρας 
άμεροληψίας, άπροσωποληψίας καί αντι
κειμενικότητας έφαρμογή τών Νόμων.

Άκίμητοι Φρουροί τών 'Ιερών καί 
'Οσίων τοϋ Έθνους, έστέ άμειλικτοι 
κατά παντός έπιβουλευομένου τήν γα
λήνην καί ήσυχίαν τοϋ Ελληνικού Λαού, 
δστις σοφώς καθοδηγούμενος ύπό τής 
’Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως, 
οίκοδομεϊ έν λαμπρόν μέλλον εύημερίας 
διά τά τέκνα του.

Συνιστώ πρός ύμας άρμονικήν καί έν 
πνεύματι κατανοήσεως, συνεργασίαν μεθ’ 
άπασών τών Δημοσίων 'Χπηρεσιών καί 
ιδιαίτατα τών τοιούτων τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, είς τόν πατριωτισμόν καί τό 
πνεύμα θυσίας τών όποιων όφείλεται τό 
’Εθνοσωτήριον έργον τής Έπαναστάσεως 
τής 21ης ’Απριλίου 1967.

Έφιστώ Ιδιαιτέρως τήν προσοχήν πάν
των είς τό σοβαρώτατον θέμα τής συμ

περιφοράς έναντι τών πολιτών. Εστέ 
πρός αυτούς προσηνείς καί ευπροσήγοροι. 
Συμπεριφερθήτε μετ’ άπολυτου δικαιο
σύνης,άντικειμενικότητος καί άπροσωπολη
ψίας. Περιφρουρήσατε τά δικαιώματα των 
μετ’ άποφασιστικότητος, έντός τών ορίων 
τών διαγραφομένων ύπό τών κειμένων 
Νόμων. Συμπαρασταθήτε καί γίνετε κοι- 
νωνοί τών άπασχολούντων αύτούς προ
βλημάτων καί δείξατε κατανόησιν καί 
συμπόνοιαν πρός πάντα άναξιοπαθοΰντα, 
έκδηλοΰντες τήν άγάπην σας καί τά άνθρω- 
πιστικά σας αισθήματα είς πάσαν ευκαι
ρίαν.

Προσέτι συνιστώ πρός πάντας πει
θαρχίαν, απόλυτον άφοσιωσιν είς τό κα
θήκον, σύμπνοιαν καί άγάπην μεταξύ 
ύμών, άρετάς αί όποϊαι άποτελοΰν τόν 
άκρογωνιαΐον λίθον έπιτυχίας είς τό 
έργον μας.

Τέλος καθοδηγούμενοι άπό τάς ένδό- 
ξους παραδόσεις τού Σώματος και τας 
μορφάς τών ήρωϊκών νεκρών μας, τής 
μνήμης τών οποίων μετά ευλαβίας ανα- 
μιμνησκόμεθα, άτενίσατε μετ’ εμπιστο
σύνης καί αισιοδοξίας τό μέλλον, 
βέβαιοι δντες, δτι ό μόχθος καί αι θυσίαΐ 
ύμών θά τύχουν τής δεούσης ηθικής 
έπιβραβεύσεως.

Ζ ή τ ω  τ ό  Έ θ ν ο ς  

Ζ ή τ ω  ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή

Ό  ’Αρχηγός
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 

’Αντιστράτηγος
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Oi Φιλέλληνες γιά την 'Ελλάδα

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ Α'
τ ή ς  Β α υ α ρ ί α ς

Π ολύ συχνά τά πάθη, τά μίση, 
ό φανατισμός, τταρασύρουν τους 
άνθρώπους μακρυά άπό την πρα
γματικότητα. Τό πάθος εξαφανί
ζει την ικανότητα τοϋ μυαλού
νά κρίνη σωστά, κι έτσι οί άν
θρωποι κάτω άπό την επίδρασή 

•του γίνονται άδικοι καί παρά
λογοι. "Οταν αυτή ή άδικη καί 
παράλογη κρίση ξεπερνά τά όρια 
τής ατομικής καί προσωπικής καί 
έπεκτείνεται σέ κοινωνίες καί—ακό
μη χειρότερα—σε έθνη, τότε τό 
πράγμα παίρνει διαστάσεις σο
βαρές καί επικίνδυνες. Τότε πρέ
πει νά έπεμβαίνη ή ιστορία, ή αν
τικειμενική, ή ψυχρή, ή πιστή, 
ή γνήσια, ή αδέκαστη καί αδιά
φθορη, γιά νά τοποθετούνται όλα 
στην θέση τους καί νά αποδίδων- 
ται «τά τού Καίσαρος τω Καίσα- 
ρι.............. »

Τούτο δέν είναι καθόλου εύκολη 
δουλειά. "Αν σκεφθή κανείς πώς 
όχι μονάχα τόν Ηρόδοτο κατή- 
γορούν γιά ανακρίβειες—ίσως όχι 
χωρίς λόγο—αλλά καί ένα Θουκυ
δίδη, καί ένα Παυσανία, καί τόν 
ΤΤλίνιο καί τόν Στράβωνα καί αυ
τόν άκόμη τόν αγαθό άνδρα, τόν 
Παπαρρηγόπουλο, τότε καταλα
βαίνει πόσο δύσκολο είναι νά 
γραφή ή άψογη, ή αντικειμενική 
Ιστορία.

Μιά τέτοια περίπτωση—παρε- 
ξηγημένη καί αμαυρωμένη άπό 
τά πάθη καί μίση τής εποχής— 
είναι καί τού Λουδοβίκου τής Βαυ
αρίας που θά προσπαθήσουμε νά 
παρουσιάσουμε όσο γίνεται πιο 
καθαρή στό άρθρο τούτο.

Ή σειρά των ιστορικών ση
μειωμάτων γιά τούς Φιλέλληνες, 
άναφέρεται στους ξένους εκείνους 
που άγάπησαν άληθινά τήν Ελ
λάδα, καί που ιδιαίτερα συνετέ- 
λεσαν στό νά εϋοδωθή ό τιτάνιος 
άγώνας της γιά τήν ελευθερία. 
Οϊ φιλέλληνες ήσαν πολλοί. ’Ανά
μεσα σ’ αυτούς ήταν καί καλοί καί 
κακοί. Διάσημοι καί άσήμαντοι. 
Μεγαλοφυΐες καί μετριότητες. Τού

τα τά ιστορικά σημειώματα δέν 
εξετάζουν τήν ικανότητά τους, 
οΰτε κρίνουν τήν άξία τους. Υπο
γραμμίζουν μόνον τις υπηρεσίες 
πού πρόσφεραν στό Ελληνικό 
’Έθνος, όταν άγωνιζόταν νά άπαλ- 
λαγή άπό τετρακοσίων χρόνων 
σκλαβιά. Τούτες τίς υπηρεσίες σέ 
καμμιά περίπτωση δέν πρέπει νά 
ξεχνά καί νά _ παραγνωρίζη τό 
"Εθνος, γιατί τότε ξεπέφτει ήθικά 
καί ντύνεται τά ελαττώματα καί 
τίς κακομοιριές πού χαρακτηρί
ζουν πρόσωπα καί άτομα, όχι
εθνικά σύνολα............

*
Ό  Κάρολος Αύγουστος Λου

δοβίκος Α' Βασιληάς τής Βαυα-
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ρίας οπτό τό 1825 ώς τό 1848, ήταν 
γυιός τού Μαξιμιλιανού—’Ιωσήφ— 
άττό τήν πρώτη του γυναίκα, 
τήν Αύγούστα τοΰ Έσσεν— Ντάρ- 
μσταν—πού βασίλεψε στην Βαυα
ρία άττό τό 1799, τελευταίο 
έτος τοΰ 18ου αιώνα.

Ό  Λουδοβίκος έσπούδασε στό 
ΓΤανετπστήμιο τοΰ Λάντσχουν, 
άττό τά ττιό φημισμένα τής επο
χής. Ή μόρφωσ*' του ήταν εξαί
ρετη καί ή κλίση του στη ν λογο
τεχνία εκδηλώθηκε άττό τά πρώ
τα φοιτητικά του χρόνια, μέ στί
χους ποΰ δείχνουν τον παράφορο 
καί ενθουσιώδη χαρακτήρα του.

Έν όσω ό πατέρας του είναι 
σύμμαχος τού Βοναπάρτη, πο
λέμα κι αυτός μέ τους Γάλλους, 
κάτω άπό τους αϋτοκρατορι- 
κους άετούς, καί μάλιστα λαβαί
νει μέρος στις εκστρατείες τής 
Γερμανίας. Στις μάχες ποΰ έγιναν 
στό Τυρόλο, έδειξε τήν παλλη- 
καριά του καί άξιοπρόσεχτο επι
τελικό νοϋ.

Στό βάθος όμως ό Λουδοβϊκκος 
ούτε Τον Βοναπάρτη συμπαθεί 
ούτε τους Γάλλους. “Είναι άπό χα
ρακτήρα καί πεποίθηση σωβι
νιστής, λατρεύει τήν Πατρίδα του 
καί δέν χάνει τήν εύκαιρία νά 
φανερώση τά αίσθήματά του. 
Τούτη ή λεβέντικη παρρησία τοΰ 
δίνει μεγάλη δημοτικότητα μετα
ξύ τών Βαυαρών.

"Οταν ξεσπά ή Ελληνική ’Ε
πανάσταση στό 1821, ό Λουδο
βίκος — δέν είναι άκόμη βασιληας— 
γράφει πύρινους στίχους γιά τούς 
Έλληνες, καί άποδείχνεται ένας 
άπό τούς πιό ενθουσιώδεις φίλους 
τής Ελλάδος. ’Έχει ήδη μελετή
σει τήν ιστορία της, λατρεύει 
τ ν τέχνη καί τόν πολιτισμό της 
καί γνωρίζει βαθειά τό έξοχο 
νόημα τής κλασσικής άρχαιό- 
τητας. "Οταν άνεβαίνη στον θρό
νο, πολλές άπό τις πράξεις του 
δείχνουν τήν ισχυρή επίδραση 
πού έχει άπάνω του τό κλασσικό 
Έλλη νικό πνεύμα. ’Εξωραΐζει 
τό Μόναχο, χτίζει τήν περίφημη 
Γλυπτοθήκη του, τό ώδεΐον, τήν 
μεγαλόπρεπη Βαλχάλ — Τό Γερ
μανικό Πάνθεον— καί καλεί γιά 
τήι διακόσμησή του καλλιτέχνες 
δπως ό KARLBACH ό SCHNO- 
RR ό SCHWANTHALER ό CO
RNELIUS.

Ά πό τις άρχές κι όλας τοΰ 
19ου αιώνα, ό Λουδοβίκος έχει 
πρωτοστατήσει στήν ίδρυση τής 
Ελληνικής Παροικίας τοΰ Μο

νάχου, πού κατά τούς χρόνους 
τής Επαναστάσεων έφθασε σέ άν
θιση ζηλευτή. "Ο" αν έηινε βασι- 
ληάς 6 Λουδοβίκο; Ινίοτχυσε άκό
μη πιό πολύ τήν άνάπτυξη τής 
παροικίας τών Έ Άήνων.

Μετά τήν έξοδο τοΰ Μεσολογ
γίου πού τό φώς της καταύγασε 
ιόν κόσμο ολόκληρο, ένα διάτα
γμα τού Λουδοβίκου — 1 ]1 ]27— 
ίδρυσε τήν Ελληνική Σχολή τοΰ 
Μονάχού. Σ’ αύτή τή Σχολή 
έφοιτοϋσαν 30 Ελληνόπουλα. 
"Ενα χρόνο κατόπιν έγιναν 40, 
κυρίως παιδιά άγωνιστών, μέ έξο
δα τοΰ Φιλέλληνα Βασιληά. Ή 
Σχολή είχε δικό της κτίριο καί 
τήν έποπτεία της είχε ό DES- 
JANDIN, ώσπου ήρθε άπό τήν 
Τεργέστη, ό Μιχαήλ Άποστο- 
λίδης καί άνέλαβε τήν διεύθυνσίν 
της. Μέ τήν υποστήριξη τού 
Λουδοβίκου καί τις φροντίδες τής 
παροικίας βγήκαν άπό τήν Σχο
λή άξιωματικοί, καθηγητές μη
χανικοί κι άλλοι επιστήμονες πού 
τόση άνάγκη τούς είχε τότε ή 
Ελλάδα. Ή συνέχιση τών υπο
τροφιών καί_ύστερα άπό τήν
έξωση τού Όθωνα — είχε διαλυ- 
θή πιά καί ή Σχολή — δείχνει 
τήν σταθερότητα καί τό βάθος 
τών φιλελληνικών αισθημάτων 
τοΰ Βαυαροϋ βασιληά.

Άλλα καί ή Ελληνική τέχνη 
χρωστά πολλά στον Λουδοβίκο.

Μια όλόκληρη στρατιά Ελλή
νων έσπούδασε μέ έξοδά του 
στήν Ακαδημία Καλών Τεχνών 
τοΰ Μονάχου, πού ό Λουδοβίκος 
τό είχε καταστήσει τό μεγαλύ
τερο καλλιτεχνικό κέντρο τής Εύ- 
ρώπης. Ό  Γκύζης, ό Λύτρας, ό 
Ίακωβίδης καί τόσοι άλλοι μύ
στες τής Ελληνικής τέχνης πού 
ξαναγενιόταν ύστερα άπό τήν 
Βυζαντινή καί τήν μεταβυζαντινή 
περίοδο, έσπούδασαν έκεί.

"Οταν τό στέμμα τής άπελευ- 
θερωμένης Ελλάδος έδόθη στον 
γυιό του τόν "Οθωνα, ό Λουδοβίκος 
έννοιωσε άληθινή εύτυχία. Γιά 
μέρες ολόκληρες τό Μόναχο πα
νηγυρίζει γιά νά τιμήση τά μέλη 
τής Ελληνικής άντιπροσωπείας, 
καί ό Μιαούλης, ό ένδοξος ναυ
μάχος τού 21, άποθεώνεται.

Ό  Όθωνας φτάνει στήν Ελ
λάδα φορτωμένος τις σοφές συμ
βουλές τού πατέρα του γιά τόν 
όποιον ή Ελληνική υπόθεση έγι
νε ό κεντρικός πόλος τής εξωτε
ρικής πολιτικής του. Πόσο παρε- 
ξηγήθηκαν αύτές οΐ συμβουλές! 
Οί τόσο ύποπτοι ύπέρμαχόι τής 
«Δημοκρατίας» δέν είναι φρούτο 
τής εποχής μας. Υπήρχαν καί 
τότε............... ...

Ή κατάσταση πού είχε νά 
άντιμετωπίση ό Όθωνας κατερ- 
χόμενος στήν Ελλάδα ήταν πε
ρισσότερο άπό τραγική. Ό  Κα-

Λουδοβϊκος ό Α' (1768—1868) Βασιλεύς της Βαυαρίας πατήρ τοΰ Όθωνος ό 
όποιος διεκρίθη διά τόν φιλελληνισμόν τοο.
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ποδίστριας 'είχε δολοφονηθή, καί 
■6 ασκός τού Αιόλου είχε άνοιχθή 
ϋξαπολύοντας τους δαίμονες τής 
αναρχίας: Οι Ρουμελιώτες τοϋ 
Κωλέττη είχαν διαλύσει τά λίγα 
παλληκάρια τοϋ Νικηταρά καί 
τούς λιγοστούς καβαλλάρηδες 
τού Καλλέργη. Ζήτω τό Σύντα
γμα! Ζήτω ή ............  Αθανασία!
Ζήτω ό Κωλέττης! κραύγαζαν, 
σκοτώνοντας καί δηώνοντας οΐ 
ορδές αύτές, πού άνάμεσά τους 
είχαν καί............ τούρκικα μπου
λούκια! Τήν μια άπό τις ομάδες 
τους τις διοικούσε ό Ταφίλ, γνω
στός ληστής πού καί οί ίδιοι οΐ 
Τούρκοι τόν είχαν συχαθεϊ. Τού
τα τά μπουλούκια περιέφεραν α
νοικτές τις τούρκικες σημαίες τους, 
καί ζητωκραύγαζαν κι’ αύτές τόν 
Κωλέττη !

Νύκτα έτάφη ό Καποδίστριας, 
καί τό φέρετρό του τό πέρασαν 
τ ’ αδέλφια του — κανείς άλλος δέν 
ακολούθησε τόν θεμελιωτή τής 
Νεώτερης Ελλάδας — μέσα άπό 
τήν σιωπηλή, ολοσκότεινη, κοι
μισμένη πόλη.

Οΐ Κυβερνήσεις — όλες άντικα- 
ποδιστριακές — άνεβοκατέβαιναν 
κωμικά καί άστραπιαϊα. Στό δη
μόσιο Ταμείο δέν ύπήρχαν παρά 
155 τάλληρα. Οΐ 'Οπλαρχηγοί 
καί τά παλληκάρια τους χτύπα- 
γαν τά σπαθιά τους κάτω άπό 
τήν μύτη των πολιτικών, άξιώ- 
νοντας μισθούς καί άποζημιώσεις. 
Ό  Γρίβας ένέσκυψε στήν Τριπο- 
λιτσά. Ό  Κολοκοτρώνης τού 
στέλνει άπεσταλμένο καί τού 
παραγγέλνει νά σηκωθή νά φύγη 
άλλοιώς θά κτυπηθούν. Ό  Γρίβας 
σκοτώνει τόν άπεσταλμένο, καί 
τότε ό Κωλέττης μέ τόν Κουν- 
τουριώτη φτιάχνουν ένα μανι
φέστο γιά νά κηρύξουν τόν Κο-
λοκοτρώνη............... στασιαστή!
Ό  Δημήτρης Ύψηλάντης — τού 
τόφεραν νά τό υπογράψει — τό 
σχίζει άγανακτισμένος καί τούς 
τό πετάει στά μούτρα. 'Ολόκλη
ρη ή δύστυχη, ή μόλις έλευθερω- 
μένη χώρα, στενάζει άπό τήν 
μάστιγα τών λεγομένων «συν
ταγματικών». Αύτοί εισπράττουν 
φόρους αύθαίρετα μέ τό πιστόλι, 
μπαίνουν στά σπίτια, δέρνουν, 
βιάζουν, κλέβουν, βάζουν φωτιά. 
Οΐ μανάδες γιά νά φοβερίσουν τά 
παιδιά τους τούς λένε: «"Ερχεται 
τό Σύνταγμα». Στό "Αργος ήρ
θαν νά συνεδριάσουν οΐ πληρε
ξούσιοι τής Συνελεύσεως. Τήν ώρα 
πού συνεδριάζουν μπαίνουν μέσα

οΐ «συνταγματικοί» μέ τις σπά
θες, όρπάζουν κάμποσους πληρε
ξούσιους — μαζύ μέ αύτούς καί 
τόν Πρόεδρο, τόν Πανούτσο Νο- 
ταρά — τούς άπάγουν καί γιά 
νά τούς άφήσουν ζητάνε λύτρα 
100.000 γρόσια! Ό  ίδιος ό Ζαΐ- 
μης γράφει: «Διά τήν έδώ κατά- 
στασιν τί νά σάς εΐπωμεν, είναι 
τότον άηδής ώστε δέν ύπάγει 
τό χέρι εις τήν έξήγησίν των.......».

Ή ταν καί οί Γάλλοι τού 'Ρουάν 
— άντιπρέσβυς, πού είχε γιά τσι
ράκι τόν Κωλέττη —πού μπήκαν 
στό ’Άργος καί τά έκαναν ρημα
διό. "Εσπασαν τήν πόρτα τού 
σπιτιού τού Καλλέργη, έσυραν 
έξω μισόγυμνη τήν γυναίκα του 
καί τά άνήλικα παιδιά του καί 
συνέλαβαν τούς υπηρέτες του. 
"Οταν οΐ Άργεΐτες είδαν νά υψώ
νεται στον έξώστη ή φραντζέ- 
ζικη παντιέρα, μαζεύτηκαν σπ’ 
έξω καί τούς έβριζαν. Οΐ πιο θερ
μόαιμοι — παλληκάρια τού Κριε- 
ζώτη — μπήκαν στά καφενεία καί 
πέταξαν έξω τούς Γάλλους πού 
καθόντουσαν εκεί. Διατάζει τότε 

ό Γάλλος Διοικητής τούς άνδρες 
του, βάζουν τις μπαγιονέττες στά 
όπλα καί άρχίζουν τήν σφαγή. 
‘Εξήντα "Ελληνες έσφάγησαν. ’Α
νάμεσα σ’ αύτούς καί ό Καλο- 
σγούρος. Οΐ πιο πολλοί ήταν ά
μαχοι, άθώος πληθυσμός............

Τούτη τήν κατάσταση βρήκε 
ό Όθωνας, όταν πάτησε τό πόδι 
του στήν 'Ελληνική γή. "Ηταν 
πολλοί άπό τούς "Ελληνες πού

είχαν τήν άφέλεια νά πιστεύουν 
πώς ό νέος βασιληάς δέν είχε παρά 
νά έγκατασταθή στό Παλάτι του 
καί αύτό θάταν άρκετό νά έξα- 
φανισθή διά μαγείας όλη τούτη 
ή κακομοιριά. "Ηταν καί μερικοί 
άλλοι πού κάθε συμφέρον είχαν 
νά μή τελειώση ποτέ τούτη ή 
άναρχία καί ή άναμπουμπούλα, 
γιατί πώς άλλοιώς θά μπορούσαν 
νά όλωνίζουν. Αύτοί δέν ήταν 
άφελεϊς. "Ηξεραν καλά τί ήθελαν 
καί πώς Θά τό άποκτούσαν. Ά ρ
χισαν άμέσως τήν ύπονόμευση 
τού νεαρού Βασιληά. Ξεφούρνισαν 
τήν φάμπρικα τής «δημοκρατίας», 
τό «Σύνταγμα», τις «ελευθερίες 
τού πολίτη». «Πρώτη μου φροντίς 
θέλει είναι ή άνόρθωσις καί στε- 
ρέωσις τής κοινής ήσυχίας καί 
εύταξίας ώστε νά άπολαμβάνη 
ό καθείς έξ ίσου άνενοχλήτως 
καί άνεπηρεάστως νόμιμον άσφά- 
λειαν», είχε πή ό "Οθωνας στήν 
πρώτη του διακήρυξη τής 25 
Ίανουαοίου 1833. Καί αύτό δέν 
άρεσε καθόλου στοάς «δημοκρά
τες». Γιατί δέν είπαν τίποτα γιά 
Σύνταγμα; άρχισαν νό: διαδίδουν.
Διακήρυξη είναι αυτή ή ............
Σουλτάνικο φιρμάνι! Καί έπειδή 
ό "Οθωνας ήταν άνήλικος ακόμα, 
γύρεψαν άλλο στόχο στά βέλη 
τους. Τά κατεύθυναν ένάντια στήν 
Άντιβασιλεία (Άρμανσμπέργκ 
- Μάουερ καί "Εϋντεκ), καί στον 
βασιληά Λουδοβίκο στον όποιον 
άπέδωσαν τήν «άπολυταρχική» 
γραμμή τοΰ διαγγέλματος. Καί

Η γλυπτοθήκη τοΟ Μονάχου σέ άρχαίον Ελληνικόν στύλ τήν όποιαν άνήγει- 
γειρεν ό Ελληνολάτρης Βασιλεύς Λουδοβίκος καί έντός τής όποιας στεγάζονται 
άρχαϊα κειμήλια.
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I

Ό  «Μονόπτερος» άπομίμησις μικρού άρχαίου Ελληνικού ναού. Ό  Λουδοβί
κος έκόσμησε τήν πρωτεύουσαν τής Βαυαρίας μέ πολλά κτίρια σέ αρχαίο Έλλη' ικό
ρυθμό.
γιά μέυ τήυ άντιβασιλεία τό πρά
γμα μπορεί νά είχε κάποια αιτιο
λόγηση. Οϊ Βαυαροί ηγέτες ήταν 
ξένοι πρός τήυ Ελληνική πρα
γματικότητα καί έκαναν σφάλ
ματα πολλά πού πλήγωσαν του 
Ελληνικό λαό. Όμως γιά του 
Λουδοβίκο ή έπίθεση ήταν άναί- 
σχυντη. Ή συμβουλή τοϋ Φι
λέλληνα βασιληα — πράγματι αυ
τός είχε δώσει όδηγίες — ήταν 
σαφής.

Σέ μιά χώρα μέ τό χάλι ποΰ 
είχε ή Ελλάδα έκείνη τήν έποχή, 
μόνο τρελλός ή εγκληματίας μπο
ρούσε υά συζητήση, έστω, γιά 
«Συνταγματικές» έλευθερίες. Έ 
πρεπε πρώτα νά ΰπάρξη έννο- 
μον κράτος. Ό  Φαβιέρος — που 
έγνώριζε καλύτερα άπό κάθε άλ
λου τήυ κατάσταση — είχε γρά
ψει άπερίφραστα οπόν Καποδί- 
στρια: «Σπεύσατε νά οργανώσετε 
στρατόν τακτικόν όσον είναι ακό
μη καιρός......... ».

Ό  Θιέρσος στό βιβλίο του 
(Α’ τόμος σελ. 250) γράφει: «Θά 
ήταν άδύνατο νά άναγνωρισθοΰν 
οΐ χιλιάδες των στρατιωτών καί 
νά τούς πληρώνωνται οί μισθοί 
τους μέ πιστοποιητικά πού μόνοι
τους παρουσίαζαν............ ». Ό
Μπράντεν στό περί Ελλάδος έρ
γο του (Λειψία 1848, Γ  τόμος, 
σελίς 263) γράφει: «τΗταν έπι- 
βεβλημένο νά διαλυθούν τά άτα
κτα στίφη πού δέν έχρησίμευαυ 
παρά στήν διατήρηση τού εμ

φυλίου πολέμου......... ». Ό  Φίν-
λεϋ άπό τούς πιο σκληρούς έπι- 
κριτάς τής άντιβασιλείας, γράφει 
στήν ιστορία του: (Τόμος Η' σελ. 
5) «τίποτα άλλο δέν ήταν δυνατό 
νά γίνη παρά μόνο νά διαλυθούν 
οί άτακτοι............».

Όλοι αύτοί δηλαδή συμφω
νούσαν μέ τήυ γραμμή τού Λου
δοβίκου. Πριν άπ’ όλα, πάνω 
άπ’ όλα: Τάξις, Νόμος, ’Ισχυρή 
έξουσία. Αύτά είχε άνάγκη _ή 
Ελλάδα. Γιά τό Σύνταγμα — τώυ 
Ελλήνων τό Σύνταγμα, όχι τό 
Σύνταγμα τώυ καπήλωυ — καί 
γιά τις έλευθερίες τών πολιτών — 
όχι τις «έλευθερίες» τών δημαγω
γών — θά υπήρχε καιρός αργό
τερα, άλλοιώς δέν θά υπήρχε κα
θόλου καιρός, ούτε Ελλάδα.......

Τό ήξερε ό Λουδοβίκος καί 
άλλο δέν σκοπούσε άπό τήυ εύη- 
μερία της. ΓΓ αύτό του έσυκοφάυ- 
τησαν, αύτοί πού έσυραν τόν 
Κολοκοτρώνη στήν φυλακή, αύτοί 
πού έσκότωσαν τον Καποδίστρια, 
αύτοί πού σκόρπισαν στούς τέσ
σερις ανέμους τό ιερό χρήμα τών 
τών δανείων πού μέ χίλιους έξευτε- 
λισμούς έξασφάλισε ή Ελλάς κΓ 
άκόμα πληρώνει τούς τόκους τους. 
Ά πό τήν συκοφαντία ίσως πάντα 
κάτι απομένει καί ή Ιστορία δέν 
άλλάζει, κΓ ίσως έτσι νά υπο
γραμμίζεται άκόμη πιο έντονα 
ό φιλελληνισμός τού . Βαυαρού 
Βασιληα,

Τά γεγονότα πού άκολούθη-
σαν τούδωσαν μόνο πίκρες. Ή 
έξωση τοΰ ΌΘωνα έπίκρανε τά 
τελευταία χρόνια τής ζωής του. 
Είχε άλλωστε νά άντιμετωπίση 
κΓ ένα σωρό άλλα προβλήματα, 
σοβαρά. Ή  προσωπική του άδυ- 
ναμία στήν περίφημη Λόλα Μον- 
τές τον κατέστρεψε τελικά. Τούτη 
ή έταίρα ξεκίνησε άπό τό Λον
δίνο, κόρη "Αγγλου ’Αξιωματι
κού καί σύζυγος καπετάνιου, τού 
Τόμας Τζαίημς. "Υστερα άπό πέν
τε χρΛ”'"  έγγαμης ζωής έγκατέ- 
λειψε τον άνδρα της, πήρε τό 
ψευδώνυμο Λόλα Μοντές — σάν 
'Ισπανίδα χορεύτρια — καί πέ
ρασε σάν σίφουνας άπ’ τό Πα
ρίσι, τήν Πετρούπολη, τό Βερο
λίνο, δημιουργώντας παντού 
σκάνδαλα. Στό Παρίσι τήν έρω- 
τεύεται ό Ντυζαριέ, άρχισυντά- 
κτης τού PRESSE. Μονομαχεί μέ 
τον Μποβαλλώ καί σκοτώνεται. 
Ή Λόλα πηγαίνει στό Μόναχο 
καί ξετρελλαίνει τόν Λουδοβίκο. 
Γίνεται έπίσημη έρωμένη του, 
άνακατεύεται στήν έσωτερική πο
λιτική του, διορίζει καί παύει 
'Υπουργούς, παίρνει τον τίτλο 
τής Βαρώνης τού Ρόζενταλ, άξιώ- 
νει καί τόν τίτλο τής Κόμησσας 
τού Λάνσφελντ. Ό  Άμπελ — 
Πρωθυπουργός τού Λουδοβίκου — 
άρνεΐται νά ύπογράψη τό δια- 
ταγμα καί παύεται. Γίνονται ταρα
χές -  οί ALEMANNEN τίς άρχί- 
ζουν — πού γενικεύονται. Τόν 
Μάρτη τού 1848 ό Λουδοβίκος 
άναγκάζεται νά παραιτηθή υπέρ 
τού γυιού του Μαξιμιλιανού.

Σάν ιδιώτης άφοσιώνεται στά 
ποιήματά του — στά 1829 τά με
τέφρασε Ελληνικά ό Ραγκαβής 
καί ό Σ. Καρύδης — καί στίς καλ
λιτεχνικές του συλλογές. ΠέΘανε 
στή Νίκαια στά 1868, άλλά ή 
σορρός του μετεφέρθη καί έτάφη 
στό Μόναχο.

Ά ν περάσετε άπ’ τό Μόναχο, 
άμέριμνοι τουρίστες τού 20ού αι
ώνα, περήφανοι πολίτες ένος πανε- 
λευθέρου κράτους καί ένός έθνους 
παγκόσμια σεβαστού, μή ξεχό- 
σετε νά ρίξετε ένα φτωχό λου
λούδι στόν τάφο του, άξιόπρεπο 
«εύχαριστώ» σ’ ενα παληο και 
πιστό φίλο.
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Η ΕΠΕΤΕΙΟ!

ΤΟΥ “ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,,

Αιώνια ή μνήμη αύτών

Τήν 3ην Δεκεμβρίου 1971 εις τόν χώ
ρον τοΟ Συντάγματος Χωρ]κής ΜΑΚΡΥ- 
ΓΙΑΝΝΗ ή Ελλάς άναμιμνησκομένη 
των ήρώων άνδρών τοϋ Συντάγματος καί 
των άλλων μαχητών, οί όποιοι προέΤαξαν 
τά στήθη των εις τάς κομμουνιστικός 
όρδάς τών έρυθρών μητραλοίων κατά 
τόν έπάρατον Δεκέμβριον τοΰ 1944 καί 
καθηγίασαν διά τοϋ τιμίου αίματός των 
τό θαλερόν οένδρον τής 'Ελληνικής έλευ- 
θερίας, έν έπισήμώ τελετή έτίμησε τήν 
μνήμην τών ήρώων καί μαρτύρων τοϋ 
Σώματος τής Χωροφυλακής καί τών 
άλλων αδελφών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Τήν τελετήν έτίμησε διά τίίε παρουσίας 
του ή A. Ε. ό Άντιβασιλεύς Στρατηγός 
κ. Γεώργιος ΖΩΤΤΑΚΗΣ, ό όποιος άφί- 
χθη είς τόν χώρον τοΰ Συντάγματος τήν 
11.00' ώραν. Εις τήν τελετήν παρέστη
σαν έπίσης ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών 
καί πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, οί 
'Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως κ. Βελλια- 
νίτης, ’Εσωτερικών κ. Άνδρουτσόπου- 
λος, ’Αναπληρωτής Ύπ. ’Εσωτερικών 
κ. Έφέσιος, Δικαιοσύνης κ. Τσουκαλάς, 
Οικονομικών κ. Κούλης, ’Εθνικής Οικο
νομίας κ. Πεζόπουλος, Πολιτισμοϋ — 
’Επιστημών κτ Παναγιωτάκης και Ναυ
τιλίας —Μεταφορών —’Επικοινωνιών κ. 
Γιάκας. Οί Υφυπουργοί, Κυβερνη- 
τικήςΠολιτικής κ. κ. Μιχαλόπουλος 
καί Μπαλόπουλος, παρά τφ Πρω

θυπουργοί κ. Σταματόπουλος, Οικονομι
κών κ. Δημόπουλος, ’Εθνικής Οικονομίας 
κ. κ. Παπαπαναγιώτου, Χωριατόπουλος 
καί Κάρτερ, Δημοσίων "Εργων κ. Στερ- 
γιόπουλος, Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. 
Δαμπράκος καί ό Υφυπουργός περιφε
ρειακός Διοικητής ’Αττικής καί Νήσων 
κ. Παπαδόπουλος.

Οί Γενικοί Γραμματείς τών Υπουρ
γείων Δημοσίας Τάξεως κ. Άναστασό- 
πουλος, Οικονομικών κ. Γεωργακόπου- 
λος. ’Εθνικής Οικονομίας κ. Παλλάντιος 
καί ό ’Αναπληρωτής αύτοΰ κ. Ρουχωτάς 
καί Πολιτισμοϋ καί ’Επιστημών κ. Γερο- 
γιάννης.

Ό  ’Αρχηγός τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
Στρατηγός κ. Άγγελής, οι Α ρχηγοί Στρα- 
τοΰ Άντ]γος κ. Τσούμπας, Ναυτικού 
Άντ]ρχος κ. Μαργαρίτης καί ’Αεροπο
ρίας Άντ]ρχος κ. Κωστάκος, ό Διοικη
τής τής ΑΣΔΕΝ Άντ]γος κ. Μαστραν- 
τώνης, ό Πρόεδρος τοΰ ’Αναθεωρητικού 
Δικαστηρίου Άντ]γος κ. Παπαποΰλος, 
ό ’Αρχηγός τοΰ Στρατιωτικού Οίκου τοϋ

Ή  Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς παρακολουθών τήν τελετήν.
Άντιβασιλέως ’Αντιστράτηγος κ. Άλε- 
βΐζος, οί ’Αρχηγοί Χωροφυλακής Άντι- 
στάτηγος κ. Καρυώτης, ’Αστυνομίας Πό
λεων κ. Γιαννούλης, Πυροσβεστικού κ. 
Δήμας καί Λιμενικού κ. Μητράκος. Οί 
Πρόεδρος καί Εΐσαγγελεύς τοϋ Άρείου 
Πάγου, ό Πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας, οί κ. κ. Νομάρχαι ’Αττικής 
καί Πειραιώς, ό Δήμαρχος ’Αθηναίων 
καί άλλοι Δήμαρχοι όμορων Δήμων, 
έκπρόσωποι τών Άνωτάτων Πνευματι
κών Ιδρυμάτων καί Δημοσίων Υπηρε
σιών, Άντιπροσωπείαι ’Αξιωματικών τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων ’Ασφα
λείας καί Έφεδροπολεμιστικών ’Οργανώ
σεων, έπιζήσαντες μαχηταί τών μαχών 
κατά τών Κ]Σ καί πολλοί άλλοι οί όποιοι 
κυριολεκτικώς κατέκλυσαν τόν περίβο
λον τοΰ ιερού χώρου τοΰ Συντάγματος.

Μετά τήν άφιξιν τοΰ Άντιβασιλέως, 
τόν όποιον ύπεδέχθησαν είς τήν είσοδον 
τοΰ Συντάγματος ό ’Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως μετά τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως 
τοΰ Υπουργείου καί τών ’Αρχηγών τών 
Σωμάτων Ασφαλείας καί τήν έπιθεώρη- 
σιν τών παρατεταγμένων τμημάτων μέ 
έπικεφαλής τήν πολεμικήν σημαίαν τής 
Χωροφυλακής, έψάλη έπιμνημόσυνος δέ- 
ησις χοροστατοΰντος τοΰ Μητροπολί
του ’Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νικολάου, 
ένώ καλλίφωνος χορωδείμ έξ άνδρών 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έψαλλεν τό 
«αίωνία ή μνήμη αύτών». Μετά τήν 
δέησιν ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
έξεφώνησεν έμπνευσμένον λόγον διά 
τό ιστορικόν τής άποκληθείσης «μάχης 
τών ’Αθηνών» είπών τά έξής:.. .

Ή  πολεμική σημαία τής Χωροφυλακής πρός τήν όποιαν η Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς 
άπονέμει χαιρετισμόν.
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Ε Ξ Ο X Λ T A Τ Ε
Ευλαβείς προσκυνηταί προσήλθομεν σήμερον εις τόν ιερόν 

τοϋτον χώρον της Μεγάλης θυσίας.
Προσήλθομεν, Side να άποτίσωμεν φόρον τιμής καί ευγνω

μοσύνης πρός τούς γενναίους ύπερασπιστάς τών ιδανικών τής 
Φυλής, οί όποιοι, έμπνεόμενοι άπό τό πατροπαράδοτον Εθνι
κόν σάλπισμα «’Ελευθερία ή Θάνατος», προσέφερον εαυτούς 
ολοκαύτωμα, διά νά άποτρέψο’» 'τή ν  βιαίαν κατάληψιν τής 
σκιώδους τότε εξουσίας άπό τά &tiφη τών ένοπλων Κομμου
νιστικών ορδών.

Eivat πράγματι ιερά ή στιγμή καί συγκινητικά τά αισθή
ματα τά όποια μάς κατέχουν.

Κοινωνοί δέ τών αισθημάτων τούτων δέν ειμεθα μόνον 
ήμεϊς οί όλίγοι παριστάμενοι.

Νοερώς συμπαρίσταται, μεθ’ ημών, ολόκληρος ή ΕΛΛΑΣ.
Ή  θρυλική άντίστασις τών μαχητών τοϋ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 

τόν Δεκέμβριον τοϋ 1944, εϊχεν ά-πήχησιν έφ’ ολοκλήρου τής 
τότε καθήμαγμένης ΕΛΛΑΔΟΣ.

’Εάν οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί οί ένισχύσαντες 
αυτούς όλίγοι ’Αξιωματικοί τών ’Ενόπλων Δυνάμεών μας 
έκάμπτοντο άπό τάς άλεπαλλήλους καί δι’ ΰπερτέρων δυνά
μεων έπιθέσεις τών εχθρών τοϋ Έθνους καί τής Φυλής, δέν 
θά έχάνετο μόνον τό όχυρόν τοϋ Μακρυγιάννη ή τοϋ Μηχανο
κινήτου Τμήματος ’Αθηνών. Θά έχάνοντο άσφαλώς αί ΑΘΗ- 
ΝΑΙ καί πιθανόν νά παρεσύρετο προς τόν άφανισμόν ολόκληρος 
ή ΕΛΛΑΣ.

Οί Κομμουνισταί, φανατισμένοι άπό τά κηρύγματα τοϋ 
άθέου ίστορικοΰ ΰλισμοΰ, είχον δλην τήν δυνατότητα έκείνην 
τήν περίοδον, νά καλλιεργήσουν συστηματικούς τάς άντιχρί- 
στους ιδέας των καί νά στρατολογήσουν οπαδούς έν μέσω τής 
άθλιότητος καί άνασφαλείας, ύπό τήν οποίαν έζη κατά τάς 
ζοφεράς ήμέρας τής τριπλής Κατοχής ή ΕΛΛΑΣ.

Έν μέσο» ενός τοιούτου γενικοΰ ψυχολογικού κλίματος, 
άνελήφθη ύπό τών έθνοπροδοτών ή προσπάθεια άλώσεως 
καί τοϋ τελευταίου έναπομείναντος ελευθέρου όχυροΰ τής 
Πρωτευούσης.

Οί γενναίοι όμως έκεΐνοι μαχηταί «πιστεύοντες», όπως 
άείποτε εις τάς κρίσιμους στιγμάς τής τρισχιλιετούς των ιστο
ρίας οί Έλληνες, «Ού ταϊς πολεμικαΐς παρασκευαΐς καί 
άπάταις» άλλ’ εις τήν άκλόνητον ψυχικήν των δύναμιν, κατώρ- 
θωσαν νά συντρίψουν τά πολυπληθή καί πάνοπλα στίφη καί 
νά τά εκδιώξουν μακράν τής Πρωτευούσης τοϋ Ελληνισμού.

Διά τήν λεπτομερή περιγραφήν τών διαδοχικών φάσεων τής 
μάχης τού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, κατά τήν οποίαν άπεδείχθη διά 
μίαν είσέτι φοράν ότι αί ήθικαί δυνάμεις άποτελοΰν τόν βασι
κόν παράγοντα κάθε πολεμικής έπιτυχίας, δέν είμαι έγώ ό 
πλέον άρμόδιος διά νά σάς τάς περιγράψω.

Μεταξύ μας σήμερον—καί τό άναφέρω μέ σεβασμόν καί 
συγκίνησιν—παρίστανται καί ώρισμένοι έκ τών κυρίων πρω
ταγωνιστών τού έπους αύτοΰ.

Αύτοί είναι οί πλέον άρμόδιοι διά νά μάς άναπτύξουν τάς 
στιγμάς τού άφθάστου ήρωϊσμοΰ πού έζησαν κατά τήν διάρ
κειαν τού πολυημέρου καί πολυνέκρόυ άγώνος.

Είς_ αύτούς τούς σεμνούς ήρωας ύποσχόμεθα, τόσον ήμεϊς 
οσον καί αί έπερχόμεναι γενεαί, ότι θά περιβάλλωνται μέ αιώ
νιον σεβασμόν καί ’Εθνικήν εύγνωμοσύνην.

Παρόμοιοι έπικοί άγώνες διεξήχθησαν κατά τήν κρίσιμον 
διά τό Έθνος έκείνην περίοδον:

— Hie τό Μηχανοκίνητον Τμήμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
Η Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς καταθέτει στέφανον εις τό κενοτά- 

φιον τών πεσόντων, ένώ οί 'Αρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
ΐστανται εις στάσιν προσοχής.

Ό  κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως όμιλών κατά τήν εορτήν

— Εις τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν ’Αθηνών,
— Είς τάς Φυλακάς Χατζηκώστα,Βουλιαγμένης καί Άβέρωφ,
— Είς τάς Σχολάς Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων καί
— Είς τό Άρχηγεΐον τού Πυροσβεστικού Σώματος.
"Ολαι αί ήρωϊκαί προσπάθειαι τών ύπερόχων άγωνιστών

συνέτεινον είς τό νά θραύσουν τά άλεπάλληλα έπιθετικά κόμ
ματα τών Κομμουνιστών, ήδη δέ αί πρώται έπιθετικαί προσπα- 
θειαι τών μέχρι πρό τίνος πολιορκουμένων, συνετέλεσαν εις 
τήν έκκαθάρισιν τής Πρωτευούσης άπό τάς όρδάς τών Κομ
μουνιστών καί παρέσχον τήν δυνατότητα είς τούς τότε υπευθύ
νους τής ταχείας συγκροτήσεως τών πρώτων Μονάδων τού 
Εθνικού μας Στρατού.

Δέν άναμιμνησκόμεθα τά γεγονότα τής περιόδου έκείνης 
έκ πάθους ή μισαλλοδοξίας.

Τό πράττομεν λόγω ’Εθνικής ’Επιταγής.
Τά έπακολουθήσαντα γεγονότα μάς πείθουν ότι ή ΕΛΛΑΣ 

πρέπει νά γρήγορή ΠΑΝΤΟΤΕ πρό τού Κομμουνιστικού 
κινδύνου.

Δέν παρήλθον παρά μόνον δύο περίπου έτη άπό τότε καί 
τό 1946 ένεφανίσθησαν καί πάλιν, παρά τάς δοθείσας υποσχέ
σεις καί ύπογραφείσας συνθήκας, τά πρώτα ένοπλα Κομμου
νιστικά Τμήματα. Τό τί ύπέστη ή ΕΛΛΑΣ μέχρι τής τελικής 
συντριβής των είς ΒΙΤΣΙ καί ΓΡΑΜΜΟΝ, τόν Αύγουστον 
τού 1949, είναι είς όλους γνωστά.

’Αλλά, παρά τά σκληρά πλήγματα πού ύπέστη, ή έμμονη 
τού έντοπίου καί διεθνούς Κομμουνισμού προς Κομμουνιστικο- 
ποίησιν τής ΕΛΛΑΔΟΣ παραμένει άμείωτος.

Κατά τά τελευταία προεπαναστατικά έτη νέα σχέδια τού 
ύπούλου έχθροΰ εύρίσκονται έν πλήρη έξελίξει προς κατάληψιν 
τής έξουσία

Είχον καθορισθή δέ λεπτομερώς καί αί διαδοχικαί φάσεις 
ένεργείας τών σχεδίων των.

Τά σχέδια όμως ταΰτα άνετράπησαν, χάρις είς τήν έγκαιρον 
έπέμβασιν τών ’Εθνικών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τόν ’Απρίλιον 
τού 1967.

Τό τέρας έπλήγη καί πάλιν.
Ή  ΕΛΛΑΣ έσώθη τήν τελευταίαν στιγμήν, πλήν όμως ό 

Κομμουνισμός δέν πρόκειται νά παύση καταβάλλων κάθε 
προσπάθειαν πρός άνασυγκρότησίν του.

Ή  ιστορία αυτό μάς διδάσκει καί ούδείς Έλλην έχει τό 
δικαίωμα νά τό άγνοή.

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ήγωνίσθητε διά τήν νίκην.
Τήν Νίκην τής ΕΛΛΑΔΟΣ.
Καί όταν ήλθε ή Νίκη έσεΐς είχατε φύγει.
Ή  θυσία Σας έλαβε χώραν είς στιγμάς Εθνικής Άναστάσεως.
Αίσθανόμεθα τήν παρουσίαν Σας, άκούομεν τήν φωνήν Σας, 

νά μάς παροτρύνη ΐνα συνεχίσωμεν τήν προσπάθειάν Σας δια 
μίαν ίσχυροτέραν καί ένδοξοτέραν ΕΛΛΑΔΑ.

Σάς τό ύποσχόμεθα.
Ή  μνήμη Σας, άς είναι αιώνια καί ή δόξα Σας αθάνατος.

Ή  δλη τελετή εληξεν μέ τήν κατάθεσιν ύπό τού Ά ντι- 
βασιλέως στεφάνου έκ δάφνης είς τό κενοτάφιον τών πεσόν
των μαχητών ένώ ή μικτή μουσική τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας άνέκρουε τόν ’Εθνικόν 'Υμνον καί έτηρεϊτο ένός 
λεπτού σιγή ύφ’ απάντων τών παραστάντων είς τήν σεμνή 
καί έλληνοπρεπή τελετήν.
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Η  πρώτη φυλή ή όποια φαίνεται 
δτι κάτώκησε τήν περιοχήν τήν 
σήμερον γνωστήν ώς COLORADO, 
ήτο ή φυλή SANDIA τής οποίας 
τήν εκεί έμφάνισιν ύπολογίζομεν, 
βάσει των ύπ’ αυτής κατασκευα- 
σθέντων καί εις άνασκαφάς άνευ- 
ρεθέντων λίθινων οπλών καί έργα- 
λείων, περί τό 18.000 π.Χ. ήτοι 
προ 20.000 ετών περίπου. .

Συν τώ χρόνω, διάφοροι άλλαι 
φυλαί διεδέχθησαν τήν ώς άνω φυ
λήν. Έ ξ αυτών άναφέρομεν τάς 
φυλάς των «Καλαθοποιών» (BAS-

ΚΕΤΜΑΚΕRS) καί τών «Που- 
έμπλος» (PUEBLOS) τοϋ νοτιο
δυτικού COLORADO, αί όποϊαι 
παρουσίασαν τήν μεγαλυτέραν άνά- 
πτυξίν των περί τό 1000—1300 
μ.Χ., ήμερομηνίαν καθ’ ήν έκτισαν 
τά περίφημα πουέμπλος (περίεργα 
οικοδομήματα, είδος πολυκατοι
κιών) τής περιοχής MESA VE R DE 
είς τήν Ν.Δ. γωνίαν τής Πολιτείας, 
τέλος δέ τάς φυλάς τών «Χωρικών» 
τοϋ Ε. COLORADO καί τών 
«’Αρχαίων ’Αγροτών» τοϋ βορειο- 
δυτικοΰ COLORADO.

Μέ τήν έλευσιν τών 'Ισπανών 
άπό τό Μεξικόν περί τό 1514, τό 
COLORADO ήτο τό πεδίον δρά- 
σεως πολλών νομαδικών φυλών έρυ- 
θροδέρμων δπως τών CHEYEN
NES, τών ARAPAHOES καί τών 
UTES.

Έ ξ αύτών οί σπουδαιότεροι είναι 
οί UTES, έρυθρόδερμοι γενικώς 
βραχύσωμοι καί μέ δέρμα περισ
σότερον σκοτεινόχρουν τών πλεί- 
στων άλλων ερυθροδέρμων. Ζοϋ- 
σαν κυρίως εις τά δρη, κατήρχοντο 
δέ είς τάς πεδιάδας μόνον διά νά

Κ Ο Λ Ο Ρ Α Ν Τ Ο

κυνηγήσουν ή νά πολεμήσουν. Ή  
29 Σεπτεμβρίου 1879 είναι μία 
δυσάρεστος, άνάμνησις διά τούς 
λευκούς τής Πολιτείας διότι κατ’ 
αυτήν οί UTES κ'ατέσφαξαν τούς 
κατοίκους τοϋ MEEKER τής επαρ
χίας RIO BLANCO. Σήμερον, 
οί ερυθρόδερμοι αύτοί ζοΰν είς τήν 
Ν.Δ. γωνίαν τής Πολιτείας, τό 
δνομά τους δέ, καί ιδίως τό ονομα 
τοϋ φυλάρχου τους OU RA Υ — τοϋ 
οποίου τό πορτραϊτο έπί χρωμα
τιστής ΰάλου μαζί μέ τά πορτραϊτα 
15 άλλων ιστορικών φυσιογνωμιών, 
στολίζει τον θόλον τοϋ Κυβερνείου 
τής πρωτευούσης τοϋ COLORA
DO—θά μείνουν είς τήν ιστορίαν 
τής Πολιτείας.

Οί CHEYENNES έζησαν είς 
τάς άνατολικάς πεδιάδας, κύριαι 
δέ άσχολίαι αύτών ήσαν ή άνταλ- 
λαγή γουναρικών καί αί επιθέσεις 
εναντίον καραβανιών τών λευκών 
ή άμαξών έκτελουσών συγκοινω
νίαν. Ώ ς παράδειγμα ̂ άναφέρομεν 
τήν σφαγήν τής 29ης Νοεμβρίου 
1864, είς SAND CREEK έπαο- 
χίας KIOWA.

Οί πλέον φιλήσυχοι ARAPAHO
ES έζων είς μίαν λωρίδα πεδινού 
έδάφους κατά μήκος τής οροσει
ράς FRONT, είς αυτούς δέ οφεί
λονται πολλά ονόματα διαφόρων 
περιοχών τοϋ COLARADO.

Οί πρώτοι λευκοί οί όποιοι έφθα- 
σαν είς τό COLARADO ήσαν

Ή

αυτοκρατορία 

τών Βραχωδών 

Όρέων

ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΔΗ
Προϊσταμένου Γεωλόγου 
'Ελληνικής ’Επιτροπής 
'Ατομικής ‘Ενέργειας
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Ισπανοί οί όποιοι άπό τό Μεξικόν 
είσεχώρουν προς Β. μέ σκοπόν την 
άναζήτησιν χρυσοΰ καί άλλων θησαυ
ρών. Ά πό τάς εξορμήσεις αότάς, ή 
πλέονγνωστή είναι ή υπό τήν ήγεσίαν 
των περιφήμων «κονκισταδόρες». 
CORONADO καί ESCALANTE

Εις τήν περιοχήν τής Πολιτείας, 
• έφθασαν επίσης καί Γάλλοι κυνη
γοί δερμάτων, άλλα ή παραμονή των 
εκεί ήτο σύντομος καί ή έπίδρα- 
σίς των μικρά.

'Η  πρώτη μόνιμος έγκατάστασις 
εις τό COLORADO λευκών με
ταναστών άπό τό. Νέον Μεξικόν, 
έγινε τό 1851 εις τήν κοιλάδα SAN 
LUIS.

Άπό τότε, τό ισπανικόν στοι- 
χεΐον κυριαρχεί άκόμη είς πολλάς 
επαρχίας τόϋ Νοτίου COLORADO, 
πολλά δέ ορη, ποταμοί καί πόλεις 
φέρουν ισπανικά ονόματα.

Κατά τάς άρχάς του 19ου αίώνος, 
εμφανίζονται είς τήν σκηνήν καί 
οι Αμερικανοί, μέ πρώτον τον 
λοχαγόν PIKE τον όποιον ήκολού- 
θησαν ό ύπολοχαγός F REE ΜΟΝΤ 
καί ό λοχαγός GUNNISON. Οί 
πραγματικοί όμως έξερευνηταί του 
COLORADO ήσαν οί κυνηγοί, 
τυχοδιώκται καί διάφοροι άλ-λοι 
τύποι τοϋ «Φάρ Ούέστ», όπως ό 
περίφημος KIT CARSON, οί ό
ποιοι άναζητοϋντες δέρματα κα
στόρων, είσήρχοντο καί όλονέν βα-

θύτερον εις τήν περιοχήν αύτήν 
τών Βραχωδών Όρέων. Οί κυνηγοί 
αύτοί, συν τοΐς άλλοις, έπεδόθησαν 
καί είς άνταλλαγάς διαφόρων προϊόν
των μέ τούς έρυθροδέρμους, ίδρύ- 
σαντες διαφόρους προκεχωρημέ- 
νους «σταθμούς άνταλλαγής» (TRA 
DING POSTS) όπως τό Φρού- 
ριον PUEBLO (1842) επί τοϋ ση
μείου είς τό όποιον σήμερον εύρί- 
σκεται ή ομώνυμος πόλις, δευτέρά 
είς μέγεθος άπό τάς πόλεις τοϋ 
COLORADO καί μέγα βιομηχα
νικόν κέντρον.

Έν τώ μεταξύ, είς τάς άνατολικάς 
πολιτείας έπεκράτουν διάφοροι γνώ- 
μαι διά τήν άξίαν τών δυτικών πε
ριοχών. Ό  περίφημος DAN WEB
STER τό 1843 ήρώτα είς τήν
Γερουσίαν τών USA : « . . ......... Τί
θέλετε κύριοι είς αυτήν τήν άχανή 
καί άχρηστον περιοχήν; Τί ζη- 
τοϋμεν ήμεΐς έν μέσω τών άξέστων 
καί απολίτιστων αύτών ερυθρο
δέρμων; Τί έπιδιώκομεν έν μέσω 
τών θηρίων, τήςέρήμου, τής άμμου,

τών κάκτων; .. ..........» Άντιθέ-
τως, ό έκδοτης μιας έφημερίδος 
τής INDIANA, έγραφε τό 1851
« ....... ‘...Τράβα δυτικά παιδί μου
καί μεγάλωσε μέ τήν χώρα.......»
Τήν φράσιν αύτήν άκριβώς έχρη- 
σΐ[#οποίησε ό έκδοτης τής NEW 
YORK TRIBUNE Όράτιος ΟΒΕ 

ELEY διά νά στείλη* χιλιάδας

αναγνωστών του πρός τήν Δύσιν
Οΰτω, τό 1858 μία όμάς λευκών 

άπό τήν Γεωργίαν μέ άρχηγόν τον 
G. RUSSEL άνευρε χρυσόν είς 
περιοχήν πλησίον τής σημερινής 
πρωτευούσης τής Πολιτείας. 'Ό 
πως είναι φυσικόν, τό νέον διεδόθη 
καί έ'φθασεν έξογκωμένον είς τάς 
άνατολιτικάς πολιτείας τόσον, ώστε 
τό 1859 νά προκληθή αληθής πυρετός 
χρυσοΰ καί μετακίνησιςπρός τό CO
LORADO χιλιάδων λευκών. Είε 
τήν μετακίνησιν αύτήν , άκριβώς, 
γνωστής ώς RUSH TO THE 
ROCKIES, οφείλεται καί ή ,ύπό- 
στασις τής σημερινής Πολιτείας.

Αί Ήνωμέναι Πυλιτεΐαι τής 
Αμερικής άπέκτησαν το πλεΐστον 
τοϋ ανατολικού COLORADO άπό 
τήν Γαλλίαν διά τής συμφωνίας 
τής Λουϊζιάνας τό 1803, τό δέ 1848. 
τό Μεξικόν παρεχώρησεν είς τήν 
"Ενωσιν τό πλεΐστον τοϋ υπολοί
που COLORADO.

Τό 1859 τό COLORADO δέν
ύφίστατο άκόμη ώς διοικητική μο- 
νάς τών USA μέ τήν πάροδον όμως 
τοϋ χρόνου, οί κάτοικοί του εδη- 
μιούργησαν τήν ’Επικράτειαν Τζέφ- 
φερσον (JEFFERSON T E R R I
TORY) ή όποια περιελάμβανεν 
ολόκληρον τό σημερινόν COLO
RADO καί λωρίδες άπό τάς σημε- 
ρινάς πολιτείαε UTAH και W ΥΌ
ΜΙΛΌ.

Τήν 28-2-1861, τό Κονγκρέσσον 
τών USA έψήφισεν έπισήμως τόν 
νόμον περί ίδρύσεως τής Επικρά
τειας τοϋ COLORADO (COLO
RADO TER R ITO R Y ^ ό δέ πρό
εδρος Λίνκολν, ώρισεν ως πρώτον 
κυβερνήτην αυτής τόν συνταγμα
τάρχην GILPIN. Τό ονομα της η 
νέα έπικράτεια έλαβεν άπο τον 
ομώνυμον μέγαν ποταμόν ό όποιος 
πηγάζει άπό τήν λ.ίμνην G RAN D 
καί διά μέσου τοΰπεριφήμουΟ RAN D 
CANYON τής Άριζόνα,^ εκβάλ
λει είς τόν Ειρηνικόν Ωκεανόν. 
Τόν ποταμόν αύτόν οι Ισπανοί οι 
όποιοι τόν άνεκάλυψαν πρώτοι, τον 
ονόμασαν COLORADO (ισπα- 
νιστί, χρωματιστός), λόγω τών υπο 
τών ύδάτων αύτοΰ μεταφερομενων 
έρυθρωπών προσχώσεων.

Τέλος, τό COLORADO έγινε 
δεκτόν είς τήν "Ενωσιν ως η 
38η Πολιτεία τήν 1-8-1876.

To COLORADO έχει εκτασιν 
περί τά 270.000 τετ. χιλιόμετρα 
(διπλάσιά τής Ελλάδος) καί πλη
θυσμόν 1.711.000 κατοίκων (υπο
λογισμός 1958). Αξίζει νά το- 
νισθή ιδιαιτέρως ότι προ 88 μόλις
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ετών ό πληθυσμός άνήρχετο εί: 
40.000 κατοίκους μόνον.

Είναι ή πλέον ορεινή πολιιεία 
των USA, κυρίως δέ τό Δ. αύτής 
τμήμα. ’Έχει 52 κορυφές υψηλό
τερες των 4250 μ. καί 830 άλλες, 
υψηλότερες των 3350 μ. Τό μικρό- 
τερον δψος τοϋ έδάφους τής πολι
τείας είναι 1030 μ. τό μέσον 2070 μ. 
καί τό μέγιστον 4400 μ. 'Η  κυριαρ
χία αυτή των Βραχωδών Όρέων 
είναι ό λόγος πού οί κάτοικοι τοϋ 
COLA RADO μέ υπερηφάνειαν ονο
μάζουν τήν πολιτείαν τους «Αύτο- 
κρατορίαν τών Βραχωδών Ορεων».

Πρωτεύουσα τής πολιτείας είναι 
ή πόλις DENVER πλησίον τοϋ 
σημείου εις τό όποιον το 1859 άνευ- 
ρέθη ό πρώτος χρυσός. Μέ τό 
όνομά της ή πρωτεύουσα τιμά τό\ 
τότε κυβερνήτην KANSAS στρα
τηγόν JAMES DENVER ό όποιος 
πολλά προσέφερεν εις τήν νέαν 
Πολιτείαν. 'Η  πρωτεύουσα είναι 
κτισμένη εις ύψόμετρον 1610 μ. εις 
έκτασιν περίπου ϊσην μέ τήν τών 
’Αθηνών καί μέ πληθυσμόν 600.000 
περίπου κατοίκων.

Δέν θά ήτο πλήρης ή σύντομος 
αυτή άνασκόπησις διά τό COLO
RADO εάν δέν γράφουν ολίγα 
τινά διά τό πλουσιώτατον ύπέδαφος 
αύτοΰ, καί κυρίως διάτά μεταλλεύ

ματα τοϋ ούρανίου παραλειπομένων 
όλων τών σχετικών διά τήν παρα
γωγήν πετρελαίου (49.000.000 βα
ρέλια τό 1958) καί διά τό μεγαλύ- 
τερον υπόγειον μεταλλεΐον τής Β. 
’Αμερικής εις τό CLIMAX, το 
όποιον παράγει τά 85ο ]ο τής 
παγκοσμίου παραγωγής μολυβδαι
νίου, ένός μετάλλου τοϋ οποίου ή 
άξια άνεγνωρίσθη μόλις τον 20όν 
αιώνα.

Εις τό COLO RATIO- ανήκει με
ρικώς μία έκ τών κυριωτέρων 
ούρανιοπαραγωγών περιοχών τής 
Γης, γνωστή μέ τό όνομα «Όρο- 
πέδιον τοϋ COLORADO».

'Η  περιοχή αυτή έχει έκτασιν 
περίπου διπλάσιάν τής Ελλάδος, 
έπεκτεινομένη καί εις τρεις ακόμη 
γειτονικάς Πολιτείας. Είναι κατά 
κανόνα έρημος άρα καί λίαν άραιο- 
κατωκημένη μέ σπουδαιότερο το
πογραφικό χαρακτηριστικό τάς ME
SAS, δηλαδή τραπεζοειδή ορη δψους 
έως καί 1700 μ.

Τό Όροπέδιον διαρρέεται διαγω- 
νίως άπό τον περίφημο ποταμό 
COLORADO εις τον όποιον εκβάλ
λουν οΐ παραπόταμοι SAN JUAN, 
GREEN, GUNNISON κλπ.

Εδώ, ένας τυχοδιωκτικός τύπος,
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ό Βέρνον II ίκ άνεκάλυψεν εις τήν 
έρημον SAN RAFAEL τά κοιτά
σματα DELTA άξίας 10 εκατομ
μυρίων δολλαρίων. ’Εδώ ό Τσάρλυ 
Στήν, ένας άποτυχημένος τότε γεω
λόγος άνεκάλυψε τά περίφημα κοι
τάσματα MI VIDA άξίας 150 εκα
τομμυρίων δολλαρίων. Έδώ ό Τζό 
Κοΰπερ, οδηγός ταξί, άνεκάλυψεν 
είς τήν άφιλόξενον περιοχήν τοϋ 
W HITE CANYON, τά κοιτάσμα
τα HAPPY JACK άξίας πολλών 
εκατομμυρίων δολλαρίων.

Είς τήν πραγματικότητα, ούρα- 
νιοΰχα μεταλλεύματα έξορύχθησαν 
διά πρώτην φοράν όταν ράδιον άπό 
τήν περιοχήν αυτήν έστάλη είς τό 
Παρίσι διά ά πειράματα τής κυρίας 
Κιουρί. Έν συνεχεία, κατά τον Ιον 
παγκόσμιο' πόλεμον, ή παρα
γωγή ραδ ου είς τό URAVAN καί 
είς τό MONTROSE έξελίχθη είς 
κανονικήν έπιχείρηοιν, καθ’ δλην δέ

τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου τό COLO
RADO PLATEAU έφοδίαζε τόν 
κόσμον μέ ράδιον. Μέ τήν άνακά- 
λυψιν όμως τών πλουσίων κοιτασμά
των είς τό Βελγικόν Κογκό τό 1920 
πάσα μεταλλευτική δραστηριότης είς 
τό Όροπέδιον έσταμάτησε. "Οταν 
όμως ό 2ος παγκόσμιος πόλεμος έφερε 
τήν άτομικήν βόμβαν, οί μεταλλευταί 
έπέστρεψαν είς τό όροπέδιον διά 
τά μεταλλεύματα τοϋ ούρανίου πλέον, 
διά τά όποια άδιαφοροΰσαν τότε, 
μή γνωρίζοντες τήν άξίαν τοϋ είς 
αύτά περιεχομένου μετάλλου.

Ή  επιστροφή αυτή συνετέλεσ; 
τά μέγιστα είς τήν ο-ημερινή έξέλιξιν 
τών ειρηνικών πλέον εφαρμογών τής 
άτομικής ένεργείας, άποτελεϊ δέ, 
κατ’ έπέκτασιν, έξοχον παράδειγμα 
τής προς τοΰτο συμβολής τοϋ γεωλο
γικού —μεταλλευτικού κόσμου, συμ
βολή ή όποια σήμερον τείνει έν πολ- 
λοϊς νά λησμονηθή.
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7ο 'Ελληνικόν πνεύμα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 
Γ λ ύ η τ β ν

Ο ί άρχαΐοι "Ελληνες υπήρξαν οί πρώτοι οί όποιοι 
έμελέτησαν τήν φύσιν άναζητοΰντες νά εΰρουν τό 
μυστήριον τό όποιον εκρυπτεν ή ύπαρξίς της. Οί 
ίδιοι κατέβαλον προσπάθειας νά έννοήσουν τό κάθε 
τί, μέ τήν λογικήν. Προσεπάθησαν νά -άνακαλύ- 
ψουν τήν άλήθειαν μέ τά ίδικά των μέσα.

Ή  φιλοσοφία—ήτοι ή άγάπη διά τήν σοφίαν — 
ήτο διά τούς."Ελληνας ή έπιστημονική μέθοδος διά 
τής όποιας ήθέλησαν νά έρευνήσουν τόν κόσμον 
καί νά τόν έξηγήσουν. Καί εις τήν ερευνάν των αυ
τήν, ό άνθρωπος ήτο τό κέντρον των πάντων μέσα 
εις τό σύμπαν καί μέτρον διά κάθε τί.

'Ο τρόπος ούτος δέ, διά τού όποιου στοχάζεται 
καί άτενίζει κανείς τόν κόσμον, ονομάζεται «ούμα- 
νισμός» (άνθρωπισμός).

Κατά ταϋτα δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι ό ούμανι- 
σμός είναι έκεΐνος ό όποιος κυρίως εξηγεί τήν τέ
χνην καί τόν πολιτισμόν τής άρχαίας Ελλάδος, 
τής όποιας κληρονόμοι εΐμεθα σήμερον ήμεϊς οί 
σύγχρονοι "Ελληνες.

Ή  μεγάλη άξια των έργων τής άρχαιότητος, συνί- 
σταται εις τήν ευγένειαν, τήν αϊγλην, τήν μεγαλο
σύνην, τήν κίνησίν των, καθώς καί τήν άξιοπρέ- 
πειαν εις τάς χειρονομίας καί τάς στάσεις των.

Ή  μεγάλη κλασσική πάράδοσις, εϊχεν ώς ιδανι
κόν της τήν άποθέωσιν καί τήν δοξολογίαν τής ώ- 
ραιότητός εις τό άνθρώπινον σώμα. Μέ έπιβλητικήν 
καί άνυπέρβλητον δύναμιν ήδυνήθησαν νά άποδώ- 
σουν, οί άρχαΐοι "Ελληνες τήν όμορφιά, μέ τήν άσύγ- 
κριτον καί άριστοτεχνικήν άρμονίαν τών άναλογιών 
καί τής συνθέσεως.

Ή  Ελλάς λοιπόν, διά τών άθανάτων καλλιτεχνών 
τής άρχαιότητος, υψωσεν ώς πρότυπον τοΰ ωραίου 
τόν άνθρωπον, τόν έκαμε εΐδωλόν της (τόν έδόξα- 
σεν δέ εις τήν γήν καί τόν έθεοποίησεν εις τόν ου
ρανόν).

Καί ώς άπόρροια τής άντιλήψεως καί τής άναγκαι- 
ότητος ταύτης έγεννήθη καί έκυριάρχησεν εις τόν 
βίον τών άρχαίων Ελλήνων, ή γλυπτική.

Οϋτω, όταν οί άθληταί έστέφοντο διά πρώτην φο-
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At ανάγλυφοι μορφαί, ή πλαστικότης των κινήσεων καί ή προσοχή μέχρι καί τής τελευταίας λεπτομέρειας διακρίνουν τά 
γλυπτά έργα των άρχαίων καλλιτεχνών τά όποια έμειναν άνεπανάληπτα μέχρι των ήμερων μας.

ράν, εδικαιούντο νά έχουν τό άγαλμά των, ενώ δταν 
έστέφοντο τρεις φοράς άπέκτων καί τό εικονικόν 
άγαλμα, δηλαδή τό άνάγλυφον ομοίωμά των.

'Ωσαύτως καί οί θεοί, οΐτινες είχον ανθρώπινα σώ
ματα, άρμονικώτερα δε καί τελειότερα των άλλων 
άνθρώπων, άναπαριστώντο καί οδτοι μέ αγάλματα. 
Διά τοΰ τρόπου τούτου βεβαίως ουδόλως παρεβιά- 
ζετο τό δόγμα. Τουναντίον προεβάλλετο καί άπε- 
θανατίζετο.

Διότι, τό μαρμάρινον ή χάλκινον όμοίωμα των 
θεών, δέν ήτο πλέον απλή άλληγορία, άλλά, 
εικόνα άκριβής, ή όποια δέν έδιδε εις τόν θεόν μυώ
νες, κόκκαλα βαρύ περίβλημα κλπ. πού δέν έχει, 
άλλά παρίστανε τήν σαρκικήν έπένδυσίν του, ή 
όποια καλύπτει όλα αυτά καί δίδει τήν ζωντανήν 
του μορφήν, ή όποια εν τελευταίμ άναλύσει είναι 
καί αύτή αυτή ή ουσία του.

Ή  εικόνα εις τήν περίπτωσιν αυτήν άνταπεκρί- 
νετο εις τήν άλήθειαν καθόσον καί τό άγαλμα κατα- 
σκευαζόμενον άριστοτεχνικώς ήτο ικανόν νά άπο- 
δίδη τήν άθάνατον γαλήνην διά τής όποιας ό Θεός 
ύψοΰται επάνω άπό εμάς.

Νά διατί έθεωρήθη καί δικαίως είναι, ή γλυπτική 
τής άρχαίας Ελλάδος ώς ή κεντρική καί ή κατ’ 
έξοχήν τέχνη τής Ελλάδος.

Διότι, εάν μελετήσωμεν καλώς τά γεγονότα, θά 
καταλήξωμεν εις τό άσφαλές συμπέρασμα ότι, δλαι 
αί άλλαι τέχναι τής άρχαίας Ελλάδος ή άνάγονται 
ή συνδέονται ή μιμούνται τήν γλυπτικήν. Διότι καμ- 
μία άλλη τέχνη δέν έξέφρασεν μέ τόσην πληρότητα 
τήν ’Εθνικήν ζωήν τών άρχαίων Ελλήνων, καμμία 
δέν έκαλλιεργήθη εις τόσον βαθμόν ή έγένετο τό
σον δημοφιλής δσον ή γλυπτική. Καί ποτέ άλλοτε

δέν συνέβη νά ΐδη κανείς γλυπτικήν έξαρσιν, μίαν 
τοσοϋτον εκπληκτικήν άφθονίαν έργων, τόσον τε
λείων καί άνθησιν τοσον άφθονον, διαρκή καί ποι- 
κίλην. Σκάπτοντες τήν γήν άπό στρώματος εις στρώ
μα, παρατη ροϋμεν εις τά ερχόμενα εις φώς γλυπτά 
μνημεία τής άρχαιότητος, δτι, πάσαι αί εκφάνσεις 
τού άνθρωπίνου πνεύματος, ήτοι θεσμοί, ήθη, ίδέ- 
αι, λάμπουν διαποτιζόμενα άπό τό άθάνατον Ε λ 
ληνικόν πνεύμα. Διότι οί καλλιτέχναι τής εποχής 
εκείνης, καί δή οί γλΰπται είχον συλλάβει καί μετα
λαμπαδεύσει είς τά έργα των, βαθύτερον νόημα τής 
ζωής τής εποχής έκείνης, είς δλας του τάς έκδηλώ- 
σεις. Ήδυνήθησαν νά κατασκευάσουν τά υπέροχα 
γλυπτά έργα των, μελετώντες τάς ποικίλας εκφάν
σεις τής καθημερινής των ζωής, είς τά λουτρά, είς 
τά γυμναστήρια, είς τούς θρησκευτικούς χορούς καί 
είς τούς δημοσίους αγώνας. Ούτω παρετήρησαν' 
καί έπέλεξαν, έκείνας άπό τάς στάσεις καί τάς κινή
σεις, αΐτινες εκδηλώνουν έντόνως τήν ρώμην, τήν 
ύγείαν καί τήν ενέργειαν. Έργασθέντες δέ μέ δλον 
τό είναι των τής νοητικής δυνάμεως κατώρθωσαν νά 
εγχαράξουν καί έντυπώσουν είς τόν νοΰν των τά 
ρωμαλέα ταΰτα σχήματα. ’Επί τριακόσια ή τετρα
κόσια έτη είργάσθησαν τοιουτοτρόπως άποκαθαί- 
ροντες καί διορθώνοντες ταυτοχρόνως τήν άντίλη- 
ψίν των μέ υπόδειγμα τό φυσικόν κάλλος. Δέν ήτο 
συνεπώς διόλου εκπληκτικόν, έάν είς τό τέλος κατώρ
θωσαν νά άνακαλύψουν τό ιδανικόν πρότυπον τοΰ 
άνθρωπίνου σώματος. Ταυτοχρόνως δέ, άναγνωρί- 
σαντες είς τό σώμα ιδίαν άξίαν δέν προσεπάθησαν, 
δπως οί νεώτεροι, νά τό καθυποτάξουν είς τό άσα- 
φές. "Ο,τι τούς ενδιαφέρει είναι έν στήθος τό όποιον 
άναπνέει καλώς, είς κορμός σώματος, σταθερώς έστη-
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ριγμένος εις τά ισχία τά όποια τόν καθιστούν ευκί
νητον, άέρινον καί άνάλαφρον. Προτιμούν τά ήρε
μα πρόσωπα παρά τά άπασχολούμενα εις κάποιαν 
άσήμαντον πράξιν. Ν Χρησιμοποιούν εν ομοιόμορ
φον χρώμα τ° ΧΡ®Ρα τοβ χαλκού καθ’ όσον δέ άφο- 
ρα τό μάρμαρον, έπιχρωματίζουν συχνάκις τά γλυ
πτά των άριστουργήματα.

Πάντως άφήνουν τελικως εις τήν ζωγραφικήν τόν 
γραφικόν διάκοσμον καί εις τήν φιλολογίαν τό δρα
ματικόν ενδιαφέρον.

Ή  τέχνη των συνεχώς δεσμευομένη, αλλά καί έξευ- 
γενιζομένη άπό τό είδος τοΰ υλικού της, καθώς καί 
άπό τήν στενότητα των ορίων της, άποφεύγει τήν 
παράστασιν των λεπτομερειών, τής φυσιογνωμίας 
τών περιστατικών τής ζωής, τών άνθρωπίνων περι
σπασμών καί επιτρέπει τοιουτοτρόπως νά άποδίδε- 
ται γαλήνια καί καθαρά ή μορφή πού έπιδεικνύει 
εις τούς βωμούς τήν άκίνητον λευκότητα τών υπέρο
χων άναγλήφων, εις τά όποια οί άνθρωποι άναγνω- 
ρίζουν τούς ήρωας καί τούς θεούς των.

Διά νά όμιλήσωμεν συμπερασματικώς διά τήν 
Ελληνικήν τέχνην θά πρέπει νά άνατρέξωμεν εις 
τό παρελθόν, νά άναζητήσωμεν ότι 
ώραϊον υπάρχει εις αυτό καί μας 
άθανάτων άριστουργημάτων τής άρχαίας 
τέχνης. Διότι ή άρχαία Ελληνική τέχνη, 
τήν γλυπτικήν, είτε εις τήν ζωγραφικήν, είτε εις 
τήν δραματικήν ποίησιν άφησεν υποδείγματα άθά- 
νατα δι’ όλους τούς λαούς. Υποδείγματα φωτεινά 
δι’ όλας τάς έποχάς. Διότι έδημιούργησεν άντιπρο- 
σωπικούς τύπους καλλιτεχνημάτων, άπαραμίλλου 
.κάλλους καί μοναδικού μεγαλείου. Διότι τά έργα 
τών άρχαίων Ελλήνων δίδονται μέ μίαν μουσικήν 
πάλλουσαν ζωήν καί μέ περιγράμματα καταπληκτι
κής καί άνεπαναλήπτου άπλότητος. Διότι ή τελειό- 
της τών γραμμών, τών άρμονικών άναλογιών καί τής 
καθαράς καί αύτονόμου φόρμας δέν έχουν άναφα- 
νεΐ μεταγενεστέρως. Καί διότι τέλος τό καθαρόν 
φώς τού γαλάζιου ούρανοΰ μας μέ τά φωτεινά παιχνι- 
δίσματά του καί αί αίσθητικαί εντυπώσεις μοναδικής 
ομορφιάς μένουν άκόμη άξεπέραστες.

Κρίνεται όθεν, βασικής σημασίας διά τόν κάθε 
σύγχρονον καλλιτέχνην, ιδιαιτέρως δέ διά τόν κάθε 
Έλληνα καλλιτέχνην, ή μελέτη καί ή σπουδή τής 
άρχαίας Ελληνικής τέχνης. Ό  κάθε καλλιτέχνης, 
είτε γλύπτης, είτε ζωγράφος, είτε άρχιτέκτων, πρέ
πει νά μελετά εις βάθος καί πλάτος τά αριστουργή
ματα τών μαρμάρινων «Μουσικών άσμάτων» τής 
μοναδικής τέχνης τών προγόνων μάς, έάν θέλη γίνη 
άριστος εις έναν χώρον όπου τά άριστουργήματα 
σπανίζουν. Είναι καιρός πλέον νά παύση ή άερολό- 
γος αύτοσχεδίασις καί νά άρχίση ή θετική άναζή- 
τησις τών. άρχαίων πρωτύπων, διά τών όποιων καί 
μόνον επιτυγχάνονται έργα άξια τής υψηλής καί 
άληθοΰς τέχνης. Διότι, είναι άδύνατον νά υπάρξουν 
Έλληνικαί τέχναι σήμερον, έάν αύταί δέν είναι 
θεμελειωμέναι, ώρισμέναι, βαδίζουσαι στερεά εις 
ένςι ώρισμένο δρόμον γνωρίζουσαι τί είναι καί τ-ί 
έπιδιώκουν καί χωρίς νά ύπάρξη θεμελιωμένος 
ό ιδεολογικός κόσμος αύτών. Είναι καιρός νά κεν- 
τρίσωμεν άπαξ άπ&ντες τήν φιλοτιμίαν μας τήν άτο- 
μικήν καί τήν φιλοτιμίαν μας τήν Εθνικήν, ως πρός 
τό θέμα τής τέχνης. Διότι είναι καί έντιμον άλλά 
καί συμφέρον έκ μέρους τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών,

Χάλκινος άνδριάς τής Αΰηνας. θεάς της σοφίας τών αρχαίων 
μας προξένων, ένα άπυ τά άπειρα άριστουργύμι τα τών άρχαίω-
κα/.λιτεχνών.
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Άφθαστου μεγαλείου μαρμαροκολώνες κατάλοιπα τοϋ δημι 
ουργικοϋ πνεύματος κάποιου σοφού καλλιτέχνη ένώνουν τό 
λιγερόκορμο ανάστημά τους μέ τις σκιές τού ηλιοβασιλέματος 
σέ μιά μεγαλειώδη αρμονία.
νά μορφοποιήσουν τάς τέχνας Έλληνικώς. Δηλαδή 
νά δημιουργήσωμεν τέχνας Έλληνικάς. Σοβαρά, 
αποφασιστική καί οριστική, πρέπει νά άρχίση ή 
εργασία #ότή. Καί ή μεταβολή αύτή πρέπει νά γίνη 
διά νά συντελέσωμεν καί ήμεϊς οί σύγχρονοι "Ελ
ληνες νά καταστούν νοητά τά προϊόντα τής τέχνης 
μας τά όποια άπαραιτήτως, θά πρέπει νά μετουσιώ- 
νουν τάς μορφάς των τεχνών Έλληνοπρεπώς.

Διά πολλούς καί διαφόρους λόγους, άλλά καί διότι 
ή Ελληνική τέχνη δέν έχει τίποτε καί από κανέναν 
νά ζηλέψη διά πρότυπα καί υποδείγματα είναι προς 
τό συμφέρον καί τής χώρας μας καί πρός τό άτομψό 
συμφέρον ένός έκάστου έξ ήμών νά άγωνιζώμεθα 
διά κάθε τι τό Ελληνικό πού δένεται μέ τήν φιλοσο
φίαν τού γαλάζιου ούρανοΰ μας καί μέ γνώμονα έκ- 
-φράσεώς μας καί συνείδησιν πάντοτε Εθνικήν.

Ό  "Ελλην καλλιτέχνης έχει ίεράν, ίερωτάτην ύπο- 
χρέωσιν νά έξυπηρετή διά τοϋ έργου του τόν διτ
τόν σκοπόν τής ζωής του, τήν τέχνην γενικώς, άλ
λά έν ταύτώ καί τήν τέχνην τοΰ μεγάλου "Εθνους 
εις τό όποιον άνήκει. Διότι αί καλλαί τέχναι 
πού έγεννήθησαν, ήνδρώθησαν καί έλαβον τήν 
κλασσικήν των μορφήν εις τήν Ελλάδα, άνήκουν 
εις τήν Ελλάδα καί οφείλουν νά υπηρετούν αιωνίως 
τό αθάνατον Ελληνικόν πνεύμα καί τήν αίωνίαν 
κοιτίδα του.

'Η διανοητική καί καλλιτεχνική άνάπτυξις καί 
ώρίμανσις τών καλλιτεχνών, κατοπτρίζει τήν δόξαν 
καί τό πνευματικό μεγαλεΐον τής Χώρας μας.

Ό  καθείς έχει τό δικαίωμα νά εκφράζεται πρωτί- 
στως, διά κάθε τί τό ώραΐον καί τό υψηλόν, έν τή 
τέχνη, όπως ό ίδιος οραματίζεται καί όπως ό ίδιος 
συλλαμβάνει τό ιδανικόν του εις τάς καλλιτεχνικός 
του άνατάσεις. Πλήν όμως τήν ύποχρέωσιν νά άπο- 
δεικνύεται, διά τής έκφράσεως τών ιδεών του, δτι 
μελετά καί ποθεί νά, προσφέρη υλικόν διά τήν πνευ
ματικήν άνάπτυξιν τοΰ τόπου του.

Είναι καιρός πλέον νά άναπτύξωμεν τέχνην έδρα- 
ζομένην, έπί τών ιδίων δημιουργικών μας στοιχείων 
καί θεμελιωμένην έπί τής ’Εθνικής μας συνειδή- 
σεως καί έν γένει τών ένδοξων παραδόσεών μας, 
αΐτινες παραμελοΰνται, χάριν μορφών ξένων καί 
ακαταλήπτων εις τόν χώρον τούτον τοΰ φωτεινού 

'Ελληνικού πνεύματος.
”Ας πεισθώμεν λοιπόν καί πιστεύοντες άκραδάντως 

ας διακηρύξωμεν στεντόρεια τή φωνή όχι εΐμεθα 
κάτοχοι μιας αύτοδυνάμου υποδειγματικής καί άσυ- 
ναγωνίστου καλλιτεχνικής κληρονομιάς. "Ας τε- 
θώμεν δέ άνεπιφυλάκτως καί ύπερηφάνως εις τήν 
υπηρεσίαν τής θείας ταύτης καί ύπερόχου 
κληρονομιάς, ήτις λέγεται άρχαία Ελληνική τέχνη. 
Καί τότε δέον νά εΐμεθα βέβαιοι δτι ή ψυχή μας ώς 
γνησίων καλλιτεχνών θά αίσθανθή άναβαπτισμένη, 
θά αίσθανθή δυναμωμένη, θά αίσθανθή δτι ζή καί 
πάλλει εις έν περιβάλλον οικείων, γνωστών, θερμών 
καί δημιουργικών. Εις έν περιβάλλον, καθαρόν, 
ύψηλόφρον καί εύδιάκριτον. Εις έν περιβάλλον τοΰ 
όποιου σκέπη έκλαμπρος είναι ό γαλανός φωτεινός 
ούρανός καί βάσις ή πλέον βαθεΐα άνθρωπίνη άγάπη 
ώς καί τά πλέον δυναμικά αισθήματα.

Κατά ταΰτα άς στρέψουν οί σύγχρονοι Έλληνες 
καλλιτέχναι τήν προσοχήν των πρωτίστως καί βασι- 
κώς πρός τήν άρχαίαν Ελληνικήν τέχνην ώς καί 
πρός τήν έμβριθή μελέτην τοΰ έν τή Ελληνική 
τέχνη πνεύματος.

Τά Ελληνικά μουσεία τά όποια διαφυλάττουν 
δλα τά άποθυσαυρίσματα τής αρχαίας μας τέχνης, 
αότοί οί σύγχρονοι ναοί καί τά ζωντανά διδακτή
ρια πού πληρούν τήν καλλιτεχνικήν μας ψυχήν μέ 
κάλλος, ρώμην, αύτοπεποίθησιν χαράν καί φώς, 
μας δίδουν τά κλειδιά καί τάς άπαντήσεις εις τά 
έρωτήματα πού γεννώνται έν τή άναζηιήσει τής καλ
λιτεχνικής άληθείας καί τής δημιουργικής πορείας 
μας. Τά δέ αθάνατα έργα τών προγόνων μας δίδουν 
εις ήμας άλλά καί εις κάθε καλλιτέχνην εικόνας 
αθανάτους τοΰ ώραίου καί τοΰ υψηλού. Διότι οί 
πνευματικοί άνθρωποι δέν έπαυσαν καί ούτε θά παύ- 
σουν νά θαυμάζουν καί νά ομιλούν διά τούς θρύ
λους, τάς παραδόσεις, τήν ιστορίαν, τήν τέχνην καί 
τόν πολιτισμόν τής χώρας αύτής πού λέγεται Ε λ 
λάς. Καί διότι δέν άπέλιπεν ποτέ από τήν χώραν 
αυτήν ή τέχνη ή πρωτότυπος, μέ αισθητικήν νεοελλη
νικήν ήτις είναι έφάμιλλος καί εις τινα σημεία άνω 
τέρα πόσης άλλης. 'Η τέχνη ή μία ή πρωτότυπος 
ή τέχνη ή Ελληνική ή όποια θά δώση καί πάλι εις 
τήν Ελλάδα τό προβάδισμα γιά νά φωτίση καί δι- 
δάξη τόν κόσμον ύποδειγματικώς, είδικώς δέ πάντας 
τούς έν τή οικουμένη γνησίους Έλληνολάτρας καλ- 
λιτέχνας, καί μελετητάς τοΰ ώραίου.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Είναι γνωστόν εις τήν εξοχον 
επιστήμην ήν έθεμελίωσαν ό Κώος 
'Ιπποκράτης καί ό μέγας Γαληνός 
καί ό πάντων διασημότατος’Ασκλη- 
Λιός—έξ ού καί «Άσκληπιάδαι» 
εύφήμως όνομάζονται οί σημερι
νοί θεράποντες αυτής—καί έλά- 
μπρυναν άνδρες ως ό δαιμόνιος 
Άλημαίων, ό γνωρίζων χιλιετηρί
δας πρό ήμων τό όπτικόν νεϋρον 
καί τήν κατόπιν άποκληθεΐσαν 
«εύσταχιανήν σάλπιγγα», καί ό 
πληθωρικός Ηράκλειτος, ό πρώτος 
διατυπώσας τήν μετ’ αιώνας τριά
κοντα γνωστήν ως Δαρβίνειον θεω
ρίαν, ό εξαίσιος Άντύλλος ό έν 
μέσφ 3ω μ.Χ. αίώνι έφαρμόζωντήν 
τών άρτιριών άπολίνωσιν— περι- 
βροχισμόν τήν άποκαλεΐ— άλλά 
καΐόέμβρυθήςΡοϋντμεκκαίό ρηξι
κέλευθος Ζάν Ντενίς ό έκτελέσας 
πρώτος (17ος αιών) μετάγγισιν 
αίματος, καί ό άγχίνους Βοερχά- 
βιος, καί ό έξοχώτατος Μπι- 
σά ό τής ιστολογίας καί νεωτέρας 
ανατομίας ιδρυτής, καί ό μουσικοφι- 
λόσοφος Γκάλλ ό τής κρανιοσκο
πίας πρωτοπόρος, καί, ό όξύνους 
Μέντελ ό τάς άρχάς τής κληρονο
μικότητας άποκαλύψας, ό «σωτήρ» 
άποκληθεΐς Λουδοβίκος Παστέρ, 
καί ό διαβόητος Κώχ, ό θαρραλέος 
Τέϊτ, ό έκτελέσας τό πρώτον ώοθη- 
κοτομίαν, ό γίγας Βάσσερμαν, ό τι- 
τάν Σαρκώ καί ό ούχί μικρώτερος 
Οικονόμου, καί τέλος άνδρες ώς 
ό ευεργέτης Καλμέτ καί ό βαθύνους 
Φρόϋδ, καί ό λαμπρώτατος Φλέ- 
μιγκ, καί ό πολυύμνητος σήμερον 
Μπάρναντ, εις τήν εξοχον αυτήν 
επιστήμην λέγομεν, ήτοι τήν ’Ιατρι

κήν, είναι πάνυ γνωστόν ότι πλεΐ- 
στα συμπτώματα, ενίοτε δέ καί όμάς 
τούτων ή 'έπιστημονικώς καλού- 
μένη «σύνδρομον», είναι τά αύτά 
καί απολύτως κοινά διά περισσοτέ- 
ρας τής μιας άσθενείας ούδεμίαν 
σχέσιν μεταξύ των έχούσας.

Ή  αίμόπτυσις, λόγου χάριν, είναι 
σύμπωμα άπαντώμενον εις τε τοΰ 
στομάχου τό έλκος, ού'μήν, άλλά 
καί τήν πνευμονικήν · ορυματίωσιν, 
καί τήν βροχεκτασίαν, καί τήν αί- 
μορραγικήν βρογχίτιδα τοΰΚαστελ- 
λάνι καί νεοπλασματικάς τινάς 
επεξεργασίας, καί τήν πνευμονικήν 
συφιλίδα, καί τίνος εχινοκόκκου 
κύστεως, ώσαύτως δέ τόσον τής 
άρτηριοσκληρύνσεως, τής στενώ- 
σεως τής μητροειδοϋς ή τής ρήξεως 
τής αορτής, όσον καί τής πνευμο- 
νικής εμβολής, τοΰ οιδήματος τοΰ 
πνεύμονος, τής λευχαιμίας, τής 
πορφύρας, καί τής αίμοφυλίας, άλλά 
καί άπλουστάτης, πιθανώτατα δέ 
άκινδύνου ζημίας τών όπισθίων 
ρινικών κοιλοτήτων.

Τής τακτότητος ταύτης τοΰ συμ
πτώματος ύπαρχούσης, συμβαίνει 
άπειράκις ό αφελής καί μή είδήμων 
νά έκλάβη καί μετά πεποιθήσεως 
νά ύποστηρίζη ότι τό σύμπτωμα—ή 
αίμόπτυσις ήτοι—ύποδηλοΐ φυμα- 
τίωσιν, θέλει δέ πολύ κοπιάσει ό 
επιστήμων θεράπων ιατρός, ϊνα 
πίείση τούτον ότι περί κοινής ούλί- 
τιδος πρόκειται. . .

Τοΰτ’ αύτό, κατ’ άναλογίαν, συνέ
βη μετά τήν άνακάλυψιν καί σύλ- 
ληψιν τοΰ Ίωάννου Σερεσλή, δρά
στου εννέα έγκλημάτών, δι’ όν πολ
λοί ύπεστήριξαν ότι ήτο ό εύθυνό-

μενος καί διά τά εις τόν Άριστεί- 
δην Παγκρατίδην άποδοθέντα έν τή 
περιοχή τοΰ Σέϊχ—Σοΰ εγκλήματα, 
καί ότι κατ’ άκολουθίαν, ό τελευ
ταίος ούτος ούχί δικαίως κατεδικά- 
σθη. ’Αφορμήν εις τήν εικασίαν 
ταύτην έδιδον κοινά τινα σημεία— 
τά συμπτώματα —εις τοής τρόπους 
καί τάς μεθόδους ένεργείας τοΰ ύπ’ 
άριθ. 1 καί τοΰ ύπ’ άριθ. 2 δράκων.

Ά λλ’ ή ιστορία άρχίζει τήν 04.05' 
ώραν τής 14ης Αύγούστου 1971.....

ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ ΣΤΟ 
ΣΚΟΤΑΔΙ

Τήν 14ην Αύγούστου 1971, ιατροί 
τής κλινικής Κ. τοΰ Πανοράματος 
Θεσσαλονίκης, ειδοποίησαν τη
λεφωνικούς τό ΚέντρονίΙ]Ττής Διευ- 
θύνσεως ’Αστυνομίας ότι εις τό 
ίδρυμά των, πρό δέκα λεπτών τής 
ώρας, άγνωστος είχεν έπιτεθή βίαι
ους κατά τής Νοσοκόμου Δ.Κ.

Περιπολικόν τής Χωροφυλακής 
έφθανεν επί τόπου, ό δ£ έπικεφαλής 
τοΰ πληρώματος 'Υπομοίραρχος 
έπληροφορεΐτο ΰπό τοΰ θύματος τά 
εξής:

’Ενώ ή παθοΰσα νοσοκόμος έκοι- 
ματο εντός δωματίου παρακειμέ
νου τής κλινικής οίκίσκου, καί φέ- 
ρουσα μόνον έσώρρουχα λόγφ τοΰ 
καύσωνος, άφυπνίσθη αίσθανθεΐσα 
αιφνίδιους τήν παρουσίαν τινός έν 
τώ δωματίου. Πράγματι πρό τής κλί
νης ϊστατο άγνωστος άνήρ, όστις 
καί έπετέθη έναντίον αυτής μεθ’ 
ορμής λυσσαλέας καί φιμώσας
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, _ ^ ι“  °  naVKp“Tl8^? ΔΡ«κ°ς ύπ’.άριθ. 1, καί αριστερά 6 Σερεσλής Δράκος ύπ* άριθ. 2 Καμμιά όμοιότης μεταξύ των οκ 
ως προς τον τροπον εκτελεσεως των εγκλημάτων. Τό μόνον κοινό είναι ή κτηνώδης ψυχή των καί τά κακούργα ένστικτα. ?

αυτήν διά τής παλάμης, κατέφερε 
κατά τής κεφαλής της ισχυρά διά 
των γρόνθων του κτυπήματα, ένώ 
συγχρόνως εσυρεν ταύτην βαρβά- 
ρως έξωθι τοΰ δωματίου. Ή  Δ. Κ. 
έν απελπισία υπερβάλλει τάς έαυ- 
τής δυνάμεις, άπωθεΐ τον άγνωστον 
καί κραυγάζει εις βοήθειαν. ’Ια
τρός, διανυκτερεύων είς τό παρα- 
πλεύρως δωμάτιον, άντιλαμβάνεται 
ότι έκτακτόν τι συμβαίνει, καί δι’ 
έτοιμότητος κραυγάζει «Ερχόμα
στε». Ό  κακοποιός τρομοκρατη
θείς, έγκαταλείπει τό θύμα του καί 
έπωφελούμενος τοΰ εϊσέτι κρατοΰν- 
τος σκότους έξαφανίζεται είς τάς 
συστάδας των δένδρων τής περιο- 
χής. Είς τήν φυγήν του συναποκο- 
μίζει τό χρηματοφυλάκιον τής νο
σοκόμου, καί δύο κυτία σιγαρέτ- 
των τύπου «ΑΡΩΜΑ» άνευ φίλ
τρου.

ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ 

ΚΑΚΟΠΟΙΟΥ

Η νοσοκόμος, νέα θαυμαστής 
ψυχραιμίας, παρ’ ό,τι μόλις άφυ- 
πνισθείσα, καί ίδοΰσα τήν ζωήν 
αυτής επί ξηροΰ άκμής ταλαντευο- 
μένην, ήδυνήθη νά περιγράψη σα
φώς, κατά προσέγγισιν έστω, τά 
χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου, τό 
άνάστημα. τήν πιθανήν ήλικίαν καί 
τήν ένδυμασίαν τοΰ δράστου. Τά

υπόλοιπα, ήσαν ύπόθεσις χρόνου 
ελάχιστου δι’ υπηρεσίαν ώργανω- 
μένην, ως ή Ελληνική Χωροφυλα
κή καί δι’ άνδρας πείρας, άσκή- 
σεως καί ικανοτήτων ως οί "Ελλη
νες Χωροφύλακες. Έτέθη αμέσως 
έν εφαρμογή τό ΣΧΕΔΙΟΝ, των 
άνωμάλων τύπων. Οί σεσημασμένοι 
προσήχθησαν είς τήν ’Ασφάλειαν 
καί μεταξύ τούτων ένεφανίζετο ως 
βέβαιος ένοχος ό Σερεσλής, όν οί 
ειδικοί διώκται άμα τω άκούσματι 
καί μόνον τής άφηγήσεως τοΰ ιστο
ρικού τής έπιθέσεως ύπό τής Δ.Κ. 
είχον άμέσως ύποπτευθή ως τόν 
πλέον πιθανόν. Καί ένταΰθά άς 
άνοιχθή παρένθεσις. Πολλοί, πτω
χοί τό πνεύματι, άλλά καί τή καρ- 
δία, έννοοΰν τήν άστυνομίαν ώς 
θαυματοποιόν τινα μηχανήν, ή ’Ιν
δόν «Φακίρην», δυναμένην διά τής 
πιέσεως καί μόνον μυστηριώδους 
κομβίου,νά άνακαλύψη καίσυλλάβη 
έν ριπή οφθαλμού πάντα κακοποιόν, 
άπό τοΰ πτωχοπροδρόμου «πορτο
φολά» δν οί εύφυολόγοι Βρεττανοί 
λίαν προσφυώς ονομάζουν «PICK
POCKET ΡΙ(]Κ=τσιμπώ POCKET 
=  τσέπη», μέχρι τοΰ στυγερού δο
λοφόνου τοΰ έμπρηστοΰ καί τοΰ 
άπαγωγέως. Τοΰτο βεβαίως είναι 
πλάνη οίκτρά.

Ή ’Αστυνομία δέν είναι θαυμα
τοποιός. Εύτυχώς, διότι άν ήτο, οί 
έπιτυχίες της θά ήσαν σπάνιαι δσον 
καί τά θαύματα. Η ’Αστυνομία 
είναι Σώμα ίσχυρώς καί έπί βάσεων 
τετραγωνικής λογικής όργανωμέ-

νον. Προσομοιάζει πρός ήλεκτρο- 
νικόν έγκέφαλον, όστις τροφοδο
τούμενος μέ στοιχεία δίδει έντός 
κλάσματος λεπτοΰ λύσιν είς οίον- 
δήποτε πρόβλημα. Προϋπόθεσις 
απαραίτητος διά τήν λύσιν, είναι— 
ώς καί διά τόν ήλεκρονικόν έγκέφα
λον ισχύει—ή διά στοιχείων τροφο- 
δότησις. Τά στοιχεία ταΰτα κατανέ- 
μονται είς κατηγορίας τρεις ώς 
άκολούθως :

Α\ Στοιχεία προκαταβολικώς 
συλλεγέντα είς χρόνον άνύποπτον, 
ϊνα χρησιμοποιηθώσι έν καιρφ.

Β'. Στοιχεία συλλεγόμενα ·ύπό 
τών διωκτών μετά τό έγκλημα 
καί έξ αφορμής τούτου.
■ Τ'. Στοιχεία κατατιθέμενα υπό 

τών θυμάτων ή τών μαρτύρων.
Έκ τών τριών τούτων κατηγοριών 

τά στοιχεία τής πρώτης καί τρί
της οδηγούν είς άμεσον καί ταχεϊαν 
λύσιν, τά στοιχεία τής δευτέρας 
κατηγορίας άπαιτοΰν χρόνον κατά 
τό μάλλον καί ήττον μακρόν, καθ’ 
δσον άπαιτοΰν συλλογήν, έλεγχον, 
σύνθεσιν καί έρμηνείαν.

Είς τήν περίπτωσιν ΣΕΡΕΣΑΗ, 
ή έξοχος όργάνωσις τής Χωρ]κής 
είχεν πρό πολλοΰ έξασφαλίσει στοι
χεία τής α κατηγορίας. Ύπήρχεν έν 
τή Χωρ]κή πλήρες άρχεΐον τών κα
κοποιών, άνωμάλων τύπων τής πε
ριφέρειας, έξ ού διεφαίνετο διαυγώς, 
ή δράσις τούτων, αί συνήθδιαι, τά 
ίδιάζοντα χαρακτηριστικά των, ή 
μέθοδός των. Τό άρχεΐον τοΰτο ένη- 
μερώνετο άόκνως έπακριβώς καί
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αενάως διά τής καθημερινής καί έκ 
τοΰ σύνεγγυς παρακολουθήσεως. 
Λιά τής συμπράξεως τοΰ θύματος,

Χωρ]κή απέκτησε καί στοιχεία 
τής Γ' κατηγορίας. Ούτως ό κακο
ποιός προσδιωρίσθη. Ή  σύλληψίς 
του ήτο πλέον ύπόθεσις άπλουστά- 
τη.

’Ιδού διατΐ ή σύμπραξις τοΰ κοι
νού ένέχει εις την δίωξιν τοΰ εγκλή
ματος σημασίαν σπουδαιοτάτην.

Προσαχθείς εις τήν ’Ασφάλειαν 
ό Σερεσλής, εύρέθη φέρων έλαφρόν 
τραΰμα επί τοΰ δείκτου τής ξεξιάς 
χειρός—τό θΰμα βΐχεν ήδη καταθέ
σει δτι κατά τήν πάλην προς τόν 
έπιτεθέντα έδηξεν τοΰτον εις τό 
δάκτυλον έπιτυχοΰσα οΰτω τήν 
άπελευθέρωσίντης— εκδοράν πρό
σφατον επί τής ράχεως τής παλά
μης καί σχίσιμον τής περισκελίδος 
αΰτοΰ μετ’ αντιστοίχων εκδορών καί 
αμυχών τών μηρών του. ’Εντός τών 
θηλακίων του εύρέθησαν δυό κυτία 
σιγαρέττων «ΑΡΩΜΑ» ανευ φίλ
τρου. Τέλος τά χαρακτηριστικά 
του άντεπεκρίνοντο απολύτως πρός 
τήν περιγραφήν τοΰ θύματος. 'Υπό 
τάς συνθήκας ταύτας ήρχισεν τό 
εργον τής *προανακρίσεως.

Ό  Σερεσλής ήτο παλαιός γνώ
ριμος εις τήν ’Ασφάλειαν, καί, ως 
είπομεν παρηκολουθεϊτο υπό τών 
άρμοδίων οργάνων. Γεννηθείς τώ 
1933 εις Βαθύλακκον Θεσσαλονί
κης, παρακολουθήσας τά έγκύκλια 
μαθήματα μέχρις τής τρίτης μόνον 
τάξεως τοΰ Δημοτικοΰ Σχολείου, 
είργάζετο ώς άρτεργάτης άπό τοΰ 
1957.

Συζευχθείς τρις, είχεν άποκτήσει 
δύσ τέκνα άρρενα, ήλικίας 11 καί 
2 1]2 ετών άντιστοίχως. Άπό ήλι
κίας 17 ετών ήρχισεν άπασχολών 
τήν άσφάλειαν, όραθείς έπανειλημ- 
μένως εις Σέϊχ—Σοΰ, ένθα μετέβαι- 
νεν διά νά παρακολουθήση κρυ
πτόμενος τάς περιπτύξεις τών ερω
τικών ζευγών. Τό 1951 συλλαμβά- 
νεται τό πρώτον καί καταδικάζεται 
διά κλοπήν, ομοίως δε τώ 1952 (δίς) 
καί τώ 1957 διά ζωοκλοπήν. Τώ 
1958 φυλακίζεται διά παραβίασιν 
περιορισμοΰ διαμονής καί τώ 1961 
διά παραβίασιν τοΰ Νόμου περί 
αυτοκινήτων. Τφ 1962 διά κλοπήν 
γυναικείου χρηματοφυλακίου άπό 
ερωτικόν ζεΰγος έναντίον τοΰ όποι
ου έπετέθη εις Σέϊχ—Σοΰ. Τώ 1970 
όμοίως διά κλοπήν χρημάτων εις 
τήν αυτήν περιοχήν.

Τό πλούσιον τοΰτο παρελθόν, εί
χε καταστήσει τοΰτον λίαν γνωστόν 
εις τούς άνδρας τής Χωροφυλακής.

Οί όρισθέντες άνακριταί τόν έγνώρι- 
ζον καλώς δτι ήτο σκληρός, δόλιος 
καί εφευρετικός, ώς έκ τούτου δέ, 
δέν θά έκάμπτετο εύκολα. "Ενεκα 
τούτου, κατεστρώθη, κατόπιν συ- 
σκέψεως, ειδικόν σχέδιον άνακρί- 
σεως. Πράγματι, ό Σερεσλής, άνα- 
κρινόμενος ήρνήθη κατ’ άρχάς πά
σαν άνάμιξιν εις τήν κατά τής νο
σοκόμου έπίθεσιν. Τά στοιχεία εν 
τούτοις ήσαν συντριπτικά καί προ 
τής πιέσεως τούτων, συντελούσης 
καί τής έπιδεξίας τακτικής τών ανα
κριτών του, ούτος παρεδέχθη τήν 
ένοχήν του. ’Αφηγούμενος τήν 
πράξιν του, —ήν καί πιστώς άναπα- 
ρέστησεν—κατέθεσεν δτι διερχό- 
μενος έκ τής περιοχής τής κλινικής, 
καί ίδών φώς άνημμένον, έπλη- 
σίασεν, διά δέ τής ήμιανοικτής θύ- 
ρας τοΰ δωματίου τής νοσοκόμου, 
διέκρινεν ταύτην ήμίγυμνον, κοι- 
μωμένην έπί τής μοναδικής κλίνης. 
Είσελθών ήρχισεν θωπεύων τήν 
νέαν ήτις άφυπνισθεΐσα προσεπά- 
θησε νά διαφύγη τών χειρών του μέ 
αποτέλεσμα νά έκτυλιχθή ή σκηνή 
ήν έν άρχή έξιστορήσαμεν. Ή  άφή- 
γησις αΰτη, λεπτομερής καί έντυ- 
πωσιακή ώς έκ τού κυνισμοΰ καί 
τής άπαθείας τοΰ δράστου, ένεθύμι- 
σεν εις τούς άστυνομικούς σειράν 
παρελθόντων έγκλημάτων, ήρχι- 
σαν δέ άνακρίνοντες έπεδεξίως τόν 
Σερεσλήν καί διά ταΰτα. Μετ’ οΰ 
πολύ, ό Σερεσλής ώμολόγει τά 
κάτωθι έγκλήματα.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Α'. 8 Αύγούστου 1968. Έπίθεσις 
έναντίον τοΰ Α.Σ. καί τής άδελφής 
του Γ. εντός τής οικίας των. Ό  
Σερεσλής παρακολουθεί τήν νέαν 
γυμνήν έντός τοΰ λουτροΰ τής οι
κίας, έν συνεχεία δέ έπιτίθεται κατ’ 
αύτής ένώ έχει κατακλιθή. Ό  
αδελφός αφυπνίζεται, ακολουθεί 
πάλη καί ό Σερεσλής τραυματίζει 
άμφοτέρους διά σκεπαρνιού. Μεθ’ 
δ έξαφ^νίζεται Συλληφθείς μετ’ 
ολίγον ώς ύποπτος, κατορθώνει νά 
παρουσιάση άλλοθι. Έκρατήθη έπί 
τινας ήμέρας, παρά δέ τήν βεβαιό
τητα τής αστυνομίας, δτι ουτος 
ήτο ό δράστης, άφέθη έλεύθερος 
καθ’ δσον τά συγκεντρωθέντα στοι
χεία δέν ήσαν αρκετά διά τήν άπό- 
δειξιν τής ένοχής του.

Βλ 10 Δεκεμβρίου 1957. Έπίθεσις 
έναντίον τοΰ Ε.Ν. καί τής φίλης του 
Τ.Ι. εις τήν δασικήν περιοχήν τοΰ 
Σέϊχ—Σοΰ. Ό  Σερεσλής άφοΰ πα

ρακολουθεί τάς περιπτύξεις των, 
κτυπά άμφοτέρους εις τήν κεφαλήν 
διά τεμαχίου ξύλου πεύκης. Μετά 
ταΰτα τρέπεται εις φυγήν.

Γλ 10 Δεκεμβρίου 1957. Όλίγην 
ώραν μετά τήν προηγουμένην έπί- 
θεσιν ό Σερεσλής έπιτίθεται κατά 
τοΰ όδηγοΰ αγοραίου αυτοκινήτου 
Β. καί τής φίλης του Σ., ένφ στα
θμεύουν εις τήν άμαξιτήν οδόν 
τήν συνδέουσαν τό Άσβεστοχώ- 
ριον μετά τής Θεσσαλονίκης.Μετά 
τήν συνήθη παρακολούθησιν τών 
έρωτικών περιπτύξεων τοΰ ζεύγους, 
δι’ ής ό Σερεσλής ικανοποιεί τό πά
θος τοΰ ήδονοβλεψίου, κτυπά άμ
φοτέρους διά τοΰ αύτοΰ τεμαχίου 
ξύλου δι’ οδ έκτύπησεν καί τό προ- 
ηγούμενον ζεΰγος.

Δ'. 12 Δεκεμβρίου 1957. Έπίθε- 
σις κατά τής Π.Τ. έπί τής δημοσίας 
όδοΰ Θεσσαλονίκης — Πανο
ράματος. Ό  Σερεσλής κτυπά ταύ
την διά λίθου.

Ε'. 12 Δεκεμβρίου 1957. "Εν είκο- 
σάλεπτον μετά τήν προηγουμένην 
έπίθεσιν ό Σερεσλής έπιτίθεται κατά 
τής Β.Ο. εις τήν αυτήν περιοχήν. 
Παρά τήν βιαίαν έπίθεσιν τό θΰμα 
άμύνεται σθεναρώς ένφ κραυγάζει 
διά βοήθειαν. Ό  Σερεσλής τρομο
κρατείται καί φεύγει δρομαίως. Καί 
πάλιν δμως δέν απομακρύνεται. 
Πλησιάζει τό έκεΐ εύρισκόμενονΤδ- 
ρυμα Μαθητικών’Εξοχών «Υγεία» 
άνακαλύπτει άνασφάλιστον δωμά- 
τιον, άνήκον εις τήν Ε.Γ. καί 
άφαιρεϊ έκ τούτου χρηματοφυλά^ 
κιον, γραμμάτια λαχείου συντα
κτών καί ζεΰγος χειροκτίων.

ΣΤ'. 17 ’Ιανουάριου 1959. Είς 
θέσιν «Άσπρη Πέτρα» διαπράττει 
ληστεία είς βάρος τοΰ Α.Ζ. γαλα
κτοπώλου δν κτυπά κοιμώμενον διά 
τεμαχίου ξύλου πεύκης. Έκ τής 
ληστείας συναποκομίζει 100 δρα- 
χμάς-. '

Ζλ 17 Σεπτεμβρίου 1966. Έπί- 
θεσις τοΰ Β.Ζ. καί τής φίλης του 
Μ.Β., Γάλλων υπηκόων,ένφ τό 
ζεΰγος μετ’ έρωτικάς περιπτύξεις 
άς παρηκολούθησεν ό Σερεσλής 
έκοιμάτο. Τήν έπίθεσιν έξετέλεσεν 
ό δράστης διά λίθων προξενήσας 
σοβαρώτατα τραύματα.

Τά ώς άνω έγκλήματα άφηγήθη 
έν πάση λεπτομερεία καί, μετ’ έκ- 
πλήσσοντος κυνισμοΰ ό Σερεσλής 
ένώπιον καί τοΰ άρμοδίου Είσαγ- 
γελέως. Είς άπάσας τάς περιπτώ
σεις προσπαθεί νά έμφανίση ώς 
κίνητρον τών πράξεών του τόν 
προσπορισμόν χρημάτων. Τοΰτο 
άποδεικνύεται παραπλανητικόν έξ
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αυτής ταύτης τής φύσεως τών έγ- 
κλημάτων,- ατινα στόχον έχουσι 
τήν ίκανοποίησιν τοϋ διεστραμμέ
νου πάθους του. Ό  δράστης μετά 
τής σχηματισθείσης δικογραφίας 
άπεστάλη τήν 21 Αύγουστου 1971 
εις τόν Εισαγγελέα Πλημ]κών, διά 
τά περαιτέρω.

ΔΥΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ 
ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ

'Ως καί έν άρχή έξεθέσαμεν ού- 
δείς, πλήν των ειδημόνων, δύναται 
νά έξαγάγη θετικά συμπεράσματα 
έκ των συμπτωμάτων μιας άσθενείας 
ή των στοιχείων ενός έγκλήματος. 
Πολλοί μή ειδικευμένοι εις τήν 
άστυνομικήν έπιστήμην, καί ευε
πίφοροι έίς άπαισιοδόξους κρί
σεις, έξέφρασαν τήν γνώμην 
ότι ό Σερεσλής ήτο καί ό υπεύ
θυνος διά τά άποδοθέντα εις 
τόν Παγρατίδην εγκλήματα. Τήν 
γνώμην ταύτην έστήριξαν εις δύο 
έπιχειρήματα. Ιον) Καί τά έγκλή-

Δύο σκηνές άπό τήν άναπαράστασι 
των έγκλημάτων τοϋ Σερεσλή. Ή  μία 
εις τό Δάσος τοϋ Σέϊχ—Σοϋ καί ή άλλη 
εις τό δωμάτιον όπου έπετέθη κατά τής 
νεαρας νοσοκόμου.

ματα έκεΐνα έπεχειροϋντο κατά 
έρωτικών ζευγών, διά κτυπημάτων 
έπί τής κεφαλής. 2ον) Ό  Παγκρα- 
τίδης ήρνήθη πεισμόνως τήν ένο- 
χήν του κατά τήν δίκην του καί 
μέχρις ύστάτης στιγμής δέν ώμο- 
λόγησεν, άνασκευάσας τά όσα εις 
τήν προανάκρισιν άβιάστως εις τούς 
Αξιωματικούς τής Χωρ]κής κατέ
θεσε ν.

Τό θέμα αύτό άπό τής σκοπιάς 
τών ειδικών έχει άλλως. Οί ειδικοί 
ούτοι προβάλλουν τά έξής έπιχει
ρήματα άτινα βεβαίως πολλαπλώς 
έβασάνισαν καί έπισταμένως έμε- 
λέτησαν καί διεκρίβωσαν. Ιον) 
Χαρακτήρ. 'Ο Παγκρατίδης είναι 
πολύ πλέον ψύχραιμος καί άποφα- 
σιστικός. Δέν έγκαταλείπει τήν 
έπίθεσιν πριν ή αυτή έπιτύχει. 

Μελετά καλώς τό σχέδιόν του πριν 
έπιτεθή καί κατόπιν έφαρμόζη τού
το έπιδεξίως καί ψυχραίμως.Μίαν 
μόνον έχει στιγμήν κάμψεως, καθ’ 
ήν καί όμολογεΐ. ’Αμέσως κατόπιν 
συνέρχεται καί έπιμένει εις τήν 
άρνησίν του μέχρι τέλους. ’Επιτί
θεται εις τό φώς καί τό σκότος άδια- 
κρίτως. Άντιθέτως ό Σερεσλής 
είναι ασαφής καί άμφιταλαντεύε- 
ται. Εις τήν παραμικράν δυσκο-
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λίαν εγκαταλείπει τήν προσπάθειαν 
και τρέπεται εις φυγήν. Γ ύδέν σχέ- 
διον καταστρώνει,. ά) λ επιτίθεται 
ύπό τήν πμρόρμησιν τής στιγμής. 
Δειλός, έπιτίθεται μόνον ύπό τήν 
προστασίαν τοϋ σκότους. Σκοπός 
του δέν είναι ό φόνος, άλλα ή ίκα- 
νοποίησις τοϋ πάθους του, όπερ εί
ναι τό τοϋ ήδονοβλεψίου, εξ οδ καί 
αύτοϊκανοποιεΐται.

Ό  Παγκρατίδης είναι σαφώς 
νεκρόφιλος καί άσελγεΐ έπί των 
νεκρών θυμάτων του. Ό  Σερεσλής 
ικανοποιείται μόνον διά τών όφθαλ- 
μών σπανίως προχωρεί εις θωπείας 
καί ουδέποτε έπεχείρησεν ασέλ
γειαν. Ή  θέσις τών γυμνών ή ήμι- 
γύμνων γυναικών έξαγριώνει τοΰτον 
καί τότε κτυπμ άσυνειδήτως άνευ 
τελικοΰ σκ τοϋ, δι’ ό άλλωστε καί 
ούδέν τών θυμάτων του έξέπνευσεν.

Είναι σαφές ότι εδώ ή διαφορά 
είναι τεραστία.
2 : Κίνητρον, Ό  Παγκρατίδης έχει 
δύο βασικά κίνητρα. Πρώτον τήν

ληστείαν καί κατόπιν τήν νεκρο
φιλίαν. Εις τά έγκλήματά του άκο- 
λουθεΐ αύτήν τήν σειράν προτεραιό- 
τητος. Μόνον άφοϋ έξασφαλίση 
τήν λείαν του, φροντίζει νά ίκανο- 
ποιήση καί τό πάθος του.

Ό  Σερεσλής άντιθέτως έχει σα
φώς εϊς τήν σκέψιν του τήν ίκανο- 
ποίησιν τοϋ πάθους τοϋ ήδονοβλε
ψίου, τοϋ όποιου άποτελεί κλασσι
κήν περίπρωσιν. Ή  εκ τών επι
θέσεων του συναποκόμισις ελάχι
στων χρημάτων είναι καθαρώς συμ- 
πτωματική, δέν άπασχολεΐ δέ 
τοϋτον καθ’ όσον τά θύματά 
του έκλέγει μεταξύ τών πτωχών τά
ξεων, ουδόλως παρεχόντων ελπί
δας δι’ ικανοποιητικήν λείαν.

Καί εδώ, ή διαφορά είναι τερα
στία.
3. Όπλον: Ό  Παγκρατίδης έχει 
μετά προσοχής εκλέξει τό όπλον 
τών έγκλημάτων του. Χρησιμοποι
εί μόνον λίθους. Ό  Σερεσλής χρη
σιμοποιεί άδιακρίτως παν εϋχρη-

στον διά τήν στιγμήν μέσον. Ά λ 
λοτε παρακείμενον ξύλον, άλλοτε 
σκεπάρνιον, άλλοτε λίθον, άλλοτε 
αυτούς τούτους τούς γρόνθους του.

Τρίτη βασική διαφορά ήν ή επι
στήμη τής εγκληματολογίας ιδιαι
τέρως επισημαίνει.

Κατά ταΰτα, ούδεμιάς επιδέχεται 
άμφιβολίας τό γεγονός ότι οί Δρά
κοι τής περιοχής Σέϊχ—Σοΰ ήσαν 
δύο: 'Ο Παγκρατίδης, στυγερός 
δολοφόνος,νεκρόφιλος καί ό Σερεσ
λής, ήδονοβλεψίας καί μανιακός.

Θλιβερά διαπίστωσις διά τήν 
Ελληνικήν Κοινωνίαν, εις ήν ή 
τρισχιλιετής παράδοσις λαμπρού 
πολιτισμοΰ ούδέποτε έπαυσεν δί- 
δουσα άκτινοβόλον παρουσίαν εν 
συ νεχείαάτελευτήτω.Πλή ν όμως καί 
αί κοινωνίαι, ως καί τά άτομα, ύπό- 
κεινται εις άσθενείας. Εις τάς ορ
γανικός άσθενείας έπεμβαίνουν οί 
χειροϋργοι, εις τάς κοινωνικός 
άσθενείας έπεμβαίνουν τά όργανα 
’Ασφαλείας, έξ ίσου έπιτυχώς.

Τήν 10.00 ώραν τής 14-12-1971 ή Α.Ε. ό Πρέσβυς τοϋ Κουβέιτ κ. MUXAMED JA FFA R  μετέβημετά τής κεκανονισμένης 
τιμητικής συνοδείας του διά τήν έπίδοσιν τών,διαπιστευτηρίων πρός τήν Α.Ε. τόν ’Αντιβασιλέα Στρατηγόν κ. Γεώργιον ΖΩ'Γ- 
Τα ΚΗΝ  διά τήν συμφώνως πρός τά διεθνή νόμιμα, ένταΰθα παραμονήν του πρός διπλωματικήν έκπροσώπισιν τής χώρας του.

Κατά τήν ώραν τής έξόδου του μετά τής άκολοθίας του έκ τοϋ γραφικού κήπου—προαυλίου τοϋ Μεγάρου Μαξίμου, όπου* 
διατρίβει ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεϋς,—παρατεταγμένον τμήμα τής ανακτορικής φρουράς τών θρυλικών τσολιάδων (εύζώνων) απο
δίδει τάς κεκανονισμένας τιμάς μετά τών έγγύς τούτων ίσταμένων αστυνομικών όργάνων τής Δ]νσεως 'Ασφαλείας Υψηλών 
Προσώπων ήτις, έχει έπωμισθή τήν εύθύνην τής φρουρήσεως τοϋ προσώπου τοϋ ’Αντιβασιλέως— ’Ανωτάτου "Αρχοντος — 
καί τών ’Ανακτόρων.

Η Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Υ Ψ Η Λ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν



Λιθογραφία Γάλλου καλλιτέχνου εϊκονίζουσα λίαν παραστατικώς τήν πολιορκίαν τής Μονής, υπό των ύπερτέρων εχθρι
κών δυνάμεων καί τήν μεγαλειώδη θυσίαν τών υπερασπιστών της. (Μουσεΐον Μπενάκη).

Σύμβολο Εθνικού μεγαλουργήματος

ΤΟ Α Ρ Κ Α Δ Ι

Ή , κατ’ έτος, επίσημος συμμετοχή τοϋ Έθνους εις 
τήν μυσταγωγίαν τοϋ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, τής Ιστορικής ε
κείνης Μονής, πού προβάλλει εις τάς παρυφάς τοϋ Ψη
λορείτη, έκεϊ όπου κατά τήν μυθολογίαν ήνδρώθη 
ό Ζεύς καί εζησεν ό Διγενής ’Ακρίτας, γέννα εις τήν 
ψυχήν παντός Έλληνος αισθήματα δεδικαιολογη- 
μένης ’Εθνικής ύπερηφανείας καί παρέχει τήν εύ-

2θ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 
Ταγματάρχου Χωρ ]κής

καιρίαν ν’ άντλήση διδάγματα καί εμπιστοσύνην 
διά τό μέλλον.

Οί Πανέλληνες μέ τήν άνάκρουσιν τοϋ «’Από 
φλόγες ή Κρήτη ζωσμένη τά βαρυά της τά σίδερα 
σπα» άναβαπτίζονται καί πάλιν εις τά ’Εθνικά 'Ιδα
νικά τοϋ μεγάλου μαθήματος, τό όποιον κατέλιπόν



οί άθάνατοι άγωνισταί, μάρτυρες καί ηρωες τού δρά
ματος έκείνου.

Τό Έθνος ζτί μέ τήν ΚΡΗΤΗ. Ώς εϊπεν ό μεγάλος 
ποιητής:

«Τ’ Άρκάδι είναι τής Κρήτης ή Ψυχή, 
τ’ άγιο φυλαχτό της,
Είν’ ή 'Ελλάς ολόκληρη, 
μαζί μέ τ’ όνειρό της».

Χρέος επιβάλλει τήν άναδρομήν, εις τό άθάνατον 
μεγαλούργημα τής θρυλικής Μονής:

Δυστυχώς δέν έχομεν ειδήσεις εκ τής Ένετοκρα- 
τείας, κατά τάς άρχάς τής όποιας όποθέτομεν ότι 
ίδρύθη ή Μονή.

’Από τής κατακτήσεως όμως τής Κρήτης, ύπό 
των Τούρκων καί μετέπειτα τό ’Αρκάδι λαμβάνει τήν 
θέσιν του εις τήν 'Ιστορίαν.

Εις πάσαν Έπανάστασιν, εις πάσαν έξέγερσιν καί 
διαμαρτυρίαν των Χριστιανών τό ’Αρκάδι γίνεται όρ- 
μητήριον.

’Ενταύθα συγκροτούνται αί συναθροίσεις τών προ
κρίτων, έκεΐ εόρίσκει καταφύγιον ό άμαχος πληθυ
σμός·

Έκεΐ ό Ηγούμενος Γαβριήλ μετά τού Συντ]ρχου 
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ στρατιωτικού ’Αρχηγού Ρεθύμνης. 
συνεννοούντο μετά τών ’Αρχηγών καί Καπεταναίων 
τής Κεντρικής ’Επαναστατικής ’Επιτροπής διά τήν 
άποτίναξιν τού ζυγού.

Διά τούτο καί κατέστη τό Άρκάδι ό στόχος τών 
τυράννων.

Κατά τήν Μεγάλην τού γένους Έπανάστασιν εις 
τό Άρκάδι συνετρίβη υπολογίσιμος δύναμις γενι
τσάρων.

Εις τάς εξεγέρσεις τού 1838, 1841 καί 1858 τό Ά ρ
κάδι προσφέρει, εις τόν άγώνα υπέρ τής ελευθερίας, 
πλούσιον αίμα.

'Η δόξα όμως έπεφυλάχθη νά τό δαφνοστεφανώση 
κατά τήν γιγαντομαχίαν τού 1866. Ό  Μουσταφά 
Πασάς, είχε διαπιστώσει πλέον ότι ή καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπον άπομάκρυνσις τής Επαναστατικής Επι
τροπής έκ τής Μονής Άρκαδίου θά συνεπήγετο τήν 
άποτυχίαν τής Έπαναστάσεως.

Έπεχείρησε τήν συνδιαλλαγήν. Άπέστειλε έκ 
Ρεθύμνης προς τό Συμβούλιον τής Μονής άλλεπάλ- 
ληλα μυνήματα, καλών αυτό ν’ άποπέμψη τήν ’Επι
τροπήν, άλλως θά κατέστρεφε έκ θεμελίων τό Μονα
στήρι.

Ή  κατάστασις ήτο κρίσιμος καί ή άπόφασις 'Ιστο
ρική.

Ό  Ηγούμενος άπέρριψε περιφρονητικώς τήν πρό- 
τασιν, άπαντών ότι «Ό όρκος καί τό σύνθημά μας 
είναι ή ενωσις τής Κρήτης μετά τής Ελλάδος ή ό 
θάνατος καί πλέον τούτου δέν θέλομεν ν’ άκούσωμεν 
τίποτε άλλο».

Τό ιστορικόν εκείνο ΟΧΙ τών γενναίων πολεμι
στών, έξηρέθησε τόν επιδρομέα καί αποφασίζει τήν 
έκπόρθησίν των, μέ τακτικόν στρατόν 28.000 καί 
ισχυρόν πυροβολικόν.

Οί προασπισταί τής 'Ιεράς Μονής, άνήρχοντο μό
νον εις 386 έξ ών 45 Μοναχοί. Τά εν αύτή γυναικό
παιδα ήσαν περί τά 657. Σύνολον Χριστιανών 943.

Ο Μουσταφά Πασάς έπωφεληθείς τών δυσμενών 
καιρικών συνθηκών επιτυγχάνει τόν πλήρη άποκλει- 
σμόν τής Μονής.

Τό ένστικτον όμως τής άντιστάσεως τών Ελλήνων

πρός τούς έπιόρομεΐς ώπλισε τούς άγωνιστάς τού 
Άρκαδίου, κατ’ έκεΐνον τόν άλησμόνητον όρθρον τής 
όγδοης (8) Νοεμβρίου 1866, μέ άκαταγώνιστον δύ- 
ναμιν, ώστε νά αντιμετωπίσουν τά Τουρκικά στίφη 
τήν πρώτην καί δευτέραν ήμέραν.

Τήν νύκτα τής 8ης Νοεμβρίου συγκαλεΐται σύσκε- 
ψις, καθ’ ήν όμοφώνως άποφασίζέται ή αυτοθυσία!

Τελείται Ιερά λειτουργία, ύπενθυμίζουσα τήν τε- 
λευταίαν έν Αγία Σοφία τελετήν.

Μεταλαμβάνουν όλοι τών Άχράντων Μυστηρίων 
καί έκτοτε έχουν πλέον τήν συναίσθησιν ότι είναι 
μελλοθάνατοι...

Αλλά από τήν στιγμήν έκείνην πού άποφασίζουν 
νά άποθάνουν κατακτούν τήν αθανασίαν.

Ό  θάνατος άνεμένετο άπ’ όλους ώς ήθική έπικύ- 
ρωσις τού γεγονότος.

Τήν πρωίαν τής 9ης Νοεμβρίου ή δυτική Πύλη 
τής Μονής υποχωρεί πρό τής πιέσεως τού Τουρκι
κού Πυροβολικού καί ό περίβολος τής Μονής μετα
βάλλεται εις άπέραντον σφαγεΐον μέ άναρίθμητα πτώ
ματα Χριστιανών καί Τούρκων.

Ό  άτρόμητος Ηγούμενος έρχεται προσωπικώς 
εις πάλην μέ τούς εισβολείς, μέ άποτέλεσμα νά φο- 
νευθή καί νά άποκεφαλισθή.

Όταν κατέστη προφανές πλέον ότι ή καταστροφή 
ήτο άναπόφεκτος, ό θρυλικός ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗΣ 
καλεΐ τούς άνδρείους άγωνιστάς καί τά γυναικόπαι
δα διά κωδωνοκρουσιών νά μαζευθοΰν εις τήν «πυρι
τιδαποθήκην» ένθα ύπήρχον δέκα έννέα (19) εφε
δρικά βαρέλια πυρίτιδος, διά νά άνατιναχθοΰν προ- 
κειμένου νά πέσουν εις χεΐρας τών άπιστων.

Προσέρχονται όλοι χωρίς κανένα δισταγμόν.
«Εμπρός φωτιά» άκούγεται γενική ή προσταγή 

καί ό ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗΣ πυροβολεί εις τήν πυρίτιδα 
Ακολουθεί ή φοβερά δόνησις καί τό ολοκαύτωμα 
έπισφραγίζεται.

Ακριβώς, ή στιγμή αύ' ( αποτε/u 'Να άσύνηθες 
φαινόμενον ήρωϊσμοΰ.

Εις τήν μεγαλειώδη αύτήν άρνησιν εύρίσκομεν 
τήν συμπύκνωσιν τής Ελληνικής γενναιότητος καί 
τής Ελληνικής Αρετής.

Διεκδικοΰν όλοι τά πρωτεία τού θανάτου. 'Ομαδι
κή έκδήλωσις φιλοπατρίας άλλά καί πλήρης άτο- 
μική αύτοκυριαρχία. Τήν φυγήν άπό τήν θυσίαν 
ούδείς έδέχθη.

Αί άπώλειαι τών Τούρκων άνήλθον εις 1.800 νε
κρούς.

Ουτω τό όλοκαύτωμα τού Άρκαδίου συνετελέσθη 
καί κατέστη άπρόσιτον Εθνικόν σύμβολον πού συνε- 
κλόνησε τούς έλευθέρους Ααούς τής γής.

Εϊς τό ιστορικόν εκείνο ΟΧΙ εύρίσκομεν τήν συν
έχειαν τής Ελληνικής 'Ιστορίας, όπως έγράφη μέ τήν 
λακωνικήν άπάντησιν τών Αθηναίων εις τούς Πέρ- 
σας «Τεθνάναι καλώςήζήν αίσχρώς», όπωςέπανελή- 
φθη εις τήν Πύλην τού Ρωμανού άπό τόν Εθνομάρ
τυρα Αύτοκράτωρα Κων]νον Παλαιολόγον: «Αύτο- 
προαιρέτως άποθανοΰμεν», ώς έβροντοφωνήθη εις 
τήν Μονήν τής Αγίας Ααύρας, τό Μεσολόγγι καί 
τά Βορειοηπειρωτικά μας βουνά κατά τήν σύγχρο
νον έποχήν.

Ή  πατριωτική αύτή μυσταγωγία τού Άρκαδίου, 
κατέστη οΰτω Σύμβολον τού άδιασπάστου δεσμού 
τής Ελληνικής Πατρίδος καί τής Χριστιανικής πί- 
στεως.
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Ή Μοχομέ 

Εκκλησία 

τού Χριστού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΗΦΟΡΗ
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

1^ό θρησκευτικόν Περιοδικόν 
«Τρεις Τεράρχαι» έσχολίασεν 
εις τό φύλλον τού ’Ιουνίου 1971 
σαρκαστικότατα —καί πολύ δι
καίως —μίαν ύποβολιμαίαν είδη- 
σιν πού έσερβίρισεν εις τόν κό
σμον ή σατανική προπαγάνδα τού 
Διεθνούς Κομμουνισμού έπί τη 
εύκαιρία τού τελευταίου του Συνε
δρίου εις Παρισίους. Ή  εΐδησις 
άνέφερεν δτι ή Ρωσσική ’Εκκλη
σία δι’ άντιπροσώπου τού Πατριάρ- 
χου της «ηύλόγησε τάς έργασίας 
του καί τό άπεκάλεσε μάλιστα καί 
’Αλήθειαν μέλλουσαν νά επικρα
τή ση».

’Ανακριβέστατα όλα αυτά, μό
νον δτι έπιστέυθησαν παγκοσμίους 
ώς άληθή. 'Η αίωνία τακτική των 
Κομμουνιστών. Προπαγάνδα, θό
λωμα νερών, έξαπάτησις. Τό γρα- 
φεΐον τύπου τού Συνεδρίου έπήρε 
τέσσαρες πέντε λέξεις τού Ρώσ- 
σου 'Ιεράρχου καί μας τάς έδωσεν 
ώς τό πλήρες λεκτικόν του οικο
δόμημα. Δέν μας έπληροφόρησεν 
φυσικά ούτε πώς εύρέθη έκεΐ ό 
Ρώσσος κληρικός, ούτε τί είπεν, 
ούτε εξ άφορμής ποιου γεγονότος 
ώμίλησεν.

"Ηρπασε άπλώς ένα φραστικόν 
ράκος καί τό ερριψεν είς τό παγ
κόσμιον κοινόν ώς θαυμασίαν Αφορ
μήν συγχύσεως, άντεγκλήσεων καί 
άκατανοησίας μεταξύ ομοθρήσκων 
πρός δημιουργίαν σκανδάλων εις 
βάρος τήςλΡωσσικής ’Εκκλησίας. 
Αί πληροφορίαι δμως τού κατωτέρω 
άρθρου αποτελούν άπάνθισμα έρεύ- 
νης καί έπιτοπίου έξετάσεως έμπει
ρων άπεσταλμένων τού «Χριστιανι
κού Μηνύτηρος» τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, πού ήσαν ταυτοχρόνως 
καί βοηθοί τού Άμερινανικοΰ Πρε- 
σβευτού κ. Μπέντελ Σμίθ είς Μόσ
χαν. Ή  διπλωματική άσυλία τούς 
έπέτρεψε νά κινηθούν μέ ελευθερίαν 
καί αί πληροφορίαι των αυθεν
τικότατοι καί έξηκριβωμέναι ρί
πτουν άπροσδόκητον φώς είς τάς 
σχέσεις Μπολσεβίκων καί Ρωσσι- 
κής ’Εκκλησίας.

’Εκεί έγκειται τό ενδιαφέρον τού
κατωτέρω άρθρου.
Ό  Αένιν είς έναν από τούς υλι

στικούς άφορισμούς του άπεκά
λεσε τήν θρησκείαν τού Χριστού 
«δπιον τού Λαού». Καί είς μίαν 
φλογέράν προκήρυξίν του πρός 
τούς έπαναστάτας τού 1905, προε- 
κάλεσε τόν διανοούμενον κλήρον

τής Πετρουπόλεως είς δημοσίαν μο
νομαχίαν, καταλήξας δτι «αν έχουν 
πεποίθησιν είς τήν πνευματικήν 
δύναμιν τού «δπλου των» ώφειλεν 
είς έκ τών 'Ιεραρχών του νά 
δεχθή νά τόν άντιμετωπίση δημο
σία ύπό τόν δρον βεβαίως δτι δέν 
θά έπενέβαινεν ό άστυφύλαξ νά 
τόν συλλάβη ώς ύβριστήν τής θρη
σκείας. Ή  μονομαχία θά έγίνετο 
επί τού πνευματικού επιπέδου καί 
μόνον, άλλά μέ πάσαν έλευθερίαν.

Τήν άπάντησιν τήν έλαβε μετά 
δέκα τρία έτη. Όταν έπεκράτησε, 
κυρίως χάρις είς τήν άνίατον σήψιν 
τής άστικής τάξεως καί τήν άπο- 
μάκρυνσιν τής Άρχούσης ’Αριστο
κρατίας άπό τήν θρησκείαν τής 
’Αγάπης καί ούχί λόγου τών ικανο
τήτων τής μαινομένης μάζης, τήν 
όποιαν είχεν έξεγείρει, έσήμανε 
ταυτόχρονα καί ή ώρα διά τήν άνα- 
μέτρησίν του μέ τόν χριστιανισμόν, 
τό «δπιον τού Λαού».

Ήτο μία άπέραντος καί βαθυτάτη 
ρωσσική πραγματικότης καί μοι
ραία ήτο υποχρεωμένος νά άντιμε- 
τωπίση τήν πραγματικότητα αύτήν.

Τούς Δούκας, τούς Πρίγκιπας, 
τούς Κόμητας, τούς Στρατάρχας, 
αύτήν τήν αύτοκρατορικήν οίκο-
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γενιάν, τούς έσάρωσε. ’Αλλά με τό 
«όπιον τοΰ Λαού» εύρέθη είς άπε- 
ρίγραπτον άμηχανίαν. Έκεΐ έστα- 
μάτησεν οδύνηρώς περίφροντις. 
Έσκέπτετο καί πάλιν έσκέπτετο. 
Λέν ήτο πλέον ό Έλεύυθερος Σκο-

,οτής διά νά προκαλή είς θεατρι-
ικάς μονομαχίας εκ τού ασφαλούς.
Ητο ό ύπεύθυνος Κυβερνήτης πού 

! ρρίψοκινδύνευε τά πάντα. Έκά- 
λεσεν είς πολυώδυνους συσκέψεις 
ιούςΜεγιστάνας τοΰ Διεθνούς επα
ναστατικού Κομμουνισμού, πού ά- 
πετέλουν τό έπιτελεϊον του. Καί 
επί τέλους έξέφερε τήν άπόφασίν 
του «Εμείς δέν άνακατευόμαστε 
στά ζητήματα τής Θρησκείας. Ό  
καθένας μπορεί νά πιστεύη όπου 
θέλει καί δτι θέλει. Μόνον τό Νέο 
Κράτος μας είναι φτωχό καί δέν 
μπορεί νά έχη τό έξοδο τής συντή
ρησης των κληρικών. Αυτοί πού 
τούς θέλουν άς τούς πληρώνουν».

Τά παγκόσμια επαναστατικά χρο
νικά δέν αναφέρουν δειλοτέραν 
άπόφασίν Διευθυντηρίου. Οί μή 
φοβούμενοι ουδέν, οί έξευτελήσαν- 
τες τήν άνθρωπίνην ζωήν, οί χύ- 
σαντες ποταμούς αιμάτων, έκάμ- 
φθησαν πρό τοΰ αόπλου ποιμνίου 
τοΰ Χριστού.

Ό  συρφετός έβεβήλωνε ναούς, 
κατεκρεούργει 'Ιεράρχας καί Μο
ναχούς, άλλά ή επίσημος κομμου
νιστική ’Αρχή έδήλου: «Τά άποδο- 
κιμάζομεν" αύτά. Είναι μυσαρά έρ
γα άνευθύνων στοιχείων διά νά 
μάς συκοφαντήσουν». "Ετσι έπερ- 
νοΰσαν οί ενιαυτοί. Κάποτε άπέ- 
θανεν ό Λένιν. Τό διεδέχθη ό 
Στάλιν. Έκατόμβαι έθυσιάζοντο 
καθημερινώς. ’Επαναστάσεις καί 
εκκαθαρίσεις μυριόνεκροι διεδέ- 
χοντο άλλήλας. Ποιος μπορεί νά 
φαντασθή μέχρι ποιου σημείου δύνα 
ται νά φθάση τό ανθρώπινον κτήνος 
όταν εγκατάλειψη τούς ήθικούς νό
μους; Καί είς δλην αύτήν τήν άτε- 
λείωτον σειράν των όργίων καί τού 
αίματος οί ποιμένες, οί πραγματικοί 
ποιμένες, ΐσταντο ατρόμητοι παρά 
τό χειμαζόμενον ποίμνιον. Αύτό 
θά είπή πίστις.

Σύλλογοι άνθέων ίδρύοντο, άλλά 
αί Έκκλησίαι έγέμιζαν πιστούς.

Ό  Ρώσσος κομμουνιστής διε- 
γράφετο από τήν Μασωνίαν τοΰ 
Κόμματος αν έπληροφορεΐτο ή πα
νάγρυπνος Νικαβεντέ δτι ίε- 
ρολογήθη ό γάμος του. ’Αλλά τό 
θέσφατον τό παρέβη αύτή ή κόρη 
τοΰ ερυθρού δικτάτορος. Συνεδέθη 
μέ ένα άσημον συμφοιτητήν της 
τού όποιου ή μητέρα έστάθη ανέν

δοτος. «Δέν τά γνωρίζω έγώ αυτά. 
Είμαι πολύ γρηά διά νά άλλάξω' 
Γάμον έγώ γνωρίζω μόνον μέ τόν 
ιερέα. Τά άλλα άποτελοΰν πορ
νείαν άναξίαν Χριστιανών καί άν- 
ταξίαν τοΰ Σατανά». Ό  γάμος έγινε 
καί ό Δικτάτωρ δέν άπεκεφάλισε 
τήν κόρην του. Αυτή τόν άπεκεφά
λισε μετά θάνατον.

Είς τάς στιγμάς τών δοκιμασιών 
έπλημμύριζαν οί Ναοί. Είς τήν 
έορτήν τών Θεοφανείων, δεκάδες 
χιλιομέτρων τών οχθών τοΰ Βόλγα 
κατεκλύζοντο άπό τάς Ρωσσίδας 
μητέρας διάνάέμβαπτίσουνοίπαρι- 
στάμενοι, κατά πανάρχαιον έθιμον, 
τοΰ φανατικώτατα θρησκεύοντος 
Ρωσικού Λαού, Ιερείς τά βρέφη των 
είς τά κατάψυχρα τοΰ ποταμού 
ύδατα.

Καί ήλθεν ή στιγμή τής εφόδου

τών άλλων άντιχρίστων Ναζήδυν 
κατά τοΰ Ρωσσικοΰ αθεϊσμού.

Καί τά Σώματα τοΰ Ρωσσικοΰ 
Στρατού παρεδίδοντο άλλεπάλληλα 
μέ τάς σημαίας καί τάς μουσικός 
των. Καί οί αιχμάλωτοι τών όλίγων 
πρώτων έβδομάδων ήριθμοΰντο είς 
εκατομμύρια.

Καί ή Ρωσσία κατέρρεεν. ΉΜό- 
σχα έγκατελείπετο. Είς τήν κρι- 
σιμωτάτην έκείνην στιγμήν ό ’Ερυ
θρός Δικτάτωρ κατέφυγεν είς μέ- 
τρον άπεγνωσμένον. Είς τόν Πα
τριάρχην ’Αλέξιον. «Χανόμεθα. Οί 
έχθροί κατακλύζουν τήν χώραν καί 
οί στρατιώται δέν πολεμούν».

«Πώς νά πολεμήσουν;». Άπήν- 
τησεν ό τόσον χειμασθείς Ιεράρ
χης, ό ύποστάς άπειρίαν έξευτελι- 
σμών καί κινδύνων κατά τόν μα- 
κρότατον Γολγοθά του. Καί «Διατί;

Παρ' όλα τά αυστηρά μέτρα τοΰ κομμουνιστικού καθεστώτος έναντίον της 
θρησκείας ό Ρωσσικός λαός έξακολουθεϊ νά πλημμυρίζη τάς έκκλησϊας καί νάπι- 
στεύη εις τήν θρησκείαν τήν όποιαν έκήρυξεν ό Υιός τού Θεού.
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Ή  ιερά Μονή Πετσόρας ή όποια είκονίζεται εϊς τήν φωτογραφίαν όπως καί 
αλλαι Ρωσικαί Μοναί καί έκκλησίαι έντυπωσιάζουν τςμι πιστόν.

Τούς είπε κανείς δτι μάχονται ώς 
χριστιανοί κατά των αντίχριστων; 
Καί ό Δικτάτωρ έμεινε σύννους.

Τήν έπομένην ή 'Ιερά Σύνοδος 
έξέπεμψε άνά τάς Ρωσσικάς στέπ- 
πας καί τούς αιθέρας τό περιλάλη- 
τόν χριστιανικόν της προσκλητή-’ 
ριον, καλούν εις συναγερμόν τό 
θρησκεϋον ποίμνιον. «Υπέρ Πί- 
στεως καί Πατρίδος ήτο ό ’Αγών». 
Καί οί Στρατιώται έστάθησαν, έπο- 
λέμησαν, καί ένίκησαν. μαχόμενοι 
μέ τά όπλα τής Χριστιανικωτάτης 
’Αμερικής, άφοΰ τά ολίγα ϊδικά τών 
τά ήχλμαλώτησεν ό Φρν Ροϋστενΐ- 
μαζί μέ περισσοτέρους αίχμαλω- 
τους άπό όσους στρατιώτας διέθε- 
τεν ή Γερμανική επιθετική στρατιά 
του.

Οί άθεοι τού Κρεμλίνου έν τω 
ρεάλισμω των, έχρύσωσαν τόν θρό
νον τού Ιεράρχου. ΑίΜητροπόλεις 
άπεκατεστάθησαν. Οί ιερείς κτί
ζουν νέους Ναούς. Δέν έχωροΰσαν 
καί αύτοί. "Αλλοι έκτίσθησαν. Ή  
’Εκκλησία τώρα έχει τόσα έσοδα 
ώστε δανείζει τό Κράτος. 'Η οικου
μένη τέλος έπληροφορεΐτο μίαν 
πρωίαν άπό τά ερτζιανά πού έξέπεμ- 
ψεν τό Τάς, ναί καί τό Τάς, ότι ή 
Ρωσσική ’Εκκλησία ύφίσταται. ’Α
ποτελεί υπάτην έξουσίαν. Καί ότι 
απέκτησε καί Πατριάρχην. Ό  Πα
τριάρχης αυτός άπευθύνεται εύλα- 
3ώς πρός τό Πάνσεπτον τής ’Ορθο
δοξίας Κέντρον. Γράφει εις τάς άλ-
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Ό  Πατριάρχης πασών τών Ρωσιών κ. Νικόδημος προκαθήμενος τής ’Ορθοδόξου Ρωσικής έκκλησίας.
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Νεαροί σπουδασταί τής θεολογικής ’Ακαδημίας συγκροτούν μίαν καλλίφωνον χορωδίαν. «Τό δπιον τοΰ λαού» όπως 
^χαρακτήρισαν τήν θρησκείαν οΐ κομμουνισταί άπεδείχθη τό γλυκύτερον μάννα κον καταδυναστευομένων άπό τήν ερυθρόν 
τυραννίαν.

λας όρθοδόξους Εκκλησίας. Λαμ
βάνει απαντήσεις. Θέλει συνέδρια. 
Τόσα δύναται. Είναι ό κλήρος 
φαίνεται των όρθοδόξων ποιμεναρ
χών νά δρουν έν μέσω πέλαγους 
άπιστίας καί άντιχριστιανοσύνης. 
Δέν συμβαίνει τοϋτο καί μέ τούς 
τέσσαρας πατριαρχας ακόμη καί 
σήμερον; Άλλα ψιθυρίζουν οί ολι
γόπιστοι, ό Στάλιν καί οί διάδοχοί 
του ευνοούν τήν ’Εκκλησίαν διά 
νά τήν εκμεταλλεύονται.

Ποιος έχει άντίρρησιν; ’Αλλά οί 
όλιγόπιστοι αύτοί διά νά μήν εϊπω- 
μεν οί άπιστοι, διατΐ δέν έκαναν 
τάς μικράς αλλά Χριστιανικωτάτας 
αύτάς σκέψεις;

«Ποιος εκμεταλλεύεται πράγμα 
πού δέν έχει άξίαν; Κ'αί πόση θά 
πρέπει νά είναι ή αξία τοΰ Χριστια
νισμού ανάμεσα εις τά θρησκευύον- 
τα ρωσσικά πλήθη διά νά γονατίση 
πρό τής άνάγκης τής εύνοιας του ό 
ανεξέλεγκτος καί άσύδοτος ’Ερυ
θρός Δυνάστης, μέσα εις τόν ίδιον 
αυτού άντρον; Τί θά πρέπει νά τόν 
πιέζη γιά νά κύψη τόν αύχένα αυ
τός πού δείχνει τουλάχιστον δτι 
δέν πολυλογαριάζει τό σύνολον τοΰ 
πολιτισμένου κόσμου μαζί μέ τά 
έργαστήρια τής ’Ατομικής Βόμ
βας; Πώς περιεσώθησαν επί πενήν
τα καί πλέον έτη μέσα εις τόν Τυ

φώνα πού σαρώνει τάς στέππας διά 
νά φθάσουν μέχρι τών ήμερών μας, 
οί παλιοί Τεράρχαι πού ποιμαίνουν 
ατρόμητοι τά πληρώματα τών Ανα
ρίθμητων καί πάλιν Ρωσσικών 
Ναών;

Τό ’Ερυθρόν "Αγος, άτολμον 
εις τήν κατά μέτωπον έπίθεσιν κατά 
τής Άκαταβλήτου Πνευματικής 
Δυνάμεως τοΰ Χριστού, ώργάνωσε 
εις τά Πανεπιστήμια καί τάς ’Ακα
δημίας διαλέξεις υλιστικού πε
ριεχομένου πρός τήν νεολαίαν. Ή  
’Εκκλησία κατήλθεν αδίστακτα 
καί εις τήν νέαν μορφήν τοΰ άγώ- 
νος τών ’Αντίχριστων. Μετά τήν 
άγόρευσιν τοΰ Μπολσεβίκου άνέρ- 
χεται στό Βήμα ό φωτισμένος Λει
τουργός τοΰ Ύψίστου καί άπαντά, 
ανατρέπει, ποιμαίνει, διδάσκει, 
παρηγορεΐ, φωτίζει. Εις τό είδος 
αυτό τοΰ άγώνος διεκρίθη ένας ’Αρ
χιμανδρίτης, όνόματι Σέργιος. Ήτο 
μόλις δεκαετής, δταν έξερράγη ή 
’Ερυθρά Θεομηνία. "Ηδη είναι τε
ράστια Πανρωσσική Προσωπικό- 
της. Φθάνει καί ένας. ’Αρκεί νά 
είναι. Τόν έδέχετο καί ό Στάλιν 
άπό καιροΰ εϊς καιρόν νά συζητούν. 
Αύτό είναι ένδειξις τοΰ τί γιγαντι- 
αΐον κΰρος έχει ό ’Αρχιμανδρίτης 
αυτός εις τάς Ρωσσικάς Μάζας.

Υπόδειγμα τοΰ τρόπου τοΰ πο

λέμου πού διεξάγει, έδημοσίευσεν ό 
«Χριστιανικός Μηνύτωρ» τών Η 
νωμένων Πολιτειών καί τό αναδημο
σίευσε πρά τινων έβδομάδων μετα- 
φρασμένον μιά ελληνική έφημερίς.

Ό  Χριστιανός αναγνώστης μέ
νει έκθαμβος πρό τής άκαβλήτου δυ
νάμεως τήν οποίαν μπορεί νά άντλή- 
ση άπό τάς Εύαγγελικάς ρήσεις ό 
φωτισμένος καί πρό παντός ό πι
στεύουν Νοΰς. "Επρεπε τό άρθρον 
αύτό νά άνατυπωθή εις χιλιάδας 
τεύχη καί νά δΐανεμηθή, αν υπήρ
χε κάποιος νά τό κάνη.

Καιρός λοιπόν νομίζομεν είναι 
νά προσευχηθώμεν υπέρ τών μαχο- 
μένων εις Ρωσσίαν τόν άνισον κα
τά Κόσμον αλλά νικηφόρον έν 
τούτοις άγώνα τής ’Εκκλησίας τοΰ 
Χριστού καί τών άφθάστων Λει
τουργών της. Είναι οί πραγματικοί 
Ήρωες τής Πίστεως.

Πολλά, πάρα πολλά νομίζομεν, 
δτι θά ήδύνατο νά διδαχθή τό έμ- 
πνευσμένον, έννοεΐται, αν καί δπου 
υπάρχει, κήρυγμα τοΰ τόπου μας, 
άπό τό φωτεινόν παράδειγμα ιής 
Μαχομένης ’Εκκλησίας τής Χρι
στιανικής Ρωσσίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ
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κ λεισ τές

γνώ σ εις

ΜΙΧΑΗΛ ΔIΑΜΑΝΤ ΟΠΟΥΛΟΥ 
'Υπομοιράρχου

Αεν ήταν μόνον οι άνθρωποι. Καί οι θεοί κρατού
σαν κάποτε ζηλόφθονα κρυφές τις γνώσεις τους. 
Κανένας άνθρωπος δεν έπρεπε νά μάθη την τέχνη 
τους σχετικά μέ την φωτιά. Αυτό που έκανε ό 
Προμηθέας ήταν πραξικόπημα. Ήταν μιά θρασεία 
κλοπή. Οι θεοί ποτέ δέν τοϋ τό συγχώρησαν. 
Καί πλήρωσε ακριβά.

’Από τότε που έγινε αυτό μέ τόν Προμηθέα ένα 
σοβαρό μυστικό της τέχνης έφυγε άπό τά χέρια 
των κατόχων του. “Ομως δέν έλειψαν προσπάθειες 
των άνθρώπων γιά νά κρατήσουν μυστικές τις 
τεχνικές γνώσεις τους. Δέν μυούσαν σ’ αυτές παρά 
ένα στενό δικό τους κύκλο. “Ετσι άρκετές φορές τεχ
νικές γνώσεις έμενάν κλειστές σέ ένα στενά κύκλο, 
πού τις εκμεταλλεύονταν μονοπωλιακά.

Εκείνοι πού έκαναν μιά τέτοια σοβαρή προσπά
θεια, όχι πολύ παληά, ήσαν οί κτίστες. Αύτοί ήθε
λαν τήν τεκτονική έντελώς δική τους. Πίστευαν 
πώς αύτό θά έξασφάλιζε γιά πολύ καιρό πλούτο 
καί εύτυχία στούς δικούς τους. Ή ιστορία όμως 
έχει τήν δική της άκατάσχετη ροή. Καί δέν είναι 
δυνατόν νά σταματήση. “Ετσι τά πράγματα θέ
λησαν ή άρχιτεκτονική νά τούς ξεπεράση. Καί 
οϊ γνώσεις τους έμειναν πίσω, άσήμαντα άπολιθώ- 
ματα.

"Υστερα άπό αύτό έμειναν μύστες χωρίς μυστικά. 
Δέν έμεινε παρά ό σύνδεσμος. Τά νέα μέλη περνού
σαν άπό συνεχείς μυήσεις πού δέν έφθαναν στο 
μυστικό. “Ετσι τό άλλαξαν. Καί αύτό πού θά τούς 
έδενε καί πού θά μάθαινε τό νέο μέλος, ύστερα άπό 
κάμποσους βαθμούς μυήσεως, ήταν ή προστασία 
των μελών. Πάλι ή ιδιοτέλεια δηλαδή μέ νέα

μεταμόρφωσι. Καί αύτό είναι έκεΐνο πού μένει πίσω 
άπό τό πλαστό μυστήριο, τις μυήσεις, τούς βα
θμούς τά σφιγμένα στόματα.

Σέ περιόδους πολέμων μερικά μυστικά τής επι
στήμης καί τής τεχνοκρατίας έμεναν λίγο καιρό κρυ
φά. “Υστερα όμως όλοι μάθαιναν γιά τό μπαρούτι, 
γιά τά πυροβόλα όπλα τού άντιπάλου, άκόμη καί 
γιά τήν άτομική βόμβα.

'Ωστόσο όμως δέν ήταν οΐ τεχνικές γνώσεις πού 
ταλαιπώρησαν τήν άνθρωπότητα μέ τήν άπόκρυ- 
ψή τους, όπως θά μπορούσε νά φαντασθή κανείς. 
Μία μεγάλη προσπάθεια γιά μονοπώληση γνώσεων 
ήταν εκείνη πού έγινε στόν τομέα τής θεωρητικής 
σοφίας.

Σ’ αύτή τήν κατεύθυνσι μιά τέτοια προσπάθεια 
έγινε γιά πολλά χρόνια άπό τόν Αιγυπτιακό
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κλήρο. Και κόστισε τον σκοταδισμό ενός λαού γιά 
πολλούς αιώνες. Ό  κλήρος «ήξερε» τά μυστικά τής 
ζωής καί τού θανάτου καί όλη την θεολογική σοφία. 
Καί σάν τάξι που μονοπωλεί τήν γνώσι γιά τά 
σοβαρώτερα πράγματα, έπειθε πώς αυτή πρέπει 
νά έχη άποφαστική γνώμη γιά τά σοβαρώτερα 
προβλήματα των ανθρώπων. Καί όλοι έπρεπε νά 
πείθωνται. Καί οί βασιληάδες άκόμη. Οί δυνατοί 
Φαραώ δέν ήταν μπροστά τους παρά σκιές. Οί 
ιερείς ήσαν ή πνευματική τάξι. Ή δύναμί τους τρο
μερή. Ή δύναμί τους ήταν ή γνώσι τους. Τί νά 
πή ό άμαθής στο σοφό ; Πώς νά αντιδικήσει ; 
Τό πνεύμα, πού έδινε δύναμί έπρεπε νά μείνη άνά- 
μεσά τους. Καί νά τούς ύπηρετή. Αύτούς καί τά 
συμφέροντά τους. Γι’ αύτό δέν δίδασκαν κανέναν 
τίποτε άπό όσα γνώριζαν.

Οί γνώσεις δέν κυλούσαν πιό έξω άπό τά μέλη 
τους. Καί κάτι άλλο άκόμη. Ή αυθεντικότητα ήταν 
απαραίτητη γιά νά μιλήσης. Καί τήν αύθεντικότητα 
τό «ΕΧ — CATHEDRA» τό είχαν μόνον αύτοί. 
"Ετσι άν κάποιος γεννήθηκε διάνοια καί δέν χρη- 
ζόταν, δέν μπορούσε νά μιλήση. Κάτι σάν 
νά λέμε πώς, άν γύριζε στον κόσμο ό 
“Ομηρος δέν μπορούσε νά μιλήση γιά ‘Ομηρική 
ποίηση, αφού δέν είχε τίτλο άποδεικτικό τών γνώ- 
σεών του γιά τέτοια πράγματα. Ούτε καί ό Θεός 
βέβαια θά μπορούσε νά μιλήση γιά τον εαυτό του, 
έκτος άν γινόταν κληρικός.

Φυσικά δέν έλειψαν καί οί πνευματικές άνταρσίες, 
πού τελικά άπέτυχαν αποδείχνοντας έτσι τον πνευ
ματικό δεσποτισμό τού κλήρου. Κάποιος Φαραώ 
τόλμησε νά εχη γνώμη έξω άπό τήν άρμοδιότητά του. 
ΤΗταν ό Άκχενατών. Σκέφτηκε καί φιλοσόφησε 
άπό μόνος του χωρίς τήν αυθεντία τού κληρικού. 
Καί άλλοίμονο νόμισε, πώς ένας Θεός ύπάρχει. 
"Εχτισε μία πόλη καί προσπάθησε νά διαδώση τήν 
λατρείαν τού μοναδικού Θεού. Ό  μύθος δηλοΐ ότι 
ύπήρξε πάλη άνάυιεσα σέ κλήρο καί κοσμική εξου
σία. Γιά μιά στιγμή φάνηκε πώς ή πολιτική εξου
σία κέρδισε τον αγώνα, άφού ό Φαραώ άπόκτησε 
καί μεταφυσικές γνώσεις. Όμως ό κλήρος περίμενε 
τήν ευκαιρία. Τελικά έσβησε καί τό όνομα τού 
Άκχενατών άπό τά μνημεία. Αύτού πού τόλμησε

Γραφή τών ’Ασσυριών λαξεμεύνη άπό έπιτήδιο χέρι καλλι
τέχνη. ’Επάνω στήν πέτρα άποτύπωναν οί σοφοί τής αρχαίας 
Ανατολής (Βαβυλωνία—’Ασσυρία—Περσία) τίς γνώσεις των. 

Μόλις προσφάτως ό περίφημος Γάλλος Άρχαιοολόγος Σαμ- 
πολιών κατώρθωσενά άποκαλύψη τά μυστικά τής γραφής τών 
Ασσυριών

Μασσωνική στοά κάπου εις τήν Γαλλίαν. Οί γνώσεις άνή- 
κουν μόνον εις τούς μεμυημένους εις τά μυστήρια τοΰ τεκτονι
σμού. Δια τούς υπολοίπους τών άνθρώπων οί θΰρες είναι έρμη- 
τικά κλειστές.

χωρίς νά είναι κληρικός νά φιλοσοφήση καί νά 
άνακοινώση τίς σκέψεις του καί αγνόησε όλους τούς 
άλλους θεούς καί μίλησε γιά “Ενα.! Πού ήξερε αυτός 
άπό τέτοια πράγματα χωρίς νά είναι σος ό; 
αρχιερέας; _

Αλλά οί Αιγύπτιοι κληρικοί γνώριζαν πολλά 
πράγματα. Προπαντός ήξεραν πώς ό νούς τού 
ανθρώπου δέν ύποδουλώνεται εύκολα. Πάντα ύπάρ- 
χει ό κίνδυνος να βρή τήν άλήθεια. Βλέπετε καί ή 
αλήθεια μοιάζει λίγο μέ τή γυναίκα. Πολλές φορές 
δέν αντιστέκεται σέ κείνον, πού τήν πολυκυνηγάει.
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Ρωμαίος εύπατρίδης σέ ανάγλυφο πού βρέθηκε στην ’Επί
δαυρο. Οί γνώσεις καί ή σοφία τής Αυτοκρατορίας των ήτο 
συγκεντρωμένη στους όλίγους τής αριστοκρατίας. Οι πολλοί 
έπρεπε μόνον νά ακούουν καί νά έκτελοϋν.

Έτσι έστρεψαν τό νοΟ τού ανθρώπου σέ χώρους 
αδιάφορους γιά την πνευματική κάστα τους. 
Ό  Αιγύπτιος ήταν ελεύθερος νά τραβάη γραμμές 
στις πλαγιές τού Νείλου καί νά γεωμετρή. Καί καθώς 
είναι άτέλειωτος ό δρόμος των μαθηματικών, έκεϊ 
θά ύποδουλωθή γιά πολλούς αιώνες. Καί μπορεί 
ό Αιγυπτιακός λαός νά έφτασε μακρυά στά μαθημα
τικά, ώστε ό Πλάτωνας νά είπή. «Συγκριτικά μέ 
τούς Αιγυπτίους στά μαθηματικά είμαστε παιδιά», 
άλλά οί μαθηματικοί δέν άσχολοϋνται μέ τήν Φι
λοσοφία, μέ τήν Θεολογία, μέ τήν διανόηση γενικά. 
Έδώ ό κλήρος είναι μοναδικός ιεροφάντης. Ό  μόνος 
σοφός. Καί άπάνω στήν άγνοια τών άλλων έστή- 
ριξε τήν παντοδυναμίαν του.

Εις τήν Ελλάδα ό κλήρος τής άρχαίας εποχής 
δέν δεσπόζει σέ πλατύ πεδίο. Βέβαια θέλει τήν 
δυνατότητα τής επικοινωνίας μέ τό θείο, όσο μπο
ρεί πιο άποκλειστική. Γνωρίζει τά μέλλοντα. Οί 
θεοί μιλούν κυρίως σ’ αύτούς στούς Δελφούς καί 
στή Δωδώνη. Καί ή τέχνη τής μαντείας πρέπει νά 
μείνη σ’ αύτούς, όσο γίνεται. Οί άλλοι πρέπει νά 
πιστεύουν. "Αν κάποιοι είχαν διαφορετική γνώμη, 
δέν έλειπαν οί έξαναγκασμοί στήν πίστη'. Έδώ βρέ
θηκε ό άρχαιότερος τρόπος πλύσεως έγκεφάλου. 
Κοντά στά μαντεία ήσαν καί τά τροφώνεια άντρα.

Κάποιος βοσκός κάποτε μπήκε τυχαία σέ ένα 
τέτοιο. ’Ήταν μιά σπηλιά βαθειά όσο δέν ύπο- 
πτεύτηκε. Μπήκε γιά νά βρή τό ζώο του. Σάν πλα

νήθηκε μέσα δέν άκουγε παρά παράξενους θορύ
βους. Ήταν οί άντηχήσεις τών βημάτων του, οί 
φωνές τών ζώων καί τών πουλιών, πού παραμορ
φώνονταν, έτσι πού ποτέ δέν τίς άκουσε ώς τότε. 
Μά προπαντός ήταν ό φόβος τού άγνώστου. 
Βγήκε χωρίς μιλιά. Καί καθώς στις δύσκολες στι
γμές του καθένας πλησιάζει τον θεό, τον όποιο 
θεό, άληθινό ή ψεύτικο, βγήκε πιό θρήσκος, πιό 
Θεοφοβούμενος! «Ές τροφώνειο μεμύηται».

Δέν ξέρω, άν ήταν μόνο ΐδιοτελή συμφέροντα τού 
κλήρου, πού τον κινούσαν σέ κάτι τέτοια στήν 
άρχαία Ελλάδα. Μπορεί όμως νά ήταν καί ή αιώνια 
συντηρητικότητα τής θρησκείας. Μποριί νά ήταν 
καί ή πίστης της στήν άνάγκη νά υπάρχει θρη
σκεία, «"Οπου γάρ άνδρες θεούς μέν σέβονται.......
πάντα μεστά έλπίδων άγαθών».

'Ωστόσο όντως στήν Ελλάδα δέν μονοπωλήθηκε 
τό πνεύμα. Δέν εύνόησε κόστες. Κανείς δέν έμπόδισε 
τούς σοφούς νά σκέφτωνται καί νά μιλούν σέ όλους. 
’Ακόμη καί στόν Άνάχαρση τόν ΣκύΘη. Καί έκεΐ- 
νοι δέν έκρυψαν τήν σοφία τους άπό κανένα. Μιλού
σαν δημόσια. Ή άναζήτηση τής’Αλήθειας ήταν κοινή 
υπόθεση. Καί ό Παρθενώνας χτίστηκε ή μέρα. 
Μπροστά στά μάτια τού κόσμου. Βέβαια δέν έλειψε 
καί ό Ηράκλειτος. Αύτός μίλησε θολό. Λένε πώς δέν 
ήθελε νά τόν καταλάβουν όλοι. Κανείς όμως δέν μπορεί 
νά πή πώς τώκανε άπό ιδιοτέλεια. "Ισως άπό ιδιο
τυπία χαρακτήρος. Αύτό όμως είναι κάτι διαφορε
τικό. "Οπως καί άν είναι αύτό είναι περίπτωση. 
Ή κατάσταση είναι ότι τό πνεύμα εδώ χόρευε 
γυμνό καί έλεύθερο μέ τήν μουσική τών νερών τού 
Ίλισσού, πού κυλά κάτω άπό τά πλατάνια ή μέ 
τήν μουσική τής λύρας τού ’Απόλλωνα σέ πανελλή
νια έκταση.

Πιό πέρα άπό τόν Ελληνικό χώρο, πίσω άπό τήν 
Άδριατική τά πράγματα δέν ήσαν έτσι. Έκεϊ 
δέν ήταν μόνο οί Έστιάδες πού φύλαγαν τό άσβε
στο πύρ. Μιά τάξη κράταγε τά πνευματικά μυστι- 
μά μακρυά άπό τούς πολλούς. Αύτά τά μυστικά 
ήσαν οί νομικές γνώσεις. ’Ανήκαν στούς Πατρι
κίους. Δέν ήταν νά τό μάθη όλος ό κόσμος. Ούτε 
καί όλοι όσοι ζούσαν έδώθε άπό τόν Τίβερη άκόμη. 
Αύτά τά μυστικά έδιναν πολιτική υπεροχή σέ μιά 
τάξη. Σ’ αύτή λοιπόν άνήκαν. Γιατί νά τό μάθη 
όλος ό κόσμος ; Αύτοί πού τά ήξεραν άλλωστε, τά 
ήξεραν γιά όλους. Αύτοί δίκαζαν καί θάλεγαν ποιος 
έχει δίκιο. Οί Πατρίκιοι καί ό κλήρος δέν άρνήθηκαν 
ποτέ τέτοιες ύπηρεσίες σέ κανέναν. Μόνον πού 
άκούστηκαν ψίθυροι. "Ελεγαν πώς ή «πλέμπα», 
ό πολύς κόσμος, δέν εύρισκε πάντα δίκιο. Αύτοί πού 
τό έδιναν «κατά τήν άναδίφησιν τών νόμων καί 
τήν ερμηνείαν αύτών», δέν βρίσκανε πώς τίς πολλές 
φορές είχαν δίκιο εκείνοι πού δέν ήσαν τής σειράς 
τους, τής σειράς τών Πατρικίων. ’Αλλά ποιος νόμος 
τόλεγε κάθε φορά ; Δέν ήταν εύκολο νά τό είπή 
κανείς. Οί νόμοι ήσαν καί άγραφοι καί άγνωστοι. 
Ή  νομική σοφία υπήρχε βέβαια. Υπηρετούσε όμως 

.τούς μύστες της. „
Μιά μέρα έκεΐνοι πού νόμιζαν πώς άδικούνται 

ξεσηκώθηκαν. Ζήτησαν γραφτούς νόμους, ©ά μπο
ρούσε νά τούς πή κενείς πώ ς,. τί χρειάζονται οί 
γραφτοί νόμοι, άφού «ό μηδέν άδικών ούδενός δεϊ- 
ται νόμου», όπως είχαν είπή καί οί σοφοί γείτονές 
τους, οί "Ελληνες ; ’Αλλά εκείνοι, άν καί δέν ήσαν
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σοφοί γιά νά άτταντήσουν πώς «οι γραπτοί νόμοι 
είναι απαραίτητοι καί προτιμότεροι διότι παρέ- 
χουσιν ασφάλειαν δικαίου» καί τέτοια, ήταν φανε
ρό πώς δέν θά υποχωρούσαν. "Ετσι μια καί μέ τά 
επιχειρήματα καί τήν ρητορική §έν Θά τάβγαζαν 
πέρα μέ τό ώργισμένο πλήθος, δέχτηκαν νά παρα
δώσουν τήν σοφία τους. Μόνο ποΰ φαίνεται πώς 
τότε (451 π.Χ.) δέν είχαν καί πολλή. ’Έτσι έστει
λαν άνθρώπους έδώ στην Ελλάδα νά μελετήσουν 
καί τους Ελληνικούς νόμους καί προπαντός αυτούς 
πού είχε γράψει ό Σάλωνας. "Οπως καί νά είχε όμως 
έδόθηκε τό πρώτο κείμενο ή Δωδεκάδελτος. Λένε 
μάλιστα πώς κάποιες δέλτοι της μύριζαν ελληνικό 
δίκαιο. Αύτό όμως είναι άλλο θέμα. Ή ούσία είναι 
πώς τά μυστικά παραδόθησαν.

Ωστόσο τό πράγμα δέν σταμάτησε έδώ. 'Ένα 
μέρος άπό τά μυστικά κρατήθηκε. «Οί Πατρίκιοι 
προέβησαν μέν εις τήν καταγραφήν τοϋ προηγου
μένως, ύπό άγραφον μορφήν, ϊσχύσαντος δίκαιου έν 
τη Δωδεκαδέλτω, διετήρησαν όμως τό δικαίωμα 
τής ερμηνείας τούτου, άσκούμενον διά τών ΡΟΝΤΙ- 
FICES έπιτυγχάνοντες τήν μεροληπτικήν εις βάρος 
τών πληβείων έφαρμογήν των». Αύτό Θά πή πώς 
ή σοφία πού ξεδιάλυνε τό νόημα τοϋ νόμου έμενε 
μυστική. Καί όταν έρχόταν νά μιλήση, πολλές 
φορές έλεγε ψέμματα μέ τέχνη καί μαστοριά φτια
γμένα. Μά καί κάτι άκόμη. Oi Actiones όπως τις 
έλεγαν, άγωγές ή δικονομικοί κανόνες όπως τις 
λένε σήμερα, έμεναν στά χέρια τών πατρικίων. 
"Ετσι πολλοί μυστικοί καί περίπλοκοι δρόμοι δέν 
μπορούσαν νά βρεθούν άπό έκείνους πού ήσαν εξω 
άπό τά πράγματα.

Πέρασε πολύς καιρός γιά νά πέση καί τό τελευ
ταίο φρούριο τών σοφών. Ή παράδοση λεει κάτι 
περίεργο γιά τό πώς έγινε τούτο. “Ενας άπελεύθερος 
ήταν ή αιτία. τΗταν ένας συνηθισμένος καλαμαράς. 
Ό  Ποντίφιξτόν πήρε γιά γραμματέα. ΤΗταν στά 
μέσα καί στά έξω καί μπορούσε νά άνακατεύη όλα

Οί "Ελληνες μόνοι, μέ ελάχιστος ΐσοις έξαιρέσεις, φρόν
τισαν νά διαδώσουν τις γνώσεις καί τήν σοφία τους σ’ όλους 
τούς λαούς τού τότε γνωστού κόσμου. Φωτεινό παράδειγμα ό 

Μεγας ’Αλέξανδρος ό όποιος μεταλαμπάδευσε τόν'Ελληνικό 
κολπισμό στά πέρατα τής οικουμένης.

τά συρτάρια. ΤΗταν περίεργος, Σκάλιζε χαρτιά 
καί ήταν άχόρταγος νά μαθαίνη μυστικά. ’Αντέ
γραψε όλες τις άγωγές. Καί δέν τις κράτησε γιά 
κείνον. Ό  άθλιος ιερόσυλος τις κυκλοφόρησε. Τις 
άφησε καί τις έμαθε όλος ό κόσμος. ’Ακόμη καί εκεί
νοι πού δέν πήραν ποτέ κανένα τίτλο εύγενείας. 
“Ενα βιβλίο μέ γράμμα στό εξώφυλλο Legis 
actiones πού τό έγραψε αύτός γύρω στά 
300 π.Χ. πέρασε σέ πολλά χέρια. Τά μυστικά 
πέταξαν πιά στο άσταμάτητο ταξίδι τής δημοσιό
τητας.

“Ενας εύγενής Ρωμαίος δέν θά ήθελε βέβαια νά 
πή τό όνομα αύτού τού καλαμαρά καί κανείς 
ίσως δέν άσχολήθηκε μέ τήν ιστορία του. ‘Ωστόσο 
όμως στό στόμα τών άπλοϊκών άνΘρώπων σώθηκε 
μόνο τό Ρωμαϊκό του όνομα. Οί άπλοι άνθρωποι, πού 
ήταν χρήσιμοι μόνο, γιά τον μόχθο καί τόν πόλε
μο, τον ήξεραν σαν Γναΐο Φλάβιο. Μόνο αύτό τό 
όνομα σώθηκε, ένφ μιά παληά καλή εποχή είχε 
χαθή. Σήμερα οί καιροί έχουν άλλάξει. Ή ιστορία 
δικαίωσε τούς “Ελληνες. Φάνηκε δηλαδή ότι άνά- 
μεσα άπό τά δύο συστήματα, τής κλειστής σοφίας ή 
τής άνοιχτής διδασκαλίας, ή πιο σωστή μέθοδος 
ήταν έκείνη πού έφαρμόσθηκε κάτω άπότάπλατά- 
ι ια τού Ίλισσού, δίπλα στόν ίσκιο τής ’Ακρόπολης. 
’Ανοιχτές πόρτες. Ή  μάλλον καθόλου πόρτες. 
Κλητοί όλοι όσοι μπορούν. “Οσοι έχουν μέσα τους 
ύλικό, άς έρθουν νά χτίσουν. Καί τό πνεύμα είναι 
θρη οχεία. Καί θέλει καί αύτό όσους πιά. πολλούς 
πιστούς.
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Ό Κ όσ μος  γύρω μας

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
καί ή έξερεύνησίς του...

Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η  
‘Επιτίμου ‘Αντιστρατήγου

Γ
(τελευταίον)

'Ο μέγας νους τοϋ Χουήλερ, δστις 
προσεγγίζει έκεϊνον τοϋ ’Αϊνστάιν, 
έχων ώ βάσιν τήν γενικήν θεωρίαν 
τής σχετικότητος, έπενόησε μίαν 
συμπληρωματικήν μαθηματικήν επι
στήμην, τήν όποιαν ώνόμασε γεωμε- 
τροδυναμικήν. Αδτη άσχολεΐται μέ 
τήν γεωμετρίαν τοϋ κενοΰ καμπύλου 
Διαστήματος, ύπό έννοιαν δυναμι
κήν. Θεωρεί τό καμπΰλον διαστημι
κόν χωροχρόνον, τον μεταξύ των 
ουρανίων σωμάτων, ώς εν είδος 
ύλης, ή όποια άποτελεΐται από θεω
ρητικά σωμάτια, καλούμενα '«γεόν». 
Ό  Χουήλερ άποδεικνύει δτι υπάρ
χουν πράγματι γεόντα, τα όποια 
οδηγούνται εις καμπύλας οδούς, λό
γω τής έλξεως των άστέρων καί 
των γαλαξιών, δπερ σημαίνει δτι 
άκολουθοΰν τούς νόμους τής μάζης. 
Έ φ ’ δσον, λοιπόν, λόγω τής κυριαρ
χίας τής καμπυλότητος έν τω Δια- 
στήματι, άποτόκου τής ελξεως, ύπα- 
κούουν καί τά γεόντα εις τούς νόμους 
τής μάζης, ώς είναι αί έλξεις, τοϋτο 
σημαίνει δτι καί αυτά έχουν μάζαν 
καί επομένως πρέπει νά είναι ΰλη. 
Κατά συνέπειαν τό μεταξύ των 
άστέρων κενόν Σύμπαν, δεν είναι 
κενόν, άλλά πλήρες ειδικής ύλης, 
συγκειμένης έκ γεόντων. Επομένως 
εντός μιας συνεχοΰς, άλλ’ ΐδιοτύπου 
ύλης, τής έκτος των άστέρων, θά 
ήτο δυνατόν νά υπάρχουν πορθμοί, 
ώς συμβαίνει καί μεταξύ των χέρ-
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Έγχρωμο φωτορεπορτάζ άπό τόν φυσικό δορυφόρο της γης κατά την πτήσιν 
του «’Απόλλων 15». ’Επάνω ό ’Αστροναύτης Ίργουϊν έτοιμάζεται νά άνέλθη εις τό 
σεληνιακό όχημα διά νά έξερευνήση τήν γύρω περιοχή, ένφ εις τήν κάτω φωτογρα
φίαν ό συνάδελφός του Σκώτ αποδίδει τόν χαιρετισμόν εις τήν άστερόεσσαν πλησίον 
τοΰ διαστημοπλοίου τό όποιον τούς προσελήνωσε εις τόν εως χθες άνεξερεύνητον 
δορυφόρον τής γης. Ή  θριαμβευτική έπιτυχίά τής άποστολής «’Απόλλων 15» άνοιξε 
νέους ορίζοντας εις τήν μεγαλειώδη προσπάθειαν τού άνθρώπου νά κατακτήση τά 
μυστικά του Σύμπαντος.

σων έπί της Γης, άλλά καί εις παν 
ούράνιον σώμα. Πάσα ΰλη τοΰ Σύμ
παντος, είτε ή των άστέρων, είτε ή 
έκ γεόντων άποτελουμένη, παρου
σιάζει υφήν χαώδη καί άτακτον. 
Τοϋτο διαπιστοϋμεν έπί τής επι
φάνειας τής Γής, άλλά καί εις τό 
εσωτερικόν της, έπί καί έντός, τής 
Σελήνης, των πλανητών, τοΰ 'Ηλιου. 
Επομένως καί ή ΰλη τοΰ χωροχρό
νου, ώς δλη τοΰ Σύμπαντος, δεν είναι 
δυνατόν νά έ'χη ομοιόμορφον τελειό
τητα, άλλά είναι πλήρης παραμορ
φώσεων, μεταξύ τών όποιων είναι 
καί οί πορθμοί, οί όποιοι θά έξυπη- 
ρετοΰν έξόχως τά διαστημικά ταξί
δια. Αί παραμορφώσεις αδται τής 
έκ γεόντων ύλης τοΰ χωροχρόνου 
χειροτερεύουν, λόγω τής έλξεως 
τής βαρύτητος, ήτις προέρχεται έκ 
τών μαζών τοίν άστέρων. Ταΰτα 
πάντα άποδεικνύονται διά τών νό̂ αων 
τής γεωμετροδυναμικής τοΰ'Χουή- 
λερ.

Άφοΰ άπαλλαγή ό-διαστημοπό- 
ρος άπό τήν δουλείαν καί τά δεσμά 
τής διαστημικής καμπυλότητος, διά 
τής διελεύσεώς του άπό τούς πορ
θμούς τής έκ γεόντων ύλης τοΰ χω
ροχρόνου τοΰ ήμετέρου Διαστήμα
τος,τότε εισέρχεται εις τήν μυστη
ριώδη αχανή περιοχήν τοΰ 'Υπερ- 
διαστήματος. 'Υπερβαίνουν τοΰτο δύ- 
ναται ούτος νά συναντήση_ έκ νέου
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τό ήμέτερον Διάστημα, εις τήν 
αντίθετον πλευράν του, εις χρόνον 
κατά πολύ ύποπολλαπλάσιον εκεί
νου, δστις θά άπητεΐτο διά νά φθάση 
εις τήν αντίθετον αυτήν πλευράν 
κινούμενος κατά μήκος τοϋ καμπύ
λου ήμετέρου Διαστήματος. ’Επι
κοινωνία των δύο τούτων ομοκέν
τρων ζοίνων τοϋ Σύμπαντος είναι 
δυνατή μόνον διά των ώς άνω πορ
θμών. ’Άνευ τούτων ό διαστημο- 
πόρος περιδινοΰται εις τό χάος των 
καμπυλοτήτων τοϋ ήμετέρου Δια
στήματος, περιφερόμενος αιωνίως 
εντός αύτοΰ, μέ μόνην διευκόλυνσιν 
των κινήσεών του, έφ’ δσον τό έπιδιώ- 
κει, κατά τάς διελεύσεις του, άπό 
τούς μικροτέρους πορθμούς τοϋ Δια
στήματος τούτου.

Λέγει ό Χουήλερ δτι έντός τοϋ 
μεγαλειώδους 'Υπερδιαστήματος ύ- 
φίσταται τελείως διάφορος ύπαρξια- 
κή κατάστασις ασύλληπτος εις πάν
τα νοϋν καθόσον εκεί δεν ύπάρχει 
ούτε χώρος ούτε χρόνος. Το παν 
εις τήν φανταστικήν εκείνην περιο
χήν συντελεΐται ταύτοχρ'όνως καί 
άστραπιαίως καί πάσα διαδρομή 
είναι στιγμιαία. Οΰτω ένώ ό χωρο
χρόνος είναι βασικόν χαρακτηριστι
κόν τοϋ ήμετέρου Διαστήματος εί
ναι παντελώς άνύπαρκτος εις τό 
'Υπερδιάστημα.

Τό μυστηριώδες 'Τπερδιάστημα 
είναι άνευ θερμοκρασίας άνευ έκτά- 
σεως, άνευ σχήματος. Στερείται 
διαστάσεων. Δεν έχει παρελθόν, 
ούτε παρόν, ούτε μέλλον. 'Ο Χουή
λερ λέγεΙ: «Εις τό 'Τπερδιάστημα 
αί μέλλοντικαί σχεδιάσεις δεν έχουν 
νόημα- αί λέξεις: πρίν, τώρα, κατό
πιν, έχουν χάσει τήν σημασίαν των. 
Έ κεΐ ή έννοια τοϋ χρόνου είναι άκα
τανόητος. Τό παν, άπό άπόψεως 
χρόνου καί χώρου, οποτεδήποτε 
καί οπουδήποτε συμβαίνον, γίνεται 
άστραπιαίως άντιληπτόν».

'Η  ΰπαρξις τών πορθμών έντός 
τής ύλης τών γεόντων εις τό ήμέτε
ρον Διάστημα καί εις τήν χωριστι
κήν ζώνην τούτου μετά τοϋ 'Υπερ- 
διαστήματος, έπιτρέπει ταχύτητας 
εις κινητά (ραδιοσήματα, φώς, δια
στημόπλοια) πολύ μεγαλυτέρας τής 
ταχύτητος τοϋ φωτός. 'Η  άρχική 
άποκάλυψις τών πορθμών αύτών 
δεν προέρχεται άπό τον Χουήλερ 
(ουτος έκαλλιέργησε έπιμελώς τήν 
σχετικήν θεωρίαν των), άλλά άπό 
τον καταπληκτικόν νοϋν τοϋ ’Αϊν
στάιν, διά τής θεωρίας του περί 
καμπύλου διαστημοχρόνου.

Έ κ  τών άνω προκύπτει δτι τό 
Διάστημα είναι πολλαπλώς συνδε-
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Τό ταξείδι γιά τό άπειρο έχει μόλις 
πρό ολίγου άρχίσει διά τούς ήρωας 
τοϋ διαστήματος καί ό πύραυλος φορεύς 
οδηγεί τό διαστημόπλοιο έως δτου άπορ- 
ριφθή μετά τό πέρας τής άποστολής 
του.

δεμένον μεταξύ τών διαφόρων επί 
μέρους χώρων του. Εις μίαν παρο- 
μοίωσίν του ό Χουήλερ φαντάζεται 
τό Διάστημα ώς ένα πλήρη άέρος 
άεροθάλαμον τροχοΰ αύτοκινήτου- 
επί τής στερεάς καμπύλης έπιφα- 
νείας τοϋ άεροθαλάμου θεωρεί δτι 
εύρίσκονται άπαντες οί γαλαξίαι, 
οί όποιοι συνιστοΰν τό γνωστόν μας 
ήμέτερον Διάστημα, ένώ ό κενός 
κυκλικός χώρος, ό περιβαλλόμενος 
ύπο τοϋ άεροθαλάμου, θεωρείται ώς 
άνταποκρινόμενος εις τό 'Υπερδιά-

στημα. 'Ο άεροθάλαμος έχει τήν 
έννοιαν τοϋ εγγυτέρου, διότι έκεΐ 
εύρίσκεται ό Γαλαξίας μας καί 
ήμεΐς, ένώ $ κενός του χώρος τόΰ 
άπωτέρου. Διά νά ταξιδεύσωμεν 
μέσω τοϋ ήμετέρου Διαστήματος 
εις εν άκριβώς άπέναντι σημεΐον 
του θά άπαιτηθή μέγας χρόνος, 
ένώ εάν ταξιδεύσωμεν μέσω τοϋ 
' Υπ ο διαστήματος ό χρόνος θά μειω- 
θή λίαν σημαντικώς. Τό σύνολον 
τοΰτο περιβαλλόμενον ύπό παχέος 
ύδρογονικοϋ στρώματος, δίκην φλ.οι-



Ή  επιστροφή εις τήν γην είναι τό δυσκολώτερο σημείο των διαστημικών 
έγχειρημάτων. ’Η επαφή μέ τήν ατμόσφαιρα δημιουργεί ΰψηλάς θερμοκρασίας καί τό 
διαστημόπλοιο πυρακτοϋται.

οΰ, άποτελεΐ ολόκληρον τό ήμέτερον 
Σόμπαν, τοϋ οποίου ό άεροθάλαμος 
συνεχώς διογκοΰται. Πιθανόν νά 
υπάρχουν, εις τον άχανή χώρον 
καί άλλα τοιαϋτα Σύμπαντα, καί 
πιθανόν, επίσης, τά 50ο ]ο τούτων 
νά άποτελοϋνται έξ ΰλης καί τά λοι
πά έξ άντιόλης. Τυχοϋσα σύγκρου- 
σις Σύμπαντος καί άντι-Σύμπαντος 
θά είχεν ώς συνέπειαν τον όλοκλη- 
ρωρικόν άφανισμόν των, καθολική 
δέ σύγκρουσις άπάντων θά έπέφερε 
τον μηδενισμόν τοϋ παντός καί τήν 
αΐωνίαν άνυπαρξίαν.

*0 Χουήλερ έπεξηγεΐ ώς άκολού- 
θως τά ταξίδια μέσω τών Διαστη
μικών πορθμών: Έ π ί φύλλου χάρ
του καί εις τό άνω μέρος του διά 
τελείας σημειοΰμεν τήν Γην. Εις 
τό κάτω μέρος του σημειοΰμεν δι’ 
έτέρας τελείας ενα έκ τών πλανητών 
τοϋ Ήλιου PROXIMA (τοϋ εγ
γυτέρου εις τον ίδικόν μας) τοϋ α τοϋ 
άστερισμοΰ τοϋ Κενταύρου. Έάν εν 
ραδιοσήμα ταξιδεύση κατ’ ευθείαν 
έπί τοϋ χάρτου, τηρουμένων τών 
αναλογιών, θά άπαιτήση 4, 2 έτη 
φωτός διά νά φθάση άπό της Γης 
εις τον άγνωστον πλανήτην. Έάν 
άναδιπλώσωμεν τό φύλλον τοϋ χάρ
του καί φέρωμεν τήν μίαν τελείαν 
έναντι της άλλης εις έγγυτάτην άπό- 
στασιν, ένοΰντες ταύτας διά στενής 
χάρτινης ταινίας, τότε τό σήμα θά 
φθάση είς έλάχιστον χρόνον π.χ. εις 
1 ]10 τοϋ έτους φωτός. Ή  διαδρομή 
τοϋ σήματος έπί τοϋ επιπέδου φύλ
λου χάρτου είναι ή γνωστή καμπύλη 
χωροχρονική διαδρομή, ενώ ή δια
δρομή του έπί τής στενής ταινίας 
είναι ή διαδρομή του μέσω ενός δια
στημικού πορθμού. Τό ώς άνω φαι- 
νόμενον καλείται καί άναδίπλωσις 
τοϋ χώρου.

'Ο Χουήλ.ερ. ήδη, προσπαθεί νά 
άνεύρη τρόπους προς άνεύρεσιν τών 
πορθμών τοϋ ήμετέρου Διαστήμα
τος. Κατόπιν θά καθορίση τήν δια
δικασίαν άποστολής, μέσω αότών, 
ραδιοσημάτων, καί είς τό μέλλον, 
πραγματοποιήσεως πλεύσεως δια
στημοπλοίων. Περαιτέρω θά ‘άσχο- 
ληθή μέ τούς πορθμούς τούς ένωτι- 
κούς τών δύο ζωνών τοϋ Σύμπαντος. 
'Ο νέος Κολόμβος τοϋ Διαστήματος 
έχει ένθαρρυνθή άπό τό δτι πολλοί 
άστροφυσικοί έχουν φθάσει, ανε
ξαρτήτως, εις τό συμπέρασμα δτι 
τό 'Τπερδιάστημα υπάρχει. Οδτοι 
παραδέχονται, έπίσης, δτι δταν εις 
άστήρ ούδετερονίων αύτοσυντρίβε- 
ται, λόγω τής ιδίας του βαρύτητος, 
χάνεται ή ΰλη του εις τό 'Υπερδιά- 
οτημα καί είναι δυνατόν αυτή νά

άναδυθή έκ τούτου είς έτέραν πε
ριοχήν τοϋ ήμετέρου Διαστήματος. 
Παρομοιάζουν οί έρευνηταί τό φαι
νόμενου τοΰτο μέ τό ύδωρ τής βρο
χής, δπερ χάνεται έντός τοϋ έδά- 
φους καί δύναται νά άναφανή ώς 
πηγαΐον είς έτέραν περιοχήν τής 
γηΐνης έπιφανείας.

Πολλοί διάσημοι άστροφυσικοί 
συμφωνούν μέ τον Χουήλερ, ώς 
ό Κόπθορν τοϋ ’Ινστιτούτου Τεχνο
λογίας τής Καλιφορνίας, ό Ρότζερ 
Πένροουζ τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ 
Λονδίνου καί ό Γιουβάλ Νέεμαν 
τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Τέλ Άβίβ. 
'Ο Νέεμαν καθώρισε δτι έν πλωτόν 
διαστημικόν μέσον δύναται νά διέλ- 
θη άπό τούς διαστημικούς πορθμούς, 
έφ’ δσον εύρεθή ύπό τήν έπίδρασιν 
πολύ μεγάλης βαρύτητος, τής οποίας 
ή συνισταμένη νά τό κατευθύνη προς 
τό κέντρον τοϋ πορθμού. 'Ο μέγας 
’Αϊνστάιν είχε παραδεχθή, είς μίαν 
θεωρίαν του, δτι ύπάρχει έν είδος 
γεφυρών, αί όποΐαι συνδέουν τά 
δύο τμήματα τοϋ Σύμπαντος- έπο- 
μένως θεωρείται ό άρχικός έμπνευ- 
στής τής θεωρίας τών πορθμών. 
'Ο ώς άνω Νέεμαν παρεδέχθη τό 
Σόμπαν διπλοΰν, ορατόν καί άόρα- 
τον, μέ έν είδος σηράγγων, αί όποΐ- 
αι τά ένώνουν.

"Απασαι αί ώς άνω θεωρίαι απορ
ρέουν άπό τής γενικής θεωρίας τής 
σχετικότητυς. 'Ο Πένροουζ ύπο- 
στηρίζει δτι, άπό οΐανδήποτε περί 
Σύμπαντος βιώσιμου θεωρίαν καί 
αν άντικατασταθή ή ώς άνω θεωρία 
τοϋ ’Αϊνστάιν, πάλιν θά άνέκυπταν 
παρόμοιαι νεώτεραι θεωρίαι, ώς 
τοϋ Χουήλερ, ώς θυγατέρες ταύτης. 
Πάντως ούδείς άμβφισβητεΐ τήν 
γενικήν θεωρίαν τής σχετικότητος, 
ήτις ήνοιξε τάς πύλας είς τήν νόησιν, 
προς διερεύνησιν τών μυστηρίων 
ολοκλήρου τοϋ μεγαλειώδους Σύμ
παντος. Ό  σοφός Μεντελέγιεφ λέγει

σχετικώς: «Πρέπει νά παραδεχόμε- 
θα δι’ δλον τό Σόμπαν, ένότητα τοϋ 
σχεδίου τής δομής του, ένότητα τών 
δυνάμεών του καί ένότητα τής ΰλης 
του. 'Όταν δμως έξηγώμεν τάς λε
πτομέρειας του, ώς καί τάς έκδή- 
λους μορφάς τών ποικιλιών του, 
αί όποΐαι ύφίστανται παντοΰ, δια- 
πιστοΰμεν τότε, παραλλήλως μέ 
τάς δπερθεν γενικάς άρχάς, καί 
χάσματα καί άλματα είς τάς ύφι- 
σταμένας συνεχείας». Τό φθέγμα 
τοΰτο ήτο μία προφητεία διά τό 
έργον, ιδίως τοϋ Χουήλερ.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Αί ώς άνω έκπληκτικαί διάνοιαι, 
καλλιεργήσασαι σαφώς είς υπέρτα
του βαθμόν τήν αύτοφυή εύφυίαν 
των, ήνοιξαν τήν αύλαίαν τών μυ
στηρίων τοϋ άχανοϋς Σύμπαντος, 
προ τών οποίων ό κοινός νοΰς ΐστα- 
ται περιδεής, άλλά καί σύννους. 
’Εννοεί ούτος δτι άποτελεΐ έν σκε- 
πτόμενον άπειροελάχιστον μόριον 
τοϋ άσυλλήπτων διαστάσεων δγκου 
τής μεγαλειώδους Δημιουργίας, άλ
λά καί έν άτελές έμβιου δν, έφήμερον 
καί θνητόν, τό όποιον άδυνατεΐ είσέ- 
τι νά άντιληφθή τήν πραγματικήν 
ύφήν καί τό περιεχόμενον, ώς καί 
τον σκοπόν τοϋ Σύμπαντος Κό
σμου. Τούτο δμως δέν άποθαρ- 
ρύνει τον φορέα τοϋ θείου νοϊκοϋ 
σπινθήρος άνθρωπον, άλλά τον κεν
τρίζει είς άκαμάτους διερευνήσεϊς 
τοϋ έκπληκτικοΰ φυσικοΰ περιβάλ
λοντος, αί όποΐαι τον ήγαγον άπό 
τήν πρωτόγονον ύπόστασίν του, 
προ δεκάδων χιλιετιών, είς τον ση
μερινόν έντυπωσιακόν πολιτισμόν 
του, καί θά τον οδηγήσουν άσφαλώς 
είς έν ΰψιστον επίπεδον, έξαγνίσμοΰ 
καί τελειότητος, εγγύς τοϋ θείου, 
δπου θά δυνηθη νά έπιτελέση τόν 
άγνωστόν του άκόμη σήμερον με
γαλειώδη προορισμόν του.
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ΕΓΕΝΝΗΘΗ
ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ

ΔΙδος ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ

Εδώ  καί χίλια ένηακόσια εβδομήντα ενα χρό
νια, σ' ενα φτωχικό παχνί τής Βηθλεέμ — Φάτνη 
τήν λένε συνήθως, καί τούτος ό γραφικός όρος κα- 
τάληξε νάναι σύμβολο ζεστασιάς κι’ ελπίδας, καί 
παρηγοριάς, καί πίστης—, ερχόταν στον κόσμο 
ό αναμενόμενος Μεσαίας, αυτός ποΰ αργότερα 
ώνομάσθη ’Ιησούς, (στα 'Εβραϊκά ή λέξη σημαί
νει «αυτός που σώζει» Ματθαίος α’ 21), Αυτός που 
χίλια ονόματα θά τού αποδοθούν, όπως Σωτήρ, 
'Αμνός Θεού, Υιός Θεού, Ραββί, Υιός Δαβίδ, Διδά
σκαλος καί Κύριος, Ναζωραίος, καί Χριστός. Ά π ’ 
όλα τούτα, ό ίδιος θά προτιμήση πάντα νά όνο- 
ιάζη τον 'Εαυτό του «ό Υιός τού ανθρώπου».

Γύρω άπό τούτη τήν Γέννηση έπλεξε ό θρύλος 
κ ’ ή λαϊκή φαντασία τά κλαδιά της, έτσι πού βρί
σκουν πατήματα εύκολα οι αρνητές τού θαύματος,

νά σκορπίσουν τό. δηλητήριό τους, καί τήν αμφι
βολία.

"Ομως άνάμεσα σέ φαντασία καί θρύλο, ύπάρχει 
ή Ιστορία. "Ας δούμε τά στοιχεία της.

Καί πρώτα-πρώτα ή χρονολογία: Οί Εύαγγε- 
λιστές πολύ λίγα πράγματα, καί μάλλον άόριστα, 
αναφέρουν γιά τούτο τό ζήτημα. Ή 25η Δεκεμ
βρίου τού “Ετους 752 άπό κτίσεως Ρώμης, είναι 
έμπνευση τοΰ Λατίνου μοναχού Διονύσιου—τού 
επιλεγόμενου «μικρού»—, καί είναι μάλλον έσφαλ- 
μένη, αφού ό Ηρώδης, στήν βασιλεία τού οποίου 
έγεννήθη ό ’Ιησούς, πέθανε τό 750 άπό κτίσεως 
Ρώμης (μαρτυρία Ίώσηπου). Συνεπώς ή Γέννηση 
πρέπει νά συνέβη νωρίτερα, δηλαδή τουλάχιστον 
τό 748 άπό κτίσεως Ρώμης, πού αντιστοιχεί στο 
έτος 6 προ Χριστού. Γιά τήν ημερομηνία τούτη
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συμφωνούν κα'ι ο! μαρτυρίες του Λουκά ( γ Ί  καί 23).
’Αϊτό τήν άλλη μεριά, ή 25η Δεκεμβρίου, είναι 

συμβατική ημερομηνία πού έκανε την εμφάνισή 
της γύρω στά μέσα τοϋ 4ου μ.Χ. αιώνα. Ό  συμ
βολισμός δέν είναι καθόλου άστοχος. Μέσα στήν 
καρδιά τοϋ χειμώνα, στό κρύο, τήν παγωνιά καί 
τήν έρήμωση, γεννιέται ή ζεστασιά μιας φωτεινής 

,έλπίδας. Τήν άνοιξη, στον πανηγυρισμό τής φύ- 
οΤξιΤής γης καί τ ’ ουρανού, μέσα στό φώς καί τά 
λουλούδια, κορυφώνεται καί ό θρίαμβος τής π ί
στης, μέ τήν ’Ανάσταση.

Γιά τήν Γέννηση, απ’ όλους τούς Εύαγγελιστές, 
μιλούν μόνο ό Λουκάς καί ό Ματθαίος. “Ομως στά 
όσα μαρτυρούν αυτοί οι δύο συμφωνούν καί ό 
Παύλος καί ό ’Ιωάννης, καί κανένας άπό τούς 
συγγραφείς τής Καινής Διαθήκης δέν άντιλέγει. 
Είναι ό Λουκάς πού περιγράφει — τόσο άπλά καί 
τρυφερά — τήν Γέννηση στό φτωχικό σταύλο τής 
Βηθλεέμ (β Ί )  όπου τά πρόβατα καί οί αγελάδες 
ήρθαν νά ζεστάνουν μέ τήν άναπνοή τους τό 
Νεογέννητο. Τούτο βέβαια τοποθετεί τήν Γέν
νηση μέσα στον χειμώνα, κΓ ό Λουκάς δέν είναι 
καί τόσο κατοπινός ώστε νάχη άνάγκη άπό διη
γήσεις μακρυνές γιά νά περιγράψη τά πραγμα
τικά γεγονότα. Ό  Λουκάς προχωρεί καί πέρα 
άπό αυτά, καί άναφέρεται στόν Εύαγγελισμό τής 
Θεοτόκου γιά τό «υπερφυσικό» τής Γέννησης. 
Τούτη τήν «άτρεπτο ένανθρώπιση» τήν πολέμη
σαν πολλοί καί μάλιστα μέ λύσσα.. Ό  BARDE- 
NHEWER, είπε γ ι’ αύτούς, πολύ σωστά, ότι «Οΐ 
θεωρίες τών άρνητών δέν έχουν τή ρίζα τους στήν 
αμφιβολία γιά τήν μαρτυρία τών Εύαγγελιστών, 
αλλά στήν αποστροφή καί στό μίσος προς κάθε 
τι τό θεϊκό».

Είπαν λοιπόν αύτοί οΐ αρνητές ότι «ό θρύλος» 
τούτος προήλθε άπό τήν έπίδραση τής βαβυλώ- 
νιας μυθολογίας, πού άλλοι τήν αντικαθιστούν 
μέ τήν περσική κΓ άλλοι μέ τήν βουδδιστική, μερι
κοί μάλιστα καί μέ τήν Ελληνική. "Ενας άπ’ αύ
τούς, ό VON HARNACK, μέ τήν γνωστή δηκτι- 
κότητά του, λέγει ότι «ό θρύλος» τούτος προέκυψε 
άπό μιά παρεξήγηση στήν έρμηνεία τού σχετικού 
χωρίου τού Ήσαΐα (ΖΊ4)». Καί γιά μέντον HAR
NACK, κάνομε μιά λογική σκέψη: Στήν εποχή 
τού Ήσαΐα, καμμιά τέτοια πίστη ή έστω ιδέα, 
δέν κυκλοφορεί σχετική μέ τήν «Έκ Παρθένου 
γέννηση» τού Μεσσία. ’Εκτός κΓ άπό αύτό όμως, 
κΓ αν άκόμα κυκλοφορούσε τέτοια πρόληψη, 
θά έστεκε στούς χρόνους πού ζούσαν όλοι οΐ συγ
γενείς τού ’Ιησού; καί θά τήν συμμερίζονταν καί 
οί ’Απόστολοι; "Οσο γιά. τις άλλες θεωρίες, γιά 
τήν έπίδραση τών ξένων μυθολογιών, έχομε νά 
πούμε τούτα: Πρώτο: Πολλοί ερευνητές προσπά
θησαν νά βρούν στις ξένες μυθολογίες διηγήσεις 
ή καί στοιχεία πού έστω νά μοιάζουν προς τήν 
«άσπιλον Γέννησιν», χωρίς νά τό κατορθώσουν. 
Δεύτερο: Δέν είναι λογικό νά παραδεχτούμε πώς 
σέ μιά πίστη όπως ή Χριστιανική, σέ πίστη τού 
‘Ενός Θεού, είναι δυνατόν νά περεισφρύσουν, 
καί μάλιστα νά τήν επηρεάσουν, στοιχεία προερ
χόμενα άπό εϊδωλολάτρες πολυθεϊστές. Τέλος ό 
GUHKEL ύπεστήριξε μιά άποψη ότι ή πίστη τού
τη διωχετεύθηκε, στήν χριστιανική θρησκεία άπό 
τήν εθνική μυθολογία μέσω τού ’Ιουδαϊσμού.

Καί τούτη όμως ή θεωρία είναι καθαρά δογματική 
γιατί ό GUHKEL μέ κανένα άπτό στοιχείο δέν 
δέν τήν αποδείχνει.

"Ετσι είμαστε ύποχρεωμένοι νά πιστέψωμε στις 
πιο άξιόπιστες μαρτυρίες, πού είναι τών συγχρό
νων τού ’Ιησού, αύτών τών ίδιων τών συγγενών 
του, καί τών μαθητών του. Οί ’Απόστολοι δέν 
είναι τόσο άφελείς όσο θά περίμενε κανείς άπό 
απλοϊκούς ψαράδες.

"Οταν τούς καλή ό ’Ιησούς, γοητεύονται βέβαια 
άπό τήν προσωπικότητά του. Παρατούν τά πάν
τα καί τον ακολουθούν, αλλά δέν θά πιστέψουν 
άμέσως. Θά χρειαστούν στοιχεία χειροπιαστά, 
καί πεισματικά έρευνημένα γιά νά πεισθούν. Ό  
άπιστος Θωμάς, γιά παράδειγμα, αύτός πού 
χρόνια αργότερα θά βάλη τό δάκτυλο «έπί τον 
τύπον τών ήλων» γιά νά πιστέψη γιατί θά ήταν 
τόσο εύπιστος στό νά δεχθή χωρίς εξακρίβωση 
μιά πίστη πού δέν τήν εξονύχισε διεξοδικά; 
Ό  ίδιος ό ’Ιούδας, ό προδότης, γιατί «άπελθών 
άπήγξατο», ενώ θά είχε κάθε δικαιολογία γιά 
τήν προδοσία του έάν έστω τήν παραμικρή άμ- 
φιβολία είχε γιά τά πραγματικά περιστατικά πού 
έσημάδεψαν τήν παρουσία τού ’Ιησού στή γή; 
Ό  Παύλος, ό πρώην Σαούλ ή Σαύλος δέν ήταν 
απαίδευτος, ούτε φαντασιοκόπος: Νομικά είχε
σπουδάσει στήν Ιερουσαλήμ, καί μάλιστα κοντά 
στον περίφημο νομοδιδάσκαλο τής εποχής Γαμα- 
λιήλ, ήταν δέ καί πολύγλωσσος, άφού έγνώριζε 
τήν Άραμαϊκήν καί τήν Ελληνικήν. ’Αλλά καί ό 
Πέτρος έστω άπλούς άλιεύς, δέν ήταν άφελής, 
όπως σαφώς μπορεί νά άποδειχθή. "Οταν ό ’Ιη
σούς λέγη ξεκάθαρα στούς ’Αποστόλους — στήν 
Καπερναούμ βρίσκονται — ότι μπορούν έλεύθερα, 
άν θέλουν, νά τον έγκαταλείψουν καί νά φύγουν, 
πετάγεται άπ’ όλους, καί έκ μέρους όλως — κανείς 
δέν διαφωνεί — καί άπαντά μέ. σιγουριά καί πε
ποίθηση: «Κύριε πρός τίνα άπελευσόμεθα; 'Ημείς 
έγνώκαμεν καί έπιστεύσαμεν ότι σύ εί ό Υιός τού 
Θεού» (’Ιωάννης 6, 67 - 69). ΕΓΝΩΚΑΜΕΝ καί 
έπιστεύσαμεν, λέγει ό Πέτρος. Έγνωρίσαμε πρώ
τα, έπληροφορηθήκαμε, έξακριβώσαμε, καί μετά 
επισπεύσαμε.........

"Οτι ό Πέτρος δέν είναι άφελής, τό πιστοποιεί 
μέ τά ίδια του τά λόγια ό ’Ιησούς. "Οταν ό Πέτρος 
τον συμβουλεύη νά δραπετεύση γιά νά σωθή, 
τού άπαντά: «"Υπαγε όπίσω μου σατανά! Σκάν- 
δαλόν μου εϊ, ότι ού φρονείς τά τού Θεού, άλλά
τά τών ανθρώπων.......» (Ματθ. 16, 23 καί
Μάρκ. 8,32—33). Σάν άνθρωπάκος σκέπτεσαι! 
λέγει ό ’Ιησούς. Πονηρός καί άτομιστής, όπερ ση
μαίνει ότι ό Πέτρος, δέν είχε τόσο «πέτρινη» πίστη 
ώστε νά πιστεύη τυφλά καί άβασάνιστα.

Είναι λοιπόν οί μαρτυρίες τών ’Αποστόλων 
άξιόπιστες. Πρώτον διότι δέν είναι άνόητοι, άφε- 
λεΐς καί έλπιπόλαιοι, καί δεύτερον διότι δέν μπό
ρεσε κανείς ώς τώρα νά άνατρέψη τις μαρτυρίες 
τους, πράγμα πού δέν Θάταν καί τόσο δύσκολο, 
στούς τόσους πού έζησαν στά χρόνια τους καί 
πού τόσο άλλως τε έμίσησαν τόν ’Ιησού, ώστε 
καμμιά εύκαιρία δέν θά έχαναν γιά νά ξεσχίσουν 
αύτό πού ώνόμασαν άναπόδειχτα καί δογματικά, 
«θρύλον». "Οταν, πενήντα μόνο ήμέρες, μετά τήν 
Σταύρωση — καί τήν ’Ανάσταση — τού ’Ιησού,
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ο\ ’Απόστολοι επικαλούνται τά θαύματά του, 
όσα λίγο μόνο καιρό πριν είχεν έπιτελέσει, δέν 
θά βρισκόταν κανείς άπό τούς σταυρωτές του, 
νά άπ'οκαλύψη μέ στοιχεία τήν άπατη; ^Ούδείς 
παρουσίασε τέτοια στοιχεία, διότι άκριβώς δέν
υπήρχαν....... ’Έτσι, είκοσι χρόνια μόνον μετά,
ολόκληρος ό έκκλη σι αστικός κόσμος, άπό τή Ρώμη 
ώς τήν 'Ιερουσαλήμ, καί άπό τήν “Αγκυρα ώς 
τήν Κόρινθο είχε σχηματίσει πίστη καί πεποίθηση 
άκλόνητη.

Αυτοί οί ίδιοι οί Φαρισαίοι, επιχείρησαν όχι 
νά άποδείξουν άπατηλά τά θαύματα, άλλα νά 
στιγματίσουν τούς ’Αποστόλους σάν άγΰρτες (τού
το έπεχείρησε αργότερα καί ό REIMARUS). 
Ό  ισχυρισμός όμως κατέπεσε αμέσως. Οί άρχον
τες τής Ίουδαίας κανένα δέν έδιωξαν γιά τήν 
«κλοπή» τού σώματος τού ’Ιησού, κι’ ούτε ή πα
ραμικρή κατηγορία έστηρίχθη εναντίον τους. ’Από 
άλλης πλευράς αύτή ή ίδια ή τερατώδης θεωρία 
τού ERN. RENAN πού στον «’Αντίχριστο»προσ
πάθησε νά στήση υποθετική τήν προσωπικότητα 
τού ’Ιησού, όπως αύτός τήν έβλεπε, αύτή ή ίδια, 
αντιφάσκει τόσο φανερά, ώστε να ΰπογραμμιζη 
εντυπωσιακά, τήν καθαρή, την ένιαία και σαφέ
στατη εικόνα,τήν γεμάτη συνέπεια, άκρίβεια, καί 
ακόμη καί λογική, πού δίνουν οι Εύαγγελιστες 
βιογράφοι του.

Τέλος άς άναφέρωμεν εύτράπελον ιστορικόν έπει- 
σόδιον μεταξύ δύο κορυφαίων διανοουμένων διε
θνούς ακτινοβολίας, γιά νά δείξωμε σέ ποιά γε
λοιοποίηση οδηγεί ή μανία άρνησεως μιας πρα
γματικότητας. Περί τά τέλη τού 18ου αιώνα, ο 
DUPUIS διετύπωσε σαφώς τον ισχυρισμό κατά 
τόν όποιον ’Ιησούς δέν υπήρξε ποτέ. Ο Χριστια
νισμός -  λέγει ό DUPUIS -  δέν είναι _ παρά νέα 
μορφή τής παλαιοτέρας λατρείας τού Ηλιου. 
'Ο ’Ιησούς είναι ή προσωποποίηση τού 'Ήλιου 
καί οί δώδεκα ’Απόστολοι είναι ή ............... προσω
ποποίηση τών 12 αστερισμών. Για να πλαισίωση 
μάλιστα τήν θεωρία του μέ κάποιαν αλληγορικη 
φαντασμαγορία, πρόσθεσε ότι ή Γέννηση ετοπο- 
θετήθη μέσα στον χειμώνα οπότε ό “Ηλιος φαίνε
ται νά χάνη τήν δύναμή του καί νά σκιάζεται, 
καί ή ’Ανάσταση κατά τήν “Ανοιξη οπότε ό “Ηλιος 
άποκτά τήν πλήρη λαμπρότητά του.

Γιά νά σατυρίση τούτη τήν αύθαίρετη θεωρία, 
ό Ι.Β. PERES -  στο κείμενό του ξεχειλίζει μιά καυ
στική εϊρωνία γιά tovDUPUIS — διετύπωσε τήν
εύτράπελη Θεωρία ότι.........  καί ό Ναπολέων δεν
υπήρξε ποτέ άλλά ήταν κι’ αύτός προσωποποίηση 
τού “Ηλιου. Διότι — λέγει δεικτικά ό PERES — πρώ
τον έγεννήθη σ’ ένα Μεσογειακό νησί, όπως καί 
ό ’Απόλλων, δεύτερο, καί τό όνομά του είναι μιά 
παραλλαγή τού ονόματος τού ’Απόλλωνα (νη-’Α- 
πόλλων-Νηαπόλων—Ναπόλων — Ναπολέων). Τρί
τον ή μητέρα του LATTITIA (λατινιστί χαρά— 
εύτυχία) συμβολίζει, ώς έκ τού ονόματος της, 
τήν χαρά πού δίνει στόν κόσμο ή Ήώς γεννώσα 
τόν “Ηλιον. Καί προχωρεί ό PERES μέ τήν έξήγηση 
ότι τά 4 αδέλφια τού Ναπολέοντα συμβολίζουν
τις............  4 εποχές τού έτους, κ.λ.π. κ.λ.π.—Στούς
δύο προηγούμενους άπήντησε ό COUCHOUC (Πα
ρίσι 1928, «LE MUSTERE DE ZESUS), ολίγον 
άφελώς, διότι φαίνεται νά παίρνη στά σοβαρά τις

άνεκδιήγητες «παρόλες» πού άναφέραμε πιο πάνω. 
«Μπορεί -  λέγει ό COUGHOUC- ό  ’Ιησούς νά είναι 
άγνωστος σάν ιστορικό πρόσωπο, άλλά είναι 
σαφώς δυνατό νά έζησε, γιατί— ....... δισεκατομ
μύρια άνθρωποι έζησαν πράγματι καί πέθαναν,
χωρίς ν’ άφήσουν ίχνος άπό τή ζωή τους......... »

“Εχομε λοιπόν — γιά νά καταλήξωμε — άπό τή 
μιά μεριά τούς αναπόδεικτους δογματισμούς ή 
τούς άστείους ισχυρισμούς ανθρώπων πού βασικό 
τους χαρακτηριστικό είναι ή εμπάθεια καί τό 
άρρωστη μένο μίσος, καί άπό τήν άλλη μεριά τήν 
θετική καί σαφή μαρτυρία άτόμων άξιοπίστων, 
όπως άπεδείξαμε, άφοΰ κανείς δέν μπόρεσε να προσ- 
βάλη τήν άξιοπιστία τους. Δισεκατομμύρια άν- 
θρώπων, στούς αιώνες πού πέρασαν, καί σίγουρα 
καί σ’ αύτούς πού θάρθουν, δέν έδίστασαν, ούτε 
θά διστάσουν νά διαλέξουν σέ ποιά πλευρά νά 
ταχθούν. “Οσο γιά μας.........  άνθρωποι μέ ελατ
τώματα καί άτέλειες γεννηθήκαμε. Μάς βασανίζει 
ή ζωή, μάς δοκιμάζει σκληρά. “Ολο τό χρόνο μάς 
τυραννά τό άγχος καί κάποτε-κάποτε ή άμφιβο- 
λία μάς τριβελίζει. Τότε σκαλίζομε κείμενα, ;αφές, 
ντοκουμέντα, κΓ άναστατώνομε βιβλιοθήκες, κΓ 
ό,τι ύλικό μαζέψαμε τήν ήμέρα τό δουλεύομε τυ
ραννικά στο νού μας πού άγωνιά στις άγρυπνες 
νύχτες. “Ολον τόν χρόνο. "Ωσπου έρχεται ό Δε
κέμβριος, ή 25η τού Δεκέμβρη. Συμβατική ήμερο-
μηνία λένε............... Μπορεί νάταν οί 24 μπορεί
οί 17............  τί σημασία μπορεί νάχη..... ... Μιά
τέτοια νύχτα χειμωνιάτικη ήταν, έδώ καί 1971 
χρόνια .... Παγωνιά καί σκοτάδι στή γή καί 
στις καρδιές τίς άνθρώπινες. Καί μόνο εκεί, στην 
Βηθλεέμ, ένα άστέρι ξέσκισε τά σύννεφα, κΓ άκούμ- 
πησε τό άσήμι τίς άχτίδες του πάνω στήν ταπεινή 
φάτνη. “Ελαμψε ή φάτνη, φεγγοβόλησε ή Βη
θλεέμ. Σέ λίγο θά καταυγαζόταν ολόκληρος ό
κόσμος............  Άνθρωποι άπλοι, άφελεΐς, έξυπνοι,
πονηροί καί τετραπέρατοι τ ’ ώμολόγησαν^Ναί....^. 
στήν Βηθλεέμ έγεννήθη κείνη τήν νύχτα ό ’Ιησούς 
άπό τά σπλάχνα μιάς παρθένας, όπως τό προεΐ- 
παν οί προφήτες. ’Εξήγηση δέν έχει άλλη  ̂καμμιά. 
Θεία βούληση, αύτό πού λέμε θαύμα. Μιά τέτοια 
νύχτα πιστεύω στά θαύματα. Οχι μονάχα στο 
Θαύμα τής Γέννησης, τό σίγουρο, τό άναμφισβή- 
τητο, τό άποδειγμένα βεβαιωμένο. Μα και σ αύτά 
πού άπό κείνη τήν χειμωνιάτικη νύχτα καί πέρα, 
μπορεί νά άστράψουν ξαφνικά μπροστά στα μα- 
τια μας, τά γεμάτα πίστη προσμονή κΓ ελπίδα.
"Οσο ύπάρχουν άνθρωποι.........  “Οσο υπάρχει
κόσμος
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Η Τ Ε Χ Ν Η  
Κ Λ I

Η Ι ΣΤΟΡΙ Α ΤΗΣ

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Ζ Η Τ Ρ Ι Δ Η
Δ]ντοΰ Πολιτιστικών Σχέσεων 

"Υπουργείου Πολιτισμού καί 
Επιστημών

Μ Υ Κ Η Ν Ε Σ

Είπαμε καί στό προηγούμενο σημείωμα πώς, γύρω 
στον 14ον π.Χ. αιώνα, ή Κρητική τέχνη αφανισμένη 
από τούς πολέμους, βρίσκει καταφύγιο καί έπιζεΐ 
στήν ήπειρωτική Ελλάδα. Ό  Έλλαδικός πολιτισμός 
πού θά ξεπηδήση άπό τις Μυκήνες θά είναι ασφαλώς 
επηρεασμένος άπό τήν Κρήτη.'Η Μυκηναϊκή εποχή 
-θά τήν συναντήσωμεκαΐ σάνΠρωτομυκηναϊκή ή αρ
χαία Μυκηναϊκή,—άρχίζει ύστερα άπό τό τέλος τής 
Μεσομινωϊκής. Τά έργα τέχνης πού άνήκουν σ’ αυ
τήν τήν περίοδο, χρυσές μάσκες, δακτυλίδια, χρυσά 
κύπελλα κ.λ.π. έχουν φανερή τήν Κρητική τεχνοτρο
ποία, και κατά πάσαν πιθανότητα τά έχουν φτιάξει 
Κρήτες καλλιτέχνες. Τούτο ’ό καταλαβαίνουμε μέ

μιά σύγκριση μέ τις νεκρικές στήλες. Τά άνάγλυφα 
στολίδια τους είναι πολεμικές ή κυνηγετικές σκηνές 
πού φαίνονται δουλεμένες άπό πολύ λιγώτερο επιτή
δειο καλλιτέχνη.

Οί οικοδομές έχουν κι’ αύτές βασική διαφορά. 
Στήν Κρήτη έφτιαχναν τά παλάτια στό άνοιχτό πε
δίο. Στις Μυκήνες καί στήν Τύρινθα τό παλάτι βρί
σκεται στό εσωτερικό ενός περίβολου πού περιβάλλε
ται άπό θολωτούς διαδρόμους—«σύρριγγες» τις έλε
γαν—πού κλείνονται μέσα στά τείχη. ΤόΜυκηναϊκό 
παλάτι είναι μικρότερο άπό τόΜινωϊκό. 'Υπάρχουν 
βέβαια μπροστά στήν είσοδο μερικοί δαιδαλώδεις 
διάδρομοι, άλλά άπέχουμε πολύ άπό τό Μινωϊκό 
λαβύρινθο. 'Απλώς συνιστοϋν κάποιο εμπόδιο γιά τόν 
πιθανό εισβολέα.

Στήν διαμόρφωση αύτοϋ τού κτιριακοϋ τύπου, συνε- 
τέλεσεν βέβαια καί ή διαφορά τού κλίματος πού είναι 
πιό ψυχρό άπό τής Κρήτης. 'Ωστόσο τά διακοσμητι- 
κά σχέδια, πού τά βλέπουμε στήν είσοδο καί στούς 
τοίχους, δέν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά άπό τά 
μινωϊκά.

Στό σημείο αυτό πολύ άποκαλυπτικές είναι οί έρευ
νες τής Γερμανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής στήν 
Τύρινθα,—έγιναν άργότερα άπό τις άνασκαφές τού 
Σλήμαν—πού έφεραν στό φώς τοιχογραφίες ή τμή
ματα ά ό τοιχογραφίες. Οί τοιχογραφίες αύτές πα
ριστάνουν άνθρώπους σέ άρματα, θρησκευτικές πομ
πές, κυνηγετικές σκηνές κ. ά. Στις πομπές οί γυναίκες 
είναι ντυμένες μέ τη- Κοητική μόδα—γυμνά στήθη, 
φούστες μέ βολάν κ.λ.π.—ενώ στις κυνηγετικές τό 
άγαπημένο θέμα είναι ή ξέφρενη φυγή τοΰ άγριο- 
γούρουνου πού τό καταδιώκουν τά σκυλιά.

ΣτίςΜυκήνες καί τήν Τύρινθα βρίσκομε θολωτούς 
τάφους πού είναι έπινόηση Κρητική. Τέτοιοι τάφο*

Αποψις άπό άέρος τού χώρου όπου ό περίφημος αρχαιολόγος τοϋ περασμένου αίώνος καί μέγας Φιλλένην ’Ερρίκος 
Σλήμαν άπεκάλυψε τούς τάφους τών ηγεμόνων τών Μυκηνών μέ τούς άνεκτιμήτου άξίας θησαυρούς.

43



βρέθηκαν καί στην Θεσσαλία, καί στήν Βοιωτία (Όρ- 
χομενός), στά Ίόνια νησιά, στήν Πύλο καί ακόμη καί 
στήν ’Αττική. Βέβαια ό πιό μεγαλόπρεπος είναι ό 
πασίγνωστος τάφος (Θησαυρός) τοϋ Άτρέως πού εί
ναι καί σε καλλίτερη κατάσταση άπό όλους τούς άλ
λους.

Όταν πρωτοανακάλυψαν τούτο τό μνημείο δέν 
άντελήφθησαν ότι ήταν τάφος. Πολύ αργότερα ή 
άρχαιολογική επιστήμη απέδειξε ότι ήταν ό τάφος 
τού Αγαμέμνωνα.

Ό  τάφος βρίσκεται έξω άπό τό φρούριο καί είναι 
σκαμμένος στήν πλαγιά τοϋ λόφου. Δεξιά καί αρι
στερά τοϋ δρόμου πού οδηγεί στον τάφο σαράντα 
μέτρα μάκρος-είναι χτισμένοι μέ πέτρες πελεκημένες 
δύο τοίχοι. Ή  πόρτα έχει λοξές παραστάσεις καί 
περιβάλλεται άπό δύο ήμικιόνια, διακοσμημένα άπό 
πάνω έως κάτω μέ πριονωτά δοντάκια. Τά κιονόκρανα 
έχουν γείσο καί πάνω άπό τό γείσο υπάρχει ένα πλά
τωμα. Τό γείσο έχει ένα άδειο τρίγωνο πού άλλοτε 
γέμιζε άπό μία πλάκα άπό πορφυρίτη καί διακοσμημέ
νη άπό σχέδια γλυπτά. "Evas διάδρομος οδηγεί σέ μιά 
Απλόχωρη αίθουσα σέ σχήμα Κυψέλης. Τριάντα τρεις

κυκλικές σειρές άπό χτιστές πέτρες σχηματίζουν τήν 
κυψέλη τούτη 'καί στεγάζονται μέ μιά πλάκα. Μία 
χαμηλή πορτίτσα οδηγεί στήν τετράγωνη κρύπτη 
πού είναι βέβαια καί αύτή σκαμμένη μέσα στό βράχο. 
Τούτη ή κρύπτη είναι τό νεκρικό δωμάτιο. Έδφ έθα
βαν τον άρχηγό τής οικογένειας, ένω γιά τά άλλα 
μέλη προοριζόταν ή μεγάλη θολωτή αίθουσα. Διε- 
τυπώθη εν τούτοις καί ή θεωρία ότι ή μεγάλη αίθουσα 
χρησίμευε μόνο γιά τήν νεκρική λατρεία.

Οί νεκροί. Απιθώνονταν στό πάτωμα, καί γύρω τους 
σκορπούσαν άκριβά Αντικείμενα. Σέ κάθε ταφή σκέ
παζαν τον τάφο μέ χώματα πού γιά τήν έπομένη ταφή 
έπρεπε νά τά ξαναφαιρέσουν.

Στήν πλάκα πού υπάρχει πάνω άπό τόν γείσο, είναι 
σκαλισμένα δύο λιοντάρια θηλυκά. Τοϋτα συμβολί
ζουν τις δύο οικογένειες στις όποιες ό σύζυγος καί ή 
σύζυγος Ανήκαν. ’Ανάμεσα στά δυό λιοντάρια υπάρ
χει μιά κολόνα μέ κιονόκρανο (βαίτυλος), έδρα τοϋ 
θεοΰ πού προστάτευε τήν είσοδο τοϋ τάφου. Ή  εργα
σία δέν είναι πολύ λεπτή άλλά έναρμονίζεται θαυμά
σια στό σύνολο.

ΤΑ Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ι Κ Α

Όσο προχωροΰμε στήν εξέταση τής Μυκηναϊκής 
τέχνης τήν βρίσκουμε νά Απομακρύνεται άπό τήν 
Κρητική. Τά κεραμεικά έχουν βέβαια τά ίδια λεπτά 
τοιχώματα καί έξοχη ποικιλία στά σχήματα. Στήν 
διακόσμησή τους όμως βλέπουμε πώς τά γεωμετρικά 
τους σχήματα γίνονται μορφοποιημένα. Σέ παλαιά 
Μυκηναϊκά άγγεΐα βλέπομε θέματα καί μοτΐβα πού σέ 
κανένα μινωϊκό δέν συναντήσαμε. ’Ανθρώπινες μορ
φές κάνουν τήν έμφάνισή τους πάνω στά Μυκηναϊκά 
άγγεΐα. Σ’ ένα άπό αύτά—Ύστερομυκηναϊκή περίο
δος— βλέπομε έξη άτομα σέ παρέλαση, σέ τόνο κά
πως χιουμοριστικό. Φοροΰν περικεφαλαία πού έχει 
λοφίο καί σκιάζει λίγο ένα πρόσωπο μέ γένια καί ξυρι
σμένο μουστάκι. 'Εχουν θώρακα καί κνημίδες άπό 
πετσί. Οί Ασπίδες είναι καμπυλωτές καί τά δόρατά
τους μακρυά. Στά δόρατα αυτά έχουν κρεμάσει.......
μικρά μπογαλάκια, λές καί πάνε έκδρομή!

Γίά νά κλείσωμε τό κεφάλαιο τής Αίγαϊκής τέχνης 
κάνουμε μιά Ανακεφαλαίωση. Είπαμε πώς ή Κρητική 
τέχνη έστειλε τήν Ακτινοβολία της πέρα άπό τά όρια 
τοϋ νησιοΰ. Υπογραμμίζουμε πώς Αιγύπτιοι καί Αί- 
γαΐοι έχουν σαφώς διαφορετικές τάσεις. Τά μνημειακά 
έργα τών Αιγυπτίων έχουν τις βάσεις τους στό ιερα
τικό τους πνεΰμα. Οί Αίγαΐοι καί ιδίως οί Κρητικοί 
είναι πρό πάντων διακοσμητές. Μέ τήν τέχνη τους 
Απεικονίζουν τήν ζωή γεμάτη ζωντάνια, ορμή, παρα
φορά. Τοΰτο φαίνεται πρό πάντων στήν μεταλλοτεχνία 
τους, στήν όποια είναι Ασυναγώνιστοι. Οί Δωρειοΐς, 
πού ήρθαν κατόπιν καί λήστεψαν τήν «Άχαΐα» δέν 
μπόρεσαν νά Αφανίσουν όλότελα τήν τέχνη τούτη, 
πού άπόμεινε λαμπρή κληρονομιά καί παράδοση 
μεγαλόπρεπη.

Καλό είναι νά σταματήσωμε έδώ τοϋτο τό σημείω
μα. Στό επόμενο θά Αρχίσουμε νά εξετάζουμε τήν 
«’Αχαϊκή τέχνη» πού Αρχίζει περίπου στό 1200 π.Χ. 
γιά νά φτάση στό κορύφωμά της—γιά πολλούς αιώ
νες θά προοδεύτ; καί θ·-'; βελτιώνεται —στον 5ο π.Χ. 
αιώνα.
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Τοπικά ιστορικό στοιχεία

{ ............

Η Β Ε Ρ Ο Ι Α

Σ Τ Α Μ Ο Ύ Λ Η  Μ Α Λ Ο Υ Κ Ο Υ  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

’Αληθές τυγχάνει, ότι δεν υπάρ
χει τόπος καί περιοχή τής πατρί- 
δος μας, ήτις νά στερήται ιστορίας 
καί μάλιστα πλούσιας.

Ιστορικά μνημεία, άνευρισκό- 
μενα κεθημερινώς, επαληθεύουν καί 
τήν τοπικήν έκάστης περιοχής 
καί τήν δλην Ιστορίαν τού "Ε
θνους μας. 'Ιστορίαν πολυκύμαν- 
τον, ήν ένεφάνισαν πλέον ή λαμ
πρόν άπό τριών περίπου χιλιά
δων ετών, αί συνεχείς προσπά- 
θειαι καί ό διαρκής τίμιος μόχθος 
ενός Λαού, ούτινος πίστις βα
θεΐα ήτο καί είναι ή άφοσίωσις 
εις τάς ήθικάς καί πνευματικός

άξίας καί ή άπεριόριστος άγάπη 
πρός τήν ’Ελευθερίαν.

Μία τών περιοχών τούτων τυγ
χάνει καί ή Ημαθία, ής πρωτεύ
ουσα είναι ή πόλις Βέροια.

Ή θέσις αύτής, λαμβανομένων 
ύπ’ όψιν τών παραγόντων, τών 
συντελούντων εις τήν άνάπτυξιν 
μιας περιοχής, υπό τάς συνθήκας 
καί συγκοινωνιακός προϋποθέ
σεις τής παλαιοτέρας εποχής, συνε- 
τέλεσαν εις τό ν’ άναδειχθή αΰτη 
μία τών ίστορικωτέρων περιοχών 
τής ΓΓατρίδος μας, έξαπλοΰσα τάς 
Ιστορικός ρίζας της εις τά βάθη 
τών ‘Ομηρικών είσέτι χρόνων.

Δύναταί τις άδιστάκτως νά εϊπη 
ότι αύτη άποτελεϊ τά'Ιεροσόλυμα 
άπό ’Εθνικής καί Θρησκευτικής 
άπόψεως, εν τή Κεντρική καί Δυ
τική Μακεδονία.

Τά καθημερινώς άνευρισκόμενα 
μνημεία Ελληνικού Πολιτισμού 
όλων τών εποχών (’Αρχαίων 
Ιστορικών χρόνων, Βυζαντινών 
καί Συγχρόνων) είσίν πάμπολα 
καί άποτελοΰν τήν πλέον άπο- 
στομωτικήν άπάντησιν είς τούς 
διαστρεβλωτάς τής 'Ιστορίας(Φαλ- 
μεράίερ) καί εις τά παλαιότερα 
καί νεώτερα σλαυϊκά ψεύδη, περί 
σλαϋικής Μακεδονίας κ.τ.λ.

Θά ήτο όντως όκατανόητον 
καί παράλογον καί νά συζητήση 
κανείς επί τών παραλογισμών 
τούτων, όταν, ούδ’ εις αύτήν τήν 
καθ’ αύτό Βουλγαρίαν, άνευρί- 
σκωνται ιστορικά σλαϋικά μνη
μεία.

Περιορίζοντες έν πάση περι-

Έβδομήντα χιλιόμετρα άπό τήν Θεσ
σαλονίκη ή Βέροια χτισμένη αμφιθεα
τρικά σέ μιά κατάφυτη γραφική τοπο
θεσία δεσπόζει έπάνω άπό τήν πεδιάδα 
τής Ήμαθείας μιας άπό τής πιό γόνιμες 
πεδιάδες τής Ελληνικής Πατρίδος.Τριάν- 
τα χιλιάδες περίπου οί κάτοικοί της μέ 
σπουδαία πολιτιστική καί πνευματική 
παράδοσι. Πενήντα έκκλησίες έχει ή 
πόλη άπό τις όποιες πολλές είναι σπά
νια Βυζαντινά μνημεία, μέ τοιχογραφίες 
άνεκτίμητες καί κειμήλια άνυπολογί- 
στου άξίας. Ό  Θουκυδίδης τήν άναφέρει 
στήν Ιστορία του καί ό θρύλος τήν θέλει 
χτισμένη άπό τήν Βέροια θυγατέρα τού 
Ώκεανομ καί τής Θέτιδος.
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τττώσει τόν λόγον εις τήν 'Ιστο
ρίαν τής πόλεως Βέροιας, άναφέ- 
ρομεν ότι πρόκειται περί άρχαιο- 
τάτης πόλεως, περί ής λόγον κάμ- 
νουν καί ό Θουκυδίδης καί ό 
Ηρόδοτος.

Ή αρχαία Μυθολογία τό πνευ- 
ματικώτερον αυτό των αριστουρ
γημάτων τής παναθρωπίνης διά
νοιας, έν ή ΰποκρύπτονται άλή- 
ήειαα καί ήλεγμέναι θυμοσοφίαι 
καί δι’ ής συνεχίζεται πολύτιμος 
ταράδοσις, άσχολεϊται καί μέ 
τήν πόλιν Βέροιαν. Ή Βέροια κατ’ 
εκδοχήν τής Μυθολογίας έκτίσθη 
ύπό τής νύμφης Βέροιας, Θυγατρός 
τού Άδώνιδος καί τής ’Αφροδίτης. 
Ό  συνδυασμός τού μύθου, τού 
άναφερομένου εις τήν θυγατέρα 
των θεών τής ομορφιάς, ύποδηλοΐ 
τήν πανωραίαν τοποθεσίαν τής 
πόλεως Βέροιας, λικνιζομένης εις 
τάς ύπωρείας τού Βερμίου, τού 
γειτυιάζοντος μέ τάς κλιτϋς, άς 
έθώπευον τά άσματα των Πιερίδων 
Μουσών, καί θεωμένης τήν πε
διάδα τής Ημαθίας καί τόν Θερ
μαϊκόν, ούτινος αϊ άκταί ήσαν 
τότε έγγύτερον προς τήν 
’Αλεξάνδρειαν (Γίδα) ή σήμερον.

Έτέρα έκδοχή λέγει, ότι ή Βέ
ροια ήτο θυγάτηρ τού ’Ωκεανού 
καί τής Θέτιδος. Νεωτέρα παρά- 
δοσις φέρει τήν Βέροιαν, ώς κτι- 
σθεΐσαν ϋπό τού υιού τού Μακε- 
δόνος Βέρητος, επ’ όνόματι τής 
θνγατρός του Βερόης.

Ό  Στέφανος Βυζάντιος ανα
φέρει ότι τήν . Βέροιαν εκτισεν 
ό Μακεδών στρατηγός Φέρων.

'Η λέξις Βέροια παράγεται έκ 
τού επιτακτικού «ΒΕ» καί «ρέειν», 
•λόγω τής άφθονίας τών ρεόντων 
ύδάτων.'

Τινές τήν ετυμολογίαν τής λέ- 
ξεως στηρίζουν Γίς .ήν σύνθεσιν 
τών λέξεων «φέρειν» «ροίας», δηλ. 
ροδιές.

Ό  Μ. ’Αλέξανδρος εις άνάμνη- 
σ ιν . τής έν Μακεδονία πόλεως 
Βέροιας, εκτισεν καί έν Συρία νέαν 
Βέροιαν εις τοποθεσίαν πλήρη 
ύδάτων.

Οί πρώτοι τής Βέροιας κάτοικοι 
ήσαν Φρύγες έκ Θράκης, οΐτινες 
κατέστησαν τούτην άκμαίαν, ΐσχυ- 
ράν καί πλουσίαν. Έν τοιαύτη 
καταστάσει κατέλαβον αύτήν οϊ 
’Αθηναίοι.

Άργότερον έκδιωχθέντων τών 
κατοίκων, περιήλθεν ύπό τήν κυ
ριαρχίαν τών Μακεδόνων, οΐτινες 
έκράτησαν αυτήν μέχρι τής υπό 
τών Ρωμαίων καταλήψεώς της,

έπισυμβάσης κατά τό 168 π.Χ.
Κατά τήν ύπό τών Μακεδό

νων κυριαρχίαν, άπετέλει μίαν 
τών σπουδαιοτέρων περί τήν 
Μακεδονικήν Πρωτεύουσαν (Πέλ
λαν) πόλεων. Ό  Φίλιππος ό Α' 
έσυνήθιζε νά διατριβή έν Βεροία 
ένθα έτέλει καί αγώνας καί πανη- 
γύρεις. Κατά τόν 3ον π.Χ. αιώνα 
(287 - 286) καί δτε ό Δημήτριος 
Πολιορκητής έπολέμει κατά τού 
Λυσιμάχου, εύρεν ό Πύρρος εύ- 
καιρίαν καί κατέλαβεν αύτήν. 
Πρός τόν Πύρρον συνετάχθη καί 
ό πληθυσμός, όστις ήτο δυσηρε- 
στημένος ύπό τού Δημητρίου. 
Είς τήν κατοχήν τού Πύρρου έθε- 
σεν τέρμα μετά 7μηνον ό Λυσί
μαχος.

Κατά τήν ρωμαϊκήν κυριαρχίαν 
δέν έγνώρισε πολλά δεινά δου
λείας, άπό τού 49 π.Χ. μάλιστα, 
ό Πομπήϊος περιέλαβεν αύτήν είς 
τάς περί τήν Πέλλαν έλευθέρας 
Έλλη νικάς Πόλεις. Εις αύτήν έγύ- 
μνασε τό πεζικόν του πρό τής 
μάχης τών Φαρσάλων.

Ή έποχή αύτή λαμβάνει ιδιαι
τέραν όλως ιστορικήν διά τήν 
Βέροιαν σημασίαν, διότι κατ’ αύ
τήν (59 μ.Χ.) καθηγιάσθη ύπό 
τών ρημάτων τού ’Αποστόλου 
τών Εθνών Παύλου, όμιλήσαντος 
πρός τόν εύγενή λαόν καί τάς 
εύσχήμονας, ώς άποκαλεϊ ούτος, 
γυναίκας τής Βέροιας, άπό τού 
σωζομένου σήμερον Βήματος τού 
’Αποστόλου Παύλου.

Τό «Βήμα τού ’Αποστόλου Παύ
λου», έξωραϊσθέν καταΛλήλως, ώς 
καταδείκνυται καί έκ τής παρατι- 
θεμένης είκόνος, άποτελεΐ τόπον 
προσκυνήματος ήμεδαπών καί άλ- 
λοδαπών.

‘Η ΐδρυσις τής Άποστολικής 
Εκκλησίας κατέστησε τήν Βέ
ροιαν κέντρον Θρησκευτικόν μέ 
πολλούς Ναούς, έξ ών σώζονται 
εΐσέτι σήμερον περί τούς έβδομή- 
κοντα δύο.

Οί σπουδαιότεροι τούτων είναι 
r Μητροπολιτικός Ναός Πέτρου 
καί Παύλου καί ό τού 'Αγίου 
’Αντωνίου τού Νεωτέρου, άσκη- 
τού τής Μονής Παλ. Προδρόμου 
Βέροιας, θαυματουργού, κατά τήν 
εορτήν τού όποιου χιλιάδες π ι
στοί προσέρχονται έξ άπάσης 
τής Μακεδονίας, ιδίως οί πάσχον- 
τες έκ νευρικών καί ψυχικών νο
σημάτων.

Κατά τήν έποχή τής Ρωμαιο
κρατίας ήκμασεν. ’Ιδιαιτέραν πρό
οδον έση μείωσε μετά τήν ύπό 
τών Δαλματών καί Πανονίων κα
ταστροφήν τής Πέλλης, δτε ή 
Βέροια κατέστη μία τών σπου- 
δαιοτέρων πόλεων.

Είς τήν κατάστασιν αύτήν εύρε 
τήν Βέροιαν ή Βυζαντινή Αύτο- 
κρατορία. Κατά τούς μεσαιωνι
κούς τούτους χρόνους ή περιοχή 
τής Βέροιας άπετέλεσε μίαν τών 
σημαντικωτέρων Βυζαντινών έ- 
παρχιών, άκμάσασα, άλλά καί 
πλείστας έπιδρομάς καί καταστρο-

Τό βήμα τοΰ ’Αποστόλου Παύλου στή Βέροια άπ’ όπου ό ’Απόστολος τών 
’Εθνών έκήρυξε πρός τούς κατοίκους τής Πόλεως τήν θρησκεία τοΰ Χριστού. Ή  
Βέροια ανθούσε κατά τήν έποχή τής Ρωμαιοκρατίας καί ήτο μία άπό τις άξιολογώ- 
τερες πόλεις τής Ελλάδος.
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φάς ύποστάσα ύπό των κατά 
καιρούς επιδρομέων, ιδιαιτέρως δέ 
ύπό των Βουλγάρων.

Δεινώς έλεηλατήθη υπό των 
Βουλγάρων κατά το 812 έπΐ Αύ- 
τοκράτορος Μιχαήλ.

Ό  Βασίλειος ό Βόυλγαροκτό- 
νος διήλθεν δι’ αυτής, τήν άπήλ- 
λαξεν τής Βουλγαρικής πιέσεως 
καί άφήκε φρούραρχον τόν Δο- 
βρομήρ, εις δν άπένειμε καί το 
αξίωμα τοϋ ’Ανθυπάτου.

Άργότερον ό Βατάτσης, Αύ- 
τοκράτωρ τής Νίκαιας, καταλα- 
βών την Θεσσαλονίκην, άφήκεν 
Επίτροπόν του έν Βεροία τόν 
Κομνηνόν ’Ανδρόνικον Παλαιό— 
λόγον. Έπΐ των ήμερων των 
Παλαιολόγων ήρχισαν πεισμονές 
αγώνες μεταξύ τού Κράλλη τής 
Σερβίας, ζητούντος νά καταλάβη 
τήν Βέροιαν. Διετήρησαν όμως 
ταύτην οί Βυζαντινοί μέχρι τής 
άλώσεως τής Κω;]λεως καί διώ- 
κησαν ταύτην δι’ ιδιαιτέρου 
Δουκός. Ή  σύζυγος τοϋ τελευ
ταίου Δουκός Βεργίνα, μείνασα 
χήρα κατέστη θρυλική Ήγεμονίς, 
διότι έπΐ των ήμερων της κατε- 
λήφθη ή Βέροια ύπό τοϋ Τούρκου 
στρατηγού Έβρενός Πασά διά 
προδοσίας Χατζηκατβίου τινός 
Βεροιέως. Ή Βεργίνα, κατά τήν 
παράδοσιν, έρρίφθη μετά τοϋ τέ
κνου της άπό τίνος βράχου εις 
τόν Τριπόταμον. Τήν παράδοσιν 
ταύτην συνέχισαν άργότερον αϊ 
Ναουσαϊαι εις τήν Άραπίτσαν.

Ή Βέροια κατελήφθη δυσκό- 
λως, δι’ δ καί ώνομάσθη Καρα- 
φέροια. Τά στίφη των Τούρκων 
εΐσελθόντα, προέβησαν εις σφα- 
γάς καί λεηλασίας, άπαγχονίσαν- 
τα καί τόν τότε Μητροπολίτην 
Καλλίμαχον εις τόν καί σήμερον 
ϋψούμενον έμπροσθεν τής Χριστια
νικής Ένώσεως Πλάτανον (1436).

Ή έπί Βυζαντινοκρατίας ακμή 
τής πόλεως καί τής περιοχής Βέ
ροιας τεκμηριοϋται καί έκ των 
πολυπληθών καθ’ έκάστην άνα- 
σκαπτομένων μνημείων, μεταξύ 
τών όποιων σπουδαία εΐσίν τά 
μεταξύ Βεργίνης καί Παλατιτσίων 
’Ανάκτορα (Θέρετρα) καί οί τά
φοι εγγύς τοϋ Φράγματος καί 
τής Βεργίνης.

Ή ’Αρχιτεκτονική τοϋ Παλα
τιού τών Παλατιτσίων καί τά 
έξαιρετικής λεπτής τέχνης μωσαϊ
κά, άποτελοΰν έν έπί πλέον πο
λύτιμον στοιχεϊον τοϋ ύψηλού 
Πνευματικού Πολιτισμού τών Βυ
ζαντινών καί άποδεικνύουν τήν

ιστορικήν ενότητα τού "Εθνους 
μας, δεδομένου, ότι οί κίονες καί 
τά λοιπά άρχιτεκτονικά τμήμα
τα κατεσκευάσθησαν κατά τά πρό
τυπα τού Παρθενώνος.

Κατά τούς χρόνους τής Τουρ
κοκρατίας καί άργότερον ύπό τού 
Άλή Πασά ύπέστη τά αύτά, ώς 
καί ή λοιπή 'Ελληνική χώρα, 
δεινά, μηδέποτε όμως δουλωθεισα 
τήν ψυχήν. Τήν έκρηξιν τής ‘Ελ
ληνικής Έπαναστάσεως άνέμενεν 
έναγωνίως, μή δυνηθεΐσα έν ού- 
τοις ν’ άκολουθήση τό παράδει
γμα τών φλογερών Ναουσαίων, 
διά τόν λόγον, ότι οί Τούρκοι 
ήσαν πολυπληθέστεροι έν αυτή 
καί προληπτικώς εΐχον συλλάβει 
80 Προκρίτους.

Βεροιεύς ήτο 6 Καρατάσος ’Α
ναστάσιος, ό καί άμφίβιος Στρα
τάρχης άποκληθείς, δστις άπο- 
συρθείς εις Μπαρμπούταν καί π υ - ' 
ροβολούμενος πανταχόθεν κατέ- 
φυγεν εις τήν Παναγίαν Δουβράν, 
όπου ή σημερινή Παιδόπολις καί 
όπου, έχων μόνον 240 Παλληκάρια, 
περίλαμπρου τρόπαιον έστησε, 
κατασφάξας 1.500 Τούρκους, αυ
τός σχών μόνον 4 Νεκρούς.

Άπηλευθερώθη άμαχητί τήν 
16ην ’Οκτωβρίου 1912 ύπό τού 
προελαύνοντος Ελληνικού Στρα
τού.

Κατά τούς χρόνους τής Τουρ
κοκρατίας άνέδειξε πολλούς έπι- 
φανεϊς άνδρας, μεταξύ τών οποί
ων .τόν Μητροφάνην Κουτόπου- 
λον, Πατριάρχην ’Αλεξανδρείας, 
τόν Ίωάννην Κοττούνιαν, Ιδρυ
τήν τού Πανεπιστημίου τής Πα- 
δούης, τόν Δημήτριον Βικέλλαν, 
λογοτέχνην, ιδρυτήν τού συλλό
γου πρός διάδοσιν ώφελίμων βι
βλίων. Τούτου έχει στηθή προ
τομή εις τό πάρκο «ΕΛΗΑ». Τόν 
Δημ. Καρατάσον, τόν Κων]νον 
Ρακτιβάν, τόν Δημ. Ρακτιβάν, 
δωρητήν τών ‘Ελληνικών Σχο
λείων, τόν Μελέτιον ‘Ιερομόναχον, 
άνεγείροντα τό Μελέτειον Διδα
κτή ριον, τό όποιον καταρειπω- 
θέν, κατεδαφίσθη τώ 1958. Τότε, 
ταϊς ένεργείαις τού ΈπιΘεωρητού 
Κ. ΜΑΛΟΥΚΟΥ, ήρχισσε ή δια
δικασία άνεγέρσεως νέου διδακτη
ρίου, όπερ καί άπεπερατώθη βρα
δύτερου.

Διά τήν πληθύν τών ‘Ιστορικών 
μνημείων άνηγέρθη καλλιμάρμαρον 
Μνημείου, άνήκον εις τήν Βαν 
κατηγορίαν καί άποτελούν έδραν 
τής ΙΔ’ ’Αρχαιολογικής περιφέ
ρειας, περιλαμβανούσης τούς Νο

μούς ’Ημαθίας, Κοζάνης, Γρεβε- 
νών, Φλωρίνης καί Καστοριάς. 
Παρά τή περιφερεία ταύτη συ
στεγάζεται καί ή ’Επιμελητεία 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων τής ΙΑ' 
’Εφορείας Βυζαντινών ’Αρχαιοτή
των Θεσσαλονίκης.

"Έχων τις ύπ’ όψιν του τό 
εύφορώτατον τής περιοχής Η 
μαθίας, τήν έξαίρετον καί πανο- 
ραματικήν θέσιν τής πόλεως Βέ
ροιας, κείμενης εις τάς ύπωρείας 
τού Βερμίου, ώς έπί φυσικής , έξέ- 
δρας πρός ~ήν πεδιάδα τής ’Ημα
θίας, τήν άφθονίαν τών ύδάτων 
καί τήν δυναμιν τού λευκού άν
θρακας, τήν κινούσαν έργοστά- 
σια νημάτων καί ύφασμάτων, τήν 
προνομιούχον συγκοινωνιακήν θέ
σιν κ.-· πρό παντός έχων ύπ’ όψιν 
τήν ένδοξον ιστορίαν καί τήν 
άξιολογωτάτην πνευματικήν πα- 
ράδοσιν τών Βεροιαίων, εύλο
γον είναι ν’ άναμένη νά καταλέ- 
γετάι ή σημερινή Βέροια μεταξύ 
τών καλυτέρων πόλεων τής ‘Ελ
λάδος, οί δέ Βεροιεΐς νά πρωτο
στατούν εις έργα κοινωφελή, έργα 
προόδου καί πολιτισμού.

Καί όντως, μετά τόν Β' Παγ
κόσμιον Πόλεμον, ήρχισε νά πνέη 
άνεμος οργασμού καί δημιουργίας. 
‘Αλματική παρατηρεϊται ή έξέ- 
λιξις τής πόλεως. Δρόμοι πλα
τείς ήνοίχθησαν, πολυώροφοι πο- 
λυκατοικίαι έκτίσθησαν καί κτί
ζονται (300 καί πλέον, οκτώ καί 
έννέα ορόφων), πλατειαι διεμορ- 
φώθησαν, έξωραΐσθη ή πανορα- 
ματική θέσις «ΕΛΗΑ», Ναοί νέοι ά- 
νηγέρθησαν, ή πλούσια καί εύφο
ρος πεδιάς ήρδεύθη μέ τό κολοσ
σιαίας σημασίας φράγμα τού Ά- 
λιάκμονος καί γενικώς κατέστη 
μία τών πλέον πλουσίων καί 
έξελιγμένων πόλεων τής Ελλά
δος. Μανχάταν τής ‘Ελλάδος την 
ονομάζουν σήμερον.

’Αξιόλογος είναι καί ή σημει- 
ουμένη κίνησις καί εις τόν Πνευ
ματικόν καί Καλλιτεχνικόν τομέα.

Μία τών σπουδαιοτέρων έκδη- 
λώσεων άποτελούν καί τά κατ’ 
έτος όργανούμενα «ΒΙΚΕΛΕΙΑ».

Οί Βεροιεΐς, όπως καί όλοι οί 
"Ελληνες, είναι άνάγκη νά μελε
τούν — καί μελετούν — τήν ιστο
ρίαν των καί έξ αύτής δέχονται 
άγαθωτάτην έπίδρασιν καί τό- 
νωσιν, ίνα, ζώντες έλεύθεροι άντί 
πάσης θυσίας καί παντός τιμή
ματος, δύνανται νά την συνεχί
ζουν ένδοξους.
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Π ρ ο ο έ ξ  ΐ ε  
τ ά

ν ύ χ ι α  ο α ς
κυρίας ΛΟΥΚΙΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗ 

Α ι σ θ η τ ι κ ο ύ
Ίδιοκτητρίας — Διευθύντριας 

Σχολής Αισθητικής

Σκεφθήκατε ποτέ, άγαπητές μου άναγνώστριες, τΐ θάταν μια 
γυναίκα μέ απεριποίητα, λερωμένα καί χιλιοδαγκωμένα νύχια;

Τά νύχια λοιπόν πρέπει νά τά περιποιούμεθα, νά τά φροντί
ζουμε κι’ αύτά σάν όλα τά μέρη τοΰ σώματος, καί μέ μάποια ιδιαί
τερη μάλιστα φροντίδα, γιατί τοΰ καθ’ ένός τό βλέμμα πρώτα σέ 
κείνα θά πέση σάν του τείνουμε τό χέρι νά τόν χαιρετίσουμε.

χά νύχια συνίστανται άπό τήν κερατίνη πού παράγει ή επι
δερμίδα μας καί ύπόκειται σέ κάθε μιά πάθησι γενικά τοΰ οργανι
σμού. Γι’ αύτό καί πρέπει νά προσέχουμε κάθε άνωμαλία πού πα
ρουσιάζεται σ’ αύτά, νά τήν παίρναυμε σάν μιά προειδοποίησι 
διά τήν υγιεινή κατάστασι τοΰ όργνισμοϋ μας καί νά συμβου- 
λευόμεθα άμέσως τό γιατρό μας.Π.χ. όταν παρουσιάζουν σκληρό
τητα καί μεγαλώνουν γρήγορα, τότε έχουμε τό δεδομένο ότι πά
σχουμε άπό υπερθυρεοειδισμό. "Οταν πάλι τά νύχια μας σπάζουν 
εύκολα, τότε είναι ενδεχόμενο νά πάσχουμε άπό διαβήτη. 
"Οταν είναι μικρά καμπυλωτά μέ έπιμήκεις ραβδώσεις, πιθανώτε- 
ρο είναι νά παρουσιάζεται κάποια έντερική διαταραχή ή τοΰ ση- 
κωτιοΰή τής χολής. ’Αλλά ήμίκυρτα νύχια καί πολύ παχειά μέ 
άδύνατα δάχτυλα, όπως τά νύχια τοΰ 'Ιπποκράτη, ύποδηλοΰν γε
νικά έναν όργανισμό μέ συνεχείς μολύνσεις.

Ή  μορφή των νυχιών πού είναι πολύ λεπτά καί μαλακά, φα
νερώνει τήν πνευμονική διαπύησι. Άντιθέτως τά πολύ σκληρά 
καί εύθραστα ειδοποιούν τήν προδιάθεσιν άρτηριοσκληρώσεως. 
"Οταν τά νύχια είναι πολύ λεπτά καί ευλύγιστα ύπάρχει στον όρ- 
γανισμό άπομετάλλευσις. "Οταν τετραγωνίζουν στά πλάγια, φα
νερώνουν μιά άνώμαλη κατάστασι τοΰ όργανισμοΰ. Όταν υπάρ
χουν πυκνώσεις έγκάρσιαι καί πάλιν είναι φανερόν ότι ό οργα
νισμός μας έχει διάφορες άνωμαλίες. Θά μπορούσαμε άκόμη νά 
άναφέρουμε πάρα πολλά φαινόμενα πού παρουσιάζονται στά 
νύχια καί τό καθένα άπό αύτά ύποδηλοΐ καί κάτι γιά τόν οργανι
σμό, γι' αύτό καί τό συμπέρασμά μας είναι νά μή παραλείπετε 
σέ κάθε περίπτωσι νά συμβουλεύεσθε τό γιατρό σας άμέσως.

Μερικαί συμβουλαί: 1) όταν παρατηρήσητε στά νύχια σας κυ
ματοειδείς ραβδώσεις νά τά βάλετε μέσα σέ χλιαρό νερό πού θά 
έχετε προσθέσει λίγο σελισιλάτ, 2) γιά τις σχισμές πού παρου
σιάζονται νά τρώτε πολλά φρόΰτα καί καρρότα, μέ τήν συμβουλή 
δέ τοΰ γιατρού σας νά κάνετε καί μιά θεραπεία μέ βιταμίνη Α, 
3) άπό τήν αισθητικό σαςνάζητήσητε μιά κρέμα γιά νάμήν σπάνε 
τά νύχια σας καί τήν όποια θά επιθέτετε κάθε βράδυ καί θά τήν 
άφαιρεΐταί τό πρωί, συνεχώς έπί 15—20 ήμερες καί 4) θά ζητήσετε 
καί πάλιν άπό τήν αισθητικό σας μιά άλλη κρέμμαπού έχει άγα- 
θά άποτελέσματα γιά τήν σκλήρυνσιν τών νυχιών σας.
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ΜΕΓΑΛΗ BPETTANlA

—Ή  ’Αστυνομία τής πόλεως Μπόλ- 
τον τής ’Αγγλίας δέν δυσκολεύτηκε κα 
θόλου νά συλλαβή τό δράστη δαρρήξεως 
ένός οίκου πλειστηριασμών,. απ’ όπου 
άφήρεσε ζωγραφικούς πίνακες καί σπά
νια νομίσματα. Καί τούτο γιατί ό δρά
στης Εκανε Ενα τραγικό σφάλμα. Πήρε 
μαζί του .. .  τόν σκύλο του, τόν όποιον 
καί έλησμόνησε φεύγοντας στά κλειστά 
γραφεία.

Καί ή ’Αστυνομία, Εφαρμόζοντας πι
στά τό «Πέσμου ποιος είναι ό σκύλος 
σου νά σοΰ πώ ποιος είσαι» άκολούθησε 
τήν Επομένη τό σκύλο, ό όποϊος τήν ώδή- 
γησε τελικά στό σπίτι τού άφεντικοΰ του. 
"Ετσι άπεδείχθη γιά μιά άκόμα φορά ότι 
τά σκυλιά είναι πολύ άφωσιωμένα.. .  
στόν άνθρωπο!

*

—«Έκπληξη έδοκίμασε πρό ήμε- 
ρών Ά γγλος δικαστής όταν ένας άστυ- 
φύλακας προσήγαγε στό δικαστήριο ένα 
γέροντα 85 Ετών καί μιά γυναίκα 42, για
τί. . . προσέβαλαν τήν δημοσίαν αιδώ. 
Τό ζευγάρι συνελήφθη άπό τόν άστυφύ- 
λακα σ’ ενα πάρκο τού Λονδίνου σέ άσε
μνο περίπτυξη. Ό  δικαστής Επέβαλε στόν 
ύπερήλικα έρωτιδέα πρόστιμο 5 λιρών 
στερλινών.

Φυσικά δέν γνωρίζομε ποιους λόγους 
έπεκαλέσθη στήν άπολογία του ό γέρος. 
Ά ν  όμως προέβαλε στό δικαστή τήν 
δικαιολογία ο ΐι ή περίπτωοίς του δέν 
δεχόταν. . . αναβολή, τότε φοβούμεθα ότι 
θά τόν έφερε σέ πολύ δύσκολη.θέση. . .

ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ

—Πολύ πρακτικός άλλά καί πρωτότυπος 
άπεδείχθη ό δικαστής κ. Ρόκερ τού 
Κλήβελαντ, τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής: Σύμφωνα μέ άπόφασή 
του ύπεχρεώθη κάποιος νεαρός, ό όποιος 
άπεκάλεσε «γουρούνι» ένα ’Αστυφύλακα 
τής Τροχαίας, νά παραμείνη σέ χοιρο
στάσιο έπί τρεις ώρες! Δικαιολογών 
τήν άπόφασή του, ό Δικαστής, είπε ότι 
έστειλε στό χοιροστάσιο, μεταξύ τών 
χοίρων, τόν νεαρό «τέντυ-μπόϋ», γιά νά 
μάθη νά διακρίνη τά γουρούνια άπό τούς 
’Αστυνομικούς! Ύστερα άπό αύτό τό 
περιστατικό πιστεύουμε ότι ό νεαρός 
δέν θά ξαναμπερδέψη.. . τά μέν μέ τούς 
δ έ .. .

—Τό υπερβολικό ύψηλό άνάστημα τού 
άστυφύλακα τής Μητροπολιτικής ’Αστυ
νομίας τού Λονδίνου Τζώρτ Στρήτ έδη- 
μιούργησε στόν ίδιο καί τήν ύπηρεσία 
του άρκετά προβλήματα. Καί πρώτα 
πρώτα ή υπηρεσία του άναγκάστηκε νά 
παραγγείλη γι αΰτόν είδικό κρεββάτι.

Έπειτα άναγκάστηκε νά τόν μεταθέση 
άπό τά περιπολικά πού ΰπηρετοΰσε έπί 
δώδεκα συνεχή χρόνια. Καί τούτο γιατί 
τώρα τελευταία έξεδόθη μιά διαταγή 
σύμφωνα μέ τήν όποια οί έπιβαίνοντες 
περιπολικών αυτοκινήτων πρέπει νά φέ
ρουν υποχρεωτικά κάσκες. ’Αλλά ό καϋ- 
μένος ό Τζώρτζ δέ χωρούσε στό αύτοκ'ί- 
νητο μέ τή κάσκα.—Δέν ήτανε νά ήμουν 
δέκα πόντους κοντήτερος; έλεγε στούς 
συναδέλφους του μέ πικρία.
Κατόπιν τούτου, τί λέτε Φίλοι μου, νά 
είναι κανείς ψηλός ή νά μήν είναι; ιδού 
ενα πρόβλημα πού πρέπει νά έξετασθή 
σ’ όλο του τ ό . . .  ύψος!

Γ Α Λ Λ Ι Α

—Τρεις νεαροί Γάλλοι, έπιβαίνοντες 
αύτοκινήτου τό όποιον είχαν κλέψει, 
κατόρθωναν νά διαφεύγουν τήν σύλλη- 
ψιν άπό τά καταδιώκοντα αύτούς ’Αστυ
νομικά αύτοκίνητα, τρέχοντες μέ μεγάλη 
ταχύτητα στούς δρόμους τής πόλεως. 
Σέ κάποια στροφή όμως βρέθηκαν σέ μιά 
άδιέξοδη πάροδο. Επειδή ή ύποχώρη- 
σις δέν ήταν δυνατή, κινήθηκαν πρός 
μίαν πελώρια αύλόθυρα τήν όποια γιά 
καλή τους τύχη βρήκαν άνοιχτή. ’Αλ
λά, όπως άπεδείχθη, ή αύλόπορτα αυτή 
ώδηγούσε. . .  στό Σταθμό Χωροφυλακής 
τής περιφερείας. Έ τσ ι μόνοι τους έπε- 

' σαν. . . στό στόμα τού λύκου. Ή  καλή 
τους τύχη, φαίνεται, ότι τήν τελευταία 
στιγμή τούς έγκατέλειψε.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΆ

Περίεργα

καί

παράξενα

Ι Τ Α Λ Ι Α

Ά πό τήν Ρώμη μάς πληροφορούν ότι ή 
’Ιταλική Αστυνομία άπέκτησε τόν δικό 
της Σέρλοκ —Χόλμς, τετράποδο όμως 
Πράγματι ένας ειδικά γυμνασμένος άστυ- 
νομικός σκύλος μπόρεσε νά άνακαλύψη 
ότι μέσα σ’ ένα άθώο Εξωτερικά δέμα 
περιέχονταν ποσότητα πολλών κιλών 
κατηργασμένης ήρωΐνης.' Ό  κάτοχος 
τού δέματος, ένας Αμερικανός τουρίστας 
21 Ετών Ρόναλντ Όλντριστ, είναι τό 
όνομά του πού κατέβαλε φιλότιμες προσ
πάθειες νά μεταφέρη στούς πατριώτες του 
τεχνητούς παραδείσους. . . άλλά καί άρ- 
γό θάνατο νόμισε ότι ένα δέμα άφημένο 
στό άεροδρόμιο τής Ρώμης δέν θά μπο
ρούσε ποτέ νά κάνη τούς Αστυνομικούς 
νά πιστέψουν ότι έκρυβε μέσα του περισ
σότερο άπό μερικά άθώα πράγματα. 
Νά όμως πού οί ’Αστυνομικοί είναι 
πάντα καχύποπτοι καί βλέπουν μ έ .. .  
σκυλίσια παρατηρητικότητα κ α ί.. .  τά 
πιό άθώα δέματα. Τώρα πού ό δύστυχος 
τουρίστας ξεκουράζεται στό φρέσκο θά 
σκέπτεται όπωσδήποτε ότι οί σκύλοι 
δέν πιάνονται ποτέ φίλοι καί ιδίως όταν 
είναι αστυνομικοί.
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Ό πως κάθε καλώς ώργανωμέ- 
νη άστυνομική ύπηρεσία, οϋτω 
και ή ’Αστυνομία τής Νέας 
Ύόρκης πραγματοποιεί μίαν συ
νεχή εναντίον τοϋ εγκλήματος 
προληπτικήν εκστρατείαν. Αΰτη 
έχει κυρίως χαρακτήρα ενημερω
τικόν καί γίνεται ευχαρίστως δε
κτή άπό τό κοινόν.

"Εν των κυρίων συνθημάτων της 
εναντίον τοΰ εγκλήματος διαφω- 
τιστικής εκστρατείας της είναι καί 
τό έξης:

«Τό έγκλημα δέν άποδίδει. Έξ 
αύτοϋ ούδείς κερδίζει».

Διά τά διάφορα αδικήματα γί
νονται σοβαραί μελέται καί έκάστη 
περίπτωσις ταξινομείται. Τά αδι
κήματα (εγκλήματα) σημειοϋνται

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

έπί χάρτου επί του οποίου συνή
θως παρατηρεϊται ότι τό έγκλημα 
παρουσιάζει αϋξησιν εις τάς πτω- 
χοτέρας συνοικίας. Τουναντίον ό
που αίσυνθήκαι στεγάσεως, διαβιώ- 
σεωςκαί άπασχολήσεως είναι καλαί 
τό έγκλημα παρουσιάζει πτώ- 
σιν. “Οταν εΰρισκόμεθα εις περίο
δον άφθονίας καί τά ήμερομί- 
σθια είναι υψηλά έχομεν μείωσιν 
τοϋ εγκλήματος, άλλ’ όταν αί εν 
γένει οικονομικοί συνθήκαι χει
ροτερεύουν αμέσως αυξάνεται καί 
ή έγκληματικότης.

Βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά 
λεχθή ότι τό έγκλημα είναι άπο- 
τέλεσμα μόνον των οικονομικών 
συνθηκών.

Υπάρχει πάντοτε εν σταθερόν, 
ευτυχώς μικρόν, ποσοστόν τοϋ 
πληθυσμού, τό όποιον αποτελεί 
τό εγκληματικόν τούτο στοι- 
χεϊον. Τά άτομα τής κατηγορίας 
ταύτης είναι μειωμένης διανοη
τικής καταστάσεως καί δέν δύναν- 
ται νά διορθωθώσιν ουδέ με ει
δικήν έκπαίδευσιν.

Τό ότι οΐ έγκληματίαι έν γένει 
είναι πτωχής διανοητικής κατα
στάσεως παρ’ ούδενός αμφισβη
τείται, ακόμη καί έάν τινές 
έξ αυτών δεικνύουν ικανότητα 
καί έπιτηδειότητα πολύ πέραν
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της συνήθους τοιαυτης, λ.χ. ή 
κατάστρωσις τοϋ σχεδίου μερι
κών ληστειών, ίδια τοιούτων Τρα
πεζών, φανερώνει λεπτομερεστά- 
την προεργασίαν ασυνήθη, δυ- 
ναμένην νά συγκέριθτί μόνον μέ 
επιτελικήν στρατηγική ι· προεργα
σίαν. Εις τοιαύτας περιπτώσεις 
κά&ε λεπτομέρεια μελεταται καί 
επεξεργάζεται έπιμελώς ϋπό τών 
εγκληματιών. Πρώτη ενέργεια τού
των είναι ή άναγνώρισις τού τόπου 
τής κλοπής ή τής ληστείας. Κάθε 
θέσις έπισκοπεϊται καλώς. Τό σχέ
διο^ τού κτιρίου, αΐ είσοδοι τού
του. αϊ ακριβείς θέσεις τών Φρου
ρών κατά ώρισμένα χρονικά δια
στήματα, αΐ συνήθειαι τούΐων, 
κάθε τάσις παραμελήσεως τών 
καθηκόντων των (ώς ή έπ’ ολί
γον άπομάκρυνσίς των διά κά
πνισμα). Αΐ θέσεις τών ’Αστυνομι
κών σκοπών τοποθετών, τά πε
ριπολικά ’Αστυνομικά αύτοκίνητα, 
αϊ θέσεις τών τροχονόμων, αί 
σννθήκαι κυκλοφορίας έπί τών 
οδών καί πεζοδρομίων.

Όλαι αί άνωτέρω λεπτομέρειαι 
έχουν σπουδαίαν σημασίαν εις 
τήν επιτυχίαν διαπράξεως τοϋ 
εγκλήματος καί τής διαφυγής τών 
εγκληματιών. ’Επί πλέον τό σπου- 
δαιότερον όλων είναι ό χρόνος. 
’Εάν ό χρόνος δράσεως έπιλεγή 
ό καταλληλότερος, τότε αί πιθα
νότητες έπιτυχίας αύξάνονται.

Ούδεμία άντίρρησις ύπάρχει ότι 
τοιαύτη κατάστρωσις σχεδίου 
προϋποθέτει όξείαν άντίληψιν. Πα
ρά ταϋτα όμως ή κοινή λογική λέγει 
ότι καί έδώ υπάρχει διατροφή σκέ- 
ψεως καί άντιλήψεως, διότι έάν 
τοιαύτη κλίσις καί επιμέλεια διε- 
τίθετο είς μίαν έντιμον προσπά
θειαν, άσφαλώς θά άπέδιδε πολύ 
περισσότερα, λαμβανομένου ύπ 
όψει ότι άνω τών 90ο ]ο τών 
άδικημάτων ληστειών, κλοπών καί 
διαρρήξεων εξιχνιάζονται ύπό τής 
’Αστυνομίας τής Νέας Ύόρκης καί 
αί καταδίκαι τών ενόχων είναι 
αύστηρόταται.

Κατά τήν ταξινόμησιν τών δια
φόρων εγκλημάτων πρός μελέτην 
ή ’Acr. «νσμία τής Νέας Ύόρκης 
χρησιμοποιεί περίπου τριάκοντα 
έπτά κατηγορίας.

Τά άδική ματα χωρίζονται είς 
δύο κατηγορίας, ήτοι τά σοβαρά 
τοιαύτα (κακουργήματα — πλημ
μελήματα) καί τάς μικροπαραβά- 
σεις (πταίσματα).

Κατά τό πρώτον άς ίδωμεν τά 
άδικήματα κατά τής ζωής. Εις τήν

Νύχτα καί ήμερα ύπό τόν καύσωνα 
καί τό πολικόν ψύχος παντού καί πάντο
τε ό 'Αστυνομικός δίνει τό παρόν του 
εις τόν αγώνα κατά τού εγκλήματος. 
Ό  Νόμος πρεπει νά έπιβληθή κατά τών 
ανθρώπων οί όποιοι θέλουν νά μετά βά
λουν τήν πολιτισμένην κοινωνίαν τών 
ανθρώπων είς ζούγκλαν άγριων θηρίων.

Νέαν Ύόρκην, συμφώνως πρός 
στατιστικήν ενός τών τελευταίων 
έτών, διεπράχθησαν 291 άν- 
Θρωποκτονίαι έκ προθέσεως ή άπό- 
πειραι αύτών. Έξ αύτών 78 διε
πράχθησαν διά πυροβόλων όπλων 
96 διά μαχαιρών καί 85 κατόπιν 
έπιθέσεως διά διαφόρων άλλων 
όπλων. Αί έτεραι περιπτώσεις 
οφείλονται είς διάφορα άλλα αί
τια. Τά ελατήρια ποικίλλουσιν 
άναλόγως. Οϋτω μεταξύ τών 291 
άδικη μάτων κατά τής ζωής εχο- 
μεν Ληστείας 25, διά λόγους 
άντεκδικήσεων 5, έκ παιγνίων 3, 
λόγω οικογενειακών έρίδων 66, 
έξ έπιχειρησιακών ζημιών 7 καί 
λόγω ύπαιτίου μέθης 5.

Έν πάσει περιπτώσει, λόγω 
διαφόρων άλλων έρίδων 95.

Υπάρχει καί ένας άριθμός 85 
άδικημάτων κατά τής ζωής, άτινα 
δέν δύνανται νά ταξινομηθώσιν, 
έπειδή τά αίτιά των είναι άγνω
στα.

’Ενδιαφέρον είναι νά τονισθή 
έν προκειμένω ότι είς τάς άνωτέρω 
περιπτώσεις άδικημάτων κατά τής 
ζωής ποσοστόν 65ο ]ο έξιχνιάσθη 
ύπό τής ’Αστυνομίας τής Νέας 
Ύόρκης έντός τοϋ ίδιου έτους 
τής διαπράξεως των καί οί ένοχοι 
συνελήφθησαν, έτερον δέ σημαντι
κόν ποσοστόν έξιχνιάσθη κατά 
τά επόμενα έτη.

Μετά τήν άνωτέρω κατάταξιν 
τά άδικήματα ταξινομούνται κατά 
ήλικίας. Ούτω έκ στατιστικών 
στοιχείων διαπιστοϋται ότι έγκλή- 
ματα βίας διαπράττονται συνή
θως ύπό ατόμων ήλικίας 21—35 
έτών. Αί άνθρωποκτονίαι έκ προ
θέσεως (φόνοι) ποικίλλουν ώς 
κατωτέρω :

Κάτω τών 16 έτών μόνον μία 
περίπτωσις παρετηρήθη κατά τήν 
προμνησθεΐσαν στατιστικήν. Με
ταξύ όμως τών 16—20 έτών αί 
περιπτώσεις άυέρχο νται εις 24. ’Από 
21—25 έτών 39 περιπτώσεις. Μετα
ξύ 26—30 έτών 106 (έκ τών 291 
άνθρωποκτονιών) ήτοι άνω τού 
42ο ]ο έκ τοϋ συνόλου. ’Από 31—35 
έτών τό σύνολον κατέρχεται είς 
57. ’Από 36—40 πίπτει περισσό
τερον ήτοι είς 21 περιπτώσεις 
άνω τών 40 έτών τό ποσο
στόν τών ένοχων τών άνωτέρω 
έγκλημάτων έκμηδενίζεται.

’Αξιοπρόσεκτος έπίσης τυγχά
νει ή προτίμησις τών νέων είς τάς 
άδικους έπιθέσεις καί τάς ληστείας. 
‘Η κατηγορία τών 16—20 έτών 
παρουσιάζει ποσοστόν 29,2 ο Ιο
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Ή  'Αστυνομική Διεύθυνσις τής Νέας Ύόρκης διαθέτει έκτος των άλλων καί Τμήματα έφιππων. Ό  ίππος παρ’ όλην τήν 
τεραστίαν άνάπτυξιν των τεχνικών μέσων, αποτελεί άριστον βοήθημα τών 'Αστυνομικών κατά τάς περιπολίας, τήν διάλυσιν 
συγκεντρώσεων ή ακόμη καί διά τήν ρύθμισιν τής Τροχαίας κινήσεως.

καί ή αμέσως έττομένη κατηγορία 
τών 21—25 ετών παρουσιάζει πο- 
σοστόν 28ο ]ο περίπου. Ύπό τών 
δύο αυτών κατηγοριών εγκλημα
τιών διαπράττονται πλέον τοϋ 
ήμίσεος τού συνόλου τώ εγκλη
μάτων,

Ε π ’ αυτού πολλαί εξηγήσεις 
έδόθησαν, πλήν όμως ή κυριωτέ- 
ρα αιτία κατά τους ειδικούς τής 
αστυνομίας, παραμένει άγνωστος. 
Μερικοί λέγουν ότι οφείλεται είς 
τήν επιθυμίαν τού εύκολου κέρ
δους, έτεροι ότι ή επιθυμία προς 
άπόκτησίν καινουργών ενδυμά
των καί χρημάτων μέ τά όποια 
θά διασκεδάσουν εαυτούς καί τούς 
φίλους των οδηγεί πολλούς νέους 
είς τήν διάπραξιν εγκλημάτων. 
Έν πάσει περιπτώσει οίαδήποτε 
καί άν είναι ή άφορμή τό ζήτημα 
είναι σοβαρόν καί μελετάται άπό 
τήν αστυνομίαν έν τή προσπά
θεια του νά εύρεθή τρόπος ελέγ
χου τού εγκλήματος είς τήν πηγήν 
του πριν ή ό νέος ή ή νέα κατα- 
στώσιν εγκληματίαι.

Ή επομένη κατηγορία τών 
26—30 έτών παρουσιάζει ποσο- 
στόν 24ο ]ο έξ αύτών τών εγκλη
μάτων (ληστειών, άδικων επιθέ
σεων). Κατά τρόπον παράξενον 
μετά τήν ηλικίαν τών 30 ετών 
τό ποσοστόν πίπτει άποτόμως. 
Οί τής ήλικίας τών 31—35 έτών 
άριθμούν ποσοστόν μόνον 9ο ]ο

καί ή ήλικία άνω τών 35 έτών 
όλιγώτερον τού 1ο]ο.

Επίσης αί διαρρήξεις είναι ένα 
άλλο έγκλημα τό όποιον δια- 
πράττεται κυρίως άπό νεαράς 
ήλικίας άτομα. ’Άνω τών 47ο ]ο 
τών διαρρήξεων έν Νέα Ύόρκη 
διαπράττονται άπό άτομα ήλι
κίας 16—20 έτών. Είς τήν κατη
γορίαν τών 21—25 έτών άναλογεϊ 
ποσοστόν 18ο]ο καί είς τήν κα
τηγορίαν τών 26—30 έτών ανα
λογεί τό 21ο]ο. Πέραν τών 30 
έτών τό ποσοστόν πίπτει κάτω 
τού 10ο]ο*

Άνακεφαλαιώνοντας τά εγκλή
ματα βίας βλέπομεν ότι άτομα 
ήλικίας κάτω τών 16 έτών δια- 
πράττουν όλιγώτερον τού 1ο]ο 
έξ αύτών. Ή επομένη όμως κα
τηγορία τών 16—20 έτών δια- 
πράττει τό 25ο]ο τών έγκλημάτων 
τούτων. Τά ήλικίας 21-25 έτών δια- 
πράττουσιν τά 20ο ]ο καί ή πλέον 
έπικίνδυνος ήλικία τών 26—30 έ
τών διαπράττει άνω τού 30ο ]ο 
τών έν λόγω έγκλημάτων. Τά 
άτομα ήλικίας 31—35 έτών δια- 
πράττουσι περίπου τό 18ο]ο καί 
πέραν αύτής τής ήλικίας τό πο
σοστόν είναι τελείως άσήμοίντον.

Έκ τών άνωτέρω περιπτώσεων 
καταφαίνεται ότι ή ’Αστυνομία 
τής Νέας Ύόρκης άντιμετωπίζει 
ένα ιδιόρρυθμον πρόβλημα δυσκό- 
λως έπιλυόμενον. Βεβαίως δέν άνα-

μένουιτ νά έπαναφέρουν είς τήν 
εύθεΐαν οδόν άτομα ήλικίας 26—30 
έτών. Τά άτομα τής ήλικίας ταύτης 
είναι πλέον ώριμα καί τό δυστύ
χημα είναι ότι έχουν ώριμάσει είς 
έγκληματικόν περιβάλλον καί 
έχουν έπηρεσθή έξ αύτού. Τό τί 
ήμπορεΐ νά γίνη δι’ αύτά είναι 
πρόβλημα δισεπίλυπον. Οί ειδι
κοί τής ’Αστυνομίας πιστεύουν ότι 
πρέπει ν’ άρχίση κανείς άπό τήν 
άρχήν, όπερ σημαίνει ότι αί έγκλη- 
ματαικαί τάσεις καί αί δυσμενείς
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Ή  συμβολή τής γοναικός ’Αστυνομικού εις τάς άνάγκας τής συγχρόνου ’Αστυ
νομίας είναι πολύτιμος, ιδίως διά τήν πρόληψιν καί καταστολήν τής παιδικής έγκλη- 
ματικότητος. Είς τήν φωτογραφίαν γυναίκα ’Αστυνομικός ανάμεσα σέ παιδιά κά
ποιας Νεοϋρκέζικης φτωχογειτονιάς.

επιδράσεις αί άγουσαι εις τό έγκλη
μα πρέπει νά χαλιναγωγηθούν 
όταν τό άτομον είναι άκόμη μικράς 
ηλικίας.

’Εάν ό μέσος τύπος ανθρώπου 
είχε κάπως μεγαλυτέραν ιδέαν 
αυτών των εγκλημάτων καί τής 
πραγματικής καταστάσεως, . ήτις 
ύφίσταται είς τήν Κοινότητα τής 
όποιας άποτελεϊ μέλος άσφαλώς 
θά είχε μεγαλύτερον ενδιαφέρον 
καί Θά έπροθυμοποιεΐτο νά συνερ- 
γασθή με τήν άστυνομίαν με 
σκοπόν διατηρήσεως τής έγκλημα- 
τικότητος είς τά χαμηλότερα δυ
νατά επίπεδα. Δυστυχώς όμως 
εχει άποδειχθή ότι μόνον όταν 
διαπράττεται εν εντυπωσιακόν 
έγκλημα ή σειρά σοβαρών εγκλη
μάτων, τότε εγείρεται καί τό 
ενδιαφέρον τής κοινής γνώμης.

Καί τώρα άς ίδωμεν τήν γενικήν 
στατιστικήν τής έγκληματικότη- 
τος εν Νέα Ύόρκη ένός τών τελευ
ταίων έτών καί τότε θά άντιλη- 
φθώμεν πόσον δύσκολα προβλή
ματα αντιμετωπίζει ή άστυνο- 
μία τής μεγαλοπόλεως ταυτης.

Διαπραχθεϊσαι ληστεϊαι 1400. 
Επειδή, ώς εχει άποδειχθή εις 
έκάστην ληστείαν ένέχονται πε
ρίπου πέντε ή καί περισσότερα 
πρόσωπα, διά τούτο ό άριθμός 
τών συλλήψεων είναι πολύ με
γαλύτερος τών περιπτώσεων.

Διαρρήξιες 3.500 περίπου.
"Αδικοι έπιθέσεις 3.000.
Κλοπαί, είς άς δεν περιλαμβά

νονται α! τοιαύται αύτοκινητων
4.000.

Μικροκλοπαί 13.000.
Κλοπαί αύτοκινήτων 8.000.
Κλοπαί πορτοφολίων 700. 

Άποδοχαί προϊόντος τού εγκλή
ματος 350 περιπτώσεις.

Ά πάται 2.100.
Πλαστογραφίαι 600.
Παράνομοι όπλοφορίαι 600.
Έγκατάλειψις οικογένειας 4.000 

περιπτώσεις.
’Εμπρησμοί όλιγώτεροι τών 

50.
Αί πταισματικαί παραβάσεις τής 

τροχαίας είναι πάρα πολλαί. Λό
γω  τής μεγάλης συμφορήσεως, 
ήτις παρατηρεΐται είς τάς οδούς 
καί τής έλλείψεως χώρου γιά 
παρκάρισμα τώ αύτοκινήτων, ό 
άριθμός τών κλήσεων τής τρο
χαίας διά παρανόμους σταθμεύ
σεις άνέρχεται έτησίως είς 500.000 
περιπτώσεις. Έν προκειμένω ό 
παραβάτης δέν οφείλει νά έμφα- 
νισθή ενώπιον Δικαστηρίου, άλλά

πηγαίνει κατ’ εΰθεΐαν είς τό Τα- 
μεϊον καί πληρώνει ένα καθωρισμέ- 
νον πρόστιμον, όπερ άναγράφεται 
είς τό όπισθεν μέρος τής άδειας 
του. ’Εν περιπτώσει υποτροπής 
ή κλίμαξ τού προστίμου άνάρχε- 
ται, έάν δέ αί παραβάσει τού είδους 
αύτού είναι πολλαί τότε άφαιρεΐ- 
ται ή άδεια ίκανότητος οδηγού.

Δεύτεραι είς άριθμόν παραβά
σεων αϊναι αί τών διαφόρων άστυ- 
νομικών διατάξεων, τών όποιων 
ό άριθμός άνέρχεται είς 100.000 
περίπου έτησίως.

Έν όλω αί κατά τήν διάρκειαν 
ενός έτους συλλήψεις καί κλήσεις 
βεβαιωθεισών παραβάσεων γενό- 
μεναι παρά τής ’Αστυνομίας τής 
Νέας Ύόρκης άνέρχονται είς 
750.000 ή καί περισσότερον.

Οί άνωτέρω άριθμοί δεικνύουν 
τό τεράστιον πρόβλημα, όπερ 
άντιμετωπίζουν αί άστυνομικαί δυ
νάμεις τής Νέας Ύόρκης.

Τά εγκλήματα είναι πάσης φύ- 
σεως καί ή συντομωτέρα διαλεύ- 
κανσις, τών περισσοτέρων τού- 
λάχιστον έκ τούτων, άποτελεϊ 
τήν καλλιτέραν ίκανοποίησιν διά 
τήν άστυνομίαν. 'Η σύλληψις τών 
παραβατών τού Νόμου δεν απο
τελεί καί τήν όλην λύσιν τού 
προβλήματος, όπερ άντιμετωπίζει

ή άστυνομία. Συνεργαζόμενοι. οί 
άστυνομικοί με άλλας άρχάς έρευ- 
νώσι τόν τρόπον περιορισμού τού 
εγκλήματος. Γνωρίζουσι καλώς ότι 
τό έγκλημα δέν είναι δυνατόν νά 
έξαλειφθή παντελώς, άλλά μπο
ρεί όμως νά μετριασθή. Επίσης 
γνωρίζουσιν ότι ένα μικρόν πο- 
σοστόν τού πληθυσμού, όπερ εύρί- 
σκεται ύπά τήν έπίδρασιν δυσμε
νών συνθηκών, διάγει βίον έγκλη- 
ματικόν. Τό ποσοστόν τούτο, 
άποτελεϊ τούς έξ επαγγέλματος 
εγκληματίας καί οί είς την κατη
γορίαν , ταύτην άνήκοντες είναι 
άνεπίδεκτοι βελτιώσεως. -‘Ωσαύ
τως τό έγκλημα κερδίζει έδαφος 
κατά τήν διάρκειαν πολεμικής πε
ριόδου καί άμέσως μετ’ αύτήν. 
Τούτο παρατηρεΐται κυρίως είς άτο
μα νεαράς ήλικίας, λόγω τής έξ αί
τιας τών πολεμικών γεγονότων 
άνεπαρκούς διαπαιδαγωγήσεως 
καί παρακολουθήσεώς των.

‘Ως έκ τούτου ή άστυνομία 
καταβάλλει προσπάθειας πε
ριορισμού τής εγκληματικότητα* 
τών άνηλίκων πρωτοστατούσα 
είς πολλάς έκδηλώσεις άποσκο- 
πούσας είς τήν καταπολέμησιν 
τών έγκληματικών τάσεων τών 
άνηλίκων καί αΐτινες έχουσιν υί- 
οθετηθή καί άπό πολλάς άλλας 
άστυνομικάς υπηρεσίας.
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ΓΙΑ ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ Δ Ι
Θ Ε Ρ Μ Ε Σ ]  Ε Υ Χ Ε Σ

Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Π Α Ν Τ Ρ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Σ

... καί μιά ήσυχη γωνιά γιά 
νά ξεκουράζωνται πότε - πότε...

Β ί ον  ά ν Θ ό σ π α ρ τ ο ν ...

Χαρούμενη, διαρκώς κεφάτη 
οικογενειακή άτμόσφαιρο
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ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
Γ Ι Α  Τ Ο  1 9 7 2

Π Α  Τ Ο Υ Σ  Α Ν Υ Π Α Ν Τ Ρ Ο Υ Σ

Έντονη, χαρούμενη, ξένοιαστη ζωή...
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‘Ο άγων διά τήν έπιβολήν τοΰ νόμου 
καί τήν τήρησιν τής τάξεως είναι 
συνεχής καί άδιάκοπος έκ μέρους 
των άτόμων τά όποια έτάχθησαν 
δι’ αυτό, διεξάγεται δέ άμείωτος 
καί άδιάπτωτος είς δλα τά γεωγρα
φικά μήκη καί πλάτη τής υδρογείου. 
Χωρίς τον άγώνα αυτόν των οργά
νων τής τάξεως δέν δύναται νά ύπάρ- 
ξη ελευθερία άληθής, πρόοδος, πο
λιτισμός καί εύημερία. Είς ολα τά 
Κράτη τοϋ ελευθέρου κόσμου οί άστυ- 
νομικοί άγωνίζονται τον ίδιον άγώνα 
διά τά αύτά ιδανικά, όποιοδήποτε 
κι’ άν είναι τό χρώμα τής στολής 
των, ή συγκρότησις τής υπηρεσίας 
των, ή ή γλώσσα τήν όποιαν όμιλοϋν

ΞΕΝΟΙ ΣΥΝΑΛΕΛΦΟΙ

Γερμανοί άστυνομικοί με τήν πει
θαρχίαν καί τήν τάξιν ή όποια τούς 
διακρίνει είς δλας τάς εκδηλώσεις 
έπί τώ έργω τής έκτελέσεως τοΰ 
καθήκοντος δταν καί δπως ή περίστα- 
σις τό καλέση.

Οί τροχονόμοι παντοΰ καί πάντοτε 
είναι ίδιοι, οί δέ παραβάται των κα
νόνων τής οδικής κυκλοφορίας ύφί- 
στανται τάς συνέπειας τής πράξεώς

των ίσως είς διαφορετικήν κατά πε- 
ρίπτωσιν γλώσσαν, πάντως δμως 
μέ τον αύτόν τρόπον.
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ROYAL · CANADIAN

MOUNTED · POLICE

Ή  Καναδική ’Αστυνομία είναι μία 
άπό τάς άρτιώτερον όργανωμένας 
αστυνομίας τοΰ κόσμου. Ή  περίφη
μη καναδική ■ έφιππος αστυνομία 
έδημιούργησε θρύλους καί παρα
δόσεις πού ξεπέρασαν τά σύνορα τής 
χώρας των προ πολλοϋ.

'Ο Καναδός αστυνομικός επιβλη
τικός εις τό παράστημα καί άψογος 
εις τήν έμφάνισιν είτε ώς φρουρός 
τών δημοσίων καταστημάτων τής 
πατρίδος του είτε ώς εφαρμοστής 
τοΰ νόμου κατά τήν διάλυσιν ταρα- 
ξιών, γνωρίζει πάντοτε νά επιβάλ
λεται καί νά έπεμβαίνη αποτελεσμα
τικούς.
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ΓΙΑ ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ ΔΙ
Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Σ !  Κ Α Ι  Χ Α Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Σ

Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Α Ν Υ Π Α Ν Τ Ρ Ε Σ

Μιά καλή αποκατάσταση... ... κ α ί ... ένα σπίτι σαν κι' αύτό



ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
Ο  Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Ο Σ ]  Χ Ρ Ο Ν Ο Σ !

Γ Ι Α Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Γ Α Λ Η Ν Η

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Α Ι Ω Ν Ι Α  Δ Ο Ξ Α

Π Ρ 0  ΟΔ 0  Σ

ΑΚΑΤΑΛΥΤΗ ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ



Ε ύ θ υ μ ε ς  Σ κ ο π ι έ ς

Τό

γεροντοπαλλήκαρο 

κ α ί ... 
ή 35ετ ί α

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΩΝΗ 
Ταγματάρχου Χιυρ]κής

Μέ άτμόσφανρα πολεμικού συναγερμού έμοιαζε 
τό πρωινό ξύπνημα, τοΰ κ. Μανώλη. Τό χοντρό πα- 
ληό ξυπνητήρι πού συνήθιζε νά βάζη άπό βραδύς 
δίπλα στο κρεββάτι του χτυπούσε δαιμονισμένα καί 
πάντα στην ώρα του. Καί σήμερα τό πρωί λές κΤ 
είχε τά κέφια του. Λές καί τό έκανε επίτηδες, ανύ
ποπτο γιά τό δράμα πού ζοϋσε άπό χθές ό ιδιοκτή
της του. Χτυπούσε λές κι’ ήθελε νά ξεσηκώση τήν 
πολυκατοικία ολόκληρη.

'Απλώνοντας τό χέρι του ό κ. Μανώλης του- 
δωσε ένα χτύπημα στο «καύκαλο», σταμάτησε τό 
συναγερμό του καί μουρμουρίζοντας τοΰ είπε:

—Ξέχασα νά στο πω. Άπό σήμερα τό καθήκον 
σου αυτό τελείωσε. Σοΰ άπονέμω έπαινο λόγφ... 
35ετίας.

Καί συνέχισε υστέρα άπό λίγο:
—Μοΰ δώσανε καί μένα χθές τόν ίδιον, στό Υ 

πουργείο. Τώρα μπορούμε νά ξεκουραστούμε. Μήν 
έχης παράπονο! Δέν είναι καί μικρό πράγμα!

Έπειτα γύρισε τ’ άνάσκελα, έτριψε τά μάτια του 
κι’ άφησε τά χέρια του νά πέσουν στό στρώμα.

Ό  εφιάλτης τής περασμένης ημέρας, πού τόν είχε 
άπομακρύνει ό ύπνος, φάνταζε πάλι στά θαμπωμένα 
άκόμα μάτια του.

—Γιά φαντάσου νά μήν έχης νά κάνης τίποτα! Νά 
μήν έχης σκοπό στή ζωή σου! Χωρίς δουλειά άπ’ 
τήν μιά μέρα στήν άλλη, απόρησε. Πώς νά συνηθί
σης σέ μιά τέτοια άπότομη μεταβολή;

"Υστερα σκέφτηκε καί τήν γειτονιά.
—Τί θά ποΰν άν μέ δοΰν νά βγαίνω άργά; Μπορείς 
νά έξηγής στό καθένα περί. . .  35ετίας καί τά τοι- 
αΰτα; Καί θά μπορέση νά σέ καταλάβη αν δέν τήν 
ζήση;

Σηκώθηκε άπ’ τό κρεββάτι του συνεχίζοντας τόν

μονόλογο: Καί τώρα τί γίνεται κύριε Μανώλη.. . 
σπίτι δέν άνοιξες.. .  παιδιά δέν έκανες. . .  τί γίνεται 
. . .  γιά πές μου;

Έτσι μονολογώντας, πλύθηκε, ντύθηκε κι’ έκλει
σε πίσω του άθόρυβα τήν πόρτα τοΰ διαμερίσμα
τος. Ήθελε ν’ άποφύγη τήν περιέργεια τών γειτό
νων του. Αισθανόταν ένοχος. "Ενοχος άπέναντι στόν 
έαυτό του, ένοχος απέναντι στήν κοινωνία.

"Επειτα άκολούθησε τόν ίδιο, όπως πάντα, δρόμο 
πεζός. Αυτό τοΰ δημιούργησε πρός στιγμήν μιά 
ψευδαίσθησι γι’ αυτό ξαφνιάσθηκε όταν είδε άπό 
μακρυά νά διαγράφεται ό όγκος τοΰ κτιρίου πού στέ
γαζε καί τό γραφείο του καί κοντοστάθηκε. Τοΰ φά
νηκε σαν κάποιος νά τοΰ φώναξε: Ποΰ πας κυρ’ Μα
νώλη; Ποΰ πας; Τό ξέχασες; ΤΕΡΜΑ!

"Εμεινε γιά λίγο αναποφάσιστος. Προσπάθησε νά 
συνειδητοποιήση τήν νέα κατάστασι κι’ ύστερα άλ
λαξε μέ πολύ κόπο τό δρόμο του. "Ενα γκρέμισμα 
ψυχικό τόν συγκλόνιζε. Τά πόδια του έτρεμαν. Χρειά- 
σθηκε πολλή δύναμι γιά νά δώση στό βήμα του τόν 
κανονικό του ρυθμό!

—"Ας πάω νά χαζέψω στά μαγαζιά, σκέφτηκε όταν 
ήρέμησε κάπως. Νά δώ καί μιά φορά τήν πρωινή 
κίνησι καί. . .  βλέπουμε.

Όμως σέ λίγο διαπίστωνε ότι ό περίπατος αύτός 
δέν είχε ένδιαφέρον. Δέν είχε συνηθίσει σ’ αυτές τις 
ώρες νά είναι άργόσχολος. Στ’ άλήθεια έννοιωθε ντρο
πή. Νόμιζε ότι μόνον αυτόν κυττοΰσαν οί περαστι
κοί καί οί υπάλληλοι πού στέκονταν στις πόρτες τών 
μαγαζιών. Ένιωθε σαν νά έκανε. . .  παρέλασι «ενώ
πιον τους», γι’ αυτό καί χώθηκε στό πρώτο καφε
νείο πού βρήκε στό δρόμο του.

Ένώ έδινε τήν παραγγελία του στόν σερβιτόρο, 
περιεργαζόταν τούς πρωινούς, άραιούς, θαμώνες.
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Ηλικιωμένοι πιο πολύ άπ’ τόν ίδιο, άσπρομάλλι- 
δες, ξεμοναχιασμένοι στά, τραπέζια καί σιωπηλοί 
δέν τοΰ άφιναν καμμιά άμφιβολία γιά την.. .  προέ- 
λευσί τους. Θύματα τής...  35ετίας μονολόγησε κι5 
άνασηκώθηκε στό κάθισμά του. Προσπάθησε νά 
κυττάζη προς τά έξω τούς διαβάτες, αλλά ένιωθε τόσο 
απροσάρμοστος στό περιβάλλον. Τέλος ήπιε βια
στικά τόν καφέ του κι έφυγε.

Στό δρόμο, αναπόλησε τό παρελθόν. Έκανε κρι
τική στις ιδέες και τις άρχές του. Θυμήθηκε τ’ άδέλ- 
φια του πού τά είχε άφίσει «εκτεθειμένα» στά προ
ξενιά πού κατά καιρούς τοΰ έκαναν.

—Έτσι έμεινα μπεκιάρης, συλλογίστηκε, μέ 
μόνη φροντίδα τήν ύπηρεσία.

—Γεροντοπαλλήκαρο. ..  λόγφ 35ετίας, συμπλή
ρωσε κι’ έκάγχασε μέσα του. Κάνε την παρέα τώρα 
κύριε Μανώλη...

—Καί ποΰ πας τώρα Μανώλη; ακούσε απροσδιό
ριστα νά τόν ρωτούν, κι’ άπάντησε τό ίδιο 
άσυναίσθητα: Που νά πάω; γιά φαγητό είναι νωρίς...

Μ’ αύτές τις σκέψεις μπήκε άργότερα σ’ ένα εστια
τόριο, κι’ άργότερα πάλι πήρε τό δρόμο τής επιστρο
φής. Κατέβηκε στή συνηθισμένη «στάσι» καί πλη
σίασε τό περίπτερο τής γειτονιάς νά πάρη τήν εφη
μερίδα του. Κι έκεΐ, έκεΐ πού είχε ξεχάσει κάπως 
νά βασανίζη τήν ψυχή του ή 35ετία, ήρθε άναπάν- 
τεχα, άπό τόν αφελή, ό κεραυνός.

Πώς έτσι νωρίς κυρ’ Μανωλάκη μου σήμερα, τόν 
ρώτησε ό περιπτεριοΰχος. Ποΰ πας;

Εκείνος σάστισε, κόκκινη σε, ξεροκατάπιε καί 
λίγο έλλειψε νά μήν άπαντήση. Τοΰ ήρθε νά τό βά- 
λη στά πόδια άπό ντροπή. Μόλις πού μπόρεσε νά 
βρή λίγη ψυχραιμία γιά νά δώση τήν πιό γελοία άπάν- 
τησι πού είχε δώσει ποτέ: . . .  στό σπίτι . . .  Έτσι 
τήν χαρακτήρισε ό ίδιος, όταν βρήκε τήν ψυχραι
μία του καί τήν έπανέλαβε γιά νά ειρωνευθή τόν έαυ- 
τό του:. . .  Στό σπίτι!

Ρίχνοντας άφηρημένες ματιές στην εφημερίδα

μπήκε στήν πολυκατοικία σάν κλέφτης. Έπιασε τό 
άσανσέρ, βγήκε στό διάδρομο τοΰ 3ου ορόφου πού 
ήταν τό διαμέρισμά του κι’ άναψε τό φως. Τό μάτι 
του έπεσε στή πινακίδα πού είχε δίπλα στή πόρτα 
του καί σάν νά τήν έβλεπε γιά πρώτη φορά τήν διά
βασε: «’Εμμανουήλ Κουκούδης —Δ]ντής 'Υπουρ
γείου».

Έκάγχασε καί πάλι. αύθόρμητα καί μέ διάθεσι 
πειραχτική ρώτησε: Καί τί άλλο Κύριε Μανώλη; 
Ά γαμος.. .  άποκρίθηκε ό ίδιος σέ λίγο, τό ίδιο πει
ραχτικά. Ά  -γα -μος κύριε.. .  έπανέλαβε.

"Υστερα, άθελα, έβαλε τό δάχτυλό του γιά νά 
πατήση τό κουδοΰνι τής πόρτας. Τό πρόσωπό του 
σοβαρεύτηκε. Άλλαξε δψι γρήγορα. Ένιωσε μονα
ξιά νά τόν κυριεύη. Τοΰ φάνηκε δτι είχαν λείψει 
δλοι οί άνθρωποι, άπ’ τή πολυκατοικία, άπ’τούς δρό
μους, άπό παντοΰ. Μάζεψε σιγά-σιγά τό δάχτυλό 
του σάν φοβισμένο παιδί πού τό παρατηρούν γιά 
αταξία κι’ έστήριξε τό χέρι του στον παραστάτη τής 
πόρτας, ενώ μέ τ’ άλλο έκανε, νά βγάλη τά κλειδιά 
άπ’ τήν τσέπη του. Μά τήν κίνησι αύτή δέν τήν 
άποτέλειωσε. Κύτταξε πάλι τό πλήκτρο τοΰ κου
δουνιού καί μονολόγησε: Χτύπα το Μανώλη...  
χτύπα το. Χτύπα νά σοΰ ανοίξουν. Τί σκέπτεσαι; 
Χτύπα νά τρέξη ή κόρη σου νά σοΰ άνοιξη, δπως 
τοΰ φίλου σου τοΰ Δημήτρη. Χτύπα νά .. . δής τούς 
κόπους σου!

Κι’ έπειτα σέ μιά άποστροφή, πού ήταν έντονα 
ζωγραφισμένη στό πρόσωπό του, άφησε άπ’ τό χέρι 
του τά κλειδιά νά πέσουν στό δάπεδο κι’ άρχισε νά 
κατεβαίνη τή σκάλα τής πολυκατοικίας.

Ποΰ νά πήγαινε άραγε;
Δέν ξέρω τί είπαν οί άλλοι. ’Εγώ τόν είδα στον Ιο 

δροφο νά χτυπάη, μέ πολύ φόρα μάλιστα τό κου
δούνι τοΰ διαμερίσματος δπου έμενε μίά νεαρά υπάλ
ληλος, τοΰ ίδιου 'Υπουργείου μέ τή μητέρα της.

—Κάλλιο άργά παρά ποτέ, . . .  σκέφτηκα.

Χρονογράφημα τοϋ παλιού καιρού... __ __ _

ΟΙ ΘΕΟΙ
Δ έν πρόκειται περί τών Θεών τοϋ 

Όλύμπου. Πρόκειται περί τών Θεών 
τοΰ φρενοκομείου, ένας άπό τούς όποιους 
έοικάζετο προχθές είς τό έπ’ αύτοφόρω 
πλημμελιοδικεϊον. ώς αλήτης. Λοιπόν 
δέν υπάρχει εύκολώτερον πράγμα άπό 
τό νά γίνη κανείς Θεός, ή μάλλον — διότι 
δέν πρόκειται περί ένός μέλους άπλώς τοϋ 
δωδεκαθέου —, ό Θεός. Εύκολώτερον 
άκόμη καί άπό τό νά γίνη ύπουργός είς 
τήν 'Ελλάδα, όπου δέν έγινε μόνον όποιος 
δέν τό ήθελεν. Αρκεί νά α\)/ηφήση τις 
λεμονόκουπες είς τήν έποχήν τών λεμο
νιών καί τις καρπαζιές τών εύσεβών, 
όλον τόν χρόνον. "Οταν τά άψηφήση 
όλα αύτά, μέ τήν βοήθειαν καί τής ύπερ
βολικής ζέστης — ή νεωτέρα θεογονία 
άγαπά κατά προτίμησιν τό καλοκαίρι — 
έξέρχεται είς τούς δρόμους καί ειδοποιεί 
ότι είναι Θεός. Καί τότε οί διαβάται 
πού λαμβάνουν όπως ό Μωϋσής έπί τοϋ 
όρους Σινά τήν τύχην νά άντικρύσουν 
τόν Θεόν, πρόσωπον πρός πρόσωπον, 
καταλαμβάνονται άπό τόσον αίφνίδιον 
κέφι ώστε δέν μένει σάπιο λεμόνι, πού 
νά μήν κάμη φτερά.

Οί Θεοί αύτοί, καθένας άπό τούς 
όποιους έννοεΐ νά είναι ό ένας καί ό 
μόνος Θεός τών μονοθεϊστών — κανένας 
δέν καταδέχεται νά είναι Θεός ύποτελής— 
δέν κρατούν καμίαν έξαιρβτικήν πόζαν.

Είναι άγαθότατοι καί καταδεκτικώτατοι. 
"Ενας άπ’ αύτούς μοΰ κουβαλούσε κά
ποτε τά ψώνια στό σπίτι μου.

— Δέν θέλουν νά καταλάβουν — μβϋ 
έλεγε, πότε, πότε, παραπονούμενος κατά 
τών άνθρώπων τής άγοράς — πώς είμαι 
Θεός. Τί νά τούς κάνης;

— Μή τούς ξεσυνερίζεσαι καημένε 
Δημητράκη... (ήτο Θεός, άλλά ηκουε 
καί στό όνομα Δημητράκης) τοϋ έλεγα.

— Θά θυμώσω καμιά φορά καί θά τούς 
κάμω όλους στάχτη.

— Πήγαινε τώρα τά ψώνια στό σπίτι 
μου καί τούς κάνεις στάχτη κατόπιν. 
Έ λα  γειά σου Δημητράκη.

Κάποτε μοϋ είπε :
—’Αφεντικό, άν έχης κανένα παλιό 

σακκάκι νά μοϋ δώσης τώρα πού μπαίνει 
ό Χειμώνας, θά μέ σώσης.

—Έσύ Θεός — τόν ρώτησα — κατα
δέχεσαι νά φορέσης τό παλιό μου τό 
σακκάκι;

— Μεταξύ μας — μοϋ άπάντησε —δέν 
έχει νά κάνη. Φτάνει νά μοΰ πάη.

Τοϋ έπεφτε λιγάκι πλατύ, μέ δλην 
του τή Θεότητα, άλλά τό έδέχθη. Καί 
όταν τόν έβλεπα πλέοντα μέσα στό σακ
κάκι μου ώς είς νεφέλην δόξης, έσκεπτό- 
μουν άθελα : «Γιά κοίταξε πώς έρχονται 
κάποτε τά πράγματα. Ό  Θεός νά φορή 
τά αποφόρια τών άνθρώπων»...

Τοϋ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ

Χωρίς νά ε^α ι ό Μωϋσής, τέλος 
Λάντων, έχω άντικρύσει τόν Θεόν, πρό
σωπον μέ πρόσωπον, περισσότερες φο
ρές από τόν Μωϋσέα. Κάποτε συναντη
θήκαμε στό Δρομοκαίτειον. Ό  Παντο- 
κράτωρ — προτιμούσε νά τόν προσφω
νούν μέ τόν τίτλον αύτόν — ήτο τόσον 
ήσυχος καί τόσον καταδεκτικός, ώστε ή 
διεύθυνσις τοϋ φρενοκομείου τοϋ είχε 
άναθέσει καθήκοντα έπιστάτου. Ποϋ νά 
μαντεύσωμεν ότι ό άνθρωπος αύτός πού 
μάς όδηγοΰσε εύγενέστατα στά διάφορα 
διαμερίσματα καί μάς έδινε πληροφορίες 
γιά τόν ένα καί γιά τόν άλλον τρελλόν 
ήτο ό Θεός. Ό ταν έμαθα τήν ιδιότητά 
του, έζήτησα τήν άδειαν νά τόν φωτογρα
φήσω.

τ— Καταλαβαίνω... μοΰ είπε καλο- 
καγάθως. Θέλεις νά βγάλης καρτ-ποστάλ 
νά τις πουλάς στούς δρόμους. Δέν πει
ράζει. Κέρδισε καί σύ λίγα έκατομμύρια.

Έποζάρησε σ’ ένα δρομάκι τοϋ κήπου, 
τόν έφωτογράφησα, καί διατηρώ άκόμη 
τήν φωτογραφίαν του μέ τήν μεγάλην του 
λευκήν γενειάδα καί τό βαθύ ύπερκόσμιον 
βλέμα. Όσοι τόν βλέπουν έκτοτε μοϋ 
λένε :

Δέν άξιωθήκαμε ποτέ νά ίδοϋμε τόν 
Θεόν πρόσωπο πρός πρόσωπον. Φαίνεται 
όμως, νά τοϋ μοιάζη καταπληκτικά.

Π. ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Ηθη καί έθιμα τής ύπαίθρου

Τό
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Ρκρί,α, σκυθρωπή εικόνα τό χωριό τού «Σαραντα
ήμερου», προβάλλει μέσα άπ’ τα πούσια καί τ’ άνε- 
μοβρυχια. Νεκρωμένη ή φύση, μουδιασμένοι οί άν
θρωπο ι, έρημοι οι τόποι. Καταθλιπτικές οί ημέρες, 
«χρόνος» οί νύχτες, κυλούν βασανιστικά στο χωριό. 
Στους έρημους δρόμους ό χειμώνας συνθέτει εικόνες 
μελαγχολικές, στα ζεστά δμως κονάκια ή ελπίδα 
σιγοπαίζει μέ τήν αναλαμπή τής όλόφλογης έστίας. 
Κουκουβισμένη όλοτρόγυρα στον πρωτόγονο τούτο 
φίλο τού ανθρώπου, τον καθημερινό σύντροφο στο χει
μώνα, ή φαμελιά κλώθει καρτερικά τό νήμα τής 
ασάλευτης χειμωνιάτικης ζωής της.

(■ ' παππούδες άναθιβάνουν παλιές λησμονημένες 
ιστορίες, οί γιαγιάδες πλέκουν άσταμάτητα τη χρεία 
τής φαμελιάς σέ μάλλινα, ο πατέρας καί ή μάνα 
πασχίζουν νά βρούν τρότ,ους νά δώσουν πρακτική 
διέξοδο στην άναγκαστική άπραξία τους, καί τά παι
διά, μέ περισσευάμενη πάντα τήν άχαλίνωτη ζωτικό
τητά τους, μιά κουκουβίζουν—όλοχάσκωτα—, κρε
μασμένα λ ε ς  άπ’ τό φαφούτικο στόμα τού παππού, 
μιά φέρνουν άνω -κάτω τά στενόχωρα κονάκια.

'Ωστόσο κάποτε τούτη ή μονοτονία σπάζει κι’ ένας 
αλλιώτικος, εύφρόσυνος καί ιλαρός τόνος διαχύνεται 
στις άνεμικές κρύες μέρες, στις άτέλειωτες κι’ έφιαλ- 
τικες νύχτες. Τά Χριστούγεννα, ή Πρωτοχρονιά, 
καί τά Φώτα, οί άγιες τούτες μέρες τής χαράς φτά
νουν κι δλοι τότε νιώθουν σά ν’ άνέβηκαν μέ δυσκο
λία άπο κακοτράχαλη καί σκιερή πλαγιά στήν κορφή 
ενός βουνού άπ’ δπου άντικρύζουν μ’ εύδαιμονία ένα 
καινούργιο φωτεινό ορίζοντα. Στο έμπα τού Γενάρη

ή πορεία πού άπομένει ώς τήν ’Άνοιξη φαίνεται πιο 
εύκολη κι άς κρατούν σφιχτά άκόμα, τά κρύσταλλέ?· 
νια στολίδια τους μέσα στο δάσος, τά χιονισμένα χρι
στουγεννιάτικα δέντρα....

Ξέχωρα άβάσταγη ή άνυπομονησία καί γλυκειά, 
δσο «σώνονται» οί μέρες, ή προσμονή τού παιδόκο- 
σμου τού χωριού πού άπό βδομάδες πριν ονειρεύεται 
τήν εύφρόσυνη άτμόσφαιρα τού «δωδεκαήμερου».

Χαράματα τής παραμονής τού Χριστού ή τής Πρω
τοχρονιάς, οί αδέξιες αλλά ζωηρές φωνοΰλες, τσακί
ζουν τά κρύσταλλα τής παγωμένης μέρας:

«Χριστούγεννα, πρωτούγεννα πρώτη 
γιορτή τού χρόνου

γιά βγήτε, δέστε, μάθετε δπου 
Χριστός γεννιέται 

>/ 
η

Ά γιος Βασίλης έρχεται, Γενάρης 
ξημερώνει,

βαστάει εικόνα καί χαρτί, χαρτί
καί καλαμάρι.........»

'Η  λαϊκή δημιουργική φαντασία άπ’ ·τά πανάρχαια 
χρόνια θέλπσε μιά λυτρωτική διέξοδο μέσα άπ’ τή 
χειμωνιάτικη καταθλιπτική άτμόσφαιρα καί γι’ αυτό 
βρήκε καί καθιέρωσε ενα άπίθανο πλήθος άπό λατρευ
τικές τελετές κι ενα σωρό συμβολισμούς άναφερό- 
μενους κυρίως στήν ολόψυχη επιθυμία των άνθρώπων 
νά ίδούν καλύτερη τύχη μέ τον καινούργιο χρόνο.

’Έτσι τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς οί νοικοκυ
ρές ζυμώνουν και ψήνουν τή βασιλόπητα καί τά βα-
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σιλόψωμα. Στή βασιλόπητα βάζουν τό νόμισμα κι 
έκτος από δαΰτο καί πουρνάρι, κλήμα, άχυρο, έλιά 
ή δ,τι άλλο σοδεύεται στον τόπο. Ευνόητο πώς δ,τι 
«πέσει» στον καθένα, δείχνει τήν κατεύθυνση πού 
θά’ χει γι’ αύτόν ή τύχη μέ τον καινούργιο χρόνο.

’Απ’ τό προζύμι τοϋ βασιλόψωμου έν τώ μεταξύ 
κρατούν τά κορίτσια ενα μικρό κομμάτι καί φτιάχνουν 
τήν άρμυροκουλούρα. Αυτή, ύστερα άπό άπόλυτη 
νηστεία τήν τρώνε τό βράδυ καί κοιμούνται δίχως 
να πιοΰν νερό. Αύτός πού θά τις φέρει νερό να ξεδι
ψάσουν στον........ ύπνο τους θά’ ναι ό άνδρας πού
θά παντρευτούν.

Τήν νύχτα έξ άλλου τής Πρωτοχρονιάς φέρνουν 
στο σπίτι τ’ άμίλητο νερό άπ’ τή βρύση τής γειτο
νιού. τους πού τήν κερνούν μέ «πολυσπόρια» ή γλυκά. 
Μέ τό νερό τούτο θά ραντισθή τό σπίτι άπ’ τον άμί
λητο κουβαλητή του, πού τότε μόνον θά λύση τή 
σιωπή του γιά νά εύχηθή:

«'Όπως τρέχει τό νερό 
νά τρέχει καί τό βιό 

στο σπίτι μου καί στο χωριό».
Έ ξ άλλου μέ τή φωτιά, πού άπό πολύ παλιά έξα- 

σκοΰσε ιδιαίτερη γοητεία στούς άνθρώπους, γίνονται 
άλλες πάλι λατρευτικές τελετές. ’Έτσι τά ξημερώ
ματα τής Πρωτοχρονιάς ρίχνεται στή φωτιά ενα 
χλωρό κλαρί άπό πουρνάρι καί καθώς τά φύλλα άπό 
τούτο «παρτσαλίζουν», ή νοικοκυρά άπαγγέλλει έπί- 
σημα:

«Μέ τον πούρναρο στά χέρια 
μέ τό διάφορο στό· σπίτι 
δσα φύλλα καί κλαριά 

τόσα γρόσια καί φλουριά, 
τόσ’ άρνιά, τόσα κατσίκια».

Εύχή όλονών έξ άλλου είναι τό «ποδαρικό» τής 
Πρωτοχρονιάς νά γίνη στο σπίτι τους άπό άγόρι 
πού θεωρείται, πάντα πιο τυχερό άπ’ τό κορίτσι. 
Καί γιά δαΰτο, καί γιά νά γεννιούνται σερνικά στο 
σπίτι παιδιά. ’Έτσι σάν μπαίνει τ ’ άγόρι, τό βάζουν 
ν’ άνακατέψη μ’ ενα ξύλο τή φωτιά καί νά πή: 

«’Αρσενικά παιδιά, θηλυκά άρνιά».
Παραμονιάτικα τής Πρωτοχρονιάς πλένονται καί 

τά ρούχα γιά νά μήν τά βρή άπλυτα ό καινούργιος 
χρόνος. Στο πλύσιμο οί νοικοκυρές βάζουν καί στά

χτη, φυλαγμένη άπ’ τήν παραμονή τών Χριστουγέν
νων γιά νά μήν τή «μαγαρίσουν» οί καλικάντζαροι.

Καταλήγουμε έτσι στά Φώτα πού κλείνει τό τρί- 
πτυχο τών μεγάλων γιορτών τού «δωδεκαήμερου». 
Τή μέρα τούτη, πού φωτίζονται καί άγιάζονται τά 
πάντα, προτιμούν δλοι γιά νά φορέσουν τά καινούρ
για τους ρούχα, έτσι πού κι’ αύτά νά φωτιστούν. 
«Φωτήκια» έξ άλλου λένε καί τά ρουχαλάκια πού 
στέλνει ό νουνός σά δώρο γιά τά Φώτα, στον βαφτι
σιμιό του.

Σέ καινούργιες χαρές πάλι—παρά τό έπικείμενο 
άνοιγμα τών σχολειών—ό παιδόκοσμος, ώρισμένων 
τούλάχιστον ορεινών χωριών μας.

Παρέες-παρέες τά σχολιαρούδια μασκαρεύονται 
καί σκηνοθετούν γάμους καλικαντζαρίσιους, πού τούς 
«παρασταίνουν» στά σπίτια τού χωριού. ’Έτσι με 
κουδούνια καί ραβδιά μπουκάρουν στά κονάκια καί 
τραγουδούν τά κάλαντα:

«Σήμερα ειν’ τά φώτα καί οί φωτισμοί 
καί χαρές μεγάλες στον Κύριο μας.
"Αη Γιάννη άφέντη καί πρόδρομε 
δύνασαι βαφτίσεις Θεού παιδί 
μές στήν κολυμπήθρα τήν άργυρή, 
νά καταπατήσης τά είδωλα, 
νά καταποαύνης τά πόντιλα.
Ν’ άγιασθοΰν οί βρύσες καί τά νερά 
ν’ άγιαστή ό άφέντης μέ τήν κυρά».

Κι δλα τούτα γιατί δέν φτάνει ό παπάς μέ τήν άγια- 
στούρα του νά διώξη άπ’ τά σπίτια τούς καλικαντζά
ρους" πρέπει καί νά παντρευτούν τούτοι γιά νά ξεκουμ- 
πιστοϋν άπ’ τό χωριό............

"Ολες τούτες κι άλλες πολλές συμβολικές τελετές, 
συνήθειες κι έθιμα, μεταμορφώνουν στή διάρκεια 
τού «δωδεκαήμερου» τήν πληκτική ζωή τών χωρικών 
μας, έκτρέποντάς την άπ’ τήν ρουτινιάρικη τροχιά 
της καί συνθέτουν μιά χαρούμενη άτμόσφαιρα, γεμάτη 
μυστήριο, κέφι κι ευδαιμονισμό.

'Όσο κι άν άνανεώνουν τις προλήψεις τά πρωτό
γονα τούτα έθιμα, έρχονται ωστόσο νά φωτίσουν 
καί νά γλυκάνουν τό σκοτεινό μεσοχείμωνο και να 
δώσουν λίγη χαρά κι άνάκαρα στον βασανισμένο ξω
μάχο μας.
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Ε ύ θ υ μ ε ς  Νότ ε ς

Λ εωφ ο ρ ε ι α  κ ό

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΡΦΑΚΗ 

' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Ό  τρόπος συμπεριφοράς μας στά συγκοινωνιακά 
μέσα δείχνει, λένε, τό βαθμό τοϋ πολιτισμού μας. 
Πράγμα μάλλον σωστό. Ελάτε λοιπόν σέ κάποια 
άφετηρία Λεωφοριακής γραμμής στις ώρες αιχμής 
τής κυκλοφορίας γιά νά κάνουμε τις διαπιστώσεις 
μας.

Κόσμος πολύς συνωστίζεται, άνυπομονεΐ, νευριά
ζει' τοϋ φταίει ό προηγούμενος στήν ούρά, ό έπό- 
μενος, ό Σταθμάρχης, ή καθυστέρηση τοϋ Λεωφο
ρείου. Μέ ένα λόγο τά πάντα.

Σέ λίγο οί πρώτες εχθροπραξίες μεταξύ των εμπο
λέμων είναι γεγονός:

— Γιατί κύριε, δέν κρατάτε τήν ούρά;
—’Εσείς τήν κρατάτε;
—"Οπως βλέπετε ναί.
—Έ , τότε κρατάτε την καλά μή σάς φύγει.. .  

(γέλια).
— Σάν πολύ τόν έξυπνο δέν μάς παριστάνεις;
— Δέ μάς παρατάς λέω έγώ.
—Έ , λοιπόν όχι. Δέ σέ παρατάω, αν δέν πάς στή 

θέση σου. . .
— Κι’ άν δέν πάω;
— Θά σέ κάνω έγώ νά πάς
— Δέ δοκιμάζεις;
—Μωρέ τί μάς λές θά μάς κάνεις ντά!
—Ό χ ι δοκίμασε. ..
—’Αλλά τΐ περιμένεις άπό άνθρώπους σάν καί 

σένα. . .
— Πολύ σωστά ενώ έσύ...
— Κι’ είσαι καί γέρος άνθρωπος.
— Δέν μάς δανείζεις νειάτα;
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— Σά δέ ντρέπεσαι. ’Αλλά πού χάθηκε ντροπή 
νά βρής έσύ.».

—’Ενώ έσύ βρήκες! ..  .
— Τέρμα τά λόγια καί τράβα στή σειρά σου!

— Σοϋ είπα δέν πάω!
— Δέν πάς, έ; Στάσου τότε νά σοϋ δείξω έγώ άν 

πάς. . .
Δέν πρόλαβε όμως νά τοϋ δείξη γιατί επί τέλους 

φάνηκε τό λεωφορείο καί όλοι. . . έξώρμησαν γιά 
τήν κατάληψη θέσεως. Ήταν μιά ομηρική στάλή- 
θεια μάχη πού έληξε μέ τό σφύριγμα τοϋ Σταθμάρ
χου καί τό κλείσιμο τής πόρτας. Τό Λεωφορείο, 
άφοϋ έχαψε ένα πλήθος κόσμου, ξεκίνησε. Μετά 
άπό λίγο οί εχθροπραξίες έπανελήφθησαν. ’Εμπό
λεμοι αύτή τή φορά ό δύστροπος τής ούράς καί ό 
είσπράκτορας.

— Τό εισιτήριό σας, παρακαλώ. . .
—'Ορίστε;
— Είπα, τό εισιτήριό σας
— Μάλιστα. . .
— Τί μάλιστα;
— 'Ωραία. ..
— θά πληρώσης χριστιανέ, μου ναϊ ή όχι;
— Τόσοι πληρώνουν, δέν μπορεί νά πάη κι ένας 

τζάμπα;
— Παρακαλώ δέν είναι ώρα γι’ άστεΐα.
— τό ξέρω. ..
— Λοιπόν τό εισιτήριό σας.. .
— Κι άν δέ βγάλω;
— τότε, λυπάμαι, αλλά θά σάς κατεβάσω.



— Κι’ αν δέν κατεβώ;
—Ά , μυστήριος είστε!
— έτσι φαίνεται.
—’Ασφαλώς θαχετε ξεχάσει τά λεφτά σας στή τα

βέρνα. Τό φωνάζει άπό δύο ώρες δρόμο ή μυρωδιά 
σας. ..

— Μάγος είσαι κύριε εϊσπράκτωρ;
— Λοιπόν άφοΰ δέν έχετε νά πληρώσετε θά σάς 

κάνω έγώ τά εισιτήρια.
— δέν έχω νά πληρώσω; τσάκω τάληρο καί κόψε 

δύο των δυόμιση
— Μά μόνος δέν είστε;
— Τί πειράζει, θά κάνω τά εισιτήρια καί σέ σένα!

— Δέ χρειάζεται, πάρτε ένα.
—Ό χ ι επιμένω δυό, γιά νά μάθης άλλη φορά νά 

μή προσβάλης!
— 'Ωραία άφοΰ έπιμένετε πάρτε δύο. . .
—Κατάλαβες φίλε μου! Δέν τόχει σήμερα σέ τίπο

τα ό άλλος νά σέ προσβάλη στά καλά τοϋ καθου
μένου. Μάλιστα στά καλά του καθουμένου. . .

Ό  Είσπράκτορας έκανε πώς δέν ακούσε καί συνέ
χισε νά κόβη τά εισιτήρια. Σε κάποια στιγμή ακού
στηκε ή φωνή του:

Μιά θέση, παρακαλώ, στή κυρία μέ τό Μωρό!
’Αμέσως σηκώθηκε κάποιος νεαρός .καί παρεχώ- 

ρησε τή θέση του. Δέν πρόλαβε όμως ή κυρία νά

καθίση. γιατί στρογγυλοκάθησε ό δύστροπος κύ
ριος. Ό  είσπράκτορας τό παρατήρησε καί τότε άρχι
σε μιά νέα σύρραξις:

—Ή  θέσις δέν είναι γιά σάς, κύριε.
— Καί γιατί δέν είναι;

— Γιατί δέν είστε ή κυρία μέ τό μωρό! έκτος άν 
είστε. . . (γέλια τοϋ κοινού).

— Οί άλλοι δηλαδή δέν έχουν άνάγκη άπό θέση;
— 'Η κυρία όμως έχει πιό πολύ. Γιατί άν φρενάρη

άπότομα ό οδηγός τότε αύτή θά κρατηθή ή τό παιδί 
θά κυττάξη νά προστατεύση;

— Καί γιατί νά φρενάρη άπότομα ό οδηγός;
— Γιατί άπλούστατα μπορεί νά του τύχη κάποιο 

έμπόδιο

— ”Αν έχη τό νοϋ του, δέν θά του τύχη τίποτα. . .
— Τέλος πάντων μέ σάς δέ μπορεί κανείς νά συνεν- 

νοηθή. . .
— "Ωρες είναι νά μοϋ πής ότι είμαι καί ιδιότροπος...
— ’Εσείς ιδιότροπος! Κάθε άλλο, κύριέ μου, Κάθε 

άλλο. . . (γέλιο έκ τοϋ κοινού).
Αύτά καί άλλα. . . Δείχνουν άραγε πώς οί Ρωμηοί 

δέν είναι πολιτισμένοι; Κάθε άλλο φίλοι μου. Πρώ
τον: Τοϋτα είναι μεμονωμένα έπεισόδια. Δεύτερον: 
Ζωηράδα μόνο δείχνουν, καί ζωντάνια, καί κέφι, 
καί σκεπτική διάθεση πού κρατά απ’ τούς καιρούς 
οΰ ’Αριστοφάνη. Τρίτο: Ποϋ νά δείτε τί συμβαί

νει σέ άλλους, «πολιτισμένους» τόπους!. . .

Ό  γνωστού ήθους, κύρους καί δράσεως Πανα- 
γιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Λεω
νίδας, έδεξιώθη.τήν 13-11-1971 εις τήν αίθουσαν 
της Ίερας Μητροπάλεως Θεσσαλονίκης τούς Ύ - 
παξιωματικούς καί τούς Χωροφύλακας της Διευ- 
θύνσεως ’Αστυνομίας τής συμπρωτευούσυς.

Εις τήν τιμητικήν ταύτην έκδήλωσιν παρέ
στησαν:

'Ο Διευθυντής ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
Ταξίαρχος κ. Ή λίας Άθανασάκος μετά τοϋ Α’. 
Ύποδιευθυντοϋ τής Διευθύνσεως Συνταγματάρ
χου κ. Παντελή Καραγιάννη, ό Διευθυντής τής 
Ύποδίνσεως Τροχαίας ’(Αντ]ρχης κ. Άγγελος 
Μετάλλινος, ό Διευθυντής τής Β . Ύποδν[σεως 
Ταγματάρχης κ. Κων]νος Ζαχαράκής, ’Αξιωμα
τικοί έτέρων 'Υπηρεσιών καί έκατόν(100)περί- 
που Ύπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες ύπηρεσι- 
ών τής Διευθύνσεως.

Ή  έξαιρετική καί πρωτότυπος αϋτη έκδήλω- 
σις τής Ίερας Μητροπάλεως Θεσσαλονίκης 
πρός τιμήν ταιν κατωτέρων άπό ΐεραρχικής ά- 
πόψεως άστυνομικών οργάνων τά όποια έρχον
ται εις συνεχή έπσφήν μέ τήν πραγματικότητα 
καί τόν πάλμόν τής συγχρόνου κοινωνικής 
ζωής, μάς συγκινεΐ ιδιαιτέρως καί παρακαλοΰ- 
μεν όπως δεχθή τάς ειλικρινείς μας εύχαριστίας 
καί εΰρη μιμητάς εις τό πολυσχιδέσταοον πνευ
ματικόν σου έργον.
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Ματιές στήν ιστορία τού Σώματος

Η ΑΠΕΛΕΥ0ΕΡΩΣΙΣ 

Τ Η Σ  Μ Α ΚΕΔ Ο Ν ΙΑ Σ

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

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗ είχε τήν έξαιρετικήν τιμή νά 
είσέλθη πρώτη στήν Θεσσαλονίκη 
τήν έπομένη τής άπελευθερώσεώς 
της, νά παρέλαση διά των κεντρι
κών οδών τής πόλεως καί νά γίνη 
άντικείμενον αποθεωτικών λαϊκών 
εκδηλώσεων.

Καί άξιζε απόλυτα ή τιμή αυτή 
στο ήρωϊκό Σώμα. "Οχι μόνο γιά 
τούς σκληρούς άγώνες του προς 
άποκατάστασιν τής δημοσίας άσφα- 
λείας καί τάξεως καί τήν ένεργόν 
συμμετοχήν του σέ τόσες καί τόσες 
έθνικές εξορμήσεις, άλλά καί διότι 
άξιωματικοί καί όπλίται τής Χωρο
φυλακής έπολέμησαν μέ το Μα
κεδονικό Κομιτάτο γιά τήν άπε- 
λευθέρωσι τής Μακεδονίας.

Ό  ήρως τής Χειμάρας, 'Υπο
μοίραρχος Σπυρομήλιος, πού είχε 
γίνει θρυλικός μέ τό ψευδώνυμο 
«Καπετάν Μπούας» συνεκρότησε 
τό 1905 αντάρτικό Σώμα, άπό 
άνδρες τής Χωροφυλακής καί ιδιώ
τες, μεταξύ τών οποίων συγκατε- 
λέγετο καί ό ’Ιωάννης Μαρούδας, 
πού διετέλεσε ’Αστυνομικός Διευ
θυντής ’Αθηνών επί δικτατορίας 
Παγκάλου. Τό ήρωϊκό εκείνο Σώ
μα έπολέμησε γενναία εναντίον τών 
Τούρκων στήν περιοχή Γρεβενών

καί έπροξένησε σοβαρές άπώλειες 
στον άσυγκρίτως πολυαριθμότερο 
εχθρό. Σέ μιά αϊτό τις μάχες αύτές 
όμως, παρά τό Ποτατσίν, ό Σπυ- 
ρομήλιο'ς έτραυματίσθη σοβαρώς, 
αργότερα δέ μεταφέρθη σέ Νοσο
κομείο τών ’Αθηνών καί παρέμεινε 
νοσηλευόμενος έπί μακράν.

’Έ ξ άλλου, τό 1912, ό στρατηγός 
Μαζαράκης, συνεκρότησε άνταρ- 
τικά Σώματα, ύπό τήν έπωνυμίαν 
«Σώματα Προσκόπων» τά όποια 
έ'λαβαν μέρος σέ πολλές μάχες 
εναντίον τών Τούρκων καί έδρασαν 
ανεξάρτητα άπό τον Ελληνικό Στρα
τό. Στά Σώματα έκεϊνα, πού άργό- 
τερα άνεγνωρίσθησαν μέ ήμερησία 
διαταγή του στρατηγού Καλλάρη 
σάν «’Επίσημος Στρατός, δστις 
προσέφερε πολυτίμους ύπηρεσίας εις 
τήν Πατρίδα» ένετάχθησαν πολλοί 
όπλίται τής Χωροφυλακής, μεταξύ 
τών οποίων οί ένωμοτάρχαι Γιαν- 
νόπουλος Παν., Κολλάτος Άρ., 
Λάμπου Ά λ., Σπέντζος Γ., Λυ- 
μπέρης Γ., Δρακουλήκος Παν. καί 
πολλοί άλλοι.

Μετά τήν κήρυξιν τού Ελλη
νοτουρκικού πολέμου, ουνεκροτήθη 
πολυάριθμο απόσπασμα Χωροφυλα
κής, τό όποιον έτέθη ύπό τήν διοί- 
κησιν τού τότε άντισυνταγματάρ-

χου καί άργότερα αρχηγού τής 
Χωροφυλακής Ραζέλου Παύλου. Τό 
άπόσπασμα εκείνο προορισμό είχε 
νά έγκαθιστα υπηρεσίας Χωροφυ
λακής εις τά ύπό τού προελαύνοντος 
Ελληνικού Στρατού καταλαμβα
νόμενα εδάφη.

’Έτσι μετά τήν κατάληψη τής 
Ελασσόνας, ίδρύθη εκεί ύπό τού 

"Ραζέλου ή πρώτη ’Αστυνομική Ύ πτ- 
διεύθυνσις, μέ διοικητήν τον ’Αν
θυπομοίραρχον Πραντούναν Ξενο- 
φώντα. ’Ακολούθως ίδρύθη ’Αστυ
νομική Ύποδιεύθυνσις στά Σέρβια, 
ύπό τον άνθυπομοίραρχον Τρακά- 
δαν Άντών. καί ’Αστυνομική 
Διεύθυνσις στήν Κοζάνην, έδραν 
τού διοικητοΰ τών ’Αστυνομιών 
Μακεδονίας. Έν συνεχεία καί έφ’ 
όσον προήλαυνεν ό Στρατός μας, 
ίδρύθησαν καί άλλες υπηρεσίες Χωρο- 
φυλ.ακής. Άργότερα ό Άντϊσυν- 
ταγματάρχης Ραζέλος έγκατεστά- 
θη στήν Βέροιαν καί άνέλαβε τήν 
διοίκησιν τής ίδρυθείσης τότε Άνω- 
τέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Μακεδονίας, ή έδρα τής οποίας 
μετεφέρθη τον ’Ιούνιον τού 1913 
εις Θεσσαλονίκην. 'Υπασπιστής τού 
Άντισυνταγματάρχου Ραζέλου έτο- 
ποθετήθη ό 'Υπομοίραρχος Χρυ- 
σοσπάθης Ήλίας, ό όποιος τό 1916
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εύρε τραγικέ θάνατο κατά τήν 
πυρκαϊάν τού Τατοΐου.

Τήν 26 ^Οκτωβρίου 1912, δταν 
ό Τούρκος στρατιωτικός διοικη- 
τή'ς, Χασάν Ταξίν Πασάς, παρέδωσε 
τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης εις 
τον τότε Διάδοχον Κωνσταντίνον, 
διετάχθη ύπό τής Κυβερνήσεως ό 
Ραζέλος νά εΐσέλθη μέ τούς άνδρας 
του εις τήν Μακεδονικήν πρωτεύου
σαν καί νά προσπαθήση νά έπιβάλη 
τήν τάξιν, μέχρι τής άφίξεως Τμημά
των Ελληνικού Στρατού καί τής 
Κρητικής Χωροφυλακής.

Πράγματι, τήν 27ην ’Οκτωβρίου 
1912, ή Ελληνική Χωροφυλακή, 
ύπό τον Άντισυνταγματάρχην Ρα- 
ζέλον, είσήλθε πρώτη στήν άπε- 
λευθερωθεΐσαν πόλιν. .

Οί αξιωματικοί καί όπλΐται τής 
Χωροφυλακής, φέροντες τις επι
βλητικές μαύρες στολές των καί 
τά ξίφη των, παρήλασαν διά τής 
Έγνατίας οδού, ύπό τάφ ούρα- 
νομήκεις ζητωκραυγάς καί τάς 
ζωηροτάτας επευφημίας τού λαού. 
Νεάνιδες μέ τοπικές ενδυμασίες 
έ'ραιναν τούς' άνδρας τού Σώμα
τος μέ άνθη, ένώ άλλοι έν- 
θουσιώντές "Ελληνες τούς ήσπάζον- 
το μέ δάκρυα στά μάτια καί τούς 
άπεθέωναν.

Οί "Ελληνες Χωροφύλακας έστρα- 
τωνίσθησαν εις οικήματα τής Τουρ
κικής Χωροφυλακής, τήν οποίαν 
εΐχεν οργανώσει κατά τό ’Ιταλικόν 
σύστημα, ό Ντέ Τζώρτζ.

Δέν κατέστη όμως δυνατή ή πλή
ρης έξασφάλισις τής· τάξεως, διότι 
ή δύναμις τής Χωροφυλακής ήτο 
μικρά καί κυρίως διότι στήν κα- 
ταληφθεΐσαν πόλιν είσήλθε έν 
τω μεταξύ βουλγαρικός στρατός, 
ό όποιος προέβη εις παντός είδους 
προκλήσεις καί έδημιούργησεν θο
ρυβώδη επεισόδια καί έ'κτροπα, μέ 
σκοπόν νά προκληθή ή έντύπωσις 
ότι ό Ελληνικός Στρατός ήτο άνί- 
κανος νά έπιβάλη τήν τάξιν, ώστε 
νά άναλάβουν οί Βούλγαροι τήν 
εύθύνην γιά τήν επιβολήν της.

'Η  ύπό τον Ραζέλον δύναμις 
Χωροφυλακή όπως άλλωστε καί 
ή άφιχθίτσα τήν 30 ’Οκτωβρίου εις 
Θεσσαλονίκην Κρητική Χωροφυλακή 
συνεκρότει περιπόλους, οί όποιες 
ήλθαν έπανειλημμένως σέ ποοστρι- 
βές μετά βουλγαρικών περιπόλων, 
που ήρνοΰντο νά αναγνωρίσουν τήν 
Ελληνική ; διοίκησι καί διέπρατ- 
τον κλοπές καί ληστείες εις βάρος 
Ελλήνων καί Τούρκων.

Σέ επίσημη έ'κδοσι τού Γενι

κού ’Επιτελείου Στρατού άναφέ- 
ρονται σχετικώς τά άκόλουθα:

Οί Βούλγαροι στρατιώται έλή- 
στευον έντός τής πόλεως τούς κα
τοίκους, προύκάλουν επεισόδια- με
τά τού Στρατού καί τής Χωροφυ
λακής, έδυστρόπουν νά συμμορ- 
φωθώσι μέ τάς διαταγάς των Ε λ 
ληνικών Αρχών, κατεκράτουν μέ- 
γαν άριθμόν οικημάτων, καίτοι αί 
άνάγκαι τού στρατωνισμού των ή- 
σαν έλάχισται, έ'γραφον υβριστικά 
κατά των Ελλήνων άρθρα εις τον 
Τύπον των καί διεκήρυττον, ότι 
προσεχέστατα, ένισχυόμενοι, θά έ- 
ξεδίωκον έκεΐθεν τον Ελληνικόν 
Στρατόν, "Οπως δώση ή Ελλάς 
τό παράδειγμα, διέλυσε τά στρα- 
τιωτικώς (οργανωμένα καί παρ’ 
άξιωματικών διοικούμενα Σώματα 
Προσκόπων, άλλ’ οί Βούλγαροι 
ού μόνον διετήρησαν τά ληστρικά 
σώματα των Κομιτατζίδων, άλλά 
καί έδιδον πλήρη. ελευθερίαν δρά- 
σεως εις αύτά, ών οί άρχηγοί συνε-

σκέπτοντο όπως δημιουργήσουν 
έξεγέρσεις κατά τής Ελληνικής 
Διοικήσεως. ’Αλλά καί κατά των 
ξένων ύπηκόων οί Βούλγαροι διέ- 
πραττον αυθαιρεσίας, δι’ ας πλει- 
στάκις παρεπονέθη εις τάς Έλλη- 
νικάς Άρχάς ό έν Θεσσαλονίκη 
Πρόξενος τής ’Αγγλίας............. ».

’Επίσης εις έπιστολήν τού Πρίγ- 
κιπος Νικολάου προς τόν έν Θεσ
σαλονίκη διοικητήν των βουλγα
ρικών δυνάμεων στρατηγόν Άν- 
δρέεφ, έτονίζοντο μεταξύ . άλλων 
καί τά άκόλουθα:
« . . . ....... ’Αντί δύο ταγμάτων (ώς
είχε συμφωνηθή) άνεβιβάσατε τήν 
πραγματικήν δύναμιν των στρα
τευμάτων σας εις ολόκληρον τα
ξιαρχίαν, καί τό μέτρον τούτο άπή- 
τησε τήν έπίταξιν μεγάλου αριθμού 
οικιών καί κτιρίων, άτινα δέν πε- 
ριωρίζοντο εις τήν συνοικίαν τής. 
βουλγαρικής κοινότητος.’

Έ ξ  άλλου, ένώ ή ύπηρεσία τής 
τάξεως καί άσφαλείας έν τη πόλει

Ό  ’Αρχιστράτηγος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων εις τόν Μακεδονικόν 
μέτωιτον, Διάδοχος τότε, Κωνσταντίνος μετά τοΟ ’Επιτελείου του ολίγον πριν από 
τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλονίκης.
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Ο ’Αξιωματικός τής Χωρ]κής Σπυρίδων Σπυρομίλιος. ό περίφημος «Καπετάν— 
Μπούας» τοδ ΜακεδονικοΟ άγώνος του όποιου τό όνομα καί ή δρασις εις τήν χώραν 
τοϋ ’Αλεξάνδρου ήγγισε τά όρια τοϋ θρύλλου.
είναι έμπεπιστευμένη εις τήν Κρη
τικήν Χωροφυλακήν, ήτις τήν έκτε- 
λεϊ διά περιπόλων, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τής άστυνομίας τής 
έγκατασταθείσης ύπό τοϋ ’Αρχι
στρατήγου ήμών, αί περίπολοι αύται 
πολλάκις προσέκοψαν έν τή έκτελέ- 
σει των καθηκόντων των εις βουλγα- 
γαρικάς περιπόλους, αίτινες διά τής 
στάσεώς των, απέδειξαν φανερά, 
δτι τό δικαίωμα τής προστασίας των 
πολιτών, ώς καί τό δικαίωμα τής 
άποκαταστάσεως τής τάξεως, καί 
άσφαλείας, τό όποιον άνήκεν εις τά 
όργανα ήμών, άμφισβητεΐτο ύπό τών 
ύμετέρων............ ».

’Αλλά αί προκλήσεις καί αί βαρ
βαρότητες τών Βουλγάρων δεν περι- 
ωρίζοντο εις τήν πόλιν τής Θεσσαλο
νίκης. 'Ολόκληρος ή Μακεδονία 
ύφίστατο τά ττάνδεινα άπό τις επι
δρομές καί τό δργιον τών βουλγα
ρικών ορδών.

Πλήθος άναφορών διαφόρων Ε λ 
ληνικών ’Αρχών προς τον Πρίγκιπα 
Νικόλαον, Στρατιωτικόν Διοικητήν 
Θεσσαλονίκης, ώς καί προς άλλας 
άρμοδίας Άρχάς, μαρτυρούν περί 
τοϋ πρωτοφανούς οργίου τών Βουλ
γάρων,

Παραθέτομεν κατωτέρω δύο μό
νον έκ τών άναφορών πού ύπεβλή- 
θησαν ύπό διοικητών ύπηρεσιών Χω
ροφυλακής τής Μακεδονίας προς τήν 
προι'σταμένην των ’Αρχήν.

Ό  διευθυντής τής 'Υποδιευθύν- 
σεως Χωροφυλακής Γιαννιτσών ύπο- 
μοίραρχος Βογιατζής Ν. άνέφερε 
τήν 13 Νοεμβρίου 1912 τά άκόλ.ουθα 
προς τον άντισυνταγματάρχην Ρα- 
ζέλον:

Άριθ. 101.
Λαμβάνω τήν τιμήν νά άναφέρω 

δτι μεταβάς εις Καβαλάρι, έπληρο- 
φορήθην τά έξής: Τήν 9ην τρ. μ. 
περί ώρανΊΟ π.μ. μετέβησαν έκεΐσε 
περί τούς 50 όπλϊται τοϋ βουλγαρι
κού στρατού, άνευ άξιωματικοϋ, άνα- 
μίξ μετ’ άνταρτών καί χωρικών, καί 
έκάλεσαν δλους τούς έκεΐ εύρισκο- 
μένους άνδρας ’Οθωμανούς εις τό 
τζαμί τοϋ χωρίου, εις δ τούς ένέ- 
κλεισαν έπί τέσσαρας περίπου οόρας. 
Κατά το διάστημα τοΰτο, περιερχό- 
μενοι τάς οικίας, έβίαζαν γυναίκας 
καί παρθένους, οι δέ Βούλγαροι χω
ρικοί, άνερχόμενοι εις 300, άπεγύ- 
μνωσαν κυριολεκτικώς τάς οικίας, 
μή άφήσαντες ούδέν έν αύταϊς. Μετά 
τοΰτο, έκ τών έν τφ τζαμίω ’Οθωμα

νών, παρέλαβον 14 δέσμιους καί ώδή- 
γησαν αυτούς άνά επτά πέραν τοϋ 
χωρίου Λακατσάρι, δέροντες αύτούς 
καθ’ οδόν. Έ κεΐ τούς διέταξαν νά 
κλίνωσιν αριστερά καί νά βαδίσωσίν. 
έντός τοϋ άγροΰ, μόλις δέ άπεμα- 
κρύνθησαν περί τά 20 βήματα, έβα- 
λον κατ’ αύτών δι’ ομαδικών πυρο
βολισμών καί έν συνεχεία τούς άπε- 
τελείωσαν διά λίθων καί διά τής 
λόγχης.

Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
'Υπομοίραρχος

’Επίσης, ό διευθυντής τής 'Υπο- 
διευθύνσεως Χωροφυλακής Λαγκα
δά, ανθυπομοίραρχος Ζήρος Φώτιος, 
Αρχηγό? τής Χωροφυλακής τό 1940 
—41 άνέφερε τά άκόλουθα τήν 
19 Νοεμβρίου 1912 προς τήν προϊ- 
σταμένην του ύπηρεσίαν:

«Τήν νύκτα τής 16 Νοεμβρίου 
εύρισκόμενος έν Μπάλτζα, έπληρο- 
φορήθην δτι περί τούς 50 άντάρται 
Βούλγαροι καί χωρικοί έκ Γραδεμ- 
πορίου, εχοντες μεθ’ εαυτών ύπα- 
ξιωματικόν τινά τοϋ βουλγαρικού 
στρατού, έπέδραμον εις τό τουρκι
κόν χωρίον Πουρνάρι καί άφοΰ 
έδειραν άνηλεώς τον Χότζαν καί 
τούς άγάδες, έδεσαν δλους τούς άν
δρας καί τούς ένέκλεισαν εις το τζα
μί τοϋ χωρίου, μεθ’ δ έπεδόθησαν 
εις διαρπαγάς τών οικιών των καί 
έπιθέσεις κατά γυναικών.

Άπέστειλα δύναμιν έκ χωροφυ
λάκων, πολιτοφυλάκων καί στοα- 
τιωτών, ο'ίτινες μετά κόπων πολλών 
κατώρθωσαν ν’ άπομακρύνωσι έκ 
τοϋ χωρίου τούς έπιδρομεΐς, μετέβην 
δέ εκεΐσε καί ό ίδιος μετά τοϋ άν- 
θυπολοχαγοΰ Κυριακούλη. Οί κά
τοικοι, ώχροί έκ τής άϋπνίας καί 
τών δακρύων, έζήτουν προστασίαν 
καί έλεος, διότι, τήν στιγμήν ακρι
βώς έκείνην, εις τά πρανή τοϋ έναντι 
βουνού, έφαίνετο μακρά φάλαγξ 
Βουλγάρων χωρικών, ο’ίτινες κατήρ- 
χοντο έκ Νεοχωρούδας Γραδεμπο-. 
ρίου, πυροβολοΰντες, εις τό χωρίον.

Οί κατερχόμενοι ύπερέβαινον τούς 
500. Κρίνοντες δτι έπρεπε έκ παντός 
τρόπου νά προλάβωμεν τήν είσοδόν 
των εις τό χωρίον παρετάξαμεν τήν 
δύναμιν καί διεμηνύσαμεν εις τήν προ- 
σεγγίζουσαν πρωτοπορείαν, δτι ώ- 
φειλον ν’ άπομακρυνθώσι τού χωρίου 
διατελοΰντος ύπό τήν προστασίαν 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως. ’Επει
δή δέ ούτοι έπέμενον, διετάξαμεν 
τήν καταδίωξίν των. Δέν άντέσχον 
δμως εις τήν έπίθεσιν καί έτράπησαν 
εις φυγήν εις ήν παρέσυρον καί τούς 
όπισθεν έρχομένους....... ,. .» .
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εκτελεσιν σχετικών οιαταγων των 
προϊσταμένων της ’Αρχών, ήμπό- 
δισεν επίσης την 'ίδρυσιν αστυνομι
κών υπηρεσιών ύπό τών Βουλγάρων 
εις την παρ’ αύτής άστυνομευρμένην 
περιφέρειαν," καί διεξήγαγε σκλη
ρούς άγώνες εναντίον τών έπιδρομέ- 
ων, γιά νά προστατευση τούς ππη- 
θυσμούς άπο τή. λεηλασία, τήν άτί- 
μωσικαί τή σφαγή. Κατά τήνήρωι- 
κή εκείνη καί άποφασιστική προσ- 
πάθειά της, ή Ελληνική Χωροφυ
λακή, εϊχε πολλά θύματα.

'Η  έφημερίς «Νέα 'Ημέρα» έγρα
φε τά ακόλουθα τήν 2 Νοεμβρίου
1912:

«Το ’ Αρχηγείου Χωροφυλακής, 
έν συνεννοήσει μέ το 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών, έκανόνισε το ζήτημα 
τής δημοσίας άσφαλείας εις τά κα- 
τακτηυέντα μέρη τής Μακεδονίας, 
κατά τρόπον έξασφαλίζοντα απολύ
τως τήν τήρησιν τής τάξεως καί 
τήν εφαρμογήν των Νόμων. Τοιου
τοτρόπως, πλ.ήν τής άποσταλείσης 
εκεί ϊσχυράς δυνάμεως Χωροφυλα
κής, κατανεμηθείσης εις δλας τάς 
περιφερείας τών κατακτηθέντων με
ρών, έσχηματίσθη κατά διαταγήν 
τοϋ ’Αρχηγού, καί Πολιτοφυλακή.

Εις τήν ’Ελασσόνα, τά Σέρβια, 
τήν Κοζάνην καί τήν Βέροιαν, έγ- 
κατεστάθησαν άστυνομικαί άρχαί. 
'Ο δέ επί κεφαλής τών μεταβάντων 
έκεΐ αξιωματικών τής Χωροφυλα
κής άντισυνταγματάρχης κ. Ραζέλος, 
έγκατεστάθη εις Κοζάνην, εχων ώς 
υπασπιστήν του τον κ. Χρυσοσπα- 
θην. ’Αστυνόμος εις Σέρβια διωρί- 
σθη ό κ. Καραϊσκάκης. ».

Ή  δολοφονία του Βασιλέως Γεωργίου Α.'στήν Θεσσαλονίκην όπως τήν απέ
δωσε λαϊκή λιθογραφία τοΰ 1913. Ό  Βασιλεύς χτυπημένος θανάσιμα λυγίζει στό 
πεζοδρόμιο, ένφό Ύπασπιστύ'· του καί Κρήτες Χωροφύλακες σπεύδουν νά συλλά- 
βουν τόν δολοφόνο

Ό  Βασιλεύς Γεώργιος καί ή Βασίλισσα "Ολγα έπ! τής θαλαμηγού «’Αμφιτρίτη» 
πληροφορούνται τά εύχάριστα νέα τής προελάσεως τών Ελληνικών στρατευμάτων 
εις τήν Μακεδονίαν τό ν ’Οκτώβριον τοΰ 1912
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Ή  σύζυγος τοΰ Πρωθυπουργού, κ. Δέσποινα Παπαδοπούλου ή 
όποια είκονίζεται είς μίαν πρόσφατον έκδήλωσιν τού Σώματος άπέ- 
δειξε καί κατά τό διαρρεύσαν έτος έμπράκτως τήν,στοργήν καί τό 
ένδιαφέρον της ύπέρ τών άνδρών τής Χωροφυλακής.

Ή  προσήνεια, ή ευγένεια καί ή καλωσύνη ή όποια διακρίνει πάν
τοτε τήν σύζυγον τού κ. Πρωθυπουργού βαθέως έντυπούται εις τήν 
προσωπικήν έκτίμησιν πάντων τών ύπηρετούντων είς τά Σώματα 
’Ασφαλείας.

. Ή  μικτή μπάντα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας παιάνισε καί έφέτος 
τά κάλλαντα .καί άφησε ώραίας έντυπώσεις είς έκείνους οί όποιοι 
τά άκουσαν. (Δεξιά φωτογραφία).

Τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως, είς τά 
πλαίσια τού έορτασμού τής 150ετηρίδος έβρά- 
βευσε τά καλλίτερα συγγραφικά έργα βάσει 
προκηρυχθέντος διαγωνισμού. Μεταξύ τών άλ
λων έβραβεύθη καί ό Δόκιμος 'Υπενωμοτάρχης 
τής φωτογραφίας μας διά τό ώραΐον καί πρω
τότυπον ποίημά του «Ο ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ». Ό  Γε
νικός Γραμματεύς τού Υ. Δ. Τ. είς ειδικήν τε
λετήν λαβοΰσαν χώραν είς τήν Σχολήν ’Αστυ
νομίας Πόλεων, έπιδίδη τιμητικόν δίπλωμα 
είς τόν βραβευθέντα.

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ

Είς Θεσσαλονίκην διεξήχθησαν προσφάτως αγώνες πετο- 
σφαιρίσεως μεταξύ τών αντιπροσωπευτικών ομάδων τών Ε νό 
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ‘Ασφαλείας διά τό έτήσιον πρω
τάθλημα των. Ή  όμάς τής Χωροφυλακής έντυπωσίασε τούς 
φιλάθλους μέ τάς ώραίας εμφανίσεις καί διεξεδίκησε μέ πείσμα 
τήν νίκην εντός τών αθλητικών πάντοτε πλαισίων, Τελικώς 
κατέλαβε τήν δευτέραν θέσιν ήττηθεΐσα μόνον άπό τήν όμάδα 
τού Λιμενικού Σώματος. Είς τήν φωτογραφίαν ό Β' ’Επιθεωρη
τής Χωρ]κής καί ό ‘Αστυνομικός Δ]ντής Θεσσαλονίκης έν 
μέσω τών άθλητών μετά τήν άπονομήν τών έπάθλων.
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Τήν 19-12-1971 εις τό ’Αμερικανικόν Κολλέγιον θηλέων 
'Αγίας Παρασκευής ύπό τής Σχολής 'Οπλιτών Χωρ]κής διωρ- 
γανώθη ώραία τελετή μέ πλούσιον ψυχαγωγικόν πρόγραμμα 
προς τιμήν των τέκνων των άνδρών τοϋ Σώματος οί όποιοι 
υπηρετούν εις τό λεκανοπέδιον ιής ’Αττικής. Τά πλούσια δώρα 
καί ή ζεστή ατμόσφαιρα θά μείνουν γιά πολύ χρόνο άποτυπω- 
μένα στις παιδικές αναμνήσεις τών νεαρών βλαστών τών άν
δρών τοϋ Σώματος.

Τήν 16-12-1971 εις Κεντρικόν Ξενοδοχείον τών 
Αθηνών ή σύζυγος τοϋ κ. Ύπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως 

έδωσε λίαν έπιτυχώς τέϊον, αί εισπράξεις τοϋ όποιου 
διετέθησαν ύπέρ τοϋ 'Ιδρύματος τών Παιδικών Εξοχών 
Χωροφυλακής.

Ή  αίθουσα όπου έδόθη τό τέϊον ήτο κατάμεστος από 
εκλεκτούς προσκεκλημένους, τά δέ κληρωθέντα δώρα 
υπήρξαν πράγματι εντυπωσιακά. Εις τήν φωτογραφίαν 
στιγμιότυπον άπό τήν ώραίανκσίάξίαν πρός μίμησιν 
έκδήλωσιν.

ΤΗΣ

Τήν 13-12-1971 ό ’Οργα
νισμός ’Αστικών Συγκοινω
νιών (ΑΣΠΑ) εις τά έντευ- 
κτήρια τοϋ όμίλου της έβρά- 
βευσε τούς καλυτέρους 
Τροχονόμους καί οδηγούς 
έτους 1971. Τά βραβεία άπέ- 
νειμεν ό κ. Υπουργός Με
ταφορών Ναυτιλίας καί 
’Επικοινωνιών (άριστερά 
φωτογραφία). Έ ξ άλλου 
τήν 17-12-1971 ή ΕΛΠΑ 
έβδράβευσε τόν καλύτερον 
Τροχονόμον Χωροφύλακα 
καί ’Αστυφύλακα τοϋ έτους 
1971. Εις τήν εορτήν τής 
βραδεύσεως παρέστη καί ό 
κ. Α' ’Αντιπρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως, τά δέ βρα
βεία άπένειμε ό Ύφυπουρ.' 
γός Εθνικής Οικονομίας κ. 
Κοζάνης (δεξιά φωτογρα- 
Υραφία) .

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ |
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Προηγείται ή ταπεινή φάτνη 
τής Βηθλεέμ κι’ ακολουθεί ό “Αϊ — 
Βασίλης. Είναι οΐ μέρες τής χαράς 
καί τής γιορτής. Ό  καινούργιος 
χρόνος έρχεται — έτσι τον θέλουμε 
νά έρχεται — με δώρα κι’ έλπίδες 
πολλές. Στό φτωχικό παμπάλαιο 
τζάκι τού χωριού, ή στό υπέρ- 
μοντέρνο.......καλοριφέρ τής πό
λης, τά παπουτσάκια τού παι
διού, περιμένουν την παραμονή 
τής Πρωτοχρονιάς τον έκ Καισα
ρείας καλοκάγαθο επισκέπτη. Στά 
γραφικά σπιτάκια τού χωριού, 
έκεΐ όπου - τά ξενοφερμένα έθιμα 
δέν μπόρεσαν άκόμη νά μεταβάλ
λουν τις σκέψεις καί τίς καρδιές 
των άνθρώπων, νά τους στερή
σουν τήν ζεστασιά τής πίστεως 
που λάτρεψαν οί πατέρες τους, 
εκεί οϊ γιορταστικές αυτές ήμέρες 
έχουν μιά σεμνή γραφική ώραιό- 
τητα.

Γύρω άπό τήν Πρωτοχρονιά 
στρέφονται οί άγιες ήμέρες πού 
αρχίζουν άπό τά Χριστούγεννα 
καί τελειώνουν μέ τά φώτα. Τό 
Ελληνικόν έορτολόγιον καί οΐ 
παραδόσεις τού λαού μας δίδουν 
μιά ξεχωριστή Θέση εις τό δωδε- 
καήμερον, τού οποίου τά έθιμα 
είναι τόσο γραφικά καί ίδιάζοντα 
εις τήν 'Ελλάδα. Μολονότι όμως 
ή έορτάσιμος αύτή περίοδος χα
ρακτηρίζεται κυρίως άπό τήν 

θρησκευτικότητά της, ή ήμέρα 
τής Πρωτοχρονιάς ξεχωρίζει ιδίως 
ώς κοσμική εορτή. Τόσον εις τήν 
χώραν μας όσον καί εις όλον τον 
κόσμον ή Πρωτοχρονιά είναι ή 
ήμέρα τής μεφάλης χαρας, πού 
πλημμυρίζει τίς καρδιές τών άν
θρώπων, οΐ όποιοι πανηγυρίζουν 
τον ερχομό τού νέου έτους. Ή 
πρώτη αύτή ήμέρα τού καινούρ
γιου χρόνου άνατέλλει γεμάτη 
άπό έλπίδες καί υποσχέσεις, διό
τι κάθε νέον έτος Θεωρείται άπό. 
όλους μας ώς έλπιδοφόρον. Οί 
άνθρωποι πιστεύουν ότι τά πρά
γματα θά άλλάξουν προς τό κα
λύτερον κατά τήν διάρκειαν τού 
χρόνου πού άρχίζει καί μέ αύτήν 
τήν έντύπωσιν, πού δημιουργεί 
συναισθήματα χαράς, ύποδέχεται 
τήν Πρωτοχρονιά.

«Άχιμηνιά κΓ άρχιχρονιά, ψι
λή μου δενδρολιβανιά...... »
Αύτό είναι τό πιο γνωστό άσμα 
τών 'Αγιοβασιλιάτικων καλάν
των. “Ομως κάθε περιοχή έχει 
καί τά δικά της κάλαντα, πού 
κάποτε μάλιστα διαφέρουν άπό 
χωριό σέ χωριό. Τό ίδιο φυσικά



συμβαίνει καί μέ τά άλλα έθιμα 
καί τις δοξασίες. Πλήθος είναι οΐ 
παραλλαγές. Γιατί δλες αυτές οι 
εκδηλώσεις δεν είναι άσχετες προς 
τό φυσικό καί κοινωνικό περιβάλ
λον, αλλά βρίσκονται σέ άμεση 
σχέση μ’ αυτό. Οί δοξασίες καί 
τά έθιμα που επικρατούν στην 
Μακεδονία, επιβιώσεις, τά περισ
σότερα τής Ελληνικής Άρχαιό- 
τητος παρουσιάζουν μεγάλη ποι
κιλία ‘καί ξεχωριστή γραφικότη
τα. Γιά τό ιδιαίτερο χρώμα της, 
στόν τομέα των λαϊκών αυτών 
έκδηλώσεων φημίζεται ή Δυτική 
Μακεδονία που είναι άλλως τε 
γνωστή γιά τον πλούτο καί την 
ποικιλία, καί τών άλλων δειγμά
των τοϋ λαϊκού μας πολιτισμού.

Στην Μακεδονία λοιπόν υπο
δέχονται μασκαρεμένοι τόν και
νούργιο χρόνο. Τό Μακεδονικό 
Πρωτοχρονιάτικο καρναβάλι είναι 
καθιερωμένο άπό άρχαιοτάτων 
χρόνων.

Τά «μπουμπουσιάρια» αυτή τήν 
ονομασία έχουν τά Σιατιστινά 
καρναβάλια. Στήν Καστοριά, τά 
λένε «ροϊκοτσάρια» ή «ραγκοστά
ρια». Φυσικά χρειάζεται άρκετή 
φροντίδα, γιά μιά όσο τό δυνατόν

καλύτερη εμφάνιση τής κάθε πα
ρέας τών μετημφιεσμένων πού α
παραιτήτους πρέπει νά συνοδεύε
ται άπό μουσικά όργανα. «Λια
στό» κρασί μέ μουσική, καί τό 
βαρόμετρο τής ψυχικής εύφορίας 
υψώνεται. Είναι κάτι ιδιότυπες 
ομάδες «μπουμπουσαριών» οί 
«κουδουνατζήδες», πού τις προε
τοιμάζουν οΐ επίτροποι τών εκ
κλησιών. "Αντρες μεγαλόσωμοι, 
ντυμένοι μέ π'ροβιές καί κουδούνια 
περασμένα στό λαιμό, τίς άπαρ- 
τίζουν. Αύτοί περιφέρονται στά 
σπίτια καί μαζεύουν χρήματα, 
γιά τήν ενίσχυση τών εκκλησιών., 
'ό  τερπνόν μετά τοϋ ώφελίμου 
βλέπετε. Τά «μπουμπουσιάρια» 
άρχίζουν μέ τήν άπόλυση τής 
λειτουργίας τοϋ 'Αγίου Βασιλείου 
καί κρατούν είκοσι τέσσερις ώρες.

Τά βλέπεις ν’ άνεβοκατεβαίνουν 
στούς πλακόστρωτους δρόμους 
τής ιστορικής πολιτείας, κάτω 
άπό τόν ίσκιο τών άρχοντικών 
της, καί ζωντανεύουν στά μάτια
σου εικόνες καιρών άλλοτινών.......
Ξεχνάς καί ξεχνιέσαι στ’ άντίκρυ- 
σμα τών εύθυμων αύτών γλεντο- 
κόπων πού σέ παρασύρουν σ’ ένα 
πανδαιυόνιο διασταυρούμενων ή

χων άπό κουδούνια, μουσικά όρ
γανα καί επιφωνήματα, πού είναι 
συνταιριασμένα στ’ άνάλαφρα πη- 
δήματά τους. Καθώς λένε οί Σια- 
τιστινοί, τά τελευταία χρόνια, 
παρατηρεϊται κάποια τάση νά 
μετατοπισθοϋν άπό τήν Πρωτο
χρονιά, στή γιορτή τών Φώτων, 
τά «Μπουμποσιάρια». "Ας άφή.- 
σουμε όμως τή Σιάτιστα γιά τήν 
Καστοριά. “Οπου κΓ άν πάμε καί 
στό μικρότερο χωριό, τέτοιες μέ
ρες, εδώ πάνω, θά συναντηθούμε 
μέ μετεμφιεσμένους. Πιό ξακουστά 
είναι τά Καστοριανά «Ραγκοστά
ρια». Τό γραφικό έθιμο τών «Ραγ- 
κοσταριών» τής Καστοριάς, κρα- 
τάει, άπό άρχαιοτάτων χρόνων 
άπό τίς γιορτές τών Ρωμαίων, 
κατά τίς όποιες μικροί καί μεγά
λοι μεταμφιέζονται .δούλοι καί άρ
χοντες. «Δούλοι τών δεσμωτών 
τό σχήμα μεταλαμβάνοντες έώρ- 
ταζον», άναφέρουν οί άρχαϊοι συγ
γραφείς. ’Αξίζει μάλιστα νά ση- 
μειωθή, ότι καί τό όνομα «ραγ
κοστάρια» προέρχεται άπό τό 
Λατινικό Rogatores, πού λέ
γονταν οί μετεμφιεσμένοι πού ει
ρωνεύονταν τούς διαβάτες καί ζη
τούσαν δώρα...’. Τό εντυπωσιακό 
αύτό έθιμο πού άλλοτε καί έδώ 
στήν Καστοριά γιορτάζονταν τήν 
Πρωτοχρονιά έχει μετατοπισθεΐ 
στις 7 Ίανουαρίου γιά τού "Αη — 
Γιαννιού, καί συνεχίζεται καί τήν 
επομένη πού τή λένε «Πατερίτσα» 
γιατί σώνεται τό κρασί στό «βα
γένι» καί βρίσκει τόν πάτο. "Ας 
ελπίσουμε πώς ή μετατόπιση αύ- 
αύτή, δέν θά σημάνη καί τό τέλος 
του, αλλά μέ ανανεωμένη τήν διά
θεση οί Καστοριανοί πού τόσο 
φημίζονται γιά τά ξεφαντώματά 
τους θά συνεχίσουν τό παληό
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άύτό έθιμο καί όλες τις άλλες το
πικές εκδηλώσεις πού δίνουν 
ένα γραφικό τοπικό χρώμα. Τό 
έθιμο αυτό τής μεταμφιέσεως, συν- 
αντάται καί στη Θεσσαλία καί 
στή Θράκη.

"Ενα άπό τά πολλά έθιμα τής 
πατρίδος μας είναι καί ή 'Αγιοβα
σιλιάτικη κολοϋρα πού μέσα βρί
σκεται καί τό απαραίτητο νόμισμα 
Δραχμή ασημένια, φλουρί, λίρα 
κ.λ.π. Οί κουλούρες τής ’Ηπείρου 
π.χ. είναι άληθινά άριστουργήμα- 
τα λαϊκής τέχνης. Θρησκευτικά 
σύμβολα, λουλούδια, μέ ένα άπί- 
θανο «καλλιτεχνικό» ένστικτο, με
ταβάλλουν τό ζυμάρι σέ ένα θά 
έλεγε κανείς, έργο τέχνης. ’Αφού 
ζυμώσουν τό άλεύρι μέ νερό, λά
δι καί καρύδια, σταφίδες καί μυρω
δικά θά τό φουρνίσουν στο φούρ
νο τού σπιτιού πού καίνε ξερές 
σκάρπες καί σκινάρια. Μια φυ
σική εύωδιά βγαίνει άπό τά κομμέ
να ξύλα, μιά εύωδιά πού τήν παίρ
νει τό ίδιο τό ζυμάρι μέσα του 
καί θά εύωδιάζει στο γιορτινό 
τραπέζι. Ό  πατέρας θά τό τεμα- 
χίσή καί σ’ όποιον λάχει τό νό
μισμα αύτός, θά είναι ό τυχερός 
της χρονιάς. Στήν Ευρυτανία συ
νηθίζεται τό «τάϊσμα τής βρύ
σης». Οί κοπέλλες τά χαράματα, 
τής Πρωτοχρονιάς παίρνουν ψωμί, 
τυρί, βούτυρο καί πηγαίνουν στή 
βρύση τού χωριού. ’Εκεί άφήνουν 
τήν προσφορά τους λέγοντας : 
«όπως τρέχει ή βρύση τό νερό, 
έτσι νά τρέχουν καί σέ μάς τά 
καλά στο χρόνο ποΰρχεται. «"Ε
πειτα γεμίζουν τή στάμνα τους νε
ρό καί γυρίζουν σπίτι, πάλι άμί- 
λητες, για νά πιούν όλοι άπό τό 
«άκριντο νερό».

Σέ δλες τής άγροτικές περιοχές 
τής πατρίδος μας ή Πρωτοχρονιά 
είναι ή ή μέρα κατά τήν οποίαν 
πρέπει νά προσέξουν τά διάφορα

σημάδια τής φύσεως καί τήν συ
μπεριφορά των ζώων. Στή Ρούμε
λη π.χ. τά μεσάνυχτα μέ τήν άλλα- 
γή τού χρόνου έάν καμιά άγελάδα 
μουγκανίσει στο σταύλο ή σοδειά 
θά είναι πλούσια καί καλή. Καί 
τό πρωί σάν σηκωθή ή κοπέλλα 
τού σπιτιού καί πάει στο κοτέτσι 
γιά νά ταΐσει τίς κόττες καί πριν 
μπή έάν χτυπήση τήν πόρτα καί 
κρώξει ό πετεινός θά παντρευτεί 
μέσα στό χρόνο.

Γενικώς ή ήμέρα τής Πρωτοχρο
νιάς αύτή καθ’ εαυτή, είναι μιά 
μέρα έπισκέψεων καί εύχών. Προ
σέχουν ιδιαίτερα τότε πολλοί άν
θρωποι, πώς θά περάσουν αύτή 
τήν ήμέρα. Μιά παλαιότερη, άλλά 
άκόμη καί σήμερα ισχυρή άντί- 
ληψη, ύποστηρίζει δτι δπως θά 
περάση κανείς τήν πρώτη μέρα 
τού χρόνου, έτσι περίπου θά πε
ράση καί δλο τον ύπόλοιπο χρό
νο. "Αν δηλαδή θά βγής κερδι
σμένος στά χαρτιά τήν Πρωτο
χρονιά τούτο σημαίνει δτι καί 
σ’ ολόκληρο τό χρόνο θά βρίσκε
σαι κερδισμένος. Θά έλεγε κανείς

ότι ή άρχαία γνωμική usrp οιμία, 
πού ύποστηρίζει δτι ή άρχή 
είναι «τό ήμισυ τού παντός» 
βρίσκει στήν ήμέρα τής Πρωτο
χρονιάς καί στις άντιλήψεις πού 
τή συνοδεύουν τήν ιδεώδη κυριο
λεκτική έφαρμογή της. Γι’ αυτόν 
άκριβώς τόν λόγο πολλά προσέ
χουν αύτήν τήν πρώτη ήμέρα τού 
χρόνου νά μήν κλάψουν, ούτε καί 
νά χάσουν τίποτε, ούτε δανείζουν 
τό παραμικρό πράγμα σέ τρί
τους γιατί φοβούνται δτι καί 
σ’ ολόκληρο τόν ύπόλοιπο χρό
νο ενδέχεται νά παθαίνη τίς ίδιες 
άναποδιές. Δηλαδή νά χάνουν 
διαρκώς, ν’ άποστερούνται χρή
ματα καί πράγματα πού ίσως 
δέν πρόκειται νά ξαναπάρουν, τέ
λος νά περιπλέκωνται σέ συνθή
κες πού θά προκαλούν μόνο δά
κρυα. ’Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν 
τώρα ότι, σύμφωνα μέ μιά τέτοια 
ψυχολογία άν ό καταστηματάρχης 
άδιαφορήσει καί δέν πάει ν’ άνοι
ξη τό κατάστημά του ένδέχεται 
ό ρυθμός καί τό ύφος τής πρώτης 
ήμέρας νά προοιωνίζη καί κάποιο 
όρισικό κλείσιμο τού καταστή
ματος μέσα στό χρόνο. ΓΓ αύτό 
κάθε Πρωτοχρονιά πολλά άπό 
τά κεντρικά καταστήματα τών 
’Αθηνών καί τού Πειρα-ώς όπως 
άσφαλώς καί τών άλλων εμπορι
κών πόλεων τής Ελλάδος ενώ 
παραμένουν κλειστά, ώστόσο δέ
χεται μιά ξαφνική επίσκεψη. Τό 
άφεντικό ό ιδιοκτήτης τού κατα
στήματος έρχεται τέτοια χρονιά
ρα μέρα γιά νά καλή μερίση τό 
μαγαζί του καί νά εύχηθή τόν 
καινούργιο χρόνο νά είναι εύτυ- 
χισμένος καί γιά τό μαγαζί καί 
γιά τόν ίδιοκτή του. Σέ πάρα 
πολλά σπίτια προσέχουν ποιος 
θά είναι πού θά έθρη καί θά 
πρωτομπή στό σπίτι. Προσέ
χουν επίσης, άν χρειασθή νά 
βγούν έξω στήν αύλή καί νά ρω
τήσουν τούς γείτονες, νά έχουν 
πρώτα νιφθή, νά έχουν περι- 
ποιηθή τό πρόσωπο καί νά μήν 
είναι άνιφτες άρα εστίες νυχτερι
νού μιάσματος.

Στά χωριά τού Παρνασσού, 
Άράχωβα καί άλλα γειτονικά, 
συνήθιζαν νά πετάνε ένα ρόδι 
καί ενα ληθάρι πρωί πρωί μέσα 
στό σπίτι καί νά λένε. -νάν τού 
λιθάρ γιροί κι’ τά” τού ρόιδου 
γιουμάτ». Στήν εύΛην τούτη, πού 
λένε συνοδεύοντας τό ρίξιμο τού 
λιθαριού καί τού ροδιού άναγ χω
ρίζουμε τόν καϊμό τής φτωχολο-
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γιός. Εύχονται γεροσύνη σαν τό 
λιθάρι καί τούς αιωνόβιους βρά
χους τοΰ Παρνασοϋ. Καί ή τσέπη 
γεμάτη καϊ «τσουπωτή» σάν τό 
γεμάτο ρόδι.

Καί τώρα άς πηδήσουμε γιά 
λίγο στά νησιά μας. "Ας παρακο
λουθήσομε τί έκαναν παλαιότερα 
οΐ βαρκάρηδες καί οί μυλωνάδες 
στις νήσους Σκύρο, Μυτιλήνη, 
Σάμο κ.ά. Οί «βαρκάρηδες» τήν 
Πρωτοχρονιά πάνε στή βάρκα 
νερό, γλυκά, ρόδι, τής ρίχνουν 
καί λεπτά καί τήν άσημώνουν. 
Τό ίδιο κάνουν καί οί μυλωνάδες 
στό μύλο τους. ’Επιχείρηση εμπο
ρική σπουδαιοτάτη είχαν λοιτιόν 
κι’ εκείνοι οί βαρκάρηδες καί μυ
λωνάδες καί πρόσεχαν μήπως οί 
άστατοι τύχη μπορούσε άπό στι
γμή σέ στιγμή νάκαγχάση χαι
ρέκακα πάνω άπό, τά συντρίμμια, 
όταν ό άνεμος θά ξεσκίζη τά πανιά 
τής μεγάλης βάρκας ή τά πανιά 
τού άνεμόμυλου. Τό ρόδι καί τά 
γλυκά άς είναι λοιπόν καλοσή- 
μαδες «προσφορές» γιά τον υπό
λοιπον χρόνον.

«“Αγιος Βασίλης έρχεται άπό 
τήν Καισαρεία με χίλια μύρια 
πρόβατα τρακόσια γελαδάκια, 
ή «’Αρχιμηνιά κι’ άρχιχρονιά 
κι’ άρχή τού Γεναρίου κι’ άρχή 
που βγήκε ό Χριστός στή γή 
νά περπατήση έβγήκε κι’ έχαι- 
ρέτησεν όλους τούς ζευγολά
τες ............... κ.τ.λ.».
Έτσι τον θέλει ή λαϊκή άντί- 

ληψι τον Πατέρα τής ’Εκκλησίας 
...............τσέλιγκα, κι’ αύτό οφεί
λεται εις παρανόησιν των ιερών 
κειμένων εις τά όποια ό "Αγιος 
Βασίλειος άναφέρεται ώς «μέγας 
ποιμενάρχης». Καί ό λαός άπό 
ποιμένα δεν άργησε νά τον κάμει 
καί ζευγολάτη. Μ’ αύτά τά απλά 
λόγια έπικαλούνται οί συμπα
τριώτες μας τον “Αη—Βασίλη. ’Αλ
λά καί σέ ολόκληρη τήν Ελλάδα 
κανείς άλλος άγιος δέν κατέκτησε 
τήν λαϊκήν ψυχήν τόσον, όσον ό 
Μέγας Βασίλειος. Ό  λαός μας έ
δωσε εις τά κάλαντα, τά έθιμα 
καί τις παραδόσεις του ξεχωριστή 
θέση, εις τον πρόθυμον, τον γε- 
ναιόδωρον, τον γλυκύτατον άσ- 
προμάλλην γέροντα τής Πρωτο
χρονιάς, πού κάθε χρόνο μάς έρχε
ται άπό τήν ανατολή μέ τόσες 
ελπίδες κρυμμένες εις τόν σάκ- 
κον του, μαζί μέ τά παιγνίδια 
τών παιδιών, τών όποιων είναι 
ό άγαπη μένος άγιος.

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
'Ωραιότατη εις έμφάνισιν καί πλούσια εις περιεχόμενον έκυκλοφό- 

ρησεν ήδη ή εκθεσις πεπραγμένων τοΰ Σώματος τής Χω]κής έτους 1970. 
Εκατόν τριάκοντα σελίδες χάρτου ILLUSTRATION καίώραΐον έξώ- 
φόλλον ιστορούν κατά τρόπον γλαφυρόν καί παραστατικόντήν έν γένει 
δραστηριότητα τής Χωρ]κής ώς αυτή δρα καί εργάζεται επί τώννέων 
συγχρόνων βάσεων τάς όποιας έφήρμοσε έπί τής όλης Διοικήσεωςή 
’Εθνική Επαναστατική Κυβέρνηπς.
. Τήν Έκθεσιν προλογίζουν οί, Έξοχώτατος Υπουργός Δημοσίας Τά- 

ξεως κ. Σπυρίδων Βελλιανίτης, Γενικός Γραμματεύς Υ.Δ.Τ. κ. ’Ιωάννης 
Άναστόπουλος καί ’Αρχηγός Χωρικής ’Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος 
Καρυώτης.

Είδικώτερον ό Έξοχώτατος 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, άναφερό- 
μενος εις τήν δραστηριότητα τής Χωρ]κής τονίζει: «Παρουσιάζωντήν 
Έκθεσιν πεπραγμένων τοΰ Σώματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής, 
εύρίσκομαι εις τήν εΰχάριστον θέσιν νά έξάρω τό συντελεσθέν έργον 
του εις απαντας τούς τομείς δράστη ριότητός του.

Έ πί τή ευκαιρία ταύτη έκφράζω τήν ίκανοποίησιν τής Εθνικής Κυ- 
βερνήσεως πρός τό Σώμα τής Χωροφυλακής διά τό μέγεθος τής συνεισ
φοράς του εις τήν πρόοδον τής Ελληνικής Κοινωνίας».

Ή  όλη Εκθεσις Πεπραγμένων διαιρείται εις κεφάλαια άνάφερόμενα 
εις τό έργον τής Χωρ]κής ώς συγχρόνου Δημοσίου ’Οργανισμού. Πα-, 
ραστατικαί φωτογραφίαι, έγχρωμοι καί άσπρόμαυροι, ομιλούν λίαν 
εύγλώττως διά τό άληθές τών κειμένων. Εϊς τό τελευτα,ίον μέρος τής 
Έκθέσεως παρέχονται στατιστικά στοιχεία, δι’ άριθμών, τών τροχαίων 
ατυχημάτων, τών διαφόρων έγκλημάτων, παραβάσεων τών Νόμων κ.λ.π. 
διότι ώς τονίζεται έν άρχή τών πινάκων «όποιος όμιλεΐ σήμερον χωρίς 
νά στηρίζη τούς λόγους του εις άριθμούς είναι σάν νά μή όμιλή καθόλου». 
’Ιδιαιτέρας έξάρσεως χρήζει ή εΐκών τοΰ έξωφύλλου τής Έκθέσεως 
εις τήν άνωτέρω φωτογραφίαν ή όποια έκφράζει τό πνεύμα καί τήν 
άποστολήν τής συγχρόνου ’Αστυνομίας. 'Ο Έλλην Χωροφύλαξ έπαυσε 
νά είναι ό άντίδικος τού πολίτου. Άντιθέτως ΰπό τήν θερμουργόν πνοήν 
τής Έπαναστάσεως έγινεν ό προστάτης του, ό φύλαξ άγγελος τής ζωής, 
τής τιμής, τής περιουσίας, τής γαλήνης του, έντός μιάς ειρηνικής καί 
εΰημερούσης Ελλάδος.
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Ε Ν Α  Δ Ω Ρ Ο  Γ Ι Α  Ο Α Ο Υ Σ

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ  Υ Π ’ . Α Ε Ι Θ .  2 5

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1) 'Αλιευτική λέμβος Έσκιμώων. — 
Συνοικία του Πειραιώς.

2) Ή  ακτή —Καί έπίρρημα μπορεί νά 
είναι.

3) Άφωνα —Ίχνη βαδίσματος ζώου 
(δημ.) —Συνοδεύει ύποτακτικήν.

4) Ιστορικό χωριό τής Πελοποννή- 
σου —Ά καιρος, άνεδαφική —Μέρος 
άπό τόν ήθοποιό Όμάρ Σαρίφ.

5) Ημιτελής πρωτεύουσα—Είναι πάν
τοτε ό καθολικός ίερεύς—'Υπάρχει 
στό γραμματόσημο.

6) Άρθρον —Πάντοτε τό έπιδιώκουν 
οί άνθρωποι — Νοτιοαμερικανικό 
όνομα.

7) Δέν είναι μύθοι—Θυγατέρα τής Λίν- 
τα Κρίστιαν.

8) Κάτοικος τού αρχαίου ’Ιλίου—Ποδο
σφαιρική όμάς τής ’Ιταλίας.

9) Καί τήν πεδιάδα έννοεΐ—Ιερόν βι- 
βλίον τών Μουσουλμάνων.

10) Συνοδεύει συχνά τό ιερόν—Τό μεγα
λύτερα τείχη τού κόσμου —Γράμ
μα τού αλφαβήτου όπως προφέρε- 
ται.

11) Όνομα παπών-Άρπακτικό πτηνό— 
Τό πρώτον φωνήεν ανάμεσα σέ δύο 
όμοια σύμφωνα.

12) 'Υποθέτει—Πολιτεία τών Η. Π. Α.— 
Πρό ολίγου.

13) Υπάρχουν στόν λιτό -Φρούτο— Δέν 
είναι πυκνό.

14) Γνωστός Έ λλην γλύπτης σύγχρονος 
—Μέρος τον όπλου.

15) Γέμιζε άσκούς μέ άέρα—’Ανέντιμος.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1) Άνάκτορον—Νεαρά δεσποινίς.
2) Τό μέρος τών άχρήστων—Κάτοικος 

μιάς τών ήπείρων.
3) Λίμνης τής ’Ασίας —Υπάρχει καί 

ξύλον —"Ετσι αρχίζει ό μοναδικός
4) Θρεπτική τροφή—Είναι καί ό Σα- 

ρωνικός—Νόμισμα σλαυϊκόν (άντισ.)

5) Σπαρτιατικός Αόχος —Είναι καί τό 
νέον—’Απαραίτητο στήν ζωή.

6) Ά ρθρον—Δέν είναι ό πράος—Είναι 
καί μουσικόν όργανον.

7) Γίνονται συνήθως άπό έρωτευμένους 
—Υπάρχει στούς τοίχους.

8) Γίνεται άπό βιβλία—Ανορθόγραφη 
κυρά (γεν. ένικοΰ).

9) Γνωστός ό τής καταγωγής —’Απο
κλειστικά —Ξεχωριστά.

10) Νησί τού Σαρωνικοΰ—Παληό όμορ
φο τραγούδι—'Υπάρχει (ούδέτ.)

11) Είναι καί τό Α λβανικόν—Μικρός 
ρόλος—Πρόθεσις.

12) Αισθητήριον όργανον—Μέ τήν αλ
λαγή ένός συμφώνου έννοεΐ τόν 
μεγάλο θόρυβο—Τό όνομα τού Χα- 
τσατουριάν.

13) Εύρίσκονται στήν άκτίνα —Πόλις 
τής ’Ιταλίας—Μεγάλο.

14) Σταθερόν, διαρκές —Ρωμαίος ποιη
τής.

15) Δίδεται σέ προϊσταμένους —Υπάρ
χει καί τέτοιος άνεμος.

(Λύσεις είς τήν σελίδα 80)
76



1 ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ;

Αυτά τά δυο σκίτσα έχουν επτά κοινά σημεία. Ποιά είναι δμως αυτά; Μπορεί
τε νά τά βρήτε; "Αν τό κατορθώσετε, αυτό θά π  ή πώς είστε εξαιρετικά -πα
ρατηρητικός.

7. Ποιος ωκεανός τής ’Ασίας είναι.... 
φιλήσυχος;

δ . Ποιά θάλασσα τής ’Ασίας είναι.... 
καί μελάνη ;

9 .  ’Από τό μεγάλο αυτό κράτος, αν 
άφαιρέσουμε τό πρώτο γράμμα γ ί
νεται τελικός σύνδεσμος.

10.  Ποιό βουνό έχει... κέροιτα;

OOOOOOOOOOOOOOOOGOGOGOOGOC

"Ενα π α ρ ά ξ ε ν ο  έ θ ι μ ο
Στην Κορέα πολλοί ήλικιωμέ- 

νοι τηρούν άκόμα μιά πολύ πα 
λιά παράξενη συνήθεια τής πα 
τρίδας τους: Δεν κόβουν τά γέ
νια, τά μαλλιά καί τά νύχια τους.

Οσα δε νύχια τους σπάσουν 
καί όσα μαλλιά τους πέσουν τά 
φυλάνε προσεκτικά γιά νά τούς 
τά βάλουν στον τάφο όταν πεθά- 
νουν. Αυτό γίνεται γιατί πιστεύ
ουν πώς ό άνθρωπος πρέπει —  
όταν πεθάνη —  νά έπιστρέψη 
ολοκληρωτικά στο χώμα, άπό 
τό όποΐο πλάστηκε.

joooooooooeooooooooooooooo

Σύμφωνα με ενα νόμο στή Ν. 
Ύόρκη, τά γένεια κάί τά μουστά
κια τών 'Αη _ Βασίληδων, πού 
κυκλοφορούν τώρα τις γιορτές μέ
σα στά ιμεγάλα καταστήματα 
καί στους δρόμους μοιράζοντας 
δώρα, πρέπει νά είναι άφλεκτα.
Τό μέτρο αυτό πάρθηκε, γιατί 
πολλοί είναι εκείνοι, που γιά.... 
αστείο βάζουν φωτιά στά γένεια 
τών Αη - Βασίληδων καί υπάρχει 
πάντα κίνδυνος πυρκαϊάς.

Π α ιχ ν ίδ ια
ρ έ  τή  γ ε ω γ ρ α φ ία

1. Ποιά πόλη τής ’Αττικής χωρίς τό 
πρώτο γράμμα γειτονεύει μέ τό 
σήμερα;

2 . Ποιά πόλη τής Γερμανίας είναι.... 
απομονωμένη;

3 . Ποιά κωμόπολη τής 'Ελλάδος γ ί
νεται οϊκόσιτο ζώο, όταν τής άνε- 
βάσουμε τόν τόνο;

4 . Ποιά μεγάλη χώρα, αν άποκεφαλι-
στή φωνάζει..... πώς δεν είναι ό-
λόκληρη;

5 . Ποιά πόλη τής Γερμανίας μέ αλλα
γή τονισμού γίνεται άρωμα;

'6. Ποιό πέλαγος τής 'Ελλάδος γίνε
ται μέ τό ίδιο λουλούδι δυό φορές;
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ — ΕΙΔΗΣΕΙΣ — 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ— ΣΧΟΛΙΑ ΤΥΠΟΥ 

ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ

Ή  Γενική Γραμματεία Τύπου καί Πλη
ροφοριών παρά τώ κ. Πρωθυπουργό) έκ- 
φράζει ευχαριστίας πρός τό ’Αρχηγεΐον 
Χωρικής διά τήν συνδρομήν καί τάς έν 
γένει παρασχεθείσας διευκολύνσεις παρά 
τώ,· οργάνων τών εις Ρόδον, 'Ηράκλειον 
Κ ρήτης καί ένταΰθα ύπηρεσιών μας, πρός 
έπίλυσιν πολλαπλών προβλημάτων τεχθέν- 
των κατά τήν άφιξιν καί έλευθέραν διακί- 
νησιν τού ’Αντιπροέδρου τών Η.Π.Α. κ. 
”Αγκνιου.

*

Τό Εθνικόν "Ιδρυμα «Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» έκφράίει ειλικρινείς εύχαρι- 
στίας πρός τό ’Αρχηγεΐον Χωρ]κής, έπί τή 
λήξει τής βάσει ίδιου αΰτοΰ προγράμμα
τος, παρασχεθείσης φιλοξενίας εις τούς 
έκ τής ’Αλλοδαπής καί έκ Κύπρου όμογε- 
νεϊς μας, διά τήν έν γένει μέριμναν πρός 
ανετον παραμονήν κ.λ.π. τών φιλοξενη- 
θέντων, καί τό ενδιαφέρον τό όποιον 
έπέδειξαν τά άρμόδια όργανα τών ύπηρε
σιών Τουρισμού Χωρ]κής Καλαβρύτων 
Δελφών— Λαμίας—Μεσσολογγίου—’Αρ

χαίας ’Ολυμπίας—Σπάρτης—Τ ριπόλεως, 
Ναυπλίου καί Πατρών.

*
Τό έν Τ ριπόλει Παναρκαδικόν Γ εν. Νο- 

σοκομεϊον εύχαριστεϊ θερμώς τόν Δ]ντήν 
τής Δ.Α.Π. Πρωτευούσης Ταξίαρχον κ. 
Ξενοφώντα Τζαβάραν διά τήν έξ ’Αθηνών 
άποσταλεΐσαν έπειγόντως ποσότητα αίμα
τος πρός διάσωσιν κινδυνεύσαντος εις 
Τρίπολιν ασθενούς έκ γαστρορραγίας.

*

Ό  Δ]τής τής ΧΥ Μεραρχίας Ύποσ]γος 
κ. Κ. Μπονώτης έκφράζει εύχαριστίας 
πρός ΐά  άστυνομικά όργανα τού Σ.Χ.Μα
κροχωρίου τής Δ.Χ. Καστοριάς (κλπ. το
πικός άρχάς), διά τάς παρασχεθείσας πρώ- 
τας βοήθειας καί τό έπιδειχθέν πνεύμα 
άλτρουϊσμοΰ καί αυτοθυσίας, πρός διάσω- 
σιν τού βαρέως τραυματισθέντος Λοχαγού 
πεζικού κ. Γ.Δ. κατά τήν πτώσιν Στρατιω
τικού έλικοπτέρου (8-11-71) εις περιοχήν 
Μαυροκάμπου—Καστοριάς.

’Εκφράζουν" θερμός ευχαριστίας πρός 
τόν Άνώτερον Δ]τήν Χωρ]κής ’Ηπείρου 
Συν]ρχην κ. ’Αντώνιον Λαγοπάτην, κά
τοικοι τής Κοινότητος Χρυσοβίτσης 
Ίωαννίνων, διά τήν ταχεϊαν καί άποτελε-

σματικήν έπέμβασιν τών όπ* αύτόν άρμο- 
δίων άστυνομικών οργάνων πρός άποσό- 
βησιν κινδύνου ομαδικής τροφικής δη- 
λητηριάσεώς των.

Ό  ’Αντιπρόεδρος τών Η.Π.Α. κ. Σπΰρος 
Άγκνιου, δι’ επιστολής του πρός τόν Δή
μαρχον Ρόδου κ. Γεώργιον Βροΰχον, έξέ- 
φρασε τήν βαθεΐαν του έκτίμησιν διά τήν 
θερμήν υποδοχήν, τήν πολύτιμον φιλο
ξενίαν καί τήν προσφοράν δώρων άνα- 
μνηστικών τά όποια προσεφέρθησαν εις 
αύτόν καί τήν οίκογένειάν του κατά τήν 
εις Ρόδον πραγματοποιηθεΐσαν έσχάτως 
έπίσημόν έπίσκεψίν των, πρός δέ ειλικρι
νείς ευχαριστίας πρός τάς’Αστυνομικός 
Ά ρχάς καί τούς Δημοτικούς ύπαλλήλους 
τής Ρόδου διά τάς προσφερθείσας περιποι
ήσεις πρός τόν ίδιον τήν οίκογένειάν του 
καί τούς συνοσδούς του.

Ό  εις Λουξεμβοΰργον διαμένων Γ άλλος 
κ. GHR1ST1 AN PIERR E δΓ έπιστολής 
του πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής, έξέ- 
φρασε βαθυτάτας καί ειλικρινείς εΰχαρι- 
στίας πρός τόν Αστυνόμον ’Αμοργού 
Ένωμ]ρχην κ. Διονύσιον Κάργαν διά 
τάς πολυτίμους πληροφορίας, τό προσω
πικόν ενδιαφέρον, τήν εύγενή συμπεριφο-

Τήν 9-12-1971 εις τήν παρά τούς πρόποδας τής Πάρνήθος 
κειμένην περιοχήν τής ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΗΣ, έγένετο ειδική 
τελετή έπί τή θεμελιώσει τών νέων συγχρόνων κτιριακών έγκα- 
ταστάσεων πρός στέγασιν ικανών 'Υπηρεσιών τού Σώμα- 
τός μας. £ . .

Εις τήν τελετήν παρεστησαν: ο χοροστατησας Μητροπο
λίτης ’Αττικής καί Μεγαρίδος κ. Νικόδημος, ό Γενικός Γραμ- 
ματεύς τού Υ. Δ. Τάξεως κ. ’Ιωάννης Άναστασόπουλος, ό 
Α ρχηγός τού Σώματος ’Αντ]γος κ. ’Αναστάσιος Καρυώτης, 
ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γιαννούλης, ό Β 
Ύπαρχηγός μετά τών ’Επιθεωρητών Χωρ]κής, ό Ύπαρχηγός 
τού Πυροσβεστικού Σώματος, έκπρόσωπος τού ’Αρχηγείου 
Στρατού, λοιποί Άξ]κοϊ τού Σώματος καί πλήθος οικείων καί 
φίλων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Ό  κ. Γενικός Γραμματεύς τού Υ. Δ. Τ. έθεσε τόν θεμέλιον 
λίθον, τή συμπαραστάσει τού κ. Αρχηγού Χωροφυλακής.

> **
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Ράν καϊ τάς πολλαπλής ανιδιοτελείς εξυ
πηρετήσεις των όποιων οΰτος έτυχε κατ- 
τήν πρό, καί μετά τήν άφιξιν καί παραμο 
νήν του εις τήν ‘Αμοργόν, κατά τό λήξαν 
θέρος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΝΘ]ΣΤΩΝ

Κατά τό τρίμηνον (8]βριος— Δεκέμ
βριος), λήξαντος έτους 1971: 

α) Άπεστρατεύθησαν τή αιτήσει των 
οί Άνθυπασπισταί:

1. Άνδρέας Μπούμπακας, καί 2. ’Αρι
στοτέλης Ζαβέρδας Β. Δ. 8-11-1971

3. ’Αθανάσιος Φασίτσας Β. Δ. 17-11- 
1971.

4. Δημήτριος Κασπάοης Β. Δ. 30-11 - 
1971.

Τήν 31-12-1971:
β) Έτέθησαν εις αύτεπάγγελτον άπο- 

στρατείαν, λόγω ορίου ήλικίας προαχθέν- 
τες εις ’Ανθυπομοιράρχους οί Άνθυπα- 
σπισταί:

1. Λάμπρος Φλούδας.
2. Χρηστός Παπαδόπουλος.
3. Μιλτιάδης Άδαμόπουλος
4. ’Εμμανουήλ Δασκαλάκης.
5. ’Αναστάσιος Μαντας.
6. Σταύρος Πουλόπουλος.
7. Θεόφιλος Ξυπολόπουλος.
8. Βασίλειος Πολυχρονόπουλος.
9. Χρήστος Άμοργιανιώτης καί

10. Κων]νος Τούμπανος.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Τά συνελθόντα Συμβούλια κρίσέως 
'Οπλιτών, κατά τάς Διατάξεις τού Ν.Δ. 
974]1971, λειτουργήσαντα κανονικώς, έπε- 
ράτωσαν, εντός τού προβλεπομένου χρό
νου ύπό τού Νόμου, τό εργον των.

Οΰτω προήχθησαν άπό 3-12-1971 ώς 
άκολούθως:
1. Ένωμοτάρχαι εις τόν βαθμόν τού 
Άνθυπασπιστού 605, δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 
301]8]67 άπό 7-12-1971 Άποφάσεως τοΰ 
Αρχηγού Χωρ]κής (Φ.Ε. Κ. 443] 10-12-1971 
τ. Γ ).

2. Ύπεν]ρχαι εις τόν βαθμόν τού Ένω- 
μοτάρχου 157, μή προερχόμενοι έκ τού 
Β’ Τμήματος τής Σ.Ο.Χ., καί μή δικαιού
μενοι περαιτέρω έξελίξεως έν τφ Σώματι, 
δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 301]8]69-7-12-1971 
Άποφάσεως τού ’Αρχηγού Χωρ]κής 

4-Φ.Ε.Κ. 443] 10-12-1971 τ. Γ )
3. Ύπεν]ρχαι (προερχόμενοι έκ Β’ Τμή

ματος) εις τόν βαθμόν τού ’Ενωμοτάρχου 
851 δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 301]8]68 άπό 
7-12-1971 Άποφάσεως τού Αρχηγού 
Χωρ]κής (ΦΕΚ 444] 10-12-1971 τ. Γ ’).

4. Χωροφύλακες εις τόν βαθμόν τού 
Ύπεν]ρχου 964 δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 301] 
17]44 άπό 7-12-1971 Άποφάσεως τού 
Αρχηγού Χωρ]κής (ΦΕΚ 445) 10-12-1971 
τ. Γ' καί

5· Τεχνικοί Ένωμ]ρχαι εις τόν βαθμόν 
τού Ανθυπασπιστού (6), δυνάμει τής ύπ’
. 301]10]22 άπό 7-12-1971 Άποφάσεως 
τού Αρχηγού Χωροφυλακής (ΦΕΚ 443] 
10-12-1971 τ. Γ ).

Ηδη έκυκλοφόρησαν καί άπεστάλησαν 
ηρός τάς Διοικήσεις Αξιωματικών τού 
Σώματος αί έκδοθείσαι σχετικοί Διαταγαί 
μετ όνομαστικών πινάκων τώνπροαχθέν- 
των Υπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων 
(Α.Π. 301]8]67β', 301]8]69β', 301]8]68β' 
άπό 14-12-1971 διά τούς Ένωμ]ρχας καί 
Ύπεν]ρχας καί Α.Π: 301]17]44β' άπό 15- 
12-1971. διά τούς Χωρ]κας διά τήν ένέρ- 
γειαν τών δεόντων.

ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ

Τρεις (3) τεχνικοί ’Ιταλοί τήν 30-10-71 
έριψοκινδύνευσαν, λόγω έπισυμβάσης κα
κοκαιρίας καί χιονοπτώσεων, άποκλεισθέν 
τες εις κτίριον τοΰ Σταθμού Τηλεοράσεως 
τού Ε.Ι.Ρ.Τ. τής κορυφής τοΰ όρους Παγ- 
γαίου ύψόμ. 1850 μ., ώς άπολέσαντες τόν 
προσανατολισμόν των. Κατόπιν λίαν έπι- 
πόνων έρευνών καί άναζητήσεων τεσσά
ρων (4) ήμερων, άνευρεθέντες, περισυνε- 
λέγησαν καί μετεφέρθησαν άρχικώς εις 
τήν έκεϊσε γυναικείαν Ίεράν Μονήν τής 
Υπαπαντής πρός παροχήν τών πρώτων 
βοηθειών, καί έν συνεχεία εις Καβάλαν 
πρός άποκατάστασιν τής υγείας των.

Σχετικά στοιχεία περί τούτου έδημοσι- 
εύθησαν εις τό ύπ’ άριθ. 93]71 τεύχος τοΰ 
περιοδικού Ράδιο—Τηλεόρασις.

Ό  δέ έν Άθήναις Έ λλην ’Εμπορικός 
άντιπρόσωπος τοΰ ’Ιταλικού οίκου δι’ όν 
είργάζοντο οί ώς άνω τεχνικοί, κ. Μίλτος 
Πεσνικίδης, έκφράζει θερμάς εύχαρι- 
στίας, δι’ έπιστολής του, πρός τόν Διοικη
τήν καί τούς άνδρας τοΰ ’Αστυνομικού 
Τμήματος Έλευθερουπόλεως Καβάλας, 
οί όποιοι συμμετέσχον εις τό εργον περι
συλλογής καί διασώσεως έκ βεβαίου 
θανάτου τών ριψοκινδύνων τριών άνω- 
τέρω τεχνικών κ.κ. CALVAS1NA,CHRI
STIANIA καί PAVALE έπιδειξάμενοι 
πνεΰμα άλληλεγγύης καί αυτοθυσίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ
Έξεπσιδεύθησαν:
- Εις θέματα Πολιτικής Άμύνης καί 

A. Ρ. Β. X. Πολέμου (Εις ΚΕΠΑ) (15) 
κατώτεροι Αξιωματικοί (22-11 ]16-12-71).

-Εις θέματα άεραμύνης εις EKEAJE 
28 ΑΤΑ Λαρίσης, (2) κατώτεροι Άξ]κοί 
(6]12—15-12-1971).

—Εις Σχολήν Πληροφοριών Στρατού 
(3) κατώτεροι Άξ)κοί

—Εις Σχ-'λήν Στατιστικής Στρατού 
(2) κατώτεροι Άξ)κοί.

Εις θέματα μηχανογραφήσεως (3) 
κατώτεροι Άξ)κοί.

—’Εκπαιδεύονται:
Εις ΚΜΟΔΔ δι’ Αγγλικήν γλώσσαν 

(Φοίτησις τετραετής) 1 Ύπαξ)κός (έναρ- 
ξις 7-12-1971).

Εις θέματα όργανώσεως συστήματος 
πληροφοριών (ΕΛΚΕΠΑ) (1) υπάλληλος 
(πολιτικού προσωπικού) Χωροφυλακής 
25-11-71 έως 1-2-1972.
· ΛΤρεΙς ®  Ύπαξ]κοί εις Σχολήν Σωμ. 
Αγωγής ’Ενόπλων Δυνάμεων (1011-30- 

4-1972).
Εις όδήγησιν αύτ]του (Σύνταγμα Χωρο

φυλακής Αθηνών έξήκοντα 160) Χωοΐκες 
(7-1J4-4-1971). s

Ογδοήκοντα όπλϊται εις ιήν Α γγλι
κήν γλώσσαν εις τάς έδρας τών Δ]σεων 
Χωρ]κής Ρόδου (33), Μαγνησίας (23).

Ειδική άντιπροσωπεία έμπειρογνωμόνων τού Ο.Η.Ε. άφίκετο καί συνειργάσθη 
έν Άθήναις καί Θεσσαλονίκη άπό 22-27]11-71. μεθ' άρμοδίων ύπηρεσιακών παραγό
ντων τών Υπουργείων Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών καί ΔημοσίαςΤά- 
ξεως, ήτοι Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πόλεων, έπί θεμάτων άνσφερομένων εις 
τήν καταπολέμησιν τοΰ λαθρεμπορίου Ναρκωτικών.

Ή  3μελής αΰτη ’Επιτροπή τών έμπειρογνωμόνων, άποτελουμένη έκ τών: κ. 
Σωτήρωφ (Γάλλου), ώς Προέδρου, καί τών κ.κ. ΜΑΝΜΠΙ (Άγγλου) καί ΛΟΥΜ- 
ΣΤΝΤΕΝ (Νατιοαφρικανοΰ) ώς μελών αύτής, άφιχθεΐσα ένταύθα, συνειργάσθη έπί 
3ήμερον, βάσει ειδικού προγράμματος, μετά παραγόντων τών άνωτέρω Υπουργείων 
εις αίθουσαν τού Υπουργείου Οικονομικών.

Τάς έργασίας τής ’Επιτροπής καί τών λοιπών άρμοδίων 'Ελλήνων έμπειρογνω- 
μόνων, παρηκολούθησαν άπό πλευράς Χωρ]κής, ώς έκπρόσωποι τού Σώματος 
Ό  Β' Ύπαρχηγός ΧωρΙκής, ό Διευθυντής Δ.Α.Π. Πρωτ]σης, ό Δ]ντής Αστυνομίας 
—Ασφαλείας Αρχηγείου Χωρ]κής, ό Δ]ντής Ύποδ]νσεως Ασφαλείας Δ.Α.Π Π. 
καί άλλοι Αξιωματικοί τού Αρχηγείου Χωρ]κής καί τής Δ.Α.Π.Π.

Μετά τό πέρας τών ύπό πλήρους έπιτυχίας στεφθεισών έργασιών της, ή ’Επιτρο
πή μετέβη αεροπορικώς εις Θεσ]νίκην, όπου έπίσης συνειργάσθη μετά παραγόντων 
τής Διευθύνσεως Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κ.λ.π. έπί έν είσέτι 3ήμερον.

Τό εργον της παρηκολούθησαν ό Β’ ’Επιθεωρητής Χωρ]κής καί έκ μέρους τής 
,Δ]νσεως Αστυνομίας Θεσσαλονίκης: ό Αστυνομικός Δ]ντής, οί Διευθυνταί τών 
Ύποδ]νσεων Ασφαλείας, ό Δ]ντής τοΰ Κέντρου Αλλοδαπών καί Αξιωματικοί 
έτέρων ύπηρεσιών αύτής.

Η Επιτροπή μετά τό πέρας τών έργασιών της έπανελθοΰσα εις Αθήνας άνε- 
χώρησεν άεροπορικώς διά Σόφιαν καί έν συνεχεία θά μεταβή εις Βουκουρέστιον 
καί Βελιγράδιον πρός τόν αυτόν σκοπόν.

Τό δλον εργον τής έπιτροπής διηυκολύνθη τά μέγιστα άπόάπόψεως έκπροσω- 
πήσεως τού Σώματός μας διά τής ένεργητικότητος τοΰ Μοιράρχου κ. Ίωάννου Τρύπη 
(Υ.Δ.Τ. Μ.Ε.Ο.) Εις τήν φωτογραφίαν άπό τήν έπίσκεψιν τών μελών τής ’Επιτρο
πής εις Θεσσαλονίκην.
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Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι

Έλήφθησαν αί κάτωθι συνεργασίαι:
Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ μελέτη τοΰ κ. 
Γ. Τζουβελέκα, διδασκάλου..
Τό ΑΡΚΑΔΙ. ώς σύμβολον Έθνικοϋ 
Μεγάλουργηματος κ. Λ. Λαζοπούλου, 
Ταγ]ρχου Χωρ]κής.
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡ]ΚΩΝ ΔΙ
ΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, κ. Κ. Άποστολοπούλου 
Ύπομ]ρχου.

—ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ, ποίημα, κ. Α. Άβρά- 
μη, Ύπεν]ρχου.

—Ποιήματα (σκέψεις άπό αγώνα κατά 
Κ)Σ καί Κυπριακόν), κ. Β. Γούσου 
Χωροφύλακος.

-  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Βιογραοικόν 
Σημείωμα' κ. Ν ν  Παπσδοπούλου. 

—ΑΠΟ ΓΟΝ «Μ ΥΓΚ α », ΤΟ Ί'ΥΛΟ- 
ΤΕΡΟ <ΆΚΡΩΤΗΡΙ» ΤΟ ' ΟΛΥ
ΜΠΟΥ, κ. Α. ΣΑΜΨΩΝΗ, 'Υπομίργο. 

—ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙ'  ΛΓΩΓΗ-
ΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, κ. Σ. Πανουσάκη, 
Ανθυπιάτρου.

—Η ΜΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑ ΙΣΚΑΚΗ, 
Ο ΚΑΡΑΊ'ΣΚΑΚΗΣ, κ. Κ. Κουτσι- 
κουρή,. Χοτρ]κος

—ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΟ
ΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ, κ. Γ. Κ. 
Χατζοπούλου, Φιλολόγου.

—ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «Ο ΟΛΥ- 
ΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΕΥΒΩΤΑ ΚΑΙ Η ΛΑΤΣ 
Η ΚΟΡΙΝΘΙΑ», κ. Παν. Κατηφόρη, 
Δημοσιογράφου.

—Ο ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 
ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ, 
κ. Ν. Βυζαντινού, Δημοσιογράφου, 
θεατρικού συγγραφέως.

—ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ, κ. I. Κατσούλα, 
καθηγητοΰ.

—Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΕΙΣ 
ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑΝ ΚΙΝΗΣΙΝ, κ. Π. 
Πινάτση

—Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΖΥ
ΓΙΟ, κ. Δ. Χανδρινοΰ, ’Ενωμοτάρχου 

—ΣΚΕΨΕΙΣ (Ποίημα 3 κείμενα) κ. Β. 
Γούσα, Χωρ]κος.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
Έκυκλοφόρησε τό βιβλίον «Ο ΥΠΟ

ΒΡΥΧΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» τού κ. Ε. Παπα- 
γρηγοράκη, Πλωτάρχου. Τιμαται δρα- 
χμάς 120 (ειδική τιμή διά τούς άνδρας 
μας). Οι έπιθυμοΰντες δύνανται νά προ- 
μηθευθούν τούτο άπευθυνόμενοι εις τήν 
'Εταιρείαν I. Πέππας, Ά θήνα ι—Σωκρά- 
τους 59, τηλέφ. 537-943.

’Εκυκλοφόρησεν έπίσης τό βιβλίον 
«Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΟΙ 
ΜΑΥΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ 
1941 - 1944 ΣΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ, ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΧΑΤΔΑΡΙ» τού κ. 
Δ. Πλούμη, ταξιάρχου έ. ά. (Άθήναι, 
Ν. Σμύρνη —Ραιδεστοΰ 31). . Τιμάται 
δραχμάς 100. Οΐ έπιθυμοΰντες τήν προ
μήθειαν αυτού δύνανται νά άπευθύνωνται 
εις τόν συγγραφέα.

Ε Λ Η Φ Θ Η Σ Α Ν

—ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ (1970) ΤΗΣ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ.

—ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ
—ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ Λακωνίας 
—ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ —ΙΘΑ

ΚΗΣ
—ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 
—ΔΗΜΟΤΗΣ Πειραιώς 
—ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΒΗ

ΜΑ
—ΠΡΩ Ι Α ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
—ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ 
—Μ ΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 
—ΝΙΟΧΩΡΙ (Παραχελωΐτιδος) τ. 10] 13 
—ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
—ΕΡΕΥΝΑ Αίγιου 
—Ο ΑΙΓΙΩΤΗΣ 
—ΠΑΤΡΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
—ΣΕΡΡΑ Ι ΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ 
—ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩ- 

ΡΗΣΙΣ
—Ε.Λ.Π.Α. τ. 108 (Ν]βριος 1971). 
—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
—ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ
Τό κατάστημα ’Οπτικών —Φωτογρα

φικών—Κινηματογραφικών ειδών ΣΤΑΥ
ΡΟΥ—Σταδίου 60-Άθήναι (τηλ. 343-692), 
παρέχει ειδικήν εκπτωσιν εις τούς βα
θμοφόρους τού Σώματός μας, ήτοι 30 ο)ο 
διά τά ’Οπτικά καί 10 ο)ο διά τά λοιπά 
είδη αΰτού, τοϊς μετρητοϊς. Οί έπιθυμοΰν- 
τες δύνανται νά άπευθύνωνται εις τήν 
Διεύθυνσιν τού ώς άνω καταστήματος.

*
Τό κατάστημα ειδών νεωτερισμού (αν

δρικά—γυναικεία -παιδικά—είδη προι- 
κός κ.λ.π.) τών άδελφών ΚΟΥΡΚΟΥΝ- 
ΤΗ (Τσαμαδοΰ 16 —Πειραιεϋς, τηλ. 
422-728) έχον καί έμπορροραφεΐον μέ 
ράπτας άρίστους, διαθέτει τά προϊόντα 
του μέ εκπτωσιν 10 ο)ο, μικράν προκατα
βολήν καί έξόφλησιν εις δέκα (10) μη
νιαίας δόσεις. Εις είδη αγοραζόμενα τοΐς 
μετρητοϊς. παρέχεται έκπτωσις 20 ο)ο. 
Οί έπιθυμοΰντες δύνανται νά άπευθύνων- 
ται εις τήν διεύθυνσιν τού.Καταστήματος 
τούτου.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ό  τέως Ύπεν]ρχης κ. Σπυρίδων ΣΠΙ
ΝΟΣ, άπολυθείς τοΰ Σώματος (17-10-71) 
εις ό ύπηρέτησεν έπί 25ετίαν, αποχαιρέτα 
απαντας τούς κ. κ. Αξιωματικούς καί 
Συναδέλφους του μεθ’ ών έπί μακράν 
συνυπηρέτησεν εύδοκίμως, καί εύχεται 
εις αύτούς έπαγγελματικήν έξέλιξιν, 
προσωπικήν καί οικογενειακήν χαράν 
καί ευτυχίαν. ’

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ
Τήν 31-12-1971 άπελύθησαν τού Σώ

ματος, λόγω Ορίου ηλικίας, όπλϊται 
(49), ήτοϊ:

α) Ένωμ)ρχαι (II) Προαχθέντας έν 
άπολύσει εις Άνθυπασπιστάς.

β) Ύπεν)ρχαι (38) Προαχθέντες εις 
Ένωμ)ρχας.

Έ π’ εύκαιρίμ τού γενομένου τήν 3-12-71 
έορτασμού τής έπετείου τών μαχών τών 
Σωμάτων Ασφαλείας κατά τών Κομ]στών 
κατά τόν Δεκέμβριον 1944, εις τό Σύνταγμα 
Χωρ]κής (Αθηνών) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, 
έκφράζουν συγχαρητήρια, βαθεϊαν συγκί- 
μησιν καί έθνικήν υπερηφάνειαν πρός τό 
Σώμα μας καί τούς σεπτούς ήρωας αυτού, 
ό ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
καί ό παραστάς εις τήν έφετεινήν τελετήν 
κ. Δημήτριος ΚΥΒΕΛΟΣ, κάτοικος Α θη
νών. *

Διά τό αύτό ώς ανω γεγονός, ό εις Η 
γουμενίτσαν Θεσπρωτίας διαμένων συν
ταξιούχος Ένωμ]ρχης κ. ’Ιωάννης ΛΙΑ- 
ΚΟΥΡΑΣ, διά τηλ]τός του πρός τόν κ. 
Α ρχηγόν Χωρ]κής, έκφράζει ιδιαιτέραν 
χαράν καί ύπερηφάνειαν διά τόν πανηγυ
ρικόν χαρακτήρα τού έορτασμού καί τήν 
άναγνώρισιν ύπό τής ’Εθνικής Κυβερνή- 
σεως τών γενομένων μαχών καί θυσιών 
τοΰ Σώματος άλλαχοΰ καί εις Μακρυγιάν- 
νη, όπου καί ούτος λαβών μέρος ώς μα
χητής καί άνδραγαθήσας, προήχθη εις 
’Ενωμοτάρχην.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
"Εχετε παρατηρητικότητα;

1 ) Στό αριστερό σκίτσο ή μικρή μαύρη 
κεραία τής τηλεοράσεως μέ τό μικρό 
έλατο στη βιτρίνα 2) Ή  όβάλ κεραία 
στα πόδια τού Ά η  - Βασίλη, μέ τό 
στόλισμα κάτω άπό τή βιτρίνα 3) Τό 
αστέρι μπροστά στό κεφάλι τού Ά η  - 
Βασίλη, μέ τό αστέρι τής μικρής γιρλάν
τας στη βιτρίνα 4) Κάτω δεξιά τό μαύρο 
καλώδιο τής κεραίας μέ τή ρίζα τοΰ 
μεσαίου δέντρου 5) Ό  φιόγκος τής κού
κλας μέ τό φιόγκο τοΰ πακέτου στό πε
ζοδρόμιο 6) Ή  φούντα τοΰ σκούφου τοΰ 
Ά η  - Βασίλη μέ τή φούντα τής μεγά
λης γιρλάντας στή βιτρίνα 7) Τό στή
ριγμα τής κεραίας δεξιά μέ τό κάτω μέ
ρος τοΰ σιδήρου τοΰ σήματος τής τρο- 
χαίας.

Παιχνίδια μέ τή γεωγραφία
1) Λαύριον (άΰριον) 2) Μονάχον 3) 

Γιδά (γίδα) 4) Αμερική (μερική) 5) 
Κολωνία (κολώνια) 6) Ίόνιον (ίαν - 
ίον) 7) Ό  Ειρηνικός 8) Σινική 9) Κίνα 
(ΐνα) 10) Ό  Ταύρος.

ΣΤΑΥΓΟΛΕΞΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 25
1 2 3 4 5 6 7 8  ̂ 10 11 12 13 14
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Best wishes among friends. Another 
year full of efforts and struggles to com
bat the battle against traffic accidents 
ends and a new one begins with new 
hopes to continue their most ideal coo
peration in securing Public order and 
p&ace and the Hellenic’s people welfare 
and prosperity which is the unique am
bition of the Gendarmery Men.

Happy New Year then to all citizens 
and may God give always give them 
health, happiness and prosperity.

IN T H I S  I S S U E
«The Gendarmery during the last 139 years....» ‘
Captain John TRIPIS, gives us a short account of the establishment and 

evolution of the Hellenic Gendarmery, which for 139 years now offers its ser
vices in the most effective way to the public and unoudtedly gained the admia- 
tion and respect of the Hellenic citizency.

Besides the services and sacrifices offered during this long period of its 
history, the Gendarmery of today, offers to the Greek people a new prospec
tive for a better service thanks to the historic revolution of April 21st, 1967, 
which guarantees the welfare and prosperity of our country.



B R I E F I N G

THE CONTENTS OF THE PUBLICATION
P A G E  2
ON THE THRESHOLD OF THE NEW YEARc 

Wishes of His Excellency the Minister of Publi 
Order, and the Gendarmery Chief.
P A G E  4

THE NEW GENDARMERY LEADER
SHIP.
P A G E  8
«LOUIS A! KING OF BAVARIA».

An acknowledgment to those who admired and 
loved this small country, which was for so long the 
stronghold of the western civilisation.
P A G E  12
THE ANNIVERSARY OF «ΜAKRYGIANNI».

A small and humble acknowledgment to the 
«Truly Brave» Men, who won the battle of the «Red 
December 1944».

It is a holy duty of every Greek to remember such 
historical events as the «Makrygianni sacrifice», 
because only this way our beloved country will always 
survive and preserve its freedom and Independence. 
P A G E  14 
«COLORADO»

The Geologist Mr. lakobos Stavropodis gives a 
general picture of the Colorado State of U.S.A. 
P A G E  17
«PHILOSOPHY AND ART»

The Sculptor Mr. Konstantinos Palaiologos gives 
us some idea about the evolution of the Greek Art 
which was closely combined with the Philosophic 
thought.
P A G E  21
THE CASE OF «DRAGON No 2».

Another interesting case from the Gendarmery 
criminal records.

Another success of’the Gendarmery in combatting 
crime in Greece.
P A G E  26 
«ARCADI»
THE SYMBOL OF SELF-SACRIFICE.

Gend - Major Lampros Lazopoulos gives us a 
short account of the historical event of the «Arcadi» 
self sacrifices, which symbolices the selfdenial and 
selfsacrifice, who followed in 1866 the example of 
the traditional Greek inheritance for the defence 
of the freedom and Independence.
P A G E  28
THE CHRISTIAN CHURCH IN USRR
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S T U D Y IN G  T H E  H IS T O R Y

THE  H E L L E N I C  G E N D A R M E R Y

During the last 139 years

B Y  JO H N  T R IP IS
Gend. Captain

The study of Man’s life and 
activities will help us to become 
able in organising better our own 
present or future life both individual 
and social one.

Past experience and knowledge 
are substantial factors in every facet 
of Man’s life. For this reason the 
study of the history of institutions 
such as that of the Hellenic Gendar- 
mery is undoubtedly absolutely in
teresting, because it consists a most 
vital sector of our Nation’s life 
during the last 150 years that is 
from our endepedence from the 
ottoman yoke up to the present 
day that we celebrate the 150 th 
anniversary of the Indepedence 
War.

But before going into details 
about the evolution of the Hellenic 
Gendarmery, we consider that it 
would be worthwhile to throw 
a quick glance into the milleniums- 
long history of the establishment 
and the evolution of the Law 
Enforcement institution in Greece.

The presense of the Law Enfor
cement institution in Greece can 
be traced back to the far-distant' 
centuries even of prinitive life of 
our Nation.

Since, Greece, was literally the 
first Nation to break the material 
and spiritual bonds and to dare 
to depart from myth and magic 
in order to organise her social 
life based on logical thought and on 
the scientific quest of «WHY», 
and on ideals as well, that even 
to-day are taken for granted, simply 
because there were proved to be 
true, it was also, undoubtedly, the 
first Nation to think, also, about 
the necessity of establishing a Law 
Enforcement Institution, as an indis

pensable mashinery of the State 
in the defence of man fallibility 
and of the violations of the un
written laws of God and the written 
ones .of Man as well.

The Hellenes believed that tthe 
Law is supreme and that there is 
no free state where--the- Laws__are 
npt supreme, for the Law ought 
tb be above all».

Our Great philosopher ARI
STOTLE, said very long ago that, 
it is evident that a state is not 
established that man may be safe 
from injury, happy; and maintain 
and interchange of good offices.

All these things indeed, must 
take place where there is a state, 
and yet they may all exist and 
there be no State. A state, then, 
may be befined to be a society of 
people joining together by their 
families and children to live happily, 
enjoying a life of thorough happiness 
and indepedence, which is based 
on Law supremacy and above all 
on Law respect and fair and just 
Law Enforcement.

A State cannot live without 
Laws and, it certainly cannot sur
vive without Law Enforcement, for 
in States that are well blended parti
cular care ought, above all things, 
to be taken that nothing be done 
contrary to Law, and this should 
be chiefly looked upon in matters 
of small moment, for small viola
tions of Law advance by steadily 
steps, in the same may as, in a 
domestic establishment, thrifling ex
penses, if often repeated, consume 
a man’s whole estate. For this reason 
penalties are necessary to keep 
together human society, for if human 
society cannot be carried on with
out actions at Law, it is imposible

that it should exist without the 
infliction of penalties provided by 
Law».

Thus, Greece, being the first 
Nation to make laws, it was also 
driven to the idea of establishing 
the proper and competent Agency 
to resume the great and most im
portant responsibility of enforcing 
them in the most proper and right 
way. And, not only this, but the 
Greeks having such traditional ideals 
about a State’s existence, such as 
the ideals, of Solon, Lycurgos, 
Socrates, Platon, Aristotle and so 
many other giants of philosophical 
though of ancient Greece, they used 
to entrust this high and vitally 
important social duty and responsi
bility to the most distinguished 
personalities which were chosen on 
the basis of their moral, spiritual 
and physical qualifications.

From the very first moment of 
the establishment of the Law En
forcement Institution the Greeks 
paid ’particular attention to the 
selection of the parsons to whom 
they would entrust this highly 
considered and respected social 
service and duty toward the state 
and the citizenry.

The first Law Enforcement offi
cers were highly respected and 
distinguished for their Ethos, perso- 
nalitiys and they were serving as 
such on a voluntary basis, without 
any payment, for a period of one 
year.

This duty was considered an 
honorary office and the most im
portant social service. Great Men 
like Solon, Pericles, Socrates, Platon 
etc. were honoured with this highly 
considered distinction of the State.

It is, undoubtedly, not any wonder
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then, why our forefathers had 
established one of the best law 
enforcement systems of the that- 
time known world.

Beginning from that far-distant 
time, the Law Enforcement Insti
tution continued its evolution 
through the centuries, with many, 
of course, variations as far as its 
organisational forms, concern but it 
always, had the same basic objectives 
and principles that is, the preser
vation. of public order and peace 
through fair and just enforcement 
of Laws.

The law enforcement institution 
evolution in Greece, was interrupted 
only, when Greece collapsed to the 
Ottoman Empire in 1453, and this 
interruption lasted almost for a 
period of four hundred years, during 
which the conqueror had imposed 
its own law enforcement system, 
which was based on terror and 
pressure.

■r Greece, finally succeeded after a 
continuous hard and tought resi
stance during the 400 years of 
foreing barbarous domination in 
regaining its freedom and independe
nce in 1821.

From the very first moment of 
the beginning of the 1821 indepen
dence war, Greece, felt immediately 
the urgent necessity of establishing 
its own Law Enforcement system 
and to this end proceeded as 
follows :

At first local police duties in 
the liberated provinces, were ex- 
cercised by the Mayors, assisted 
by Municipal officers in small 
villages and towns, and by Police 
officers appointed by the King 
in larger Municipalities. This system 
lasted from 1821 until 1833, when 
by virtue of King’s Otto royal act 
of May 20/june 6th 1833, the general 
Law enforcement responsibility and 
the duty of maintaining public 
order and peace was entrusted to 
a new Law Enforcement Agency, 
that is the Hellenic Royal Gendar- 
mery».

The Law Enforcement Agency 
was organised on the principles 
of the French Gendarmery and, 
as its first chief was chosen a 
distinguished colonel of the Napo
leon’s Army Mr! Fransois GRAL- 
LARD, who was an excellent officer 
and participated as a volunteer 
in the Greek Independence war.

Among the first Gendarmery 
commissioned officers were distin
guished brave officers of the first 
regular Army of the independence 
war such as N. Petmezas, K. 
Vlachopoulos, A'. Mavromichalis, 
Ilias Panas, I. Velentzas, D. Deli- 
giorgis (the father of the later 
on Greek great Politician), M. 
Sissinis, G. Voinescos, N. Zalo- 
kostas, G. Kleopas, N. Filaretos, 
B. Dragonas, H. Katsaros-Mavro- 
michalis etc.

All these brave men having sa
crificed their youth time in fighting 
for the Independence of their belo
ved country, and being absolutely 
aware of the imperative need, not 
only to safequard it by all means, 
but also to secure its survival and 
the welfare as well of the Greek 
people, they devoted themselves, 
this time as Law Enforcement Of
ficers, to organising an exemplary 
police Force on the basis of the 
traditional Police ideals of their 
far-distant ancestors.

The first Gendarmery manpower 
consisted of 1 chief, 10 Captains,

24 Lieutenants, I Quarter Master, 
103 Sergeant, 120 Mounted Gen
darmes, and 800 Gendarmes.

The country was divided in ten 
disfricts-perfectures, i.e. Argolis, 
Korinthia, Elis, Achaea, Messinia, 
Arcadia, Laconia, Aetolia, Acarna- 
nia, Fokis and Attica-Boetia.

In each district (perfecture) was 
assigned a Gendarmery platoon 
under a Captain who had as his 
adjutant a Sergeant.

The district consisted of 2 or 3 
sub-districts and in each of them 
there was a Gendarmery group 
of 10 Gendarmes under a Liteute- 
nant.

The circumstances under which 
the newly established Gendarmery 
Corps resumed the great responsibi
lity of preserving the Law andorder- 
in our country were not all en
couraging. Greece, was still blood
stained from the 7 year long and 
hard independence war and of 
course it could not afford neither 
luxury nor enough facilities and 
means for the new police Force, 
which had to face many difficulties
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arising from the lack of adequate 
personnel and from the prevailing 
general situation in the country 
at that time, which being at the 
start of its reorganisation as a free 
and independent country after 400 
years of a merciless and barbarous 
foreign domination, and after 7 
years of a disastrous independence 
war, was almost completely deva
stated.

But the Gendarmery Officers 
succeeded in proving to be well 
qualified and in satisfying the great 
expectations of the Greeks and they 
did their best to carry out their most 
delicate and difficult duties.

In the year 1835 after the resigna
tion of the Gendarmery Chief 
Fransois Grallard, the Bavarian 
Major Maximilian Rosner was assi
gned as such and he offered his 
services to his second homeland 
in the best way until the year 1841.

In the year 1841 was assigned 
as Gendarmery chief an excellent 
Gendarmery officer Major Kon- 
stantinos Vlachopoulos, who proved 
to be most effective and successful.

The task of organising a new 
law Enforcement Agency in a coun
try under such hardships and diffi
culties was not an easy cne. Never
theless, the first Gendarmery 
Leaders and all the Commissioned 
officers succeeded in overcoming all 
the difficulties and adversities of 
those days and within a period of 
a few year’s hard work proved to 
the public that the newly established 
Law Enforcement Agency gained 
the general recognition, acceptance 
and respect.

The Athens daily newspaper 
«ΑΤΗΙΝΑ» of September 14, 1833 
wrote about the new Police Force 
the following: Although our Gen
darmes are still not many, they 
deserve our wholehearted thanks, 
respect and praise, because of their 
high quality and effectiveness with 
which they carry out their mission 
in safeguarding the public order 
and peace».

In 1837 the manpower of the 
Gendarmery was increased and in 
1842 the first commissioned officers 
school was established in Athens, 
under the command of the most 
qualified Lieutenant Vassilios Dra- 
gonas.

For a period of over 60 years 
the Gendarmery being the only well 
organised Law Enforcement Agency

in Greece, succeeded in proving 
that it was undoubtedly entitled 
to be considered as the most modern 
Police Force of that time and for 
this reason after the abolishment 
of the up to that time existing 
Administrative and Municipal Poli
ce Agencies, in 1893, it was decided 
that the Gendarmery should resume 
the responsibility of the Law En
forcement in the entire country, 
and in towns under 5000 of popu
lation, while the policing in larger 
towns to the Military Police, which 
was established in the same year.

The Gendarmery although was 
loaded with so many new responsi
bilities and various other duties 
continued their effort to carrying 
out them in the best possible way 
and, despite the difficulties with 
which it was confronted it succeeded 
it succeeded in proving once more 
that it certainly was the only Agency 
which could effectively respond to 
the increased demands of that time.

During the period, the Gendar
mery besides its main Police duties 
was obliged to participate in the 
1897 Greco-Turkish war, during 
which a Gendarmery batallion under 
the famous and brave Major Baira- 
ktaris fought bravely in Epirus and 
won the battle of Gribovo, despite 
its heavy casualties.

At the same period the Gendar
mery participated in the revolution 
for tie independence of the historic 
island of Crete against the conque
ror, and it was once more distin
guished for its spirit of self-sacrifice 
and bravery.

In 1905 a lot of Gendarmery 
Officers volunteered in the combat 
for the Liberation of Macedonia 
and they fought bravely under the 
Gendarmery captain Spyros Millios- 
Buas, who was distinguished among 
the most qualified and best leaders 
of this struggle against the foreign 
domination.

But the year 1906 is the most 
remarkable of the Gendarmery hi
story, because by virtue of a new 
Law were abolished all the up to 
that time existing Law Enforce
ment Agencies, that is the Municipal 
and the Military Police Forces and 
the Hellenic Gendarmery was en
trusted with the responsibility of 
policing all over the country and 
thus became the only National 
Police Force in this country under 
the Ministries of Interior and war.

The Gendarmery leadership being 
absolutely conscious and aware of 
the importance of this new respon
sibility and honour of the State, 
decided to proceed to further moder
nisation of the Force and it devoted all 
its effort and time to reorganisation 
of its services and to a more syste
matic and complete training of the 
personnel.

Thus in 1907 it was organised 
the first Gendarmery officers school 
and in 1911 an Italian Gendarmery 
advisory Committee was invited 
to Greece and cooperated with the 
Hellenic Gendarmery Leadership in 
reorganising the Corps.

During the period, and as many 
times before, the Gendarmery 
Corps, besides its main efforts to 
modernise itself in order to carry 
out its mission in the best possi
ble way, it was obliged by the adverse 
circumstances under which our 
country was to participate in all the 
wars that were waged at our country 
up to that time.

Thus, the Gendarmery partici
pated in the victorious campain 
of the Balkan wars in 1912-1913, 
and it was distinguished once more 
for the high fighting spirit and 
bravery of the Gendarmery men.

On October 30, 1912 a detach
ment of 140 men of the Cretan 
Gendarmery under Major Monfe- 
ratos entered in the liberated city 
of Thessaloniki and it cleared up 
the city of the remnants of the 
iiregular Bulgarian soldiers, the so- 
called Komitatzides.

On November 11, 1913 the well- 
Known Gendarmery Colonel Spyros 
Milios liberated the Greek town 
of Chimara in North Epirus.

On February 21, 1913 three 
Gendarmery Mounted Platoons en
tered the liberated city of loannina 
after they had fought bravely at 
Bizani.

In all these combats the Hellenic 
Gendarmery had proved, that besi
des being a well organised and most 
effective Law Enforcement Agency, 
it was also an excellent war-expe
rienced unit as well, which side by 
side with the Greek Army had 
contributed greatly to the victories 
of Greece against many ennemies.

In 1913 the Cretan Gendarmery 
was unified with the Hellenic Gen
darmery and two new basic training 
Gendarmery schools were establi-
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shed, one in Thessaloniki - N. 
Greece and one in Chanea-Crete.

In 1914 the Gendarmery took 
part in the struggles for the libera
tion of N. Epirus and it had suffered 
serious casualties.

During the 1919-1924 Asia Minor 
campaign the Gendarmery parti
cipated with a detachment of 3200 
men and she fought bravely in 
many instances, suffering great ca- 
sualities i.e. 1185 men /killed and 
a great number of wounded and 
missing Gendarmes. It also parti
cipated in the campaign of Ukrania 
and Eastern Thrace.

This was the end of the indepen
dence war period during which had 
undertaken in order to liberated 
some of the Greek territories which 
were still under a foreign domina
tion.

From now on the Gendarmery 
returned back to its main police 
duties, that is the enforcement of 
laws and the preservation of order 
and peace all over the country 
except four cities, Athens, Pireus, 
Patras and Corfu, in which a new 
law enforcement Agency had juris
dictions since 1921, the City Police.

For about 15 years, that is until 
the year 1940, the Gendarmery 
devoted all efforts to the moderni
sation of its Services and succeeded 
again in proving itself very effi- 
cent and successful in every facet 
of its most delicate and difficult 
mission.

But the world war II was a new 
challenge for the Hellenic Gendar
mery, which participated very acti
vely in the Greek-Italian war of 
1940 and fought bravely by the side 
of the Greek Army, adding this 
way new glorious pages to its long 
history. Besides this the Gendarmery 
during this period, had organised 
new Services in the liberated Helle
nic towns and villages of North 
Epirus, and offered its Services to 
the brothers who were just libera
ted from a long foreign domination.

Unfortunately this did not last 
long, since in April 1941, our small 
country, had to stop another invasion 
and this time by the Nazi motori
zed monster.

In 1941 Gendarmery detachments 
and the Crete Gendarmery School 
cadets were found among the de
fenders of this Island and shared 
with the National Army and the 
brave Cretan people the sacrifices

and the glory for its defence against 
the selected flower of the 3rd 
Reich, as Hitler, used to call the 
7th German parachutist Division.

After the fall of Crete which 
cost to the Nazi a lot, Greece, 
once again, fell under the most 
cruel and merciless domination of 
two great Fascist Empires and one 
of their satelites the Bulgarians 
Fascists.

The foreign occupation this time 
lasted almost 4 years, during which 
the Gendarmery suffered a lot to
gether with the Greek people.

A Detachment of Gendarmery 
.officers after the surrender of the 
island Crete to the Germans, escaped 
to Middle East and there, they form 
the 11th Gendarmery Battalion, 
which fought with the Greek Holy, 
Company, and the Rimini Brigade 
all during the war in North Africa 
and Italy.

The Gendarmery Men who re
mained in the occupied country 
immediately after the beginning of 
the Nazi occupation they started 
a new combat against the Italians, 
the Germans and the Bulgarians. 
And not only this, but also even 
against the communists who under 
the pretence of their resistance 
against the enemy, they were actual
ly, preparing the ground for the 
conquest by force of the power 
after the liberation of the country. 
During the occupation the Gendar
mery Men resisted to the enemy 
in many ways. They joined in Re

sistance Groups; they helped English 
and Newzealand soldiers to escape 
from the occupied country; they 
collect information concerning the 
movements of the enemy and send 
it to N. Africa, they liberate Greek 
citizens from the Nazi camps and 
prisons; they help in every possible 
way and encourage the Greek 
People who suffers under the Nazi 
yoke. In April 1944 Gendarmery 
men took part in the operation of 
the abduction of the German Ge
neral Kreippe in Crete.

Although Greece was liberated 
in October 1944, the communists 
who during the occupation organi
zed themselves, and following re
latives instructions and orders of 
the Headquarters of the Internatio
na Communism, which had plans 
to control the crossroad of three 
continents, that is Greece, they 
betraved their Homeland and they 
started the revolt of December 1944, 
which remained in our history, as 
its most dark and abhorrent page 
of the «Red December».

The Gendarmery was the hateful 
enemy of the Communists, and 
for this reason, they attacked first 
on the Gendarmery units all over 
the country, but this was their 
most fatal mistake, because the 
Gendarmery men were not an easy 
prey for them. So, on December 
4, 1944 the Gendarmery men had 
another chance to prove that were 
«Truly brave, and they fought 
gallanty in the Gendarmery Ma-
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krigianni Regiment, in the Gendar· 
mery School, in the Gendarmery 
Headquarters, in the prisons Guards 
of Vouliagmeni, Averof and Cha- 
tzikosta prisons and generally in 
every post that was defended by 
Gendarmery men. Thus, the Gen
darmery, once more, contributed 
positevely and decisively in the 
combat for the country’s survival 
from the communistic danger, and 
this cost to the Gendarmery 1218 
killed or massacred by the commu
nists men and 586 wounded.

Unfortunately this again was not 
the end of Greece’s adventures, 
because soon after on March 30, 
1946 the communists started the 
so-called /third round», with an 
attack on the Gendarmery station 
of Litochoron, a small town on the 
foot of the historic mount Olympus.

This was the biginning of the 
new bloody combat against the 
invaders, who having been trained 
and organised in foreign communist 
camps, they invaded Greece in 1946 
in order to take revenge for their 
defeat in 1944, and in order to 
continue their effeorts for grasping 
the power and control of Greece.

The Gendarmery, almost alone 
until 1947, resisted agasind tthe 
communist attacks, and thus gave 
the timefor the reorganisation of 
the National Army. But even after 
that the Gendarmery participated 
thoroughly in the anti-communist 
combat with the Peloponese Gendar
mery Brigade, the continental 
Greece Gendarmery Regiment, the 
Motorised Gendarmery unit and

with twenty Gendarmery Batta
lions and a great many smaller 
units and detachment and contri
buted immensely in the final victory 
of 1949 at mount Grammos and 
Vitsi.

The casualties of the Gendarmery 
during the 3 years of the anti
communist combat amount to 1515 
communist combat amount to 1515 
killed, 2239 wounded and 159 
missing men, that is the 25 % 
of its total strength.

Nevertheless numbers do no 
show exactly the meaning of this 
sacrifice, but actual deeds of self
martyrdom and self sacrifice like in 
Nympheon, in Chalandritsa, in Li
tochoron, in Vambakou, in Zacha- 
ro, in Kotyli, in Grevena, in Dimi- 
tsana, in Karditsa, in Fiorina, in 
Naoussa and in many other cities 
and towns of the country, will 
remind to the generations to come 
that as long as there are in this 
stronghold of South-East Europe, 
«Truly Brave» men like the Gen
darmery men, no enemy, whoever 
might be, will ever succeed in 
taking it in order to give the op
portunity to the reader of this, 
to form a clear picture of the 
Gendarmery sacrifices during the 
139 years of its glorious history, 
we think it is worthwhile to give 
herebelow a list of the Gendarme- 
ry’s casualities from 1833-1971.

From 1950 on the Gendarmery 
after 10 years of continuing fighting 
against the enemies of our country, 
returned' back to its main Law 
Enforcement mission and it strug

gles hard to win the peace time 
combat as well.

In 1950 the Gendarmery conti
nues successfully the effort of clear
ing up the remnants of the commu
nists who were still in some parts 
of the country.

In recognition of the Gendarmery 
sacrifices by virtue of the Royal 
organised almost every day.

Prior to the historical revolution 
of April 21, 1967 the Gendarmery 
had experienced the disastrous re
sults of the political instability and 
uncertainty, and above all the 
ever-hanging on Greece communi
stic threat.

Thanks to the intervention of our 
National Army Greece was once 
more saved at the last tragic mo
ment of April 21, 1967 and thus 
it found its way to progress and 
prosperity.

The Hellenic Gendarmery was 
among the first to respond to this 
calling and immediately, it ini
tiated a new program to medern 
way of thinking and to a thorough 
re-modernisation.

In the face of the rapidly changing 
of the modern way of life, the Helle
nic Gendarmery from 1967 on 
moved steadily and fast to a new 
stage of progress and further mo
dernisation and could look into 
the future with certainty and deci
siveness. Thus it, procceeded in 
making the future planning of all 
its activities, which now were ba
sed on much more definite and 
concrete data.
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Act of March 1951 for the first 
time was awarded to the Makri- 
gianni Gendarmery Regiment the 
«War Flag».

In 1951 - 1954 many Gendarmery 
officers were sent abroad on edu
cational trips and the Gendarmery 
efforts were mainly directed towards 
the training of the personnel and 
the modernisation of the various 
Services.

It followed a period of syste
matic effort to adjust the organi
sational needs to the demands of 
the modern times and in 1955 
a new organisational Gendarmery 
code was passed and put into 
effect.

On the basis of this new code 
were readjusted all the existing up 
to that time regulations and the 
Gendarmery Force tried to cope 
with the new demands of the ever 
changing modern society.

From 1958 - 1963 the Gendarme
ry completed its needs and started 
a new communication and emer
gency system and supplied its ser
vices with new equipment and 
especially with a great number of 
Radio patrol vehicles.

A considerable number of offi
cers were sent to U . S. A . and 
other countries for training on 
special subjects or on refreshment 
courses, which resulted in the eleva
tion of the professional standard 
of its personnel, and in the most 
effective and successful carrying 
out of their duties.

Recruitment of men was based 
on new selection standards. Train
ing systems were brought up to 
date. Organisational forms were 
re-shaped according to the new 
demands of the modern way of 
life. In a few words, finally, we 
could say that the Gendarmery 
entered in a new period of moderni
sation and it proved that it was 
very sucessful.

In june 1971 put into effect the 
«Five Year Gendarmery Plan» 
which sets the guide line of the 
further evolution and medornisa- 
tion of the corps thanks to the 
wholehearted understanding and 
support of the National Governe- 
ment which is determined to create 
a modern Greece.

The change is already felt in 
every facet of to day’s life of our 
country and of course in the Gen- 
darmery’s as well.

TH E CASGULT1ES OF THE G E N D A R M E R Y

YEAR KILLED WOUNDED
1834 14 11
1835 18 6
1836 4 7
1837 - 1
1838 2 1
1843 1 2
1862 12 4
1897 13 1
1907-12 9 2
1913-16 73 -
1917 90 -
1918 310 -
1919 89 -
1920 164 -
1921 144 -
1922 791 -
1923 8 -
1924 9 -
1941 105 70
1942 42 62
1943 136 95
1944 889 348
1945 46 11
1946 326 339

For the first time the Gendar-
mery develop short and long range
plans covering every detail of its
activities and duties thanks to the
establishment of its research and
planning section in 1968, which
provided Management with ser
vices essential to the effective and 
successful dischange of its duties.

Thus this section within a short 
time developed on the one hand 
short procedural, tactical and ope
rational plans and ’on the other a 
five year plan for the period 1971 - 
1975, which was put into effect 
last June.

In 1970 the Gendarmery publi
shed the «HELLENIC GENDAR
MERY MONTHLY REVIEW», 
which is an excellent professional 
publication and up to now proved 
to be very successful.

The Hellenic Gendarmery was 
among the first public services 
that applied a systematic public 
relations program and gives great 
importance in the way its men 
discharge their duties, because this 
is the only way to create the pro
per attitudes, of the public and 
build up good will and mutual 
understanding and cooperation.

In closing this brief account of 
the Hellenic Gendarmery’s history,

1947 639 522
1948 386 897
1949 164 451
1950 65 105
1951 33 53
1952 19 4
1953 14 10
1954 18 12
1955 14 6
1956 27 151
1957 12 118
1958 3 5
1959 23 126
1960 18 166
1961 22 187
1962 14 230
1963 26 235
1964 25 295
1965 22 344
1966 24 317
1967 18 324
1968 20 307
1969 28 349
1970 27 328
1971 12 56

we cannot say that we covered 
every little detail of the events and 
facts of the 139 years of its life, 
but we do believe that we trfei 
to give a general outline of the mcfe, 
important instances, so that the 
reader could form a clear picture 
of the long and adventurous on 
the one hand, track that followed 
the Gendarmery, in order to achieve 
the progress standards which clas
sify it among the bast Law En
forcement Agencies, on the other 
hand.

Today the Hellenic Gendarmery 
can undoubtedly look both, back
wards to the . past with pride for 
its accomplishments and satisfac
tion that it satisfied completely 
the expectations of the Nation and 
the Greek people, and into the 
future with decisiveness because it 
has already put steady and strong 
foundactions for its future evolu
tion, based on a continuous, pro
gressive concept, which has as its 
most important objective the dis
charge of the mission in the most 
ideal way in order to secure the 
welfare and prosperity of the Greek 
people it serves faithfully and since
rely for 139 years.

J. TRIP1S
CAPTAIN


