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ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΕΜΗ
Ά π ’ έξω μαυροφόρ’ άπελπισιά , 
πικρής σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι, 
καί μέσα στή θολόχτιστη έκκλησιά 
(στήν Έ κκλη σιά , πού παίρνει κάθε 
βράδυ τήν δψι τοϋ σ χολ ειού ), 
τό φ οβισμένο φ ω ς τού καντηλιού  
τρεμάμενο τά όνείρατα άναδεύει 
καί γύρο τά σκλαβόπουλα μ αζεύει.

’Εκεί καταδιωγμένη κατοικεί 
τού σκλάβου ή άλυσσόδετη Πατρίδα. 
Βραχνά 6 παπάς ό δάσκαλος έκεί 

ϊ  θεριεύει τήν άποσταμένη έλπίδα
μέ λόγια  μαγικά :
’Εκεί ·ή ψ υχή  πικρότερο άγροικά 
τό πόνο τής σκλαβιάς ττ)ς, έκεί βλέπει 
τι έχα σ ε , τΐ έ χ ε ι , τ ί της π ρέπει.

“  Ή  άσβεατ») 

φλόγα, π ο ύ  έ-  

θέρμ-α&νε τά  

ο τ  ή β  vj τ ω ν  

'Ε λ λ ή ν ω ν  γ ιά  

τ ή ν  π α λ  c γ·  

γ ε ν ε σ ί α  τ ο ύ  

1  Η  2  1  „

Κι άπ’ τήν εικόνα τού Χριστού ψ η λά , 
πού έβούβανε τά στόματα τώ ν πλάνω ν  
καί ρ ίχνει καί συντρίβει καί κυλά  
στήν άβυσσο τούς θρόνους τώ ν τυρά ννω ν, 
κι άπ’ τή σιγαλιά , 
πού δένει στό λαιμό πνιγμού θηλειά, 
κι άπ’ τώ ν προγόνω ν τ ’ άφθαρτα β ιβ λ ία , 
πού δείχνουν τά πανάρχαια μεγαλεία ,

"Ενας ψαλμός άκούγεται βαθύς 
σέ μελωδίες ένός κόσμου άλλου  
κι άνατριχιάζει άκούγοντας καθείς 
προφητικά τά λόγια  τού δασκάλου, 
μέ μιά φ ω νή βαρειά :
«μή σκιάζεσθε στά σκότη. 'Η  λευτερ ιά , 
σάν τής αύγής τό φ εγγοβόλο άστέρι, 
τής νύχτας τό ξημέρωμα θά φ έρ η » .
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"ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ,,

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γραφεί»! Γ' Σεπτεμβρίου £̂8, Άθηναι τηλ. «33.446

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  1 9 7 3 ,  Ε Τ Ο Σ  4 ο ν  — Τ Ε Υ Χ Ο Σ  3 9 ο ν

ΕΙΚΩΝ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

'Ελληνική άνοιξις. Ό  ουρανός γα
λάζιος δσο π οτέ. ’Ανανεωμένη ή γό
νιμη γ η . Πρώτη καί καλύτερη ή ανυ
πόμονη μυγδαλιά στολίζεται μέ τ’ 
άνθη τη ς, γιά ν’ άναγγείλη πώς ή 
«χειμέρεια νάρκη» πήρε τέλος κι’ ή 
φύσις ξα να ζή ....

ΟΙ 'Έλληνες τού 21 διάλεξαν αυτή 
άκριβώς τήν έποχή γιά νά έπαναστα- 
τήσουν καί σ’ έκείνους τούς ήρωας 
προγόνους είναι άφιερωμένο τό πρώτο 
μέρος τού περιοδικού μ ας.

I  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  j

% ΕΣΩ ΤΕΡΙΚ Ο Υ  Ε Τ Η Σ ΙΑ Ι *

·;· ’Α ξιω ματικοί - Ά ν θ υ π α σ π ισ τ α ί Δραχ. 100 >

*:* Ύ π α ξ ιω μ α τικ ο ί - Χ ωροφύλακες » 80 Υ

£  Π ολιτικοί Υ π ά λλη λο ι ■ Ί δ ιώ τ α ι » 100 *ί*
X Σύλλογοι - Σ ω μ ατεία  - ’Ο ργανισμοί » 150 .·.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 10

Ή  προς τό π ερ ιοδ ικ όν ά π οσ τελλο μ ένη  ύλη  δη 
μ ο σ ιευο μ έν η  ή μη δεν έ π ισ τ ρ έ φ ε τ α ι. Α ί δημοσ ιευό
μ εν ο ι μ ε λ έ τ α ι άπ ηχούν τάς προσω πικός γνώ μ α - 
τού σ υ γ γρ α φ έω ς δσ τις  κα ί εύ θ ύ ν ετα ι κατά τάς δ ια 
τά ξ ε ις  τού  Νόμου « π ε ρ ί π ν ευ μ α τ ικ ή ς  ιδ ιο κ τ η σ ία ς » .

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σελίς

—Τό Κ ρυφό Σ χολειό (π ο ίη μ α ),
Ί ω ά ννου  Πολέμη ............................  145

Ε ΰαγγελίζου γη χαράν μ εγάλη ν,
Π α ν. Ά ρ χ ιμ .  Κ αλλινίκου Κ α-
ρούσου, 'Ιεροκήρυκος .................  147

—'Η  έποποιΐα τού 2 1 , Σπύρου Μ ελά,
’Ακαδημαϊκού .................................... 148

—Δημήτρης Παπανικολής .................  150
—’Από τό σημειωματάριο μου (1821) 153
—Γυναίκες τού 1821 , κυρίας Μαίρης 

Β ενούκα, 'Υ παλλήλου Α ρ χη γείου  
Στρατού ...............................................  156

—Ή  Μ πουμπουλΙνα, κ . Ή λ ία  Π α- 
παθανασοπούλου, 'Ιστορικού σ υ γ -  
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—Οΐ Διάδικοι καί ή ίσότης αυτώ ν έν τή 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΥ

'Ο Εύαγγελισμός τής Θεοτόκου (Πίναξ τοΰ Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου Έ λ — Γκρέκο,, Μουσείου Πράντο — Μαδ
ρίτη).

οσμοσωτήριον γεγονός έορτάζομεν. Γεγονός, τό όποι
ον δΓ ήμάς τούς "Ελληνας έχει διπλήν σημασίαν, θρη
σκευτικήν καί έθνικήν. Έ ορτάζομεν τό ουράνιον μή
νυμα τής άπελευθερώσεως τής ψ υχή ς μας άπό τήν 
δουλείαν τής αμαρτίας, άλλα καί τήν άπαρχήν τής ά -  

ναστάσεως τοΰ "Εθνους μας άπό τήν φοβέραν έκείνην 
ΰποδούλωσιν τω ν 400 χρόνω ν . Εις τήν βαθυτέραν κατα- 
νόησιν τοΰ περιεχομένου τής 25ης Μαρτίου ώς θρησκευ
τικής έορτής θέλουν νά βοηθήσουν αΐ άκολουθοΰσαι 
γραμμαί τόν άγαπητόν ά να γνώ στη ν.

Έ στένα ζεν ή προχριστιανική άνθρωπότης ύπό τό 
πέλμα τής αμαρτίας. Αί πύλαι τοΰ Ουρανού ήσαν κε- 
κλεισμέναι έρμητικώ ς. Τό πνευματικόν σκότος ήτο 
διά χυτον. Τό κακόν διεπράττετο, άκόμη καί ύπό τόν 
πέπλον τής νομιμότητος. Τά αμαρτωλά πάθη έκυριάρ- 
χουν είς τήν ζω ήν τώ ν άνθρώ πω ν. Ό  άληθής Θεός 
ήτο άγνω στος. Έ λατρεύοντο τά άψ υχα είδω λα. Οί 
άνθρωποι είχον θεοποιήσει τά πάθη τ ω ν , τά άλογα  
ζώ α , τά στοιχεία τής φ ύ σ εω ς . Ή  δέ ένο χ ή , ώς άλλος 
τις γυπ αετός, κατέτρωγε τά σπλάχνα  τοΰ δεσμώτου  
Προμηθέως—άνθρώ που. Δουλεία  ψ υχική έχαρακτήριζε 
τόν κόσμον έκ είνον. Ε π α ίσ χυ ντος  δουλεία , πού έξε-  
τείνετο άπό τής ψ υχή ς είς τό ταλαίπωρου σώ μα, κάτω  
άπό τόν πλέον άπάνθρωπον θεσμόν, πού έγνώρισε

ΓΗ ΧΑΡΑΝ 
Μ Ε Γ Α Α Η Ν

Π α ν . ’Αρχιμανδρίτου  
Κ Α Λ Λ Ι Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Υ

Ί ε ρ ο κ ή ρ υ κ ο ς

ποτέ ή άνθρω πότης. Καί μέσα είς τήν πνιγηράν αυτήν 
άτμόσφαιραν τής άμαρτίας καί τής άποστασίας , ό άνθρω- 
πος έζη ένα τρομερόν μαρτύριον ψ υχικής ά γω νίας. Ώ ς  
άλλος έξόριστος πρίγκηψ ένοστάλγει τοΰ Πατρός του τόν 
οίκον μέ τήν δαψίλειαν τώ ν άγαθώ ν. Ποιος δμως 
νά γεφυρώ ση τό μέγα έκείνο χά σ μ α , πού ήπλοΰτο  
χαϊνον καί άπειλητικόν μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ Θ εοΰ; 
Ποιος νά συγκάλυψη τήν άβυσσον, πού έχώ ριζε τόν 
μικρόν άνθρωπον άπό τόν παμμέγιστον Θ εόν; Ποιος 
νά τόν άπαλλάξη άπό τούς όνυχας τοΰ Δ ια β ό λ ο υ ; Ποιος 
νά ένωση πάλιν είς έν τούς διαρραγέντας δεσμ ούς; 
Ποιος νά έμφυσήση είς τά άνθρώπινα στήθη τήν ζεί
δωρου αύραν τής χαρ άς, τής άφέσεω ς καί τής παρηγο- 
ρ ία ς; Ποιος καί π ώ ς; Ώ ς  δνειρον έφαίνετο είς τόν 
άνθρωπον τό τοιοΰτον ένδεχόμ ενον. Καί ώς δραμα τό 
ή τένιζε , μέχρις δτου , να ί, ό ’Α ρχάγγελος Γαβριήλ 
ευηγγελισθη πρός τήν Παρθένον Μαρίαν τό μήνυμα  
τοΰ λυτρ ω μ οΰ .

Τά πάντα τότε μ ετεβλήθησαν. Τό σκότος διελύθη 
διά τοΰ φ ω τός τής Χριστιανικής διδασκαλίας. *0 Θεός 
κατέστη γνω στός είς τόν άνθρω πον. Ό  έξώριστος 
είδε καί πάλιν τάς πύλας τοΰ πατρικού οίκου νά άνοί— 
γω νται μέ σ τοργή ν. Καί ή άγκάλη τοΰ Θεοΰ ήτοιμάσθη 
καί παλιν νά δεχθή μέ αγάπην τόν κουρασμένου τής 
ζω ής να υαγόν. "Ο Υιός τής Παρθένου κατήργησε τά 
έργα τοΰ Δ ια β όλου . Ά πηλευθέρω σε τήν ύπόδουλον 
ανθρωπίνην ψ υ χ ή ν . Δ ιέλυσε τό ζοφερόν σκότος τής 
άμαρτίας. Καί έσκόρπισε παντοΰ τό χαροποιόν φ ώ ς  
τής Χ άριτος. Καί ό άνθρωπος έυεστερνίσθη τό μήνυμα  
τοΰ Ε ΰαγγελισμοΰ καί άυέπνευσε τόν άέρα τής πνευμα
τικής έλευθερίας. Τά δεσμά έθραύσθησαν. Καί ή συμ -  
φ ιλίω σις μέ τόν Θεόν έπ ή λθ ε. «Τό άπ* αίώνος μυστή
ριον—λοιπόν—άνακαλύπτεται σήμερον». «Τά έπίγεια  
γέγουεν ουρανός, ό κόσμος λέλυται τής άρχαίας άράς. 
Ά γα λλιά σθω  ή κτίσις καί φ ω ναΐς ά νυμ νύτω ». ΔΓ 
αυτό «εύα γγελίζου  γή χαράν μ εγά λη ν» .'Η  πνευματική  
έλευθερία άνέτειλε καί ώς άλλος ήλιος καταυγάζει 
τήν οικουμ ένη ν. Τοΰ λο ιπ οΰ , μόνον δσοι θεληματικώς 
θά μένουν ύπό τήν σκιάν τής άμαρτίας, θά χάνουν  
τήν άπόλαυσιν τής χαράς, πού δίδει ή πνευματική έλευ
θερία τοΰ Χ ριστοΰ .

Φ ίλε άναγνώ στα,

Ή  γή έδέχθη τό μέγαν ’Ελευθερω τήν, τόν Κ ύριον. 
’Ημείς τόν έχομεν πλησιάσει; Αύτός μόνος έχε ι τήν 
δύναμιν νά μάς όπλίση μέ αύτοκυριαρχίαν, προκειμέ- 
νου νά άποφ ύγω μεν τήν δουλείαν τής άμαρτίας. ”Ας 
καταβάλω μεν πάσαν προσπάθειαν προκειμένου νά Τόν 
κατακτήσω μεν. Καί τότε θά δυνηθώμεν καί ήμεΐς 
νά ψ άλλω μεν πανηγυρικώς τόν ύμνον «εύαγγελίζου  
Υή ΧαΡ“ν μ εγά λη ν, αινείτε ούρανοί Θεοΰ τήν δ ό ξα ν» .
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Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ  

ΤΟΥ 21

Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Μ Ε Λ Α  
’Α κ α δ η μ α ϊ κ ο ύ

Τό είκοσιένα όλόϊσα βγαίνει άπό τήν αιωνόβια έθνική 
μας παράδοσι. Τίποτα τό ξεν ικ ό . Παραξηγοΰν κι αδι
κούν τό τεράστιο αύτό κίνημα όσοι θέλουν νά τό νομίζουν  
άντίλαλο τής Γαλλικής έπανάστασης . Καί ό βαθύτατος 
Σολωμός λαμπρά τό είδε, όταν χαιρετούσε τή Λ ευτεριά , 
«ά π ’ τά κόκκαλα βγαλμένη τώ ν 'Ε λλήνω ν τά ιερά» . Κα
μιά όμοιότητα δέν έχει μέ τή Γαλλική έπανάστασι. ’Εκεί
νη ήτανε κοινωνική . Τό Είκοσιένα δέν μπαίνει μέ κανένα  
τρόπο στό σχήμα τώ ν ταξικών αγώ νω ν . Είναι κίνημα κα
θαρά έθνικό . Μιά φυλή ανώτερη , περήφανη καί γενναία  
σ υνεχίζει τήν ήρωϊκή της παράδοσι τής λευτεριάς καί τής 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας τσακίζοντας, μέ αγώ να υπε
ράνθρωπο τό ζυγό  τής σκλαβιάς . Ξ αναφτιάνει Μαραθώ- 
νες καί Σ α λα μ ΐνες . Γίνεται παράδειγμα σ’ όλους τους 
λαούς , πού άκολουθούν ό ένας μετά τόν ά λλον , καί δη
μιουργεί νέο Διεθνές Δ ίκαιο, καθιερώνοντας τήν άρχή 
τώ ν « έθνοτήτω ν» . Ή  Γαλλική έπανάστασι στάθηκε 
αντικληρική . Τή σημαία τού Είκοσιένα κρατεί ένας δεσ
πότης . Καί τό ράσο του είναι σύμβολο διπλό : Θρησκεία 
καί Παιδεία —Χριστιανισμός καί 'Ε λληνισμός.

Τό Είκοσιένα , στήν έννοιά του , στή σύλληψ ί του , στήν 
διεξαγω γή τ ο υ , στήν πορεία καί στίς συνέπειές το υ , 
στάθηκε ό έκπληκτικός καθολικός ξεσηκωμός καί καθο
λικός άγώ νας ένός όλόκληρου κόσμου ιστορικού, πού 
δημιούργησε τό πνευματικό φ ώ ς τής ανθρωπότητας 
κ α ί, αύτόφω τος προωτοπόρος κι όδηγός, άποτέλεσε 
γιά  χιλιάδες χρόνια τό υψηλό κέντρο τής ιστορικής ζωής 
τού άνθρωπίνου Γ ένους. Στάθηκε άγώ νας τού έπί αμέ
τρητους αιώνες φωτοδότη τοΰ κόσμου, ν ’ άνορθώση 
τή δύναμί το υ , καταλυμένη άπό τή βία τώ ν βαρβάρω ν, 
καί νά ξαναπάρη τή θέσι του στήν 'ιστορική δημιουργία . 
Γι’ αύτό θά λάμπη μ’ αίγλη άβασίλευτη πάνω άπ’ όλες 
τίς έπαναστάσεις Ευρώπης καί ’Α μερικής, πάνω  κι άπ’ 
όλους τούς αγώ νες τώ ν Βορειοαμερικανών γιά  τή 
λευτεριά τ ου ς, πάνω κι άπ’ τή Γαλλική έπάναστασι, πά
νω  άπό κάθε κίνημα τοπικού καί χρονικού προσδιορι
σμού .

Κ ανενός είδους μερικότητα, καμμία τοπική συνθήκη, 
κανένας χρονικός προσανατολισμός δέν προσδιορίζει 
τό Ε ίκοσιένα. Τά πάντα είναι ένάντια . Ό  έχθρός π α ντο -
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δύναμος, ή Ευρώπη στο νύ χια  τής 'Ιερός Σ υ μ μ α χ ία ς . 
Καμμιά ένθάρρυνσι. ’Από παντού κλειστός όρίζοντας, 
από παντού μαυρίλα . ’Α λλά καί κανενός είδους έξωτερική  
αφορμή , ένα όποιοδήποτε προσάναμμα, ούτε καί τό έλ ά -  
χιστο^ Ά λ λ ε ς  έπαναστάσεις, τά ξεσηκώ ματα, οί αγώ
νες τώ ν λαώ ν Ευρώπης καί Α μερική ς ξεκίνησαν άπό 
κάποιαν άμεση αιτιότητα, είχανε μία έξωτερική άφ ορ- 
μή καί πλάστηκαν, πήραν μορφή στή διαδρομή τους,γιά  
νά καταλήξουν πολλές φορές σέ τέρματα πολύ άπρόβλε- 
πτα κι’ έξω άπό τό νόημα τής άφετηρίας τ ο υ ς . Τό Ε ί-  
κοσιένα είναι άπόλυτο . ’Ε μπνευσμένο άπό τήν άρχή ώς τό 
τέλος άπό ιδέα καθολική , (ολοκληρωμένο στό νοΰ καί στή 
συνείδησι τού λα ού , τέλειο σαν σύλληψ ι νοήματος 
καί σκοπού , άπό τήν πρώτη στιγμή χάραξε άπαρέγκλιτη  
τήν προκαθωρισμένη τροχιά του , τό θαυμαστό μετέωρο .

Είναι άπό τά πιό χαρακτηριστικά, ότι στό κεφ άλι δυό 
απλοϊκώ ν έμπόρω ν, δπως ό Σκουφάς καί ό Ξάνθος, 
που ’πρεπε νά είναι πολύ προσεχτικοί στους λογαρια
σμούς τ ου ς, φύτρω σε ή άπίστευτη άπόφασι νά ρίξουν 
το "Εθνος στόν πιό άνισο, τόν πιό άφάνταστα παρακινδυ
νευμένο αγώνα κατά τής παντοδύναμης Α ύτοκρατορίας. 
Α π λ οϊκ ο ί καί σχεδόν άμόρφ ω τοι, κατάφεραν τό ά π ί-  
στευτο , να λευτερώσουν τούς Έ λλ η νες  δεκαπέντε όλά— 
κερά χρόνια πρίν κατακτήσουν τήν έθνική τους λευτε
ριά . Μέ ποιο τρόπο μ αγικό, π έτυχαν τέτοιο λαμπρό ά π ο-  
τέλεσμα ; Οί απλοϊκοί αύτοί άνθρωποι πού δέν είχαν  
διακριθή ούτε π ρ ίν , ούτε κατά , ούτε μετά τόν άγώ να γιά  
τίπ οτα , μπόρεσαν νά συλλάβουν αύτή τή ζω ντανή καί 
σταθερή άλήθεια, πού άποτελεΐ καί τήν άξία τής προσφο
ράς τους : "Οτι ό άνθρωπος είναι ή δέν είναι λεύτερος — 
μέσα τ ο υ . Ά π ό  τή στιγμή πού μπαίν'ανε οί ραγιάδες 
στή Φιλική Ε τα ιρ ία  λυτρώ νονταν, γινότανε λεύτεροι, 
γιατί ’παίρνανε τήν άπόφασι νά πεθάνουν .

Αύτό τό κίνημα , μοναδικό στήν Ιστορία τώ ν λαώ ν τής 
γ ή ς , (καί πού έπρόκειτο ν ’ άλλάξη ριζικά τή ροή της) 
π ρίν σαστίση τόν κόσμο μέ τ ’ άφθαρτα κορυφώματα  
τού ήρωϊσμοΰ καί τής θυσίας , πήρε τή μορφή τής συνω 
μοσίας , πού δέν είχαν γνω ρίσει, ούτε πρόκειται νά γνω 
ρίσουν ποτέ τά χρονικά τώ ν λ α ώ ν. Γ ιατί, δπως έγραφε  
ύ Α λέξανδρος Ύ ψ ηλάντης στόν τσάρο Α λέξανδρο  
τόν Α' γιά  νά τού άναγγείλη τήν Ε λλη νικ ή  Έ πα νά στα - 
σ ι, ποιός είδε συνωμοσία όχ ι άπό έξι άντρες ή άπό έξήντα  
ή άπό έξακοσίους, άλλά άπό έξακόσιες καί πλέον χ ιλ ιά 
δες —συνωμοσία , πού είχε περιλάβει δλο τόν άρσενικό 
πληθυσμό κι αυτόν πού ζοΰσε στήν Ε λλ ά δ α  καί τό σκορ
πισμένο έξω άπό τόν τόπ ο , άπό τήν Πετρούπολι καί τή

Μόσχα ώς τήν ’Οδησσό καί τά Καρπάθια καί σ’ δλη τήν 
Εύρώπη καί τήν Ά σ ία  —μία συνωμοσία όλάκερου 
Έ θ νο υ ς , πού είχε τό κέντρο της σ’ αύτή τήν πρωτεύουσα  
τής όθωμανικής Αύτοκρατορίας καί τήν κυβερνούσε 
μυστική Ά ρ χ ή , έπί χρόνια όλάκερα, κάτω άπό τή μύτη 
τού σουλτάνου , χω ρίς νά μπορέση ποτέ νά  τήν ξεσκ ε-  
πάση, μέ δλες τίς υποδείξεις μιαςΕύρωπαϊκής πρεσβείας ;
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Θαλασσινοί Ήρωες τοϋ 21

Α η μ ή ΐ ρ η ς  
Π α π α ν ι κ ο λ ή ς

ι

Οταν, κατά τό 1798 ό Μέγας Ναπολέων, έξε- 
στράτευσε κατά τής Αίγυπτου, αρκετά Ψαρια
νά καράβια βρέθηκαν μέσα στό λιμάνι τής 'Α
λεξάνδρειάς κι’ αποκλείστηκαν εκεί γιά καιρό. 

Καί οί γυναίκες των Ψαρών, οί καπετάνισσες τρα
γουδούσαν:

’Ελάτε οί Ά λεξανδρεια νές νά περιμα-
(ζεχθοΰμ ε

μ’ενα καράβι Ψαριανό νά πάμε νά τούς
(β ρούμ ε.

Έ λ α  Ά γκ εροΰ  στήν κάμαρα, καί σ ύ , Κ αλή,
(στήν πλώρη

καί Δεσπινοϋ Μακρύδαινα νά πιάσης τό
(τ ιμ όνι,

Μαρία τού Χ ατζή Ά ντ ρ ιά  άπάνω στά
(καρτάτια!. . .

'Από την Μαρία τού Χατζή Άντριά πού άναφέ- 
ρει τό δημοτικό ποίημα είχε την καταγωγή του ό 
ήρωας Δημήτρης Παπανικολής, πού θά διηγηθοϋμε 
τά θαυμαστά έργα του.

Ά πό μικρός μπήκε στό πατρικό καράβι, κι’ ήταν 
ένας άπό τούς τόλμη ροτέρους μούτσους άπ’ όσους 
είδε ποτέ ό ναυτικός κόσμος νά σκαρφαλώνουν, σά 
μαϊμουδάκια, στήν κορυφή των καταρτιών. Δεκαέ- 
ξη χρόνων έκανε τό πρώτο ανδραγάθημά του στήν 
Κωνσταντινούπολή Βρισκότανε τότε μέ τό καράβι 
τους, αραγμένο, σέ μιά έρημη μεριά, γιά καθαρισμό, 
οί άλλοι είχαν βγει έξω στή στεριά καί είχαν τό Δη-

μήτρη νά τό φυλάη. ’Εκεί κατά τό βράδυ, ένας 
πελώριος Άράπης πηδάει μέσα στό καράβι. Ό  Δη
μήτρης, κρύβοντας πίσω του ένα μαχαίρι, τον προ
στάζει νά βγή άμέσως έξω καί ό Άράπης, πού είχε 
ρθεϊ γιά νάκλέψη, όρμά κατά τοΰ έφήβου, άλλά πέ
φτει έπάνω στό ψαριανό μαχαίρι. Μέ μιά κλωτσιά, 
ό Παπανικολής πετά τό πτώμα στή θάλασσα καί 
περιμένει άτάραχα τούς δικούς του. Μόλις ήρθαν 
καί τούς διηγήθηκε τί συνέβη, άποφασίζουν νά φύ
γουν καί έτσι κάνουν πανιά, πριν οί Τούρκοι άνα- 
καλύψουν τον φόνο.

19 ετών ό ήρως μας ήταν σύζυγος τής ώραίας 
Μαρίας Καλλάρη, καί πλοίαρχος. Στις 20 ’Ιουνίου 
1821 έρριχνε στά νερά τό πρώτο του ιδιόκτητο κα
ράβι, τή «Σεμίραμι», μάκρους 80 ποδών Αγγλικών.

Είχε πιά βροντήσει τό τουφέκι τής έπαναστάσεως. 
Στή στεριά οί πολεμισταί, στή θάλασσα οί ναυτικοί, 
χτυπούσαν τον ώς τά χτες τύραννο τού 'Ελληνι
κού Γένους. Ή Εύρώπη παρακολουθούσε κατάπλη
κτη άπό θαυμασμό. “Ενας στόλος άπό 50 πλοία 
καί 15 μύστινα, διηρημένος σέ τρεις μοίρες, έφευγε 
άπό τά Ψαρά νά πάη νά ναυμαχήση τον Τούρκο. 
Στά καράβια αύτά—πού ώς τά χτες κουβαλούσαν 
σιτάρι άπό τή Μαύρη Θάλασσα—ή ’Επανάστασις 
είχε βάλει 84 κανόνια καί τά τρία ναυτικά μας νη
σιά τό άνθος τής νιότης τους καί τής παλληκαριάς 
τους. Οί “Ελληνες άπαντούνε τον Τουρκικό στόλο 
στά νερά τής Μυτιλήνης. Άλλ’ άς άφήσουμε νά
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διηγηθή τά παρακάτω, ένας Τουρκομάχος αύτό- 
πτης, ό ΤΤ. Σοφιανόπουλος:

«“Εν των δικρότων άπό τον Άρναούτ Μπαϊρα- 
κτάρην διοικούμενον καί πολεμοφόδια στα Τουρκι
κά φρούρια μετακομίζον, οί “Ελληνες το άποχωρί- 
ζουν έπιδεξίως άπό τ ’ άλλα, καί το βιάζουν νά προ
σφυγή εις τά δυτικά τής Μυτιλήνης παράλια, κατά 
τον λιμένα της Έρεσσοΰ... Εκεί, άφοϋ τό έπολιορ- 
κήσαμεν ημέρας τρεις, άφοϋ έκαύσαμεν δύο μπουρ- 
λότα κατ’ αύτοϋ έπί ματαίω έτοιμάσθησαν οί Ψα
ρό - ΓΓετζο - Ύδριώται έπί τέλους νά έπανέλθουν εις 
τά ίδια πρός έξασφάλισιν των οικογενειών των. 
ΕύρισκόμεΘα τότε εις τό πλοίο τοΰ καπετάν—’Απο
στόλη υίοϋ, όταν άκούσαμε τον γέροντα πατέρα 
τούτου νά φωνάζη με τήν τρομπαρίνα του άπό τό 
ίδικόν του καράβιον:

—Βρε Νικολή !. . . Βρε Νικολή !
Βρε Παπανικολήήήή !. . .
—'Ορίστε, μπάρμπα! Τί θέλεις;
—Βρέ δέν πας νά τό κόψης έκεΐνο τό μαγκούφικο, 

γιά νά γλυτώσουμε καί νά πάμε στην έρημιά μας;
—Ποιό, μπάρμπα;
—Αύτό, βρέ, τό μαγκούφικο, τό τουρκοκάραβο!
—Μήπως δά είναι βάρκα. . . είπε ό Παπανικολής.
Είπε, ζάρωσε τά φρύδια γιά μιά στιγμή, μά σύγ

καιρα αποφάσισε νά έκτελέση τήν διαταγή τοΰ 
θείου του καπετάν ’Αποστόλη.

Ήταν ωραία ημέρα, καλοκαιριάτικη, 8 1)2 τό 
πρωί. Ό  Παπανικολής μπαίνει σ’ ένα καράβι μέ 
τούς πιό διαλεχτούς ναύτες του καί τραβώντας 
πίσω του τό πυρπολικό—βουτηγμένο στο κα
τράμι, γεμάτο νίτρο—διευθύνεται εναντίον τοΰ Τουρ
κικού δικρότου πού ήταν κάτω άπό τήν προστασία 
τού φρουρίου. ’Από τό φρούριο καί τό δίκροτο οί 
Τούρκοι γιά μιά στιγμή σάστισαν, γρήγορα όμως 
συνέρχονται, παίρνουν θέσεις ρίχνουν κανονιές. Οί 
Ψαριανοί προχωρούν άτάραχοι, πλησιάζουν, ό 
Παπανικολής κολλάει τό μπουρλότο στό Τούρκικο 
καί βάζει φωτιά. Τό πυροτέχνημα είναι μεγαλόπρε
πο, οί φλόγες άνεβαίνουν στόν ούρανό. . . Καί οί 
ναύτες τού 'Ελληνικού στόλου, άνεβασμένοι στά 
ξάρτια ζητωκραυγάζουν τήν δόξα τού νέου ηρώα!... 
’Ήταν τό πρώτο ναυτικό κατόρθωμα τού Άγώνος.

Μέθησε άπό τό κρασί τής δόξας ό Παπανικολής 
κι όλο νά καίη Τούρκικα καράβια ήθελε. Γι’ αύτό 
όταν ό Κανάρης γύρισε τροπαιούχος άπό τά νερά 
τής Χίου καί οί Ψαριανοί τόν άποθέωσαν, δέν κρα
τήθηκε καί είπε μέ παράπονο: «Ή Δημογεροντία 
διάλεξε δύο: ’Εμένα καί τόν Κανάρη. κλήρος έπρεπε 
νά πέση, κι όποιος έβγαινε θά πήγαινε. . . “Ας όψε- 
ται ό Άντρές ό Γιαννίτσης. . . Αύτός μέ δολιεύτηκε 
κι έδωσε τόν κλήρο στόν Κωνσταντή».

Μιά άλλη φορά όμως ό Παπανικολής, σέ όμοια 
περίσταση δέν περιωρίστηκε σέ άπλό παράπονο, 
άλλά θύμωσε στά σωστά: Ήταν Αύγουστος τού 
1824. ‘Ο Ελληνικός στόλος ενωμένος έπλεε κατά τήν 
Αλικαρνασσό, όπου ή τουρκική άρμάδα λούφαζε 
κρυμένη. Ό  Παπανικολής, μαθαίνει ότι ό Ψαριανός 
ναύαρχος ώρισε τέσσερα πυρπολικά, μαζί μέ άλλα 
πολεμικά, νά πάνε τή νύχτα νά χτυπήσουν τούς 
Τούρκους. Τρέχει ό Παπανικολής στό Ναύαρχο καί 
τόν έρωτάει άν είν’ αλήθεια.

—Δημήτρη μου, άπαντά ό Ναύαρχος, σάν παλ- 
ληκάρι πού είσαι σέ φύλαξα γιά άλλη καλύτερη ώρα

Θεοφιλόπουλος. Ό  ατρόμητος ναυτικός πού πιλοτάριζε τά 
μπουρλότα τοΰ Παπανικολή. "Ενας άκόμη άφανής ήρωας 
τής έποποιίας τοΟ 1821.

καί γ ι’ αύτό έβαλα τόν Βρατσάνο καί τόν Βρούλο.
Καί ό Ναύαρχος τούδωσε τό χέρι μά ό Παπανι- 

κολής δέν τό δέχτηκε.
—Μέ αδίκησες, τού είπε, καί λοιπόν σ’ αφήνω 

γειά!. . .
Γύρισε στό καράβι του, άνοιξε πανιά, τραβών

τας μόνος του κατά τόν έχθρό . . . Μόλις τόν είδαν 
άπό ψηλά, άπό τά κάστρα τής Άλιακαρνασσού οί 
Τούρκοι φρουροί, έδωσαν σινιάλο στήν άρμάδα. 
Ό  Ψαριανός Ναύαρχος, μέ τά δικά του σήματα, τόν 
προστάζει νά γυρίση πίσω, μά ό θυμωμένος Παπα- 
νικολής δέν άκούει. . . Τότε πιά οί τρεις “Ελληνες 
ναύαρχοι, κάνοντας τήν άνάγκη φιλοτιμία, προστά
ζουν καί τά άλλα πυρπολικά ν’ άκολουθήσουν τόν 
Παπανικολή. ’Αρχίζει ή Ναυμαχία, καί οί στόλοι 
τού Ίμπραήμ καί τού Χοσρέφ Πασά φεύγουνε κυ
νηγημένοι, μέ τά ξάρτια σπασμένα άπό τις Ψαρια
νές μπάλλες.
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“Αν τό παραπάνω επεισόδιο pas δείχνει τόν ήρωά 
μας απείθαρχο, υπάρχει όμως ένα άλλο που δείχνει 
τό αντίθετο.

Τό 1822,' μήνα Σεπτέμβριο, ό Παπανικολής, έκ- 
τελώντας διαταγή τής έπαναστάσεως είχε βγει 
γιά καταδρομές (κοϋρσο) στά παράλια τής Μι
κρός Ασίας. Σέ κάποιο μικρό λιμανάκι, οΐ ναύτες 
του πιάσανε κάτι μικρά σφουγγαράδικα καΐκια καί 
τούς πήραν τά σφουγγάρια τους. Μόλις τόμαθε ό 
καπετάνιος τους θύμωσε, γιατί κάνανε την πράξι 
αυτή χωρίς νά τόν ρωτήσουν. Στέλνει άμέσως τόν 
μούτσο του καί φέρνει όλα τά σφουγγάρια στήν 
πρύμνη. Οί ναύτες έστειλαν έπιτροπή καί ζητήσανε 
τά σφουγγάρια πίσω—«τά λάφυρά τους» λέγανε. 
Ό  Παπανικολής αγρίεψε:

—«Σύρε κάτω στήν καμπίνα μου, λέει τού μού
τσου, καί φέρε μου τό σπαθί μου!» Άμα ό μικρός 
έξετέλεσε τή διαταγή, ό Παπανικολής, κρατώντας 
γυμνή τό φοβερή σπάθα, στάθηκε κοντά στά σφου- 
γάρια καί είπε στήν ’Επιτροπή:

—“Οποιος τολμάει, άς έρθη νά τά πάρη ! "Ολοι 
σιωπούσανε. . . ’Αλλά τήν άλλη μέρα, άμα τού 
πέρασε ό Θυμός, έδωσε πίσω τά σφουγγάρια στούς 
ναύτες του, λέγοντας :

— Τίποτα δεν πρέπει νά γίνεται χωρίς νά τό δια- 
τάξη ό καπετάνιος!

Μετά τήν άπελευθέρωσι τής Ελλάδος, ό Παπανι- 
κολής διετέλεσε εμποροπλοίαρχος κι’ έκανε συχνά 
ταξίδια στά Ευρωπαϊκά λιμάνια, γιά λογαριασμό 
τής Κυβερνήσεως. Καί τήν έποχή εκείνη τού συνέ- 
βησαν διάφορα περίεργα επεισόδια, όπως τό άκό 
λουθο πού τό άναφέρει ό Παλαιός καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου Γ. Παπασλιώτης:

Κατά τό 1835, ό Παπανικολής μεταφέροντας Γερ
μανούς στρατιώτες στήν ’Αγκώνα, έπήρε τό καρά
βι του καί δυο φημισμένους θαυματοποιούς, τούς 
οποίους περιποιήθηκε πολύ. Ύποχρεωθέντες έκεϊνοι 
άπό τούς καλούς τρόπους τού Παπανικολή, άνέ- 
λαβαν νά τού παρουσιάσουν τόν πατέρα του, πού 
είχε πεθάνει στά 1805. Τόν έρώτησαν μερικά γιά 
τόν πεθαμένο κι’ έπειτα άποτραβήχτηκαν. Ό  Πα- 
πανικολής καθόταν μόνος καί περίμενε. “Εξαφνα, 
βλέπει τόν πατέρα του ολοζώντανο, μέ τά ρούχα 
πού φορούσε συνήθως, νά κάθεται μπροστά στο 
τζάκι τού σπιτιού τους καί νά καπνίζη τό τσιμπούκι

πού έκάπνιζε σέ όλη του τή ζωή! Ό  Παπανικολής 
διηγότανε συχνά τό επεισόδιο αύτό πού τόν είχε 
στ’ αλήθεια ταράξει.

Μιά φορά ό Παπανικολής, ταξιδεύοντας μέ τό 
καράβι του φορτωμένο σιτάρι, άπό τήν ’Οδησσό, 
άραξε στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά πάρη τρό
φιμα. Ό  τότε Τούρκος ναύαρχος Ταχήρ, μόλις είδε 
τό πλοίο πού είχε ναυμαχήσει εναντίον του πρό 
ετών, κινήθηκε άπό περιέργεια νά γνωρίση άπό 
κοντά καί τόν πλοίαρχο ό όποιος γιά δυόμισυ ώρες 
είχε πολεμήσει μέ 4 Τουρκικά πολεμικά στά νερά 
τής Χίου. Ό  Παπανικολής δέχτηκε τήν πρόσκληση 
έπήγε στή Ναυαρχίδα, όπου ό Ταχήρ τού έκανε 
πολλές περιποιήσεις καί τού ώμολόγησε ότι στή 
ναυμαχία εκείνη έχασε 70 ναύτες.

Μιά άλλη φορά, περνώντας ό ήρως μας μ’ ένα 
φίλο του άπό ένα μονοπάτι τής συνοικίας Σταυρο
δρόμι, στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά πάη στό 
άραγμένο πλοίο του, βρέθηκε άξαφνα σ’ ένα στε
νοσόκακο, κατοικούμενο όλο άπό ’Οθωμανούς. 
Οί δυο φίλοι είδαν άπό μακρυά ένα τραπέζι τα
βέρνας, επάνω στό όποιον ήταν μπηγμένες 15 
μαχαϊρες καί μερικά ποτήρια μέ κρασί κι’ άλλα 
άδειανά. Αύτό έσήμαινε νά μή τολμήση νά περάση 
κανείς χριστιανός άπό κεϊ γιατί θάχανε τή ζωή του. 
Ό  φίλος τού είπε ν’ άλλάξουν δρόμο, άλλ’ ό 
Παπανικολής, πού τόν είχε πιάσει τό ψαριανό 
μπουρίνη προχωρεί καί μέ μιά κλωτσιά άναποδο- 
γυρίζει τό τραπέζι. Μόλις τό είδαν είκοσι Τουρκα- 
λάδες πού καθόνταν στό μαγαζί, όρμούν έξω μέ 
τά μαχαίρια στό χέρι. Γίνεται άγριος καυγάς, 
στόν όποιον ό Παπανικολής έδειξε όλη του τήν 
παλληκαριά, άλλους λαβώνοντας, άλλους κυνη
γώντας. Καί άπό τότε τό σοκάκι εκείνο άνοίχτηκε 
γιά όλον .τόν κόσμο.

Ό  Δημήτριος Παπανικολής διετέλεσε άντιπρό- 
σωπος τών Ψαριανών στήν ’Εθνική Συνέλευσι 
τού 1843. ’Από τά 1846 ήταν πρόεδρος τού Ναυ
τοδικείου, μέχρι τού θανάτου του πού συνέβη 
στις 29 Ίανουαρίου 1855 στόν Πειραιά έπί τής 
Άγγλογαλλικής κατοχής. Κατά διαταγή τού Βα- 
σιλέως Όθωνος τό λείψανο τού ενδόξου νεκρού 
μετεφέρθη στάς ’Αθήνας, έξετέθη σέ προσκύνημα 
στήν αίθουσα τού Υπουργείου τών Ναυτικών 
καί τήν άλλη μέρα έκηδεύθη μέ τιμές Ναυάρχου.
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Άπό τό σημειωματάριό μου

18 2 1
αναγνώστης τούτου τοϋ τεύχους θά διαβάση 

I σέ άλλες σελίδες του ένα πλήθος άρθρα καίμελέ- 
I τες καί χρονικά καί άνέκδοτα πού άναφέρονται 

στά γεγονότα τοϋ 1821, τις μάχες καί τις ναυμα
χίες, τούς καπεταναίους καί τούς άγωνιστές, τά γιου
ρούσια καί τά μπουρλότα, κι’ όλα κείνα τά άπίθανα 
κατορθώματα πού σ’ αύτά χρωστάμε τήν έλευθερία 

ο μας σήμερα, κι’ αύτή τήν ύπαρξη καί τήν επιβίωσή 
μας, σάν φυλή καί σάν έθνος.

If ’Εδώ, σέ τοϋτες τις γραμμές πού βγαίνουν ταχτι
κά όσες φορές ξεφυλλίζω τό σημειωματάριό μου, τό 
παληό καί τόσο άγαπημένο, θά δοϋμε τό 21 κάτω 
άπό ένα άλλο πρίσμα, κάμποσο παραξηγημένο, φρι- 
κτά συκοφαντημένο.

Ά πό πολύ παληά, έχω σημειώσει σέ κάποια σελίδα 
τοϋ σημειωματάριου μιά παρατήρηση πού μοϋχει 
κάνει εντύπωση, καί πολύ μ’ έξώργισε.

Πρόκειται γιά μιά άποψη πού σέ πολλές ιστορίες 
κι’ έγκυκλοπαίδιες τή βρίσκομε, σέ μελέτες καί συγ
γράμματα, καί άκόμη -τό χειρότερο—σέ πολλά βιβλία 
ιστορίας πού χρησιμοποιούν τά Ελληνικά Γυμνάσια 
ή καί τά Δημοτικά Σχολεία.

«Αί πνοαί τής ελευθερίας— λέει ή σχετική παρά
γραφος—καί αί ίδέαι αί πνεύσασαι έκ τής Γαλλικής 
Έπαναστάσεως, άφύπνησαν τούς "Ελληνας καί ένε- 
θάρρυναν αύτούς διά νά άποδυθοΰν είς τόν εναντίον 
των τυρράνων άγώνα».

Τούτη ή παράγραφος, άθώα σέ πρώτη ματιά, άδιά-
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φορη για τούς πολλούς, δμως έξοργιστική γιά κείνους 
πούς ξέρουν, δέν νομίζω δτι διατυπώθηκε τυχαία καί 
συμπωματικά. Μπήκε σκόπιμα, μόνο καί μόνο γιά ν ’ 
άμαυρώση τήν λάμψη τοϋ μοναδικού αυτού γεγονότος 
πού δμοιό του, κανείς άλλος λαός δέν έχει νά έπιδεί- 
ξη. Καί στ’ αλήθεια τήν αμαυρώνει, γιατί άν τήν 
δεχτούμε καί τήν πιστέψωμε, τότε ή Επανάσταση 
τού 21, τό καταπληκτικό αυτό έθνικό γεγονός, δέν 
έχει πιά ίδεαλιστικό περιεχόμενο καί ξεπέφτει στο 
επίπεδο ενός έσωτερικοΰ κινήματος με έλατήρια 
σαφώς υλιστικά.

Ά ς  ερευνήσουμε λοιπόν βαθύτερα τό θέμα, πού σάν 
"Ελληνες είναι φυσικό νά μας καίη.

Οί πνοές—λέει—τής έλευθερίας έφύσηξαν άπό τήν 
Γαλλική επανάσταση καί άφύπνησαν τούς "Ελληνες. 
Τούτη ή άρχική φράση, μάς γεννά άμέσως—άμέσοος 
κάμποσα ερωτηματικά: 'Υπήρχε λοιπόν άνάγκη 
νάρθουν άπό τήν έπαναστατικήΓαλλία τούτες οί πνο
ές τής έλευθερίας; Γιατί; Πότε μάς έλλειψαν; Στήν 
έποχή πού έγράφονταν οί Πλαταιές κι5 οίΜαραθώ- 
νες, κι’ οί Σαλαμΐνες;

Στήν Ρωμαϊκή έποχή, δταν οί "Ελληνες συμμαχού
σαν μέ κάθε έχθρό τής Ρώμης (Μιθριδατικοί πόλεμοι) 
καί γίνονταν όλοκαύτωμα στον άνισο άγώνα γιά τήν 
ελευθερία;

Στήν έποχή των Βυζαντινών δπου ό κατά βαρβάρων 
άγώνας γιά τήν ελευθερία είναι συνεχής καί άδιάκο- 
πος;

Μήπως καί σ’ αύτήν άκόμη τήν έποχή τής Τουρκο
κρατίας, ό άγώνας γιά τήν έλευθερία είχε λείψει; Μά, 
λίγα χρόνια άκόμη μετά τήν άλωση, πολύ πριν άπό 
«τις πνοές » τής Γαλικής έπανάστασης, οί κλέφτες 
πού θά γίνουν σέ λίγο άρματωλοί έχουν κι’ δλας βγή 
στά βουνά. Ό  "Ολυμπος, ή Πίνδος, τό Πήλιο, τά 
Άγραφα, τά βουνά τοΰΜωρηά, είναι κι’ δλας γεμάτα 
άπό καπετανάτα. Καί υπάρχουν καί οί διανοούμενοι, 
αύτοί πού έφυγαν στή Δύση: 'Ο Χρυσολωράς, ό Βησ
σαρίων, ό Τραπεζούντιος,όΜουσοΰρος. (15ος αιώνας) 
Ό  Λάσκαρις, ό Βλαστός, ό Μηνιάτης, (17ος). 'Ο 
Κοσμάς ό Αίτωλός, ό Γεννάδιος, ό Ευγένιος Βούλγα- 
ρις, (18ος). "Ολοι τούτοι οί υποκινητές τήςΜεγάλης 
’Ιδέας, καί τά κέντρα τού Ελληνισμού πού δημιουρ- 
γήθηκαν κάτω άπ’ τή μύτη τού κατακτητή, ή Άθωνιάς 
Σχολή, ή Αύθεντική Σχολή στό Βουκουρέστι, τό 
περίφημο Γυμνάσιο Χίου, τά άνάλογα Σμύρνης καί 
Κυδωνιών, οί Σχολές τής Δημητσάνης, τής ’Αθήνας, 
τών Ίωαννίνων, ή Μεγάλη Σχολή τού Γένους στήν 
Κωνσταντινούπολη, δέν ήταν άραγε άρκετά νά 
συντηρήσουν τις πνοές τής έλευθερίας; Είχαν άνάγκη, 
κι’ έπρεπε νά περιμένουν τις πνοές τής Γαλλικής 
’Επανάστασης;

’Αλλά τέλος πάντων-άς έρευνήσωμε άκόμα βαθύ
τερα σ’ έποχή πού τιμάμε τήν 152 έπέτειο τής Παλιγ
γενεσίας μας—ποιές ήταν τούτες οί περίφημες «πνοές» 
καί τί κοινό είχαν μέ τήν Ελληνική ’Επανάσταση;

Ά ς  δούμε :
Είναι γνωστό δτι τήν Γαλλική ’Επανάσταση 

τήν έξεκκόλαψαν καί τήν προετοίμασαν οί έμ- 
πρηστικές θεωρίες τού Βολταίρου, τού Ζάν Ζάκ 
Ρουσσώ, τού Ντιντερό, τού "Ολμπαχ, τοΰΜετρί κ. α. 
Γιά τήν «έλευθερία» έκόβονταν καί δλοι αυτοί. "Ομως 
ή «έλευθερία» τους δέν έχει καμμιά σχέση μέ τήν 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τού Ρήγα. Νά τό άποδείξωμε: Ά ς  πά-

ρωμε τούς δυο μεγάλους άπό δσους άναφέραμε πιό 
πάνω: Τόν Βολταΐρο καί τόν Ρουσσώ.

Κανένας δέν μπορεί νά άρνηθή τήν καταπληκτική 
προσωπικότητα τού Βολταίρου. Σάν ποιητής καί 
θεατρικός συγγραφεύς δέν αξίζει βέβαια καί σπουδαία 
πράγματα. Άντιγραφεύς τού Βιργίλιου καί τού Ρακί- 
να, μιμητής τού Σοφοκλή καί τού Σαίξπηρ.

Σάν φιλόσοφος δμως έχει μιά τρομερή δύναμη 
σαρκασμού, καί μιά σάτυρα πού καίει. Καί είναι αύτός 
πού θά σκάψη τά θεμέλια τού Φεουδαρχισμοΰ. 'Οπωσ
δήποτε έδώ κρίνομε τά πράγματα άπό τή δική μας 
ειδική σκοπιά.

Είκοσιπέντε χρονών ό Βολταΐρος είναι έξόριστος 
στό Λονδίνο, καί μέσα σέ δέκα μήνες έχει μάθει τά 
Αγγλικά καί γράφει βιβλία σ’ αύτή τή γλώσσα!

Ό ταν άργότερα άποσύρεται σέ μιά έπαυλη τού 
Φερνέ, κοντά στά Ελβετικά σύνορα, γιά 18 ολόκληρα 
χρόνια περνούν άπ’ τό καταφύγιό του σάν σέ προσκύ
νημα, βασιλείς καί πρίγκηπες, καί φιλόσοφοι, καί 
έπιστήμονες, οί πιό διαπρεπείς πνευματικοί ήγέτες 
τής Εύρώπης. Είναι γιά τήν έποχή του ένα άστέρι 
πού ή λάμψη του θαμπώνει. "Ομως γιά μάς—είπαμε 
θά δούμε τά πράγματα άπό τή δική μας σκοπιά—είναι 
ό άνθρωπος μέ τήν άπόλυτη άσυνέπεια πού στό ένα 
βιβλίο του (ό «Αγαθούλης») έγραφε: «"Ερμαια τής 
τύχης μας είμαστε. Δέν υπάρχει Θεία Πρόνοια», καί 
στό άλλο: («Φιλοσοφικό Λεξικό») «Μά καί άν δέν υ
πήρχε Θεός, οί άνθρωποι θά έπρεπε νά τόν έφεύρουν». 
Είναι ό άνθρωπος γιά τόν όποιον ό Λουΐ Βεϋγκό — 
ένας Γάλλος—είπε: « Ά ν  δέν έγραφε θά δολοφονούσε. 
Καλύτερα νά δολοφονούσε!» Κι’ ένας άλλος, Γάλλος 
κι’ αύτός, ό Γκυστάβ Λεμπόν, μιλώντας γι’ αύτόν, καί 
άποδεικνύοντας δτι ή Γαλλική έπανάσταση ήταν δη
μιούργημά του, λέγει: «Πέρα άπό τή Μάγχη, στήν 
Αγγλία, οί άνθρωποι άπέκτησαν πολλή περισσότερη 
έλευθερία καί χωρίς τήν αιματοχυσία καί τή κατα
στροφή πού προκάλεσε στήν Γαλλίμ καί σ’ ολόκλη
ρη τήν Ευρώπη ή Γαλλική Έπανάσταση».

Καί ό άλλος «μεγάλος», ό Ρουσσώ: Γυιός ώρολογο- 
ποιοΰ Καλβινιστή. ’Εραστής τής κυρίας ντέ Βαρένς, 
ζωντοχήρας, 30 χρόνια μεγαλύτερης του.

Ό ταν ή κυρία αύτή τόν βαρυέται καί παύει νά τόν 
συντηρή, άλητεύει. ’Εφευρίσκει καί πουλά γιά νά 
ζήση μιά . . .καινούργια μέθοδο γραφής τών μουσι
κών φθόγγων (!). Άργότερα γνωρίζεται μέ τόν Ντι- 
ντερό καί τόν Γκρίμ, καί γίνεται κι’ αυτός φιλόσοφος. 
Τά θεμέλια τής φιλοσοφίας του είναι γνωστά. Τά δια
βάζομε στό περίφημο δοκίμιό του «Λόγος περί ’Επι
στημών καί Τεχνών», «Οί έπιστήμες-γράφει—καί ή 
τέχνη, καί ή μόρφωση, διαφθείρουν τούς χαρακτήρας 
καί τά ήθη» (!!). Καί πάρα κάτω: «Μ’ αύτές τίςέπι
στήμες καί μ’ αύτή τήν τέχνη οί Ρωμαίοι έγιναν 
δούλοι τών Ελλήνων, ένώ έπρεπε νά άπαλλαγοΰν 
άπ’ αυτούς, άφού τούς νίκησαν, καί νά σπάσουν δλα 
τά έργα τέχνης, καί νά κάψουν δλα τά βιβλία» (!!!). 
Α λλά καί στό περίφημο «Κοινωνικό Συμβόλαιό» του, 
πού πιπιλίζουν καί θυμιατίζουν κομμουνιστές καί 
σοσιαλιστές, γράφει τούτος ό πρόμαχος τής «έλευ
θερίας»: «Τά παιδιά πρέπει νά άνατρέφονται μέ βάση 
τίς φυσικές τους ικανότητες. Ν ’ άποφεύγεται δσο είναι 
δυνατό ή όλέθρια έπίδραση τού πολιτισμού». (!)

Τούτες ήταν οί βασικές ιδέες τών πατέρων τής 
Γαλλικής ’Επανάστασης, καί δπως βλέπομε δέν 
συγγενεύουν καί πολύ μέ τόν άγνό, τόν άκρατο ίδεα-
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λισμό τοΟ Ρήγα, τοΰ μάρτυρα τής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
Εκείνοι έννοοΰσαν τήν έλευθερία τοϋ πολίτη 

στο πλαίσιο τής κοινωνικής του ζωής. Τήν έλευθερία 
νά σκέπτεται, νά έκφράζεται, νά έργάζεται, νά πλου- 
τίζη. Τέτοιαν έλευθερία δέν τήν είχαν άνάγκη οί "Ελ
ληνες, γιατί ποτέ δέν τήν στερήθηκαν. Ό  Ρήγας, 
δταν έλεγε γιά Έλευθερία, έννοοϋσε τό δικαίωμα τοΰ 
Ελληνικού λαού νά μείνη άφέντης στον τόπο του, 

t τοΰ τόπου πού σ’ αύτόν φτερούγιζαν ακόμη οί ιστο
ρικές παραδόσεις του, πού σ’ αυτόν είχε χτίσει τις 
έκκλησίες του, όπου έκαιγε τό τζάκι τοϋ σπιτιού του, 
όπου υπήρχαν σκαμμένοι οί τάφοι των πατέρων του.

Ή  διαφορά είναι βασική, καί ή ίδια διαφορά υπάρ
χει καί στό περιεχόμενο των δυο έπαναστάσεων: Ή  
Γαλλική είναι καθαρά ταξική έπανάσταση, ένώ τό 21 
είναι έπανάσταση καθαρά έθνική. Ό  Γάλλος έπανα- 
στάτης χτυπά τόν συμπατριώτη του καί όμόθρησκό 
του γιατί είναι πλούσιος καί ζεΐ στήν χλιδή. 'Ο Έ λ
ληνας χτυπά ένα ξένο άλλόθρησκο λαό πού καταπά
τησε τή γή του, μαγάρισε τις έκκλησίες του, καί τόν 
δυναστεύει. Τέλος, ή Γαλλική έπανάσταση—έντυ- 
πωσιακή διαφορά—ξεσπα στ’ όνομα τής δημοκρατίας 
καί καταλήγει στήν νεποτική άπολυταρχία τοΰ 
Βοναπάρτη. Ή  Ελληνική κηρύσσεται στόνομα τής 
έλευθερίας, καί «τής Πίστης τοΰ Θεοΰ τής 'Αγίας», 
διώχνει τόν ξένο κατακτητή καί άπόκαθιστα τό Κρά
τος.
Θέλετε καί άλλη διαφορά; Είπανε αύτοί οί άνθρωποι 
ότι ή «Ελληνική Έπανάσταση τοΰ 21 άπέτυχε, άφοΰ 
δέν έγκρέμισε, όπως ή Γαλλική, τις «Βαστίλλες» τοΰ 
«Ελληνικού λαοΰ». ’Απάντηση: Βέβαια καί γκρέμισε 
ή Γαλλική Έπανάσταση τήν Βαστίλλη, άλλά γιά νά 
ύψώση, στή θέση της, τήν «Κονσιερζερί» όμοια καί 
λιγάκι χειρότερη. Οί Έλληνες δέν έγκρέμισαν καμ- 
μιά Βαστίλλη, γιατί «Βαστίλλες» στήν Ελλάδα καί 

> γιά τούς "Ελληνες—πώς νά τό κάνωμε—δέν υπήρχαν
οΰτε χτίστηκαν ποτέ. Γιατί, έδώ πού τά λέμε, οί Βα
στίλλες, δέν ξεφυτρώνουν έτσι μόνες τους. Οί ίδιοι 
οί λαοί τις δημιουργούν όταν άπομακρύνωνται άπό 
τά ιδανικά τους ή όταν τά άπαρνοΰνται όλότελα. Καί

τέτοια περίπτωση δέν υπήρξε ποτέ γιά τόν Ελληνικό  
λαό στά τρεις χιλιάδες χρόνια τής ιστορίας του. 
Τό πολύ πολύ πού μπορώ νά φανταστώ—άν μεταφέ- 
ρωμε τήν έννοιαν τής Βαστίλλης στήν σφαίρα τοΰ 
συμβολισμοΰ—είναι κείνη ή «Βαστίλλη» πού φάνηκε 
νά δημιουργήται στά πρώτα χρόνια τοΰ νεοσύστατου 
κράτους καί πού μέχρι πριν λίγα χρόνια άκόμη κατα
δυνάστευε τούς "Ελληνες: Ή ταν ή «Βαστίλλη» πού 
ύψωσε ή μικροπολιτική συναλλαγή, τό ρουσφετολό- 
γημα, ό κακομοίρικος παλαιοκομματισμός, πού παρά 
λίγο νά άποπνίξη, νά στραγγαλίση μέσα στά ψηλά 
τ’ άδιαπέραστα τείχη του τόν Έ λληνα πολίτη. "Ομως 
καί αύτά τά τείχη, καί αυτή τήν «Βαστίλλη» τά 
γκρέμισε ό Ελληνικός λαός στή 21 τοΰ ’Απρίλη 
τοΰ 1967.

Συνεπώς καί σέ τοΰτο πέφτουν έξω οί όραματιστές 
πού ένυπνιάζονται τήν τρίχρωμη κονκάρδα πάνω 
στό φέσι τών καπεταναίων τοΰ 21. Ό χ ι, τό πνεΰμα, 
ή «πνοή» τοΰ 21, δέν ήρθε άπό τή Δύση, οΰτε άπό τόν 
Βορρηά, οΰτε κι’ άπ’ τήν ’Ανατολή.Έδώ έβλάστησε· 
στήν 'Ολυμπία, στήν ’Αθήνα, στούς Δελφούς. Ά πό  
έδώ έπνευσε, κι’ οΰτε ποτέ έγκατέλειψε τήν Ελλάδα. 
Ακόμα καί μετά τό 21, φύσαγε φρέσκια κι’ όλοζών- 
τανη ή «πνοή». Τήν είδαμε στήν Κρητική έπανάστα
ση. Τήν νοιώσαμε στό 12, στούς Βαλκανικούς, καί 
στά 22, όταν ή Ελλάδα έστάθη όρθια, μετά τήνΜι- 
κρασιασιατική καταστροφή καί μετάτρεψε— μέ 
άπίθανη ζωτικότητα—τήν συμφορά τών προσφύγων 
σέ οικονομική καί πολιτιστική άνέλιξη. Τήν είδαμε 
καί στά 1940, νά καταυγάζη τά ’Ηπειρώτικα βουνά 
καί τά άχυρά τήςΜακεδονίας, καί στά 1949, στήν άπο- 
φασιστική έκκαθάριση τής χώρας άπό τούς κομμου- 
νιστοσυμμορίτες. Τήν νοιώσαμε τέλος καί στά 1967, 
σέ μιά χωρίς προηγούμενο άναίμακτη έπανάσταση, 
μέ τήν όποια οί "Ελληνες δήλωσαν κι’ άπέδειξαν τήν 
άκλόνητη θέλησή τους νά μείνουν πιστοί στήν προ
γονική παράδοση καί νά κρατήσουν τήν ήγετική τους 
θέση στις έπάλξεις τοΰ άγώνα γιά τόν άνθρώπινο 
πολιτισμό καί τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Τήν Έλευθερία 
όπως τήν έννοοΰν οί Έλληνες, οί πρώτοι διδάξαν- 
τες.
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ TOY 21
Μ Α Ι Ρ Η Σ  Β Ε Ν Ο Υ Κ Α

' Υ π α λ λ ή λ ο υ  
’Α ρ χ η γ ε ί ο υ  Σ τ ρ α τ ο ύ

Τ ό έξης λίαν συγκινητικόν διά τούς χρόνους μας 
συνέβη έσχατος έν Μεσσολογγίφ.

Πρό τινων ήμερόν άπεβίωσεν ή χήρα Σπυρίδωνος 
Γυφτογιάννη, γραία όγδοηκοντούτις ήτις είδε τήν 
ένδοξον έξοδον τοϋ Μεσολογγίου, έκινδύνευσεν, 
ήγωνίσθη. Πρό τοΰ θανάτου της, δν προέβλεπεν συ
νεχώς μίαν έντολήν έδιδεν τοϊς περί αυτήν καί προα- 
νεκουφίζετο έκ τής ιδέας δτι θά έκτελεσθή αϋτη.

Έδιδε τήν έντολήν νά μήν τήν ένδήσωσιν άλλα έν- 
δύματα, δταν θά τήν κηδεύσωσιν, εϊ μή εκείνα άτινα 
θά εύρισκον εις τό βάθος ορισμένου κιβωτίου, δπε ν’ 
άνοίξωοι άμα άποθάνη. Ουτω καί εύλαβός έπραξαν όί 
οικείοι της, άμα ή γραία έκλεισε τά δμματα. "Ηνοιξαν 
τό κιβώτιον καί τί ευρον .’Ενδυμασίαν πλήρη 
παλληκαριοΰ, φουστανέλλαν λευκήν καί τά χρυσά 
δπλα τής ζωγραφικής στολής ήν, νεανις, είκοσαέτις 
άμαζών, ή νΰν νεκρά γυναίκα είχε φορέσει, άγωνι- 
σθεΐσα ώς άνήρ γενναίως. (Έφημερίς ΣΤΟΑ 9 
Ίουν. 1880.)

..."Οταν τά πράγματα ξαφνικά άλλαξοδρομίσουν 
κι’ άλλάξη ή ζωή, κι’ ό άνδρας δεν ξυπνάη πιά τό 
χάραμα νά πάη ραγιάς—στ’ άλέτρι καί στ’ άμπέλι 
του, άλλά ζώνει τό σπαθί καί κινάει νά σφάξη Τούρ
κους καί παίρνει τά βουνά ριζώνοντας σέ σπήλαια

καί πουρνάρια μυστικά, ή γυναίκα του κάνει 
σταυρό στήν Παναγία καί βγάζει πιά κι’ αύτή τή 
νοικοκυρίστικη ποδιά καί τις στενές έγνοιες τις 
σπιτικές άπ’ τό μυαλό της. Δέν είναι μήτε τό φαΐ, 
τώρα μήτε των παιδιών τό κλάμα καί τό γέλιο ό 
δικός της κόσμος. ’Ανοίγει τήν πόρτα της. Έξω  
άπ’ τήν σιγουριά τής τοιχογυριστής αυλής της ά- 
κούει τόν άχό άπ’ τή μάχη, νοιώθει τήν πύρα τοϋ
πολέμου κι’ άντρειεύεται__  Στήν θηλυκειά καρδιά
της, ό πόνος τής γής πού καίγεται, καί ρημάζει 
αίματοπότιστη, βλασταίνει σπόρους ήρωϊκής άπο- 
φάσεως, δίνει φτερά στά πόδια της. Στήν άρχή 
κλαίει. Νοιώθει ένα—ένα τά στηρίγματά της νά 
πέφτουν. Ποΰ’ναι ό γιόκας της, ποΰ είναι ό άντρας 
της ; 'Η τρομάρα τοΰ θανάτου δέ χωράει στήν καρ
διά της. Δέν μπορεί νά τήν πιστέψη τέτοια συμφορά :

—«Τοΰ Κίτσου ή μάνα κάθονταν στήν άκρη 
στό ποτάμι

μέ τό ποτάμι μάλλωνε καί τό πετροβολούσε 
Ποτάμι μ’ όλιγόστεψε, ποτάμι στρέψ’ όπίσω 
γιά νά περάσ’ άντίπερα, πέρα στά κλεφτοχώρια... 
όπ’ έχουν κλέφτες σύνοδο, δπ’ έχουν τά λημέρια. 
Τόν Κίτσο τόν έπιάσανε, πάνε νά τόν κρεμάσουν.
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Χίλιοι τον παν από μπροστά καί δυό χιλιάδες
πίσω

κι’ όλοξοπίσω πήγαινε ή μαύρη του μανούλα, 
ι Μοιρολογούσε κι έλεγε, μοιρολογα Καί λέει.

—Κίτσο πού είναι τ’ άρματα, τά έρημα τσα-
πράζια ;

Μάνα λωλή, μάνα τρελλή, μάνα ξεμυαλισμένη
δεν κλαϊς τά μαύρα νιάτα μου καί τήν παληκα-

ριά μου
μόν’ κλαΐς τά’ ρήμα τ’ άρματα, τα’ ρήμα τά

τσαπράζια;»

"Υστερα ό καϋμός, άμα τό κλάμα της ξεσπάη, 
μεστώνει μέσα της κι’ άγριεύει. Είναι περήφανη 
γενιά, τό αίμα της άψύ, διψάει γιά λευτεριά. Τό βουη
τό τής μάχης άνάβει λαχτάρες παλαϊκές εκδίκησης, 
στό στέρνο της. Άνδρώνεται, πεισματώνει.. Τούτη 
ή πολλαπλή μορφή, τής έντονης υπόστασης τής 
Έλληνίδος δγυναΐκας στούς χρόνους τής έπαναστά- 
σεως, δέν είναι νά μάς ξαφνιάζη. Ξεκινάει άπ’ τήν 
Σπαρτιάτισσα κι’ άπ’ τήν ’Αμαζόνα των παλιών 
καιρών. Ξεκινάει άπ’ τήν ’Εκάβη καί τήν Κασάν^ 
δρα τού άρχαίου δράματος.

Στήν Έπανάστασι τού Είκοσιένα, πόλεμο σκόρ
πιο καί άνοργάνωτο, πού τόν άναψε καί τόν κορύ- 
φωσε φλόγα λευτεριάς άναστημένης, ό κατατρε
γμός τών γυναικοπαιδών ήταν ένα δράμα καθημερινό. 
Γιατί ό κλέφτης μέ δύο δρασκελιές κρύβεται στά 
ταμπούρια του καί εχτρό δέ λογαριάζει. Ένώ, ή 
μάνα τού σπιτιού, μένει στό σπίτι, Θεομόναχη, νά 
μαζέψη τά παιδιά, νά φυλαχθή άπ’ τόν Τούρκο, νά 
πολεμήση κι’ αυτή μέ τόν τρόπο της τή φθορά καί 

► τόν θάνατο—  Ή  μήπως λίγες φορές, δέν είδε τά 
σπίτια της νά ξεχωρίζωνται, καί δέν πήρε σ’ ένα 
φόρτωμα τό βιό της, άκολουθώντας τό δρόμο τής 
προσφυγιάς κυνηγημένη, στωϊκή, μέ τό παιδί στό 
χέρι καί τό παιδί στήν κοιλιά, αιώνια Μάνα, νά τό 
κανακίζει καί νά τό μεγαλώνη στήν άντάρα τού πο
λέμου καί νά τό κάνη πολεμιστή κι’ άντρειωμένο ;

Κι ύστερα αύτή δέν ήτανε πού μοναχή τό κατευώ- 
δωσε στή μάχη, χαρίζοντας του τού πατέρα τ’ άρμα
τα καί τήν εύχή τής Παναγιάς;.. ..  Έγνοια της νά τού 
μάθη γράμματα, στέλνοντάς το στό μοναστήρι τό κο
ντινό. Έγνοια της τό φαΐ κι’ ή περιποίηση τών λαβω
μένων παλληκαριών, δεύτερη δουλειά της τά καψού
λια γιά μπαρουτόβολα__

Τή γυναίκα αύτή τήν άπλή, τής καθημερινής φρον
τίδας, πόσοι τήν έτραγούδησαν; Ποιος μάντεψε 
κάτω άπ’ τό άνταρεμένο πρόσωπό της τό πείσμα μιάς 
φυλής όλόκληρης νά έπιζήση καί νά έπιμείνη στόν 
άνισο άγώνα μ’ όποια καί να τανε θυσία ;

—«Λιάκαινα δέν παντρεύεσαι, άντρα Τούρκο
νά πάρης;

Κάλιο νά ίδώ τό αίμα μου στής γής νά κοκκινήση
παρά νά ίδοΰν τά μάτια μου Τούρκος νά τά
φιλήση».

'Η γυναίκα κράτησε πάντοτε ψηλά, σ’ αύτά τά 
* χρόνια, τήν παράδοση καί τήν τιμή της. Καί κατα

δέχτηκε γι’ αύτήν νά γκρεμιστή άπό Ζάλογγα κΓ 
άπό καταράχτες, (Νάουσα) φωτιά νά βσλη καί νά 
πυρποληθή παρά νά πέση ζωντανή σ’ ’Αγαρηνών τά 
χέρια.



— «Γιώργαινα ρίξε τ’ άρματα δέν είναι έδώ τό
]Σούλι.

έδώ είσαι σκλάβα του Πασά, σκλάβα των
]άρβανίτων...

—Τό Σούλι κι αν προσκύνησε, κι’ άν τούρκεψε
]ή Κιάφα,

ή Δέσπω άφέντες Λιάπηδες δέν έκαμε δέν κάνει !
Δαυλί στο χέρι άρπαξε κόρες καί νύφες κράζει :
«Σκλάβες Τούρκων μή ζήσωμεν! Παιδιά,

μαζί μ’ έλάτε!
Καί τά φυσέκια άνάψανε κι’ δλες φωτιά γενήκαν»

Μά ήταν ώρες πού κι’ αυτή ή υπομονή στο πείσμα 
τών συνθηκών κι’ ή άντοχή δέν έφταναν γιά τον προ
σωπικόν άγώνα τής κάθε γυναίκας. Ξεκληρίζονταν ή 
γενιά. Τά καριοφίλια όρφάνευαν, γυρεύοντας έκδί- 
κηση, στους τοίχους καί τά εικονίσματα, όπου τάχαν 
κρεμασμένα. Τότε ή μάνα μέ τήν άγκαλιά στερημέ
νη κι’ άπ’ τό τελευταίο παιδί, ή χήρα πού έχασε τόν 
άντρα της τόν πολεμιστή, άλλά κι’ ή χαϊδεμένη 
μικροκόρη, βλέπουνε τήν αποστολή τους νά ξεκό- 
βη άπ’ τά όρια τού φύλλου τους. 'Αρματώνονται 
κι’ αυτές καί παίρνουνε τις ράχες. Ή  Χάϊδω τοΰ 
Σουλιοϋ, ή Μαριώ τού Δασκαλογιάννη, κι’ ή Μπου- 
μπουλίνα στά πέλαγα. Στήν άψη τής μάχης, δέν ξεχω
ρίζουν άπ’ τ’ άλλα παληκάρια. Γιατί, κοντά στό γυ
ναικείο ένθουσιασμό, άναπτύσσεται πάντα μιά τόλμη 
βαθειά κι’ άπελπισμένη γιά νίκη καί γιά ζωή. Ά ς  
μή τό ξεχνάμε : Ή  γυναίκα φέρνει τή ζωή στόν κό-
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σμο. Γι’ αυτό τήν πονάει τόσο. Σταγόνα—σταγόνα 
τό μετράει τό αίμα πού χάνεται, τόσο, πού νά νοιώ- 
θη 'ολόκληρη τήν πατρίδα νά αίμάσηστά σπλάχ
να της. Κι’ ή όμορφιά τής άπόφασής της έμπνέει 
τούς πολεμιστές, πού τήν τραγουδάνε :

—«Ποιος εΐδεν ήλιο τό βραδύ κι’ άστρο τό
]μεσημέρι

ποιος είδε κόρη άνύπαντρη νά πάη μέ τούς
]κλέφτες;

Δώδεκα χρόνους έκανε άρματωλός καί κλέφτης 
κανένας δέν λογάριαζε άπό τά παλληκάρια 
Καί μιά Λαμπρή, μιά Πασχαλιά, μιά’πίσημην

]ήμέρα
βγήκαν νά παίξουν τά σπαθιά, νά ρίξουν τό λιθάρι 
κι’ ή κόρη άπό τό ζόρι της κι’ άπό τή λεβεντιάτης 
τής ξεθλυκώθη τό κουμπί καί φάν’ κε τό βυζί της.

Ή  γυναικεία δράση, στό πλάι στρατηγών καί καπε- 
ταναίων δέν είναι καθόλου άξιοκαταφρόνητη. Βρέ
θηκαν γυναίκες όπως ή Μπουμπουλίνα, ή Δόμνα 
Καρατζά, ή Τζαβέλαινα, πού κυβέρνησαν τις κατα
στάσεις κι’ άντικατάστησαν τούς άντρες Ισάξια 
στις ώρες τής άνάγκης.

Ή  Μπουμπουλίνα έδωσε ζωή, παιδιά καί περιου
σία στόν ’Αγώνα, άλώνισε τις θάλασσες, πολέμησε 
τόν Τούρκο μέ τ’ άρματα μά καί τήν πονηριά της. Ή  
Δόμνα Βιλβίζη, άπ’ τή Θράκη, βοήθησε στόν ανε
φοδιασμό τής Χαλκίδας, καί σ’ άλλες πολιορκίες, 
μέ σθένος καταπληχτικό άν σκεφθή κανείς πώς τήν



ώρα πού αύτή κυβερνούσε τό καράβι, ό νεκρός τού 
άντρα της, κοίτονταν ακόμα ζεστός, πλάϊ της, 
φαγωμένος από Τούρκικο βόλι.

Μά δέν περιορίστηκαν εκεί οί γυναικείες δυνα
τότητες. Ή  φύση της, λεπτή κι’ ευαίσθητη, δίνει 
στην Έλληνίδα εύκαιρία ν’ άναπτύξη δράση σέ 
τομείς πού ή τραχύτητα τού άντρα δεν θά μπορούσε 
νά έπηρεάση.

Ή  Μαντώ τού Μαυρογένη, πλούσια, κοσμική 
κοπέλλα, μέ σπάνια πρωπικότητα κι’ εύφράδεια μέσα 
άπ’ τις κοινωνικές της επαφές, ωφέλησε κΤ αύτή τόν 
άγώνα, χαρίζοντάς του ένθερμους οπαδούς καί χρη
ματική ενίσχυση. Μέ μεγάλη εξυπνάδα γραμμένα, 
είναι τά λόγια πού άπευθύνει στις Γαλλίδες καί τις 
Άγγλίδες, ζητώντας χρήματα γιά τόν Μεγάλο άγώνα. 
Ή  εντύπωση πού τούς άφήνει είναι χαρακτηριστι
κή άπ’ τά λόγια της, πού διάσωσε ό Γάλλος συντα
γματάρχης Μαξίμ Ραϋμπώ : «Δέν έχει σημασία τί θ’ 
άπογίνω, φθάνει ν ’ έλευθερωθή ή χώρα μου. 'Όταν 
θά χρησιμοποιήσω ότι μπορώ νά διαθέσω γιά τήν 
ίερή υπόθεση τής λευτεριάς, θά πάω στο στρατό
πεδο τών Ελλήνων-γιά νά τούς ένθαρύνω μέ τό πα
ράδειγμά μου καί θά πεθάνω άν χρειαστή γι’ αύτήν». 
«Καπετάνισσες» τις όνώμαζαν τούτες τις γυναίκες, 
μέ σεβασμό οί άντρες τους, άναγνώριζαν τό σθένος 
καί τή φλόγα γι’ αγωνιστικότητα πού τις έκαιγεν. 
Ό  λαός μέ σεβασμό καί μέ κάποια ζήλεια πότε—πότε 
τις τραγουδάει στά δημοτικά τραγούδια. Οί μορ
φές τους, από τόν λαϊκό ζωγράφο ιστορημένες μέ 
δυναμικές γραμμές καί λαμπερά πρόσωπα φιγουρά- 
ρουν πλάϊ στό Γέρο καί στον Καραϊσκάκη. Τριπλή 
λοιπόν στάθηκε ή προσφορά τής Έλληνίδας στόν 
Άγώνα του Εικοσιένα. Ή  μιά, σά μάνας καί 
προστάτισας όλων τών δεσμών τής πατρίδος καί 
τής οικογένειας. Χάρις στήν δίκιά της συναίσθη
ση ευθύνης, όφείλεται κατά πολύ τ’ ότι παρά τά τόσα 
χρόνια τής σκλαβιάς, δέν άφομιώθηκε ό Ελληνισμός 
μέ τόν κατακτητή; Ή  μάνα φρόντισε νά μεταδώση. 
στό παιδί, μαζί μέ τό αίμα της<καί τό γάλα της, θάλε- 
γε κανείς, τό μίσος γιά τόν έχτρό καί τής Λευτε
ριάς τή λαχτάρα : «Μάνα μέ καταράστηκες, βαρειά 
κατάρα μοΰ ’ πες :

—Κλέφτης νά βγής παιδάκι μου, κλέφτης νά κα- 
ταντήσης όλημερίς στόν πόλεμο, τό βράδυ καραούλι 
καί τό κοντομεσήμερο ύπνος νά μή σέ βρίσκη».

Γι’ αύτό πίσω άπ’ τόν κάθε μεγάλο άγωνιστή καί 
τήν άντρειά του, σκιά διακριτική στέκεται ή μητέ
ρα του. Ή  γιαγιά του άκόμα, μέ τά παραμύθια γιά 
τήν κυρά τή Λευτεριά, πού θα’ ρθή μιά μέρα, καθώς 
κι’ ή άδελφή, ή συντρόφισσα.

Δεύτερη μορφή τής δράσης τής γυναίκας, είναι 
ή ένεργητική προσφορά, όπου καθόλου δέν υστέρησε 
τών άντρών. Μέ τις λίγες μέσ’ άπ’ τό πλήθος, τό 
γυναικείο φύλο έμαθε τόν έχτρό πώς όταν δέν φτά
νουν τ’ άντρικά χέρια, τό γιαταγάνι μπορεί ν’ άντι- 
καταστήση μιά χαρά τή ρόκα, αφού πρόκειται γιά τής 
πατρίδας τό καλό. Έτσι μαχητικές στάθηκαν οί 
Μανιάτισσες στόν Δηρό :

Τούρκοι, Τούρκοι δέν ντρεπώστε
μέ" γυναίκες νά μαλώστε ;
Οί άντρες μας δέν είν’ έδώ

λείπουν όλοι στ’ Αρμυρό.
Τά δρεπάνια μας κρατούμε 
τά κεφάλια σας πετοΰμε.

Τέλος, στόν τρίτο χώρο δράσης τής γυναίκας, 
ή κοινωνική έπιρροή της κΓ ή ευέλικτη προσωπι
κότητά της τήν έκαναν ικανή νά βοηθήση καταστά
σεις, πού μέ τ’ άρματα δέν έχουν λύση. Γυναίκες 
μέ τέτοιες ικανότητες πού έπηρέασαν Τούρκους κι’ 
"Ελληνες, αλλά καί ξένους άκόμα, ξέρουμε πολλές, 
ξεκινώντας άπ’ τήν κυρά Φροσύνη καί τήν κυρά 
Βασιλική, καί φτάνοντας στις μεγάλες άρχόντισσες: 
Τήν Ύψηλάνταινα, τή Ρωξάνη Μαυροκορδάτου, 
τή Μαντώ τού Μαυρογένους, τις Φαναριώτισσες, 
άκόμα καί τις κυράδες τής Μολδοβλαχίας όπως 
ή Δόμνα Καρατζά, καί τις γυναίκες τής Έπτανήσου. 
Δέ στάθηκε άγώνας πού νά μήν τόν ένέπνευσε μιά 
γυναικεία μορφή. Έτσι είναι. Ό  πολεμιστής θέλει 
ν’ άγωνίζεται γιά κάτι όμορφο καί τό ιδανικό, 
καί πού άλλοΰ παρά σέ μιά γυναικεία φόρμα θά χω
ρούσε τέτοιο όνειρο ; Άκόμα κΓ όλες οί άφηρημένες 
ιδέες τής Λευτεριάς, τής Πατρίδας—Μάνας, καί τής 
Δόξας θηλυκές είναι. Τήν αίματοπότιση γυναίκα— 
Ελλάδα δέν τραγούδησε ό Σολωμός στόν Ύμνο του.

«Ή Δόξα τών Ψαρών», περπατώντας μονάχη στήν 
ξερή γή, τί άλλο άπό τήν χαροκαμένη μάνα, πού θρη
νεί μ’ άξιοπρέπεια, δέν συμβολίζει ;

Στις δύσκολες ώρες, έκεΐ πού δοκιμάζεται ένας 
λαός στήν άντοχή τής παράδοσης καί τής ιστορίας 
του,ή Ελλάδα στάθηκε μιά ξεχωριστή περίπτωση. 
Άντέταξε σέ σκλαβιά τεσσάρων αιώνων τήν άδού- 
λωτη περηφάνεια τού ραγιά μά καί τής ραγιοπούλας 
τήν ψυχική άνωτερότητα. Κι’ είναι άλήθεια πώς ή 
μικρή προσφορά ή έστω αύτή ή καθημερινή πού 
τήν έχουνε συνηθίσει πιά, τής γυναίκας, δέν μάς 
κάνει τόσο εντύπωση. Στ’ αυτιά μας καί στή μνήμη 
μας ξυπνούν τά πολυτραγουδισμένα- κατορθώματα 
τών πρωτοπαλληκαράδων γιέ τ’ άρματα, τις πλου
μιστές στολές, καί τά ήρωϊκά όνόματα, καί μάς 
φαντάζουν περισσότερο.

Όμως, άς δούμε λιγάκι άπό πιο κοντά τούτο τόν 
άγώνα. Πλάϊ σέ κάθε λαβωμένο μιά γυναικεία καρδιά 
ζή τό δράμα της. Οί μάνες κοιλοπονάνε καί γεννούν 
τά παιδιά τους, στό άχό τής μάχης. Γιά τή μάχη τά 
βλέπουνε νά φεύγουν (ή καί γιά τό παιδομάζωμα τών 
Τούρκων) κι’ άπό έκεΐ τούς ξαναφέρνουν, μέ τόν μα
τωμένο άνθό στό στήθος.

Πού νά τήν βρούμε τήν Έλληνίδα τού 21; Νομίζω 
πώς πιό πολύ άπό παντού, ή Γυναίκα τού Άγώνα, 
ξεπηδάει δισυπόστατη σιωπηλή φιγούρα χαροκαμένη 
στις στάχτες τού χαμού, μά κΓ Αμαζόνα έκδική- 
τρια, μέσα άπό κάθε λαϊκή παράδοση. Στό δημοτι
κό τραγούδι, στό κέντημα τού άργαλειοΰ, στοΰ χορού 
τό τσάκισμα. Κι’ άπό κεΐ, στις ρίζες τού λαού, όσο 
πουθενά δέν γράφτηκε σέ βιβλία κι’ ιστορικές με
λέτες, θά μπορέσουμε νά διακρίνουμε τήν μνήμη 
πού άφησε παντού μέ τήν ξεχωριστή έντονή της 
παρουσία, ή Έλληνοπούλα τού BYRON καί τού 
Σολωμοΰ μετέπειτα. ’Εκείνη πού θά τήν λέγαν ίσως 
Χάϊδω, ή Μαριώ ή Λένω, ή Κατερινιώ καί Βασίλω, 
ή παλιά, παλιά γιαγιά μας.
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Η ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΝΑ

"Οταν στήν ’Ιθάκη, δπου είχαν καταφύγει πρίν άπό 
τόν Ξεσηκωμό πολλές Σουλιώτικες οικογένειες γιά νά 
γλυτώ σουν άπό τό λεπίδι τ’ Ά λ ή  πασσα, έφτασε ή εϊδησι 
πώ ς σκοτώθηκαν τά δυό παιδιά τής Τ ζαβέλλαινας, ό 
Κίτσος κι’ ό Ζυγούρης, οί Σουλιώτισσες πού βρέθηκαν 
στό σπίτι τού Τ ζαβέλλα άρχισαν νά κλαϊνε καί νά μοιρο- 
λογανε γοερ ά . Μαζί τους κ’ ή Καπετάνισσα , ή Δ έ σ π ω . 
'Όμως γρήγορα υστέρα άπό τό πικρό μήνυμα ή δύστυχη  
μάνα τινάχτηκε ά π ά νου . Έ ρριξε πίσω τά μαλλιά τη ς, 
σφ ούγγισε τά δάκρυα κ’ είπε άποφασιστικά :

—Π ά φ τε, ώ ρέ, τά κ λά ϋμα τα . ’Εκείνα πάνε στοΰ Χρι
στού τό δρόμο. "Ομως Πάσκα έρ χετα ι. Σηκωθήτε τώρα 
νά βάψουμε τ’ αύγά , τ ’ είναι άμαρτία κι’ ό Θεός μπορεί 
νά μάς όργιστή .

Σηκώθηκαν δλες υπάκουα βαριαναστενάζοντας καί 
ρίχτηκαν στή δουλειά . Ξ αφ νικά , έκεϊ πού βάφανε τ ’ 
α ύγά , ήρθε ένα καινούργιο μαντάτο: Δέν ήταν άλήθεια 
πώ ς χάθηκαν τά δυό παλληκάρια. Μονάχα τό ένα πλη
γώθηκε ,έ λ α φ ρ ά .

Τότε δλες οί γυναίκες άρχισαν νά ξεφ ω νίζουν χαρού
μενα . ‘Η Τ ζαβέλλαινα τούς έγνεψ ε νά σω π άσουν. Γονά
τισε εύλαβικά μπρος στά εικονίσματα κ’ είπε :

—Δοξασμένη ή χάρι σου , Χριστέ μ ου , πού μοϋ τούς 
φ ύλαξες . . Μά έγώ  πάντα τούς έχω  "ξεγραμμένους!

Μιά άλλη Τ ζαβέλλαινα , ή Μόσχω , τήν παραμονή μιας 
σύγκρουσης μέ τόν έχθρό έβαλε έναν κήρυκα νά διαλαλή- 
ση πώ ς «όποιος Σουλιώτης μείνη στό χω ριό , καί δέ βγή  
νά πολεμήση μέ τούς άλλους, θά ϋποχρεωθή νά ντυθή 
γυ να ίκ α » .

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ

"Οταν έγινε ή ’Εθνική Συνέλευσι τής Τροιζήνας —άνοι- 
ξι τού 1827 —ή τόσο σημαντική , γιατί σ’ αύτή ψ ηφίστη
κε τό Σ ύνταγμα κι’ άποφασίστηκε ή έκλογή τού Κ απο- 
δίστρια ώς Κυβερνήτη —ή Μαντώ ζήτησε νά παρουσια- 
στή στούς πληρεξουσίους. Ό  φρούραρχος Νικηταράς 
παραμέρισε μόλις τήν είδε κι’ άνοιξε τό πορτάκι τού 
απέραντου, γεμάτου άπό λεμονιές περιβολιού , πού είχε  
μεταβληθή σέ τόπο συνεδριάσεων .

Πρόβαλε ζωηρή ή λεβεντογυνα ίκα , πεντάμορφ η, 
ντυμένη μ’ ένα πολύτιμο εύρωπαϊκό μαύρο φόρεμα γαρνι
ρισμένο μέ χρυσά σειρήτια .

Οί πληρεξούσιοι σταμάτησαν τούς καυγάδες τους καί 
γύρισαν νά καμαρώσουν μέ γουρλω μένα μάτια τό χυτό

κορμί καί τό κοντυλογραμμένο κ εφ ά λ ι, πού τό στόλιζε  
ένα κομψό παριζιάνικο καπελάκ ι.

Πολλοί τής έγνεψ αν νά προχωρήση . "Ομως ό πρόεδρος 
Σ ισίνη ς, πού κάτι είχε άκούσει γιά τίς διαφορές της μέ 
τόν Ύ ψ ηλάντη κι’ ήθελε ν ’ άποφύγη τ ’ άνακατώ ματα, 
άρνήθηκε νά δώση τήν ά δεια . Κ’ ή Μαντώ έφ υγε , δίχω ς  
δμως νά σκύψη τό κ εφ ά λ ι, μήτε νά ξεσπάση σέ διαμαρτυ- 
ρίες.

ΜΕ ΤΟ ΔΡΕΠΑΝΙ . . .

Μιά μικρή , ή Πανώρια Βοζίκη , έθαυματούργησε τόν 
καιρό τού Ί μ π ρ α ή μ . Ε ίχε πάει μέ τόν πατέρα της σ ’ ένα 
χω ραφ άκι τ ου ς, κοντά στό Δυρό , γιά  θέρισμα:

Δυό Ά ρ α π ά δες, πού περνούσαν άπό κ εΐ, βλέποντας  
μονάχο τό γεροντάκι, τού ρ ίχτη κ α ν. Μόλις τούς είδε 
ή Π ανώ ρια, πού γύριζε άπό τό ρέμα φορτωμένη μιά 
στάμνα μέ νερό, έτρεξε σάν ά ϊτόπουλο . "Αρπαξε τό δρε
πάνι καί τό ’βάλε μ ’ δλη της τή δύναμι βαθιά στό λαιμό 
τού ένός , ένώ ό πατέρας της έπιασε γερά τόν άλλον ά -  
ράπη άπό τά χ έρ ια .

’Α φού ξεμπέρδεψε μέ τόν πρώτο ή άτρόμητη Μ ανιατο- 
πούλα , χύμ η ξε κΓ έκοψε τό κεφ άλι τού δευτέρου.

Ή  λαϊκή Μούσα διαλάλησε τήν παλληκαριά τής άνή- 
λικης κόρης τού Βοζίκη μέ στίχους πού έχουν κάτι άπό 
τήν μεγαλοπρέπεια τω ν ομηρικών έπώ ν .

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΣΑΤΥΡΟΥ

'Η ιστορία έχει καταχωρήσει στό περιθώριο τώ ν  
σελίδων της καί τούτο τό έπεισόδιο :

Μιά νέα νοικοκυρά, κρατώντας στήν άγκαλιά της τό 
μωρό τη ς, άνηφόριζε τό βουνό . Έ να ς  έχθρός τήν είδε, 
τή λιμπίστηκε καί έτρεξε πίσω τ η ς .

Καθώς ή γυναίκα σκαρφάλωνε τά κατσάβραχα, λύθηκε 
τό μακρύ της ζουνά ρ ι. 'Ο διώ κτης, πού είχε  ζυ γ ώ σ ει, 
πρόφτασε καί πάτησε τήν άκρη του . Δοκίμασε νά ξεφ ύγη  
αύτή , κι δταν είδε πώ ς είναι άδύνατον , έβαλε χάμου τό 
π αιδ ί, έκανε σβέλτα δυό στροφ ές, ξεζώστηκε κι’ έπιασε 
τήν άλλη άκρη . Καθώς ό Τούρκος τραβούσε μέ δύναμι, 
ή γυναίκα άφησε νά φ ύγη  άπό τά χέρια της τό ζουνάρι, 
κΓ έκεΐνος έπεσε άπό τή φ ό ρ α . I

Τότε ή Έ λληνοπούλα έτρεξε άμέσω ς, τράβηξε, τήν 
ίδια του τή σπάθα καί τού ’δώσε μιά γερή λαβω μ ατιά . 
"Επειτα ξαναπήρε στήν άγκαλιά της τό μωρό καί συνέχισε  
περήφανη καί ξέννοιαστη τό δρόμο τη ς, λές καί πήγαινε 
σέ π α νη γύ ρ ι.
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ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

Βρισκόμαστε στήν Ελληνική Κων]- 
νούπολι τήν άνοιξι τοϋ 1771, 
όπου όμως δυναστεύει ό Σουλτάνος. 
Ή  κοσμοπαμπόθητη αυτή Κυρά καί Βασί
λισσα τής οικουμένης, πού είναι προικι

σμένη μέ υπέροχες φυσικές καλλονές καί 
ΰπέρκομψες έκκλησιές, τζαμιά καί παλά
τια, έχει καί ένα άκόμη, μοναδικό προνό
μιο. Συντηρεί καί τήν πιό τρομερή καί 
φρικτή φυλακή τοϋ κόσμου καί πάντα 
γεμάτη μέ Χριστιανούς. Σ’ ένα άπό τά 
άνήλια καί υγρά κελλιά της κλαίει τήν 
μοίρα του καί ό 'Υδραίος πλοίαρχος 
Σταυριανός Πινότσης. Τόν συνέλαβαν 
σάν άπαξε μέ τό καράβι του στό λιμάνι 
μέ τήν βαρειά κατηγορία, πώς πήρε τάχα 
μέρος στήν πριν δυό χρόνια έπανάστασι 
τοϋ ’Ορλώφ. Άπό τά πολλά βασανιστή
ρια τό κανδήλι του τρεμοσβήνει. Στό χα
ροπάλεμά του πήγε κοντά του, γιά νά γλυ- 
κάνη τις ύστερες στιγμές του, ή νιόπαντρη 
γυναίκα του ή Σκεύω, κόρη τοϋ 'Υδραίου 
ναυτικοϋ Κόκκινη, πού γιά νά φθάση ώς

έκεί νά τόν ίδή θά έπλήρωσε άσφαλώς, 
μεγάλο «μπαξίσι». Τώρα, θέλεις άπό τούς 
Κόπους καί τις ταλαιπωρίες, θέλεις άπό 
τήν λύπη καί τήν συγκίνησι, τήν έπιασαν 
οί ώδινες τοϋ τοκετοϋ καί μέσα έκεί στήν 
φυλακή, στις 11 Μαΐου, έφερε στον 
κόσμο ένα ροδοκόκκινο κοριτσάκι. Τό 
βάφτισε καί τοϋδωκε τό όνομα Λασκαρίνα 
ένας άλλος φυλακισμένος, ό άρχοντας καί 
πολέμαρχος τής Μάνης Παναγιώτης 

Μούρτζινος. Λένε πώς τά βαφτιστήρια 
κάτι παίρνουν καί άπό τά ««χούγια» τοϋ 
νουνοΰ. Έδώ, τά παρακάτω, όλοκάθαρα 
θά βεβαιώσουν τοϋ λόγου τό άληθές.

Μάννα καί κόρη, έρημες, γύρισαν στήν 
"Υδρα. ’Αργότερα έγκατεστάθηκαν στις 
Σπέτσες, όπου ή Σκεύω ξαναπαντρεύτηκε 
στά 1776 τόν πρόκριτο τοϋ νησιοϋ 
καί πλοίαρχο Δημήτριο Λαζάρου, τόν 
Όρλώφ, μέ τόν όποιο έχάρισε στήν Λα
σκαρίνα όκτώ αδέλφια: έξι άγόρια καί 
δύο κορίτσια.

Άπό τά μικρά της χρόνια ή Λασκαρίνα

μέ πάθος άγάπησε τήν θάλασσα. Μαζί 
μέ τόν πατριυό της, τ’ άδέλφια της καί 
τούς άλλους νησιώτες, πού πολύ τήν άγα- 
ποϋσαν, έμαθε νά κρατά κουπί καί τιμόνι 
καί έπιδέξια νά κυβερνά κάθε σκαρί, 
μικρό ή μεγάλο, στό ψάρεμα ή σέ φιλικούς 
αγώνες. Οί ήρωίκές άκόμη ναυτικές διη
γήσεις τοϋ νησιοϋ, τά θούρια τοϋ Ρήγα 
καί τά κλέφτικα τής Ρούμελης καί τοϋ 
Μόριά τραγούδια, τέλεια έναρμονισμένα, 
βοηθούσαν καί στήν ψυχική της άνάτασι. 

Μ’ αύτά στολισμένη ή μελαχροινή καί 
γεροδεμένη άρχοντοπούλα, στά δεκαφτά 
της χρόνια, παντρεύτηκε τόν τολμηρό καί 
φημισμένο γιά τις ναυτικές έμπειρίες 
του, Σπετσιώτη πλοίαρχο Δημήτριο Γιάν- 
νουζα. Σέ μιά όμως τρομερή σύγκρουσι μέ 
Άλγερίνους πειρατάς κοντά στά Ισπα
νικά παράλια, ό Γιάννουζας άκολούθησε 
στό βυθό τό πλοίο του, πού αύτανδρο βυ
θίστηκε στά 1797.

Ή  Λασκαρίνα, χήρα μέ τρία παιδιά τόν 
Γιάννη, τόν Γιώργη καί τήν Μαρία,
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ΕΚολλά. εχοον γραφή γεά τήν ζω ή και τήν ε 
θνική Ρραβε τής όνορ.αβτής Λ1ποομ.ποολίνας, 
μ ια ς από τΙς ενδοξότερες ή ρ ω ίδ ε^  τής ελλη
νικής ιστορίας. " Ε ν α  ΐκ ό μ η  κείμ ενο  κοντά 
στα .τόσα άλλα γ ι’ αότήν δεν θά προσέφερε 
τίποτα καινούργιο στον αναγνώστη εάν δεν 
διανθιζόταν μ έ ανέκδοτα καί φυσικά άγνωστα 
ιστορικά σ το ιχεία . Χ ό  άρθρο αυτό έχει πολλά  
τέτοια  Οστοιχεία  ώστε νά δ ίδετα ι μ ιά  νέα  
καί πρωτότυπος παρουσίασις τού «θέματος»  

Λ Ιπ ουμπ ουλίνα .

ξαναπαντρεύτηκε στά 1801 τον πλούσιο 
έπίσης Σπετσιώτη πλοίαρχο Δημήτριο 
Μπούμπουλη, μέ τόν όποιο άπέκτησε άλ
λα τρία παιδιά: τήν Σκεύω, τήν Ελένη καί 
τόν Νικόλα. Έτσι ή άξια Λασκαρίνα με
γάλωνε έννέα παιδιά, γιατί όΜπούμπουλης 
είχε άλλα τρία άπό τόν πρώτο του γάμο: 
μία κόρη, τόν Παντελή καί τόν Γιάννη.Μά 
καί στόν δεύτερο γάμο της ή Λασκαρίνα 
υπήρξε άτυχη. Ό  Μπούμπουλης σέ μιά

ναυμαχία μέ δύο Γαλλικά καταδρομικά, 
τά όποια έξέλαβαν τό πλοίο του γιά πει
ρατικό, σκοτώθηκε στις 10 Μαΐου 1811.

Χωρίς καθόλου νά δειλιάση ή Μπου- 
μπουλίνα, μέ πείσμα άνέλαβε άπό τό άρ- 
χοντικό της πού βρισκόταν στό κέντρο 
τής πόλεως, τήν άνατροφή των παιδιών 
της καί τήν διακυβέρνησι τής μεγάλης 
περιουσίας της, ή όποια ξεπερνοΰσε τις 
τριακόσιες χιλιάδες τάλληρα, σέ καράβια

καί μετρητά, ποσό τεράστιο γιά τήν έπο- 
χή έκείνη. Καί δέν περιορίζεται μόνο στήν 
διαχείρησι τής περιουσίας, άλλά παίρνει 
καί μετοχές σέ πολλά Σπετσιώτικα πλοία 
καί άρχίζει νά ναυπηγή καί καινούρια.

Ή  τεράστια όμως περιουσία της έγινε 
αίτια νά κινηθή ή άρπαχτική διάθεσις 
τής Υψηλής Πύλης, ή όποια μέάφορμή 
ότι όΜπούμπουλης έλαβε μέρος μαζί μέ 
τούς Ρώσους στήν καταστροφή τού Τουρ
κικού στόλου στόν Τσεσμέ, άσχετο 
άν είχαν περάσει τόσα χρόνια, έξέδωκε 
δημευτική άπόφασι. Ή  Μπουμπουλίνα 
καταπλέει στήν Πόλι καί έπικαλεΐται 
τήν συμπαράστασι τού Ρώσου πρεσβευτοϋ 
Στρογκόνωφ. Ή  άποτυχία του δέν τήν 
άποκαρδιώνει. Μέ πλούσια δώρα καταφεύ
γει στήν Βαλιδέ—Σουλτάνα καί μέ τήν 
άξιωσύνη της κερδίζει τήν προστασίαν 
της. Ματαιώνεται ή δήμευσις καί ή Λα- 
σκ ιρίνα, χαρούμενη έπαναπλέει στό νησί. 
Σέ λίγο όμως τήν βρίσκει άλλη μεγάλη 
φουρτούνα. ’Ερχεται ό Τουρκικός έλεγχος 
διότι, ό «’Αγαμέμνων» τό νέο πλοίο της, 
τό μεγαλύτερο καί ισχυρότερο τού 
καιρού του, μέ 48 πήχες μάκρος καί 18 
μεγάλα κανόνια, πού πλησιάζει ή καθέλκυ- 
σίς του καί θά περάση τις έκατό χιλιάδες 
τάλληρα, θεωρείται πολεμικό. Καί πάλι 
τά καταφέρνει ήΜπουμπουλίνα.Μέ μεγά
λα ποσά έξαγοράζει τούς άπεσταλμένους 
τής Πύλης καί συνεχίζει τήν ναυπήγηση 
ή όποια περατοΰται στά 1820.

Τήν ίδια όμως έποχή, ίσως καί ένωρί- 
τερα, φαίνεται πώς βρίσκεται σέ διαφωνία 
μέ τά προγόνια της. Οί σχέσεις τους δέν 
είναι άρμονικές. Ό  Παντελής κι’ ό Γιάν
νης, άνδρες πιά, ζητοΰγ νά διαχειρισθοΰν 
οί ίδιοι τό μερίδιό τους άπό τήν πατρική 
κληρονομιά. Ή  Λασκαρίνα, μέ τόν αυταρ
χικό της χαρακτήρα, δέν τά ικανοποιεί. 
Καί τά παιδιά, γιά νά τήν πειθαναγκάσουν, 
έπειδή δέν ύπή ρχαν Ελληνικά δικαστή ρια 
καί γιά ν’ άποφύγουν τά τουρκικά, προσ
φεύγουν στήν ’Εκκλησία, ή όποια, σάν 
μόνη τότε άρχή καί άπό όλους παραδεκτή, 
διευθετούσε τις τέτοιες ύποθέσεις καί έπι- 
καλοΰνται τήν παρέμβασί της. Γνωρίζουν 
τήν μεγάλη έπίδρασι πού πάντοτε άσκοΰσε 
στόν θεοφοβούμενο λαό. Καί δέν καταφεύ
γουν στήν τοπική έκκλησιαστική άρχή, 
στήν Μητρόπολι Ναυπλίου καί Άργους, 
άλλά, γιά μεγαλύτερο κύρος στήν άνω- 
τάτη , στήν κορυφή τής ’Εκκλησίας, στό 
Πατριαρχείο. Καί έπιτυγχάνουν τήν 
«άπόλυσιν Συνοδικού ’Επιτιμίου».

Τό έπιτίμιο ή άφοριστικό δέν είναι ποινή 
γιά νά κολάση ένα άδίκημα. Είναι μάλλον 
«άγιαστικρν φάρμακον», γιά νά πολεμήση 
καί ξερριζώση τά άνθρώπινα πάθη καί νά 
θεραπεύση ήθικές άσθένειες, τά «άδηλα 
πταίσματα». Ή  ’Εκκλησία τό «άπολύει» 
σέ περιπτώσεις πολύ σοβαρές. Είναι μέ
τρο γιά νά προκαλέση κρίσι καί έλεγχο 
τής συνειδήσεως καί νά συντελέση στήν 
έξιχνίασι τής άληθείας, ή στήν άπόδοσι 
τού δικαίου. Μέτρο πού προφυλάσσει, 
μέτρο πού ρίχνεται σάν άγκιστρο μετά
νοιας καί θεραπείας καί όχι σάν τιμωρία 
γιά νά ίκανοποιηθή ή θεία δικαιοσύνη, 
άλλά γιά νά άποκατασταθή ή άνθρώπινη, 
μέ μιά έσωτερική παρώθησι πού όδηγεΐ 
καί έπαναφέρει στόν ίσιο, στόν σωστό 
δρόμο.

Τό έπιτίμιο θεσπίσθηκε άπό τόν καιρό 
τών πρώτων άγιων Συνόδων καί στήν άρχή 
σάν κάτι τό πολύ σοβαρό, έπαιρνε ειδικό 
τρόπο έκφωνήσεως. Οί ιερείς φορούσαν 
μαύρα άμφια, κρατούσαν μαύρα κεριά
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στά χέρια καί μέ μιά μικρή ακολουθία, 
πού είχε σχέσι μέ τήν προδοσία τού ’Ιού
δα, τό διάβαζαν στόν νάρθηκα, γιατί καί 
τότε, όπως καί σήμερα, οϊ Χριστιανοί 
άποφεύγουν νά παρευρίσκωνται σέ άνά- 
γνωσι έπιτιμίου. Σέ ώρισμένα μέρη έπι- 
κρατεϊ άκόμη ή πρόληψις, ότι όποιος 
άκούσει έπιτίμιο, βασανίζεται στις τε
λευταίες ώρες τής ζωής του, δέν ξεψυχά 
εύκολα καί χρειάζεται νά διαβασθή 
«τετραβάγγελο» στό κεφάλι του, γιά νά 
ξεψυχήση.

Καί ό σεβάσμιος 'Ιεράρχης, ό εθνάρχης 
καί έθνομάρτυς Γρηγόριος ό Ε' (1745— 
1821), εξ μήνες πρό τής μαρτυρικής 
άγχόνης, «άπολύει» μετά τής ίεράς Πα
τριαρχικής Συνόδου, τό παρακάτω φρι- 
κτό έπιτίμιο:

«Γρηγόριοςέλέω Θεού ’Αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί 
Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ίερώτατε Μητροπολΐτα Ναυπλίου καί 
Άργους καί ύπέρτιμε, εύλαβέστατοι ιε
ρείς, τιμιώτατοι Κοτζαπάσηδες καί χρή
σιμοι προεστώτες τής έπαρχίας ταύτης καί 
τής νήσου Σπέτζης, χάρις εϊη ύμίν καί 
ειρήνη παρά Θεού.

Οί υιοί καί κληρονόμοι τού πρό χρόνων 
άποθανόντος Δημητρίου Χατζή Παντελή, 
άνήγγελαν ήμίν καί τό παρόν έξητήσαν- 
το έκκλησιαστικόν φρικτόν έπιτίμιον κα
τά τής μητριυας αύτών Λασκαρίνης, ώς κα 
τακρατησάσης καί ίδιοποιησαμένηςπατρι- 
κά αύτών δίκαια μετά θάναντον τού πα- 
τρός αύτών καίμή βουλομένης φανερώσαι 
καί δούναι αύτοίς, ώς γνησίοις κληρονό- 
μοις, 6τι δέ καί εις μαρτυρίαν έν φόβω 
Θεού τής άληθείας παρά τών γινωσκόντων. 
Τούτου χάριν γράφοντες, εί ούτως εχη, 
άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών πέρι 
ήμάς'ίερωτάτων ’Αρχιερέων καί ύπερτίμων 
τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών ήμών 
αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα ή ρηθεΐ- 
σα Λασκαρίνα, άν μή, άμα τό άκοΰσαι 
καί Ιδεΐν τό παρόν ήμών συνοδικόν γράμ
μα, τόν θεόν φοβηθεΐσα καί τήν αιώνιον 
κόλασιν έν νφ θεμένη, παύσηται πάσης

Τό άκρόπωρο τού «’Αγαμέμνωνα» τού 
αγαπημένου πλοίου τής Μπουμπουλίνας.

διαστροφής καί ματαίας προφάσεως καί 
μή φανερώση εις μέσον όσαπερ κρύπτει 
καί κατακρατεί άσπρα, όμολογίας, ρουχι
κά, ή άλλα κινητά καί άκίνητα πράγματα, 
δίκαια αύτών πατρώα, καί μή έπιστρέψη, 
άποδώ πρός αύτούς άνελλιπώς καί μή φρο- 
ντίση περί πάντων τούτων, διορθωθήναι 
μετ’ αύτών είρηνικώς καί χριστιανικώς 
κατά τό δίκαιον καί νόμιμον, άλλά παρα- 
κούσασα κρύψη καί κατακρατήση έκεϊνα 
έως τέλους καί έάση αύτούς άδικημένους 
καί έστερημένους τών άνηκόντων αύτοίς 
κατά νόμους πατρικών κληρονομικών δι
καίων, αΰτή τε, ώς δόλιος καί φιλόδικος, 
καί οί γινώσκοντες τούς έχοντας καί κρύ
πτοντας πράγματα ή άσπρα τού άποθανόν
τος, ή χρεωστούντας δι’ όμολογιών, ή 
χωρίς όμολογιών, ή διά κατάστιχου, ή τούς 
σβέσαντας άπό τού κατάστιχου τά σωζό- 
μενα έκείνου άσπρα, άν μή μαρτυρήσωσιν 
άφιλοπροσώπως τήν ήν οίδασι περί τού
των πάντων αλήθειαν, διά τήν κατά χώρον 
άποκατάστασιν τού δικαίου, άλλά χαριζό- 
μενοι σιωπήσωσιν όποιοι άν ώσιν, άνδρες 
ή γυναίκες, συγγενείς ή ξένοι, όμοΰ άφω- 
ρισμένοι ύπάρχωσι, καί κατη ραμένοι, 
καί ασυγχώρητοι, καί μετά θάνατον άλυτοι, 
καί τυμπανιαΐοι' αί πέτραι καί ό σίδηρος 
λυθείησαν, αύτοί δέ μηδαμώς· κληρο- 
νομήσειαν τήν λέπραν τού Γιεζή (') καί 
τήν άγχόνην τού ’Ιούδα, στένοντες εΐενκαί 
τρέμοντες έπί τής γής ώς ό Κάϊν, ή οργή 
τού θεού είη έπ’ αύτούς, έχοντες καί τάς 
άράς πάντων τών άπ’ αίώνος άγιων καί τών 
όσιων τριακοσίων δέκα καί όκτώ θεοφό- 
ρων πατέρων. Ή  δέ ρηθείσα Λασκαρίνα 
προφανώς έλεγχομένη καί τή πεισμονή 
αΰτής έμμένουσα υπάρχει καί έξω τής τού

Ένα άλλο πλοίο τού Άγώνος, Ψαριανό αύτό. Ό  «Λεωνίδας» τού Νικολή ’Απο
στόλη .

Χριστού έκκλησίας, μηδείς έκκλησιάση 
αύτήν, ή άγιάση, ή θυμιάση, ή άντίδωρον 
αύτή δώ έως ποιήση ώς γράφομεν καί τό
τε συγχωρηθήσεται.
αωκ'έν μηνί Όκτωβρίω ίνδικτιώνος θ' 

ό Καισαρείας Μακάριος 
ό ΝικαίαςΜακάριος 
ό Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ 
ό Τυρνάβου ’Ιωσήφ 
ό Κυζίκου Γρηγόριος 
ό Σίφνου Σαμουήλ

Ά π’ 6,τι είναι γνωστό ή ’Εκκλησία 
«άπολύει» τά έπιτίμια πάντοτε άνώνυμα 
καί χωρίς κανένα άμεσο ή έμμεσο υπαι
νιγμό. Αντίθετα τό παραπάνω, παρά τά 
καθιερωμένα, είναι όνομαστικό καί κατα
κεραυνώνει τήν Λασκαρίνα. Νά είχε άρα
γε πεισθή ό σεπτός ιεράρχης στό δίκαιο 
τών παιδιών; Πάντως μετά τήν άνάγνωσίν 
του, τά προγόνια καλούν τήν μητρυιά τους 
στό Διοικητήριο τού νησιού, γιά νά φα
νερώση τήν περιουσία τού πατέρα τους καί 
γιά νά τούς άποδώση όσα τούς άνήκουν. 
Φαίνεται πώς ή δήλωσις τής Λασκαρίνας 
δέν τά ικανοποίησε καί δέν έπήλθε συμ
φωνία. Γιά κάθε όμως ένδεχόμενο συντά
χθηκε άπό τούς προκρίτους ή παρακάτω 
πραξις, ή όποια, όπως καί νά έχη, φανε
ρώνει μιά άτράνταχτη περιουσία.
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Ό  Ναυπλίου Γρηγόριος έπιβεβαιοΐ.
Δηλοποιεΐται διά τοΰ παρόντος Καν- 

τζελλαρικοΰ γράμματος, ότι ή κυρά 
Λασκαρίνα γυνή τοΰ ποτέ Δημητρίου X" 
Παντελή, έκράχθη εις τήν ήμΐν Κατζελ- 
λαρίαν παρά των υιών καί κληρονόμων 
τοΰ ρηθέντος Δημητρίου, εις τό νά δώση 
αύτοϊς λογαριασμόν τής περιουσίας του, 
όπου μετά θάνατον άφησε καί τό τί 
έσύναξεν, ή όποια έφανέρωσεν εις αΰτούς 
τά κάτωθεν σημειούμενα καί, μέ τό νά 
μήν ευχαριστήθηκαν εις αυτά μόνον οί

’Εκτός τούτου τοΰ λογαριασμού μένει 
νά λάβη καί ό Παντελής άπό τήν ρηθεϊσαν 
Λασκαρίναν έδικάτου γρόσια 3.360, τρεις 
χιλιάδες τριακόσια έξήντα.

Δι’ ό εις τήν περί τούτου ένδειξιν, εις 
τά όσα έκ στόματος ή ρηθεϊσα Λασκαρίνα 
κατ’ όνομα έφανέρωσε καί άκούσαμεν, 
έδόθη εις τούς κληρονόμους τοΰ ποτέ 
Δημητρίου X” Παντελή ή παρούσα 
άπόδειξις καί μαρτυρία έσφραγισμένη 
μέ τήν βούλαν τής Κοινότητάς μας, διά 
νά τούς χρησιμεύση εις κάθε καιρόν, ώς 
κριτήριον δικαιοσύνης.
Σπέτζαις τή 15 ’Οκτωβρίου 1820 

(Τ.Σ.) Οί γέροντες καί προεστώτες τής 
νήσου Σπετζών

Ή  άκόλουθος έπιβεβαίωσις είναι γραμ
μένη στά ’Ιταλικά :

«'Ημείς ό ’Αθανάσιος Γκριάνης Προ
ξενικός έκπρόσωπος τής Ρωσίας εις 
αυτήν τήν νήσον τών Σπετζών πιστοποιοΰ- 
οϋμεν, ότι ή ώς άνω ένσφράγιστος δή- 
λωσις άνήκει εις τήν Ελληνικήν Κοι
νότητα αυτής τής νήσου. ’Επίσης καί ή υ
πογραφή καί κατά τό σύστημά των, υπο
γράφει ό Καγκελλάριος (Γραμματεύς άντί 
τών άνωτέρω του καί τών προεστώτων 
καί αυτός ό Καγκελλάριος έδήλωσεν 
ένόρκως, ότι τό ώς άνω έγγραφον συνε- 
τάχθη έντός τής Κοινότητος μετά πίστεως 
κ.λ.π., κ.λ.π.».

Νήσος Σπετζών 24 Μαρτίου 1821 
Ό  Προξενικός Έπρόσωπος 

(Τ.Σ.) Άθ. Γκριάνης

τοΰ ποτέ Δημητρίου κληρονόμοι, έμει- 
νεν ή ύπόθεσις αΰτη εις άλλον καιρόν 
διακρίσεως.

Λοιπόν τά όσα έκ στόματος έφανέρω
σεν ή ρηθεϊσα Λασκαρίνα, ότι άχρι 
σήμερον σώζονται άπό τής περιουσίας 
τοΰ ποτέ Δημητρίου άνδρός της, σημειοΰ- 
μεν ώς κάτωθεν, διά νά χρησιμεύση εις 
κάθε καιρόν μαρτυρίας καί, έν πρώτοις, 
όσα εύρίσκονται σερμαγιά είς καράβια, 
ήγουν :

Ίσον έξ ίσου άπαράλακτον τφ πρω- 
τοτύπφ

’Εν Ναυπλίω τή α' Φεβραρουίου 1826 
Ό  Γεν. Γραμματεύς τοΰ υπουργείου 

Δικαίου
(Τ.Σ.) Άγαθόνικος Μιλτιάδης

Τό Πατριαρχικό έπιτίμιο καί τό πρακτι
κό τών προεστών τά ύποβάλλει τήν 29 
Ιανουάριου 1826 ό Ήλίας Θερμισιώτης 
είς τό Ύπουργεϊον Δικαίου (ΓΑΚ., συλ. 
Βλαχ. Φ. 49).

Καί ή διεκδίκησις τών κληρονομικών 
δικαιωμάτων έξακολουθεϊ. Τούτο τό μαρ
τυρούν οί άκόλουθες (’Αρχεία Έλλην. 
Παλιγγενεσίας, τ. Β’, σ. 306) δύο άποιρά- 
σεις τοΰ Βουλευτικού :

«Συνέλευσις 28 Μαΐου 1824 έν Α ρ
γεί . . . Έτι άνεγνώσθη άναφορά τών 
προγονών τής Μπουμπουλίνας, Παντελή 
καί Γιάννη Μπούμπουλη, κατά τής 
μητυιάς των Μπουμπουλίνας, περί τής 
πατρικής των περιουσίας, τήν όποιαν 
λέγουσιν ότι κατακρατεί αυτή καί δια
μαρτύρονται κατ’ αύτής ζητοΰντες ή νά 
έμποδισθή μετά τήν παράδοσιν τού Ναυ
πλίου, ή νά δώση έγγυητήν, καί έμεινεν 
ή σκέψις έπί τήν αΰριον . . .».

«Τή 29 Μαΐου . . . Περί τής άναφοράς 
τών έγγόνων τής Μπουμπουλίνας έδόθη 
γνώμη τοΰ Βουλευτικού, ότι, έπειδή καί ή 
Μμπουμπουλίνα έμπεριέχεται είς τάς 
συνθήκας, δέν είναι δίκαιον νά έμποδισθή 
άλλά νά δοθή άντίγραφον τής άναφοράς,

καί ότι μετά ταΰτα νά γένη ή άπόφασις...».
Ήδη όμως διατρέχομεν τόν τέταρτο 

χρόνο τής ’Επαναστάσεως καί τό Βου
λευτικό διστάζει νά ύπεισέλθη στις άτο- 
μικές ύποθέσεις καί οικογενειακές δια
φορές τής Μπουμπουλίνας, ή όποια μέχρι 
τώρα έχει δώσει άριστα δείγματα αύτο- 
θυσίας καί ήρωϊσμοϋ. Άπό τις πρώτες 
ήμέρες ή άρχόντισσα μαζί μέ τά παιδιάτης 
πήρε μέρος στόν ίερό ’Αγώνα. Μέ προ
θυμία καί απλοχεριά διέθεσε τά πλοία της 
ιδιόκτητα καί συνεταιρικά, τά όποια 
συντηρούσε μέ δικές της μόνο δαπάνες. 
Καί γιά τις κρίσιμες έκεΐνες στιγμές, 
είναι γνωστή ή σημασία άλλά καί τό 
μέγεθος τής δαπάνης γιά τόν έξοπλισμό 
καί τήν συντήρησι ένός πολεμικού, σέ 
έφόδια καί μισθοτροφοδοσία πληρωμά
των. Ούδέποτε έδίστασε, ούτε έδείλιασε, 
ούτε έκάμφθη.

Τήν Κυριακήν τών Βαΐων, στις 3 
’Απριλίου 1821, ό «’Αγαμέμνων», (2) τό 
καμάρι τής Μπουμπουλίνας καί τοΰ στό
λου, πρωτόχρονο καί πάνοπλο, μέ καπε
τάνισσα τήν ίδια καί κυβερνήτη τό γιό της 
Γιάννο Γιάννουζα, ξεκινά μέ τ’ άλλα 
Σπετσιώτικα, άποκλείουν καί κανονιοβο
λούν καί άπό τήν θάλασσα, τό πολιορκού- 
μενο Ναύπλιο. Ό  Ίω. Φιλήμων (Δοκίμιον 
ιστορικόν τής Έλλην. ’Επαναστάσεως, 
τ. Γ-, σ. 155), ιστορώντας έλληνικό άτύ- 
χημα κατά τήν πολιορκίαν τοΰ Ναυ
πλίου, δίνει ύπέροχη είκόνα τής μεγάλης 
Κυράς, πού γιά πρώτη φορά παρουσιά
ζεται στή στεριά :

« . . .  Οί έν Ναυπλίω Τούρκοι, ή ώς 
γνωρίζοντες τάς έπί τοΰ Πάσχα συνή
θεις εύθυμίας τών Ελλήνων, ή ώς πα- 
ρατηρούντες τήν κατά τήν έορτήν ταύτην 
(10 ’Απριλίου 1821) γενομένην κραιπά
λην, έξώρμησαν, αίφνης έπιπεσόντες 
καί είκοσιτρεΐς μέν έφόνευσαν, έν οίς 
καί τόν ήγούμενον τής μονής Αύγοΰ, 
όλους δέ διεσκόρπισαν κακώς έχοντας 
καί τόν έκ Μάσητος (Κρανιδίου) Γεώρ
γιον Λεμπέσην ζωγρήσαντες άνεσκολό- 
πησαν. Τούτο μαθόντες οί πλοίαρχοι τής 
θαλασσίας πολιορκίας Λασκαρίνα Πού- 
πλη καί Γκίκας Βότασης, άνέβησαν είς τό 
Άργος, όπως ένεργήσωσι τήν έπανάλη- 
ψιν τής γηΐνης πολιορκίας. Εκεί ύπε- 
δέχθησαν παρά τών Άργείων διά τιμής 
μεγάλης καί ώς θεοί σωτήρες. Ή  Λα
σκαρίνα ήτο φαινόμενόν τι κατά τόν 
άγώνα καί προϊόν τής (ρύσεως έκτακτον. 
Παρά τοϊς νεωτέροις Άργείοις έθεωρήθη 
ώς άλλη Τελέσιλα έπί τού πολέμου τών 
άρχαίων Άργείων καί τής Σπάρτης. 
Καθώς έκείνη, γυνή μεγάλης παιδείας 
καί γενναίας καρδίας, έσωσε τήν πατρίδα 
αύτής παραταχθεϊσα κατά τοΰ βασιλέως 
Κλεομένους· ούτω καί αΰτη, άπαίδευτος 
μέν όλως, άλλά μεγαλόφρων καί έλευθε- 
ριάζουσα, ένδεδυμένη ώς γυνή καί ώπλι- 
σμένη ώς άνήρ, ήλθεν έν τώ μέσω τών 
Άργείων καί. όλων τήν νέαν πρός τόν 
πόλεμον όρμήν έξήψεν. Ή  Λασκαρίνα, 
άναπληροΰσα τόν σύζυγον ώς χηρεύου- 
σα, μόνη έδιοίκει ήδη τό πολεμικόν μετα- 
σχηματισθέν πλοΐον αύτής καί πρώτη 
ένέπνεε τοίς πάσι τό σέβας πρός έαυτήν 
καί φιλοτιμίαν πρός τόν πόλεμον. Ενώ
πιον ταύτης ό άναυδος άνήρ ήσχύνετο καί 
ό άνδρεΐος ύπεχώρει. Ούτω καί έν τώ 
προσώπω τής γυναικός ταύτης άπεδεί- 
χθη, ότι τό γυναικείον φΰλον, όπερ 
«ό θεός παρεσκεύασεν έπί τά ένδον 
έργα» κατά τόν Ξενοφώντα, άξιόν έστιν 
έργασιών άνωτέρων, καθ’ ά έπί διαφόρων

Είς τό καράβι τοΰ καπετάν Ήλία Θερμισιώτη
Είς τό καράβι τοΰ καπετάν Ν. Δ. Λαζάρου
Εις τό καράβι τοΰ καπ. Γιάννη Νικολοΰ Λάμπρου
Εις τοΰ Γιάννη Διέλα
Είς τού Άντώνη τοΰ Λισμπόνα
Είς τήν Σκαρδαμούλαν
Είς τόν Κοσμάν Λάμπρου
Είς τόν Μουσοΰ Άνδρέαν
Είς τό καράβι τό έδικόν της όποΰ κυβερνά ό Γιάννος 
"Οσα δάνεια είς τόν αύτόν Γιάννον

άφαιροΰνται τήςΜισήνας 
διά 34 πορτογέτες τοΰΜανόλη 
όσα διά νά γένη σώον τό κάρτον τοΰΜανόλη » 
ώσαύτως έδωκα τοΰ Δραγουμάνου

Δεύτερον, τά όσα εύρίσκονται είς κόρπα καραβιών. 
Έ ν κάρτον καραβιού Ν.Δ. Λαζάρου διά 
δύο τρίτα τοΰ κάρτου καράβι Γ ιάννη 
Νικόλα Λαζάρου
έν κάρτον καραβ.Μανόλη Δ. Λαζάρου 
έν κάρτον καράβι Ήλία Θερμισιώτη 
εν ήμισυ κάρτον καραβ. Γιάννου 
μισόν κάρτον καραβ. Γ ιάννη Μπούζα

όσα έχω δώσει διά τό περιβόλι 
όσα διά τό σπίτι τοΰ υιού της Γ ιάννου 
όσα εις προίκα τής θυγατρός της ρούχα καί 
μετρητά

ταλ.. 700
» 272

Γ) » 550
» 150

τάλ. 7.500

» 1.666
» 4.758
» 4.000
» 8.000
» 3.000

τάλ. 15.000
» 4.000

» 5.000

τάλ. 2.500
» 2.000
» 500
» 220
» 350
» 150
» 100
» 100
» 3.040
» 900

τάλ. 9.860

ταλ. 1.672
τάλ. 8.198

τάλ.
»

»
τάλ.

28.924
37.122

24.000
61.122
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Έτσι τις έβλεπε ό λαϊκός ζωγράφος τις «καπετάνισσες» τοϋ 1821. Ταίριαζε στις Σουλιώτισσες, στις Με- 
σολογγίτισσες, στήν Μπουμπουλίνα. Μά ύπήρχε κι’ ένας τύπος όλότελα διαφορετικός, τής Μαντώς Μαυρο- 
γένους.

έποχών έδωσε παραδείγματα. Τέλος δέ 
άνδρώδης καί ΰπερμαζώσα, πλήρης δέ 
πνεύματος, έτοιμότητος λόγου καί θάρ
ρους ή Λασκαρίνα, τρεις προσενεγοϋσα 
ήρωας υιούς θύματα υπέρ τής πατρίδος, 
έπέβαλε τοϊς όπλαρχηγοΐς τό καθήκον, 
όπως έπανέλθωσιν ευθύς εις xac προτέρας 
θέσεις αυτών καί έπαναλάβωσι τήν πο
λιορκίαν τής Ναυπλίας . . .».

Είναι ακόμη βέβαιο πώς ή Μπουμπου
λίνα συντηρούσε καί σώμα μέ όπλοφό- 
ρους Σπετσιώτες στήν ξηρά. Τούτο πολύ 
εύχαρίστησε τούς άλλους άρχηγούς στά 
Βέρβενα καί έστειλαν τόν Επίσκοπο 
Έλους Άνθιμο νά τούς εϋλογήση καί 
εύχαριστήριο γράμμα πού τελείωνε : 
«’Αδελφοί χαίρετε, ότι έστάθητε πρώτοι 
εις τόν άκροβολισμόν τών έχθρών, 
πρώτοι εις τήν ιστορίαν καί πρώτοι εις 
τήν αθανασίαν», διότι οί Σπέτσες ύψωσαν 
τήν σημαία ένωρίτερα άπό τά άλλα νησιά. 
Τό σώμα τούτο τής Μπουμπουλίνας είναι 
έκεΐνο πού άντιστάθηκε μαζί μέ τόν 
Τσόκρη καί Στάϊκο στό Χάραδρο 
τού Άργους καί έπολέμησ,. τόν κατερχό- 
μενο Κεχαγιά τού Χουρσίτ, όπου καί 
σκοτώθηκε ό γιός της Γιάννος Γιάννου- 
ζας. Έθρήνησε τό βλαστάρι της ή κα
πετάνισσα, άλλα δέν διέκοψε τις πολε
μικές έπιχειρήσεις της, ούτε καί τις αντα
ποκρίσεις της μέ τό Κολοκοτρώνη.

Τό άκόλουθο γράμμα τού Γέρου 
(Αναργύρου Άνδρ. X" Αναργύρου,

Σπετσιωτικά, Άθήναι 1861, τ. Α', σ. 192), 
γραμμένο τήν δεύτερη ήμέρα καί πριν 
ξεκαθαρίση ό ούρανός άπό τούς καπνούς 
τής μάχης τού Βαλτετσίου, όπου πρωτο- 
νίκησαν οί Έλληνες, έκτος άπό τά στοι
χεία πού παρέχει, φανερώνει καί τήν ιδιαί
τερη έκτίμησι τού πρωταγωνιστοϋ τής 
έπαναστάσεως προς τήν Λασκαρίνα :

Τοΐς εύγενεστάτοις καπ. Γεωργάκη 
Ν. Λάμπρου καί λοιποίς καί τή καπ. 
Δημητράκαινα Μπούμπουλη.

Τήν άπό 9 τρέχοντος σημειουμένην σας 
ευχαρίστως έλαβον καί είδον τήν έκ- 
στρατείαν τού πρίγκηπος Αλεξάνδρου 
καί τήν έκδοσιν τών προσταγών τού 
βρωμομαχμούτη, καθώς καί τό πιάσιμόν 
του καί σάς έμεινα εύχάριστος. Σάς λέ
γω μέ εύχαρίστησίν μου άκραν τόν 
άκόλουθον χθεσινόν καί σημερινόν 
πόλεμον τών στρατευμάτων μας μετά 
τών τυράννων. Χθές εις τάς 3 ή ώρα 
τής ήμέρας (9 πρωινή), έξεστράτευ- 
σαν 4100 τύραννοι καί πήγαν κατά 
τών εις τό Βαλτέτσι στρατευμάτων μας, 
μοιρασμένοι εις 4 κολόνας, έξ ών ήτον 
2 χιλιάδες τής καβαλλαρίας· μού έδόθη 
ή είδησις καί άμέσως έπήρα 1300 στρα- 
τιώτας καί έπήγα εις βοήθειάν τους. Οί 
έν Βαλτετσίω έσφαλίσθησαν εις τά 
ταμπούρια τους καί άνοιξαν τό τουφέκι- 
έφθασα καί έγώ μέ τούς άνωτέρω τούς 
όποιους καί έτοποθέτησα καλώς, ή 
ώρα εις τάς 6 τής ήμέρας καί τόσον οί έγ-

κλιστοι στρατιώται, καθώς καί οί έξωθεν, 
έστάθησαν μέ τόσην γενναιότητα καί 
άνδρείαν, ώστε άδυνατώ νά σάς γράψω, 
ούτε έντρέπομαι νά τούς όνομάσω Έλλη
νας τφ όντι, ούτε ήλπιζα ποτέ μίαν τοιαύ- 
την γενναιότητα. Ή  αύτή μάχη έστάθην 
πεισματική άπό τό μέρος τών έδικών μας 
στρατιωτικών καί άπηλπισμένη άπό τούς 
τυράννους καί έβάστηξεν έως σήμερον, 
ή ώρα εις τάς 4 τής ήμέρας. Έφθασαν 
όμως καί άπό τά Βέρβενα σήμερον εις 
βοήθειάν μας 250 στρατιώται, ώστε όπου 
πανταχόθεν τούς κατεσφαλίσαμεν καί 
βλέποντες τήν άπελπισίαν καί χαμόν τους, 
έκαμαν γιουρούσι κατά τόν δρόμον Τρι- 
πόλεως καί τούς έβάλαμεν έμπρός σύν 
θεώ καί τή δυνάμει τού τίμιου Σταυρού, 
ώς πρόβατα κυνηγώντας τους καί σκο
τώνοντας μέχρι Τριπόλεως. Εόρήκαμεν 
λέσια (νεκρούς) έως 100, έκτός τών όσων 
αύτοί έπρόφθασαν καί έσήκωσαν διά 
νυκτός, καί τών λαβωμένων, τώνόποίων τό 
αίμα έτρεχεν εις τόν δρόμον, ώς ποταμός, 
έπήραμε 4 πρεζονιέρηδες (αιχμαλώτους), 
τό μπαϊράκι τού βρωμοκεχαγιά, όπου 
έπέρασεν άπό τό Άργος, έκτός τών άλλων 
μπαϊρακιών όποϋ συμποσούνται υπέρ 
τά 25- τά τσαντήρια του (σκηνές) μέ τό νά 
είχε σκοπόν νά κατεβή εις τό Σινάνον 
(Μεγαλόπολιν) καί νά στήση τόν βρωμι- 
σμένον θρόνον του, διά νά ύπάγη ό κόσμος 
νά τόν προσκυνήση- ένα τόπι (κανό
νι) εις είδος πυργέλας όπού είχε μαζί του,

165



Νησιώτικο τοπεΐο τών χρόνων της έπα- 
ναστάσεως.

νά κάμετε τά άδύνατα δυνατά καί νά μάς 
προφθάσατε πρός τό παρόν δύο χιλιάδες 
όκάδες μολύβι, τό όποιον ζητώ παρακλη- 
τικώς και χρεωστικώς, διά νά ένδυναμώσω 
τόν ένθουσιασμόν τώ στρατιωτών μας 
καί πεπεισμένος εις τήν φιλογένειάν σας, 
δέν σάς βαρύνω.

"Ερρωσθε εις τά πρός βοήθειαν καί 
ωφέλειαν του Γένους.

Τη 13 Μαΐου, στρατόπεδον Πιάνας, τώ 
α' ετει τής έλευθερίας

Θ. Κολοκοτρώνης
Τήν πολεμική άλληλεξάρτησι δη

λώνουν ακόμη καί τά όσα ό Γέρος, στήν 
γνωστή «Διήγησί» του (τ. Β', σ. 68) 
άφηγείραι :« . . . Περάσοντας δέκα ήμέ- 
ραις ή Μπουμπουλίνα, ό Τσώκρης καί ό 
Στάϊκος μ’ έγραψαν νά τούς στείλω βοή
θεια καί έναν αρχηγό καί τούς έστειλα 
τόν Νικήτα μέ πενήντα άπό τό όρδί τού 
Χρυσοβιτσιοϋ, πενήντα άπό τό όρδί του 
Βελτετσίοϋ καί πενήντα άπό τό όρδί τών 
Βερβένων, καί έτσι έπήγε εις τά Δολιανά, 
διά νά πάρη καί τούς πενήντα άπό τά 
Βέρβαινα. . . ».

Μέ τόν καιρό ή Μπουμπουλίνα άνηφο- 
ρίζει πρός τήν Τριπολιτζά καί ισάξια 
καί ισότιμη μέ τούς άλλους καπεταναί-

τόν τζεχπανέ του (έφόδια), λάφυρα οί 
στρατιώται μας άνάγραπτα καί άλογα 
πάμπολλα.

Εις τήν σημερινήν μάχην καί έν ταΰ- 
τώ νίκην, χρεωστεϊ ή πατρίς έορτήν 
καί όλοι μας, ώσάν όπου αυτή ήτον 
ή νά σώση τούς έγκατοίκους Γραικούς 
Πελοποννησίους, ή νά τούς άφήση 
αιωνίως κατησχυμένους. Δοξάσατε 
τόν θεόν απαντες, όπού δυνάμει τοϋ 
τίμιου Σταυρού, άνέδειξε τό δυστυχές 
έθνος μας νικητικόν. Τώρα δοξάζω 
άναμφιβόλως, ότι ή Πελοπόννησος έντός 
όλίγου έλευθεροϋται άπό τούς τυράννους 
καί κατά τούτο πληροφορώ κάθε φιλο- 
γενή καί φιλοπάτριδα. Ήλθον εις Χρυ- 
σοβίτζι καί Πιάναν μέ τούς στρατιώτας 
μου νά άναπαυθώσιν όπωσοΰν, νά οίκο- 
νομήσωμεν τζεπχανέ καί έπειδή ήκούσθην 
μετά τών αδελφών Καλαβρυτινών, 
οί όποιοι ήλθον απόψε έδώ εις Πιάναν μέ 
1500 στρατιώτας διά νά συνομιλήσωμεν' 
τό σχέδιον είναι μετά μίαν ή δύο ήμέρας 
νά γίνη ό πλόκος Τριπόλεως καί πέπει- 
σμαι, μετ’ όλίγας ήμέρας νά γίνη ή κυ- 
ρίευσίς της, μέ τό νά έχουν μεγίστην 
χρείαν φαγητού καί πιοτού. Καί εις όλα 
αυτά είναι έλεος θειον, έπειδή άπό τούς 
στρατιώτας μας έσκοτώθη ένας, έλαβώ- 
θησαν καί άλλοι τρεις καί έλπίζω νά 
είναι άβλαβεϊς' άπό τούς εις Βαλτέτσι 
μόνον δύο.

Ή  σημερινή χαρά μου καί εύχαρίστη- 
σις τής ψυχής μου είναι άνάγραπτος 
καί δέν ήξεύρω μέ ποιους λόγους καί 
λέξεις νά σάς παραστήσω τόν ήρωϊκόν 
αύτόν πόλεμον καί άλλο δέν λέγω είμή 
ότι βέβαια χειρ θεού ύπάρχει.

Έχομεν μεγίστην χρείαν μολυβίου καί 
σάς θερμοπαρακαλώ, διά τήν άγάπην 
τής πατρίδος καί τής άδελφότητός μας,

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

1 .—Τ ό  Ά ρ χ η γ ε ί ο ν  Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς π ρ ο χη ρ ύ ο β ει 5 e» ·  
γω νισ μ ό ν  δ ιά  τήν πρόβλη ψ ιν Χ ω ρ ο φ υ λ ά κ ω ν .

9 . — 'Ο  Α ια γ ω ν ισ μ ό ς  θά δ ιέξα χ θ ή  εις τάς έδ ρ α ς  τώ ν  
Ά ν ω τ έ ρ ω ν  Χ ιο ικ ή σ εω ν Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς καί Α ]ναιν  
Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Π ρ ο α σ τ ίω ν  Π ρ ω τ εύ ο υ σ α ς , υ π ό  
μ ορφ ή ν γρ α π τή ς καί π ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  δ ο κ ιμ α σ ία ς  
( T E X T ) .

3 .  — Γ ίν ο ν τ α ι δ εκ τ ο ί ο ί  έκπληρώ σαντες τάς στρατιω *
τικάς τω ν υ π ο χ ρ εώ σ εις  καί ο ί  μή  ύ π ερ β ά ντές τό  
* 3 ο ν  έτ ο ς  τής η λικ ίας τω ν, ή το ι ο ί  γεννηθέντες  
τά έτη 1 9 4 9 - 1 9 S 4 .

4 .  — Τ ά  ά π α ιτ ο ύ μ εν α δ ικ α ιο λ ο γ η τ ικ ά κ α τ α τ ά ξ εω ςό π ο -
βληθήσονται ε ις  τά ς, κατά τ ό π ο υ ς , Χ ιο ικ ή σ εις  
Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  Χ ω ρ ]κ ή ς  (Α σ τ υ ν ο μ ικ ά  Τ μ ή μ α τ α  
καί 'λ ’ π ο δ ιο 'κ ή σ ε ις  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς).

ϊ>.— Π λ ε ίο ν ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ία ι π α ρ έχ ο ν τ α ι εις άπάσας 
τάς 'Τ π η ρ έ σ ία ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .

'Ο  Α ρ χ η γ ό ς
ΧΓΙΪΤΟΪ ΚΛΡΛΒΙΤΗΧ

Α ν τ ισ τ ρ ά τ η γ ο ς



Ό  περίφημος «Θε 
μιστοκλής» των Το- 
μπάζηδων. Πλοίο 
πού προσέφερε με
γάλες υπηρεσίες στό 
Άνω να.

ους, παίρνει μέρος στην πολιορκία 
της. Κατά τήν άλωσι, έκτός άπό τά παρή- 
γορα λόγια πρός τά χαρέμια των πασάδων, 
τής άναθέτουν καί ειδική έντολή, όπως 
ιστορεί ό ’Αμβρόσιος Φραντζής (τ. Β', 
σ. 143), ό όποιος ξεδιπλώνει καί μιά Ιδιαί
τερη πτυχή τοΟ πολυσύνθετου χαρακτή
ρα της : «. . . Αΐ διορισθεΐσαι δύο έπι- 
τροπαί συλλέξασαι άπασαν τήν κινητήν 
περιουσίαν τών ’Οθωμανών,έναπέθεσαν ά
πασαν είς δύο ταμεία, έκτός τών όσων μυ- 
στικώς διηρπάγησαν άπό τούς συνάζοντα 
αυτά. Πολύς λόγος έγένετο, τότε, ότις 
ή Μπουμπουλίναέκαμε μεγάλην κατάχρη- 
σιν καί διαρπαγήν πολυτίμων πραγμά
των, καθότι αυτή διωρισμένη ούσα νά 
ψαύη τάς Όθωμανίδας, άφ’ όσα πολύτιμα 
είδη εΰρισκεν είς αύτάς, τά εκρυπτεν είς 
τό παμμέγεθος στήθος της, πολλά όλίγα 
δέ έπαρουσίαζεν είς τάς έπιτροπάς». 
Χαρακτηριστικές όμως πολεμικές έξάρ- 
σεις τού ιδιότυπου χαρακτήρα της φανε
ρώνει ό συμπατριώτης της καί αύτό- 
πτης μάρτυς X" Άανργύρου (Σπετσιω- 
τικά έ. ά. σ. ιθ') μέ αύτά τά λόγια: « . . .  
σπάνιον είς τά χρονικά τών έθνών, μία 
γυνή νά έκστρατεύση, γυνή πλούσια, άπο- 
φασίσασα καί πλοία καί χρήματα καί 
υιούς όλοκαύτωμα είς τόν βωμόν τής πα- 
τρίδος νά είσενέγκη. αϋτη δέ ή γυνή είναι 
ή Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, τήν όποιαν 
όλα τά έθνη άνευφήμησαν καί έχαιρέ- 
τισαν ώς ήρωΐδα. Ήτο δέ πραγματι- 
κώς λεοντόθυμος. Τφ 1821 Δεκεμβρίου 
4 είς τήν πολιορκίαν τού Ναυπλίου, 
τό ένθυμούμεθα, έπιβαίνουσα είς τό ίδιον 
πλοΐον της, μόνη διέταξε τήν έφοδον είς 
τάς λέμβους κατά τού φρουρίου, αύται δέ 
έπιτίθενται, άλλ' αί σφαΐραι καί οί μύδροι 
άπό τών έπιθαλασσίων προμαχώνων τάς 
κανονοστοιχίας χαλαζηδόν έπιπίπτοντα, 
ύποχρεοϋν τούς άνδρείους της νά ύπο- 
χωρήσουν πρός όλίγον. Έξανίσταται τότε

ή άμαζών, έπισκοποΰσα άπό τών έδωλίων 
τής νηός καί τοίς άναβομ :—Είσθε λοι
πόν γυναίκες καί ούχί άνδρες ; ’Εμπρός. 
Οί αξιωματικοί τήν ΰπακούουσι, μάχονται 
θνήσκουν έπανελθόντες είς τήν τάξιν, 
άλλά είς μάτην' τό φρούριον διά θαλάσ
σης ήτο άπόρθητον, δι’ ό μετέβη είς τήν 
ξηράν καί έκεΐ έστρατήγει μέχρι τής 
παραδόσεως τού Ναυπλίου, τή 30 Νεομ- 
βρίου 1822, συμμετέχουσα τών έργων τής 
πολιορκίας, όδηγοΰσα τά παλληκάρια 
της, χορηγούσα τούς θησαυρούς της . . .».

Ή  διαρκή όμως άναστροφή της μέ τόν 
Γέρο τού Μόριά, στά διάφορα πολεμικά 
στρατόπεδα, συσκέψεις καί έπιχειρήσεις, 
τούς ένώνει καί μέ συγγενικό δεσμό. 
Συμπεθερεύουν. Ό  πρωτότοκος γιος τού 
Γέρου ό Πάνος, πού ήταν φρούραρχος 
Ναυπλίου, νυμφεύεται τήν κόρη τής 
Μπουμπουλίνας, τήν όμορφη Ελένη, ή 
όποια, σάν σκοτώθηκε ό Πάνος στά 1824 
ξαναπαντρεύτηκε τόν Θεοδωράκη Γρίβα. 
‘Καί άπό τότε ξεκινάει ένας μακροχρό
νιος καυγάς μεταξύ τών δύο Θεοδωράκη- 
δων γιά τά προικιά τής νύφης, όπως γρά
φει καί ό Ν. Κασομούλης. (Ενθυμήματα 
στρατιωτικά κλπ. τ. β' στ, 386).

Τώρα πιά ή Κυρά είναι έγκατεστημένη 
στό Ναύπλιο. Κατοικεί σ’ ένα καλόβολο 
έθνικό σπίτι, πού τής παραχώρησε ή 
Κυβέρνησις. Είναι όμως έποχή πού οί 
έπάρατες άδελφομαχίες εύρίσκονται σέ 
έντασι. Ή  φιλοκολοκοτρωνική καπετά
νισσα άναγκάζεται νά γυρίση στις 
Σπέτσες καί άπό έκεΐ νά παρακολουθή τά 
δεινά τού τόπου. Πικραίνεται σάν ξέρει 
τόν Κολοκοτρώνη έγκλειστο στόν προ
φήτη Ήλία τής 'Υδρας. Θλίβεται μαθαί
νοντας τήν έρήμωσι τού Μόριά, άπό τούς 
άραπάδες τού Ίμπραήμ. Χαίρεται μέ τήν 
άπελευθέρωσι τού Γέρου, λησμονεί τά 
πάθη καί παθήματα καί έτοιμάζεται, μέ 
τήν μεγαλοψυχία καί φιλοπατρία πού

τήν διακρίνει, νά άρματωθή καί πάλι καί 
νά συμπολεμήση μέ τόν συνομήλικό της 
μεγάλο ’Αγωνιστή καί Γ ενικό πιά ’Αρχη
γό.

Δέν προφταίνει όμως. Άτυχο οικογε
νειακό έπεισόδιο άνακόπτει τις νέες 
της έτοιμασίες. Ό  γιός της Γιώργης 
Γιάννουζα άγαπμ μιά όμορφη άρχοντο- 
πούλα τού νησιού, τήν Εύγενία, τήν κόρη 
τού προεστού Χριστοδούλου Κούτση. 
Ή  κόρη, άν καί ήτανε άρραβωνιασμένη 
μέ άλλον, άνταποκρίνεται στήν άγά- 
πη τού Γιώργη. Καί ή Λασκαρίνα εύνοοΰ- 
σε τό άγνό αίσθημα τών παιδιών. Τά 
γονικά όμως τής κόρης, μέ κανένα τρό
πο, δέν έδιναν τήν εύχή τους, καί τά 
παιδιά άλληλοαπήχθησαν».Οί Κουτσαΐοι, 
σόϊ μεγάλο καί σύμφωνα μέ τά αύστηρά 
έθιμα τού καιρού, έθεώρησαν άτιμωτική 
οικογενειακή προσβολή τήν άπαγωγή καί 
(οπλισμένοι, έκύκλωσαν τό άρχοντικό τής 
Λασκαρίνας. Πίστευαν ότι έκεΐ θά ήταν 
τά παιδιά καί έπίμονα ζητούσαν τήν άπό- 
δοσι τής κόρης. Στήν φοβερή όχλοβοή 
ή πεισματάρα καπετάνισσα βγήκε στό 
παράθυρο. Άρχισε τότε μιά σφοδρή καί 
έντονη λογομαχία, μέ ένα άπό τ’ άδέλφια 
της, τά Λαζαρόπουλα, πού είχε πάρειΚου- 
τσοπούλα. Ό  έρεθισμός μεγάλωνε καί ό 
καβγάς σιγά—σιγά θερμαινόταν. Κι’ άπά- 
νου στό βρασμό ένας άπό τήν όμάδα τών 
Κουτσαίων έπυροβόλησε.'Ησφαΐρα βρήκε 
τήν άμοιρη σύζυγο καί μάννα στό μέτω
πο καί άπνοη τήν σώριασε κάτω, τό 
βράδυ έκεινο, τής 22ας Μαίου 1925, 
έξι ήμέρες μόνο μετά τήν κατασίγασιν 
τών έθνικών παθών καί τήν άπελευθέρωσι 
τού Κολοκοτρώνη. Θρήνος καί κοπετός 
άκολούθησε τόν άνεπάντεχο χαμό της. 
Μέ πανελλήνιο πένθος κηδεύτηκε τήν 
έπομένη στόν περίβολο τού άγ. Ίωάννου. 
Αργότερα τά λείψανά της διεκομίσθησαν 

στόν ναό τού άγιου Νικολάου, όπου καί
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σήμερα τά συντροφεύουν του νησιού 
οί αύρες.

Τό ιδιόρρυθμο καί ιδιότυπο αυτό 
κράμα, τό πολυμήχανο καί δεσποτικό, 
τό πεισματικό καί όρμητικό, τό συνδεμέ
νο καί έναρμονισμένο μέ αΰταπάρνησι, 
αυτοθυσία, εύγλωττία, φιλοπατρία καί 
ήρωϊσμό, τό τραγούδησε καί ή δημοτική 
μούσα :

Τρεις τουρκοποΰλες κάθονται στού 
Άναπλιού τήν πόρτα 

μοιρολογούσαν κι’ έλεγαν, μοιρο
λογούν καί λένε. 

Άνάπλι γιά δέ χαίρεσαι ; γιά δέ 
]βαρεΐς παιχνίδια ; 

Καί τί καλό ’ χω νά χαρά) καί νά 
]βαράι παιχνίδια ; 

Στεριάς μέ δέρνει ό Πρίγκιπας, πε- 
λάγου ή Μπουμπουλίνα...

Τελικά καί άλλος σύγχρονός της, ό 
Γεώργιος Γαζής ό Δελβινακιώτης (Λε
ξικόν Έλλην. Έπαναστάσεως, 1847, 
έπανέκδοσις Έτ. Ηπειρωτικών Μελε
τών, Ιωάννινα 1971, σ. 90) δίνει μιά σύν
τομη άλλα αδρή περιγραφή :

«Μπουμπουλίνα ή Σπετσιώτισσα. 
Έγέλασεν ό ούρανός καί άπόρησεν ό 
μδης, όταν είδον εις τά 1821 γυναίκα 
τών Σπετσών έλληνίδα, ότι έκαβαλλί- 
κευσε τήν θάλασσαν καί τήν ξηράν. 
Καί τήν μέν θάλασσαν, ώς ναυαρχούσα 
καί πολιορκούσα τό φοβερόν Ναύπλιον, 
ίδίω στόλω καί δαπάνη, τήν δέ ξηράν, 
έφιππος πατούσα καί ξιφοζωσμένη περι- 
τρέχουσα τά στρατόπεδα, ώς άλλη ’Αρτε
μίσια, ήν σέβας είχε τούς "Ελληνας 
είσορόοντας (‘Ομηρικώς είπείν). ’Εγώ 
δέ ίδών αύτήν είπον καί τό τού Σολομών- 
τος : πολλαί μέν γυναίκες έκτήσαντο
δύναμιν, πολλαί δέ πλούτον καί δόξαν, 
πολλαί δέ κάλλος. Σύ δέ ύπέρκεισαι καί 
ύπερήρας αύτάς», ώ κοντόχονδρη Μπου. 
μπουλίνα καί πενθερά τού Πάνου Κο- 
λοκοτρώνη καί Θεοδώρου Γρίβα».

"Ετσι καί οί Σπέτσες, κοντά στις πολλές 
άνώνυμες καί άλλες έπώνυμες ήρωίδες, 
τήν Μόσχω Τζαβέλα, Δέσπω Σέχου, 
Ελένη Μπότασρη, Κωνσταντίνα Ζα
χαρία, Μαντώ Μαυρογένους καί Δόμνα 
Βισβίζη, μέ τήν Λασκαρίνα τους, προσ
θέτουν άκόμη ένα όλάνθιστο κλωνάρι 
στό δάφνινο στεφάνι, πού έπάξια στε
φανώνει τήν δοξασμένη πατρική μας γή.

Ήλίας Παπαθανασόπουλος

1. Γ ι ε ζ ί. 'Υπηρέτης «παιδάριον» τού 
προφήτου Έλισσαίου, θεραπευτοΰ 
όλων τών άσθενειών. Κάποτε ό Γιεζίπή 
γε κρυφά στόν Σύρο στρατηγό Ναιμάν, 
τόν όποιο ό Έλισσαΐος είχε θεραπεύ

σει άπό λέπρα καί έζήτησε, κατ’ έντολήν 
δήθεν τού Έλισσαίου, δύο τάλαντα 
χρυσού καί άλλα πράγματα καί τά 
έκράτησε γιά τόν έαυτόν του. Όταν 
έμαθε σΰτήν τήν άπάτην ό Έλισσαΐος, 
«κατέστησε τόν Γιεζί καί τούς άπο- 
γόνους του λεπρούς εις τόν αιώνα».

2. Β'. Ό τε έπεχείρησαν εις Πόρον νά 
έπισκευάσωσι τό 1829 τόν Άγαμέμνο- 
να, πλοϊον τής ήρωΐδος Λασκαρίνας 
Μπουμπουλίνας, άγορασθέν άπό τήν 
Κυβέρνησιν πρός συγκρότησιν έθνι- 
κού στόλου, ό μακαρίτης Γ. Σαχτούρης 
έπί τών τού Ναυστάθμου διατελών, 
έμεινεν έκθαμβος διά τήν στερεότητα 
καί τό μεγαλοπρεπές αυτού τού σκά
φους.

Οί «τρελλές» αράχνες...
Οί «αρχιτέκτονες» μέ τή φοβερή όψη, δημιουργούν «παρα
νοϊκούς ιστούς» άν ύποστοϋν τήν έπίδραση ώρισμένων φαρ
μάκων. Παθαίνουν ό,τι κΓ έμ εϊς : «παραλήρημα τού λογικού».

Ι σ τ ό ς  άράχνης (έπάνω κορυφή) Ο
τα ν  τό έντομο βρίσκετα ι στη φυ
σ ιολογική του κατάσταση.  ‘Υπό 
τήν έπ ίδραση τής  καφεΐνης (στό  
μέσον) ή άράχνη θά ΰφάνη τόν ι
στό  μέ ά τα ξ ία . ’Ά λ λ α  δ ιε γε ρ τ ικ ά θ ά  
έπηρεάσουν τή δ ιάταξη  τοΰ ίστοΰ.

Ε ΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ μέ πόση γεω
μετρική καί μηχανική τελειότητα 

καί ακρίβεια υφαίνει τόν ιστό της 
ή άράχνη. Ποιος δέν έχει θαυμάσει 
αυτές τις παγίδες, αυτά τά λεπτο
δουλεμένα κομψοτεχνήματα κάτω ά
πό τις δροσοσταλίδες τών άνοιξιά- 
τικων πρωινών, κρεμασμένα άνάαε- 
σα σέ δυά κλωναράκια τοΰ κήπου; 
«Έπέϊρα ή διαίδηματοφόρος» (Ara- 
neus diadematus) ονομάζεται ό καλ
λιτέχνης. Πολλοί τήν ξέρουν μέ τό 
δνομα σταυραράχνη. Είναι ή κοινή 
άράχνη. Διαλέγει ένα πλαίσιο τρι- 
γωνικό ή τετραγωνικό καί κρεμά 
τόν ιστό της οχι άκριβώς κάθετα 
πρός τό ’έδαφος, αλλά λίγο λοξά. 
Τό νήμα της έχει τήν αντοχή τής 
κλωστής νάϋλον καί υπερέχει άπό

αυτήν στό δτι μπορεί νά τεντωιθή 
καί νά μακρύνη περισσότερο. ’Άν 
τώρα .,.μαζέψτε εννιά χιλιόμετρα 
τέτοιο νήμα καί τό ζυγίσετε, δέν θά 
είναι περισσότερο άπό επτά εκατο
στά τοΰ γραμμαρίου.

Κατάπληξη προξενεί ή αυστηρή 
ακρίβεια τής κατασκευής τοΰ ίστοΰ: 
οί άκτϊνες, οί όποιες συγκρατοΰν 
τήν «σπείρα», δηλαδή τήν καθαυτό 
παγίδα, είναι πάντοτε γύρω στις 85 
καί οί κύκλοι τής σπείρας πάντο
τε 40. Καί έχουν τέτοια διάταξη οί 
ακτίνες, ώστε νά διατηρούν πάντοτε 
ίσες άποστάσεις μεταξύ τους καί νά 
μοιράζωνται έξϊσουσέ ό’λεςοί προσ
πάθειες έλξεως πού ασκούνται στό 
κέντρο τοΰ ίστοΰ. Μιά έλάχιστη με
ταβολή στό άνοιγμά τών γωνιών, 
πού σχηματίζουν αυτές οί άικτϊνες 
μέ κορυφή τό κέντρο, θά επηρέαζε 
τό τέντωμα τοΰ ίστοΰ καί θά κατέ
στρεφε τή στερεότητα τοΰ δλου μη
χανισμού τής παγίδας.

"Τστερα άπ’ δλα αυτά τά θαυμά
σια, αναρωτιέται δικαιολογημένα 
κανείς άν ή άράχνη είναι προικι
σμένη μέ κάποια νοημοισύνη. Ή  ά- 
πάντηση είναι άρνητιική. Αυτό θά τό 
διαπιστώσετε άν άνοίξετε μιά τρύ
πα στόν ιστό της. Θά δήτε δτι, αν
τί νά μπαλώση τήν τρύπα, ΰφιαίνει 
άπό τήν αρχή άλλον ιστό!

Ή  άράχνη λοιπόν ένεργεϊ σάν ρο
μπότ, ϋπακούοντας στό ένστικτο καί 
μόνο. Πρόκειται γιά έναν τελειότα
το φυσικό αυτοματισμό. Θά έλεγε, 
κανείς, δτι πιέζει διαδοχικά μιά σει
ρά κουμπιά!

"Ενα τέτοιο ζωύφιο τώρα μέ τόσο 
τέλεια μηχανική συμπεριφορά, ήταν 
δ,τι χρειάζονταν οί ειδικοί Ιρευνη- 
ταί, γιά νά δοκιμάζουν έπάνο) του 
τά διάφορα «ψυχότροπα» φαρμακευ
τικά σκευάσματα, τά φάρμακα δηλα
δή εκείνα πού έπηρέαζαν τόν ψυχι
σμό. Μέ άλλα λόγια, διάλεξαν τις 
άράχνες σάν τά πιο κατάλληλα πει
ραματόζωα !

«Χθές», γράφει, ό καθηγητής Ρο
ζέ Νταζό, «εκείνο πού Θαυμάζαμε 
καί μάς κινούσε τό ενδιαφέρον στήν 
άράχνη ήταν ή άρχιτεκτονική της. 
Σήμερα, τήν προσοχή μας συγκεν
τρώνει ή συμπεριφορά τοΰ μικρού 
αϋτοϋ άρχιτέκτονα, ό όποιος υπόσχε
ται ν’ άνοιξη έναν εντελώς νέο δρό
μο στήν φαρμακολογική έρευνα».
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΣΤΑ 1854

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

Έπανάστασις τής ’Ηπείρου και «Θεσσαλο- 
μαγνησίας» έκηρύχθη το 1854, άρχισε όμως νά 
προπαρασκενάζεται 13 χρόνια προτήτερα από τον 
μοίραρχο 'Ιωάννη Βελέντζα, υπό τις συνθήκες 

πού άναφέρονται στη συνέχεια τοϋ παρόντος.

'Ο  Βελέντζας κατήγετο όσιό τον 'Αλμυρό. Ελαβε 
μέρος στον ’Απελευθερωτικό Α γώ να  τον 1821, δια- 
κριθεις κατ' έπανάλΐ]ψιν γιά την ανδρεία τον και τό 
θάρρος τον. Τό 1824 προήχθη σε ταξίαρχο και τό επό
μενο έτος σέ χιλίαρχο. Σνμμετέσχε κατόπιν στην άμυνα
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των ' Υδραίων κατά την επιδρομή τοϋ Αιγυπτιακόν 
στόλου και ύστερό-ερα σέ διάφορες άλλες μάχες στην 
Ανατολική Στερεά 'Ελλάδα. Κατά τούς ηρωικούς 

αυτούς αγώνες τον έτρανματίσθη καί, όπως ό ίδιος 
άνέφερε άργότερα, «πέντε πληγές έφερε στο σώμα 
του». To Ι3σ0 τοϋ άπενεμήθη ό βαθμός τοϋ στρατη
γού.

Το 1833 κατετάγη εις τό σνσταθέν τότε Σώμα τής 
Χωροφυλακής με τό τιμητικό βαθμό τοϋ μοιράρχου, 
πού ήταν την εποχή εκείνη ό άνώτερος στήν ιεραρχία 
τοϋ Σώματος. 'Ως διοικητής τών Μοιραρχιών Εύ
βοιας και Φθιώτιδος έπέδειξε σπάνιες ικανότητες 
και επέτυχε τήν έξόντωσι πολλών ληστών. Τό 1838 
όμως περιέπεσε, όπως και πολλοί άλλοι άγωνισταί 
τής Επαναστάαεως τοϋ 1821, σέ δυσμένεια, έταλαιπω- 
ρήθη καί έτέθη σέ διαθεσιμότητα. Άπεσύρθη τότε 
στά κτήματά τον στήν Φτελιά τής Φθιώτιδος μέχρι τό 
1841, οπότε, άναλαβών τήν αρχηγίαν εθελοντικού 
σώματος εκ 200 άνδρών, έψθασε στήν περιφέρεια τοϋ 
Αλμνροϋ, παρά δέ τήν άγρια καταδίωξι τών Τούρ

κων, παρέμεινε εκεί μετεμφιεσμένος σέ καλόγηρο καί 
επι τρεις μήνες, άπό χωριό σέ χωριό καί από σπίτι σέ 
σπίτι, ήρχετο σέ επαφή μέ τούς συμπατριώτες τους 
και τούς προέτρεπε νά πάρουν τά όπλα καί νά άγω- 
νισθοϋν γιά τήν άπελενθέρωσί τους. Α λ λ ά  ή κήρυξις 
τής ’Επαναστάαεως έθεωρήθη άπό τούς εν Άθήναις 
πρόωρη. Καί μόνο κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο έκρίθη ή 
ευκαιρία κατάλληλη, οπότε ό μοίραρχος Βελέντζας, 
έπύκνωσε τις τάξεις τών επαναστατών στο Πήλιο, 
επί κεφαλής ίδικοϋ τον σώματος. Τό σύνθημα τής

έξεγέρραεως έδωσε ή έφημερίς «Αιών» τοϋ Φιλήμο- 
νος στις 3 ’Οκτωβρίου 1853 μέ ένα πύρινο άρθρο, μέ 
τό όποιον καλοϋσε τούς υποδούλους 'Έλληνας νά 
ξεσηκωθούν γιά νά άποτινάξονν τό ζυγό τοϋ βαρβάρου 
τυράννου.

« 'Η  ημέρα ήγγικε— έτόνιζε ό άρθογράφος τοϋ 
ΑΙώνος— Φωνή ήκούσθη άπό τούς τάφους τών πατέ
ρων λέγουσα : — Τί δακρνρροείτε ; Μυρσίνας καί 
δάφνας ημείς περιμένουμε, σύμβολα ηρωισμού καί 
όχι θρήνους . . . Σπεύσατε ! Αείξατε δτι είσθε από
γονοι ενδόξων πατέρων . . .».

ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έ ν  οχρει τής κηρύξεως τής Επαναστάαεως, ό 
υπουργός τών Σ τρατιω τικοί Σκαρλάτος Σοϋτσος, 
Ή πειρώ της καί ένθερμος ύποστηρικτής τοϋ άγώνος 
γιά τήν άπελενθέρωσί τής ιδιαιτέρας του πατρίδος, 
έτοποθέτησε στάς παραμεθορίους περιοχάς τους αξιω
ματικούς τής Χωροφυλακής Γ. Κροκίδαν, Π. Βακά- 
λογλου, Ν. Ζαλοκώσταν, Κ. Γενοβέλην, Γ. Π τολε
μαίον μοιράρχους, καί τον επίσης μοίραρχον Ν. Φιλά
ρετον στήν Εύβοια, μέ σκοπό νά χρησιμεύσουν ώς 
σύνδεσμοι μέ τούς επί κεφαλής τών εθελοντικών 
σωμάτων πού θά έμάχοντο στήν "Ηπειρο καί τήν 
Θεσσαλία.

Χαρακτηριστική είναι καί ή άκόλουθη επιστολή 
τοϋ Σούταον προς τον μοίραρχο Γ. Κροκίδα, μέ τον 
όποιον σννεδέετο διά φιλίας :

Ή  Λάρισα κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας εις τάς όχθας τοϋ Πηνειοϋ ποταμού (Χαλκογραφία τής έπο χής).
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Ά θ ή να ι τήν 4 Σεπτεμβρίου 1853
Φ ίλε Κροκίδα,
Τελείωσα τάς έκλογάς μέ τό καλό καί 

έτοιμάσου διά τήν Φ θιώ τιδα. Ούκ έστιν 
άλλω ς γεννέσθαι.

Γνωρίζω δτι είχες  εύχαρίστησιν νά 
μείνης άκόμη τόν χειμ ώ να τούτον εις Τρίπο- 
λ ιν , άλλ’ ή κατά τά μεθόρια θέσις απαιτεί 
ικανότητα καί διά τοϋτο θεωρείσαι ό κατάλ
ληλος καί αναγκαίος . .

Σ Ο Υ Τ Σ Ο Σ

'Ο μοίραρχος Κροκίδας έφθασε στη Λαμία κατά τά 
μέσα Σεπτεμβρίου 1853. Κα'ι από εκεί, συμμορφού- 
μενος προς τις διαταγές και τις οδηγίες τής Κυβερνή- 
σεως, άρχισε, σε συνεργασία μέ τους οπλαρχηγούς, 
έντονη προσπάθεια για τήν όργάνωσι και τήν κατά τό 
δυνατόν, ένίσχυσι τής Έπαναστάσεως.

'Ο  μοίραρχος Ν. Φιλάρετος, εξ άλλου, πού κατήγετο 
από τό Βόλο, έγκατεστάθη στο Ξηροχώρι τής Ε ύ
βοιας, γιά νά εύρίσκεται πλησιέστερα στο θέατρο των 
επιχειρήσεων που θά άρχιζαν εντός ολίγον. Καί 
από εκεί άρχισε νά στρατολογή εθελοντάς καί ταυτο
χρόνους νά συνεννοήται μέσω απεσταλμένων, μέ 
συγγενείς καί φίλους του στή Θεσσαλία, καθώς καί μέ 
τους οπλαρχηγούς Καρατάαον, Γριζάνον, Γ. καί X. 
Μπασδέκηδες, Καταραχιάν καί άλλους.

Σ τ ας 31 ’Ιανουάριου 1854, δταν πλέον οι προετοι
μασίες γιά τό ξεσήκωμα έπλησίαζαν νά συμπληρωθούν, 
6 Φιλάρετος έζήτησε καί έλαβε τρίμηνη άδεια από 
τόν Α ρχη γό  τής Χωροφυλακής Ά λ .  Βλαχόπονλον, 
καταγόμενον από τήν Πρέβεζα, μέ τήν πρόφασι πώς, 
λόγοι οικογενειακοί καί οικονομικοί, επέβαλλαν δή
θεν τή μετάβασί τον στο Πήλιο.

Έ ν  τώ μεταξύ, ή προσέλευσις εθελοντών στο 
Ξηροχώρι συνεχίζετο άθρόα. Οί προαερχόμενοι κα- 
τεγράφοντο σέ μητρώον, στήν επικεφαλίδα τού οποίου 
άπεικονίζοντο ■ σύμβολα τής Έπανστάσεως. (Βλέπε 
σχετικό σχεδίασμα).

Προτού όμως ξεκινήση γιά τό Βόλο, ό Φιλάρετος, 
έστειλε στήν ’Αθήνα τήν άκόλουθη επιστολή :

Έ ν  Ξηροχωρίω τήν 10 Μαρτίιυ 1854 
Φ I λ  ε κ . ‘Α φ εντούλη ,

Ό  φ έρω ν τό παρόν μ ου , έπί τούτω  απε
σταλμένος μ ου , είναι υπάλληλος καί φ ίλος  
μ α ς, δστις άπεφ άσισε νά πράξη τό π α ν , 
κινούμενος ύπό τώ ν αύτώ ν αισθημάτων , ϋφ* 
ών δλοι οί πατριώ ται καί αύτός θά σάς π λη -  
ροφορήση περί δλων τά όποια έλαβον χώ ραν .

Π ιστεύω φ ίλ ε  δτι πρό πολλοΰ έλαβες γ ν ώ -  
σιν τής προθυμίας καί τού ζήλου μου . .
’Ήδη σέ πληροφορώ δτι ούδέν μέχρι τοΰδε 
ήμέλησα διά τήν στρατολογίαν καί σήμερον 
διατηρώ έω ς 150 άλλους άνδρας καλούς, άλλ’ 
ά όπ λους, τούς όποιους, μή δυνάμενος νά 
ά φ ή σ ω , έπιθυμώ νά τούς όπλίσω  καί νά  
τρέξω  πρός τόν κοινόν σ κ οπ όν.

Τά καθέκαστα θά σάς εΐπη ό άπεσταλμένος .
Σάς άσπάζομαι 
Ν . ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

’Ολίγες ημέρες αργότερα, ό Φιλάρετος έτοιμος νά 
θυσιάση τά πάντα γιά τήν ελευθερία τής ιδιαιτέρας τον 
πατρίδος, έγραφε, μεταξύ άλλων στον ’Αφεντούλη 
πού παρά τήν έκκλησί τον δέν τον έστειλε βοήθεια : 
«Είμαι αποφασισμένος νά θυσιάσω τά τέκνα μου, 
έξοδεύω τήν τροφήν αύτών. Καί οντω, δαπανήσας

Α Λ Ε Ξ Ι Ο Σ  Β Λ Α Χ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

'Υποστράτηγος, ’Αρχηγός τής Χωροφυλακής κατά τά ετη 
1848—1854, δτε έξερράγη ή έπανάστασις εις τήν Θεσσαλίαν.

εξ ιδίων μου, έστρατολόγησα περί τούς 250, εξ ών 
οι πλείστοι είναι άνδρες πολεμικοί παιδιόθεν»'. ’Εν 
συνεχεία από μίαν έκθεσιν τού Φιλαρέτου, πού, όπως 
πλείστα άλλα σχετικά έγγραφα, έπιστολαί κ.λ.π. 
εύρίσκονται στά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους ( Φά
κελος Κ. 131) πληροφορούμεθα πώς ξεκίνησε στάς 
23 Μαρτίου 1854 έπί κεφαλής σώματος εκ 310 
άνδρών, από όρμον κείμενον πλησίον τού χωρίου 
’Αγριοβοτάνι τής 'Ιστιαίας, μέ τρία ιστιοφόρα, υπό 
σφοδρή θαλασσοταραχή καί άπεβιβάσθησαν στον 
Π λατ αν ιά τής Μαγνησίας, ένθα τους ύπεδέχθησαν οί 
κάτοικοι μέ επικεφαλής τούς ιερείς, τούς κοτσαμπά- 
σηδες καί προύχοντες, μέ ζωηρό ενθουσιασμό. ’Εν συνε
χεία κατηυθύνθησαν στήν εκκλησία τού Μπρομυρίου, 
όπου έψάλη κατανυκτική δοξολογία, μετά τό τέλος 
τής οποίας οί παριστάμενοι έζητωκραύγασαν υπέρ 
τής Έπαναστάσεως καί άνεκήρυξαν 5Αρχηγό τους 
διά βοής τόν ΦιλΑρετο.

Κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες τόν άνεκήρυξαν 
επίσης ’Αρχηγό τους οί κάτοικοι πολλών άλλων χωρίων 
τής Μαγνησίας (Τά  πρωτότυπα τών σχετικών προ
κηρύξεων εύρίσκονται εις τόν Φάκελλον Κ. 113).

Στάς 28 Μαρτίου, ό συνταγματάρχης τής Χωροφυ
λακής Δημήτριος Κουτσογιαννόπουλος, πού κατήγετο  
από τήν Ά ργαλαστήν καί συνεκέντρωνε καί αύτός 
όπλα καί πολεμοφόδια διά τόν αγώνα, έστειλε στον 
Φιλάρετο τήν άκόλουθη επιστολή :

Ά μ α λιά π ολις  τήν 28 Μαρτίου 1854 
Φ ίλτατε Φ ιλάρετε,

Οί άνθρωποι πρός οΰς έγράψατε διά νά  
σάς προμηθεύσουν καί σάς διευθύνουν πο
λεμ οφ όδια , δέν ήτο δυνατόν νά πράξωσι τί
ποτε . ’Εγώ  δμ ω ς, συναισθανόμενος τήν 
άνάγκην , έγραψα άμέσως τά δέοντα περί 
άποστολής ένταΰθα ικανών π ολεμ οφ οδίω ν.
’Α λλά διά νά μή χρονοτριβή έπί ματαίω ή
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'Αξιωματικοί καί 
Όπλΐται τής Ελλη
νικής Χωροφυλακής 
τού περασμένου αι
ώνα. Τό Σώμα διέ- 
κρινε υψηλόν φρό
νημα, σιδηρά πειθαρ
χία, πίστις στά έ- 
θνικά ιδεώδη, άφο- 
σίωσις στό καθή
κον, καί αύταπάρνη- 
σις υπέρ τής άσφα- 
λείας τών Ελλήνων 
πολιτών.

τράτα καί διά νά μήν έπανέλθη κενή , οικονό
μησα , δπως έδυνήθην , 8 κιβώ τια φ υσέκια , 
έκ τώ ν όποιω ν τά μέν 5 νά κρατήσητε ύμεΐς , 
τά δέ 3 νά παραδώσητε πρός τόν Κύριον 
Κοτζαμάνην καί αγαπώ νά πιστεύω  δτι θέλε
τε έκτελέση πιστώ ς τήν έπιστολήν μου 
τ α ύ τη ν .

’Επειδή ηύτηχήσατε νά πατήσητε πρώτος 
τό έδαφος τής πατρίδος , σας συγχαίρω  διά 
τούτο καί σάς προτρέπω νά συγκεντρώσητε 
τούς πατριώτας μας , νά τούς τακτοποιήσητε 
καί νά φροντίσητε ώστε ή τάξις καί ή πει
θαρχία νά διατηρούνται μ ’ δλην τήν αυστη
ρότητα .

Σας άσπάζομαι γλυκά καί έλπ ίζω  έντός 
όλίγω ν ήμερών νά σάς σφ ίξω  είς τάς αγκό
λας μ ο υ . Πρόσφερε τούς χαιρετισμούς μου 
πρός δλους τούς πατριώτας μ α ς .

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τις ημέρες εκείνες έκυκλ.οφάρησε προκήρυξις τών 
κατοίκων τής Θεσσαλίας, πού άρχιζε έτσι :

« Ε ν  όνόματι τής Ά γ ια ς  Τριάδος, μέ τό Εναγγέλιον 
και τόν Σταυρόν είς τάς χεΐρας, ήγέρθημεν αδελφοί, 
λαβόντες τά όπλα διά νά άσφαλίσωμεν τά τιμαφλέ- 
στερα δικαιώματα κοινωνικών άνθρώπων, και δεν 
θέλομεν άποθέσει αυτά, είμή μετά τήν άπελενθέρωσίν 
μας ή μετά θάνατον . . .».

Πληροφορηθέντες τήν άφιξι τον μοιράρχου Φιλαρέτου 
στήν Ά ργαλαστή, οι οπλαρχηγοί Γ. Γριζάνος, X. καί Γ. 
Μπασδέκηδες, τόν ειδοποίησαν δι επιστολής των 
ότι θά σπενσουν νά τόν συναντήσουν στον "Αγιον 
Λαυρέντιον, μέ σκοπόν νά ενωθούν καί νά σνμπράξουν 
στον αγώνα κατά τού κοινού εχθρού..

Προτού όμως αναχώρηση από τήν Ά ργαλαστή, ό 
Φιλάρετος πού είχε άνακηρυχθή «οπλαρχηγός τού 
Πηλίον», άπηύθυνε πρός τούς κατοίκους τής κωμοπό- 
λεως θερμό ευχαριστήριο γράμμα τονίζων ότι, «επει
δή κατά τό διάστημα τής είκοσαημέρου εκεί παραμο
νής του έτροφοδότησαν αρκούντως τό υπό τήν διοί- 
κησίν τον Στρατόπεδον καί έδειξαν μεγάλην άφοσίωσιν 
και καρτερίαν υπέρ τού ιερού σκοπού, εκφράζει πρός 
αυτούς τήν βαθεϊαν ευγνωμοσύνην του».

"Ετερα σώματα επαναστατών, υπό τούς Ίωάννην 
Βελέντζαν, Παπακώσταν, Τζαμάλαν καί άλλους ο
πλαρχηγούς, συνεπλάκησαν μέ τουρκικό στρατό στήν 
περιοχή Πλατάνου—Α λμυρού καί έπροξένησαν στον 
εχθρό σοβαρές απώλειες. Παρά τά Τρίκαλα, έξ άλλου 
ό στρατηγός Χατζηπέτρος καί ό Λεωτσάκος, επί κε
φαλής τών ύπ’ αυτούς άνδρών, συνήπταν σκληρές 
και αιματηρές μάχες, κατά τις όποιες έφονεύθησαν 
500 Τούρκοι καί περί τούς 300 έτρανματίσθησαν.

Ο ΜΟΙΡΑΡΧΟΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ

,Εν. τώ μεταξύ, ό μοίραρχος Γ. Κροκίδας είχε έπιδο- 
θή, μέ τήν δραστηριότητα πού τόν διέκρινε, στή συγ- 
κέντρωσι καί τόν εφοδιασμό τών είς Θεσσαλίαν δρών- 
των ήμετέρων μέ όπλα καί παντός είδους εφόδια. 
Ταυτοχρόνως όμως τούς ενημέρωνε επί τών διαταγών, 
οδηγιών καί κατευθύνσεων πού έδιδε, μέσω αυτού, ή 
'Ελληνική Κυβέρνησις, ή οποία ενεργούσε μυστικά, 
γιά νά μή έκτεθή καί δώση επιχειρήματα στήν τουρ
κική κυβέρνηση γιά νά έπιτεθή κατά τής 'Ελλάδος, 
ούτε στις Δυτικές δυνάμεις, ώστε νά δημιουργήσουν 
πράγματα είς βάρος τής χώρας μας.

Οί επιστολές πού δημοσιεύσομε πιο κάτω, δίδουν 
συγκεκριμένη εικόνα τών ενεργειών, πληροφοριών, 
παραινέσεων κ.λ.π. τού Κροκίδα, ώς τοποτηρητοϋ 
τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, πρός τούς οπλαρχηγούς 
τής Θεσσαλίας. (1).

Λαμία τήν 13 Μαρτίου 1854 
’Α δελφ οί,

Σάς πληρω φορώ  δτι ό Πρέσβυς τής Τουρ
κίας άπήυθυνε διακοίνωσιν πρός τήν Κ υβέρ- 
νησίν μ α ς, έξαιτούμενος τήν άποκήρυξιν 
υμώ ν τώ ν έξελθόντω ν τού Κ ράτους, τήν- 
καταδίωξιν τού Κυρίου Σούτσου καί τινω ν  
ά λ λ ω ν , ώς ιθυνόντων τήν Έ πα νά στα σιν , 
τήν παΰσιν τής έφημερίδος τού Α ίώ νος» καί 
τήν καταδίωξιν καί διάλυσιν τώ ν ’Επιτροπών 
αί όποΐαι έσυστήθησαν διά τήν ύποστήρι- 
ξιν τής Έ παναστάσεω ς . ’ Α λλ' ή Κυβέρνησις
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καί άνεχώρησεν άπό τάς ’Α θήνας, εις τρό
πον ώστε Εφθασεν ήδη ή ώρα καθ’ ήν ό 
πόλεμος μεταξύ Ε λλά δος καί Τουρκίας νά  
είναι Επικείμενος.

’Ανάγκη λοιπόν πάσα νά συγκεντρώσητε 
τάς προσπαθείας σας , νά συσφιχθήτε στενώς 
νά συμπράττετε Εσκεμμένως καί, μέ συνεν- 
νόη σιν, νά ύποστηρίζεσθε άμοιβαίω ς, διά 
νά Εκκαθαρίσητε τά μέρη ταϋτα άπό τάς 
τρεις χιλιάδας τούς βρωμοτούρκους, οί 
όποιοι σάς Επιτίθενται πάντοτε καί νά έξα- 
πλώ σητε τήν Έ πανάστασιν όσον τό δυνατόν 
περισσότερον . Πρός Θεού , μήν Ενασχολεϊσθε 
εις μ ικροφ ιλοτιμίας, είς πρω τεία , είς πάθη 
καί είς αντιζηλίας , διότι τά τοιαΰτα δύνανται 
τά πάντα νά διακινδυνεύσω σιν, Ενώ Εξ Εναν
τίας , άνευ τούτω ν Εως τώ ρα, ήθέλατε κάμει 
μεγάλα πράγματα . .

Έ ξ  ’Ηπείρου τά νεώτερα είναι τά ακόλουθα :
Οί Τούρκοι Εξήλθον Εξ ’Ά ρτης κατά τών 

είς Πέτα ήμετέρω ν, άλλ’ άπεκρούσθησαν 
ίσχυρώς καί Εκυνηγήθησαν μέχρι τής πόλεως 
Έ φ ονεύθησαν καί έπληγώθησαν Επέκεινα 
τώ ν 100 . Ό  Κάκαρης καί ό Λήμερης Εχάλα- 
σαν Εν σώμα Τούρκω ν, έφόνευσαν 30 Εξ 
αύτών καί συνέλαβον τ ιν ά ς . Τά τώ ν Ί ω α ν -  
νίνω ν βλεπετε Εκ τής Εσωκλείστου Επιστο
λής . ΑΙ Επαρχίαι άπασαι είς ’Ή πειρον άπο- 
στάτησαν . . .

Σήμερον στέλλονται είς Δραμπάλαν δι’ 
ύμάς δπλα (διά τόν Χ ατζηπέτρον 120, διά 
τόν Φραγκίστα 5 0 , διά τόν Καλαμάραν 4 0 , 
διά τόν Κ οντογιάννην 7 0 , διά τόν Τ ζιαπό- 
πουλον καί Χατζοπουλαίους 30) . Ά π ο σ τ ε ί-  
λατε λοιπόν διά νά τά λ ά β η τ ε . Πιστεύσατε 
δέ δτι μέ τήν μεγαλυτέραν δικαιοσύνην, δ ιε- 
νείμαμεν τά 400 δπ λα , τά όποια Ελάβομεν. 
Έ ά ν μάς άποστείλουν καί άλλα , θέλομεν 
σάς τά διευθύνει διά τού αύτοΰ μ έσ ου .

Γ . ΚΡΟΚΙΔΑΣ

Πρός τούς : Χρήστον Χατζηπέτρον ,
Ε ύ ά γ γ . Κ οντογιάννην, Ε ύ ά γ γ . Μ παλατσόν, 
Κ αλαμαράν, Τ ζουκαλάν, Ζητουνιάτην, 
Γοργιω τάκην, Φ ραγκίσταν, Κ αταραχιάν.

Άρχεΐον I  Βλαχογιάννη —  Φάκελλος Κροκίδα.

Π. Βακάλογλου καί Ν. Φιλάρετος : ’Από τούς πρώτους 
άξιωματικούς Χωροφυλακής καί πρωτοστάται τής Έπανα- 
στάσεως τού 1854 διά τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας.

’Οκτώ ημέρες αργότερα, ό Κροκίδας, κοινοποιούσε 
στους εν Θεσσαλ.ία οπλαρχηγούς τήν παρακάτω 
«Κατ επείγουσα» εγκύκλιο, διαψωτιστική έπι τής 
κρατονσης τότε καταστάσεως :

Κ ατεπεϊγον
Λαμία τήν 21 Μαρτίου 1854 

’Α δελφ οί,
Είς 'Α λμυρόν εφθασαν τρία πλοία Ιστιο

φόρα καί Εν άτμόπλοιον μέ 1500 , ώς Εγγιστα, 
Α ιγυπ τίους, Εκ τώ ν άθλιστέρων καί Ελεεινο- 
τέρων ’Α ραπάδω ν, ο ϊτινες, πρός τοϊς άλλοις, 
πάσχουν καί άπό εύλογίαν . ’Α λλ ά , ’Αδελ
φ ο ί ,  τούτο δέν πρέπει νά σάς Ενθαρρύνη 
π ο λ ύ , διότι ούδόλως παράδοξον δέν είναι 
νά Ελθωσι καί άλλα στρατεύματα τουρκικά.

Τούτου ενεκεν πρέπει πάραυτα νά λάβητε 
τ’ άπαιτούμενα μέτρα, φ ροντίζοντες ώστε 
άμέσως τά μικρά σωματίδια νά σ υ γχω νευ -  
θώσι καί νά συμπράττω σι. Πρέπει νά Εχετε 
συνεχή άνταπόκρισιν μεταξύ σ α ς . Πρέπει 
ν ’ αποφασίσετε άπό κοινού τά μέτρα τής 
ένότητος καί πρό πάντω ν τήν συγκέντρωσιν 
τροφ ώ ν είς όχυρά μ έρ η . Ταΰτα άπαιτεϊ ή 
φρόνησις καί ό πατριωτισμός . Τοιαύτη είναι 
καί ή θ έλη σις. Γνωρίζετε δμως δτι Ελήφθη 
τό μέτρον νά στιγματίζω νται οί άπειθεϊς καί 
οί καταχρασταί, καί νά στερούνται καί αυ
τά τά μ έσ α . Τάξις λοιπόν καί καλή δ ια χεί-

' Λ ' Λ ■' Λ '
? m-1lilliililiillfiii

άπήντησε, μ ’ δλην τήν άξιοπρέπειαν, λ έ -  
γουσα , Εν ένί λ ό γ ω , δτι τίποτε δέν δύναται 
Εκ τούτω ν νά γεννή είς Κράτος Ελεύθερον 
καί Εχον Ν όμους, οϊτινες τιμωρούν καί 
προβλέπουν τά το ια ΰτα .

Τοιουτοτρόπως άπέρριψε τάς άπαιτήσεις 
του , καί ώς Εκ τούτου τήν ΙΟην τού τρέχον
τος, ό Πρέσβυς Εζήτησε τά διαβατήριά του
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Τό λιμάνι τοΰ Πειραιώς γύρω στά 1854.

ρισις π ά ντ ω ν . Συνεννόησις καί όμ όνοια . 
'Ό ταν ταύτα υπ ά ρ χουν, καί είκοσι χιλιάδες  
Τούρκοι θέλουν άφίση τά κώλα έν τή Θεσ
σαλία .

'Ο φ ίλος σας 
Γ . ΚΡΟΚΙΔΑΣ

Υ .Γ . Ταύτην τήν στιγμήν εχομεν τήν χα 
ροποιόν αγγελίαν τής διαβάσεως τώ ν Ρ ω 
σικών στρατευμάτων έντεϋθεν τοΰ Δ ουνά- 
βεω ς καί δτι ή τουρκική κΛβέρνησις δεν 
έδωσε τά διαβατήρια τοΰ Πρεσβευτοϋ μας 
Κυρίου Μ εταξά, λέγεται δέ δτι θέλει ά π ο-  
στείλη άλλον Πρεσβευτήν της εις ’Α θήνας, 
διά νά συμβιβάση τά πράγματα μέ τήν Κ υ- 
βέρνησίν μ α ς . Βλέπετε λοιπόν δτι υπάρχει 
άκρα άδυναμία καί άμηχανία έκ μέρους τής 
τουρκικής έξουσίας, ά λ λά , κατ’ άνωτέραν 
παραγγελίαν , σάς προσθέτω δτι δέν πρέπει 
νά ένασχολήσθε εις πολιορκίας, δτι είναι 
άνάγκη νά άναπτυχθή ή Έ πανάστασις καί 
νά πείσετε τούς κατοίκους δτι ή ώρα τής 
άπελευθερώσεώς τω ν είναι αυτή .

Προς Χ ατζηπέτρον , Κ αταραχιάν, Ζιάκαν , 
Τ ζουκ αλδν, Τ ζιάκαλον, Χ ατζοπουλαίους , 
Κ οντογιάννην , Μ παλατζόν, Ζητουνιάτην, 
Σιαφάκαν Π ανουργιάν, Παπακώσταν καί 
λ ο ιπ ο ύ ς .

’Από τήν ανωτέρω επιστολή, όπως και από πολλές 
άλλες πού άπηύθυνε στους οπλαρχηγούς τής Θεσσα
λίας 6 Κροκίδας, γίνεται φανερό πόσο σημαντική 
ήτο ή αποστολή μέ τήν όποιαν ή 'Ελληνική Κυβέρνησις 
τον είχε επιφορτίσει, και πόσο συνέβαλε και αυτός 
άπό τήν σκοπιά του, στήν καλύτερα δυνατή συγκρό- 
τησι, έφοδιασσό και καθοδήγησι τον διαφόρων επα
ναστατικών σωμάτων, τάόποία εδρών στήν περιοχή.

Συνεχίζουν τήν τακτική ένημέρωσι όλων τών ενδια
φερομένων, ό Κροκίδας, άπέστειλε τήν ακόλουθη έπι- 
στολ.ή στούς συναδέλφους του Γ. Γενοβέλην, Ν. Ζαλο
κώσταν, Γ. Πτολεμαίον και Π . Βακάλογλου.:

Λαμία τήν 2 ’Απριλίου 1845 

’Α δελφ οί,

. . . "Απαντα τά άνθρώπινα συνδέονται μέ 
έπ ιτυχίαν ή ά π οτυχία ν, μέ ευχάριστα ή δυ
σάρεστα γεγονότα . Τόν αυτόν κανόνα άκο- 
λουθοΰσι τά κατά τήν Θεσσαλίαν συμβαίνον- 
τ α , άπ’ άρχής μέχρι σήμερον, ώς νο μ ίζω , 
δέ συμβαίνουν καί κατά τήν "Ηπειρον.

’Εάν δμως εϊχομεν όλιγώτερα ήθικά έλα τ-  
τώ μα τα , ένεκεν τώ ν όποιω ν καί κακοί γ ινό -

174



μβθα, πολλά μ έχρι τοΰδε καί μεγάλα ήθε- 
λον γένη , διότι ή φυσική ζύμη τω ν 'Ελλή
νω ν καί μάλιστα τω ν μή διεφθαρμένων άπό 
τά πάθη, είναι ανεκτίμητος καθ’ δ λ α .

’Έ ρχομαι εις τήν συνοπτικήν διήγησιν των 
τελευταίω ν συμβάντω ν :

'Ο Γρίβας ύπεχώ ρησεν εις Μ έτσοβον 
πρός τ’ ’Ά γ ρ α φ α , διότι δέν ήτο αρκετά 
δυνατός ν ’ άνθέξη πατά τώ ν προσβολών 
4000 Τ ούρκω ν, έξελθόντω ν έξ Ί ω α νν ίν ω ν . 
Είς τήν σύγκρουσιν ταύτην άπώ λεσε μόνον 
τρεις άνθρώ πους, έδυνήθη δέ νά φέρη μεθ’ 
έαυτοΰ διαφόρους ο ικογένειας. Τά Τ ζια πό-  
πουλα τόν άκολουθοΰν.

Οί Τούρκοι, είσελθόντες είς Μ έτσοβον, 
έθεσαν πϋρ καί τό κατέστρεψ αν, κατασφ ά- 
ξαντες οικογένειας τ ιν ά ς .

Είς Παραπράσταινα, χω ρίον κείμενον πλη
σίον τού Πηνειού π οτα μού , απόσπασμα  
Τ ούρκω ν, έπιπεσόν αίδνιδίω ς, κατέσφαξε 
γυνα ίκας, παιδία , γέροντας ήσύχω ς μένον
τας είς τάς οικίας τω ν .

Τούτο μαθών ό Μελέτης Ά δ ά μ , καίτοι μή 
εχω ν άνάλογον δύναμ ιν , έπέπεσε κατά τών 
Τ ούρκω ν, έφ όνευσεν 20 , έλαβε δέκα ίππους  
καί έσωσε τάς λοιπάς ο ίκογενείας. ’Α λλ’ 
είς τήν συμπλοκήν ταύτην έπεσαν έκ τώ ν  
φ ίλ ω ν μας δύο καί έπληγώ θησαν δύο , έξ 
ώ ν ό ίδιος ό Μ ελέτης, βαρέως π λη γω θείς, 
έτελεύτη σε.

'Ύστερον άπό μυρίας λυπηράς καί δυσα- 
ρέστους διενέξεις , οί φ ίλο ι έγκατέλειψ αν  
τέλος πάντω ν τόν Π λάτανον , διευθυνόμενοι, 
ό μέν Πανουριάς μετά τού Δυοβουνιώ τη καί 
τινω ν ά λ λω ν, κατά τόν Δομοκόν , ό δέ Π απα- 
κώστας μετά τώ ν Σ ιαφ άκα , Μ ίντζα καί 
Χ ουρμούζη, δΓ δλης τής νυκτός, έφθασαν 
είς Β ελεστΐνον πρός τά  έξημερώματα τής 4 
τού τρέχοντος έπέπεσαν είς έν σώμα τακτι
κού τουρκικού στρατού, συγκείμενον έκ 400 
καί τό κατέστρεψαν μέχρι τού ενός, καθώς 
καί τούς περισσοτέρους τώ ν κατοίκων 
Τούρκω ν, έξ ώ ν μερικοί έκλείσθησαν είς τι- 
νας όχυράς οικίας, είς τάς οποίας οί φ ίλο ι  
μας έθεσαν π ϋ ρ , τό όποιον διεδόθη είς δ -  
λην τήν κ ω μ όπ ολ ιν .

Τόν Δομοκόν πολιορκείται ήδη καί έλ π ί-  
ζεται αίσιον άποτέλεσμα.

Ό  άδελφός σας
Γ . ΚΡΟΚΙΔΑΣ

Ή  δρασις τής Χωροφυλακής δμως δέν περιωρίσθη 
στον τομέα τής Θεσσαλίας καί Μαγνησίας μόνον. 
Στην ’Ή πειρο είχε φθάσει, μεταξύ τών πρώτων, επί 
κεφαλής σώματος έκ 290 συμπατριωτών τον Κεφαλ- 
λήνων, πού συνεκρότησε και έφωδίασε ίδίαις δαπάναις 
ό ταγματάρχης τής Χωροφυλακής Ή λίας Παν&ς, 
έκ τών γενναιότερων καί τών πλέον διακεκριμένων 
αξιωματικών τοϋ Σώματος (ήτο έκ τών πρώτων 10 
μοιράρχων ).

'Ο  Παν&ς μέ τό αδελφό τον Εναγγέλη καί τούς δια
λεγμένους ανδρες του, έπολέμησαν μέ γενναιότητα καί 
καί αποφασιστικότητα έναντίον πολλαπλασίων Τούρ
κων.

Στον σκληρό καί άνισο αγώνα για τήν άπελευθέ- 
ρωσι τών υποδούλων άδελφών μας ’Ηπείρου καί 
«Θεσσαλομαγνησίας» έλαβαν μέρος καί προσέφεραν 
αξιόλογες υπηρεσίες καί άλλοι, έκτος τών προαναφερ- 
θέντων αξιωματικοί — καί πολλοί όπλίται —· τής Χω
ροφυλακής, δπως δ έπικαταλνματίας τοϋ Σώματος, 
έθνικός ποιητής Γεώργιος Ζαλοκώστας, δ υπομοί
ραρχος Μοσκοβάκης κ. α.

’Αλλά, δπως είναι γνωστόν, δ ηρωικός εκείνος άγων 
είχε άδοξο τέλος. Καί τοϋτο, διότι, εκείνο, πού δέν 
μπόρεσε νά επιτυχή ή Τουρκία μέ τά «λεφούσια» 
της καί μέ τά αφθονα μέσα πού διέθετε, τό κατέφεραν 
ή Γαλλία καί ή ’Α γγλία , πλοία τών οποίων μετάφεραν 
στο Βόλο καί αλλαχού, τουρκικό στρατό καί πολεμικό 
υλικό, σννελάμβαναν rΕλληνικά πλοία πού έκόμιζαν 
δπλ.α, πολεμοφόδια καί τρόφιμα στούς μαγομένους 
'Έλληνας, ενώ ή προπαγάνδα τους καί ή κατασκοπεία 
τους ώργίαζαν είς βάρος τής Επαναστάσεως καί οί στό
λοι των κατέπλεαν στον Πειραιά, άπεβίβαζαν άγήματα-

Τό Ελληνικό Πυ
ροβολικό παρέσχε 
έπίσης μεγάλες υ
πηρεσίες στούς έθνι- 
κούς άγώνες τού πε
ρασμένου αίώνος. Οί 
θαυμάσιοι πυροβο- 
ληταί μας προσέθε
σαν στό άπαράμιλλο 
φρόνημά των τήν 
έξαίρετον ευστοχίαν 
τών βολών των, καί 
τήν παροιμιώδη αν
τοχήν των είς τούς 
κινδύνους καί τις τα
λαιπωρίες.
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πού μετέφεραν στη χώρα μας και το μικρόβιο τής 
χολέρας—καί υπέβαλαν την Ελλάδα σε ταπεινώσεις 
ανάξιες για κράτη πολιτισμένα καί μεγάλα. Τελικά 
όέ, όπως θά Ιδοϋμε σέ άλλο σημείωμα, συνέβαλαν, μέ 
την κατάπνιξιν τοϋ άπελευθερωτικού άγώνος, καί 
στην έξαρσι τής ληστείας.

’Έ τσ ι, δπως αναφέρει δ Γ. Κρέμος στο βιβλίο του 
(σελ. 1130). «01 έπαναστάται, καί νικώντες, ήναγ- 
κάζοντο νά ύποχωρώσιν ενώπιον ήττημένων, ώς 
στερούμενοι των επιτηδείων» ( των αναγκαίων).

Ό  Γεώργιος Ζαλοκώστας, πού έζησε ό ίδιος τά 
δραματικά εκείνα γεγονότα, τά ζωντάνεψε στά δύο 
ποιήματα πού έγραψε μετά την επιστροφή του στην

Αθήνα : «’Άδικος πάλη» καί «Χριστομάχοι τής 
Δύσεως».

Τερματίζομε στο σημείο αυτό την άφήγησί μας, 
άφοΰ ό χώρος δεν μάς επιτρέπει νά έπεκταθοΰμε 
περισσότερο, αλλά καί διότι, σκοπός τοϋ παρόντος δεν 
είναι νά έξιστορήσωμε γενικώτέρα τά άφορώντα την 
Έπανάστασι τοϋ 1854 γεγονότα, πού σέ πολλά σημεία 
είναι, άλλωστε, γνωστά. Α λλά  νά δώσωμε μιά σύν
τομη, έστω, εικόνα τής ενεργού καί ηρωικής συμμε
τοχής — ή όποια συμμετοχή έμεινε έως τώρα άγνω
στη στο πολύ Κοινόν —τής Χωροφυλακής στον εθνι
κό εκείνο άγώνα, ο όποιος συνεκίνησε καί συνήγειρε 
κάθε ελληνική ψυχή.

Πρωτάθλημα 1973

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΡΟΜΟΥ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΛΥΝΑΜΕΩΝ - ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ό  πρώτος νικητής Χωρ]λαξ Ν ακ όπουλος.

Ή  όμάς τής Χωροφυλακής μετά τόν θρίαμβόν τη ς.

Τήν 11ην Φεβρουάριου διεξήχθη εις Γκολφ— 
Γλυφάδας τό εικοστόν Πρωτάθλημα ’Ανωμάλου 
Δρόμου τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί των Σωμά
των 'Ασφαλείας έτους 1973. Ή  ρύθμισις των λε
πτομερειών καί ή όργάνωσις τοϋ Πρωταθλήμα
τος άνετέθη είς τήν Σχολήν ’Οπλιτών Χωροφυ
λακής.

Διεξήχθησαν δύο αγωνίσματα έπί άποστά- 
σεως 8.000 μ. καί 4.000.

Τήν έναρξιν τών άγώνων έκήρυξεν ό Διευθυν
τής Β' Κλάδου τοϋ ’Αρχηγείου ’Ενόπλων Δυνά
μεων 'Υποπτέραρχος κ. Οικονόμου.

Έξ άλλου ώς έκπρόσωποι τοϋ ’Αρχηγείου 
Στρατοϋ, Ναυτικοϋ, Αεροπορίας, τοϋ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας παρέ
στησαν οί Ταξίαρχος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ’Αρχι
πλοίαρχος ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΣ, Ταξίαρχος ΠΑΠΑ- 
ΣΠΥΡΙΔΗΣ, οί Ταξίαρχοι Χωρ]κής ΒΛΑΧΟΣ, 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ καί ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ καί 
ό Ύπαρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων ΚΑΛ
ΤΣΑΣ.

Τοϋ άνωμάλου δρόμου τών 8.000 μ. είς τόν 
όποιον συμμετεϊχον μόνον άθληταί έγγεγραμμέ- 
νοι είς ΣΕΓΑΣ πρώτος νικητής άνεδείχθη ό Χω- 
ροφύλαξ άθλητής ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ μέ χρόνον 
24’ 2" 6. Δεύτερος έτερμάτισε ό ΛΙΤΣΑΣ τής 
’Αστυνομίας Πόλεων μέ χρόνον 24' 40", τρίτος, 
τέταρτος καί πέμπτος οί άθληταί Χωροφύλακες 
ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΟΣ, ΚΟΥΣΑΣ καί ΓΕΩΡΓΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ καί είς τήν 6ην θέσιν κατετάγη 
ό ΠΑχΛΟΥ τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Είς τήν όμαδικήν κατάταξιν πρώτη άνεδείχθη 
ή όμάς τής Χωροφυλακής μέ 29 βαθμούς καί ακο
λουθούν ή ’Αστυνομία Πόλεων μέ 60, Λιμενικόν 
μέ 102, Ναυτικόν μέ 150, ’Αεροπορία 162 καί 
τέλος ό Στρατός μέ 163 βαθμούς.

Μετά τό πέρας τών άγώνων ό Υποπτέραρχος 
κ. Οικονόμου άπένειμε τά έπαθλα καί μετάλλια 
είς τούς νικητάς καί νικήτριας όμάδας.

Είς τόν πρώτον νικητήν καί πρωταθλητήν 
’Ανωμάλου δρόμου 8.000 μ. διά τό έτος 1973 Χω
ροφύλακα ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΝ άπενεμήθη κύπε- 
λον άθλοθετηθέν ύπό τοϋ ’Αρχηγείου Χωρ]κής.

Είς τήν πρωταθλήτρια δέ όμάδα ’Ανωμάλου 
δρόμου ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας τής Χωροφυλακής διά τό έτος 1973 άπενε
μήθη κύπελον άθλοθετηθέν ύπό τοϋ Α.Σ.Α.Ε.Δ.
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ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Καθαρή Δευτέρα. Ή  Άποκρηά τέλειωσε. Οί γέροι μερακλήδες 
παρπγοροΟνται μέ άθώα πορτοκαλάδα...

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Καθηγητοΰ Λαογραφίας 
Π ανεπιστημίου "Αθηνών

καθαρά- Δευτέρα ώς πρώτη ή- 
μέρα τής Μεγάλης Τεσσαρα
κοστής λέγεται καϊ πρωτονή- 
στιμη καίάρχιδευτέρακαίσκυ- 

λοδευτέρα. ’Ονομάζεται καθαρή," 
διότι άπό τής πρωίας έκάστη οικο
κυρά προσπαθεί νάκαθαρίση τά μα
γειρικά σκεύη άπό τά λίπη τής ’Α
ποκριάς, πλύνουσα αύτά μέ θερμόν 
«σταχτόνερο». Ή εργασία αυτή λέ
γεται ξάρτυσμα έν "Υδρα καί ξου- 
λιάσματα έν Καστόρια.

Πάσα έργασία κατά τήν ήμέραν 
ταύτην άποφεύγεται, διότι κατ’ 
ουσίαν αϋτη άνήκει εις τήν ’Απο
κριά. Οί μεγάλοι, φέροντες μεθ’ 
εαυτών καλάθια μέ τά νηστήσιμα 
καί κρασί, οί δέ μικροί χαρταετούς 
έξέρχονται εις τήν έξοχήν διά νά 
έορτάσουν τά «κούλουμα», τά ό
ποια είς τήν Κορώνην λέγονται 
μπούκλουβα.

Εις τον Τύρναβον τής Θεσσα
λίας ομάδες έορταστών τάς πρωϊ- 
νάς ώρας άνάπτουν είς τό μέσον 
πλατείας ή σταυροδρομιού πυράν 
καί βράζουν εις μεγάλην χύτραν 
τό φαγητόν τής ήμέρας, λεγόμε
νον «μπουρανί», δηλαδή μίαν άνευ 
ελαίου χορτόσουπαν καί μέ όλί- 
γον ρύζι καί ξίδι. Ένω τό «μπου
ρανί» βράζει, οί μετέχοντες τής 
όμάδος διασκεδάζουν, πίνοντες καί 
λέγοντες άσεμνα τραγούδια καί 
πειράγματα διά τούς διαβάτας, οί 
όποιοι διέρχονται άπό έκεΐ κατά 
τύχην, ή διά τά μέλη τής όμάδος. 
Τά τραγούδια καί τά πειράγματα 
αύτά ενθυμίζουν τά άσεμνα τρα
γούδια των άρχαίων Ελλήνων κατά 
τάς πομπάς των κατ’ άγρούς Διο
νυσίων, τάς οποίας περιγράφει ό 
’Αριστοφάνης. Τά πειράγματα συ
νεχίζουν τούς «γεφυρισμούς» καί

τά «εξ άμάξης» των άρχαίων Ε λ 
λήνων. Ή  κωμωδία έγεννήθη άπό 
τούς άστεϊσμούς καί τά εύθυμα 
τραγούδια, πού έτραγουδοΰσαν οί 
φαλλοφόροι. "Οταν τελειώση τό 
μαγείρευμα, ή όμάς μεταβαίνει 
είς τήν έξοχήν. Έκεΐ κάθηνται, 
τρώγουν καί πίνουν, έξακολουθοϋν 
δέ τά άσεμνα άσματα καί πειρά
γματα. Παλαιότερον έπισρέφον- 
τες έστεφον κάποιον «βασιλέα», 
τοΰ έβαφαν τό πρόσωπο μαύρο, τού 
έφοροΰσαν είς τό κεφάλι ένα φέσι 
καί τόν έβαζαν νά δικάση καί έπι- 
βάλη πρόστιμα. "Επειτα «τόν άνέ- 
βαζαν επάνω είς ένα γάιδαρον 
ξανάστροφα, τοΰ έδιναν νά κρατή 
τήν ούράν τού ζφου καί τόν περιέ
φεραν διά μέσου τής άγοράς μέ 
διάφορα άσεμνα φερσίματα καί 
λόγια». Έχειρονομοΰσαν κρατούν
τες είς χεΐρας φαλλούς πήλινους,
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Καθαρή Δευτέρα στό χωριό. Έχει πιά κοπάσει ή χαρμόσυνη φασαρία τής 
άποκρηας. Τϊ απομένει ; Σκέτο καφεδάκι στον καφενέ, κομπολογάκι αντίκρυ 
στήν άνοιξιάτικη λιακάδα καί νοσταλγικό ονειροπόλημα τής κοπελλιας στό 
παραθύρι μέ τήν άνάγερτη γρίλλια....

ξυλίνους ή άπό καρόττα. Τέλος, 
κατά τό βράδυ, «ώδηγοΰσαν τόν 
βασιλιά εις τό χείλος κάποιου 
λάκκου καί τόν έρριπταν εις τά 
νερά».

Εις παλαιοτέρΌος ακόμη χρό
νους περιέφερον έφ" άμάξης μέ- 
γιστον ομοίωμα φαλλοΟ. Φαλλοφο- 
ρία έγίνετο καί εις τήν Σωζόπολιν 
τής ’Ανατολικής Θράκης. 'Ο αρχι
κός σκοπός τοϋ έθίμου διαφαίνεται 
καθαρώτερον εις όσα έτελοΰντο εις 
τά περίχωρα τής Άδρισνουπό- 
λεως : Εϊς γεωργός, εκλεγόμενος 
μεταξύ των πρώτων τοϋ χωρίου, 
παρίστανε τόν Μπέην. Ούτος, σο
βαρός καί άμίλητος, έκάθητο εις 
μίαν βοδάμαξαν, συρομένην υπό 
δύο βοών. Εις τήν δεξιάν έκράτει 
ράβδον ώς σκήπτρον, εις δέ τήν 
κεφαλήν, άντί στέμματος, έφερε κα
λάθι τρυπημένον, έκ τοϋ οποίου 
έκρέμαντο σκόρδα καί κρεμμύδια. 
Τόν συνώδευον άνδρες μέ μαυρι- 
σμένον τό πρόσωπον, οί όποιοι 
κρατούντες ρόπαλα έκυνηγοϋσαν 
τούς σκύλους. Οί συνοδοί έξεφώ- 
νιζαν καί έκαμαν απρεπείς χειρο
νομίας. 'Η πομπή κατέληγεν εις 
αγρόν. Ό  Μπέης κατήρχετο τής 
άμάξης καί οί συνοδοί τοϋ έδιδον 
μέγα βιβλίον, τό όποιον έπρεπεν 
άνάποδα νά διαβάση. Ουτος έλεγε 
τά «έξ άμάξης» καί έσπειρεν άπό 
ένα σάκκον κριθής εύχόμενος. Κα
τόπιν τόν «έπιαναν τέσσερις άπό 
χέρια καί πόδια, τόν έσήκωναν επά
νω καί σιγά σιγά τόν κατέβαζαν 
άνάσκελα άκριβώς στό μέρος όπου 
πρό όλίγον έσπειρε».

Ά πό τά σημαντικώτερα μαγικο- 
θρησκευτικά δρώμενα τής ήμέρας 
ήτο καί ό Καλόγερος, πού έωρ- 
τάζετο εις τό Κωστί, τήν Βιζύην 
καί άλλα χωρία τής ’Ανατολικής 
Θράκης πρό τοϋ υπό των Βουλγά
ρων άναγκαστικοΰ έκπατρισμοΰ 
των Θρακών. ’Επιβίωσιν τοϋ Κω- 
στιανοΰ Καλόγερου έχομεν καί 
κατά τάς ήμέρας μας εις τούς έν 
Α γία  'Ελένη Σερρών Κωστιανούς 
πρόσφυγας.

Τό εύετηρικόν δρώμενον τών 
καλογέρων ενέχει όλως εξαιρετικόν 
ένδιαφέρον, λόγω τοϋ ότι παρου
σιάζει κυρίως τάς πράξεις, τόν 
θάνατον καί τήν άνάστασιν τοϋ 
πρωταγωνιστοϋ καί τήν εικονικήν 
άροτρίασιν καί σποράν. Εις τό 
Κωστί Θράκης παρά τόν Καλό
γερον δρα καί ό λεγόμενος «βασι- 
λές», εις τών προυχόντων, ό 
όποιος περιβαλλόμενος πορφυροΰν 
ένδυμα περιάγεται έπί δίτροχου
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άμάξης ό δέ πρωταγωνιστής καλό
γερος ρίπτεται εις ποταμόν, όπου 
άποβάλλων τά ένδύματα τής με- 
ταμφιέσεως έξέρχεται γυμνός.

Ό  καλόγερος των Κωστιανών 
πάντοτε ήρχιζε καί αρχίζει μέ κλει
στήν μυσταγωγίαν, ή οποία τε
λείται από έξέχοντας ’Αναστενά
ρηδες μέσα είς τό ιδιωτικόν ιερόν 
των.

Τόν Καλόγερον τής Βιζύης, συγ
γενή προς τόν Κωστιανόν, άνε- 
κοίνωσε πρώτος τό 1888 ό έκεϊθεν 
καταγόμενος ποιητής Γεώργιος 
Βιζυηνός. Κατ’ αύτόν τό πρόσωπα 
τοϋ δράματος είναι δύο καλόγεροι, 
ή μπάμπω μέ τό έφταμηνίτικο 
παιδί της, δύο κορίτσια ή νύφες, 
δύο κατσίβελοι καί δύο ζαπτιέδες 
(χωροφύλακες). Οί καλόγεροι— 
πρωταγωνισταί—έκλέγονται κάθε 
τέσσερα χρόνια άπό τούς εγγάμους 
προύχοντας τοΰ χωρίου, ενώ τά 
κορίτσια ύποκρίνονται άγαμοι νέοι, 
οί όποιοι δέν πρέπει νά νυμφευθοϋν 
κατά τό διάστημα τής τετραετίας.

Τά κορίτσια φορούν τήν τοπικήν 
των ενδυμασίαν καί είναι έψιμυ- 
θιωμένα, οί δέ καλόγεροι φέρουν 
κωνικήν περικεφαλαίαν άπό δέρ
μα λύκου ή άλεποϋς, πού έχει είς 
τήν κορυφήν της μίαν ή δύο 
ουράς τών έν λόγφ ζφων. Είς τούς 
ώμους καί είς τά στήθη έχουν έρ- 
ραμμένα δέρματα δορκάδων, ενώ 
τούς μηρούς σκεπάζουν μέ δέρμα
τα τράγων. Σημαντική είναι ή προ- 
σωπίς άπό δέρμα δορκάδος ή τρά
γου μέ δύο όπάς διά τά μάτια καί 
μίαν διά τό στόμα, καί τά κουδού
νια, πού έξαρτοΰν άπό τήν δερμα- 
τίνην περί τήν όσφύν ζώνην. Ό  
άρχικαλόγερος ώς όπλον καί σύμ- 
βολον συγχρόνως κρατεί δοξάρι, 
δηλαδή τόξον άπό ξύλον κρανιάς, 
τό όποιον είναι οΰτω κατασκευασμέ 
νον, ώστε, όταν ό καλόγερος το- 
ξεύη, νά έκσφενδονίζεται άντί βέ
λους στάκτη. Ό  δευτεραγωνιστής 
καλόγερος κρατεί είς χεΐρας φαλ- 
λόμορφον ράβδον.

Τό τρίτον πρόσωπον, ή Μπάμπω, 
έχει «κροκιδένια μαλλιά καί καμ- 
μπουρίτσα στή ράχη». Είναι ένδε- 
δυμένη μέ παλαιά κουρέλια, τό δέ- 
πρόσωπόν της είναι άσχημον. Κρα
τεί καλαθόπλεκτον λίκνον καί εν
τός αύτοϋ έχει τό νεογέννητον 
έφταμηνίτικο παιδί της, δηλαδή 
τεμάχιον ξύλου, τό όποιον «γα- 
λουχεΐ καί περιποιείται καί κοι
μίζει καί ξυλοκοπεΐ έκ περιτρο
πής». Πτωχικά ένδεδυμένοι είναι 
καί οί Κατσίβελοι (γύφτοι), πού

πρέπει νά είναι άσβολωμένοι (μουν
τζουρωμένοι), νά λέγουν αστεία 
καί νά πειράζουν. Αυτοί σφυρηλα
τούν τό ύνίον διά τήν ίεράν άρο- 
τρίασιν καί κρατούν καί άπό ένα 
κλαδί δένδρου 3 — 4 μέτρων. Οί 
ζαπτιέδες ώς φύλακες ακολουθούν 
τούς καλογέρους καί έχουν έκλε- 
γή άπό τά ώραιότερα παλληκάρια 
τοΰ χωριού. Αυτοί κρατούν άπό 
ένα κομμάτι άλυσίδας διά νά δε
σμεύουν όσους συλλαμβάνουν.

Οί καλόγεροι έν Βιζύη άπό τό 
πρωί τής Τυρινής Δευτέρας, άκο- 
λουθούμενοι άπό τά άλλα μέλη τοΰ 
θιάσου, έξήρχοντο είς άγερμόν 
όπό τούς ήχους γκάιντας. Ούτοι 
είσήρχοντο είς τήν αύλήν έκάστης 
οικίας καί παρετήρουν άν εύρί- 
σκοντο είς τήν θέσιν των όλα τά 
γεωργικά έργαλεΐα. "Αν εύρισκον 
τίποτε έν άταξία, εϊχον τό δικαίωμα 
νά τό άπομακρύνουν καί μόνον, 
άφοΰ ό νοικοκύρης θά τούς έκέρ- 
να, τοΰ τό έπέστρεφον. ’Αφού 
έχόρευον καί έλάμβανον δώρα, δη
λαδή χρήματα υπέρ τοΰ σχολείου 
καί τής έκκλησίας, καί οίνον διά 
τό συμπόσιόν των, έπήγαιναν είς 
άλλην οικίαν «γιά τήν καλή χρο
νιά». Είς τόν δρόμον οί ζαπτιέ
δες συνελάμβανον μέ τάς άλύσεις 
κάθε διαβάτην καί μόνον, άφοΰ 
αύτός κατέβαλε τά λύτρα, πού ώρι- 
ζαν οί καλόγεροι, τόν άφηναν έλεύ- 
θερον.

Ό  θίασος έτσι κατέληγεν είς τήν 
πρό τής έκκλησίας πλατείαν τοΰ 
χωρίου, όπου συνέρρεον όλοι. ’Ε
κεί ήρχιζεν ή παράστασις.

Οί κατσίβελοι έφύσων είς τήν 
πυράν καί κατειργάζοντο παλαιά 
σίδερα, διά νά κάμουν δήθεν ένα 
υνί. Κατά τήν εργασίαν ταύτην ή 
στάσις τοΰ σώματός των ήτο άπρε- 
πής καί συγχρόνως έξεστόμιζον 
άσέμνους λόγους.

’Ολίγον παρέκει ή μπάμπω, κα- 
θημένη έπί τής χλόης, προσεπάθει 
μέ κουρέλια, πού έπήρε άπό τις 
αύλές τών σπιτιών, νά φασκιώση 
τό έφταμηνίτικο έκ κλεψιγαμίας 
παιδί της καί παρεπονεΐτο ότι τό 
μωρό δέν χωρεΐ πλέον είς τό κα
λάθι, ότι, άφοΰ φάγη εφτά φούρ
νους καρβέλια καί πιή ένα ληνό 
κρασί, τής τρώγει καί τόμυαλό 
μέ τήν κλάψα του.

Ό  άρχικαλόγερος, πού έως τώρα 
ήστεΐζετο μέ τόν άλλον καλόγερον, 
ώς νά ήτο αύτός τό έφταμηνίτικο 
παιδί τής μπάμπως, πού έγύρευε 
γυναίκα, ήρχιζε νά κυνηγά τά κο
ρίτσια. Αυτά προσεπάθουν νά κρυ-

βοΰν μεταξύ τοΰ πλήθους, άλλ’ ό 
καλόγερος ώρμα καί ήρπαζεν ένα 
άπό αύτά. Ήκολούθει τέλεσις γά
μου, δηλαδή παρφδία γάμου, κατά 
τήν όποιαν παράνυμφος ήτο ό 
δεύτερος καλόγερος. Μετά τήν 
στεφάνωσιν όλως άναιτίως ούτος 
έλάμβανεν έχθρικήν κατά τοΰ γαμ- 
βροΰ στάσιν, άπέσπα άπό τάς χεΐ
ρας του τό τόξον, τόν έτόξευε δΓ 
αύτοΰ μέ βολήν στάκτης, τόν έκτύ- 
πα είς τό μελιγκάρι καί τόν έξή- 
πλωνε κατά γής φαρδύν πλατύν 
άνάσκελα.

Ό  φονεύς άμέσως έπεδίδετο είς 
τό γδάρσιμον τοΰ πεσόντος μέ 
ξυλίνην μάχαιραν, ένώ ή νύμφη 
έθρήνει τόν φονευθέντα σύζυγον. 
Μετ’ ολίγον ό φονεύς έφαίνετο 
νά μετανοή καί προοεπάθει νά τόν 
άναστήση, άλλά ματαίως. Κατόπιν 
μέ θρήνους καί κοπετούς τέσ- 
σαρες έσήκωναν τόν νεκρόν, άλλά 
μόλις ή πομπή έπροχώρει δύο βή
ματα, ό καλόγερος άνίστατο έκ 
νεκρών «άκμαΐος καί σκιρτών». 
Τέλος ό κεχαγιάς, δηλαδή ό κοι
νοτικός κλητήρ, είχεν ήδη έτοι
μον τό άροτρον πρό τής έκκλησίας, 
οί δέ κατσίβελοι παρουσίαζον είς 
τόν πρωτόγερον τοΰ χωρίου τό 
νεόκμητον υνί. Ζυγός καινουργής, 
πού παρασκεύασαν νέοι, στολισμέ
νοι μέ άνθη προσηρμόζετο πρό 
τοΰ άροτρου. Οί καλόγεροι, σοβα
ροί τώρα, προσήρχοντο καί έζευ- 
γνύοντο είς τό άροτρον, αίροντες 
τόν ζυγόν διά τών χειρών. 'Ο μου- 
χτάρης, λαϊκός άντιπρόσωπος τοΰ 
χωρίου, έκρέμα περί τόν ώμον 
σακκούλαν μέ έκλεκτόν σπόρον καί 
έλάμβανε «διά τής στιβαράς αύτοΰ 
δεξιάς τό ποδάρι τοΰ άροτρου καί 
τό παράδοξον έκεΐνο ζεΰγος τών 
καλογέρων έσυραν τό άροτρον, 
φθοΰντες τόν ζυγόν διά τοΰ λασίου 
αυτών στήθους. Ήδη τό ύνίον 
έσχιζε μετά μυστηριώδους τρι
γμού καί ηύλάκωνε τά χλοάζοντα 
τής γής στέρνα. Τερά φρικίασις 
διέτρεχε τά νεΰρα τών άπό τής 
γής καί μόνον άπό τής γής άπο- 
ζώντων έκείνων Ελλήνων.

’Εν μέσφ βαθείας θρησκευτικής 
σιγής ήκούετο αίφνης συγκεκι- 
νημένη ή φωνή τοΰ μουχτάρη, 
σκορπίζοντος διά τής άριστεράς 
τόν έκ τοΰ θυλάκου σπόρον, ένώ 
διά τής δεξιάς ούρθοπόδιζε τό βρα
δέως συρόμενον άροτρον. Νά 
γίνη δέκα γρόσια τό κιλό τό 
σιτάρι ! Καί μετ’ ολίγον. —Πέντε

Συνέχεια είς τήν σελ. 182
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Η ά ν ο ι ξ ι ς
’Άνοιξη στήν Ελληνική γη : Λουλού

δια σπαρμένα παντού σέ χίλια χρώματα 
σέ μύρια σχήματα. Γαλάζιος άσυννέφια- 
στος ό ούρανός, χρυσός καταρράκτης τού 
ήλιου τό <ρώς. Θάλασσα βαθυκύανη, ρι
γωτή στις φρέσκες πνοές τού μαϊστραλιοϋ.

Καινούργια ζωή ξεπηδά άπό τό γόνιμο 
χώ μα. Χώμα ποτισμένο με αίμα τριακο- 
σίων αιώνων. Ά π ό τον Λεωνίδα ώς τον 
Δαβάκη. Δέν είναι απλή σύμπτωση πού 
ή Ελληνική ’Επανάσταση τού 21 ξεπήδησε 
μια ανοιξιάτικη ήμέρα τού Μάρτη__
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Κ Α Θ Α Ρ Η  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α

Συνέχεια άπό την σελ. 179

γρόσια τό κιλό ή σίκαλη ! Και 
μετ’ όλίγον—Τρία γρόσια τό κι
λό τό κριθάρι! Καί ουτω καθ’ έξης, 
έως δτου περιέγραφον άροτριών- 
τες κύκλον περί τήν πλατείαν, 
έπιστρέφοντες εις τό σημεΐον, εξ 
ού έξεκίνησαν».

Καί ό λαός, πού παρηκολούθει 
τήν άροτρίασιν, έπεφώνει μέκατά- 
νυξιν : - ’Αμήν, Θεέ μου, γιά νά φαν 
οί φτωχοί ! Ή  τελετή έτσι έτελείω- 
νε καί ό λαός μέ τούς καλογέρους 
έχόρευε διπλοϋν καί τριπλοϋν κυ
κλικόν χορόν μέχρι βαθείας νυκ- 
τός.

Σημειωτέον ότι εις τήν περιοχήν 
Άγαθουπόλεως ό πρωταγωνιστής 
τού Κωστί ώνομάζετο πάντοτε 
Καλόγερος, εις δέ τά γειτονικά 
χωρία Κούκερος ή Χούχουτος ή 
Σταχτας, παντού δ’ ό δευτεραγω
νιστής εκαλείτο βασιλιάς. Εις τήν 
περιοχήν Άδριανουπόλεως τό 
δρώμενον έκαλεϊτο Σκυλοδευτέρα 
καί ό πρωταγωνιστής άρχοντας 
των σκύλων (Κιοπέκμπεης) καί είχε 
δράσιν όμοίαν προς τήν τού βα- 
σιληά. Έξω τής Θράκης τό έθιμον 
των Καλογέρων παρουσιάζεται υπό 
άτελή μορφήν, ως π.χ. εις Σκϋρον 
(ό Γέρος καί ή Κορέλλα) καί εν 
Νάξω (οί κουδουνάτοι).

Ή  περιγραφή τού Γ. Βιζυηνοϋ 
έκίνησε τό διαφέρον τού "Αγγλου 
αρχαιολόγου καί λαογράφου R.M. 
DAWKINS, ό όποιος κατά τάς άπό- 
κρεω τού 1906 έπεχείρησεν έπι- 
τόπιον έρευναν καί παρετήρησεν 
εις ειδικήν μελέτην του, δημο- 
σιευθεΐσαν άγγλιστί ότι όλα εις τήν 
τελετήν των Καλογέρων ένθυμίζουν 
τήν διονυσιακήν λατρείαν. Τό έθι
μον τούτο παρουσίαζε κυρίως τάς 
πράξεις, τόν θάνατον, τήν άνάστα- 
σιν τού πρωταγωνιστοΰ καί τήν 
εικονικήν άροτρίωσιν καί σποράν.

Διά των μιμητικών τούτων «δρω
μένων» οί χωρικοί έπεδίωκον τήν 
έξασφάλισιν τής εσοδείας, τής 
καλοχρονιάς (εύετηρίας).

Πολλαχοΰ έπίσης τήν «Καθα- 
ροδευτέρα» γίνονται μεταμφιέσεις, 
οί δέ μετημφιεσμένοι συναγωνί
ζονται ποιος θά ρίψη τό άλλον εις 
τά νερά παρακειμένης λίμνης. Έν 
Νάξω οί μετημφιεσμένοι παλαιό- 
τερον άλλοι ένεδύοντο φουστανέλ-

λες καί άλλοι έφόρουν κουδούνια 
καί έκράτουν «σόμπες», είδος φαλ
λών.

Έν Καρπάθφ ό θίασος τούτων, 
μέ δέρματα ζφων, σύγκειται άπό 
τόν γέρον, τήν γριά, τόν Άράπην, 
τόν καδήν, καί τήν καμουζέλλαν, 
ήτοι έκεϊνον ό όποιος φέρει κου
δούνια καί καβαλλικεύει όνον 
«ξανάστροφα». Πρόσωπα τής άκο- 
λουθίας είναι ό Εβραίος, ό για
τρός, οί Άρναούτηδες καί οί κό
ρες, θέμα δέ τής παραστάσεως ή 
άπαγωγή κόρης, ή σύλληψις τού 
άπαγωγέως άπό τούς Άρναούτη
δες καί ή δίκη αύτοΰ ύπό τού καδή. 
Έν Θήβαις συνηθίζεται «ό βλά
χικος γάμος» μέ κατακλείδα «τό 
λείψανο». Καί εις τήν Κορώνην 
«παίζουνε τό λείψανο», δηλαδή ένας 
ένας εξαπλώνεται κατά γής, προσ
ποιείται τόν πεθαμένο καί κατό
πιν άνασταίνεται. Εις τήνΜεθώνην 
παριστάνεται ή κηδεία τού τυ
ροφάγου, ή τό λείψανο, πού τό 
κλαΐνε οί μοιρολογίστρες :

Χορτάρισε τό μνήμα σου, 
αχ—ΐχ ! καί πάω νά βοτανί
σω, άχ—ΐχ, βοηθάτε φίλ- 
λοι καί δικοί, άχ άντρού- 
λη μου, τόν πόνο μου νά 
δείξω.

Καί τρανομαδοΰνται, όπως αί 
Μανιάτισσαι, καί «χτυπάν τά 
κούτελά τους». Τό αυτό συνηθί
ζεται όμοίως έν Κορώνη.

Είς τά Λευκόγεια τής Κρήτης 
γίνεται ή κηδεία τού καρνάβαλου, 
τόν όποιον κηδεύει ή Σαρακοστή : 
"Ενας άνδρας είναι ένδεδυμένος ώς 
γυναίκα, άδύνατη, υψηλή καί μαυ- 
ροφορεμένη, μοιρολογούν :

Ελάτε καί στο ξόδι του, 
κάμετε τό σταυρό σας, έως 
τά χτές γλεντάγατε μέ τού
τον στο πλευρό σας κ.λ.π.

'Ο ίερεύς ψάλλει :

'Ημείς ετούτον κλαίομεν, 
ήμάς ποιος θά μάς κλάψη, 
όπού τό σκορδοκρέμμυδο 
τ’ άντερα θά μάς κάψη ;

Καταδίκη τού Καρνάβαλου μέ 
τόν διά πυράς θάνατον γίνεται είς 
τήν Δερβιτσάνην τής βορείου 
’Ηπείρου.

Κηδεία καί ένταφιασμός τής 
’Αποκριάς συνηθίζεται τό βράδυ

τής Τρίτης ή τήν Τετάρτην τής 
Καθαράς Έβομάδος πολλαχοΰ τής 
Εύρώπης- Είς τήν παράστασιν τού 
λειψάνου, τό όποιον άνασταίνεται, 
βλέπει κανείς αύτό τό φάσμα τού 
χειμώνος νά παραμερίζεται καί 
νά δίδη τήν θέσιν του είς τήν άνοι- 
ξιν, ή οποία ζωογονεί τήν νεκρω- 
θεΐσαν φύσιν.

Είς τό Κατσιδόνι τής Κρήτης 
«τήν Καθαρή Δευτέρα βάνουν σ’ 
ένα βγόδωμα (σκεΰον) μακαρού- 
νια, τυρί, κρέας καί ό,τι άλλο 
πασχαλινό καί, ένώ κλαΐνε, πά
νε καί τά θάφτουν βαστούν άκό- 
μη καί τά λοΰρα καί τά θυμιάζουν 
καί λένε συγχρόνως πώς ήρθεν ό 
Λαμπούνης κ’ έξώρισε τόν Μα- 
καρούνη καί τόν Πασκάλη :

Ό  Λαζανάς ψυχομαχεί κΓ 
ό Μακαρούνης κλαίει 
κι δ Κρόμμυδος σουσου- 
ραδεΐ απάνω στό τραπέζι.

’Αλλαχού συνηθίζεται τό «κρέ
μασμα σκύλων» άπό σχοινιού καί 
περιστροφή τούτων περί αύ
τό εξ ού καί «σκυλοδευτέρα». 
Περί τό τέλος τής ήμέρας έν 
Καρπάθφ συναθροίζεται όλος ό 
κόσμος είς τήν αυλήν τής έκ- 
κλησίας ή είς άλλο τι κεν
τρικόν μέρος καί χορεύεται ό 
χορός τού «πιπεριού» κ.ά., άλλ’ 
εύθύς ώς σημάνη ό Εσπερινός διά 
τό πρώτον «Κύριε τών δυνάμεων...», 
σταματά ώς έκ θαύματος όλη ή 
όργιαστική τής Καθαράς Δευτέρας 
κίνησις.

Ή  Καθαρά Δευτέρα είναι προσέτι 
πρόσφορος είς μαντείας μέ τό κάλε. 
σμα ή δέσιμον τήςΜοίρας πρόςπρό- 
κλησιν μαντικού ονείρου, τήν άρμυ- 
ροκουλούραν καί τήν σαρακο- 
στοκουλλούραν. ’Επίσης «δέν πιά
νουν μαχαίρι, δέν κόφτουν τί
ποτε, γιά νά μήν κόφτουν τά πον
τίκια τά γεννήματα», ώς λέγουν έν 
Ήπείρω. «Τρώγουν μιά μπουκιά 
άπό τήν σαρακοστοκουλλούραν, 
γιά νά κομπώσουν τήν Σαρακοστή, 
νά μή τούς πιάση ή Σαρακοστή 
νηστικούς,» ώς λέγουν χαρακτη- 
ριστικώς είς τήν Πύλίαν.

Πολλά άπό τά έθιμα τής Καθαράς 
Δευτέρας έχουν παναρχαίαν προέ- 
λευσιν. Ό  νέος έλληνικός λαός τά 
διατηρεί άκόμη κατά παράδοσιν 
παρά τάς αποτόμους καί έξακολου- 
θητικάς μεταβολάς, τάς όποιας 
καθημερινώς ύφίσταται ό λαϊκός 
βίος.
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’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό  Δι ήγημα

Η ΤΥΧΗ ΕΙΠΕ «ΟΧΙ»

« 'MI U lcttp’/j ΤΥώφορντ π ο τ έ  δ ε ν  φ α ν τ α ζ ό τ α ν  
ό τ ι  ό  ά ν θ ρ ω π ο ς  π ο ύ  ή θ ε λ ε  ν έ  τ ο ν  κ ά ν$  σονε*  
ν ο χ ο  σ τ ο  έ γ κ λ η μ ά  της ήτα ν  Ά σ τ ο ν ο μ ε κ ό ς -  
" Ο μ ω ς  ή τ ύ χ η  κ α ί  γ ια τ ί  ό χ ε  ή 4»>εεα Α ε κ η ,  
ε ίχ α ν  ά ντεδετη  γ ν ώ μ η  α π ό  τ ο  σ α τα νεκ ό  σ χ έ -  

δ ε ο  τη ς  δ ο λ ο φ ό ν ο ο »

Ηταν δυό μέρες τώρα πού έβρεχε 
συνεχώς κι, ό όρίζοντας δέν έλεγε νά 
ξανοίξη. Μιά ψιλή,έκνευριστική βρο
χή έκανε τ’ αύτοκίνητα νά προχωρούν 
άγρα καί προσεκτικά στήν άσφαλτο, άπ’ 

τόν κίνδυνο τού ντεραπαρίσματος. Κανείς 
δέν έδειχνε τήν παραμικρή διάθεσι νά 
προσπεράση τόν άλλον...

Μιά άστραπή φώτισε άξαφνα, τόν σκο
τεινό ουρανό. Ή  μπόρα, σύντομα θά 
ξέσπαγε κι’ ή πόλις άπειχε περισσότερο 
άπό δέκα χιλιόμετρα.

Μιά δεύτερη άστραπή καί ό Μάίκλ 
Ντάρμπριτζ είδε τό αυτοκίνητο πού 
πήγαινε μπροστά του, νά σταματά. Στα
μάτησε τότε κι’ αύτός.

Είδε τήν πόρτα τού αυτοκινήτου ν’ 
άνοίγη. Μιά νέα καί καλοφτιαγμένη 
κοπέλα, κατέβηκε κι’ έτρεξε πρός τό 
μέρος του.

Χωρίς τόν παραμικρό δισταγμό, άνοι
ξε τήν πόρτα, μπήκε καί κάθησε δίπλα 
στόν Ντάρμπριτζ. Έτρεμε όλόκληρη κι’ 
ήταν φανερό ότι μέ πολύ κόπο συγκροτού
σε τούς λυγμούς της.

—βά παραξενεύεστε βέβαια, γιά τό 
φέρσιμό μου, άρχισε νά λέη. Θ’ άπορήτε, 
γιατί δέν...

—...Γιατί δέν κλείνετε, προηγουμένως, 
τήν πόρτα ; τήν διέκοψε χαμογελώντας 
έλαφρά, γιά νά τήν καθησυχάση.

’Αντί, όμως νά κλείση τήν πόρτα ή 
νέα, προτίμησε νά πέση στήν άγκαλιά 
του.

Αΰτή τήν φορά, ό Ντάρμπριτζ ένοιωσε 
πραγματικά έκπληκτος.

—Θέλετε νά μοΰ πήτε, τί σάς συμβαί
νει ; μουρμούρισε άμήχανα. Μήπως φο
βάστε τις άστραπές ;

Ή  κοπέλα κούνησε πρώτα τό κεφάλι 
της καταφατικά. "Ομως, μετά, τό κούνησε 
άρνητικά.

—Είναι . . . είναι μιά μεγάλη ιστορία ... 
είπε σιγανά.

—Προσπαθήστε νά ήρεμήσετε καί νά 
μοΰ τήν διηγηθήτε, είπε ό άντρας.

’Αποτραβήχτηκε άπό τήν άγκαλιά 
του άργά, καί έστρεψε τό κεφάλι νά 
κυττάξη πίσω της. Τά μάτια της ήταν 
διεσταλμένα άπό τόν φόβο . . .

—Δέν . . . δέν μπορώ νά γυρίσω πίσω" 
στό αμάξι μου! τού είπε.

—Μά δέν σάς ζήτησα τίποτα τέτοιο, 
δέν είναι έτσι ; ’Ακούστε, τής είπε μετά.

’Εδώ κοντά, άν δέν άπατώμαι, υπάρ
χει κάποιο κέντρο, θά θέλατε νά πηγαίνα
με καί νά μοΰ πήτε τί σάς συμβαίνει ;

—Θέλει νά μέ σκοτώση ! Μέ παραμο
νεύει. Τό νοιώθω σάν ένα πεινασμένο 
θηρίο!

Ή κοπέλα έτρεμε καί πάλι. Γιά νά τήν 
καθησυχάση, ό Ντάρμπριτζ, άκούμπη- 
σε τό χέρι του στό μπράτσο της.
_ —Γιατί δέν μού διηγήσθε αΰτή τήν 
ιστορία άπό τήν άρχή, τής πρότεινε. 
Καί πρώτ’ άπ’ όλα, πώς σάς λένε . . . 

Δίστασε λίγο κι’ ύστερα τό είπε : 
-Μαίρη Λώφορντ . . Έχετε δίκηο. Πρέ

πει νά σάς διηγηθώ τήν ιστορία άπό 
τήν άρχή. "Οταν τό κάνω, θά καταλάβετε 
γιατί δίσταζα. Βλέπετε, δέν είν’ εύκολο 
γιά μιά . . νεκρή νά όμολογήση ότι είναι., 
νεκρή. Ό χι, κύριε Ντάρμπριτζ, μή μέ 
κυττάζετε σάν νά είμαι τρελλή . . Τό ξέρω, 
όπως τό ξέρετε κι’ έσεΐς, ότι είμαι. . . 
ζωντανή. Όμως, γιά τά μάτια όλων, στό 
Όνομπέργκ, τή μικρή πόλι, όπου έζησα, 
μαζί μέ τόν σύζυγό μου, έξη όλόκληρα 
χρόνια, είμαι πεθαμένη . . Γιά τήν άκρί- 
βεια, «μυστικά» δολοφονημένη άπό τόν 
Τζών, τόν άντρα μου . .

—Έπεχείρησε νά σάς δολοφονήση, έν- 
νοεϊτε, καί καταφέρατε νά τού ξεφύγετε;

Ένα μικρό, χλωμό χαμόγελο διέστειλε, 
γιά πρώτη φορά, τά χείλη τής νέας γυναί
κας.

—Ό χι, κούνησε τό κεφάλι. Τίποτα τέ
τοιο. ’Αντίθετα, ήμουν έγώ πού παρακά- 
λεσα τόν Τζών . . νά μέ δολοφονήση 
«μυστικά».

Καί ήΜαίρη Λώφορντ, διηγήθηκε τότε 
μιά περίεργη ιστορία. Είχε βαρεθή, τόϋ 
είπε, τή μονότονη καί μίζερη ζωή πού έκα
ναν, έκείνη καί ό σύζυγός της, στή μικρή 
πόλι τού Όνομπέργκ. Κάποια μέρα, πέρα
σε άπό τό μυαλό της ένα καταπληκτικό, 
όπως τό πίστευε τότε, σχέδιο: Νά τήν 
άσφαλίση ό Τζών καί μετά νά τήν «δολο
φονήση» μ’ έναν τρόπο, όμως, πού ένώ δέν 
θ’ άφινε καμμιά άμφιβολία γιά τήν πράξι 
του στό μυαλό τού κεθενός, θά έμπόδιζε 
τό δικαστήριο νά τόν καταδικάση σέ θάνα
το ή σέ πολυετή φυλάκισι.

—Οί άστυνομικοί πού θά έρχονταν νά 
ψάξουν τό σπίτι μας, ύστερα άπό μιά 
άνώνυμη καταγγελία ότι ό σύζυγός μου μέ 
είχε δολοφονήσει, θά εΰρισκαν κηλίδες 
αίματος σέ ώρισμένα σημεία τού πατώμα
τος, καθώς καί στά ρούχα μου, στή ντου
λάπα. Θά τόν συνελάμβαναν, μέ τήν κατη
γορία τού φόνου κι’ άργότερα, θά γινόταν 
ή δίκη του. Φυσικά, μιά κι’ ήμουν ζωντανή 
καί πολύ μακριά, τό πτώμα μου δέν θά 
βρισκόταν πουθενά. Έτσι, καθώς δέν 
ύπήρχε πτώμα, όπως όρίζει ό νόμος, τελι
κά, θά τόν άπήλλασσαν.

—Ά ν, όμως, δέν τόν άπήλλασσαν; 
ρώτησε ό Ντάρμπριτζ.

—Θά παρουσιαζόμουν τότε έγώ. Ό  Τζών 
ήξερε πού θά μ’ εύρισκε. Τόν άπήλλαξαν, 
όμως, τελικά καί ό άντρας μου είσέπραξε 
τήν άσφάλειά μου. Είναι ένα τεράστιο 
ποσόν γιά μάς, κύριε Ντάρμπριτζ. Τριάντα 
χιλιάδες δολλάρια!

Ξέσπασε σέ καινούργιους λυγμούς.
—Καταλαβαίνετε τή συνέχεια, είπε. 

Όταν παρουσιάστηκα, στόν τόπο καί τήν 
ήμέρα πού είχαμε όρίσει νά συναντηθού
με, ό Τζών έπεχείρησε νά μέ δολοφονήση, 
στήν πραγματικότητα αυτή τή φορά. Βλέ-
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πετε, ήταν κάτι πού δέν είχε περάσει άπό 
τό μυαλό μου, όταν σχέδιαζα τόν . .θάνατό 
μου. TcO είχα άπόλυτη έμπιστοσύνη. 
Σφάλμα μου, όπως άποδείχτηκε . . Τώρα,
6 Τζών θέλει νά μέ σκοτώση. Γιά δυό λό
γους: Επειδή έτσι δέν θά χρειασθή νά 
μοιραστή μαζί μου τις τριάντα χιλιάδες 
δολλάρια. ΚΤ έπειδή, άν μυριστή τήν 
άλήθεια, ότι, δηλαδή, είμαι ζωντανή, ή 
άσφαλιστική έταιρία θά πάρη πίσω 
τά λεφτά καί θά τόν μηνύση γι’ άπάτη. "Αν 
όμως μέ σκοτώση άκόμα κι’ άν τόν συλλά- 
βουν, θ’ άναγκασθοΰν νά τόν άφήσουν 
έλεύθερο. Δέν μπορούν, βλέπετε, νά τόν 
δικάσουν δυό φορές, γιά τόν ίδιο λόγο.

—Καί τώρα, τί θέλετε άπό μένα; τήν 
ρώτησε ό Ντάρμπιτζ.

"Ενα ρίγος πέρασε άπό τό κορμί της. 
—’Ανθρώπινη συντροφιά, είπε. Τίποτ’ 

άλλο άπό φιλική, άνθρώπινη συντροφιά. 
Φοβάμαι κ α ί. .
—Γιατί δέν καταφεύγετε στή ν αστυνομία; 
—Θά μ’ έκλειναν, άπλούστατα, στή φυ

λακή, γιά σύνεργό στήν άπάτη.
Σφίχτηκε άπάνω του.

—Ξέρω, ότι οί μέρες μου είνα μετρημέ
νες, συνέχισε. 'Ο Τζών είναι άνθρωπος 
πού έπιτυγχάνει εκείνο πού θέλει πάντα. 
Καί τώρα, τό μόνο πού θέλει, είναι ό θά
νατός μου!

Πέρασαν δυό όλόκληρες εβδομάδες, 
μετά άπό τήν πρώτη τους έκείνη συνάν- 
τησι κι’ είχαν, σ’ αυτό τό διάστημα, 
συναντηθή τουλάχιστον, δέκα φορές, 
όταν ήΜαίρη τηλεφώνησε στον Ντάρμπρι- 
τζ, γιά νά τού πή ότι είχε χτυπήσει άσχημα 
τόν άντρα της.

—Έλα αμέσως, άγάπη μου, τού είπε. 
Έλα αμέσως! . .

Δέκα λεπτά άργότερα, ό Ντάρμπριτζ είχε 
φτάσει έκεΐ πού τού είχε πή. Βρήκε 
τή Μαίρη έτοιμη νά πάθη νευρική 
κρίση. Στό δωμάτιο τού έξοχικοϋ σπι
τιού πού είχε νοικιάσει, κατόπιν δικής 
του ύποδείξεως, βρισκόταν έκείνη κι’ 
ένα πτώμα, πού έπλεε μέσα στό αίμα.

—Είναι ό άντρας σου; τήν ρώτησε ό 
Ντάρμπριτζ.

Χλωμή, σάν νά ήταν κι’ ή ίδια πεθαμένη 
ή νέα, κούνησε καταφατικά τό κεφάλι. 
Μετά έπεσε στήν αγκαλιά του κλαίγον- 
τας.

—ΤΩ, Μάϊκλ', είπε. Σοΰ ορκίζομαι πώς 
ότι έγινε, δέν μπορούσα νά τό έμποδίσω. 
Ήρθε έδώ, γιά νά μέ σκοτώση'. Τό διάβα
σα στά μάτια του, όταν τόν είδα, ξαφνικά, 
μπροστά μου. "Επρεπε νά μέ παρακολου
θούσε, όλον αύτόν τόν καιρό. Ήξερε πού 
μένω. Κρατούσε στό χέρι του, αύτό τό 
περίστροφο . . "Ορμησα νά τού τό πάρω. 
Κρεμάστηκα όλόκληρη πάνω του. Προ
σπάθησα, πάλαιψα μέ άπόγνωσι, καί ξα
φνικά . . ξαφνικά . .

— . . Ξαφνικά, τό περίστροφο έκπυρσο- 
κρότησε κι’ ή σφαίρα τρύπησε τή δική του 
καρδιά, άντί γιά τή δική σου, έτσι;

—"Ετσι άκριβώς, κούνησε πολλές φορές 
τό κεφάλι της έκείνη, Ώ , Μάϊκλ, πρέπει 
νά μέ βοηθήσης νά τόν θάψω . . Είναι . . 
ή μόνη λύσι, άφοΰ δέν μπορώ νά παρου- 
σιασθώ στήν άστυνομία.Μήν ξεχνάς ότι 
είμαι νεκρή γιά όλους καί ..

—Θάπρεπε νά φύγης πολύ μακριά, τής 
είπε. Ξέρης, τούλάχιστον, πού έχει τά 
λεφτά τής άσφαλείας;

Κούνησε τό κεφάλι της καταφατικά.
Ό  Μάϊκλ Ντάρμπριτζ, χαμογέλασε.

—Ήσουν άτυχη, Μαίρη, μουρμούρισε. 
Έπεσες σέ . . άστυνομικό!

—Τί σημαίνει αύτό; φώναξε ή νέα γυναί
κα κι’ άμέσως τραβήχτηκε άπό κοντά 
του.

—Σημαίνει ότι άπό τήν άρχή ύπωπτεύτη- 
κα πώς ή ιστορία πού μοΰ διηγήθηκες 
δέν ήταν άληθινή. Δέν έξομολογεΐται κα
νείς μιά τέτοια ιστορία στόν πρώτο τυχό
ντα—όπως ήμουν έγώ γιά σένα. Φρόντισα 
λοιπόν, ύά πάω στό Όνομπεργκ, όπου 
καί πληροφορήθηκα άτι ή ιστορία πού μοΰ 
διηγήθηκες, είχε μέν, συμβή έτσι, άλλά 
μέ άνεστραμμένους τούς ρόλους! ’Εσύ 
ήσουν πού υποτίθεται ότι σκότωσες τόν 
άντρα σου καίείσέπραξες τήν άσφάλεια.

’Εσύ δικάστηκες. Καί άθωώθηκες! ’Εσύ 
σκότωσες μετά τόν άντρα σου, όταν 
ήρθε, κρυφά, νά σοΰ ζητήση τά μισά άπό 
τά χρήματα τής άσφαλείας. Μετά όμως', 
ό άδελφός του (καί ό Ντάρμπριτζ έδειξε 
μέ τό κεφάλι πρός τό μέρος τού πτώματος) 
άρχισε νά σέ παρακολουθή καί ν’ άπειλή 
ότι θά σέ σκοτώση . . Είχε μυριστή τήν

άλήθεια καί ήθελε, ίσως, νά σέ δολοφονή- 
ση, μιά πού δέν θά μπορούσε νά έπιτύχη 
μιά δεύτερη δίκη σου. Τού ώρισες ραντε
βού έδώ άπόψε.

Ήρθε καί σέ βρήκε νά τόν περιμένης 
μ’ ένα περίστροφο. Τόν σκότωσες καί 
μετά τηλεφώνησες σέ μένα . . Είχες προ
μελετήσει τό έγκλημά σου. Αύτό τό τηλε
φώνημα πού μοΰ έκανες καθώς καί ή προ- 
σπάθειά σου νά γνωριστούμε, γιά νά μέ 
χρησιμοποιήσης, τό άποδεικνύουν. Ηθε
λες άπό μένα νά σέ βοηθήσω νά έξαφανί- 
σης τό πτώμα. Αύτό καί τίποτ’ άλλο.Μετά 
θά έξαφανιζόσουν.Μέ τά λεφτά τής άσφα
λείας φυσικά . .

ΉΜαίρη χαμήλωσε τά μάτια.
—Νά πάρη ό διάβολος, μουρμούρισε, 

άνάμεσα στά δόντια της. Πώς μπορούσα 
νά φαντασθώ ότι ή τύχη θά μ’ έσπρωχνε 
νά άναζητήσω ένα . . συνένοχο στό πρό
σωπο ένός . . άστυνομικοϋ;

Ο Β Ε Τ Ε Ρ Α Ν Ο Σ . . .

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΡΦΑΚΗ 
'Υπομοιράρχου

’Επιγραμματικά θά μπορούσαμε νά τόν ποϋμε ό έπαγγελματίας  
τω ν πέντε δα κ τύλω ν.

Καί πραγματικά τό ψ ω μί του κρεμόταν αποκλειστικά καί μόνον 
στήν εύκαμψία καί τή σβελτάδα τω ν πέντε δακτύλων τ ο υ . Η έπι— 
δεξιότης του στή χρησιμοποίηση τω ν άνω άκρων αποφ άσιζε γιά τόν 
έπιούσιο άρτο . Έ να ς  κοινός ήμερομίσθιος κλεφτακος ήταν που στην 
νεαρά του ήλικία μπορεί νά  πή κανείς ότι τά κατάφερνε σχετικά  
καλά . Βέβαια υπ ή ρ χα ν, ό π ω ς, σ’ όλες τις δουλειές, οί άπρόβλεπτοι 
παράγοντες πού μπορούσαν νά έπηρεάσουν πρός τό κακό τά πράγμα
τ α , οί ά τυ χ ίες . ’Α τυχίες δέ ήταν κάτι δοσοληψίες μέ τήν άσφ άλεια , 
άλλά όσο νάναι τό μεροκάματο έ β γ α ιν ε .

Τώρα όμως βρισκόταν στά έβδομήντα τ ο υ . Καί τά γηρατειά δέν 
έρχονται μόνα τ ο υ ς . Σέρνουν πίσω  τους κάποια πονάκια καί κάποια  
δυσκαμψία τω ν ά κ ρ ω ν. Έ τ σ ι ό φ ίλος μας , όπως όλοι οί άνθρωποι 
τής ήλικίας του , κατέφ υγε στήν έκκλησία γιά νά ξελα φ ρ ώ νη . ’Ό χ ι  
βέβαια τόν εαυτό του άπό τής ψ υχή ς τά άνομήματα, άλλά τίς έξω -  
τερικές συνήθως τσέπες τω ν προσκυνητών άπό χρ ή μ α τα . Μικροποσά 
περιεχόμενα σέ πορτοφόλια μικρά ύπό τήν μορφή τού ένοχλητικοϋ  
βάρους κερμ άτω ν. Κάποτε όμως τήν ώρα πού λόγω  άγάπης πρός τόν
___ πλησίον του «χά ϊδευε»  έλαφρά τήν τσέπη ένός πανω φ οριού ,
ένοιωσε κάποιο άλλο χέρι νά τού κτυπά έλαφρά τήν πλάτη . Λ όγω  
πείρας κατάλαβε περί τίνος έπρόκειτο , καί μέ μασημένα λόγια  πή
γε νά δικαιολογηθή πώ ς άναζητώ ντας, τάχα τό μαντήλι του κατά----
λάθος έβαλε τό χέρι του σέ ξένη τ σ έπ η . Τό όργανο όμως τής τάξεως 
πού δ έ ν ___άναμασοΰσε κάτι τέτοια είχε τίς άντιρρήσεις του .

Βέβαια στήν άνάκριση τά ώμολόγησε όλα : —Τί νάκανα , κύριε 
Μοίραρχε', αύτή τή δουλειά έμαθα άπό μικρός, αύτή κ ά νω . Στήν 
ήλικία μου μπορεί ν ’ άλλάξη κανείς εύκολα έπαγγελμα ;

Πάντως μέ τήν άπολογία του έθεσε ένα σοβαρό κοινωνικό πρό
βλημα πού ζητεί έπειγόντω ς τή λύση τ ο υ . Είναι ή συνταξιοδότηση  
τώ ν κ λεπ τώ ν. Προτείνω λοιπόν νά ίδρυθή ένα σχετικό ταμ είο . Νά 
καί ή όνομασία του . ΤΣΑΚ . Δηλαδή Ταμείο Σ υντάξεω ς Α πομάχω ν  
Κ λεπ τώ ν. Έ τ σ ι, όσοι λόγω  όρίου ήλικίας άποσύρονται άπό τήν ένερ- 
γό ύπηρεσία , θά έχουν έξασφαλιση τόν έπιούσιο. Τι λ ετ ε , δεν είναι 
ορθό τό μέτρο ;
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Γ  Διεθνές συμπόσιον κυκλο

φορικών π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν .

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Τ Η Σ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η
Τ αγματάρχου Χ ω ροφυλακής

έ πρωτοβουλίαν τοϋ Γενικού 
Γραμματέως τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ 
κ. Ζιάν Νεπότ διΟργανώθη εις 
Σέν Κλοϋ Γαλλίας άπδ 27ηςμέχρι 

30 Νοεμβρίου 1972 τό Γ' Διεθνές 
Συμπόσιον έπί κυκλοφοριακών προ
βλημάτων.

Τοϋ Συμποσίου τούτου μετέσχον 
οΐ κάτωθι 68 έκπρόσωποι έκ 31 χω
ρών, ήτοι:
ΑΙΘΙΟΠΙΑ MANGISTU ZELEA- 
LEM Διευθυντής Τροχαίας 
ΑΛΓΕΡΙΑ: MOHAMED. MES- 

SAID Διευθυντής Γ ραφείου ΙΝΤΕ- 
ΡΠΟΛ

MOHAMED MAHIDDINE.

ΑΝΩ ΒΟΛΤΑ: MOHAMED. HA
MA DI: ’Αστυνόμος — Σχολή
’Αστυνομίας
GEORGES. SEDGHO Διευ
θυντής Προσωπικού και 'Υλικού 
τής 'Υπηρεσίας ’Εθνικής ’Ασφα
λείας.

ΑΡΑΒΙΑ ΣΑΟΥΔΙΚΗ: Ταξίαρχος 
YAHYA A.AL—MOYALLIMI 
Γενικός Διευθυντής Τεχνικών 'Υ
πηρεσιών.
Ταγματάρχης ABDULLA S. 
AL—JAMII Τροχαίας.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: ’Αστυνόμους ΟΕ- 
SEL CODY Μ. FENOY τής

'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας ’Αρ
γεντινής.

ΑΥΣΤΡΙΑ: FRANZ W EIHSKIR-
CHNER Διευθυντής ήτής 'Ομο

σπονδιακής ’Αστυνομίας. 
ΆντισυνταγματάρχηςΟΤΤΟ ΗΟ- 
RMANN τής Αύστριακής 'Ο
μοσπονδιακής ’Αστυνομίας.

ΒΕΛΓΙΟΝ: Ταγματάρχης GA
BRIEL MULLER Σύνδεσμος 
Χωροφυλακής παρά τώ 'Υπουρ
γείο Συγκοινωνιών.

ΓΑΛΛΙΑ: RENE COMBES Διευ
θυντής Τεχνικών 'Υπηρεσιών τής 
’Εθνικής ’Αστυνομίας. 
—ROBERT MOLLINA Ύ -
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πάλληλος 'Υπουργείου Συγκοι
νωνιών.

—JEAN NOUVET 'Υπάλληλος 
Γραφείου 'Οδικής Κυκλοφορίας 
καί ’Ασφαλείας.

—JEAN VERGNAUD Διευθυν
τής ’Αστυνομίας Τροχαίας.

— RENE DELAYE ’Αξιωμα
τικός Τροχαίας.

—Μοίραρχος CAZEAUX 'Υπη
ρεσίας Τροχαίας.

— ROBERT GILLES Διευθυν
τής ’Αστυνομίας — Διεύθυνσις 
Μεταφορών.

—BERNARD PESSIN ’Αστυ
νόμος.

—BRUNO CHICHIGNOUD 
Ταγματάρχης Γαλλικής Χωρο
φυλακής.

—IVES DUVAL— Άντισυντα-

γματάρχης Γαλλικής Χωροφυ
λακής.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: KARL ECKHARD 
—Διευθυντής Τροχαίας. 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ: DUSAN
PETROVIC—Διευθυντής 'Υπουρ

γείου ’Εσωτερικών—Σύμβουλος 
Τροχαίας.
—VLADAN VASILJVIC — ’Ε
πιστημονικός Συνεργάτης του Έ γ- 
κληματολογικοΰ ’Ινστιτούτου.

ΕΛΒΕΤΙΑ: HANSUELI ΑΜ-
ΜΑΝΝ—Διοικητής Χωροφυλα
κής Βέρνης.
—JEAN GRIN—'Υπομοίραρχος 
Χωροφυλακής.
—SILVIO MARTINOLI— 'Υ
ποδιευθυντής ’Αστυνομίας Καν
τουνιού Τσιτσίνο.

ΕΛΛΑΣ: Διευθυντής Α' Δ. ΚΑΡΑ-

Γάλλος ’Αστυνομικός έξηγεϊ έπί τοΰ 
χάρτου τής μείίονος περιοχής Παρισίων 
τόν τρόπον λειτουργίας καί δράσεως τού 
’Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ — Διευθυν
τής Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας 
’Αθηνών.
—Ταγματάρχης I. ΤΡΥΠΗΣ 
Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής. 

ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ: Διευ
θυντής SIR JOHN RITCHIE 
INCH—Δ.A. ’Εδιμβούργου.
—HANRY J. HUNT—'Υποδιευ
θυντής Μητροπολιτικής ’Αστυνο
μίας.
-R IC H A R D  B. M ATHEW S- 
Διευθυντής ’Αστυνομίας Γουορ- 
γουϊκσιάϊρ—Κόνβεντρι.
—REYMOND NAYLOR Κ. 
BUXTON—Διευθυντής ’Αστυνο
μίας Χερτφορντσιάϊρ.

ΙΑΠΩΝΙΑΣ: SHINGERU ΚΑ- 
ΜΙΟΚΑ —· Διευθυντής ’Εθνικής 
’Αστυνομικής ’Ακαδημίας.
—HARUKICHI IIDAKA —
Διευθυντής Τροχαίας Τσίμπα.
—TOSHIO ΚΑΝΑΟΚΑ — ’Α
στυνόμος — Τμήμα Προγραμμα
τισμού καί ’Ερευνών Τροχαίας 
Άιτσι.
—TOSHITERU HAYASHI —
'Υπαστυνόμος.

ΙΝΔΙΑΙ: CHINGLEPOT DINA- 
KAR — 'Υποδιευθυντής Τρο
χαίας.

ΙΣΠΑΝΙΑ: SOTERO PEREZ 
COMEZ — Διευθυντής Τροχαίας 
Μαδρίτης.
—ISIDORO GALLEGO GON
ZALEZ — Διευθυντής Μηχανο
κινήτων Μονάδων Τροχαίας. 

ΙΤΑΛΙΑ: : LUIGI ZANDA — 
Διευθυντής Διευθύνσεως Τροχαί

ας 'Υπουργείου Εσωτερικών. 
-A L F R E D O  ΜΟΝΤΙΝΙ — Τα
γματάρχης Τροχαίας.
—PAOLO COSSU — Μοίραρχος 
Τροχαίας πόλεως Νουόρο. 
—NICOLA CARLUCCI — Μοί
ραρχος Δ]τής Τροχαίας περιφέ
ρειας Ρέτζιο Έμιλία.

ΚΥΠΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡ- 
ΓΙΑΔΗΣ — Διευθυντής Δ]νσεως 
Τροχαίας ’Αρχηγείου Κυπριακής 
’Αστυνομίας.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΤΡΓΟΝ : PIER R E 
JEAN WAGNER — Άντ]ρχης 
Χωροφυλακής.
—GEORGES RAUCHS—Διευ
θυντής ’Αστυνομίας Τραοχαίας.
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"Αποψις τής αιθούσης συνεδριάσεως τών έκπροσώπων διαφόρων κρατών εις τό Διεθνές συμπόσιον έπί των 
κυκλοφοριακών προβλημάτων.

ΜΑΛΑΙΣΙΑ : MOHAMED NOOR 
KHAMIS — Ταγματάρχης Διοι
κητής Τροχαίας ’Ίπο—Πέρακ. 

ΜΑΛΙ : DIARRA ΜΑΗ ΑΜΑ 
DOU — Μοίραρχος Διοικητής 
Τροχαίας Μπαμάκο.

ΝΕΠΑΛ : NARENDA—RAJ 
SHARMA — Ταγματάρχης Δι
οικητής Τροχαίας ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ 

ΝΙΓΗΡΙΑ : LAMIDI OLAYIWO- 
LA LAWAL — Διευθυντής Τρο
χαίας του Λάγκος.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ : AAGE JANSEN — 
Διευθυντής 'Υπουργείου Δικαιο
σύνης.
—PAAL FEIRING — 'Υποδι
οικητής Τροχαίας Οΰρτι—ραγκς. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ : CORNELIS W. 
BLOEMERS — Διευθυντής Σχο
λής Τ ροχαίας τοϋ Μπιλτχόβεν. 
—PIETER TIELEMAN — ’Α
στυνόμος τής Μηχανοκινήτου Μο- 
νάδος Τροχαίας τοϋ Ρότερνταμ. 
-E V E R T  BROUWER -  Διευ
θυντής Τροχαίας ’Άμστερνταμ.
—JOHHANES Η. CARSTENS-
Διευθυντής Τροχαίας παρά τω 
'Υπουργείω Δικαιοσύνης.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ : MANUEL-
LUIS NUNES FER R EIR A  -  
Διευθυντής Τροχαίας Λισσαβώνος 

ΣΟΥΗΔΙΑ : Β. QUIST — Διευθυν
τής ’Αστυνομίας VAXIO — 
CARL — ERIK KAPPELIN -  
Διευθυντής Τροχαίας Εθνικής ’Α
στυνομίας.

ΤΑ ΥΛΑΝΔΗ : SERM RUA- 
NUSWALDI—Διευθυντής Ε ξω 
τερικών υποθέσεων ’Αστυνομίας 
Μπάγκοκ.
—SARIT SUNGKAWAT — 'Υ
ποδιευθυντής Τροχαίας Μπάγκοκ. 
—THONGCHAI CHAIYAPU- 
CKSA — ’Αστυνόμος Τροχαίας. 

ΤΟΥΡΚΙΑ : EYUP BABACAN — 
Διευθυντής Γραφείου ΙΝΤΕΡ- 
ΠΟΛ.
-O ZU M  KEMAL — Διευθυντής 
Τροχαίας.

ΤΥΝΗΣΙΑ : ABDALLAH SNO- 
USSI — Διευθυντής Τροχαίας. 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ : ΜΑΤΤΙ OLAVI 
BACKMAN -— Μοίραρχος Διευ- 
θύνσεως Τροχαίας 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών.
'Η  διάσκεψις διωργανώθη ύπό

μορφήν συμποσίου, κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ οποίου διεξήχθη, ύπό τήν 
προεδρίαν τοϋ Γενικού Γραμματέως 
τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ κ. Ζιάν Νεπότ, 
έλευθέρα συζήτησις καί εύρεΐα άν- 
ταλλαγή άπόψεων καί έμπειρίας 
έπί τών εις τον κάτωθι παρατιθέμε-- 
νον πίνακα τής 'Ημερήσιας Διατά- 
ξεως θεμάτων άφορώντων εις διά
φορα κυκλοφοριακά προβλήματα.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥ
ΧΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΙΑΣ

I. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥ
ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

I. Α' Γενικαί άπόψεις έπί παραβά
σεων οδικής κυκλοφορίας.

α) Είναι δυνατόν νά καθορισθοΰν 
οί ούσιώδεις παράγοντες (ένυπάρ- 
χοντες εις αυτοκίνητα οχήματα ή 
οδούς), οίτινες έχουν τήν μεγίστην 
έπιρροήν έπί τοϋ άριθμοΰ καί τής 
σοβαρότητος τών τροχαίων παρα
βάσεων! Μέθοδοι έξαλείψεως ή
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περιστολής των παραγόντων τού
των.

β ) Ποιοτικαί διαφοραί μεταξύ 
τροχαίων παραβάσεων αίτινες δια- 
πράττονται εις κατωκημένας πε- 
ριοχάς καί εις μή κατωκημένας 
τοιαύτας.

I Β'. Οί νέοι εις ηλικίαν οδηγοί 
καί αί τροχαϊαι παραβάσεις, 
α) Οΐ νέοι διαπράττουν περισσο- 

τέρας ή σοβαρωτέρας παραβάσεις 
ή οί ένήλικες οδηγοί; 

β) Τό έλάχιστον όριον ηλικίας 
προς άκπόκτησιν άδειας όδηγή- 
σεως.

γ) Πρέπει νά άπαγορεύηται εις 
τούς νέους νά οδηγούν αύτοκίνητα 
όχήματα άτινα υπερβαίνουν ώρι- 
σμένον δριον δυνάμεως μηχανής; 

δ) Προβλήματα άτινα άνακύ- 
πτουν λόγω τής αύξήσεως τής 
χρήσεως έκ μέρους των νέων δικύ- 
κλων αύτοκινήτων—οχημάτων, 

ε) 'Η  τακτική των άσφαλιστικών 
έταιριών έν σχέσει προς τούς 
νέους (κατά τήν ηλικίαν) ή τούς 
νέους οδηγούς.

I C. Περί τής τακτικής δσον άφορα 
εις τούς πεζούς.

Τά δικαιώματα καί αί ύποχρεώ- 
σεις των πεζών.

II. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΑ ΕΚ Τ Ω Ν  
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

II. 'Η έρευνα των τροχαίων παρα
βάσεων.

α) Τρόποι αύτομάτου έρεύνης 
(π.χ. ύπέρβασις τού ορίου ταχύ- 
τητος).

β) Άνακάλυψις ύπερβολικής κα- 
ταναλώσεως οινοπνεύματος ή καί 
ναρκωτικών.

γ) ’Άνευ χαρακτηριστικών γνω
ρισμάτων (καμουφλαρισμένα) αυ
τοκίνητα χρησιμοποιούμενα ύπό 
τής άστυνομίας.

II Β*. Άπομάκρυνσις οχημάτων 
έσταθμευμένων εις άπηγορευμένας 
ή έπικινδύνους Ζώνας.

α) Νομικά καί διοικητικά προ
βλήματα.
β) Τρόποι μετακινήσεως.

III. ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩ
ΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΠΑ
ΡΑΒΑΣΕΩΝ

III Α'. Ή  πρόληψις τών τροχαίων 
παραβάσεων.
α) Ό  προληπτικός ρόλος τής

ύπηρεσίας Τροχαίας. Σπουδαιό- 
της τής παρουσίας τών οργάνων 
τής τροχαίας έπί τών οδών εις 
κατωκημένας καί μή περιοχάς. 
’Έλεγχος τής καταστάσεως τών 
αύτοκινήτων οχημάτων έπί τών 
οδών.
Προειδοποίησις οδηγών οίτινες 
διαπράττουν τροχαίας παραβάσεις 

β) Ό  ρόλος τών ιδιωτικών σχέ
σεων.

III Β'. Ό  κολασμός τών τροχαίων 
παραβάσεων.
Είναι κατάλληλοι αί συνήθεις 
ποιναί; (πρόστιμον, φυλάκισις 
βραχείας διάρκειας).
Ή  έπί τόπου είσπραξις προστί
μου διά ήσσονος σημασίας παρα
βάσεις.
Ποιναί διά καθ’ έξιν παραβάτας 
τροχαίων άδικημάτων.
'Η κατάρτισις κεντρικού άρχείου 
περί έπιβληθεισών ποινών διά 
τροχαίας παραβάσεις (’Εθνικόν 
άρχεϊον παραβατών—οδηγών)

Τό σύστημα «αιχμών»
'Η  Εύρωπαϊκή σύμβασις περί 
τού κολασμού τών τροχαίων πα
ραβάσεων.

XV ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

IV Α'. Έρευναι περί τά δυστυχή
ματα καί άνακρίσεις έκ μέρους τής 
άστυνομίας.

Εις ποιου είδους δυστυχήματα 
παρεμβαίνει ή άστυνομία;
Τρόποι ένεργείας δσον άφορα 
εις τήν έρευναν τών περιστάσεων 
καί φυσικών ιχνών ένός δυστυ
χήματος.
Εΐδικώς έφωδιασμένα άστυνομικά 
όχήματα.
Αί ύπό τής ’Αστυνομίας άνακοι- 
νούμεναι πληροφορίαι εις τάς ά- 
σφαλιστικάς εταιρίας.

IV Β'. Ή  ’Αστυνομία καί αί πρώ- 
ται βοήθειαι προς τά θύματα τρο
χαίων δυστυχημάτων.

Εις ποιον βαθμόν συμμετέχει ή 
’Αστυνομία εις τήν παροχήν πρώ
των βοηθειών προς τά θύματα 
τροχαίων δυστυχημάτων.
Πρέπει ό άστυνομικός νά είναι 
οδηγός άσθενοφόρου, νοσοκόμος, 
τραυματιοφορεύς;

V· ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Έ πί τών άνωτέρω θεμάτων διε- 
ξήχθη διεξοδική συζήτησις καί άντιλ- 
λάγησαν άπόψεις έπί τών τρόπων 
άντιμετωπίσεως τών κυκλοφορια-

κών προβλημάτων ύφ’ έκάστης χώ
ρας.

Έ κ τών διεξαχθεισών συζητή
σεων διεπιστώθησαν τά κάτωθι:

Τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα εί
ναι θέμα γενικής κοινωνικής καί 
οικονομικής σημασίας, διότι ούδείς 
έξαιρεΐται τόσον τών εύμενών, δσον 
καί τών σοβαρωτάτων δυσμενών 
έπιπτώσεων αύτοΰ. Δι’ αύτόν άκρι- 
βώς τον λόγον τό θέμα τούτο πρέ
πει νά άποτελή καί πρώτιστον μέ- 
λημα, οχι μόνον τών κατά τινα τρό
πον άρμοδίων διά τήν άντιμετώπισίν 
του, άλλά λόγω τής καθολικότητός 
του, καί δλων γενικώς τών πολιτών, 
οί όποιοι, έκτος τού γεγονότος, δτι 
άποτελοΰν τά πιθανά άμεσα θύματα 
αύτοΰ, συμμετέχουν οπωσδήποτε έμ- 
μέσως καί τών γενικωτέρων δυσμε
νών έπιπτώσεων αύτοΰ.

Ή  κατά γεωμετρικήν πρόοδον 
αΰξησις τού αριθμού τών οχημάτων, 
ή άδυναμία τού ύφισταμένου οδικού 
δικτύου καί τής ρυμοτομικής διαρ- 
ρυθμίσεως τών οδών τών άστικών 
κέντρων νά άπορροφά τον συνεχώς 
αύξανόμενον κυκλοφοριακόν δγκον, 
ή συνεχής αΰξησις τής ίπποδυνάμεως 
τών οχημάτων καί ή ένεκα τούτου 
αΰξησις καί τής ταχύτητος αύτών, 
ή άνεπάρκεια χώρων σταθμεύσεως, 
ή άνεπάρκεια τών οδηγών, ή έλλι- 
πής διαπαιδαγώγησις τού κοινού, 
ό άνεπαρκής μηχανολογικός έλεγχος 
τών οχημάτων, ό σύγχρονος τρόπος 
τής ζωής τού άνθρώπου καί ή συνε
χώς αύξανομένη έπιθυμία νά άκο- 
λουθή τον ταχύτατον ρυθμόν τής 
τεχνολογικής μας έποχής, καί πολ
λοί άλλοι παράγοντες συνετέλεσαν 
ώστε ή κυκλοφορία τών οχημάτων 
νά λάβη τάς διαστάσεις ένός σοβα- 
ρωτάτου κοινωνικού προβλήματος, 
καθ’ δσον τό αύτοκίνητον άποτελεΐ 
άντικείμενον άναποσπάστως συνδε- 
δεμένον μέ τήν ζωήν τού άτόμου 
καί τού κοινωνικού συνόλου καί μά
λιστα ούσιώδη παράγοντα τής ’Εθνι
κής Οικονομίας άφ’ ένός, άλλά καί 
λόγω τής έπί τού θέματός του 
πολλαπλής άρμοδιότητος καί εύθύ- 
νης άφ’ έτέρου, δέν θά πρέπει έπ’ 
ούδενί λόγω, νά καταστή τελικώς 
ως συνήθως συμβαίνει, πρόβλημα 
ούδενός.

Τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα είναι 
άποτέλε^ μα πλείστων δσον παρα
γόντων, οί όποιοι καί δημιουργούν 
τήν μορφήν ύπό τήν όποιαν παρου
σιάζεται έκάστοτε τούτο, ήτοι ώς 
κυκλοφοριακή συμφόρησις, ώς δυ
στύχημα κ.λ.π.

Ό  προσδιορισμός τών αιτίων
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Τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα κατέστη ήδη παγκόσμιον καί έν πολλοΐς άγχώδες. Διά τόν λόγον τούτον έκπρόσω- 
ποι πολλών κρατών ανεξαρτήτως φυλής, γλώσσης, ή θρησκείας εσπευσαν νά άνταλλάξουν απόψεις έπϊ τού κυκλοφο- 
ριακού. Μία τέτοια γραφική νότα των έτεροκλήτων φυλετικώς συνέδρων δίδει καί ή φωτογραφία.

του κυκλοφοριακοϋ προβλήματος δεν 
είναι ευχερής, ώς φαίνεται έκ πρώ
της οψεως, άλλα δυσχερέστατος. 
Δι’ αύτδν άκριβώς τον λόγον άπαι- 
τεϊται έπισταμένη συστηματική 
έ'ρευνα προς άνεύρεσιν καί συλλογήν 
των άπαραιτήτων στοιχείων ή πλη
ροφοριών, καί ή έν συνεχεία άνάλυ- 
σις καί μελέτη αυτών, ίνα καταστή 
δυνατή ή έξαγωγή ορθών συμπε
ρασμάτων, πράγμα τό όποιον θά 
βοηθήση άσφαλώς καί εις τήν άνεύ- 
ρεσιν καί τών προσφορωτέρων μέσων 
προλήψεως ή καταστολής αύτοϋ.

Οί βασικοί παράγοντες του κυ- 
κλοφοριακοϋ προβλήματος είναι 
τΡείζ, ήτοι ή οδός, τό όχημα καί ό 
άνθρωπος, είτε ύπό τήν ιδιότητα 
τοϋ οδηγού είτε ύπό τήν τοιαύτην 
τοΰ πεζοΰ.

Μετά μακράν συζήτησιν καί 
άνταλλαγήν άπόψεων έπί τοϋ πρώ
του θέματος τής 'Ημερήσιας διατά- 
ξεως οι σύνδεσμοι όμοφώνως κατέ
ληξαν εις τά έξής συμπεράσματα:

1. Πράγματι είναι δυνατόν νά 
καθορισθ juv οί ένυπάρχοντες εις 
τάς οδούς καί τά οχήματα ουσιώδεις

παράγοντες, οί όποιοι έ'χουν τήν 
μεγίστην επιρροήν έπί τοϋ άριθμοΰ 
καί τής σοβαρότητος τώύ τροχαίων 
παραβάσεων καί δυστυχημάτων.

Οί παράγοντες ούτοι είναι τά 
λεγάμενα έ'μμεσα αίτια τά άναγό
μενα εις τάς οδούς καί εις τά οχή
ματα. "Οσον άφορα τά άναφερόμενα 
εις τάς οδούς ταΰτα είναι τά κάτωθι: 

α) Ελαττώματα όδοΰ έκ κατα
σκευής ή δημιουργούμενα έκ τών 
ύστέρων καί άποτελοΰντα πραγμα- 
τικάς παγίδας θανάτου.

β) Ελαττωματικά έρείσματα ό
δοΰ.

γ) ’Ισόπεδοι διασταυρώσεις οδών 
καί σιδηροδρομικών γραμμών.

δ) Ελαττωματική όριογραμμή 
άσφαλτικοΰ τάπητος.

ε) Ελλιπής ή μή κανονική σήμαν- 
σις τών οδών.

στ) ’Ανεπάρκεια έξοπλισμοΰ τών 
οδών διά τών άπαραιτήτων τεχνικών 
μέσων διευκολύνσεως τής κυκλοφο
ρίας ή πλημμελής λειτουργία αυτών.

ζ) Έλλειψις προειδοποιητικών ή 
καθοδηγητικών πινακίδων ή πλημ
μελής κατασκευή αύτών.

η) ’Έλλειψις όρατότητος καθέτου 
καί οριζοντίου εις τά έπικίνδυνα ση
μεία τών οδών.

θ) Εμπόδια έπί τής όδοΰ μή 
φωτιζόμενα.

ι) Καταστάσεις δημιουργούμεναι 
έκτάκτως λόγω τών δυσμενών και
ρικών συνθηκών (π.χ. όλισθηρότης, 
μείωσις τής όρατότητος κ.λ.π.).

ια) Μή κανονικός φωτισμός τών 
οδών.

2. Βεβαίως οί ένυπάρχοντες πα
ράγοντες εις μίαν οδόν, οί όποιοι 
έπενεργοΰν ώς άμεσα αίτια τών 
δυστυχημάτων δεν έξαντλοΰνται μέ 
τόν άνωτέρω πίνακα πλήν όμως 
δεν είναι τής παρούσης στιγμής 
ή λεπτομερής έξέτασις αύτών.

Αί μέθοδοι έξαλείψεως αύτών 
είναι άσφαλώς αυτονόητοι καί έν 
προκειμένω δυνάμεθα νά μνημονεύ- 
σωμεν τάς σπουδαιοτέρας τούτων, 
ώς π.χ.

α) Προσπάθεια κατασκευής ή 
άνακατασκευής οδών έξασφαλιζου- 
σών ταχεΐαν., άνετον καί προ πάντων 
άσφαλή κυκλοφορίαν οχημάτων. Οί 
προς τοΰτο ύπεύθυνοι οφείλουν νά
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μελετούν έπισταμένως τά άρχεϊα 
ατυχημάτων της ’Αστυνομίας, έκ 
των οποίων δύνανται άσφαλώς νά 
άρύωνται λίαν πολυτίμους πληρο
φορίας διά την κανονικήν καί άσφαλή 
κατασκευήν, διαρρύθμισιν ή άνα- 
κατασκευήν των οδών.

β) Κανονικός καί πλήρης εξο
πλισμός των οδών διά τών άπαραι- 
τήτων τεχνικών μέσων διευκολύν- 
σεως τής κυκλοφορίας καί συνεχής 
καί καλή συντήρησις προς έξασφάλι- 
σιν τής κανονικής λειτουργίας αότών.

γ) Κανονική καί πλήρης σήμανσις 
τών οδών.

δ) ’Άμεσος άποκατάστασις τών 
δημιουργουμένων τυχόν έλαττωμά- 
των εις τάς οδούς, π.χ. έπιδιόρθωσις 
καί συνεχής συντήρησις αύτών, άμε
σος άρσις εμποδίων κ.λ.π.

ε) Λογικός καθορισμός ορίου τα- 
χύτητος εις διάφορα τμήματα τών 
οδών βάσει θετικών στοιχείων περί 
τής άνάγκης προς τοϋτο.

στ) Κανονικός φωτισμός τών ο
δών καί έξασφάλισις άπολύτου όρα- 
τότητος αύτών.

ζ) Βελτίωσις καί καλή συντήρησις 
τοϋ τάπητος του οδοστρώματος τών 
οδών.

η. Αύστηρά εφαρμογή τών σχετι
κών μέ τά άνωτέρω διατάξεων τών 
Νόμων καί συνεχής παρακολούθησις 
τής καλής καταστάσεως τών οδών.

θ. Στενή συνεργασία τής ’Αστυ
νομίας μετά τών άλλων επί τοϋ θέ
ματος άρμοδίων Κρατικών 'Υπη
ρεσιών.

ι. Συνεχής καί συστηματική δια- 
φώτισις καί ένημέρωσις τοϋ κοινοΰ 
έπί τών άνωτέρω θεμάτων καί τών 
ένυπαρχόντων κινδύνων εις τούς 
έν λόγω παράγοντας.

3. "Οπως ή οδός οΰτω καί τό 
όχημα άποτελεΐ ένα σοβαρόν έμ
μεσον παράγοντα τών κυκλοφορια- 
κών προβλημάτων. Ο'ι ένυπάρχοντες 
δέ είς τοϋτο ούσιωδέστεροι παρά
γοντες, οί όποιοι έχουν συνήθως 
τήν μεγίστην έπιρροήν έπί τοϋ άρι- 
θμοΰ καί τής σοβαρότητος τών τρο
χαίων παραβάσεων καί άτυχημάτων 
άσφαλώς δύνανται νά καθορισθοΰν 
έκ τών προτέρων καί νά έξουδετε- 
ρωθοΰν εγκαίρως, ώστε νά προλαμ- 
βάνωνται καί αί σχετικαί παραβά
σεις άλλ’ δπερ καί σπουδαιότερον 
καί τά είς αύτάς όφειλόμενα οδικά 
άτυχήματα.

Άναμφισβητήτως τό αυτοκίνητο 
συμβάλλει εις έμμεσον αίτιον είς τό

άτύχημα όταν μέρος τι αύτοΰ ή 
έξάρτημα είναι έκ κατασκευής έλατ- 
τωματικόν ή κατέστη τοιοΰτον έκ 
τών υστέρων ώς π.χ. τά έλαστικα, 
τό σύστημα πεδήσεως, τό σύστημα 
διευθύνσεως, τό σύστημα φωτισμού, 
τά διάφορα άλλα όργανά του, τό άντι- 
κανονικόν του φορτίον καί τόσα άλ
λα.

Αί μέθοδοι προς έξάλειψιν ή περι
στολήν τών ώς άνω παραγόντων 
είναι αί κάτωθι:

α. Αυστηρός μηχανολογικός έλεγ
χος απάντων τών προς κυκλοφορίαν 
οχημάτων κατά τήν χορήγησιν τής 
άδειας κυκλοφορίας ύπό τοϋ αρμο
δίου Μηχανολογικού Γ ραφείου.

β. Τακτικός περιοδικός έλεγχος 
άπάντων τών οχημάτων.

γ. ’Έκτακτος μηχανολογικός έλεγ 
χος κατά τήν κρίσιν τών άρμοδίων.

δ. Καθιέρωσις αύστηρας Νομο
θεσίας είς δ,τι άφορα τήν κατάστα- 
σιν καί τήν καλήν συντήρησιν τοϋ 
οχήματος γενικώς καί αύστηροτά- 
τη έφαρμογή ύπό τών άρμοδίων 
τής σχετικής Νομοθεσίας.

ε. Συστηματική καί συνεχής δια- 
φώτισις τοϋ κοινού έπί τής σοβαρό
τητος τοϋ θέματος καί τών ύποχρεώ- 
σεών του είς δ,τι άφορα τήν καλήν 
συντήρησιν καί χρησιμοποίησιν τοϋ 
οχήματος.

4. Αυτονόητον τυγχάνει, δτι οί 
ένυπάρχοντες είς τάς οδούς καί τά 
οχήματα ούσιώδεις ούτοι παράγον
τες δεν έπενεργοΰν πάντοτε αυτο
μάτως είς τήν δημιουργίαν τών 
πάσης φύσεως κυκλοφοριακών προ
βλημάτων, διότι είς τά πλεϊστα 
τούτων δημιουργός είναι κυρίως ό 
άνθρωπος ό όποιος είναι ύπεύθυνος 
διά τήν καλήν καί ορθήν διεύθυνσιν 
τοϋ οχήματος άφ’ ένός, άλλά καί διά 
τόν συνεχή έλεγχον τής καταστά
σεως καί τών συνθηκών τής όδοϋ, 
διά νά κανονίζη άναλόγως καί τήν 
συμπεριφοράν του.

Καίτοι έγένετο σχετική πρότασις 
δπως τό.συνέδριον άσχοληθή καί μέ 
τόν σοβαρώτερον δλων παράγοντα 
άνθρωπον, έν τούτοις ό Πρόεδρος 
τοϋ Συνεδρίου δεν άπεδέχθη τοϋτο, 
καθ’ δσον τό θέμα αυτό είναι πράγμα- 
ρι σοβαρόν καί άνεξάντλητον καί 
χρήζει ιδιαιτέρας έξετάσεως.

5. "Οσον άφορα είς τήν ποιοτικήν 
διαφοράν μεταξύ τών τροχαίων πα
ραβάσεων τών διαπραττομένων είς 
κατωκημένας περιοχάς καί τών τοι- 
ούτων είς μή κατωκημένας τοιαύτας 
διεπιστώθησαν έκ τών συζητήσεων 
τά έξής:

α. Είς τάς κατωκημένας περιοχάς 
διαπράττονται συνήθως παραβάσεις 
σταθμεύσεως ή παρανόμου στάσεως, 
παραβάσεις τών σημάτων τών φω
τεινών σηματοδοτών, παραβάσεις 
περί τήν προτεραιότητα πεζών καί 
οχημάτων, παραβάσεις άπαγορευτι- 
κών καί καθοδηγητικών αύτοκινή- 
των κ.λ.π.

Ή  σοβαρότης τών άτυχημάτων 
τών λαμβανόντων χώραν είς μίαν 
κατωκημένην περιοχήν δεν είναι τό
σον μεγάλη δσον ή τοιαύτη τών τοι- 
ούτων είς μή κατωκημένην περιο
χήν καί ό λόγος είναι εύνόητος, διό
τι είς τήν κατωκημένην περιοχήν ή 
ταχύτης τών οχημάτων είναι οπωσ
δήποτε έκ τών πραγμάτων μειω
μένη.

β. Είς μή κατωκημένας περιοχάς 
διαπράττονται συνήθως σοβαρώτεραι 
παραβάσεις, αί όποΐαι άσφαλώς 
έχουν καί τραγικώτερα άποτελέ- 
σματα.

'Η πλέον συνήθης καί μάλιστα 
λίαν έπικίνδυνος παράβασις είναι ή 
ύπέρβασις τοϋ ορίου ταχύτητος, 
πράγμα τό όποιον ένέχει καί πλεί- 
στους όσους κινδύνους, διότι ταΰτα 
συνήθως καταλήγουν είς σοβαρά καί 
μάλιστα θανατηφόρα, ώς έπί τό 
πλεϊστον, άτυχήματα, ίδί<£ δταν 
συντρέχουν καί άλλοι παράγοντες, 
ώς π.χ. δυσμενείς καιρικαί συνθήκαι, 
έλαττωματικότης τής όδοϋ, έλλει- 
ψις όρατότητος, μέθη, άϋπνία, κόπω- 
σις καί τόσα άλλα, τά όποια όδηγοΰν 
συνήθως είς άτυχήματα.

γ. Δι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγον θά 
πρέπει νά ρυθμίζεται καί ή μορφή 
τοϋ ύπό τής ’Αστυνομίας διενεργου- 
μένου έλέγχου είς τάς ώς άνω περι
πτώσεις άναλόγως τών σχετικών 
διαπιστώσεων καί άναγκών.

δ. Έ κ τών έπί τοϋ θέματος τούτου 
διεξαχθεισών συζητήσεων διεπιστώ- 
θη, δτι είς δλας τάς χώρας, αίτινες 
μετέσχον τοϋ συνεδρίου, έκ τών σο- 
βαρώτερων παραγόντων τών άτυχη
μάτων είναι ή ταχύτης τών οχημά
των, ή άπειρία τών οδηγών καί ή 
άκαταλληλότης τών οδών διά ταχύ
τητος οχημάτων τής σημερινής συνε
χώς αύξανομένης ίπποδυνάμεως μη
χανής των.

’Επειδή τό θέμα είναι έκτενέστα- 
τον καί μάλιστα σοβαρώτατον καί 
δεν έξαντλεΐται είς μίαν^έκδοσιν κι’ 
έπειδή αί συζητήσεις έπί τοϋ θέματος 
τούτου είς τό συνέδριον Σέν Κλοΰ 
ύπήρξαν έκτενέσταται θέλομεν συνε
χίσει τήν έξέτασιν αύτών είς τήν 
προσεχή μας έκδοσιν.

(Συνεχίζεται)
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Γ  έ κείνο τό χωριό σταλήθεια!
|  πού τώρα, τά σπίτια αραιά και 
/  πού κατοικούνται καί τό ένα με- 
*“■ τάτόάλλο ρημάζουν καί γκρε
μίζονται. Έκεϊ πού τώρα, άνθρωπο 
νέο σπάνια συναντάς καί αύτοΐ 
πού κατοικούνε άνθιστάμενοι στο 
πνεύμα τής φυγής, δυσκολεύονται 
άπό τά γηρατειά τους, άκόμα 
καί νά πάρουνε νερό άπό την 
κρυσταλλένια βρύση. Σέ κείνο τό 
χωριό πού άπό καιρό τώρα, 
ό γλυκόηχος άντίλαλος τής φλο
γέρας τού πιστικού καί των τρο- 
κανιών των γιδοπροβάτων, έχει 
παραχωρήσει την θέσιν του στο ’’ : 
θλιβερό καί παγερό μοιρολόγι 
της κουκουβάγιας, διά νά σκορπά 
τόν φόβο στις ολίγες ψυχές πού 
άργοπεθαίνουν. Στά δικά μου παι
δικά χρόνια, έσφυζε άπό ζωή καί 
εργώδη δημιουργική πνοή καί -· J  ^  
έμοιαζε σαν μιά τεράστια κυψέλη 
μελισσών, σέ άνοιξιάτικη εποχή. *

4:
1.



Έκεΐ πάνω, στό ίδιο εκείνο 
κεφαλοχώρι, υπήρχαν κάποτε έθι
μα καί γιορτές γεμάτες χάρι, 
που είχαν την ρίζα τους, σέ πα- 
λαιά πανάρχαια έθιμα, που τό 
ξεκίνημά τους, χάνεται στό βάθος 
των αιώνων καί τώρα έχουν 
σχεδόν έξάφανισθή καί μένουν μό
νον στη σκέψι μας, σαν μιά άνε- 
πανάληπτη νοσταλγία.

“Ενα άπό αυτά, τά χαριτωμένα 
μά περίεργα έθιμα, θέλησε πέρσυ 
νά ξαναζήσω ή άδελφή μου, 
καθώς, τήν Κυριακή τής Τυρινής, 
βρέθηκα άπό θλιβερό καθήκον 
προσκυνητής. Στά χώματα εκείνα, 
που δέχθηκαν τόσο καλωσννάτα 
καί άδιαμαρτύρητα τήν χαρο- 
καμμένη μάνα μου, πριν τέσσαρα 
άκριβώς χρόνια.

’Ήταν λοιπόν, όπως προεϊπα 
Κυριακή τής Τυρινής. Έγώ, τό 
είχα όλότελα ξεχάσει. Μά όταν 
γύρισα τό βράδυ στό σπίτι τής 
άδελφής μου, βρήκα στρωμένο 
ένα πλούσιο τραπέζι, που μέ 
ξάφνιασε. Καθώς, άνύποπτος πε- 
ρίμενα νά δώ ένα λιτό φαγητό, 
άπό εκείνα, ποΰ χρόνια συνήθιζα 
νά τρώγω, όταν ήμουνα παιδί. 
’Αλλά καί που ζητώ νά νοιώσω 
τήν γεΰσι τους άκόμη καί σήμερα 
όταν βρίσκομαι έκεΐ.

Καί τϊ δέν είχε αυτό τό τραπέζι! 
μακαρόνια γινομένα στό πλαστήρι, 
καμμένα μέ βούτυρο καί πασπα

λισμένα μέ μυζήθρα, τυρόπιτα, 
γαλακτόπιτα, κορκοφύκια καί 
γιαούρτι, μιά μπουκάλα, κόκκινο 
σαν τού λαγού τό αίμα κρασί 
καί ένα σωρό άλλες λιχουδιές, 
πού σού άνοιγαν άθελα τήν όρεξι.

“Ολοι περίμεναν έκεΐ, τόν έρχομό 
έμένα καί τού γαμπρού μου καί 
πριν προλάβω νά έκφράσω τήν 
έκπληξίν μου, μέ πρόλαβε ή άδελ
φή μου λέγοντάς μου:

Έ ’δελφέ, απόψε, μιας καί θά 
άποκρέψωμε τά γαλακτερά, έκανα 
κάτι, άπό τά τόσα, πού τρώγαμε 
κάποτε άπό τά χέρια τής μακα- 
ρίτισσας. Μακαρόνια άπό ζυμάρι, 
τυρόπιτα άπό φρέσκο τυρί καί 
κορκοφύκια άπό πρωτόγαλο καί 
ότι άλλο βλέπεις.

Κάτσε λοιπόν, έδώ κοντά στό 
παραγώνι στήν άκρη τού σοφρά, 
νά θυμηθούμε λίγο τις παληές 
έκεΐνες ή μέρες πού σαν άπόψε 
άποκρέβαμε καί άφήναμε τόν άγριο 
χειμώνα ζητώντας άπό τά βουνά 
καί τά στοιχειά νά μάς ξεκαλο- 
καιριάσουν.

Αύτά τά λόγια τής άδελφής, 
καθώς κάθησα κοντά στή καλο
θρεμμένη άπό κούτσουρα φωτιά 
στό παραγώνι, έδωσαν μιά βιτσιά 
στήν άτίθασσο σκέψι μου γιά 
νά πετάξη μέ έξέφρενη ταχύτητα 
στά περασμένα. Ξεκλειδώνει, ένα 
άλλο κλειδαμπαρωμένο σπίτι. Μέ 
σπρώχνει έκεΐ μέσα, μέ ντύνει μέ
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τά ντρίλινα ρούχα τού Θανάση 
τών δέκα χρόνων, γιά νά ζήσω 
άλλη μιά φορά ένα βράδυ σαν 
έτούτο τής Κυριακής τής Τυρινής 
στό πατρικό μου σπίτι, σέ όλη 
του τήν έκτασι.

ΤΩ Θεέ μου! πώς φτερουγίζει 
άλήθεια ή σκέψι στό σπινθήρισμα 
κάποιας θύμησης καί πώς άπο- 
λιθώνει τόν άνθρωπο, πώς τού 
άλλάζει άνεπάντεχα τή διάθεσι 
καί τόν καθηλώνει στό σκαμνί 
του, περνώντας τον άπό τόν 
κόσμο που ζή σένα άλλο κόσμο 
γιά νά τού δείξη σάν κινηματο
γραφική ταινία εικόνες, πού άλλοί- 
μονο δέν πρόκειται νά ξαναζήση 
ποτέ. Σκηνές, πού τού γεμίζουν, 
άθελα τά μάτια δάκρυα καί τοΰ 
ποτίζουν τήν ψυχή μέ ένα π ι
κρόχολο συναίσθημα, πού τού 
είναι δύσκολο νά διαχωρίση άν 
είναι άπό χαρά ή λύπη.

Μέ καθίζει λοιπόν σέ ένα κουσί, 
κοντά σέ ένα στρογγυλό γεμάτο 
καλούδια σοφρά καί βάζει τρι
γύρω μου όλα τά μέλη τής 
οικογένειας μου. "Ετσι ξαναπαίρ
νω τή θέσι μου κοντά στό τζάκι. 
Ξαναβλέπω, τό μικρό έαυτό μου 
νά τρώγη λαίμαργα, τού πατέ
ρα μου τά μουστάκια λαδωμένα 
καί τού άδελφού μου τό πιάτο 
μέ τό καλλίτερο μερτικό, μιάς 
καί, παρά τήν ζήλια μου, ή μα- 
καρίτισσα ή μάνα μου, τού είχε 
άδυναμία. Επειδή είχε προσβλη- 
θή άπό ελονοσία.

Έκεΐ, άφοΰ τέλειωσε τό φαγο
πότι καί άδειασαν τά πιάτα. 
Πριν κάνουμε τό σταυρό μας, 
άκούω τόν πατέρα μου νά λέγη:

Έ παιδιά, πιάστε τόν σοφρά! 
Τόν έπιασε καί αύτός άπό τήν 
άλλη μεριά μέ τά σκληρά κ ί 
ροζιασμένα δάκτυλά του. καί κα
θώς ξέραμε τί θά έπακολουθήση 
άναμέναμε χαρούμενοι.

Ό  πατέρας μου τότε, σήκωσε 
ελαφρά τόν σοφρά καί άρχισε 
ένας διάλογος μεταξύ μας.

Φάγατε; μάς ρώτησε.
Φάγαμε. Τού άποκριθήκαμε ε

μείς καί σηκώσαμε μέ τή σειρά 
μας τό τραπέζι.

Χορτάσατε; ξαναρώτησε εκεί
νος καί κούνησε πάλι τό τραπέζι.

Χορτάσαμε, ξαναποκριθήκαμε 
όλοι μας μέ ένα στόμα καί ξανα- 
κουνήσαμε τό τραπέζι.

Καί τά μυρμήγκια, είπε εκείνος 
σέ ΰφος εύχής.

’Αμήν, είπαμε έμεΐς.
Αύτός ό διάλογος ειπώθηκε τρεις
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φορές. Μετά κάναμε όλοι τό ση
μείο τού Σταυρού καί σαν ή μάννα 
μου, μάζεψε τά πιάτα και σήκωσε 
τό σοφρά άπό τή μέση τοϋ πα- 
ραγωνιού πριν μαζευτούμε πιο 
σιμά στο τζάκι. Πήραμε τό λιχνάρι 
καϊ ψάχναμε νά βρούμε μυρμήγκια 
φορτωμένα μέ ψίχουλα καί άλλα 
αποφάγια που μάς είχαν πέ
σει έξω άπό τό τραπέζι.

Καί βρίσκαμε αλήθεια τά μυρ
μήγκια φορτωμένα καί σταυρο- 
κοπιόμαστε καί δοξάζαμε τό Θεό 
καί πηδάγαμε άπό χαρά!. Γιατί 
τό άντίθετο σήμαινε δύστυχη χρο
νιά καί φτωχική σοδειά.

Πόση άγάπη δείχναμε αλήθεια 
γιά κείνα τά μικρά πλάσματα 
που άλλη μιά φορά ξεφάντωναν 
καταμεσής στήν βαρυχειμωνιά γιά. 
νά μάς δείξουν τό καλό σημάδι 
ποΰ προσμέναμε καί τά καλά 
τού χρόνου προμηνύματα.

Μετά άπό αυτόν τόν καλό οιω
νό γιά όλη τή φαμελιά μας καί τή 
σοδειά ποΰ άναμέναμε, ακολου
θούσε κάτι άλλο, γιά νά άνα- 
δειχθή ό τυχερώτερος τής χρο
νιάς καί τής οικογένειας.

Ή μάννα μου, παίρνοντας ένα 
πανέρι, που έκρυβε γεμάτο αυγά 
μέσα στό άμπάρι μέ τό γέννημα. 
"Αρχιζε νά τό περιφέρη μπροστά 
άπό όλους μας, κάνοντας τήν 
άρχή άπό τόν γεροντότερο γιά 
νά διαλέξη τό αυγό ποΰ ήθελε

καί τέλειωνε σέ μένα ποΰ ήμουν 
ό μικρότερος. ’Αφού διαλέγαμε 
ό καθένας τό δικό του αΰγό, ό 
πατέρας έφτιαχνε μέ τή μασιά, 
ένα τουράκι άπό ζεστή στάχτη, 
ποΰ είχαν άφήσει τά κούτσουρα 
πού μάς κρατούσαν ζεστασιά, 
άπέναντι άπό τά πυρόξανθα κάρ
βουνα. Σέ αυτό τό μικρό στενό
μακρο σαν πεζούλι σωρό τής 
στάχτης, στηρίζαμε κατά σειρά 
ήλικίας τά αΰγά καί περιμέναμε 
νά ιδρώσουν.

Ό,τινους ίδρωνε γρηγορώ- 
τερα τό αΰγό, έκεϊνος ήταν καί 
ό τυχερώτερος τής οικογένειας 
καί ό,τινους δεν ίδρωνε καθόλου, 
έκεϊνος ήταν μέ τή λιγώτερη τύχη, 
άν όχι ό πιό κακότυχος τής οικο
γένειας. ΓΓ αυτό καί πολλές 
φορές τά κλάματα δεν έλειπαν 
σέ αύτές τίς περιπτώσεις των 
όλιγώτερο τυχερών.

Μά ή μάννα μου, θέλοντας νά 
μή κακοκαρδίση κανείς καί χα
λάσει τήν ώραία εκείνη βραδυά, 
πολλές φορές έκανε διάφορες πο
νηριές καί κατεργαριές γιά νά 
βρέξη καί τό τελευταίο αΰγό 
γιά νά τό δούμε ΐδρωμένο. 
"Ετσι άλλοτε, όταν έβλεπε καί 
καθυστερούσε κανέναν, τό ράντιζε 
μέ λίγο νερό πού έβαζε κρυφά 
στό χέρι της προσποιούμενη ότι 
σύμπαγε τή φωτιά. Καί άλλοτε, 
βούταγε τό καλαμένιο φυσερό,

πού δέν έλειπε ποτέ άπό τό τζάκι, 
στό νερό καί φύσαγε δήθεν τή 
φωτιά τσιλαγρίζοντας καί τό τε
λευταίο αυγό.

Μετά άπό όλα αύτά, μάς πε- 
ρίμενε ένα ζεστό μπάνιο—όχι άσφα- 
λώς μπανιέρα—άλλά σέ μία κάμαρη 
πού κάτω άπό τά πόδια μας βά
ζαμε μιά σκάφη γιά νά μαζεύη 
τά νερά πού παίρναμε άπό τό 
λεβέτι.

“Ενας-ένας πού τέλειωνε τό μπά
νιο, ξεπρόβαλε στό πορτάκι που- 
βλεπε κατά τά βουνά τής Μάνης. 
Καί άφού σφύριζε τρεις φορές, 
έλεγε:

Άκούτε βουνά λαγκάδια, έμεϊς 
έξεχειμάσαμε καί έσεΐς νά μάς 
ξεκαλοκαιριάσετε.

Ή τελευταία αυτή έπίκλησι 
πρός τά στοιχεία τής φύσης 
φαίνεται γινότανε, έπειδή ή Κυ
ριακή τής Τυρινής είναι πρός τό 
τέλος τού χειμώνα καί στήν άρχή 
τής άνοίξεως Πρόδρομης τής Κα
λοκαιριού.

Καί τώρα άλήθεια πού τά μά
τια τής φαντασίας μου ξεπέζεψαν 
άπό τό γοργοτάξειδο άτι, πού 
μέ γύρισε έκεΐ πού ήταν άκατόρ- 
θωτο άλλοιώς νά φτάσω. Άνα- 
θυμάμαι ότι έτσι τέλειωνε κάθε 
χρόνο τό βράδυ τής Κυριακής 
τής Τυρινής στό πατρικό μου 
σπίτι, πού έδώ καί δύο δεκάδες 
χρόνια έπαυσα νά ζώ, άναζη- 
τώντας μιά καλλίτερη ζωή μα- 
κρυά του. Μιά ύποτυπώδη, ίσως, 
άπομίμησι έγινε άφορμή νά ζήσω 
τό πιό νοσταλγικό όνειρο, μιά 
άπό τίς τόσο άκριβές καί άνεπα- 
νάληπτες οικογενειακές σκηνές πού 
περιμέναμε σαν πανηγύρι καί πού 
τώρα σύν τώ χρόνω έξαφανί- 
ζονται μαζί μέ τούς πρωταγω- 
νιστάς πού τούς έδιναν νόημα 
καί μεγαλείο.

Τι κΓ άν τάχα ήταν μιάς στι
γμής φανταστικό πουρλάκισμα; 
Τί καί άν έλλειπαν πολλοί άπό 
έκείνους πού συζήταγα προ ολί
γου, άλλοι μακρυά άπό τό σπίτι 
μου, κΓ άλλοι σέ μακρυνό κΓ α γ ύ 
ρ ισ τ ο  ταξεΐδι; ’Εγώ ξανάζησα, 
σέ εκείνο τό χωριό, στό ίδιο έκεΐνο 
σπίτι, πού κάποτε τό χάδι τής 
μάννας τόκανε παλάτι καί τό 
τραγούδι της στον άργαλειό σάν 
ύφαινε τής μονάκριβής της κόρης 
τά προικιά τό γέμιζε μέ μιά άφάν- 
ταστη πανώρια θεία μελωδία καί 
συγκλόνιζε συθέμελα τήν παι
δική μου ψυχή, τό ίδιο έκεΐνο 
έθιμο.



I. Έν τώ κεφαλαίω Δ', τοϋ ΚΠΔ 
(άρθρα 98—108), τώ άναφερομένω 
εις τά «Δικαιώματα των Διαδίκων», 
περιλαμβάνονται γενικαί τινές Δια
τάξεις περί των τοιούτων Δικαιωμά
των αυτών. Οί κανόνες οδτοι, δια
λαμβανόμενοι εις τά άρθρα 96—108, 
διέπονται κατά βάσιν ύπό της άρχής 
τήςΊσότητος (των τοιούτων Δικαιω
μάτων των Διαδίκων, πρβλ. Αΐτιολ. 
Έκθ. Σχδ. ΚΠΔ, έν Ζαχαροπούλω 
σ. 410).

II. Έ φ ’ όσον, λοιπόν, αυτή είναι 
κετευθυντήριος γραμμήτοϋ Κώδικκος 
ΠΔ., πρόδηλον έστίν, ότι δεν επι
τρέπεται τω Ερμηνευτή οίαδήποτε 
άπόκλισις έπί βλάβη των ώς πρόσθεν 
δικαιωμάτων, ιδία τόσω του κατη
γορουμένου, όσω καί του πολιτικώς 
έν άγοντος.

III. Συναφώς, μάλιστα, έν άρθρω 
97 παράγρ. 1 ΚΠΔ ορίζεται, ότι «οί 
διάδικοι δικαιούνται νά παρίστανται 
μετά συνηγόρου κατά τήν ένέργειαν 
πάσης άνακριτικής πράξεως, έξαι- 
ρουμένης της έξετάσεως των μαρτύ
ρων καί των κατηγορουμένων, έκτος 
τής περιπτώσεως της παρ. 2 τού 
άρθρου 219 ΚΠΔ», καθ’ δ, «έάν, 
ένεργουμένης τής κυρίας άνακρί- 
σεως, ό άνακριτής θεωρή πιθανώς 
άνέφικτον τήν εις τό άκροατήριον 
έμφο&ισιν μάρτυρος τινός, οφείλει νά 
καλή τον κατηγορούμενον καί τον πο- 
λιτικώς ένάγοντα ή τούς συνηγόρους 
αυτών, ϊνα παρασταθώσι κατά τήν 
ένορκον έξέτασιν τοϋ μάρτυρος . . .»

Περαιτέρω δέ έν άρθρω 100 παρ. 1 
ορίζεται, ότι «ό κατηγορούμενος κατά 
τήν άπολογίαν του καί κατά πάσαν 
καί κατ’ αύτήν έτι τήν κατ’ άντιπα-

ράστασιν προς μάρτυρας καί ετέρους 
κατηγορουμένους έξέτασίν του δι
καιούται νά παρίσταται μετά συνη
γόρου, δι’ δ καί κλητεύεται 24 ώρας 
προ πάσης τοιαύτης άνακριτικής 
ένεργείας». ’Έ τι περαιτέρω τό άρ- 
θρον 104 ΚΠΔ, τό τιτλοφορούμενον 
«περί τών δικαιωμάτων τού κατηγο
ρουμένου έπί τής προανακρίσεως», 
διαγορεύει, έν παρ. 1: «Τά έν τοϊς 
άρθροις 100 παρ... δικαιώματα έχει 
ό κατηγορούμενος καί έπί προανακρί
σεως». Τέλος έν άρθρω 108 ΚΠΔ, 
τώ τιτλοφορουμένω «περί τών δι
καιωμάτων τού πολιτικώς ένάγον- 
τος», διακελεύοντα τάδε: «ό πολιτι- 
κώς ένάγων έχει, έπίσης, τά έν τοΐς 
άρθροις 101, 104, 105, 106 δικαιώ
ματα., δικαιούμενος ν’ άσκήση ταΰτα 
εύθύς ώς ό κατηγορούμενος κληθή 
προς άπολογίαν ή έκδοθή κατά τού
του ένταλμα συλλήψεως ή βιαίας 
προσαγωγής».

IT. Κατόπιν τής προπαρατεθείσης 
σειράς τών διατάξεων τούτων προ
κύπτει όντως δήλον, ότι ό πολιτικώς 
ένάγων, άφ’ ής έκλήθη ό κατηγορού
μενος εις άπολογίαν κλπ., τερματιζο- 
μένης, οότω πλέον, τής μυστικότητος 
τής (προ )άνακρίσεως, δικαιούται ν’ 
άσκή τά οΐα καί ό κατηγορούμενος 
έχει δικαιώματα, τά άναφερόμενα εις 
τά άρθρα 101, 104, 105 καί 109, ώς 
έπίσης καί έκεϊνα τά όποια διαλαμ
βάνονται είς τά εις ά τά άρθρα ταΰτα 
παραπέμπουσιν έτερα άρθρα ΚΠΔ 
(κατά παραπομπήν νομοθεσίαν), έν 
οις καί τό άρθρον 100 παρ. 1, είς δ 
παραπέμπει τό άρθρον 105 παρ. 1, 
είς όπερ, ρητέον αύθις, παραπέμπει 
τό άρθρον 108 ΚΠΔ, άξιολογουμέ-
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μένης, οΰτω «DE FACTO» καί έν 
έντελεία τής ρητής, ώς πρόσθεν, καί 
έν τη Αίτιολογική ’Εκθέσει τού Σχ. 
ΚΠΔ διαλαμβανομένης έπιταγής πε
ρί τής ίσότητος τών δικαιωμάτων τών 
διαδίκων, οΐοι προδήλως, κατά κύ
ριον λόγον, ό «κατηγορούμενος» 
καί ό «πολιτικώς ένάγων».

V. 'Η  παλαιότερον ύποστηριχθεΐ- 
σα τό πρώτον έν τη νομολογία διά
φορος άντίληψις (οΰτω 5711J1952 
Βούλευμα Συμβουλίου Πλημ]κών 
’Αθηνών, Πιν. Χρ. γ '4 6 ), καθ’ ήν 
«έκ τού ότι τό άρθρον 105 τού ΚΠΔ, 
είς δ παραπέμπει τό άρθρον 108, 
όπερ καθορίζει τό δικαίωμα τού κα
τηγορουμένου έπί προανακρίσεως 
παραπέμπει είς τό άρθρον 108 τού 
αύτοΰ Κώδικος, ούδόλως δύναται 
νά συνταχθή άντίθετος έκδοχή, διότι 
ή παραπομπή αΰτη θέλει νά τονίση, 
ότι μόνον ό κατηγορούμενος έχει 
τά αύτά δικαιώματα καί έπί προα
νακρίσεως καί ούχί ότι ό πολιτικώς 
ένάγων, μετά τήν άπολογίαν τού κα
τηγορουμένου, δύναται νά παρίστα- 
ται μετά συνηγόρου είς τήν έξέτασιν 
μάρτυρος ή τήν κατ’ άντιπαράστασιν 
τοιαύτην μετ’ άλλου μάρτυρος καί 
κατηγορουμένου, δικαίωμα χορ η
γούμενον μόνον είς τον κατηγορού
μενον ύπό τού άρθρου 100 τού ώς 
άνω Κώδικος καί είς τήν προα- 
νάκρισιν» (Σχετικώς βλ. καί Ζη- 
σιάδην, Ποινική Δικονομία, Β] 
1965, σελ. 80 καί Βαβαρέτον, Κώδιξ
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Ποινικής Δικονομίας 1965, σελ. 254, 
στοιχοΰντας τή άνωτέρω άπόψει 
άνευ ιδιαιτέρας τινός, ώς ΐσως, θά 
έδει, άναλύσεως), βαθύτερον έπι- 
σκοπουμένων καί σταθμιζομένων των 
προπαρατεθεισών διατάξεων του 
ΚΠΔ, φοράται, δτι στερείται παντε
λώς νομικής καί λογικής πληρότητος, 
άμα δέ καί δογματικής θεμελιώσεως 
καί όρθότητος, καθ’ δσον, ούδαμόθεν, 
ούδαμώς, προκύπτει, ώς αύθαιρέτως 
πάνυ καί άνευ ούδεμιάς τίνος σοβα- 
ράς αιτιολογίας, προδήλως, ή γνώμη 
αυτή διαγορεύεται, δτι δήθεν ή πα
ραπομπή όπδ τοϋ άρθρου 104 εις τδ 
άρθρον 100 παρ. 1 καί ύπδ τοϋ άρ
θρου 108 εις τδ αύτδ άρθρον 104 τοϋ 
ΚΠΔ, γίνεται διά μέν τδν κατηγο
ρούμενον εις τδ διαληφθέν άρθρον 
100 παρ. 1, ένώ διά τδν πολιτικώς 
ένάγοντα ούχί.

VI. Διότι είναι, ώς πρόδηλον, 
άκρως αυθαίρετον, άλλά καί άντιλο- 
γικδν νά ύποστηρίζηται, δτι ή αυτή 
παραπομπή—έστω καί κλιμακηδδν 
γινομένη, καθ’ ήν ό εις δν γίνεται ή 
παραπομπή νόμος θεωρείται ώς άπο- 
τελών «εν δλον» μετά τοϋ παραπέ- 
μποντος τούτέστιν αΐ διατάξεις τοϋ 
εις δν ή παραπομπή θεωρούνται δια
τάξεις αύτοΰ τούτου τοϋ παραπέμπο- 
ντος, συσσωματούμεναι έν αύτω καί 
καθιστάμεναι ολοκληρωτικόν μέρος 
τούτου (έν δψει είσ. Ν.Α.Κ. 3. Σχε- 
τικώς βλ. καί Είσαγγ. ΑΠ Γνωδ. 
18J1953 Θέμις ξδ 403, ΑΠ 802] 
1953 No Β 3.130, Έφ. Πατρών 693] 
1959 ΕΕΝ. 17-779, Γνωμ. Νομ. 
Συμβλ. Κρ. 248]1948, ΕΕΝ 17.380 
Τούσην, Γενικαί Άρχαί, 1963, σ. 
30]31 καί Λιτζερόπουλον, έν Έρμ. 
Είσαγ. ΝΑΚ ύπ’ άρθρ. 3 άριθμ. 29) 
εις τδ αύτδ άρθρον 100 παρ. 1 γίνε
ται μόνον διά τδν ενα των διαδίκων 
(κατηγορούμενον), ένώδιάτδν έτερον 
(πολιτικώς ένάγοντα) ούχί, διχοτο- 
μουμένης, ουτω, άπαραδέκτως τής 
εις ήν ή παραπομπή διατάξεως καί 
καθισταμένης ούτωσί, άνεπιτρέπτως, 
έλλείψει άντιθέτου θετικής διατάξεως 
καί νομικής λογικής, καί κατά τά 
παρακατιόν άκρως μειονεκτικής τής 
θέσεως τούτου έναντι έκείνου, καθ’ 
δσον, ουτω, ώς προφανές, δ μέν 
τελευταίος όντως θά δύναται νά θω- 
ρακίζηται διά τής (συμ)παραστάσεως 
τοϋ συνηγόρου του, ενώ δ πρώτος, 
καίτοι «ισότιμος» έν τή ποινική δια
δικασία (προδικασία) «διάδικος», 
ούχί.

VII. Λέγομεν δέ «θωρακίζεται» 
διά τής τοιαύτης (συμ)παραστάσεως 
ύπδ τοϋ συνηγόρου του, διότι είναι 
γνωστή ή ύπδ τοϋ ΚΠΔ παρεχομένη

τώ κατηγορουμένη) διά τής τοιαύτης 
παραστάσεως τοϋ νομικού άντιλήπτο- 
ρος αύτοΰ, προστασία κατέναντι τοϋ 
άνακριτοΰ καί τοϋ προανακριτοΰ, ως 
καί τοϋ εΐσαγγελλέως, δικαιολογου- 
μένη, βεβαίως, άπολύτως, ώς πρδς 
οΰτον, οντα διάδικον άπδ τής κλή- 

σεώς του εις άπολογίαν κ.λ.π. άλλά μή 
άποκρουομένη, ώς έκ τής έκτεθείσης 
άρχής τής ίσότητος τών δικαιωμά
των τών διαδίκων, καί ώς πρδς έκεΐ- 
νον (πολιτικώς ένάγοντα), οντα καί 
τοΰτον, ώς έρρέθη, διάδικον έν τή 
διαδικασία (προδικασία). Διά τήν 
σπουδαιότητα τής τοιαύτης θωρακί- 
σεως άρκούμεθα νά μνημονεύσωμεν 
τδ άρθρον 99 ΚΠΔ καί τά έν αύτω 
παρεχόμενα δικαιώματα τοϊς δια- 
δίκοις.

VIII. Καί έξηγούμεθα πληρέστε- 
ρον: Είναι μέν άληθές, δτι τδ άρθρον 
100 άνάγεται εις τήν ένώπιον τοϋ 
άνακριτοΰ άπολογίαν καί τήν μετα- 
γενεστέραν ταύτης έξέτασιν τοϋ κα
τηγορουμένου καί διακελεύεται τδ 
δικαίωμα αύτοΰ, δπως παρίσταται 
κατ’ αύτήν μετά συνηγόρου κ.λ.π., 
ώς έπίσης είναι άληθές, δτι καί τά 
επόμενα άρθρα 101, 102 καί 103 
άνάγονται, ομοίως, εις τήν τακτικήν 
άνάκρισιν, καθιδρύοντα τά έν αύτοΐς 
διαγορευόμενα δικαιώματα τοϋ κα
τηγορουμένου κατ’ αύτήν, έ'τι δέ εί
ναι ομοίως άληθές, δτι τδ άρθρον 
104 άναφέρεται εις τήν προανάκρισιν 
καί τά έν αύτοΐς ύπέρ τοϋ κατηγορου
μένου διαγορευόμενα δικαιώματα, 
άτινα είσίν, είδικώτερον, τά έν τοΐς 
άρθροις, εις ά τδ άρθρον τοΰτο πα
ραπέμπει, διαλαμβανόμενα, ήγουν 
τά έν τοΐς προπαρατεθείσοις άρθροις 
100 παρ. 1, 2, 4, 101, 102, 103.

IX. 'Η  άντίθετος, τή ήμετέρα ταύ- 
τη άπόψει, ώς άνωτέρω, άντίληψις, 
θά είχεν έ'τι καί τδ μειονέκτημα, 
δπως καθιστά άνευ ούδεμιάς άξίας 
τήν παραπομπήν τοϋ άρθρου 108 εις 
τδ άρθρον 104, καταμαρτυρούσα, 
ουτω, τδν ποινικόν δικονομικδν νο- 
μοθέτην τοϋ ΚΠΔ ώς θεσμοθετοΰν- 
τα «ρήματα κενά», δπερ, δμως, ώς 
προφανές άτοπον (ARGUMENTUM 
AD ABESURDUM).

X. Εις τά προπαρατεθέντα, τή ήμε
τέρα ώς άνω άπόψει έπικυροΰντα 
έπιχειρήματα, προστίθενται καί ετε- 
ρα τοιαΰτα (έπιχειρήματα), άντλού- 
μενα καί έξ αύτών τών άρθρων 105 
καί 106 ΚΠΔ, άναφερομένων εις τάς 
έν αύτοΐς διαλαμβανομένας από τών 
γενικών δικονομικών διατάξεων έν 
τή προδικασία έξαιρέσεις έπί τοϋ 
έπ’ αύτοφώρω έγκλήματος καί έπί 
έτέρων ώρισμένων έγκλημάτων.

Ουτω έν μέν τώ πρώτη) (105 ) δια- 
γορεύονται τάδε: «εις τάς περιπτώ
σεις τοϋ έπ’ αύτοφόρω έγκλήματος, 
καθ’ ας ένεργεΐται προανάκρισις 
άνευ παραγγελίας τοϋ είσαγγελέως 
έάν έντεΰθεν βλάπτηται τδ εργον τής 
άνακρίσεως πρδς άνακάλυψιν τής 
άληθείας, κατά τήν κρίσιν τοϋ ένερ- 
γοΰντος τήν προανάκρισιν, ό κατη
γορούμενος δύναται νά στερηθή τής 
άσκήσεως τών άνωτέρωδικαιωμάτων 
πλήν τοϋ δικαιώματος, δπως παρί- 
σταται μετά συνηγόρου». ’Εν δέ τώ 
δευτέρω (106) «έπί τών έγκλημά
των τοϋ φόνου, τής ληστείας καί τής 
έκβιάσεως δύναται νά έφαρμοσθή 
πάντοτε ή διάταξις τοϋ άρθρου 105, 
άποφάσει τοϋ δικαστικού συμβουλίου, 
μετά πρότασιν τοϋ είσαγγελέως. Ό  
κατηγορούμενος έν τή περιπτώσει 
ταύτη θά λαμβάνη γνώσιν τών έγ- 
γράφων, εύθύς ώς ό ανακριτής δή
λωσή πρδς αύτόν, δτι έπεράτωσε τήν 
άνάκρισιν, δικαιούται δέ τότε νά 
προσαγάγη πάν μέσον ύπερασπίσεως 
καί νά προτείνη μάρτυρας, ους ό άνα- 
κριτής οφείλει νά έξετάση, έάν δ’ 
εχη άντιρρήσεις ύποχρεοΰται νά 
προκαλέση τήν άπόφασιν τού δικα
στικού συμβουλίου».

XI. Πράγματι δέ καί έν τοΐς έν τοΐς 
άρθροις τούτοις άναφερομένοις έγκ- 
λήμασιν άπδ άπόψεως Ποινικού 
Δικονομικοΰ Δικαίου παρέχεται, κα
τόπιν τής ρητής παραπομπής τού 
άρθρου 108 εις τά άρθρα 105, 106, 
πλήρης ίσότης δικαιωμάτων» τοΐς 
διαδίκοις τούτοις: κατηγορουμένη)
καί πολιτικώς ένάγοντι άναφορικώς 
πρδς τήν άσκησιν τών προσηκόντων 
αύτοΐς δικαιωμάτων έν τή προδικα
σία, τοΰθ’ δπερ κυροΐ τδν πλέον ή 
άπαξ μνησθέντα «κανόνα» τής ίσό
τητος τών δικαιωμάτων μεταξύ 
τών τοιώνδε διαδίκων, τδν «ΕΧΡ- 
RESSIS VERBIS» εν τε τώ 
κειμένη) τοϋ ΚΠΔ καί έν τή Αΐτιολο- 
γική αύτοΰ ’Εκθέσει, κατά τ’ άνω 

(παρ. 11 έπ .), διακελευόμενον, όν
τα καί δογματικώς καί τελεολογικώς 
πλήρως ήτιολογημένον ΐνα μή, άνευ 
λόγου καί ρητής έν τή ΚΠΔ διατά- 
ξεως, τιθηται εις χείρονα μοίραν 
ό παθών τού έγκληματίου.
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1. Ξηροί καρποί—Μάρκα έμφιαλωμένου οίνου.
2. Συνεχώς, χωρίς διακοπήν (δημ.)—Αυτές διευκολύνουν τις 

άγοραπωλησίες.
3. Πρώην Πορτογαλλική άποικίαστήν ’Ασία—Μπορεί να 

είναι οΐ άρχοντες.
4. Ξεδιψά ήχητικώς— Τροπικό φρούτο—Σύνδεσμος.
5. Γράμμα τού άλφαβήτου (ήχ).—Δέν είναι όλα τά ρήματα 

—Καί άπ’ αΰτό γίνοντα έπιπλα (άντ.).
6. Άκινητοποιεΐ— Γνωστό τό ύδροχλωρικό—Μετρούν τόν 

χρόνο.
7. Μέρος τού ποδιού—Χρονικό έπίρρημα.
8. ’Αναφορική άντωνυμία (ούδ.)— Χειμερινό σπόρ Χρο

νικό έπίρρημα (δημ.)
9. Τρωκτικόν—Χρησιμοποιείται στό μπιλιάρδο— Πρόθεσις.

10. 'Υπάρχει στήν τιμή—Ειλικρινή λόγια—Πρόθεσις.
11. ΚΓ αυτό στεγάζει (ύποκ.)— ’Οπτασία.
12. Πρωτεύουσα νησιωτικού κράτους τής ’Ασίας — Είναι 

συνήθως ό μονίμως ύγιής.
13. Απαραίτητη γιά τήν ζωή — Πλατεία τής ’Αθήνας.

Κ Α θ  Ε Τ Ω Σ

1. Στροφή —Είναι καί ή δραχμή.
2. Συνεπικουρία, βοήθεια (ξεν.) — Είναι άχανές.
3. Άντικατεστάθη άπό τόν ΟΣΕ — Πόνος δυνατός — Συν

δέει.
4. Κινείται σέ ράγες — Άρθρον — Πρόθεσις μέ άρθρο 

(δημ. πληθ).
5. ’Ανέφικτο, μή κατορθωτό — Σταγών (δημ.).
6. Δείχνει —Είναι τά μικρά άγόρια.
7. Υψηλόν πρόσωπον -— ΚΓ αυτό φωτίζει.
8. Υπάρχουν καί τέτοια ύγρά— Δείχνει άμηχανία (άντιστ.).
9. Υπάρχει στ’ αύτοκίνητα—Χωρίς ζωή, άδύνατο.

10. Κωμόπολις τής ’Αρκαδίας κοντά στήν Τρίπολι — Έχει

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ

τήσεις:
1) Ποιος άττο τούς άνδρες Εχει μουστάκι;
2) Ποιος φοράει γυαλιά;
3) Τί ώρα είναι;

Ξεσκεπάστε την εικόνα γ ια  νά δήτε έάν άτταντήσατε σειστά

πάντα έξήντα λεπτά — Διπλασιαζόμενο γίνεται έπκρώ- 
νημα— άνυπομονησίας.

11. Πρόθεσις πρό φωνήεντος— Μίγμα μετάλλων —Στα
φιδικός ’Οργανισμός.

12. Μ’ αύτά παίζεται τό σκάκι — ΚΓ αυτοί τρέχουν.
13. Κάτοικος μιας ’Ηπείρου— Τό 13 όριζοντίως αλ

(Λύσις εις τήν σελ. 200)
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*E n i τ έ λ ο υ ς  

η ρ έ μ η σ ε ...

Φαντάζεται... "Αχ! άγοράκι.

★  ΚΑΤΑ ΤΗΝ έπανάστασιν τού 21, ό 
Λάζαρος Κουντουριώτης, άπό τήν Ύδρα, 
■πρόσφορε στό κράτος ύπό τύπον δανείου 
2.900.000 τάλληρα!

★  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ θαλασσοπόρων, ο'ι 
όποιοι ανακάλυψαν κι έξερεύνησαν διά
φορα 'μέρη τής Ν. ’Αμερικής καί τής Γής 
τού Πορός, ττεριλαμβανόταν καί ό ’Ιω
άννης ή ’Αποστολής Β αλερΐνος φωκάς, 
"Ελληνας, άπό την Κεφαλλσνιά.

★  Ο ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ στή Νότιο ’Αμε
ρική, έχει τό περισσότερο νερό άπό κά
θε άλλο ποτάμι τής Γής. *0 όγκος των 
ύδάτων του είναι διπλάσιος άπό όλων 
τών ποταμών τής Ευρώπης, περιλαμβοο- 
νοιμένου καί του Βόλγα.

★  ΤΟ ΔΗΛΙΟΝ πρόβλημα, έγινε πε
ρίφημο, όχι γιατί ή γεωμετρία τό έλυ
σε, άλλα ακριβώς γιατί δέν τό έλυσε. 
Τό πρόβλημα αύτό πήρε τό όνοιμά του 
άπό τήν νήσο Δήλο, στους κατοίκους 
τής όποίας δόθηκε ό χρησμός τού μαν

τείου τών Δελφών, νά διπλασιάσουν τόν 
βωμό τού ’Απόλλωνα, ό όποιος είχε 
σχήμα κύβου. Μέ ττ»ν λύση τού προ
βλήματος αύτού, δηλαδή τόν διπλασια
σμό τού κύβου, άσχολήθηκαν πάρα πολ
λοί σοφοί, άριχάΓοι καί νεώτεροι, χιωρίς 
νά μπορέσουν νά δώσουν λύση.

★  Η ΜΑΓΚΝΑ Κάρτα, ήταν τό πρώ
το σύνταγμα τής ’Αγγλίας καί όλοκλή- 
ρου τοΰ κόσμου, τό όποιο περιώριζε την 
άπάλυτο μοναρχία καί κατοχύρωνε τά 
βασικό δικαιώματα τού άνθρώπου. Τήν 
Μάγιονα Κάρτα υπόγραψε υποχρεωτικός 
ό βασιλιάς ’Ιωάννης ό άκτήμων, περι- 
στοιχιζάμεινος άπό τούς βαρόνους μέ γυ
μνά ξίφη, σε ένα έρημο άγροτάσπιτο τής 
’Αγγλίας, σπίς 1 5 ’Ιουλίου τού 1215.

*  ΣΤΙΣ 13 Αύγουστου τού 1831, ό 
ναύαρχος Άνδρέας Μιαουλης, έκδικού- 
μενος την Κυβέρνηση, έπυρπσλησε στόν 
Πόρο τρία έθνικά πλοία έπϊ τών όποιων 
όμως είχε δικαιώματα ιδιοκτησίας.

α ν ι ζ α υ π η
ΣΤΑΔΙΟΥ 48 (Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ ) ΤΗΑ. 3218-239 
ΣΤΑΔΙΟΥ 39 (Σ Τ Ο Α  Ο Ρ Φ Α Ν ΙΔ Ο Υ  ί
ΣΟΦΟ ΚΛΕΟΥΣ 4 (ΣΤΟ Α  ΑΘ ΗΝ Ω Ν 1 ΤΗΑ. 3210-3 57 

Α Θ Η Ν Α  I
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ
’Εκπαιδεύονται :

—Εις Σχολήν Έπιμορφώσεως (Μηχανο
γραφική 'Υπηρεσία Α]Χ) ’Ανώτεροι 
’Αξιωματικοί (60) καί κατώτεροι ’Αξιω
ματικοί εις Δακτυλοσκοπίαν (5) καί 
εις Σχολήν Στατιστικής Στρατού (2).

—Όπλίται : Ώ ς όδηγοϊ αύτοκινήτων είς 
ΚΕΕΜ Σπάρτης (10), ώς όδηγοϊ δικύ- 
κλων (50). Είς θέματα Τροχαίας (50) 
πρός είδίκευσιν καί (45) πρός έπιμόρ- 
φωσιν είς Σχολήν Συντάγματος Χωρ] 
κής Μακρυγιάννη.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

—Άπεστρατεύθη, τή αιτήσει του, ό 
Συντ]ρχης κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ Νι
κόλαος (Β.Δ. 27-1-73).

—Προήχθησαν : Οί Ταγματάρχαι κ.κ. 
ΛΟΥΚΑΣ Δημήτριος καί ΡΟΥΣΣΗΣ 
Εύθύμιος είς Άντισυντ]ρχας, οί Υ 
πομοίραρχοι κ.κ. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ 
’Ιωάννης καί ΤΣΟΡΑΚΗΣ Σωτήριος είς 
Μοιράρχους καί ό Άνθ]ρχος (Μου
σικής) κ. ΦΛΩΡΟΣ Σπυρίδων είς 
Ύπομ]ρχον. ’Επίσης προήχθη ό Μοί
ραρχος κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος είς Ταγματάρχην (Β.Δ. 30-12-72).

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Κατά τό Α' 3μηνον1973 έπραγματοποιήθη- 
σαν αί ακόλουθοι, κατά βαθμούς, προαγω- 
γαί έκ τών έν ίσχύϊ πινάκων προαγωγών 
'Οπλιτών ήτοι : Δέκα όκτώ (18) Ένωμο- 
τάρχαι είς Άνθυπασπιστάς (17 γεν. 
ύπηρ. καί 1 Είδ. ύπηρ.) καί τεσσαράκοντα 
όκτώ (48) Χωροφύλακες είς Ύπενωμοτάρ- 
χας (47 γεν. ύπηρ. καί 1 Είδ. ύπηρ.)

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α

Ή  Δ. X. Κιλκίς έμεΐήμνησεν διά τήν 
λειτουργίαν ταχυρρύθμου Σεμιναρίου Του
ριστικής έπιμορφώσεως έπαγγελματιών 
είς τήν πόλιν Κιλκίς καί τάς κωμοπόλεις 
Πολυκάστρου καί Γουμενίσσης περιφέ
ρειας της. Τούτο παρακολούθησαν έπι- 
τυχώς (420) έπαγγελματίαι μέ άποτέλε- 
σμα νά έκφρασθοΰν εύμενή σχόλια παρ’ 
αότών καί τής κοινής γνώμης διά τήν 
πρωτοβουλίαν αύτήν.

*

Μερίμνη τού ’Εθνικού Ιδρύματος «ΒΑ
ΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ» προσεκλήθησαν — 
μέσω τού ’Αρχηγείου Χωρ]κής —πρός 
φιλοξενίαν είς τήν ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΣΤΙΑΝ, 
‘Αγίων ’Αναργύρων ’Αττικής έκατόν εί
κοσι (120) Ύπαξιωματικοί, Διοικηταί 
Σταθμών Χωρ]κής διαφόρων διαμερισμά
των τής χώρας (20]2 έως 8]3]73). Ειλικρι
νείς εύχαριστίας έκφράζομεν πρός τήν 
Γενικήν Δ]νσιν τού Ε. I. διά τήν εύγενή 
αύτήν πρωτοβουλίαν καί τό άπό μακρού

χρόνου έμπράκτως έκφραζόμενον ύπέρ 
τών βαθμοφόρων μας ένδιαφέρον.

*
Ή  Δ. X. ’Εδέσσης, κατά τό λήξαν έτος, 

έπρωτοστάτησεν είς τήν έκτέλεσιν.έργων 
βελτιώσεως τού έπαρχιακού όδικού δι
κτύου, έλαβε προγραμματισμένα μέτρα 
διά τήν εύρυθμον κυκλοφορίαν όχημάτων 
καί πεζών καί διένειμεν όδηγίας μέ δώρα 
πρός τούς όδηγούς κατά τάς έορτάς. ’Επί
σης ’Αξιωματικοί αύτής έπραγματοποίη- 
σαν σχετικάς όμιλίας πρός μαθητάς τής 
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως καί όδη
γούς πάσης φύσεως όχημάτων, γεωργι
κών μηχανημάτων καί μοτοποδηλάτων 
μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ
Ή  Δ]νσις ’Αστυνομίας Θεσ]νίκης ώρ- 

γάνωσε σεμνήν τελετήν πρός τιμήν τών 
άποχωρησάντων τήν 31-12-72 τής ένερ- 
γού υπηρεσίας τής Χωρ]κής λόγω όρίου 
ήλικίας (9) έννέα Άνθ]στών καί Ένωμ] 
ρχών αύτής. Είς τήν συγκινητικήν αύτήν 
έκδήλωσιν παρέστησαν ό Δ]ντής καί ό 
Β' Ύποδ]ντής τής Δ]νσεως ’Αστυνομίας

Θεσ]νίκης. οίτινες άπεχαιρέτησαν τούς 
άποστρατευθέντες καί ηύχαρίστησαν μύ- 
τούς διά τάς προσφερθείσας πρός τό 
Σώμα καί τήν Πατρίδα μας ύπηρεσίας 
των. ’Ακολούθως προσεφέρθησαν γλυ
κίσματα καί δώρα καί άντηλλάγησαν 
εύχαί μετά προπόσεων έξ άμφοτέρων 
τών πλευρών διά τήν υγείαν καί ευτυ
χίαν τών ένδιαφερομένων καί τών οικο
γενειών των.

I ,

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Τήν 7-2-73 ένεργήθη έλεγχος είς Σχολικά λεωφορεία τής περιοχής Προαστίων 
Πρωτευούσης ύπό τού Γενικού Γραμματέως τού 'Υπουργείου Ναυτιλίας—Μεταφο
ρών καί ’Επικοινωνιών κ. Γκότση, τού Διευθυντοΰ Τροχαίας Προαστίων ’Αντισυν- 
ταγματάρχου κ. Μανωλάκου καί μικτών συνεργείων έκ μηχανολόγων τού Υπουρ
γείου καί όργάνων τής Τροχαίας. Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τόν έλεγ
χον τά άποτελέσματα τού όποιου προεκάλεσαν τήν λήψιν σειράς μέτρων διά τών 
όποιων έπιδιώκεται ή πλήρης άσφάλεια τών διακινουμένων καθημερινώς διά Σχο
λικών λεωφορείων χιλιάδων μαθητών.
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ΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΕΙΣ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Τήν 20-1-73 Δόκιμοι ’Αξιωματικοί καί 
'Υπεν]ρχαι ώς καί γυναίκες Δόκιμοι 
Ύπενϊρχαι καί Χωρ]κες μέ τούς Διοικητάς 
των Σχολών Χωρ]κής Ταξιάρχους κ.κ. 
ΒΛΑΧΟΝ καί ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΝ καί 
τούς έκπαιδευτάς των Άξιωματκούς, 
έπεσκέφθησαν τήν 'Ιεράν Μονήν Πεν
τέλης. Άφοϋ παρηκολούθησαν τήν θείαν 
λειτουργίαν εις τόν περικαλή Ναόν τής 
Μονής, χοραστατοΰντος τού βοηθού 
Επισκόπου Μητροπολίτου κ. Δημητρίου, 
ό 'Ηγούμενος τής Μονής ’Αρχιμανδρίτης 
Θεόκλητος Φεφές τούς ξενάγησε εις τούς 
χώρους τής Μονής. Έπεσκέφθησαν τό 
Μουσεϊον Παιδείας (Κρυφό Σχολειό), 
τό Μουσεϊον τής Μονής, τ 'ν  Ναόν, τό 
Διορθόδοξον Κέντρον Ά  ηνών, τήν 
Βιβλιοθήκην, τήν αίθουσαν των διαλέ
ξεων, τόν περίβολον τής Μονής κ.λ.π. 
Κατά τήν ξενάγησιν ό Ηγούμενος άνε- 
φέρθη εις τό ιστορικόν τής Ίεράς Μονής, 
τόν σκοπόν τής συστάσεως τού Διορθο- 
δόξου Κέντρου καί τήν ιστορίαν όλων ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
Τήν 3-2-73 έπραγματοποιήθη μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν έκπαιδευτική έκδρομή 

των Γυναικών Δοκίμων Υπενωμοταρχών καί Χωροφυλάκων εις Άρχαίαν ’Επίδαυ
ρον, Ναύπλιον, Μυκήνας, Λουτράκιον κ.λ.π.

Στιγμιότυπον από τήν δπίσκεψιν καί ξενάγησιν των εις τό θέατρον τής άρχαίας 
Έπιδαύρου είκονίζεται εις τήν φωτογραφίαν.

τότε δέν ήσαν μόνον Γεροί Ναοί, άλλα 
καί κέντρα μεταδόσεως ιδεών, μορφωτικοί 
έστίαι όπου έγαλουχήθη τό γένος μας.
Ή  άναπαράστασις τού Κρυφού Σχο
λειού εις τό βάθος μιας κρύπτης τής 
Μονής ενθυμίζει εις τόν έπισκέπτην 
τήν αυτοθυσίαν τού ’Ορθοδόξου Κλή
ρου καί τόν μεταφέρει εις τήν έποχήν 
τής Τουρκοκρατίας διά νά άναβαπτισθή 
μέ τά νάματα τής Εκκλησίας καί τής 
Φυλής.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Τό κατάστημα έπίπλων Άφών Μπου- 
ραντώνη Ίωάννου Φωκά 85 - 88 Τηλ. 
280-216 "Ανω Πατήσια, προσφέρει είς 
τούς άνδρας τού Σώματος έπιπλα παντός 
τύπου (Τραπεζαρίαι, Κρεββατοκάμαραι, 
Σαλόνια)· είς λίαν λογικάς τιμάς καί μέ 
έκπτωσιν 25 ο)ο. Οί Ενδιαφερόμενοι δύ- 
νανται νά άπευθύνωνται είς τήν ώς άνω 
διεύθυνσιν.

*

Ό  κ. Γεώργιος Α. ΚΟΛΕΤΣΟΣ, χαρά
κτης, διατηρεί έργαστήριον σφραγίδων 
καί Χαρακτικής Ενταύθα, Πατησίων 14, 
Στοά ΦΕΞΗ, (υπόγειον No 31) τηλεφ. 
638-234. Προσφέρει τάς έργασίας του 
(χάραξις γραμμάτων ή σημάτων έπϊ μετάλ
λου ή πλαστικού) εις λίαν προσιτάς τιμάς 
διάτούς άνδρας καί τάς Υπηρεσίας Χω
ροφυλακής. Οίέπιθυμούντες δύνανται νά 
άπευθύνωνται είς τήν διεύθυνσιν τού ώς 
άνω καταστήματος πρός έξυπηρέτησίν 
των.

τών εικόνων καί αντικειμένων πού κο
σμούν τούς χώρους αύτής. Μεγάλην 
έντύπωσιν κπροξέ.νησε είς όλους τό 
Κρυφό Σχολειό, άπ’ τό όποιον οί υπό
δουλοι Έλληνες άντλοΰσαν πνευμα
τικήν δύναμιν διότι τά Μοναστήρια

Τήν 27-1-73 οί Όμιλοι Φίλων Χωροφυλακής Προαστίων Πρωτευούσης έκο
ψαν τήν πίττα των εις Κέντρον τής Βούλας, παρουσία τού Άντιστρατήγου ’Αρχη
γού Χωροφυλακής καί τής Κας ΚΑΡΑΒΙΤΗ. Παρέστησαν οί Α’ καί Β' 'Υπαρχηγοί, 
Υποσ]γοι κ. κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ καί ΤΖΑΒΑΡΑΣ μετά τών συζύγων των καί 

άλλοι άνώτατοι καί ανώτεροι αξιωματικοί, άντιπροσωπεΐαι αξιωματικών καί όπλι- 
τών καί έκπρόσωποι τού γυναικείου Σώματος τής Χωροφυλακής, οί άναπληρωταί 
Νομάρχαι ’Ανατολικής καί Δυτικής ’Αττικής κύριοι ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ καί ΚΑ- 
ΣΤΡ1ΣΙΟΣ καί Δήμαρχοι περιοχής Πρωτευούσης. Μετά τήν δέησιν, ώμίλησε δι’ 
όλίγων ό Πρόεδρος τού 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Γλυφάδας κ. Άποστολόπου- 
λος, ό όποιος άφοΰ έξέφρασε τά αισθήματα άγάπης τών μελών τών 'Ομίλων πρός 
τό Σώμα καί τούς άνδρας αυτού, ηύχήθη υγείαν, χαράν καί πρόοδον. ’Ακολούθως ό 
’Αρχηγός Χωρ]κής έχαιρέτησε τούς προσεκλημένους καί ηύχαρίστησε τά Διοικη
τικά Συμβούλια τώνΌμίλων διά τήν ώραίαν αύτήν έκδήλωσιν καί έκοψε τήν πίτταν. 
Στιγμιότυπον αύτής είκονίζεται είς τήν φωτογραφίαν.
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

Τήν 14-12-72 άπεβίωσεν είς τό Ν.Ι.Μ. 
Τ.Σ. ό Άνθυπασπιστής Χωρ]κής ΜΗ
ΝΟΠΟ ΥΛΟΣ Βασίλειος, έξαίρετος συν
άδελφος καί άριστος οικογενειάρχης. 
Ό  άείμνηστος συνάδελφος έγεννήθη είς 
Φλώριναν όπου έζησε τά παιδικά του 
χρόνια μέχρι καί τής κατατάξεώς του 
εις τό Σώμα τής Χωροφυλακής. Ή  εί
σοδός του είς τήν Χωροφυλακήν τόν 
εύρε είς περίοδον καθ’ ήν αυτή ήγωνίζετο 
ήρωϊκώς έναντίον τών Κομμουνιστο- 
συμμοριτών, λαβών δέ μέρος είς πλεϊστας 
μάχας καί πολεμήσας γενναίως, έτιμή- 
θη διά Πολεμικού Σταυρού, παρασήμων 
καί μεταλλίων. Ή  μοίρα έπέπρωτο προώ- 
ρως νά τού άφαιρέση τό νήμα τής ζωής, 
καί νά φυγή νέος άπό τήν οίκογένειάν του, 
καί άπό κοντά μας. Τό Αττικόν χώμα τό 
όποιον τόν έδέχθη άς είναι έλαφρόν 
καί ή μνήμη του αίωνία.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ή  Διεύθυνσις Εκδόσεων τού ’Αρχη
γείου ’Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.) έκυ- 
κλοφόρησεν έσχάτως είς Βλ έκδοσιν 
βελτιωμένην (σελ. 95) μίαν είσέτι λίαν 
χρήσιμον μελέτην ύπό τόν τίτλον «Ε
ΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ». Περιέχει αΰτη ικανά 
πειστικά στοιχεία καί άποτελεϊ άξιόλο- 
γον συμβολήν, διά μίαν εύρυτέραν με
λέτην τού «γλωσσικού μας ζητήματος». 
Κατ’ άρχήν άναλύεται ή έννοια τού 
Έθνους καί τού Λαού, οϊ όροι πού πρέ
πει νά πληροί μία έθνική γλώσσα, ποία 
είναι ή γλώσσα τού λαού, ή άλλοίωσις 
τών λέξεων τής λαϊκής γλώσσης κ.ά. 
Άναφέρονται δέ στοιχεία περί τήν έξέ- 
λιξιν αύτής είς Καθαρεύουσαν (έκκα- 
θάρισις τής γλώσσης) καί Δημοτικήν. 
Διά τήν Δημοτικήν θίγονται θέματα άφο- 
ρώντα τάς πηγάς καί τήν συμβολήν της 
είς τήν ’Επιστήμην καί τήν Λογοτεχνίαν 
ώς καί γραμματικά τινά φαινόμενα 
αύτής. ’Ακολούθως μνημονεύονται αί 
παραλλαγαί αύτής ώς ή καθομιλου
μένην καί ή διγλωσσία (τεχνητή—νεκρά 
γλώσσα). Λίαν δέ εύστόχως θίγεται τό

θέμα τής διαδόσεως καί κυριαρχίας τής 
γλώσσης μας είς τήν παγκόσμιον ’Επι
στήμην ώς καί ό κατ’ αύτής αγών (άκρό- 
τητες Λογιωτατισμοΰ, άγλωσσία, μα
νία, λεξιθηρίας ξενομανία, έκμετάλλευ- 
σις γλωσσικού κινήματος υπό κομμου
νιστών κ. ά.) Τό όλον θέμα κλείεται μέ τό 
Παράρτημα πού περιέχει έρμηνείαν λέ
ξεων τινών τής Κοινής Νεοελληνικής.

*
Έκυκλοφόρησε έσχάτως μία έξαιρε- 

τική μελέτη ύπό τόν τίτλον «ΜΕΘΟΔΟΣ 
MELODICA) τής έριτίμου Κυρίας Λίνας 
ΜΗΤΡΟΠΟ ΥΛΟΥ — ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ, Διπλωματούχου τής Μουσικής 
’Ακαδημίας Λονδίνου καί Καθηγητρίας 
τής ’Αρσάκειου Παιδαγωγικής ’Ακα
δημίας Ψυχικού (έγχρωμον έξώφυλλον, 
χάρτης πολυτελείας, σελ. 43, έκδοσις 
Μ. Γαϊτάνου, στοά Άρσακίου 10, Άθή- 
ναι). Είς τό έργον αύτό μέ περισσήν 
χάριν καί άπλότητα πού χαρακτηρίζουν 
τήν σκέψιν, τό ύφος καί τήν γλώσσαν 
τής συγγραφέως, άναλύεται έπαγωγικώς 
τό όλον θέμα. Έτσι έπιτυγχάνεται πρά
γματι ό σκοπός τής πολυτίμου αύτής έκ- 
δόσεως πού άπευθύνεται κυρίως στά 
παιδιά. Σκοπός δέ αύτού δέν είναι μόνον 
ή ψυχαγώγησις τού μαθητοΰ, αλλά 
κυρίως, ή διέγερσις τών εύγενών συναι
σθημάτων καί ή καλλιέργεια τού έσωτε- 
ρικοΰ κόσμου τού νέου πρός όλοκλή- 
ρωσιν τής προσωπικότητάς του.

Λ ύ σ ι ς
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Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1. ΚΑΣΤΑΝΑ— ΚΑΜΠΑ
2. ΑΒΕΡΤΑ — ΔΟΣΕΙΣ
3. ΜΑΚΑΟ—ΑΙΡΕΤΟΙ
4. ΠΝ— ΜΠΑΝΑΝΑ— ΝΑ
5. ΗΤΑ— ΟΜΑΔΑ— ΚΙΤ
6. ΑΛΤ— ΟΞΥ—ΩΡΑΙ
7. ΓΟΝΥ—ΤΩΡΑ
8. ΟΣΟΝ—ΣΚΙ—ΑΜΑ
9. ΜΥΣ—ΣΤΕΚΑ—ΑΝΑ

10. ΙΜ—ΣΤΑΡ ΑΤΑ—ΕΝ
11. ΣΠΙΤΑΚΙ—ΟΡΑΜΑ
12. ΜΑΝΙΛΑ—ΑΝΟΣΟΣ
13. ΑΝΑΣΑ—ΟΜΟΝΟΙΑ
Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1. ΚΑΜΠΗ—ΝΟΜΙΣΜΑ
2. ΑΒΑΝΤΑ—ΣΥΜΠΑΝ
3. ΣΕΚ—ΑΛΓΟΣ—ΙΝΑ
4. ΤΡΑΜ—ΤΟΝ—ΣΤΙΣ
5. ΑΤΟΜΟ—ΣΤΑΛΑ
6. ΝΑ— ΑΜΟΥΣΤΑΚΑ
7. ΑΝΑΞ—ΚΕΡΙ
8. ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ—AM
9. ΚΟΡΝΑ—ΑΤΟΝΟ

10. ΑΣΕΑ—ΩΡΑ—ΑΡΟΝ
11. MET—ΚΡΑΜΑ—ΑΣΟ
12. ΠΙΟΝΙΑ—ΑΝΕΜΟΙ
13. ΑΣΙΑΤΙΣ—ΑΝΑΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΛΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ
Ά φ ώ ν  Κ ουρκουν τή  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  προερχόμενος εκ τ ώ ν  Σ ω μ ά τ ω ν  ’ Α σ φ α λ ε ία ς ,  θ έτω  είς  τή ν  δ ιά θεσ ιν  
τώ ν  κ .  κ .  ’Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  καί 'Ο π λ ιτ ώ ν  τή ς  'Ε λ λ η ν ικ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς ,  άπαντα 
τά κ ά τ ω θ ι  ε ϊδη  κα τα σ τήμ α το ς  μας :

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

β ) Γυναικεία φ ορέματα , ταγιέρ , μαντό, κουστούμια , π α ν
ταλόνια , φ ούστες , μπλούζες κ .λ .π . , ώς καί εϊδη προικός .

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

Απαντα τά ά ν ω τ έρ ω  ε ίδη  μ α ς ,  π α ρέχο ντα ι  μ έ  ευκολ ία ς  π λ η ρ ω μ ή ς  επ ί  μ ι 
κρά π ροκα ταβολή  έ κ π τ ω σ ιν  10 ο)ο επ ί  τ ώ ν  ά ν α γρα φ ο μ ένω ν χ α μ η λ ώ ν  τ ιμ ώ ν  μας 
καί έ ξ ό φ λ η σ ιν  τού  υπολο ίπου  ε ίς  20 δεκα π ενθημέρους  δό σ ε ις .

’ Ε π ί  τ ώ ν  άγορα ζομένω ν το ϊς  μ ε τ ρ η τ ο ίς  ε μ π ο ρ ευ μ ά τω ν  ή π α ρ εχ ο μ ένη  έκ- 
π τ ω σ ις  ά ν έρ χ ετ α ι  ε ίς  ε ίκ ο σ ι  το ίς  έκατόν ( 2 0 ο )ο ) .

Μ ε τ ά  τ ι μ ή  

Ν ικόλαος Κ ου ρ κ ο υν τή ς
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