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Εις ατμόσφαιραν χαράς καί αισιοδοξίας διά τό νέον Ετος, τήν 
20ήν ’Ιανουάριου έ. Ε. εις κεντρικόν κινηματοθέατρον της Πρω- 
τευούσης ό Α' ’Αντιπρόεδρος τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως κ. 
Στυλιανός Παττακός Εκοψε τήν πίττα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. 
Εις τήν ώραίαν αύτήν Εορτήν παρέστησαν ό 'Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Β. Τσούμπας καί πολλά μέλη τής Εθνικής 
’Επαναστατικής Κυβερνήσεως, ό Σεβ. Μητροπολίτης ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. X. Παπαδόπουλος καί πολλοί άλλοι Γενικοί Γραμ
ματείς 'Υπουργείων καί ’Οργανισμών, οί ’Αρχηγοί των Σωμά
των ’Ασφαλείας, ό Διοικητής τής ΑΣΔΕΝ, οί Ύπαρχηγοί των 
’Αρχηγείων όλων των κλάδων τών’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμ. 
’Ασφαλείας, ’Ανώτατοι Κρατ. Λειτουργοί, Πρυτάνεις’Ανωτάτων 
Πνευματικών 'Ιδρυμάτων, πολλοί άλλοι Εκλεκτοί προσκεκλη
μένοι, τά όνόματα τών όποιων λόγω τοϋ περιωρισμένου χώρου 
δέν είναι δυνατόν νά άναφέρομεν καί άντιπροσωπεΐαι άνδρών 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Ό  κ. ’Αντιπρόεδρος πριν κόψη τήν πίττα μετά τήν άναπεμ- 
φθεΐσαν δέησιν καί σύντομον προσφώνησιν τοϋ κ. Ύπουργοΰ 
Δημοσίας Τάξεως, έξήρε τό έργον τών άνδρών τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας οί όποιοι Εργάζονται νυχθημερόν διά τήν διατή- 
ρησιν τής άξιοζηλεύτου τάξεως καί γαλήνης τοϋ 'Ελληνικοϋ 
λαοϋ, ό όποιος άπερίσπαττος Επιδίδεται εις Εργα προόδου. Εις 
τάς φωτογραφίας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν 
Εορτήν.
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ΕΙΚΩΝ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Οί Άνδρες τής Χωροφυλακής άφοσιω- 
μένον είς τό λειτούργημα τής υψηλής 
αποστολής των δίδουν παντού καί πάν
τοτε τό παρόν, πρόθυμοι νά έξυπηρετή- 
σουν τόν Έλληνα πολίτην. Είς τήν φω
τογραφίαν τού έξωφύλλου μας Τροχο
νόμοι Χωροφύλακες προσφέρουν τάς 
ύπηρεσίας των κατά τήν έκκίνησιν τών 
αγωνιστικών αύτοκινήτων τού Ράλλυ 
Μόντε -  Κάρλο, τό όποιον διεξήχθη 
προσφάτως.
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Κατά τή διάρκεια τω ν τριάντα πέντε τελευταίω ν έτών 
άλλαξε σιγά—σιγά , άλλα ριζικά, ή φ υσιογνω μία τής 
υπαίθρου 'Ε λλάδος.

Τό χω ρ ιό , αυτό τό κύτταρο τής οικιστικής δομής τής 
χώ ρα ς, δπως διαμορφώθηκε κατά τή διάρκεια πολλώ ν  
αιώνων ζωής , προκειμένου , τουλάχιστον , γιά τις όρει- 
νές π ερ ιοχές, τείνει νά καταστή παρελθόν.

Πλήθος οικισμών έχουν ήδη έρημωθή , ένώ  άλλοι ά π ε-  
τέλεσαν τούς πόλους έλξεω ς γιά  τούς μετακινουμένους 
πλη θυσμούς.

Τό φαινόμενο τής άστυφ ιλίας είναι παγκόσμιο , βέβαια , 
καί δέν ήταν δυνατό καί στη δική μας περίπτωση νά ξε -  
φ ύγουμε άπ' τόν κανόνα. Στήν Ε λ λ ά δ α , όμ ω ς, συνυ
πάρχουν πρόσθετοι παράγοντες πού ύπηγόρευσαν αυτή 
τή ραγδαία έξέλιξη . Δέν είναι μόνον ή εύκολία τής επιλο
γής άπασχολήσεως , ή δυνατότης προσθέτου έπιμορφ ώ - 
σεως , ή εύκαιρία παρακολουθήσεως τής πνευματικής καί 
καλλιτεχνικής κινήσεω ς, ή πιθανή άπόλαυσις τώ ν ανέσε
ων τού συγχρόνου Πολιτισμού κ . ά . Είναι καί ή άποστέ- 
ρησις τών προγονικών πόρων ζω ή ς .

Ή  άπαγόρευσις έκτροφής τής κατσίκας προπολεμικώς , 
χω ρίς συγχρόνω ς νά δοθή όποιοδήποτε ύποκατάστατο , 
ένώ υπήρξε ένα καίριο πλήγμα έναντίον τής ορεινής 
κτηνοτροφικής οικονομίας μ α ς. ‘Η δασική οικονομία 
έκέρδισε μονοπλεύρως τήν μάχην εις βάρος τής κτη
νοτροφ ίας,θά έπρεπε νά έπιδιωχθήή έν αρμόνισις μεταξύ 
τώ ν δύο αύτών πλουτοπαραγω γικώ ν π η γ ώ ν .

Ή  ήδη ύπό νέαν διαμόρφ ω σιν, όρεινή οικονομία, δει- 
νοπάθησε μέχρις έξαντλήσεως άπό τήν τριπλήν ξενικήν 
Κ ατοχήν καί τήν άνεξέλεγκτον καταλυτικήν δράσιν τών 
όργανώσεων ΕΑΜ—ΕΛΑΣ κ .λ .π . Τέλος ή ξενοκίνητος 
λαϊλαψ τώ ν κομμουνιστοσυμμοριτών μετεκίνησε έπί ση
μαντικό χρονικό διάστημα μεγάλα τμήματα τού πληθυ
σμού τώ ν ορεινών κυρίως χ ω ρ ιώ ν . Έ ν  τώ μεταξύ αυτός 
ά πληθυσμός έσυνήθισε σέ άλλους τρόπους ζωής καί δέν 
κινήθηκε μέ προθυμία γιά νά έπιστρέψη στά χω ριά τ ο υ . 
’Αλλά καί έπιστρέφοντας τά εύρισκε δλα κατεστραμμένα  
κι’ έπρεπε ν ’ άρχίση νά άναδημιουργή τό νοικοκυριό καί 
τό βιοπορισμό του άπό τό τίποτα καί πάλι άπ’ τήν αρχή . 
Πλήρης ή άποθάρρυνση άπ’ τά πράγματα καί τίς συνθήκες .

Τό Κράτος δέν πρόφθασε νά δή τά άποτελέσματα τής 
μονοπλεύρου τακτικής του . Πρόλαβε ό πόλεμος, ή κατο
χή  , ό σπαραγμός τού Κ ομμουνισμού.

Δέκα ολόκληρα καθημαγμένα χρόνια . . "Οταν τό 
Έ θνος άρχισε νά στέκεται στά πόδια του δέν ήταν τό 
όρεινό χωριό τό πρώτο πρόβλημα πού τό άπ ασχόλη σε.

Οί συνέπειες αύτής τής έποχής χάραξαν καίρια τήν 
πορεία τώ ν οικισμών στήν Ε λλά δα  γιά π ά ντ α . Π ρέπει,

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Ή νέα μορφή της καί ή νοοτροπία 

τών νέων τής ύπαίΘρου.

Χ Ρ .  Κ . Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ  
' Υ φ υ π ο υ ρ γ ο ύ  

Περιφερ . Διοικητοΰ Θεσσαλίας
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Γόνιμη ή γή. 'Υπέροχο τό κλίμα. Σή 
μέρα μέ τήν έντατική έπιστημονική καλ
λιέργεια ό καρπός είναι πάντα έκλεκτός 
καί βεβαίως πολύ πιό άφθονος.

δμως , νά καταστή πιά κοινή συνείδηση δτι άρχισε ήδη 
μιά καινούργια έποχή .

Ή  σημερινή 'Ε λλάδα, ενωμένη σ' έναν άγώνα αναδη
μιουργίας καί άναδιαρθρώσεως δλων τών τομέω ν τής 
'Εθνικής δραστηριότητος , φ έρνει τό ’ίδιο τό κράτος κοντά 
στόν πολίτη μέ τήν προσπάθεια διοικητικής άποκεντρώ  
σεως . Μελετά τά προβλήματα στή γένεσή τους , στήν βά
ση τους , μέ προοπτική χρονική πού καλύπτει σειρά δεκα
ετηρίδων κΓ δχι κοντόφθαλμα τή βραχυπρόθεσμο κάλυψη 
τής ά νά γκ η ς. Φέρνει τά αγαθά τής τεχνολογικής έξελί 
ξεω ς στις έσχατιές τής 'Ελληνικής γής , πού ήταν σχεδόν 
απρόσιτες . ‘Ο δρόμος , τό ήλεκτρικό ρεύμα, ή ιατροφαρ 
μακευτική περίθαλψ η, οί τη λεπικοινω νίες, τά σύγχρονα  
μέσα ένημερώσεως καί μ εταφ ορώ ν, οί κοινωνικές καί 
αγροτικές άσφαλίσεις , ή άγροτική πίστη . Τέλος ή στοργή 
καί συμπαράσταση τής πολιτείας ϋπό όποιασδήποτε μορ
φή ·

Ή  μετάβαση άπ' τήν αγροτική στή βιομηχανική οικο 
νομία , αύξησε τό έθνικό εισόδημα σέ ύψη , τά όποια δέν 
ήταν δυνατό ούτε νά όνειρευθή πριν άπό λίγα  χρόνια κα 
νείς . Τό γεγονός έδωσε στό Κράτος τις οικονομικές δυνα
τότητες νά στραφή πρός τον αγρότη , τόν γίγαντα αυτόν 
τής πρω τογενούς πα ρ α γω γή ς.
Αύτός τροφοδοτεί τό Κοινωνικό σύνολο μέ τά βασικά 
στοιχεία  τής διατροφής του , μέ τις πρώτες ύλες γιά τήν 
βιομηχανία καί μέ τήν καλλίτερη ποιότητα ανθρωπίνου 
υλικ ού, πού προορίζεται νά στελεχώ νη πάντοτε δλους 
τούς τομείς τής ’Εθνικής δραστηριότητος .

Μέσα σ’ αυτή τήν κοσμογονική μεταλλαγή πρός ένα 
θεμελιώδες σημείο θά πρέπη νά στρέψουμε τήν προσοχή  
μας : Πρός τήν άνάγκη αλλαγής νοοτροπίας τώ ν νέω ν ά ν- 
θρώπων τής ύπαίθρου. Οί αιώνιες άξιες πού χάραξαν 
τήν πορεία τού Γένους μας καί φώ τισαν τήν άνθρωπότητα 
δέν είναι δυνατό παρά νά αποτελόσουν τή βάση τής Προ
σωπικότητάς τ ο υ .

Π ρέπει, δμ ω ς, νά ξαναστραφούν πρός τή γή τους μέ 
περισσότερη άγάπη πρός α υ τ ή . ’Ό χ ι προσκολλημένοι 
τυφ λά  στά παραδεδόμενα—έμεΐς έτσι τά βρήκαμε άπ’ 
τούς πατεράδες μας κΓ έτσι θά τ’ άφήσουμε—άλλά έξο- 
πλισμένοι μέ άρκετές γραμματικές γνώ σεις ώστε νά μπο
ρούν νά διαβάσουν άνετα δ ,τι είναι άμεσα ω φελιμιστικό  
γιά τήν δουλειά τους κι’ δτι θά διάνοιξη τόν όρίζοντα τής 
προσωπικότητάς τ ο υ ς .

Ό  ,τι θά τούς ένημερώση γιά τό τί γίνεται στόν τόπο μας 
καί στόν κόσμο όλόκληρο . Θά τούς κάνη νά όξύνουν τήν 
κρίση ρους καί νά γίνουν έλεύθεροι άπό προκαταλήψεις 
καί συνειδητοί πολίτες καί κοινωνικοί λειτουρ γοί.
Τότε θά μπορέσουν νά σκύψουν στά χώ ματά τους πιό 
συστηματικά. Θά συνδυάσουν τήν καλλιέργειαν τώ ν  
δημητριακών μέ τή δενδροκαλλιέργεια . Τήν έλεγχομένη  
κτηνοτροφ ία, οίκόσιτο ή μή , πρός τή μελισσοκομία, τήν 
πτηνοτροφία ή τήν έκτροφή γουνοφόρω ν ζώ ω ν καί τήν 
ιχθυοτροφία . Τήν έκμετάλλευση τού δάσους μέ τήν προ
στασία τώ ν έδαφώ ν τους άπ’ τήν διάβρωση τού χειμαρρι- 
κού φαινομένου .

Σ' αύτή τους τήν πορεία θά έχουν πάντοτε δίπλα τους 
τήν στοργική παρουσία τού Κ ράτους, μέσω τώ ν όργάνων 
του . Ό  γεω πόνος θά τούς βοηθήση νά έπιλέξουν τις πιό  
άποδοτικές καλλιέργειες καί νά αντιμετω πίσουν τά 
προβλήματά τ ου ς. Ό  Κτηνίατρος θά τούς λύση τά προ
βλήματα τών ζώ ω ν τους . Ό  δασοπόνος θά τούς βοηθήση 
νά κερδίσουν άπ’ τό δάσος χω ρίς νά τό βλάψ ουν . Ό  Κοι 
νοτικός γιατρός θά τούς συμπαρασταθή στά πρόβλήματα  
τής υγείας τους καί θά άσκήση τήν προληπτικήν τους ια
τρική . Έ τσ ι ή νέα μορφή ή νέα άντίληψη τής ζωής στό 
χωριό , ή νέα νοοτροπία τής συγχρόνου έποχής θά άρχίση 
νά διαμορφ ώ νεται.

Αύτή ή νέα νοοτροπία νά τούς κάνη νά αίσθάνωνται σάν 
άνθρωποι πού έχουν μιά άποστολή νά έπιτελέσουν μέσα Γ
στό κοινωνικό σύνολον , τού οποίου άποτελοΰν καί κείνοι 
μέλη . Πέρα άπ’ τήν χρησιμοποίηση τών υπηρεσιών πού  
τούς παρέχει ή Π ολιτεία , θά χρειασθή νά άντιληφθοΰν 
δτι οί ’Οργανισμοί Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί συνεται 
ριστικής όργανώσεως έχουν άνάγκη άπ’ τις ύπηρεσίες 
τ ο υ ς .

Ή  συλλογική προσπάθεια θά τούς καταστήση Ικανούς 
νά άντιμετω πίσουν τά προβλήμα πού δέν άνάγονται στήν 
άτομική προσπάθεια καί θά τούς διαμορφώση σέ κοινω νι
κούς έρ γά τες .

Γιά δλα αύτά ή αλλαγή νοοτροπίας , τό νέο πρίσμα ύπό 
τό όποιο πρέπει νά δή κανείς τά πράγματα , είναι τό πιό ^  
άπαραίτητο. Ή  γή μας θά άποδώση πολλαπλάσιο τόν 
ιδρώτα καί τις προσπάθειες μ ας. Ό  τόπος είναι άρκετά 
πλούσιος γιά νά μας θρέψη καλά καί μάς καί τά παι
διά μ ας, άρκεϊ νά πιστέψουμε σ’ αύτό καί νά τού δώσουμε 
δλη τήν τήν φροντίδα καί τήν άγάπη μ α ς .
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όπου δέν φτάνει τό φώς τοϋ ΧριστοΟ, μόνο τό ζοφερό σκο
τάδι μπορεί νά ΰπάρξη . .

Πληγές τού Αίώνος μας

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ

Λ Α Τ Ρ Ε Ι Ε Σ

Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  
’Α ρχιμανδρίτου  

Μοιράρχου — Ίεροκήρυκος  
Χ ω ροφυλακής

^  έ προηγούμενο άρθρο ακροθι
γώς μόλις έθίξαμε τήν απερίγρα
πτη αθλιότητα, στην οποία θά 
βρεθή ό άνθρωπος εκείνος, πού θά 
άποπειραθή νά διώξη τον Θεόν 
απ’ τήν καρδιά του. Σήμερα θά 
ήταν σκόπιμο νά προσεγγίσωμε 
κάπως τό μυστήριο αυτού τού βα
ράθρου. Διότι όπου δεν φθάνει τό 
φως τοϋ Χριστού, μόνον τό ζο
φερό σκοτάδι της άθλιότητος καί 
τοϋ ήθικοϋ ξεπεσμού μπορεί νά 
ϋπάρξη. Είναι δέ γεγονός ότι στις 
καρδιές που δέν καίει τό λιβάνι τού 
Χριστού, άναδίδεται μέ όλον τον 
άποπνικτικό καπνό του τό λιβάνι 
τού άρχηγού τού σκότους, τού Δια
βόλου.
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Η Α Ρ Χ Η . . .

’Εάν ό Χριστός δέν γεμίση την 
ανθρώπινη καρδιά μέ την παρου
σία Του, τότε ό άνθρωπος θά στρα- 
φή σ’ άλλες πηγές, σ’ άλλες κατευ
θύνσεις. Θά καταφυγή άναγκαστι- 
κά σ’ αυτές τις άλλες μορφές λα
τρείας καί θά λατρεύση άντί τοϋ 
Ζώντος Θεού τά άψυχα είδωλα ή 
τά δαιμόνια. “Ας μή θεωρηθή υπερ
βολικός αυτός ό λόγος. Διότι στην 
έποχή μας συμβαίνει ώστε παληές 
καταδικασμένες καί άλλες σύγχρο
νες λατρείες νά γνωρίζουν μία αξι
οπρόσεκτη άνθησι.

Πλησιάζοντας μέ κάποια διά- 
θεσι μελέτης τό φαινόμενο αύτό θά 
οδηγηθούμε σύντομα στην διαπί
στωση ότι τώρα πλέον άπαντά- 
ται όχι σέ ύπανάπτυκτους καί 
βάρβαρους λαούς, αλλά στις πολι
τιστικά προηγμένες κοινωνίες. Εί
ναι κατά κάποιο τρόπο ένα σύν
δρομο τής λεγομένης καταναλω
τικής κοινωνίας. Ή τεχνική πρό
οδος καί ή άφθονία των ύλικών α
γαθών έχει φέρει γενικά μιά κάμ- 
ψι καί μιά ύποβάθμισι των πνευ
ματικών αξιών. Ή αγάπη πρός 
τον Θεόν, ή εύσέβεια, καί ή έντονη 
θρησκευτική ζωή φαίνεται νά μή 
συγκινοΰν καί τόσο μιά μερίδα 
άνθρώπων στήν έποχή μας. Νέοι 
ιδίως άνθρωποι στήν μανία τους 
γιά τήν κατάρριψι κάθε παραδό- 
σεως καί στήν παραζάλην τους 
γιά τό ξάπλωμα κάθε «κατεστη
μένου», θέλησαν νά πραγματοποι
ήσουν ταύτόχρονα μιά άποδέσμευ- 
σι καί άπό τήν έννοιαν τοϋ Θεού. 
Έπανέλαβαν κατά τον ένα ή τόν 
άλλον τρόπον πρός τόν Θεόν τά

Ό  ΤσάρλυΜάνσον, 14 χρόνων. Είναι 
ακόμη ενα άγνό παιδί....

λόγια τοϋ άσεβοϋς, πού έχει δια
σώσει ή Γραφή. «Άπόστα άπ’ 
έμού οδούς Σου είδέναι ού βούλο
μαι». 'Η παρουσία Του είχε κά
ποιο ενοχλητικό χαρακτήρα στή 
ζωή τους.

Μ’ όλα ταύτα αύτή ή φαινομε
νική ελευθερία στά πράγματα άπε- 
δείχθη μιά καταθλιπτική δουλεία. 
Ή άποδέσμευσις άπό τήν αξιο
πρεπή ύποταγή στον Θεό καί τήν 
έννοιαν τής Θρησκείας έφερε μιά 
αναγκαστική δέσμευσι καί ανα
ξιοπρεπή ύποταγή σ’ ένα σωρό 
υποκατάστατα. Κάθε άνθρωπος 
πού άποτολμά νά κόψη τούς λυ
τρωτικούς δεσμούς του μέ τόν Σω- 
τήρα καί Λυτρωτήν, βρίσκεται 
τήν ίδια κΓ όλας στιγμή αιχμα
λωτισμένος στά δεσμά τής δεισι
δαιμονίας. “Ετσι ό φαινομενικά γεν
ναίος άρνητής τοϋ Θεού, τρέμει π. 
χ. μπροστά σ’ ένα αθώο άριθμό. 
’Αποφεύγει λοιπόν νά ταξιδεύση 
στις 13 τοϋ μηνάς, ή νά ένοικιάση 
ένα δωμάτιο ξενοδοχείου πού έχει 
τό No 13. Καί ένώ θεωρεί ανάξιο 
γιά τόν εαυτό του νά φοιτήση στήν 
’Εκκλησία, δέν θεωρεί καθόλου ανα
ξιοπρεπές τό νά καταφύγη στήν 
άποκρυφολογία. Δηλ. νά παρευρε- 
θή π.χ. σέ μιά πνευματιστική συνά- 
θροισι ή νά ύποστή τό ψυχικό καί 
σωματικό μαρτύριο μιας τεκτο
νικής μυήσεως κ. οϋ. κ.

“Ετσι ό αριθμός αύτών τών συ
στημάτων, πού, κερδίζονται στις 
καρδιές μιας μερίδος άνθρώπων τής 
έποχής μας—μικρής εύτυχώς γιά 
τήν Χώρα μας, μεγάλης όμως σ’ 
άλλες χώρες—, έρχονται νά ϋπο- 
καταστήσουν τήν λατρείαν τού 
Ζώντος Θεού δέν είναι εύκαταφρό- 
νητοι. ’Αριθμώντας θά μπορού
σαμε ν’ άναφέρωμε έκτος άπό τόν 
πνευματισμόν, τήν μασσωνίαν, τήν 
μαντείαν, τήν χειρομαντείαν, τήν 
διόρασιν, τήν άριθμομαγείαν, τήν 
άστρολογίαν, τήν λευκήν καί τήν 
μαύρην μαγείαν, καθώς καί τά μό
λις διαδοθέντα, τό γιόγκα καί τό 
ζέντ.

. . .  Θά καταλήξη μέ τις χειροπέδες στά 
χέρια, όταν στ ραφή πρός τήν λατρεία 
τοϋ σατανά . .

’Ανάμεσα στά ελατήρια πού ώ- 
θοϋν τόν σημερινό άνθρωπο στήν 
άποκρυφολογίαν καί τά δαιμονικά 
αύτά συστήματα δεσπόζουσαν θέ- 
σιν κατέχει ή άγνοια τοϋ περιε
χομένου τής Χριστιανικής Πίστεως 
καί ή έλλειψις πείρας τών βιω
μάτων τής Χριστιανικής ζωής, 
όπως έπίσης ή περιέργεια, πού 
ώθεί πρός τό μυστηριώδες καί τερα
τώδες, ό σνομπισμός καί ή γοη
τεία τοϋ μοντέρνου, κάποτε δέ καί 
ή ίκανοποίησις άτάκτων επιθυ
μιών. “Ισως όμως τό πρώτιστον έλ- 
λατήριον, πού ώθεί πρός τά ύπο- 
κατάστατα αύτά είναι τό κενό πού

...ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΞΙΖ!
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νοιώθει μέσα του ό σημερινός άν
θρωπος. “Ενα κενό καταθλιπτικό, 
πού κατά τούς κοινωνιολόγους, 
συναδελφώνεται μέ τήν αμφιβολία 
για τον εαυτόν μας, γιά τήν ταυ
τότητά μας.

Μίαν ώραίαν περιγραφήν αύ- 
τού τού κενού έχει κάμει ό Μάρκολ 
Μάργκαριτς διακεκριμένος "Αγ
γλος σχολιαστής, κριτικόςκαί δημο
σιογράφος. Τήν έπαρουσίασε 
πρόσφατα σέ διάλεξί του ό Καθη
γητής τής ’Ιατρικής τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών Γεώργιος Λαϊ
κός. «Δεν πιστεύω στό Θεό, λέγει 
ό ανωτέρω, στό κυνηγητό τής 
εύτυχίας καί σ’ όλα τά έπακολου- 
θοϋντα προγράμματα καί στις αν
τιλήψεις γιά τήν δημιουργία μιας 
κοινωνίας, όπου τά άνθρώπινα 
όντα βρίσκουν όλο καί περισσό
τερη ΐκανοποίησι άπ’ τήν προσ
φορά σέ διαρκώς μεγαλύτερη αφθο
νία τών μέσων γιά νά ικανοποιή
σουν τίς άλικες καί σωματικές ελ
πίδες καί επιθυμίες. Μέ άλλα λόγια 
θεωρώ πώς ό τρόπος ζωής στις 
πλούσιες χώρες, μέ τίς μεγαλοπό- 
λεις, όπως ύπάρχει σήμερα, καί ό
πως είναι πιθανόν ότι Θά συνέχιση 
ν’ αύξάνη έτσι, είναι πιθανώτατα 
ό πιο εκφυλισμένος καί απόβλη
τος, πού ένεφανίσθη ποτέ στή γή. 
Ούτε νομίζω πώς ύπάρχει καμ- 
μιά άντιστάθμισις στις άποκαλού- 
μενες επιτεύξεις τής επιστήμης. 
Αύτό δέν μού εξάπτει καθόλου τό 
νοΰ, ούτε καν τήν περιέργειά μου. 
Τό άτομον διεσπάσθη. Τό σάμ
παν έχει άνακαλυφθή καί σύντομα 
Θά έξερευνηθή. Καμμιά άπ’ αύτές 
τίς επιτεύξεις δέν έχει έπίπτωσι 
στό μόνο πού μ’ ενδιαφέρει καί πού 
είναι τό «γιατί ύπάρχει ή ζωή», 
καί πιά ή σημασία, άν έχη καμμιά, 
τού τόσο ελάχιστα καί τόσο παρο
δικά μένοντος σ’ αυτή. "Ολος ό 
κόσμος είναι ένα άπλό πράγμα καί 
όλο τό σάμπαν επίσης. Ή μόρφω- 
σις, τό μεγάλο είδωλο καί ή άπάτη 
τής εποχής μας, συνεχίζει ό Μάρ- 
γκαριτς, ύπόσχεται νά μάς έφοδιά- 
ση γιά τή ζωή καί αναγράφεται 
σάν παγκόσμιο φάρμακο γιά όλα 
γενικώς, άπ’ τήν νεανική εγκλημα
τικότητα μέχρι τοϋ προώρου γή
ρατος. Τό μεγαλύτερο της μέρος 
ύπηρετεϊ μόνο τήν μεγένθυσι καί 
τό φούσκωμα τής ύπεροψίας, τήν 
αύξησι τής εύπιστίας καί θέτει τούς 
ύποκειμένους σ’ αύτήν στό έλεος 
εκείνων, πού κάνουν πλϋσιν τοϋ 
έγκεφάλου μέ όσα έχουν στήν διά- 
θεσίν τους, μέ τόν τύπον, τήν τη-

λεόρασι καί τό ραδιόφωνο. Γιατί 
όπως άπαλείφομε τά δεινά καί τούς 
πόνους τής σαρκός, πολλαπλασιά
ζομε εκείνα τοϋ νοϋ έτσι πού ή 
άνθρωπότης όταν τελικά θά απαλ
λαγή άπό τή νόσο καί τή φθορά 
καί θά είναι όλη παστεριωμένη: 
όταν οί γόνοι της Θά είναι μετρη
μένοι καί ξανατακτοποιημένοα: ό
ταν θά μπορή νά αντικαθιστά τά 
όργανά της μέ πλαστικά, όταν θά 
είναι είς θέσιν νά τρώη καί νά άπο- 
λαύη ό,τι θέλει, άβλαβώς καί υ
γιεινά, όπου καί όπως θέλει, τότε 
όλοι θά είμεθα τρελλοί καί ό κό
σμος ένα τεράστιο ψυχιατρικό στά
διο.

Γιά τόν άνθρωπο πού νοιώθει 
τόσο τραγικά μέσα του δύο λύσεις 
ύπάρχουν. Ή απάθεια, πού οδη
γεί στήν άποκτήνωσι, ή ή άνα- 
ζήτησις μιάς λυτρώσεως. “Οταν αύ- 
τή τήν λύτρωσι δέν τήν ζητήσουμε 
άπ’ τόν θεό, τότε θά οδηγηθούμε 
ασφαλώς στά διάφορα ύποκατά- 
στατα, στις διάφορες σύγχρονες 
λατρείες. Τό κενό τής ψυχής μας, 
πού δέν αφήνομε τόν θεόν νά τό 
καλύψη, θά τόγεφυρώσουν αναγ
καστικά άλλες πηγές, πού ύπό- 
σχονται τήν λύτρωσι. Σέ άλλες χώ
ρες έχει φθάσει τόσο μακρυά αύτή 
ή άναζήτησι γιά τήν κάλυψι τοϋ 
κενού, ώστε έχει διαμορφωθή άκό- 
μη καί λατρεία τού Διαβόλου. Μιά 
φανερή δηλ. λατρεία τού Σατανά, 
διότι ή μυστική λατρεία ύπάρχει 
σέ όλα σχεδόν τά απόκρυφα θρη
σκεύματα, πού απαριθμήσαμε πιο 
πάνω.(Ι)

"Ετσι μονάχα μπορούμε νάέξη- 
γήσωμε τήν στροφή μιάς μερίδος 
άνθρώπων στά διάφορα είδη λα
τρείας. Είναι μιά στροφή πού έχει 
πάρει μάλλον τόν χαρακτήρα τού 
συρμού. ’Αφού άκόμη καί αύτός ό 
Ρώσος Σπάσκυ έπεχείρησε νά έπι- 
ρίψη τήν άποτυχία του στό σκά
κι στήν έπενέργεια μαγικών δυνά
μεων ! Σχετικά μέ τήν άνθησι αύ- 
τών τών λατρευτικών κέντρων μιά 
στατιστική τού 1965 μάς πληρο
φορεί ότι στήν ’Αθήνα εργάζονται 
2.000 μέντιουμ περίπου. Στον ά- 
ριθμό αύτό πρέπει νά προστεθούν 
120 περίπου άστρολόγοι καθώς 
καί ένας μεγάλος άριθμός μάντεων, 
μαντισσών, καφετζούδων, χαρτορ- 
ρικτών. Καί έπί πλέον λειτουργούν 
50 περίπου επίσημοι «Κύκλοι» μέ 
τόν τίτλον τής Εταιρείας τών ό
ποιων τά μέλη άσχολούνται μέ 
μεταφυσικές έρευνες καί πειράμα
τα.

Σ’ όλα αύτά πρέπει νά προσθέ- 
σωμε τήν λατρεία τής φύσεως (2) 
μέ όλα τά συμπαρομαρτούντα. 
Αύτοί οί τύποι πού λατρεύουν τά 
ταξίδια, τά σπόρ, τήν φύσι είναι 
οί «νεοεκστατικοί» κατά τόν χα
ρακτηρισμόν πού τούς έδωσε ό 
ALLEN WATCH. «Ή σύγχρονη 
κοσμική κοινωνία, λέγει ό WATCH 
άναζητάει έξω άπό τήν ιερή λα
τρεία τήν άπάντησι στό πρόβλη
μα τής άνευρέσεως τής ζωής. Δια- 
σκέδασις καί έκπαίδευσις είναι ά- 
πλώς επιφανειακή συγκάλυψις 
κοσμικής λατρείας. Ή σύγχρονη ά- 
νεσις καί ό νεορωμαντισμός τής ε
ποχής μας καλούν τόν άνθρωπο 
νά βρή τόν εαυτόν του. ’Αγοράζει 
λοιπόν όλα τά άναγκαΐα μέσα γιά 
τό παιγνίδι, τήν τέχνη, τά σπόρ, 
πού ή οργανωμένη διαφήμησι τού 
παρουσιάζει σάν άπαραίτητα, καί 
ξεκινάει έτσι φορτωμένος στις πα
ραλίες, στά διάφορα γήπεδα παιγ- 
νιδιών, στις δισκοθήκες, γιά νά 
βρή εκεί εκατομμύρια άλλους πα 
ρόμοια έξωπλισμένρυς, πού κι’ αύ
τοί διψούν τό ίδιο σάν κι’ αύτόν νά 
βρούν τή χαρά, τόν εαυτόν τους».-

Δέν θάπρεπε ώστόσο νά κλεί- 
σωμε τό θέμα αύτό, προτού άνα- 
φέρωμε ένα άκόμη σύγχρονο ρεύ
μα, πού άναπτύσσεται σέ άλλες 
χώρες καί πού άποτελεΐ ένα άνη- 
συχητικό φαινόμενο τής κοινωνίας 
των. Είναι ή φυγή πρός τόν πρω
τογονισμό, όπως τό ώνόμασαν. 
Τό ρεύμα αύτό τρέφει κάθε είδους 
παραδοξολογίαν, δίδοντας συγ
χρόνως μιά έπιστημονική—φιλο
σοφική—έξήγησι. Γιά νά τήν δι- 
καιολογήση. π,χ. στό ερώτημα : 
ΤΙ είναι ένας «μουσάτος» νέος; Εί
ναι ό άνθρωπος, άπαντούν, πριν 
άπό τήν άνακάλυψι τού ξυραφιού! 
Αύτό λοιπόν τό ρεύμα τής επιστρο
φής πρός τόν κόσμον τών πρωτο
γόνων είχε καί μερικές άλλες προε
κτάσεις πού δέν έτυχαν τής δεού- 
σης προσοχής. Μία άπ’ αύτές εί
ναι ή λατρεία τού παραλόγου. Τό 
φαινόμενο αύτό παρουσιάζεται ά
μεσα καί μέ τήν πιο σύνθετη καί ά- 
νησυχητική όψι του στά πλέον 
προηγμένα, άπό άποψι καλ
λιέργειας, κοινωνικά στρώματα. 
'Η επιτυχία καί ή διάδοσι άνάμε- 
σα στοάς διανοουμένους ώρισμέ- 
νων βιβλίων μέ «φανταστικό» πε
ριεχόμενο δείχνει ότι ύπάρχει ένα 
αύξανόμενο ενδιαφέρον γιά τόν 
κόσμον τής μαγείας καί τόν άνα- 
τολίτικο «πνευματισμό». (3) Τό 
φαινόμενο αύτό τής λατρείας τού
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. . . "Ας μείνω με ορθοί στα κάστρα τής ψ υχής 
μας, υποταγμένοι στο θέλημα του Κυρίου μας . . .

παραλόγου εκφράζεται σέ ένα δι
κό του δόγμα, που λέγει «Δέν εί
ναι άλήθεια, άλλά τό πιστεύω». 
"Ολοι παρατηρούμε, έγραφε τό 
μνημονευθέν περιοδικό, ότι σημειώ
νεται ένα καινούργιο ενδιαφέρον 
γιά όλες τις μορφές τοϋ παραλόγου. 
Σέ στιγμές κρίσεως, όπως είναι μιά 
άρρώστεια, άκόμη καί ένα χάπι 
προσλαμβάνει άξια σχεδόν μαγι
κή : δέν τό παίρνει κανείς μόνο ε
πειδή κάνει καλό, δηλ. σάν ένα ό
πλο λογικό μέσο. Άκόμη καί σέ φυ
σιολογικές συνθήκες ή άνάγκη νά 
βρή κανείς εξωλογικά στηρίγματα 
άσφαλείας είναι άρκετά φανερή :

ποτέ άλλοτε δέν είδαμε τόσα αύτο- 
κίνητα στολισμένα μέ φυλακτά 
(πέταλα, μάτια κ.ά. άντικείμενα 
όχι βεβαίως χριστιανικά). "Ολα 
αύτά έχουν προφανώς μιά σημα
σία....... Άκόμη καί στις πιο εξε
λιγμένες άπό διανοητική άποψι 
ομάδες, μπορεί νά παρατηρηθή 
σέ άντιστάθμισμα μέ τήν άπώ- 
λεια τής θρησκευτικότητος, ένα 
αύξανόμενο ενδιαφέρον γιά τις μα
γικές μεθόδους προστασίας. Είναι 
πολύ πιθανό, ότι άκόμη καί ή λέξι 
«άλλοτρίωσι» πού τόση κατάχρη- 
σι τής γίνεται, έχει καταντήσει νά 
προσλάβη άξια κατά κάποιον τρό-



τγο μαγική, ακριβώς επειδή ορίζει 
πολλά πράγματα χωρίς νά τά έ-
ξηχΐί·

’Αποτέλεσμα αύτής τής παρα- 
λογικής μανίας είναι ό πιθηκισμός 
τής κοινωνίας μας. Δεχόμαστε κά
θε τι πού θά λανσάρη ή εποχή μας, 
όχι γιατί είναι ωραίο, ώφέλιμο, λο
γικό, άλλά γιατί αύτό λανσάρεται 
σήμερα. Αυτός όμοος ό παραλο- 
γισμός οδηγεί τελικά σε μιά άβά- 
στακτη ψυχική πίεσι, πού παίρ
νει τό σχήμα: «ή φρίκη τοϋ νά ζώ 
καί ή φρίκη τοΰ νά πεθάνω» πού 
τής έδωσε κάποιος σύγχρονος Γάλ
λος ακαδημαϊκός.

"Ετσι όμως επαληθεύουν γιά 
άλλη μιά φορά οΐ λόγοι τοϋ κορυ
φαίου Ελβετού ψυχιάτρου Καρό
λου Γιούνγκ : «Κάθε μέρα γίνεται 
όλο καί πιο φανερό ότι ό μεγαλύ
τερος κίνδυνος γιά τον άνθρωπο 
δέν είναι ούτε τό μικρόβιο, ούτε 
ό καρκίνος, ούτε ή πείνα, άλλά ό 
ίδιος ό άνθρωπος. Καί γιατί ; Για- 
τί δέν ύπάρχει προστασία απέ
ναντι στις ψυχικές έπιδημίες, πού 
είναι πολύ πιό καταστρεπτικές, 
άπό τις βαρύτερες φυσικές κατα
στροφές». "Οταν δέ άναλογισθοϋ- 
με ότι ή καταστροφή δέν περιορί
ζεται μόνο στήν πρόσκαιρη έπί- 
γειο ύπαρξι τοϋ ανθρώπου, άλλά 
έπεκτείνεται κυρίως στήν μεταφυ
σική του κατάσταση τότε κατα
λαβαίνομε πόσο πιό τραγική καί 
απροσμέτρητη είναι αυτή ή κα
ταστροφή.

’Ακριβώς αύτός είναι καί ό λό
γος γιά τον όποιο ό σημερινός 
άνθρωπος είναι μιά τραγική ύπαρ- 
ξι. ’Απομακρύνεται άπό τον Θεόν, 
όχι επειδή ή πίστις σ’ Αύτόν είναι 
παράλογη, μά ακριβώς γιατί ή λο
γική τόν πείθει γιά τήν ύπαρξί 
Του. Ηδονίζεται έγκαταλείπον- 
τας τήν περιοχήν τής λογικής γιά 
νά άκολουθήση τις ύπαγορεύσεις 
τοϋ παραλόγου. Καί ένώ έγκατα- 
λειπει τήν λατρείαν τοϋ Ζώντος 
Θεού—μιά λατρεία πνευματική, αν
τάξια τής άξιοπρεπείας τοϋ άνθρώ- 
που-γιά να άκολουθήση τις γελοιό
τητες άλλων δαιμονικών λατρειών, 
μένει έν τούτοις ύπερήφανος μέ τήν 
σκέψι ότι είναι μοντέρνος ! Άλλ’ 
έφ’ όσον ό άνθρωπος θά απομα
κρύνεται άπό τόν Θεόν, θά όδηγή- 
ται στο χάος, στο αδιέξοδο. Θά 
γίνεται ολοένα καί περισσότερον 
μιά άνάπηρη ΰπαρξις. Διότι θά κα- 
τασπαράσσεται ψυχικά καί σωμα
τικά άπό τούς νοητούς λύκους τής 
άμαρτίας καί θά άκρωτηριάζεται.

, . όλόγυρά μας πνέει ένας άνεμος πού απειλεί νά σβύση τήν φλόγα τής πί- 
στεως. Δέν πρέπει ν’ άγγίξη αύτά τά παιδιά . . .

«’Εάν έξέλθης τής ’Εκκλησίας, θη- 
ριάλωτος γένη» έκραύγαζεν ό Ιε
ρός Χρυσόστομος. (MIQNE P.G. 
52.397) στούς ανθρώπους τής ε
ποχής του οι δέ λόγοι του αύτοί 
ισχύουν πολύ περισσότερο σήμε
ρα.

Φίλε άναγνώστα,
Όλόγυρά μας πνέει ένας άνεμος 

πού άπειλεΐ νά σβύση τήν φλόγα 
τής πίστεως καί στή θέσι της έπι-

διώκει νά στήση τό λειψό φώς άλ
λων δαιμονικών λατρειών. "Ας μεί- 
νωμε άγρυπνοι. “Ενα τέτοιο άτύ- 
χημα πρέπει νά τό θεωρήσωμε σάν 
τό μέγιστο δυστύχημα τής ζωής 
μας. "Ας μείνωμε ορθοί στά κάστρα 
τής ψυχής μας, ύποτεταγμένοι εϊς 
τό θέλημα τού Κυρίου μας μέχρι 
τής έσχάτης μας πνοής. Ψηλά οί 
καρδιές. Ψηλά ή σημαία τοϋ Χρι
στού. Μέχρι τέλος.

1) 'Υπόδειγμα μια; τέτοια; προσευ
χή; —έπικλήσεω; τοϋ Διαβόλου δύναται 
εΰρη ό αναγνώστη; εί; τήν μελέτην τοϋ 
Leo Taxil. «Τά μυστήρια των Μασό
νων» Άθήναι 1971. σελ. 315-316,

2) 01 κοινωνιολόγοι σήμερα κάνουν

λόγο γιά  τη ; διάφορε; μορφέ; τη; κοσ
μική; καί τή ; ιερή; λατρεία;. Έδώ πρό
κειται γιά μιά μορφή κοσμική; λατρεία;. 
Ένώ τά προαναφερθέντα συστήματα α
νήκουν στί; Ιερέ; λατρεΐε;.

3) Βλ. 
16-9-68.

περιοδικόν ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ,
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Ν. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ  
Φ ι λ ο λ ό γ ο υ

Δ 'ά  την πνευματικήν θεώρησιν μιας μεγάλης ιστο
ρικής προσωπικότητος ουσιώδη σημασίαν ενέχουν 
δύο παράγοντες, ή φύσις ή τό φυσικόν περιβάλλον 
καί τό αίμα, ή φυλή. Ή προσωπικότης τού ’Αλε
ξάνδρου, πρός διαφώτισιν καί έξήγησιν τού κοσμοϊ- 
στορικοΰ φαινομένου τής δημιουργίας του, πρέπει 
νά έξετασθή καί άπό τής άπόψεως των δύο τούτων 
παραγόντων. Ό  ’Αλέξανδρος έγεννήθη εις τήν Μα
κεδονικήν γήν άπό πατέρα Μακεδόνα. Έμεγάλωσε 
καί έζησεν έντός τού Μακεδονικού κόσμου, καί έδρα
σε μέ τήν δύναμιν αύτοΰ. Χαρακτηριστικόν γνώ
ρισμα δέ των ζώντων εις τον φυσικόν κόσμον τής 
Μακεδονίας είναι ή βαθεϊα έσωτερική συγκέντρω- 
σις, ή αύτοκυριαρχία καί ή ισχυρά θέλησις. ’Α
πό τής άπόψεως λοιπόν τού βιολογικού πα
ράγοντος τό βιολογικόν κύτταρον τού Μ. ’Αλε
ξάνδρου ήτο τό κύτταρον τού Μακεδονικού δέν
δρου ζωής αιώνων έπί τής Μακεδονικής γής. Ή 
φύσις του,δηλαδή τό αίμα του, τό πνεύμα του, 
ή ψυχή του, ό πολιτισμός του, δηλ. ό πνευμα
τικός καί ήθικός κόσμος του, ήτο ό κόσμος 'τού 
ριζωμένου έπί αιώνας εις τήν Μακεδονικήν γήν 
Μακεδόνος, τού απογόνου των Δωριέων, τής ίσχυ- 
ροτέρας Ελληνικής φυλής. Ό  ’Αλέξανδρος άπό τήν 
φυλήν του έκληρονόμησε τήν φυσικήν, πνευματικήν 
καί ψυχικήν ρωμαλεότητα, τήν σιδηράν Θέλησιν, τήν

"Ενας αληθινός ηγέτης

έσωτερικήν πειθαρχίαν καί μίαν φλογέράν φύσιν καί 
ιδιοσυγκρασίαν. ’Από τον πατέρα του έκληρονόμη
σε τάς μεγάλας στρατιωτικός καί πολιτικάς άρετάς 
καί άπό τήν μητέρα του τήν θυελλώδη όρμητικότη- 
τα, τήν υπερηφάνειαν, τήν φιλοδοξίαν, τό πλέον 
ισχυρόν πάθος διά τήν ζωήν καί τον πλέον συγκλο
νιστικόν μυστικισμόν. Πρός τούτοις ό ’Αλέξανδρος 
έφερεν είς βάθος τής ψυχής του ένα κόσμον καθαρώς 
άτομικών άρετών, τάς όποιας ό ύπέροχος καί άσυγ- 
κρίτου μεγαλείου καί ώραιότητος άρχαϊος κόσμος 
ήδύνατο νά τού χαρίση, δηλαδή τον ύψηλότερον 
καί ώραιότερον καί τον πλέον άκτινοβολούντα ελ
ληνικόν άνθρωπισμόν. Είς τόν κόσμον των φυσικών 
καί έπικτήτων άρετών τού ’Αλεξάνδρου πρέπει νά 
προστεθή καί όλος ό κόσμος τής έκ θείας τίνος μοίρας 
έπιδράσεως καί διαπαιδαγωγήσεώς του άπό τόν 
μέγιστον Μακεδόνα φιλόσοφον ’Αριστοτέλην.

Ό  ’Αλέξανδρος έγεννήθη είς τήν Πέλλαν τό 356 
π.Χ. ’Ήτο υιός τού Μακεδόνος Βασιλέως Φιλίππου 
Β' καί τής Ήπειρωτίσσης Όλυμπιάδος. “Εζησεν ο
λίγον. ’Απέθανε τό 323 είς ήλικίαν 33 έτών, μόλις 
εϊχεν είσέλθει εις τήν άνδρικήν ήλικίαν, είς τήν ήλικίαν 
τής δράσεως. Ένεφανίσθη έκθαμβωτικός ώς μία 
άστραπή έπί σκοτεινού βάθους καί, άφού έρριψε τό 
άέναον φώς, έξηφανίσθη.

Ή το μέτριου άναστήματος, μυώδης, μέ συναρπα-
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ατικήν έπιβλητικότητα. Οΐ οφθαλμοί του ήσαν γα
λανοί ώς ό γαλανός ουρανός, μεγάλοι μέ ύ- 
πέροχον λάμψιν. Είχε κάτι τό ουράνιον εις την εκ- 
φρασιν. τΗτο άγένειος. Ή κόμη του έκυμάτιζε βοσ
τρυχωτή. Τό πρόσωπόν του ήτο ερυθρωπόν. Ή 
κεφαλή του είχε κάμψιν προς τά άριστερά καί τοϋ 
εδιδε μίαν γοητευτικήν χάριν. Κατά τήν παιδικήν 
ηλικίαν παιδαγωγόν είχε τόν Λεωνίδα, συγγενή 
της μητρός του. Εις ηλικίαν δέκα ετών διδάσκαλον 
είχε τόν νεαρόν Φιλίσκον, κυνικόν φιλόσοφον καί μα
θητήν τοϋ Διογένους, άπό τόν όποιον έδιδάχθη τήν 
κοσμοπολιτικήν θεωρίαν, τήν όποιαν έφήρμοσεν, 
όταν έγινε κοσμοκράτωρ, ώς καί τήν ισότητα των 
δύο φύλλων.

Εις ηλικίαν δεκαπέντε ετών είχε διδάσκαλον τόν 
Μακεδόνα φιλόσοφον Άριστοτέλην ϋπό τοϋ όποιου 
έδιδάχθη επί τρία έτη ρητορικήν, ιατρικήν καί φι
λοσοφίαν. Έπεδόθη επίσης εις τήν μελέτην τής ιστο
ρίας. ’Ιδιαιτέρως άνεγίγνωσκε τόν 'Ηρόδοτον καί 
-ενοφώντα, διότι άμφότεροι έβλεπον μακράν, πέραν 
τών ορίων τής Ελλάδος. Έμελέτησεν έπικήν καί 
δραματικήν ποίησιν. ’Ιδιαιτέρως έξετίμα τόν “Ομη
ρον, τήν Ίλιάδα τοϋ όποιου έφερε μαζί του, καί τόν 
Εύριπίδην μέρη τών τραγουδιών τοϋ όποιου είχεν 
άποστηθήσει. ‘Η μεγάλη αγάπη του προς τούς 
άνθρώπους τών γραμμάτων γίνεται κατανοητή, κα
τά τήν εκστρατείαν του έναντίον τών Θηβών, ότε 
έφείσθη μόνον τής οικίας τοϋ Πινδάρου. “Οταν δέ 
κατήλθεν εις τήν Κόρινθον έπεσκέφθη τόν κυνικόν- 
φιλόσοφον Διογένην, ή μετά τοϋ όποιου στιχομυ
θία έμεινε παροιμιακή. «Παραμέρησε άπό τόν ήλιον» 
είπεν ό Διογένης πρός τόν ’Αλέξανδρον. «"Αν δέν 
ήμουν ’Αλέξανδρος, θά έπεθύμουν νά είμαι Διογένης», 
απηντησεν ό ’Αλέξανδρος. Φίλον είχε τόν 'Ηφαι
στίωνα. 'Η φιλία των διετηρήθη μέχρι τοϋ θανάτου 
των άδιατάρακτος. Άπέθανον τό αύτό έτος, ώς συ
νέβη μέ τόν Πάτροκλον καί Άχιλλέα. Εις τήν δια- 
μόρφωσιν τής προσωπικότητος τοϋ ’Αλεξάνδρου 
τα μέγιστα συνέβαλε καί ή μήτηρ του. ’Επιθυμία 
της ήτο διά τοϋ υιού της νά άναγεννηθή ό Άχιλλεύς 
καί τήν έπραγματοποίησεν. Καί ό πατήρ του δέν 
ύστέρησε τών άλλων διδασκάλων. Τού έδίδαξε τήν 
τέχνην τού πολεμεϊν καί κυβερνάν. Ό  ’Αλέξανδρος 
ώς άρχηγός τοϋ ιππικού κατά τήν μάχην τής Χαι- 
ρωνίας έχάρισε τήν νίκην εις τούς Μακεδόνας. Ό  
πατήρ του έκπληκτος τοϋ είχε συστήσει : «Ζήτησον, 
τέκνον, βασίλειον όμοιόν σου». Τό 336, δολοφονη- 
θέντος τοϋ πατρός του, άνήλθει) εις τόν θρόνον. Κα
τά τόν Πλούταρχον ό ’Αλέξανδρος άνήρχετο εις τόν 
θρόνον ύπό ύπό τούς πλέον άπαισίους οιωνούς. Οί 
κίνδυνοι ήσαν έσωτερικοί καί έξωτερικοί. Αί ένέρ- 
γειαί του ήσαν κεραυνοβόλοι. ’Αφού επέβαλε τήν 
τάξιν εις τό εσωτερικόν, έξεστράτευσεν άμέσως ένα
ντίον τών Ελληνικών πόλεων καί ταχέως έγένετο 
κύριος άπασών. Μετά τήν εΐρήνευσιν τής Ελλάδος 
καί τήν άνακήρυξίν του ώς ’Αρχιστρατήγου, έκ- 
στρατεύει έναντίον τών ποικίλων εχθρών τού Αίμου 
καί τούς ύποτάσσει εις όλιγώτερον τού ήμίσεος έτους 
διάστημα. Έχων έξησφαλησμένα πλέον τά νώτα 
του, τήν Άνοιξιν τού 334 εκκινεί διά τήν πραγμα
τοποίησή τού μεγάλου ονείρου του. Μία μεγάλη 
εποχή δημιουργεΐται διά τόν Ελληνικόν κόσμον. 
Τό έκστρατευτικόν του σώμα άποτελεΐται άπό 40 
χιλιάδες περίπου άνδρας. Τόν ακολουθούν οϊ πα-

νέλληνες πλήν τών Σπαρτιατών. ’Εντός 20 ημερών 
φθάνει εις τόν Ελλήσποντο—εύπετώς—κατά τόν Άρ- 
ριανόν. "Οταν έφθασεν είς τήν άκτήν έξηκόντησεν 
άκόντιον εις τήν άντιπέραν όχθην, ώς λέγεται, συμ- 
βολικώς καί είπεν : «ή γή τής ’Ασίας μού ανήκει μέ 
τό δικαίωμα τού κατακτητού» Έκίνησε λοιπόν ό 
Βασιλεύς τής Μακεδονίας νά πραγματοποιήση μέ τό 
ξίφος τό όνειρον τού άνδρός τού Πίθου (Διογένους), 
τήν κοσμοπολιτικήν θεωρίαν, τήν ισότητα. Ή ’Ασία 
έπρεπε νά έκχειλίση εις τήν Εύρώπην καί τάνάπα- 
λιν. ‘Ο ’Αλέξανδρος διέτρυσε λοιπόν τό φράγμα, τό 
όποιον έκράτει κεχωρισμένας τήν ’Ανατολήν καί τήν 
Δύσιν. Θά έγέλασεν ασφαλώς ό ’Αλέξανδρος, όταν 
άντήχει όπισθέν του ήχηρά ή φωνή τού Διογένους. 
‘Οπωσδήποτε όμως ό ’Αλέξανδρος ήτο ό μεγαλύ
τερος. 'Η ύπερηφάνεια καί ή αύτοεπίγνωσίς του 
άνήρχοντο υψηλά, όπως τό ούράνιον τόξον ΰπερά- 
νω τών όρέων καί τών θαλασσών. Τήν 22αν ημέ
ραν άπό τής έκκινήσεως του ό ’Αλέξανδρος διήλθε τόν 
Ελλήσποντον, διά νά μή έπιστρέψη ποτέ. Ό  Μέγας 
Βασιλεύς Δαρείος δέν άνησυχεΐ άπό τήν έμφάνισιν 
τού ’Αλεξάνδρου, ούτε φαίνεται νά τόν ύπολογίζη, 
ώς ό Πολύφημος τόν Όδυσσέα, διά τούτο δέν σπεύ
δει νά τόν άντιμετωπίση. Πόσον όμως ήπατήθη ! 
Μόλις πατά ό ’Αλέξανδρος είς τό ’Ασιατικόν έδαφος, 
σπεύδει νά προσφέρη σπονδάς εις τόν τάφον τού 
Άχιλλέως, τόν όποιον τόσον έξετίμα καί έπεθύμει νά 
φθάση, άγνοών βεβαίως ότι θά τόν ύπερέβαλεν. Εις 
τόν ναόν τής Άθηνάς τού ’Ιλίου άνταλλάσσει τά ό
πλα του μέ τά όπλα τού Άχιλλέως καί πραγμα
τοποιεί τήν φιλοδοξίαν τής μητρός του. Είς τήν 
πεδιάδα τού Σκαμάνδρου τιμά μέ θυσίας καί άγώνας 
τόν Άχιλλέα καί, Αΐαντα, τά πρωτοπαλλήκαρα 
τού τρωικού πολέμου. Έν συνεχεία εις τόν Γρανικόν 
ποταμόν συναντά τόν Περσικόν στρατόν καί επι
τίθεται πρώτος, παρά τάς άντιρρήσεις τών στρα
τηγών του.

Ή στρατιωτική του καινοτομία χαρίζει τήν πρώ- 
την νίκην είς τούς πανέλληνας. 'Η νίκη αύτή έχει 
μεγάλην στρατιωτικήν σημασίαν καί πολιτικήν. 
Στρατιωτικήν μέν, διότι ή μάχη ήτο ή πρώτη σύγ- 
γρουσις τών δύο άντιπάλων κόσμων καί άπεκάλυψε 
τάς ύλικάς καί ήθικάς δυνάμεις τών δύο έχθρών. Είς 
τόν Αλέξανδρον ή νίκη αύτη ένέπνευσε τήν πεποί- 
θησιν τής άπολύτου υπεροχής τού στρατού του έ
ναντι τών Περσών. Πολιτική δέ, διότι ή προξενηθεΐ- 
σα έντύπωσις είς τόν άσιατικόν καί ελληνικόν κόσμον 
ύπήρξε τεραστία. Οί φίλοι άνεθάρρησαν, οί έχθροί 
έπανικοβλήθησαν. Μετά τήν μάχην, διά νά τιμήση 
τό θειον, άποστέλλει είς τόν Παρθενώνα 300 πανο
πλίας έκ τών λαφύρων μέ τήν άφιέρωσιν: «Αλέξαν
δρος ό Φιλίππου μετά τών Ελλήνων, πλήν Λακεδαι
μονίων άπό τών Βαρβάρων τών τήν Ασίαν οίκού- 
ντων».
Ή μία νίκη διαδέχεται τήν άλλην καί εντός τριών ε
τών γίνεται κύριος ολοκλήρου τής Ασίας μέχρι τού 
’Ινδού καί τής Αίγύπτου. Τόν Φεβρουάριον τού 324 
ό Αλέξανδρος εγκαθίσταται είς τά Σούσα. "Εν κο- 
λοσσιαϊον έργον είχε τελειώσει μέ άφαντάστους δυ- 
σχερείας καί μεγαλειώδεις άγώνας. Τό έργον τήςκα- 
τακτήσεως τού κόσμου άπό τήν Άδριατικήν μέχρι 
τού ’Ινδού είχεν έπιτελεσθή. "Εργον όμως σοβαρώ- 
τερον καί άπείρως δυσχερέστερον ΰπελείπετο, τό έρ
γον τής όργανώσεως καί τής διοικήσεως τού νέου
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Σφραγιδόλιθος μέ άναγλύφους τάς κεφαλάς τοϋ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου καί τής μητέρας του Όλυμπιάδος.

κράτους ώς καί τής θεμελειώσεώς του ώς κράτους 
βιώσιμου. Τήν λύσιν τοϋ δυσχερεστάτου αϋτοϋ προ- 
βλήματος ώς και των ποικίλων άλλων προβλημά
των, τά όποια είχε νά άντιμετωπίση ό ’Αλέξανδρος, 
έβλεπε μόνον εις τήν ένωσι τοϋ ‘Ελληνικού καί ’Α
σιατικού κόσμου. 'Ο ’Αλέξανδρος, ταχύς καί ορμη
τικός καί κεραυνοβόλος ώς ήτο εις τάς ένεργείας του, 
ευθύς ώς έλαβε τήν άπόφασιν τής ώς άνω λύσεως 
τοϋ προβλήματος, ήρχισε άμέσως τήν εφαρμογήν 
του. Δίδει πρώτος τό παράδειγμα τής ένώσεως των 
δύο κόσμων διά τού γάμου του μέ τήν κόρην τού 
Δαρείου Στάγειραν, άν καί ήτο νυμφευμένος μέ τήν 
Ρωξάνην. Οΐ στρατηγοί του καί οΐ στρατιώται του 
τον άκολουθούν καί νυμφεύονται Περσίδας. Οί γό
μοι έγένοντο μέ μεγαλοπρέπειαν καί έτυχον εύρυτά- 
της διαφημίσεως, διά νά τονώσουν τό γεγονός τής 
ένώσεως των δύο κόσμων καί τάς έξ αύτής ώφελείας. 
’Έργα πλεΐστα καί ποικίλα έκτελούνται είς δλην τήν 
έκτασιν τού νέου κράτους. Πάμπολλαι πόλεις κτί
ζονται. Κατά τον Πλούταρχον 70—100 φέρουν τό 
όνομά του. Κατασκευάζονται δρόμοι, ύδραγωγεΐα, 
ναοί, μνημεία καί δημόσια οικοδομήματα. Είς τήν 
σειράν των μεγάλων έργων του πρέπει νά άναφερ- 
θούν τό τοπογραφικόν τό έξερευνητικόν, τό νομι
σματικόν, τό γλωσσικόν καί τό τής παιδείας. Εις

τό βάθος τής σκέψεως τού Μ. ’Αλεξάνδρου ύπήρχε 
πάντοτε τό σχέδιον τής κοσμοκρατορίας καί τής ίδ- 
δρύσεως μιας παγκοσμίου μοναρχίας, ώστε τά πάν
τα επί τής γής νά ύπακούουν είς ένα μόνον λόγον 
καί εν κράτος. “Ολοι οΐ άνθρωποι νά άποτελούν ενα 
λαόν. ‘Όλος ό κόσμος νά ύπάγεται κάτω άπό ένα 
νόμον, νά άκτινοβολή εις ολον τον κόσμον εν δίκαιον 
ώς εν Παγκόσμιον φως. Είς τά άρχεϊα του εύρέθησαν 
στοιχεία, τά όποια άποδεικνύουν ότι έσχεδίαζε νέας 
κατακτήσεις προς τήν Δύσιν μέχρι των Ηρακλείων 
στηλών, διά νά μήν ύπολειφθή τού Ήρακλέους.

Κατά τό τελευταϊον έτος τής ζωής του ό ’Αλέξαν
δρος άσχολεϊται μέ τήν διοίκησιν τού άπεράντου 
κράτους του. Γενναιοδωρότατος προς τούς φίλους 
καί φιλοπόνους καί άμείλικτος προς τούς φυγοπό
νους καί άναξίους άξιωματούχους, τιμωρεί σκλη- 
ρώς τούς στασιαστάς καταχραστάς καί καταπιε- 
στάς τού λαού καί έπιβάλλει είς πάντας τήν ιδέαν 
τού δικαίου.

’Αντικειμενικός σκοπός τού ’Αλεξάνδρου ήτο ή 
θεμελίωσις, διά τών στρατιωτικών κατακτήσεων, 
ενός παγκοσμίου κράτους, τό όποιον θά έπλημμύ- 
ριζε τό φώς τού ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή ό 
σκοπός του ήτο κυρίως εκπολιτιστικός. Ό  ’Αλέξαν
δρος είχε τήν ικανότητα αύτήν, διότι δεν ήτο μόνον 
μέγας στρατηλάτης, ό μέγιστος τών στρατηλατών 
όλου τού κόσμου, άλλά καί μέγας πολιτικός καί κυ
βερνήτης λαών, έν άνώτερον φωτισμένον, ύψηλό- 
φρον καί μεγαλεπίβολον πολιτικόν πνεύμα, τό ο
ποίον ήντλει τό φώς του άπό τάς αιώνιας πηγάς 
τού Ελληνικού πνεύματος καί πολιτισμού καί τό 
όποιον έθεώρει τό έργον τής ιστορίας ώς εκπολιτι
στικόν καί τήν ούσίαν καί τήν άποστολήν τού κρά
τους καθαρώς πνευματικοηθικήν καί εκπολιτιστικήν.

Ό  ’Αλέξανδρος ηύτύχησε νά γίνη ό ένσαρκωτής 
τού ύψηλοτάτου αύτού σκοπού καί πεπρωμένου 
τού άρχαίου Ελληνικού κόσμου όλων τών αιώνων 
άπό τής έμφανίσεώς του, τής ελληνικής ιδέας ώς 
πνευματικού άστρου όλης τής άνθρωπότητος μέσα 
είς τον σκοτεινόν καί πολυτάραχον ώκεανόν τής αίω- 
νιότητος καί τής ιστορίας. Ό  πνευματικός καί καθαρά 
ίδεαλιστικός αυτός χαρακτήρ τού ’Αλεξάνδρου καί 
τού έργου του είναι εκείνο άκριβώς, τό όποιον τόν 
ξεχωρίζει άπό άλλους μεγάλους κατακτητάς, οί ό
ποιοι ύπήρξαν μόνον στρατιωτικοί κατακτηταί καί 
τίποτε άλλο καί έδημιούργησαν μόνον στρατιωτι
κά εφήμερα έργα καί ύπήρξαν καταστροφεΐς πολι
τισμών καί μάστιγες τής άνθρωπότητος άπό τής 
άπόψεως τού πολιτισμού. Τό έργον του είχεν ώς 
συνέπειαν νά έξαπλωθή καί νά κυριαχήση ό Ελ
ληνικός πολιτισμός είς δλην τήν ’Ανατολήν καί τήν 
Μεσόγειον. Ό  ’Αλέξανδρος έπέρασεν άπό τόν κόσ
μον ώς σεισμός καί άστραπή. "Εσεισε, συνεκλόνισε 
καί έφωτοπλημμύρισεν δλον τόν κόσμον. Τούτο φαί- 
νετάι καθαρώτερον είς τόν μύθον προ πάντων, διό
τι, ώς φαίνεται, μέ τόν μύθον κατακτάται ή αίωνιό- 
της. "Ολα τά μεγάλα καί αιώνια έργα θεμελιούνται 
μόνον επάνω είς τόν μύθον. Τό άπόλυτον τής άλη- 
θείας αυτής έπιβεβαιώνει τό παράδειγμα τού θείου 
Πλάτωνος, ό όποιος είς τάς ύψηλοτέρας κορυφάς 
τής πνευματικής δημιουργίας του, ήσθάνθη τήν άνάγ- 
κην τού μύθου καί άντελήφθη ότι μόνον μέ τόνπή γασ- 
σον τούμύθου θά ήδύνατο νά διάσχιση τό άπει
ρον τής αίωνιότητος. Αί μυθολογίαι όλου τού κό



σμου τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως ομιλούν μέ άπέ- 
ραντον θαυμασμόν διά τά ύπερθαυμαστά έργα καί 
τάς ύψηλάς άρετάς τοϋ ήρωος όλων των ηρώων τής 
παγκοσμίου ιστορίας.

Κάποιος ιστορικός λέγει ότι τοιαύτη ύπήρξεν ή 
ύπό τού μεγάλου άνδρός παραχθεϊσα εις τους μετα
γενεστέρους έντύπωσις, ώστε κατέκτησε την λαϊ
κήν φαντασίαν χωρών, άπό τάς όποιας δεν διήλ- 
θεν. Είς την Ρώμην καί εις ολόκληρον τόν Ρωμαϊκόν 
κόσμον τά νομίσματα τού Μ. ’Αλεξάνδρου έχρησι- 
μοποιούντο ώς φυλακτά.

Ό  ’Αλέξανδρος κατέστη μία των εϋγενεστέρων 
μορφών τού μεσαιωνικού ίπποτισμού καί έτραγου- 
δήθη μέχρι τής ’Ισλανδίας. ’Αλλά τό όνομά του 
διαιωνίσθη μέ μεγαλυτέραν λάμψιν είς την ’Ανατο
λήν, ή όποια τόν εϊχεν ΐδει είς τό έργον του.

’Από τού ’Ινδού ποταμού μέχρι τών όρέων τής 
Αιθιοπίας δεν υπήρξε λαός καί φυλή, που νά μήν 
ήθέλησε νά περιλάβη τόν ’Αλέξανδρον εις τάς προ
γονικός του δόξας. Ο'ι Χριστιανοί τής Αίγυπτου εΐ- 
δον είς τόν ’Αλέξανδρον τόν υιόν τού Φαραώ Νεκτε- 
ναβώ. Οί ’Ιουδαίοι τού έδωσαν ρόλον είς τήν έσχαν-

τολογικήν των φιλολογίαν. Οί Μουσουλμάνοι έθε- 
ώρησαν τόν ’Αλέξανδρον Μουσουλμάνον, ό όποιος 
είχε πραγματοποιήσει τό προσκύνημα τής Καάβας 
καί εύρον μίαν θέσιν είς τό Κοράνιον διά τόν άνθρω
πον μέ τά δύο κέρατα (τά κέρατα τού Θεού Άμμοο- 
νος). Κατά τό τέλος τού 15ου αίώνος ό ’Αλέξαν
δρος εμφανίζεται είς τήν Περσικήν ποίησιν ώς πον
τοπόρος καί κατακτητής καί ώς προπαγανδιστής 
τής τέχνης τής Δύσεως. Καί σήμερον άκόμη είς τά 
βάθη τού Τουρκεστάν πολλοί τών αρχηγών ύπερη- 
φανεύονται ότι είναι απόγονοι τού άητήτου ήρωος 
καί οί άνθρωποί των θεωρούν εαυτούς απογόνους 
τών στρατηγών καί στρατιωτών του. Δεικνύουν 
μάλιστα έκεϊ τόν ύποτιθέμενον τάφον του καί κατά 
τάς έορταστικάς πανηγύρεις περιφέρουν μίαν έρυ- 
θράν μεταξίνην σημαίαν, τήν όποιαν δήθεν ούτος 
είχε χρησιμοποιήσει κατά τάς εκστρατείας του. 
Τόσον καταπληκτική ύπήρξεν ή έμφάνισις τού ’Αλε
ξάνδρου, ώστε, άν καί μόνον προφορικήν παράδο- 
σιν άφήκεν, έν τούτοις, είς διάστημα δύο χιλιετηρί
δων καί πλέον, ούδείς άλλος ήδυνήθη νά εξάλειψη 
τήν άνάμνησίν του, τόσον είς ’Ανατολήν, όσον καί 
είς τήν Δύσιν.
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Τήν 21ην Ίανουαρίου έ. έ. είς τόν 'Ιερόν Ναόν τοΰς 'Αγίου 
Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου ’Αθηνών έτελέσθησαν οί γόμοι τοϋ 
Ίατροϋ κ. ’Ελευθερίου Φερεκύδη μετά τής Δίδος ’Αγγελικής 
Καραβίτη, θυγατρός τοϋ ’Αρχηγού Χωροφυλακής ’Αντιστρά
τηγου κ. Χρίστου Καραβίτη.

Τόν άνθοστόλιστον Ναόν τοϋ 'Αγίου Διονυσίου κατέκλυσαν 
πολλαϊ έκατοντάδες έκλεκτών προσκεκλημένων προσελθόν- 
των άπό όλόκληρον τήν χώραν. Μεταξύ τούτων διεκρίνοντο 
οί Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως κ. Τσούμπας, Εσωτερικών 
κ. ’Ανδρουτσόπουλος, Δικαιοσύνης κ. Τσουκαλάς, Δημοσίων 
Έργων κ. Παπαδημητρίου, Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Λαδάς, 
’Αν. ’Εθνικής Οικονομίας κ. Καρύδας, Συγκοινωνίας—Μετα
φορών - ’Επικοινωνιών κ. Γιάκας, οί ’Αρχηγοί Στρατοϋ ’Αντ]γος

κ. Ζαγοριανάκος, Ναυτικοΰ Άντ]ρχος κ.Μαργαρίτης, ’Αστυνο
μίας κ. Γιαννούλης, Λιμενικού Ύπ]ρχος κ.Μητράκος, πολλοί 
άλλοι ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας καί διακεκριμένοι προσω
πικότητες τών όποιων ό περιωρισμένος χώρος δέν μάς έπιτρέ- 
πει νά άναφέρωμεν τά ονόματα. Τό μυστήριον ηύλόγησε ό 
Βοηθός ’Αρχιεπισκόπου Θεοφ. ’Επίσκοπος Εύρίπου Βασί
λειος παράνυφος δέ παρέστη ό Υφηγητής τής ’Ιατρικής Σχο
λής τοϋ Παν]μίου ’Αθηνών κ. Παν. Μπάλλας.

Μετά τό πέρας τοϋ μυστηρίου οί προσκεκλημένοι προσήλθον 
εις τήν Λέσχην ’Αξιωματικών ’Ενόπλων Δυνάμεων όπου έδόθη 
λαμπρά δεξίωσις, οί δέ νεόνυμφοι έκοψαν τήν γαμήλιον τούρταν 
καί έδέχθησαν τά συγχαρητήρια τών προσκεκλημένων.
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’Αρκετά παλαιό μηχάνημα ασυρμάτου. Ό  διαβιβαστής κάνει 
δ,τι μπορεί, άλλά φυσικά δυσκολεύεται. .

ΑΙ  Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Ε Ι Σ  

Ε Ι Σ  Τ Ο Ν

ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΝ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Φ Ο Ρ Λ Ι Γ Κ Α
Τ α γ μ α τ ά ρ χ ο υ

/\ττό τον Άττρίλιου τού 1946 
ήρχκτε ό τρίτος γύρος διά την κα- 
τάληψιν τής εξουσίας ύπό τού Κ. 
Κ.Ε., ό όττοϊος διήρκησε μέχρι τού 
Αύγουστου 1949 καί έστοίχισε νέα 
θύματα και ϋλικάς καταστροφάς 
εις τήν καθημαγμένην χώραν μας 
εκ τού πολέμου, τής Κατοχής καί 
τής Δεκεμβριανής άνταρσίας.

Πρώτη έττίθεσις τού τρίτου γύ
ρου είναι ή έκδηλωθεΐσα τήν 30ήν 
Μαρτίου 1946 κατά τού Σταθμού 
Χωρ]κής Λιτοχωρίου ϋπό τής Κομ
μουνιστικής συμμορίας τού καπε- 
τάν Μτταρούτα.

Αΐ έξορμήσεις καί αϊ λυσσαλέοι 
κρούσεις των Κομμουνιστοσυμμο- 
ριτών διά τήν βιαίαν κατάληψην 
τής έξουσίας ύττό τήν καθοδήγησιν 
καί με τήν βοήθειαν των κομμουνι
στικών Χωρών ττυκνούνται συνε
χώς εναντίον τών Υπηρεσιών τής 
Χωροφυλακής, ή οποία άποτελεϊ 
εις την αρχήν τού συμμοριτοπο- 
λέμου τον σπουδαιότερον εκπρό
σωπον τής Κρατικής ισχύος, άφού 
αΐ ένοπλοι δυνάμεις τής Χώρας με
τά τήν Συμφωνίαν τής Βάρκιζας 
τής 12-2-1945, εύρίσκοντο εις τό 
στάδιον τής άναδιοργανώσεως. Κύ
ριος λοιπόν στόχος τών συμμορι
τών είναι ή Χωροφυλακή, τήν ο
ποίαν έπιδιώκουν νά καθυποτά
ξουν καί διαλύσουν διά νά εντά
ξουν τήν Ελλάδα εις τό Κομμουνι
στικόν στρατόπεδον.

Ό  αριθμητικός συσχετισμός τών 
δυνάμεων εις άνδρας καί μέσα είναι 
συντριπτικώς ύπέρ τών προδοτών 
τού έθνους.

*Η Ελληνική Χωροφυλακή, Σώ
μα ’Αστυνομικόν, διά νά άνταπο- 
κριθή εις τήν ιστορικήν της άποστο 
λήν καί ύποχρέωσιν, πρός άντιμε- 
τώπισιν τών μητραλοιών, αναγκά
ζεται νά άναδιοργανωθή άναλόγως 
τών ειδικών έπικρατουσών συν
θηκών, ένισχύουσα τούς Σταθμούς 
Χωρ]κής τής ύπαίθρου άρχικώς καί 
δημιουργούσα τά Τάγματα Χω
ροφυλακής διά νά καταστήση αι
σθητήν τήν παρουσίαν τής πολι
τείας μέχρι τών έσχατιών τής αιμα
τοβαμμένης πατρίδος μας, νά το- 
νώση δέ τό κλονισθέν ψυχικόν σθέ
νος τών κατοίκων, ιδία τής ύπαί
θρου, ή όποια έχει κατακλυσθή 
άπό έρυθρούς καπεταναίους.......

Άλλά ή δημιουργία τών νέων 
αύτών Υπηρεσιών τής Χωροφυλα
κής καί ή ανυπαρξία σχεδόν τών 
Κρατικών μέσων τηλεπικοινωνίας 
θέτει έπιτακτικήν καί άμεσον τήν 
άνάγκην δημιουργίας διαβιβά
σεων εις τήν Χωροφυλακήν. Μό
νον μέ τάς διαβιβάσεις θά ήτο δυνα
τή ή νικηφόρος άντιμετώπισις τών 
κατσαπλιάδων, διότι έτσι θά ήτο 
δυνατός ό συντονισμός τών ενερ
γειών, ή έκτίμησις τής κατα- 
στάσεως καί ή τόνωσις τού ήθικού 
τών άνδρών τής ήρωϊκής Χωρο

φυλακής μέ τήν γνώσιν ότι μέσω 
τών ερτζιανών κυμάτων θά ήδύ- 
ναντο άνά πάσαν στιγμήν νά ζη
τήσουν ενισχύσεις εις περίπτωσιν 
κατά τήν όποιαν ό συρφετός τών έ- 
πετιθεμένων «Λαϊκών άγωνιστών» 
θά ήτο χιλιαπλάσιος τών ολίγων 
άφανών ήρώων τού Σώματος.

Τον Δεκέμβριον τού 1946 άπο- 
φασίζεται ύπό τού Αρχηγείου Χω
ροφυλακής ή έκπαίδευσις 160 δο
κίμων Χωρ]κων τής Σχολής Κασ- 
τρίου εις τάς Διαβιβάσεις, προκει- 
μένου οί νέοι άσυρματισταί νά 
πλαισιώνουν τάς μαχομένας Υ πη
ρεσίας τής Χωροφυλακής.

Πράγματι ήρχισεν εντατική ή 
έκπαίδευσις τών δοκίμων τούτων 
Χωροφυλάκων καί ώς πρώτοι έκ- 
παιδευταί των έχρησιμοποιήθη- 
σαν Αξιωματικοί, καί Ύπαξιωμα- 
τικοί τής Χωροφυλακής έκπαιδευ- 
θέντες εις Μέσην Ανατολήν ώς επί
σης καί βαθμοφόροι τών διαβιβά
σεων τού Στρατού.

Μία Σχολή άσυρματιστών όμως 
διά νά λειτουργήση άποδοτικΰίό 
χρειάζεται έκτος τών εκπαιδευτών 
καί άνάλογα τεχνικά μέσα. Άρχι
κώς τά χρησιμοποιηθέντα τεχνικά 
ενσύρματα καί ασύρματα ύλικά 
καί όργανα πρέπει νά όμολογηθή * 

ότι ήσαν πολύ πενιχρά.
Παρά ταύτα όμως ή ήγεσία τού 

Σώματος καί ό ζήλος τών εκπαιδευ
τών καί τών έκπαιδευομένων κατέ-
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στήσε τους τελευταίους εντός δι- 
μήνου διαστήματος ικανούς χειρι- 
στάς των φορητών ασυρμάτων No 
18, ’Αγγλικού τύπου, εις τό σύ
στημα τής ραδιοτηλεφωνίας καί 
εις τό σύστημα τής ραδιοτηλεγρα
φίας (μόρς).

Τόν Μάρτιον τού 1947 καί, ένώ 
ο συμμοριτοπόλεμος εύρίσκετο εις 
κρισιμον διά τάς εθνικός δυνάμεις 
καμπήν, οι πρώτοι άσυρματισταί 
Χωρ]κες έφθασαν εις τούς Σταθμούς 
καί τά Τάγματα Χωρ]κής διά νά 
δώσουν νέαν πνοήν καί άγωνιστι- 
κόν πνεύμα εις τούς ηρωικούς άν- 
δρας τού Σώματος.

Μέ τούς διδαχθέντας κανόνας έκ- 
μεταλλεύσεως καί γενικώς μέ τήν 
ορθήν χρήσιν αύτών τών «μαγι
κών κουτιών» πού διά πρώτην φο
ράν εις τήν ιστορίαν τής Χωροφυ
λακής ένεφανίζοντο εις τάς τάξεις 
αύτής, οί άσυρματισταί Χωρ]κες 
έδωσαν τό «παρών» εις τό προσ- 
κλητήριον τού έθνους τήν κρίσι- 
μον ώραν «εμπρός, έτοιμος.... τέ
λος», ήσαν αί συνήθεις λέξεις τών 
σημάτων πού συνεχώς διεβίβαζαν 
διά τών μικροφώνων μέσω τών 
ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Πολλοί άπό τούς πρώτους αυ
τούς άσυρματιστάς έδεινοπάθησαν 
λόγω τών συνθηκών τής εποχής, 
άλλοι άπώλεσαν τήν άρτιμέλειάν 
των τέλος δέ άλλοι έθυσίασαν τήν 
ζωήν των εις τόν βωμόν τής μαχο- 
μένης πατρίδος. Οί συνεκπαιδευ- 
θέντες συνάδελφοί των, μεταξύ τών 
οποίων καί ό γράφων, διατηρούμεν 
ΐεράν καί έντονον τήν άνάμνησιν 
αύτών τών γεμάτων σφρίγος, δύ- 
ναμιν καί νεανικόν παλμόν ηρωι
κών συναδέλφων μας καί ούδέπο- 
τε θά τούς λησμονήσωμεν.

"Οπως εις κάθε νέαν έφεύρεσιν 
καί έφαρμογήν αύτής, έτσι καί αί 
διαβιβάσεις εις τήν Χωροφυλακήν 
κατ’ άρχήν άντιμετώπισαν άντιδρά 
σεις καί άντιξοότητας εκ τών ίδιων 
κύκλων τής Χωροφυλακής. Μερι
κοί δύσπιστοι βαθμοφόροι καί ό- 
πλίται είδαν αυτές μέ έπιφυλακτι- 
κότητα, σκεπτικισμόν καί δυσπι
στίαν, ότι δήθεν δέν θά ήδύνατο νά 
προσφέρουν «σπουδαία πράγμα
τα» εις τήν ύπόθεσιν τού συμμο- 
ριτοπολέμου, άλλοι δέ τις έθεώρη- 
σαν ώς περιττήν πολυτέλειαν. Πό
σον όμως έπλανήθησαν άπεδείχθη 
πολύ σύντομα, όταν ό διαβιβα-

Σήμερα ή έπικοινωνία είναι ταχεία, 
άμεση καί άποτελεσματική.

στής Χωρ]λαξ κατέστη ό έκ τών 
ών ούκ άνευ πάσης μαχομένης μο- 
νάδος, μεταβατικής ή στατικής, 
ώστε νά ζητή μέ άγωνίαν τόν 
άσυρματιστήν του πας διοικών 
βαθμοφόρος.

Ή Σχολή Διαβιβάσεων Χωρ]κής 
έλειτούργησε κατά χρονολογικήν 
σειράν εις τάς έξής Σχολάς: Είς τήν 
Σχολήν Καστρίου, έξ’ ής προήλ- 
θον καί οί πρώτοι έκπαιδευταί δια
βιβάσεων όπλΐται Χωρ]κής μετά 
συμπληρωματικήν έκπαίδευσιν εις 
τό Κέντρον Έκπαιδεύσεως Διαβι
βάσεων τού Στρατού Χαϊδαρίου, 
εις τάς Σχολάς Χωρ]κής τής Λεω
φόρου Μεσογείων τό θέρος τού 
1947, εις τήν Σχολήν Δαφνιού άπό 
τού Σεπτεμβρίου 1947 έως τού 
’Απριλίου 1949, έν συνεχεία δέ είς 
τήν Σχολήν "Ανω Ηρακλείου ’Ατ
τικής.

Οί πρώτοι τύποι άσυρμάτων είς 
τούς όποιους έγινε ή έκπαίδευσις 
καί έχρησιμοποιήθησαν εύρέως ή
σαν οί ’Αγγλικής Κατασκευής 
No 18, No 19 καί No 22, ολίγον 
βραδύτερον ό ’Αμερικανικής κα
τασκευής λίαν άποδοτικός καί με
γάλης έμβελείας No 694, ό όποιος 
λειτουργούσε μέ ύγράν μπαταρίαν- 
καί ελλείψει ταύτης μέ χειροκίνη
τον γεννήτριαν. Ό  No 694 έκάλυ- 
ψε λίαν ικανοποιητικούς διά πολ
λά έτη τάς άνάγκας τού Σώματος, 
άφού διά τού τύπου τούτου έλει- 
τούργησε τό δίκτυον άσυρμάτου 
έπικοινωνίας ραδιοτηλεφωνικώς καί 
ραδιοτηλεγραφικούς μεταξύ ’Αρ
χηγείου Χωρ]κής καί Άνωτέρων 
Διοικήσεων Χωρ]κής άλλά καί είς 
μικρότερα κλιμάκια τού Σώματος.

Μετά τάς άναποφεύκτους άρχι- 
κάς δυσχερείας είς τήν λειτουργίαν 
τής Σχολής Διαβιβάσεων, αυτή τό 
1950 είς "Ανω Ηράκλειον ’Αττι
κής, έφωδιάσθη δι’ όλων τών τό
τε σνγχρόνων μέσων έκπαιδεύ-

σεως, μεταξύ τών όποιων προέ- 
χουσαν θέσιν κατεΐχον τά μηχανή
ματα αυτομάτου μεταδόσεως γραμ
μάτων καί άριθμών διά τού συ
στήματος μόρς καί τό άτομικόν 
χειριστήριον δι’ έκαστον μαθητήν. 
Κατά τό στάδιον τούτο τής έκπαι- 
δεύσεως άπεφοίτησαν έκ τής Σχο
λής Διαβιβάσεων άριστούχοι δια- 
βιβασταί ικανοί νά εκπέμπουν ή 
να λαμβάνουν 120 - 130 γράμμα
τα άνά Γ τής ώρας.

Λίαν ενωρίς κατέστη κοινή συν- 
είδησις είς τούς κύκλους τής Χωρ] 
κής ότι δέν δύναται νά νοηθή εύ
ρυθμος όργάνωσις καί λειτουργία 
αύτής είς όλας τάς βαθμίδας τής 
ιεραρχίας τού Σώματος άνευ κα
λώς λειτουργουσών τηλεπικοινω
νιών.

’Ιδού διατί όταν έληξεν ό επά
ρατος συμμοριτοπόλεμος ό διαβι
βαστής έγινε άναπόσπαστον μέ
λος τής οικογένειας τής Χωροφυλα
κής. Είναι γνωστή ή συμβολή τών 
Διαβιβάσεων κατά τήν προεπανα
στατικήν περίοδον όταν κατά τάς 
άπεργίας τού προσωπικού τών 
τηλεπικοινωνιών οί διαβιβασταί 
είργάζοντο νυχθημερόν φέροντες 
τά άκουστικά των διά νά άντα- 
πεξέλθουν είς τάς ηύξημένας άνάγ
κας, τό όποιον κατόρθωναν λίαν 
ίκανοποιητικώς κατά γενικήν ομο
λογίαν.

Σήμερον ή Χωροφυλακή μπορεί 
νά είναι ύπερήφανος διά τήν πλή
ρη καί ύποδειγματικήν όργάνω- 
σιν καί άπόδοσιν τών Διαβιβά- 
σεών της, καθ’ όσον διαθέτει άσυρ- 
μάτους μεγίστης ισχύος καί έμβε
λείας λειτουργούντας διά τού συ
στήματος ραδιοφωνίας καί ραδιο
τηλεγραφίας, ώς επίσης τηλετυ- 
πικήν άσύρματον σύνδεσιν καλύ- 
πτουσαν όλον τόν έδαφικόν χώ
ρον τής Ελλάδος.
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Σέ ολόκληρο τόν κόσμο ό ’Α
στυνομικός αγω νίζετα ι νύ χτα  
καί ημέρα για  τήν έπιβολή τού  
Νόμου καί τήν προστασία τής 
τάξεω ς καί τής γαλήνης τω ν  
φ ιλόνομω ν πολιτώ ν .
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ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
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«Ό  Ρήτωρ» Χάλκινο άγαλμα τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος. 
Σύμβολο τής μεγαλόπρεπης Ρωμαϊκής Πολιτείας.

Ή ’Ασφάλεια 

στην Αρχαιότητα

Η Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Η  

A I T Υ Ν Ο Μ I A

Τό έργο τής τηρήσεως τής τάξεως στο ρω
μαϊκό κράτος είχεάνατεθή, κυρίως, στις στρα
τιωτικές μονάδες. Οΐ διοικηταί των διαφόρων 
επαρχιών ήσαν και «αστυνόμοι ». Πολλά χα
ρακτηριστικά περιστατικά, πού άναφέρονται 
σ’ αύτό τό άρθρο, μάς δίνουν μιά παραστατι
κή εικόνα των άστυνομικών υπηρεσιών τής 
εποχής εκείνης.

Κ_ ίατά τήν λαμπρότερη περίοδο 
τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μία 
άριστά οργανωμένη αστυνομική 
υπηρεσία προστάτευε τήν περίφημη 
«Παξ Ρομάνα». Στις πόλεις, μικρές 
δυνάμεις άστυνομικών, πού συνή
θως ήσαν στρατολογημένες άπό 
σκλάβους, υπηρετούσαν κάτω άπό 
τήν επιστασία άστικών δικαστη
ρίων. Σέ όποιοδήποτε άλλο μέρος 
ό ίδιος ό στρατός φρόντιζε γιά τήν

τάξι. Στρατιωτικές μονάδες είχαν 
βάσεις σέ καίρια σημεία, όπως σέ 
διαβάσεις ποταμών καί σέ οδικά 
κέντρα. Σέ μιά έκθεσί του ό Στρά
βων μάς δίνει μιά σαφή εικόνα γιά 
τό πώς ήταν κατανεμημένος ό αι
γυπτιακός στρατός: «Υπάρχουν
έπίσης τρεις λεγεώνες στρατιωτών. 
Ή  μιά άπό αυτές έχει τήν βάσι της 
στήν πόλι, καί οί άλλες δυο είναι 
έγκατεστημένες στήν ύπαιθρο. Ε κ
τός άπό αυτές υπάρχουν έννέα ρω-



Γλυπτή μαρμάρινη παράσταση του 3ου μ.Χ. αιώνα. Ή  κοσμοκράτειρα Ρώμη είκονίζει έδώ μιά νικη
φόρα μάχη της έναντίον τών Δακών. Ό  νεκρός στό κέντρο είναι Ρωμαίος Στρατηγός.

μαϊκά τάγματα πεζικού. Τρία από 
αυτά βρίσκονται μέσα στήν πόλι, 
τρία στά σύνορα τής Αιθιοπίας καί 
τρία είναι διασκορπισμένα στήν 
υπόλοιπη ύπαιθρο. Κατά τόν ίδιο 
τρόπο τρία συντάγματα ιππικού 
είναι τοποθετημένα σέ ζωτικά ση
μεία».

Έτσι, 18.000 άνδρες τού πεζικού 
μέ βαρύ οπλισμό, 4.500 μέ έλαφρόν 
οπλισμό καί 1. 500 ανδρες τού ιπ
πικού ήσαν διαθέσιμοι γιά άστυνο- 
μικές υπηρεσίες.

Μιά άσχολία τής ρωμαϊκής άστυ- 
νομίας ήταν ή άνεύρεσις προσώ
πων πού είχαν χαθή τά ίχνη τους: 
Πρός τόν Αύρήλιο Ιούλιο Μαρκελ- 
λΐνο, εκατόνταρχον, από τήν Αύρη- 
λία Θησαΐδα, τής όποιας ή μητέρα 
είναι ή Θησαΐς, άλλοτε κάτοικος 
τού χωριού Τεμπτούνις, εις τό δια
μέρισμα τού Πολέμωνος. «Ό πατέ
ρας μου Κάλαβις, κύριε, πού είναι 
κυνηγός, έφυγε από τό σπίτι μέ τόν 
άδελφό μου Νείλο στις 29 Νοεμ
βρίου, νά κυνηγήση λαγούς, καί 
μέχρι τής στιγμής δέν έπέστρεψαν. 
'Υποψιάζομαι ότι τούς συνέβη άτύ- 
χημα καί υποβάλλω αυτή τήν έκθε- 
σι γιά νά σας πληροφορήσω γιά τό 
γεγονός. Ά ν  αυτοί έχουν σκοτωθή

άπό κάποιον, οι ένοχοι να κρατη
θούν μέ δική μου εύθύνη. Διεβίβα- 
σα ένα άντίγραφο άπό αύτό τό έγ
γραφο καί πρός τόν «στρατηγό» 
Αύρήλιο Ίδιόμαχο. 22 Δεκεμβρίου 
216 μ.Χ.».

Άναφέρονται επίσης διάφορες 
περιπτώσεις εμπρησμού: «Πρός τόν 
Αύρήλιο Βαλεριανό, έκατόνταρχον 
άπό τόν Σάτυρον, γιό τού Μάρωνος, 
άπό τό χωριό Κάρανις τού διαμε
ρίσματος τού 'Ηρακλείδη. Τήν 
περασμένη νύχτα άγνωστοι έβαλαν 
φωτιά στά άμπέλια μου,ή όποια προ
ξένησε μεγάλη ζημία στήν περιου
σία μου. Σύμφωνα μέ τούς κανονι
σμούς σάς άναφέρω τό γεγονός γιά 
νά ζητήσετε ευθύνες άπό τούς ένο
χους. 10 Αύγούστου 214 μ.Χ.».

Σέ μιά άλλη προσφυγή κάποιος 
φορολογούμενος πολίτης ζητούσε 
τήν προστασία, πού νόμιζε ότι είχε 
τό δικαίωμα νά άπαιτήση, άπό 
πρόσωπα ένοχα γιά παραβάσεις, 
ληστεία καί άπόπειρα φόνου εις 
βάρος του.

«Πρός τόν Κουΐντο Γάϊο Πάσ- 
σεο, έκατόνταρχον, άπό τόν Έρμω- 
να, γιό τού Δημητρίου.

Είμαι κύριος, κοντά στό χωριό 
Θαΐς, στό διαμέρισμα τής Θούιδος

μιας έκτάσεως γής, πού τήν κληρο
νόμησα άπό τόν πατέρα τού πατέρα 
μου. Τό κτήμα αύτό λέγεται «Χώρα 
τού Δάσους». Έκεΐ, καί άκριβώς 
στήν μέση τού κτήματος, υπάρχει 
μιά δημόσια τάφρος καί μιά δεξα
μενή, ένα κυβικό μέτρο καί άλλα 
πράγματα, πού γιά όλα αύτά πλη
ρώνω τούς νόμιμους φόρους.

Μοΰ έπετέθησαν καί μέ λήστευ- 
ψαν οί ψαράδες Παΰσις, Πάψιος 
καί ό άδελφός του, ό Κάλης καί ό 
Μέλας, ό Άττίνους, ό Πάσοϊς καί 
άλλοι συνεργοί τους. Βοηθούμενοι 
καί υποκινούμενοι άπό τόν στρατι
ώτη Τίτιο, ήλθαν μέ τά σύνεργα τής 
ψαρικής στήν δεξαμενή καί ψά
ρεψαν μέ καμάκι ψάρια άξίας ένός 
άσημένιου ταλάντου. "Οταν τούς 
έκαμα παρατήρησι, μέ πλησίασαν, 
μέ τήν πρόθεσι νά μέ σκοτώσουν. 
Περιμένω άπό σάς προστασία. Ζη
τώ, άν καί σείς τό θεωρήσετε δίκαιο, 
νά παρουσιασθοΰν οί κατηγορού
μενοι ενώπιον σας, νά μοΰ πληρώ
σουν τήν άξια τών ψαριών, καί στό 
μέλλον νά κρατήσουν τά χέρια τους 
μακριά άπό τήν ιδιοκτησία μου, 
έτσι πού νά μήν ενοχληθώ ξανά. 
12 Μαΐου 31 μ.Χ.».

Στά περισσότερα άπό τά έγγραφα,
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Ό  περίφημος Βρούτος.

πού άναφέραμε παραπάνω, οί προσ- 
φεύγοντες στόν έκατόνταρχο ζη
τούσαν νά άνακριθοϋν οί ύποπτοι 
καί νά συλληφθοϋν οί ένοχοι. ΤΗ- 
σαν πολλές οί περιπτώσεις όπου 
ένας αξιωματικός έδινε διαταγές 
γι’ αύτό τόν σκοπό. Κάποτε ένας 
έκατόνταρχος έδωσε εντολή στόν 
«στρατηγό» τής Όξυρύγχου νά τού 
στείλη διάφορα άτομα γιά τά ό
ποια υπήρχαν υποψίες ότι σφετερί
ζονταν τό καλαμπόκι.. Έστειλε, 
μάλιστα, καί έναν άστυνομικό γιά 
νά συνοδεύση καί νά φρουρήση 
τούς υπόπτους. Ό  Σαραπόδωρος 
παρήγγειλε στόν αδελφό του Φα- 
νίονα ό όποιος έπρόκειτο νά είναι 
ό κύριος μάρτυς στην δίκη του, 
ότι, άν δέν παρουσιαζόταν νά κατα- 
θέση ύπέρ αύτοΰ πριν έκπνεύση ή 
έγγύησίς του, θά έλεγε στόν έκατόν
ταρχο νά έκδώση μιά κλήσι γιά τήν 
βίαιη προσαγωγή του στό δικαστή
ριο μέ τήν συνοδεία ένός στρατιώ
τη. Τά αδέλφια, κατόπιν, θά έπρεπε 
νά πληρώσουν τά έξοδα τού ταξι
διού τού στρατιώτη συνοδού. 'Ο 
έκατόνταρχος είχε ήδη επιτρέψει 
στόν Σαραπόδωρο νά έχη έναν 
διαιτητή, έπίσης είχε τοποθετήσει 
έναν πολίτη δικαστικό υπάλληλο 
γιά φρουρό του, καί τόν άφησε επί 
έγγυήσει.

Σέ μιά άλη περίπτωσι φαίνεται 
μιά επικείμενη σύλληψις:
«’Από τόν έκατόνταρχο Δομίτιο 
Ίουλιανό.

Μόλις λάβατε τό πρώτο μου γράμ
μα, δέν θά έπρεπε νά τό αγνοήσετε, 
άλλά νά έλθετε σέ μένα καί νά μέ 
πληροφορήσετε σέ ποιόν άνήκε ή 
συγκομιδή πού έγινε αιτία τής φι
λονικίας. Άλλά τώρα, άφοΰ λά
βετε αύτό τό γράμμα, ελάτε σέ μένα, 
άφοΰ οί επίτροποι τού Ήρωνος 
Έξηγητοΰ σας άποδίδουν τόσο 
σοβαρές κατηγορίες.
4 ’Ιουνίου».

"Οταν ό στρατιωτικός διοικητής 
τής Ιερουσαλήμ έμαθε ότι συνωμο
τούσαν νά σκοτώσουν τόν Παύλο 
κατά τό ταξίδι του άπό τήν 'Ιερου
σαλήμ -όπου έκρατεϊτο πρός—τήν 
Καισάρεια, τόν μετέφερε μυστικά 
τήν νύχτα, μέ άστυνομική συνοδεί
α άπό 470 στρατιώτες καί φρουρούς. 
Ό  Παύλος καί στις δυό αύτές πό

λεις, στήν άρχή, ήταν κρατούμενος 
τών στρατιωτών, άλλά αργό
τερα, στήν πρωτεύουσα, έπί δύο 
έτη, βρισκόταν υπό τήν έπίβλεψιν 
ένός έκατόνταρχου. Πρός τήν Ρώμη 
ταξίδεψε μέ άστυνομική συνοδεία. 
’Εκεί έμεινε περισσότερο άπό δυό 
χρόνια σέ περιορισμό στό σπίτι 
του, όπου τόν φρουρούσε ένας στρα
τιώτης.

Πολλές πόλεις είχαν άστυνομικές 
δυνάμεις άπό ιδιώτες, πού τις 
διόριζαν καί τις συντηρούσαν οί 
τοπικές άρχές. Καμμιά φορά όμως, 
ή πρωτεύουσα ή οί μεγάλες πόλεις 
απαιτούσαν ένα ρωμαϊκό στρατιωτι
κό απόσπασμα πού νά έκτελή χρέη

άστυνομικά καί νά έπιβάλη τόν 
νόμο καί τήν τάξι. Άναφέραμε πα
ραπάνω γιά τις στρατιωτικές δυνά
μεις στήν Αλεξάνδρεια. Ένα τάγμα 
έπίσης ήταν εγκατεστημένο στή 
Λυών για νά φρουρή τό νομισμα
τοκοπείο τής πόλεως. Σέ αύτές τις 
περιπτώσεις οί στρατιώτες έχρησι- 
μοποιούντο κατά τόν ίδιο τρόπο, 
όπως καί αύτοϊ πού ήσαν ύπό τις 
διαταγές τού διοικητοΰ τής άστυνο- 
μίας στήν Ρώμη (πρεφέκτους οΰρ- 
μπι). Γιά τά καθήκοντα τού τελευ
ταίου αύτοΰ, κάποιος νομομαθής 
παρατηρεί ότι: «Είναι φανερό ότι 
πρέπει νά έχη στρατιώτες τοποθε
τημένους σέ διάφορα μέρη γιά νά
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Έτροϋσκος πολεμιστής μέ τήν 
στολή καί τόν όπλισμό τής έπο-
χής·

κρατούν τήν τάξι ανάμεσα στό πλή
θος, καί νά άναφέρουν γεγονότα 
πού μπορούσαν νά συμβοΰν, καί σέ 
ποιο μέρος συνέβαιναν». Αύτό τό 
σύστημα ασφαλείας περιγράφεται 
σέ ένα γράμμα πού ό Πλίνιος, όταν 
ήταν διοικητής τής Βιθυνίας, έστει
λε πρός τόν αύτοκράτορα Τραϊανό. 
Μιά πόλις άκριτικής περιοχής, 
κάποιας γειτονικής επαρχίας, έλαβε 
μιά φρουρά γιά τήν τήρησι τού νό
μου καί τής τάξεως. Καί ό Πλίνιος 
ζητούσε νά έφαρμοσθή τό ίδιο καί 
στις πόλεις των συνόρων τής δικής 
του επαρχίας:

«Ήταν μιά σοφή χειρονομία, 
κύριε, εκ μέρους σας νά διατάξετε 
τόν Καλπούρνιο Μάκερ νά στείλη 
έναν λεγεωνάριο εκατόνταρχο στό 
Βυζάντιο.
Παρακαλώ, νά δείξετε τήν ίδια φρο

ντίδα καί γιά τήν Ίουλιούπολι, έπει- 
δή είναι μιά μικρή πόλις πού φέρει 
πολλά βάρη. "Οσο δέ περισσότερα 
είναι αύτά, τόσο πιό άνίσχυρη γί
νεται. Όποιαδήποτε βοήθεια παρα- 
σχεθή πρός τήν Ίουλιούπολι θά εί
ναι πρός όφελος όλης τής έπαρχίας, 
άφοΰ ή πόλις αύτή βρίσκεται στά 
σύνορα, άπό τά όποια περνούν όλοι 
οί ταξιδιώτες πού διασχίζουν τήν 
Βιθυνίαν».

Ή  άπάντησις τού Τραϊανού δείχ
νει ότι ό άριθμός τών πόλεων αύτής 
τής κατηγορίας ήταν πολύ μικρός: 
«Τό Βυζάντιο είναι μιά ειδική πε- 
ρίπτωσις έξ αιτίας τού πλήθους τών 
ταξιδιωτών πού συρρέουν έκεΐ άπό 
όλα τά μέρη. Συνεπώς, ή πείρα τού 
παρελθόντος μέ κάνει νά θεωρώ α
παραίτητη τήν παροχή βοήθειας 
στούς δικαστικούς της μέ μιά φρου

ρά υπό τις διαταγές ένός λεγεωνάρι
ου εκατόνταρχου. ’Αλλά, αν άπο- 
φασίσφ νά βοηθήσφ τήν Ίουλιού- 
πολι μέ τόν ίδιο τρόπο, θά δημιουρ
γήσω κακό προηγούμενο, γιατί καί 
άλλες πόλεις, άκόμη πιό άνίσχυρες 
άπό τήν δική σας, θά ζητήσουν τήν 
ίδια μεταχείρισι. "Εχω εμπιστοσύ
νη στή δική σας περίσκεψη καί πι
στεύω ότι θά κάμετε τά πάντα γιά 
γιά νά προστατεύσετε τήν πόλι ά
πό κάθε κακό. "Αν κάποιος έπιβου- 
λευθή τήν άσφάλεια τού τόπου, πρέ
πει νά συλληφθή άμέσως. "Αν τό 
παράπτωμα είναι πολύ σοβαρό, καί 
δέν στέκει επιεικής τιμωρία, τότε, 
στήν περίπτωσι πού πρόκειται γιά 
στρατιώτες, πρέπει νά κοινοποιού
νται καί τό άδίκημα καί τά πορί
σματα στον άξιωματικό τους· στις 
περιπτώσεις πολιτών πού έπιστρέ- 
φουν στήν Ρώμη, νά πληροφορήτε 
έμένα μέ γράμμα».

Καί ό Ίώσηπος επίσης μάς δίνει 
πολλά παραδείγματα γιά τήν χρη- 
σιμοποίησι τών Ρωμαίων στρατιω
τών σέ άστυνομικές υπηρεσίες στις 
πόλεις τής Ίουδαίας. Τό 26 μ.Χ. οί 
Εβραίοι, σέ ένδειξι άποδοκιμασίας 
γιά τήν άπόφασι τών Ρωμαίων νά 
άναρτήσουν εικόνες τού αύτοκρά
τορα στήν Ιερουσαλήμ, όργάνωσαν 
άπεργία πείνης, πού κράτησε πέντε 
μέρες, έξω άπό τό δικαστήριο τής 
Καισάρειας. Τήν έκτη ήμέρα ό Πό
ντιος Πιλάτος τούς συγκέντρωσε 
στό στάδιο καί τούς περικύκλωσε 
μέ πυκνές συρές στρατιωτών. "Οταν 
οί Εβραίοι άρνήθηκαν νά συγκατα- 
τεθοΰν, διέταξε τούς στρατιώτες νά 
σύρουν τά ξίφη τους. Τότε οί 'Ε
βραίοι ξάπλωσαν άμέσως κάτω, καί 
ό Πιλάτος, γιά νά άποφύγη τήν σφα
γή, υποχρεώθηκε νά ύποχωρήση. 
Αυτό είναι τό πρώτο δείγμα λαϊκής 
άνυπακοής πού άναφέρεται. ’Αργό
τερα, σέ μιά άλλη περίπτωσι, πολ
λοί διαδηλωταί, διαμαρτυρόμενοι 
γιά τήν ΐδρυσι ένός ύδραγωγείου, 
περικύκλωσαν τό πραιτώριο τού 
Πιλάτου στήν Ιερουσαλήμ. Ό  Πι
λάτος, επειδή προέβλεπε ταραχές 
καί υποψιαζόταν ότι οί Εβραίοι θά 
άκολουθοΰσαν τήν ίδια τακτική, 
όπως καί στήν προηγουμένη περί
πτωσι, έστειλε στρατιώτες άνάμεσα 
στό πλήθος χωρίς στολές καί ο
πλισμό. "Οταν τό πλήθος έδειξε ση
μεία άνταρσίας, δόθηκε διαταγή 
στούς στρατιώτες νά έπιτεθοΰν μέ 
τά ραβδιά πού είχαν κρυμένα έπά- 
νω τους. Γιά νά έλέγχουν τά μεγά
λα πλήθη καί μέσα καί έξω άπό τις 
πόλεις χρησιμοποιούσαν συχνά ιπ
πικό.
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Στην 'Ιερουσαλήμ, κατά τήν 
διάρκεια των μεγάλων έορτών, ό 
στρατός βρισκόταν σέ κατάστασι 
έπιφυλακής. "Ανδρες μέ πλήρη 
πολεμική έξάρτυσι ήσαν τοποθε
τημένοι γύρω άπό τό περιστύλιο 
τοΰ Ναού. «Όταν έφθανε ή γιορτή 
τοΰ Πάσχα», γράφει ό Ίώσηπος 
«κατά τήν οποία, σύμφωνα μέ τό 
έθιμό μας, προσφέρομε άζυμα, πλή
θος λαού συναθροιζόταν άπό όλα 
τά μέρη γιά τήν γιορτή. Ό  Κουμα- 
νος, έπειδή φοβόταν ότι λόγω τής 
κοσμοσυροής μπορούσε νά γίνουν 
φασαρίες, έδωσε διαταγή σέ μιά ο
μάδα στρατιωτών νά πάρουν τά ό
πλα τους καί νά σταθούν φρουροί 
στό περιστύλιο τοΰ Ναού καί νά κα- 
ταστείλουν κάθε ταραχή πού θά 
μπορούσε νά σημειωθή. Τά μέτρα 
αύτά τά έπαιρναν όλοι οί κυβερνή
τες τής Ίουδαίας κατά τήν περίοδο 
των έορτών».

Αύτά τά στρατιωτικά άποσπά- 
σματα συχνά έπενέβαιναν γιά νά 
καταστείλουν τις ταραχές κατά τις 
ήμέρες των έορτών. Οί άρχιερεΐς 
καί οί πρεσβύτεροι σχέδιαζαν νά 
γίνη ή σύλληψις τοΰ Χριστού πριν 
άπό τό Πάσχα, μέ τήν ελπίδα νά ά- 
ποφύγουν μιά έξέργεσι τοΰ λαού. 
Όταν έκδόθηκε ή καταδικαστική 
άπόφασις γιά τόν Χριστό τήν δεύ
τερη ήμέρα τοΰ Πάσχα, όλες οί 
στρατιωτικές ρωμαϊκές δυνάμεις 
παρατάχθηκαν γύρω άπό τήν κα
τοικία τοΰ Πιλάτου. Πράγματι, ό 
’Ιωάννης άναφέρει ότι ή στρατιω
τική αύτή μονάδα καί ό διοικητής 
της, ένας χιλίαρχος, είχε βοηθήσει 
τήν έβραϊκή άστυνομία στή σύλλη- 
ψι τοΰ Χριστοΰ. Ό  Ματθαίος διη
γείται ότι ό Πιλάτος έδωσε στούς 
'Εβραίους ήγέτας φρουρά γιά νά 
τήν τοποθετήσουν στήν είσοδο τοΰ 
Τάφου. Τό 58 μ.Χ. ό στρατιωτικός 
διοικητής έστειλε τρεις φορές τούς 
άνδρες του, σέ διάστημα λιγώτερο 
άπό είκοσιτέσσερις ώρες, γιά νά 
σώσουν τόν Παΰλο άπό τό έξαγριω- 
μένο πλήθος. Ό  Παύλος είχε συλ- 
ληφθή μέ τήν κατηγορία ότι ή συμ
περιφορά του άπειλοΰσε τήν κοινή 
ήσυχία, καί κάποτε χρειάσθηκε νά 
μεταφερθή άπό τούς στρατιώτες, 
άνάμεσα άπό τόν οργισμένο όχλο, 
στούς στρατώνες γιά νά τεθή υπό 
στρατιωτική προστασία.

Έφ’ όσον ή παράνομη κατοχή 
όπλων άποτελοΰσε ποινικό άδίκη- 
μα, ό διοικητής έστελνε τούς άν
δρες του νά κάνουν εφόδους στά 
σπίτια όπου είχε υποψίες ότι μπο
ρούσαν νά υπάρχουν όπλα. Ό  Φλάκ-

κος, επί παραδείγματι, πού πίστευε 
ότι οί Εβραίοι τής ’Αλεξάνδρειάς 
είχαν στά σπίτια τους μεγάλες πο
σότητες όπλων, έκαμε μιά λεπτομε
ρή έρευνα σέ όλα τά έβραϊκά σπί
τια. «Γι’ αύτό τόν σκοπό αύτός (μάς 
λέγει ό Φίλων) έστειλε έναν έκα- 
τόνταρχο, πού τοΰ είχε μεγάλη έμπι- 
στοσύνη, τόν Κάστο, μέ τήν εντο
λή νά περιλάβη στήν ομάδα του 
τούς γενναιότερους άνδρες καί νά 
μποΰν γρήγορα καί αιφνιδιαστικά 
στά έβραϊκά σπίτια καί νά ερευ
νήσουν άν υπάρχουν παρακαταθή
κες άπό όπλα».

Παρ’ όλο πού ό έκατόνταρχος 
καί οί άνδρες έκαμαν προσεκτική 
έρευνα, δέν βρήκαν τίποτε. ’Αλλά 
ένας άλλος έκατόνταρχος, ό Βάσ- 
σος, είχε πρωτύτερα βρή μεγάλες 
ποσότητες όπλων, πού οί Αιγύ
πτιοι έκρυβαν στήν ύπαιθρο. "Ενας 
πάπυρος, τοΰ 35 μΧ.., περιέχει μιά 
διαταγή τοΰ Φλάκκου πού άπαγο- 
ρεύει τήν κατοχή όπλων άπό πο
λίτες.

Κατά τήν ρωμαϊκή εποχή, όπως 
καί σήμερα, ειδικές στρατιωτικές 
δυνάμεις φρουροΰσαν τά σύνορα. 
Σχετικά μέ τήν όργάνωσί τους ό 
Αΐλιος ’Αριστείδης παρατηρεί : 
«Τούς τοποθετήσατε στά σύνορα 
τής αυτοκρατορίας καί τούς καθο
ρίσατε περιοχές πού πρέπει νά φρου
ρούν, μιά ορισμένη περιοχή σέ με
ρικούς καί μιά άλλη σέ άλλους».

Τό πρόβλημα τοΰ Βυζαντίου καί 
τής Ίουλιουπόλεως, πού βρίσκο
νταν σέ σύνορα επαρχιών, τό 
άναφέραμε. Πολίτες εκτός τής αυ
τοκρατορίας, πού ήθελαν νά δια- 
βοΰν τά σύνορα 'τοΰ Ρήνου, έπρεπε 
πβώτα νά ύποστοΰν έρευνα, νά πα
ραδώσουν τά όπλα τους, νά πληρώ
σουν διόδια καί, κατόπιν, μέ στρα
τιωτική συνοδεία νά περάσουν άπέ- 
ναντι. Στά σύνορα τοΰ Δουνάβεως 
οί ξένοι έπρεπε νά σταματοΰν σέ 
άπόστασι πέντε έως δέκα μιλίων 
άπό τήν μεθοριακή ζώνη, καί μπο
ρούσαν νά έχουν εμπορικές συναλ
λαγές μόνον σέ ώρες καί σέ μέρη 
καθορισμένα άπό τις ρωμαϊκές άρ- 
χές, καί ύπό τήν έπίβλεψι ένός έκα- 
τόνταρχου. ’Επίσης ή άστυνομία 
πού επιτηρούσε τό ποτάμι άπαγό- 
ρευε στούς ξένους νά έχουν δικά 
τους πλωτά μέσα ή νά έχουν εγκα
ταστάσεις σέ όποιοδήποτε νησί. 
Στήν δεξιά όχθη τοΰ Δουνάβεως εί
χαν κτισθή, τό 184-5 μ.Χ., ειδικοί 
σταθμοί γιά τήν άστυνομία τών συ
νόρων.

Ό  αύτοκράτωρ Κόμμοδος ένί-

σχυσε όλη τήν όχθη μέ πύργους ε
λέγχου καί μέ παρατηρητήρια στά 
σημεία πού προσφέρονταν στις δια
βάσεις τών ληστών. Γιά τόν ίδιο 
σκοπό ό αύτοκράτωρ έχτισε πύρ
γους στά σύνορα τής Μαυριτανίας 
Καισαρηνείας. "Ενα όμοιο σχέδιο 
άπό πύργους καί πυργίσκους στήν 
σειρά υπήρχε κατά μήκος τοΰ τεί
χους τοΰ Άδριανοΰ, στήν Βρεταν- 
νία. Έτσι ό έλεγχος τής κινήσεως 
στά σύνορα ήταν αυστηρότατος.

"Αλλοτε πάλι ή άστυνομία τών 
συνόρων έκτελοΰσε καί τελωνεια- 
κή υπηρεσία, όπως στήν Έλ—Χά- 
ουρα, στήν ’Ερυθρά Θάλασσα : 
«'Υπάρχει ένα άλλο λιμάνι καί ο
χυρωμένο μέρος, τό Λευκαί Κώμαι, 
άπ’ όπου περνά ό δρόμος πρός τήν 
Πέτρα καί πρός τόν Μάλιχο τόν βα
σιλιά τών Ναβαταίων. Τό μέρος εί
ναι εμπορικό κέντρο καί σταθμός 
γιά μικρά καράβια, τά όποια εξο
πλίζουν καί στέλνουν οί "Αραβες. 
Κατά συνέπεια ένας έκατόνταρχος 
καί μιά ένοπλη δύναμις βρίσκονταν 
έκεϊ γιά νά εισπράττουν τόν δασμό 
τών 25% επί τών είσαγομένων ε
μπορευμάτων, άλλά καί γιά νά 
φρουροΰν τήν πόλι».

Μιά άλλη άσχολία τοΰ στρατοΰ 
ήταν ή δίωξις τοΰ λαθρεμπορίου. 
Ό  διοικητής άξιωματικός έπρεπε, 
σύμφωνα μέ τό επίσημο κυβερνη
τικό μονοπώλιο τοΰ νάτρου (ορυ
κτό άλκαλι, τό νίτρο τής Βίβλου), 
νά κατάσχη όλο τό νάτρο πού έ
μπαινε παρανόμως στήν περιοχή 
του, καί νά συλλαμβάνη τούς άν- 
θρώπους πού τό μετέφεραν μέ τά υ
ποζύγιά τους.

Ό  έλεγχος τοΰ εμπορίου ήταν 
έπίσης ύπδθεσις τοΰ ρωμαϊκοΰ στρα
τοΰ. Γι’ αύτό τό σκοπό, άνδρες, οί 
«μπενεφικιάρι κονσουλάρις», ήσαν 
εγκατεστημένοι σέ διάφορα ση
μεία, στις μεγάλες συγκοινωνιακές 
άρτηρίες καί στά σύνορα. Έπέ- 
βλεπαν όλη τήν εμπορική κίνησι, 
καί είσέπρατταν διόδια καί δασμούς. 
’Αργότερα, αυτοί οί εντεταλμένοι 
άξιωματικοί προσέφεραν καί άλλες 
άστυνομικές υπηρεσίες. Όταν ή
σαν έγκατεστημένοι στις πόλεις, 
επιθεωρούσαν τά καταστήματα, καί 
παρακολουθοΰσαν τούς κλέφτες, 
τούς χαρτοπαϊκτες καί τούς μα- 
στροπούς καί είσέπρατταν χρήμα
τα άπ’ αύτούς. Μιά έπιγραφή άπό 
ένα πύργο σέ ένα δρόμο τής Νου
μιδίας λέει ότι ό πύργος αύτός ήταν 
«ένα παρατηρητήριο σέ ένα οδικό 
κόμβο γιά τήν άσφάλεια τών ταξι
διωτών», καί ότι ήταν έδρα μιάς
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στρατιωτικής μονάδας μέ διοικητή 
έναν έκατόνταρχο. Στήν έρημο, 
στρατιώτες προστάτευαν τά καρα
βάνια των εμπόρων πού περνούσαν 
τά σύνορα, καί ίδρυαν τούς στα
θμούς γιάτήν προμήθεια νερού, τά 
καραβάνια σεράϊ, καί φρούρια γιά 
τήν προστασία τής φρουράς. Μιά 
καταχώρησις σέ ένα γεωγραφικό 
ατλαντα άναφέρει ότι στό Τρο- 
γκοντύτικου «μιά φρουρά προφυ
λακής είχε τήν έδρα της σέ ένα κα- 
ραβάνσεράι καί εξυπηρετούσε δυό 
χιλιάδες ταξιδιώτες».

Τέλος στρατιώτες χρησιμοποι
ούνταν σέ υπηρεσίες άσφαλείας. 
Χρέη μυστικής αστυνομίας έκτε- 
λοΰσαν άνδρες οί όποιοι όνομάζο- 
νταν «φρουμεντάριοι». Άνέκριναν 
καί παρακολουθούσαν άτομα ύπο
πτα γιά συνομωσία εναντίον τού 
αύτοκράτορος. Οί ιδιαίτερα φιλύ
ποπτοι αύτοκράτορες στρατολο
γούσαν τακτικούς στρατιώτες καί 
τούς χρησιμοποιούσαν σάν μυστι
κούς πράκτορες. Ό  Επίκτητος α
ναφέρει τά έξής γι’ αυτή τήν υπη
ρεσία άσφαλείας :

«Μέ τόν παρακάτω τρόπο οί 
στρατιώτες στήν Ρώμη συνελάμβα- 
ναν τούς απερίσκεπτους. 'Ένας 
στρατιώτης μέ πολιτικά κάθεται 
δίπλα σου καί αρχίζει νά μιλά μέ

τά χειρότερα λόγια γιά τόν αυτο- 
κράτορα. Τότε εσύ, πού πήρες έγ- 
γύησι γιά τήν καλή του πίστι, άφοΰ 
αύτός άρχισε τις ύβρεις, τού λές ό,τι 
πραγματικά σκέπτεσαι, καί τό έπό- 
μενο βήμα είναι ότι σέ οδηγούν ά- 
λυσσοδεμένο στήν φυλακή».

Πράγματι, ό ρωμαϊκός στρατός 
είχε πολλαπλές άρμοδιότητες. "Ενα 
αλεξανδρινό στρατιωτικό έγγραφο 
τού τέλους τού πρώτου αίώνος μ.Χ. 
δείχνει, ότι λεγεωνάριοι χρησιμο
ποιούνταν γιά τις περιπολίες στούς 
δρόμους, γιά στρατιωτική αστυνο
μία μέσα στά στρατόπεδα, γιά μυ
στική αστυνομία, γιά άστυνομικές 
ύπηρεσίες σέ διάφορα μέρη τής πό- 
λεως, γιά αστυνομία τής υπαίθρου, 
γιά φρουρά στά νομισματοκοπεία, 
καί ότι μπορούσαν νά συνεργάζω- 
νται μέ τήν άστυνομία τών ποτα
μών γιά τις περιπολίες στον Νείλο, 
μέ τήν λιμενική άστυνομία καί μέ 
τούς «φρουμεντάριους». Μιά( άπό 
τις μεγαλύτερες στρατιωτικές συμ
φορές πού ύπέστη ποτέ ή Ρώμη, ή
ταν ή απώλεια τριών λεγεώνων τού 
Βάρου στήν Γερμανία τό 9 μ.Χ. 
Μιά άπό τις αιτίες τής καταστρο
φής ήταν τό γεγονός ότι ό Βάρος 
είχε διασκορπίσει μεγάλο άριθμό 
άπό τις δυνάμεις του. Είχε διαθέσει 
πολλούς άπό τούς άνδρες του σέ ά

στυνομικές ύπηρεσίες, όπως στήν 
φρούρησι κοινοτήτων, στήν κατα- 
δίωξι τών ληστών, στήν έπιτήρησι 
τού εμπορίου καί τών συγκεντρώ
σεων. Είναι φανερόν ότι τά άστυ- 
νομικά αύτά καθήκοντα άπασχο- 
λοΰσαν τόν ρωμαϊκό στρατό. Άμ- 
μώνιος Πατέρνους, ένας έκατό- 
νταρχος σέ άστική άστυνομική ύ- 
πηρεσία τό 193 μ.Χ., έλαβε μέσα 
σέ δυό μήνες άγωγές γιά ληστεία 
καί άπειλή κατά τής ζωής, γιά λη
στεία καί σωματικές κακώσεις καί 
γιά άπλή ληστεία. Ό  Ιούλιος Γου
λιανός, τό 207 μ.Χ., έλαβε μιά πα- 
ράκλησι νά βρή έναν χαμένο σύζυ
γο σέ ένα χωριό. 'Ορισμένες φορές 
καί οί ίδιοι οί άστυνομικοί ύφίσταν- 
το ζημιές ή έχαναν άκόμηκαίτήν 
ζωή τους. Στις άρχές τού δευτέρου 
αίώνος μ.Χ. ό Κλαύδιος Τερεντια- 
νός, ένας λεγεωνάριος στήν ’Αλε
ξάνδρεια, ζητούσε συγγνώμη άπό 
τόν πατέρα του, γιατί δέν τού είχε 
στείλει άκόμη ένα έγγραφο καί τού 
εξηγούσε τό λόγο.

Στό επόμενο γράμμα του λέει ότι 
είχε πληγωθή σέ μιά στάσι, καί γιά 
πέντε ήμέρες δέν μπορούσε νά βγή 
έξω. Αυτούς τούς κινδύνους διέ- 
τρεχε ό Ρωμαίος στρατιώτης στήν 
προσπάθειά του νά διαφυλάξη τήν 
ειρήνη.

Μιά ώραία πρω τοβουλία τής 
Χ ω ροφ υλακήςΈ κάληςκαί Νέας 
Μάκρης. Μέ τήν ευκαιρία τών 
εορτώ ν, άνδρες τώ ν ώς άνω  
Υ πη ρεσιώ ν περιήλθον τά ορφα
νοτροφεία τής περιοχής Προα- 
στείων Πρωτευούσης καί διέ
νειμαν δώρα στους όρφανούς 
τροφ ίμους τ ω ν .



Η ΑΤΤΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γ . Ξ Υ Δ  Η
Δ )ντοΰ  Π αιδαγ. ’Ακαδημίας 

Ί ω α ννίνω ν

« Ε π ’ ευκαιρία συμπληρώσεως 60 ετών (Φε
βρουάριος 1913) άπό τής άπελευθερώσεως τής Ή - 

I» πειρωτικής πρωτευούσης, δημοσιεύομεν άρθρον τοΰ
κ. Δ)ντοϋ τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Ίωαννί- 
νων, ό όποιος με ιστορικήν ακρίβειαν καί λογοτε
χνικήν ικανότητα περιγράφει τά σπουδαία έκλινα 
Ιστορικά γεγονότα καθώς καί τον πρωί αγωνιστικόν 
ρόλον τον όποιον διεδραμάτισε εις αύτά ό ’Αξιωμα
τικός τής Χωροφυλακής αείμνηστος Σπϋρος Σπυρο- 
μίλιος».

*»

Η Ελλάς, ή Βουλγαρία, ή Σερ
βία καί τό Μαυροβούνιον συνηνώ- 
θησαν, τό 1911—1912, διά συνθη
κών, καί άπήτησαν παρά τής Τουρ
κίας τήν παραχώρησιν ουσια
στικών ελευθεριών. Μή γενομέ- 
νιον όμως άποδεκτών τών άπαιτή- 
σεών των υπό τής Πύλης, έκήρυ- 
ξαν πόλεμον, τον γνωστόν ως Α' 
Βαλκανικόν, δστις εφερε ριζικάς 
μεταβολάς επί τής Βαλκανικής 
χερσονήσου.

Ή  Θεσσαλονίκη καί εύρύτερον 
ή Μακεδονία ύπήρξεν ό πρώτος 
καί κύριος στόχος τών Ελληνικών 
δυνάμεων. Τό σύνολον, σχεδόν, 
τοΰ Ελληνικού Στρατού προωρί- 
ζετο διά τήν Μακεδονίαν καί ώδη- 
Υήθη έκεΐ υπό τού Στρατηλάτου 
Διαδόχου Κωνσταντίνου νικηφό- 
Ρως.

Ή  Κυβέρνησις είχεν καθορί
σει άμυντικήν τήν άποστολήν τής 
όπό τόν Σαπουτζάκην στρατιάς 
τής Ηπείρου. Διά τούτο διέθεσεν 
διά τήν Ήπειρον άσημάντους δυ
νάμεις. Ά λλ’ εν τή πορεία τοΰ 
πολέμου καί κυρίως εν τή πορεία 
μορφοποιήσεως τής Εύρωπαϊκής 
πολιτικής, ή Κυβέρνησις άνεθεώ- 
ρησε τά διά τήν Ήπειρον σχέδιά 
της. Οί Αλβανοί Φύλαρχοι άνε- 
κύρυξαν εις Δυρράχιον, κανά τάς 
άρχάς Νοεμβρίου 1912, άνεξάρτη- 
τον τήν ’Αλβανίαν. Ή  δέ ’Ιτα
λία καί Αυστρία έτάσσοντο υπέρ 
τής δημιουργίας μεγάλης ’Αλβα
νίας καί ωθούν τάς Άλβανικάς 
διεκδικήσεις μέχρι Πρεβέζης. Πρός 
δέ άτακτα στίφη Τουρκαλβανών 
περιήρχοντο τήν ύπαιθρον καί 
έσπειρον τρόμον καί άπόγνω- 
σιν.

Ό  κίνδυνος άπωλείας τής Η πεί
ρου ήτο μέγας. ’Ενώπιον τής κα- 
ταστάσεως αύτής εύρισκομένη ή 
Κυβέρνησις άναθεώρησε τά άρχικά 
της σχέδια καί έσπευσε εις ένίσχυ- 
σιν τοΰ Στρατού Ηπείρου διά δυ
νάμεων εμπειροπολέμων μεταφερ- 
θεισών έκ τοΰ Μακεδονικού θεά
τρου τών επιχειρήσεων καί άνέθεσε 
τήν άρχηγίαν εις τόν Διάδοχον 
Κωνσταντίνον.

Ή  άπελευθέρωσις τών Ίωαννίνων 
καί τής Ηπείρου άπήτησεν σκλη
ρούς αγώνας, συνεχείς προσπάθειας 
καί πολύ αίμα. Ή  έκπόρθησις τών 
οχυρών ύπήρξεν έργον έξοχου 
στρατηγικής, άφθάστου ήρωϊσμοΰ 
καί κυρίως τολμηρού εγχειρήμα
τος. Ύπήρξεν άποτέλεσμα συνδυα
σμένης προσπάθειας τοΰ Τακτικού 
Στρατού, τών ’Εθελοντικών ’Αντάρ
τικών ’Ηπειρωτικών καί άλλων
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Σωμάτων. Τά γεγονότα είναι γνω
στά. Θά τά σκιαγραφήσωμεν διά 
βραχέων.

01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ

Της άπελευθερώσεως των Ίωαν- 
νίνων υπό τοΰ Ελληνικού Στρατού 
προηγήθη μακρά περίοδος προετοι
μασίας των Ήπειρωτών. Τήν 25ην 
Μαρτίου 1906 συνεστήθη, έν Άθή- 
ναις, ή ’Ηπειρωτική Εταιρεία, όρ- 
γάνωσις μυστική, τής οποίας σκο
πός έτέθη ή προετοιμασία των 
Ήπειρωτών διά τήν ένοπλον, έν 
καιρώ, έξέγερσιν. 'Ιδρυτικά μέλη, 
άποτελέσαντα τό πρώτον Διοικητι
κόν Συμβούλιον τής Εταιρείας 
άναφέρονται οί: 1) Σπυρομίλιος Σπ. 
Υπομοίραρχος, 2) Δούμας Γεώρ
γιος Διοικητής ΣΠΑΠ, 3)Μελας 
Βασίλειος ’Ανθυπίλαρχος, 4) Λιά- 
μπεης Χαρ. ’Ανθυποπλοίαρχος, 5) 
Χριστοβασίλης Χρ· Αόγιος, 6) 
ΠανταζήςΜιλτ. Ύφυγητής, 7) Χρό- 
νης Χρ. 'Υπολοχαγός Οικονομικού,
8) Καραπανος Περικλής Δικηγόρος
9) Δαγκλής Παν. Άντ]ρχης, 10) 
Μαλαμος Κΐτσος Ταγματάρχης, 11) 
Γάγαλης Γεώργιος Δημοσιογράφος 
καί 12) Άβέρωφ Αυγερινός Πολι- 
τευτής.

Πρόεδρος τής 'Εταιρείας άνέ- 
λαβε ό άντισυνταγματάρχης Δαγ
κλής Παν. ’Αλλά ιθύνων νους καί 
ψυχή τής Εταιρείας ύπήρξεν ό 
Σπυρομίλιος Σπ. ’Αξιωματικός τής 
Χωροφυλακής.

Ή  Εταιρεία άνέπτυξεν τρεις 
διευθύνσεις: Ίωαννίνων, Πρεβέζης 
καί ’Αργυροκάστρου. Αί διευθύν
σεις έπηνδρώθησαν δι’ άξιωματι- 
κών τοποθετηθέντων ώς υπαλλήλων 
είς τά Ελληνικά Προξενεία Ίωαν- 
νίνων, Πρεβέζης ’Αργυροκάστρου 
καί είς αλλας θέσεις. 'Ο τότε Μη
τροπολίτης Βελλας καί Κονίτσης 
καί μετέπειτα ’Αρχιεπίσκοπος Σπυ
ρίδων μυηθείς ό ίδιος είς ’Αθή
νας, έμύησε είς τήν Εταιρείαν τούς 
πρώτους Εταίρους. Ή  μύησις έγέ- 
νετο τήν ήμέραν τού 'Αγίου Πνεύ
ματος (11-6-1907) είς τήν 'Ιεράν 
Μονήν Παλιουρής. Έκτοτε ή ’Ηπει
ρωτική Εταιρεία διήλθεν περίοδον 
ταχείας άναπτύξεως. Οί μεμυημένοι 
Ήπειρώται τής Διευθύνσεως Ίωαν- 
νίνων άνήλθον εντός τής πόλεως, 
είς 300 περίπου καί τής περιοχής 
ύπερέβησαν τούς 1.500. 'Ιερείς, 
Διδάσκαλοι, Έπαγγελματίαι, Γεωρ- 
γοί, Ποιμένες άπετέλεσαν τό κύριον 
σώμα τών μεμυημένων εταίρων.

Ή  δρασις τής Διευθύνσεως Ίωαν- 
νίνων, διά νά περιορισθώμεν είς 
αύτήν, ύπήρξεν πολύπλευρος καί 
λίαν σημαντική. Ή  Εταιρεία άνε- 
θέρμανε τό πατριωτικόν φρόνημα 
τών Ήπειρωτών, ώργάνωσε έπανα- 
στατικώς τήν ύπαιθρον καί εξόπλι
σε έθελοντάς. Τά όπλα (Γκρα) με- 
τεφέροντο έξ ’Αθηνών, δΓ Άρτης, 
είς Καλαρρύτες όπου παρεδίδοντο 
είς τόν ’Ιατρόν Γ. Ζάγκλην δστις 
έμερίμνα διά τά περαιτέρω. Τήν 
πρώτην τών έν λόγφ άποστολών 
έφερε ό άνθυπολοχαγός Πυροβο
λικού Θ. Μανέτας.

Δυστυχώς τόν ’Ιούλιον τοΰ 1909 
ή τότε Κυβέρνησες Ράλλη άνεκά- 
λεσε έκ τής Ηπείρου τούς αξιω
ματικούς οΐτινες έδρωνείς τά Προ
ξενεία καί αλλαχού. Ή  Διεύθυνσις 
Ίωαννίνων, άπέμεινε, τότε άκέφα- 
λος καί θά διελύετο άν δέν ένήργει, 
ώς ένήργησε, παρά τώ Στρατιωτι
κά) Συνδέσμω, ό 'Υπομοίραρχος 
Σπυρομίλιος διά τήν είς τό Προξε- 
νεΐον Ίωαννίνων τοποθέτησιν τοΰ 
Προξένου Πρεβέζης Άγγ. Φορέ- 
στη. Ό  Φορέστης άνέλαβεν τήν 
Διεύθυνσιν τόν Νοέμβριον 1909. 
'Υπήρξεν δραστήριος, εμπνευσμέ
νος, πατριώτης καί ικανός. Συνε- 
κράτησε καί άνεδιωργάνωσε τό 
κλιμάκιον. ’Οργάνωσε καί εξόπλι
σε άνταρτικά σώματα, επέβαλε πει
θαρχίαν είς τά άτακτα στοιχεία, 
έτιμώρησε τούς άντιδρώντας καί 
ήνάγκασε τούς ήγέτας τής Ελλη
νικής Κοινότητος Ίωαννίνων νά 
ένισχύσουν τήν πολιτικήν τής Η 
πειρωτικής Εταιρείας.

Λαμπράς έπιτυχίας έσημείωσεν 
ή Εταιρεία είς τόν τομέα τής συλ
λογής καί μεταβιβάσεως πληροφο
ριών. Αί όχυρώσεις τών φρουρίων 
τών Ίωαννίνων γενόμεναι κατά τά 
σχέδια τού Γερμανού στρατάρχου 
Φον ΓΚΟΑΤΣ τή έπιβλέψει Γερ
μανών ’Αξιωματικών, προσήλκυσαν 
ιδιαιτέρως τό ενδιαφέρον τής Έται- 
ρείας.Κάποιος ΠέτροςΠαπαγιάννης 
άπό τά Ζευγάρια, μιναδόρος, είργά- 
ζετο είς τάς οχυρώσεις. Κάθε Σαβ
βατόβραδο έδιδε σχετικός πληρο
φορίας είς τούς Άλ. Σακελλίωνα 
καί Φιλ. Συγκούνην, καθηγητάς, οΐ
τινες διά τοΰ Φορέστη τάς μετεβί- 
βαζον είς τόν προορισμόν των.

"Αμα τή κηρύξει τοΰ πολέμου ό 
Πρόξενος Φορέστης άπεχώρησεν. 
Τήν Διεύθυνσιν άνέλαβεν, τότε, ό 
διερμηνεύς τοΰ Προξενείου Νικ. 
Χαντέλης τοΰ 28ου τμήματος, υπό 
τό ψευδώνυμον Ίδεύς. Διά πυκνού

δικτύου πληροφοριοδοτών, κατα
σκόπων, άγγελιαφόρων, οδηγών τα
χυδρόμων κ.λ.π. ό Ίδεύς έτήρει 
ένήμερον τό Έπιτελεΐον περί τής 
δυνάμεως, τής διατάξεως, τής κα- 
ταστάσεως, τών κινήσεως, τών προ
θέσεων κ.λ.π. τοΰ εχθρού. Ή  οικία 
τοΰ Ίωάννου Λάππα, διερμηνέωςτοΰ 
Γαλλικού Προξενείου έχρησΊμοποι- 
εΐτο, μεταξύ τών άλλων, ώς κέντρον 
συναντήσεως τών πατριωτών. ’Εκεί 
έδρασε, ώς κρυπτογράφος, ή ’Αντι
γόνη Τζαβέλλα.
Τό προγονικόν κλέος τών Σουλιω
τών έξύπνησεν έντός των. ’Από τήν 
ύπαιθρον άνεπήδησαν πολεμισταί 
καί συνεκρότησαν ’Αντάρτικά Σώ
ματα, τιθέμενα ύπό τάς διαταγάς τοΰ 
Στρατηγείου. Ιερείς, Διδάσκαλοι 
καί άπλοι άνθρωποι τών παραμε
θορίων διέρχονται τά σύνορα καί 
φθάνουν είς τάς πλησιεστέρας Ε λ 
ληνικός Μονάδας ζητοΰντες όπλα 
διά νά πολεμήσουν κατά τοΰ προ
αιώνιου εχθρού. Είς 50 άνήλθον τά 
άνταρτικά σώματα μέ δύναμιν ύπερ- 
βαίνουσαν τούς 3.000 άνδρας ό πο
λιτικός σύμβουλος τής Στρατιάς, 
Πρεσβευτής Σαχτούρης, άναφέρει 
είς τήν Κυβέρνησιν ότι τήν 16ην 
’Οκτωβρίου 1912 ειχον συγκροτη- 
θή 11 άνταρτικά σώματα δυνάμεως 
840 άνδρών. Έξ αύτών 340 άντάρ- 
ται έδρων είς τήν περιοχήν Λάκκας 
Σουλίου καί δτι ή δύναμις τών σω
μάτων Λάκκας Σουλίου θά ύπερβή 
τούς 1.000 τάς προσεχείς ήμέρας. 
Άνταρτικά Σώματα συνεκροτήθη- 
σαν καί έδρων είς ολόκληρον τήν 
Ήπειρον. Μερικά επίσημα κείμε
να είναι άρκούντως διαφωτιστικά :
"Αρτα, 5-10-1912 .

Ύ πουργεΐον Σ τρατιω τικώ ν.
Ευάρεστηθήτε διατάξητε τήν τ α χ ί, 

στην αποστολήν 1 .000 "Οπλων Γκρα 
μετ’ άναλόγω ν Φ υσ ιγγίω ν, είς Κέρ
κυραν είς διάθεσιν Τ αγμρ)χου Χ ω 
ροφυλακής Σπυρομίλιου , δστις διαθέ
σει ταΰτα πρός όπλισμόν Ή πειρω τώ ν  
συμφ ώ νω ς όδηγίας μου 

Σαπουντζάκης- 
"Αρτα 7-10-1912

Ταγματάρχην Χ ω ροφυλακής Σ π υ-  
ρομίλιον Κ έρκυραν.

Συγκροτήσατε καί οργανώ σατε, τά
χιστα  , δσον τό δυνατόν ίσχυρότερον 
έθελοντικόν σώμα καί άναμείνατε ό
δηγίας μ ο υ .

Σ απουντζάκη ς.
"Αρτα 15-10-1912

Ύ π ολ οχα γόν  Μ ηχανικού Δ . Μπέ— 
τ σ α ρ η ν .’Ενταύθα .
’ Αναθέτομεν ήμΐν τήν διοίκησιν λόχου  
σχηματισθέντος πρός έκτέλεσιν ειδι
κής έντολή ς. Ύ π ό  διαταγάς σας τί
θενται , έπίσης έξ έθελοντώ ν, έν τή 
Δυτική Ή πείρω  ,συγκροτούμενοι φ ά
λαγγες . Γενικώς ή ΰ φ ’ υμάς δύναμις 
θέλει χρησιμεύσει ώς άριστερά π λ α -
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ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΙΤΙΓΕΙΟΙ

γιοφυλακή τοΰ Στρατού άπαλλάσσου- 
σα αυτόν έκ τώ ν άτακτων στιφ ώ ν  
τω ν ’Α λβ α νώ ν. Είδικαί όδηγίαι έν 
κ αιρώ .

Σαπουντζάκης 
"Αρτα 19-10-1912

Μπότσαρην
’Ανάγκη δπως αϋριον σταλή τμήμα  

σώματός σας πρός κατάληψιν τώ ν  
μεταξύ τής μεγάλης όδοΰ Φ ιλιππιά- 
δος—Ί ω α ννίνω ν καί όδοΰ Λέλοβας — 
’Ορεινών δγκ ω ν. ’Ενεργήσατε τάχι
στα .

Ίω ά ννου  (έπ ιτελ ά ρ χη ς).

Μετά τόν τραυματισμόν τοΰ 
Μπότσαρη ή διοίκησις τών άνταρ- 
τικών Σωμάτων Δυτικής ’Ηπείρου 
άνετέθη εις τόν σουλιωτικής, έπί- 
σης, καταγωγής άντισυνταγματάρ- 
χην Μηχανικού Κΐτσον Μαλάμον. 
Εις επικουρίαν τών αντάρτικών ο
μάδων έσπευδον ένοπλοι χωρικοί 
καί παρεΐχον παντοειδείς υπηρε
σίας.

Ό  Διάδοχος Κωνσταντίνος έκ- 
τιμήσας τήν συμβολήν τών άνταρ- 
τικών σωμάτων έξέδωκε διαταγήν 
στρατολογίας καί συγκροτήσεως 
νέων σωμάτων.
Φ ιλιππιάς 27-1-1913

Ά ντισυνταγμ ατάρχη ν Μ αλάμον, 
Έ γκρίνεται στρατολογία Ή πειρω τώ ν  
καί παροχή όπλισμοΰ καί διατροφής 
ούχί ιματισμού, μή ΰπάρχοντος το ι-  
ού του . Πληροφορίαι περί προχω ρή- 
σεως Τούρκων πρός Π ρέβεζαν έλ έγ -  
χονται άνακριβεΐς.

Κ ω νσταντίνος .

Μεγάλας υπηρεσίας προσέφερον 
τά υπό τόν Καπετάν Πουτέτσην 
καί τόν Καπετάν Κρομμύδαν άντα- 
ρτικά σώματα. Γενικώς τ’ άνταρτικά 
σώματα τών Ήπειρωτών εθελοντών 
έπολέμησαν εις Νικόπολιν (Πρέ
βεζαν) εις Γαρδίκι, Γλυκύ, Σκάλαν 
Παραμυθίας, Μουσιωτίτσαν, Κο- 
πάνη, Βαριάδες κ.λ.π., διά νά πε- 
ριορισθώμεν εις τάς πέριξ τών 
Ίωαννίνων μάχας. 'Ολόκληρος ή 
Ήπειρος άπό Πρεβέζης καί μέχρι 
Χειμάρρας καί άπό Μετσόβου μέ
χρι ’Αργυροκάστρου είχεν άποβή 
πεδίον μάχης. Τά άνταρτικά σώμα
τα έμάχοντο κατά τών άτάκτων 
στιφών τών Τουρκαλβανών, άλλά 
καί εναντίον τακτικού τουρκικού 
στρατού έστρατοπεδευμένου εις 
στρατηγικάς θέσεις, δπως π.χ. εις 
Δελβινάκι, εις Ζίτσαν καί άλλαχοΰ. 
Έπροστάτευον τήν μετά τής Πρε
βέζης έπικοινωνίαν τοΰ Ελληνι
κού Στρατού, άπήλλαξαν τήν ύπαι
θρον έκ τών ενόπλων Τουρκαλβα
νών καί έδωσαν τήν ευχέρειαν εις 
τόν Τακτικόν Στρατόν ν’ άφοσιωθή 
άπερίσπαστος εις τήν κυρίαν αυ
τού άποστολήν— τήν περίσφιξιν

Τό Χάνι τοΰ ΕΜΙΝ ΑΓΑ. Εδώ είχε τό στρατηγείον του ό 
’Αρχιστράτηγος Βασιλεύς Κωνσταντίνος, καί έδώ ύπεγράφη ή 
παράδοσις τών Ίωαννίνων.

καί άπελευθέρωσιν τών Ίωαννίνων.
’Αλλά καί τακτικάς άποστολάς 

έλάμβανον καί έφερον εις πέρας 
τά άνταρτικά σώματα. Ό  Διοικη
τής τής II Μεραρχίας Στρατηγός 
Καλλάρης γράφει εις διαταγήν ε
πιχειρήσεων :

«Τά ΰπό τόν Συνταγματάρχην Μα
λάμον άνταρτικά σώματα διά Πλέσιας 
καί Μπέρκου θέλουσι καταλάβει τά 
ΒΔ τού χω ρίου τούτου υψ ώ ματα τής 
Τσούκας .. .»>.

ΚΡΗΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 

ΜΕΤΣΟΒΟΝ
Κρήτες έθελονταί, υπό τόν Συν

ταγματάρχην Μήτσαν, ώπλισμέ- 
νοι μέ Μάλινχερ, μετά Λόχου τοΰ 
Τακτικού Στρατού, ήλθον εις τήν 
Ήπειρον άπό τής Θεσσαλίας. Διά

Κατάρας έπλησίασαν τό Μέτσο- 
βον. Τήν 29ην ’Οκτωβρίου, διά νυκ- 
τός, έπετέθησαν κατά τώνένΜετσό- 
βω Τούρκων καί τούς διεσκόρπι- 
σαν. ’Αναθαρρήσαντες, έκ τής πα
ρουσίας τών Κρητών, οί Μετσο- 
βΐται, ήνώθησαν μετ’ αύτών καί έ- 
πολιόρκησαν, άπό κοινού, τό Φρού- 
ριον. Ό  Συνταγματάρχης Μήτσας 
μέ μερικούς Κρήτας έθελοντάς πο
λιορκεί τόν Σταθμό Ζυγού καί κα
τατροπώνει τούς Τούρκους φονεύ- 
σας 40 εξ αυτών. ’Εκεί έφονεύθη ό 
Μαντούβαλος. Ή  φρουρά Μετσό
βου παρεδόθη εις τόν Κρήτα 
οπλαρχηγόν Μπαλαντΐνον.

Οί Κρήτες, υπό τήν ήγεσίαν τοΰ 
Μήτσα, έστράφησαν πρός τά Ιωάν
νινα. ’Ανέτρεψαν τάς κατά τόπους 
φρουράς τών Τούρκων καί κατέλα- 
βον τόν Δρΐσκον άπό δπου έξετό-



Κυνηγημένος άπό 
τήν λόγχη των Ε λ 
λήνων στρατιωτών, 
ό Τουρκικός στρα
τός ύποχωρεϊ άτά- 
κτως. Έ τσι έτελείω- 
σε ή μάχη τών Ίωαν- 
νίνων, μιά άπό τις 
σπουδαιότερες τών 
Βαλκανικών πολέ
μων αλλά καί τις δα
πανηρότερες σέ άν- 
θρώπινο υλικό.(Σπά
νια φωτογραφία άπό 
Γερμανικό περιοδι
κό τής έποχής).

ι

πισαν τούς Τούρκους τήν 17-11-1912 
Ό  Δρΐσκος δεσπόζει τών Ίωαννί- 
νων καί είναι κόμβος διαβάσεως τών 
έκ Μακεδονίας κινουμένων Στρα
τευμάτων άτινα άνέμενε ό Έσσάτ. 
Διά τούτο οί Τούρκοι έξαπέλυσαν 
έπίθεσιν μέ ύπερτέρας καί καλύτε
ρον ώπλισμένας δυνάμεις, τήν 28ην 
Νοεμβρίου 1912, καί άνέτρεψαν 
τούς "Ελληνας. ’Εκεί έπολέμησαν, 
ήρωϊκώς, οί Γαριβαλδινοί εις τό 
σώμα τών οποίων είχε καταταγή ό 
ήμέτερος Λορέντζος Μαβίλης, ποι
ητής έκ Κερκύρας, καί έφονεύθη 
εις Δρΐσκον.

Ο ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ 
ΠΕΡΙΣΦΙΓΓΕΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

'Η ανεπαρκής άριθμητικώς καί 
άνεπαρκώς ώπλισμένη στρατιά ’Η
πείρου είχε άμυντικήν αποστολήν. 
'Οπωσδήποτε, όμως, χάρις εις τήν 
γνώσιν καί τάς ικανότητας τού διοι- 
κητοΰ της επέτυχε καταπληκτικά 
άποτελέσματα. Άπηλευθέρωσε τήν 
Πρέβεζαν καί τήν περιοχήν της. 
Άπηλευθέρωσε τήν Φιλιππιάδα καί 
τήν πρός’Ιωάννινα κοιλάδα της.

’Επέτυχε τήν όργάνωσιν τών άρτη- 
ριών ανεφοδιασμού. Έξώπλισε τά 
αντάρτικά σώματα τών Ήπειρωτών 
διά τών όποιων συνέτριψεν τούς 
Τουρκαλβανούς ληστοσυμμορίας, 
οΐτινες εδρών εις Τσαμουριάν. ’Ε- 
ξεκαθάρισε τό αριστερόν τής πα- 
ρατάξεώς του άπό Ίονίου καί μέ- 
χρις τών όχυρών τών Ίωαννίνων. 
"Ολα δέ αύτά μέ έλαχίστας δυνά
μεις τακτικού στρατού καί διά τής 
τοπικής έπιστρατεύσεως.

Ό  άγων εις Μακεδονίαν είχεν 
άπόλυτον προτεραιότητα εις τήν 
σκέψιν τής Κυβερνήσεως. Εις τήν 
Μακεδονίαν εύρίσκετο έτοιμοςπρός 
έπίθεσιν ό Βουλγαρικός Στρατός, 
διά τήν πραγματοποίησιν τών Παν- 
σλαβιστικών έπιδιώξεων τής Με
γάλης Βουλγαρίας τής Συνθήκης 
τού Αγίου Στεφάνου. 'Οπωσδή
ποτε όμως ή έπαφή τού Υπουργού 
’Εξωτερικών (Βενιζέλου) μετά τών 
διπλωματών τής Δύσεως τόν ώδή- 
γησαν εις άναθεώρησιν τών άρχι- 
κών άντιλήψεών του περί τής άπο- 
στολής καί τού έργου τής Στρα
τιάς ’Ηπείρου. Δίδει δέ ούτος σα

φείς οδηγίας, εις πάσαν κατεύθυν- 
σιν, περί τής σπουδαιότητος τών 
έν Ήπείρω έπιχειρήσεων.
Τήν 19-10-1912 γ ρ ά φ ε ι:

’Α ρχηγόν Στρατού ’Η πείρου. Ά ρ 
ταν .

Μέ άκμαΐον ηθικόν ήμετέρου Στρα
τού καί μέ συντετριμμένον ηθικόν τοΰ 
έχθροΰ , ή Κ υβέρνησις, νομίζει ότι 
έπιβάλλεται νά μεταβάλη τάς δοθεΐ- 
σας ΰμίν διαταγάς καί ν ’ άναθέση ύμΐν  
δπως έπιτεθήτε κατά τοΰ έν Ή πείρω  
Τουρκικού Στρατού καί καθαρίσητε 
άπ’ αυτού τήν Έ λληνικω τάτην τού
την έπ α ρ χ ία ν .

Υ π ουρ γός  Στρατιωτικών Β εν ιζέ-  
λ ο ς .

Ά π ό  τό Λ ονδΐνον τηλεγραφ εί εις 
τόν Πρωθυπουργόν Κ ορομηλάν.

. . . «έπιδίκασις τώ ν ’Ιω αννίνω ν  
εις τήν 'Ελλάδα ά μ φ ισ β η τεΐτα ι» . . . 
« Έ νισ χύσ α τε πάση δυνάμει τόν Στρα
τόν ’Η πείρου». . .

Πρός τόν Δ ιάδοχον τηλεγραφ εί :
« ’Ανάγκη καταλήψεως Μοναστη

ριού καί Ί ω α ννίνω ν . ’Εν ούδεμιά π ε -  
ριπτώσει ή ένδεικνυομένη ήμών ένέρ- 
γεια έν Θράκη πρέπει νά γίνη άφ ορ- 
μή έπιβραδύνσεως ένεργείας κατά Ί ω  
αννίνω ν καί Μ οναστηριού».

Υ π ουρ γός  Στρατιωτικών Β ενιζέ-  
λ ο ς .

Ό  Σαπουντζάκης ένήργησε δύο 
μεγάλας έπιθέσεις κατά τών Ίωαν-
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νίνων. Τήν πρώτην άπό 30 Νοεμ
βρίου μέχρι 4 Δεκεμβρίου. Τήν 
δευτέραν τήν 7ην Ίανουαρίου.

Ή  πρώτη έπίθεσις ήτο μετωπι
κή. Άνεκόπη λόγω τής δράσεως 
τοΰ έχθρικοϋ πυροβολικού καί τοϋ 
διακεκομμένου τοϋ έδάφους. Μέ 
τήν άπώθησιν των Ελλήνων ό Έσ- 
σάτ Πασάς άνέλαβεν πρωτοβουλίας 
πρός τήν κατεύθυνσιν τοϋ Άράχθου 
άπειλών τάς συγκοινωνίας τοϋ Σα- 
πουντζάκη. Άναχαιτισθείσης τής 
έπιθέσεως εκείνης, τήν 7-12-1912, 
επιχειρεί, ό Έσσάτ, νέαν έπίθεσιν 
εκ δεξιών μέ άπώτερον, ίσως, σκο
πόν τήν αποκοπήν των συγκοινω
νιών τών Ελλήνων εκ Φιλιππιά- 
δος. Άπό έπιτιθέμενοι άπέβησαν 
αμυνόμενοι οί "Ελληνες. Άνέτρε- 
ψαν τούς επιτιθεμένους τών όποιων, 
άλλωστε, τό ήθικόν ήτο καταρρα- 
κωμένον έκ τών διαδοχικών ήττών 
τών Τουρκικών στρατευμάτων έν 
Μακεδονία.

Πρέπει νά γραφή ότι βάσει τών 
πληροφοριών τών υπό τής ’Ηπει
ρωτικής Εταιρείας μεταβιβαζομέ- 
νων εις τό Στρατηγεϊον καί τής επι
τόπιου έξετάσεως τής καταστάσεως 
οί αξιωματικοί τοϋ ’Επιτελείου: 
Σπηλιάδης Ταγματάρχης, Ζαφει
ριού Λοχαγός, Άντωνιάδης Λοχα
γός, Πάσσαρης 'Υπ]γός συνέταξαν 
καί ύπέβαλον τήν 16ην Νοεμβρίου 
1912 πρός τόν ’Αρχιστράτηγον 
Σαπουντζάκην, υπόμνημα εις τό 
όποιον περιείχοντο καί τ’ άκόλουθα:

«Είναι προφανές ό τ ι, πάσα δια Π ε- 
στών καί Ά ετορράχης ευθύ πρός Μ πι- 
ζάνι ήμετέρα έπίθεσις , θά συναντήση  
έκεΐ συγκεντρω μένην τήν άντίστασιν 
άμύνης , όταν ελθη δέ ή II Μεραρχία 
ή έκεΐ ένσφ ήνω σίς της , ήθελεν έξου-  
δετερώσει καί τήν σοβαράν ταύτην 
νέαν ένίσχυσιν τοΰ μετώπου μ α ς . 
’Α πεναντίας, μία κρυφία προσπέλα- 
σις αυτής πρός "Αγιον Νικόλαον καί 
Σαδοβίτσαν καί μία αιφνιδιαστική  
έμφ άνισις έπιθέσεως πρός τόν τομέα  
τούτον , καθ’ ήν στιγμήν αί λοιπαΐ δυ- 
νάμεις ή μ ώ ν, έπιτιθέμεναι πρό αυ
τ ώ ν , θά έντείνω σι τήν κατά μέτω πον  
προσήλω σιν τοΰ έχθροϋ , θά έπ ιφ έρ ω -  
σι τήν κύκλω σιν αϋτοΰ καί άναίμακ- 
τον κατάληψιν τώ ν Ί ω α ν ν ίν ω ν » . 
(Παράρτημα τοΰ Τόμου Β' σελίς 229, 
Πολεμικής Έ κθέσεω ς τοΰ Γενικού 
Επιτελείου Σ τρατού, ’Επιχειρήσεις  

’Η π είρ ου).

Τό υπόμνημα τοϋτο δέν έτυχε τής 
δεούσης προσοχής έκ μέρους τοϋ 
αρχιστρατήγου Σαπουντζάκη. Ένέ- 
πνευσεν όμως, τόν Διάδοχον καί τό 
Έπιτελεΐον του, εις τήν κατάρτισιν 
τοΰ Σχεδίου έπιθέσεως, άπό (Δυ- 
σμών) τοϋ άριστεροϋ τής Ελληνι

κής παρατάξεως, τής 19—20 Φε
βρουάριου δι’ ής άπηλευθερώθη- 
σαν τά ’Ιωάννινα.

ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙ
ΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Άμα τή κηρύξει τοϋ Πολέμου 
(5-10-1912) οί Ήπειρώται ήσθάν- 
θησαν , ότι ήλθεν ή «Άγια "Ωρα».

’Εν τώ μεταξύ τό θριαμβευτικόν 
πέρας τοϋ έν Μακεδονία άγώνος 
έπέτρεψε τήν άπαγκίστρωσιν ση
μαντικών δυνάμεων καί τήν απο
στολήν των είς Ήπειρον! Άποφα- 
σίζεται, οϋτω, ή άμεσος άποστολή 
τής ΐνης καί νΐης Μεραρχίας. 
Ή ΙΙΙη θά βαδίση άπό Βορραν. 'Η 
Ταξιαρχία Παπακυριαζή θά δρα είς 
τό Μέτσοβον. Βραδύτερον γίνεται 
λόγος περί άποστολής τής ΙηςΜε- 
ραρχίας, άλλά ή Κυβέρνησις δι
στάζει λόγω τοϋ γεγονότος άτι αί 
διαπραγματεύσεις, έν Λονδίνφ διε- 
κόπησαν καί πιθανόν οί Βούλγα
ροι νά έτοιμάζουν έπίθεσιν.

Περί τά μέσα Δεκεμβρίου άφί- 
κετο ή ΐνη  Μεραρχία μέ τό 8ον 
Σ.Π. Άργους, 9ον Σ.Π. Καλαμών 
καί 11ον Σ.Π. Τριπόλεως. Βραδύ
τερον άφίκετο ή \Τη Μεραρχία ή- 
τις, μετά τής λΤΙΙης άπετέλεσαν 
τμήμα τής Στρατιάς Ήπέίρου.

Αί άφιχθεΐσαι ένισχύσεις έπέ- 
τρεψαν τήν άναδιοργάνωσιν τών 
δυνάμεων καί τήν άνασύνταξιν τής 
παρατάξεως. Προητοιμάσθη δέ τε
λική (ώς ήλπίζετο) έπίθεσις κατά 
τών Ίωαννίνων, περί τά μέσα ’Ιαν
ουάριου. Δυστυχώς όμως ή έπί- 
θεσις έκείνη έξαπελύθη ένωρίτε- 
ρον, άνευ έπαρκοΰς προετοιμασίας 
(7Ίανουαρίου) λόγω τοϋ γεγονό
τος ότι ηύτομόλησε πρός τούς 
Τούρκους κάποιος Αλβανός τε
λών έν τή υπηρεσία τοϋ Έλληνι- 
κοϋ Στρατηγείου.

Ή  έπίθεσις ήτο καί πάλιν μετω
πική. Ό  αγών υπήρξεν σκληρός 
καί πολυαίμακτος. 'Η IV Μεραρ
χία άνηλθεν έπί τών αντερεισμά
των τής Μανωλιάσσης. Ή  II Με
ραρχία διά σκληροϋ άγώνος κατέ
λαβε τήν νύκτα τής 7]8 τήν όχυράν 
θέσιν Αυγό. Δυστυχώς όμως ή έν- 
σκύψασα χιονοθύελλα καί ή εύ
στοχος βολή τοϋ άπό (οργανωμέ
νων θέσεων βάλλοντος Τουρκικοϋ 
Πυροβολικοϋ άνέκοψε τήν προέ- 
λασιν καί ήνάγκασε τά έπιτιθέμενα 
τμήματα είς σύμπτηξιν μέ σοβαράς 
απώλειας. Τάς έπομένας ήμέρας καί 
έπί μακράν θλιβερά καραβάνια 
τραυματιών κατήρχοντο τήν οδόν 
πρός Φιλιππιάδα—Πρέβεζαν.....

'Οπωσδήποτε, όμως, ή έπίθε- 
σις τής 7ης Ίανουαρίου έδημιούρ- 
γησε είς τήν Τουρκικήν ήγεσίαν 
τήν έντύπωσιν ότι αί έπιθέσεις τοΰ 
Έλληνικοϋ Στρατοΰ πρέπει ν’ ανα
μένονται έξ Ανατολών ή έκ τοΰ 
Κεντρικοΰ τομέως. Τό Δυτικόν ή
το απρόσιτον συγκοινωνιακώς καί 
δέν έπέτρεπε τήν μεταφοράν Πυρο- 
βολικοϋ καί Πολεμοφοδίων. Ακό
μη καί ή διάβασις πεζών ήτο 
προβληματική καί θά καθίστατο 
έμφανής είς τήν Τουρκικήν Διοί- 
κησιν. Πρός δέ, τυχοΰσα ένέργεια 
άπό τοϋ Δυτικοΰ καί πιθανή άπο- 
τυχία θά είχεν μοιραίας συνέπειας 
διά τόν Ελληνικόν Στρατόν.

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ 

ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ό  Διάδοχος Κωνσταντίνος άνέ
λαβεν τήν άρχηστρατηγίαν άμφο- 
τέρων, τής στρατιάς Μακεδονίας 
καί τής ’Ηπείρου. Τήν 12ην Ία
νουαρίου 1913 άνέφερεν, σχετικώς, 
είς τόν Πρωθυπουργόν :

Φ ιλιπιάς 12 Ίανουαρίου 1913. Κύ
ριον Κ ορομηλάν. Π ρω θυπουργόν.Έ φ - 
θασα χθές καί μετέβην είς τήν γραμ
μήν τοΰ π υ ρ ό ς . Έ χ ω  τήν έντύπω σιν  
δτι ή έπίθεσις τής 7ης Ίανουαρίου  
άνελήφθη κ ακ ώ ς.

Κ ωνσταντίνος

Οί στρατιώται έδέχθησαν μέ έν- 
θουσιασμόν τήν εΐδησιν περί άφί- 
ξεως τοϋ Διαδόχου καί άναλήψεως 
ύπ’ αύτοϋ τής άρχηστρατηγίας ’Η
πείρου. Οί θρίαμβοι τοϋ Μακεδο- 
νικοϋ είχον προσδώσει αϊγλην καί 
φωτοστέφανον είς τόν Στρατηλά
την. Άπό τής άφίξεως τοΰ Διαδό
χου ήρξαντο σύντονοι προσπάθειαι 
άνεφοδιασμοϋ καί άνασυντάξεως 
τοΰ Στρατεύματος. Ό  Βενιζέλος έ- 
πανελθών έκ Λονδίνου έπεσκέφθη 
τόν Διάδοχον είς τό προκεχωρη- 
μένον στρατηγεϊον τοΰ Έμίν Άγά. 
Μαζί άνήλθον έπί τών ύψωμάτων 
τής Καννέτας διά νά παρατη
ρήσουν τό τρομερόν Μπιζάνι 
μέ τάς όχυρώσεις τοΰ Γκόλτς. 
Έπιστρέψας δέ είς Αθήνας, ό Βε
νιζέλος, έμερίμνησε προσωπικώς 
διά τόν ανεφοδιασμόν τής στρατιάς 
διά παντός μέσου πρός έξασφάλι- 
σιν τής προετοιμαζομένης έπιθέ
σεως. Τό έπιτελεΐον τοϋ Κωνστα
ντίνου ένισχύθη διά τοϋ άρχηγοϋ 
Π. Δαγκλή καί τοΰ Αοχαγοΰ Ίωάν- 
νου Μεταξά.

Αρχιστράτηγος καί έπιτελεΐον 
έδέχθησαν τό υπόμνημα τής 16ης 
Νοεμβρίου 1912 τών Σπηλιάδη -



'Ακάθεκτος, νικητής, άσυγκράτητος ό Ελληνικός Στρατός έχει έκπορθήσει τό οχυρό των Ίωαννί- 
νων. Οί νικηταί παρελεύνουν στους δρόμους τής πόλεως ένώ τά πλήθη ζητωκραυγάζουν.

Ζαφειριού —Άντωνιάδη —Πάσσα- 
ρη, περί έπιθέσεως έκ τοϋ άριστε- 
ροΰ (Μανωλιάσσης—Τσούκας, "Α
γίου Νικολάου—Σαδοβίτσης) καί 
ήρχισαν τήν κατάρτισιν των σχε
δίων. Έν τφ μεταξύ νέαι πληροφο- 
ρίαι έξ Τωαννίνων άνέφερον τήν 
έξασθένησιν τοϋ πρός δυσμάς με
τώπου των Τούρκων. Πράγματι; ό 
Έσσάτ, άναμένων έπίθεσιν καί ύ- 
πολογίζων νά χρησιμοποιήση τά 
καλύτερα όχυρά του, ένίσχυσεν τό 
Μπιζάνι διά δυνάμεων άποσυρθει- 
σών έκ τοϋ δεξιού του έκ τοϋ οποίου 
δέν άνέμενε έπίθεσιν.

Τό σχέδιον, έν γενικαΐς γραμμαΐς, 
προέβλεπε:

α) Καθήλωσιν των εχθρικών δυ
νάμεων έπί τοϋ Μπιζανίου—Αυγό 
καί άνατολικώτερον εις Καστρί- 
τσαν.

β) Κυρία ένέργεια άπό τοϋ άρι- 
στεροϋ τής Ελληνικής παρατά- 
ξεως (έκ δυσμών)

Πρός παραπλάνησιν τοϋ έχθροϋ 
διετάχθη :

1) Έπίθεσις κατά τοϋ Δρίσκου— 
Κοντοβράκι υπό τής Ταξιαρχίας 
Μετσόβου.

2) Σύντονος κίνησις άπό Κορυ- 
τσαν εις Μεσογέφυραν τής III Με
ραρχίας.

3) Μετακίνησις έκ Φούρκας Κο- 
νίτσης πρός Μεσογέφυραν απο
σπάσματος τής V Μεραρχίας.

4) Άπόβασις, έπιδεικτική, εις 
'Αγίους Σαράντα άπό 18ης Φεβρου
άριου. Αί παραπλανητικοί κινήσεις 
ήσαν επιτυχείς. Τόσον ό έντός των 
Τωαννίνων έχθρός, όσον καί ό εκτός 
παρεπλανήθη καί δέν ήδύνατο νά 
προσδιορίση τήν κατεύθυνσιν τής 
πιθανής έπιθέσεως των Ελλήνων.
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Ταύτοχρόνως έκινήθησαν τα
χέως, μέ πάσαν μυστικότητα, αί 
πρός έπίθεσιν δυνάμεις κατανεμη
μένοι ώς άκολούθως :

1. To Α' Τμήμα της στρατιάς 
περιλαμβάνων τήν νΐην καί την 
νΐΙΙην Μεραρχίας καί τήν Ταξιαρ
χίαν Μετσόβου πρός δρίσκον— 
Καστρίτσαν καί νοτιώτερον (αρι
στερόν παρατάξεως).

2. Ή  ΙΙα Μεραρχία ένσφηνωμέ- 
μένη άπό μακροΰ εις τόν Κεντρικόν 
τομέα θά έδρα κατά τοΰ Μπιζανίου 
Αόγοϋ.

3. Τό Β' Τμήμα στρατιάς συγ
κείμενον έξ 23 Ταγμάτων Πεζικού 
καί 6 Όρεινάς Πυροβολαρχίας, 
έπρεπε νά κινηθή ταχέως καί συν- 
τόνως διά νά καταλάβη θέσεις έ
ναντι των υψωμάτων Τσούκας— 
Μανωλιάσσας— 'Αγίου Νικολάου 
Σαδοβίτσας. Τά ‘23 Τάγματα ανή
καν εις τήν ΐνην Μεραρχίαν, εις 
τρία Συντάγματα ατινα άπεκόπησαν 
έκ τών άλλων Μεραρχιών καί τά 
ανεξάρτητα δύο Τάγματα Εύζώνων.

Τό Β' Τμήμα τής Στρατιάς έκινή- 
θη μέ πάσαν μυστικότητα καί έφθα- 
σε κατά τό πρώτον φώς τής 20ής 
Φεβρουάριου εις τούς προκαθω- 
ρισθέντας χώρους έξορμήσεως. Ή 
διέλευσις τόσων τμημάτων έκ στε
νωπών άτραπών, εις τό σκότος τής 
νυκτός, ή μεταφορά 6 Πυροβολαρ
χιών καί τόσων πολεμοφοδίων καί 
τό σπουδαιότερον ή έτοιμότης πρός 
έπίθεσιν τών ήρώων έκείνων άπε- 
τέλεσε άθλον διά τόν όποιον δι
καίως σεμνύνεται ό Ελληνικός 
Στρατός καί ιδιαιτέρως οί έπιζώ- 
ντες έκπορθηταί τών οχυρών.

Ή  έπίθεσις ύπήρξεν θυελλώδης. 
Οί αντικειμενικοί σκοποί έπραγ- 
ματοποιήθησαν. Τά ένεργοϋντα τήν 
κυρίως προσπάθειαν τμήματα κα- 
τέλαβον τήν Μανωλιάσσαν—Κα- 
στρί—Τσούκαν—Μεγάλην Ράχην 
Προκεχωρημένα τμήματα κατήλ- 
θον καί ώργανώθησαν έπί τής γραμ
μής Κοσμηρά, Δουρούτης, Ραψί- 
στας, συμφώνως πρός τό σχέδιον 
έπιχειρήσεων, κατά τάς άπογευμα- 
τινάς ώρας.

Οπωσδήποτε όμως έξεδηλώθη 
καί μία ανυπακοή καί αύθαίρετος 
ενέργεια ήτις έπετάχυνε τήν έξέλι- 
ξιν τών γεγονότων. Ό  Βελισσαρίου, 
Διοικητής Τάγματος Εύζώνων, αν
τί νά όργανωθή άμυντικώς κάπου 
εις τήν Ραψίσταν, κατά τάς οδη
γίας τοΰ διοικητοΰ του άντ]χου 
Διον. Παπαδοπούλου, έτέθη, μετά

τοΰ Τατρίδη, εις καταδίωξιν τοΰ εις 
’Ιωάννινα φεύγοντος έχθροΰ. Ό  
Διοικητής τοΰ Συντάγματος τόν 
έκάλει νά γυρίση πίσω. Αύτός όμως 
καί οί στρατιώται του οί όποιοι ή- 
κουον τόν διάλογον, έκριναν κατ’ 
ίδιαν κρίσιν. ’Ανέπτυξαν πρωτο
βουλίαν. Έσκέφθησαν ότι δέν πρέ
πει νά δώσουν εις τόν έχθρόν χρό
νον άναδιοργανώσεως. Νύχτωνε 
καί έπεφτε νερόχιονο (κατά τάς 
άφηγήσεις τοΰ έπιζώντος άπελευ- 
θερωτοΰ ’Εφέδρου Άξιωματικοΰ, 
Συνταξιούχου Διδασκάλου, έκ Κιά- 
του, Β. Παπαβασιλείου) «Βαλλό
μενοι καί διά λασπώδους έδάφους 
κινούμενοι έτέθη μεν εις καταδίω- 
ξιν τοΰ έχθροΰ. "Οταν είχε πιά νυ
χτώσει φθάσαμε στόν 'Αγιάννη. 
αναπτυχθήκαμε στόν ’Ακραίο καί 
έγκαταστήσαμε προφυλακάς. Ά- 
πεκόψαμε τάς μετά τοΰ Μπιζανίου 
έπικοινωνίας τών Ίωαννίνων. Πιά- 
σαμε πολλά μεταγωγικά έπιστρέ- 
φοντα έκ Μπιζανίου καί τά κλεί
ναμε στή μάντρα τοΰ 'Αγίου Ίωάν- 
νου....... ».

Τό τόλμημα τοΰ Βελισσαρίου εΐ- 
χεν άκαριαΐα αποτελέσματα. Ό  
Έσσάτ άποκοπείς έκ τοΰ Μπιζα- 
νίου καί νομίσας ότι τά ’Ιωάννινα 
περισφίγγονται υπό μεγάλης δυνά- 
μεως, άπεφάσισεν τήν άμεσον πα- 
ράδοσιν τής πόλεως μετά τών Φρου
ρίων, τών Στρατιωτών καί τοΰ όπλι- 
σμοΰ των. Πράγματι τήν 23ην ώραν 
τής 20ής Φεβρουάριου έφθασαν εις 
τάς προφυλακάς τοΰ 1ου Τάγμα
τος Εύζώνων, δι’ άμάξης, άντιπρο- 
σωπεία έκ δύο τούρκων άξιωματι- 
κών καί τοΰ ’Επισκόπου Δωδώνης, 
κομίζουσα έγγραφον τών έν Ίωαν- 
νίνοις Προξένων τής Ρωσσίας, 
Αύστρουγγαρίας, Γαλλίας, Ρου
μανίας, άπευθυνόμενον εις τόν Έ λ
ληνα ’Αρχιστράτηγον καί διερμη- 
νεΰον τήν πρότασιν τοΰ Έσ- 
σάτ πασά, περί παραδόσεως.

Έπιβάς τής άμάξης, ό Βελισσα- 
ρίου, ώδήγησε τήν αντιπροσω
πείαν εις ’Εμίν ’Αγά, διά τά περαι
τέρω.

Ή  21η Φεβρουάριου 1913, έβλε
πε τά ’Ιωάννινα έλεύθερα. Παρεδό- 
θησαν, διά πρωτοκόλλου, 30.000 
στρατιώται καί 1. 000 αξιωματικοί. 
Ό  άτομικός οπλισμός καί 110 Πυ
ροβόλα. Παρεδόθησαν τά Φρούρια 
τά όποια είχον άποκοπή καί εόρί- 
σκοντο εις άπόγνωσιν. Μερικοί 
Τούρκοι ήνοιξαν δρόμον πρός Βό
ρειον "Ηπειρον καταδιωχθέντες 
υπό τών ήμετέρων.

Τήν αυτήν (21ην Φεβρουάριου) 
έγένετο θριαμβευτική ή εϊσοδο- 
τοϋ Διαδόχου εις τήν πόλιν τών 
θρύλων καί τών έθνικών όραματις 
σμών. Ή  άπελευθέρωσις τών Ίωαν- 
νίνων καί μάλιστα διά τής παραδό
σεως ολοκλήρου σχεδόν τής φρου
ράς των έσήμαινε, έν τή κυριολεξία 
άπελευθέρωσιν τής ’Ηπείρου καί 
έπιδίκασιν του διαμερίσματος τού
του εις τήν Ελλάδα.

’Αλλά ή σημασία τής πτώσεως 
τοΰ Μπιζανίου καί τής άπελευθε- 
ρώσεως τών Ίωαννίνων πρέπει ν’ 
άξιολογηθή έκ τής άκολούθου ύπο- 
θέσεως:

«Τί θά έγένετο έάν παρετείνετο, 
μέχριΜαΐου ή ’Ιουνίου, ήπολιορκία 
τών Ίωαννίνων»;

Εις τήν έρώτησιν ταύτην οί γνω- 
ρίζοντες τά πράγματα άπήντησαν 
δτι τυχοΰσα παράτασις τής πολιορ
κίας τών Ίωαννίνων καί μέχρις 
Μαΐου—Ιουνίου, θά είχε καταστρε
πτικός συνεπείας έπί τής Ελλάδος 
καθ’ όλου.Μέ τόν στρατόν της κα- 
θηλωμένον εις τά όρη τής ’Ηπείρου, 
ή Ελλάς, δέν θά ήτο εις θέσιν ν’ 
αντιμετώπιση τάς άρπακτικάς δια
θέσεις τών Βουλγάρων . . Καί άν 
χάναμε τήν Μακεδονίαν άσφαλώς 
θά χάναμε καί τήν "Ηπειρον.

Ιδού διατί ή γενεά τών Μπιζά νο- 
μάχων έλαβε καί κατέχει διακεκρι
μένη ν θέσιν εις τό Ελληνικόν Πάν- 
θεον.

Τήν έπαύριον τής νίκης ό Ελλη
νικός στρατός, άνευ άναπαύσεως, 
ήρχισεν άποχωρών έξ ’Ηπείρου 
καί βαδίζων πρόςΜακεδονίαν όπου 
έπρόκειτο ν’ άποδυθή εις νέους άγώ- 
νας άπό Θεσσαλονίκης, εις Κιλκίς 
—Λαχανά—Τζουμαγιάν καί μέχρις 
Χασάν Πασά (15 χιλιόμετρα έκεΐ- 
θεν τής Σόφιας, 15-7-1913, 11 ον 
Σύνταγμα Πεζικοΰ) διά νά έξσφα- 
λίση τό άδιαφιλονίκητον τής Έλ- 
ληνικότητος τής Μακεδονίας. Έ- 
φθασε δέ, ό έξ ’Ηπείρου άποχωρή- 
σας στρατός, εις τήν ώραν του . .

Τά έθελοντικά σώματα τών 
Ήπειρωτών, Σπυρομίλιου, Καπε- 
τάν Κρομμύδα, Καπετάν Πουτέτση 
καί άλλων, προσέφερον, περαιτέρω, 
ουσιαστικός υπηρεσίας έκκαθαρί- 
ζοντα τήν περιοχήν έκ τών Τουρ- 
καλβανών καί διασφαλίζοντα τήν 
τάξιν καί τήν άσφάλειαν. Ό  Σπυ- 
ρομίλιος, ή ψυχή τής ’Ηπειρωτικής 
Εταιρείας, συνέχισε τόν άγώνα εις 
τήν αλύτρωτον Β. "Ηπειρον.
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Π ά τ μ ο ς

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
τής Μονής Άγιου Ίωόννου

Α. Δ .  Κ Ο Μ I Ν Η 
Κ α θ η γ η τ ο ΰ  

Π ανεπιστημίου ’Α θηνώ ν

Ε κ  των σημαντικωτέρων και άξιολογωτέρων πνευ
ματικών κέντρων της ’Ανατολής, ή Βιβλιοθήκη τής 
Πάτμου άριθμεΐ βίον συνεχή και άδιάπτωτον έννέα 
περίπου αιώνων. Ίδρυθεΐσα τό 1088 υπό του κτήτορος 
τής Μονής οσίου Χριστοδούλου, έγνώρισε κατά τον 
πολυκύμαντον βίον αυτής περιόδους άκμής καί πα
ρακμής, ουδέποτε δμως έπαυσε λειτουργούσα μέχρι 
των ήμερων μας.

Τον πρώτον πυρήνα της—συμβολική δωρεά ύψί- 
στης σημασίας—άπετέλεσεν ή προσωπική βιβλιοθήκη 
τού οσίου, άποτελουμένη έκ πολυτιμοτάτων παλαιών 
χειρογράφων προερχομένων κυρίως μέν έκ τής μονα
στικής περιοχής τού Λάτρου, άλλά καί έκ τών φημι
σμένων καλλιγραφικών έργαστηρίων τής Κωνστα
ντινουπόλεως. ’Έκτοτε ό έμπλουτισμός τής Βιβλιο
θήκης διά νέων χειρογράφων, κατά τάς ύποθήκας
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τοΰ οσίου, ητο εκ των κυριωτέρων μελημάτων των 
μοναχών, ώστε έντός μικρού σχετικώς χρονικού 
διαστήματος ο αριθμός των χειρογράφων νά ανέρχε
ται εις έκατοντάδας.

 ̂ Αι νεαι προσκτήσεις χειρογράφων ώφείλοντο είτε 
εις δωρεάς προς την Μονήν (αότοκρατορική ευαρέ
σκεια, πατριαρχική χάρις, ιδιωτική εύλάβεια), είτε 
εις ενσωμάτωσιν μικρών άτομικών βιβλιοθηκών τών 
προσερχομενων εις την ιεράν νήσον τοΰ ήγαπημένου 
μαθητου επι τώ τελεί τής μακράν τών εγκοσμίων 
άσκήσεως.

Κατά τάς πληροφορίας τάς οποίας έ'χομεν, ή Μονή 
είχε^ κατα καιρούς και καλλιγραφικά εργαστήρια 

 ̂ ως επίσης και βιβλιοδετεία διά τήν στάχωσιν τών
κωδίκων και την φυλαξιν αυτών έκ των τής χρήσεως 
φθορών. Διεθετεν επίσης μεμονωμένους αντιγράφεις 
κωδίκων οί οποίοι έξυπηρέτουν τάς άνάγκας τής 
Μονής και έξωθεν ,προερχομένας παραγγελίας. Τέλος 
ευρισκομεν κώδικας άποκατεστημένους έκ ποικίλων 
φθορών καί τήν ούχί άσυνήθη σημείωσιν «άνεκαινίσθη
τό παρόν............ », δπερ σημαίνει δτι εις τήν Μονήν
έλειτούργησαν κατά τό παρελθόν υποτυπώδη εργα
στήρια άποκαταστάσεως χειρογράφων διά μηχα
νικών μέσων (REST AU R Ο ).

Ή  Βιβλιοθήκη τής Μονής άπαξ ίδρυθεΐσα κατέστη 
σπουδαΐον πνευματικόν Κέντρον άπάσης τής ’Ανατο
λής. Κεντρον μέ εσωτερικήν πνευματικήν ζωήν καί 
μέ έξωτερικήν άκτινοβολίαν έξικνουμένην εις τά 
περατα τής αυτοκρατορίας καί τής Τουρκοκρατού
μενης Χριστιανωσύνης κατόπιν.

Η Πατμιακή Βιβλιοθήκη δεν έγνώρισε μόνον 
περιόδους άκμής καί νέων προσκτήσεων, άλλά καί 

► καιρούς δυσχερείς καί άπωλείας κωδίκων άπωλείαε 
οφειλομενας άλλοτε μέν εις τον πλημμελή έλεγχον 
τοΰ δανεισμοΰ τών χειρογράφων έντός καί έκτος τής 
Μονής, άλλοτε δέ εις βαρβαρικάς έπιδρομάς (καί 
υπεστη πολλας ή περιοχή αΰτη τοΰ Αιγαίου) καί τάς 
έπακολουθούσας δηώσεις τής Μονής.

Μετά την αναγ ννησιν τών γραμμάτων, τήν άκμήν 
τών ανθρωπιστικών σπουδών καί τήν ευρεσιν τής 
τυπογραφίας ηύξήθη τό ενδιαφέρον τής Δύσεως 
διά τά χειρόγραφα τής ’Ανατολής. Οί διάφοροι περιη- 
γηται, οι έπισήμως έμπορευόμενοι εις διεθνή κλίμακα 
χειρογράφους κώδικας καί οί ειδικοί άπεσταλμένοι 
των Αύλών τής Δύσεως έπληξαν καιρίως τάς βιβλιο- 
θηκας τής Ανατολής άποκομίσαντες τούς σημαντι
κότερους κώδικας, ιδία τούς περιέχοντας συγγρα
φείς τής κλασσικής γραμματείας. Περίπου τό αύτό 
έπραξαν και έκδόται κειμένων, οί όποιοι έζήτουν 
αποτας βιβλιοθήκας τών Μονών δπως τούς άποστέλ- 
λουν «τα π ρ ώ τ υ π α» προς έκδοσιν, μετά τήν 
πραγματοποίησιν τής οποίας συνήθως έλησμόνουν 
να επιστρέφουν τά «δανεισθέντα.........» Τέλος αρι
θμός τις χειρογράφων φαίνεται δτι κατεστράφη έκ 
τοΰ χρόνου, τής χρήσεως καί τών καιρικών συνθηκών 
και περιστάσεων.

Το περιεχόμενον τών Πατμιακών χειρογράφων 
κατα κύριον λόγον ήτο χριστιανικόν, τής θύραθεν 
γραμματείας άντιπροσωπευομένης έκάστοτε δι’ εύα- 
ριθμων πλήν δμως λίαν άξιολόγων αντιτύπων (Πλά
των, ϋενοφών, ’Αριστοτέλης, Διόδωρος Σικελιώτης 
κ.λ.π.). Έ ξ άλλου αί μοναστικαί άνάγκαι ενός άκ- 
μαιου και άρχαίου Μοναστηριού διά τήν πνευματικήν 
ζωήν τών τροφίμων του καί τήν καθημερινήν λειτουρ

γικήν πράςιν, άσκησιν καί μελέτην έξηγοΰν τήν 
ύπαρςιν τών και σήμερον σωζομένων κειμένων, 
(ευαγγελίων, έργων πάτερων τής ’Εκκλησίας, βίων 
άγιων, ασκητικών συγγραμμάτων, λειτουργικών βοη
θημάτων και άλλων ωφέλιμων συλλογών, δπως π.χ. 
ήθικοδιδακτικών, νομικών, γραμματικών κ.λ.π.).

Ο άριθμός τών χειρογράφων τής Πάτμου, καθ’ ά 
πληροφορουμεθα εκ παλαιοτέρων καταγραφών τής 
Βιβλιοθήκης, εποικιλλεν. 'Οπωσδήποτε δμως ούτος 
έκυμαίνετο πάντοτε μεταξύ έκατοντάδων καί ουδέ
ποτε εμειωθη εις βαθμόν τοιοΰτον, ώστε νά καταβι- 
βαζη  ̂την Βιβλιοθήκην εις ήσσονα μοίραν καί τάξιν 
τών εν τη Ανατολή Βιβλιοθηκών. Σήμερον ό άριθμός 
τών χειρογράφων τής Μονής έγγίζει τά χίλια, μή 
συμπεριλαμβανομένων των υπερεκατόν μαθηματαρίων 
τής Πατμιαδος Σχολής. 'Η δέ άρχαιότης αύτών 
κυμαίνεται απο του στ μ.Χ. αίώνος μέχρι τών ήμε- 
ρών μας.

(Μετά την εφεύρεσιν τής τυπογραφίας, ή Βιβλιο
θήκη τής Μονής ήρχισε νά προμηθεύεται καί έντύ- 
πους εκδόσεις. Ούτως αι σωζόμεναι σήμερον παλαί- 
τυποι εκδόσεις τοΰ ΙΕ καί IS' αίώνος άριθμοΰνται 
εις πολλας δεκάδάς, ενώ τά έντυπα τών έπομένων 
δυο αιωνων ανέρχονται εις πολλάς εκατοντάδας. Τό 
συνολον τών έντυπων τής Μονής υπερβαίνει τάς 
τΡεΐζ χιλιάδάς τόμων. Τό περιεχόμενον τών τόμων 
τούτων ποικίλλει: αντιπροσωπεύονται εις αύτούς
δι ικανού αριθμού αντιτύπων οί χριστιανοί συγγρα
φείς, ουχ ήττον δμως καί οί τής θύραθεν γραμμα
τείας και τών θετικών επιστημών ακόμη (ύπάρχει 
εκδοσις τοΰ Γαλιλαίου), άριθμοΰντες ύπερχιλίους 
τομους. Το ηυξημένον ένδιαφέρον περί τούς κλασσι
κούς και εν γενει τούς θύραθεν συγγραφείς ερμηνεύε
ται απο την ίδρυσιν καί λειτουργίαν τής Πατμιάδος 
Σχολής, ήτις ήτο έξηρτημένη άπό τήν Μονήν, τής 
όποιας οί μοναχοί άπετέλουν άνέκαθεν βασικά στε
λέχη τοΰ διδακτικοΰ της προσωπικοΰ, ώς καί 
σήμερον εξ άλλου συνεχίζει νά γίνεται.

Η Μονή σήμερον δεν έχει τήν δυνατότητα νά 
παρακολούθηση τήν παγκόσμιον έκδοτικήν δραστη
ριότητα, αλλα και αν ήδύνατο δεν θά είχε τάς οίκο- 
νομικάς προϋποθέσεις. Είναι δμως θλιβερόν τό γεγο
νός ότι ουδέ αυτοί οί μελετηταί τών χειρογράφων 
και έντυπων θησαυρών της, εις τούς οποίους παρέ
χονται πάσαι αί δυναταί διευκολύνσεις προς μελέτην 
και ερευνάν, ενθυμούνται μετά τήν έκ Πάτμου άνα- 
χωρησίν των νά άποστείλουν άντίτυπον τών έργα- 
σιών των εις τήν Βιβλιοθήκην τής φιλοξενησάσης 
αυτους Μονής. Τοΰ κανόνος τούτου υπάρχουν ευτυ
χώς ικαναι εξαιρέσεις, αί όποΐαι δμως μειοΰνται 
δυστυχώς μέ τήν πάροδον τών ετών.

'Η Βιβλιοθήκη τής Πάτμου υπήρξε πάντοτε φιλό- 
ξενον πνευματικόν κέντρον, δπου οί έρευνηταί ευρι- 
σκον πάσαν άνεσιν διά τάς μελέτας των. Σήμερον 
πρός τοίς άλλοις παρέχονται καί πάσαι αί δυνατό
τητες επιστημονικής έργασίας, οΐαι δυσκόλως συναν- 
τώνται εις παρόμοιας βιβλιοθήκας καί αύτών άκόμη 
τών άστικών κέντρων.

Παρά ταΰτα έπρεπε άκόμη πολλά νά γίνουν. 'Ο 
έκσυγχρονισμός τής Βιβλιοθήκης εις τεχνικά μέσα 
καί είς συστηματικάς εύρετηριάσεις (κατάλογοι εν
τύπων, χειρογράφων, έγγράφων, βιβλιογραφική ένη- 
μέρωσις τούλάχιστον είς δ,τι αφορά είς τήν Μονήν 
και την νήσον καί άλλα παρόμοια έργα) θά έπρεπε
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νά είναι έκ των άμέσων στόχων των αρμοδίων. 'Η 
συντήρησις κατόπιν των μέχρι τοΰδε διά μέσου των 
αιώνων διασωθέντων χειρογράφων, έγγράφων καί 
έντύπων θησαυρών έπρεπε νά άντιμετωπισθή έπί τη 
βάσει των διεθνών έπιστημονικών καί βιβλιοθηκο- 
νομικών δεδομένων. ’Ιδανική θά ήτο έπίσης καί ή 
έγκατάστασις ένός πλήρως έξωπλισμένου εργαστη
ρίου άποκαταστάσεως χειρογράφων, έγγράφων και 
έντύπων, δοθέντος δτι ύπάρχουν ίκαναί προς τοϋτο 
προϋποθέσεις. Τέλος ή μουσειακή εκθεσις τών έκ- 
πρεπεστέρων χειρογράφων καί τών άρχαιοτερων 
έντύπων επρεπε νά όργανωθή έπί τή βάσει ένός σχεδί
ου έξασφαλίζοντος άφ’ ένός μέν τά έκθέματα άπό πα- 
σης φθοράς, άφ’ έτέρου δέ ίκανοποιοΰντος τήν αισθη
τικήν καί φιλόμουσον περιέργειαν τών πάσης κατη
γορίας καί προελεύσεως έπισκεπτών καί προσκυνητών, 
οίτινες κατά τούς μήνας τής άκμής τής περιηγήσεως 
είναι δυνατόν νά ύπερβοϋν καί τούς χιλίους έβδομα- 
διαίως.

Οί μοναχοί τής Μονής τοΰ Θεολόγου έπραξαν τό 
καθήκον των άνά τούς αιώνας, διατηρήσαντες ανημ- 
μένην τήν πνευματικήν ταύτην έστίαν του Ελλη
νισμού, ένεργοΰν καί σήμερον συμφώνως προς τας 
έπιταγάς τής ’Εκκλησίας καί τού ’Έθνους, και δέν 
θά παύσουν νά προσφέρουν τάς καλάς των υπηρεσίας 
καί είς τό μέλλον. Ζητούνται όμως καί έκεϊνοι οί 
όποιοι θά ήδύναντο νά συμβάλουν είς τήν συνέχισιν 
ένός τοιούτου έργου.

Αυτή περίπου ήτο ή κατάστασις, τήν οποίαν εύρε 
τό Κέντρον Βυζαντινών ’Ερευνών, ότε ήρχισε τήν 
έκτέλεσιν τών έπιστημονικών του προγραμμάτων, 
κατόπιν συμφωνίας μέ τήν 'I. Μονήν, τό θέρος τού 
1961. Ό  στόχος τών έρευνητών τού προμνημονευ- 
θέντος Κέντρου ήτο βασικώς ή μελέτη καί έκδοσις 
τών Βυζαντινών έγγράφων τοΰ ’Αρχείου τής Μονής 

αί ή παρασκευή ένός νέου έπιστημονικοϋ Καταλόγου 
τών χειρογράφων τής πλουσιωτάτης Βιβλιοθήκης 
της.

Οί 'Έλληνες όμως έρευνηταί δέν δύνανται δι’ έλ- 
ληνικούς θησαυρούς νά πράξουν ό,τι πράττουν οί 
ξένοι μελετηταί νά άντιπαρέλθουν δηλ. μετά τό πέ
ρας τής έρεύνης των καί θησαυρούς καί Μονήν άδια- 
φοροϋντες περί τής τύχης των.

Επειδή άκριβώς ό χρόνος, αί καιρικαί συνθήκαι 
καί αί ίστορικαι περιπέτειαι τής νήσου συνετέλεσαν 
είς ποιάν τινα φθοράν πολλών έκ τών θησαυρών τής 
Τ. Μονής έπρεπε νά άναζητηθή ό τρόπος πρώτον 
μέν νά άνασταλή ή παραιτέρω φθορά, δεύτερον νά 
έπιδιορθωθοΰν όσον γίνεται τά έφθαρμένα καί τρίτον 
νά έξασφαλισθοϋν άριστοι όροι συντηρήσεως διά τό 
μέλλον.

Προς τούς τρεις αύτούς σκοπούς έστρεψαν τάς 
προσπάθειας των Μονή, 'Έλληνες έρευνηταί καί άλλοι 
έπιστήμονες φίλοι τής Μονής καί τών θησαυρών της.

Σήμερον, υστέρα άπό ένδεκα έτη, εΐμεθα είς τήν 
εύχάριστον θέσιν νά είπωμεν ότι έχουν έπιτευχθή 
σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν οί προτεθέντες σκοποί:

Πρώτον: Ή  φθορά τών χειρογράφων καί τών 
πολυτίμων άντικεψ,ένων, ώς γνωστόν προέρχεται 
έκ τών μικροοργανισμών, οί όποιοι άναπτύσσονται 
καί δρουν καταστρεπτικώς μεταξύ τών φύλλων τών 
βιβλίων καί τών χειρογράφων, τών ξύλων τών εικό
νων, τών κεντημάτων κ.λ.π. Κατάλληλοι συνθήκαι 
διά τήν άνάπτυξιν καί τον πολλαπλασιασμόν τών τοι-

ούτων μικροοργανισμών είναι ή υγρασία, ή έλλειψις 
άερισμοΰ κλπ., συνθήκαι αί όποΐαι δρουν καταστρε
πτικώς καί άφ’ έαυτών. Επομένως ή έξουδετέρωσις 
τών συνθηκών αυτών έπιτυγχάνει ταύτοχρόνως δι- 
πλοϋν σκοπόν. 'Ο σκοπός ούτος έπετεύχθη διά πολ
λών μέσων: Κατ’ άρχήν έπελέγησαν νέοι χώροι διά 
νά στεγάσουν τήν Βιβλιοθήκην καί τό Σκευοφυλάκιον 
καί τό Μουσεΐον μέ τά πλουσιώτερα έκθέματά του. 
Έν συνεχεία ήγοράσθησαν κλιματιστικά μηχανήματα 
διά τήν δημιουργίαν άριστων συνθηκών περιβάλλοντος. 
’Ακολούθως έτοποθετήθησαν μεταλλικαί βιβλιοθήκαι 
καί άρχειοθήκαι, έρρυθμίσθη ό φωτισμός, έξουδετε- 
ρώθη ή υγρασία, έλέγχεται μέ ειδικά μηχανήματα 
ή ύγροβαρομετρική πίεσις κλπ. Τέλος έδόθη ή χαρι
στική βολή κατά παντός μικροοργανισμού δι’ ειδικών 
φαρμάκων καί καταλλήλου κλιβανισμού τών προσ- 
βληθέντων άντικειμένων. "Ινα δέ έξασφαλίσωμεν αυτα 
καί έκ τυχόν άπροβλέπτου καταστροφής έφωτογραφή- 
θησαν σχεδόν πάντα τά χειρόγραφα, τά έγγραφα καί 
αί εικόνες καί αί μικροφωτογραφίαι των έτοποθετή
θησαν είς διάφορον τοΰ στεγάζοντος αυτά χώρον.

Διά πάντων τών ανωτέρω μέτρων έπετεύχθη καί 
ό τρίτος τών προτεθέντων σκοπών, ή έξασφάλισις 
δηλ. τών πολυτιμοτάτων αύτών άντικειμένων διά 
τό μέλλον.

Διά τον δεύτερον σκοπόν τά πράγματα είναι 
ολίγον δυσκολώτερα. Χρειάζονται ειδικά έργαστηρια 
άποκαταστάσεως έφθαρμένων πολυτίμων άντικειμένων. 
Πάντως καί προς αύτήν τήν κατεύθυνσιν έχουν γίνει 
σημαντικά βήματα. Κατ’ άρχήν διά τάς έφθαρμένας 
φορητάς εικόνας καί τάς τοιχογραφίας τήν συντή- 
ρησιν άνέλαβεν ή ’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία καί δυνα- 
μεθα νά είπωμεν ότι άνεστάλη ή περαιτέρω φθορά 
καί έπεδιωρθώθησαν πολλαί εικόνες καίτοιχογραφίαι 
σημαντικής άξίας. Ά φ ’ έτέρου τό Κέντρον Βυζαντι
νών Ερευνών συνετήρησε ώρισμένα έφθαρμένα έγ
γραφα δι’ έξειδικευμένων είς τό έξωτερικόν τεχνιτών. 
’Επειδή όμως ή συντήρησις καί έπιδιόρθωσις χρήζει 
γενναίας άντιμετωπίσεως έστάλη άδελφός τής Μονής 
είς κέντρον άποκαταστάσεως χειρογράφων τοΰ έξω- 
τερικού καί έσπούδασε τήν έπιστημονικήν μέθοδον 
τοΰ RESTAURO. ’Απομένει νά έξευρεθοΰν οί πόροι 
διά τήν προμήθειαν τών μηχανημάτων καί τήν έγκα- 
τάστασιν είς τήν Μονήν πλήρως έξωπλισμένου εργα
στηρίου. Είς τοΰτο έλπίζεται νά έλθουν άρωγοι 
φιλόμουσοι 'Έλληνες ή ξένοι ή άκόμη νά ένδιαφερθή 
καί ή Πολιτεία ή ή ’Εκκλησία- δοθέντος ότι ό,τι 
άνωτέρω έξετέθη κατωρθώθη μόνον διά τής συμμε
τοχής τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί τής Κρατικής 
άντιλήψεως.

Πάντες οί συμβαλόντες είς τον έκσυγχρονισμόν 
καί τήν έπιστημονικήν διευθέτησιν, τήν συντήρησιν 
καί τήν άπόδοσιν είς τό Πανελλήνιον τών άνεκτι- 
μήτου άξίας θησαυρών καί τήν προβολήν των είς 
παγκόσμιον κλίμακα δύνανται νά είναι υπερήφανοι 
ότι έπετέλεσαν έθνωφελές καί σωτήριον έργον κα- 
ταστήσαντες ένα πνευματικόν προμαχώνα τοΰ Ελ
ληνισμού καί τής ’Ορθοδοξίας άντάξιον τών έπιταγών 
τού σήμερον. 'Η δέ 'I. Μονή τοΰ ήγαπημένου μαθητοΰ 
τού Κυρίου δύναται νά χρησιμεύση σήμερον ώς πα
ράδειγμα προς μίμησιν όχι μόνον διά άναλόγους 
βιβλιοθήκας Μονών, άλλά καί δι’ αύτάς τάς Κρατικάς 
τών μεγάλων άστικών κέντρων.
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Oi " Ίππόται τών όρέων„

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ 190Ν ΑΙΩΝΑ

Ή  κατόπιν πιέσεω ν τώ ν ’ Α γγλογάλλω ν , κατάπνιξις τής Έ πα να στά - 
σεως διά τήν άπελευθέρωσιν ’Ηπείρου καί «Θ εσσαλομαγνησίας» του 1854, 
τό χρονικόν τής όποιας θά δημοσιεύσωμεν εις τό έπόμενον τεύχος τής «Ε  .X .» 
e^Xe » πλήν τώ ν άλλω ν δεινώ ν, καί τήν σοβαράν έξαρσιν τής ληστείας . Καί 
τοΰτο διότι, μέγας αριθμός έθελοντώ ν, καταγομένω ν έκ Τουρκοκρατουμέ- 
νω ν έπ αρ χιώ ν, ακόμη δέ καί ληστώ ν , προστατευομένων μέχρι τοΰ 1854 ϋπό 
τώ ν Τουρκικών α ρ χώ ν, πού συμμετέσχον είς τήν Έ πανάστασιν έκείνην 
ηναγκάσθησαν, φ εύγοντες τήν μανίαν τώ ν Τ ούρκω ν, νά καταφ ύγουν στήν 
Στερεόν 'Ε λλάδα, ένθα π λεΐστο ι, έξ α ύτώ ν, έπεδόθησαν είς τόν ληστρικόν 
β ίο ν . 'Ε πόμενον ήτο λ ο ιπ όν , ή Χ ω ροφ υλακή, νά έντείνη τάς προσπάθειας 
της καί νά άποδυθή είς νέους σκληρούς καί ήρωϊκοΰς αγώ νας διά τήν άντι-  
μετώ πισιν τής διασαλευθείσης Δημοσίας ’Α σφαλείας εις τάς παραμεθορίους 
έπ α ρ χία ς, μέ τά αποτελέσματα πού διαπιστώ νει ό άναγνώ στης έκτή ς κατω
τέρω δημοσιευομένης έκθέσεως τοΰ Υ π ουρ γού  Στρατιωτικών Καλλέργη .

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

Αναφορά του Ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών Δημη- 
τρίου Καλλέργη τήν δΜαρτίου 1855 πρός τόν Βασι
λέα Όθωνα, άφορώσα τά άποτελέσματα τής διώξεως 
τής ληστείας έν τή χώρα κατά Μοιραρχίας άπό 16 
Μαΐου 1954 μέχρι τέλους Φεβρουάριου 1955.

Μ ο ι ρ α ρ χ ί α  Μ ε σ σ η ν ί α ς
Ύπό τοΰ Υπομοιράρχου Παζαρλή συνελήφθησαν 

οί, Μήτρος Χρονόπουλος καί Πανάγος Φιρμάνης, 
αυτουργοί, καί Κανέλλης Γιαννακόπουλος καί Πανα
γιώτης Σταθόπουλος ή Ρούτζης, συνεργοί ληστείας.

Συνελήφθησαν ύπό τοΰ Ενωμοτάρχου Τόμπρα καί 
τοΰ Είρηνοδίκου Παμίσου τήν 21ην Ιουνίου οί 
Πειραταί Ν. Γαλανόπουλος, Γεώργιος Κωνσταντίνου 

Μπογιατζής, Ευστράτιος Γεωργίου καί Γεώργιος 
Γαρούφαλος.

Συνελήφθησαν υπό τοΰ Υπομοιράρχου Παζαρλή 
ώς αύτουργοί ληστείας οί έκ τοΰ χωρίου Άγαλιανής 
’Αθανάσιος Λιπόπουλος, Χρήστος Διονυσόπουλος 
καί Διάκος Άθανασόπουλος.

'Υπό τοΰ άστυνόμου Ίθώμης έφονεύθη ό λήσταρχος 
Γυφτοχρήστος καί έξωγρήθη ό οπαδός αύτοΰ ’Από
στολος Βόί'λας.

121



Όλυμπος. Τό βουνό των 
θεών. "Εγινε κι’ αύτό μέ τή 
σειρά του κρυσιρύγετο των 
ληστών. Καί από έκεΐ όμως 
τούς έξεδίωξε ή Ελληνική 
Χωροφυλακή καθαρίζοντας 
τήν ωραία καί ιστορική 
Θεσσαλική γή άπό τό άγος 
τής ληστείας.

Μοιραρχία ’Ακαρνανίας και Αιτωλίας
Συνελήφθη υπό τοϋ 'Υπομοιράρχου Ευρυτανίας ό 

Ν. Κόρκας ώς αυτουργός ληστείας. Συνελήφθησαν 
Οπό τοΰ ίδίου οί λησταποδόχοι Πέτρος Τσακανίκας, 
’Ιωάννης Τσιέπος καί ’Απόστολος Τσιάλης.

Έφονεύθη Οπό μεταβατικού αποσπάσματος τήν 
25 Σ]βρίου εις τόν Δήμον Κτημενίων τής Εύρυτανίας 
ό ληστής Μήτρος Τσακανίκας. Συνελήφθη υπό τής 
Χωροφυλακής ό ποιμήν Ί.Μπουρΐκος κατηγορούμε
νος διά ληστείαν.

Ό  ’Ενωμοτάρχης Δ. Άλεξανδρόπουλος συνέλαβε 
τήν 4 ’Οκτωβρίου εις θέσιν Παλαιοφρούριον τόν 
ληστήν Ν.Μαλάτζον. Ύπό μεταβατικού άποσπάσμα- 
τος συνελήφθη, πληγωθείς, ό ληστής Ευάγγελος 
Χειμαρραΐος εις θέσιν Βρωμονέρι.

Ό  ’Ενωμοτάρχης Ί. ’Αλεξάνδρου συνέλαβε τούς 
επί ληστεία κατηγορουμένους Κ. Δούλαν, Άθ. Βε- 
νέτην καί Δημ. Παλούκην καί ετέρους δύο. Προσήλ- 
θε έκουσίως ό Δημ.Μαγκλάρας.

Ό  'Υπομοίραρχος ’Ακαρνανίας συνέλαβε τόν 
ύποκρυπτόμενον ληστήν Ν. Κόρακαν. Συνελήφθη
σαν ό ληστής Ν. Σωτηρόπουλος καί τρεις λησταπο
δόχοι.

Ό  'Υπομοίραρχος ’Ακαρνανίας συνέλαβε τόν 
λησταποδόχον Γ. Τσάκαλον.

Ό  Υπομοίραρχος Νΐτσος συνέλαβε τόν ληστα
ποδόχον Τρ. Νακόλπουλον.

Ό  Υπομοίραρχος ’Ακαρνανίας συνέλαβε τούς 
λησταποδόχους Τσανήν, Ζαφείρην, Κωστούλαν, Κε- 
λεπούρην, Τάκον καί Ρίλαν. Συνέλαβε επίσης τούς 
ληστάς ’Αλεξίου καί Κωνσταντίνον Τζαλαφούτην.

Ό  ληστής Δ. Σταυρανδρεόπουλος έφονεύθη ύπό 
μεταβατικού άποσπάσματος.

Μ ο ι ρ α ρ χ ί α  ’Α ρ κ α δ ί α ς
'Υπό τοΰ ’Ενωμοτάρχου Φ. Καλαυροΰ συνελήφθη

σαν ώς αυτουργοί ληστείας τέσσαρες ποιμένες.
Ή  Χωροφυλακή συνέλαβε τούς έκ τοΰ χωρίου Δερ

βενιού τήςΓορτυνίαςΜιλτ. Λαμπρόπουλον καί Εύστρ. 
Νικολόπουλον αύτουργούς ληστείας.

Συνελήφθη ύπό τοΰ ’Ενωμοτάρχου Γραμματέως 
τήςΜοιραρχίας ό ληστής Άν. Μάρταλης.

'Ο Υπομοίραρχος Δ. Πετιμεζας, ό ’Ενωμοτάρχης 
Γ. Καπρής, ό Δήμαρχος Όρχομενοΰ Κ.' Άποστολό- 
πουλος, ό αστυνόμος Τριπόλεως Γ. Οίκονομίδης καί 
τινες Χωροφύλακες συνέλαβαν τούς έπί ληστεία κα
τηγορουμένους ’Αθανάσιον καί Γεώργιον Βίγλαν, 
’Αναστάσιον Βίγλαν έκ Βαλτετσίου, Βασίλειον Βο- 
ταΐτην καί Δημήτριον Πατρινάκην καί έφόνευσαν τόν 
ληστήν Άναστ.Σοΰραν. Οί αύτοί συνέλαβον προσέ
τι τόν ΓεώργιονΠόταν, Δημ. ’Ορφανόν καί τήν χή
ραν Κωστ. Λέφα ώς λησταποδόχους.

Ό  Υπομοίραρχος Κυνουρίας συνέλαβε τούς λη
στάς Άθ. Παναγιωτόπουλον, Άθ. Δοΰρον,Γεώργ.Άγ- 
γελόπουλον, Γεώργ. Παυλίδην καί Άνδρ. Κουγετόν.

Ό  ’Ενωμοτάρχης Γουλακος συνέλαβε τόν έπί λη
στεία κατηγορούμενον Ήλίαν Τσιρίμπαν καί τόν 
υιόν αύτοΰ.

Ό  Χωροφύλαξ Εύστ. Παναγόπουλος συνέλαβε 
τούς λησταποδόχους Κατσώνην καί τήν σύζυγον 
αύτοΰ, Χρ. Κατσιμάλην καί Άνδρ. Πετρόπουλον.

Μοιραρχία Φθιώτιδος καί Φωκίδος
Συνελήφθησαν ύπό τοΰ Υπομοιράρχου Παρνασσί- 

δος ό Μήτρος Παρασκευας καί Εύστ. Βελέντζας ώς 
αυτουργοί καί ό Εύστ. Τζίντζερας ώς συνεργός λη
στείας.

'Υπό μεταβατικοΰ άποσπάσματος συνελήφθη ό 
πειρατής Γ. Σάμιος εις περιφέρειαν χωρίου Πτελεοί.

Ύπό μεταβατικοΰ άποσπάσματος συνελήφθη ό 
άρχιληστής Χριστ. Μιχόπουλος τήν 9 Αύγούστου 
εις χωρίον Μαυρολιθάρι.

'Υπό τοΰ Υπομοιράρχου Λοκρίδος συνελήφθησαν 
πέντε αύτουργοί ληστείας καί εϊς λησταποδόχος εις 
χωρίον Άγναντα.

Ύπό τοΰ Υπομοιράρχου Παρνασίδος συνελήφθη
σαν οί έπί ληστεία κατηγορούμενοι Δημ. Δραγωτά-
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κης, Δημ. Μπακοπαναγιωτόπουλος καί Κατσκραδό- 
πουλος.

Συνελήφθησαν έντός τής Υπάτης εξ λησταί ύπο- 
J κρυπτόμενοι έν τή οικία τοϋ Στέφου Γάκη.

Ό  ’Ενωμοτάρχης Γ. Τζανέτος συνέλαβε τήν 18 
Δ]βρίου τόν αρχιληστήν Μπασακάραν έντός τής 
'Υπάτης.

Ό  Υπομοίραρχος Παρνασίδος συνέλαβε τέσσαρες 
ληστάς τής συμμορίας τοΰ Καραχάλιου καί πέντε 
λησταποδόχους.

Ό  'Υπομοίαρχος Λοκρίδος άναφέρει ότι ή ληστρι
κή συμμορία τοΰΜήτρου Κουκουβίνου καί Μήτρου 
Γροματίνη, συγκειμένη έξ οκτώ ληστών, άναγκασθεΐ- 

4 σα ύπό τοΰ μεταβατικού, παρεδόθη.
Μ ο ι ρ α ρ χ ί α  Λ α κ ω ν ί α ς

Συνελήφθησαν ύπό τής Χωροφυλακής τέσσαρες 
έπί ληστεία κατηγορούμενοι καί τρεις λησταποδόχοι.

Μ ο ι ρ α ρ χ ί α  Ε ύ β ο ι α ς
Ό  Ενωμοτάρχης Άργύρης Γεωργίου συνέλαβε 

τήν 21 Ιουλίου τούς ληστάς Κώσταν Κατσαμάγκον, 
Κώσταν Βράκαν καί Νικ. Νόναν. Ό  ίδιος Ενωμοτάρ
χης συνέλαβε εις Μετόχι τήν 28ην ’Ιουλίου τούς έπί 
ληστεία κατηγορουμένους Νικ. Κρητικέαν, Προκ. 
Μάρκου καί Ίωάνν. Κατσήν. 'Υπό τοΰ ίδιου συνελή- 
φθη τήν 4 Αύγούστου ό ληστής Ζαχ. Δελταχμάτης.

Συνελήφθη ύπό τής Χωροφυλακής τήν 21 ’Οκτω
βρίου ό βλαχοποιμήν Μήτρος Τσιακρούνης, ώς συνέ
νοχος ληστείας.

Άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν ύπό τής Χω
ροφυλακής οί λησταποδόχοι Λουκάς Μπουλοΰκος 

* καί πέντε έτεροι.
Ό  Ενωμοτάρχης Άντ. ’Εμμανουήλ συνέλαβε τόν 

πειρατήν Λάμπρον Ζουμπακιώτην ή Κουτσοδημη- 
τρακον.

Μ ο ι ρ α ρ χ ί α  Κ υ κ λ ά δ ω ν
'Υπό τής Χωροφυλακής συνελήφθησαν τήν 2 ’Ιου

λίου έν Νάξω οί πειραταί Γ. Πράσιτος,Μιχ. Βενετσα- 
νος καίΜιχ. Καρατζας.

Μ ο ι ρ α ρ χ ί α  Ά χ α ΐ α ς  κ α ί  ’Η λ ε ί α ς
'Ο Χωροφύλαξ Σπΰρος Παπαγεωργίου συνέλαβε 

τόν έπί ληστεία κατηγορούμενον Ν. Δημητρόπουλον.
'Υπό τοΰ ’Ενωμοτάρχου Φωτίου Δημητρίου συνε

λήφθησαν οί έπί ληστεία κατηγορούμενοι Παν. Κου- 
τσαυτόπουλος, Παν. Χριστοδουλόπουλος καίΝ. Σταυ- 
ρόπουλος εκ Σουδενών.

'Υπό τοΰ ’Ενωμοτάρχου Σαπουντζάκη συνελήφθη 
ό έπί ληστεία κατηγορούμενος Ν. Στασινόπουλος, 
έκ Σουβαλίαν.

Ύπό τής Χωροφυλακής συνελήφθη ό άγροφύλαξ 
Λέων. Κούσκουρης ώς συνέχος ληστείας καί φόνου.

Ύπό τής Χωροφυλακής συνελήφθησαν τήν Μην 
Σεπτεμβρίου έν Πάτραις οί έπί ληστεία κατηγορού
μενοι Άγγ. Παρμενίδης καί Φ. Άναστασόπουλος ή 
Γυφτοφώτης.

Τήν 17 ’Οκτωβρίου συνελήφθη ύπό τής Χωροφυ
λακής ό ληστής ’Ιωακείμ Διάκος ή Ίωάννου έκ Στρέ- 

** ζοβας.
Ύπό τής Χωροφυλακής συνελήφθη έντός των Κα

λαβρύτων ό λησταποδόχος Θ. Σωτηρόπουλος. ’Επί
σης συνελήφθησαν οί λησταποδόχοι Γ. Λάγαρης καί 
Α. Γρηγορόπουλος.

Ό  Υπομοίραρχος Άν. Τασοΰλος έφόνευσε τόν 
ληστήν Άθ. Δασκαλόπουλον.

Ό  Υπομοίραρχος Κουτσοΰκος συνέλαβε έξ 
λησταποδόχους. Ό  έπί ληστεία κατηγορούμενος 
Χρόνης Μαχαίρας προσήλθε αύθορμήτως.

Ό  ’Ενωμοτάρχης Λέων Νικόστρατος, άνακαλύψας, 
συνέλαβε τούς έκ τοΰ χωρίου Λόγγου τής Αίγιαλείας 
τούς Β. Τσαουσάκην καί Κ. Σταματόπουλον, λη- 
στεύσαντας τόν χρυσοχόον Γ. Παλαμίδην. ’Εντός τής 
πόλεως τών Πατρών συνελήφθη ύπό τοΰ Χωροφύ- 
λακος Ν. Φακίρη ό έπί ληστεία κατηγορούμενος 
Δ. Καλδίρης, κάτοικος Σουδενών.

Μ ο ι ρ α ρ χ ί α  Β ο ι ω τ ί α ς
Ύπό μεταβατικού άποσπάσματος συνελήφθησαν 

τρεις έκ τοΰ χωρίου Βίλια ώς συνένοχοι ληστείας 
μετά βασάνων.

Ό  Ενωμοτάρχης Χρ. Γεωργίου, άνακαλύψας, συνέ
λαβε τούς Σωτ. Καλήν καί Α. Κουτσοτρίφυλον ώς 
λησταποδόχους.

Ύπό μεταβατικοΰ άποσπάσματος συνελήφθησαν 
δύο αυτουργοί καί εις συνεργός τής έν Βρανεζίφ 
συμβάσης ληστείας.

Ύπό τοΰ ’Ενωμοτάρχου Α. Άθανασιάδου, άνακα- 
λυφθέντες, συνελήφθησαν δύο αυτουργοί καί εις 
συνεργός τής έν χωρίω Καραντα Θίσβης συμβάσης 
ληστείας.

Ύπό τοΰ Υπομοιράρχου Λεβαδείας συνελήφθησαν 
οί Π. Κουτούλας, Χρ. Κατσιάνος καί Γιαννούλης 
Ματούκης, ώς λαβόντες μέρος εις τήν έν Βρανεζίφ 
συμβάσαν ληστείαν.

Τήν 19 Δ]βρίου έφονεύθη ύπό τής Χωροφυλακής 
εις ληστής εις τήν περιφέρειαν Κακοσαλεσίου.

Ύπό τής Χωροφυλακής συνελήφθη έν Θήβαις τήν 
19 Σ]βρίου ό ποιμήν Ν. Άργυρος, ώς συνεργός λη
στείας.

Ύπό τοΰ Υπομοιράρχου Χρ. Λέκα, άνακαλυφθέν- 
τες, συνελήφθησαν τέσσαρες λησταποδόχοι βλαχο- 
ποιμένες σκηνΐται.

Ύπό τής Χωροφυλακής συνελήφθησαν οί έπί λη
στεία κατηγορούμενοι Μελ. Φαρμακόπουλος, Παρ. 
Κρανιδιώτης, Κ. Δεκασιώτης καί Στ.Μωραΐτης.

Ύπό τοΰ ’Ενωμοτάρχου Χρ. Γεωργίου συνελήφθη
σαν ώς συνεργοί ληστείας Κ. Φλόκας ή Γκούμας, 
Ί. Νάστου καί Β. Τούκας ποιμένες Βιλιώται.

Ύπό τής Χωροφυλακής συνελήφθη ό Ν. Ψυχούλας 
όστις είχεν οδηγήσει τήν συμμορίαν τοΰ Καραχά
λιου εις Κόκκινα, όπου καί έλήστευσαν.

Ύπό τής Χωροφυλακής συνελήφθη ό Γ.Μπακατέ- 
λος, ώς λησταποδόχος.

Ύπό τοΰ Υπομοιράρχου Λογγή συνελήφθησαν οί 
ποιμένες Σπ. Κλεφτογιάννης καί Χρ. Γεωργίου, ώς 
αύτουργοί ληστείας εις Άραποχώριον.

Ό  ’Ενωμοτάρχης Χρ. Γεωργίου συνέλαβεν έξ 
κατοίκους τοΰ χωρίου Δαμημαρίου ώς λησταποδό
χους.

Τήν 9 Νοεμβρίου ό έφιππος Χωροφύλαξ Β. Άμπά- 
της συνέλαβε έν τώ χωρίω Κάρυά τόν έπί ληστείμ 
κατηγορούμενον Κ. Χειμαριώτην.

Τήν 19 Νοεμβρίου, ό αύτός Χωροφύλαξ συνέλαβε 
έν τώ χωρίω Σκριποΰς τόν έπί ληστεία καί φόνφ κα
τηγορούμενον Μπαρμπανάσιον.

Ό  Χωροφύλαξ Γ. Συναδινός συνέλαβεν έντός τής 
πόλεως Λεβαδείας τόν έπί ληστεία κατηγορούμενον 
Θεμ. Πετροσκοΰφον.
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Τούτη τήν Ομορφη καί ειδυλλιακή ύπαιθρο, τήν σπαρμένη 
από τούς θησαυρούς τής Ελληνικής αρχαιότητας λυμαίνονταν 
οί ληστές. Στή γη αύτή άποκατέστησαν τήν τάξη καί τήν ασφά
λεια οί άγώνες τής Ελληνικής Χωροφυλακής.

Μ ο ι ρ α ρ χ ί α  ’Αργολίδας καί Κορινθίας
Ό  Ενωμοτάρχης Όδ. Κωνσταντόπουλος συνέλαβε 

ώς λησταποδόχον τόν υιόν τοϋ ποιμένος Ί. Ζορμπα.
Ύπό τής Χωροφυλακής συνελήφθησαν τήν 29ην 

Ιουνίου οί λησταί Καρατασούλας, Β. Δημητρακό- 
πουλος καί Α. Παπαδόπουλος.

Ό  Ενωμοτάρχης τής 52 ’Ενωμοτίας των Πεζών, 
μετά τοϋ Δημάρχου Συκιώνος συνέλαβον τούς ληστάς 
Πέτρον καί ΆθανάσιονΜπαλήν καί Κυριάκον Τσα- 
κον.

Ό  'Υπομοίραρχος Κορινθίας συνέλαβε τούς επί 
ληστείμ κατηγορουμένους Γεώργ, Δημακονν Άθ. 
Κόλιαν καί Κ. Σταυρόπουλον. Ό  αυτός Υπομοί
ραρχος καί ό ’Ενωμοτάρχης Κουτσαντόπουλοςσυν 
έλαβον τούς ληστάς Άναστ. Λύγκον, Κ. Ρουμελιώ
την καί Δημ. Πέτρην.

Ό  Σταθμάρχης Ζαχώλιας, Χωροφύλαξ ’Ιωάννης 
Σούμης καί οί ύπ’αύτόν καί ό Δήμαρχος συνέλαβον 
τούς έξής ληστάς: Ίωάν Δημητρίου, Άλεξ. Σουρ- 
δούνην, Δημ. Κυριάκον, Νικ. Δήμον, Σπ. Ξηνταρό- 
πουλον, Σωτ. Βλάχον, Παν. Δανόπουλον. Άθ. Ζού- 
μην καί Δημ. Καρανάσην.

Συνελήφθησαν ύπό τοϋ ’Ενωμοτάρχου Κων. Άρά- 
πη ώς ύποπτοι τής έν τώ χωρίω Μπούγα συμβάσης 
ληστείας οί Παν. Χασάνης, Δημ. Τσατσιλόμας,
Παν. Δεβέλας καί ΆΘ.Μακρής.

Μ ο ι ρ α ρ χ ί α  ’Α τ τ ι κ ή ς
'Υπό τοϋ 'Υπομοιράρχου Ίν. Νικολάου συνελήφθη 

σαν τήν 27-28 ’Ιουνίου τρεις λησταί. Ύπό τοϋ αύτοΰ 
Υπομοιράρχου συνελήφθη ό εκ τής συμμορίας τοϋ 
Τάση Λούκου ληστής ΤάσηςΜέτσελης.

Προσήλθον αύθορμήτως οί έκ τής αύτής συμμορίας 
λησταί Ί. Νίκας, Ί. Φιλάνδρου καί Ν.Μπεθάνης.

Ύπό τοϋ Υπομοιράρχου Ί. Νικολάου συνελήφθη 
τήν 18 ’Ιουλίου ό ληστής Ίωαν. Λοΰκος.

Τήν 19 ’Ιουλίου προσήλθεν ολόκληρος ή συμμορία 
τοϋ άρχιληστοΰ Άθ. Πλούμα, συγκειμένη έξ έπτά 
άτόμων.

Ύπό τοϋ μεταβατικοϋ συνελήφθη ό Τάκης Ρόδας, 
κατηγορούμενος έπί ληστεία. Συνελήφθη ένταΰθα 
έν τή οικία τοϋ ύποστρατήγου Ί. Μαμούρη, ό ληστής 
Λάμπρος Άργύρης.

Συνελήφθη ύπό μεταβατικού άποσπάσματος ό λη
σταποδόχος Δημ. Δούνης, βλαχοποιμήν.

Τό κατά τήν Μεγαρίδμ μεταβατικόν άπόσπασμα 
συνέλαβε τούς έκ τής συμμορίας τοϋ Άνδρ. Πάλλη 
λησταποδόχους Β. Ζαφειριού, Β. Κωτσαρέλαν καί 
Άθ. Φάκην.
Μεταβατικόν Φθιώτιδος, Φωκίδος καί Βοιωτίας

Τήν 10 Σ]βρίου συνελήφθησαν έν Στυλίδι οί λησταί 
Μήτρος Ζορμπας, Δημ. ΚωτσόπουλοςκαίΔημ. Δήμου.

Ύπό τοϋ ύπομοιράρχου Β. Ίωάννου συνελήφθησαν 
έπτά συνεργοί τής ληστεύσεως τοϋ χωρίου Σουλέμπεη 
καί τοϋ φόνου τοϋ ’Ενωμοτάρχου Όδ. Άγγελή.

Ύπό τοϋ Υπομοιράρχου ’Ελευθεριάδου, άνακα- 
ληφθέντες, συνελήφθησαν οί έπί ληστεία κατηγορού
μενοι Δημ. Συλάνος,Μήτρος Καϊτσιώτης καί Ήλίας 
Καλλιγας.

Μεταβατικόν ’Αττικής καί Βοιωτίας
Συνελήφθησαν οί έξής κατηγορούμενοιέπί ληστεία:
Βλαχοποιμένες Κ. Χρήστου καί Ν. Βλαχογιώργος 

καί οί έκ τής κώμης Βρανεζίου τοϋ Δήμου Όρχομενοΰ: ,
Άθ. Νάσαινας καί Ί. Σκορδόπουλος.

Άθήναι τή 8Μαρτίου 1855
Ό  Υπουργός τών Στρατιωτικών 

Δ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

124



Ο Ι Π Α Τ Ε Ρ Ε Σ  

Τ Η Σ

Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ  

Κ Α Ι  Η Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η

►

Β.  Κ Ε  Κ Η
Χειρουργού Ίατροΰ  

Ύ φ η γη τοϋ Π α νεπ ισ τ . 'Αθηνών

Υπό την πνοήν της ΓΊίστεως καί ’Αγάπης, τό 
έργον τό ιατρικόν έλάμβανε τότε μίαν άλλην ζωήν, 
ένα άλλο πνεϋμα, μίαν διαφορετικήν άποστολήν.
Η δύναμις τοϋ Ευαγγελίου, πού έκαλλιεργοϋσε τις 

ψυχές, έδιδε καί εις τήν έπιστήμην νόημα ξεχωριστόν, 
νόημα βαθύ, καί τήν άνέβαζεν εις βάθρον πολύ ύψηλό- 
τερον άπό έκεΐ, όπου συνήθως τήν θέτουν δσοι τήν 
αντιλαμβάνονται ώς άπλοϋν βιοποριστικόν έπάγγελμα. 
Αύτοκράτορες καί στρατηγοί, βασίλισσαι καί πριγ- 
κηπισσαι καί δέσποιναι της άριστοκρατίας, έμποροι 
καί χειρώνακτες καί γυναίκες άπλαϊ .τοϋ λαοΰ, 
ένωναν τούς κόπους καί τό χρήμα καί τήν άγάπην των 
προς τις ένέργειες έπισκόπων, ιερέων καί μοναχών, 
ώστε ή άσκησις τής άγάπης να φθάση συχνά είς βαθμόν 
ιδεώδη. Τα Βυζαντινά νοσοκομεία άπό τής άπόψεως 
τοϋ πνεύματος πού τό διεΐπε, ήσαν τοιαϋτα, ώστε μετά 
δυσκολίας θά μπορούσε κανείς νά συνάντηση παρόμοια 
εις τήν ιστορίαν τοϋ πολιτισμού. Διά τον άρχαΐον 
βεβαίως κόσμον ήσαν άγνωστα. Διότι πρώτος ό Χρι
στιανισμός έδημιούργησε ταΰτα. Διά τον νεώτερον,



Οί τρεις ίεράρχαι. ’Αριστερά όΜέγας Βασίλειος.

άπετέλεσαν καί αποτελούν πάντοτε υποδείγματα 
δργανώσεως καί πρότυπα χριστιανικής αγάπης. Είναι 
δύσκολον νά ύπολογίσωμεν σήμερον πόσα οφείλει 
ή σύγχρονος ιατρική εις τήν ιατρικήν τοϋ Βυζαντίου. 
'Όπως έπίσης είναι δύσκολον νά ύπολογίση κανείς, 
πόσα οφείλει ό νεώτερος πολιτισμός εις τον πολιτι
σμόν εκείνον. 'Ένα είναι βέβαιον, ότι όσον τα χρόνια 
περνούν καί προάγεται ή έπιστήμη καί έντείνεται 
ή ιστορική έρευνα, τόσον περισσότερον καταπίπτουν 
ώς άχύρινα κατασκευάσματα, αί κατά τοϋ Βυζαντίου 
προκαταλήψεις καί κατηγορίαι, τάς οποίας, όπως 
όρθώς παρατηρεί ό Καθηγητής ’Άμαντος, δημιουρ
γούν «ή άκρισία καί ή άμάθεια». Καί τόσον περισ
σότερον αύξάνει ό θαυμασμός προς τον Χριστιανικόν 
πολιτισμόν της μεσαιωνικής Ελληνικής Αύτοκρατο- 
ρίας, διά τήν οποίαν ό σύγχρονος διαπρεπής Βυζαντι- 
νολόγος DIEHL είπεν, ότι «τής όφείλομεν περισσό
τερα, παρ’ όσα όφείλομεν εις τάς ’Αθήνας τοϋ Περι- 
κλέους καί τοϋ Φειδίου».

Οί σπουδασταί τής Πατερολογίας* είναι ενήμεροι 
γιά τήν πλατειά γνωριμία των Πατέρων τής ’Εκκλη
σίας μέ τήν ’Ιατρική. Αύτό γίνεται άμέσως άντιλη- 
πτόν άπό τήν μελέτην συγγραμμάτων καί των έπιστο- 
λών των Πατέρων. Οί Πατερικοί συγγραφείς έστρά- 
φησαν προς τήν ιατρικήν τέχνην προς ύπεράσπισιν καί 
έπεξήγησιν χριστιανικών διδασκαλιών ώς καί διά τήν 
χρησιμοποίησιν εικόνων έκ τής έν γένει οικονομίας τοϋ 
σώματος.

Αί παραπομπαί τής ιατρικής αί εύρισκόμεναι εις τά 
συγγράματα τών Πατέρων τής Εκκλησίας είναι πο
λυάριθμοι. Τά έργα των έν τούτοις δεν έχουν έκδοθή 
εις μεγάλον βαθμόν ώστε νά είναι γνωστά εις τό εύρύ 
κοινόν. Ή  έμμονή μερικών έσφαλμένων έπιστημονι- 
κών άντιλήψεων τοϋ 19ου αίώνος, αί όποίαι σήμερον 
έχουν άποδοκιμασθή γενικώς, σχετικαί προς τούς Πα
τέρας τής Εκκλησίας καί τήν έπιστήμην μπορούν νά 
δικαιολογήσουν τήν κακήν μεταχείρησιν τής οποίας 
έτυχον αί έργασίαι των εις τά χέρια μερικών 'Ιστορι
κών. Σήμερα ή σύγχρονος έρευνα έχει έπιτελέση προό
δους καί υπάρχει ή σωστή τοποθέτησις τού όλου θέμα
τος εις τήν 'Ιστορίαν τής ’Ιατρικής. Εις μίαν σύντομον 
άνασκόπησιν όπως ή παρούσα, άποκλείεται ή εύρεΐα 
άνάπτυξις έπί όλων τών παραπομπών καί ύπό όλων

τών Πατέρων τής ’Εκκλησίας. Θεωρήσαμεν σκόπιμον 
όπως άσχοληθώμεν μέ τρεις άπό τις μορφές τών Πα
τέρων τής Εκκλησίας μας καί ιδιαίτερα μέ τον Γρη- 
γόριον Νύσσης, τον Γρηγόριον τον Ναζιανζηνόν καί 
τον Μέγαν Βασίλειον. Έ ξ αύτών θα άναφερθώμεν πε
ρισσότερον εις τον Μέγα Βασίλειον διότι μεταξύ τών 
άλλων ύπήρξεν καί ιατρός.

*

Ό  "Αγιος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΥΣΣΗΣ παρά τό γε
γονός ότι άντιθέτως προς τον άδελφόν του τον Μέγα 
Βασίλειον καί τον κοινόν των φίλον τον "Αγιον Γρηγό- 
ριον τον Ναζιανζηνόν δέν εΐχεν κάμει συστηματικήν 
μελέτην τής ιατρικής, άρέσκεται νά καταπιάνεται μέ 
ιατρικά θέματα. 'Υπάρχει μαρτυρία ότι ό Γρηγόριος 
είχεν διαβάσει άρκετούς ιατρικούς συγγραφείς καί οί 
λόγοι του καί οί έπιστολές του όδηγοΰν σ’ αύτό τό συμ
πέρασμα γιατί βλέπομε νά συζητά μέ άνεσιν έπί ιατρι
κών θεμάτων μετά ιατρών τούς οποίους καί άριθμοΰ- 
σε μεταξύ τών φίλων του. ’Έτσι αί πληροφοριαι τοϋ 
Γρηγορίου έχουν μιά κάποια άξια διά τον -σπουδαστήν 
τής ’Ιατρικής διότι μεταδίδουν τις άντιλήψεις τής ε π ο 
χ ή ς  του, μιας έποχής μεταβατικής άκόμη, άπό τήν εί- 
δωλολατρείαν καί μαγείαν προς τον Χριστιανισμόν. 
Τό ιατρικόν έπάγγελμα κατά τον Γρηγόριον έκτιμά- 
ται παγκοσμίως διότι οί λαοί πιστεύουν ότι ό ’Ιατρός 
διά τής έπιστήμης του μάχεται τον θάνατον. Χαρα
κτηριστικά άναφέρει ότι ζωή χωρίς ύγεία είναι «έ- 
παχθής». Νά γιατί έκείνος πού άσκεί τό ιατρικόν έ
πάγγελμα κάμει έργον φιλανθρωπίας. Οί ιατροί τής 
έποχής του ένδιαφέροντο όχι μόνον διά τήν θεραπείαν 
τής σωματικής άρρώστιας μά καί γιά τήν πνευματι
κήν άνακούφισιν τοϋ άρρώστου. Αύτό τόξερε κι’ άπό 
τήν δική του πείρα όταν έτυχε άρρωστος οί ιατροί του, 
λέγει, «διά τής άγαθότητος καί έπιδεξιότητός των 
εΐχον σβύση τήν βαθεΐαν φλόγωσιν τής καρδίας του 
διά τής μεταδόσεως τών καταπραϋντικών λόγων των». 
’Από τήν άδελφή του Μακρίνα κατά τήν διάρκεια τής 
άρρώστιας της είχεν παρατηρήσει προσεκτικά τούς δια
φόρους τρόπους έργασίας τοϋ ίατροΰ, κι’ έτσι έπέτυχε 
νά μάς δώση πληροφορίας διά τήν έπαγγελματικήν 
τακτικήν τής έποχής του. Μεγάλη προσοχή έδίδετο εις 
τήν έξέτασιν τοϋ ΣΦΥΓΜΟΥ. Δι’ αύτοϋ, σύμφωνα μέ 
τον Γρηγόριον, ό ιατρός μπορούσε νά προσδιορίση έάν 
ή άρρώστια ήτο φλεγμονώδης ή οχι καθώς καί τον βα
θμόν τοϋ πυρετού. ’Οπτική έξέτασις δηλαδή, ή θέσις 
του, ή άπώλεια βάρους, ή όψις του, ή χροιά τού δέρμα
τος, ή έκφρασις τού πόνου, ή στηθοσκόπια, ώς καί ή 
όσφρησις αποτελούσαν διαγνωστικά έργαλεΐα τής 
έποχής του.

Ή  χειρουργική έθεωρεΐτο ώς μία βαρεία μορφή θε
ραπείας. Πρέπει δέ νά έχωμεν ύπ’ οψιν μας, γράφει ό 
Γρηγόριος Νύσσης, ότι έκεΐνοι πού «χρησιμοποιού
σαν μάχαιραν καί καυτήριον έπραττον οΰτω χωρίς πρό- 
θεσιν νά βλάψουν τον άσθενή». Δέν θά σάς σκοτίσω μέ 
λεπτομέρειες έπί τών πληροφοριών του γιά τά φάρμα
κα, τά λουτρά καί τήν διαιτητικήν άγωγήν τής έπο-
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χης του. Πλήν δμως δέν άντέχω είς τον πειρασμόν νά 
μήν άναφέρω μια πληροφορία για τήν γνώμην των ια
τρών τής εποχής του επί τής Παθολογικής άπόψεως των 
ονείρων. Σύμφωνα μέ τον Γρηγόριον οί ιατροί ισχυρί
ζονται δτι τα όνειρα των άρρώστων ποικίλουν άναλό- 
γως τής φύσεως τής άρρώστειας των. ’Άτομα πάσχο- 
τα από ασθένεια τοϋ στομάχου ονειρεύονται όνειρα, τα 
οποία διαφέρουν άπό εκείνα των άτόμων τα όποια 
πάσχουν έξ έγκεφαλικής βλάβης. "Οπως άτομα μετά χο
λερικών ή φλεγμονωδών συμπτωμάτων δεν έχουν τα 
ίδια είδη ονείρων δπως έκεΐνοι πού πάσχουν άπό φυμα- 
τικήν νόσον.

*
'Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ άπό κοι

νού μέ τούς άλλους Πατέρες βρίσκει συχνά τήν ευκαι
ρία νά θέτη ζητήματα άναφερόμενα εις τήν ’Ιατρικήν. 
'Ο ίδιος ό Γρηγόριος μαζί μέ τον φίλον του Βασίλειον 
είχαν μελετήση ιατρικήν κι’ αύτό έχει μιά άξια στις 
παραπομπές του καί γενικά γιά τις πληροφορίες του. 
Δέν θά πρέπει άκόμα νά ξεχνούμε τό γεγονός δτι καί 
ό άδελφός τού Γρηγορίου, ό Καισάριος ύπήρξεν ένας 
εκ τών σπουδαίων ιατρών τού αύτοκράτορος Ίουλια- 
νοϋ τοϋ Παραβάτου. 'Ως προς τά προσόντα τοϋ ίατροΰ 
ό Γρηγόριος άναφέρει δτι ό ’Ιατρός έπρεπε νά κερδί- 
ζη τήν εμπιστοσύνην τοϋ άσθενοΰς, νά είναι καλοκάγα
θος, διότι ή καλωσύνη καί ή συμπάθεια είναι άποτε- 
λεσματικαί διά τήν άνακούφισιν τοϋ πόνου. Μερικές 
φορές έπρεπε νάναι καί άναίσθητος οσάκις ώριζεν όδυ- 
νηράς θεραπείας ή πικρά φάρμακα. Εις περίπλοκους 
περιπτώσεις εκαλούντο σύμβουλοι ιατροί άλλά υπήρ
χαν περιπτώσεις κατά τις όποιες καί ή συνδεδυασμένη 
επιδεξιότης πολλών ιατρών άπεδεικνύετο άνωφελής. 
'Ο Γρηγόριος περιγράφει κάπως ειρωνικά τον έν άμη- 
χανία ιατρόν νά στέκεται κοντά εις τό κρεββάτι τοϋ 
αρρώστου «έν σιγή άνικανότητος» άλλά μετά τον θά
νατον τοϋ άσθενοΰς «νά όμιλή μέ άρκετήν σοφίαν διά 
τήν φύσιν τής άσθενείας του».

*

Άπό τά μαθητικά μας άκόμη χρόνια είναι γνωστή 
ή προσωπικότης τοϋ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 'Όλοι τον 
γνωρίζομεν ώς ’Επίσκοπον, έργάτην τοϋ πνεύματος, 
ώς κοινωνικόν άναμορφωτήν, ώς άριστον χειριστήν 
τής ρητορικής, τής γραμματικής, τής φιλοσοφίας. 
Ελάχιστοι δμως γνωρίζομεν γιά τήν ιατρικήν του 

μόρφωσιν. Καί θά πρέπει νά σημειωθή έξ άρχής δτι 
δέν ήτο μορφωμένος έπιφανειακά ή άν θέλετε έγκυ- 
κλοπαιδικά άλλά— χωρίς νά ύπερβάλωμεν τά γεγονό
τα—βαθύς σπουδαστής καί έρευνητής τής έπιστήμης 
τοϋ Ίπποκράτους. Εις τάς Αθήνας ευρισκόμενος εί
χε τήν εύκαιρίαν νά συνδεθή φιλικά μέ 'Έλληνας ια
τρούς άπό τούς τούς όποιους έπήρε τάς καταβολάς τών 
γνώσεών του πού άργότερα άπετέλεσαν καί τό κίνη
τρου τής δημιουργίας ενός τόσο μεγάλου έργου δπως 
είναι ή ίδρυσις τοϋ πρώτου Δημοσίου Νοσοκομείου. 
Τήν έποχήν έκείνην πού έσπούδαζε φιλοσοφίαν, έπαιρ
νε συγχρόνως καί μαθήματα ’Ιατρικής, γιατί δέν ύ- 
πήρχεν ιδιαίτερη έδρα γιά τήν διδασκαλίαν της. Ά κό
μη καί κατά τό 425 μ.Χ. εις τό Πανεπιστήμιου τής 
Κων]πόλεως άπό τις 30 έδρες του μία έδρα κατείχε ή 
φιλοσοφία είς τήν οποίαν έδιδάσκετο καί τό μάθημα 
τής ’Ιατρικής. ’Έτσι έξηγεΐται πώς ό Μ. Βασίλειος έ
πήρε καί μαθήματα ’Ιατρικής μαζί μέ τις σπουδές του 
εις τήν Φιλοσοφίαν. 'Όπως δέ μάς πληροφορεί καί ό

συσπουδαστής του Γρηγόριος « ............ άπό τήν ’Ιατρι
κήν έπιστήμην έσπούδασεν ούχί τήν έμπειρίαν πού έξε- 
τάζει τά εύτελέστερα καί τά φαινόμενα καί συμπτώ
ματα τά προσπίπτοντα είς τήν άντίληψιν τοϋ όφθαλμοΰ, 
αλλά τό φιλοσοφικόν καί διδακτικόν αυτής μέρος».

Μελετώντας τά συγγράμματά του καθώς καί τις 
ομιλίες του μπορεί κανείς ν’ άντιληφθή δτι κάθε φορά 
πού τοϋ έδίδετο ή εύκαιρία ν’ άσχοληθή μέ ιατρικά θέ
ματα εύρίσκετο δχι άπλώς έγκυκλοπαιδικά κατατο
πισμένος είς αύτά, άλλά ταύτοχρόνως βαθύς γνώστης 
τών ,έπιστημονικών δεδομένων τής έποχής του. Παρ’ 
δλον δτι σκοπός του δέν ύπήρξεν ή συγγραφή ιατρικών 
μελετών έν τούτοις είναι πολύτιμες οί έπιστημονικές 
παρατηρήσεις του πού σημειώνει έν παρόδω. Γιατί 
κύριον μέλημά του ήτο νά ώφελήση πνευματικά τό ποι- 
κίλλον άκροατήριόν του δπως άλλωστε τό διατυπώνει 
κι’ ό ίδιος δταν, κλείνοντας έναν κύκλον ομιλιών του είς 
τήν έξαήμερον, λέγει «’Ίσως νά μπορέσετε νά έχετε 
κάποια ώφέλειαν άπό δ,τι σάς διηγήθηκα. ’Εάν δχι, 
τούλάχιστον ή προσοχή σας έξέφυγε λίγο άπό τήν ά- 
μαρτίαν».

Γνώστης βαθύς ό Μ. Βασίλειος τής άποστολής τοϋ 
ιατρού, υπεραμύνεται τοϋ ιατρικού έπαγγέλματος δταν 
έγεννήθη ζήτημα μεταξύ τών πιστών περί τής άνάγκης 
χρησιμοποιήσεως ή μή τών ιατρών. Έτέθη κάποτε τό 
έρώτημα. «Εί τοϊς έκ τής ιατρικής κεχρήσθαι κατά 
σκοπόν έστί τής εύσεβείας». Απαντώντας ό Μέγας 
'Ιεράρχης άναπτύσσει θαυμασίας σκέψεις οχι μόνον πε
ρί τής άνάγκης τής ιατρικής έπιστήμης άλλά καί τήν έκ 
τού Θεού προέλευσιν αύτής.«'Ώσπερ έκάστη τών τεχνών 
βοήθεια ήμΐν προς τό τής φύσεως άσθενές ύπό τού 
Θεού κεχάρισται οίον γεωργία μέν έπειδή ούκ έξαρκεϊ 
τά αυτομάτως έκ τής γής φυόμενα προς τήν τών χρει
ών παραμυθίαν υφαντική δέ έπειδή άναγκαία ή τών 
σκεπασμάτων χρεία προς τε τό εύσχημον καί τάς άπό 
τού άέρος βλάβας καί οικοδομική ομοίως, οΰτω καί 
ιατρική».
Συνεχίζοντας δέ λέγει δτι, άν ήμεθα κάτοικοι τοϋ πα
ραδείσου, άσφαλώς δέν θά είχαμε άνάγκην ιατρών. 
Ά φ ’ δτου δμως, μετά τό προπατορικόν άμάρτημα, ό 
έξορισμένος τού Παραδείσου ήκουσε τό «έν ίδρώτι τού
προσώπου σου ............ » ύπό τού Θεού, τότε «παρε-
σχέθη ήμΐν ή έκ τής ιατρικής προσαγομένη τοΐς κά- 
μνουσι κατά τό ποσόν γοΰν, έπικουρία». Καί συνεχίζει 
«ού τοίνυν, έπειδή' ού καλώ>ς χρώνται τή τέχνη τή ια
τρική φευκτέον ήμΐν πάσαν τήν άπ’ αύτής ωφέλειαν. 
Ούδέ γάρ έπειδή μαγειρική προς τρυφής έπίνοιαν οί 
περί τάς ήδονάς άκόλαστοι κέχρηνται ή τή άρτοποιία ή 
τή υφαντική ήδη ήμάς πάσας όμοΰ χρή παραιτήσθαι 
τάς τέχνας. Ούτε ούν φευκτέον πάντι τή τέχνη ούτε 
έπ’ αύτήν πάσας τάς έλπίδας έχεις άκόλουθον».

Τις γνώσεις του έκ τής ιατρικής τις χρησιμοποιεί μέ 
έξοχον τρόπον στις παρουσιαζόμενες κατά τις ομιλίες 
του εύκαιρίες. Πολλές φορές άντλώντας άπό τήν ια
τρικήν εικόνες άναπτύσσει περίφημες σκέψεις σέ θέ
ματα καθαρώς Θεολογικά. Αξίζει τον κόπον νά ση- 
μειώσωμεν έλάχιστα έκ τών πολυπληθών εικόνων καί 
παραστάσεών του έκ τής ιατρικής. ’Έτσι είς ένα λόγον 
του ερμηνεύοντας τον προφήτην Ήσαία δίδει ορισμούς 
χειρουργικής οί όποιοι δέν άπέχουν καθόλου τών συγ
χρόνων πανεπιστημιακών παραδόσεων. « .........’Επει
δή τ ρ α ύ μ α  λύσις τής τού σώματος συνεχείας κατά 
μικρόν τι μέρος τής συνάφειας διακοπής' ώς καί ό 
μ ώ λ ω ψ ίχνος έστί πληγής ΰφαιμον, θλασθέντος τού
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σώματος έκ τής άντιπυπίας του πλήξαντος καί τοϋτο 
δέ κατά τι μέρος συνίσταταί' καί ή φλεγμονή όγκος 
έστί πυρώδης συρρεόντων επί τό άοθενήσαν μέρος των 
υγρών καί τή παρά φύσιν θερμασία φλεγόντων τό πε- 
πονθός ............ ». Κατά τρόπον δέ θαυμαστόν σπεύ
δει νά μεταφέρη ώστόσον τούς χειρουργικούς ορισμούς 
εις τον πνευματικόν οργανισμόν τής εκκλησίας τον ό
ποιον έκλαμβάνει ώς πλήρη καί όλοκληρωμένον σω
ματικόν οργανισμόν χρησιμοποιώντας προς τοϋτο τήν 
ιδίαν εικόνα μέ τον Ά π . Παύλον.

«Τραύματα μέν ούν έστί τά έν τή έκκλησία σχίσμα
τα' μώλωπες δέ αί ΰπουλαι καρδίαΐ' φλεγμονή δέ, ε- 
παρσις ψυχής έξ αλόγου οίήσεως όγκουμένης καί διά 
τοϋτο έπαιρωμένης κατά τής γνώσεως τοΰ Χριστοϋ. 
Μάλαγμα μέν ούν έστί ό μετά πραότητος καί έπιει- 
κείας ταπεινωτικός των ματαίων φυσιώσεων λόγος' 
Έλαιον δέ, ό μετά οίκτου καί συμπάθειας τό δολερόν 
καί υπουλον καί τραχύ των έν ύποκρίσει ψευδολόγων 
καταλιαίνων. Κατάδεσμον δέ, λόγος ό τά προς διάστα- 
σιν έπειγόμενα συγκρατών».

’Αλλά καί ή Βιολογία καί ή Γενετική δέν εύρίσκονται 
έ'ξω άπό τήν παρατήρησιν καί τήν ερευνάν τοΰ Μ. Βα
σιλείου πού έρμηνεύοντας τό «Αύξάνεσθε καί πληθύ- 
νεσθε καί πληρώσατε τήν γήν» άναλύει τό θέμα τής 
κατασκευής τοΰ άνθρωπίνου όργανισμοΰ. Έ κεΐ κάνει 
τήν εξής παρατήρησιν. 'Η  άνάπτυξις τοΰ άνθρωπίνου 
σώματος έγκειται είς τούς «λόγους τής αύξήσεως» πού 
κατεβλήθησαν είς τήν μήτραν καί αί όποΐαι έχουν τάς 
προς «τό αύξάνεσθαι έπιτηδειότητας». Δηλαδή ό άν- 
θρώπινος οργανισμός ύπόκειται είς νόμους πού μετα
βιβάζονται κατά τήν καταβολήν του είς τήν μήτραν.

Τον πεαρασμένον μόλις αιώνα ήλθεν ή μελέτη 
τών νόμων τής κληρονομικότητος νά έπιβεβαιώση 
τήν παρατήρησιν αύτήν τοΰ Μ. Βασιλείου περί 
«χρωμοσώμων» καί «γονιδίων». Στοιχείων ακριβώς
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τά όποια μάς δίδουν τούς χαρακτήρας τοΰ άναπτυσ- 
σομένου όργανισμοΰ καί περιεχόμενα ώς συστατική 
ΰλη τών αρχικών μητρώων καταβολών ήτοι τοΰ ώα- 
ρίου καί σπερματοζωαρίου. Παραθέτομεν τήν σχε
τικήν περικοπήν όπως αυτή ύπάρχει είς τήν έκδοσιν 
τών 'Απάντων τοΰ Μ. Βασιλείου τοΰ BARILLE 
((Αύξάνεσθε ούν Ούκ έάν γένη έκατόν έτών άπό 
πρώτου μέχρι τοΰ έκατοστοΰ αΰξησιν έπιδέχη αλλά 
τοϋτο τό, Αύξάνεσθε, εν ρήμα σαφώς λεχθέν, προνοη
τικούς οίκονομεΐται. Αύξάνεσθε μέχρι τινός. Κατά 
τήν πρώτην σύστασιν τήν καταβληθεΐσαν έν τή 
μήτρα κατεβλήθησαν καί οί λόγοι τής αύξήσεως.
Άλλ’ οΰ τό μετά ταΰτα νεώτερον τό τής ήλικίας 
χάρισμα έπιγίνεται, άλλ’ αί μητρώαι καταβολαί 
συγκαταβεβλημένας έχουσι τάς προς τό αύξάνεσθαι 
έπιτηδειότητας».

Συνεχίζων είς τήν αύτήν ομιλίαν του άναφέρει 
τά έξής: «Τριετές τό παιδίον έμέτρησεν ό πατήρ' 
οίδεν ότι τό διπλάσιον τούτου μέγεθος άπολήψεται 
έν τή τελειώσει. "Οσον γάρ έν τή τριετία τώ μήκει 
ό άνθρωπος φαίνεται, δίς τοσοΰτον έσται έν τή συμ
πληρώσει τής αύξήσεως. Δηλαδή............τοϋτο τό
μέτρον τής άνθρωπίνης φύσσεως, μέχρι πέρατος, 
μέχρις όρου». Τήν παρατήρησιν αύτήν τοΰ Μ. Βασι
λείου έρχεται μετά άπό αιώνας, μεταξύ τών άλλων, 
κι’ 0W ALDEYER, Γερμανός Άνατόμος, νά έπι- 
κυρώση. Άναφερόμενος ούτος είς τάς άναλογίας 
τοΰ άνθρωπίνου σώματος κατά τάς διαφόρους ήλικίας 
λέγει ότι ή σχέσις τοΰ μήκους τής κεφαλής προς τό 
μήκος τοΰ όλου σώματος είς τριετές παιδίον είναι 
περίπου 1,9:8. Είς τον ένήλικα ή σχέσις γίνεται 1:8 
δηλαδή ό ένήλιξ έχει περίπου τό διπλάσιον ύψος 
άπ’ ό,τι έχει είς ήλικίαν 3 έτών. Βέβαια είναι δυνατόν 
νά έχωμεν ύπέρ ή ύπό τό μέσον ύψος τύπους άν- 
θρώπων, όμιλοΰμεν όμως τότε διά κανονικάς συνθή- 
κας άναπτύξεως.

Θά άξιζε νά μελετοΰσε κανείς λεπτομερώς τά όσα 
άναφέρει περί τών οφθαλμών. 'Απλώς παραθέτομεν 
περικοπάς άπό τούς λόγους του πού θά ήτο δυνατόν 
νά τοποθετήσωμεν είς σύγχρονον σύγγραμα περιγρα
φικής άνατομικής. « ............ 'Η  μέν ούν κεφαλή
τοΰ όλου σώματος ύπερενέχουσα, τοΐς ώμοις έπί-
κειται............  Έν ταύτη δέ τών οφθαλμών έμπεπή-
γασι δίδυμοι βολαί......... Φυλακαί δέ περί τον ο
φθαλμόν ούκ όλίγαι" Χιτών έντεΰθεν καί ούκ άρκεΐ 
ούτος- ού γάρ έδέχετο παχύ κατασκευασθήναι' Ού- 
κοΰν είς μέν διαυγής εις δέ άραιός' ό μέν κρυσταλ- 
λοειδής, ό δέ κερατοειδής' ό προκεκαλυμμένος, στερεώ- 
τερος' ό ένδοθεν, άραιότερος ίνα μή κωλύη τήν πά
ροδον' Ό  τρίτος πάλιν κρυσταλλοειδής, ίνα έν αύτώ 
τήν έμφασιν καί τήν διαύγειαν έκατέρα έχη». Τήν 
ομιλίαν του αύτήν κλίνει μ’ ένα ύμνον ώς άλλος 
Δαυίδ προς τήν σοφίαν τοΰ Δημιουργοΰ. «Ποιος 
άμπελουργός οότω δύναται άσφαλώς τήν οίκείαν ι 
άμπελον περικλεΐσαι, καί θριγγόν αυτή τοιοΰτον 
περιβαλεΐν ώς άνεπίβατον πάντως καθεστήναι τον 
χώρον, ώς ό Θεός έξηργάσατο τήν τών οφθαλμών 
περιβολήν;».
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Θά ήτο δυνατόν νά παρατεθούν πλήθος περικοπών 
άπό τούς λόγους του, πλήν δμως, δπως καί ό ίδιος
μάς λέγει « .....................Εΐ μέν ούν κατά μέρος
καί περί των λοιπών μερών τοϋ σώματος βουληθείη- 
μεν λεπτολογίσασθαι καί τήν έφ’ έκάστω σοφίαν 
τοϋ Θεοϋ διατρανώσαι καί έξυμνήσαι έπιλήψει πάντως 
ημάς ή ήμέρα............ ».

Άπό τάς άρχάς τοϋ Χριστιανισμοΰ αί φροντίδες 
διά τούς άσθενεΐς ήταν μέρος θρησκευτικών ύποχρεώ- 
σεων. Διαπιστώνομεν άπό τον 2ον μ.Χ. αιώνα δτι 
αί χριστιανικαί κοινότητες ένεπιστεύοντο εις μερικά 
πρόσωπα ειδικά τήν φροντίδα τών άσθενών καί τών 
πτωχών. Αλλά ό Μ. Βασίλειος έδωσε τήν λογικήν 
σπουδαιότητα αύτής τής θεμελιώδους αρχής τής 
πρώτης Εκκλησίας, ίδρύσας τό πρώτον δημόσιον 
νοσοκομεϊον. Τήν εποχήν του οί ιατροί έμεναν εις 
τάς πόλεις καί έξασκοΰσαν τό επάγγελμα χωρίς νά 
άσχολοϋνται καθόλου μέ τήν νοσηλείαν τών άσθενών. 
Κατά τήν διάρκειαν τοϋ λιμοΰ τοϋ έτους 368 ό Μ. 
Βασίλειος ίδρυσεν εις τά περίχωρα τής Καισαρείας 
τό πρώτον μεγάλο νοσοκομεϊον, τήν περίφημον 
«Β α σ ι λ ε ι ά δ α» διά τήν περίθαλψιν τών άσθε
νών, ταξειδιωτών, τών τραυματιών, τών άστέγων καί 
τών λεπρών. Διαπιστώνων ό Μ. Βασίλειος δτι τό 
έργον του άνταπεκρίνετο εις μίαν πραγματικήν άνάγ- 
κην ήρχισε νά συνιστά εις τάς έκκλησιαστικάς εξου
σίας τής δικαιοδοσίας του τήν ΐδρυσιν παρομοίων 
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, κυρίως λεπροκομείων. 
’Έτσι είναι δχι μόνον ό πρώτος ιδρυτής ένός νοσο
κομείου άξιου τοϋ ονόματος του, άλλά άκόμη καί ό 
ιδρυτής ένός δικτύου νοσοκομειακών υπηρεσιών δια- 
σπαρεισών σχεδόν εις δλην τήν Μ. ’Ασίαν.

Οί Μεγάλοι Πατέρες τής Εκκλησίας διά τοϋ 
γλαφυρού καί συναρπαστικού των κηρύγματος διά 
τής καταπληκτικής δυνάμεως τών βιβλίων των καί 
συγχρόνως μέ τά λαμπρά καί άξιομνημόνευτα φιλαν
θρωπικά των έργα, έγιναν οί πνευματικοί νομοθέται 
τής Βυζαντινής κοινωνίας καί οί κύριοι θεμελιωταί 
τοϋ Χριστιανικού Βυζαντινού πολιτισμού. Τό κή
ρυγμα τών μεγάλων τούτων πνευματικών νομοθετών, 
εύρεν εύτυχώς εύθύς αμέσως θαυμασίαν άπήχησιν 
εις τάς ψυχάς τών Χριστιανών Ελλήνων οί όποιο' 
εύθύς άμέσως έτέθησαν επί τού έργου τής άγάπης 
προς τον πάσχοντα. Τόσον ώστε άρκεΐ νά άναφέρω- 
μεν τό έξόχως χαρακτηριστικόν, δτι τόσον πολλά 
ήσαν τά νοσοκομεία, καθ’ δλον τό Κράτος, ώστε ό 
μέγας Αύτοκράτωρ τού 10ου αίώνος Νικηφόρος 
Φωκάς, έξέδωκε διάταγμα, διά τού όποιου προέτρεπε 
τούς υπηκόους του νά παύσουν πλέον ίδρύοντες νεα 
Φιλανθρωπικά 'Ιδρύματα, διότι τά ήδη ύφισταμένα 
«προς πλήθος έπιδέδωκε καί ύπέρ τήν χρείαν έστή- 
κασι», (ήσαν δηλαδή ύπέρ άρκετά διά τήν άντιμετώ- 
πισιν τών άναγκών ολοκλήρου τής αύτοκρατορίας», 
νά περιορισθοΰν δέ οί Φιλάνθρωποι εις τήν συντήρησιν 
τών ήδη υπαρχόντων. Ά ς  φαντασθώμεν εν Κράτος 
εις τό όποιον τά Φιλάνθρωπα αισθήματα καί ή γεν
ναιοδωρία τών πολιτών, έχουν άναπτυχθή εις τοιοΰτον 
βαθμόν, ώστε νά άναγκάζεται νά έπεμβαίνη ένας 
αύτοκράτωρ, μέ τήν γνωστήν εύσέβειαν τού Νικη
φόρου, διά νά προφυλάξη τούς υπηκόους του άπό 
τάς ύπερβολάς έν τή έξασκήσει τής άγάπης. ’Αγνοώ 
έάν ύπάρχη τέτοιο Κράτος, κατά τον ύπερπολιτι- 
σμένον 20όν αιώνα μας.

Τήν πρώτη τοΰ έτους, είς τήν 
Λ έσχην Χωροφυλακής Ί ω α ν -  
νίνω ν έλαβε χώ ραν ή πατροπα
ράδοτος τελετή τής βα σιλόπιτ- 
τας . ’Α ξιωματικοί καί Ό π λ ΐτ α ι  
μέ τάς οικογένειας τω ν , καί πα
ρουσία τώ ν πολιτικώ ν στρατιω
τικών καί θρησκευτικών αρχώ ν  
τής π ερ ιοχή ς, ύπεδέχθησαν τό 
νέον έτος είς ατμόσφαιραν γα
λήνης καί αισιοδοξίας.
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Μιά Τέχνη -  Ένα Πρόβλημα

Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς

Γ Ρ Η Γ .  Ζ Η Τ Ρ Ι Δ Η  
Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ϋ

*Υ π. Π ολιτισμού καί ’Επιστημών

Β.'

Είδαμε στο προηγούμενο σημείωμα ότι οΐ αρκετά 
μακρόχρονες προσπάθειες καί έρευνες των τεχνικών, 
κατέληξαν στην πανηγυρική κινηματογραφική προ
βολή τής 28ης Δεκεμβρίου 1895 στο Γκράν Καφέ τής 
λεωφόρου Καπουκίνων, στό Παρίσι, πού τήν είχαν 
οργανώσει οΐ αδελφοί Λυμιέρ.

Τήν πρώτη αυτή παράστασι είχαν παρακολου
θήσει 35 θεατές. Καθ’ ένας άπ’ αυτούς είχε πληρώσει 
ένα φράγκο γιά εισιτήριο. Συνεπώς, ή πρώτη κινη
ματογραφική είσπραξη στον κόσμο, ήταν συνολικά 
35 φράγκα. Δυο μήνες άργότερα όμως άνοιγαν κι’ 
άλλες τρεις αίθουσες—Μπορντώ, Λυών, Μασσαλία— 
καί σχεδόν ταυτόχρονα ό κινηματογράφος πέρναγε 
τά σύνορα τής Γαλλίας άποκτώντας αίθουσες στις 
Βρυξέλλες, στό Βερολίνο καί στήν Νέα Ύόρκη.

Ή 28 τοΰ Δεκέμβρη 1895, είναι σημαντικό ορόση
μο. ’Εδώ ό κινηματογράφος κλείνει τήν προϊστορία 
του καί περνά στήν ιστορία, μιά ιστορία πού εξε
λίσσεται άλματικά καί θαυμαστά.

“Ενα μόλις χρόνο άργότερα, ό Ζώρζ Μελιές, ένας 
δαιμόνιος Παρισινός θεατρώνης, έχτιζε τό πρώτο 
κινηματογραφικό στούντιο στον κόσμο, στό Μον- 
τρέϊγ. Ό  Μελιές, άντίθετα άπό τούς Λυμιέρ, κατά
λαβε άμέσως πώς ή καινούργια κι’ άπίθανη τούτη 
έφεύρεση θάχε πολύ μέλλον μπροστά της καί φυσικά

κέρδη μυθώδη. ΤΗταν άνθρωπος μέ σπάνιο οργανω
τικό δαιμόνιο, μεθοδικός καί τολμηρός. Τό.στούντιο 
πού έφτιαξε στό Μοντρέϊγ 17X6 μ. ήταν βέβαια 
μικρό σέ σύγκριση μέ τά σημερινά μεγαθήρια τής 
«Γουώρνερ», τής «Μέτρο» τής «Κολούμπια» τής 
«Παραμάουντ», όμως είχε όλα τά βασικά χαρακτη
ριστικά τους. Σ’ αύτό τό στούντιο ό Μελιές, επέτυχε 
ό άθεόφοβος διπλοτυπίες, καί γυρίσματα ραλαντί, 
καί «φοντύ» πού θά τά ζήλευαν οΐ πιό άετονύχηδες 
σημερινοί τεχνικοί. Μέ τά τεχνικά μέσα πού είχε, 
(σκηνές, μεταλλικούς σκελετούς, μεγάλα τζάμια, 
προβολείς, καμπίνα μέ τροχούς κ.λ.π.) κατώρθωσε 
νά παραστήση σκηνές άπό τον ’Αμερικανό—'Ισπα
νικό πόλεμο καί τήν επανάσταση τών Μπόξερ πού 
έπειθαν τούς Θεατές ότι ήταν παρμένες έκ τού φυσικού 
στις ’Αμερικάνικες πεδιάδες καί στούς δρόμους τοΰ 
Πεκίνου, άπό φακό ’Επικαίρων.

Ό  Μελιές έγύρισε 450 ταινίες. Ή πιό γνωστή 
καί φημισμένη άπ’ αύτές είναι τό «Ταξείδι στό φεγ
γάρι», μιά ταινία 260 μέτρων πού διαρκούσε 17 
λεπτά τής ώρας περίπου, καί πού άφησε τον κόσμο 
κατάπληκτο. Πολλά άπό τά φίλμς αύτά, βρίσκονται 
σήμερα σέ Μουσεία Κινηματογράφου. (94 έχει τό 
«Μουσείο Τέχνης» τής Ν. Ύόρκης, 31 ή βιβλιοθήκη 
τοΰ Κογκρέσσου στήν Ούάσιγκτων, 12τό Λος “Άν
τζελες καί 1 ή «Βρεττανική Ταινιοθήκη»).
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Ό  Μελιές πέθανε 77 χρόνων (1938), σ’ ένα νοσο
κομείο, πάμπτωχος, συντηρούμενος άττό φίλους. 
Ό  άπάνθρωπος συναγωνισμός με τον ’Έντισον καί 
τον Λέμλ τόν έτσάκισε κυριολεκτικά. Κατάντησε νά 
πουλά στο Μονπαρνάς καραμέλλες καί σοκολάτες. 
Ό  κινηματογράφος όμως τοϋ οφείλει πάρα πολλά 
καί οΐ ιστορικοί τοϋ δίνουν τόν τίτλο τοϋ «Πατέρα 
τοϋ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου».

Τόν ίδιο τίτλο—'χιά τόν ’Αμερικανικό Κινηματο
γράφο—έχει καί ό Ντέβιντ Γκρίφφιθ.

Ό  Γκρίφφιθ, μεταγενέστερος λιγάκι τοϋ Μελιές, 
τόν ξεπέρασε, καί προχώρησε μακρύτερα άπ’ αυτόν. 
Είναι πουριτανός καί πνεύμα πρακτικό. Στά 1915 
παρουσίασε την «Γέννηση ενός Έθνους» που κατέ- 
πληξε καί προκάλεσε ταραχές στην Άτλάντα καί 
τις άλλες Γεωργιανές πόλεις, καί την «Μισαλλοδοξία» 
ταινία που κρατούσε 24 ώρες καί πού ή ’Αμερικανική 
λογοκρισία περιώρισε σέ 3 ώρες καί την έκανε άκατά- 
ληπτη. Πριν άπ’ αυτές, ό Γκρίφφιθ είχε κατασκευά
σει ένα «Δόν Κιχώτη» (1910) ένα «Μάκβεθ» καί τό 
«Στήριγμα τής Κοινωνίας». Στον Γκρίφφιθ οφείλονται 
οί βάσεις τοϋ ’Αμερικάνικου Κινηματογράφου. 
’Αρκεί νά λεχθή ότι στά 1919 ίδρυσε τήν περίφημη 
«UNITED ARTISTS» μέ τόν Τσάπλιν, τόν 
Ντάγκλας Φαίρμπανκς (πατέρα) καί τήν Μαίρη 
Πίκφορντ. ’Ακόμη καί τό φίλμ «Διάσωση άπότήν 
άετοφωληά» ή ταινία πού μάς έδωσε τό πρώτο θεα
ματικό «τρύκ» τού κινηματογράφου, (ένα παιδί πού 
τό σηκώνει στά φτερά του ό άετός), καί πού ήταν 
σκηνοθετημένο άπό τόν Πόρτερ—συνεργάτη τού 
Έντισον—οφείλει τήν επιτυχία του στήν παρουσία 
τού Γκρίφφιθ, άσχετα άν στούς τίτλους τής ταινίας ό 
Γκρίφφιθ άναφέρεται μόνο σάν ύπεύθυνος γιά τήν 
διανομή των ρόλων. (CAST).

Μετά τόν Γκρίφφιθ, ή ιστορία τού ’Αμερικανικού 
Κινηματογράφου άναφέρει τό όνομα τού Τόμας 
Ίνς. Ό  Ίνς είναι ό πατέρας τού περίφημου «γουέ- 
στερν» των «καουμπόϋκων» φίλμς δηλαδή, πού 
θεμελίωσε τήν συναρπαστική γοητεία καί γραφικό
τητα τού έπους τού Φάρ—Ούέστ. ’Ηταν αύτός πού 
άνέδειξε τόν Γουΐλιαμ Χάρτ—τό άτρόμητο πιστόλι 
τού Φάρ—Ούέστ—καί τήνΜπέσσυ Λάβ, τήν βεντέττα 
πού κατέκτησε εκατομμύρια καρδιές τήν εποχή τού 
1914—1916. Τά πιο καλά φίλμς τού Γκρίφφιθ ήταν 
ό «Φυγάς», ή «Κάρμεν τού Κλοντάϋκ» καί ή «Κατά- 
κτηση τού Χρυσού», καθώς καί τό «Οί Άριοι» 
(THE ARIANS).

Καί όμως, βρισκόμαστε άκόμη στήν πρωτόγονη 
περίοδο τής ιστορίας τού Κινηματογράφου: (Προϊ
στορία: Μέχρι τό 1895. Πρωτόγονοι ΐστορικοίχρόνοι: 
1900-1914) :

Στό μεταξύ καί ή Γαλλία έχει κάνει προόδους. Ό  
Πατέ λανσάρει τόν Μάξ Λίντερ, τόν «άριστοκράτη 
κωμικό» πού πρωταγωνιστεί σέ μιά σειρά άμίμη- 
των ταινιών. ’Από τούτες τις ταινίες (1905) θά έμ- 
πνευσθή άργότερα τις ταινίες του ό Σαρλώ. Ό  Πατέ 
πληρώνει τόν Λίντερ 21 φράγκα τήν ήμερα. Στά 
1913, ό Λίντερ άνανεώνει τό συμβόλαιό του εΐσπράτ- 
τοντας ένα εκατομμύριο. Ό  Πατέ συνεταιρίζεται μέ 
τόν Γκωμόν, πού κατέχει μιά ολόκληρη περιοχή στό 
BUTLES CHAUMONT καί γυρίζει 100.000 μέτρα 
ταινίες τήν ήμερα. Ό  συνεταιρισμός τούτος είναι ή 
άρχή τής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Πολύ γρή
γορα όμως ό περίφημος Λαφίτ θά βγή στό προσκήνιο

Ή  πρώτηκινηματογραφική άφίσσα πού τήν έφιλοτέχνησε ό 
Ώζολί γιά τόν πρώτο κινηματογράφο τών άδελφών Λυμιέρ.

συγκεντρώνοντας κοντά του δόκιμους συγγραφείς 
τής Άκαντεμί Φρανσαίζ καί τήν άφρόκρεμα τών 
ήθοποιών τής εποχής του: Τόν Λέ Μπαργκύ, τόν 
Άλμπέρ Λαμπέρ, τήν Γκαμπριέλ Ραμπίν. Γυρίζει 
δυό ταινίες πού κάνουν πάταγο: τήν «Δολοφονία 
τού δούκα τής Γκύζης » καί τήν «Επιστροφή τού 
Όδυσσέα».

Τούτες οί επιτυχίες, καί άλλες άκόμη, άνησυχούν 
τούς ’Αμερικανούς. Πολύ περισσότερο γιατί τούς 
βρίσκουν σέ κρίσιμη στιγμή. Έχει ίδρυθή ή MO
TION PISTURES PATENTS», συγκρότημα εται
ριών μέ προβάδισμα τής Εταιρίας τού Έντισον. 
Τούτο τό μπλοκ βρίσκεται σέ άγώνα θανάσιμο μέ 
τούς «ανεξάρτητους» άνάμεσα στούς οποίους είναι 
καί ό Γουΐλλιαμ Φόξ. Ή ’Αμερικάνικη κινηματογρα
φική βιομηχανία καθιερώνει τότε τό σύστημα τής δη
μιουργίας «βεντεττών». Ή πρώτη τέτοια βεντέττα 
ήταν ή περίφημηΜαίρη Πίκφορντ. Τό σύστημα δέν 
ήταν πρωτότυπο. Τήν ιδέα τήν έδωσε ή μόδα πού 
ήδη είχε έπιβάλλει στήν Εύρώπη τήν Φραντζέσκα 
Μπερτίνι. Ή διαφορά άνάμεσα στις δυό βεντέττεες 
είναι άξιοπρόσεχτη καί συμβολίζει τόν χαρακτήρα 
τών δύο κόσμων: Ό  τύπος «Μπερτίνι» είναι ή 
«μοιραία», ή γυναίκα μέ τό εξεζητημένο πνεύμα καί 
τίς έξεζητημένες ιδιοτροπίες πού σαγηνεύουν. Ό  
τύπος «Πίκφορντ» είναι τό άχτιδοβόλημα τής νειό- 
της καί τής φρεσκάδας, πού μέ τήν άπλότητά της 
γοητεύει.

Ένώ ή Γαλλία καί ’Αμερική άνταγωνίζονται, ό 
κινηματογράφος κατακτά καί άλλες χώρες. Στήν 
’Ιταλία έχει γυριστή μιά ύπερπαραγωγή: «Οί νύχτες 
τής Καμπίρια» ένα μεγαθήριο τής τεχνικής.

Ό  Ντ’ Άννούντσιο έχει γράψει τό σενάριο τού 
«Καμπίρια» γιά 50.000 λιρέττες πούς τού έπλήρωσε 
ή «Σέζαρ—Φίλμς». Ό  Ένρίκο Γκουατσιόνι γυρί
ζει τό πρώτο «Κβό—Βάντις». Στον ρόλο πού άργό
τερα θά κάνη διάσημο τόν Ραμόν Νοβάρρο, παίζει 
ό, εξ ίσου διάσημος γιά τήν εποχή του, Νοβέλλι.

Ό  Παστρόνε γυρίζει τήν «Φωτιά» μέ σενάριο

131



Ζ Ω Ρ Ζ  Μ Ε Λ Ι Ε Σ
βασισμένο πάλι σέ θέμα τοϋ Ντ’ Άννούντσιο. Είναι 
ένα φλογερά αισθηματικό έργο στο όποιο πρωτα
γωνιστούν ή Πίνα Μενικέλλι καί ό Φέμπο Μάρι. Ό  
Μάρι είναι πολύ κοντός. Ό  κινηματογράφος μεταχει
ρίζεται γιά πρώτη φορά ένα «τρύκ» πού άργότερα 
θά γίνη κοινό. Βάζει στόν Μάρι μποττίνια μέ πρό
σθετα ψηλά τακούνια.

Στήν Δανία εμφανίζεται ό Κριστένσεν καί στήν 
Σουηδία, εκτός άπό τόν περίφημο Βίκτορ Σάνστρομ 
βέβαια, ύπάρχει καί ό Μόριτς Στίλλερ. Είναι ό άν
θρωπος πού κάμποσα χρόνια άργότερα—1924—θά 
άνακαλύψη καί θά λανσάρη την μεγάλη, τήν μοι
ραία καί άσύγκριτη Γκρέτα Γκάρμπο. Γιά τήν ώρα 
τό κοινό γοητεύει ή χαριτωμένη Ά στα Νίλσεν.

Στήν Γερμανία δραστηριότητα έμφανίζει άρχικά 
μιά Δανέζικη Εταιρία. Ή περίφημη UFA θά ίδρυθή 
μόλις τό 1917. Ό  ΌσκαρΜέστερ λανσάρει τήν γόησ
σα Έννυ Πορτέν, καί τό 1912 παράγει τήν πρώτη 
έκδοση τού «Φοιτητή τής Πράγας», μιά ταινία πού 
θά τήν κάνει έκπληκτική σέ μεταγενέστερη έκδοσή 
της ό μεγάλος δραματικός ήθοποιός Κόνρατ Φάϊτ.

Ά πό τούς Σκανδιναυούς καθυστέρησαν πιο πολύ 
οί Νορβηγοί πού τό 1917 άρχίζουν νά δείχνουν 
κάποιο ενδιαφέρον γιά τόν κινηματογράφο, ένώ 
οί Φιλανδοί έχουν γυρίσει κΓ δλας—1907—ένα άγρο- 
τικό φίλμ: «Οί μυστικοί κατασκευασταί τοΰ ούζου».

Στήν Ρωσσία ή κίνηση άρχίζει πολύ ζωηρή μέ τόν 
Έρμολίεφ, τόν Καριτόνοφ, τόν Ντράνκοφ καί τόν 
Τρομίνοφ. Οί Ρώσσοι θά άναδείξουν ένα πολύ με
γάλο ήθοποιό, τόν Ίβάν Μοσζούκιν, καί άργότερα 
ένα καταπληκτικό σκηνοθέτη, τό Σέργιο Άϊζεν- 
στάϊν. Στά 1917 ύπάρχουν κΡ δλας στήν Ρωσσία 
2.700 αίθουσες κινηματογράφου.
Στήν ’Αγγλία, ό Άλμπερτ Σμίθ χτίζει τό πρώτο 

κινηματογραφικό στούντιο—στόΜπράϊτον—τό 1897. 
Ό  πολύς Έντουϊν Πόρτερ γυρίζει—1903—τήν «Ζωή 
ενός πυροσβέστη», καί τό 1911, ή εταιρία Μπένσον 
καταπιάνεται μέ έργα τοΰ Σαίξπηρ: «’Ιούλιος Καΐ- 
σαρ», «Μάκβεθ», «ΡωμαιοςκαίΊουλιέττα».

Τό Σήμα τής jy  *
STAR FILM ^

Ή  πρώτη μάρκα 
κινηματογραφικής 

παραγωγής

Καί οί Αύστριακοί επίσης δέχονται πολύ γρήγορα 
τήν νέα τέχνη. Στά 1896 ό Φράντς Έζερ δείχνει 
προτίμηση στά κινούμενα σχέδια πού άργότερα θά 
άξιοποιήση τόσο θαυμάσια ό Ντίσνεϋ.

Στήν Τσεχοσλοβακία, ένας άρχιτέκτων, ό Κρι- 
τζένσκυ, παρουσιάζει τό 1898, μικρές κωμικές σκηνές 
μέ τίτλο: «Γέλοια καί κλάματα». Στήν συνέχεια 
όμως ό Τσέχικος κινηματογράφος δέν θά παρουσιάση 
τίποτα τό άξιόλογο μέχρι τό 1918. Ά πό έκεϊ κΓ 
έπειτα ή έξέλιξίς του θά είναι ραγδαία καί έκπληκτι
κή.

Στήν Ρουμανία τήν πρώτη ώθηση θά δώση ό Πα- 
τέ, άνοίγοντας μιά αίθουσα κινηματογράφου στό 
Βουκουρέστι. Ά πό τούς ντόπιους, θά έργασθοΰν φι
λότιμα ό Ποσμαντίρ, ό Λεόν Ποπέσκο, καί ό Ζαχα- 
ροβίτσι. Οί δύο τελευταίοι κάνουν μιά φιλότιμη προ
σπάθεια γυρίζοντας ένα άξιόλογο φίλμ μέ τίτλο: 
«Ρουμάνικη άνεξαρτησία» Μιά πυρκαϊά στά 1915 
καταστρέφει όλότελα τό στούντιο τους μέ άποτέ- 
λεσμα νά καθυστερήση πολύ ό Ρουμάνικος κινημα
τογράφος.

Στήν Ισπανία έχομε τόν Γκέλαμπερτ, πού επι
χειρεί τό 1900 τις πρώτες ντόπιες ταινίες. Άργότερα 
ό Σωμόν γυρίζει τήν «Βασιλική Ταυρομαχία» 
καί τόν «θάνατο τοϋ Έλ Γκαλλίτο». Κοντά στούς 
‘Ισπανούς καί οί Πορτογάλλοι άναδείχνουν τόν 
Κόσμα Βέϊγκα καί τόν Άουρέλιο ντέ Πράζ ντός Ρέϊς 
πού θά μιμηθή τούς άδελφούς Λυμιέρ. Τό πρώτο άξι- 
όλογο πορτογαλέζικο φίλμ—«Ντιέγκο Άλβες»— 
έμφανίζεται τό 1910, μέ πρωταγωνιστή ένα πολύ 
καλό ήθοποιό, τόν Ταβάρες.

Τούτη είναι ή κατάσταση τού κινηματογράφου— 
τόν Ελληνικό κινηματογράφο θά έξετάσωμε σέ ιδιαί
τερο σημείωμα—όταν τήν ύδρόγειο συνταράζει 
ένα μεγάλο, δσο καί ολέθριο γεγονός: ό Πρώτος 
Παγκόσμιος Πόλεμος. Στήν κινηματογραφική ιστο
ρία θά άποτελέση ένα άκόμη ορόσημο.

«Είκοσι χιλιάδες λ εύ γ ες  κάτω άπ' τή θάλασσα» 
(1904), τοΰ Μελιές
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Είναι γεγονός άναμφισβήτητο καί άπό όλους πα
ραδεκτό πώς ή ανακάλυψη καί χρησιμοποίηση τής 
γραφής, αποτέλεσμα τής ανάγκης, όπως συνέβη καί 
με τήν άνακάλυψη τής γλώσσης, άπετέλεσε ένα άπό 
τά σπουδαιότερα, ένα άπό τά σημαντικώτερα βή
ματα στην έξέλιξη του πολιτισμού τοϋ ανθρώπου. 
Καί αυτό γιατί μέ τό πνευματικό αυτό μέσο άπετύ- 
πωσε ό άνθρωπος τή σκέψη του, μετέδωσε την 
πείρα του καί εξυπηρέτησε την οργάνωση τής ζω- 
ή5·

Ά πό τά γραπτά κυρίως μνημεία τοϋ λόγου, κεί
μενα, επιγραφές καί άλλα, άντλησε ή ιστορία τή 
γνώση γιά τό παρελθόν, ένώ τά λείψανα των πρα
γμάτων, ή γλώσσα καί ή παράδοση, ήσαν πάν
τοτε βοηθητικά μέσα. Στην 'Ελλάδα ή γραφή πα
ρουσιάζεται στά πολΰ πρώιμα χρόνια τής εποχής 
τοϋ χαλκού καί χρησιμοποιείται σχεδόν άδιάκοπα 
ώς τήν καθιέρωση στον Ελληνικό χώρο τού νέου 
άλφαβητικοϋ συστήματος, ποΰ έγινε μέ βάση τό 
φοινικικό άλφάβητο.

Τά λείψανα τής προϊστορικής γραφής είναι πολ
λών ειδών. Τά άνεκάλυψε καί τά έρευνα ή άρχαιο- 
λογική επιστήμη. Αυτά είναι σφραγιδόλιθοι μέ



επιγραφές πάνω τους, πινακίδες, σκεύη μέ επιγρα
φές, έργαλεϊα διάφορα, σύμβολα κ. ά., πού βρέθη
καν στην Κρήτη, στις Μυκήνες καί στη Θήβα.

Τα μνημεία αύτά είναι σημαντικές πηγές τής 
ιστορίας, γιατί μας δίνουν ένα πλήθος πληροφο
ριών για τό δημόσιο καί ιδιωτικό βίο τής έποχής, 
δηλαδή γιά τήν κοινωνική καί κρατική οργάνωση, 
τήν οικονομία, τή θρησκεία, τή λατρεία κ.τ.λ.

Συχνά στις προϊστορικές γραφές χρησιμοποιούν 
τά ιδεογράμματα, δηλαδή σημεία πού μιλούν μόνα 
τους, έπειδή είναι εικόνες.

“Ετσι μπορούμε καί πριν άπό τήν άποκρυπτο- 
γράφηση των γραφών ν’ άντλήσουμε πληροφο
ρίες, κάποτε μαντεύοντας τό περιεχόμενο.

Τά πιο παληά δείγματα γραφής στήν Ελλάδα εί
ναι μερικά μεμονωμένα σύμβολα πάνω σέ σκεύη ή 
σφραγίδες τής πιο πρώιμης έποχής τού χαλκού στις 
Κυκλάδες καί στήν Κρήτη.

Δέν πρέπει όμως αύτά νά θεωρούνται κείμενα 
γραφής.

Τά πρώτα πραγματικά κείμενα γραφής τά συναν
τούμε πάνω σέ σφραγίδες άπό τήν Κρήτη. Λίγο 
πριν τήν ίδρυση τών μεγάλων άνακτόρων στήν 
Κρήτη περί τό 2.000 π. X. παρουσιάζονται σέ 
σφραγίδες άπό τή μεγαλόννησο συνδυασμοί ση
μείων, πού άσφαλώς άποτελούν ένα είδος γραφής:

Οί ρίζες τής γραφής αύτής βρίσκονται στά ιδεο
γράμματα, δηλαδή στις άπεικονίσεις έννοιών ή 
άντικειμένων, πού μπορούν ν’ άναγνωριστούν καί 
στερούνται φωνητικής άξίας.

’Αργότερα ή εικόνα παίρνει φωνητική δύναμη 
καί φανερώνει τό σύνολο τών φθόγγων τής άντι- 
στοίχου λέξεως. Σέ μιά άκόμη νεώτερη φάση τό 
σημείο φανερώνει μόνο τήν πρώτη συλλαβή τής 
λέξεως. Π. χ. εικόνα σπόρου σιταριού θά έσήμαινε 
στήν άρχή άπλώς τήν έννοια «σίτος», έπειτα τούς 
φθόγγους σι - το χωρίς έννοια καί τελικά τήν άρχι- 
κή συλλαβή σι. "Ετσι προκύπτει, προέρχεται ή 
συλλαβική γραφή, πού κάθε σημείο της φανερώ
νει μιά συλλαβή. Ή μινωϊκή γραφή δέν έξελίχτηκε 
πιό πέρα άπ’ αύτή τή φάση. Μόνον πολύ άργό- 
.τερα μέ τήν εισαγωγή τού φοινικικού άλφαβήτου 
στο Αιγαίο δημιουργήθηκε άλφάβητο, πού μπο
ρούσε ν’ άποδώση μέ λιγώτερα σύμβολα καί μέ 
περισσότερη άκρίβεια όχι πιά συλλαβές, άλλά με
μονωμένους φθόγγους.

Τήν πρώτη αύτή μυνωϊκή γραφή τή λένε οι 
άρχαιολόγοι συμβατικά ιερογλυφική, πού τοπο
θετείται μεταξύ 2.000 - 1650 π. X. "Ετσι χαρακτη
ρίζονται τά αιγυπτιακά γράμματα. Παρ’ όλο ό
μως πού ύπάρχουν ώρισμένες άναλογίες άνάμεσα 
στά αιγυπτιακά καί Κρητικά ιερογλυφικά σημεία, 
όμως δέν φαίνεται νά ύπάρχη μεταξύ τους άμοι- 
βαία έξάρτηση.

Οί άνασκαφές τής Κνωσού, πού ύπήρξε τό μεγα
λύτερο κέντρο τού Κρητικού πολιτισμού, άπό τον 
"Εβανς άρχικά έφεραν στό φώς σφραγιδόλιθους μέ 
τήν άρχαιότερη γραφή τού Έλλαδικού χώρου, 
τήν ιερογλυφική.

Ό  "Εβανς στό βιβλίο του «Scripta Minoa» συγ
κέντρωσε τά σημεία τής μινωίκής ιερογλυφικής γρα
φής καί διέκρινε δυό φάσεις, πού ή δεύτερη χαρακτη
ρίζεται άπό τήν έπιμελή καί καλλιγραφική χάραξη 
τών σημείων. Ή φάση αύτή συμπίπτει μέ τήν πα-
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λαιοκρατική περίοδο τής Κρήτης καί διαρκεΐ ώς τό 
1.700 π. X. Τά ιερογλυφικά όμως χρησιμοποιήθηκαν 
καί πέραν τής χρονολογίας αύτής γιά τήν καταγρα
φή λατρευτικών κειμένων.

Τά ιερογλυφικά, πού συγκέντρωσε ό "Εβανς εί
ναι 135, ίσως όμως ύπάρχουν καί περισσότερα, πού 
δέν τά συμπεριέλαβε ό "Εβανς στον πίνακαά του.
Ό  παραπάνω άριθμός δείχνει πώς δέν πρόκειται 
γιά ιδεογραφικό σύστημα, γιατί άν ήταν τέτοιο, τά 
σύμβολα θά ήταν πολύ περισσότερα, ούτε γιά φω
νητικό, άφού χρησιμοποιούνται τόσα σημεία. «Πρέ
πει επομένως νά δεχτούμε λέγει ό Στυλ. ’Αλεξίου ότι 
μερικά άπό τά σημεία αύτά είναι ιδεογράμματα, πού 
βοηθούν μέ τήν άπεικόνηση στήν άναγνώριση τών 
έννοιών, πού έδηλώνοντο, άτελώς ίσως, μέ φωνητι
κά σημεία». Ή μορφή τών σημείων ποικίλλει, ώρι- 
σμένα παριστάνουν άγριόγατο, άλλα κεφάλι λιο
νταριού, άλλα κεφάλι αιγάγρου, βοδιού, περιστεριού 
κ.τ.λ. "Αλλα σημεία δείχνουν μέλη τού σώματος τού 
άνθρώπου, μάτι, χέρι, πόδι, κ.λ.π. ’Αρκετά σημεία 
παριστάνουν σκεύη, έργαλεϊα, όπως π.χ. άλέτρι, 
λύρα μυστρί, πριόνι, καράβι. "Εχομε άκόμα τόν δι
πλό πέλεκυ,τό Θρόνο, τό βέλος, τό σταυρό κ.ά.

'Ο διπλός πέλεκυς κατά τόν "Εβανς είναι σύμβολο 
«τού φύλακα τού ιερού τών διπλών πελέκων», δηλα
δή τού άνακτόρου τής Κνωσού, τό μάτι έσήμαινε 
«έπόπτης» ή «έπιστάτης», τό μυστρί έσήμαινε 
«άρχιτέκτων».
Με τις ερμηνείες αύτές δέν συμφωνεί ό Grumach. 
Καί ό ’Αλεξίου λέει ότι έχει δίκηο ό Grumach. "Αλ
λως τε ό ίδιος ό Evans ύπεστήριξε άργότερα ότιτό 
«μυστρί» παριστάνει έκεΐνον, πού κόβει τά δέρματα.

"Αλλοι ερμηνεύουν τά ιερογλυφικά τών σφρα
γίδων ότι είναι ονόματα Θεών, ή φράσεις μαγικές 
γιά τήν άποτροπή κακού, άφού ώρισμένες σφραγί
δες έχρησιμοποιούντο ώς περίαπτα, δηλ. φυλαχτά.

"Αλλοι λέγουν ότι οί συνδυασμοί τών ιερογλυφι
κών άποδίδουν τίτλους ιερέων καί άλλων μέ άξιώ- 
ματα.

Ιερογλυφικές έπιγραφές ύπάρχουν όχι μονάχα 
σέ σφραγίδες, άλλά καί σέ μικρές πήλινες ράβδους, 
σέ δισκία μέ μικρή τρύπα άναρτήσεως, καί σέ μι
κρές ορθογώνιες πινακίδες. Ύπάρχουν άκόμα άπο- 
τυπώματα ιερογλυφικών σφραγίδων έπάνω σέ πη
λό καί σφραγίσματα, έπάνω στά όποια έχαράχτη- 
καν ιερογλυφικοί χαρακτήρες μέ τό χέρι.

Τό κυριώτερο δείγμα ιερογλυφικής γραφής άπό 
τήν Κρήτη, είναι ό περίφημος πήλινος δίσκος τής 
Φαιστού (βρίσκεται σήμερα στό άρχαιολογικό, 
μουσείο ‘Ηρακλείου), πού άνεκαλύφθη τό 1903 σ’ 
ένα μικρό δωμάτιο κοντά στις θήκες τού «άρχειο- 
φυλακίου» στά ΒΑ διαμερίσματα τού άνακτόρου.

Ό ταν ό πηλός τού δίσκου ήταν άκόμα νωπός, 
άπετυπώθησαν μέ σφραγίδες ιερογλυφικά σημεία, 
σπειροειδώς καί στις δυό πλευρές του. Τά σημεία 
άποτελούν ομάδες, πού χωρίζονται μέ κάθετες γραμ
μές, καί άνήκουν σέ 45 διαφορετικούς τύπους, που 
λίγοι άπ’ αύτούς συμπίπτουν μέ τά συνηθισμένα 
ιερογλυφικά τών παλαιοανακτορικών χρόνων. Κά
θε ομάδα σημείων ή συμβόλων άνάμεσα σέ δυό κάθε
τες γραμμές άσφαλώς φανερώνει μιά λέξη.

’Ανάμεσα στά παραπάνω σημάδια βλέπει κανείς 
άνδρικές, γυναικείες καί παιδικές μορφές, κεφαλές, 
πουλιά, έντομα, δέρματα καί μέλη ζώων, κλάδους
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καί άλλα φυτικά θέματα, καράβια, τόξα εργαλεία 
κ. ά.

‘Ωρισμένες ομάδες ιερογλυφικών τοϋ δίσκου επα
ναλαμβάνονται σάν επωδοί καί δίνουν την εντύπωση 
έτσι ότι τό κείμενο είναι ένας θρησκευτικός ύμνος.

Ό  Pernier που θεώρησε λατρευτικό τό κείμενο 
τού δίσκου, τον συγκρίνει μ’ ένα έτρουσκηκό άπό 
μολίβι δίσκο, που φέρει τά ονόματα θεοτήτων. 
"Αλλοι αρχαιολόγοι είπαν πώς ό δίσκος είναι κατά
λογος στρατιωτών καί τελευταία ό Davis τόν 
διαβάζει σάν χεττιτικό κείμενο, όπου ό βασιληάς 
όμιλεϊ γιά την οικοδόμηση τών ανακτόρων τής 
Φαιστού. "Αλλοι νομίζουν ότι ό δίσκος είναι γραμ
μένος στήν ελληνική γλώσσα.

“Ενα διάστημα είχε γίνει παραδεκτή ή γνώμη 
τοϋ "Εβανς ότι ό δίσκος είχε έρθει, στήν Κρήτη άπό 
τη Ν. Δ. Άσία, γιατί ένα άπό τά σημεία του παρι
στάνει καλύβα, πού θυμίζει ώρισμένους λαξευτούς 
τάφους της Λυκίας, άλλ’ όταν άνεκαλύφθη στή 
σπηλιά τοϋ Άρκαλοχωρίου ένας διπλός πέλεκυς μέ 
ανάλογα σημεία, έπιστεύθη πλέον ότι, ό δίσκος τής

Φαιστού είναι Κρητικός.
’Ακόμα καί ό Χρυσός δακτύλιος τοϋ Μαύρου 

Σπήλαιου έχει επιγραφή μέ τήν ίδια σπειροειδή διά
ταξη.

“Οπως είδαμε, οί προσπάθειες γιά τήν ερμηνεία 
τής ιερογλυφικής γραφής θεωρούνται ότι δεν μπο
ρούν άκόμα νά κριθούν ικανοποιητικές μονάχα λ ίγς 
ιδεογράμματα αντικειμένων, αριθμοί καί σημεία μέ
τρων γίνονται νοητά χωρίς αμφισβητήσεις. Τά άλ
λα είναι ακόμη κάπως σκοτεινά. Στον όρο «Κρητο- 
μυκηναϊκή» γραφή ή «μυκηναϊκή», όπως άλλοι τήν 
ονομάζουν, περιλαμβάνονται, εκτός άπό τά ιερο
γλυφικά, καί άλλα συστήματα γραφής.

Ό  "Εβανς είναι εκείνος πού έπρότεινε τή διάκριση 
σε ιερογλυφικά, στή γραμμική Α καί στή γραμμι
κή Β.

Γραμμική ώνομάστηκε γιατί τά σημεία της άπο- 
τελοϋνται περισσότερο άπό γραμμικά σχήματα.

Γιά τά δυό αύτά συστήματα γραφής θά γίνη άλ
λοτε λόγος.

Μέ τήν ευκαιρίαν τώ ν εορτών 
τών Χ ριστουγέννω ν καί τής 
Πρωτοχρονιάς ό Α' ’Αντιπρό
εδρος τής Κ υβερνήσεως κ . 
Στυλιανός Παττακός μετέβη  
εις έπίκαιρα σημεία τώ ν κυκλο- 
φοριακών κόμβω ν τώ ν Προα- 
στείων καί διένειμεν ίδιοχείρως 
μικρά δώρα είς τροχονόμους  
τής Χ ω ροφυλακής . ‘Η Τροχαία  
Προαστείων καί τό Σώμα Χ ω ρ]- 
λακής συνεκινήθησαν βαθύματα  
έκ τής εύγενοΰς ταύτης χειρο
νομίας τοϋ κ . ’Αντιπροέδρου 
διά τήν οποίαν δέν παρέλειψ αν  
νά έκφράσουν τήν ευγνω μοσύ
νην τ ω ν . Είς τήν παραπλεύρως 
φ ω τογραφ ίαν ό κ . Παττακός 
προσφέρει δώρον είς τροχονό
μον παρουσία τοϋ ’Α ρχηγού  
Χ ωροφυλακής ,’Αντιστρατήγου  
κ . Χρίστου Καραβίτη .

ι
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’Α θηνών

παρά τοΐς έρευνηταΐς.
Περί της προσωπικότητος καί τοϋ 

χαρακτήρος αί γνώμαι διχάζονται. 
Τινές θεωρούν τον χαρακτήρα ταυ
τόσημον προς την κράσιν ή ιδιοσυγ
κρασίαν. ’Άλλοι ταυτίζουν τούτον μέ 
την προσωπικότητα. "Ωστε ομί
λων τις περί «τύπων» προσωπικό- 
τητος, είναι κατά τινας, ώς νά όμι- 
λή περί τύπων χαρακτήρος. Έν τή 
τελευταία ταύτη περιπτώσει, οί ε
πιστήμονες κατατάσσουν τούς δια
φόρους χαρακτήρας, άναζητοϋντες 
την ύπάρχουσαν σχέσιν μεταξύ των 
βιολογικών καί των ψυχολογικών 
θεμελίων τής προσωπικότητος, ά
μα δέ έρευνώντες ποια τών συνθετι
κών ταύτης στοιχείων είναι ίδιοσυ- 
στατικά (έκ καταβολής, σύμφυτα), 
καί ποια επίκτητα.

'Ο 'Ιπποκράτης, διαγράψας καί 
περιγράψας τέσσαρας τύπους ψυχι
κής κράσεως ή ιδιοσυγκρασίας : 
Τον χολερικόν, τον μελαγχολικόν, 
τον αιματώδη καί τον φλεγματικόν, 
κατ’ ακολουθίαν τών τεσσάρων άν-

Ϊ Ι  προσωπικότης έρευνάται ύπο 
πολλάς επόψεις, άναλόγως τής σκο
πιάς άφ’ ής έπισκοποϋμεν ταύτην. 
Πάντες οΐ κλάδοι τής ψυχολογίας ά- 
σχολοϋνται μέ τήν συγκρότησιν τής 
προσωπικότητος. 'Η  φυσιολογική

ψυχολογία έρευνα τήν άρχιτεκτονι- 
κήν ταύτης καί τήν ιδιοσυγκρασίαν. 
' Η Γενετική ψυχολογία, τήν άνέλιξιν 
τοϋ έγώ. 'Η «Διαφορική» ψυχολο- 
λογία, τάς έν τοΐς καθ’ έ'καστον προ- 
σώποις άπαντώσας διαφοράς. 'Η  φι
λοσοφική ψυχολογία, τάς ύψηλοτέ- 
ρας σφαίρας τής συνειδήσεως. 'Η  
Κοινωνική ψυχολογία, τούς ορούς 
ύφ’ οΰς κινείται τό πρόσωπον έντος 
τής όμάδος καί τήν θέσιν αύτοΰ έν τώ 
κοινωνικώ βίω. 'Η  Εγκληματολο
γία τέλος, τάς έν τώ κοινωνικώ περι- 
βάλλοντι άντιδράσεις τής προσωπι
κότητος, ιδία τάς παθολογικάς.

Προς σπουδήν τής προσωπικότη
τος άνάγκη νά έμβαθύνωμεν εις τούς 
οργανικούς καί τούς ψυχικούς ταύ
της συντελεστάς. 'Η  μέθοδος αυτή 
τής έρεύνης, καλύπτουσα πάντας 
τούς τομείς, άνατομικόν, φυσιολογι
κόν, μορφολογικόν, ένδοκρινικόν άφ’ 
ένός, νοητικόν, βουλητικόν, χαρακτη- 
ρολογικον καί συναισθηματικόν άφ’ 
έτέρου, δεν έπέτυχε μολαταύτα νά 
άποτρέψη τάς διαστάσεις γνωμών
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τιστοίχων διαθέσεων της ψυχής 
(χολερικής, μελαγχολικής, αιματώ
δους καί φλεγματικής), θεωρείται 
παρά πάντων ώς ό πρώτος έξενεγ- 
κών την θεωρίαν περί των ψυχολο
γικών τύπων τοΰ χαρακτήρος τών 
άνθρώπων. 'Ικανόν χρόνον μετά 
ταϋτα ό Γαληνός (131—200), ύ- 
πέδειξεν εννέα τύπους ιδιοσυγκρα
σίας, έξ’ ών οί τέσσαρες θεμελειώ- 
δεις (θερμός, ψυχρός,  ̂ ξηρός, ^υ
γρός), άντιστοιχοϋν προς τούς τέσ- 
σαρας τύπους κράσεως τοΰ Ίππο- 
κράτους.

Ό  KRETSCHMER, διέκρινεν 
άρχικώς δύο θεμελειώδεις τύπους 
χαρακτήρων, τον σχιζοθυμικόν καί 
τον κυκλοθυμικόν, εύρε δέ, ότι έκά- 
τερος άντιστοιχεϊ προς άνάλογον 
τύπον σωματικής κατασκευής. Ό  
μέν σχιζοθυμικός, ψυχικώς έγκλει
στος χαρακτήρ, εγωκεντρικός, δυ- 
σκόλως ερχόμενος εις έπικοινωνίαν 
μέ τούς λοιπούς άνθρώπους, πλή
ρης άντιθέσεων, προβληματικός, αν
τιστοιχεί προς τον λεπτόσωμον, 
(λεπτόν, υψηλόν, νευρώδη), μέ μα- 
κρόν κορμόν, εΰμηκες πρόσωπον 
καί εύκαμπτον σωματικήν διάπλα- 
σιν. Ό  δέ κυκλοθυμικός, διακρινό- 
μενος διά τό άπλοΰν, τό άπέριττον, 
τό άνοικτόκαρδον, τό αίσιόδοξον, 
την εύκολίαν τής μετά τών άλλων 
άναστροφής, καθόλου δ’ εΐπεΐν τό 
ευπροσάρμοστου, άντιστοιχεϊ προς 
τον πυκνικόν τύπον, όστις έχει κύ
ρια γνωρίσματα, βραχύν λαιμόν, ώ
μους στρογγύλους, άκρα βραχέα καί 
δυσανάλογα προς τον σχετικώς μα- 
κρόν κορμόν.

Αλλ’ επειδή οί προπεριγραφέ- 
ντες δύο κύριοι τύποι χαρακτήρος, 
δέν άπαντώσιν αμιγείς, ήναγκάσθη 
ο KRETSCHMER νά ύποδείξη 
και έτέρους δύο τύπους, τον «άσθε- 
νικόν» καί τον ((αθλητικόν». Ε κ ε ί
νος μέν έχει λεπτοφυά τήν διάπλα- 
σιν, στενόν θώρακα, λεπτά καί λι
πόσαρκα άκρα, εύθραστα οστά καί 
ευπαθή κράσιν. Αύτός δέ περιλαμ
βάνει άτομα μέ ίσχυράν μυϊκήν 
διαπλασιν, εύρεΐς ώμους καί στέρνον, 
δυσθραυστα οστά. Εραδύτερον ύπέ- 
δειξε καί έτερον τύπον μιγαδικόν, 
τον «δυσπλαστικόν», όστις μετα- 
λαμβανει καί τοΰ πυκνικοΰ καί τοΰ 
λεπτοσώμου καί τοΰ άθλητικοϋ τύ
που, κατά συνδυασμούς έν οις επι
κρατούν, νϋν μέν τά τοΰ πυκνικοΰ, 
νυν δε τά τοΰ λεπτοσώμου, νΰν δέ 
τα τοΰ άθλητικοϋ τύπου γνωρίσμα
τα, τατε σωματικά καί τά ψυχολο
γικά. "Ωστε πολλοί προκύπτουν έκ 
του συνδυασμού τούτου μιγαδικοί

τύποι. Πάντως έν τή σωματική κα
τασκευή τοΰ δυσπλαστικοΰ τύπου, 
διακρίνονται δυσμορφίαι καί δυσα- 
ναλογίαι, αιτινες έπιδροΰν έπί τάς 
ψυχικάς αύτοΰ λειτουργίας, καθι- 
στώσαι τό δυσπλαστικόν άτομον, 
ύπό χαρακτηρολογικήν έποψιν, ά- 
σταθές, άβέβαιον, υπουλον, φιλέκ
δικου, έριστικόν, μικρόψυχου, κα
κεντρεχές, κυνικόν, ένί λόγω δυσ- 
προσάρμοστον, άντικοινωνικόν.

Δέν στερείται σπουδαιότητος καί 
ή διατυπωθεΐσα ύπό τοΰ DI TUL- 
LIO θεωρία περί τής προσωπικότη
τας τοΰ «έξ’ ιδιοσυστασίας έγκλη- 
ματίου» (DELINGUENTE CO- 
STITUZIONALE). Άφορμη- 
θείς άπό τήν άντίληψιν τοΰ PENDE 
περί έπιδράσεως τοΰ ένδεκκρινικοΰ- 
συμπαθητικοΰ συστήματος, έπί τήν 
χαρακτηρολογικήν διάκρισιν τής 
προσωπικότητος, διατυποΐ τήν θεω
ρίαν καθ’ ήν, όπως ύφίστανται ΐδιο- 
συστασίαι παθολογικαί, νευροψυχι- 
καί καί ψυχοπαθολογικαί, ώς καί νο- 
σηραί ίδιοσυστατικαί προδιαθέσεις, 
κατά τάς διαφόρους νοσήσεις, ού
τως υπάρχουν καί «έγκληματικαί ι
διοσυστασία») (CONSTITUZIONI 
DELINGUENZIALI). Ερμηνεύει 
δέ τάς τελευταίας ταύτας ώς προ- 
διάθεσιν ώρισμένων άτόμων προς 
τέλεσιν έγκληματικών πράξεων. 
Άνάγων τήν θεώρησιν ταύτην εις 
τον έγκληματίαν, λέγει, ότι ουτος 
δέον νά έξετάζηται έν τή οργανική 
καί ψυχική του διαρθρώσει καί έν 
τώ τρόπω καθ’ δν άντιλαμβάνεται 
καί συμπεριφέρεται, δηλαδή κατά 
τήν ιδιοσυγκρασίαν καί τον χαρα
κτήρα του. Τό πεπρωμένου έκάστου 
είναι λοιπόν συνδεδεμένον προς τήν 
είδικωτέραν διάρθρωσιν τής προσω
πικότητος. 'Ο δέ έγκληματίας έρ
χεται εις άντίθεσιν προς τον έν τή 
κοινωνία τάξιν, ένεκα τής ιδιαιτέρας 
ίδιοσυστατικής του διαρθρώσεως. 
Τροπολογών δέ μετά καιρόν τήν άν
τίληψιν ταύτην ό DI TULLIO 
προσθέτει, ότι ή έγκληματική προ- 
σωπικότης, πρέπει νά μελετάται ύ
πό πάσαν έποψιν, καί δή καί κυρίως 
τήν ψυχολογικήν, έπειδή άποκα- 
λύπτεται άπό πλεϊστα ψυχολογικά 
χαρακτηριστικά, συνειδητά καί μή, 
άτινα έπιδροΰν έπί τον ιδιαίτερον 
τρόπον καθ’ δν αισθάνεται, ύπάρχει 
καί άντιδρά αυτή έν τώ περιβάλ
λοντα

'Ο SHELDON, έξετάσαςτεσσά- 
ρας χιλιάδας σπουδαστών καί 200 ά- 
νηλίκους έκληματίας, έπεχείρησε νά 
διακριβώση άν ύπάοχη άλληλουχία 
εις δύο τούλάχιστου θεμελειώδεις

σειράς κατατάξεως τών «τυπολογι
κών» χαρακτηριστικών γνωρισμά
των. Διεμόρφωσε δέ διττήν τυπολο
γίαν φυσικήν (σωματικήν) καίψυχο- 
λογικήν, ύποδείξας τάς ύφισταμένας 
εις άμφοτέρας σχέσεις. Συμφώνως 
προς τάς έρεύνας ταύτας, ύποδει- 
κνύει δύο κυρίους τύπους: τον σω
ματικόν καί τον τύπον τής ιδιοσυγ
κρασίας, μέ πολλάς εις άμφοτέρους 
διαβαθμίσεις καί κλιμακώσεις.

Μετά τά λεχθέντα, δυνάμεθα νά 
παρακολουθήσωμεν εύχερέστερον 
τήν άρχικτεκτονικήν τής προσωπι
κότητος, τουτέστι τήν δομήν, τήν 
διαμόρφωσιν καί τήν άνέλιξη/ ταύ- 
της έν τή πορεία τοΰ βίου. -’Ενταύθα 
γεννάται τό έρώτημα, άπό ποιου 
σταδίου τής άτομικής άναπτύξεως-, 
ε’ίμεθα εις θέσιν νά όμιλώμεν περί 
«προσωπικότητος» Περί τούτου, 
δύναταί τις εΐπεΐν, έξηνέχθησαν κα
τά καιρούς παμπληθείς γνώμαι καί 
ποικίλαι διετυπώθησαν θεωρίαι. Βιο
λόγοι καί ψυχίατροι, ψυχολόγοι καί 
κοινωνιολόγοι, ποινικολόγοι καί έγ- 
κληματολόγοι, έξήνεγκον διάφορον 
έκαστος γνώμην. 'Ο ALLPORT, 
ό LINTON, ό MEAD, ό CAT- 
TELL, ό SHELDON, ό LERSH, 
ό MANNHEIM, οί S. καί Ε. GLU- 
ECK, ό DI TULLIO, ό GEMEL- 
LI, ό DE GREEFF, ό STUMPFL, 
ό MEZGER, PINATEL, ό BURT,
ΐνα περί αύτών μόνον εΐπωμεν, έ- 
ρευνώντες έκαστος άπό διαφόρου 
σκοπιάς τό πρόβλημα, ύποδεικνύ- 
ουν καί διάφορον άφετηρίαν, άφ’ ής 
άρχεται διαπλασσομένη ή προσω- 
πικότης. Οί πλεϊστοι όμως συμφω
νούν εις τό ότι ό άνθρωπος φέρει έκ 
γενετής ώρισμένα στοιχεία, διαρ
θρωτικά τής προσωπικότητος, «συγ
γενή» ή «έγγενή», άτινα μέ τήν 
διαρκή έξεργασίαν, βιοχημικήν, έν- 
δοκκρινικήν, νευροφυτικήν, έν συν- 
δυασμώ προς τάς έκ τοΰ περιβάλ
λοντος κτωμένας ιδιότητας, διαπλά- 
σουν ταύτην κατά διαδοχικά στάδια, 
άχρις ου έξιχθή αΰτη εις ωριμότη
τα. ’Αλλά καί τότε δέν εύρισκόμε- 
θα ένώπιον οριστικής, «τελικής» 
μορφής, έπειδή ή προσωπικότης άεί- 
ποτε άνελισσομένη, φθάνει εις άκ- 
μήν, είτα δέ μεταβάλλεται, οίονεί 
παρακμάζει, σύν τή παρόδω τής ή- 
λικίας. "Ωστε διαφέρει, ού μόνον άπό 
άτόμου εις άτομον, άλλά καί παρ’ 
ένί καί τώ αύτώ άτόμω, κατά τάς 
διαφόρους περιόδους τοΰ βίου.

Έν πάση περιπτώσει, εις τήν δια- 
μόρφωσιν τής προσωπικότητος συμ
βάλλουν, τό μέν στοιχεία τής βιολο
γικής καταβολής, ορμητικά, συ-
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ναισθηματικά καί βουλητικά, χρή
σιμα διά την έν τή κοινωνία προ
σαρμογήν, τό δέ ψυχικαί δυνάμεις, 
οΐον παραστάσεις, έντυπώσεις, άνα- 
μνήσεις, βιώματα, γνώσεις, πείρα, 
ήθικαί άρχαί, α'ίτινες, προσδίδου- 
σαι συγκεκριμένην μορφήν εις τάς 
άμορφους καί τύφλας δυνάμεις τής 
καταβολής, ρυθμίζουν τήν έτοιμό- 
τητα προς ώρισμένον τρόπον άντι- 
δράσεως εις τα έρεθίσματα, ένώ συγ
χρόνως κατευθύνουν τάς ιδιότητας 
τοϋ χαρακτήρος κατά τάς άπαιτή- 
σεις τής προσαρμογής τής προσω- 
πικότητος. Ταύτην δέ, επιτυγχάνει 
τό άτομον μέ ίσόρροπον άνάπτυξιν 
των κοινωνικών καί ήθικών συναι
σθημάτων, άξιοποιοϋν άμα καί τά 
ορμητικά καί βουλητικά στοιχεία. 
Ουτω προσαρμοζόμενον, διαφορο
ποιείται, διακρίνεται δηλαδή των 
λοιπών άτόμ'ων, ώς αύτοτελής καί 
μοναδική όντότης.

Πότε όμως δικαιούμεθα νά χα- 
ρακτηρίσωμεν μίαν ή πλείονας έκ- 
δηλώσεις τής προσωπικότητος ώς 
άνωμάλους ; Καί πώς θά διαστεί- 
λωμεν ταύτας τών «ψυχοπαθητι- 
κών» καί τών καθαυτό «παθολογι
κών» εκδηλώσεων ; Τοϋτο ενέχει 
μεγάλην πρακτικήν σπουδαιότητα, 
δεδομένου, ότι ή διαρθρωτική καί 
λειτουργική άρμονία τής ιδιοσυ
στασίας, είναι άναγκαία προϋπό- 
θεσις διά τήν κανονικήν συμπεριφο
ράν τοϋ άτόμου καί τήν προσαρμο
γήν αύτοΰ είς τάς άπαιτήσεις τοϋ 
έν κοινωνία βίου.

Έν πρώτοις λεκτέον, ότι ή έν
νοια τής άνωμάλου άντιδράσεως, δεν 
ταυτίζεται προς τήν έννοιαν τής πα
θολογικής άντιδράσεως, ουδέ συμ
πίπτει κατά τινας μέ τήν καλουμέ- 
νην «ψυχοπαθητικήν» άντίδρασιν. 
Δεύτερον, δτι δέν άποκλείεται καί 
άνθρωπος «φυσιολογικός», ομαλός, 
νά έκδηλοϊ έστίν δτε οργανικήν 
τινα ή ψυχικήν άνωμαλίαν, έπειδή 
όμαλότης, ούδαμώς σημαίνει «τε
λειότητα» ή «πληρότητα», άλλ’ ά- 
πλώς ικανότητα προσαρμογής εις 
τό περιβάλλον. 'Ως άκριβώς δέν θεω- 
ροϋμεν νοσοϋντα τον άνθρωπον έκεΐ- 
νον, δστις ε ν ίο τ ε  άδιαθετεΐ ή καί 
άσθενεϊ.

Έπιχειροΰντες περαιτέρω νά δια- 
κρίνωμεν τάς άνωμάλους «άντιδρά- 
σεις», άπό τάς άνωμάλους «έξελί- 
ξεις», προσκρούομεν εις άνυπερβλή- 
τους σχεδόν δυσχερείας, άναφυομέ- 
νας, τό μέν έκ τής άπειροπληθοϋς 
ορολογίας, τό δέ έκ τοϋ πολυποίκι
λου τών έννοιών, άς οί διάφοροι έπι- 
στήμονες προσδίδουν είς τον άντί-

στοιχον δηλωτικόν δρον. Ούτως, 
ίνα μή άναδράμωμεν είς τήν άνω
μαλίαν τής συμπεριφοράς (μανία 
άνευ παραληρήματος) τοϋ PINEL, 
ή τήν ήθικήν ψυχικήν άνωμαλίαν 
τοϋ RUSH (1812), άρκούμεθα νά 
άναφέρωμεν δτι ό KRAEPELIN, ό 
KURT SCHNEIDER, ό KAHN,
χρησιμοποιοΰν τον δρον ψυχοπαθη- 
τικαί προσωπικότητες, ύπό εύρεΐαν 
κατά τον μάλλον ή ήττον έννοιαν.

'Ημείς άκολουθοΰντες είς τήν 
προτεινομένην ύπό τοϋ DI TTLLIO 
καί τοϋ MACCORD διάκρισιν, δε- 
χόμεθα ώς άνωμάλους άπλώς άντι- 
δράσεις, τάς έν τή άναπτύξει των 
στενώς συνδεομένας μέ τό προσδιο- 
ριστικόν αύτών αίτιον, ώς ψυχοπα- 
θητικάς δέ έξελίξεις, τάς προκαλού- 
σας άλλοιώσεις τής ψυχικής διαθέ- 
σεως, κατά τό μάλλον ή ήττον, διαρ
κείς, ών ένεκα διαταρράσσεται ή 
έσωτερική ισορροπία τής προσωπι
κότητος, ώστε, δέν δύναται πολλάκις 
νά έπανέλθη αΰτη είς τήν ομαλήν 
κατάστασιν. 'Υπό έποψιν δέ έξωτε- 
ρικής προσαρμοστικής ισορροπί
ας θεωροΰμεν ώς ψυχοπαθητικάς, 
τάς έντονους παρορμητικάς καί 
«άκοινωνικάς» έκδηλώσεις, τήν άνι- 
κανότητα προς συναισθηματικήν έπι- 
κοινωνίαν, τήν έλλειψιν τοϋ συναι
σθήματος εύθύνης. Κατά τον JA
SPERS, ή ψυχοπαθητική έξέλιξις, 
είναι προοδευτική νοσηρά έκδήλωσις, 
ήν δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν ψυ- 
χολογικώς, έπί τή βάσει στοιχείων 
ειλημμένων έκ τής προσωπικότητος 
τοϋ πάσχοντος, καί έκ τοϋ περιβάλ
λοντος έν ώ αδτη έξελίσσεται.

Τήν έννοιαν τής ψυχικής άνωμα- 
λίας, κατ’ άντιδιαστολήν προς τήν 
έννοιαν τοϋ κανονικοΰ ψυχικοΰ τύπου, 
ύπετύπωσε παλαιότερον 0WILMA- 
NNS διδάξας, δτι ώς ψυχική άνω- 
μαλία, θεωρητέα πάσα ποσοτική καί 
ποιοτική παρέκκλισις άπό τών κανο
νικών έκδηλώσεων τοϋ χαρακτήρος.

Ποιος δμως τύπος κανονικός, θά 
χρησιμεύση ώς υπόδειγμα προς σύγ- 
κρισιν; Πάντες, μηδέ to0WILMAN- 
NS έξαιρουμένου, άνομολογοϋν τό 
δυσχερές προσδιορισμού τοιούτου 
τύπου, έν ώ ούδεμία ίδιότης τοϋ χα
ρακτήρος θά προεξείχε τών λοιπών 
υπέρ τό μέτρον. ’Επειδή έν τώ πρα
γματικοί βίω τύπος κανονικός, πε
ριλαμβάνουν πάσαν συνήθη χαρα- 
κτηρολογικήν μορφήν, δέν υπάρχει, 
"Αν λ.χ. είς τον χαιρετισμόν άντι- 
δράσωμεν διά χειρονομίας περιφρο
νητικής, ΰβρεος, τραύματος ή άνθρω- 
ποκτονίας, προδήλως ή άντίδρασις 
έξεδηλώθη άνωμάλως. ’Εννοείται

Τρία χαρακτηριστικά στιγμιότυπα 
τής στιγνής έγκληματικής προσωπικότη
τος, τοϋ έκτελεσθέντος ήδη Β. Λυμπέρη 
ό όποιος συνετάραξε τό πανελλήνιον κατά 
τό παρελθόν έτος μέ τό άποτρόπιαιο 
έγκλημά του.
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δτι,δσω πλειότερον δυσανάλογος είναι 
ή άντίδρασις (π.χ. εις σκώμμα, άντι- 
δρώμεν διά βιαιότητος), τόσον ή 
άνωμαλία είναι πλέον έ'κδηλος, έντο- 
νωτέρα, οπότε έρευνητέον, μήπως τό 
αίτιον τής διαταραχής και τής ανι
σορροπίας των στοιχείων τής προσω- 
πικότητος είναι παθολογικόν.

Δοθέντος δτι, ό έν ομαλή κατα- 
στάσει τελών παρουσιάζει μεγάλην 
ποικιλίαν κράσεως, άπό τής διερεθί- 
σεως καί τής εύφορικής διαθέσεως, 
μέχρι τής θλίψεως καί τής δυσφορι- 
κής διαθέσεως, συνάγεται δτι περί 
άνωμάλων αντιδράσεων δικαιούμεθα 
να όμιλώμεν, μόνον δταν αδται είναι 
δυσανάλογοι, ώς προς τε τήν έντασιν 
καί τήν διάρκειαν, έναντι τοϋ προκα- 
λοΰντος ταύτας έρεθίσματος. "Ο,τι 
λοιπόν χαρακτηρίζει τήν άνώμαλον 
άντίδρασιν, δεν είναι κυρίως τό κι
νούν αίτιον (κίνητρον, ή έλατήριον), 
άλλ’ ή δυσαναλογία ταύτης προς τό 
έπελθόν άποτέλεσμα. Οδτω συμβάν
τα, άτινα παρά τω μέσω κανονικώ 
άνθρώπω, κρίνονται ώς συνήθη καί 
ομαλά, μηδεμίαν προξενοϋντα συγκι
νησιακήν φόρτισιν, παρά τή ψυχοπα- 
θητική προσωπικότητι, προκαλοϋν 
άντιθέτως άσυνήθεις ψυχικάς άντε- 
πιφοράς, ώς έπί τό πολύ δέ τοϋ πα- 
ραχρήμα.
'Υπό έγκληματολογικήν έποψιν, αί 
άποκλίσεις τοϋ ψυχικοϋ δυναμισμού 
άπό τής κατευθυντηρίου γραμμής, 
ήτις άγει εις πλήρη ώρίμασιν τής 
προσωπικότητος, οφείλονται, ώς έπί 
τό πολύ, εις ενδογενείς έπιδράσεις 
τοϋ άτομικοϋ βίου, άντανακλώσας 
έν τω περιβάλλοντι. Άναλόγως δέ 
τοϋ τρόπου, καθ’ δν τό ρυθμιστικόν σύ 
στημα των διαπροσωπικών σχέσεων 
ένσωματοΰται έν τή άτομική πείρα, έν 
άναφορά ίδια προς τήν έπίτευξιν τών 
πολιτιστικών σκοπών, διακρίνομεν 
τρία στάδια τοιαύτης άποκλίσεως: 
Τό «άκοινώνητον» (ASOCIALE) 
τήν «άντικοινωνικότητα» (ΑΝΤΙ- 
SOCIALE) καί τήν «εγκληματικό
τητα» (CRIMINALITE)· άνά μέ
σον δέ τούτων άπαντά, ούχί σπα- 

νίως, ό «ύποκοινωνικός» (HYPO- 
SOCIAL) τύπος.

Τά «ύποκοινωνικά» άτομα, δέν 
στερούνται ποιάς τίνος προσαρμο
στικής ΐκανότητος, ούδ’ είναι 
παντελώς άνίκανα προς συμ- 
βίωσιν. Φέρονται ούδέν ήττον προς 
«άκοινωνικάς» άντιδράσεις, οσάκις 
εύρεθοΰν ενώπιον άντιξοοτήτων τοϋ 
βίου, οικογενειακών ή έτέρων περι
σπασμών. 'Ομαλά άτομα, άχρι τοΰδε 
εύπροσάρμοστα, κατακάμπτωνται, 
ούχί σπανίως, ύπό σφοδρού τίνος ή

αίφνιδίουάτυχήματος καί άποκόπτουν 
έαυτά άπό τοϋ κοινωνικοΰ κορμού. 
Έχοντα χαλαράν τήν βούλησιν, επι
δεικνύουν συμπεριφοράν, ούχί σύμ
φωνον προς τούς κοινωνικούς δρους, 
εΐ καί γνωρίζουν τούς κανόνας τής 
έν κοινωνία συμβιώσεως. 'Όταν ή 
άντιξοότης περέλθει, έπανέρχονται 
εις τον ομαλόν κοινωνικόν βίον.

Ενδέχεται δμως ένίοτε νά παρα
μείνουν έπί μακρόν έν τω περιθώ
ρια), δτε εύρισκόμεθα πλέον ενώ
πιον παθολογικώς έξελισσομένης 
προσωπικότητος, μέ άντικοινωνι- 
κήν καθαρώς χροιάν.

Έν κατακλεϊδι δυνάμεθα συγκε- 
φαλαιοΰντες νά είπωμεν, δτι άτενί- 
ζοντες είς τήν δυναμικήν πλευράν 
τής προσωπικότητος καί δχι είς τήν 
στατικήν δψιν αύτής, βλέπομεν 
ποιοι παράγοντες μεσολαβούν είς 
τήν διάρθρωσιν, τήν δομήν καί τήν 
άνέλιξιν ταύτης. Τό σύνολον τών 
προδιαθέσεων, τών κλίσεων, τών 
έξεων καί τών ροπών, τών ικανοτή
των, καί δεξιοτήτων καρπός τής 
οργανικής καί κληρονομικής ουσίας, 
καθορίζει τήνάκολουθητέαν έν τω βίω 
πορείαν ένός έκάστου. ’Άν είς ταΰτα 
προσθέσωμεν καί τήν συνδρομήν τής 
άγωγής καί τήν έκ τού περιβάλλοντος 
επιρροήν, έχομεν άρτίαν όπωσοΰν 
εικόνα τής προσωπικότητος, ήν 
δυνάμεθα A POSTERIORI νά όρί- 
σωμεν, ώς τήν ένιαίαν καί μοναδικήν 
ολότητα, σωματικήν καί ψυχικήν, 
ήτις δεικνύει διάφορον ικανότητα 
προσαρμογής είς τό περιβάλλον καί 
ποικίλους τρόπους άντιδράσεως έν 
τω βίω.

Τούτου τεθέντος, οί κοινωνικοί 
νόμοι, άρα καί οί ποινικοί, οφείλουν 
έν τή ρυθμιστική αυτών λειτουργία, 
νά άπευθύνωνται προς άπαντα τά 
μέλη τής κοινωνικής όμάδος, ούχί 
δέ μόνον προς τά έκ τούτων υπολαμ
βανόμενα ώς ομαλά καί ικανά προς 
«ήθικόν» καταλογισμόν, ή τά κρινό- 
μενα ώς δεκτικά έκφοβήσεως διά τής 
άπειλής κοινωνικών ή ποινικών κυ
ρώσεων. 'Η  άντίληψις αδτη θά ήτο 
έωλος, άν μή ούτοπιστική, άφοϋ, καθ’ 
ά έδείχθη, ό ομαλός, τουτέστιν ό 
προσηρτημένος άνθρωπος, δέν πα- 
ρεκλίνει τής κανονικής τροχιάς, δέν 
εγκληματεί. "Οταν σημειοΰται τοι- 
αύτη παρέκκλισις, σημαίνει δτι έπήλ- 
θεν άνατροπή τών δρων τής όμαλό- 
τητος. "Ωστε, άν ήθέλομεν άπευθύνει 
τήν κοινωνικήν νομοθετικήν άπει- 
λήν, μόνον κατά τών κανονικώς βιούν- 
των, θά έσήμαινεν δτι χαρακτηρί
ζομε') ώς ήθικώς άποδοκιμαστέους, 
άξιους μομφής καί κολασμού τούς....

μή στρεφομένους κατά τής νομίμου 
τάξεως, τούς κοινωνικώς εδ διάγον- 
τας, τούς μή εγκληματικούς.

Ή  καθολική λοιπόν εφαρμογή έπί 
παντός άτόμου τού κοινωνικού νόμου 
τής συντηρήσεως, διασφαλίζει τελε- 
σφορώτερον ταύτην, άπό τών προ- 
σκαίρως ή χρονίως άπροσαρμόστων 
στοιχείων, διότι έπιρρωννύει τον κοι
νωνικόν δεσμόν ώς προς τά παροδι- 
κώς άποσπασθέντα μέλη, τά μηδό
λως σχεδόν διαφέροντα τών λοιπών 
άτόμων, τής αύτής τάξεως καί τοϋ 
αύτοΰ περιβάλλοντος. ’Αλλά καί ώς 
προς τούς χρονίως άπροσαρμόστους, 
τούς άδυνατοϋντας νά άκολουθήσουν 
είς τακτικόν ρυθμόν βίου, καθήκον 
έχομεν νά λαμβάνωμεν συμφώνως 
προς τό είδος καί τον τόνον τής 
καθ’ υποκείμενον τού δρώντος άπει- 
λής, τά προσήκοντα μέτρα κοινω
νικής προστασίας, δίχως δμως νά 
εγκαταλείπω μεν τήν προσπάθειαν, 
δπως έπανασυνδέσωμεν αυτούς καί 
αδθις είς τόν κοινωνικόν κορμόν, 
έξ οδ άπεσπάσθησαν.

Σήμερον ή ποινική δικαιοσύνη 
καταλείπουσαν τήν έκδίκησιν, στρέ
φεται προς τήν κοινωνικήν προφύ- 
λαξιν άπό τού μικροβίου τού εγκλή
ματος. Ή  άλήθεια αδτη έκπηγάζει 
άπό τήν κλινικήν παρατήρησιν, άπο- 
τελεϊ δηλονότι κατάκτησιν τής θετι
κής έπιστήμης, ήτις σπουδάζει, ώς 
είδομεν, ού μόνον τάς όμαλάς τού 
βίου μορφάς, άλλά μάλιστα καί προ
πάντων τάς άνωμάλους αυτού έκδη- 
λώσεις. Δέν διώκει πλέον τάς σκιάς 
τών δντων άλλά διαλύουσα τά σκότη 
τής άγνοιας καί τών προλήψεων, 
διεισδύει είς τά άδυτα τού μακρο
κόσμου καί τού μικροκόσμου. Βε
βαίως δέν άποστρέφει τό βλέμμα 
άπό τών άντικοινωνικών έκδηλώσεων 
άλλ’ έργον έχει τήν περιστολήν, άν 
μή καί τήν έκρίζωσιν αυτών.

Βαδίζουσα τήν οδόν ταύτην ή 
επιστήμη, θά προσφέρη ήμέραν τινά 
ώς θειον δώρον άνθρώποις, τήν πε- 
ποίθησιν, δτι ή άνθρωπίνη φύσις δέν 
ενδίδει είς τήν άπειλήν τής τιμωρίας, 
ούδέ βελτιοΰται δι’ αύτής’ άντιθέτως 
ήμεροΰται καί σωφρονίζεται διά τής 
«εμμελούς—κατά Δίωνα τόν Κάσιον- 
φιλανθρωπίας καί τής εγκαίρου συ
γνώμης».
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1. Πολεμική μηχανή των αρχαίων, έξα- 
κοντίζουσα βέλη—Πεσσός τοΰ σκακιοΰ.

2. Μέτήν ανεπίτρεπτος συνώνυμος. Σάν 
πρώτο συνθετικόν δηλοΐ ομοιογένεια.

3. Πληθυντικός άρθρου—Του κύβου εί
ναι ϊσαι—Επινίκιον θοΰριον (άρχ.).

4. ’Ενδυμασία, φορεσιά (καθαρ.)—’Ορο
σειρά έπί τών έλληνοαλβανικών συνόρων 
(αΐτ.).

5. Μικρός γαβριάς (τουρκ.) - ’Αδελφή 
τής ’Αντιγόνης (αΐτ.).

6. Πρόθεσις—Ναυτικό φλυντζάνι, εύ- 
ρύχωρο (ΐδιωματ.)—Τραγωδία τοΰ Εύρι- 
πίδου.
_ 7. Άοιδός μέ όνομα (ίταλ.) —Μήτηρ τοΰ 
Ξέρξου, κόρη τοΰ Κύρου.

8. Γενική θηλ. άναφορ. αντωνυμίας— 
Γίνεται συνήθως ό ύποφέρων σωματικώς.

9. ’Αρχικά οργανισμού τραπέζης, πού 
συμβάλλει στήν άνάπτυξι τής οικονομίας 
μας, ή άλλοτε Ο.Χ.Ο.Α.—Σύστημα άσφα- 
λίσεως πού έφαρμόζεται συνήθως σέ μεγά
λες έπιχειρήσεις.

10. ’Εκφράζει, όπτικώς ,ισόπαλο ποδο
σφαιρικό αποτέλεσμα—Μιά παρά τά ίσπα- 
νογαλλικά σύνορα, πλησίον τοΰ 'Αγίου 
Σεβαστιανού, πόλις γνωστή καί από τόν

έμφύλιο πόλεμο τής 'Ισπανίας.—Σάν αξί
ωμα συμβαδίζει καί μέ μεγάλες εύθϋνες.

11. Άρχαιοτάτη Φαραωνική πόλις, ή 
άλλοτε Λατόπολις τών αρχαίων Ελλήνων 
(αίτ.)-Μιά ένετικής προελεύσεως όνομα- 
σία τοΰ συμβολαιογράφου—Συχνή κατά- 
ληξις ’Ιταλικών έπωνύμων.

12. Έπρεπε..—Σέ πολλές ξένες γλώσσες 
σημαίνει ποταμός.—’Αριθμός όπτικώς.

13. Συνοδεύει συχνά όνόματα 'Ολλαν
δών.—Τέτοιες ήμέρες είναι πάντοτε ευχά
ριστες στό μεσοκαλόκαιρο (δημοτ.).

14. Περιοχή τής Αίγύπτου, Δ. τής ’Αλε
ξάνδρειάς, βάσις έξορμήσεως τής έπιθέ- 
σεως Μοντγκόμερυ (Όκτωβρ. 1942)— 
Μουσικός φθόγγος-’Αγγλικός τίτλος εύ- 
γενείας.

15. Ταιριάζει καί στό όνομα τοΰ Μαβίλη 
. .  —Μιά άλλη γιά τήν πατούσα ονομασία 
πού θυμίζει . . . τήν έπίπληξι (τουρκ.).

16. Στήν Αίγινα σώζονται έρείπια τοΰ 
ναοϋ αύτής τής θεότητος (γεν.)—’Ανήκει 
στό τρίο τών ισχυρών του κόσμου (γεν.).

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1. Πρόθεσις πού άπαντά στόν τίτλον 
πολλών λόγων τοΰ Λυσίου—Τήν προβλέ 
πει κάθε τοΰ νόμου παράβασις (προφερό- 
μενα μαζί)—Στοιχεία μηχανής ή άντλίας

ή σύριγγος πού κινούνται παλινδρομικώς 
έντός κυλίνδρου.

2. ΔΓ αύτόν έλέχθη τό «τόν λίθον βαλέ- 
τω» —Τό έγγλέζικο άπό.

3. Πληθυντικός άρθρου—’Ελαφρός 
παφλασμός κινουμένου ΰδατος (αΐτ.)— 
Μεγάλη πόλις τής ’Ιαπωνίας, τής νήσου 
Χανσόν, — Μιά άλλοτε πρωτεύουσα τής 
χώρας.

4. Γνωστή άρχαία ρωμαϊκή όδός—Δια
κριτικά έταιρικοϋ σχήματος—Εύρωπαϊκά 
νομίσματα.

5. Χυλός άπό αλεύρι αραβοσίτου καί σάν 
μπαζίνα γνωστός (ίδιωμ).—Μιά κεντρική 
πολιτεία τών Η.Π.Α.

6. Σ’ αύτήν τοποθετεί συνήθως τις έλπί- 
δες του ένας ήττηθείς διάδικος—Ποταμός 
τής Ελβετίας—Ταμείον τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων πού διαθέτει δικό του Νοσηλευ
τικό "Ιδρυμα (άρχικά).

7. Συνηθισμένο στούς 'Εβραίους ανδρικό 
όνομα—Ήμέραι πούς διακόπτουν τήν 
χειμερινή κακοκαιρία (συνήθως τόν ’Ια
νουάριο).

8. Πύργος ,οχύρωμα (λέξις τής αρχαίας) 
Σύνδεσμος άρνητοσυμπλεκτικός, αλλά 
καί όνομα . . γυναικεΐον στή Γερμανία 
(άντιστρ.). —Ή  αυτή μέ τήν 12β" όριζον- 
τίαν.

9. Σημαίνει έχω έλθει, άρχαϊστί (όμό- 
ηχον μέ ένα κοινωφελές ίδρυμα)—Δυτών 
συσκευή.

10. Ή  έξεύρεσίς του έπιτυγχάνεται καί 
διά τοΰ ναυτικού έξάντος (γεν.)—Πληθ. 
θηλ. άναφορ. άντωνυμίας—Δοτική άρ
θρου.

11. Λίμνη τής κεντρ. ’Ιρλανδίας—Γνω
στός καί άπό έκδόσεις τοΰ Παπύρου Νά- 
ξιος λογοτέχνης καί λαογράφος (ένάρ- 
θρως).

12. Κάτοικος ευρωπαϊκού κράτους— 
Πρόθεσις—Έ τσι έληξαν οί περισσότερες 
παρτίδες τού άγώνος Φίσερ—Σπάσκυ.

13. Είδος χορτοκοπτικού δρεπάνου— 
Προσωπικότης τής αίθιοπίας—Βήμα . . .

γαλλικό.
14. Σέ μαντριά διανυκτερεύουν—Συμπλε

κτικός σύνδεσμος τής άρχαίας (άντιστρ.) 
—Βουνό τής Θεσσαλίας (γεν. δημοτ.).

15. Εκατομμύρια ζοΰν μέ τή σκέψη του. 
(ένάρθ.)— Πεσσός τού ζατρικίου—Πρό- 
θεσις.

16. ’Ιταλός πολιτικός διατελέσας τό 1906> 
1909—1910, πρωθυπουργός—Τό μικρό 
όνομα τού γνωστού Άγγλου πολιτικού 
Μπέβαν έκ τών ήγετών τού Εργατικού 
Κόμματος (1897—1960).

Λ ύ σ ι ς
εις τήν σελ. 144
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Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ 
Φ Α ΙΝ Ε Τ Α Ι  ΑΠΟ Τ Ο  ΠΡΙΜ*

'Ο  Κάρολος - Φρειδερίκος Γκάους 
(1 7 7 7 — 1855) ήταν ένας Γερμανός 
Αστρονόμος καί ένας Από τούς με
γαλύτερους μαθηματικούς όλων των 
έτΓοχών. Τήν έτταχή ττού ήταν δέκα 
ετών, ό δάσκοίλος έβα λε τά  π α ιδ ιά  
της τάξεώς του νά βρουν, όσο μπο

ρούν π ιό γρήγορα, τό άθροισμα ό
λων των άριθμών άπό τό 1 μέχρι 
καί τό 100 συμπεριλαμβανομένου. 
Ό  μικρός Γκάους έδωσε τήν Απάν
τηση σχεδόν άμέσως, πράγμα πού 
κατέπληξε τόν δάσκαλο, πού ρώ
τησε με ενδιαφέρον πώς τό βρήκε.

Μπορείτε νά βρήτε τό μηχανισμό 
τής σκέψεως τού εκκολαπτόμενου 
σοφού κα ί, φυσικά, καί το .. ά
θροισμα;

, Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  λ

Τό χασμουρητό

"Οταν χασμουριόμαστε, συνηθίζουμε 
γιά λόγους εύγενείας νά βάζουμε τό 
χέρι στο στόμα μας. Ή χειρονομία ό
μως αύτη, όσο κι άν φοονή παράξενο, 
συνηθίζεται οπτό τούς ανθρώπους από 
τά πολό παλιά χρόνια. Μόνο που τότε 
οι άνθρωποι δέν έκαναν τη χειρονομία 
αυτή γιά  λόγους εύγενείας, άλλά γιά
λόγους προψυλάξεως οπό διαφόρους.....
κινδύνους.

Ά πό τήν μελέτη των εθίμων πολλών 
πρωτογόνων φυλών διαπιστώθηκε ότι τό 
χασμουρητό τότε ήταν σημείο σοβαρού 
κινδύνου. Μόλις λοιπόν χασμουριόντου
σαν οΐ ιθαγενείς, έβαζαν τό χέρι τους 
στο στόμα γιά νά προφυλαχτούν άπό 
τον κίνδυνο αυτό. Οΐ ερυθρόδερμοι τής 
Γουιάνας εξ άλλου, πιστεύουν άκόμη 
ότι όταν τό στόμα είναι άνοιχτό υπάρχει 
κίνδυνος ή ψυχή νά βγή άπό τό σώμα 
τού άνθρώπου, γ ι’ αυτό καί στό χα
σμουρητό βάζουν τό χέρι μπροστά γιά 
νά εμποδίσουν τή... φυγή τής ψυχής. 
Τέλος, πολλοί άνατολικοΐ λαοί πίστευαν 
πώς τό στόμα ήταν ή είσοδος δαιμόνων, 
φορέων όλων τών ασθενειών. ’Επειδή οΐ 
δαίμονες δέν έβρισκαν άλλη είσοδο και- 
ροφυλακτούσαν, καί μόλις άνοιγε κα
νένας τό στόμα του έμπαιναν μέσα. Στό 
χασμουρητό λοιπόν φρόντιζαν νά σκεπά
ζουν τό στόμα μέ τό χέρι γιά  νά έμπο- 
δίσουν τήν είσοδο τών δαιμόνων καί έν- 
δεχομένως τό θάνατο.

Ά πό τότε λοιπόν συνηθίζεται νά βά
ζουμε τό χέρι στό στόμα μας όταν χα
σμουριόμαστε και επειδή οΐ προλήψεις 
καί δεισιδαιμονίες «ξέφτισαν» μέ τό πέ
ρασμα τού χρόνου, έπεκράτησε νά θεω
ρούμε τή χειρονομία αυτή σάν ένδειξη 
εύγενείας.

— "Ας μη τό δούμε αυτό τό φίλμ. Φ αί
νεται άνατρ ιχιασ τικό ...

ΟΙ ΧΑΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΕΣ

Οι τρεϊς Χάριτες καί οί εννιά Μούσες συναντήθηκοτν κάποτε σ’ ένα 
μεγάλο κήττο τού Όλυμπου. Οί μεν Χάριτες κρατούσαν χρυσά μήλα, 
άπό τόν Τ6ιο άριθμό ή κάθε μία, οί δε Μούσες τριαντάφυλλα άπό τόν Τδιο 

άριθμό, άλλά τεσσάρων διαφορετικών χρωμάτων (έξ ίσου ρόζ, λευκά, 
κόκκινα καί μπλε). Μεταξύ τους έγινε άνταλλαγή μήλων καί τριαντά
φυλλων. Συγκεκριμένα ή κάβε Χάρη έδωσε μερικά μήλα σέ κάβε Μούσα 
καί άντίθετα κάθε Μούσα έδωσε μερικά τριαντάφυλλα σέ κάθε Χάρη. 
Μετά τήν άνταλλαγή αυτή όλα τά κορίτσια είχαν μεταξύ τους τόν ίδιο 
άριθμό μήλων κα*! άκριβώς τόν ίδιον μέ τά μήλα άριθμό τριαντάφυλλων, 
πεύ ήταν μάλιστα έξ ίσου άπ’ όλα τά χρώματα (ρόζ, λευκά, κόκκινα, 
μπλε). Μπορείτε νά βρήτε πόσα μήλα είχε στην άρχή ή κάθε Χάρη καί 
πόσα τριαντάφυλλα συνολικά, άλλά καί άπό κάθε χρώμα, ή κάθε Μού
σα; ’Επίσης πόσα έδωσε ή κάθε μιά στήν άλλη μήλα ή τριαντάφυλλα; 
Καί τέλος, πόσα μήλα καί τριαντάφυλλα είχε τό κάθε κορίτσι μετά τήν 
άνταλλαγή;
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Έληξεν έπιτυχώς ή έκπαίδευσις (15) 
κατωτέρων ’Αξιωματικών εις θέματα Του
ρισμού (9-27] 1] 1973) καί (4) τοιούτων εις 
ΚΜΛΟ έπϊ θεμάτων Νομοτεχνικής (8-18] 
1]1973).

Έκπαιδεύοντα ήδη:
—(40) κατώτεροι’Αξιωματικοί εις θέματα 

’Εθνικής ’Ασφαλείας (15] 1 -15]3]73).
—(1) Ταγματάρχης είς θέματα Όργανώ- 

σεως καί Μεθόδων (15] 1-15]3]73).
— (3) Ταγματάρχαι καί Μοίραρχοι είς 

Σχολήν Γεν. Μορφώσεως Στρατού
—(8] 1 -24]2] 1973).
—(2) Κατώτεροι ’Αξιωματικοί είς ΕΚΕΑ 

Λαρίσης (29-]1-6]3]1973).
—(40) Ύπαξιωματικοί είς θέματα Του

ρισμού (29] 1 -17]2] 1973). 
καί (40 τοιούτοι είς θέματα Τροχαίας 
(17]1-17]3] 1973).

—(3) 'Υπαξιωματικοί είς Σχολήν Σωμ. 
’Αγωγής Στρατού (8] 1 -24]4] 1973) καί

—55) Χωροφύλακες είς Σχολήν 'Οδη
γών Χωρ]κής (10] 1 -10]4] 1973).

ΗΘΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ

Δυνάμει τού άπό 7-10-1972 Β.Δ. άπενε- 
μήθη τό Μετάλλιον ’Αξίας είς (38) τριά
κοντα όκτώ Άνθυπασπιστάς.

’Επίσης άπενεμήθησαν, δυνάμει τού άπό 
15-4-1972 Β.Δ.Μετάλλια ευδόκιμου υπηρε
σίας Α’ Τάξεως είς (541) πεντακοσίους 
τεσσαράκοντα καί ένα Ένωμ]ρχας καί 
τοιαϋτα Β’ Τάξεως είς (44) τεσσαράκοντα 
τέσσαρας Ένωμ]ρχας καί (24) είκοσι τέσ- 
σαρας 'Υπεν]ρχας.Μετάλλια δέ Γ’ Τάξεως 
είς (41) τεσσαράκοντα ένα Ένωμ]ρχας, 
είς (15) δέκα πέντε Ύπεν]ρχας καί είς 
(2983) δύο χιλιάδας ένεακοσίους όγδοή- 
κόντα τρεις Χωροφύλακας.

Σχετικαί αί ύπ’ άριθ. 305]2]48στ καί 
305]2]28β έτους 1972 Διαταγαί τού ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής.

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΝΕΩΝ Χ Ω Ρ)Κ Ω Ν
Τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής έμελέτησε έπι- 

σταμένως τό θέμα τής προσελεύσεως ιδιω
τών είς τό Σώμα καί έξέδωσε τήν ύπ’ άριθ. 
400]1]47 άπό 22-12-72 Διαταγήν περί κα- 
τατάξεως (2.000) περίπου ιδιωτών ώς Δο
κίμων Χωροφυλάκων κατά τό έτος 1973. 
Μέχρι δημοσιεύσεως δέ τού περιέχοντος 
άξιολόγους καινοτομίας νέου Κανονισμού 
Στρατολογίας έκοινοποίησε σχετικήν ά- 
νακοίνωσιν πρός τούς ένδιαφερομένους 
διά κατάταξιν ίδιώτας.

ΕΥΓΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ
’Ιδιαιτέρας προβολής καί μιμήσεως άξια 

τυγχάνει ή μεστή υγιούς άνθρωπισμοΰ καί 
έμπράκτου άγάπης διαδικασία ένεργειών 
έκπροσώπου τής Υγειονομικής 'Υπηρε
σίας τών ’Ενόπλων μας Δυνάμεων πρός 
διάσωσιν βαρέως τραυματισθέντος Χωρο- 
φύλακος τού Α.Τ. Στυλίδος.

Πρόκειται περί τού Γ ενικού ’ Α ρχιάτρου,
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Συντ]ρχου κ. Δημητρίου ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ, 
ειδικού Νευροχειρουργού. Ούτος λαβών 
γνώσιν τού ώς άνω γεγονότος, μετέβη οί- 
κείςι βουλήσει είς τό Νοσοκομεΐον Λαμίας 
ένθα συνεργασθείς μετά τού έκλεκτοΰ 
’Ιατρικού καί λοιπού προσωπικού αυτού 
ένήργησεν παν δ,τι έκ τών πραγμάτων 
έπεβάλλετο (πρώται βοήθειαι χειρουρ
γική έπέμβασις 5ωρος, αύθημερόν μετα
φορά άσθενοΰς συνοδεία ’Ιατρού, εις 
’Αθήνας πρός συνέχισιν θεραπείας κ.λ.π.) 
πρός διάσωσιν μιας άνθρωπίνης ύπάρξε- 
ως. Τό γεγονός χρήζει ιδιαιτέρας προσο
χής καί έξάρσεως άν ληφθοΰν ύπ’ δψιν αί 
ιδιαζόντως σοβαραί συνθήκαι ύπό τάς 
όποιας έκλήθη ό έργω άνθρωπιστής Ια 
τρός πρός προσφοράν τών ύπηρεσιών του.

Είλικρινώς έκφράζομεν ευχαριστίας 
πρός τόν σχόντα τήν πρωτοβουλίαν αυτήν 
καί τούς συνεργάτας του ’Ιατρόν. Άπο- 
φεύγομεν έκ λόγων άρχής τά σχόλια, έφ’ 
όσον ομιλούν τόσον εύγλώτως τά πράγμα
τα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Δ Ρ Α Σ ΙΣ  ΑΝΔΡΩ Ν
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΑΙΜ ΟΔΟΣΙΑ)
Άνδρες τών ύπηρεσιών Χωρ]κής τής 

Δ]νσεως ’Αστυνομίας Θεσ]νίκης μετέβη- 
σαν καθ’ όμάδας—συμφώνως πρός σχετι
κόν τής υπηρεσίας των πρόγραμμα-είς τό 
Κέντρον Αιμοδοσίας τού έν Θεσ]νίκη 
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ καί προσέφερον 
έθελοντικώς ίκανάς ποσότητας αίματος 
πρός διάσωσιν κινδυνευόντων άσθενών 
τού 'Ιδρύματος τούτου. Τελικώς προσέφε
ρον αίμα , κατά τό 2μηνον Ν]βρίου-Δε
κεμβρίου 1972 (107) άνδρες τής Δ.Α.
Θεσ]νίκης. Στιγμιότυπον τής έκδηλώσεως 
αύτής είκονίζεται είς τήν φωτογραφίαν.

*

Μιμήσεως άξια τυγχάνει ή πρωτοβουλία 
τής Δ.Χ. Λέσβου, άνδρες τής όποιας, είς 
μνήμην τών πεσόντων συναδέλφων των 
κατά τήν μάχην τού Συντάγματος Χωρο
φυλακής Μακρυγιάννη, μετέβησαν κατά 
τόν έφετεινόν έορτασμόν τής έπετείου 
τής ήρωϊκής των θυσίας (4-12-1972) είς τό 
έν Μυτιλήνη Βοστάνειον Νοσοκομεΐον 
καί προσέφεραν αύθορμήτως ικανήν ποσό
τητα αίματος πρός διάσωσιν νοσηλευομέ- 
νων άσθενών τού 'Ιδρύματος τούτου.

ΓΑΜΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Έδημοσιεύθη ήδη τό Ν. Δ. 1290J27-11- 
72 (Φ. Ε. Κ. τ. A'.214J1-12-72) «περί γά
μου τών κατωτέρων οργάνων τών Σωμά
των ’Ασφαλείας» τροποποιηθεισών ή καί 
καταργηθεισών τινών έκ τών ίσχυουσών 
ήδη αντιστοίχων σχετικών διατάξεων τών 
’Οργανισμών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Δι’ αυτού εΐσήχθησαν καινοτομίαι καί 
έρυθμίσθησαν έπί νέων βάσεων αί προϋ
ποθέσεις τελέσεως γάμου (άρθρον 2) ήτοι 
ή συμπλήρωσις τού 26ου έτους τής ήλι- 
κίας ύπό τών άνδρών καί τού 23ου τοιού- 
του ύπό τών γυναικών, ώς καί 2ετής χρό
νος ύπηρεσίας άπό τής κατατάξεως είς τό 
Σώμα δι’ άμφότερα τά φύλα.

’Επίσης βασική προϋπόθεσις (άρθρα 1, 
3, 4) είναι ή χορήγησις άδειας παρά τού 
’Αρχηγού τού Σώματος ίσχύουσα έπί έν 
(1) έτος. Ή  άνευ άδειας τέλεσις γάμου συ- 
νιστα βαρύτατον πειθαρχικόν παράπτω
μα καί έπιβάλλεται ανάλογος ποινή, μέ 
παραπομπήν τού παραβάτου είς άνακρι- 
τικόν συμβούλιον καί ούχί άπόλυσιν αύ- 
τοΰ έκ τού Σώματος κ.λ.π.
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

Τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής άπεφάσισε τήν 
έκδοσιν τής Ιστορίας τού Σώματος περιό
δου 1936 - 1950. Ή  συγγραφή άνετέθη 
πρό τίνος είς τόν Όμότιμον Καθηγητήν 
τής Νεωτέρας Ελληνικής 'Ιστορίας τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, έπιστήμονα άνε- 
γνωρισμένου κύρους, κ. ’Απόστολον ΔΑ- 
ΣΚΑΛΑΚΗΝ. Τό έργον τούτο πρόκειται 
νά κυκλοφορήση συντόμως είς (2) δύο πο
λυτελείς τόμους (500 σελίδων έκαστος) 
έπί χάρτου έκλεκτοΰ, βιβλιοδετημένους 
μέ κάλυμμα έκ πλαστικού. Ή  τιμή τού 
έργου είναι δραχμαί (500) πεντακόσιοι. 
'Η έξόφλησις θέλει συντελεσθή είς (5) 
ίσοπόσους μηνιαίας δόσεις έκ τών άπο- 
δοχών τών άνδρών. Διατίθεται ύποχρεω- 
τικώς μόνον είς τούς έν ένεργεία ’Αξιωμα
τικούς, Άνθυπασπιστάς, Ύπαξιωματι- 
κούς καί τούς Δοκίμους Αξιωματικούς. 
Προαιρετική είναι ή διάθεσις τού μνη
μειώδους πράγματι αύτοϋ έργου είς τούς 
Χωροφύλακας καί Πολιτικούς 'Υπαλλή
λους τού Σώματος.



ΟΜΙΛΙΑ κ . ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ ΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ  

ΠΟΛΕΜΟΥ

Τήν 8ην Ίανουαρίου ό ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Χρίστος ΚΑ- 
ΡΑΒΙΤΗΣ ώμίλησε πρός τούς άνωτέρους 
αξιωματικούς, σπουδαστάς τής Ναυτικής 
Σχολής Πολέμου μέ θέμα: «'Η Ελληνική 
Χωροφυλακή —Όργάνωσις— ’Αποστολή 
καί ρόλος αύτής είς τήν Άμυναν τής Χώ
ρας».
Κατά τήν άνάπτυξιν τοϋ θέματός του ό κ. 

’Αρχηγός άνεφέρθη εις τήν ιστορικήν έξέ- 
λιξιν τού Σώματος τής Χωροφυλακής, άπό 
τής ίδρύσεώς του, δηλ. άπό τού έτους 1833, 
μέχρι σήμερον, καθώς έπίσης τήν απο
στολήν της, ώς Σώματος ’Ασφαλείας καί

’Αστυνομίας. Άνεφέρθη, ακολούθως, είς 
τήν συμμετοχήν της είς όλους τούς ’Εθνι
κούς αγώνας καί άπηρίθμησε τάς θυσίας 
καί τά θύματα, τά όποια προσέφερε κατά 
τάς πολεμικάς περιπετείας τοϋ Έθνους.

Τέλος, άνέπτυξε τάς ποικίλας δραστη
ριότητας τής Χωροφυλακής καί τήν συμ
βολήν της είς όλους τούς τομείς τής κοινω
νικής, έκπολιτιστικής καί Κρατικής έν 
γένει δραστηριότητος, καθώς έπίσης καί 
τάς προοπτικός περαιτέρω άνελίξεως τοϋ 
Σώματος, έπί τή βάσει τών σημερινών δε
δομένων.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ -  Ε Υ Χ Α ΡΙΣΤΙΑ Ι 
Σ Χ Ο Λ Ι Α

Ό  Γάλλος Λυκειάρχης κ. Μιχαήλ REI-

ΟΙΛΚΤμετά τήνέξΈλλάδος έπιστροφήν 
του είς RIOM δι’ έπιστολών του πρός τόν 
είςΚΙΟΜ Πρόξενον Γαλλίας καί τόν τύ
πον (Ελληνικός Βορράς 9-8-72) έξέφρασε 
επαινετικός κρίσεις καί σχόλια διά τήν 
Ελληνικήν Χωροφυλακήν έπ’ εύκαιρία 
τής διασώσεως (5-8-72) τών άνηλίκων 
υιών του Κρίστολφ καί Άρναλντ.

Ή  διάσωσίς των όφείλεται είς τήν τα- 
χεΐαν καί άμεσον δράστη ριοποίησιν 
τοϋ Δ]τοϋ τοϋ Σ.Χ. Σταυροϋ Θεσ]νίκης ό- 
στις μέ ιδιώτην λεμβούχον περισυνέλεξεν 
αυτούς όταν είχον παρασυρθή, λόγιο τρο
μερός θαλασσοταραχής, είς βάθος (4) 
περίπου μιλίων είς θέσιν Πόρτο—Φίνο 
τής περιοχής Άσπρόβαλτας Χαλκιδικής.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 1972

Κατά τήν έτησίαν έπίσημον άπονομήν βραβείων καί έπαί- 
νων άπό τήν Ακαδημίαν Αθηνών, διά πνευματικά έργα καί πρά
ξεις αύτοθυσίας, έτιμήθη μέ έπαινον ό τροχονόμος Χωροφύλαξ 
Εύστάθιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, διότι μέ προφανή κίνδυνον 
τής ζωής του, έσωσε μικρόν μαθητήν, κινδυνεύοντα νά παρα
συρθή άπό αύτοκίνητον.

Συγκεκριμένα, ό Χωροφύλαξ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ υπηρε
τών είς τό Τμήμα Τροχαίας Άγιας Παρασκευής, τήν Μην 
Ίανουαρίου παρελθόντος έτους όλίγον μετά τό μεσημέρι έξε- 
τέλει υπηρεσίαν είς τήν διασταύρωσιν τών όδώνΜεσογείων 
καί Έλπίδος. Μία μικρά όμάς μαθητών προσεπάθησε νά διά
σχιση τόν δρόμον. Τήν ιδίαν στιγμήν έπιβατηγόν αύτοκίνητον 
Ι.Χ. παραβιάζον τό έρυθρόν φώς τοϋ σηματοδότου έτρεχε μέ

ίλιγγιώδη ταχύτητα κατευθυνόμενον πρός Αθήνας ένφ είς έκ 
τής όμάδος τών μαθητών εύρίσκετο είς τό μέσον τοϋ όδοστρώ- 
ματος. Ό  τροχονόμος Χωροφύλαξ άντιληφθείς τόν κίνδυνον 
έδρασεν άστραπιαίως. "Ωρμησε έμπρός είς τό άφηνιασμένον 
αύτοκίνητον καί άρπαξε τόν μικρόν μαθητήν ένα δευτερόλε
πτο πριν οί τροχοί συθλίψουν καιν τούς δύο, σώσας τοΰτον έκ 
βεβαίου θανάτου. Είναι καί αύτό ένα άκόμη δείγμα τής εύσυ- 
νειδήτου έκτελέσεως τοϋ καθήκοντος καί τοϋ πνεύματος αύτο
θυσίας άπό τό όποιον διακατέχονται όλοι οί άνδρες τής Χωρο
φυλακής. Μαζί μέ τήν Ακαδημίαν Αθηνών, ό Πρόεδρος τής 
όποιας είς τήν φωτογραφίαν έπιδίδει τό βραβεϊον είς τόν ήρωϊ- 
κόν Χωροφύλακα, όλόκληρον τό Σώμα ενώνει τά συγχαρητή
ριά του καί σφίγγει τήν χεΐρα τοϋ Χωροφύλακος ΑΘΑΝΑΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ.
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ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ

Μέ εξαιρετικήν λαμπρότητα έωρτάσθη- 
σαν τά Χριστούγεννα καί τό Νέον Έτος 
άπό τούς ανδρες καί τάς υπηρεσίας Χωρο
φυλακής εις ολόκληρον τήν χώραν, καί 
έπιτυχεΐς έορταστικαί έκδηλώσεις, μέσυμ- 
μετοχήν των άνδρών καί των οικογενειών 
των, τοΰ κοινού καί έκπροσώπων των το
πικών αρχών. Έδόθη έτσι διά μ 'V ακόμη 
φοράν ή ευκαιρία εις τούς ανδρας μας νά 
έκφράσουν έμπράκτως τά πρός τούς πά- 
σχοντας καί τούς ένδεεϊς γενικώς διακατέ- 
χοντα αυτούς αισθήματα ειλικρινούς άγά- 
πης, συμπαραστάσεως καί άλληλεγγύης. 
Κοινή γνώμη καί τύπος έξέφρασαν πολ- 
λαπλώς λίαν ευμενή σχόλια ύπέρ τού 
Σώματος καί τών άνδρών μας.

Α .Δ .Χ .  ΔΥΤΙΚΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οί ανδρες αυτής έξέφρασαν τά ευμενή 
των αισθήματα διά προσφοράς (προαιρε
τικός έρανος) ποσού τεσσαράκοντα χι
λιάδων (40.000) δραχμών πρός τήν άπο- 
ρφανισθεϊσαν οικογένειαν τού άποβιώ- 
σαντος έσχάτως Χωροφύλακος ’Αποστό
λου ΚΑΠΡΑ τού Α.Τ. Άκράτας.

Ή  προσφορά έγένετο πρός τήν χήραν 
σύζυγον Χριστίναν Κάπρα μητέρα δύο 
ανηλίκων τέκνων εις έκφρασιν αισθημά
των συμπαραστάσεως καί άλληλεγγύης 
πρός αυτήν παρά τών άνδρών μας.

Α .Δ .Χ .  ΗΠΕΙΡΟΥ

Οΐ 'Αξιωματικοί καί οί Άνθυπασπισταί 
τής έδρας αυτής προέβησαν εις μίαν 
εΐσέτι εύγενή χειρονομίαν.

Θεωρήσαντες τήν κοινήν ένδειαν ώς 
θέμα πού έπρεπε νά τούς άπασχολήση, διά 
προαιρετικής εισφοράς των, ήγόρασαν 
είδη διατροφής τά όποια συνεσκεύασαν 
εις δέματα, Ειδική Επιτροπή αύτών, έμε- 
ρίμνησε διά τήν κατ’ οίκον διαμονήν τών 
δεμάτων πρός απόρους οικογένειας τής 
πόλεως τών Ίωαννίνων.

Δ. X. ΗΛΕΙΑΣ

Ειδική Χορταστική έκδήλωσις χάριν 
τών τέκνων τών όπλιτών της έγένετο εις 
καταλλήλως διακοσμηθεΐσαν αίθουσαν 
τής Λέσχης Χωρ]κής. Εις αύτήν προ- 
σήλθον ό Διοικητής τής Διοικήσεως μετά 
τών Διοικητών Υπηρεσιών τής Δ.Χ. 
’Ηλείας έτεροι βαθμοφόροι καί μή έκ τών 
άνδρών αυτής μετά τών συζύγων καί τών 
τέκνων των, έκπρόσωποι τών αρχών τής 
πόλεως τοΰ Πύργου καί φίλοιτοΰ Σώματος

Η ΚΑΛΗ Μ ΕΡΑ...

Τό άθροισμά είναι 5 .050. 
*0  μικρός Γκάους πρόσθεσε 
τόν πρώτο καί τόν τελευ- 
ταϊο άριθμό (1 +  1 0 0 =  101), 
μετά τόν δεύτερο καί τόν

προτελει/ταϊο (2 + 9 9  = 1 0 1 ) ,  
καί βρήκε τόν.. μηχανισμό. 
Τό άθροισμα αυτό (101 ) τό 
πσλλοτττλασίασε επί 50 καί 
Ετσι γ λ άτακτε άπό 100 
προσθέσεις!

ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ Λ Υ Σ Ε Ι Σ
1 . Μ ηχανοκίνητα Καραβάνια , ΰπό 

κ . Νικολάου Τ σιρώ νη, Ά ντ]ρ χου  
Χ ω ρ]κής.

2 . ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης , ένας 
ένθουσιώ δης, όραματιστής , κ . Δήμου  
Π απαδοπούλου, ’ Α νθυπασπιστοϋ .

3 . Διαβατηριακός καί συναλλαγμα
τικός έλ εγ χ ο ς , κ . Βασιλείου Κ οντέα, 
Ύ π ο μ ]ρ χο υ .

4 . Ή  βαρύτης δήμιος τοΰ Σύμπαντος  
κ . ’ Α χιλλέω ς Τάγαρη , Στρατηγού — 
Προέδρου Πανεπιστημίου Πατρών .

5 .  Ή  Δικαιοσύνη είς τήν διαμόρ- 
φ ω σιν χρηστής π ολιτεία ς, κ . Φ ιλο- 
πίμενος Τ ερζή, Ά ν τ ]ρ χ ο υ .

6 . Ή  Μ πουμπουλίνα, κ . Ή λία  Π α- 
παθανασοπούλου, ’ Ιστορικού.

7 . Ή  Χ ω ροφυλακή στόν απελευθε
ρωτικό αγώ να τοΰ 1854 , ΰπό κ . Νικο
λάου Κτενιάδη , Δ η μ οσ ιογρ ά φ ου .

8 . Ή  έννοια τής ’Α στυνομίας καί τά 
δρια δράσεώς της , κ . Θεοδώρου Βλά
χου  , Δοκίμου ’Α ξιω ματικού Χωρ]κής .

9 . Μ ορφαίτής ’Ε κκλησίας, κ . ’Α λε
ξάνδρου Σαράφη , Δ ιδασκάλου.

1 0 . 'Ο ποιητής Κωστής Π αλαμάς, 
κ . Γεωργίου Τσετσέκου , Μοιράρχου .
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ΟΙ Χάριτες και οι Μούσες
Κάθε Χάρη είχε στην άρχή 144 μήλα 

καί κάθε Μούσα 48 τριαντάφυλλα, ήτοι 
12 άπό κάθε χρώμα. Κάθε Χάρη έδωσε 
μια ντουζίνα (12) μήλα σε κάθε Μούσα 
και κάθε Μοΰσα 4 τριαντάφυλλα (ενα 
«.το κάθε χρώ μα) σε κάθε Χάρη. Μετά 
τήν ανταλλαγή κάθε κορίτσι είχε 36 μή
λα και 36 τριαντάφυλλα (9 άπό κάθε 
χ ρ ώ μ α ).

Κ Α ΤΑ Σ ΤΗ Μ Α  ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ
Ά φ ώ ν  Κ ο υ ρ κ ο υ ν τ ή  Ο .  Ε .  

Τ Σ Α Μ Α Δ Ο Υ  16 -  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ  -  Τ Η Α . 422-728

' Ω ς  π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο ς  εκ τ ώ ν  Σ ω μ ά τ ω ν  ’Α σ φ α λ ε ί α ς ,  θ έ τ ω  ε ίς  τ ή ν  δ ιά θ ε σ ιν  
τ ώ ν  κ .  κ .  ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν  κ α ί  ' Ο π λ ι τ ώ ν  τ ή ς  ‘Ε λ λ η ν ικ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς ,  ά π α ν τ α  
τά  κ ά τ ω θ ι  ε ίδ η  κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς  μ α ς  :

α) ’Ανδρικά κουστούμια, σακκάκια , πανταλόνια, γραβάτες, 
υποκάμισα, υποδήματα κ ,λ .π . ώς καί κασμήρια καί ει
δικό τμήμα διά παραγγελίας ( ’Εμπορορραφεϊον) .

β) Γυναικεία φορέματα, ταγιέρ , μαντό, κουστούμια, παν
ταλόνια , φούστες , μπλούζες κ .λ .π . , ώς καί είδη προικός .

γ) Παιδικά κουστουμάκια , φορεματάκια , υποδήματα κ .λ .π .

" Α π α ν τ α  τ ά  ά ν ω τ έ ρ ω  ε ίδη μ α ς ,  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  μέ  ε ύ κ ο λ ία ς  π λ η ρ ω μ ή ς  ε π ί  μ ι 
κρά π ρ ο κ α τ α β ο λ ή  έ κ π τ ω σ ι ν  10 ο)ο  ε π ί  τ ώ ν  ά ν α γ ρ α φ ο μ έ ν ω ν  χ α μ η λ ώ ν  τ ι μ ώ ν  μ α ς  
κ α ί  έ ξ ό φ λ η σ ιν  τ ο ΰ  υ π ο λ ο ί π ο υ  ε ίς  20 δ ε κ α π ε ν θ η μ έ ρ ο υ ς  δ ό σ ε ι ς .

’Ε π ί  τ ώ ν  ά γ ο ρ α ζ ο μ έ ν ω ν  τ ο ΐ ς  μ ε τ ρ η τ ο ί ς  ε μ π ο ρ ε υ μ ά τ ω ν  ή π α ρ ε χ ο μ έ ν η  έ κ -  
π τ ω σ ι ς  ά ν έ ρ χ ε τ α ι  ε ίς  ε ίκ ο σ ι  τ ο ΐ ς  έ κ α τ ό ν  ( 2 0 ο ) ο ) .

Μ ε τ ά  τ ι μ ή  

Ν ικ ό λ α ο ς  Κ ο υ ρ κ ο υ ν τ ή ς
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