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Ή  έποποιΐα τοΰ ΜΑΚΡΥΤΙΑΝΝΗ 
ξεπέρασε τά πλαίσια τοΰ ιστορικού 
γεγονότος καί έγινε θρϋλλος από τόν 
όποιον έμπνέονται καί οί χρωστήρες 
των ζω γράφ ω ν . Έ να ν  τέτοιο ωραι
ότατο π ίνακ α , από τήν αξεπέραστη  
έκείνη έποποιΐα , φ ιλοτέχνησα ν οί 
καλλιτέχνες ζω γράφ οι ’Α δελφοί 
ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟI.
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Ή  πρός τό περιοδικόν άποστελλομενη  ύλη δη 
μοσιευομένη η μή δεν έπ ισ τρ έφ ετα ι. Αί δημοσιευός 
μεναι μελέται άπη χοΰν τάς προσω πικός γνώ μ α -  
τοΰ σ υγγρ α φ έω ς δστις καί εύθύνεται κατά τάς δια
τάξεις τοΰ Νόμου «περί πνευματικής ιδ ιοκτη σίας» .
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’Αξιωματικοί, Ά νθυπασπισταΙ, 'Ο πλΐται 
καί Πολιτικοί Υ πά λλη λο ι,

ΟΙ  Η Ρ Ω Ε Σ
ΤΟ Υ Μ Α ΚΡΥΓΙΑ Ν Ν Η

Η Μ ΕΡ Η ΣΙΑ  A I A T  ΑΓΗ
*. Α Ρ ΧΗ ΓΟ Υ  ΧΩ Ρ Ο Φ ΥΛ Α Κ Η Σ

Έορτάζομεν σήμερον τήν 28ην έπέτειον τής Ιστο
ρικής μάχης «ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ».

Εις τήν μνήμην όλων μας έπανέρχεται ή περίοδος 
έκείνη τής σκληρός δοκιμασίας τοϋ Έθνους. Είς τά 
ώτα μας ήχεΐ ή κραυγή των γενναίων ύπερασπιστών 
του: «Δ έ ν θ ά  π ε ρ ά σ ο υ ν » .  Αυτή ή κραυγή τών 
πολιορκημένων άνδρών τής Χωροφυλακής, ήτο ή 
φωνή τής Ελλάδος, ή ιαχή όλοκλήρου τοΟ Έθνους. 
Είς αύτόν τόν ιερόν χώρον ό όποιος έμεινε άμόλυντος 
άπό τό βέβηλον χέρι τών ξενοδούλων καί άρνησιπά- 
τριδων Έλασιτών είχον στραφή τά βλέμματα όλων 
τών Ελλήνων καί τών συμμάχων των. Τό φρούριον 
τού «Μακρυγιάννη» πυργωμένο άπό τις άπόρθητες 
ψυχές τών ήρωϊκών άνδρών τής Χωροφυλακής ήτο ή 
ψυχή καί ή καρδία τής Ελλάδος, οί δέ ΰπερασπισταί 
του ένεσάρκωναν έκείνη τήν μεγάλη Ιστορική στιγμή 
τά ιερά καί τά όσια τής Φυλής.

'Η πτώσις του θά έσήμαινε τήν πτώσιν τής Ελλάδος 
καί τήν άπώλειαν διά τούς έλευθέρους λαούς τής Δύ- 
σεως μιας ύψίστης σημασίας έπάλξεως, κατά τού κομ
μουνιστικού έπεκτατισμού.

Οί κομμουνισταϊ έκμεταλλευόμενοι τήν άδυναμίαν 
τής πατρίδος κατά τήν ξενικήν κατοχήν, προητοίμα- 
ζον μεθοδικώς καί κατά σατανικόν τρόπον, τήν κατά- 
ληψιν τής έξουσίας διά τήν έπιβολήν τής στυγνής 
κομμουνιστικής δικτατορίας έπί τού Ελληνικού λαού. 
Ευθύς μετά τήν άποχώρησιν τών στρατευμάτων κατο
χής, διά πυρός καί μαχαίρας, έξώντωσαν πασαν έθνι- 
κήν άντίστασιν είς τήν ύπαιθρον χώραν καί μέ άλαλα- 
γμούς καί κτηνώδεις κραυγάς, έπορεύθησαν πρός τήν 
Πρωτεύουσαν σπείροντες παντού τόν όλεθρον καί τήν 
καταστροφήν.

Η ΠΑΤΡΙΑΑ ΙΤΟ Υ Ι ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ
Ι Ι α ι δ ι ά  JJ.OU, ό σ ο ι  π ρ οφ ή τες  μ.οο, σ τρα τιώ τες ,

α ρ χ η γ ο ί ,
σαν τα  λ ιο ν τ ά ρ ια  στήσατε κορμ,ιά  καί σαν

τά κάστρα

π ν ο ές  κ ι’ άν πλανάστε σ’ άλλη ζ ω ή , λείψανα
κι’ άν κοιμ-άστε

σάς λ ε ιτ ο υ ρ γ ώ  στην δ ό ξ α  μ .οο . ΛΙακαρε-σμ-ένοι
να ’στε!

Κ .  Ι Ι Α Λ Α Μ Α Ϊ



’Α π ’ τά  κόκκαλα βγαλμένη  
τω ν 'Ε λλή νω ν τ ο  'Ιερά

Τήν 3ην Δεκεμβρίου 1944 συγκροτείται αίματηρον 
κομμουνιστικόν συλλαλητήριον είς τό κέντρον τών 
’Αθηνών καί άρχίζει ή μάχη διά τήν κατάληψίν της. 
Αί έθνικαί έπάλξεις ή μία μετά τήν άλλην κάμπτονται 
καί ή πόλις τού φωτός και του αιωνίου πολιτισμοΟ κυ
ριαρχείται άπό τάς όρδάς τών βαρβάρων.

'Ελάχιστοι έναπέμενον είσέτι έλεύθεραι έθνικαί 
έστίαι μεταξύ τών όποιων ή θρυλική 3η ’Ορεινή Τα
ξιαρχία, ή Σχολή Χωροφυλακής, τό Τμήμα Μεταγω
γών καί τό ήρωϊκόν καί πολυθρύλητον Σύνταγμα Χωρο
φυλακής Μακρυγιάννη, καί ήσαν ούτοι οί μόνοι χώροι 
όπου έξη άκόμη ή Ελλάς.

Τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη άντι- 
προσώπευε τό σημανιικώτερον κέντρον άμύνης τών 
έθνικών δυνάμεων καί πρός αυτό έστρεψαν οί κομμου- 
νισταί τό σύνολον σχεδόν τών άρτίως έξωπλισμένων 
δυνάμεών των.

Παντού έπεκρατει πανικός καί άπελπισία. Ό  Ε λ 
ληνισμός «μέ τήν ψυχή στό στόμα» καϊ μέ τήν άνάσα 
κομμένη, άνέμενε τά άποτελέσματα. Οί 529 γενναίοι 
άνδρες τής Χωροφυλακής καί οί 15 ήρωϊκοί ’Αξιωματι
κοί τού Στρατού ύπό τόν Άντισυνταγματάρχην ΚΩ- 
ΣΤΟΠΟΥΛΟΝ Κων]νον, είχον προετοιμασθή δι’ όλα 
καί ένεστερνίσθησαν τήν μεγάλην άπόφασιν τής θυ
σίας, άξιοι μιμηταί τών γενναίων ύπερασπιστών τών 
Θερμοπυλών, τής Σαλαμίνος, τού Μεσολογγίου καί 
τόσων άλλων ήρώων τής 'Ελληνικής Ιστορίας.

Μέ πενιχρόν οπλισμόν, μέ έλλειψιν τροφής, ϋδα- 
τος καί υγειονομικού ύλικοΰ, δέχονται τήν κομμουνι
στικήν έπίθεσιν μέ καρτερικότητα καί πίστιν εις τά 
αιώνια ιδανικά τής Ελληνικής Φυλής. Παντού αντη
χεί ή ήρωϊκή κραυγή «Δ έ ν θ ά π ε ρ ά σ ο υ ν » .  ’Α
πτόητοι καί ακατάβλητοι άπό τόν κάματον μάχονται έπί 
15 ήμέρας καί κρατούν άσβεστον τήν δάδα τής έλευθε- 
ρίας. Αί λυσσαλέοι έπιθέσεις τών μητραλοιών έρυ- 
θρών δαιμόνων θραύονται έμπρός είς τήν ήρωϊκήν 
αποφασιστικότητα τών γενναίων μαχητών νά μή παρα
δώσουν τά ιερά καί όσια τής Φυλής βοράν είς τόν Μο- 
λώχ τού κομμουνισμού. Μέ αυτήν τήν πίστιν σώζουν 
τά ιερά καί τά όσια τής Ελληνικής πατρίδος. Δέν έπέ- 
ρασαν ποτέ καί δέν έπραγματοπόίησαν τά ολέθρια 
σχέδιά των οί κομμουνισταί. Ό  Θεός τής Ελλάδος 
έσωσε διά μίαν άκόμη φοράν τόν περιούσιον λαόν του. 
Έπί τού βράχου τής Άκροπόλεως, τόν οποίον έπί τό- 
σας ήμέρας έσκίαζον οί καπνοί καί ή λάβα τού πολέ
μου άνέτειλε καί πάλιν ό ήλιος τής έλευθερίας καί φεγ- 
γοβόλισαν τά μάρμαρα διά νά μεταδώσουν τό χαρμό- 
συνον μήνυμα άνά τόν κόσμον, ότι ή Ελλάς, αίωνία 
κοιτίς τών ιδανικών τού ανθρωπίνου πολιτισμού, παρέ- 
μεινε όρθή είς τάς έπάλξεις τού έλευθέρου κόσμου.

Το φρούριον τού Μακρυγιάννη άπεκλήθη νέον 
«Χάνι τής Γραβιάς» καί θά περάση είς τήν ιστορίαν 
ώς τόπος ιερός, ώς βωμός τής πατρίδος, ως έθνική επαλ- 
ξις όπου συνετρίβησαν αί δυνάμεις τού σκότους καί τής 
υλιστικής βίας. Οί ύπερασπισταί του έσωσαν μέ τήν 
ήρωϊκήν των άντίστασιν τήν Ελλάδα. ’Απέδειξαν διά 
μίαν άκόμη φοράν ότι οί Έλληνες είναι οί αυτοί εις 
όλας τάς φάσεις τής μακραίωνος ιστορίας των. Ή  θυ
σία υπέρ τών ιερών τής πατρίδος καί τής έλευθερίας 
καί άξιοπρεπείας τών άνθρώπων, είναι χαρακτηριστικόν 
των γνώρισμα.

Ηρωικοί ύπερασπισταί τού Συντάγματος Χωροφυλα
κής Μακρυγιάννη, ή Πατρίς σάς ευγνωμονεί. Τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής άποτίει φόρον τιμής καί κλίνει εύλα- 
βώς τό γόνυ πρό έκείνρν, οί όποιοι προσέφερον τό 
ιερόν των αίμα διά νά ποτίσουν τό άειθαλές δένδρον 
τής έλευθερίας.

Τό παράδειγμά σας μάς καθοδηγεί είς τήν έκτέλεσιν 
τής άποστολής μας. Σάς διαβεβαιοΰμεν, ότι πιστοί είς 
τόν όρκον μας καί τήν ιστορικήν παράδοσιν τού Σώ
ματος τής ήρωϊκής Χωροφυλακής, πράττομεν καί θά 
πράττωμεν πάντοτε, ό,τι τό πρός τήν πατρίδα καθήκον 
μάς υπαγορεύει, διά νά μή εΰρεθή ό Ελληνικός λαός 
είς παρόμοιας τραγικός στιγμάς, ποτέ εις τό μέλλον.

Ό  ’Α ρχη γός Χ ω ροφυλακής  
Χ ΡΙΣΤΟ Σ Κ ΑΡΑΒΙΤΗ Σ

’Α ντιστράτηγος
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ΤΟ  Χ Ρ Ε Ο Σ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ 
Π Α Ρ Α Α Ο Σ Ι Ν

/\κούομεν πολύ συχνά δυσμε
νείς κρίσεις διά τήν στατικήν, 
όπως χαρακτηρίζεται, καί άπαρά- 
δεκτον τάχα προσήλωσιν των Νεο
ελλήνων εις τά παλαιά, αί όποΐαι 
κάποτε καταλήγουν εις προτάσεις 
περί μειώσεως των άνθρωπιστικών 
καί κλασικών στοιχείων τοΰ έκ- 
παιδευτικοΰ προγράμματος ή άκό- 
μη καί καταργήσεως τής διδασκα
λίας τής άρχαίας ελληνικής γλώσ- 
σης. Δέν προτίθεμαι νά είσέλθω 
εις τό θέμα περί τής μεθόδου διδα
σκαλίας τής γλώσσης αύτής—κα
θώς καί τών λοιπών μαθημάτων— 
ή οποία ήμπορεΐ νά είναι σήμερα 
θλιβερά. Ίσως όμως είναι χρήσι
μον εις τό σημεΐον τοΰτο ν’ άνα- 
φέρω, τί είπε σχετικώς ξένος κα
θηγητής: «έάν οί Έλληνες καταρ
γήσουν τήν κλασικήν παιδείαν, 
τί θά κάμωμεν ήμεΐς οί άλλοι; Έάν 
τό άλας μωρανθή, εν τίνι άλισθή- 
σεται;»

Εκείνο τό όποιον έπιθυμώ νά 
είπω έξ άρχής είναι ότι ή τάσις 
αύτή άποτελεΐ σταθεράν γραμμήν 
μιας μερίδος διανοουμένων καί, 
τό χειρότερον, συμφωνεί μέ τήν 
πράξιν όλοκλήρου σχεδόν τοΰ λα
ού μας. Δέν είναι δέ τόσον παράδο
ξος όσον έκ πρώτης όψεως φαίνε
ται ό ισχυρισμός μου αύτός. Διότι, 
άραγε αίσθανόμεθα τήν ιστορίαν 
τοΰ έθνους μας ζωντανήν ένώπιόν 
μας καί τήν άφήνομεν νά μας δι- 
δάσκη, νά μάς έμπνέη, νά μάς

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  
Κ α θ η γ η τ ο ΰ  

Π ανεπιστημίου Θεσ)νίκης

όδηγή; Ή  καντήντησε άπλώς άν- 
τικείμενον τών πανηγυρικών λόγων 
καί μερικών άπό τά διδακτικά βι
βλία τών σχολείων;

Έν προκειμένφ είναι απαραίτη
τον νά έπισημανθή ένας μύθος: 
ό μύθος περί τής άρχαιοπληξίας 
τών Ελλήνων. Οί Νεοέλληνες όχι 
μόνον δέν είναι άρχαιοόπληκτοι, 
άλλ’ άντιβέτως μόνον διά τό παρόν 
ένδιαφέρονταν χορταίνουν μέ τό 
παρόν καί μέ τόν έαυτόν των. Φυ
σικά είμαι υποχρεωμένος νά δώσω 
μερικά δείγματα πρός στήριξιν 
τοΰ ίσχυρισμοΰ αύτοΰ.

Επειδή αί προσωπικότητες είναι 
οί κύριοι φορείς καί έκφρασταί 
τοΰ χαρακτήρος τών παραδιδομέ- 
νων ιστορικών άγαθών, άς διερω- 
τηθώμεν, ποίαν θέσιν κατέχουν 
εις τήν σκέψιν τών Νεοελλήνων 
αί μεγάλαι προσωπικότητες τής 
κλασικής άρχαιότητος. Μ’ έκπλη- 
ξιν θά παρατηρήσωμεν ότι δέν 
κατέχουν καμμίαν θέσιν κανείς 
δέν τούς σκέπτεται, κανείς δέν 
τούς μνημονεύει, κανείς δέν τούς 
μιμείται. Πολιτεία καί ιδρύματα 
τούς έχουν διαγράψει. Εύρισκό- 
μεθα εις τήν καρδίαν τής Μακεδο
νίας, καί εις καμμίαν γωνίαν δέν 
θά συναντήσωμεν ούτε τοΰ Φι
λίππου ούτε τοΰ ’Αλεξάνδρου αν
δριάντα. Στεγαζόμεθα εις τό Άρι- 
στοτέλειον Πανεπιστήμιον, καί δέν 
βλέπομεν πουθενά ένα άνδριάντα 
τοΰ Άριστοτέλους,-α.ύτοΰ τοΰ Μα-
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Τό παρόν άρθρον. ύπό μορφ ήν πανηγυρικού λ ό γ ο υ , έξεφω νήθη  

τήν 26-10-72  εις τό Ά ρισ τοτελειον Π ανεπιστήμιον (Θεσσαλονί
κης παρουσία τής Α . Ε .  τοΰ Ά ντιβ α σ ιλ έω ς — Π ρω θυπουργού, 
βαθυτάτην δέ έποίησεν έντύπω σιν εις όίπαντας τούς άκροατάς.

κεδόνος γίγαντος τής σκέψερς καί 
τής έπιστήμης. Δέν ώφελεΐ τίποτε 
νά αναφέρω πόσην άντίδρασιν συν- 
ήντησε μία πρότασις περί κατα
σκευής του πρό εξαετίας, μέχρι 
ότου έγκριθή ύπό τής συγκλήτου, 
καί πώς κατεχωνιάσθη ή άπόφασις 
έν συνεχεία. Έπισκεπτόμενοι τάς 
’Αθήνας δέν εύρίσκομεν ούτε τοΰ 
Θεμιστοκλέους οϋτε τοΰ Περικλέ- 
ους μνημεΐον. Αί παλαιαί έκεΐναι 
προσωπικότητες δέν είναι δι’ ήμας 
τίποτε άλλο άπό άπλδ ονόματα.

Δέν τούς θέλομεν ζωντανούς 
ένώπιόν μας καί όσοι τυχόν επι
θυμούν νά τούς ϊδουν, πρέπει νά 
έπισκεφθοϋν τά μουσεία. Διότι οί 
δημιουργοί τοΰ κλασικοΰ πολιτι- 
σμοΰ έχουν φυλακισθή άπό τούς 
άπογόνους των εις τά μουσεία.

Καί όμως αί πλατεϊαι καί οί 
κήποι καί οί δρόμοι των πόλεων 
καί των χωρίων τής έλληνικής 
γής είναι κατάσπαρτοι άπό μνη
μεία νεωτέρων άνδρών ήρώων καί 
μή ήρώων, Ελλήνων καί ξένων. 
Ήμπορεΐ πολλοί άπό αύτούς νά 
είναι άσήμαντοι ή άγνωστοι, άλλ’ 
έχουν ένα προνόμιον έναντι των 
παλαιών εκείνων άνδρών. "Οτι έζη- 
σάν χθες καί όχι προχθές. Αυτό 
είναι τό κριτήριον τής έκτιμήσεώς 
μας.

Είναι εύνόητον ότι μέ αύτήν 
τήν στάσιν δημιουργοΰμεν τήν 
έντύπωσιν ότι ή ιστορία μας άρχί- 
ζει μόλις άπό τοΰ 1821, ότι εΐμεθα 
δηλαδή άπό τά περισσότερον νεό
τευκτα έθνη τοΰ κόσμου.

"Ολοι οί πρό αυτοΰ αιώνες άγνο- 
οΰνται. Δέν θά έλεγε φυσικά κανείς 
ότι πράττομεν κακώς πού έορτά- 
ζομεν έκατονταετηρίδας καί είκο- 
σιπεντετηρίδας. άλλ’ όταν περιο- 
ριζώμεθα συστηματικώς εις αύτάς 
μόνον, καθ’ όν χρόνον άλλοι λαοί 
έορτάζουν τά 3.000 χρόνια τοΰ 
βασιλέως Δαβίδ καί τά 2.500 χρό
νια τοΰ Βασιλέως Κύρου, ήμεΐς 
οί ίδιοι τοποθετοΰμεν τό έθνος μας 
είς τό έπίπεδον τών λαών, οί όποιοι 
είσήλθον είς άνεξάρτητον πολιτι
κόν βίον διά πρώτην φοράν μετά 
τήν κατάρρευσιν τοΰ άποικιοκρα- 
τικοΰ καθεστώτος. Έδώ ποιος ένε- 
θυμήθη ότι τό 1967 συνεπληρώ- 
νοντο 2.300 χρόνια άπό τήν μεγα
λειώδη έξόρμησιν τοΰ ’Αλεξάν
δρου, ή οποία έσημάδευσε τόν 
ροΰν τής ιστορίας δι’ όλους τους 
αιώνας πού έπέρασαν έκτοτε έως 
σήμερα;

Αύτή ή στάσις έναντι τής έθνι- 
κής ιστορίας είναι άποτέλεσμα

τής άμβλύνσεως τοΰ έθνικοΰ φρο
νήματος, άλλά μέ τήν σειράν της 
αύξάνει τήν άμβλυνσιν, τοΰτο δέ 
περισσότερον άπό κάθε άλλην πε
ριοχήν άπειλεΐ τήν άκεραιότητα 
τοΰ έθνικοΰ γλωσσικοΰ αισθήμα
τος, τό όποιον έχει διαβρωθή παν- 
τοιοτρόπως· μέ τά ξενικά ονόματα, 
τάς ξενικάς λέξεις, τάς ξενικάς έπι- 
γραφάς, τήν ξενικήν προφοράν, 
τήν παραφθοράν τής γλώσσης μας 
καθ’ έαυτήν. Ποιος κίνδυνος άπει-

λεΐ αύτήν ταύτην τήν ύπόστασιν 
τοΰ έθνους, έκ τοΰ λόγου αύτοΰ, 
φαίνεται μόνον άν ληφθή ύπ’ όψιν 
ότι τοΰτο είναι μία άπομονωμένη 
νησίς είς τόν ώκεανόν τών έθνών 
τής οικουμένης καί ότι αί περιπέ- 
τειαι τό περιώρισαν είς μόνην 
αύτήν τήν γωνίαν τής γής. Καλύ
τερα νά μή άναλογισθώμεν, τί θά 
σημάνη ή είσοδός του είς τούς 
διακρατικούς όργανισμούς τής εύ- 
ρωπαϊκής κοινότητος, έάν τό εύρη

Ελληνισμός καί Χριστιανισμός. Έννοιες άλληλένδετες και σχεδόν ταυτό
σημες μέ τις όποιες έγαλούχήθη αιώνες ή φυλή καί άπό τό ένδοξο παρελθόν τών 
όποιων άντλεϊ τις δυνάμεις του γιά ένα δημιουργικό καί λαμπρό μέλλον.
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μέ τοιαύτην χαλάρωσιν τής έθνι- 
κής συνειδήσεως.

'Επομένως ή πραγματικότης είναι 
δτι εύρισκόμεθα ένώπιον μιας συσ
τηματικής περιφρονήσεως πρός 
τήν εθνικήν παράδοσιν. ’Αντί δέ 
νά αίτιώμεθα όποιουσδήποτε υπευ
θύνους δι’ αύτήν, είναι προτιμό- 
τερον ν' άναζητήσωμεν τούς λό
γους αυτής μέ μίαν προσεκτικήν 
άνάλυσιν.

Ώς πρώτον αίτιον θ’ αναφέρω 
κάτι πού ίσως θά έκπλήξη- τόν 
κόρον, τό χόρτασμα. Ό  κόρος 
παίζει σημαντικώτατον ρόλον εις 
τήν ζωήν τών όμάδων, όπως καί 
τών ατόμων. "Αν εις τάς εικαστικός 
τέχνας έπικρατή ή ακατανόητος 
άφηρημένη τεχνοτροπία, τούτο δέν 
συμβαίνει διότι αύτή είναι περισ
σότερον έπιβλητική, άλλ’ απλώς 
διότι ή άνθρωπότης έχόρτασε καί 
έκουράσθη από τό κάλλος τής 
κλασικιζούσης τέχνης, εις τήν 
όποιαν φυσικά θά έπιστρέψη κά
ποτε. "Αν εις τήν μουσικήν σύν- 
θεσιν δεσπόζη τό άτονον δωδεκά- 
φθογγον σύστημα, τούτο δέν συμ
βαίνει διότι αύτό είναι μελωδικώ- 
τερον. άλλά απλώς διότι ή άνθρω
πότης έχόρτασε καί έκουράσθη 
από τήν άρμονίαν τής κλασικής 
μουσικής. Δέν είναι ανάγκη νά 
έπεκταθώ περισσότερον έπί τού 
σημείου αύτοΰ. Ό  κόρος είναι 
καθολικόν φαινόμενον.

Οΰτω καί οί Νεοέλληνες έβα- 
ρύνθησαν άπό τήν παράδοσιν ιούς 
έκούηη~°^ η μακραίων προγονική 
κληρονομιά, όπως κουράζει τούς 
νέους έν γένει ή πατρική κηδεμο
νία, άπό τήν όποιαν επιθυμούν 
χειραφέτησιν. Ζητούν άνανέωσιν 
μακράν τής παραδόσεως

Συγγενές μέ αύτό είναι καί τό 
δεύτερον αίτιον. Δέν είναι μόνον 
ό κόρος, είναι καί ό όγκος τής πα
ραδόσεως, υπό τό βάρος τού οποί
ου κύπτουν οί "Ελληνες, διότι δέν 
ήμποροϋν νά τό σηκώσουν άνέτως. 
Δέν είναι ωσάν τήν παράδοσιν άλ
λων λαών είναι μεγαλειώδης καί 
αφόρητος. Διά τούτο άντιμετωπί- 
ζουν τήν προγονικήν δόξαν, όπως 
ό εύεργετηθείς άντιμετωπίζει συνή
θως τόν ευεργέτην: τόν βλέπει 
διαρκώς έμπρός του νά τού ύπεν- 
θυμίζη τήν άδυναμίαν του, άπό τήν 
όποιαν κάποτε τόν άνέσυρεν αύτός. 
Δέν θέλει κανείς νά τού ένθυμίζουν 
τάς δύσκολους καί μικράς στιγμάς 
τής ζωής του. καλύτερα ν' άφανισθή 
ό παράγοιν τής ύπομνήσεως. Διά 
τούτο εις αυτόν τόν κόσμον ή

άγνωμοσύνη είναι συχνοτέρα άπό 
τήν αρετήν τής εύγνωμοσύνης.

Ούτως, αύτό πού λέγομεν είρω- 
νικώς «οί αρχαίοι ήμών πρόγονοι» 
δέν είναι άπλοΰν λογοπαίγνιον. 
άλλ’ αποτελεί τρόπον γνήσιας έκ- 
φράσεως μιας υποσυνειδήτου τά- 
σεως. Τό λέγομεν διότι μυστικά 
τούς φθονοΰμεν καί τούς φθονοΰ-

μεν διότι μας ύπενθδυμίζουν τήν 
μικρότητά μας καί μάς καλούν 
εις έντονωτέραν δραστηριότητα.

”Ας ξεγάσωμεν λοιπόν τά πάντα 
δι’ αύτούς, ιστορίαν, σκέψιν γλώσ
σαν. άς τούς καταδικάσωμεν εις 
λήθην.

"Ενα άλλο αίτιον είναι τό ότι 
συνήθως βλέπομεν τήν παράδοσιν

Ό  θαυμασμός τών προγόνων πού μπόρεσαν νά υψώσουν Παρθενώνες δέν 
είναι πατριδολατρεία γιά τούς Έλληνες, αλλά ή κολυμβήθρα μέσα στήν όποια 
ή φυλή άναβαπτίζεται γιά νά προχωρή στήν λεωφόρο τών μεγάλων πεπρωμένων 
της.



μας μέ τά μάτια των ξένων. Οί ξέ
νοι δμως έχουν τό ΐδικόν των πρί
σμα. Υπάρχουν μεταξύ αύτών καί 
οί ειλικρινείς, άλλά καί ψυχροί 
μελετηταί των ιστορικών γεγονό
των, οί όποιοι τά άναλύουν μέ 
άντικειμενικότητα. ’Αλλά τούς λεί
πει συνήθως ή άγάπη, τήν όποιαν 
έχει ό μελετητής όταν έξετάζη 
τήν εθνικήν του κληρονομιάν. Τό 
χειρότερον δέν είναι εδώ ότι παρεμ
βάλλεται καί μία διπλή σκοπιμό- 
της, θρησκευτική καί πολιτική, 
ή οποία έχει βαθυτάτας ρίζας εις 
τό παρελθόν.

Ή θρησκευτική διαμάχη μετα
ξύ τής ’Ανατολής καί τής Δυτικής 
Εκκλησίας κατά τούς μέσους χρό
νους, έφύτευσεν εις τήν συνείδησιν 
τών λαών τής Δύσεως μίαν εικόνα 
περί τών Ελλήνων ώς αποτρό
παιων όντων. Διά νά μή είσέλθω 
εις λεπτομέρειας έπί του θέματος, 
θά άρκεσθώ εις τό νά παραθέσω 
ένα άπίθανον κείμενον τού περι- 
φήμου Ιταλού συγγραφέως τών 
άρχών τής δυτικής άναγεννήσεως 
Πετράρχα, μελετητοϋ τής έλληνι- 
κής γλώσσης καί φιλολογίας, ό 
όποιος εις ένα ξέσπασμα φανατι
σμού έγραφεν:«Οί Τούρκοι είναι 
εχθροί- οί "Ελληνες όμως είναι 
αιρετικοί καί χειρότεροι άπό τούς 
έχθρούς» έπομένως είναι προτιμό- 
τερον νά κατέχουν οί πρώτοι τούς 
'Αγίους Τόπους. Αυτή ή νοοτρο
πία κατέστη πλέον ομαδικόν ψυ
χολογικόν στερεότυπον, μεταδιδό- 
μενον άπό γενεάς εις γενεάν, καί 
αυτή είναι πού έγέννησεν όλας 
έκείνας τάς υποτιμητικός διά τούς 
"Ελληνας εκφράσεις, αί όποϊαι 
φέρονται άκόμη καί σήμερα εις 
τό στόμα τών λαών τής Δύσεως 
καί παρατίθενται εις τά ξενόγλωσ
σα λεξικά.

Ή πολιτική σκοπιμότης ένισχύ- 
θη μετά τήν έλληνικήν έπανάστα- 
σιν καί τήν ϊδρυσιν τού νέου ελ
ληνικού κράτους. Τό κράτος αυτό 
βεβαίως ύπό ώρισμένας προϋπο
θέσεις ήτο δυνατόν νά πραγματο- 
ποιήση τήν Μεγάλην ’Ιδέαν δη
λαδή νά περιλάβη εις τούς κόλ
πους του, όλας τάς πρεριοχάς τής 
’Ανατολικής Μεσογείου καί τής 
Βαλκανικής, αί όποϊαι εύρίσκοντο 
ύπό τήν πολιτιστικήν καί κοινωνι
κήν έπιρροήν τού ελληνισμού καί 
εις τάς όποίας ώμιλεΐτο ή έλληνική 
γλώσσα, είτε ύπό τής πλειονότη-

Συνέχεια
εις τήν έπομένην σελίδα

(I

Τό π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ , ,
Ε ύ χ ε τ α ι

εις τους αναγνωστας του

Χαρούμενες γιορτές

647



τος είτε Οπό τής μειονότητος των 
κατοίκων, άν ύπετίθετο ότι αύτοϊ 
οί κάτοικοι παρεδέχοντο κοινήν 
τήν καταγωγήν των από τόν πα
λαιόν έλληνισμόν πού έπεκράτει 
εις αύτάς άλλοτε. Ά λλ’ ούτως έμα- 
ταιώνοντο τά σχέδια των μεγάλων 
εκείνων δυνάμεων τοΰ Βορρά καί 
τής Δύσεως αί όποΐαι έπεδίωκον 
τήν μεταξύ των διανομήν των χω
ρών τής φθινούσης ’Οθωμανικής 
αύτοκρατορίας.

Άντιθέτωςζ άν άπεδέίκνύετο ότι 
δεν όφίστατό παρόμοιος δεσμός, 
αί επιδιώξεις τοΰ έλληνικοΰ κρά
τους θά κατέρρεον. Καί ήλθε πρά
γματι ό FARMERAYER, διά 
νά ίσχυρισθή, ούτε όλίγον ούτε 
πολύ, ότι «εις τάς φλέβας τών κα
τοίκων τής Ελλάδος δέν ρέει ούτε 
μία σταγών έλληνικοΰ αίματος». 
Κάθε δεσμός διακόπτεται διά τής 
παρεμβολής τής ρωμαϊκής καί τής 
βυζαντικής αύτοκρατορίας.

Πόσον δέ δουλικώς συρόμεθα 
ήμεΐς άπό τούς ξένους, δεικνύει ή 
χρήσις ώρισμένων όνομάτων πρός 
χαρακτηρισμόν σπουδαίων περιό
δων τής ελληνικής ιστορίας. Οί 
Δυτικοί έχουν κάθε λόγον νά το
νίζουν τήν προσφοράν τοΰ ρωμαϊ- 
κοΰ παράγοντος εις τόν πολιτι
σμόν καί άντιστοίχως νά μειώνουν 
τήν προσφοράν τοΰ έλληνικοΰ, 
εις τά πλαίσια δέ τής προσπάθειας 
των αύτής τήν μεσαιωνικήν έλλη- 
νικήν αυτοκρατορίαν ονομάζουν 
ρωμαϊκόν διαιρούσαν τό ρω
μαϊκόν δνομα καί μετά τήν έξελ- 
λήνισίν της, ένώ κανείς δέν τολμά 
νά όνομάση ούτω τήν γερμανικήν 
αύτοκρατορίαν τής ιδίας εποχής, 
ή οποία έφερεν επίσης τότε τό 
ρωμαϊκόν δνομα.

’Εκείνο δμως τό όποιον έχει 
ιδιαιτέραν σημασίαν είναι δτι με- 
ρίς ίδικών μας λογίων ένασμενί- 
ζεται εις τό ίδιον δνομα. 'Ο Άρ- 
γύρης Έφταλιώτης έγραψεν, ώς 
γνωστόν, εις τάς άρχάς τοΰ αίώνος 
μας έργον ύπό τόν τίτλον «Ιστορία 
τής Ρωμηοσύνης», έχων ώς άφε- 
τηρίαν έξιστορήσεως άκριβώς τό 
έτος 146 π.Χ., χρονολογίαν τής 
πτώσεως τής κεντρικής Ελλάδος 
εις χεϊρας τών Ρωμαίων. Δηλαδή 
κατ’ αύτόν ό θάνατος τοΰ έλλη- 
νικοΰ έθνους συμπίπτει μέ τήν γέ- 
νεσιν τής Ρωμηοσύνης. Γύρω δέ 
εις τά 1900 διεξήχθη δεινός άγών 
σχετικώς μέ τό δνομα τό όποιον 
έπρεπε νά διατηρήσωμεν : Έ λλη
νες ή Ρωμηοί; Ό  ΚRUMBA -

CHER εις τό Μονάχον, Ό  
Ψυχάρης εις τούς Παρισίους 
καί ό Παλαμας εις τάς ’Αθήνας 
έπέμεναν δτι τό έθνικόν δνομα 
πρέπει νά είναι Ρωμηοί. Δέν είναι 
όρθόν νά παραλείψω μίαν λεπτο
μέρειαν δτι αύτήν άκριβώς τήν 
έποχήν εύρίσκετο εις έξαρσιν ή 
ρωμανική προπαγάνδα εις τήν Πίν
δον, τής όποιας σύνθημα ήτο ό 
τονισμός τής ρωμαϊκής καταγω
γής τών κατοίκων αύτής. Καί ή 
γραμμή συνεχίζεται. ’Ακόμη καί 
τώρα δσοι Γάλλοι έπιθυμοΰν νά 
έκμάθουν τήν νέαν έλληνικήν, προ
μηθεύονται μίαν γραμματικήν, συν- 
ταχθεΐσαν άπό γάλλον καθηγητήν 
καί έπιγραφομένην «Γραμματική 
τής ρωμέϊκης γλώσσας».

Άφοΰ πάντως κατόπιν τών δια- 
φωτιστικών έργασιών διασήμων 
ιστορικών μας τό δνομα Ρωμηο- 
σύνη άπερρίφθη, ήλθεν εις τήν 
έπιφάνειαν τό δνομα βυζαντινός, 
διά τήν ιδίαν περίπου ιστορικήν 
περίοδον, δειλά εις τήν αρχήν, 
έντονα άργότερα. Τό δνομα αύτό 
φυσικά άναφέρεται άπλώς εις τήν 
πόλιν ή οποία υπήρξε πρωτεύουσα 
τοΰ έν αναφορά κράτους· έπομένως 
χωρεΐ όποιονδήποτε έθνικόν περιε- 
χόμενον τοΰ δώσωμεν, δύναται 
νά στεγάση πληθύν λαών καί αύτό 
άκριβώς θέλουν νά δηλώσουν οί 
ξένοι, δτι δηλαδή οί λαοί τοΰ Βυ
ζαντίου δέν άνήκον εις ώρισμένην 
έθνότητα, άλλ’ άπετέλουν συνον
θύλευμα έθνών. Τό δνομα άποσ ιω - 
πα καί αποκρύπτει τήν έλληνικό- 
τητα, ένώ διά τόν άντικειμενικόν 
ερευνητήν τόσον ό βυζαντινός δ- 
σον καί ό μακεδονικός πολιτισμός 
άποτελοΰν φάσεις ένός εύρυτέρου 
συνόλου καί δέν είναι δυνατόν 
νά νοηθοΰν αύτοτελώς- νόημα λαμ
βάνουν μόνον ώς προϊόντα τοΰ 
μακεδονικοΰ έλληνισμοΰ καί τοΰ 
βυζαντινοΰ έλληνισμοΰ.

Αυτά τά αίτια προεκάλεσαν ένα 
ρεΰμα πρός αυτονομίαν τοΰ νέου 
έλληνισμοΰ, μίαν τάσιν άναδεί- 
ξεώς του εις νεοελληνικόν ή ρω- 
μέικον έθνος, δΓ αποκοπής του 
άπό τάς πραγματικός καί φυσικάς 
ρίζας του, τήν όποιαν έξέτρεφον 
τά κηρύγματα πού έξεπήγαζον άπό 
τήν Αύστρουγγαρίαν καί τήν Ρωσ- 
σίαν. Ούτω κατά τά τελευταία 150 
χρόνια τής ιστορίας εις τόν βίον 
τοΰ έθνους αύτοΰ κατήντησε νά 
ένεργοΰν δύο αντίρροποι δυνάμεις: 
αί δυνάμεις τής διαπτύξεως καί 
τής συμπτύξεως, ό έλλαδισμός καί

Τ Ο  Χ Ρ Ε Ο Σ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙ Ν

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ό έλληνισμός. Καί ύπήρξεν άντα- 
γωνισμός μεταξύ των, κρυφός άλλ’ 
αδυσώπητος, ό όποιος έσφράγισε 
τήν μοίραν του. Κάθε διάπτυξις 
τοΰ μικροΰ έλλαδικοΰ κράτους 
έσήμαινε σύμπτυξιν τοΰ οίκουμε- 
νικοΰ έλληνισμοΰ. Χωρίς νά τό 
άντιληφθώμεν λοιπόν έλλαδισμός 
καί έλληνισμός κατήντησαν δύο 
άντίπαλα συστήματα, καί ό πρώ
τος, φραγκοφορεμένος, καταβρο
χθίζει τόν δεύτερον.

Τό έκπαιδευτικόν μας σύστημα, 
μέ τήν έλλειψιν προγραμματισμού 
καί μεθοδικότητος πού τό διακρίνει 
δέν κατώρθωσε νά έπηρεάση αύ
τήν τήν έσφαλμένην πορείαν. ’Α
κόμη καί τό μορφωτικόν υλικόν, 
τό όποιον προσφέρει, είναι ελλι
πές καί έλαττωματικόν ώς πρός τό 
σημεϊον τοΰτο· παρουσιάζει ένα 
άδικαιολόγητον καί επικίνδυνον 
άλμα. Τό σχολεΐον μας διδάσκει 
μ’ έπιμονήν τήν λογοτεχνικήν πα
ραγωγήν άπό τοΰ 'Ομήρου μέχρι 
τοΰ Δημοσθένους, δπως άκριβώς 
πράττουν Καί τά ευρωπαϊκά σχο
λεία, παραμερίζει έπειτα τά προϊ
όντα 20 ολοκλήρων αιώνων, καί 
άρχίζει έκ νέου μέ τόν Σολωμόν. 
Ποΰ είναι ό Πλούταρχος, ό Βασί
λειος, ό Φώτιος; Μέ τήν άγνόησίν 
μας άποκηρύσσομεν τούς άνδρας 
αυτούς ώς μή άνήκοντας εις τό 
έθνος. Τίποτε δέ περισσότερον 
δέν είπεν ό FARMERAYER.

’Αφήνω έπειτα τήν κακήν πα- 
ρουσίασιν τών στοιχείων τοΰ έλ- 
ληνικοΰ πολιτισμού καθ’ δλας τάς 
φάσεις του, δπως καί τήν άνεπι- 
τηχή^διδασκαλίαν τής έλληνικής 
γλώσσης, άρχαίας καί νέας, πράγ
ματα τά όποια άντϊ νά καλλιεργούν 
υπερηφάνειαν διά τά προγονικά 
άγαθά, τά καθιστούν άποκρουστι- 
κά.

648



Μία στροφή προς τήν παράδοσιν 
θά δώση εις τό έθνος τήν αύτο- 
συνειδησίαν. Διά νά έπιτύχη δμως 
τοΰτο, πρέπει νά είναι εύσυνείδη- 
τος καί προγραμματισμένη, διότι 
άλλως δέν πρόκειται ν’ άρθοϋν τά 
αίτια πού προεκάλεσαν τήν άδια- 
φορίαν.

Παράδοσις είναι ένα σύνολον πο
λιτιστικών έν γένει άγαθών, τά 
όποια μία όμάς προγόνων πιχ- 
ραδίδει εις τούς άπογόνους της, 
καί εθνική παράδοσις είναι ό 
πνευματικός καί ιστορικός βίος 
τοϋ έθνους μεταβιβαζόμενος άπό 
τάς παλαιάς γενεάς καί παραλαμβα- 
νόμενος άπό τάς νέας. Ή άναγνώ- 
ρισις μόνου τοϋ παρόντος καί ή εις 
αύτό μόνον άφοσίωσις άποτελεΐ 
μονόπλευρον καί μονοδιάστατον 
άντιμετώπισιν τής ζωής, καί τήν 
καθιστά μετέωρον. "Οπως καί ό 
χώρος, ή ιστορία είναι τριδιάστα- 
τος: παρελθόν, απρόν,μέλλον. ' Αν 
περιφρονήσωμεν τό παρελθόν καί 
άγνοήσωμεν τό μέλλον, κρημνί- 
ζομεν τά θεμέλια τοϋ ώργανωμένου 
άνθρωπίνου βίου καί μεταπίπτομεν 
εις τόν άγελαΐον βίον αί άγέλαι δέν 
έχουν συνείδησιν τής ιστορίας ούτε 
άντίληψιν τοϋ μέλλοντος.

Εις τόν βίον τών έθνών ή παρά- 
δοσις είναι ό,τι είναι εις τόν βίον 
τοϋ άτόμου αί βιολογικοί καταβο- 
λαί καί ή προσωπική του πείρα 
Τό έθνος πού παραμερίζει τήν πα- 
ράδοσιν πάσχει άπό ιστορικήν 
άμνησίαν, ενώ ή εις τά βάθη τών 
αιώνων άναγομένη έθνική πείρα 
διανοίγει τούς όρίζοντας καί δη
μιουργεί εύρυτάτας δυνατότητας. 
Τά άγαθά πού συνιστοϋν τήν ού- 
σίαν τής παραδόσεως, συνιστοϋν 
καί τόν βασικώτερον παράγοντα 
διά τήν προκοπήν του. Είναι δώρον 
τοϋ παρελθόντος είς τό παρόν 
καί είναι τόσον άπαραίτητος διά 
τήν συγκρότησιν τοϋ παρόντος 
όσον απαραίτητον είναι τό χθες 
διά τήν ΰπαρξιν τοΰ σήμερα.

Ά λλ’ είναι βεβαίως εύνόητον 
ότι ή διατήρησις τής παραδόσεως 
κατά τρόπον στατικόν δέν ώφελεΐ. 
’Αξίαν λαμβάνει αυτή δταν υπο
βάλλεται είς έπεξεργασίαν μέ προ- 
πτικήν πρός τό μέλλον, ούτως ώστι 
ή άξιοποίησίς της νά συμβάλλη 
είς τήν δημιουργίαν τοϋ μέλλον
τος.

Καί αύτά μέν ισχύουν γενικώς. 
Τΐ δέ είδικώτερα είναι ή. έλληνική 
παράδοσις, είναι κάτι πού δέν

χρειάζεται πολλήν άνάλυσιν. ’Αρ
κεί μόνον νά λεχθή δτι άκόμη 
καί σήμερα ό πολιτισμός εύρί- 
σκεται είς χεΐρας έκείνων πού 
υπήρξαν τέκνα ή μαθηταί τών 
Ελλήνων καί κληρονόμοι τοϋ 
πνεύματός των. Δέν υπάρχει έκ- 
φανσις τοϋ βίου τών πολιτισμένων 
άνθρώπων τών χρόνων μας πού 
νά μήν έχη τάς βάσεις της είς τήν 
έλληνικήν άρχαιότητα καί τό έλ- 
ληνικόν Βυζάντιον : είς τήν πολι
τικήν, τήν παιδείαν, τήν επιστήμην 
τήν τέχνην, τόν λόγον, τήν ψυχα
γωγίαν, τό ήθος. Διότι ό υψηλής 
στάθμης πολιτισμός είναι δημιούρ
γημα τών Ελλήνων καί δέν υπάρ
χει, δπως φαίνεται, δυνατότης δη
μιουργίας άλλου τοιαύτης φύσεως 
πολιτισμού, παρά μόνον είς τά 
ίχνη έκείνων

Ό  δέ λόγος τής έξοχου είς τό 
πεδίον αύτό έπιδόσεως τών Ε λ
λήνων είναι δτι έδωσαν προτεραιό
τητα είς τήν θεραπείαν τοϋ 
πνεύματος τοϋ πνεύματος πού έξε- 
φράσθη είς τήν κλασικήν άρχαιό
τητα ως άρμονία, δημοκρατία καί 
λόγος, είς τό χριστιανικόν' ελλη
νικόν Βυζάντιον ως πίστις, θυ
σία καί άγάπη, είς τά χρόνια τής 
δουλείας ως λιτότης, έγκαρτέρη- 
σις καί έλπίς. «Τό πνεϋμα δπου 
θέλει πνεΐ». Μέ αύτό κατασκευά- 
ζομεν μηχανάς, αλλά κατασκευά- 
ζομεν καί άνθρώπους. Μέ τάς μηχα
νάς δέν κατασκευάζομεν τίποτε. 
Πνεϋμα καί φώς είναι ό πολιτισμός 
τών Ελλήνων.

”Αν σήμερα κλονίζωνται τά θε
μέλια τοϋ πολιτισμού καί ένα κΰμα 
βαρβαρότητος άπειλεΐ τόν κόσμον 
τοϋτο όφείλεται είς τήν νέαν τάσιν 
τής άνθρωπότητος ν’ άγνοήση τάς 
άρχάς έκείνας. Ή  μηχανοκρατία 
καί ό υλισμός τοϋ ΙΘ' αίώνος ώδή- 
γησαν τήν ανθρωπότητα είς αύτήν 
τήν άνευ προηγουμένου, τήν άσύλ- 
ληπτον σχεδόν, τεχνικήν πρόοδον 
καί ή τεχνική μέ τήν σειράν της 
τείνει . νά μεταβάλη ριζικώς1 όχι 
άπλώς τόν ρυθμόν τοϋ βίου, άλλά 
καί τάς μορφάς τοϋ βίου καί αύτάς 
τάς μορφάς τής σκέψεως..

Βεβαίως δέν θά εύρεθή κα
νείς νά κηρύξη τόν πόλεμον 
κατά τής τεχνικής άναπτύξεως· 
άλλωστε καί άν δλοι τόν κη- 
ρύξωμεν αύτή θ’ άκολουθή τόν 
δρόμον της, διότι δπως εΐδωμεν 
έχει βαθυτάτας ρίζας εις τήν ζωήν 
τής άνθρωπότητος. Ά λλ’ επίσης 
δέν θά εύρεθή κανείς ν’ άρνήθή

δτι δλα τά άγαθά τοϋ κόσμου 
συγκεντρωμένα εις ένα καί μόνον 
άνθρωπον, δέν είναι ικανά νά τόν 
καταστήσουν ούδέ κατ’ έλάχιστον 
εύτυχέστερον.

Διά τοΰτο έκεΐνο πού χρειάζεται 
είναι ή παράλληλος πνευματική 
καλλιέργεια, διά τήν οποίαν τά 
μέσα θά εϋρωμεν είς δσα οί αιώ
νες άνεγνώρισαν καί διεκήρυξαν 
ως σεμνά καί εύμενή Καί άγαθά 
καί όσια Τά διεκήρυξαν δέ άκρι- 
βώς οί έλληνικοί αιώνες, έπισημαί- 
νοντες τήν προτεραιότητα τοϋ 
πνεύματος.

"Αν δέ δι’ δλους τούς άνθρώ
πους είναι άνάγκη νά στρέψου^ 
τήν προσοχήν των πρός αύτήν 
τήν κατεύθυνσιν, δι’ ήμάς τούς 
"Ελληνας είναι χρέος. Δέν πιστεύω 
δτι ήμεΐς ήμποροϋμεν νά πλησιά- 
σωμεν τάς πλούσιας καί μεγάλας 
χώρας είς τεχνολογικήν άνάπτυ- 
ξιν. ’Αλλά πιστεύω δτι ήμποροΰ- 
μεν νά τάς ξεπεράσωμεν είς τήν 
καλλιέργειαν τοϋ πνεύματος. Καί 
έχομεν χρέος ν’ άγωνισθώμεν είς 
τό πεδίον τοΰτο, διότι μόνον οδτω 
θά εΐμεθα πιστοί είς τήν έθνικήν 
παράδοσιν. Θεραπεύοντες τό 'Ελ
ληνικόν πνεϋμα, συμβάλλομεν πι- 
στώς είς τήν έθνικήν παράδοσιν. 
Θεραπεύοντες τό Ελληνικόν 
πνεϋμα, συμβάλλομεν είς τήν συν- 
τήρησιν αύτοΰ τοΰ άνεπαναλήπτου 
πολιτισμού χάριν ολοκλήρου τής 
άνθρωπότητος, παρέχομεν είς τό 
έθνος τά μέσα πρός άπόκτησιν 
τής άπαραιτήτου διά τήν ΰπαρξίν 
του αύτοσυνειδησίας καί τοΰ έπι- 
τρέπομεν ν’ άναδειχθή καί πάλιν 
είς τόν στίβον τοΰ διεθνούς άντα- 
γωνισμοΰ.

Μέ αύτόν δέ τόν τρόπον τελοΰμεν 
δεόντως καί τό μνημόσυνον τών 
ήρώων καί άγωνιστών τής παλαιός 
καί τής νέας έποχής· ιδιαιτέρως 
τών αγωνιστών οί όποιοι πρό 60 
ετών μετά πέντε αιώνων δουλείαν 
έχάρισαν τήν έλευθερίαν είς τήν 
πόλιν αυτήν., τήν πόλιν τής άδελφής 
τοΰ Αλεξάνδρου, τοΰ Αγίου 
Δημητρίου καί τοΰ Γρηγορίου 
Παλαμα, τό σέμνωμα τοΰ οικουμε
νικού ελληνισμού.
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Ο  καταιγισμός τοΰ πυρός μετέ- 
βαλεν εις πραγματικήν κόλασιν 
τά έπτά εξωτερικά «φυλάκια τοΰ 
θανάτου» τά όποια άπετέλουν τήν 
προκεχωρημένην γραμμήν τοΰ πυ
ρός καί ήσαν άπαντα τά πλέον 
ευπρόσβλητα σημεία τοΰ όλου 
συγκροτήματος άμύνης τοΰ Συν
τάγματος. Συγχρόνως μιά άλλη 
τραγωδία έξετυλίσσετο καί συνέ- 
θετέ σελίδας άπιστεύτου ήρωϊ- 
σμοϋ καί μεγαλοψυχίας, εις τήν 
ταράτσαν τοΰ κυρίου κτιρίου. Έκεΐ 
έπάνω είχεν έγκατασταθή παρα- 
τηρητήριον διά νά πληροφορή 
τήν διοίκησιν τοΰ Συντάγματος 
διά τάς κινήσεις των έλασιτών 
καί τήν έξέλιξιν τής μάχης. ’Επί 
κεφαλής εύρίσκετο ό Μοίραρχος 
Παπαδόδημας Ήλίας. Έπί ολο
κλήρους ώρας τό άκάλυπτον σχε
δόν αυτό παρατηρητήριον κατώρ- 
θωσε νά κρατηθή άνέπαφον έκτε- 
λοΰν μέ άπόλυτον έπιτυχίαν τόν 
προορισμόν του παρά τό άνηλεές 
σφυροκόπημα πού ύφίστατο έκ 
μέρους τοΰ έχθροΰ.

Ή  ταράτσα όμως εντός ολίγου 
έγινεν ό στόχος έκατοντάδων έλα- 
σιτών. 'Ο ενωμοτάρχης καί έπι- 
λοχίας τοΰ Λόχου Διοικήσεως 
Άλεβίζος—ένα ψυχωμένο παλ- 
ληκάρι—έχειρίζετο ένα οπλοπο
λυβόλο πού έθέριζε κυριολεκτι
κούς τούς έλασίτας. Ό  γενναίος 
πολεμιστής παρ’ όλον ότι έσαρώ- 
νείο κυριολεκτικούς μέ βλήματα 
ή ταράτσα άπό τά γειτονικά σπί
τια καί άπό τό μνημεΐον Φιλοπά- 
που ένθα ήσαν οχυρωμένοι οί 
άναρχικοί, έπέμενε νά κρατά τήν 
θέσιν του καί ν’ άγωνίζεται. Έδέχ- 
θη όμως ένα φονικό βόλι κι’ έπεσε 
δίπλα στήν μισοτελειωμένη κορ- 
δέλλα τοΰ πολυβόλου του. ’Αμέσως 
τότε άκάλυπτος καί ένω είχεν 
άποδειχθή έμπράκτως ότι ή θέσις 
έκείνη ήτο κίνδυνος — θάνατος, 
έτρεξε στό όπλοπολυβόλο καί 
τόν άντικατέστησε ό Μοίραρχος 
Παπαδόδημας.

’Επί δύο ώρες ό άντικαταστά- 
της τοΰ Άλεβίζου ήγωνίζετο μέ τήν 
ψυχή στά δόντια. Ή  μιά κορδέλλα 
διαδέχετο τήν άλλην μέ τόν 
ίδιον ρυθμόν, καί τά στίφη τού 
έχθροΰ έπιπτον κατά δεκάδας, 
έκτος των τοίχων τοΰ προμαχώνος. 
Εις μίαν στιγμήν όμως ό απτόητος 
ούτος ’Αξιωματικός έτραυματίσθη 
άπό ένα «γάζωμα» όπλοπολυ βόλου 
εις τήν κοιλίαν, εις τούς πόδας καί 
εις τούς βραχίονας. ’Εν τούτα·-

Εποποτα τού Μακρυγιόννη

Τ Α  Φ Υ Λ Α Κ Ι Α  

Τ Ο Υ  Θ Α Ν Α Τ Ο Υ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ
Ά ν τ )γ ο υ  — ’Α ρχηγού Χωρ)κής

«Τό παρόν άρθρον αποτελεί απόσπασμα άπό τό βι- 
βλίον τοΰ αειμνήστου συγγρα φ έω ς «Η  Ε Π Ο Π Ο Γ Γ Α

ΤΟΥ Μ ΑΚ ΡΥΓΙΑΝΝΗ »
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Ή μάχη τοΰ Συντάγματος Χω
ροφυλακής 'Αθηνών (Μακρυγιάν- 
νη) εναντίον τής έρυθράς συνωμο
σίας άναμφισβητήτως αποτελεί ι
στορικόν σταθμόν εις την ζωήν τής 
νεωτέρας Ελλάδος.

Αί δυνάμεις τοΰ σκότους, τής 
βίας καί τής βαρβαρότητος επω
φελούμενοι τής δημιουργηθείσης 
ανωμάλου καταστάσεως κατά τάς 
πρώτας ήμέρας μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν, έπεδίωξαν διά στασια
στικού κινήματος νά καταλάβουν 
τήν ’Αρχήν καί νά επιβάλουν τό

Κράτος τού τρόμου καί τής τυ
ραννίας.

'Ολόκληρος ή 'Ελλάς, μέ τήν 
Πρωτεύουσάν της, πλήν έλαχίστου 
μέρους αυτής, εις τό κέντρον των 
’Αθηνών, είχε περιέλθει εις χεϊρας 
τών στασιαστών τοΰ ΕΑΜ—ΕΑΑΣ.

Εις τήν πολιορκημένην συνοι
κίαν Μακρυγιάννη ήδρευεν εντός 
πεπαλαιωμένων στρατώνων τό 
Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών, 
πού άπετέλει τήν τελευταίαν νησίδα 
άντιστάσεως τής 'Ελληνικής Πρω- 
τευούσης. ’Εναντίον τοΰ Συντάγ

ματος τούτου έξαπελύθησαν ςιί 
σφοδρότεροι επιθέσεις τών ένο
πλων κομμουνιστών διά τήν κατά- 
ληψίν του, πράγμα τό όποιον εάν 
έπετύγχανε θά είχεν ως άμεσον 
συνέπειαν τήν ΰποδούλωσιν τής 
Χώρας εις αυτούς, δεδομένου ότι 
ούδεμία άλλη υπολογίσιμος έστία. 
άντιστάσεως ύπήρχεν έντός τών 
Αθηνών.

Δικαίως δθεν ή μάχη αϋτη έχα- 
ρακτηρίσθη ώς «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ» ή όποια πράγματι έσω
σε τήν Ελλάδα καί τόν πολιτισμόν

παρ’ δλον δτι ήτο διάτρητος—μέ 
έπτά βαρύτατα τραύματα — καί 
έπλεεν εις τό αίμα είχε τό θάρρος 
τήν στιγμήν πού τόν κατέβαζαν 
άπό τήν ταράτσα νά φωνάξη 
νά τοΰ άφαιρέσουν τό λευκό σεν
τόνι μέ τό όποιον τόν έκάλυψαν.

Ξεσκεπάστε με ! . . . έμούγκριζε. 
Ξεσκεπάστε με, γιατί δέν θέλω νά 
νομίσουν οί άτιμοι πώς μάς σκο
τώνουν ! . . . ’Εμείς δέν πεθαίνου
με! . .

Καί πράγματι ώς έκ θαύματος ό 
Μοίραρχος Παπαδόδημας δέν άπέ- 
θανε, έπί τρεις ώρας παρέμεινεν 
έπί τοΰ φορείου παλαιών πρός τόν 
θάνατον, διότι ή μάχη έμαίνετο 
καί ή μεταφορά του εις τό Νοσο
κομείου καθίστατο άδύνατος. Έν 
τέλει μετεφέρθη διά τοΰ τεθωρα
κισμένου άρματος εις τό Νοσο
κομείου έν άφασία τελών. Ό  θά
νατος έσεβάσθη τήν παλληκαριά 
του, διότι κατόπιν έπανειλημμέ- 
νων εγχειρήσεων άνέρρωσε καί 
έπέζησε. Ή  στάσις του αύτή καί 
τό ήρωϊκόν του παράδειγμα ήλέκ- 
τρισε τούς ύπερασπιστάς τοΰ συν
τάγματος καί ήθέλησαν νά τόν μι- 
μηθοΰν. Έκρίθη δμως δτι ή περαι
τέρω θυσία θά ήτο άσκοπος σπα
τάλη αίματος καί ένεκεν τούτου 
διέταξα νά άποσυρθοΰν άπό τήν 
ταράτσα οί έπιζώντες καί νά με- 
ταβοΰν εις τόν έπικοινωνοΰντα μέ 
τήν ταράτσαν άνω δροφον τοΰ κτι
ρίου καί νά συνεχίσουν άπό έκεΐ 
τόν άγώνα κατά τοΰ έχθροΰ.

Πριν τελειώση τό κεφάλαιον πού 
άφοροί τά διαδραματισθέντα γε
γονότα έπί τής ταράτσας τοΰ Διοι
κητηρίου, πρέπει νά προσθέσω 
μία συγκινητική σκηνή, πού άπο- 
τελεΐ άποθέωσιν τής πίστεως πρός 
τό καθήκον.

Παρ’ δλον δτι οί χωροφύλακες 
είχον διαταχθή νά άποσυρθοΰν 
έκ τής ταράτσας καί άπεσύρθησαν 
όντως πρός στιγμήν, μετ’ όλίγον

- ’■'«Η ·# f

Ό  Διοικητής τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής Συντ]ρχης τότε Γ. Σαμουήλ 
καί οί Αξιωματικοί του Επιτελείου του, ήρωες δαφνοστεφείς μετά τήν ήρωικήν 
άμυναν έναντίον τών άρνησιπάτριδων Κ Σ φωτογραφοϋνται εις τόν ιερόν χώρον 
τοϋ ,ν Μακρυγιάννη».

Π Λ Ά Γ Ι Ο Ι  Σ Α Μ Ο Υ Η Λ
Η ρ ω ικ ό ν  τέκνου τοΰ ένδοξου Σ ώ ματος τής Χ ω ροφ υλακή ς. 
Διοικητής τοΰ Σ υντάγματος «Μ ΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ» κατά τήν επο
χή ν τής λαίλαπος τώ ν Δεκεμβριανώ ν διεκρίθη διά τήν γεννα ιό

τητα καί τό ήρωϊκόν φ ρόνημα.
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δίχως νά τούς άντιληφθή κανείς 
έπανήλθον δύο έξ αύτών εις τάς 
προτέρας των θέσεις. Άδιαφοροΰν- 
τες διά τον άμεσον ή άκριβέστερον 
διά τόν βέβαιον κίνδυνον, τόν όποι
ον διέτρεχον έξηκολούθησαν νά 
βάλουν μέ τά όπλα των εναντίον 
τοΰ πανταχόθεν επιτιθεμένου εχ
θρού. Καί δέν έφευγαν έφ’ όσον 
έβλεπαν ότι τά πυρά των έθέριζαν 
τούς έλασίτας.

Ά λλ’ αύτό δέν διήρκεσε έπί 
μακράν. Κατά τάς άπογευματινάς 
ώρας έδέχθησαν καταιγιστικά πυρά 
βαρέων όπλων, τά όποια διέτρησαν 
τά κράνη των καί τούς άφήκαν 
άπνους. Τήν έπομένην τό πρωί 
μοϋ άνέφεραν ότι άγνοεΐται ή 
τύχη δύο άνδρών, οί όποιοι όμως 
δέν ήτο δυνατόν ούτε νά έχουν 
έξέλθη τοΰ Στρατώνος, ούτε κατά 
μείζονα λόγον νά έχουν κρυβή. 
Μοϋ έκανεν έντύπωσιν τό γεγονός 
καί ήρώτησα άμέσως.

—Εις ποιον σημεϊον έμάχοντο 
καί πότε τούς είδαν διά τελευταίαν 
φοράν.

—"Ησαν άπό/χθές εις τήν τα
ράτσαν—μοΰ είπαν— καί όταν 
διετάξατε ν’ άποσυρθοΰν άφησαν 
τάς θέσεις των καί έκτοτε δέν 
έφάνηκαν πουθενά.

Δέν μοΰ έχρειάζετο νά μάθω πε
ρισσότερα. Είχα τόση εμπιστοσύ
νη είς τόν πατριωτισμόν καί εις 
τήν γενναιότητα των άνδρών μου, 
ώστε έσκέφθην άμέσως ότι δέν 
θά είχον έγκαταλείψει τήν θέσιν 
των είς τήν ταράτσαν καίτοι διε-

τάχθησαν νά άποσυρθοΰν. Άνήλ- 
θον λοιπόν είς τήν ταράτσαν μέ 
ένα ’Αξιωματικό καί τούς είδα νά 
εύρίσκωνται έκεΐ είς θέσιν πρηνη- 
δόν μέ τά όπλα είς τάς χεΐρας. 
Τούς έκαλέσαμε τότε νά κατέβουν 
κάτω, άλλ’ αυτοί δέν μάς ήκουσαν. 
Έπανελάβαμεν τήν πρόσκλησιν 
άλλ’ είς μάτην. "Εμεναν άκίνητοι 
καί άμίλητοι Τότε έκαταλάβαμε 
τί είχε συμβή. "Ησαν νεκροί άπό 
τήν περασμένη νύκτα καί κοκα- 
λιασμένοι άπό τό κρύο. Τούς 
έπλησιάσαμεν μέ πολλάς προφυ
λάξεις, διότι ή ταράτσα έξηκολούθη 
νά βάλλεται καί τούς έσύραμεν πρός 
τά κάτω.

Ήταν μιά άπό τις πιό δραμα
τικές σκηνές πού έζησα στό Σύ- 
ταγμα καί μοΰ μένει άξέχαστη.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΝ 7ον ΦΥΛΑ- 
ΚΙΟΝ

Έν τώ μεταξύ καί ενώ τά συνεχή 
κύματα τών έλασιτικών -έξορμή- 
σεων δέν έπαυον ούδέ μιά στιγμή 
τό δολοφονικό τους έργον τά φυ
λάκια τοΰ θανάτου έδέχοντο ήδη 
τρομεράν καί δι’ όλων τών όπλων 
πίεσιν τοΰ έχθροΰ. Τό κυριώτε- 
ρον έκ τούτων δεσπόζον εύρυτά- 
της περιοχής καί κείμενον έπί τής 
διασταυρώσεως τών οδών Χατζη- 
χρήστου—Μακρυγιάννη έπί τής 
πολυκατοικίας Τουλούπα, ήτο τό 
ύπ’ άριθ. 7, τό μαρτυρικόν, όπως 
άπεκλήθη άργότερον φυλάκιον.

‘Η Διοίκησις τοΰ Συντάγματος, 
κατόπιν τής είσηγήσεως τοΰ ένοί- 
κου τής πολυκατοικίας Ταγματάρ
χου Ντούνη, κατέλαβε τό οίκημα 
τοΰτο προκαταλαμβάνουσα τούς 
έλασίτας, οί όποιοι έζήτησαν νά 
τό καταλάβουν αύτοί πρώτοι τήν 
πρωίαν τής 5ης Δεκεμβρίου. Ή 
δύναμις τοΰ φυλακίου κατενεμή- 
θη άναλόγως τών όρων άμύνης 
καί τής σημασίας έκάστης θέσεως 
έντός τής πολυκατοικίας καί τών 
ταρατσών της. Έπί τής μεγάλης 
ταράτσας έτοποθετήθησαν ύπό τόν 
Μοίραρχον Παπακώσταν, ό Άνθυ- 
πασπιστής Βισβίκης Σταύρος, ό 
ένωμ]ρχης Ζαμπός Άγγελος, ό 
ύπεν]ρχης Βραζιώτης Γ. καί οΐ 
χωρ]κες Άδαμόπουλος, Γρυπαϊος, 
Κωνσταντινάκος, Αιακόπουλος καί 
Κουτίβας έν όλω έννέα άνδρες 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ 
Μοιράρχου. Είς τόν τρίτον όρο
φον, κάτωθι τής ταράτσας καί 
είς τούς έξώστας του διετέθησαν 
5 άνδρες, έκ τών όποιων ό χωροφύ- 
λαξ Κόλιας ’Ιωάννης είς τήν κλί
μακα υπηρεσίας (άνεμόσκαλαν).

Είς τήν έπί τής όδοΰ Χατζη- 
χρήστου ταράτσαν έτοποθετήθη
σαν ό υπενωμοτάρχης Ζωγράφος 
Ααμ. καί οί χωροφύλαξ Κομπι- 
λάρας είς δέ τήν ταράτσαν έπί τής 
όδοΰ Μακρυγιάννη οί χωροφύλα
κες Βαρουξής Δημ. καί Πολυμέρης 
’Ιωσήφ. Είς τόν πρώτον όροφον 
ώρίσθη ό υπενωμοτάρχης Στασι- 
νόπουλος Ήλίας, ό Χωροφύλαξ 
Μανιάκης Θεοδ. καί ό ένοικος τής 
πολυκατοικίας Ντούνης Θ. Ταγ
ματάρχης Πεζικού.

Μόλις ήρχισεν ή κατά τοΰ Συν
τάγματος έπίθεσις, ή πολυκατοικία 
έδέχθη συγχρόνως σφοδρόν πΰρ 
έξ όλων τών πλευρών τοΰ τετρα
γώνου. Οί άνδρες τοΰ φυλακίου 
παρ’ όλον τόν άτελή όπλισμόν των 
άπήντησαν μέ μαχητικότητα καί 
μέ άκλόνητον πίστιν είς τάς κρού
σεις τοΰ έχθροΰ, πού ένόμιζεν ότι 
οί άμυνόμενοι θά παρεδίδοντο άμέ
σως. Έφ’ όσον όμως παρήρχετο 
ή ώρα ή θέσις τοΰ φυλακίου τού
του καθίστατο έπισφαλεστέρα. Ή  
ταράτσα έβάλλετο μέ διασταυρού
μενα πυρά καί δύο έκ τών άνδρών 
τής άμύνης της ό Κουτίβας καί ό 
Κωνσταντινάκος είχον ήδη τραυ- 
ματισθή άπό τών πρωινών ωρών. 
Ό  πολυβολητής Διακόπουλος είχε 
άνοίξει μέ τήν ξιφολόγχην του 
πολεμίστραν είς τόν τοίχον καί 
συνέχιζε μέ πείσμα τόν άγώνα.

Τό οίκημα τοΟ Συντάγματος στάθηκε φρούριο άπόρθητο γιγαντωμένο άπό 
τόν ήρωισμό τών άνδρών τής Χωροφυλακής.
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Μετά τήν λαίλαπα τής δοκιμασίας ή δικαίωσις: 'Η Χωροφυλακή κυριολεκτι
κής άπεθβώθη άπό τούς κατοίκους των ’Αθηνών δταν τά ήρωικά τμήματα τών 
άνδρών της παρήλασαν κατά τήν ’Εθνικήν εορτήν τής 25-3-1945.

Συγχρόνως όμως όλα ίά τμήματα, 
τής πολυκατοικίας έβάλλοντο συνε
χώς. Τά πυρομαχικά τών άμυνομέ- 
νων μετά τρίωρον έξηντλοϋντο 
καί ό Μοίραρχος Παπακώστας 
διά τίνος τών έναντι τοϋ φυλακίου 
άνδρών τοΰ Συντάγματος, πού άνή- 
κεν εις τό φυλάκιον τής δευτέρας 
πύλης εντός τοϋ περιβόλου τοϋ 
Στρατώνος, έζήτησεν τήν άποστο- 
λήν άπό τήν Διοίκησιν, πυρομαχι- 
κών, καί. τήν έξόρμησιν άρματος 
διά νά χαλαρωθή ή πίεσις τοΰ έχ- 
θροΰ.Ό Χωροφύλαξ φρουρός άπε- 
σύρθη πρός συνεννόησιν καί μοϋ 
άνεκοίνωσε τί έζήτει ό Μοίραρχος 
Παπακώστας. Δυστυχώς δέν ήτο 
δυνατή ή άμεσος ένίσχυσις τοΰ 
άποκεκομένου φυλακίου, συνεπεία 
τοΰ σφοδροΰ πυρός πού έσάρωνε 
τήν όδόν Μακρυγιάννη. Ύπεσχέ- 
θην όμως ότι έντός ολίγου θά 
έξωρμοΰσε τό τεθωρακισμένον άρ
μα πρός άνακούφισιν τών άμυνο- 
μένων, άλλά καί τοΰτο κατέστη 
άδύνατον λόγω βλάβης του.

Τήν ΙΟην πρωινήν ό Μοίραρχος 
Παπακώστας καί ό Ταγματάρχης 
Ντούνης έτραυματίσθησαν, τά πε
ρισσότερα τών όπλων ήχρηστεύ- 
θησαν, τά πυρομαχικά των εϊχον

σχεδόν έξαντληθή. Οΰδεμία έλπίς

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Ή μάχη τοΰ Συντάγματος Χω
ροφυλακής Μακρυγιάννη, άνέκο- 
ψε τήν κομμουνιστικήν πλημμυ
ρίδα καί έσωσε τάς Αθήνας καί 
τήν Ελλάδα άπό βεβαίαν ΰποδού- 
λωσιν καί καταστροφήν.

Ή  μάχη τοΰ όχυροΰ Μακρυ- 
γιάννη ένέχει πολύ βαθυτέραν ση
μασίαν άπό ένα άπλοΰν πολεμικόν 
γεγονός, εις τό πλαίσιον τής κα
ταστολής τής κομμουνιστικής αν
ταρσίας τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1944. 
Ενέχει τήν σημασίαν καί τόν 
χαρακτήρα τής κρίσιμου μάχης 
τής Ελλάδος διά τήν έλευθερίαν 
ή τήν ύποδούλωσίν της εις τούς 
έαμοσλαύους δυνάστας, οί όποιοι 
θά άνέτρεπον καί θά κατερράκωνον 
παραδόσεις χιλιετηρίδων έκμηδε- 
νίζοντες συγχρόνως κάθε έθνικήν, 
φυλετικήν καί θρησκευτικήν έκδή- 
λωσιν. "Οταν τό εν μετά τό άλλο 
έπιπτον, ύπό τήν άδυσώπητον έπα-

σωτηρίας διεγράφετο διά τούς γεν
ναίους αύτούς άνδρας, πού κατέ- 
πιον τό ποτήριον τοΰ μαρτυρίου 
μέχρι τρυγός καί άνήλθον τόν Γολ- 
γοθάν τών φρικτών βασανιστηρίων 
εις τά όποια υπεβλήθησαν ύπό τών 
άνάνδρων έκτελεστών τής ΟΠΛΑ 
τών οποίων ή άποθηριωθεΐσα ψυχή 
δέν ήτο δυνατόν νά σεβασθή τόν 
ήρωισμόν καί τήν άνδρείαν των.

Ό  Μοίραρχος Παπακώστας προ 
τοΰ κινδύνου διέταξε τούς διασω- 
θέντας άνδρας τής ταράτσας καί 
τοΰ Γ' ορόφου νά κατέλθουν εις 
τόν Β’ όροφον Μόνον ό χωροφύ
λαξ Γρυπαϊος έμεινεν έπί τής τα
ράτσας καταχωμένος ύπό σωρόν 
ερειπίων.

Έν τώ μεταξύ οί έλασΐται πού 
άντελήφθησαν τήν κρίσιμον θέσιν 
τών συμπτυχθέντων άνδρών τοΰ 
φυλακίου ένέτεινον τήν πίεσιν καί 
ήρχισαν νά ώρύωνται, καλοΰντες 
τούς ύπερασπιστάς τής ελευθερίας 
νά παραδοθοΰν μέ τήν ύπόσχεσιν 
ότι θά έφείδοντο δήθεν τής ζωής 
των.

Ά λ λ ’ ούτοι πιστοί εις τόν όρκον 
των καί εις τάς διαταγάς τοΰ διοι- 
κητοΰ των έξηκολούθησαν τόν 
άπελπι άγώνα των χωρίς νά επη
ρεάζονται άπό τάς δελεαστικός 
προτάσεις τών έθνοπροδοτών»

ναστατικήν λαίλαπα, τά Αστυνο
μικά Τμήματα καί τά λοιπά όχυρά 
τής έννόμου τάξεως, μόνον τό' 
Σύνταγμα Χωροφυλακής ύπελείπε- 
το διά νά όλοκληρωθή ή κατάλη- 
ψις τών Αθηνών καί έν συνεχεία 
ή ολοσχερής ύποδούλωσις τής 
Ελλάδος.

Έπί τοΰ πεπαλαιωμένου κτιρίου 
πού περιεζώνετο άπό τούς καπνούς 
καί τάς φλόγας τής εποποιίας του, 
έστρέφοντο όλων τών Ελλήνων 
πατριωτών άγωνιώδη τά βλέμματα 
καί έστηρίζοντο αί έλπίδες τής 
ψυχορραγούσης ύπό τό τέλμα τοΰ 
άναρχοκομμουνισμοΰ μαρτυρικής 
Χώρας μας.

Έάν τό οχυρόν Μακρυγιάννη 
έπιπτε θά έσβυνε καί ή τελευταία 
έλπίς ότι θά ήτο δυνατόν νά άνα- 
κοπή ή έαμοκουμμουνιστική άν- 
ταρσία καί ότι θά κατεστέλλετο δι 
άλλου τινός μέσου ή άπειλή κατά 
τής ιδίας ύποστάσεώς μας ώς Ε
θνους καί ώς φυλής ιιέ ιστορίαν, 
μνημεία, παραδόσεις κ.. - 'ισ π α 
νικόν πολιτισμόν.
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‘Από τήν Ιστορίαν τού Σώματος
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Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ

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

Q tav ή 'Ελλάς πραγματοποιού
σα εθνικά όνειρα καί πόθους αιώ
νων, εύρέθη εις Μικράν ’Ασίαν ώς 
έντολοδόχος τών Μεγάλων Δυ
νάμεων, ή Χωροφυλακή έδωσε καί 
πάλιν τό «παρόν» εις τό έθνικόν 
προσκλητήριον.

Παρηκολούθησε μέ πολυαρί
θμους δυνάμεις της τόν προελαύ- 
νοντα Στρατόν μας καί συνεπολέ- 
μησε μετ’ αυτού "ϊδρυσεν Υπηρε
σίας ’Ασφαλείας καί ’Αστυνομίας 
κατά τό έν Έλλάδι ίσχΰον σύστημα 
εις τήν πόλιν τής Σμύρνης καί εις 
τήν καταληφθεϊσαν ένδοχώραν.

Συνεκρότησεν άποσπάσματα. Κα- 
τεδίωξε τουρκικός συμμορίας. 
Έφορύρησε γεφύρας καί σιδηρο
δρόμους. "Ιδρυσε Στρατονομικάς 
'Υπηρεσίας. Συνεργαζομένη στε- 
νώς μετά τοϋ στρατού, ήγωνίσθη 
διά νά έξασφαλίση τά νώτα του, 
τάς μεταφοράς καί τάς συγκοινω
νίας τών μαχομένων 'Ελληνικών 
δυνάμεων.

Κατά τήν άτυχή έκείνην έκστρα- 
τείαν πού έληξε άδοξα πριν άπό 
μισό άκριβώς αιώνα, όπως καί καθ’ 
όλους τούς άλλους έθνικούς άγώ- 
νας, άξιωματικοί, ύπαξιωματικοί

καί χωροφύλακες έπραξαν τό κα
θήκον τους πρός τήν Πατρίδα. 
Καί άπέδειξαν μέ τάς ήρωϊκάς 
πράξεις τους καί μέ τήν αύτοθυ- 
σίαν τους, ότι ήσαν άξιοι συνε- 
χισταί τών ήρωϊκών εθνικών πα
ραδόσεων.

Εις όλόκληρον τήν περιοχήν τής 
Μ ’Ασίας, σέ κάθε βουνό, σέ κάθε 
λαγκάδι, σέ κάθε χωριό, είναι 
έγκατεσπαρμένα τά οστά, θαμμένα 
καί άταφα, έκατοντάδων άνδρών 
τής Χωροφυλακής, όπου έπεσαν 
μαχόμενοι γιά τά ωραιότερα καί 
ίερώτερα έθνικά ιδεώδη.
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Η ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ

Τήν 29 'Απριλίου 1919 έλήφθη 
έκ Παρισίων εις τό Γενικόν Στρα- 
τηγεΐον Θεσσαλονίκης κατεπεΐ- 
γον κρυπτογραφικόν τηλεγράφημα 
του — πρωθυπουργού — Έλευθερ. 
Βενιζέλου διά τοΰ οποίου άνηγγέλ- 
λετο δτι τό Άνώτατον Συμβού
λιου τής Διασκέψεως άπεφάσισε 
παμψηφεί όπως Ελληνική στρα
τιωτική δύναμις καταλάβη τήν 
Σμύρνην καί έξασφαλίση τήν τάξιν 
εν αύτή. Τήν ιδίαν ημέραν έκοι- 
νοποιεϊτο υπό τοΰ ’Αρχιστρατήγου 
Λ. Παρασκευοπούλου ήμερησία 
διαταγή τοΰ πρωθυπουργού καί 
υπουργού των Στρατιωτικών Έλ. 
Βενιζέλου πρός τήν I Μεραρχίαν 
Λαρίσης, διοικητής τής όποιας 
ήτο ό συνταγματάρχης τοΰ Πυρο
βολικού Ν. Ζαφειριού, καί εις 
ήν άνετέθη ή άποστολή αύτή 
Εις τήν ήμερησίαν διαταγήν τοι 
ό Έλ. Βενιζέλος έτόνιζε, μετάξι 
άλλων, τά ακόλουθα :

«Ύπό των Μεγάλων Δυνάμεων 
άπεφασίσθη ή δΤ Ελληνικού Στρα
τού κατάληψις τής Σμύρνης καί ή 
δΤ αύτοΰ έξασφάλισις τής τάξεως 
έν τή πόλει ταύτη. Σπανίως, καθ’ 
όλην τήν μακράν ιστορίαν τοΰ 
έθνικοΰ μας Στρατού, άνετέθη εις 
έν έκ τών τμημάτων του άποστολή 
τιμητικωτέρα τής ίδικής σας.

Γνωρίζω έκ τών προτέρων δτι 
θά εύρεθήτε εις τό ύψος τής άπο- 
στολής σας. Γνωρίζω, δτι άπαντες 
άξιωματικοί καί όπλΐται, αίσθά- 
νεσθε δικαίαν υπερηφάνειαν διά 
τήν άποστολήν σας ταύτην καί 
δτι θά άναλογίζεσθε τάς εύθύνας. 
τάς οποίας έκαστος έξ υμών φέρει
άπέναντι τοΰ "Έθνους...........  Αί
εύχαί τοΰ Έθνους ολοκλήρου σας 
συνοδεύουν».

Η πρώτη Μεραρχία, άποτελου- 
μένη έκ τοΰ 138 Συντάγματος 
Εύζώνων ύπό τόν άντισυνταγματάρ- 
χην Διον. Σταυριανόπουλον, 4ου 
Πεζικού ύπό τόν άντισυνταγματάρ- 
χην Άλ. Σχιναν, 5ου ύπό τόν άντι- 
συνταγματάρχην κ. Τσάκαλον. 
έπεβιβάσθη μεταγωγικών, έφθασεν 
είς τόν λιμένα τής Σμύρνης καί 
ήρχισε ν’ άποβιβάζη δυνάμεις τήν 
2αν Μαΐου 1919.

Έν τώ μεταξύ δμως ένα άλλο 
γεγονός, πού είχε αντίκτυπον είς 
τήν άσφάλειαν καί τήν τάξιν τής 
περιοχής, έλαβε χώραν.

Αί όπισθεν τοΰ στρατιωτικού 
διοικητηρίου κεντρικοί τουρκικοί 
φυλακαί έτέθησαν, μετά την άνα- 
κωχήν, ύπό τόν έλεγχον τών Συμ
μάχων, μέ άρχηγόν τής διεθνούς 
δυνάμεως τόν ’Ιταλόν ταγματάρ
χην Καροσίνι. Κατά τήν διάρκειαν 
δμως τής ανακωχής αί φυλακαί 
αόταί ήνοίχθησαν ύπό τοΰ Βρε- 
ταννοΰ άντιπροσώπου καί όλοι οί 
χριστιανοί κατάδικοι άπεφυλά- 
κίσθησαν. Τήν έπομένην άπεφυ- 
λακίσθησαν ύπό τοΰ ’Ιταλού αντι
προσώπου καί οί Τούρκοι κατά- 
δικοι. Τά κακοποιά στοιχεία έπο- 
μένως εύρήκαν τήν εύκαιρίαν διά 
νά προβοΰν είς κλοπάς, λεηλασίας 
καί παντός είδους άλλος έγκλη- 
ματικάς πράξεις.

Είς αΰτήν τήν κατάστασιν εύρε 
τήν Σμύρνην καί τήν περιοχήν της 
ή Ελληνική Χωροφυλακή δταν 
άπεβιβάσθη ένα Τάγμα της, δυ
νάμεως πεντακοσίων άνδρών είς 
τήν Σμύρνην, τήν 4ην Μαΐου 1919. 
ύπό τόν συνταγματάρχην Άλεξ.

Χατζηιωάννου. Δύο δέ ήμέρας άρ' 
γότερα (6 Μαΐου) άπεβιβάζετο άλλη 
δύναμις Χωροφυλακής, ύπό τόν 
άντισυνταγματάρχην Νικηφορά- 
κην Νικηφόρον.

«Ή δύναμις αΰτη τής Χωρο
φυλακής — γράφει ό άείμνηστος 
συνάδελφος Μιχ. Ρόδάς είς τό 
βιβλίον του «Ή Ελλάδα στήν 
Μικράν Άσία» προελάσασα έκ 
τής προκυμαίας τής Σμύρνης, κα- 
τηυθύνθη καί έστρατοπέδευσεν είς 
τόν αύλόγυρον τοΰ Όμηρείου Παρ
θεναγωγείου. Οί εύσταλεΐς χωρο
φύλακες, μέ τάς καινουργείς ενδυ
μασίας των καί τόν τέλειον όπλι- 
σμόν των, έπροκάλεσαν άρίστην 
έντύπωσιν είς δλους τούς πληθυ
σμούς τής Σμύρνης καί τούς αντι
προσώπους τών Δυνάμεων Κυ
ρίως ή άφιξις τής Χωροφυλακής 
ένεθάρρυνε καί ένεθουσίααε τούς 
κατοίκους, διότι είς τό Σώμα τούτο 
έβλεπον τόν φρουρόν τής τάξεως 
καί τής άσφαλείας. Εκτός τούτου, 
ό Στρατός, μετά τήν άφιξιν τής

Ό  ήρωικός Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, τό μαρτυρικό τέλος τού 
όποιου συνεκίνησε τήν άνθρωπότητα, υποδέχεται εις τήν πρωτεύουσαν τής Ιωνίας 
τά Ελληνικά στρατεύματα.
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Χωροφυλακής, ήδύνατο άκωλύτως 
ν' άσχοληθή εις τήν κατάληψιν 
των διαμερισμάτων τοΰ έσωτερικοΰ 
χωρίς νά είναι ήναγκασμένος νά 
έκτελή αστυνομικά καθήκοντα έν 
Σμύρν.η». Περαιτέρω ό Ρόδας έγρα- 
φεν δτι «τό Σώμα τής Χωροφυλα
κής είχεν άποστείλει εις Σμύρνην 
τούς καλλιτέρους αξιωματικούς 
του, άνωτέρους καί κατωτέρους, 
δπως έπίσης καί τό ποιόν των άν- 
δρών ήτο άριστον».

Ή Χωροφυλακή συνειργάσθη 
μέ τόν Στρατόν Κατοχής διά τήν 
άποκαστάστασιν τής τάξεως καί 
ίδρυσεν υπηρεσίας κατά τό έν 
Έλλάδι σύστημα. Ουτω, ίδρύθη 
Άνωτέρα Διοίκησις Χωροφυλα
κής Ιωνίας μέ έδραν τήν Σμύρνην 
καί μέ διοικητήν τόν Συνταγμα
τάρχην Χατζηιωάννου, ένώ ή πό
λις διηρέθη εις 22 ’Αστυνομικά 
Τμήματα, έπί κεφαλής των όποιων 
έτέθησαν αξιωματικοί πού έφήρ- 
μοσαν ιά μέτρα τάξεως. Συνεστήθη 
έπίσης'Υπηρεσία Καταδιώξεως μέ 
διοικηιήν τόν μοίραρχον Κων. 
Μιχαλόπουλον, τόν όποιον άντι- 
κατέσι:ησε βραδύτερον ό όμοιό- 
βαθμός του Δημοσθ. Ζαμπετάκης, 
πού παρέμεινεν είς τήν θέσιν 
αύτήν μέχρι τής καταστροφής καί 
τής έκκενώσεως τής μαρτυρικής 
πόλεως άπό τόν Στρατόν καί τόν 
Ελληνικόν πληθυσμόν.

Όλαι αί ανωτέρω ύπηρεσίαι 
αστυνομίας καί ασφαλείας τής πό- 
πόλεως Σμύρνης έτέθησαν υπό 
τάς αμέσους διαταγάς ’Αστυνομι
κής Διευθύνσεως μέ διευθυντήν 
τόν Νικηφοράκην. Εις τήν κατα- 
ληφθεΐσαν περιοχήν τής Μ. ’Ασίας 
ίδρύθησαν Μοιραρχίαι, 'Υπομοι- 
μοιραρχίαι καί Σταθμοί, κατά τό 
σύστημα τής διαρθρώσεως τών έν 
Έλλάδι υπηρεσιών Χωροφυλακής.

Αί τουρκικαί πολιτικοί καί 
θρησκευταικί άρχαί παρέμειναν είς 
τάς θέσεις των, ώς καί μικρά δύ- 
ναμις Τούρκων χωροφυλάκων, ένι- 
σχυθεΐσα δΤ Ελλήνων χωροφυλά
κων. ’Αστυνομικοί έν τούτοις καί 
δικαστικοί άρχαί κατηργήθησαν 
μετά τήν υπογραφήν τής συνθήκης 
τοΰ Νεϋγύ, όπότε έπηνδρώθησαν 
μέ έλληνικόν προσωπικόν. Φυσι
κά, ή 'Ελληνική Χωροφυλακή, 
ήρχισε λειτουργούσα άμα τή έγκα- 
ταστάσει της είς τήν κατεχομένην 
περιοχήν, δλως άνεξαρτήτως 
τής τουρκικής. (1)

(1) «Ό  Ελληνικός Στρατός είς Σμύ
ρνην» (Έκδοσις Γ.Ε.Σ. σελ. 84-89).

Κατηρτίσθησαν έπίσης διάφορα 
καταδιωκτικά αποσπάσματα κατά 
περιφερείας καί άναλόγως τών έκά- 
στοτε αναγκών ασφαλείας, πού 
καθ’ δλον τό τριετές διάστημα πού 
διέρρευσεν άπό τής ίδρύσεώς των 
μέχρι τής καταρρεύσεως τοΰ Μι
κρασιατικού μετώπου καί τής άπο- 
χωρήσεως τοΰ Στρατοΰ μας, ήγω- 
νίσθησαν μέ γενναιότητα διά τήν 
καταδίωξιν καί συντριβήν τών τουρ
κικών συμμοριών καί είχαν σο
βαρός άπωλείας.

Έν αρχή ό τουρκικός πληθυ
σμός ύπεδέχθη άδιαμαρτυρήτως τήν 
Ελληνικήν Διοίκησιν, διότι τήν 
συνέκρινε μέ τήν τουρκικήν καί 
άνεγνώρισε τήν σημαντικήν δια
φοράν. ’Αργότερα όμως, καί συγ
κεκριμένους, μετά τήν έκδήλωσιν 
τής έπαναστατικής κινήσεως τοΰ 
Μουσταφά Κεμάλ Πασά, ήρχισαν 
νά σχηματίζωνται συμμορίαι αν
ταρτών καί ληστών είς τήν κατε
χομένην ύπό τοΰ Έλληνικοΰ Στρα
τοΰ ένδοχώραν, ιδία δέ είς τήν 
περιοχήν τής Μεσογίδος, όπου 
Ζεϊμπέκηδες παλληκαράδες, κατάτό 
πρότυπον τοΰ θρυλικοΰ Τσάκετζη, 
είχαν στήσει τά λημέρια των καί 
άπ’ όπου έξωρμοΰσαν καί έπετί- 
θοντο αίφνιδιαστικώς κατά τών 
στρατιωτών καί τών έφοδιοπομπών 
τοΰ Στρατοΰ μας, ώς καί κατά τών 
φιλησύχων πολιτών.

Οί λησταντάρται αύτοί, οί δια
βόητοι «Τσέτες» έστρατολόγουν 
νέους μεταξύ τόΰ τουρκικού πλη
θυσμού καί τούς έξεπαίδευαν διά 
τήν ένέργειαν φόνων, ληστειών 
καί δολοφονιών είς βάρος τών 
Ελλήνων.

Μετά είκοσι περίπου ήμέρας 
άπό τής είς Σμύρνην άποβάσεώς 
του, ό Ελληνικός Στρατός, είχε 
καταλάβει ολόκληρον τήν μετέ- 
πειτα έπιδικασθεΐσαν στρατιωτι- 
κώς είς τήν Ελλάδα διά τής Συν
θήκης τών Σερβών, περιοχήν. ’Εκ
τός δέ τής Μεραρχίας Λαρίσης 
εφθασαν είς τήν Μ. ’Ασίαν τό 
8ον Σύνταγμα Κρητών, τό 6ον 
Σύνταγμα Άρχπελάγους, καί βρα
δύτερον αί Μεραρχίαι 2 καί 13, 
άποτελοΰσαι δύναμιν τοΰ Α' Σώ
ματος Στρατοΰ, ύπό τόν στρατη
γόν Νίδερ, άναλαβόντα καί τήν 
διοίκησιν τοΰ Στρατοΰ Κατοχής.

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΗΣΤΑΝΤΑΡΤΑΙ 
ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΟΝΤΑΙ

Οί περιορισμοί τούς όποιους οί

Σύμμαχοι έπέβαλον είς τάς κι
νήσεις καί είς τά μέτρα άσφαλείας 
τοΰ Ελληνικού Στρατοΰ, κατά τήν 
πρώτην περίοδον τής κατοχής, 
ή άπαγόρευσις τοΰ έλέγχου τών 
αμαξοστοιχιών ύπό τών Ελληνικών 
’Αρχών, ή άρσις τής λογοκρι
σίας κ.λ.π. ένεθάρρυναν τούς Τούρ
κους καί διηκόλυναν μεγάλως τήν 
όργάνωσιν τής τουρκικής άντι-, 
στάσεως.

Κατόπιν σχετικής είσηγήσεως 
τοΰ διοικητοΰ τοΰ Στρατοΰ Κα
τοχής, ό "Υπατος 'Αρμοστής 
Στεργιάδης, προέβη είς τάς δεού- 
σας παραστάσεις πρό τάς Δια
συμμαχικός Άρχάς καί έπετράπη, 
δπως τό 5ον Σύνταγμα Πεζικοΰ 
καί μικρά άποσπάσματα Πεζικοΰ 
καί χωροφυλάκων κινούνται είς 
άκτΐνα 15—20 χιλομ. περί τήν 
Μαγνησίαν καί τόν Κασαμπα (1). 
Άντιθέτως οί Σύμμαχοι, ουδέν 
μέτρον έλάμβανον κατά τών ένερ- 
γειών τοΰ τουρκικού στρατοΰ καί 
τών Τούρκων άτάκτων. Συνεπεία 
τών περιοριστικών αυτών μέτρων, 
τό ήθικόν τών άνταρτών έτονώθη, 
καί σύν τώ χρόνω άπεθρασύνθησαν 
ούτοι.

Χαρακτηριστικά, πλήν τών άλ
λων, είναι καί τά έξής γεγονότα : 
Τοΰρκοι, φυλακισθέντες ύπό τών 
'Ελληνικών ’Αρχών, κατόπιν αί- 
τήσεώς των, άπέκτησαν τήν ’Ιτα
λικήν καί άλλοι τήν Γαλλικήν 
ύπηκοότητα διά νά τύχουν τής 
’Ιταλικής προστασίας. Βρεταννός 
ίερεύς τοΰ Βρεταννικοΰ Ναυτικοΰ, 
φέρων τόν βαθμόν τοΰ άντιπλοιάρ- 
χου, είχεν άναλάβει έμφανώς καί 
κατά τρόπον σκαμδαλώδη, τήν 
προστασίαν τών Τούρκων άξιωμα- 
τικών καί πολιτών (2).

Κατά τάς άρχάς ’Ιουνίου 1919. 
ισχυρά δύναμις τακτικού καί άτά- 
κτου τουρκικοΰ στρατοΰ έπετέθη 
κατά τών έν Περγάμω Ελληνικών 
δυνάμεων, κατέλαβε τήν πόλιν καί 
προέβη είς πρωτοφανείς είς τήν 
ιστορίαν τών συγχρόνων πολέμων 
βαρβαρότητας. Οί Τούρκοι ύπερέ- 
βησαν είς ώμότητας καί τούς πλέον 
βαρβάρους κατακτητάς πού έγνώ- 
ρισαν οί αιώνες, φθάσαντες μέχρι 
σημείου νά καρφώσουν έπί τών 
πελμάτων τών Ελλήνων στρατιω
τών πέταλα ! !

(1) «Ό  Ελληνικός Στρατός είς τήν 
Σμύρνην» (εκδοσις Γ Ε Σ) σελ. 99-100.

(2) «Ό  'Ελληνικός Στρατός είς τήν 
Σμύρνην» σελ. 102 - 105. Βλέπε καί 
στρατηγού Γ. Σπυρίδωνος «Ή  Μικρά, 
σιατική έκστρατεία» σελ. 17—18.
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Ή  κατά τής Πέργαμο» τουρκι
κή επιδρομή ύπήρξεν ή αφετηρία 
πολλών άλλων παρομοίων, μέ απο
κορύφωμα τής τουρκικής άγριό- 
τητος καί βαρβαρότητος τάς φο
βερός σφαγάς καί την καταστρο
φήν τοϋ Άϊδινίου, πού αί Όθω- 
μανικαί όρδαί μετέβαλαν εις άπέ- 
ραντον νεκροταφεΐον καί εις κό- 
λασιν φλογών καί έρειπίων.
Ή  Χωροφυλακή έβοήθησε μέ δλας 

της τάς δυνάμεις τόν Ελληνικόν 
Στρατόν εις τήν Μ. ’Ασίαν κατά 
τήν προσπάθειάν του νά πατάξη 
τήν τουρκικήν θρασύτητα.’Αξιω
ματικοί καί όπλϊται τοϋ Σώματος 
ήγωνίσθησαν μέ γενναιότητα διά 
νά καταδιώξουν άποτελεσματικώς

τούς Τσέτες. Αλλά τά μέτρα καί 
αί ένέργειαι τοϋ συνταγματάρχου 
Χατζηιωάννου καί τών άξιωματι- 
κών του προσέκρουον πολλάκις 
εις τήν έπιμονήν τοϋ 'Υπάτου 
'Αρμοστοΰ Στεργιάδη νά έπεμβαί- 
νη καί νά ρυθμίζη ένεργείας κα- 
θαρώς ύπηρεσιακοΰ χαρακτήρος, 
κατά τάς ϊδικάς του σκέψεις καί 
έπιθυμίας. Κατόπιν δέ τών αύθαι- 
ρεσιών καί τών συχνών επεμβά
σεων τοϋ Στεργιάδη, ό Χατζηιωάν
νου έζήτησε ν’ άνακληθή εις ’Αθή
νας.

Χαρακτηριστική τής δυσκόλου 
θέσεως εις τήν οποίαν είχε φέρει 
τήν εν Σμύρνη Άνωτέραν Διο(- 
κησιν Χωροφυλακής ό Στεργιάδης,

είναι καί ή κατωτέρω περικοπή 
άναφοράς τοϋ Χατζηιωάννου, ύπ’ 
άριθ. πρωτ. 4260]3 τής 18 ’Ιουλίου 
1919, πρός τό Άρχηγεΐον Χωρο
φυλακής :

«— Δέν παραλείπω ν’ άναφέρω 
ότι καί αύθις παρεκάλεόα τήν 
'Υπάτην 'Αρμοστείαν νά ζητήση 
τήν άντικατάστασίν μου έξ ’Αθη
νών διότι μοί είναι άδύνατον νά 
παραμείνω ένταϋθα, άφοϋ δέν μοΰ 
επιτρέπεται νά διοικήσω τούς άν- 
δρας μου σύμφωνα μέ τόν Κανο
νισμόν ...........».

Πράγματι, ό συνταγματάρχης 
Χατζηιωάννου άνεκλήθη εις ’Αθή

νας καί άντικαταστάτης του έστά- 
λη εις Σμύρνην ό όμοιόβαθμός του 
Κατσώνας Δημ.

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΙ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΣ

Τά Ελληνικά στρατεύματα προελαύνουν εις τά βάθη της Μικράς ’Ασίας 
καί εις τά καταλαμβανόμενα έδάφη ή Χωροφυλακή έγκαθιστά Υπηρεσίας διά τήν 
διατήρησιν τής τάξεως.

Θά έχρειάζοντο τόμοι ολόκλη
ροι διά νά περιγραφοϋν λεπτομε
ρώς οί ήρωικοί άγώνες καί αί 
θυσίαι τών άξιωματικών καί όπλι- 
τών τής Χωροφυλακής εις τήν Μ. 
’Ασίαν κατά τήν περίοδον τής 
Ελληνικής Κατοχής. Περιοριζό- 
μεθα έπομένως νά. μνημονεύσωμεν 
έν συντομία μερικάς μόνον έκ 
τών προσπαθειών καί τών ήρωϊκών 
πράξεων τοϋ Σώματος εις ’Ιω
νίαν, διά νά δώσωμεν άπλώς μίαν 
ιδέαν τής πολεμικής δράσεως τών 
άνδρών του κατά τήν άτυχή έκεί- 
νην έκστρατείαν, χωρίς βεβαίως 
τοϋτο νά σημαίνη ότι αί κατωτέρω 
άναφερόμεναι είναι αί μοναδικοί 
ή αί πλέον άξιοσημείωτοι καί αί 
μόναι άξιαι ευφήμου μνείας. .

Τόν Αύγουστον τοϋ 1919, οπότε 
έξεδηλώθη σφοδρά έπίθεσις έχ- 
θρικοΰ στρατοΰ καί ληστανταρτών 
έναντίον τών εις Λύγδα καί Πυργί 
προφυλακών τοϋ Στρατοΰ μας, ό 
υπομοίραρχος Σκορδίλης, διοικη
τής μεταβατικοϋ άποσπάσματος 
Χωροφυλακής, συνηντήθη μετά πο
λυαρίθμων έχθρικών δυνάμεων πα
ρά τό χωρίον Μεντερσέ, κείμενον 
βορειοδυτικώς τοϋ Όδεμησίου καί 
συνεπλάκη μετ’ αύτοΰ. Τόση ήτο 
ή όρμή καί τόσον έξαιρετικόν 
υπήρξε τό θάρρος τών ήμετέρων, 
ώστε οί Τοΰρκοι ήρχισαν νά κάμ- 
πτωνται. Κατά τήν κρίσιμον έκεί- 
νην, διά τήν εκβασιν τοϋ άγώνος 
στιγμήν, ό χωροφύλαξ Ίγγλεζά- 
κης Βασίλειος, βοηθούμενος καί 
υπό τοϋ συναδέλφου του Κατσο- 
λεδάκη Γεωργίου, ωρμησαν έναν
τίον τοϋ άρχηγοϋ τοϋ τρυρκικοΰ
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σώματος, τήν ώραν πού έπεχείρει 
νά ίππεύση διά νά διαφύγη. Ένω 
δέ βροχή εχθρικών σφαιρών έπι
πτε γύρω του, ό Ίγγλεζάκης, έπρό- 
λαβε τόν Τούρκον αξιωματικόν 
καί τού άπέκοψε κυριολεκτικούς 
τήν κεφαλήν μέ τό μαχαίρι του. 
Τήν ίδιαν όμως στιγμήν, ό ήρωϊκός 
χωροφύλαξ έπιπτε, βληθείς καί
ριους άπό έχρικές σφαίρες, ένω 
ό Κοτσολεδάκης έτραυματίζετο σο- 
βαρώτατα.

Οί άνδρες τού τουρκικού λη- 
στανταρτικοΰ σώματος, μετά τόν 
φόνον τού άρχηγοΰ των έγκατέ- 
λειψαν τόν άγώνα καί έτράπησαν- 
εις φυγήν.

Βραδύτεροι αί Μοιραρχίαι με- 
τωνομάσθησαν εις Διοικήσεις Χω
ροφυλακής, ίδρύθη Τάγμα ’Ασφα
λείας υπό. τόν ταγματάρχην Κρα- 
νάκην I. καί ’Ανεξάρτητον Τάγμα 
Χωροφυλακής, ύπό τόν ταγματάρ
χην Άμβράζην I

'Η καταδίωξις τών τουρκικών 
συμμοριών συνεχίσθη εις τάς όρει- 
νάς ιδίως περιοχάς τής Μ. ’Ασίας 
καί γενικώς όπου ένεφανίζοντο 
αύται καί προέβαινον εις εγκλη
ματικός καί τρομακτικός ένεργείας. 
’Αποσπάσματα Στρατού καί Χωρο
φυλακής εύρίσκοντο εις άδιάκοπον 
έπαγρύπνησιν καί κίνησιν, καθ’ 
δλον τό άπό τού ’Ιανουάριου τού 
1920 μέχρι τής καταρρεύσεως τού 
μετώπου καί τής έκκενώσεως τής 
Μ. ’Ασίας χρονικόν διάστημα.

Εις τήν περιοχήν Άξαρίου, 
μεταβατικόν άπόσπασμα Χωροφυ
λακής, ύπό τόν υπομοίραρχον 
Έπιτροπάκην, συνεπλάκη μετ’ 
ίσχυρας^δυνάμεως συμμοριτών, πα
ρά τήν αριθμητικήν δέ υπεροχήν 
τών Τούρκων, κατώρθωσε νά τούς 
διασκορπίση καί νά προξενήση 
εις αύτούς μεγάλας άπωλείας. Έκ 
τών ήμετέρων έφονεύθησαν δύο 
χωροφύλακες.

Άλλο μεταβατικόν άπόσπασμα, 
ύπό τόν άνθυπασπιστήν Κοτυλαΐ- 
ον Πέτρον συνεπλάκη εις τήν 
ορεινήν περιοχήν Τιμόλου μετά 
τμήματος τουρκικού στρατού, τό 
όποιον έξόντωσεν όλοκληρωτι- 
κώς.

"Ετερον άπόσπασμα Χωροφυλα
κής ύπό τόν υπομοίραρχον Λαμπα- 
θάκην Δημ. ένω ένήργει έκκαθα- 
ριστικήν έπιχείρησιν εις τήν περιο
χήν Τσαλάλ τής Μεσογίδος, συ- 
νηντήθη μετά πολυμελούς συμμο
ρίας Τσετών. καί συνήψε μετ’ 
αυτής πείσμονα άγώνα, κατά τήν 
διάρκειαν τού όποιου τό άπόσπα-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ, 'Υποστράτηγος Χωροφυλακής καί ’Αρχηγός 
του Σώματος κατά τά έτη τής Μικρασιατικής έκστρατείας 1921—1922. Ή το  έκ 
τών διασημοτέρων στρατιωτικών καί άστυνομικών φυσιογνωμιών τής έποχής του, 
διεθνοΟς ακτινοβολίας.

σμα έπέδειξε θάρρος καί γενναιότη
τα. Ό  ύπομοίραρχος Λαμπαθάκης, 
μαχόμενος έπί κεφαλής τών άνδρών 
του έφονεύθη ύπό τών Τούρκων, οί 
όποιοι ήσαν πολυαριθμότεροι. 
Έφονεύθη επίσης καί ένας χωρο
φύλαξ.

Τήν νύκτα τής 28 Φεβρουάριου 
1922, τουρκική συμμορία έπετέθη 
κατά τού Σταθμού Χωροφυλακής 
Τιρμανλάρ τής Περγάμου, άφοΰ 
δέ έφόνευσε τόν σκοπόν χωροφύ
λακα, άπεπειράθη νά είσέλθη έντός 
τού καταστήματος, άλλ’ άνε- 
χαιτίσθη ύπό τών έντός τού 
Σταθμού Χωροφυλακής εύρισκο- 
μένων όκρτώ χωροφυλάκων. Ταυ
τοχρόνους όμως,-Έλλη όμάς συμ
μοριτών έθετε πΰρ εις τήν πλησίον 
τού Σταθμού οικίαν τού Σταθμάρ
χου Άνθυπασπιστοΰ Μάνικά. Ό

διοικητής τού Σταθμού Χωροφυ
λακής αν καί έδέχθη αιφνιδιαστι
κήν έπίθεσιν τών συμμοριτών καί 
μολονότι οί φλόγες περιέζωναν 
τήν οικίαν του, δέν έχασε τήν ψυ
χραιμίαν του. Ά λλ’ έπήδησεν άπό 
ένα παράθυρον εις τήν όπισθεν 
τής οικίας αυλήν καί κατώρθωσε 
νά φθάση εις τό οίκημα τού Στα
θμού καί νά τεθή έπί κεφαλής τών 
σκληρά άγωνιζομένων άνδρών του, 
πού άνεθάρρησαν καί συνέχισαν 
μέ μεγαλυτέραν Αποφασιστικότητα 
τήν ήρωικήν των Αντίστασιν.

Οί συμμορΐται βλέπαντες ότι 
οί πολιορκούμενοι έξηκολούθουν 
τόν άγώνα, προσεπάθησαν νά πεί- 
σουν τούς άμυνομένους νά παρα- 
δοθούν. "Ελαβαν όμως τήν ύπερή- 
φανον άπάντησιν τού άνθυπασπι- 
στοΰ ότι «οί Έλληνες ξεύρουν νά
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πολεμοΰν καί νά πεθαίνουν διά 
την Πατρίδα των καί διά τήν τιμήν 
των». Τότε οί Τσέτες, έξαγριωθέν- 
τες, έρριψαν άπό παρακείμενον 
τοΟ Στάθμου οίκημα, δύο δοχεία 
πετρελαίου εντός τής καπνοδόχου 
καί τό άστυνομικόν κατάστημα 
έκυκλώθη άπό τις φλόγες.

Ή  θέσις των άμυνομένων είχε 
γίνει δεινή. 'Αλλά κατά τήν κρί- 
σιμον έκείνην στιγμήν ένεφανίσθη 
άπροσδόκητος βοήθεια εις τούς 
πολιορκουμένους. Ό  αείμνηστος 
ανθυπομοίραρχος 'Αποστόλου 
(πρόκειται περί τοϋ γενναίου άπο- 
σπασματάρχου πού έφονεύθη άρ- 
γότερα εις συμπλοκήν μετά τής 
συμμορίας τοϋ ληστάρχου Για- 
γκούλα) διερχόμενος άπό τήν περι
φέρειαν έκείνην μέ τό άπόσπα- 
σμά του, ήκουσε-τούς πυροβολι
σμούς. Καί έσπευσε εις τόν τόπον 
τθζ μάχης, κατά τήν κρισιμωτέραν 
στιγμήν. Οί συμμορΐται, άντιλη- 
φθέντες τό άπόσπασμα τοΰ ’Απο
στόλου, έτράπησαν εις φυγήν,κατα- 
ταδιωκόμενοι υπό των ήμετέρων.

Κατά τήν μάχην έκείνην πρός 
άσυγκρίτως ύπερτέρας έχθρικάς 
δυνάμεις, έφονεύθησαν οί χωρο
φύλακες Καραγκιόζης Θ., Ντε- 
λεδήμος Π., Θεοδοσιάδης Χ.,Μπαλ- 
μπάκης Ν., καί Δημητριάδης Β.

'ΤΙ συνεχώς έντεινομένη δράσις 
τών τουρκικών συμμοριών έδη- 
μιούργησε σοβαράς άνησυχίας εις 
τήν Στρατιάν Μ. ’Ασίας, ή όποια 
ελαβε νέα μέτρα διά τήν άντιμε- 
τώπισιν τοϋ κινδύνου. 'Όσον άφο- 
οα τήν Χωροφυλακήν άπεφασίσθη

ή συγκρότησις καί άλλων άποσπα- 
σμάτων εις τάς περιφερείας εις 
τάς όποιας αί άνάγκαι άσφαλείας 
τοϋ στρατεύματος καί τών πληθυ
σμών τό άπήτουν. Ουτω, μεταξύ 
τών άλλων, συνεκροτήθη εις Θεϊ- 
ρα άπόσπασμα δυνάμεως όγδοή- 
κοντα χωροφυλάκων, μετά μιας 
διμοιρίας πολυβόλων, τό όποιον 
έτέθη ύπό τήν διοίκησιν τοΰ υπο
μοιράρχου Μπριλλάκη Στυλ.

Τό άπόσπασμα έκεϊνο συνηντήθη 
έντός τοϋ χωρίου Μπαρτζιλάκ μέ 
τουρκικήν συμμορίαν, τήν οποίαν 
διεσκόρπισε, κατόπιν συμπλοκής, 
κατά τήν όποιαν έφονεύθησαν δύο 
συμμορΐται.

Συνεχίζον τήν καταδίωξιν τών 
συμμοριτών, τό άπόσπασμα, έφθα- 
σεν εις τό χωρίον Μπαλαξή, όπου 
ύπήρχον πληροφορίαι, ότι εύρί- 
σκετο ή~εδροτ~συμμορίας έκ δια- 
κοσίων περίπου Τσετών. Οί ήμέ- 
τεροι έπέτυχον διά κυκλωτικής 
κινήσεως, νά θέσουν τούς συμμο- 
ρίτας μεταξύ δύο πυρών καί νά τούς 
κατατροπώσουν, μετά πολύωρον 
καί πεισματώδη μάχην. Ό  έχθρός 
άφησεν έπί τοΰ περδίου τής αιμα
τηρός έκείνης μάχης μέγαν άρι- 
θμόν νεκρών καί τραυματιών.

Μετά τήν δημιουργίαν ρήγμα
τος εις τό Νότιον Συγκρότημα τής 
Ελληνικής παρατάξεως, ισχυρά 
δύναμις τουρκικοϋ Ίππικοΰ είσέ-

βαλεν εις τήν κατεχομενην ύπό 
τοϋ Στρατοϋ μας περιοχήν καί 
έφθασε μέχρι τής κωμοπόλεως Κέ- 
λες, όπου εύρίσκετο ή έδρα τοΰ 
ομωνύμου Σταθμοϋ Χωροφυλακής 
καί άποσπάσματος Χωροφυλακής 
συνολικής δυνάμεως έκατόν περί
που άνδρών.

Οί έπικεφαλής τής άνωτέρω δυ
νάμεως δύο αξιωματικοί τής Χω
ροφυλακής, άντιληφθέντες τόν κίν
δυνον καί έκτιμήσαντες τήν δλην 
κατάστασιν, συνεκέντρωσαν τάς 
δυνάμεις των εις τό οίκημα 
τοΰ Σταθμοϋ ώς καί εις παρακεί
μενον τζαμί, καί άπέκρουσαν εκεί 
σθεναρώς τάς σφοδράς έπιθέσεις 
τοϋ έχθροϋ. ’Αλλά αί έχθρικαί δυ
νάμεις ήσαν άσυγκρίτως πολύαρι- 
θμότεραι τών ήμετέρων, αί δέ έπι- 
θέσεις τοΰ τουρκικοϋ Ίππικοϋ έγί- 
νοντο όλονέν συχνότεροι καί σφο
δρότεροι. Ταυτοχρόνως, τά πυρο- 
μαχικά τών άμυνομένων έξηντλοϋ- 
ντο

Έν όψει τής άκρως κρίσιμου 
έκείνης καταστάσεως καί πρό τοϋ 
βεβαίου πλέον κινδύνου ολοκλη
ρωτικής έξοντώσεώς των, οί πο- 
λιορκούμενοι, άπεφάσισαν νά έπι- 
χειρήσουν έξοδον, έκ δύο σημείων 
πού έθεωροϋντο ώς τά όλιγώτερον 
φυλασσόμενα ύπό τοϋ έχθροϋ. "Έ
θεσαν λοιπόν πΰρ εις τά κατεχό- 
μενα παρ' αυτών οικήματα, ταυτο-

Η Χωροφυλακή πολυτίμους προσέφερε υπηρεσίας κατά τήν Μικρασιατικήν 
εκστρατείαν, είτε μέ μαχιμα τμήματα ή στρατονομικά αποσπάσματα, είτε μέ καθα- 
ρώς αστυνομικός Υπηρεσίας. Εις τάς πεδιάδας τής Μικρδς ’Ασίας λευκάζουν 
ακόμη τα όστα χιλιάδων ανδρών τής Χωροφυλακής, οί όποιοι έθυσίασαν τήν 
ςωην τους δια την ιδέαν τής μεγάλης πατρίδος.
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Τό καταδιωκτικόν απόσπασμα τοΟ τότε Άνθυπασπιστοϋ Χομπίτη τό όποιον 
ήρωικ&ς εδρασε έναντίον τών Τούρκων ληστανταρτών είς τήν Μικρόν 'Ασίαν.

χρόνως δέ έξώρμησαν καθ’ ομά
δας καί κατώρθωσαν νά διασπά- 
σουν τόν έχθρικόν κλοιόν. Όταν 
όμως έφθασαν είς παρακείμενον 
ύψωμα, όπου τό σημεΐον συναντή- 
σεώς των, καί κατεμετρήθησαν 
διεπιστώθη ότι έλλειπαν τριάντα 
συνάδελφοί των, οί πλεΐστοι των 
όποιων έπεσαν κατά τήν προσπά- 
θειάν των νά διασπάσουν τήν ζώ
νην των πολιορκούντων αύτούς. (1)

*

Τόν Μάρτιον 1920, Τούρκοι συμ- 
μορΐται έφόνευσαν, κατόπιν ένέ- 
δρας, παρά τό χωρίον Μεγάλα 
Καντέφια, κείμενον μεταξύ Θείρων 
καί Άϊδινίου, 15 στρατιώτας ήμε- 
τέρου Τάγματος ένεργοΰντας έκ- 
καθαριστικάς έπιχειρήσεις. Τήν 
ιδίαν εποχήν, Τσέτες άπήγαγον 
έκ τής περιφερείας Θείρων 17 ομο
γενείς, καί τούς έξετέλεσαν διά 
λόγους έκδικήσεως, καί πρός τρο- 
μοκράτησιν τού πληθυσμού

Ευθύς ως έγνώσθησαν τά εγκλή
ματα αότά, απόσπασμα έκ 45 χωρο
φυλάκων είδικώς έκπαιδευθέντων 
είς τάς μεθόδους τού άνταρτοπο- 
λέμου υπό τού διοικητοϋ των άνθυ- 
πασπιστοΰ Χαμπίτη Άναστ. έχον- 
τος πείραν τού είδους αύτοϋ τού 
πολέμου άπό τόν Βορειοηπειρω- 
τικόν αγώνα είς τόν όποιον υπη
ρέτησε ως οπλαρχηγός, καί 20 
χωροφυλάκων τού φυλακίου Γεν- 
τήκιοι, οί όποιοι έγνώριζον τήν 
περιοχήν, έφθασε διά νυκτός είς 
Μ. Καντέφια καί κατέλαβεν επι
καίρους θέσεις πέριξ αύτών. Ακο
λούθως, ό διοικητής τού αποσπά
σματος μέ δέκα χωροφύλακας, εί- 
σήλθον περί τήν 4ην πρωινήν είς 
τό χωρίον μέ πολλάς προφυλάξεις 
καί χωρίς νά γίνουν αντιληπτοί 
κατηυθύνθησαν είς τήν οικίαν τού 
αρχηγού τής συμορίας, τόν όποιον 
κατέλαβαν κοιμώμενον καί τόν 
συνέλαβαν άνευ άντιστάσεως.

"Οταν όμως οί χωροφύλακες 
μέ τόν άνθυπασπιστήν εύρέθησαν 
πρό τής οικίας τού ύπαρχηγοΰ τών 
Τσετών συνήντησαν άντίστασιν 
καί συνήφθη συμπλοκή, πού διήρ- 
κησε περί τάς δύο ώρας. Κατ’ αύτήν 
πολλοί συμμορΐται έφονεύθησαν 
ή συνελήφθησαν αιχμάλωτοι εντός 
τού χωρίου, άλλοι δέ πού άπεπει- 
ράθησαν νά διαφύγουν, σ^νελήφθη 
σαν ή έξοντώθησαν ύπό τών ένε- 
δρευόντων χωροφυλάκων. Οί (po

ll)  ΥΗρώον Χωροφυλαψής» I. Φιο- 
ράκπ — Ε. Πιτυκάκτ), Άθήναι 1927.

νευθέντες συμμορΐται κατά τήν 
συμπλοκήν έκείνην, ύπερέβησαν 
τούς 30. Έκ τών ήμετέρων έφονεύ
θησαν οί χωροφύλακες Βασιλάκης 
Χαρίδημος καί Πλιός Βασ. έτραυ- 
ματίσθη δέ ό διερμηνεύς Ζησίδης 
Βασ. Μεταξύ τών φονευθέντων 
συμμοριτών ήτο καί ό ύπαρχηγός 
των Άπτουλα Τσαούς, τού άρχη- 
γοΰ των Μουλαζίμ Κιούρτογλου 
συλληφθέντος, ως ανωτέρω άνα- 
φέρεται, αιχμαλώτου.

Ώς αναφέρει είς τήν έκθεσίν 
του ό διοικητής τού άποσπάσμα- 
τος, στρατηγός ήδη έν άποστρα- 
τεία Άναστ. Χομπίτης, οί χωροφύ
λακες έπέδειξαν έξαιρετικήν αν
δρείαν καί αυτοθυσίαν. Έκτος δέ 
τών ήρωικώς πεσόντων Βασιλάκη 
καί Πλιοΰ, ήνδραγάθησαν, τιμη- 
θέντες διά τού Πολεμικού Σταυρού, 
οί χωροφύλακες Τσαπάκης Γ., Πο- 
θουλάκης Χαρ., Ξυδιας Βασ., Μα- 
χαιριανάκης Μιχ., Κάβουρας Ή- 
λίας, Κουβιδάκης Έμμ. καί Νικά- 
κης Κων. ό δέ άνθυπασπιστής 
Χομπίτης προήχθη είς ανθυπομοί
ραρχον έπ’ ανδραγαθία.

Σημαντική έπίσης ύπήρξεν ή 
δρασις τών αξιωματικών καί όπλι- 
τών τής Διοικήσεως Χωροφυλα
κής Μαγνησίας, είς τήν όποιαν 
ύπήχθησαν αί 'Υποδιοικήσεις Κα
τσαμπα, Άξαρίου κ.λ.π. Διοικητής 
τής Δ.Χ. Κατσαμπα ήτο έν άρχή 
ό ταγματάρχης Οίκονομίδης Εύαγγ. 
καί μετ’ αύτόν ό όμοιόβαθμός του 
Μιαούλης Ν.

Περί τό τέλος τού 1919, ή Ύπο- 
διοίκησις Χωροφυλακής Κατσα
μπα ώνομάσθη Μοιραρχία καί έτέ- 
θη ύπό τήν διοίκησιν τού τότε 
υπομοιράρχου Κριαρα Παύλου, 
ίδρύθησαν δέ Ύπομοιραρχίαι είς 
Άχμετλή, μέ διοικητήν τόν άνθυ- 
πομοίραρχον Θούαν Ν., καί Σαλι- 
χλή, ύπό τόν υπομοίραρχον Μα- 
ζοκοπάκην Θ. αί όποϊαι ύπήχθησαν 
είς τήν Μοιραρχίαν Κατσαμπα. Είς 
τήν περιοχήν τής Μοιραρχίας 
αύτής καί μέχρι Φιλαδέλφειας, 
συνεκροτήθησαν άποσπάσματα 
Χωροφυλακής, ύπό τούς άνθυπομοι- 
ράρχους Άγγελίδην Γ., Γρηγορα- 
τον Γ. καί άλλα, ύπό τούς άνθυπα- 
σπιστάς Μασούραν Άπ· (ούτος 
έφονεύθη είς τήν περιφέρειαν Ά χ
μετλή κατά συπμπλοκήν μετά Τσε
τών) Μυγωμάκην Μ. Βαρβέρην 
Άντ. Φραγκιαδάκην Τωάν. ίό 
Φραγκιαδάκης έξηφανίσθη κατά 
τήν ύποχώρησιν προφανώς δέ έκρε- 
ουργήθη ύπό τών Τούρκων) Ση- 
φάκην Νικ. καί έτερα άποσπάσμα
τα, τεθέντα ύπό τήν διοίκησιν 
ύπαξιωματικών.

*Η δρασις τών αποσπασμάτων 
τούτων ύπήρξεν αξιόλογος καί 
αποτελεσματική, διότι έξησφάλι- 
σεν είς τούς κατοίκους τήν τάξιν 
καί τήν ήσυχίαν, χάρις είς τάς 
άδιακόπους περιπολίας καί μέ τό 
δίκτυον πληροφοριών πού είχε (ορ
γανώσει τόσον ή Δ.Χ. Μαγνησίας, 
όσον καί ή Μοιραρχία Κατσαμπα, 
ό διοικητής τής οποίας είχε κατορ-
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θώσει νά έμπνεύση τήν έμπιστο- 
σύνην τοϋ πληθυσμού καί άφ’ έτέ- 
ρου νά πληροφορήται πάσαν κίνη- 
σιν τών τούρκων άτακτων καί νά 
τήν έξουδετερώνη διά ραγδαίας 
ένεργείας.

Μεταξύ των τουρκικών συμμο
ριών πού έξοντώθηκαν εις τάς πε
ριφέρειας Μαγνησίας, Βαϊνδηρίου 
συμμοριών ήσανκαί τών διαβοή των 
Τούρκων άρχηγών Κιαζήμ Όγλοΰ 
καί Άλή Μπέη.

Τόν Μάιον τού 1922, έξ άλλου, 
ή ’Υπηρεσία Καταδιώξεως Προύσ- 
σης, μέ διοικητήν τόν τότε μοί
ραρχον καί μετέπειτα άντιστρά- 
τηγον Παπαργύρην Άρ. επέτυχε 
τήν σύλληψιν δεκαμελοϋς συμμο
ρίας ένοπλων Τσετών. Έν συνε
χεία ή αύτή 'Υπηρεσία, άνεκάλυ- 
ψε καί έξήρθρωσε δίκτυον Τούρ
κων κατασκόπων καί κατέσχεν 
όγκώδη φάκελλον άπορρήτου πε
ριεχομένου, άφορώντος διαταγάς 
καί οδηγίας τού Κεμαλικοΰ Κέν
τρου Κωνσταντινουπόλεως πρός 
τούς έν Μ. ’Ασία δρώντας πρά
κτορας. Κατεσχέθη έπίσης κρυ
πτογραφικός κώδιξ τόν όποιον 
έχρησιμοποίουν οί πράκτορες τού 
Κέμάλ καί συνελήφθη ύπό τού 
μοιράρχου Παπαργύρη, κατόπιν 
πολυημέρων έρευνών, ό ύπολο- 
χαγός τού Κεμαλικοΰ στρατού Τα-

χήρ Ναδή, μετημφιεσμένος εις 
χανούμισαν. Ούτος ένήργει κατα
σκοπείαν εις βάρος τοϋ 'Ελληνι
κού Στρατού καθώς καί στρατολο
γίαν φανατικών ’Οθωμανών διά 
τήν ένίσχυσιν τών άτάκτων τουρ
κικών σωμάτων. Άνεκαλύφθη, 
ωσαύτως, καί έξηρθρώθη άλλη 
Κεμαλική μυστική όργάνωσις, έπί 
κεφαλής τής όποιας εύρίσκετο ό 
λοχαγός τής Κεμαλικής Χωροφυ
λακής ’Ισμαήλ Χακή, δστις συν
ελήφθη.

Εις τήν Δ.Χ. Προύσσης, τήν 
έποχήν έκείνην, ύπηρέτουν έπίσης 
καί έδρασαν άξιόλογα, ό υπομοί
ραρχος Δίκαιος Άργ. οί άνθυπο- 
μοίραρχοι Πανίτσας Γεώργ., Τζωρ- 
τζόπουλος Εύάγγ. καί πολλοί άλ
λοι

Γραμματεύς τής . ’Αστυνομικής 
Διευθύνσεως Σμύρνης, άπό τόν 
Δεκέμβριον τοϋ 1920 καί μέχρι 
τής έγκαταλείψεως τής πόλεως 
ύπό τοϋ Ελληνικού Στρατού καί 
τοϋ όμογενοϋς πληθυσμού, διετέ- 
λεσεν ό τότε υπομοίραρχος καί 
κατόπιν ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων Νάσκος I. διοικητής δέ 
τής Δ.Χ. Σμύρνης, ό τότε ταγμα
τάρχης Κατσιγιαννάκης Έμμ. ό 
όποιος έσφαγιάσθη ύπό τών έλα- 
σιτών κατά τά Δεκεμβριανά.

"Αλλα στελέχη τής Χωροφυλα

κής, πού υπηρέτησαν εις Μ. Ασίαν 
καί διεκρίθησαν, ήσαν οί μοίραρ
χοι Κατσικουλάκης καί Βαλατσός, 
οί υπομοίραρχοι Σπύρου ’Ιωάν, 
(ό κατόπιν ’Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων) Μιαούλης I., Κα- 
λαϊτζάκης Ν.,. Καφάσης Γ., οί 
άνθυπομοίραρχοι Μανδραπίλιας Ν. 
Οίκονομόπουλος Π. Βεργογιαννό- 
πουλος, Παπανικολάου, Άναγνω- 
στάκης Μ. Καλαπόδης, Πριναρά- 
κης, Κολυμπέρης, Σώτος, Πρίφτης, 
Καλλίας, Σταθουλόπουλος, Αα- 
μπράκης, Καρανάσιος, Μπούκης 
καί πολλοί άλλοι.

Κατά τήν ύποχώρησιν, τό βάρος 
τής καλύψεως αύτής έπεσε κατά 
μέγα μέρος εις τήν Χωροφυλακήν, 
ή οποία εύρέθη εις τήν άνάγκην 
νά δώση σκληράς μάχας πρός 
τακτικά καί άτακτα τμήματα τοϋ 
Κεμάλ, καί ύπέστη σοβαράς άπω- 
λείας. 'Ολόκληρα τμήματα Χω
ροφυλακής, εύρεθέντα πρό συν- 
τριπτικώς ίσχυροτέρων τουρκικών 
δυνάμεων, έξωντώθησαν ή άπώ- 
λεσαν τό μεγαλύτερον μέρος 
άνδρών των. Πολλοί άξιωματικ,οί 
καί όπλΐται τοϋ Σώματος, έξ άλλου, 
ήχμαλωτίσθησαν καί ύπέστη σαν1 
φοβεράς ταλαιπωρίας ή έξετελέ- 
σθησαν ύπό φανατικών Τούρκων.

Τ Ε Λ Ο Σ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τήν 7-11-1972 έτελέσθη μέγας Εσπερινός είς τόν περικαλλή 
Ναόν τών Σχολών Χωροφυλακής είς μνήμην τών τιμωμένων ’Αρχαγ
γέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Είς τόν έσπερινόν καί τήν λιτάνευσιν 
τής είκόνος παρέστησαν ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής μετά τών έν 
Άθήναις Άνωτάτων Αξιωματικών τοΰ Σώματος, οί Διοικηταί τών 
Σχολών Χωροφυλακής καί έτεροι έπίσημοι. Τήν έπομένην έτελέσθη 
αρχιερατική λειτουργία παρουσία τής ήγεσίας τοϋ Σώματος, τών 
μαθητών τών Σχολών καί πλήθους περίοικων τών Σχολών. Είς τάς 
φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τόν έορτασμόν.
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Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

βασική προϋπόθεσις 

διά μίαν καλλιτέραν 

ζωήν τού παιδιού

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Λ Α Δ Α  
' Υ π ο υ ρ γ ο ύ

Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  ‘Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

Εν εκ τω ν μεγα λύτερ ω ν μ εταπολεμ ικώ ν επ ιτευγμ άτω ν τοϊτ 
ελευθέρου κόσμου , αποτελεί ή παγκόσμιος άναγνώ ρισις τής ση- 
μ·α ντ ικής θέσεω ς, τήν οποίαν πρέπει νά κατέχη  εις τάς προσπά
θειας όλω ν μ α ς, τόσον έπί διεθνούς όσον καί έπί έθνικοΰ έπιπέδου  
το Π Α ΙΔ Ι , καί τούτο διότι είς τήν μικράν αύτήν ΰπαρξιν στηρί
ζονται αί έλπίδες τής άνθρω πότη τος, δι’ ένα καλύτερον μ έλ 
λον , α πη λλα γμ ενον απο το φ άσμα τού μίσους καί τω ν καταστρο
φ ικ ώ ν π ολέμ ω ν καί τήν δημιουργίαν μιας όμονοούσης, ευνο
μούμενης καί ευτυχισ μ ένη ς κ ο ινω νία ς.

Η Κ«τοικία προήλθενέκ τής άνάγκης τοΰ ανθρώ
που νά προστατευθή από τάς καιρικάς συνθήκας 
καί τά περιφερόμενα θηρία. Ή  βροχή, τό κρϋο, 
ή χιών καί τά άγρια ζώα ήσαν άνηλεεΐς εχθροί, 
τούς όποίους ό άνθρωπος προσεπάθει νά άποκρού- 
ση κ α ί  διά τής κατοικίας.

Ήτο δέ τότε ή κατοικία ένα σπήλαιον ή μία κοι- 
λότης κορμού δένδρων καί γενικώς όποιοδήποτε 
φυσικόν καταφύγιον, όπου ύπήρχεν άσφάλεια δι’ 
όλίγην άνάπαυσιν καί ύπνον.

Με τήν πάροδον τοΰ χρόνου ή φυσική κατοικία 
έξειλίχθη είς τεχνητήν, μέ προορισμόν πάντοτε τόν 
ίδιον: τήν ασφάλειαν. Ό  άνθρωπος δημιουργεί 
τώρα τούς λιμναίους συνοικισμούς, διότι τά ΰδατα 
τόν προστατεύουν, ή διασκευάζει άμυντικώς — τό 
σπήλαιον μέ εισόδους καί άνάλογον διαρρύθμισιν
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χώρου ή κατασκευάζει πρωτογόνους καλύβας είς 
τοποθεσίας προσφόρους δι' άμυναν.

Εκεί μέσα γνωρίζει τήν πρώτην θαλπωρήν, ανά
βει φωτιάν, άναπαύεται καί φροντίζει διά τήν καλαί- 
σθητον έμφάνισιν τής κατοικίας του θέτων οϋτω 
τάς βάσεις τής τέχνης.

’Από έδώ καί πέραν ή κατοικία δέν είναι ή παλαιά 
προσωρινή διαμονή, αλλά μόνιμος έγκατάστασις. 
Ώς έκ τούτου γίνεται περιβάλλον έντός τοΰ όποιου 
γενναται ό άνθρωπος, ζή μεγάλο χρονικό διάστη
μα, ύποκείμενος είς τήν άναμφισβήτητον έπίδρασίν 
του.

Ή  δύναμις τοΰ περιβάλλοντος ώς παράγοντος 
επιρροής μάς είναι γνωστή. ’Ενίοτε όμως ό ρόλος 
του σκοπίμως από τούς ύλιστάς, υπερβάλλεται. Ό  
'Ολλανδός έπί παραδείγματι Μόλεσοτ ίσχυρίζετο 
ότι, «ό άνθρωπος είναι τό άθροισμα των γονέων 
του, τής Παραμάνας του, τοΰ τόπου καί τοΰ χρόνου, 
τοΰ άέρος καί τοΰ κλίματος, τής τροφής του καί των 
ενδυμάτων του».

'Ομοίως καί ό Γάλλος φιλόσοφος τοΰ περιβάλ
λοντος Ιππόλυτος Ταίν ΰπερακοντίζων τάς σχε- 
τικάς θεωρίας τοΰ Τπποκράτους καί Άριστοτέλους 
περί περιβάλλοντος, άπένειμε ε ί ς  τ ο ΰ τ ο πρω
ταρχικήν σημασίαν, διά τήν διαμόρφωσιν τοΰ αν
θρώπου.

’Ασχέτως των υπερβολών, δυνάμεθα νά εϊπωμεν 
ότι τό περιβάλλον διαδραματίζει σοβαρόν ρόλον 
ούχί όμως τον θεμελιώδη, τόν όποιον ή άνθρωπο- 
λογία άποδίδει είς τήν κληρονομικότητα, διά τής 
όποιας μεταβιβάζονται έκ των προγόνων είς τούς 
άπογόνους σωματικαί καί ψυχικαί ιδιότητες.

Μετά άπό τήν διάψευσιν των θεωριών τοΰ Α α- 
μ ά ρ κ τών πρό εικοσαετίας περίπου ύποστηρι- 
χθεισών άπό τόν Ρώσσον Κουμμουνιστήν Λ υ σ έ ν- 
κ ο, περί κληρονομικότητος τών έπικτήτων ιδιο
τήτων, ή επιστήμη παραδέχεται σήμερον ότι τό 
περιβάλλον διευκολύνει ή εμποδίζει μόνον τήν 
έμφάνισιν τών κληρονομουμένων ιδιοτήτων καί 
αύτό μέχρις ■ ενός σημείου καί είς ώρισμένας πε
ριπτώσεις.

Τό περιβάλλον συνέπώς δέν δημιουργεί, ούτε 
καταστρέφει ιδιότητας, άπλώς παρακωλύει ή βοη- 
θεΐ τήν παρουσίασίν των, πράγμα τό όποιον βεβαίως 
δέν είναι καθόλου μικρά ύπόθεσις.

'Αλλως τε, χαρακτηριστική τής σπουδαιότητος τής 
έπιρροής τοΰ περιβάλλοντος είναι καί ή λαϊκή ρήσις 
«μ’ όποιον δάσκαλο καθίσης τέτοια γράμματα θά 
μάθης».

Έδώ προφανώς υπονοείται τό κοινωνικόν περιβάλ" 
λον, τό όποιον κατά τήν λαϊκήν σοφίαν μπορεί νά 
κατευθύνη κυριαρχικώς τόν άνθρωπον καί νά έπι- 
κρατήση τών έσωτερικών του πορορμήσεων.

Άναφέρομεν τ’ ανωτέρω, έπειδή ή κατοικία ώς 
περιβάλλον μοιραίως έπιδρά έπωφελώς ή δυσμενώς 
έπί τοΰ άνθρώπου.

Ιδίως έπί τών παιδιών, τά όποια άκριβώς, λόγω 
ήλικίας, είναι ευπαθέστατα είς έπιδράσεις, διότι 
ομοιάζουν, όπως έλεγεν ό Σωκράτης, μέ τά μικρά 
δένδρα, τών όποιων οί κλάδοι είναι μαλακοί καί ευλύ
γιστοι, πρός όλας τάς πλευράς.

Ή  κατοικία σήμερον έπιδιώκει τήν πραγματο- 
ποίησιν καί τήν έξασφάλισιν, πρώτον βεβαίως τής

προστασίας άπό τάς καιρικάς συνθήκας, άλλ’ ή 
έξέλιξις τής έδωσεν καί άλλους σκοπούς, κοινωνι
κούς, πολιτιστικούς, ήθικούς καί οικονομικούς.

"Ας μοΰ έπιτραπή είς παραλληλισμός τής δια- 
πιστώσεως τοΰ ’Αριστοτέλους διά τήν πόλιν πρός τήν 
κατοικίαν.

Γράφει ό Σταγειρίτης είς τά «Πολιτικά» ότι ή πόλις 
έγινε διά τήν διατήρησιν τής ζωής, υπάρχει όμως έν 
συνεχεία διά τήν έξύψωσιν τής ζωής. Όμοίως καί ή 
κατοικία «γενομένη τοΰ ζήν ένεκα, οΰσα τοΰ εύ ζήν».

Είδικώτερον ή κατοικία έπιδρά έπί τών παιδιών 
διότι :

1. Προσφέρει είς αυτά συνείδησιν τής οικογέ
νειας μέ όλας τάς ευμενείς έπιπτώσεις διά τήν κοινω
νίαν.

"Ανευ κατοικίας δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη 
οικογένεια. ’Ακόμη καί οί νομάδες δημιουργούν τήν 
οικογένειαν είς τάς προχείρους διαμονάς των, έντός 
τών σκηνών, αί όποΐαι ύποκαθιστοΰν τήν κατοικίαν.

Ή συ,γκέντρωσις τών γονέων, καί τών τέκνων 
ύπό τήν αυτήν στέγην καί ή συμβίωσίς των είς τόν 
αύτόν χώρον είναι έκεΐνα τά όποια δημιουργούν τόν 
οικογενειακόν δεσμόν.

Αύτά δέ, τά έξασφαλίζει μόνον ή κατοικία. Τό 
παιδί είς τήν κατοικίαν καί χάριν αύτής άποκτά 
σταθερώς τήν συνείδησιν τής οικογένειας, ή όποια 
συνείδησις συνιστά βασικόν στοιχεΐον κοινωνικής 
άναπτύξεως, διότι ή προέκτασις αύτής είναι ή κοινω
νία.
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2. Έγγυάται εις αύτά την ασφάλειαν από τούς 
φόβους, οί όποιοι περιτριγυρίζουν τήν παιδικήν των 
ψυχήν

Επί άτελείωτον σειράν αιώνων ή κατοικία άπετέ- 
λει τό οχυρόν άμύνης των ανθρώπων κατά των 
έχθρών. Εντός αυτής ή ασφάλεια ήτο τρόπον τινά" 
εγγυημένη. Τήν άσφάλειαν αυτήν έξακολουθεΐ'καί 
σήμερον νά έκφράζη ή άνακούφισις των παιδιών, 
όταν εύρίσκωνται πλησίον της ή εντός αυτής. Τά 
αισθήματα άνησυχίας, τά όποια πολλάκις καταλαμ
βάνουν τά παιδιά, έξουδετεροϋνται, εις τήν κατοι
κίαν, ή οποία ουτω συμβάλλει εις τήν ομαλήν ψυχι
κήν έξάλειψίν των.

Άλλωστε είναι παρατηρημένο ότι παιδιά στερη- 
θέντα τής κατοικίας καί ζήσαντα εις διάφορα 'Ιδρύ- 
μαια, παρουσιάζουν ώρισμένα συμπλέγματα, καθ’ 
όσον ή κατοικία μέ τήν θαλπωρήν καί τάς άλλας 
ιδιότητάς της, δέν άντικαθίσταται άβλαβώς,

3. Δίδει εις αύτά τήν αϊσθησιν τής ιδιοκτησίας, ή 
οποία (αϊσθησις) είναι χρησιμωτάτη διά τήν άνάπτυ- 
ξιν κοινωνικών όντων. «Τό σπίτι μου», είναι μία φρά- 
σις, ή όποια υπογραμμίζει τήν αϊσθησιν ιδιοκτη
σίας τών παιδιών. "Εχει δέ αξίαν διότι ή οικία δέν 
είναι υποχείριον τοΰ παιδιού, όπως είναι τό παιγνίδι, 
άλλά τήν βλέπει μέ θαυμασμόν, καί ίκανοποίησιν, 
πού τοΰ ανήκει.

Ό  ρόλος προσέτι τής άντιλήψεως τής ιδιοκτησίας 
έν τή κοινωνία είναι γνωστός καί τόσον άναγκαϊος, 
ώστε καί έκεΐνοι οί όποιοι προσκαίρως τήν ήρνή- 
θησαν υπεχρεώθησαν τελικώς νά τήν άναγνωρίσουν 
καί νά τήν άποκαταστήσουν.

Αί σύγχρονοι μάλιστα ίδέαι περί ιδιοκτησίας θεω
ρούν αύτήν ούχί ώς απλήν κυριότητα, αλλά ώς λει
τούργημα, ύπό αύτήν δέ τήν ιδιότητα άντιλαμβά- 
νεσθε τήν σημασίαν τής κατοικίας ή όποια δίδει εις 
τό παιδί άξιόλογον αϊσθησιν ιδιοκτησίας.

4. Παρέχει εις αύτά υγιεινήν διαμονήν μέ άνέσεις 
αί όποια τά άπαλλάσσουν άπό τάς επιβλαβείς συνέ
πειας έιΰ κατωτέρου βιοτικού επιπέδου. 'Η σημασία 
τής ύγιεινής άναπτύξεως τών παιδιών είναι προϋ- 
πόθεσις έξασφαλίσεως καλής ζωής. Τά σύγχρονα 
μέσα υγιεινής είναι δείγματα πολιτισμένης διαβιώ- 
σεως καί πάση θυσία πρέπει νά άπολαμβάνη κανείς 
εις τήν οικίαν του, όπου διέρχεται τό μέγιστον τοΰ 
χρόνου του.

Ή θέρμανσις, ή άποχέτευσις, ό προσανατολισμός 
τής κατοικίας, ή γειτνίασις μέ τό πράσινον, ή εύρυ- 
χωρία, ή αισθητική καί τόσα άλλα ούσιώδη, συντε
λούν εις άπόλαυσιν ένός άνωτέρου βιοτικού επιπέ
δου μέ όλας τάς εύνοήτους ευμενείς συνέπειας εις τήν 
έξέλμξιν καί αγωγήν τών παιδιών.

5. Χαρίζει εις αύτά ψυχαγωγίαν, διότι ή κατοι
κία είναι τόπος έορτών καί χαρμοσύνων έκδηλώσεων.

Άναμφισβητήτως ή κατοικία είναι ό πρώτος 
τόπος ψυχαγωγίας καί εύχαριστήσεως τών παιδιών. 
Τό πόσον σπουδαία είναι ή χαρά διά τό παιδί άλλά 
καί διά τούς μεγάλους ανθρώπους, μας τό λέγει πα
ραστατικά ό Αριστοτέλης, ό όποιος ισχυρίζεται 
ότι «'Η πιό χαμένη άπό όλες τις μέρες μας είναι εκεί
νη πού δέν γελάσαμε».

'Η ψυχαγωγία λοιπόν είναι ψυχική ανάγκη διά 
τόν άνθρωπον καί ιδιαιτέρως διά τό παιδί, τό όποιον 
μέ τά παιγνίδια άναπτύσσει δραστηριότητα καί έν 
πολλοϊς προσωπικότητα. Τό Κράτος βεβαίως οργα

νώνει εις τάς λεγομένας «Παιδικός Χαράς» τήν ψυχα
γωγίαν τών παιδιών, άλλά ή διασκέδασις εις τήν κα
τοικίαν είναι ή πρώτη καί ή σπουδαιότερα. Διά νά 
τήν εξασφάλιση ή κατοικία θά πρέπει νά διαθέση 
καί τόν κατάλληλον χώρον, κήπον κ.λ.π. καί όχι τό 
κλουβί τής πολυκατοικίας καί τέλος.

6. Τόυς προστατεύει τήν ηθικήν άγνότητα διότι 
εκτός τής οικίας ελλοχεύουν ηθικοί κίνδυνοι.

Προσωπικώς μάλιστα πιστεύω ότι όσον περισσό
τερον ζή τό παιδί εκτός τής οικίας, τόσον περισσό
τερον κινδυνεύει ήθικώς διότι είναι έκτεθιμένον είς 
πλείστους κοινωνικούς κινδύνους.

Είναι περιττόν εδώ νά τονισθή ότι καί ό όρος 
«άλήτης» σημαίνει τόν περιπλανώμενον, τόν μή 
έχοντα δηλαδή κατοικίαν

Πέραν όμως τών όσων έλέχθησαν θεωρώ έπιβε- 
βλημένον νά υπογραμμίσω καί τόν συνασθηματι- 
κόν δεσμόν, ό όποιος δημιουργεΐται μεταξύ κατοι
κίας καί παιδιού. Τό πατρικό σπίτι είναι κάτι τό 
όποιον μένει είς τήν ζωήν άλησμόνητον.

Αύτός ό ρομαντισμός πρέπει νά τονοϋται διότι 
ό άνθρωπος δέν έξίζει τοΰ όνόματός του άν είς τήν 
ζωήν δέν δημιουργεί συναισθηματικούς δεσμούς 
μέ ιδέας, μέ πρόσωπα, μέ πράγματα.

Τό Πατρικόν σπίτι, τό όποιον τόσον έξυμνήθη είς 
τήν Λογοτεχνίαν κατά τόν Παλαμά, δέν είναι άψυχον 
άλλ’ έχει ψυχήν.

«Τό σπίτι πού γεννήθηκα 
κι’ άν τό πατούν οί ξένοι 
στοιχειό είναι καί μέ καρτερεί 
στοιχειό καί μέ προσμένει».

Τόσον ή υλική όσον καί ή συναισθηματική όπό- 
στασις τής κατοικίας φρονώ ότι άσκοϋν ουσιώδη 
έπίδρασιν επί τών παιδιών.

"Οσον άφορά είς τήν υλικήν υπόστασιν όφείλω 
ν’ άναφερθώ είς τούς Αρχαίους "Ελληνας, οί όποιοι 
άπό τό 6.000 π.Χ. κατασκευάζουν οικίας. Κατόπιν 
είς τούς 'Ιστορικούς χρόνους, αί κατοικίαι των καί
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όλόκληροι πόλεις, σχεδιάζονται βάσει καταπληκτι
κών μελετών, άρχιτεκτόνων καί ύιγεινολόγων

Σχετικώς μάλιστα καί ό ’Αριστοτέλης μνημονεύει 
πολλά εις τά «Πολιτικά» όπου παραθέτει καί αρχι
τεκτονικά σχέδια καί όπου όμιλεΐ διά τήν άγωγήν τών 

-νηπίων καί καθορίζει άρχάς τάς όποιας όφείλουν νά 
γνωρίζουν πάντες οί ΰπευθύνως άσχολούμενοι μέ 
τήν παιδείαν.

Χάριν τής ιστορίας μνημονεύομεν τήν διαίρεσιν 
τής Παιδείας ύπό τοϋ Άριστοτέλους εις τρεις έπταε- 
τίας. Άπό τής γεννήσεως δηλαδή μέχρι τής συμπλη- 
ρώσεως του 21ου έτους τής ήλικίας. 'Η πρώτη 
έπταετία κατά τόν ’Αριστοτέλη ήτο βασική, διότι 
άνεφέρετο εις τά νήπια καί τήν προσχολικήν πε
ρίοδον.

'Η κατοικία εξασφαλίζει τήν υλικήν ευδαιμονίαν 
διά τής ευχάριστου παραμονής εντός αύτής. Οί ’Αρ
χαίοι 'Έλληνες έθεώρουν καί πολύ όρθώς, ότι ή 
υλική μεγαλοπρέπεια τής κατοικίας άπηχεϊ καί επί 
τοΰ χαρακτήρος τών ενοίκων.

ΔΓ αύτό περιγράφονται άπό τόν "Ομηρο διάφοροι 
κατοικίαι ως στοιχεία περί τής προσωπικότητος 
τοΰ Ιδιοκτήτου. Καί οί Θεοί εις τόν "Ολυμπον εϊχον 
κατοικίαν.

Μίαν ύπέροχον μεγαλοπρέπειαν ήσθάνετο ό ’Απολ
λόδωρος, καί οί άλλοι άρχαΐοι άρχιτέκτονες, οί 
όποιοι ήθελον τάς κατοικίας εύρυχώρους μέ κήπους, 
μέ τρεχούμενα ϋδατα καί κατακλυζομένας άπό τό 
ήλιακόν φώς.

’Εντός τοιούτων κατοικιών άνεπτύσσοντο τά 
παιδιά τών ’Αρχαίων Ελλήνων, έπίστευον δέ, ότι 
οί νεαροί βλαστοί των έπρεπε νά μεγαλώνουν εις 
άγνόν άπό πάσης άπόψεως περιβάλλον ήτοι άπό 
υλικής καί συναισθηματικής τοιαύτης.

Ένώ σήμερον τά καταπνίγει ή τυποποίησις τών 
κλουβιών—διαμερισμάτων, όπου τό δύστυχο παιδί 
διά θέαν έχει τό άπέναντι διαμέρισμα καί διά πρά
σινο τήν γλάστρα—άν ύπάρχη—τοϋ μπαλκονιού 
όπου ό ήλιος διέρχεται ώρισμένας στιγμάς, διαθλώ- 
μενος εις τήν άποπνικτικήν άτμόσφαιραν τών πό
λεων καί όπου δέν υπάρχει καθόλου τό ζωογόνον 
χώμα, ό κήπος, τό πράσινον.

’Απουσιάζει δηλαδή παντελώς ή φυσική ζωή.
Ό  Άλέξης Καρέλ έπίστευεν ότι ή έλλειψις τής 

φυσικής ζωής όδηγεΐ εις τό άγχος καί άπό έκεϊ εις 
τήν νευρασθένειαν, τήν όποιαν έθεώρει νόσον τοΰ 
αίώνος μας.

Ή  σύγχρονος τεχνική επιστήμη, ή οποία έθυσίασε 
τήν αισθητικήν τής κατοικίας εις τήν πρακτικήν 
καί τόν πλοΰτον τής ευρυχωρίας εις τό οικονομικόν 
όφελος έκ τοΰ κέρδους τοΰ χώρου, ή σύγχρονος τεχ
νολογία, λέγω ή όποια έφυλάκισε τά παιδιά, καλείται 
νά τά άπελευθερώση, διά νά γίνουν ευτυχή μέ πολλά 
ωφέλιμα άποτελέσματα, διότι κατά έναν φιλό
σοφον, «ό καλλίτερος τρόπος νά κάνωμε ένα παιδί 
καλό, είναι νά τό κάνωμε ευτυχισμένο».

Πέραν όμως τής υλικής ύποστάσεως τής κατοικίας, 
οί ’Αρχαίοι "Ελληνες ύπερεΐχον καί εις τό ήθικόν 
στοιχεΐον τής κατοικίας, διότι διά τούς προγόνους 
μας, ή κατοικία ήτο ή ΕΣΤΙΑ υπέρ τής όποιας έθυ- 
σιάζοντο.

Τεραστία θά ήτο ή ήθική ώφέλεια τής κοινωνίας, 
έάν ή οικία έπέδρα έπί τοΰ παιδιοΰ, ούχί μόνον ώς 
υλικόν κατασκεύασμα άλλά καί ώς ήθική ιδέα, όπο>ς 
εις τούς ’Αρχαίους "Ελληνας, όπου ή οικία συνεδέετο 
μέ αισθήματα φιλοξενίας (Οί Λατίνοι παρέλαβον 
τήν έννοιαν HOSPITIUM έξ ού καί τό «σπίτι») καί 
οικογενειακής ύπολήψεως (άκόμη καί τώρα λέγομεν 
«είναι άπό καλό σπίτι») καί τά λοιπά.

Ή ήθική άντίληψις τής κατοικίας έφαίνετο καί έκ 
τοΰ γεγονότος ότι ή καταστροφή της έσήμαινε μάλ
λον ήθικήν ταπείνωσιν παρά υλικήν ζημίαν, δι’ 
αύτό ό ’Αλέξανδρος διέταξε νά μή καταστροφή 
ή οικία τοΰ ποιητοΰ Πινδάρου.

Άλλά ή ήθική άντίληψις περί κατοικίας δύναται 
σήμερον νά άναπτυχθή εις δύο δωμάτια τοΰ 7ου 
ορόφου ;

Έν κατακλεΐδι, ποιοΰμεν έκκλησιν εις τόν άνθρω- 
πισμόν καί τήν φιλοπατρίαν όλων. Πέραν τής κεν
τρικής θερμάνσεως τών κατοικιών υπάρχει ή ιδέα 
τής κατοικίας τήν όποιαν όφείλομεν νά άναστηλώ- 
σωμεν ώστε νά υλοποιηθή ή ’Αγγλική παροιμία 
«ΜΥ HOME IS MY CASTLE».

Τά τεχνικά τής υλικής ύποστάσεως τής κατοικίας 
έπιλύονται. Τό ήθικόν μέρος μάς προβληματίζει.

Ό  Θεός άς βοηθήση ώστε νά λυθή καί αύτό έπ’ 
ώφελεία τών νεαρών βλαστών μας καί τής κοινωνίας 
γενικώτερον.
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Σ' ΟΔΟΝ τό Χριστιανικό κόσμο, τά Χριστούγεν
να γιορτάζονται μέ τήν ίδια χαρά αλλά όχι καί μέ 
τόν ίδιο τρόπο. Κάθε Χριστιανική χώρα, έχει τις' 
συνήθειές της, πού διαφέρουν συχνά, άπό τής συνή
θεις των γειτόνων της. 'Ωστόσο, παντού καί πάντοτε, 
τά Χριστούγεννα γιορτάζονται μέ άσματα, φώτα 
γλυκά καί τόν απαραίτητο Πέρ—Νοέλ, πού μοιρά
ζει δώρα στά παιδιά.

Ή Γ ε ρ μ α ν ί α  είναι ή χώρα τών Χριστου
γεννιάτικων παιχνιδιών. Σέ κάθε πόλι καί περισσό
τερο στήν Νυρεμβέργη, τήν πρωτεύουσα τών παι- 
χνιδιών, στό Μόναχο καί στή Στουτγάρδη ανοίγουν 
τεράστιες παιδικές άγορές, μέ άναρίθμητα παιχνίδια. 
Κάθε σπίτι έτοιμάζει ένα στεφάνι άπό κλαδιά έλάτου, 
στολισμένο μέ τέσσερις λαμπάδες, πού καίγονται 
ή μια μετά τήν άλλη, κατά τις τέσσερις έβδομάδες 
πού προηγούνται τών Χριστουγέννων. Οί νοικοκυ
ρές έτοιμάζουν κάθε είδους γλυκά, πού συνοδεύουν 
τό πλούσιο Χριστουγενιάτικο γεύμα. Ακόμα, καί 
τά ζώα, έχουν πλουσιώτερη τροφή, τήν ήμέρα τών 
Χριστουγέννων.

'Ωστόσο, σέ πολλές περιοχές τής Γερμανίας 
διατηρούνται άκόμα κάπως εκσυγχρονισμένες με
ρικές άπό τής συνήθειες τής είδωλολατρικής γιορ
τής τού χειμερινού ήλιοστασίου.

Σ τ ό  Μπερχτεσγκάντεν παραδείγματος χάριν, 
μιά μικρή πόλι τών Βαυαρικών Άλπεων, οί άνδρες
ρίχνουν στόν άέρα 60.000 πυροβολισμούς...........γιά
νά διώξουν τά κακά πνεύματα.

Στήν Α υ σ τ ρ ί α ,  τά Χριστούγεννα είναι κα- 
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θαρώς οικογενειακή γιορτή. Τά θέατρα και τα εστια
τόρια κλείνουν κι’ όλοι μένουν στό σπίτι τους τή 
νύχτα τών Χριστουγέννων. Ή συγκίνησις είναι με
γάλη, όταν άκούγεται τό πρώτο Χριστουγεννιάτικο 
άσμα κΓ άνοίγεται ή πόρτα τού δωματίου, όπου 
στραφτοκοπά τό Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κι’ 
έδώ επίσης οί νοικοκυρές έτοιμάζουν τουλάχιστον 
25 διαφορετικά είδη γλυκών, γιά τις γιορτές τών 
Χριστουγέννων. Καί, φυσικά, κάθε χρόνο, οί Αύ- 
στριακοί τιμούν τήν μνήμη τού Γιόσεφ Μόρ καί 
τού Φράν Γκρούμπερ. 'Ο πρώτος άπό αύτούς έχει 
γράψει τούς στίχους καί ό δεύτερος τή Μουσική 
τού περίφημου Χριστουγεννιάτικου τραγουδιού 
«Στίλλε νάχτ, Χαϊλίγκε νάχτ» ("Αγια νύχτα), πού 
μεταφράσθηκε καί τραγουδιέται σ’ όλες τής Χρι
στιανικές χώρες τού κόσμου.



Στήν ' Ι σ π α ν ί α ,  τή νύχτα των Χριστουγέν
νων, δλες οί πόρτες κλείνουν κι’ οί κάτοικοι μένουν 
στά σπίτια τους. Τά 'Ισπανικά Χριστουγεννιάτικα 
άσματα μιλούν γιά τήν γέννησι τού Θείου Βρέφους, 
γιά τήν προστασία τής οικογένειας καί τής πατρίδας 
καί γιά τήν αγάπη, μέ τις χαρές καί τις λύπες της. 
Τό Χριστουγεννιάτικο δέντρο δέν είναι γνωστό, 
παρά μόνο στις πόλεις. Σέ κάθε ισπανικό σπίτι, 
όμως, υπάρχει μιά φάτνη μέ τά πρόσωπα καί τά 
ζώα τής γεννήσεως. Οί κάτοικοι βγαίνουν άπό τά 
σπίτια τους, μόνο γιά νά πάνε στις εκκλησίες, 
όταν άρχίζη ή «Λειτουργία τού μεσονυκτίου», πού 
στήν Ισπανία, λέγεται «Λειτουργία τού πετεινού».

Οί Χριστουγεννιάτικες γιορτές, παρατείνονται 
ώς τις 6 Ίανουαρίου, γιατί αύτήν τήν ήμέρα, φθάνουν 
οί Μάγοι, πού θά μοιράσουν στά παιδιά τά δώρα 
τους. Προηγουμένως άπό κάθε χωριό, περνάει ό 
«Ταχυδρόμος των Μάγων», πού παραλαμβάνει τά 
γράμματα, στά όποια τά παιδιά εκφράζουν τις επι
θυμίες τους.

Στήν ' Ο λ λ α ν δ ί α ,  οί γιορτές των Χριστου
γέννων άρχίζουν στις πρώτες μέρες τού Δεκεμβρίου, 
μέ τόν έρχομό τού 'Αγίου Νικολάου προστάτου των 
ναυτικών. Σύμφωνα μ’ ένα λαϊκό τραγούδι, ό "Αγιος 
Νικόλαος έρχεται άπό τήν 'Ισπανία, συνοδευόμενος 
άπό τόν Μαύρο Πιερρότο, πού κλείνει μέσα στό 
σακκούλι του τά άνυπάκουα παιδιά. Καί τά παιδιά 
γιά νά κερδίσουν τήν εύνοια τού 'Αγίου, έτοιμά- 
ζουν γιά τό άλογό του καρότα καί χορτάρι. 'Ωστόσο 
τά 'Ολλανδικά Χριστούγεννα, είναι μιά λιτή οικο
γενειακή γιορτή. Πάντως κάθε σπίτι είναι άπαραι- 
τήτως στολισμένο μέ τό Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Τό Λ ο ν δ ί ν ο ,  προετοιμάζει τή Χριστου
γεννιάτικη διακόσμησί του πριν άπό πολλές έβδο- 
μάδες. "Ολοι οί δρόμοι φωτίζονται μέ χιλιάδες φώτα

καί στολίζονται μέ γιρλάντες. Στήν πλατεία τού 
Τράφαλγκαρ στήνεται ένα πελώριο έλατο, ύψους 
20 μέτρων, δώρο τής Νορβηγικής πρωτεύουσας 
πρός τούς ήρωικούς υπερασπιστές τής Πόλεως κα
τά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Καί κάθε χρόνο τό 
βράδυ τής 11 Δεκεμβρίου ό Νορβηγός πρεσβευτής 
άνάβει τά φώτα αυτού τού Χριστουγεννιάτικου δέν
τρου, σέ μιά επίσημη τελετή.

Στούς δρόμους τού Λονδίνου καί όλων τών άγγλι- 
κών πόλεων καί χωριών, ομάδες παιδιών λένε τά 
κάλαντα καί μαζεύουν τά χρήματα πού τούς πετοΰν 
οί περαστικοί. Τά δώρα τους τά περιμένουν τήν 
νύκτα τών Χριστουγέννων καί, γι’ αυτό τόν σκοπό, 
κρεμούν στό κρεββάτι του μία κάλτσα ή μιά μαξι
λαροθήκη άν έχουν μεγάλες φιλοδοξίες......  Τέλος
στήν ’Αγγλία διατηρείται πάντοτε ή συνήθεια τού 
φιλιού «κάτω άπό τό γκί»
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Ενα από τά γνωρίσματα πού εμφανίζουν αί άρ- 
χαΐαι Άθήναι ώς «πόλις» δρος εις πολλάς περιπτώ
σεις διά κράτη τής έλλήνικής άρχαιότητος αποτε
λεί καί ή εκτελεστική εξουσία. Διακρίνεται σαφώς 
από τάς άλλας καί παρουσιάζει χαρακτηριστικά 
ίδια ώς νέον δημιούργημα άμέσως μέ τήν πτώσιν 
τής κληρονομικής βασιλείας, δτε άνέκυψε ή άνάγ- 
κη θεσπίσεως πολιτεύματος μέ λαϊκήν βάσιν στενήν 
πρώτα καί μέ τήν πάροδον τού χρόνου διευρυνομένην.

Κατ’ άρχήν ή έκτελεστική έξουσία είναι ποικίλη. 
Τήν συνιστά πλήθος αρχών. Κατά τό μεγαλύτερον 
μέρος των ανήκουν εις ύποδεεστέραν μοίραν, υπη
ρεσιακήν κατά τήν σύγχρονον όρολογίαν, μή 
άσκοϋσαι βαρύνουσαν έπίδρασιν εις τήν πορείαν 
τής πολιτείας, ένώ ελάχιστοι άλλαι, άνώταται, άνα- 
φέρονται είς αρμοδιότητας διακοσμητικοϋ χαρα- 
κτήρος. Ή έκτελεστική έξουσία μέ τήν έννοιαν 
κυβερνήσεως έντοπίζεται είς τρεις τομείς, τήν διε
ξαγωγήν συνεννοήσεων μέ τούς άρχηγούς ξένων 
κρατών, τήν καθόλου διοίκησιν τής κρατικής άμύ- 
νης καί τήν διαχείρισιν τών δημοσίων οικονομικών 
είς στενόν συνδυασμόν μέ τήν έκτέλεσιν ‘δημοσίων 
έργων ή τήν έκπλήρωσιν άλλων κοινωνικών σκοπών.

Μία άπό τάς διαφοράς πού διακρίνει τάς τρεις 
αύτάς πτυχάς άναφέρεται είς τήν θητείαν τών έκ- 
προσώπων των. Ή  άρχή τού πρεσβευτοΰ, λόγφ τής 
φύσεως τοϋ έργου της διαρκεΐ δσον χρόνον απαιτεί 
είς έκάστην περίπτωσιν ό τερματισμός τών διαπρα
γματεύσεων μέ τήν ήγεσίαν τοϋ κράτους, είς τό 
όποιον έγίνετο ή άποστολή. Είς τήν πρώτην άπό 
τάς δύο έκδηλώσεις τής στρατιωτικής ηγεσίας άνή- 
κουν οί στρατηγοί, οριζόμενοι δΤ ένα έτος Μεταξύ 
αυτών, κατά κανόνα σπανίως έχοντα έξαιρέσεις, 
έπιλέγονται οί άρχηγοί τμημάτων διά τήν έκτέλεσιν 
πολεμικών έπιχειρήσεων. Καί ή θητεία τούτων συνέ
πιπτε μέ τόν χρόνον πού έκρίνετο δτι έπρεπε νά 
διαρκέση ή άποφασισθεΐσα άπό τήν πολιτείαν στρα
τιωτική ένέργεια. Μόλις αύτη έτελείωνε, συνέπαυε 
καί ή άσκησις τής συναφούς αυτής εξουσίας. Ήδύ- 
νατο άκόμη ό ήγέτης τής πολεμικής άποστολής νά 
άνακληθή έάν ή έκκλησία τοϋ δήμου έβλεπε δτι 
παρατείνετο αύτη πέραν τοϋ δέοντος δπως καί ό 
πρεσβευτής, έφ' δσον αί δύο άρχαϊ ήσαν έκτακτοι. 
Τακτή ήτο ή τοϋ έπιμελητοϋ τής διοικήσεως, τε- 
τραετοΰς διαρκείας δι’ ώρισμένας περιπτώσεις δπως 
τό πιστοποιούν έγκυροι μαρτυρίαι.

Παρουσιάζονται έπίσης καί διαφοραί καί ώς πρός 
τήν σύνθεσιν. Ή  μία έχει ώρισμένον άριθμόν μελών 
άλλά τοϋτον διά διάστημα μακρόν ή σύντομον, 
δχι πάντοτε σταθερόν. Ή  άλλη είναι άπροσδιορίστου 
συνταγματικώς άριθμοΰ τό ΰψος τοϋ όποιου άποφα- 
σίζεται κατά περίπτωσιν άπό τό αρμόδιον συλλο
γικόν δρνανον τήν έκκλησίαν τοϋ δήμου.

Είς τήν δευτέραν αυτήν κατηγορίαν ύπάγεται ή
ρεσβευτική άρχή. Μονομελής δέν φαίνεται νά 

άπήρξε ποτέ. Μερικά παραδείγματα είναι ένδεικτικά.
η πρεσβεία τοϋ 392 πρός τήν Σπάρτην άποτελεΐται 

από τέσσαρας τόν Άνδοκίδην, τόν Έπικράτην, 
τόν Εύβουλίδην καί τόν Κρατΐνον. Τήν πρός τόν 
βασιλέα τής Μακεδονίας Φίλιππον άποσταλεΐσαν 
τόν Μάρτιον τοϋ 346 άπετέλουν δέκα μέλη μεταξύ 
τών όποιων ήσαν καί δύο πολιτικοί πολό γνωστοί

Είς  τός 'Αρχαίας ’Αθήνας

Η Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η  

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Α

Κ.  Δ .  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ  
Γυμνασιάρχου

άπό τήν μεταξύ των διαμάχην. Ό  Δημοσθένης καί 
ό Αισχίνης.

Ή άρχή τών στρατηγών έχει καθωρισμένον άρι
θμόν μελών, κατά τό πλεΐστον δέκα, ένώ ή ήγεσία 
τής ένοπλου δυνάμεως, πού άπεστέλλετο διά τήν 
έκτέλεσιν πολεμικής έντολής δέν ήτο άριθμητικώς 
πάντοτε ή αυτή δπως τό διαπιστώνουν διασωθέντα 
παραδείγματα. Τό σώμα έκστρατείας είς τήν Σικε
λίαν διοικούσαν τρεις, ό 'Αλκιβιάδης, ό Νικίας 
καί ό Αάμαχος, είς Ποτείδαιαν ήσαν πέντε είς τήν 
Χαιρώνειαν ώρίσθησαν τρεις είς τήν Χαλκιδικήν 
ένας, ό Κλέων. Ό  άριθμός τών ήγετών τούτων 
έξηρτάτο άπό τό ύψος τής άριθμητικής δυνάμεως 
τοϋ στρατιωτικού τμήματος, άπό τόν βαθμόν σημαν- 
τικότητος τής άποστολής καί δχι σπανίως άπό τάς 
διαθέσεις τών έπιδόξων.

Διά τήν οικονομικήν διαχείρισιν συνδυαζομένην 
στενώς μέ τόν προγραμματισμόν καί τήν έκτέλεσιν 
δημοσίων έργων, έφαρμόζεται ό θεσμός τής μονο
μελούς έκτελεστικής έξουσίας. Ή μοναδική αυτή 
έξαίρεσις άπό τόν κανόνα τής συλλογικότητος, πού' 
έπικρατεΐ είς τούς άλλους τομείς όφείλεται ίσως 
είς τό γεγονός δτι τά πράγματα είχαν άποδείξει 
δτι δέν ήμποροΰσε διαφορετικά νά εύδοκιμήση. 
Διατήρησις τής μορφής αυτής πάντοτε δέν είναι 
βεβαιωμένη, άφοΰ λείπουν τά πολλά παραδείγμα
τα. Γνωστότερον είναι τοϋ Λυκούργου, ό όποιος 
έφερε τόν τίτλον τοϋ «έπί τή διοικήσει» άρχοντος. 
’Ασαφείς ειδήσεις ύφίστανται διά τόν Εϋβουλον ό 
όποιος, προκάτοχος έκείνου, έξυγίανε τά οικονο
μικά ώς έπιφανής ειδικός. Πιθανόν ή άρχή αύτή 
νά έχη έμμεσον τήν άναγωγήν της είς τόν Περικλή,
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τοϋ όποιου τό εύρύ πρόγραμμα δημοσίων έργων 
έδωσε τό σχετικόν κίνητρον καί ακόμη παλαιότερον 
εις τόν Άριστείδην, μόνον διαχειριστήν τοϋ ταμείου 
τής πρώτης άττικής συμμαχίας.

Τά μαρτυρούμενα στοιχεία εύχεραίνουν δύο δια
πιστώσεις. Ή  μία είναι ότι τά μέλη κάθε πολυμελούς 
ήγεσίας είναι ισότιμα καί ό βαθμός τού ουσιαστικού 
ρόλου πού έπαιζε έκαστον έξηρτάτο από τήν προ
σωπικότητά του. Εις αύτό άποδίδεται καί ή μαρτυ
ρία τού 'Ηροδότου διά τήν πρός τούς Πέρσας πρε
σβείαν τού 449 ότι τήν άποτελοΰσαν ό Καλλίας 
καί οί «ξύν αύτώ άναβάντες», πράγμα πού δεν ση
μαίνει ότι είχεν ούτος όρισθή ώς άρχηγός. Ή δεύ
τερα είναι ότι δέν παρατηρεΐται ένότης μέ όργά- 
νωσιν ίεραρχικήν. Κάθε πτυχή τής εκτελεστικής 
εξουσίας είναι άνεξάρτητος έχουσα τήν ήγεσίαν, 
ή όποια χωριστά άπό τάς άλλας, άσκεΐ τό έργον της. 
Παρά τούτο παρατηρούνται σημεία επαφής άξιόλογα.

Τό δικαίωμα άναδείξεως εις ένα άπό τά άξιώματα 
είχε ή έκκλησία τού δήμου. Οί έκλεγόμενοι είλκον 
τό κύρος των άμέσως άπό τόν λαόν συνερχόμενοι 
εις συνελεύσεις τακτάς διά τήν διενέργειαν των 
προβλεπομένων τακτικών αρχαιρεσιών ή όσάκις 
τό άπαιτοΰσαν αΐ περιστάσεις εις έκτάκτους διά τήν 
άνακήρυξιν ομωνύμων άρχόντων.

Εις τό αύτό συλλογικόν όργανον υποχρεώνονται 
οί άρχοντες όλοι νά λογοδοτούν μετά τήν λήξιν τής 
θητείας των, συντόμου ή μακράς, εκτάκτου ή τακτι
κής. Έκάστη πρεσβεία δίδει λόγον διά τήν άπο- 
στολήν της καί κάθε μέλος της έχει τό δικαίωμα νά 
παρουσιάζη τά πράγματα διαφόρως άπό τά άλλα. 
Ή  άρχηγία στρατιωτικού σώματος επαινείται ή 
κατηγορεΐται σύμφωνα μέ τό έκδηλον άποτέλεσμα 
τού έργου της. 'frl «ευθυνα» αύτή ύποχρέωσις ίσχύ- 
ουσα δι’ όλας τ^ς άρχάς, γίνεται είς τό κυρίαρχον 
σώμα τής πολιτέίας, τήν έκκλησίαν τού δήμου.

Τό τρίτον σημεϊον έπαφής, τόσον σπουδαΐον

ώστε νά προσδίδη κάτι τό ίδιάζον εις τήν όργάνωσιν 
καί τήν λειτουργίαν τής άθηναϊκής πολιτείας, είναι 
ότι τά τρία άνώτερα άξιώματα τής εκτελεστικής 
έξουσίας άναλαμβάνονται άπό τούς «ρήτορας» 
τούς πολιτευομένους μικράς ή μεγάλης άκτινοβολίας 
στελέχη τών πολιτικών κομμάτων, ήγετικά ή μή. 
Μέ τήν ίσχύουσαν κατά τό πλεϊστον συλλογικότητα 
έκάστης άρχής συντελεΐτθΓ ή έκλογή προσώπων 
μέ διαφοράς φρονημάτων κομματικής φύσεως. Ή 
πρεσβεία ήμπορεΐ νά είναι άνομοιογενής. Ή  δυνα- 
τότης αύτή έχει συνέπειας. Άπό τήν έκθεσιν τών 
διαπραγματεύσεων μετά τό πέρας τής διπλωματικής 
άποστολής εγείρεται δεινός ένίοτε άγών. Ή  γνωστή 
σχετική περίπτωσις άπό τάς συνεννοήσεις μέ τόν 
Φίλιππον τής Μακεδονίας δέν είναι μοναδική.

Ή διαγραφεΐσα μορφή τής έκτελεστικής έξου
σίας άνήκει κυρίως είς τούς κλασσικούς χρόνους 
διαφέρουσα τής προηγουμένης και τΰ[ς μεταγενε- 
στέρας. Δέν έμεινε άμετάβλητος καθώς προσδιωρί- 
σθη άρχικά μέ τήν εισαγωγήν αιρετών άρχόντων. 
Ένίοτε γίνονται έκτροπαί όπως τού Πεισιστράτου 
καί μάλιστα μακράς διάρκειας Ανατίθεται άλλοτε 
νομίμως είς ένα πρόσωπον είς τό όποιον συγκεντρώ
νεται έκτος άπό τήν σύνταξιν νέου καταστατικού 
χάρτου καί ή έκτελεστική έξουσία είς τό σύνολόν 
της. ’Ασχέτως πρός τάς περιπτώσεις αύτάς ό βίος 
τής πολιτείας δεικνύει γενικά ότι τό θέμα αύτής 
αποτελεί προβληματισμόν βαθύν κατά περίστασιν 
ή έπιφανειακόν μέ σχετικάς κλιμακώσεις όχι όλί- 
γας. Αί γενόμεναι άλλαγαί δέν είναι όλαι γνωστοί 
καί είς όλας των τάς λεπτομέρειας. Αίύπάρχουσαι 
όμως είναι άρκεταί νά πιστοποιήσουν ότι έπί τρεις 
αιώνας άπό τόν 6 ον έως τόν 4ον μέ διακυμάνσεις 
άποδόσεως άπό τήν κλασσικότητα έως τήν άρνησιν 
συνεχίζεται ό προβληματισμός υπαγόμενος είς ιό 
εύρύ νόημα πού κλείνουν αί Αθήναι ως έκφρασις 
έλευθέρας πολιτικής ζωής πρωτοπόρος ώς πρός 
τούτο είς τόν κόσμον.
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Από τό Σημειωματάριό μου

Δεκεμβριανά

Δ  είχε άδικο 6 'Όμηρο:, όταν σοφά (’ονόμαζε το 
χρονο «Πανδαμάτορα». Τό πέρασμά τον τίποτα δεν 
αφήνει απείραχτο κι ακέραιο. Τίποτα δεν γλυτώνει 
από την μανία τον την καταλυτική, που άλλοτε γκρε
μίζει—ακόμη και τά βουνά—άλλοτε εξαφανίζει όλότελα 
γεγονότα, πρόσωπα, μορφές—κι άλλοτε ρίχνει ένα 
πέπλ.ο θαμπό, ή μια στάχτη γκρίζα—οί θύμησες—που 
όλο και πιο πυκνή γίνεται, κι δλο πιο μακρννά κι αβέ
βαια κάνει νά προβάλουν τά περασμένα.

Πήρα μιά ακόμη προσωπική εμπειρία για την πάρα 
πάνω αλήθεια, δταν έπιασα νά ξεφυλλίζω τό σημειω
ματάριό μου, γυρνώντας στις σελίδες τοϋ Δεκέμβρη 
τοϋ 1944. ε\ές και φύσηξε ένα αεράκι ξαφνικό, και 
παρέσνρε τήν λεπτή και ανάλαφρη, δμως άφθονη, 
σκόνη που τρεις σχεδόν δεκαετίες, είχαν στιβάξει απά
νω τους. Οί σελίδες ξεκαθάρισαν λίγο λίγο, και άπ’τό 
κιτρινιασμένο χρώμα τους άρχισαν νά ξεπηδοϋν έφιάλ- 
τες, μέρες άραχλες, νύχτες ολέθρου, φρικαλλέες μορ
φές σέ παροξυσμό έκλήματος, καί άλλες άγνέςκαί άθώες 
θυσιασμένες σέ βωμούς βαρβαρικής μανίας, καί πυρο
μαν ε:ίς νά κορδακίζωνται μπροστά σέ άδηφάγες φωτιές 
καί αίμα κοχλαστό, νά τρέχη ποτάμι. Φαντάσματα πού 
είχαν ξεχαστή μέσα σέ γαλάζιες καλύτερες μέρες. Κά
μποσο καιρό πριν τις είχα ξεθάψει μέ πείσμα καί τις 
είχα άραδιάσει σέ τούτο τό περιοδικό, μνημόσυνο τιμής 
κι άγάπης στους μάρτυρες που έπεσαν, μαχόμενοι 
ενάντια στην θηριωδία των βαρβάρων, γιά τή νίκη τής 
λευτεριάς καί τοϋ πολιτισμού.

' Ομολογώ τό κρίμα μου πώς, καί φέτος, τούτη ήταν 
ή αρχική πρόθεσή μου·. "Ομως, τήν ώρα πού έπιασα νά 
ξεφύλλιζα) τό σημειωματάριό μου, ό ήλιος έγερνε 
πίσω από τό Αιγάλεω, καί τδβαφε γλυκό χρώμα 
πορφυρό. Μενεξεδένιος άντίκρυ ό Ύμμητός, κι ή θά
λασσα στο βάθος στραφτάλιζε κυλώντας πάνω της τις 
στερνες λιαχτίδες. Βαθνπράσινη ολόφρεσκη ή Πάρνηθα 
μαρκάριζε μέ κέφι τον βορρηά, καί σ' δλη τήν ’Αττική 
ήταν χυμένη παραδεισένια, μακάρια γαλήνη. ’’Αναβαν 
τα πρώτα φώτα τής ’Αθήνας, δμορφης δυναμικής πο
λιτείας, δλβιας στο σωτήριο έτος 1972, ικανής ξανά νά

ξεδιπλώνη τις περγαμηνές της παράδοσης τρισχι/.tά
χρονης, καί ν’ άκτινοβολή πολιτισμό καί φως.

Άπόμεινα νά ξεφυλλίζω τό σημειωματάριο άφηρη- 
μένα κι οί σκέψεις μου ξεστράτησαν. Νά ξεχάσω όλό
τελα Ποτέ! Οί εικόνες είναι χαραγμένες στήν ψυχή 
μέ σίδερο πυρωμένο. Μόνο πού τώρα ό νο.ϋς γαληνεμέ
νος, ξεδιαλέγει, άθελα τις θύμησες τις λιγώτερο οδυνη
ρές, γιατί καί σέ κείνες άκόμη τις τόσο ταραγμένες 
μέρες, υπήρξαν στιγμές πιο άνθρώπινες, τρυφερές κι’ 
άπαλές, στιγμές άγάπης καί καλωσύνης, κι άλλες 
κάπως άστεϊες, λές καί στον ολοσκότεινο ουρανό ξά
νοιγαν λίγο τά σύννεφα κι άφηναν νά λαμπυρίση—λίγα 
δευτερόλεπτα—κάποιο άστεράκι διαμαντένιο........... .

Δεκέμβρης 1944. Οί ορδές τοϋ έλασίτικου συρφετού 
είχαν ξεχυθή στήν πόλη. Κρυβόμουν σπίτι μου, ζη
τώντας ευκαιρία νά τό σκάσω. "Ομως ή περιοχή 
ήταν ζωσμένη άπό παντού. ’Αντίκρυ στο παράθυρό μου, 
ήταν τό παράθυρο τοϋ άπέναντι σπιτιού, μιά κάμαρα 
φτωχική δλη—δλη, πού οί ένοικοί της ένα άνδρόγυνο— 
μεσόκοποι κι οί δνό, χωρίς παιδιά είχαν γίνει πιά 
γνώριμοι άπό τήν καθημερινή, μακρυνή οπτική επαφή. 
Νοικοκυρούλα εκείνη, άχρωμη κι άσήμαντη. ’Εργα
τικός ό άνδρας, μέ τις ρυτίδες τοϋ μόχθου στο πρόσωπο, 
τήν λιγάκι θυμόσοφη καρτερία στο βλέμμα. Δέν είχαμε 
άλλάξει κουβέντα ποτέ, μά τούς είχα συμπαθήσει άσυ- 
ναίσθητα καί τούς δυό. Μόνο μέ τά βλέμματα— δποτε 
συναντιώνταν—λέγαμε καλημέρα.

’ Εφευγε πρωί—πρωί ό άντρας, χρόνια ή ίδια ρουτίνα 
μέ τό μπογαλάκι του στή μασχάλη—τό μεσημεριανό 
του φαγητό βέβαια— καί γύριζε σχεδόν σούρουπο, 
χωρίς πιά τό μπογαλάκι. Τον έβλεπα ν’ άλ/.άζη κά-
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ποιες κουβέντες λιγοστές μέ την γυναίκα τον, την ώρα 
που έτρωγαν το φτωχικό βραδννο τους.

"Οταν 6 καιρός ήταν καλός ό άνδρας έβγαινε για λίγο 
στύ μπαλκονάκι, κι άναβε τσιγάρο. Κείνη την στιγμή, 
αν τύχαινα κι έγά> στο παράθυρο, τα ματια μας αλλα- 
ζαν μια φιλική, πολύ σοβαρή και συγκροτημένη καλη
σπέρα.

Μόλις ξέσπασε ή Δεκεμβριανή μπάρα, συναντιώμα
στέ πια τακτικά, κάθε πρωί. Έγυ> μισοκρυμμενος πίσω 
άπό τις κουρτίνες. ’Εκείνος ούτε δουλειά πια ούτε μπο- 
γαλάκι—άνοιγε τό παράθυρο κι έρριχνε εξεταστικές 
ματιές τριγύρω. Σκοπός και των δυο μας Γενική επι
σκόπηση τής καταστάσεως . .

Μετά την ανίχνευση εκατέρωθεν, τα βλέμματά μας 
συναντιόντουσαν, κι ακολουθούσε διάλογος σιωπηλός, 
οπτικός:
ΕΓΩ: (’’Εβλεπα σέ πολύ μικρότερη ακτίνα). Καλημέρα 
Τι γίνεται σήμερα
ΕΚΕΙΝΟΣ: (κουνώντας ελαφρά την κεφαλή) Καλη
μέρα. Καμμία πρόοδος. Κατάσταση ή αυτή.
ΕΓΩ: (σέ μαύρη απελπισία): Σκούρα τα πράγματα. . . 
ΕΚΕΙΝΟΣ: (πολύ πιο φλύαρος) ’Ά μ  δέν τά βλέπω; 
Θά γίνη χαλασμός. Και να σου πω και κάτι μικρέ; 
Έγό/ στο κάτω—κάτω τι έχω να χάσω. Τις λίρες η 
τά χρυσαφικά; Φτωχός είμαι, μπατίρης θα μείνω. Ούτε 
πού θά νοιαστή κανένας γιά τό άσν/μαντο σαρκίο μου.
’Εσένα συλλογίζομαι πιο πολύ φουκαρατζϊκο. ”Ετσι καί 
-κατηφορίσουν κατά δω οι καπεταναίοι ούτε ψύλλος στον 
κόρφο σου, καί νά μοϋ τό θυμηθής. Βλέπεις δεν καθόσου
να καί ήσυχα' ή νομίζεις πώς δέν σ’ έπαιρνα χαμπαρι; 
Λύσσαξες σ’ όλη την κατοχή. Σοϋρτα—φερτά οι παλ- 
ληκαράδες σου μέ τις μπογιές τά βράδυα . . Μη μοϋ 
κρύβεσαι εμένα. Οι μπογιές ήσαν γαλάζιες . . Γύριζες 
νύχτα, μ’ δλη την απαγόρευση τής «Κομαντατούρ» καί 
τον «Κομμάντο Τάπα» ή «Πιάτσα» πώς τό λέγαν 
τέλος πάντων... Είχε βουήξει ή γειτονιά... Ώ ξ καί ή 
γυναίκα μου πού δέν ξεμυτίζει άπο την καμαρα, σε 
αναφέρει «εκείνος ό πιτσιρίκας 6 χίτης . . » Τώρα μου 
κάνεις τον ψόφιο κορηό πίσω απο τις κουρτίνες . . 
Ούτε ψύλλος στον κόρφο σου σοΰ λέω, καί νά μου τό 
θυμάσαι . .
ΕΓΩ (μπαίλντισμένος)... Ευχαριστώ πολύ μονκανες
την καρδιά μου περιβόλι . . Τράβαγα θυμωμένος 
την κουρτίνα, ξαναγύριζα στις μαύρες σκέψεις μου 
καί τά τολ.μηρά σχέδια τής δραπέτευσης—τά πραγμα
τοποίησα πολ.ύ γρήγορα —καί μοϋ άπό μείνε ενάντιον 
τον κάποιος παράλογος θυμός. 'Ορίστε που τον είχα 
συμπαθήσει κι δλας: Καρφάκι δέν τού καίγεται για 
τό λαρύγγι μου. Νά δής λοιπόν που. καί τούτος θάναι 
«απ’ αυτούς». Μόλις ζυγο/σουν ίσως νάναι ό πρώτος 
που θά μέ καρφώση . . .

"Ομως την επομένη τό πρωί, ήμουν ξανά πίσω άπό 
τις κουρτίνες, κι εκείνο; στο παράθυρο, —ανά ή άγω
ν ιακή επισκόπηση, ή σιωπηλέ] καλημέρα. Τό βουβό 
συμπέρασμα «Καμιά πρόοδος. Κατάσταση η αυτή». 
Ξανά ή βουβή απελπισία μου κι ό άφωνος μονόλογό.; 
του, ο σχεδόν σαδιστικός . . .

Κι ένα πρωί, χαράματα μάς ξύπνησε τό «χωνί». 
Πετάχτηκα απ’ τό κρεββάτι, μέ κάποιες Ανατριχίλες 
στή ράχη πού οπωσδήποτε δέν τις δικαιολογούσε ή 
Λεκεμβριάτικη ψνχρίτσα. Μισάνοιξα τις κουρτίνες καί 
τέντωσα τό αυτί. ’Αντίκρυ μου ό γείτονας φάνηκε νά 
κάνη τό ίδιο, χωρίς νά κρύβεται ΑλΑά καί χωρίς ν’

Ανοιξη τά τζάμια. Στήν σαστιμάρα μας, άν καί ίδωθή- 
καμε, ξεχάσαμε τήν συνηθισμένη οπτικέ] «καλημέρα.»

"Οταν τό «χωνί» πλησίασε—κάτω Απ’ τά σπίτιαμας 
πρέπει ναταν τώρα— τά πράγματα ξεκαθάρισαν «Σύν
τροφοι. Συναγωνιστές! δ Αγώνας τού λαού Αρχίζει! 
ΟΙ φασίστες θά πεθάνουν! "Ολοι οΐ συναγωνιστές νά 
κατεβοϋν νά δουλέψουν στα οδοφράγματα! Συναγωνι
στές κατεβήτε! Θάνατος στον φασισμό, λευτεριά στον 
λαό!».

Φαίνεται δτι ό χειριστής τού «χωνιού» καί ή .......
συντροφική Ακολουθία του θά είχαν άπευθυνθή, τελειώ
νοντας, καί προσωπικώς στον Απέναντι γείτονα, γιατί 
τον βλέπω νά νεύη καταφατικά προς τον δρόμο, μεσ’ Απ’ 
τά τζάμια. Τά χέρια του σηκώνονται καί τά δυο μπρο
στά στο στήθος, μέ δάχτυλα ενωμένα, στήν συνήθη 
χειρονομία πού κάνομε συνήθως γιά νά δηλώσ ωμε 
«’Εν τάξει εν τάξει ....μείνε ήσυχος . . . Πηγαίνετε 
κι έρχομαι . . ».

"Οπως τό «χωνί» Απομακρυνόταν, ό τύπος τραβήχ- 
τηκε λίγο πιο μέσα απ’ τά τζάμια. Δέν άλλαξαν θέση τά 
χέρια του, μόνο Ακολούθησαν νοερά τήν κατεύθυνση 
τού χωνιού καί αυτή τή φορά μέ τά δέκα δάχτυλα 
Ανοιχτά, καί τήν παλάμη τού ενός χεριού πάνω στην 
ράχη τού άλλου.,. . Κατόπιν, σάν κάτι νάχε ξεχάσει, 
ξαναγύρισε κοντά στά τζάμια, καί μοϋστειλε μέ τα 
μάτια, πολύ συγχυσμένος τούτο τό μήνυμα «μωρέ καλ.ά 
τούς είχες μυριστή εσύ . . καί σ’ είχα πάρει Αψήφι
στα . . Έ ν πάσει περιπτώσει .. καλά ξεμπερδέματα 
καί καλημέρα!».

Γυρίζω δυο σελίδες Απ’ τό σημειωματάριο. 'Η  προ
ηγούμενη είναι θλιβερή, Ας μή τήν πολυξεσκονίσωμε. 
Στείλαμε ένα φίλο—δεκαοχτάχρονο παιδί πού κρυβό
μαστε μαζύ, ν’ άνιχνεύση καί νά βρή δρόμο νά ξεφύ- 
γωμε. Δέν έγύρισε ποτέ, κι’ ούτε τό κορμί του βρήκαμε, 
άν καί χτενίσαμε—σίδερο ή καρδιά, σμπαράλια τά νεύ
ρα όλους τούς ταφότοπους στο Περιστέρι, στήν Ον/.εν, 
στήν χωματερή. . .

"Ας μείνωμε στήν δεύτερη σελίδα.
Στο κάτω πάτωμα τού σπιτιού έμενε μιά κοπελλί- 

τσα είκοσι χρονών. Ξανθειά, γαλανομάτα, λιγερή σάν 
βέργα λαστιχάτη μουριάς. Είχε γνωριστή, μόλις ήρθαν 
οί ’Εγγλέζοι, μ ’ ένα Σκωτσέζο άνθυπολοχαγό τής Μ. Ο. 
4—μονάδα πολύ γνωστή διά τήν καταιγιστική δράση 
της στον πόλεμο, τήν κατοχή καί τήν απελευθέρωση. 
"Ερωτας κεραυνοβόλος, πού κατέληξε σέ Αρραβώνα. 
Ή  αυστηρή επιφυλακή των ημερών εκείνων είχε - έκ
τος τών άλλ.ων— καί τό εξοργιστικό Αποτέλεσμα νά 
άναβληθή ή τελετή τού γάμου δυο φορές. . .

Στο διαμέρισμα τής κοπέλλας κρυβόταν ένας συντα
γματάρχης τού Πυροβολικού, ένας λοχαγός στρατοδί
κης, κ’ Από πάνω φυσικά εμείς. Τά βραδάκια μαζευό
μαστε όλοι καί. . . έμελετούσαμε τήν κατάσταση. Ό  
συνταγματάρχης χάραζε δρομολόγια, πάνω σ’ εναν 
Ανεκδιήγητο χάρτη τών ’Αθηνών πού είχε ξετρυπώσει 
άγνωστον άπό πού. Ό  στρατοδίκης προσπαθούσε να 
μάς έξηγήση τήν . . . θέσιν τού κινήματος άπό. . . πλευ
ράς συνταγματικού δικαίου. ’Εμείς —τρεις, είχαμε 
Απομείνει—, σχεδιάζαμε ηρωικές εξόδους, βλαστημού
σαμε τήν βιασύνη μας νά παραδώσωμε τά όπλα μας— 
διαταγή τού Σκόμπυ ήταν αυτή—καί κανονίζαμε τις 
νυχτερινές βάρδειες. "Οσο γιά τήν κοπέλλα, έφτιαχνε 
καφέδες, κι Αναστέναζε διπλά. Μιά φορά γιά τήν Αγ
γαρεία τών καφέδων, καί άλλη μιά γιά την απουσία 
τού Αρραβωνιαστικού. . .
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Σούρουπο Δεκεμβριάτικο, βροχερό. "Οπως είμαστε 
μαζωμένοι όλοι, άκοϋμε παράξενο βουητό. 'Ο συντα
γματάρχης μένει με τό δάχτυλο στον χάρτη, δ λοχα
γός καταπίνει ένα συμπερασματικό «κατ’ έπέκτασιν 
συνεπώς τον άρθρου. . .»., και ή κοπέλλα κόβει στη 
μέση ένα στεναγμό. ’Εμείς τρέχομε στα παράθυρα. 
’Έξω άπ’ τό σπίτι έχει σταματήσει ένα μικρό τάνκ - πιο 
πολύ αυτοκίνητο θωρακισμένο —μέ την ’Εγγλέζικη 
σημαία ζωγραφισμένη στο πλάι. "Ενας νεαρός πηδάει 
σβέλτα και χτυπάει την πόρτα μας. Είναι κοκκινομά- 
λης, φοράει τό δίκωχο μέ την καρρώ Σκωτσέζικη ται
νία, καί στον ώμο έχει κρεμασμένο ένα γυαλιστερό 
τόμμιγκαν.

Σ ’ ένα δευτερόλεπτο ή κοπέλλα έχει πετάξει τις άμ- 
πάρες τής πόρτας καί βρίσκεται στην άγκαλιά του αρ
ραβωνιαστικόν της. Συναγερμός στην ομήγυρη. 'Ο 
Συνταγματάρχης μαζεύει τούς χάρτες τον καί ζώνει 
την εξάρτησή του. Νά που δεν τον ξέχασαν οί Βρεττα- 
νοί! Τον άνεκάλυψαν —αυτή ή Μ .0.4, τι οργάνωση! — 
κι έστειλαν νά τον πάρουν! Καιρός ήταν ν’ άρχίση ή 
δράση. . .

'Ο λοχαγός ψαρεύει κάτω από τον καναπέ τό βαλι- 
τσάκι τον. Βρίσκει την αποστολή πολύ φυσική. 'Η  στρα
τιωτική δικαιοσύνη πολύ σύντομα θά κληθή νά λειτουρ- 
γήση. ’Εμείς δεν είχαμε νά έτοιμάσωμε τίποτε. "Ενα 
φιλί βιαστικό ατούς γονιούς, καί σαλτάραμε νά σκαρ- 
φαλ.ώσωμε στο τάνκ.

Ό  Σκωτσέζος μάς αναχαίτισε όλους στήν πόρτα.
’Απευθύνθηκε φυσικά στον ανώτερο

—Ποϋ πηγαίνουν όλοι τούτοι Κέρνελ σέρ; ’Έξω 
βρέχει. . .

—Μικροψιχάλες!. πετάχτηκα καί είπα βλακωδώς 
καί ήλιθίως. . .

—. . . μολύβι!. . . μέ διορθώνει ό Σκωτσέζος βλο
συρός, οί δρόμοι είναι στρωμένοι πτώματα.

—"Ωστε ( ό συνταγματάρχης), οί εχθροπραξίες άρχι
σαν! Νά μήν αργούμε λοιπόν.

Φεύγουμε!
—Για πού «κέρνελ» σέρ;
—.Μά. . ■ εσείς ξέρετε' ποϋ θά μάς οδηγήσετε;
—’Εγώ;. . . εγώ πάω. . . στήν εκκλησία. . .
—( Ό  Συνταγματάρχης δεν έχει καταλάβει ακόμα' 

ούτε καί μεϊς). . . Στήν εκκλησία; Τό στρατηγείο είναι 
τώρα εκεί;

— Ό χι! εκεί είναι ό παπάς. Περιμένει γιά τον γάμο!..
Τούτη τή φορά ο Συνταγματάρχης κατάλαβε. Κι 

άναστέναξε. ( τής κοπέλλας τής είχε κοπή ώς κι ό. . . 
αναστεναγμός! ). . . Χαμογέλασε, λιγάκι μελαγχολικά, 
όμως καλόκαρδα. Χτύπησε τον άνθυπολοχαγό φιλικά 
στήν πλάτη, κι έσπρωξε απαλά προς τό μέρος του 
τήν κοπέλλα. . .

—’Ά ντε λοιπόν!. . . μέ τήν ευχή μου!. . .
Σε δυο δευτερόλεπτα τό ζευγάρι είχε έξαφανιστή! 

Σέ τρία, οί γεροί κινητήρες τού τάνκ μούγγριζαν. Καί 
μεϊς ξαναγυρίσαμε γύρω άπ’ τό συνηθισμένο. . .επι
τελικό τραπέζι. Λίγο σαστισμένοι ακόμα, κάπως με/.αγ- 
χολικοί, μά όχι απελπισμένοι. Μέσα στήν άνεμοζά
λη, είχαμε νοιώσει μια παιχνιδιάρικη νότα φωτεινή, 
γεμάτη από τήν τρυφερότητα καί τήν δροσιά τής 
νειότης, τήν γεμάτη υγεία δύναμη τού έρωτα, τού 
«άνίκητου στή μάχη». Γιά άλλη μια φορά, στήν πα- 
νάρχαια ιστορία του, —παληά όσο κι ό κόσμος— ο 
έρωτας εΐχεν νικήσει πόλεμους καί πάθη καί μίση, 
καί όλμους καί σφαίρες καί «χωνιά».

Νοιώθαμε κάτι σάν ξαλάφρωμα. Δυο άνθρωποι πε 
τοϋσαν τώρα στήν ευτυχία. Κάποτε—γιατί όχι; 
θαρχόταν κι’ ή δική μας σειρά. . .

Κ Ο Ν ΤΑ  Σ Τ Ο Υ Σ  ΑΣΘΕΝΕ ΙΣ  ΜΑΣ

Τό Ιάββατον 21 ην ’Οκτωβρίου έ.έ. ή κυρία 
Λουκία Καραβίτη, σύζυγος του ’Αρχηγού Χω
ροφυλακής, γνωστή διά τήν κοινωνικήν καί 
φιλανθρωπικήν δραστηριότητα της, συνοδευο- 
μένη ϋπό τού Ίερέως τής Χωροφυλακής Παν. 
Αρχιμ. κ. Αμβροσίου Λενή έπεσκέφθη τούς 

νοσηλευόμενους εις τό Γενικόν Στρατιωτικόν 
Νοσοκομεΐον 'Αθηνών άνδρας τής Χωροφυλα- 
κής. Οί νοσηλευόμενοι μέ χαράν καί συγκίνη- 
σιν ύπεδέχθησαν τήν Κυρίαν Καραβίτη, ή 
παρουσία τής όποιας άνάμεσά τους καί τά φι
λόστοργα αίσθήματά της δι’ αυτούς βαθέιος 
έπέδρασαν εις τήν τόνωσιν τού ήθικού των 
διά μίαν ταχυτέραν άνάρρωσιν. Ή  Κυρία Κα
ραβίτη ήκουσε μετ' ένδιαφέροντος τά διάφορα 
άπασχολοϋντα αύτούς άτομικά ή οικογενειακά 
προβλήματα καί ύπεσχέθη πάσαν βοήθειαν, 
έν τώ μέτρω τού δυνατού, διένειμε δέ πρός 
αυτούς καί διάφορα δώρα. Τήν συγκινητικήν 
ταυτην χειρονομίαν έπανέλαβε ή κυρία Καρα
βίτη καί εις Θεσσαλονίκην κατά τό τριήμερον 
των έορτασμών τής άπελευθερώσεως τής πό- 
λεως διά τούς έκεϊσε νοσηλευομένους άνδρας 
τού Σώματος. Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιό- 
τυπον άπό τήν έπίσκεψιν τής κυρίας Καραβίτη 
είς τό Γ.Σ.Ν, ’Αθηνών.
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Ο λ ο ι στό Ψαροχώρι τόν ήξεραν μέ τό 
παρανόμι του. Άντώνη Τεμπελιά τόν 
φώναζαν από τόν καιρό πού σχολιαρο- 
πσΐδι ακόμη πότε μέ τήν σάκκα παραμά- 
σχαλα καί πότε μ’ ένα ξεροκόμματο στό 
χέρι, γυρόφερνε βραδυές καί μεσημέρια 
στις ρούγες καί τούς μαχαλάδες. Ή  χα- 
ροκαμμένη ή μάννα του—ένα τόχε—δού
λευε όλες τις ημέρες τού Θεού στά ξενο- 
χώραφα. Τά περισσότερα βράδυα σάν 
γύριζε άποσταμένη στό φτωχικό της 
τόν εΰρισκε κοιμισμένο στά στρωσίδια. 
Μέ χίλια παρακάλια πάσχιζε ή δόλια 
νά τού βάλη μιά μπουκιά στό στόμα 
γιατί ή νύστα πιό δυνατή άπό τήν πείνα 
βάραινε τά παιδικά του βλέφαρα. Άπό 
τούτα τά καμώματά του καί τήν άνεπρο- 
κοπιά πού είχε στά γράμματα, οί μπό- 
μπιρες τής γειτονιάς τόν βαφτίσανε 
Άντώνη Τεμπελιά. Μά ούτε πού τό έκα
νε ζάφτι ό αφιλότιμος. Δέν τόν έβαναν 
στόν ίσιο δρόμο μήτε οί όρμήνειες τής 
μάννας του μήτε οί ξυλιές καί οί νηστείες 
τού μακαρίτη τού Κύρ—Αναγνώστη 
Δημαρά πού ήταν ό πιό ξακουστός δά
σκαλος άπό όσους διαβάσανε στό Ψαρο
χώρι. Κανένας δέν ήθελε νά περιμαζέψη 
τόν Τρελλό—Άντώνη καί όλοι τόν 
άπόπαιρναν. Άπό τούς καφετζήδες καί 
τούς λογής—λογής μαγαζάτορες τής 
αγοράς μέχρι τις νοικοκυράδες πού τόν 
άποδιώχνανε άπό τις αύλές τους γιά νά 
μήν «ξεστρατίση» καθώς έλεγαν τόν 
κανακάρη τους.

Τότε ό δύστυχος σέρνοντας τά πλη
γιασμένα πόδια του τραβούσε κατά τόν 
Μακρύ Γιαλό γιά νά χαζέψη μέ τά καΐκια 
όταν ξεφόρτωναν τις πραμμάτειες άπό 
τήν Χώρα, τήν Πολιτεία μέ τά πολλά 
φώτα πού άγνάτευε τις νύχτες πέρα μα- 
κρυά στήν άντικρυνή στεριά. Ό ταν 
πιά χόρταινε τό μάτι του κατηφόριζε 
στόν παλιό άνεμόμυλο όπου ήταν στη
μένοι οί ταρσανάδες τού νησιού. Εκεί 
άνακατεύόταν μέ τούς μαραγκούς καί 
τούς καλφάδες γιά νά ίδή άπό κοντό τό 
δέσιμο πού έκαναν στις βάρκες καί όσα 
άλλα σκαριά μαστόρευαν. Χωρίς νά 
νοιάζεται άπό τις φωνές πού τού έσερναν 
κάθε φορά, ανασκάλευε τά ροκανίδια 
γιά νά μαζέψη ένα δυό καρφιά ή καμμιά 
άκρη άπό σανίδι. Τά έβανε στόν κόρφο 
του καί ύστερα ξέκοβε μέ βιάση γιά τό 
φτωχοκάλυβό του. 'Εκεί μέχρι τό σού
ρουπο πάσχιζε νά σκαρώση καραβάκια 
μ’ ένα παλιό σκαρπέλο πού τού είχε 
σακατέψει τά άκροδάχτυλα.

Έ τσι ήμέρα μέ τήν ήμέρα έμαθε νά 
σκαρώνη πανέμορφες βαρκούλες καθώς 
καί φρεγάδες, γολέττες καί μπρατσέρες 
πού .τις έβαφε κιόλας μέ όσο κατράμι 
καί μπογιές ξετρύπωνε άπό τούς ταρσα
νάδες. Τις Κυριακές καί τις άλλες σκά
λες κατέβαινε στήν άκρη τού λιμανιού 
καί έρριχνε τά καραβάκια του στήν θά
λασσα γιά νά κάνη χάζι. Τό κακό πάρα 
λίγο νά γινόταν ένα άπομεσήμερο άνή- 
μερα τόν Δεκαπενταύγουστο. Ή ταν τότε 
δώδεκα χρονών. Τήν ώρα πού πάσχιζε 
νά γλυτώση άπό τό κύμα μιά φρεσκο- 
βαμμένη φελούκα μέ πανί πού άποβραδύς 
είχε σκαρώσει. Θά τόν κατάπινε ή θάλασ
σα άν δέν τόν βλέπανε άπό τούς άντικρυ- 
νούς καφενέδες καθώς βολοδερνόταν 
στό νερό. Αλλά μέ όλα τούτα ό τρελλο— 
Άντώνης δέν σταματούσε τις μαστοριές 
του. Κάθε χρονιά μετρούσε τις ήμέρες 
σάν τις χάντρες τού κομπόλογιοΰ προσ- 
μένοντας νάρθουντάΧριστούγεννα καί ή

Δ ι ή γ η μ α
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Πρωτοχρονιά. Γιατί τότε ήταν πού όλο τό 
παιδομάνι στό Ψαροχώτρι γύρευε τήν 
συντροφιά του αδιάφορα άν τόν άλλο 
καιρό τόν άπόδιωχνε καί τόν περιγελού
σε. Ό  Άντώνης είχε τό πιό μεγάλο καί 
όμορφοστόλιστο καράβι καί όποιος έβγαι
νε μαζί του γιά τά κάλαντα θά ασήμωνε 
γιά τά καλά. Ό λοι θαύμαζαν τήν τέχνη 
του αλλά μέ τούτα τά ψευτοκάραβα δέν 
γινόταν προκοπή. Έτσι μιά ήμερα όταν 
πιά είχαν χνουδιάσει τά μάγουλά του 
καί δέν τόν χώραγαν οί καφενέδες στό 
Ψαροχώρι μέ άδεια τσέπη, μπαρκάρισε 
σ' ένα περαστικό ποστάλι μέ 'Εγγλέζικη 
παντιέρα, γιά νά κάνη τήν τύχη του. 
Ή  χαροκαμμένη ή μάννα του έκλαψε 
μέ μαύρο δάκρυ όπως τόν καιρό πού 
νιόπαντρη ακόμη έχασε τόν γονιό του άπό 
άρρώστεια βαρειά. 'Αλλά ό μοναχογυός 
της πού ή καρδιά του είχε πετρώσει άπό 
τήν καταφρόνια καί τήν άνέχεια. δέν 
γύρισε νά κοιτάξη πίσω του καθώς τήν 
άποχωριζόταν γιά παντοτεινά. Γιατί στόν 
χρόνο έπάνω ή δύστυχη έκλεισε τά μάτια 
της προσμένοντας άδικα τόν έρχομό του. 
Τού κάκου ό παππάς, ό Γραμματικός 
τού χωριού καί ό ’Αστυνόμος τόν γύρε
ψαν γράφοντας παντού γιά νά παραστα
θή στις τελευταίες στιγμές της. Άπό τό
τε πού ξενητεύθηκε κανείς δέν έμαθε 
ούτε ρωτούσε γι' αύτόν. Σιγά—σιγά 
άρχιζαν νά τόν ξεχνάνε καί οί γεροντό- 
τεροι. Κ,αμμιά φορά μόνο οί ψαράδες 
τού νησιού τό χειμώνα πού είχαν άνα- 
δουλειές, όταν στούς καφενέδες καί τά 
καπηλειά τού λιμανιού έπιαναν τις ατέ
λειωτες ιστορίες τής θάλασσας, τόν 
έφερναν πού καί πού στήν κουβέντα τους. 
"Αλλοι λέγανε πώς χάθηκε μέ όλο τό 
τσούρμο ένός Φραντζέζικου καραβιού 
σ' ένα μπουρίνι στά νερά τής Μάλτας, 
καί άλλοι πώς ακούσανε νά λένε πώς 
τόν είδαν ξέμπαρκο νά ξημεροβραδυά- 
ζεται στά καπηλειά τής 'Αλεξάνδρειας.
Ένα σωρό λιμανίσιες κουβέντες........
"Ωσπου ένα πρωινό, παραμονή Χριστού
γεννα ήτανε, ό ξεγραμμένος Άντώνης 
Τεμπελιάς ξαναγύρισε στό Ψαροχώρι 
ήσυχα καί άνέλπιστα όπως καί τότε 
πού ξενητεύτηκε.

Όπως ήταν γερασμένος παράκαιρα, 
δυσκολεύτηκαν στήν άρχή νά τόν γνωρί
σουν. Μέ πρόσωπο στεγνό, ξεθωρια
σμένα μάτια, λιγοστά γκρίζα μαλλιά, 
γερμένους τούς ώμους καί τό δύσκολο 
περπάτημα φαινόταν σάν νά γύριζε άπό 
τόν άλλο κόσμο. Ακούστηκε πώς έκανε 
χρόνους κλεισμένος σ’ ένα κάτεργο στό 
Μπερούτι γιά φόνο, καί άλλα πολλά. 
Δέν περίμενε νά τού μιλήσουν γιά τήν 
μάννα του καί τό ρημαγμένο σπιτικό του. 
Άνασηκώνοντας μέ κόπο τά λιγοστά 
μπαγκάζια του τράβηξε γιά τό φτωχο- 
κάλυβο πού μεγάλωσε. Κάτι παιδιά 
πού τόν πήρανε στό κατόπι, είπανε μετά 
πώς τόν είδανε νά κλαίη ασταμάτητα 
σάν βρέθηκε στό ρημαγμένο κατώφλι. 
Αλλά άπό τούς καϋμούς τής θάλασσας 
είχε χορτάσει πια τό Ψαροχώρι...........

Ό  νεοφερμένος δέν άργησε νά άκο- 
λουθήση τήν μοίρα όλων έκείνων πού 
ξοδεύοντας τή ζωή τους στήν άγκαλιά 
τής θάλασσας γυρίζουν πίσω αργά τσα
κισμένοι καί άνήμποροι. Οί πρώτες 
ήμέρες του στό νησί έκλεισαν μέ τά 
τελευταία του δάκρυα στό χορταριασμένο 
μνήμα πού κοίτονταν τά γονικά του. 
"Υστερα δέν ήθελε νά θυμάται τίποτε. 
Έγινε ό τρελλο—Άντώνης τής παιδι
κής ζωής του. Όλημερίς καθισμένος 
στό πεζούλι τής αύλής του σκάλιζε πάνω

στό ξύλο καραβάκια, άγκυρες, φάρους, 
γοργόνες καί ένα σωρό άλλα σημάδια τής 
θάλασσας. Μέ τούτη τήν καινούργια 
προκοπή γέμιζε τις άχαρες ήμέρες του. 
Ό σο γιά τις νύχτες τού έφτανε τό κρασί 
γιά νά τόν φέρνη μακρυά άπό τις πίκρες 
τής χαμοζωής πού άπό χρόνια γεύτηκε. 
Τό καπηλειό τού μπαρμπα—Άρίστου 
τού Ματαπά. ήταν ή μόνη άπαντοχή 
του. Τού κάκου ό άγαθός ταβερνιάρης 
τόν μάλλωνε φουσκώνοντας κάθε φορά 
τά ροδοκόκκινα μάγουλα καί τήν πετα
χτή κοιλιά του. Τά καλοκαίρια όταν τύ- 
χαινε νά κάθονται στό μαγαζί οί «του

ρίστες» όπως συνήθισαν νά τούς λένε 
στό Ψαροχώρι. ή γκρίνια μεγάλωνε. 
Αλλά οί ξένοι δέν φαίνονταν ένοχλημέ- 

νοι καί κάθε φορά διασκέδαζαν μέ τά 
καμώματα τού ξωμάχου τής θάλασσας 
αγοράζοντας όλο καί κάτι άπό τις πραμ- 
μάτειες του.

Σάν έρχόταν ό χειμώνας, ό γέρο— 
Άντώνης δύσκολα τά έβγανε πέρα. 
Γιατί άπό τά Χριστούγεννα καί μετά 
άφοΰ πουλούσε τά τελευταία καραβά
κια του στά παιδιά πού θά έλεγαν τά 
κάλαντα, άρχιζαν οί άναδουλιές.

Τότε διπλάρωνε όσους καραβοκύρηδες
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κουμαντάριζαν tic ανεμότρατες που ξέ- 
πεφταν στόν ήσυχο κόρφο τοΟ Ψαροχω- 
Ριοϋ. Κάθε τσούρμο πού καταστάλαζε 
στό λιμάνι, τού σκάρωνε καί από ένα 
παρανόμι. Αλλά εκείνο πού τού έμεινε 
κολλημένο στην πλάτη μαζί μέ τόν 
Τεμπελιά ήταν τό όνομα Ψαρόγατος. 
Σάν αφορμή στάθηκε ό «Πρίγκηπας», 
όπως τό είχε ονοματίσει ό ίδιος, ένα 
κοκαλιάρικο ψωφόγατο άπό έκεϊνα πού 
περιμένουν μέ ασάλευτα μάτια νά γευ
τούν κάθε τι τό θαλασσινό πού θά παρα- 
πέση άπ τις ψαρόσκαλες.

Είχε φτάσει κιόλας ή παραμονή τής 
μεγάλης γιορτής καί δέν κρατούσε 
ούτε ένα μονόλεφτο στήν τσέπη του. 
Από ήμέρες τώρα μιά άγρια τραμουντά- 

να σάρωνε τό νησί καί ούτε ξάρτι δέν 
χαλάλιζε νά ξεμυτήση στό πέλαγος 
πού άσπριζε άπό τά θεριακωμένα κύμα
τα, Ούτε τρατιέρηδες περαστικοί ούτε 
ταξιδιώτες άπό τήν χώρα φάνηκαν γιά 
κανένα θέλημα , . . Ά μ’ ό φαροφύλακας— 
σκέφτεται—πώς νά φανή καί δώθε . . . 
Κι, έκεΐνος ό ’Αστυνόμος μέ τούς Χωρο
φύλακες . . . Ά π ό  χτες τή νύχτα άνεβο- 
κατεβαίνουν τόν μαχαλά νά γλυτώσουν 
τό άνήμπορο παιδί τού Καπετάν—Στερ- 
γή καλή του ώρα όπου κι άν θαλασσο
δέρνεται . . ,

Έχει άρχίσει νά σουρουπώνη. Ό σο 
πέφτει τό σκοτάδι τόσο ή θάλασσα 
λυσσομανά. Ό  Τεμπελιάς λουφάζει σέ 
μιά καρέκλα καί φαίνεται σάν νά μήν 
άκούη τις κουβέντες στό μαγαζί, Ό  
μπάρμπα—Άρίστος ανάβει μιά μεγάλη 
λάμπα άπό γρί—γρί πού κρέμεται στήν 
μέση άπό τό χαμηλό ταβάνι. Στήν 
σιωπή πού ακολουθεί δέν άκούγεται τί
ποτε άλλο παρά τό μουγκρητό τής θά
λασσας καί τό έλαφρό φύσημα άπό τό 
φώς τής άσετυλίνης πού δυναμώνει. 
Τήν ίδια στιγμή ανοίγει ή πόρτα καί στήν 
κορνίζα της προβάλλει ή κορμοστασιά 
τού Καπετάν—Παντελή τού Σταύρακα 
πού είναι τό πρώτο μπόϊ στό νησί. 
Ό  έρχομός του μυρίζει άέρα καί θάλασσα, 
καθώς κάθεται μέ τό κασκέτο χαμηλω
μένο.

—Έ  Καπετάν—Παντελή. Θαρρώ πώς 
τήν καλησπέρα τήν άφησες άπ’ έξω καί 
τήν ξεσήκωσε ό άέρας . . . είπε καλοκά
γαθα ό ταβερνιάρης.

Ό  άλλος άναβε τήν πίπα του σκεφτικός
—Μέ τούτη τήν κοσμοχαλασιά λη

σμονήσαμε πώς έρχονται καί τά 
Χριστούγεννα . . . άπαντά έκεΐνος 
φυσώντας μακρυά τόν καπνό. Καί νάταν 
μόνο α υ τ ό  ; Κινδυνεύομε νά χάσωμε τό 
παιδί τής άδελφής μου. Ά πό χθές τό 
έπιασαν πάλι έκείνες οΐ θέρμες κι ό 
Θεός νά βάλη τό χέρι του . . .

—Καί ό γιατρός τί είπε ; έρωτά ό γε- 
ροντώτςρος άπό τήν συντροφιά. ’Ακόμα 
δέν έφτασε τό φάρμακο.;

—’Ακόμα καπετάν—Γιακουμή μου. 
Χθές τό πρωί έφτασε άπό τήν ’Αθήνα 
στήν Χώρα. Τό άπομεσήμερο τό πήρε 
άπό εκεί ό Λεωνής τής Μαριγώς καί άμέ- 
σως έβαλε πλώρη μέ τό καΐκι του. Γιά 
τήν κακή τύχη τού παιδιού λίγο πριν 
σουρουπώση τόν βρήκε μεγάλη θάλασσα 
άνάμεσα Χελώνα καί Μεγάλη Πέτρα . . . 
Πήρε νερά ή μηχανή του καί μόλις πρό
λαβε νά λουφάξη στόν μικρό γιαλό κάτω 
άπό τό Φανάρι τής Χελώνας . . . “Αν δέν

πέση λίγο ό καιρός ούτε έμείς ούτε 
έκεΐνος μπορούμε νά ξεμυτίσωμε . . . 
Έφτασαν κι άλλοι στό καπηλειό καί ή 
κουβέντα άναψε γιά τά καλά. Περασμένα 
μεσάνυχτα όλοι βρέθηκαν στήν ίδια 
θέση συζητώντας τόν τρόπο πού θά μπο
ρούσε νά φτάση σύγκαιρα στό Ψαροχώρι 
τό φάρμακο γιά νά σωθή τό παιδί. Ξενύ- 
χτησαν προσμένοντας άδικα νά καλωσυ- 
νέψη ό καιρός. Άποκαμωμένοι τράβηξαν 
γιά τά σπίτια τους νά έτοιμαστοΰν ^ιατί 
σέ λίγο θά χτυπούσε ή καμπάνα. Τά 
βήματά τους χάθηκαν μέσα στό μισο
σκόταδο ένφ ψηλά στόν έπάνω μαχαλά 
ένα άδύνατο φώς άγρυπνούσε πίσω 
άπό τό παραθύρι τού παιδιού πού ψυχοπα- 
ράδινε. Ό  Άντώνης ό Τεμπελιάς άφού 
στερέωσε τό κασκέτο του έσυρε τά 
βήματά του τραβώντας ολόισια κατά τό 
λιμάνι. Πέρα ή θάλασσα μούγκριζε 
άπειλητικά . . . Μέ τό θαμποχάραμα ξε- 
πρόβαλαν άπό τά σοκκάκια οί πρώτες 
ζυγιές άπό παιδιά πού έψαλλαν τά κά
λαντα. Ή  φωνή τους όμως χανόταν μέσα 
στό άγριο άνεμοφύσημα. Είχε σημάνει ή 
πρώτη καμπάνα όταν άπό τήν μεριά τού 
λιμανιού πού λούφαζαν δεμένα τά ψα
ροκάικα άκούστηκε ό ξερός κρότος άπό 
ένα μοτόρι πού ξεκινούσε. Άπό τήν 
προκυμαία τότε άνοιξαν μερικά παρα
θυρόφυλλα . . .—Έρχεται ό Λεωνής μέ 
τό καΐκι! . . . άκούστηκε μιά φωνή 
πού τήν πήρε ό άνεμος ξέμακρα . . . 
Με μιάς ό δρόμος πλημμύρισε άπό άγου- 
ροξυπνημένα καί άνήσυχα πρόσωπα.

—Είναι ό «Σωτήρας» τού Καπετάν— 
Σταύρακα! . . . ξεφώνισε ένας άλλος.

—Πού άνοίγεται μωρέ μέ τέτοιο πα
λιόκαιρο; . . . χαχάνισε ένας τρίτος . . .
Γρήγορα όμως όλοι κοκκάλωσαν. Γιατί 
δέν άργησαν νά ίδοϋν τόν Άντώνη τόν 
Τεμπελιά όλόθρον στό τιμόνι νά δίνη 
ρότα κατά τήν μεριά τής Χελώνας. Ό  
άγέρας τού πήρε τό κασκέτο μά έκεΐνος 
ούτε πού γύρισε νά τό κοιτάξη. Μέ μιά 
τιμονιά πήρε σύρριζα τήν άκρη τού λιμε
νοβραχίονα. Έ να ουρλιαχτό βγήκε άπό τό 
πλήθος καθώς ξεπρόβαλε ή μισή καρίνα 
έτοιμη νά γίνη θρύψαλλα στήν άγρια κόψη 
τού τσιμέντου. Τό κύμα όμως πού ήρθε κα- 
τάπρυμνα, τίναξε τό σκαρί μπροστά καί 
έδιωξε τήν καταστροφή. Τό καΐκι σάν 
μεθυσμένο κύλησε σκαμπανεβάζοντας 
στήν φουρτουνιασμένη άπλα τού πελά- 
γου. Είχε σωθή άπό τό τσάκισμα άλλά 
κατά πώς παραδινόταν ξυλάρμενο στά 
θεόρατα κύματα, κινδυνεύει νά βουλιάξη 
άπό ώρα σέ ώρα.

Στήν παραλία μυρμηγκιά ό κόσμος. 
Άνάμεσά τους καί ό Καπετάν Παντελής 
ό Σταύρακας πού δάγκωνε τά χέρια άπό 
τό κακό του.

_ —Πού πάς μωρέ άναθεματισμένε ! . . . 
Ξεφώνισε υστερικά. Κύριε ’Αστυνόμε τή 
βοηθειά σου θέλω . . . Χάνη τό καΐκι 
μου . . .  Τό ψωμί τών παιδιών μου . . . 
"Αχ μωρέ μεθύστακα καί μέ πήρες στό 
λαιμό σου . . . Ήταν όμως άργά γιά κάθε 
έπέμβαση. Τό καΐκι είχε ξεκόψει άπό τό 
λιμάνι καί χοροπηδούσε σάν τρελλό 
άνάμεσα στις άφρισμένες κορφές τών 
κυμάτων πού έμοιαζαν μέ δόντια δράκου.

—Έβαλε κόντρα τόν καιρό καί θά 
τσακιστή στό κάβο είπε κάποιος . . .

Άπό έκεΐ καί πέρα ένα θαύμα θά 
μπορούσε νά τό σώση γιατί τά νερά

έκρυβαν πολλές ύπουλες ξέρες. Χωρίς 
χρονοτριβή ό Ενωμοτάρχης τράβηξε 
γιά τόν Αστυνομικό Σταθμό. Άπό τό 
φανάρι τής Χελώνας άκούστηκε στό 
τηλέφωνου ή φωνή τού Φαροφύλακα.

Συζήτησαν γιά λίγο μεγαλόφωνα.

—Ό  Θεός νά βάλη τό χέρι του κύριε 
Αστυνόμε . . . είπε πριν κλείση τό τη
λέφωνο. Ο καιρός μιά τόν πηγαίνει 
ολόισια νά τσακιστή στις σπιάντζες τής 
Χελώνας καί μιά τόν ξανοίγει στό πέλα- 
γο . . . Κατεβαίνω μέ τό τσούρμο τού 
Λεωνή νά τού πετάξωμε τά παλαμάρια 
σάν συμώση στόν κόρφο τού Φαναριού ... 
— Ό  Θεός μαζί σας . . . είπε ό ’Ενωμοτάρ
χης καί κατέβασε τό άκουστικό. Πάνω 
άπό οχτώ ώρες, κράτησε τό θαλασσοπά
λεμα τού Άντώνη τού Τεμπελιά. Ό σο 
άκριβώς καί ή άγωνία τών Ψαροχωρια- 
νών πού άλλοτε έτρεχαν κατά τήν Α στυ
νομία νά μάθουν νέα καί άλλοτε έμεναν 
γονατιστοί στήν έκκλησιά παρακα- 
λώντας τήν μεγαλόχαρη νά βοηθή- 
ση. Καί τό θαύμα έγινε. Κατά τό 
άπομεσήμερο τό καΐκι έπιασε στόν κόρφο 
τής Χελώνας χωρίς νά πάθη καμμιά 
άβαρία. Ά πό τήν άντικρυνή στεριά 
τό Λιμεναρχείο τής Χώρας ύστερα άπό 
πρόσκληση τού Ενωμοτάρχου έστειλε 
μήνυμα πώς μετά τό μεσονύχτι ό και
ρός θά γαλήνευε. Ό λοι προσεύχονταν 
γιά τή σωτηρία τού μικρού παιδιού καί 
μακάριζαν τήν τόλμη τού καταφρονε- 
μένου μέχρι έκεΐνο τό πρωί τού Άντώνη 
τού Τεμπελιά. Ακόμη καί ό Καπετάν 
—Σταύρακας περιδιάβαινε τούς καφε- 
νέδες λέγοντας σέ όποιον τύχαινε νά 
συναντήση.

Ήτανε θαύμα σού λέω . . . Δοξασμένο 
νά είναι τό όνομα τής Μεγαλόχαρης. Ά ς  
μοΰ δώση συγχώρεση γιά τό κακό μου 
φέρσιμο χρονιάρα μέρα . . .

Μέ τό γέρμα τής ημέρας ό καιρός άρ
χισε νά κόβη. Λίγο μετά τά μεσάνυχτα 
έπεφτε μπουνάτσα στό πέλαγος. Ξημέ
ρωσαν Χριστούγενα καί οί καμπάνες 
στό Ψαροχώρι σήμαιναν χαρμόσυνα. 
Είχε φέξει όταν τό τό καΐκι τού Καπετάν 
Σταύρακα μέ τιμονιέρη τόν Τεμπελιά 
έπιασε τό μεγάλο μουράγιο.

Μαζί μέ τό πολύτιμο φάρμακο έφταναν 
ό Λεωνής μέ τό τσούρμο του καθώς 
καί ό Φαροφύλακας γιά νά γιορτάσουν 
καί αύτοί κοντά στις φαμελιές τους. 
Τήν ώρα πού ό παππάς στήν 'Ωραία 
Πύλη έψαλλε τό «Δόξα έν Ύψίστοις» 
τό έκκλησίασμα άναμέρισε γιά νά πε
ράσουν οί θαλασσοδαρμένοι. Αφού 
προσκύνησαν καί μέ τρεμάμενο χέρι 
άναψαν κερί στά μανουάλια, πρώτος 
ό Άντώνης ό Τεμπελιάς γονάτισε. 
Τόν μιμήθηκαν καί όλοι οί άλλοι άκόμη 
καί οί ψαλτάδες. Ήταν τόσο κατανυ- 
κτική ή στιγμή λές καί τό χέρι τού Θεού 
άγγιζε τις ψυχές τους. Τό ίδιο διλινό 
ένα καινούργιο χαρμόσυνο μαντάτο 
άγκάλιασε τό Ψαροχώρι. Τό μικρό 
στερνοπόδι τού Καπετάν—Στεργή πού 
ποιος ξέρει σέ τί θάλασσες άρμένιζε 
τούτες τις ώρες, είχε γλυτώσει άπό τόν 
κίνδυνο. Κάποια ήμέρα θά μάθη πώς τά 
ροζιασμένα χέρια ενός ξεκληρισμένου 
τού χάρισαν τή ζωή. Τά ίδια χέρια πού 
δέν γνώρισαν ποτέ τήν θαλπωρή άπό τήν 
οικογενειακή ζεστασιά . . .
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ό προσδιορισμός

,'Έν έκ τών λίαν σοβαρών καί 
σπουδαίων ’Ιατροδικαστικών προ
βλημάτων είναι ό προσδιορισμός 
τοϋ άπό του θανάτου διαρρεύσαντος 
χρόνου —Πράγματι αί Άνακριτι- 
καί Ά ρχαί πολύ συχνά έκζητοϋν 
τον προσδιορισμόν τοϋ άπό τοϋ 
θανάτου παρελθόντος χρόνου υπό 

r τοϋ Ίατροδικαστοΰ, καθ’ όσον ου- 
τος συνδέεται άναποσπάστως προς 
πλεΐστα 0σα_ζητήματα ενδιαφέρον
τα άπολύτως τήν απονομήν τοϋ 
δικαίου — Τυγχάνει όμως γνωστόν 
τό πόσον δυσχερώς, είναι ό άπο
λύτως άκριβής καθορισμός τοϋ άπό 
τοϋ θανάτου διαρρεύσαντος χρόνου — 
Διό καί μόνον κατά προσέγγισιν δύ- 
ναται ούτος νά προσδιορισθή ύπό 
τοϋ έντεταλμένου Ίατροδικαστοΰ. 
—Εις τήν άδυναμίαν τοϋ άκριβώς, 
καθορισμοΰ τούτου, συντελοΰν πλεΐ- 
στοι παράγοντες έκπηγάζοντες όχι 
μόνον έξ’ αύτοΰ τούτου τοϋ πτώμα
τος άλλά καί έκ τών συνθηκών ύφ’ 
άς τοΰτο διατελεΐ. —Δέον ιδιαιτέρως 
νά τονισθή ένταΰθα οτι ή ερευνά τοϋ 
Ίατροδικαστοΰ δεν πρέπει νά πε
ριορίζεται έπί ενός καί μόνον ευρή
ματος, άλλά έπί όλων τών μεταβο
λών καί άλλοιώσεων τάς οποίας εμ
φανίζει τό πτώμα, εν συσχετισμώ 
πάντοτε μέ τον τρόπον της ταφής 
αύτοϋ καί μέ τούς όρ'ους τοϋ περι
βάλλοντος.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ

Ό  διά βιοχημικών μεθόδων κα
θορισμός τοϋ μεθανατίου χρόνου 
πολλούς έρευνητάς κατά καιρούς 
άπησχόλησεν. Ιδιαιτέρως όμως κα
τά τά τελευταία έτη καταβάλλε
ται μεγίστη προσπάθεια ύπό τών 
ειδικών ερευνητών, διά τον κα
θορισμόν τοϋ άπό τοϋ θανάτου διαρ-

τοϋ χρονου

ΠΑΝΟΥ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ
Ίατροδικαστοΰ Α θηνώ ν

ρεύσαντος χρόνου, βάσει τών διακυ
μάνσεων τών τιμών τών διάφορων 
συστατικών τοϋ οργανισμού, ίδια 
τοϋ αίματος καί τοϋ Ε. Ν. 'Τγροΰ, 
παρά τό γεγονός ότι τά άποτελε- 
σματα τών προσπαθειών αυτών δεν 
έστέφθησαν ύπό μεγάλων έπιτυχιών 
μέχρι σήμερον. Οΰτω, οί έρευνηταί 
GUNTHER καί W E R N E R  έμε- 
λέτησαν τάς διακυμάνσεις τοϋ Να
τρίου καί ’Ασβεστίου τοϋ ’Εγκεφά
λου Νωτιαίου 'Τγροΰ, άλλά δεν 
ήδυνήθησαν ούτοι νά άξιολογήσουν 
έπιτυχώς τά εύρήματά των. 'Ο 
καθηγητής NAUMAN κατώρθω- 
σεν νά προσδιορίση διά πειραματι- 
κων του ερευνών τον φώσφορον εν
τός τοϋ ’Εγκεφάλου Νωτιαίου Ύ - 

Γ-γροϋ καί νά συσχετίση κάπως τας 
τιμάς τούτου προς τον άπό τοϋ θα
νάτου διαρρεύσαντα χρόνον. Έ π ι-

τοϋ Θανάτου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ NONA 
Ίατροδικαστοΰ Πειραιώς

προσθέτως ό ερευνητής ούτος προσ- 
διώρισεν καί τάς τιμάς τοϋ Κ. Ν. 
CL. MG. καί Ca διαπιστώσας αό- 
ξησιν τών τιμών αύτών μεταθανά1 
τίως, πλήν τοϋ Ca όπερ διατηρεί 
σχεδόν σταθεράν τήν τιμήν είς τά 
όρια ώς καί προθανατίως. Ό  ανω
τέρω Καθηγητής άπέδωσεν τάς με
ταθανάτιους ταύτας μεταβολάς είς 
αΰξησιν τής διαβατότητος·τής κυτ
ταρικής μεμβράνης ένεκα αύτολύ- 
σεως ταύτης. 'Ο καθηγητής JA N 
SEN δ ιά πειραματικών του έρευ- 
νών κατώρθωσεν νά προσδιορίση 
άμέσως μετά θάνατον τό ένυπάρχον 
Να καί Κ. είς τά σπλάγχνα ώς καί 
μετά πάροδον 12, 24, 36, και 48
ώρας μετά θάνατον. ’Επίσης ο ερευ
νητής ούτος προσεπάθησεν νά προσ- 
διορίση τό Ca τού αίματος μετα- 
θανατίως καί νά συσχετίση τάς τιμάς
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τούτου μέ τον άπό τοΰ θανάτου διαρ- 
ρεύσαντα, χρόνου άλλά δέν κατώρθω- 
σεν νά έπιτύχη τί τό άξιόλογον, καθ’ 
δσον αί τιμαί τοΰ Ca τοΰ αίματος 
μεταθανατίως παρέμειναν άνευ ού- 
σιωδών μεταβολών καί σχεδόν σταθε- 
ραί.

Τό συνολικόν ποσόν τοΰ Ca τοΰ 
σώματος ενός άνθρώπου βάρους 70 
KG. άνέρχεται περίπου εις 1200 
γραμμάρια, καί τό 99 ο )ο περίπου 
τούτου περιέχεται έντός τοΰ σκε- 
λετοΰ. Τό άσβέστιον τοΰ πλάσματος 
εύρίσκεται κυρίως ύπό δύο μορ- 
φάς, ώς ήνωμένον μετά τοΰ λευ
κώματος, καί ώς ύπερδιηθητόν Ca. 
'Η  φυσιολογική τιμή τοΰ όλικοΰ 
ασβεστίου τοΰ όροΰ τοΰ αίματος εί
ναι 9,5 έως 11 MG%. 'Η τιμή 
αΰτη είναι άρκέτά σταθερά καί οφεί
λεται εις όμοιοστατικούς μηχανι

σμούς. 'Η  σταθερότης αΰτη προφα
νώς οφείλεται εις τήν συνεχή εναλ
λαγήν ήτις τελείται μεταξύ τοΰ Ca 
τ()ΰ πλάσματος καί τοΰ Ca τών 
οστών. 'Η  αναλογία τοΰ δεσμευό
μενου μετά τοΰ λευκώματος Ca 
είναι 33% τοΰ συνολικοΰ Ca τοΰ 
πλάσματος. Τό Έγκέφαλονωτιαΐον 
'Υγρόν περιέχει 4,5 εως 5 MG%. 
Ό  μυϊκός ιστός 70 MG%. Τά 
Τά νεΰρα 15 MG %. Τά δέ οστά 36 
GR %. Τά ιόντα τοΰ Ca είναι άπα- 
ραίτητα διά τήν πήξιν τοΰ αίματος 
καί έλαττώνουν τήν διεγερσιμότητα 
τών, νεύρων, πιθανώς δέ νά έλατ
τώνουν καί τήν διαβατότητα τών 
μεμβρανών.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ

Τό ύπό έξέτασιν Έγκεφαλο- 
νωτιαΐον 'Υγρόν, έλαμβάνετο πάν
τοτε έκ τών πλαγίων κοιλιών τοΰ 
έγκεφάλου διά παρακεντήσεως αυ
τών διά μέσου τοΰ μεσολοβίου, καί 
άφοΰ προηγουμένως έγένετο άπαγω- 
γή τών ήμισφαιρίων τοΰ έγκεφάλου. 
Τά πτώματα έξ ών έλαμβάνετο τό 
ύπό έξέτασιν Έγκέφαλονωτιαΐον 
'Υγρόν προσεκομίζοντο εις τό Νε- 
κροτομεΐον Πειραιώς. Τά πτώματα

ταΰτα άνηθον εις άτομα θανόντα 
βιαίως έκ τροχαίων άτυχημάτων, 
τής ώρας τοΰ έπελθόντος θανάτου 
οΰσης άπολύτως γνωστής. Ά π ε- 
φεύγοντο τά πτώματα άτόμων θανόν- 
τών, έκ παθολογικής τίνος αιτίας, 
αίφνιδίως. Έξητάσθησαν συνολικώς 
ύφ’ ήμών άμφοτέρων, (40) τεσ
σαράκοντα πτώματα άτόμων ήλι- 
κίας 20 - 70 έτών περίπου άμφο
τέρων τών φύλων. Εις ειδικόν πρω- 
τόκολλον έσημειοΰτο ή ήλικία αύ- 
τοΰ, τό φΰλον, ό ακριβής άπό τοΰ 
θανάτου διαρρεύσας χρόνος, ή έμφά- 
νισις τών πτωματικών ύποστάσεων, 
τής πτωματικής άκαμψίας, τών ση
μείων άρχομένης σήψεως, ή αιτία 
τοΰ θανάτου, ή άκριβής ώρα τής 
νεκροτομής ώς καί ή ώρα τής διενερ- 
γείας τής μετρήσεως τοΰ Ca τοΰ Ε 
γκεφαλονωτιαίου 'Υγροΰ. ’Ιδιαιτέρα

σημασία έδίδετο εις τήν λήψιν τής 
θερμοκρασίας τοΰ περιβάλλοντος καί 
τής ύγρασίας αύτοΰ. Έ κ  τών ήμε- 
τέρων πειραματικών έρευνών γενο- 
μένων έπί (40) τεσσαράκοντα πτω
μάτων εις τό Νεκροτομεΐον Πει
ραιώς, διεπιστώθησαν ύφ’ ήμών 
τά κάτωθι:

1) Έ π ί είκοσι (20) πτωμάτων 
άτόμων θανόντων έκ τροχαίων άτυ
χημάτων άπό τής 6ης εως τής 12ης 
ώρας άπό τοΰ έπελθόντος θανάτου ή 
εύρεθεΐσα έλαχίστη τιμή τοΰ Ca 
τοΰ Εγκεφαλονωτιαίου 'Υγροΰ, 
ήτο 4,6 MG %. Ή  δέ μεγίστη τι
μή αύτοΰ ήτο 5 MG %, 
καί 2) Έ π ί είκοσι (20) πτωμάτων 
άτόμων θανόντων έκ τροχαίων άτυ
χημάτων άπό τής 12ης μέχρι τής 
24ής ώρας άπό τοΰ έπελθόντος θα
νάτου, ή εύρεθεΐσα έλαχίστη τιμή 
τοΰ Ca τοΰ Εγκεφαλονωτιαίου 
Υγροΰ, ήτο 4,8 MG %. 'Η  δέ με
γίστη τιμή αύτοΰ ήτο 5,1 MG %.

Τά άποτελέσματα ταΰτα έμφανί- 
ζρνται εις τον κάτωθι πίνακα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βάσει τών άνωτέρω ήμετέ- 
ρων — πειραματικών έρευνών έπί

(40) τεσσαράκοντα πτωμάτων προς 
προσδιορισμόν τοΰ Ca τοΰ Ε γ κ ε 
φαλονωτιαίου 'Γγροΰ, μεταθα
νατίως έν σχέσει προς τον άπό τοΰ 
θανάτου διαρρεύσαντα χρόνον ήχθη- 
μεν εις τά κάτωθι συμπεράσματα:

1 ) Έμελετήθησαν ύφ’ ήμών αί 
διακυμάνσεις τών τιμών τοΰ Ca τοΰ 
Εγκεφαλονωτιαίου 'Υγροΰ μετα
θανατίως.

2) Διεπιστώθη τό σταθερόν σχε
δόν τών τιμών τοΰ Ca τοΰ Ε γ κ ε 
φαλονωτιαίου 'Τγροΰ, μετά θανα- 
τίως.

3) Ή  έπίδρασις τών έξωτερικών 
συνθηκών έπί τών διακυμάνσεων 
τών τιμών τοΰ Ca- τοΰ Εγκεφαλο
νωτιαίου 'Τγροΰ μεταθανατίως ύπήρ- 
ξεν μηδαμινή.

4) Ούδεμία γραμμική σχέσις διε- 
πιστώθη ύφισταμένη μεταξύ τών 
τιμών τοΰ Ca τοΰ Εγκεφαλονω
τιαίου 'Υγροΰ άφ’ ενός καί τοΰ άπό 
τοΰ θανάτου διαρρεύσαντος χρόνου 
άφ’ ετέρου.

ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦ ΙΑ

1) Γρανίτσα Άνδρέα: Βιολογική χη
μεία καί Χημική Φυσιολογία 1961.

2) JANSEN Η: ARCH. PATHOL. 
ΑΝΑΤ. PH =  SIOL.334 - 510 - 515 1961

3) NAUMAN Η: PROC. SOL. EXE- 
ETL. BIOL. 98 - 16-18 1958.

4) Ήλιάκη Κων]νου: ’Ιατροδικαστική.

5) STEW ART G. S. καί Η. E. BO- 
LCGWEN —EN.9ORlO2N8505 I-lO D

6) HERBERT F. K: BIOCHEN J
27:1978—1933.

7) W ERNER N AND GUNTCHE- 
RDEUT. Z. FUR. GERTEHT MED 
49 406-419 I960.

Π I N A Ξ

Άνευρεθεισώε τιμών μεταθανατίως τοΰ Ca τοΰ Ε.Ν. 'Υγροΰ.

Μεταθανάτιοι ώραι Έλαχίστη τιμή Μεγίστη τιμή

6 — 12 4,6 MG% 5,0 MG%

1 2 - 2 4 4,8 MG% 5,1 MG%
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«Άφον δέ έγεννήθη ό 'Ιησούς εν 
Βηθλεέμ τής Ίονδαίας επί τώι· 
ήμερων ' Ηρώδον τον Βασι/,έως ιδού 
Μάγοι εξ ’Ανατολών ή/.θον εις ’Ιερο
σόλυμα /Αγοντες «Π ον είναι ό γεν
νηθείς βασιλ.ενς των ’Ιουδαίων. διότι 
εΐδομεν τον ’Αστέρα αντον εν τή 
’ Ανατο/,ή και ήλ.θομεν διά να προσκν- 
νήσωμεν αυτόν. Άκονσας όέ ό 'Ηρώ
δης ό Βασιλεύς έταράχθη καί πάσα 
ή Ιερουσαλήμ μετ’ αντον. Καί σνν- 
αξας τους αρχιερείς καί γραμματείς 
τον /Μοΰ ήριότα νά μάθη παρ’ αυτών 
ποϋ ο Χριστός γεννάται. ’Εκείνοι δε 
είπον προς αυτόν. ’Εν Βηθλεέμ τής 
Ίονδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμ- 
μένον διά τον Προφήτου. ' /δον καί 
ή προφητεία τον. «Καί συ Βηθ/.εέμ. 
γή ’Ιούδα, δεν είσαι ούδόλ.ως ελάχι
στη μεταξύ των ηγεμόνων τον Ιο ύ 
δα. Διότι εκ σου θέλ.ει έξέλ.Οει ηγού
μενος, δστις θέλει ποιμάνει τον λ.αόν 
μου τον ’Ισραήλ».

«Τότε ό 'Ηρώδης καλ.έσας κον- 
φίως τούς μάγους έξηκρίβωσε παρ’ 
αυτών τον καιρόν τον φαινομένου 
άστέρος. Καί πέμψας αυτούς εις Βηθ- 
λ.εέμ είπε. «Πορευθέντες ακριβώς 
εξετάσατε περί τον παιδιού, αφού 
δέ ενρητε απαγγείλατε μοι διά νά 
έλθο) καί έγό> να προσκυνήσω αυτό. 
’Εκείνοι δέ άκονσαντες, άνεχώρησαν 
καί ιδού ό Άστήρ τον όποιον είδον 
έ.ν τή ’Ανατολή προεπορεύετο αυτών, 
έωσοϋ έστάθη επάνω όπου ήτο τύ 
παιδίον. Ίδόντες δέ καί τον αστέρα 
έχάρησαν χαράν μεγά/.ην σφοδρά. 
Καί έλθόντες εις την οικίαν ενοον 
τό παιδίον μετά Μαρίας τής μητρός 
αντον καί πεσόντες ποοσεκννησαν 
αυτό καί άνοιξαντες τους θησαυρούς 
αίτιόν ποοσέφερον εις αυτό δώρα, 
' χ ρ υ σ ό ν ,  λίβανον καί σμύρναν. Καί 
άποκαλη/θέντες θεόθεν κατ’ όναο 
νά μην έπιστρέψονσι προς τον ' Η- 
ρώδην, δι άλλης όδοϋ άνεχώρησαν 
εις την χώραν αυτών».

Αυτή είναι ή αφήγηση τον Εύαγ- 
γελ.ιστον Ματθαίου (Κεφ. Β §/ 
-1 2 ) ·  t

Τί λέγει σχετικά ή ιστορία ή άσ
χετη μέ τή Βίβλ,ο; Λέγει αυτά.

«Κατά τον μήνα Ποσειδεώνα τον 
’Ε/.ληνορρωμαϊκον ημερολογίου, πού 
αντιστοιχεί μέ τό σημερινό Δεκέμ
βρη, τοΰ έτους 7ό·ί από κτίσεως 
Ρώμης ό Καίσαρας Αύγουστος διέ
ταξε γενική άπογραφή των κατοι
κίαν δλ.ων τής Αυτοκρατορίας. Στη 
Συρία, πού ήταν Ρωμαϊκή επαρχία, 
ά νθ ύπατος αντιπρόσωπός τον ή
ταν ό Σονλ.πίκιος Κυρήνιος, ό ο
ποίος είχε τυπική έποπτεία έπ) τής 
γειτονικής ΙΙαλ.αιστίνης, τήν όποια

Τ Ο  Α Σ Τ Ρ Ο  

ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η  Κ Α Τ Η Φ Ο Ρ Η
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ
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'Η  Βηθλεέμ είναι ή Περίδοξη πόλη τής Π αλαιστίνη ς, γιατί εκεί 
γεννήθηκε ό Κύριος . ’Α π έχει 10 χιλιόμ ετρα  άπό τά 'Ιεροσόλυμα . 
Είναι επίσης περιώ νυμος γιατί είναι καί ό γενέθλιος τόπος τού  
οίκου τοΰ Δαΐδ , όπω ς καί οίλλων μ εγά λω ν ’ Ισραηλιτώ ν . Κατά τήν 
παράδοσιν τοΰ ’Ιουστίνου Φ ιλοσόφ ου τοΰ 4ου αίώ νος καί μάρτυρα 
ό τόπος τής γέννησης τοΰ Ί η σ οΰ  Χ ριστοΰ τοποθετείται σε ένα 
σπήλαιο προς τά δυτικά τής Π όλης .'Ό ταν κατά τό 1099 κατελήφθη  
καί αυτή άπό τούς Σ ταυροφόρους εύρέθηκε κτισμένος στον τόπο  
αύτό περικαλλέστατος να ό ς . Έ πυργώ θη  εκεί τό 330 άπό τον 
Μ εγάλο Κ ω νσ τα ντ ίνο . Φέρει τό όνομα Ναός τής Γέννησις καί σώ 
ζετα ι ώς τά σήμερα. Τό 1010 διέτρεξε μέγαν κ ίνδυνον άπό τις  
Μ ουσουλμανικές ορδές , άλλά έσώθη σάν άπό θ α ΰ μ α .

’Από τότε ή Βηθλεέμ έγινε  έδρα ’Ε π ισ κ οπ ή ς. 'Η πόλη καί ή ’Ε π ι
σκοπή περιήλθε μέ Αύτοκρατορικό φ ιρμ άνι τού Σ ουλτάνου στήν 
κυριότητα τω ν 'Ε λ λ ή νω ν . ’Ε πί Ν απολεόντος όμω ς τοΰ Γ' . έμε- 
ρίσθηκαν οί "Ελληνες τήν κατοχήν μέ τούς Λ ατίνους. Ό  πρόναος 
ανήκε είς τούς ’Α ρμενίους.

Τό αρχικόν όνομα τής Βηθλεέμ ήτο Έ φ ρ α θ ά , πού σημαίνει Γό
νιμος . Βηθλεέμ π άλι σημαίνει εβραϊκά Οίκος ’Ά ρτου . Καί ’Α ραβι
κά Μπέτ—Α άχμ  πού σημαίνει Οίκος Κ ρέατος. Σήμερα ή Βηθλεέμ  
κατοικεΐται άπό πέντε περίπου χιλ ιά δες κατοίκους. Οί περισσό
τεροι άπό τούς μισούς είναι χριστιανοί ορθόδοξοι καί οί ύπόλοιποι 
καθολικοί καί ’Α ρ μ ένιοι. Γιά τούς 'Εβραίους επίσης είναι Ι ε ρ ά  
Πόλη . Γιατί εκεί έτάφ η ή Ρ α χή λ  , ή πρώ τη γυναίκα τοΰ Γεννάρχη  
τοΰ ’Ια κ ώ β . ’Εκεί έγ ινε  σ ύζυγος ή Ρούθ τοΰ Μ ωαβίτη Β ο ό ζ . 
’Εκεί έχρείσθη βασιλεύς ό Δαυίδ καί γ ι ’ α ύ τ ό . άποκαλεΐται 
Π όλις Δ α υ ίδ .

'Υ πήρχε καί φρούριο πού καταστράφηκε τό 1236 άπό τούς 
Μ ουσουλμάνους καί άνοικοδομήθηκε άργότερα κατά τις τελευταίες  
Σταυροφορίες . Ή  εκκλησία όμω ς διασώθηκε . "Εχει σχήμα  Σ ταυ- 
ρ ο ΰ . Είς τό ύπ όγειον είναι ό τά φ ος τοΰ Κ υρίου, όπω ς τον διεκό- 
σμησε ή Χ ριστιανική εύλάβεια  μέ μαρμάρινες επενδύσεις καί ά φ ι-  
ερώ ματα . Ό  πρόναος επίσης ό όποιος άνήκε είς τούς ’Α ρμενίους  
είναι μεγαλοπρεπέστατος μέ 48 ω ραιότατους κίονες άπό γρανίτη. 
Κορινθιακού ρυθμοΰ ύψ ους 5 μ έτρω ν.

κυβερνούσε δικτατορικά ό Ίδον- 
μαϊος 'Ηρώδης, στρατηγός και διά
δοχος τον 'Υρκανοϋ τον όποιον έδο- 
λοφόνησε και τον πήρε τό θρόνο. 
'Ο 'Ηρώδης αυτός ήταν πρόσωπο 
αγαπητό στους Ρωμαίους. Γιατί 
ήταν πιστός καί άφοσιωμένος σ’ αυ
τούς. Ταυτόχρονα έπλήρωνε μεγά
λο ύποτελικό φόρο τ ακτικώτατα 
στον Αντοκράτορα. Στους 'Εβραίους 
όμως ήταν απεχθέστατος. Καί γιατί 
δεν ήταν ’Ιουδαίος, που κατά τον 
'Εβραϊκό Νόμο ό Βασιλιάς τής 
Παλαιστίνης έπρεπε άπαραιτή τως 
να είναι 'Εβραίος, άλλά καί γιατί 
ήταν άνθρωπος Απολίτιστος καί κτη
νώδης. Σκληρός καί Απάνθρωπος. 
Μόλις ανέλαβε τήν εξουσία καί θά 
ίδοϋμε τό πώς, γιά νά στερεωθή, 
Αφού ήταν κατακτητής καί άρπαγας 
τοΰ θρόνον κατά τούς 'Εβραίους, 
άρχισε νά έξοντώνη χωρίς καμμιά 
διαδικασία δλονς όσους ένόμιζε επι
κίνδυνους. Πρώτους —πρώτους έσ
φαξε δλονς τούς Συνέδρους τον 
’Ιουδαϊκού Συνεδρίου, σώμα έξισού- 
μενο μέ τό σημερινό 'Υπουργικό 
Συμβούλιο μαζί μέ τον 'Άρειο Πά

γο. Αυτά μετά τήν δολοφονία τοΰ 
'Υρκανοϋ τον όποιο υπηρετούσε, 
τής γυναίκας του καί τών δυο τον 
παιδιών, τοΰ ’Αριστόβουλον καί τον 
’Αλεξάνδρου, λίγες μονάχα μέρες 
πριν πεθάνη καί τό μεγαλύτερο παιδί 
τοϋ 'Υρκανοϋ ό ’Αντίπατρος.

'Ο Αγριότατα μισούμενος γιά τούς 
λόγους αυτούς άπό τούς 'Εβραίους 
πανάθλιος Αλλά καί τρομερός ηγε
μόνας ταυτόχρονα, έκοινοποίησε σ’ 
δλη τήν Παλαιστίνη τό διάταγμα τοϋ 
Καίσαρα γιά τήν άπογραφή τών 
κατοίκων της καί διάταξε νά συγκεν- 
τρωθή δλος ό πλ,ηθυσμός σέ έλάχι- 
στο χρόνο στά Αστικά κέντρα κάθε 
φυλής Από τήν όποιαν καταγόταν. 
Τό πνεύμα άλλά καί τό γράμμα τής 
' Ηρώδειας διαταγής έλεγε. πόες ο
πουδήποτε καί αν βρισκόταν ένας 
'Εβραίος, είτε στήν Παλαιστίνη είτε 
στή Συρία, ώφειλε Απροφάσιστα 
νά βιαστή νά φθάση στήν πόλη τής 
καταγιογής του καί τής ιδιαίτερης 
φυλής του. Διαφορετικά τον περί- 
μεναν Αφάνταστες ποινές αυτόν καί 
τούς δικούς τον πού δέν τον άνά- 
φεραν. Γι’ αυτό καί ό Δεκέμβρης του

7·)ό βρήκε δλη τήν Παλαιστίνη Ανά
στατη. Πλήθη Ατελείωτα ξεκίνησαν 
από δλες τις μικροπολιτεϊες. τά χω
ριά καί τήν νομαδική ύπαιθρο γιά τά 
μεγάλα εμπορικά κέντρα τής ’ Ιου
δαίος. ’’Ετσι δ/.οι οι δρόμοι πού τά 
ένωναν προς τή θάλασσα, τά βουνά, 
τις καταπράσινες κοιλάδες μέ τούς 
άσπρους βράχους, τούς κάμπους καί 
τούς λόφους τούς γεμάτους έληές, 
σνκές και πολύχρωμους θάμνους, 
ήσαν πλημμυρισμένοι Από βοδάμα- 
ξες καί ζώα φορτωμένα μέ τις 
Αποσκευές εκατοντάδων χιλιάδων 
ακούσιων ταξιδιωτών, πού άλλοι 
ήσαν πάνω στ’ Αμάξια, άλλοι στά 
υποζύγια καβάλα καί άλλοι πεζοί, 
παρακολουθούσαν τά μεταφορικά 
τους μέσα μέ τις αποσκευές, Αφού 
έπρόκειτο νά μείνουν βδομάδες δσο 
νά Απογραφοϋν. "Ολη ή ’Ιουδαίο και 
ή Γαλιλαίο κινούνταν προς χίλιες 
διευθύνσεις, σάν συνεφοξεφτύδια κά
τω άπό τό σφοδρό φύσημα τής ηγε
μονικής διαταγής.

Μέσα σ’ δλο αύτό τό πλήθος ήταν 
κι’ ένα ζευγάρι Από τή Υαζαρέτ. 
τή μικρόπολη τής Γαλιλαίος μέ το 
κακόφημο άνομα. ”Απεχε έξη ώρες 
Από τή Πτολεμαϊδα, τον πρώτο 
σταθμό τών ερχόμενων άπό τή Ρώ
μη εμπορευμάτων. ’Ηταν ό ’Ιωσήφ 
καί ή Μαρία.

'Ο ’Ιωσήφ ήταν φτωχός βιοπα
λαιστής μαραγκός τό επάγγελμα, 
αλλά ενγενής στήν καταγωγή. ’Ανή
κε στήν Πάτριά \αυΐδ. . Iύτίις όπως 
καί όλη ή πάτριά τον είχαν γεννηθή 
στή Βηθλεέμ. 'Ηταν λ.οιπόν υπο
χρεωμένος νά άπογραφή στή γενε- 
θλιά τον πόλη, στή Φυλή 'Ιούδα, 
άπό τήν οποία καταγόταν. 'Η  γυ
ναίκα τον φυσικά τον Ακολούθησε 
μόλον δτι βρισκόταν στον έννατο 
μήνα τής εγκυμοσύνης της.

’Επλησίαζαν στή Βηθλεέμ, τον 
ΟΙΚΟ τον ΑΡΤΟΥ. Εβραϊκά, τή 
σημερινή Έφραθά, πού σημαίνει 
εύφορη, γόνιμη, πλούσια. Η νύχτα 
έπεφτε σιγά - σιγά πάνω ατούς αμέ
τρητους λόφους τής Παλαιστίνης 
όμοιους μέ ηφαίστεια. ”Ασπρα υψώ
ματα σκόρπια, εδώ κι εκεί έφάντα- 
ζαν μέσα ατούς πρώτους ίσκιους 
μέ τά άπειρα σκοτεινά Ανοίγματα 
στά πλευρά τους, μικρές τρύπες στο 
ύψος ενός μέτρου, πού τις έλεγαν οί 
Εβραίοι Λεεβάν. Τις χρησιμοποι
ούσαν οί νυχτοπόρυι ταξιδιώτες να 
διαννχτερεύουν, εάν δέν ήθελαν να 
ξενυχτίσουν στο ύπαιθρο καί να κοι
μηθούν πάνω στο ύγρόχωμα. I root 
Από κάθε ομάδα από τις τρύπες αυ 
τές υπήρχαν καί αυλές. Σ ’ αυτές δι
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νονταν τά ζώα τών ταξιδιωτ οη·.
Υπήρχαν ακόμα και πηγάδια παν 

υδρεύονταν άνθρωποι και ζώα. Μό
λις λοιπόν έπέζευαν οι ταξιδιώτες, 
έπότιζαν και εδεναν τά ζώα τους 
στις αυλές και κατόπιν έπαιρναν τά 
κνλίμια τους και κατάφενγαν στις 
τρύπες εκείνες πού αντικαθιστούσαν 
τά χάνια και τά αγροτικά ξενοδο
χεία τών σημερινών καιρών.

’Ο ’Ιωσήφ μόλις πλησίασε σ’ ένα 
από τά αυτοσχέδια αυτά «χάνια» 
σταμάτησε τό ζώο του, έβοήθησε 
τή Μαρία νά κατεβή και εζήτησε νά 
βρή κι’ αυτός μια από τις τρύπες δια
θέσιμη γιά νά προφυλάξη τή Μαρία 
από τή βραδννή παγωνιά — Δεκέμ
βρης ήταν —και νά γείρη και αυτός 
δσο νά ξημερώση. ’Εστάθηκε όμως 
αδύνατο. Θέση πουθενά. 01 τρύ
πες όλες πιασμένες. Ναι! Δεν βρέ
θηκε θέση γιά τή Μητέρα τον Θεού 
ανάμεσα στον εγωπαθή καί άφι
λο ξένο εκείνο κόσμο. ’’Ετσι ό ’Ιω
σήφ, ό ιδανικός σύζυγος τής Θεόνυμ- 
φης Μαρίας, επίγειος όμως προ
στάτης καί φροντιστής της, τήν 
πήρε'πάλι, τήν ανέβασε στο ταπει
νότατο ζώο καί τήν οδήγησε σε μια 
απόμερη σπηλιά από τις τόσες που 
έχουν οι βράχοι τής Παλαιστίνης καί 
πού οι γεωργοί καί οι κτηνοτρόφοι 
της τις χρησιμοποιούσαν γιά σταν- 
λους. Μέσα στήν ταπεινή εκείνη φά- 
τνη τής Βηθλεέμ ή Μαρία καί ό ’Ιω
σήφ βρήκαν καταφύγιο. ’Έδεσαν τό 
κουρασμένο γαϊδουράκι τους μαζί 
με τά άλλα όλάγα ζώα πού έμασού
σαν ήσυχα τό χόρτο τους σέ μιά 
γωνιά καί σήκωναν τά κεφάλια τους 
πού καί πού, γιά νά κυττάξουν άνε- 
κτικά τούς ξαφνικούς εκείνους ξένους 
πού ζήτησαν τή φιλοξενία τους.

"Αξια πολύ μεγάλης προσοχής 
είναι ή ηθελημένη μιζέριά τής έλευ
σης τού Κυρίου. Ή  επιστήμη τής 
θρησκειολογίας διδάσκει πώς ό Θεός 
δεν έμονοπώλησε τό ενδιαφέρον τον 
γιά τούς Εβραίους. Σ ’ δλονς τούς 
άνθρώτιους τής Γής έστειλε προφήτες 
καί οδηγούς. Μέσα στα σπλάχνα 
μιας γυναίκας τού Λαού κρυβόταν 
ό απεσταλμένος υιός τον Θεού. Φρον
τιστής της είναι ένας ταπεινός μαρα
γκός. "Ασυλο, εύρέθηκε μέ κόπο. 
Καί τί άσυλο. . . Οι ’Έλληνες πάλι 
καθοδηγημένοι από τούς δικούς τους 
προφήτες μόλις έβλεπαν ξένο, κα- 
κονχημένο, κονρελοντυμένο καί πει- 
νασμένο, τσακίζονταν νά τον περι- 
ποιηθοϋν. Τον έλουζαν, τον έντυναν, 
τον κάθιζαν στο τραπέζι τους και 
μοναχά όταν τελείωνε τό συμπόσιο 
τον ρωτούσαν πώς τον λ.ένε, ποιά

είναι ή πατρίδα του, πού πάει, τί 
θέλει, καί τί μπορούν νά κάνουν γι’ 
αυτόν. Γιατί; Γιά τον άπλούστατο 
λόγο δτι είχαν διδαχθή από τούς 
μεγάλους τους προφήτες, πώς είναι 
δυνατό ό ζητιάνος αυτός νά είναι ό 
ύπατος τών Θεών 6 Δίας μεταμφιε
σμένος. Είχαν άκόμα καί ναό τού 
Ξενίου Δ ιός. Α υτά αιώνες καί αιώνες 
πριν έρθη 6 Κύριος. Γνωμικό επίσης 
δικό τους. «Ό  Θεός τοΐς ύπερηφά- 
νοις άντιτάσσεται τοΐς δε ταπεινοις 
δίδωσι χάριν!» II αναλογία εί
ναι χαρακτηριστικώτατη τής Θείας 
Πρόνοιας γιά δσους έχουν νοϋν γιά 
νά σκέφτεται.

Τήν νύχτα κατέλαβαν τή Μαρία 
οι πόνοι τού τοκετού. Ό  ’Ιωσήφ 
κατά δική της υπόδειξη κατασκεύα
σε από τά χόρτα τών ζώων ένα 
πρόχειρο λίκνο, όπου καί τοποθετή
θηκε σέ λιγάκι τό σπαργανωμένο 
από τή Μητέρα Βρέφος—Θεός. Ό  
Μέγας κήρυκας τής τελειότητας. 
Ό  Τιτανικός εχθρός τής ατέλειας, 
τής αμαρτίας καί τής πόρωσης.

Τήν ίδια στιγμή, ενώ ό ’Ιωσήφ 
προσευχόταν γονατιστός μπροστά

στή Θεία Μητέρα καί τό Θειότερο 
παιδί της καί τά ζώα ένοιναν τούς 
ελαφρούς μουκανισμούς τους μέ τούς 
πρώτους κλαυθμηρισμούς τού «Με
γάλου ’Απεσταλμένου έν Σαρκί», 
σέ μιά γειτονική κοιλάδα μερικοί 
νομάδες τσοπάνηδες πού παροικού
σαν. στήν ύπαιθρο τής Βηθλεέμ φυ
λάγοντας τά κοπάδια τους, περνών
τας τις ερημικές αργίες τους μέ τούς 
έναρμόνιους ήχους τής καλαμένιας 
φλογέρας τους, όραματίσΟηκαν μέ 
τά μάτια τής ψυχής τους τό Μέγα 
”Οραμα, τό θαμβωτικό θέαμα τής 
ταπεινής Γέννησης τού Αιώνιον 
Βασιλέα. 01 φλογέρες όμως ξαφνι
κά έσιώπησαν. ’Υπερκόσμια δύνα
μη ακατανίκητη τούς έσπρωξε σάν 
βουβά φαντάσματα μέσα στή νύχτα 
προς τή σπηλιά γιά νά υμνολογή
σουν καί προσκυνήσουν τό Οραμά 
τους καί διαδώσουν ύστερα στούς 
ανθρώπους τό θαυμαστό, τό απίθανο 
περιστατικό.

’Αλλά οι Μάγοι τής Χαλδαίας, οι 
μεγιστάνες τού τόπου τους. 01 
σοφοί ερμηνευτές τών ουράνιων φαι
νομένων δεν είχαν καμμιά ανάγκη
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από τη φήμη πού δημιονργήθηκε 
γύρω από τή γέννηση του παιδιού 
τής Μαρίας και την κοσμοσωτήρια 
αποστολή Τον, πού μέ τό πλήρωμα 
τον χρόνου ερχόταν να εκπλήρωσή 
σ’ αυτό τον Κόσμο. Τα ήξεραν αυτό, 
καλύτερα και πρωτήτερα από τούς 
πολλούς, άλλα και από τούς λίγους 
τον κόσμον τί έπρόκειτο να σνμ- 
βή. Πώς; Ά πό  τή με),έτη των άσ
τρων. Στα ευρωπαϊκά μας αυτιά 6ά 
φανή περίεργο και απίθανο. Ή  Καλ
ό αία, ή χώρα αυτή τον διαυγέστα
του αιθέρα καί τής υπέροχης για 
παρατηρήσεις λαμπρότητας τον ου
ρανού της είχε κατά πολύ προηγηθή 
τού υπόλοιπον πολιτισμένου κόσμοι> 
στη μελέτη των ουράνιων σφαιρών 
και στην επιστημονική άποκρυστάλ- 
λωση θετικών γνώσεων επί τού 
φαινόμενου ουράνιον μηχανισμού. Οί 
γνώσεις αυτές υπήρξαν ή βάση τής 
μεταγενέστερης καί σύγχρονής μας 
πια αλάθευτης ’Αστρονομικής έπι- 
στημης. Τή μακρννή αυτή εποχή 
οι γνώσεις αυτές είχαν θεοκρατικό 
χαρακτήρα. Τά άστρα γιά τον Χαλ
δαϊκό οχλο ήσαν φωτεινές σκέ
ψεις. Ζωντανές οντότητες. Θεοί πού 
προδιάγραφαν τή τύχη των δντων 
τής Γής καί τού Κόσμον δλου. Καί 
κατά φυσική συνέπεια λατρεύονταν 
σάν τέτοιοι. Λέν συν έβαινε δμως τό 
ίδιο μέ τούς Μάγους. Τούς Ραββί. 
Τούς επιστήμονες τών Xαλδαίων. 
Τά άστρα ήσαν έργα τών Θεών. Μέ 
αυτά διέγραφαν τή Μοίρα τών άν- 
θρωπων, άλλά καί τών πλανητών. 
Και τών ηλιακών ακόμα σνστημά- 
τ'ιον. Οί «Μάγοι» αυτοί πού δέν 
έχουν καμμιά σχέση φυσικά μέ τήν 
μαγγανεία, χρησιμοποιούσαν τις 
προαιώνιες άστρολογικές παρατηρή
σεις γενεών μάγων πού κρατούσαν, 
άπό άμνημονεν των χιλιετηρίδων. 
Παρατηρήσεις τής Κίνας καί τών 
Ινδιών άριθμούμενες κατά τούς 

Βραχμανες ’Ινδούς άπό 56.000 ετών!
Η  ’Αστρονομία έχει άραγε κανένα 

ίχνος για τήν τύχη τού θαυματουρ
γού αυτού ’Άστρου πού οδήγησε 
Μάγους—Βασιληάδες στο Σπήλαιο 
τής Βηθλεέμ;

Μάλιστα! Άπαντά καί τό πιστο
ποιεί κατά τά δεδόμενα καί τά έγ
γραφα Ευαγγελιστών Δασκάλων δτι 
τό ’Άστρο αυτό έφάνηκε άκριβώς τήν 
εποχή κατά τήν όποιαν ή "Ενωση 
τριών μεγάλων πλανητών, τού Δία, 
του Κρόνου καί τού ”Αρη στον άστε- 
ρισμό τών ’Ιχθύων έδινε στο στερέ
ωμα παράδοξη λάμψη.

'Ο διάσημος KEPPLER καί όχι 
άλλος ύπελ.όγισε πόες τό σπάνιο άστρο-

νομικό φαινόμενό, ή ένωση δηλαδή 
τών τριών πλ,ανητών στο σημείο τών 
’Ιχθύων είχε συμπέσει πάντα μέ τήν 
εποχή μεγάλ.ον συμβάντος καί δτι 
είχε συμπεσει καί τότε άκριβώς, τό 
μήνα Δεκέμβρη τού έτους γεννήσεως 
τον Κύριον. Κατά τούς ύπολ.ογισμούς 
τών Ραβίνων, τό άστρο αυτό είχε 
άναφανή και κατά τήν εποχή πού ό 
Μωϋσής ελευθέρωσε τό Λαό τον 
Κυρίου άπό τήν αιχμαλωσία τής 
Αίγυπτον καί δταν οί ’Ιουδαίοι πε
ρί μεναν έκτακτο φαινόμενο στον ου
ρανό γιά τή γέννηση τού Μεσσία. Γι’ 
αυτό καί ό ψεύτικος μετά τό Χριστό 
Μεσαίας πού άναδείχθηκε έλαβζ 
τό άνομα BAR COCHEHA, δη
λαδή Γυιός τον ’Άστρου καί έχά
ραξαν πάντα ατά άνατυπωμένα νομί
σματα τό άστρο μέ έξη άκτίνες.

Αλλά τι άπέγινε τό άστρο εκείνο 
άφ-ού Κομήτης δέν ήταν γιά νά έχη 
άναρχική τροχιά; Είναι άγνωστο. 
rΩς τόσο μερικοί ’Αστρονόμοι μετα

ξύ τών όποιων καί ό KEPPLER 
βεβαιώνουν πώς άναγνώρισαν τον 
αστέρα σ’ εκείνον πού εμφανίσθηκε 
τό 1604 καί 1605 μεταξύ τού Δία, 
τού Κρόνον καί τού Άρεω ς καί άκό- 
μα πώς είναι καί πευιοδικής Φύσης.

Ό KEPPLER τον έμελέτησε άπό 
τή στιγμή πού φάνηκε στον ουρανό 
ιός τή στιγμή πού εξαφανίσθηκε. Είχε 
άξιοσημείωτη λάμψη καί φώς σπιν
θηροβολώ. "Ομοιος μέ άδάμαντα, φαι
νόταν νά άντανακλα δλα τά χρώματα 
τού ουρανίου τόξου καί ξεπερνοϋσε 
τή λάμψη καί τού Δία καί τον Κρό
νον.

Τέλος κατά τον άστρονόμο COLP- 
SMITH ό αστέρας αυτός είναι 
περιοδικός καί έφάνηκε τέσσαρις 
φορές μετά τή γέννηση τού Κυρίου 
τό 303, τό 798, τό 1203 καί τό 1604. 
Κατά συνέπειαν έκτελ.εϊ τήν περιο
δεία του σέ 404 ή 405 χρόνια καί 
θέλει έμφανισθή πάλα μόνον προ τον 
2015, δηλαδή μετά 41 χρόνια.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΕΙΣ ΜΕΛΙΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Τήν 24-9-1972 έγένετο είς Μελίτην Φλωρίνης ή τελετή θεμε- 
λιώσεως 'Ιερού Ναού έπί οίκοπέδου παραχωρηθέντος κατά τό πα
ρελθόν ΰπό τής ομωνύμου Κοινότητος πρός άνέγερσιν ’Αστυνομικού 
Καταστήματος καί έκχωρηθέντος έσχάτως ύπό τού Σώματός μας 
δι' άνοικοδόμησιν Ιερού Ναού. Ό  θεμέλιος λίθος έτέθη άπό τόν 
έκπροσωπήσαντα τόν κ .  ’Αρχηγόν, Β' ’Επιθεωρητήν Χωροφυλακής 
Ταξίαρχον κ. X. Ράλλην. ’Εν άρχή έτελέσθη άγιασμός χοροστατή- 
σαντος τού Σεβ. Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Αΰγουστίνου όστις 
καί έν συνεχεία ώμίλησεν, έξάρας δεόντως τήν ΰπό τής Χωροφυλακής 
εϋγενή προσφοράν διά τό έργον αύτό. Ό  Ταξίαρχος κ, Ράλλης, 
όμιλών άνεφέρθη, σύν τοΐς όλλοις, είς τό θέμα τής προσφοράς αύτής 
άπό άπόψεως ήθικής άξιολογήσεώς της ώς καί τήν συμπαράστασιν τού 
Ελληνος Χωροφύλακος πρός τόν πολίτην. Είς τήν φωτογραφίαν 

στιγμιότυπον άπό τήν ομιλίαν τού κ. Έπιθεωρητοΰ.
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Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

Ή μεγάλη ήμερα 
ι ώ ν  μ ι κ ρ ώ ν

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
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Οί ήμερες αυτές τώ ν γιορτώ ν είναι 
άφ ιερω μένες στα παιδιά . Γιά νά τά 
εύχαριστήσω με τρέχουμε νά τούς 
διαλέξουμε πολύχρω μ α π α ιχ ν ίδ ια . 
Γιατί τά χρώ ματα —τά πρόσχαρα  
καί σε ωραίους συνδυασμούς —είναι 
άπό τά στοιχεία  πού περισσότερο άπό 
δ ,τι δήποτε άλλο εύχαριστοϋν τά 
παιδιά . Οί ψ υχολ όγο ι μάλιστα λένε  
δτι άν ρωτήσης ένα παιδί τί χρώ μα  
θέλει νά είναι τό τόπι του ή τά π α 
πούτσια του θά άπαντήση π ρ οτιμ ώ ν
τας σχεδόν πάντα τό κόκκινο . Θά δια- 
λέξτ) δηλαδή τό πιο έντυπω σιακό  
χρ ώ μ α .
ι Τί είδους π αιχνίδ ια  θά χαρίσουμε  

εφ έτος στο παιδί τό δικό μ α ς, τοΰ  
σ υ γ γ ενο ύ ς , ή τοΰ φ ίλου  μ α ς; Μιά 
προσεκτική εξέταση θά πρέπει νά 
μάς όδηγήση στά π αιχνίδ ια  πού δρα
στηριοποιούν τις ικανότητες τού παι
διού σέ κάθε ήλικία καί τό εύχα ρι-  
στοΰν περισσότερο. Τό π α ιχνίδ ι μ π ο
ρεί νά γίνη ο χ ι μόνο άντικείμενο χ α 
ράς άλλά καί πρακτικής διδασκαλίας 
στο κάθε π α ιδί.



Τό Σώμα τής Χωροφυλακής έδωσεν καί έφέτος εντυπωσιακό» 
τό παρόν εις τό προσκλητήριον τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως πρός 
οικονομικήν άνάπτυξιν τής άναγενωμένης Ελλάδος διά τής έκδό- 
σεως τοϋ νέου λαχειοφόρου όμολογιακοΰ δανείου οικονομικής 
άναπτύξεως. Οϋτω τήν 8-11-1972 ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ. Χρίστος Καραβίτης συνοδεύων τόν 'Υπουργόν Δη
μοσίας Τάξεως κ. ΤΣΟΥΜΠΑΝ όμοϋ μετά τού Άρχηγοϋ Αστυνο
μίας Πόλεων κ. Γιαννούλην καί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Δή- 
μαν μετέβη εις τό έν Άθήναις Κεντρικόν Κατάστημα τής Γενικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί ένεγράφη διά τοϋ ποσοϋ τών (1.950.000) 
άντιπροσωπεϋον μόνον τάς 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής Αθηνών 
καί Προαστίων. Εις τάς φωτογραφίας ό κ. "Υπουργός καί ό κ.^’Αρ- 
χηγός Χωροφυλακής έγγράφονται εις τό νέον δάνειον.

Τήν 2-11-1972 πρός τιμήν τοϋ άφιχθέντος ’Αντιπροέδρου 
τής Διεθνοϋς Όργανώσεως τών Λάίονς κ. ΜΠΑΛΜΠΟ 
έδόθη έπίσημον δεΐπνον εις ξενοδοχεϊον τών ’Αθηνών. Όμι- 
λών ό κ. ΜΠΑΛΜΠΟ είπεν ότι σύνθημα τών Λάϊονς είναι 
ή άγάπη πρός τούς συνανθρώπους. Άναφερόμενος εις τήν 
Ελλάδα καί εΐδικώτερον εις τήν πόλιν τών ’Αθηνών, είπεν 
ότι είναι ή πιό καθαρή πόλις τοϋ κόσμου. Εις τό τέλος τοϋ 
γεύματος ό κ. ΜΠΑΛΜΠΟ έπέδωσεν εις τόν Δήμαρχον 
κ. Ρίτσον, εις τόν ’Αρχηγόν Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγον 
κ. Χρίστον Καραβίτην ώς έκπρόσωπον τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας καί τόν Διοικητήν τής Δ.Ε.Η. κ. Δημόπουλον άναμνη- 
στικήν πλακίδα είς άναγνώρισιν τών ύπηρεσιών των πρός 
τό κοινωνικόν σύνολον. Είς τήν ώραίαν αύτήν έκδήλωσιν 
παρέστησαν έκτος τών προαναφερομένων οί ’Αρχηγοί Α στυ
νομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού κ.κ. Γιαννούλης καί Δή
μος, ο! Ύπαρχηγοί Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων 
ΤαξίΓμχος κ. Τζαβάρας καί κ. Καλτσάς, άλλοι έπίσημοι καί 
πολλοί προσκεκλημένοι. Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον 
άπτ τήν έκδήλωσιν.
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Τήν 10-11-1972 έλαβε χώραν εις τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών 
ή έπίδοσις πτυχίων εις (101) Ύπαξιωματικούς καί 
Χωροφύλακας Τροχονόμους έπί τή λήξει τής μετεκ- 
παιδεύσεώς των. 'Η έπίδοσις τών πτυχίων έγένετο ύπό 
τοϋ Α’ 'Υπαρχηγοΰ Χωροφυλακής 'Υποστρατήγου 
κ. Ίωάννου Ζαφειροπούλου παρουσία τών Διοικητών 
τών Σχολών Χωροφυλακής. Εις τήν φωτογραφίαν 
ό Α' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής έπιδίδων τά πτυχία 
είς τούς τροχονόμους.

Τήν 6-10-1972 έλαβε χώραν έν Θεσσαλονίκη τελετή βρα- 
βεύσεως τών έπιλεγέντων επτά καλυτέρων οπλιτών Χωροφυ
λακής διά τό έτος 1972 ήτοι δύο (2) ’Ενωμοταρχών καί πέντε
(5) Χωροφυλάκων, άρμοδιότητος τής Β' ’Επιθεωρήσεώς 
Χωροφυλακής. Είς τήν έξαίρετον αυτήν τελετήν παρέστή- 
σαν, ό Β' Επιθεωρητής Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. Χρίστος 
Ράλλης, ό έκλεκτός δωρητής καί φίλος τής Χωροφυλακής 
κ. Τζέϊμς Πόρις, παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών, 
οί Διοικηταί τών Υπηρεσιών τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης καί τής έδρας τής Α.Δ.Χ. Κ. Μακεδονίας, 
άντιπροσωπεία ’Αξιωματικών καί ‘Οπλιτών, οί βραβευθέντες 
καί συνάδελφοι αΰτών. Στιγμιότυπον τής έκδηλώσεως είκο- 
νίζεται είς τήν φωτογραφίαν καθ' ήν στιγμήν ό δωρητής 
έπιδίδει είς βραβευθέντα Χωροφύλακα χρηματικόν έπαθλον.

Ό  Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Τζανετόπουλος έπεσκέφθη 
ιήν 3-11-1972 τόν Αρχηγόν Χωροφυλακής Αντιστρά
τηγον κ. Χρίστον Καραβίτην καί παρέδωσε παρουσία 
καί τοϋ Β' Υπαρχηγοΰ Ταξιάρχου κ. Τζαβάρα ώς 
έντολεύς τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου, χρηματικόν 
ένταλμα ύπέρ τής οικογένειας τοϋ προσφάτως φονευ- 
θέντος έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος είς τροχαΐον 
άτύχημα Χωροφύλακος Κοσκινά, . δστις ύπηρέτει 
είς τό Τμήμα Τροχαίας Αιγάλεω. Παραδίδων τήν 
σχετικήν εντολήν ό κ. Δήμαρχος έτόνισεν ότι άπεφα- 
σίσθη ή ήθική ένίσχυσις καί συμπαράστασις τοϋ Δή
μου καί ή συμμετοχή τών κατοίκων τοϋ Αιγάλεω είς 
τό πένθος τής άπορφανισθείσης οικογένειας διά τοϋ 
συμβολικού αύτοΰ ποσσϋ. Ό  κ. ’Αρχηγός ηύχαρί- 
στησεν τόν κ. Δήμαρχον διά τά εύγενή καί άλτρουϊ- 
στικά αισθήματα αύτοϋ καί τών Δημοτών του ύπέρ 
τής οικογένειας τοϋ φονευθέντος καί τοϋ Σώματος 
τής Χωροφυλακής γενικώτερον.

Τήν 26-9-1972 έλαβε χώραν είς τό Δημαρχιακόν Κατάστημα 
Ξάνθης ή τελετή βραβεύσεως τοϋ καλυτέρου τροχονόμου 
έτους 1972 τής Δ.Χ. Ξάνθης, παρουσία έκπρισώπων τών 
τοπικών άρχών καί άντιπροσωπείας άνδρών τής έδρας τής 
Διοικήσεως. Ό  βραβευθείς είναι ό τροχονόμος Χωροφύλαξ 
Χρήστος ΠΑΝΔΡΑΚΛΑΚΗΣ ό όποιος έπελέγη ώςό καλύ
τερος τοιοϋτος μεταξύ τών συναδέλφων του τής Δ.Χ. Ξάνθης 
κατά τό έτος 1972. Είς τήν φωτογραφίαν ό ’Ιατρός κ. Στάθης 
καθ’ ήν στιγμήν έπιδίδει είς τόν βραβευθέντα τροχονόμον 
τό έπαθλον μετά χρηματικού βραβείου.
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Μ α τ ι έ ς  σ τ η ν  έ π ο χ ή  μ α ς

Η ΑΘΕΪ Α 

ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

/Ακροθιγώς έχομε ήδη άναφερθή 
άπό τή θέσι αυτή εις το φαινόμενον 
τής άθείας. 'Ομιλήσαμε κυρίως διά 
την άνάληψι ατόμων, πού έγύρισαν 
στο λιμάνι τής προς τον Θεόν πί- 
στεως έπειτα άπό μια περιπετειούδη 
περιπλάνησί των στά στρατόπεδα 
τής άθείας καθώς καί γιά την σωτη- 
ριώδη άπολύτρωσί των έκ τοΰ χαό>- 
δους άθειστικοϋ λαβυρίνθου. Στην 
περίπτωσι μάλιστα τής Σβετλάνας 
Στάλιν είδαμε μια παταγώδη άπο- 
τυχία τοΰ άρχιστρατήγου τής άθεΐας 
πατρός της.

'Ωστόσο τό πρόβλημα τής άθείας 
αυτό-καθ’ έαυτό δεν μας άπησχόλησε 
μέχρι σήμερα. Καίδμως υπάρχει στην 
έποχή μας. Σέ πολλές χώρες τής Δυ
τικής Εύρώπης ζοΰν σήμερα άθεοι 
άνθρωποι, οί όποιοι δεν πιστεύουν σέ 
τίποτε. Σέ πρόσφατο μάλιστα ταξίδι 
του στο Λονδίνο ό γράφων εΐχε την 
ευκαιρία να εύρεθή σέ μια ολόκληρη 
συνοικία άθέων. Αλλά ή άθεία σαν 
πρόβλημα δέν υπάρχει πλέον μόνον 
στον έκτος τής Ελλάδος χώρο. Μέ 
τόλμη καί άποφασιστικότητα είσέ- 
δυσε ήδη καί στήν ’Ορθόδοξη καί 
συντηρητική χώρα μας. 'Υπάρχει 
έδώ κάποιος τή στιγμή αύτή πού 
διεκδικεΐ τό δικαίωμα τής τελέσεως 
πολίτικου γάμου, διότι τυγχάνει ά
θεος, ό πρώτος δηλ. έπίσημα δεδη
λωμένος άθεος έλλην. (1)

'Επομένως μια έπισκόπησις στο 
χώρο τής άθείας κρίνεται τόσο έπί- 
καιρη δσο καί άναγκαία καί τήν 
έπιχειροϋμε σήμερα.

Η ΑΡΧΗ Τ Η Σ  ΑΘΕ Ι ΑΣ

'Η  άθεία είναι τό παιδί πού έγεν- 
νήθη κατά τον παρελθόντα αιώνα.
Η έπισυμβάσα τότε μεγάλη άνά- 

πτυξις τής έπιστήμης έ'δωσε τροφή 
στον άνθρώπινο έγωϊσμό. Θεοποι
ώντας δέ ό έπηρμένος έκεΐνος άνθρω
πος τον εαυτόν του άπεκήρυξε τήν 
προς τον Θεόν, ώς Δημιουργόν τοΰ 
παντός, πίστιν του γιά νά εμφάνιση 
γιά πρώτην φοράν τό τερατώδες αύ- 
τό δημιούργημα, πού λέγεται άθεος 
ή «άνίερος» άνθρωπος, γιά νά χρη
σιμοποιήσω τον δρον τοΰ Πλουτάρ
χου. ' Η διατύπωσις μάλιστα «έπι-

(1) Μ ή δυνάμενοι νά θεωρήσωμεν τον 
τοιοϋτον ώς γνήσιον "Ελληνα, γράφομεν 
σκοπίμως τήν λέξιν όχι μέ κεφαλαΐον 
άλλα μέ μικρόν έψιλον.

(2 V Βλέπε σχετικώς εις ήμέτερον: 
«Τό Λυκαυγές τής ζωής», Έκδοσις ’Αρ
χηγείου Χωρ]κής, Άθήναι 1972.

στημονικών» θεωριών, δπως ή περί 
έξελίξεως, διατυπωθεΐσα άπό τον 
Δαρβΐνον, καί ή περί αύτομάτου γε- 
νέσεως τής ζωής, διακηρυχθεΐσα άπό 
τον Μπύχνερ καί τον χαΐκελ - θεω
ρίες, τις όποιες άπεκήρυξε καί κατέ- 
κρινε ή άληθής ’Επιστήμη (2) - έδη- 
μιούργησε μιά νέα κοσμοθεωρητική 
τοποθέτηση τήν υλιστικήν, καί ένα 
νέο τύπο άνθρώπου, τον υλιστήν.

'Ο λεγόμενος λοιπόν ιστορικός 
υλισμός έγέννησε τήν άθεΐαν. Έ κ- 
διωχθεΐσα πάντως εγκαίρως ή άθεία 
άπό τήν στέγην τής ’Επιστήμης με- 
τεστεγάσθη καί έ'τυχε θαλπωρής ύπό 
διαφόρων άλλων συστημάτων, δπως 
τοΰ άπολύτου άγνωστικισμοϋ, υπαρ
ξισμού, τοΰ σοσιαλιστικού άθεϊσμοΰ 
καί τοΰ νεοανθρωπισμοΰ, μέ κυριώ- 
τερον πάντως φιλοξενητήν της τον 
κομμουνισμόν.

'Η άθεία δμιυς τής ίστορουμένης 
έποχής ήταν γνώρισμα τής λεγο- 
μένης πνευματικής άριστοκρατίας. 
'Οπωσδήποτε δέ ήγγιζε τά μέγιστα 
τής ζωής προβλήματα καί εδιδε 
τήν ϊδικήν της άπάντησιν. ’Επί παρα- 
δείγματι στο πρόβλημα τής ύπάρ- 
ξεως τής ψυχής, διεκήρυξε τήν 
άνυπαρξία της καί άπετίμησε τον 
άνθρωπο μέ βάσι τήν άξίαν τών 
ύλ.ικών συστατικών του. Στο πρό
βλημα τής άθανασίας, διακήρυξε τόν 
θάνατον ώς τό οριστικό κλείσιμο όχι 
μόνον τού βιολογικού άλλά καί τού 
ιστορικού κύκλου τού άνθρώπου καί

Παν . ’Αρχιμανδρίτου 
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  
Μοιράρχου — Ίεροκήρυκος 

Χ ωροφυλακής

διετύπωσε τό δόγμα: «φάγωμεν,
πίωμεν, αύριον γάρ άποθνήσκομεν». 
Τότε ακριβώς ένεφανίσθησαν οί πρώ
τοι άνθρωποι «ών Θεός ή κοιλία» !.

Σ ’ αύτήν τήν νέα παράταξι τών 
υλιστών καί άθέων ηγετικήν θέσιν 
κατέλαβον, πλήν τοΰ Μπύχνερ καί 
τού Χαΐκελ, ό Σοπενάουερ, ό Felix 
Le Dantec, ό Νίτσε ό Feuer
bach, ό Stirner, ό Corate, ό 
Μάρξ κ. ά. 'Οπωσδήποτε δμως πρέ
πει νά ΰπογραμίσωμεν δτι ή άθεία 
τής χθές ήταν μιά άρρώστεια τής 
διανοίας μάλλον παρά τής ψυχής. Δέν 
εΐχε έκδηλώσεις έπί τού πρακτικού 
βίου. Κατά δέ τόν Βολταϊρο ό όποιος 
ήταν άθεος, ή άθεία είναι τό έλάτ- 
τωμα μερικών ευφυών άνθρώπων, 
δπως καί ή δεισιδαιμονία είναι τό 
έλάττωμα τών άνοήτων.

Μία άκόμη παρατήρησις θά ήταν 
χρήσιμη έδώ. Οί άθεοι τού παρελ
θόντος αίώνος δέν ήσαν πραγματικά 
άθεοι. ’Έμοιαζαν περισσότερο μέ 
έκεΐνον πού γιά νά βεβαιώση τήν 
άθεία του λέγει: «Μά τόν Θεόν, εί
μαι άθεος».! Πολλοί δηλ. έκαναν 
τόν άθεον, μά δέν ήσαν. Παράδει
γμα μιας τέτοιας τοποθετήσεως ύ- 
πήρξεν ό καί προ ολίγου μνημονευ
θείς Βολταϊρος, γνωστός μέν γιά τήν 
άθεία του, άλλ’ έξ ίσου γνωστός καί 
γιά τις διακν ρύξεις του, δπως αύτή. 
«’Άθεοι είναι ί ήλίθιοι, διότι καί αν 
ιίκύμ,η οί άνί; ωποι ήρνοΰντο τήν 
ύπα/ξιν τού Θει \  ολόκληρος ή φύσις
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θά τούς όιέψευδεν άφοϋ σύμπασα ή 
φύσις διακηρύσσει τήν υπαρξίν του».

'Υπάρχει σχετικώς ένα άνέκδοτο, 
πού θέλει να δείξη τήν σπανιότητα 
των κατά συνείδησιν άθεων, δπως 
καί τήν περί αύτών γνώμην τής 
εποχής των. Κάποτε ένεφανίσθη 
ενώπιον τοΰ περιφήμου Θεολόγου 
Ούντέν κάποιος νεαρός επιστήμων

λέγων: «Κύριε, είμαι ζωολόγος». 
«Χαίρω πολύ» άπήντησεν ό Ούντέν. 
«Κύριε, είμαι καί άθεος» συνεπλή- 
ρωσεν ο νεαρός. Καί τότε ό Ούντέν 
τοΰ ε ίπ ε! «’Ώ  ] τότε θά μοϋ έπι- 
τρέψητε νά σάς περιεργασθώ, διότι 
όμολογουμένως, τύπους δπως σείς 
δέ τούς συναντά κανείς συχνά εις τά 
ζωολογικά μουσεία».

"Η άθεία τοΰ ιστορικού υλισμού 
ήταν οπωσδήποτε μια έξαίρεσις μέ
σα στήν κοινωνία καί ένα φαινόμενο, 
πού προκαλοϋσε καί άντιδράσεις άλ
λα καί τήν άποστροφήν των ύγιώς 
σκεπτομένων άνθρώπων. “Αφησε έν 
τούτοις βαθειά τά ίχνη της, έδηλη- 
τηρίασε τήν άνθρώπινη κοινωνία 
καί μετεπήδησε σέ μιά άλλη μορφή, 
πού έπεκτείνεται καί άκμάζει σή
μερα ολόγυρά μας. ’Αλλά γ ι’ αύτή 
τή μορφή θά κάνωμε λόγο στήν τρί
τη παράγραφο τοΰ παρόντος σημειώ
ματος.

Α Θ Ε Τ Ά  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜ Η

' Η άθεία τής χθες ένεφανίζετο 
ενώπιον τής κοινωνίας μέ τον άέρα 
τής επιστημονικής αύθεντίας.

Οί προβάλλοντες άθεΐστικές δο
ξασίες παρουσίαζαν έαυτούς ώς πρω
τοπόρους τής έπιστήμης καί τις ιδέες 
των ώς άποτέλεσμα τής επιστημονι
κής έρεύνης.

’Έ τσι ή άθεία ήλθε σέ σύγκρουσι 
μέ τήν άληθινή ’Επιστήμη καί στή 
σύγκρουσι αύτή ή άθεία νικήθηκε.

’Αλλά δέν θά μπορούσε νά γίνη 
άλλοιώς. Πρώτα - πρώτα γιατί ή 
άθεία δέν έχρησιμοποίησε ποτέ σω
στό έπιστημονικό τρόπο στήν ερευνά 
της. Τά πορίσματά της —τά δήθεν 
επιστημονικά —ποτέ δ ’ν προήλθον 
άπό τήν ορθόδοξη δσον καί κλασσική 
μέθοδο τής Έπιστήμης, τήν παρα- 
τήρησι καί τό πείραμα. Γι’ αύτό 
καί ποτέ δέν κατέλαβαν τήν θέσιν 
τοΰ άξιώματος μέσα στον έπιστη
μονικό κόσμο. Έ π ί παραδείγματι 
ή τόσον προσφιλής τακτική τών 
άθέων έπιστημονίσκων «δέν βλέπω 
άρα δέν υπάρχει» δέν υπήρξε ποτέ 
μιά επιστημονική μεθοδολογία.

Έ ν τούτοις μέ βάσι τήν -ακτική 
αύτή οί ύλισταί άπεφάνθησαν π. χ. 
δτι δέν υπάρχει ψυχή, άφοΰ τό ια
τρικό νυστέρι δέν τήν άνακαλύπτει. 
Μιά τέτοια τακτική όμως θυμίζει 
τον πρόσφατο ισχυρισμό τοΰ Ρώσου 
αστροναύτου δτι επειδή εις τό διά
στημα δέν είδε τον Θεόν ή τούς ’Α γ
γέλους άρα δέν υπάρχει Θεός καί 
δέν υπάρχουν “Αγγελοι. 'Η  άρχή 
αύτή «δέν βλέπω, άρα δέν υπάρχει» 
προσέκρουσε σέ άνυπέρβλητα έμπό- 
δια, ώστε ό προς τον υλισμόν προσ
κείμενος Γερμανός φυσιολόγος Dy- 
hois - Reymonrl ήναγκάσθη π.χ. 
νά χαρακτηρίση τήν μετατροπήν 
τοΰ φυσιολογικού ερεθισμού εις ψυ
χικόν φαινόμενον ώς «έν εκ τών 
έπτά άλ,ύτων αινιγμάτων, προ τών 
όποιων σταματά ή ανθρώπινη νόη- 
σις».

Καμμιά άθεϊστική προπαγάνδα δέν μπόρεσε νά ξεριζώση τήν πίστι στό Θεό 
άπό τις καρδιές τών άνθρώπων. Στήν φωτογραφία κάτοικοι τής Μόσχας παρά τις 
άπαγορεύσεις κατακλύζουν τούς Ναούς γιά τήν κυριακάτικη λειτουργία.
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"Επειτα ή άθεΐα υπήρξε μια άρνη- 
σι. Προσπάθησε νά άρνηθή τον Θεό, 
άλλά στη θέσι του δέν είχε νά βάλη 
κάτι τό άκαταμάχητο. 'Ο Παύλος 
Εύδοκίμωφ γράφει σχετικά:

«'Η  λέξις άθεϊσμός, μέ το στερη
τικά της «α», άρνεΐται τον θεϊσμό 
άρνεϊται Τον Θεό». Τό πρόβλημα 
λοιπόν είναι νά άποδείξη πώς μπορεί 
νά τό κάνη καί κατά πρώτον, νά 
καθορίση έκεΐνο πού άρνεϊται. Πώς 
ό άθεϊσμός ορίζει επιστημονικά τό 
«σύμπλεγμα Θεόο>. ποίν νά τό άρ
νηθή: “Ολο τό πρόβλημα είναι έκεΐ. 
«Τό πολύ - πολύ είναι ή άρνησις 
μιας κάποιας σχολικής Θεολογίας, 
μιας άντιλήψεως άνθρωπομορφικής 
καί άνθρωπίνηε περί τοϋ Θεοϋ. Αύ- 
τό δέν ξεπερνά καθόλου τό άνθρώ- 
πινο καί δέν έγγίζει καθόλου τον 
ίδιο τον Θεό. Έ ξ  άλλου, ομιλώντας 
φιλοσοφικά, δέν μπορεί κανείς νά 
άρνηθή κάτι παρά βεβαιώνοντας κάτι 
άλλο. Άρνούμενοι τον Θεό, τί άκρι- 
βώς βεβαιώνομε στη θέσι του; Έάν 
αυτό είναι ενα πρωτόπλασμα (3), 
πού εγκυμονεί ήδη τούς μελλοντι
κούς του προφήτες, πρέπει νά όμο- 
λογήσωμε ότι αύτό άποτελεΐ μίαν 
ΰπόθεσι πιο προβληματική άπό την 
τελείως άπλοϊκή καί τίμια ιδέα ενός 
Θεοϋ Δημιουργού» (4).

Βασικό συνεπώς γνώρισμα τών 
άθέων υλιστών υπήρξε ότι δέν έφθα- 
σαν στήν άθεΐα άπό τήν Επιστήμη, 
άλλά ήθέλησαν νά έπικαλύψουν τήν 
άθείαν διά τής Επιστήμης. Νά έμ- 
φανίσουν τήν Επιστήμην ώς άθεΐαν.

Νά όμως πού στο σημείο αύτό 
έδέχθησαν τρομερά ραπίσματα. 'Ο 
πολύς Einstein, καλλιεργώντας τήν 
επιστήμην όσον ολίγοι, άπεφάνθη: 
«Ποτέ δέν βρήκα τίποτε στήν επι
στήμη μου, πού νά μπορώ νά τό 
άντιτάξω στήν θρησκεία. (5).

Αύτό θυμίζει μιάν άλλην έξ ίσου 
άξιοπρόσεκτη διακήρυξιν τοϋ Sir 
H um phrey Davy». Έ φ ’ όσον ό 
σοφός είσδύεται εις τά μυστήρια τής 
επιστήμης, έπί τοσοΰτον ή καρδία 
του πληροϋται πίστεως καί φω-

(3) Άναφέρεται εις τήν θεωρίαν τής 
αυτομάτου γενέσεως τής ζωής, τήν οποίαν 
ό Παστέρ άπεκάλεσεν «μίαν μεγάλην χί
μαιραν»

(4) Ή  πάλη μέ τον Θεόν,
Θ εσ] νίκη_ 1970. σελ. 26—27

(5) έν. άνωτ. σελ. 37
(6) Τό Λυκαυγές τής ζωής σελ. 16
(7) Ή  πάψη μέ τον Θεόν σελ. 38
(8) αυτόθι'

τιζομένη καταπλήσσεται ποό τοϋ 
έπιλάμποντος μεγαλείου τοϋ θείου 
φωτός» (6).

Στή μάχη της μέ τήν Επιστήμη 
ή άθεΐα έβγήκε κατασυντετριμμένη. 
"Ωστε μπορούμε μετά βεβαιότητος 
σήμερα-νά-· πούμε--ότι «ό λεγόμενος 
Ex Officio άθεϊσμός τών επιστη
μόνων είναι οριστικά έκτος μόδας. 
“Οσο πιο πολύ τό πνεΰμα είναι 
έπιστημονικό, τόσον περισσότερο 
άντίκειται στο παράλογο καί άπαι- 
τεϊ ενα νόημα τοϋ κόσμου έστω 
και άν δέν μπορή νά τό δια- 
τυπώση έπιστημονικά. ’Αφήνει τό 
έργο αύτό σέ μιά άλλη άρμο- 
διότητα, διατηρώντας ενα βαθύ 
σεβασμό μπροστά στο μυστήριο, ό
πως τό λέγει άλλη μιά φορά ό Eins
tein». Τό πιο άκατανόητο πράγμα 
στον κόσμο είναι νά είναι κατανοητός 
ό κόσμος» (7). Τώρα άκόμη πιο 
άκατανόητο είναι οτι αυτήν τήν 
απλήν άλήθειαν δέν κατώρθωσαν νά 
συλλάβουν οί έπιστημονίσκοι τοϋ 
υλισμού. Άφοΰ ό κόσμος δέν μπο
ρεί νά είναι κατανοητός, πώς θά μπο
ρούσε ό άνθρωπος νά κατανοήση καί 
νά ψηλαφίση τον Δημιουργόν τού

κόσμου, τον Θεόν: Ή  άνθρωπίνη 
διάνοια μπορεί νά ίχνηλατίση τά 
σημάδια τής Παρουσίας τού Θεού ή 
τής Δόξης του ή τής Σοφίας Του, 
άλλά δέν θά μπορέση ποτέ νά χωρέση 
μέσα της τήν έννοια τής ουσίας τού 
Θεού. Διότι άπλούστατα δέν είναι 
πλασμένη γιά κάτι τέτοιο, εχει έγ- 
γενή τήν προς τούτο άδυναμίαν. Ή  
ΰπαοξις καί ή ούσία τού Θεού είναι 
ενα μυστήριο. Άλλά τό μυστήριο αυ
τό προσεγγίζεται μόνον διά τής π ί
στεως καί πάντως ποτέ μέ τό πείρα
μα. Γι’ αύτό, καθώς λέγει ό Π. 
Εύδοκίμωφ, «τό μυστήριο δέν είναι 
αύτό πού καταλαβαίνομε, άλλ’ αύ
τό πού μάς περιλαμβάνει (8).

Σκουτάφτοντας σέ τέτοια βασικά 
σημεία ή άθεΐα κατώρθωσε νά άπο
δείξη τό τελείως άντίθετο άπ’ αύτό 
πού προσπαθούσε. Δηλ. τήν πλήρη 
καί τελεία αρμονία Π ίστεως καί 
Επιστήμης. Καί μάλιστα σέ τόσο 
άξιοθαύμαστο σημείο, πού ή Ε π ι 
στήμη σήμερα, ορθοτομούσα τον 
λόγον τής άληθείας, θεολογεί καί 
έπιφέρει συνεχώς καί νέα ραπίσματα 
στήν άνεπιστημοσύνη καί τήν άναί- 
δεια τών άθέων έπιστημονίσκων.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΑΩΝ ΗΕΟΤΕΡΙΖΜΟΥ
’Αψών Κουρκουντή Ο. Ε.

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 16 -  ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ — ΤΗΛ. 422-728

Ώ ς  προερχόμενος έκ τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, θέτω εις τήν διάθεσιν 
τών κ. κ . ’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών τής ‘Ελληνικής Χωροφυλακής, άπαντα 
τά κάτωθι είδη καταστήματος μας :

α) ’Ανδρικά κουσ τούμ ια , σ α κκά κ ια , π α ν τα λ ό ν ια ,  γρ α β ά τες ,  
υπ ο κ ά μ ισ α ,  υποδήματα  κ . λ . π .  ώ ς  καί κασμήρια καί ε ι
δικό τμ ή μ α  διά π α ρ α γγελ ία ς  (Έ μ π ο ρ ο ρ ρ α ιρ ε ϊο ν ) .

β )  Γυναικεία  φ ο ρ έμ α τα ,  τα γ ιέ ρ ,  μ α ντό ,  κ ο υσ τούμ ια , π α ν 
ταλόν ια  , φ ο ύ σ τ ε ς ,  μπλούζες  κ .λ . π . , ώ ς  καί εϊδη π ρ ο ικ ό ς .

γ )  Π αιδικά  κουσ τουμ ά κ ια , φ ο ρ εμ α τά κ ια ,  υποδήματα  κ . λ . π .

"Απαντα τά ανωτέρω είδη μας, παρέχονται μέ εύκολίας πληρωμής έπί μι
κρά προκαταβολή έκπτωσιν 10 ο)ο έπί τών άναγραφομένων χαμηλών τιμών μας 
καί έξόφλησιν τοΰ υπολοίπου είς 20 δεκαπενθημέρους δόσεις.

Έ πί τών άγοραζομένων τοϊς μετρητοϊς εμπορευμάτων ή παρεχομένη έκ- 
πτωσις ανέρχεται είς είκοσι τοϊς έκατόν (20ο )ο ).

Με τ ά  τ ι μ ή  
Νικόλαος Κουρκουντής
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Τ Α ΚΕΡΙΑ άποτελοΰν τό ωραιότερο 
μέρος τής χριστουγεννιάτικης διακο- 
σμήσεως τοΰ σπιτιοΰ μας. 'Υπάρχουν 
κεριά σέ δλα τά χρώματα καί σέ δλα 

τά σχήματα. Ή φλόγα τους δίνει ζωντάνια 
στά πρόσωπα, στά άντικείμενα καί κανένα 
άλλο τεχνητό φως σάν τά κεριά δέν έκπέμπε. 
αυτή τήν μαγεία.

’Αλλά τά κεριά λυώνουν καί λεκιάζουν 
τά πάντα. Μέ μερικά εΰκολα τεχνάσματα 
καί λίγη υπομονή θά μπορέσετε ν' άποφύγε- 
τε δλους αυτούς τούς μπελάδες καί νά μήν 
Ιχετε τίποτε άλλο νά σκεφτήτε παρά τήν χα
ρά πού τά κεριά δίνουν στό σπίτι σας, αύτές 
τίς μέρες.

Γιά νά άποφύγετε τούς λεκέδες, τήν δυ
σάρεστη μυρωδιά των κεριών πού καπνίζουν, 
γιά νά διατηρήσετε ώραΐα τά κεριά, σάς πα
ρουσιάζουμε μερικές ιδέες πού θά σας βοη
θήσουν.

ΖΨΜ&ΟΧΜΙ m  ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΕΙΠΟΑ

•  "Αν ή σκόνη έχη άλλοιώσει τό χρώμα 
τους, βουρτσίστε τα άπαλά μέ μιά μοολακιά 
βούρτσα, βουτηγμένη σέ χλιαρή σαπουνάδα. 
"Υστερα σκουπίστε τα, χωρίς νά τά τρίψετε, 
μ’ ένα λεπτό ύφασμα.

•  "Ενας άλλος τρόπος γιά νά καθαρίσετε 
τά λευκά κεριά είναι νά τά τρίψετε μ’ ένα 
πανί, βουτηγμένο' σέ οίνόπνευμα.

•  "Αν ένα κερί έχη στραβώσει, μπορείτε 
νά τό Ισιώσετε άν τό βουτήξετε μέσα σέ χλια
ρό νερό.

•  "Αν ένα κερί είναι πολύ χοντρό καί δέν 
χωρά στό καντηλέρι, βυθίστε τήν άκρη του 
μέσα σέ ζεστό νερό γιά ένα - δυό λεπτά. "Ε

τσι θά μπορέσετε νά έφαρμόσετε τό κερί στό 
καντηλέρι σας.

•  "Αν ρίξετε μερικούς κόκκους άλάτι έ- 
πάνω σ' ένα άναμμένο κερί, ή φλόγα του θά 
μεγαλώση καί θά φωτίση καλύτερα.

•  "Αν θέλετε νά σβήσετε ένα κερί χωρίς 
νά δημιουργηθή αύτή ή χαρακτηριστική καί 
δυσάρεστη μυρωδιά, βρέξτε τόν άντίχειρα καί 
τόν δείκτη σας καί πιάστε τήν άκρη τοΰ φυ- 
τιλιοΰ. Μή φοβόσαστε! Δέν ύπάρχει κίνδυνος 
νά κάψετε τά δάκτυλά σας.

•  "Αν έχετε ύπ' δψη σας νά χρησιμοποιή
σετε περισσότερα κεριά άπό τά καντηλέρια

σας, ή άν τά καντηλέρια σας δεν έχουν αύτά 
τά χαρακτηριστικά ειδικά πιατάκια, τότε πρέ
πει νά καταφύγετε σέ διάφορους αύτοσχε- 
διασμούς : Τοποθετήστε τά κεριά μέσα σέ 
διάφορα πιατάκια, φορμίτσες, μικρά ποτήρια 
κλπ. ’Επίσης μπορείτε νά κόψετε ώραΐα ά
στρα ή κύκλους άπό άλουμινόχαρτο ή άπό 
χρωματιστό χαρτόνι καί νά τά περάσετε γύ
ρω άπό τό κερί.

ΤΙ ΝΑ K AN m  m  ΤΟΥΣ ASHSMi

"Αν, δμως, παρ’ δλες σας τίς προβλέψεις, 
τά κεριά δημιουργήσουν μερικούς λεκέδες, 
μπορείτε νά τούς καίθαρίσετε ώς έξής :

•  Φυσικές ίνες : Ξύστε τόν λεκέ μ’ ένα 
μαχαίρι. "Υστερα σιδερώστε τον μέ ζεστό σί
δερο, άφοΰ προηγουμένως έχετε βάλει άπό 
πάνω ένα κομμάτι στυπόχαρτο.

•  Συνθετικές Ινες: Σιδερώστε καί έδώ 
τό λεκιασμένο ΰφασμα μέ τόν ίδιο τρόπο, δ- 
πως καί μέ τά υφάσματα άπό φυσικές Ινες, 
μόνο πού πρέπει νά προσέξετε τό σίδερο νά 
είναι ρυθμισμένο γιά σιδέρωμα «νάϋλον».

•  Χαλιά: Οί λεκέδες άπό κερί στά χα
λιά καθαρίζονται καί πάλι μέ στυπόχαρτο 
καί ζεστό σίδερο. "Αν δ λεκές έπιμείνη, μπο
ρείτε νά τόν βρέξετε έλαφρά μέ λίγο οίνό
πνευμα, Οστερα νά τόν σκουπίσετε, νά τόν 
βουρτσίσετε καί νά τόν περάσετε μέ τήν ή- 
λεκτρική σκούπα.

Οί παραπάνω συμβουλές άφοροΰν τούς 
λεκέδες πού προέρχονται άπό λευκά κεριά. 
"Οσο γιά τούς λεκέδες άπό χρωματιστά κε
ριά, καλά θά κάνετε νά έμπιστευθήτε, δσο 
τό δυνατόν γρηγορώτερα, τό ροϋχο σας στο 
καθαριστήριο.
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ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ

85 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Me κάθε επισημότητα και μ εγαλο
πρέπεια έώρτασε καί εφ έτος ή Π ολε
μική μας ’Αεροπορία τήν μνήμην τω ν  
προστατώ ν της ’Α ρ χα γγέλ ω ν Μ ιχαήλ  
καί Γ αβριή λ . Εις δλα τά αεροδρόμια 
τής χώ ρας τό έλληνικό κοινό είχε  
τήν χαρά νά επισκεφθή καί νά γ ν ω -  
ρίση άπό κοντά τούς "Ελληνες αετούς 
τω ν αιθέρων πού με τά κατορθώματα  
τους στον π ό λ εμ ο , άλλα και στήν 
ειρήνη έδημιούργησαν θρύλλους πού  
ξεπερνούν καί τήν πιο αχαλίνω τη  
φ α ντα σ ία . Στήν ’Αθήνα και ιδιαίτερα  
στο αεροδρόμιο Τ ατοΐου , οπού και οι 
Σ χολές τής ’Α εροπορίας, ό ’Α ρχηγός  
αυτής Ά ντ ιπ τέρ α ρ χο ς  κ . Μ ήτσανας 
μετά τήν θείαν λειτουργίαν έξεφ ώ νη -  
σε πανηγυρικόν λόγον τον όποιον 
καί δη μοσιεύομεν, ένώ πιον τού ’Αρ
χη γού  τω ν ’Ε νόπλω ν Δ υνάμ εω ν Στρα 
τηγού κ . Ό δυ σ σ έω ς Α γ γ ελ ή , έκ- 
προσώ πω ν τής ’Εθνικής Κ υβερνη- 
σ εω ς, τής ήγεσίας τώ ν Ε νοπ λω ν  
Δ υνάμ εω ν καί Σ ω μάτω ν Α σφ αλείας  
καί πολλώ ν άλλω ν έκλεκτώ ν προσ
κεκλημένω ν καί έδωσε πρός τιμήν 
τω ν λαμπράν δ εξ ίω σ ιν .
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Έν σεμνή τελετή, τιμά ή 'Ελληνική ’Αεροπορία, 
τον Ταξιάρχην των "Άνω Δυνάμεων, ’Αρχάγγελον 
Μιχαήλ.

’Ατμόσφαιρα θρησκευτικής κατανόξεως ή σημε
ρινή, καλεΐ εις δέησιν πρός τόν "Υψιστον, διά του 
Προστάτου τής ’Αεροπορίας μας, ύπέρ ευοδώσεως 
των εόγενών αυτής έπιδιώξεων.

Μεγαλόπνοοι αί έπιδιώξεις αύται, εκφράζουν 
τήν σπουδαιότητα τοΰ έργου, τό όποιον ή 'Ελληνική 
’Αεροπορία, τεταγμένη έν πλήρει άφοσιώσει εις 
τήν υπηρεσίαν τοΰ Έθνους, ύπερηφάνως έπιτελεΐ, 
δικαιοΰσα οΰτω τάς προσδοκίας του.

Τίτλον ύψίστης διά τήν ’Αεροπορίαν μας τιμής, 
άποτελεϊ ή δικαίωσις των προσδοκιών τοΰ Έθνους, 
τιμής τής οποίας ουδέποτε παύει χαίρουσα άπό συ- 
στάσεώς της.

Ή  τιμή αυτή, τής‘οποίας ή αίγλη, πέραν των 
πυκνούντων τάς τάξεις της, άντανακλα είς όλους 
τούς άποφασιστικώς συμβαλόντας καί συμβάλλον
τας εις τήν δυναμικήν της έξέλιξιν, άνήκει έξ ολο
κλήρου £ίς τά επί των επάλξεων τής Πατρίδος, 
κατά τούς άγώνας υπέρ τής Ελευθερίας καί τής 
προόδου πεσόντα τέκνα της, ή ήρωική θυσία των 
όποιων, άπετέλεσεν φωτεινόν διά τούς έπιγιγνομέ- 
νους παράδειγμα καί έθεσεν τάς βάσεις τής σημερινής 
της άναπτύξεως.

Άναδυθεΐσα έκ των κόλπων των άδελφων Κλάδων 
τοΰ Στρατοΰ καί τοΰΝαυτικοΰ, κατά τούς Βαλκα
νικούς άπελευθερωτικούς πολέμους, ή Ελληνική 
’Αεροπορία θεμέλιοί άπό των πρωτοπορειακών της 
ήδη εξορμήσεων τήν άφετηρίαν τής ιστορικής της 
πορείας.

Μέτωπον Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου '—  επιχει
ρήσεις Μακεδονικοΰ μετώπου καί Αιγαίου, κατά 
τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον....  Μικρασια
τική εκστρατεία... .’Αλβανικόν έπος καί επιχει
ρήσεις Μέσης ’Ανατολής καί ’Ιταλίας κατά των
δυνάμεων τοΰ άξονος__ άντισυμμοριακός άγων—
άγων Κορέας........άποτελοΰν τούς σταθμούς τής
λαμπρας ταύτης πορείας, πορείας τήν όποιαν χα- 
ράσουν "Ελληνες μαχηταί των αιθέρων, έκφρασταί 
τοΰ άγωνιστικοΰ σθένους τής Φυλής.

Ά λλ’ ό άγων τής ’Αεροπορίας μας, συνεχίζεται 
άμείωτος καί έν καιρώ ειρήνης, είς τόν στίβον τής 
προόδου.

Πιστή είς τό ύπέρτατον πρός τήν Πατρίδα χρέος, 
άποδύεται είς τόν επίμοχθον τοΰτον αγώνα, άντιμε- 
τωπίζουσα έπιτυχώς τάς έκ τής άλματώδους τεχνο
λογικής έξελίξεως τοΰ Άεροπορικοΰ Οπλου δυσχε- 
ρείας, μή φειδομένη κόπων καί θυσιών αίματος 
άκόμη.

’Ακάματος καί ενθουσιώδης, δημιουργεί παρά- 
δοσιν υψηλών έπιδόσεων, δικαίαν έπιβράβευσιν 
τής στερρας άποφασιστικότητος, τής άδαμάστου 
θελήσεως καί τής άκλονήτου πίστεως καί άφοσιώ- 
σεως είς τό καθήκον τών ύπηρετούντων είς τάς 
τάξεις της.

Ή συνεχής αύτής τήρησις εις τά ύψηλότερα 
δυνατά έπίπεδα έτοιμότητος καί μαχητικής ίκανό- 
τητος καί ή υποδειγματική συνέπεια μεθ’ ής έκπλη- 
ροΐ τάς Έθνικάς καί Συμμαχικός της υποχρεώσεις, 
συνθέτουν τό μέτρον τής συμβολής της είς τήν με- 
γάλην άποστολήν τών ’Ενόπλων Δυνάμεων τής 
Χώρας.

Ό  'Αρχηγός τής Πολεμικής ‘Αεροπορίας Άντιπτέραρχος 
κ. Μήτσανας όμιλών κατά τήν έορτήν.

Είς τήν συμβολήν ταύτην, προσδίδει ιδιαιτέραν 
βαρύτητα, ή ήδη άρξαμένη ύλοποίησις τής μνη
μειώδους άποφάσεως τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, 
περί άνανεώσεως τοΰ ύλικοΰ της.

Άνταποκρινομένη πλήρως, ή Ελληνική Αερο
πορία, είς τήν έμπιστοσύνην τοΰ "Εθνους, θέλει 
συνεχίσει τήν άνοδικήν της πορείαν, συντελοΰσα 
μετά τών άδελφών Κλάδων ’Ενόπλων Δυνάμεων, 
είς τήν διεύρυνσιν τής λεωφόρου τής προόδου τής 
άναδημιουργουμένης Ελλάδος.

Άτενίζοντες τήν υπό ιδεώδεις συνθήκας έκπλή- 
ρωσιν τοΰ έργου τής ’Αεροπορίας μας, άς στρέψω- 
μεν κατά τήν ιεράν ταύτην στιγμήν μετ’ εύλαβείας 
τήν σκέψιν μας, πρός τούς άπουσιάζοντας έκ τοΰ 
σημερινοΰ προσκλητηρίου, θεμελιωτάς τών ήρωι- 
κών της παραδόσεων.

Είθε, ό Προστάτης τής Ελληνικής Αεροπορίας, 
’Αρχάγγελος Μιχαήλ, νά φυλάττη ύπό τήν σκέπην 
τών πτερύγων τής άΰλου Αύτοΰ δόξης τούς ύπερα- 
σπιστάς τών ουρανών τής Πατρίδος καί καθοδηγή 
αύτούς είς τήν οδόν τοΰ καθήκοντος τήν οποίαν μετ 
αύταπαρνήσεως βαδίζουν.
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1) Αύτό έχει κα ί........... χάριν —1 ’Ανα
πνοές.

2) Υπάρχουν καί τέτοιοι παίκτες στό 
ποδόσφαιρο — Γνωστή μάρκα μπι
σκότων.

3) Έκρήγνυται (δημ.) — Χρησιμοποιεί 
ται καί γιά ψάρεμα — 'Αφωνο τάμα.

4) Αύτοί σηκώνουν βάρη —Στήλη — Εί
ναι καί τό γρασίδι.

5) Σκώρος (καθ.) — Παιδικό παιχνίδι — 
Κλασσικός χορός.

6) Κάτι άπό τό "Ιλιον — Τό φοροΟν 
Μωαμεθανοί — Υπάρχουν καί άκυ
ροι.

7) Μεγάλη νήσος τοΰ Ειρηνικού — Μιά 
........... διαγωγή.

8) ’Απέραντα — Ποταμός καί χώρα τής 
’Αφρικής.

9) Τέρματα — Πόλις εις τόν μυχό τής 
’Αδριατικής.

10) 'Ακομψο — 'Ενας τών Ευαγγελι
στών — Συνεχόμενα σύμφωνα.

11) Ξυριστική λεπίς — Νήσος τού Αι
γαίου — Μιά άπό τις Κυκλάδες πλη
σίον τής ’Αττικής.

12) Κατάρα— Μουσική λαϊκού όργά- 
νου — Λεπτό σύρμα πού χρησιμο
ποιείται στά μουσικά όργανα.

13) Νότα — Σύστημα άνιχνεύσεως — Λί
μνη τής Θεσσαλίας,

14) Άπασχόλησις, έργασία — Καθαρι
σμός.

15) Φρανσουάζ........... Γαλλίδα μυθιστο-
ριογράιρος — Αί κάτοικοι νήσου τού 
Αιγαίου.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1) Ή  πρός τά άνω ώθησις — ό ποιητής 
τού δωδεκάλογου.

2) Διασχίζει έρήμους (δημ.) — Αόρι
στος ρήματος πού δίνει........δώρα.

3) Τό υδατώδες συστατικόν τοΰ αίμα
τος — Ή  χαραυγή — "Αφωνη Χάγη.

4) Κρητικό ποτό — Μεγάλη έρημος — 
Μοντέρνος χορός.

5) Πρόθεσις δημοτικής καί χαιρετι
σμός — Διαμονή Βασιλέων — ’Ανα
τολίτικο σπαθί.

6) Όμοια φωνήεντα — Είδος υφάσμα
τος — Τό ψευδώνυμο τοΰ Ρώσου Πο
λιτικού-Οΰλιάνωφ.

ΕΠ ΙΚ Α ΙΡΟ Ι ΣΤΙΧΟΙ

Τ Ο  Μ Α Κ Ρ Υ Γ Ι Α Ν Ν Η

Τό Μ ακρυγιάννη τρεμ οσ β ύνει, βουτη γμ έ
νο μές τά αϊματα

Στό Μ ακρυγιάννη κ α ρ φ ω μ ένα , μ ’ αγω 
ν ία , μύρια β λέμ μ α τα .

Στοΰ Μ ακρυγιάννη μέσ’ άπ’ τά γκρέμια  
καί τό φ ρ ά χτι

ή ΕΛ Λ Α ΔΑ  άνασταίνεται σαν τόν φ οίνικα  
πού β γα ίνει άπό τή σ τ ά χ τ η .

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΗΣ

7) Τό άλκαλοειδές τοΰ καπνοΰ — Γνω
στή καραμέλα.

8) Τό όνομα γνωστής μας ήθοποιοΰ — 
Είναι ή ’Αναστασία χαϊδευτικά.

9) Χώρος γεωργικών έργασιών — Τέρας 
τής μυθολογίας, φύλαξ τών πυλών 
τοΰ Άδου.

10) ’Απ’ αύτό τό παιδί λείπει ή άγωγή — 
Περιέχεται στό αυγό (δημ.) — Αιγυ
πτιακή θξότης.

11) Πηγαίο νερό — Κραυγή πόνου καί
άπελπισίας (δημ.) — ............Νόβακ,
γνωστή ήθοποιός.

J2) Καλπάζει — Νοοΰνται καί τά λειβά- 
δια — Δίσκος τοΰ σπιτιοΰ (δήμ.).

13) Ξενική κατάφασις — Σφυγμός — Υ 
πάρχει καί τηλεφωνικό.

14) Γνωσταί αί δέκα τοΰ Μωΰσέως — 
Τρόφιμοι φρενοκομείίου.

15) Σπουδαιότης — Προφήτης άναλη- 
φθείς εις τούς ουρανούς.

Λύσις είς τήν σ ε λ . 693

Ή  συμβουλή
θέλω μιά συμβουλή, Πέτρο: Ό  

δανειστής μου, πού μοΰ έδωσε τις έκα- 
τό χιλιάδες, μοϋ γράφει συνεχώς νά 
τοΰ έπιστρέψω τά λεφτά γιατί πεθαίνει 
τής πείνας. Τί μέ συμβουλεύεις νά κάνω 
γιά νά ξενοιάσω άπ’ αύτάν;

— Άπλούατατα! Νά τόν άφήσης νά... 
πεβάνη άπό τήν πείνα.
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Τ'ι λ ένε  ol Κινέζοι 
για τη ν  ιδανική γυναίκα

«Ή  Ιδανική γυναίκα πρέπει νά είναι άκριβής σαν 
τό ρολόϊ του καμπαναριού, προσκολλημένη στο σπίτι 
της σαν τό σαλιγκάρι στο κέλυφός του, καί νά ά- 
παντάη μόνον δταν τη ρωτάνε δπως ή ήχώ. ’Αντί
θετα, δέν πρέπει δταν μιλάη νά την άκαΰη δλος 6 
κόσμος δπως τό ρολόι τού καμπαναριού, νά μή φο- 
ράη δ,τι εχει καί δέν εχει σάν τό σαλιγκάρι, καί νά 
μή θέλη νά έχη πάντα τήν τελευταία λέξη, δπως ή 
ήχώ». ---------------------------------------- -- --------------------

Ά ναμετάδοοη

Τό τηλέφωνο χτυπάει καί ή ιδιαιτέρα 
γραμιματεύς -παίρνει τό άκουστικό.

—  Κύριε διευθυντά, γυρίζει σέ λίγο 
καί λέει στον προϊστάμενό της. 'Ή γυ
ναίκα σας θέλει νά σάς ψιλήση... τηλε- 
ρονικώς.

—  Καλά, λέει σο6αρότοετα έκεΐνος, 
πάρτε εσείς τή συνδιάλεξη δεσποινίς, 
κάϊ ύστερα μοΰ τήν διαβιβάζετε....

Ά λλ’ ευτυχώς, ΐ| επίδραση τών καρ
κινογόνων ουσιών, δέν είναι ομοιόμορφη 
καί γενική σ’ δλα τά ζωντανά πλάσμα
τα. Ή  καφεΐνη μπορεί νά προκαλεϊ μορ- 
ψολογικές άλλοιιόσεις στή μΰγα δροσό- 
φιλυ. άλλ’ αυτό δέν Ατοδεικνύει δτι 
μπορεί νά προκαλέσει καρκινικοΰς ό
γκου; στον ανθρακιό.

'Η  καφεΐνη πάντως, Απαλλάσσεται 
σήμερα, λόγω άμφιβολιών Ατό τήν κα
τηγορία τής καρκινονονίας, άλλά, γιά 
καλό καί γιά κακό, μήν πίνετε πολύ κα
φέ. Θά όαμελήσετε όπαεσδήποτε τις άρ- 
τηρίε; σας, τήν καρδιά σας καί τά νεύ
ρα σας.

10 11 12 13 Η  15

ΟρΟΛΟΓΙΑ
ΟΣΜΗΜΑΤΑ

0 ΚΑΦΕΓ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μδτά το κάπνισμα ύπάρχοι«ν ενδείξεις, 

ο τι ν.αί ή καζεΐνη είναι παράγων καρ
κινογόνος. Αντό τουλάχιστον ισχυρίζε
ται ένας Αυστραλός επιστήμων, που 
κατώο^ωσε ν’ απόδειξη ότι ή καφεΐνη 
αυξάνει τό ποσοστό τό>ν αλλοιώσεων 
των βακτηριδίων, των μυκήτιυν καί τής 
μύγας δροσοφίλου. Οί ένδείξεις αυτές, 
είναι αρκετές γιά νά κάνουν ύποπτο τύν 
καφέ.

Ωστόσο, άς μή βιασθούμε νά έξοστρα- 
κνσουμε τον οθωμανικό. Οί σύγχρονες -H- 
ρ^μνες επί των καρκινογόνων ουσιών 
προσθέτουν κάδε μέρα καινοι*ργια προϊ
όντα στύ μαύρο πίνακα, καί μάλιστα μέ 
τ*>σ·) £ήλο, ώστε σιτντομα δέν θάχει ά· 
πυαεινει καμμιά ουσία., μή καρκινογό
νος καί ό άνθροχπος-πού θά ήθελε ν’ ά- 
π»φύγει τόν κίνδυνο τού καρκίνου, θα 
επρεπε ν’ αντιμετωπίσει τό θάνατο έξ 
luntia:!

av izau r in
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  ( Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ )  Τ Η  A . 3 2 1 8 - 2 3 9  
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  3 9  ( Σ Τ Ο Α  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ί
Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  4 ( Σ Τ Ο Α  ΑΘΗΝΩΝ ) ^ Η Α .  3210-35 7  

Α Θ Η Ν Α  I
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ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

Ό  Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου τής 'Εταιρείας HERTZ HELLAS, 
κ. Κυριάκος Καψάλης, διά τοΰΑ.Π. 
20]2-10-72 έγγραφου τής 'Εταιρείας πρός 
τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής, διερμηνεύσας 
έκ λόγων καθήκοντος τά προσωπικά αυ
τού καί τού Γενικού Διευθυντοϋ κ. Ν ι
κολάου Νέγκα εύγενή συναισθήματα, 
έξέφρασεν ασμένως τάς ειλικρινείς ευ
χαριστίας τής Εταιρείας πρός τόν κ. 
Αρχηγόν Χωρ]κής καί δ- αυτού πρός 
άπαντας τούς άνά τήν έλληνικήν επικρά
τειαν άνδρας των 'Υπηρεσιών Χωρ]κής 
οί όποιοι καθ’ οίονδήποτε τρόπον προ- 
σήνεγκον μέ προθυμίαν, τόλμην, απο
φασιστικότητα, αντικειμενικότητα, άψο- 
γον συμπεριφοράν, εύγένειαν, ειλικρί
νειαν, στοργήν καί κατανόησιν τάς πολ
λαπλός προσωπικός αύτών ύπηρεσίας 
κατά τάς—έκ λόγων καθήκοντος—δοσο
ληψίας καί έπαφός των μετά διαφόρων 
υπαλλήλων καί έκπροσώπωντής HERTZ 
HELLAS άνά πάσαν ώραν καί ύφ’- 
οίασδήποτε συνθήκας, εύμενείς τε καί 
δυσμενείς, κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους 
1972. Ιδιαιτέρως δέ έτονίσθη ή συνεχής 
μέριμνα, ή έπαγρύπνησις καί συμπαρά- 
στασις τών οργάνων τής Χωροφυλακής 
πρός περισυλλογήν, φρούρησιν καί έγκαι
ρον παράδοσιν είς τήν 'Εταιρείαν τών 
υπό ξένων τουριστών είς έρημικάς πε- 
ριοχάς έγκαταλελειμμένων Οχημάτων 
αύτής, συνέπεια συγκρούσεων ή άτυχη- 
μάτων έν γένει.

Ο Γερμανός κ. Μάνφρεντ ΚΝΙΤΕΛ 
δι’ έπιστολής του έξέφρασεν ειλικρινείς 
ευχαριστίας πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρο
φυλακής καί δι’ αυτού πρός τό Σώμα μας 
καί κυρίως πρός τόν Χωροφύλακα κ. Νι
κόλαον Ζώην τής Τουριστικής ’Αστυ
νομίας Καλαμάτας ε π '  ευκαιρία τής μετά 
οικογένειας του, κατ’ Αύγουστον 1972 
20ημέρου περίπου είς 'Ελλάδα παραμο
νής του κητά τήν διάρκειαν τής όποιας 
έτυχεν πολλαπλών θετικών έξυπηρετή- 
σεων.

’Επίσης έτυχεν ούτος έγκαρδίου υπο
δοχής καί έξυπηρετήσεως παρά τής 
Δ.Χ. Κορινθίας, δοκιμάσας ποικιλοτρό- 
πως τήν καλωσύνην καί τά φιλικά αισθή
ματα τών κατοίκων τής έλληνικής υπαί
θρου, ών ένεκεν έξέφρασεν εύμενεστάτας 
υπέρ τής άναπτύξεως, τής προόδου καί 
τού πολιτιστικού έπιπέδου τής χώρας 
μας κρίσεις καί σχόλια.

*

Ό  κ. W PUD1NSKI, ’Αρχηγός τής 
είς Σακραμέντο Καλιφρονίας Η.Π.Α. 
’Αστυνομίας διό τής άπό 10-10-72 έπι
στολής του πρός τόν κ. ’Αρχηγόν' Χω
ροφυλακής, έξέφρασεν εΰμενέστατα σχό
λια καί κρίσεις διά τό Σώμα μας, έκφρά- 
σας ταϋτοχρόνως τάς εύχαριστίας τών 
άνδρών τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
’Εθνικών άρτηριών Καλιφορνίας διά 
τό άποσταλέν ώς δώρον «Κράνος» "Ελ- 
ληνος Τροχονόμου Χωρ]κος. ’Επίσης

έξέφρασεν ευχαριστίας διά τήν έγκάρ- 
διον φιλοξενίαν, τήν στοργήν καί τήν 
συμπαράστασιν πού παρεσχέθησαν έκ 
μέρους τοϋ ’Αρχηγείου Χωρ]κής πρός τόν 
ύπ’ αυτόν ’Αξιωματικόν κ. Ρόμπερτ 
ΧΙΛΙΜΙΔΟΝ, δστις άφίχθη είς'Ελλάδα τό 
θέρος τοϋ 1972 καί έπεστρέψας είς Σα
κραμέντο Η.Π.Α. ένεχείρησεν είς τοϋτον 
τό ώραιότατον ώς άνω αναμνηστικόν 
δώρον.

*
Ό  έν Έλλάδι Γενικός Πρόξενος τής 

Δημοκρατίας τής Λιβερίας κ. Ν. Σοϋ- 
τος διερμηνεύσας έγγράφως τάς ειλι
κρινείς ευχαριστίας αύτοϋ διά τήν έπι- 
τυχή συνεργασίαν τών άνδρών τής Δ.Α.Π. 
Πρωτευούσης μετ’ αυτού κατά τήν είς 
Ελλάδα έσχάτως άφιξιν καί έπίσημον 
φιλοξενίαν τής Α.Ε. τού Προέδρου 
Δημοκρατίας τής χώρας του WILLIAM 
TOLBERT, έντολή δέ αυτού, είς 
ένδειξιν τών ειλικρινών αΰτοΰ πρός τήν 
χώραν μας καί τήν ΧωρΙκήν αισθημάτων 
φιλίας καί ευγνωμοσύνης, προσέφερε 
συμβολικώς τό ποσόν τών (8.000) δρα
χμών υπέρ κοινωφελών σκοπών τού Σώμα
τος οπερ καί διετέθη είς τό Ίδρυμα Παι
δικών ’Εξοχών Χωροφυλακής.

*
Ό  κ. Κωνσταντίνος Τσάλας, κάτοικος 

Χαλκίδος, έξέφρασεν έγγράφους εύχα- 
ριστίας πρός τήν Δ.Χ. Εύβοιας διά τήν 
έντός βραχυτάτου χρόνου άνεύρεσιν 
τού κλαπέντος Ι.Χ. αύτοκινήτου του καί 
σύλληψιν τού δράστου, ύποδίκου, άπο- 
δράσαντος έκ τοϋ Γενικού Νοσοκομείου 
Χαλκίδος.

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α. Δ. X.
ΗΠΕΙΡΟΥ

Τήν 14-9-72 καί ώραν 9 π.μ. έλαβε 
χώραν είς τό 'Αστυνομικόν Κατάστημα 
τής Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου σύσκεψις τών Διοι
κητών καί Υποδιοικητών Διοικήσεων 
Χωρ]κής ώς καί τών Διοικητών τών Τμη
μάτων ’Ασφαλείας άρμοδιότητος τής 
Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου ύπό τήν προεδρίαν τοϋ 
Άνωτέρου Διοικητοΰ αύτής Συντ]ρχου 
κ. ’Αντωνίου Λαγοπάτη.

Κατά τήν σύσκεψιν έξητάσθησαν καί 
συνεζητήθησαν αί έκτεθεΐσαι άπόψεις 
τών άρμοδίων κατά κλάδον Διοικητών 
Χωροφυλακής έπί υπηρεσιακών θεμά
των χρηζόντων μελέτης καί έπιτυχοΰς 
έπιλύσεως.

Μετά τήν λήξιν τής γενομένης συσκέ- 
ψεως έδόθη είς τό έν Ίωαννίνοις Ξενο- 
όοχείον «ΞΕΝΙΑ» γεύμα είς τό όποιον 
παρεκάθησαν ό Θεοφιλέστατος Ε π ί
σκοπος Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ό 
Στρατιωτικός Διοικητής τής περιοχής, 
ό Νομάρχης, ό Δήμαρχος Ίωαννίνων 
καί οί μετασχόντες είς τήν σύσκεψιν 
Διοικηταί Υπηρεσιών.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΣΥΝ 
ΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΩΝ Χ Ω Ρ)Κ Η Σ ΚΑ

ΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τήν 8-10-72 έλαβε χώραν έορταστική 
έκδήλωσις πρός τιμήν τών πρωταθλητών 
—Όλυμπιονικών Μονάχου έτους 1972- 
Πέτρου ΓΑΔΑΚΤΟΠΟΥΑΟΥ καί 
Χρήστου ΙΑΚΩΒΟΥ, όργανωθεΐσα ύπό 
τού Συνδέσμου Φίλων Χωροφυλακής 
Καλαμαριάς Θεσ]νίκης είς τό Άλεξάν- 
δρειον Αθλητικόν Μέλαθρον Θεσσα
λονίκης. Τήν έναρξιν τών έκδηλώσεων 
έκήρυξεν ό Γενικός ’Επιθεωρητής Διοι- 
κήσεως Κεντρικής καί Δυτικής Μα
κεδονίας κ. ’Ιωάννης Βασιλειάδης, πα
ρουσία τού Α' Ύποδ]ντοΰ τής Δ.Α. 
Θεσσαλονίκης Συντ]ρχου κ. Ευαγγέλου 
Πετσαλά, τών μελών τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Συνδέσμου, έκπροσώπων 
τού Γ’ Σ. Στρατού καί έτέρων τοπικών 
άρχών, τού Δημάρχου Καλαμαριάς, 
άντιπροσωπείας 'Αξιωματικών Χωροφυ
λακής τής Δ. Α. Θεσσαλονίκης καί 
(2.000) περίπου φιλάθλων.

Ό  Γενικός Γραμματεύς τοϋ Συνδέσμου 
κ. Χρήστος Χατζής μέ χαιρετιστήριον

ομιλίαν του άνεφέρθη είς τό ιστορικόν 
καί τούς σκοπούς τοϋ. Ο.Φ.Χ. Καλαμα
ριάς (διαφώτισις, συνεργασία, κατανόη- 
σις, σύσφιξις σχέσεων κοινού καί άστυ- 
νομίας κ.λ.π.) καί τόν σκοπόν τής έκ- 
δηλώσεως, εΰχαριστήσας όλους τούς 
συντελέσαντας είς τήν έπιτυχίαν τής 
έκδηλώσεως. Ό  Γενικός ’Επιθεωρητής 
Διοικήσεως άνταποδώσας είς τήν προσ- 
φώνησιν, έξήρε διά βραχέων τήν συμβο
λήν καί τό έργον τής Χωροφυλακής διά 
τήν πρόοδον τής έλληνικής κοινωνίας 
άποκαλέσας ταύτην «στυλοβάτην τού 
"Εθνους».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

—Τριάκοντα (30) ’Αξιωματικοί είς 
θέματα Τροχαίας.

—Τεσσαράκοντα (40) Όπλΐται είς 
θέματα Τουρισμού.

—Τριάκοντα (30) Όπλΐται είς θέματα 
Κ.Ε.Π.Α.

—Δέκα (10) Όπλΐται είς φωτογραφικήν 
τέχνην.

—Δέκα (10) Όπλΐται είς Μηχαν. 
ήλεκτρολογίαν.
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NEON ΚΤΙΡΙΑΚΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
Ε ΙΣ  Ε Υ Ζ Ω Ν Ο Υ Σ

—Εκατόν δέκα πέντε (115) Ύπαξιωμα
τικοί καί Χωρ]κες είς Ξένας γλώσσας 
(’Αθήνας—Θεσσαλονίκην).

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΝΔΡΩΝ  
ΣΩΜΑΤΟΣ

Κατά τό ΙΟμηνον 1972 (1-1-72 έως 
31-10-72) άπεστρατεύθησαν οί κάτωθι : 
Ταξίαρχοι 3, Συντ]ρχαι 9, Άντισ]ρχαι 5. 
Ταγμ]ρχαι 3, Μοίραρχοι I, Ύπομ]ρχοι 1. 
Άνθ]ρχοι 1, Άνθ]σταί 51, Ένωμ]ρχαι 65, 
Ύπεν]ρχαι 78 καί Χωρ]κες 326.

Τήν 31-12-72 άποστρατεύονται έπίσης, 
λόγοι όρίου ήλικίας : Άντισ]ρχαι 2, 
Άνθυπ]σταί 45, Ένωμ]ρχαι 35, Ύπεν]ρχαι 
(Β κατηγορίας) 109 καί Χωρ]κες 8.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

—Προήχθησαν (121) έκατόν είκοσι κα ί 
είς Χωροφύλακες είς Ύπεν]ρχας.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ

—Τήν 31-12-1972 απολύονται τού 
Σώματος ώς καταλαμβανόμενοι ύφ’ όρίου 
ήλικίας (35) τριάκοντα πέντε Ένωμο- 
τάρχαι .(17 Α' κατηγορίας καί 18 Β 
τοιαύτης).

’Επίσης άπολύονται τήν 31-12-72 λόγω 
όρίου ήλικίας προαγόμενοι άπό 1-12-72 
άντιστοίχως είς Ένωμ]ρχας καί Ύπεν] 
ρχας έκατόν έννέα (109) Ύπεν]ρχαι 
(Β' κατηγορίας) καί όκτώ (8) Χωρ]κες.

ΕΒΔΟΜΑΣ ΕΥΚΟΣΜΙΑΣ — ΚΑΘΑ- 
ΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ

Ή . Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου ώργάνωσεν 
έπιτυχεϊς έκδηλώσεις, διά τήν έβδομάδα 
κοινής ήσυχίας—εύκοσμίας καί καθα- 
ριότητος άπό 18—24-9-72 πρός προ
στασίαν τής δημοσίας υγείας, τήν άνά- 
πτυξιν τού συναισθήματος τής καθαριό- 
τητος καί τής μειώσεως τών θορύβωιί εΐς 
τήν περιοχήν της. Πρός έπιτυχίαν τοϋ 
σκοπού αΰτοΰ έγένετο άνακοίνωσις τοϋ 
σχετικού προγράμματος διά τοϋ τύπου 
καί τού Ρ]Σ Δωδεκανήσου, διανομή 
φέϊγ—βολάν, έπικόλλησις άφισσών είς 
ειδικά πλαίσια, συστάσεις καί παραινέ
σεις ύπό τών είδικώς πρός τούτο διατε- 
θέντων αστυνομικών όργάνων, άτινα συν- 
νεργάσθησαν έπιτυχώς μετά ύγειονομι- 
κών καί δημοτικών ύπαλλήλων πρός τούς 
καταστηματάρχας καί τάς οικοκυράς, 
ένώ ταυτοχρόνως συνεργεία τού Δήμου 
Ρόδου έκαθάριζον καί έμερίμνων διά τόν 
υδροχρωματισμόν τών άκαλύπτων ή 
άπεριφράκτων χώρων ώς καί διά τήν 
ταχεΐαν άποκομιδήν τών άποριμμάτων 
έκ τής πόλεως. Αί έκδηλώσεις αύταί 
έπραγματοποιήθησαν καί είς τάς άλλας 
Δ]σεις Χωρ]κής τής Δωδεκανήσου.
Τέλος τήν 8-10-1972 έγένετό ειδική τε
λετή, έπί τή λήξει τών έκδηλώσεων 
τούτων είς τήν αίθουσαν τού έν Ρόδοι 
Κινηματογράφου «ΟΛΥΜΠΙΑ», παρου- 
σίμ τών αρχών καί πλήθους κόσμου.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Ή  ένταΰθα καί έπί τής όδοΰ Μητροπό- 
λεως 58α (Πλατεία Μητροπόλεως, τηλ. 
3227097) άποθήκη άνδρικών κασμηρίων 
Β. ΑΝΤΥΠΑ καί ΥΙΟΙ, προσφέρει τά 
προϊόντα της είς τούς άνδρας τής Χωρο-

Τήν 25-10-72 είς Εύζώνους—Κιλκίς 
ό ’Αρχηγός Χωρ]κής ’Αντιστράτηγος 
κ. Χρίστος Καραβίτης έθεσε τόν θεμέλιον 
λίθον ένός νέου κτιριακού συγκροτήματος 
έκ δύο συγχρόνων διωρόφων κτιρίων 
καί ένός Διοικητηρίου μεθ’ όλων τών 
άναγκαιούντων χώρων έκτάσεως 7.500Μ2, 
άρχικώς ύπολογισθείσης δαπάνης 
(6.500.000) δραχμών είς βάρος τού κρα
τικού προϋπολογισμού Δημοσίων έπεν- 
δύσεων.

Τό μεθοριακόν τούτο κτηριακόν 
συγκρότημα θά καλύψη τάς υπηρεσιακός 
καί προσωπικάς άνάγκας τών άνδρών 
τού Τμήματος ’Ελέγχου Διαβατηρίων 
Εύζώνων καί θά συντελέση είς τήν αψο
γον καί πολιτισμένην έξυπηρέτησιν τών 
διακινουμένων διά τού σημείου τούτου 
ήμεδαπών τε καί άλλοδαπών καί τήν 
διεθνή τής χώρας μας προβολήν.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν ό Σε- 
βασμιώτατος Μητροπολίτης Πολυανής 
καί Κιλκισίου κ.κ. Χαρίτων, ό κ. ’Αρχη
γός Χωρ]κής μετά τής έριτίμου Κυρίας 
Καραβίτου, ό Νομάρχης Κιλκίς κ. Σα- 
μπατάκης. Ό  Στρ]κός Δ]τής Ύποσ]γος κ. 
Κουφαλιτάκης, ό Β' ’Επιθεωρητής Χωρ]

φυλακής καί τά μέλη τών οικογενειών 
των μέ ειδικήν έκπτωσιν 40ο]ο τοίς με- 
τρητοϊς, διό τό άπό 10-10-1972 μέχρι 
30-9-1973 χρονικόν διάστημα. Οί έπι- 
θυμοϋντες έκ τών άνδρών μας δύνανται 
νά άπευθύνωνται πρός έξυπηρέτησιν των 
είς τό ώς άνω κατάστημα.

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ  Ι Α Ι

Έλήφθησαν αί κάτωθι συνεργασίαι :

—Αί συνθήκαι δολοφονίας τού Προέ
δρου τών Η.Π.Α. Αβραάμ Λίνκολν. 
κ. Περικλέους Πετροπούλου, Ταγμ]ρχου. 
—Σύγχρονες Λατρείες (Ματιές στήν

κής Ταξίαρχος κ. Χρήστος Ράλλης ό Δ] 
ντής Δ.Α.Θεσ]νίκης Ταξίαρχος κ. Ήλίας 
Άθανασάκος, ό Γενικός Δ]ντής Τελω
νείων κ. Καπάκας, ό Δήμαρχος Κιλκίς 
καί οί Πρόεδροι τών πέριξ τού χωρίου 
Εύζώνων Κοινοτήτων, αντιπροσωπεία 
Άνωτέρων ’Αξιωματικών τής Δ. Α. 
Θεσσαλονίκης καί τής Α.Δ.Χ. Κεντρικής 
Μακεδονίας καί πλήθος κόσμου.

Μετά τήν τελετήν τοϋ άγιασμοΰ ώμί- 
λησεν ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής ό 
όποιος άνεφέρθη είς τό ιστορικόν καί 
τήν σημασίαν τοϋ λαμπρού αύτοΰ οι
κοδομήματος, έκφράσας τάς εύχαρι- 
στίας τού Σώματος πρός τόν Β’ ’Αντιπρό
εδρον Κυβερνήσεως κ. Μακαρέζον καί 
τήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν διά τήν 
έμπρακτον στοργήν καί συμπαράστα- 
σιν αύτής πρός τό έργον τής Χωρ]κής. 
ώς καί πρός πάντας τούς συμβαλόντας 
είς τήν άνέγερσιν τού έργου τούτου. 
Μετά ταΰτα έπηκολούθησεν δεξίωσις 
πρός τιμήν τών προσκεκλημένων είς 
τό ξενοδοχείον «Εΰζωνοι».

Είς τήν φωτογραφίαν ό κ. ’Αρχηγός 
όμιλών κατά τήν τελετήν.

έποχή μας), ’Αρχιμανδρίτου Αμβρο
σίου Λενή, Ίεροκήρυκος Χωρ]κής.

—Μιά μέρα, σάν τις άλλες, κ. Δημη- 
τρίου Κάσσιου, Ένωμ]ρχου.

—Ή  Χωροφυλακή είς τήν λαϊκήν 
ποίησιν τής Μάνης, κ. Δημητρίου 
Μανωλάκου, Δοκίμου Αξιωματικού Χω
ροφυλακής.

— 13η Δεκεμβρίου (ποίημα) κ. Ίωάννου 
Καλαποθάκου, Χωρ]κος.

— Ιστορική μάχη τού Βαλτετσίου καί 
οπλαρχηγοί Παναγιώταρος καί Κώστας 
Μπούρας, κ. Κωνσταντίνου Μπούρα, 
Μοιράρχου.
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Human artistic dexterity surely cannot 
represent by the lifeless painters’ brush 
the actual meaning of the MAGRYGIANNI 
Epopee which undoubtely has surpassed 
the limits of the single historic event. 
Nevertheless two excellent painters the 
PAPANELOPOU LOI Brs made an 
effort to give a real meaning of the «TRU
LY BRAVE GENDARMES».

IN THIS ISSUE
Major John Tripis presents the second part of the discussions which took place during the 

Athens International Meeting on crime, in which one can see the aspects of many distinguished 
Criminologists on the so serious crime problem which is steadily growing day by day to a most 
threatining and disheartining record.



A T H E N S  IN T E R N A T IO N A L  M EETING 
ON CRIM E

CRIME
A DAILY THREATIN ING 

AND CO STLY CHALLENGE
(S E C O N D  P A R T )

INTRODUCTION
In our previous issue we have 

been dealing with some general 
aspects on today’s crime problem 
and on the opening ceremony of 
the Athens International Meeting 
on Crime in which participated 22 
countries with their best scientists 
and Law Enforcement Olficers, the 
views of whom we are presenting 
in this article today.

From what we have said up to 
now, we see that no one of these 
distinguished scientiests denies the 
fact that «crime is one of the major 
problems of the modern society 
and that despite the efforts of the 
specialists on this subject, neither 
the causation of crime was exactly 
defined, nor its prevention or re
medy has been yet discovered.

By
JO H N  T R IP IS
Gendarmery Major

★
Continuing our presentation of 

the views epressed in this Meex- 
ing, we shall start today with a 
remark made by Mr. DRAPK1N 
Professor of Criminology in the 
University of Jerusalem, who re
ferring to what Mr. Ramses BE- 
NHAM said, he stated : «The ine
vitable consequenses of the modern 
technology and the present day 
demographic problem, which cause 
a gap between theory and practice 
in the effort of combatting crime 
are of a paramount importance.



■

He, also, called the attention of the 
Participants on the improper refor
matory methods used today in many 
countries and especially in the do
main of the medical treatment, (and, 
which are far from those that were 
decided in 1955 by the U.N. Ses
sion that is : — the rules of the 
least treatment—».

Referring to this statement of 
Mr. Drapkin, the U.N. Executive 
Officer at the Research Institute of 
Social Defence, Mr. Ugo LEONE, 
stated that : «Unfortunately, the 
U. N do not dispose many facili
ties in combatting crime, and in 
carrying out genarally a program 
of social defence in each of the 
U. N Country member.» The term 
«social defence» includes, accor
ding to the U .N ., the entire sub
ject of both, prevention of crime 
and rehabilitation of criminals. Un
fortunately, the reaction of societies 
against crime through specific mea
sures is very rare today and we 

i should pay particular attention to
the above mentioned Criminologi
cal Institute of Rome. And, from 
what has been mentioned up to 
now, one should expect that the 
U.N. are determined to contri
bute to this, even with their small 
power.»

•
After Mr. Leone’s statement, 

Professor of Psychiatry of the 
Athens University Mr. Nikolaos 
DESTOUNIS, took the stand and 
he spoke about the violence and 
the offensive behaviour.

«We should put every possible 
effort in eliminating the phenome- 

.non of violence and violent beha
viour, that has greatly expanded 
in our modern technological age. 
Violence can be seen in relation to 
adjustment and readjustment. It is 
a part of the effort in solving the 
opposing and threatening problem 
of the readjustment in the present 
day technological society. We must 
find effective readjustment mecha
nisms able to contribute to the 
prevention of violence. Variety in 
behaviour is found in all civilisa
tions, but there is a difference as

far as the way of reaction and ad
justment of every individual is con
cerned, especially when the indivi
dual is under the influence of va
rious stresses.

Every new situation and especially 
every h ardship, present sat the same
time the risk of failure and the 
opportunity of a new experience, 
(this usually happens during the 
puberty age, in case of marriage, 
in case of a war, in the period of 
a technological development in a 
country etc.) We are living among 
various changes that take place in 
life. Living in a society we get a 
satisfaction, we develop a certain 
personality and we find at the same 
time the meaning of life. The basic 
social values are, from a civilising 
point of view, of a particular interest 
as defining the limits of an accepted 
pattern of behaviour. The human 
being obtains, through mutual un- 
deastading and communication 
with others, and the biological and 
social development, the means for 
adjustment and readjustment.

But, this adaptive ability, be
cause of the change of the entire 
family environment, keeps the re
lative science particularly busy, since 
the change in Man’s external en
vironment cause also, a change in 
the conditions of his survival. Vio
lence is not the result of the aggressi
veness, but it is a kind of aggres
sion. Or, in another way, the ag
gressiveness is a basic human phe
nomenon, subjected to adjustment. 
The present day theories explain
ing the aggressiveness (biological, 
instictive etc.) accept as one of its 
elements, the adaptive one. Since 
aggressiveness appears as unavoi
dable in the human being, one 
tries to find new methods for its 
control. Personally, the speaker be
lieves that the best way for the 
elimination of violence must be 
considered, the development of a 
method that could be able to ex
press the aggressiveness, such as : 
Athletics, arts etc.

•
After Mr. Destcunis speech, the 

British sociologist Mrs. Iris AN- 
DRESKI, spoke about the «Brea
king of the family as a factor of 
criminality.» Mrs. Andreaski, after

having mentioned the prolongation 
of life and the family of the atomic 
age, she referred to the specialisa
tion of the Anthropologists through 
which is elfected the unhesitating 
infiltration in all kinds of families, 
c This has great importance be
cause the family constitutes the key 
factor in combatting crime and to
wards it we should specifically di
rect our attention. She stressed 
further the importance of the deve
lopment of the sense of responsi
bility, one tffSSuper Ego, according 
to Freud, by the youngsters, and, 
she, also, called the attention 01K 
the case of deprivation of the fa
mily from its father.

Further she called also the at
tention of the participants on the 
present day phenomenon of the 
isolation of the young people, which 
drives them away from the existing 
pattern of living and urges them 
to the use of drugs. As far as the 
latter one, she suggested that the 
only way to combat this social 
scourge, is either the absolute pro
hibition of their use or the permis
sion of their use under certain pre
suppositions only.

•
Following Mrs Andreski’s speech, 

the Lebanese General Attorney Mr. 
Gabriel BASSILA, referred to the 
defence against crime and to the 
measures for its prevention. «The 
repression of crime possibly may 
be considered still as necessary. It 
is, equally, true that this poses the 
crime problem under a new aspect. 
The reason of the existence of law - 
as it was also believed in the 
middle - East countries in the past - 
is the giving back to each one 
what it belongs to him. But, the 
best way of giving back, in this 
case, is the prevention of depriving 
a person from what it belongs to 
him. As far as this concerns, re
pression has been not yet success
ful. In our age exist a debility, 
the cause of which is the Penal 
law itself. The official confidence 
was resting upon the contempt of 
the criminal world, whenever a new 

, emotion was produced, the Parlia
ments were passing severe laws for 
the safety of the society. Unfortu
nately, this proved to be an illu-
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sion. The increase in the number 
of law-violators constitutes today 
a most threatening danger to the 
public order and safety.

The virtue of severity has long ago 
been disappeared. Foreseeing crime 
means preventing the individual 
from becoming a criminal. Only the 
prevention suppresses the criminal 
thought, and it offers to an indi
vidual the moral health in order 
to deter him from becoming a 
criminal. But, is it possible the ap
plication of the preventive method ? 
In this respect there is today a 
debility resulting from the increase 
of criminality. The remedy will be 
not found even through, neither 
the change of the basic principles 
of the Penal Law, nor through the 
reproaches that are usually direc
ted toward the Judges relating to 
crime reppression a, d, neither 
through the development of a sup
pressive system. In this way, the 
combat against crime should take 
the preventive form, with granting 
priority to the prevention of a cer-

I tain act that results in a criminal 
case. The preventive method should 
reach the point of the criminal deci
sion. But is applicable this method 
and especially in the case of juve
nile delinquents? This method 
should act in two ways : a)
Through the moral elevation of the 
individual (Indirect way) and, b) 
through the increase of measures 
against crime (dierect way). Con
sidering applicable both these me-

I thods, I am of the opinion that 
the following should primarily take 
precedence : a) Change in the mi
serable conditions under which live 
I  children today and replacement by 
others which would permit the ac- 

I quisition of the adjustment ability

I for a normal life by the children, 
b) Reinforcement of the wuorker’s 
family institut on and the encoura
ging of their remaining in their 
homeland, c) Clearing up the de
linquency breeding areas, which is 
one of the major causes of juvenile 
delinquency, through increased Po
lice supervision, d) Organisation 
and supervision by the Police of 
recreation centers and public pla
ces. e) Rendering sanitary the in
dustrial district f) Change in the 
financial system in general, g) Pro
hibition of carrying arms by citi
zens h) Elimination of drug traf-

ficing i) Elimination of the use of 
alcoholic beverages and j) Super
vision of certain suspicious voca
tions.

•
On the same subject Mr. Miquei 

Fennech NAVARO, Professor of 
the Barcelona University, said the 
following :

«The prevention of crime as op
posed to the punishers of crime 
constitutes the most important pro
blem that humanity faces today, if 
it wants to survive, since wether 
we like or not, we are all condem
ned to live during this period of 
history.

In this case concerns the equi
librium which is always so difficult 
between Authority and liberty. As 
far as crime is concerned, the law 
of almost every country indicates 
in a very precise way, which ac
tions should be punished. Viola
tion of the law can only be puni
shed if it has been foreseen in the 
Penal Law. The old principles «Nul
lum crimen sin lege» and, «Nullum 
paena sine lege» is undoubtedly 
the highest peak conquered by the 
western civilisation. On the other 
hand, for the prevention of crime, 
we have to recognise that, we still 
do not have comparable results of 
fundamental principles of universal 
value which we dispose to repress 
crime. We only know that we have 
to prevent crime. Today, we can 
no longer wait for an individual 
to commit an action which can be 
considered a crime by law. . .  The 
violence is so great, its effects so 
widespread, that it becomes neces
sary to prevent the consequences 
of any kind.

Crime has ceased to be a fact 
concerning exclusively the author 
of it and his victim. Today the 
effects of crime, of certain crimes, 
reach many people. The effects of 
crime have to be prevented before 
the crime is commited. But how 
can this be effected?

Violence is a daily experience of the 
modern way of life
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In every country laws are pro
mulgated, aiming at the preven
tion of crime, taking security mea
sures to avoid an individual, ca
pable to commit a crime, from 
finding himself in a position which 
would help him to commit this 
crime.

How would the law define the 
dangerous situations which could 
give place to the security measures ? 
If we could define these situations, 
we could be foreseeing a «tatbe- 
stand» of a crime defined by the 
law and the measure of the secu
rity taken against it, would be a 
penalty, a particular penalty may 
be, but essentially a penalty.

If we wish to prevent a crime 
by taking certain measures against 
a person, whom we consider dan
gerous, we risk to infringe on in
dividual liberties. To my know
ledge, when a security measure is 
taken by the law, this measure can 
be applied to a very precise infrac
tion : prexenitisme, possession of 
drugs etc. What difference is there 
between this definition and the de
finition of a crime? We must there
fore, find a fundamental principle 
from the technical point of view 
so that man’s liberty can be nei
ther ignored, nor crushed, which 
constitutes an inadmissible attempt 
to human dignity.

It is certainly difficult to conju
gate the principles of the authority 
(defence of society) with those of 
liberty (a guarantee of human di
gnity) when one cannot define le
gally all cases permiting the applica
tion of a security measure, generic 
or specific.

Can we leave this function to the 
Police? Personally this scares me.
1 Think that it would be extremely 
difficult to create a police which 
would reach a degree of perfection 
desired. There is therefore, no other 
solution than to trust the judges 
to decide, in each case, the oppor
tunity to apply a measure, and, 
furthermore, to measure, grade it 
in its characteristics, its specifica
tions and length should in no case 
be fixed and determined in advance.

If the talk of a judge is already 
the noblest in the world, the role 
of the preventive judges is almost 
devine. Do we have men capable 
of undertaking such a difficult task 
without staggering or commiting

A T H E N S  

INTERNATIONAL 

M E E T I N G  

O N  C R I M E

errors ?
I shall finish by reminding the 

judges whose task will be to judge 
men who are not yet delinquent, 
lent on the slippery road to crime 
this golden rule which will help 
them in their work : «fudge others 
as you would like to be judged.. .»

•
After Mr. Navaro’s speech, the 

distinguished German Judge Mr. 
Wolf MIDDENDORF, referred to 
the prevention and punishment of 
the traffic Offences and he said the 
following :

«Since the end of the World War 
II, motor vehicles have flooded the 
Highways of Europe and the U. 
S.A., resulting in an unpreceden
ted number of traffic accidents and 
offences. The National Safety Coun
cil reported that there were in 1771 
a record of 55.000 traffic fatalities 
in the U.S.A. In Germany, about 
19000 persons are killed in traffic 
accidents every year. Traffic cases 
represent more than 50 % of all 
offences dealt with by the criminal 
Courts.

But in spite of these impressive 
statistical little mention, is made 
of Traffic Offences in our crimino
logy textbooks. This is true both 
in the U.S.A. and in Europq. 
Public opinion, likewise, consider 
traffic violations as something any 
one is likely to commit. I asked 
an American professor of law who 
the crime statistics of the Federal 
Bureau of Investigation do not in
clude traffic offences. His answer 
was : — Traffic Offences are no 
real offences.»

There are differences, of coursse, 
between a parking violation and a 
criminal homicide on the highway;

butraffic offences do not fulfill all 
the criteria for crimes in that they 
involve a breach of the law, are 
dealt with the criminal courts, and 
in our the same penalties as those 
imposed for other crimes. Andthe 
people who are punished for com
miting traffic offences are very often 
the same people who are senttenced 
for other offences. It is therefore, 
appropriate and important to de
velop a traffic criminology, which 
will apply existing criminological 
knowledge to the specific problem 
of traffic offences.

However we have found some 
results in traffic criminology. Re
search has established close corre
lations between general criminality 
and traffic offences. Criminality and 
bad traffic behaviour may be traced 
back to a common root in the offen
der’s personality. This fact is not 
surprising if we see the roads as a 
facet of normal society; our road 
behaviour shows the world the sort 
of people we really are. Research 
by German Psychologists leads to 
the conclusion that many driveis 
with an extremely high, accident 
rate are persons who, in'other re
spects as well, do not meet the 
demands made on them by society. 
They are notable for their frequent 
change of job, have long criminal 
records, show signs of demoraliza
tion, and are qaurrelsome and un
ruly. Therefore, the most useful tool 
of the judge in sentencing an 
offender is the criminal record. Pro
fessor McFarland of Harvard found, 
that in a random sample of drivers 
accident-repeaters could be identi
fied with accuracy of 85 % from 
records of convictions alone.

Among the traffic offenders who 
are considered to be alike criminals 
we show 4 types : 1) The drunken 
driver, 2) The hit-and run driver, 
3) the driver whose licence is su
spended and 4) the whisky driver. 
Criminologist : have found a few 
significant characteristics concer
ning the drunken driver which can 
be summed up as follows : 1) The 
drunken driver is a male, mostly 
between 21 and 30 years of age. 
2) About half have previous con
victions 3) highest pecentage of the 
drunken drivers is found among the 
lower income groups. 4) The drun
ken driver, like the «Hit and run» 
one, is the connecting link between
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the traffic offender and the general 
criminal and is more similar to the 
latter.

But what can we do about it? 
Most efforts in many countries are 
concerned with the problem of 
drunken driving. The European Mi
nisters of Transport have proposed 
to lower the limit of permitted al
cohol in blood to 0,08 °/0. Most 
States of the U.S.A. are following 
this line. Many countries have al
ready laws stating that a driver - 
supposed to be drunken-can be 
forced to. give a blood sample; or 
if he refuses he shall be considered 
guilty of a special offence : the 
«refusal». Most American States 
have the «implied consent» that 
means that every driver on ame- 
rican highways is legally supposed 
to have given his consent to a 
blood test. Judges insentenciring a 
drunken driver may put into diffi
culties, if the driver pretends to 
have drunk alcohol not before but 
after accident. In Norway, there
fore, a new law was created that 
forbids the drinking of alcohol for 
six hours after the accident. The 
State of Callifornia has its «open 
bottle law» : «No person shall have

in his possession on his person 
while in a motor vehicle upon a 
highway, aiiy bottle, or can con
taining any alcoholic beverage which 
has been opened, or a seal broken 
or the contents of which have par
tially removed.

Most countries punish the driver 
who leaves the scene of an accident 
In Many countries of the world, 
it is an old evil and a universal 
complaint that widely differing sen
tences are imposed in comparable 
cases on comparable offenders. Cri- 
tences are imposed in comparable 
cases on comparable offenders. Cri
minal sentences should be uniform 
and consistent. They can and should 
be more lenient as law enforcement, 
discovery and punishments become 
more certain. Some disparities in 
sentencing are inherent in the con
struction of the laws; others derive 
from the different personalities of 
the judges. The law generally autho
rizes a wide range of possibilities; 
the legislature often does little more 
than establish an upper and lower 
limit. The judge can set a parti
cular sentence anywhere within these 
wide limits. Judges differ in their 
opinion as to which of the aims

justice shall predominate in senten 
cing in general or in any individual 
case. For the same offence a judge, 
stressing the necessity of retalia
tion will impose a short prison 
term; another who believes in re
formation will give an indetermi
nate prison term. The same motiva
tions in the same kinds of cases 
may produce exactly the oposite 
results.

In the sentencing process, the 
judge, in applying the aims of jus
tice has to consider : 1) The of
fence, 2) The personality of the 
offender 3) The efficacy of the pe
nalties and 4) Aspects of victimo
logy.

It is most important and difficult 
task of the judge to find the form 
and ammount of punishment which 
both fits the crime, and measur 
and evaluates the degree of gu 
and blameworthiness of the offen
der (intention or negligence). This 
task of finding the appropriate sen
tence to link together deed . and 
guilty is most difficult one.

Criminologists and judges confirm 
that the most effective means at 
the disposal of the court today in 
tha case of traffic offences is the 
withdrawal of the licence. This is 
all the more so because the posses
sion of a driver’s licence in these 
days is not only a practical neces
sity in every day life, but also a 
status symbol. Legislation should 
make it possible to impose dis
qualification, for shorter or longer 
period of time, as a sole penalty. 
But sufficient Police control on the 
highways is indispensable to pre
vent driving without a license.

In general : certainty of convic
tion is the ideal deterrent and a 
more significant element in general 
prevention than the severity of pe
nalties. It is self-evident that so far 
as enforcement is concerned, the 
Police play an extremely important, 
if not the decisive role. The work 
of the police is often more impor
tant than that of the judiciary, 
since the police prevent many cri
mes by their very presence on the 
beat and on the highway. The ap
pearance of police cars on the high
ways undeniably produces a defi
nite psychological effect and en
courages both drivers and pedestri
ans to be careful. In many coun
tries there are already special traf-

Law enforcement effort to prevent violent behaviour is a daily heavy task of 
preparation.
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fic departements inside the Police 
Force, while in cities with a popu
lation of millions there are no traf
fic courts with specialised judges.

As far as the law reform is con
cerned, proposals should include a 
uniform definition of negligence, 
similar to that which is actually 
applied in the U.S.A. For all the 
minor traffic offerences — like par
king or speeding misdemeanors we 
need : 1) strict liability of the ow
ner of the car. 2) a tariff system, 
like the american ticket system and 
3) trasfer of jurisdiction from the 
courts to administrative bobies.

Following Mr. Middendorf’s long 
address on traffic problems, the 
speech was given to Mrs. LEE 
PENLAND, Attorney at the Calli- 
fornia Supreme Court, who refer-

1 to the problem of crime pre-
ntion in Callifornia, and among 

others she said the following :
«Callifornia being a highly popu

lated State became gradually one 
that has a very high rate of crimi
nality and one in which reforma
tion systems reached a considerable 
level of success, among which a 
primary place holds the parol sy
stem and she hopes that through 
these systems very soon the pri
sons will be vacant of incarcerated 
people.

Finally she insisted on a point of 
hers and she said that she is con
vinced that the difficult crime pro
blem can be only solved though 
the mutual cooperation of all those 
involved in it, and of all other ci
tizens, and especialy people who 
are experienced and have good will 
and love. Love alone, is not enough, 
but is a basic need of every human 
being.

Following Mrs. Penland’s ad
dress, Mr. WILBUR RYKERT Di
rector of the National Institute for 
Crime Prevention of Louisville — 
U.S.A. referred to the education 
in crime prevention and its applica
tions.

«Crime prevention is the antici
pation, the recognition and the ap
praisal of a crime risk and the ini
tiation of some action to remove 
or reduce it. It has long been re
cognised that crime results from
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«the coexistence of the desire to 
commit the misdeed and the belief 
that the opportunity to do so exists. 
While the police and other social 
agencies may ultimately reduce the 
desire to commil crime, a more

vulnerable area to attack is criminal 
opportunity. Criminal opportuni
ties can also be called crime ha
zards or crime risks, such as dark 
streets etc.

The role of the Police in crime 
prevention is to anticipate that crime 
will occur where risks are high, to 
recognise when a high crime situa
tion exists, to appraise the serious
ness of the particular risk and then 
to initiate some positive action to 
remove or reduce the risk situa
tion.

Police operational strategies to 
reduce criminal opportunity have 
relied almost exclusively on pre
ventive patrol. Given enough po
lice manpower, preventive patrol 
could be effective because only the 
irrational would venture to commit 
a crime under the constant sur-

Violence is a daily phenomenon of the modern way oi living. Nevertheless Law 
Enforcement Officers make every effort not to confront violent behaviour through vio
lent means.
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veillance of a police patrol. One of 
the problems with the term crime 
prevention is that it means so many 
things to so many different so many 
difficult people. But it is generally 
viewed as something that happens 
to an individual or a community 
after a criminal act takes place. 
In order to narrow t.he scope of 
crime prevention tiaining to a ma
nageable area, the National Crime 
Prevention Institute has adopted 
the crime prevention categories (Pu
nitive, Corrective and mechanical) 
identified by Peter Lejins of the 
University of Maryland.

(1) PUNITIVE — the treat of pu
nishment deters a person from com
mitting an offence for which he 
might be punished.

(2) CORRECTIVE — In the cor
rective area we see two things : 
First, the emphasis on working 
with an individual once he has 
committed a crime, been convicted, 
sentenced and assigned to a correc
tional institution or place on pro
bation and second the part that 
deals with altering social conditions; 
tearing down slums, building new 
public housing, anything that can 
change the environment or the con
ditions under which crime is thought 
to flourish.

(3) MECHANICAL PREVEN
TION — means placing obstacles in 
the path of a wouldbe offender to 
make committing the crime more 
difficult. This category of crime 
prevention is the most recent one 
to receive major emphasis. To many 
people this process of increasing 
security through locks, bulglar al
arms and other devices is thought 
to be a too simple; a method that 
does not take into consideration 
the so-called causes of crime. When 
related to opportunity reduction, 
mechanical crime prevention goes 
beyond mere devices relating direc
tly to security. The altering of com
munity environment through ar
chitectural planning, remodelling of 
old structures, increasing citizens sur
veillance levels, and any other pro
gram that will make criminal acti
vity a high risk action on the part 
of the individual can be placed in 
the mechanical category.

The theory of opportunity reduc
tion is based on the following 
points :

(1) CRIMINAL BEHAVIOUR

IS LEARNED BEHAVIOUR.
(2) REDUCING CRIMINAL 

OPPORTUNITY REDUCES THE 
OPPORTUNITY TO LEARN CRI
MINAL BEHAVIOUR. (3) CRI
MINAL OPPORTU NITY CAN BE 
LESSENED BY IMPROVING SE
CURITY MEASURES AND BY 
INCREASING THE LEVEL OF 
SURVEILLANCE ON THE PART 
OF THE GENERAL PUBLIC.
(4) LONG RANGE CRIME PRE-

VANTION WILL NOT BE ACHI
EVED UNLESS CRIMINAL OP- 
PORYNITIES ARE REDUCED 
ON A NATIONAL BASIS. (5) 
THE POLICE ARE IN A PIVO
TAL POSITION AND AS SUCH 
THEY SHOULD BE TRAINED 
IN CRIME PREVENTION AND 
BECOME INVOLVED IN THE 
PREPANNING OFANYCOMM- 
MUN1TY ACTIVITY WHERE 
THEIR SERVICES WILL LATER 
BE CALLED FOR.

DEEP WISHES 
TO  EVERY READER 

FOR
MERRY CHRISTMAS 

AND
A HAPPY NEW YEAR
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